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SONBAHAR ATILIMIYLA DİRENiŞ EYLEMLERİMiZ 

KÜRDİSTAN'I BOYDANBOYA SARIYOR 
Yeni dönem ulusal kurtuluş sa

vaşım ı z üç ünc ü yılında giderek 
nicelik ve nitelik açıdan daha da 
büyüyen eylemle rle sürüyor. Tüm 
Kürdistan çapında şimdi daha bü
yük biriiki ere dönüşen HRK güçleri· 
nin intikam na mluları düşmana ve 
onun yerli işbirlikç il erine karşı ba
şanlı hesap sorma eylemleri gerçek
l eşt iriyo r . Geçti§im iz günler Hak
kari'd en Dersim'e, Erzurum'dan 
Mardin 'e, Si irt'ten Bingöl'e kadar 
birçok Kürdistan ili, ilçesi ve kö
yünde peşpeşe yeni mevz iterin ka· 
zanıldı§ı . düşmanın çıkm azı nın bi
raz dah a d erin l eşt irildi§i, buna kar· 
ş ılık ulusa l kurtuluş güçlerinin oto
rite ve etkinliginin Kürdis tan halkı 
ve düşman ta rafından daha da belir· 
g in olarak görüldü§ü günler oldu. 

Ülkemizin birçok alanında sö
mürgeci·fa şist Türk ordusuna karşı 
gel i şt iril e n eyleml erle çok sayıda 

subay ve er ölüm le cezalandın· 

lırke n. birçogu da yaralanmıştır. Bu 
durum sömürgeci ordudaki korku 
ve pani§i derinleştirmiş: bunun ver· 
di§i çılgınlıkla halk üzerindeki has· 
kılar daha da katmerli bir biç imde 
uygulanmaya başlanmıştır. Özellik
le Uludere eyleminin yarattı§ ı etki
ler ve 15 A§ustos' un 3. yı ldönü· 

m ünde sömürgeci le rin savaş uçak
ları ile giriştikl eri imha saldırısının 
fi yaskoyla sonuçlanması bu çılgın
lı §ı daha da artırarak birçok yer-

leşim a lanı , masum Kürt köylüleri· 
nin günlerce havadan bombardı· 
mana tabi tutulmas ı ile sonuç lan
mıştır. An cak bütün bu gözüdön
müş saldırılar HRK birliklerinin 
halk arasında yo§unca sürdürdük
leri propagandalar ve a lın an ön lem
ler sonu cu önem li oranda boşa 

çıkarılmı ş; halk kitlele ri ile öncüleri 
arasındaki bağlar daha da pekişip 
güç len miştir. 

Bu süreçte sürdürülen bir diger 
önemli mü ca de le de " köy koru cu
ları "nın silahsızlandırılması ve 
hainlerin cezalandırılması olmuştur. 
Bu mücade le sürecinde yüzlerce köy 
ve mezrada halkla top l antı l a r yap ı!· 

mı ş; düşmanın karşı-devrimci poli
tikalan teşhir edilmiş "köy korucu
lu§u"nun iç yüzü açıklanm ı ş ve 
sömürgeci lerd en s il a h alan l arın bu 
si l ahları devrimcil ere teslim etmesi 
istenmiştir. Bu propa ganda lar so· 
nucunda yüz lerce koru cu s ilahını 

gönüllü olarak HRK birlikl erine tes· 
!im ederken bir kı smının silahlarına 
ise zorla el konulm uştur. Bu geliş
meler sömürgeci basında da derin 
yankıl ar uyandırmış; burjuva gaze· 
tel eri, "silahların ı Apoculara gönül
lü verip on l arı öpe rek u§urlayan 
korucu! ar" la ilgili haberl er yayınla

mışlardır, şüphesiz ki bu, sömürgeci 
politikanın bu a landa da ifl aSının 
belgelenmesi ve itiraf edilmesidir. 
HRK güç le rinin bilinç li ve sabırlı 

SAVAŞI ŞiDDETLENDİRELiM 
BU SAVAŞIN İÇİNDE ÖRGÜTLENELİM 

Buglin Kürdistan 'da sila hlı dev· 
rim hareke ti silah lı kar!jı-devrimle 

sava~ıyor. Türk sömürgecili§ine 
kar!j ı geli!ien ulusal kurtulu!j müca
delemizin daha önceki prati§i bir 
kenara bırakılırsa , 15 Agustos 
1984'ten bu yana fa~ist-sömürgeci 
Türk ordusu ile Kürdistan halkını 
temsil eden devrimci kurtulu~ kuv· 
vet lerimi z arasında bir sava~ du
rumu ya~anıyor. Geniıjli§ine ve 
derinligine fazla büyük boyut lar 
kazanmam ııı o labilir , topyekun se· 
fe rber edilmi~ bir halkın yürüttü§ü 
bir ulusal kurtulu!i sava!j ına ancak 
be lli bir süreden sonra dönüıjebilir, 

ama yine de Amerikancı generaller 
çetesinin ba !j ı Kenan Evren'in deyi
ıj iyl e, "bu bir sava !jt ır ." Kaldı ki , 
sömürgeci lerin kendileri de 15 A§us· 
tos'tan beri Kürdistan 'da bir sava.!j 
durumunun ya.!jandı§ını inkar etmi
yorlar , edemiyorlar. Kimi zaman 
ba.!jka bir tarafın , "Bölücü terörist· 
!ere propagandaları iç in malzeme 
oluyor" biç imin deki feryat ları kar· 
.!j ısında ertesi gün tükürdüklerini 
yalamaya çai.L'isalarda,devletin en üst 
düzeydeki resmi sözcüleri bile, 15 
A§ustos 'tan bu yana ülkemizde 
devam eden devrimci eylemlili§in 

Devam ı Syf: 15'te 

IRAK·İRAN SAVAŞI YEDİNCİ YILINA GiRERKEN 

MEVCUT DURUM VE OLASI GELİŞMELER 

i ra n ile1 Irak arasındaki bazen şiddetl enerek, bazen durgunlaşarak, 
bazen ya kın cephe lerde, bazen ise uzaktan bombalamalar biçiminde sü
ren, Ortado§u'da karşıt güçler arasındaki mücadelede be lirgin yeri olan 
ve tüm dünyayı yakından ilgilendiren savaş altıncı yılını dolduruyor. Altı 
yıldır ekonomik, politik, askeri , diplomatik heralanda ve tüm dünyayı etki· 
teyecek bir biçimde sürdürülen savaşta bugün belli birdönüm noktasına ya 
da daha doğrusu çözüm zorunluluğuna gelinmiş bulunuyor. İran yeni 
askeri saldırılar düzenliyor ve nihai zaferi yaratacak saldı n ya hazırlandı ~ 
§ını açıklıyor; Irak diplomatik faaliyetlerini hıziandırıyor ve peş peşe ateş

kes çağrıları yapıyor; çeşitli güçler savaşla daha yakından ilgileniyor ve 
çözüm yöntemleri ve ortaya çıkacak sonuç istemleri farklı olsa da herkes 
bu savaşın artık sona ermesi gerektiğinde birleşiyor. Bi zzat savaşa taraf 
olan güçler kendilerini destekleyenlerle yo§un görüşmeler ve savaşı so· 
n uç) andırma konus unda daha sonuç alıcı çalışmalar yap ı yor. Belli ki hem 
savaşı yürüten taraflar, h em de müttefikleri böyle bir savaşın bu biç imde 
sürdürülm esinde artık ciddi bir biçimde zorlanıyorlar ve bu durumu ken· 
di çıkarlarına uygun bulmuyorlar. Bu anlamda son ge lişme le r durumu 
epeyce netl eştirmiş oluyor. De§işik yöntemlerle de olsa çözüm arayışları 
hızlanarak s ürüyo r, fakat çözüme yaklaşmak ve sa§lama k öyle kolay ve 
herhangi bir tarafın istediği biçimde olmuyor. Be lli bir süreden beri devam 
edip ge len bu durum , bugün çok daha fazla kızışm ı ş bulunuyor. Peki yakın 

Devamı Syf: 12'de 

ikna ça lışmaları sonuc u, düşmanın 
"Kürdü Kiirde kırdırma" politikası 
olan " köy koruculu§u" planı boşa 
çıkanimış; ters teptirilmiştir. Sö
mürgec ilerin, HRK güçle rine karş ı 

kullanılmak üzere bilinçsiz insan
larımızın ~line tutuşturduQu bu 
silahları, insanlarımız bilinçlendikçe 
kendisine karşı çevirmeye başlamış
tır. Diger taraftan düşmana uşak· 

lıkta ve halka karş ı suç i ş i e rn ekte 

ısrar eden " korucular" ile hain· 
muhbirlerden, ö nem li bir bölüm 
ise halkın da bizzat onay lamas ı ve 
dayatması sonucu ölümle cezalan· 
dınlmış ve böylece. h a lka ve dev
rime karşı iş l e nen suçların hesabı

nın mutlaka sorulaca§ ı gerçe§i 
kafalarda bir kez daha yer etmiş-

tir. 
Sömürgeci devlet, düze nli ordu· 

sunun çıkmaz iç ine girmesi ve o na 
yedek olarak o luşturduyu '" köy ko· 
ruculuğu"mekanizmasının ise fe lce 
u§ratılması karşısında , daha uzun 
bir süre önceden ek ön lemle r a lma· 
ya baş lam ı ştı. Bu önleml erden biri 
ve en önemlisi de geri lla savaşına 
karşı-gerilla savaş ı ile cevap ve· 
recek " özel tim " lerin oluşturul 

masıyd ı. Bunların ilk kesiml erinin 
Kürdistan'a aktanlması bir yı l ka
dar önce gerçekleştirilmiş , ancak 
sayılan h er geçen gün artırılmıştı. 
Burjuva basınında bunlar hakkında 
yazılan yazı lar ve yayın lanan foto§· 
raflar gözönüne geti rildi Sinde ken
dilerine çok büyük umutlar ba§lan
dıgı rahatlıkla anlaşılıyordu. Ancak 
son dönemlerde HRK güçlerince bu 
karşı devrimci " özel" biriikiere 
vurolan darbelerin peşpeşe gelmesi 
ve isabetli sonuç lar alması bu kozu n 
da sömürgecilere umudettikleri gü· 
venli§i sağlayamayaca§ını açıkça 
gözler önüne serdi , Uludere eyle· 
minde böylesi bir özel birli§in top
tan imha ed ilmesi ardından yeni 
darbele r üst üste geldi ve geçti§imiz 
günler bu a landa da HRK birlikleri
nin üstün başaniarına tanıklık etti. 

Devamı Syf: 2'de 

Düşmanın Dilinden 
Mücadelemizin 

Boyutları 

YAZISI SAYl-A 4'TE 

*** 
Faşist Türk Basını, 

Devletin Siyasal 
Tükenişini Çaresiz 

İtiraf Ediyor 
YAZISI SAYFA 8'DE 

MARDİN RADAR ÜSSÜ'NE SALDIRI 
Sömürgeci/er Panik İçerisinde 
Tüm Önemli Tesislerde Alann Durumu İlan Ettiler 

HRK güçleri, ulusal kurtuluş 

mücadelemizin yükselmesine pa ra
lel olarak daha büyük ve stratejik 
düşman hedeflerine yöne! m eye baş

ladılar. Bu eyleml erin en önemli
le rinden birisi 19 Ekim 1986 gecesi 
Mardin kal esinde bulunan Hava 
radar üssü'ne karşı gerçek l eş tirildi. 

Radar üssü'nün hem en yanında 

bulunan mahallede gösteri yapıp 

sloganlar atan HRK güçleri daha 
sonra radar üssü'ne roketatarla rla 
bir saldırı düzenlediler. Atılan ro· 
ketler hedeflerini bularak üs'te 
büyük hasar meydana getirdi ve 
sömürgecilerde derin bir paniğe 

yol açtı . Sıkı koruma altındaki bir 
tesislerine yöneli k böylesi başarılı 
bir eylemin gerçekleştirilmi ş o lmas ı 

sömürgecile re bir kez daha ecel te r· 
le ri döktürdü. 

Eylemin hedefi o la n Mardin 
radar üssü Türk-NATO ortak tesis i 

olarak Diyarbakır'daki ABD Pirinç· 
lik askeri üssü'yle bağlantı içerisin· 
de faaliyet yürütmekte; Sovyetler 
Birliği ve Ortado§u'ya karş ı istih
barat, gözlem vd. faaliyetl er içi n 
kullanılmaktadır Ulus lararası kar
ş ı-devrim faaliyetlerinin hi zmetinde 
ola n bu askeri tes ise karşı eyleme 

geçilmesi ardından sömürgecil er 
panik içerisinde Kürdistan'daki tüm 
askeri -ekonomik tesisleri nde ve 
Adana'daki incirlik-ABD üssü'nde 
ola!janüstü güvenlik önlemleri a la
rak alarm ilan ettiler. Di yarbakır' · 

daki Pirinç lik Askeri Üssü ' nde alı
nan ön lemlerin yanısıra üs'teki 
Amerikalı askerlerin Diyarbakır'a 
gitmeleri de be lirsiz bir süre için 
yasaklandı. Üsse giri ş·ç ıkı şl ar sıkı 
denetim altına alındı. İncirli k Üssii'· 
nün çevresi teller ve barikatla rla 
çevrildi , kapısına makine li tüfek 

Devamı Syf: 3'te 

Türk Dış Politikasındaki İflas ve 
KUKM'nin Artan Uluslararası Rolü 

Türkiye'deki son dönem geliş· 

meterini şöyle bir izleyen her göz
lemci bu ülkede her alanda yaşanan 
keşmekeş ve tükenişin dış politika 
alanında da be lirgin ola rak ortaya 
çıktıg-ını görmeden edem eyecektir. 
Burjuva gazetelerinin yorum köşe

lerini de en çok i şga l eden konular
da n biris i Türk dış politikasında 

giderek derinleşen bunalımlar ve 
bundan ç ı kış için önerilen çare le r· 
dir. Yine, bu yorumlarda zaman 
zaman ortaya konulan baz ı görüş-

ler, Kürdistan'da gelişen ulusa l 
kurtuluş mücadelesinin her a la nda 
oldugu gibi Türk dış politikasında 
da giderek daha belirgin etki lerde 
bulundu§unu itiraf etmektedir. 

Türk dı ş politikasının sorunları 
üzerine bu kadar yazılıp ç izilmesi 
şüphesiz ki bu ala nda yaşan an 

inasın artık gizlenem ez boyutlara 
ulaşmas ı ve sömürgeci düzen açı· 
sından gerçekten büyük tehlikele ri 
bagnnda taşımasındandır. Bu ge· 

Devamı Syf: lO'da 

"KÜRDiSTAN ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESiNE 
DESTEK OL" KAMPANYASINA KATIL! 

PKK önderliğinde gelişen modem KUKM; ortaya çıktığı günden bugüne, benimsediği öz güce güven ilkesini 
geçmiş pratiğinde ete-kemiğe büründürerek gelişimini sürdürmüştür. Bugün HRK ve ERNK örgüt silahianna 
kavuşup düşmana darbe üstüne darbe vurarak halkımızı kendi öz bayraklan altında toplamayı b~armıştır. Kür· 
distan direnişsavaşına 15 Ağustos1984'tegüçlü biratılım yaptırorak düşmanı tam birçıkmaza sokmuş, bağımsız· 
lık ve özgürlük mücadelesinde zaferi garantilemiştir. 

Katedilen bu gelişmelerde mücadelemiz gücünü buyük oranda halkımızın maddi ve manevi deste§inden almış
tır. Büyüyen ve gelişen devrimimizin ihtiyaçlan giderek artmaktadır. Halkımızın bugüne dek sunduğu desteğin i 
artırarak sürdüreceğine inanıyoruz. 

Bu inançla yurtsever halkımızı 1 Ekim'de başlayan "Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesine Destek Ol" 
Kampanyasına çok yön~ ve aktif bir biçimde katılmaya çağınyoruz. 
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SONBAHAR ATILIMIYLA DİRENiŞ EYLEMLERİMiZ 
KÜRDİSTAN'I BOYDAN BOYASARIYOR 

Baştarafı Syf: l 'de 

Ulusa l kurtuluş mücadelemizde 
giderek önemli bir yer tutan bir 
di§er eylem biçimi de ekonomik, 
siyasi ve askeri hedeflere yönelik 
sabotaj eylemleridir. Geçtigirniz dö· 
nemde düşmanın ve uşaklarının yer
l eşim binalan na, çeşitli petrol boru 
hatları ve tesislerine, yol yapı m şan
tiyelerine karş ı girişilen sabotaj 
eylemleri son günlerde . daha üst 
hede Ci ere karşı geliştirilmeye baş

landı . Mardin' de bir rada ra yönelik 
saldırı bu tür eylemlerde bir doruk 
noktasını teş kil etmektedir. Müca· 
delemizin sömürgecili§e karşı oldu
gu kadar emperyalizme karşı da bir 
ulusal egemenlik savaşı oldugu bir 
kez daha açıkça gözler önüne seril· 
miş tir. Topraklarımızın hiçbir sö~ 

mürgeci, sömürücü gücün çıkarla· 

n na peşkeş çekilemeyece§"i; halkımıza 
ve sosyalizm güçlerine karşı toprak· 
l anmız üzerinde girişilecek her 
türlü kapitalist-emperyalist girişime 
karşı durulacağı en net biçimde orta· 
ya konmuştur. Bu eylem aynı za· 
manda mücade lemizin daha üst 
hedefl ere yönelebilecek kadar ge· 
li ş kin boyutlara ulaştı!jı gerçe9'inin 
de bir göstergesidir. 

Geçmiş iki yıllık sava.ş boyunca 
düşmanın askeri, siyasi ve ekono· 
mik güçlerine a§ır darbeler indi ren, 
onu i ş birlikçilerinin deste§inden 
etkin mücadelesi ile önemli oranda 
mahrum bırakan Ulusal Kurtuluş 
Birliklerimiz üçüncü savaş yılında 
eldeki mevzilerini daha da güçlen
dirme ve yeni mevziler elde etme 
savaşı vermektedirler. Ve bu savaş 
her gün yeni yeni başarılı adımlarla 
giderek daha net bir biçimde sö· 
mürgeei-fa şist Türk devletinin 
a leyhine, halkımızın ise, lehine 
dönmektedir. 

1986 Sonbahannda daha da 
boyutla nan ulusal kurtuluş eylemle
rimiz Kürdistan'ın dörtbir yanında 
süren yeni bir atılımın gür sesin i her 
gün bir başka biçimde duyurmakta· 
dır. Peşpeşe yükselen bu sesiere 
halkımızın mücadelede giderek da
ha çok kaynaşan ve gürleşen sesi 
eşlik etmektedir. Kürdistan 'da 
ı 984 Ağustos'undan bu yana süren 
ve son aylarda daha da boyutlanan 
ulusal kutuluş savaşımızın yarattı§ı 
gelişmeler temelinde daha şimdi
den birçok alanda sömürgeci dev
letin otoritesi yerle bir edilmiş: 

halkımız kendisi iç in biricik otorite 
olarak degerlendirdigi kurtuluş 

güç lerinin otoritesi altında ve ulusal 
kurtuluş cephesinin saflannda yeri· 
ni a lmaya başlamıştır. 

Gelecek günler, halkımızın aktif 
desteginden aldıgı güçle daha da 
yenilmez olan HRK güçlerinin düş
man m evzilerini daha çok dövdü§ü 
ve in tikam eylemlerimizin yankısı· 
nın dörtbir tarafa duvulduğu gün· 
ler o l acaktır. 

HAKKARİ : 

Ulusal kurtulu ş mücadelemi
zin en çok gelişti§i alaniann 
başı nda Ha kkari ve çevresi gel
mektedir. Geçmişten bu yana 
do§ası ve in sanlarıyla düşmana 

meydan okuyan, sayıs ı z direnmeye 
yataklık etmiş bulunan Hakkari 
modern ulusal kurtuluş mücadele· 
miz açısından da son derece büyük 
bir önem ve anla m taşımaktadır. 

Asimilasyon politikasının etkileye· 
mediği , ulusal özellikleri önemli 
oranda ba!jrında taşıyan yurtsever 
insanları ve düşmana geçit ver· 
meyen ancak ulusa l kurtuluş savaş· 
çı lan na ba!jrını sonuna kadar a ça· 
rak on l arı barındınp koruyan yük
sek sarp da!jlarıyla Hakkari. mo· 
dern donanımlı vahşi sömürgeci bir 
orduya karşı en az donanımla yola 
çıkan Kürdistan Kurtuluş Birlikleri-

nin eylemleri için çok e lverişli ola· 
naklar sunmuştur. Bunun sonucu 
olarak ve bu alanın stratej ik öne· 
minden dolayı buraya atfedilen rol 
gere9i mücadelemiz bu a landa hız
la gelişme kaydetmiş ve bugün artık 
birçok a lanına düşmanın nüfuz ede· 
mediği , yarı kurtarılmışüslerin do§· 
duğu bir vatan parçası haline gel
miştir . Alanın Kürdistan'ın di§er 
parçalarına açı lan bir kapı niteliSini 
taşıması ve Kuzey·Batı Kürdistan'· 
daki mücadelenin zaferi açısından 
da stratejik bir öneminin olması bu 
a landa mücadelemizin kaydetti§i 
ge li şme lerin önemini artırmakta· 

dı r. 

Ancak, Hakkari bu konumundan 
dolayı düşmanın da en çok üzerinde 
durdu§u bir alan durumundadır. 

Hakkari ' nin ulusal kurtuluşçu güç· 
lerin etkinliği altına girmesi halinde 
kendisi açısından doğabilecek va
him durumu çok iyi bilen Türk 
sömürgecileri , daha 1970'1erin son· 
l arından başlayarak bu alanda çe
şitli önlemler a lm aya başlamışlar· 
dır. Bir yandan kendi ajanlarını 

alana yerleştirmeye ve doğabilecek 
herhangi bir ulusal kurtuluşçu tep
kiyi bunla r etrafında topartamaya 
çalışırken , diğer yandan da kendi
lerinin beşin ci kolu olarak gördük
leri ilkel milliyetçi örgütlenmele
rin a landa ci rit atrna larına ve halkın 
kurtuluş özlemlerini sömürmelerine 
göz yummuş ve hatta desteklemiş· 
lerdir. Bunun sonucunda yıllarca 

özellikle Güney Kürdistan'daki mü· 
cadele u§runa her türlü olanak· 
larını seferber eden yurtsever Hak
kari halkı ilkel· milliyetçi önderliğin 
tahribatları altında ezilmiş, giderek 
kurtuluşa umudu sarsılmaya baş
l amıştır. 

Tam da sömürgecilerin istedik· 
leri türden bir gelişme olan bu 
durum Kürdistan ulusal kurtuluşçu
larının 1983'1erden itibaren alana 
müdahale etmesine kadar devam 
etmi şti r. Bu tarihten itibaren sabırlı 

ve zorlu bir mü cadele iJe ya lnızca 

halkın kurtuluş umutları yeniden 
ca nlandınlmakla kalmamış. aynı 

zamanda Ha kkari ve çevresi Kürdis· 
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 
en çok gelişme kaydettigi ve düş· 
ma na ağır darbeler vurdu§ u bir a~an 
haline getirilmiştir . Bu alanda düş
manın özellikle aşiretçi örgütlen· 
meyi ve ilkel-milliyetçiligi kullana· 
rak geliştirdi§i " köy koruculu§u" 
örgütlenmesi de, bilinçlendirme, 
ikna ve cezalandırma yöntemleri 
içiçe ustaca kullanılarak önemli 
oranda boşa çıkarılmış; düşmana 

bir de bu yolla darbe vurulmuştur. 
Özellikle son dönemlerde yogunlaş· 
tırı l an bu çaba la_rla m ilis çete örgüt
lenmesi büsbütün işlemez kılınmış . 

sömürgecileri bazı yerlerde da§ıttık· 
la rı s il ahları geri toplamaya zor
layaca k kadar etkili o lmuştur. 

Yeni bir Sonbahar Atılımını yaşa
dı§ımız son dönemlerde Hakkari ve 
yöresinde yeni bir eylemler dalgası 
yaşanmaktadır. Düşmanın askeri 
gü çlerinde n milis çetelere ve ajan 
yap ıya kadar çok çeşitli güçlere 
karşı birçok silah lı saldırı eylemi 
düzenlenerek bunlara agır darbeler 
indirilmiştir. Diger taraftan halka 
yönelik seri toplantılar yapılarak 

düşmanın oyun larına dikkat çekil· 
miş ve ulusal kurtuluş mücade· 
tesine daha aktif destek sunulması 

i stenmiştir. Bu toplantılar halk 
üzerinde ço k olumlu etkiler yarat· 
mış, ulusal kurtuluşçu güçlerimizin 
otoritesi güçlen miştir . Yine yapılan 
birçok silahsızland ırma eylemi so· 
nucu onlarca m ilis çete silahsızlan
dırılmış bunların önemli bir kısmı 
silahlarını gönüllü olarak teslim 
etm i şle rdir. 

Bügüne kadar eli mize ulaşabil· 

dijji kadarıyla gerçekleştirilen ey· 
lemler şunlardır: 

13-14 Temmuz gecesi Hakkari 
şehir merkezi ne giren bir grup HRK 
savaşçısının polis l ojmanını tara
ması sonucu 1 polis yaralan mıştır. 
Aynı gece bir ajamn evine de baskın 
düzenleyen ve bu ajan ı ağır yara
layan partizanlar daha sonra şeh i r 

merkezine bir bombalı pankart asa· 
rak geri çekilmişl erdir. 

Temmuz 1986' da Hakkari'nin 
Kefetan köyüne bir baskın düzen
leyen HRK savaşçı l arı 3 çeteyi 
silahsız l andırmışlardır. 

Yine aynı günlerde Karne köyü 
muhtarı ile iki oğlu ölümle cezalan
dırılmışlardır. Düşmanla en alçak· 
ça i şbirliğine girerek halka baskı ve 
işkence yapan bu hain muhtar, Agit 
yoldaşın şehit düşmesinin ardından 

mevlüt okutarak yörede devrimcile
rin artık bitti§i propagandasını 

yapm ıştı r. 

A§ustos ayında Uludere'nin Ka
va l köyü yaylasında tüm köylülerin 
katıldıgı bir toplantı yapılmıştır. 

20'yi aşkın HRK savaşç ı sının katıl· 

dıgı toplantıda TC'nin köylülere 
yönelik milisleştirme faaliyetleri 
üzerinde konuşmalar yapılmıştır . 

Köylüler, düşmanın oyunlan konu· 
sunda aydın l atılıp uyarılırken, 30 
"köy korucusu" nun silahları da 
kamulaştırılmıştır. 

Bu arada, Beytüşşebap'ın Ce
vizdibi; Uludere' nin Silal ve Bu· 
cakbaşı köylerinde de aynı amaçlı 

toplantılar yapı lmış ; 10 kadar " köy 
korucusu" silahsızlandınlmıştır. Cep
he bayrağı altında yapılan bu top· 
lanttiara kadın~çocuk-ihtiyar tüm 
köylüler katılmışlardır. 

1 Ekim 1986 günü Şemdinli'nin 
Ortaklar köyü Salo yayiası mıntı· 
kasında operasyondan dönen bir 
özel düşman birliğine saldırı düzen
l enmiştir. Saat 16.00 sıralarında 

başlayan ve 15 kadar HRK savaşçı· 
sının katıldıgı saldırıda 1 jandarma 
çavuşu ile ı köy korucusu ölümle 
cezalandınlmıştır. 4 askerin de agır 
yara landı§ı saldın sonunda HRK 
savaşçıları kayıp vermeden üsleri ne 
geri dönmüş l e rdir. 

ll Ekim 1986 günü Uludere 
ilçesine baglı Taşdere köyünde hain 
bir bekçi-korucunun evi basılmış· 

tır. Ancak evde bulunmayan Nasır 
Kaya isim li hain bu seferlik şerefs iz 

bir ölümden kurtulmuştur. Hainin 
karısı ve çocuklarını dışarıya çıka
ran HRK savaşçı ları son bir ihtar 
olarak evi ateşe vermiş l erdir. 

12 Ekim 1986 günü Şırnak 

ilçesine baglı merkez Cinaver mez
rasında hain İsma il Çalvan'ın evini 
basan bir HRK birliği adı geçen 
haini lki oQluyla birlikte ölümle 
cezalandırrnıştır. Sömürgeci basın 
tarafından devri ıv ci l ere "ekmek 
vermedi§i için ö ldürüldü§ü" iddia 
edilen bu hainin cezalandırılması 
için yöredeki yurtesever halktan da 

yogun talepler gelmekteydi. Olay, 
yurtseverler tarafından sevinçle 
karşılanırken sömürgecileri ise te
l aşa düşürmüştür . 

Kesin tarihini tespit edemedi§i
miz ve sömürgeci ordu güçleri ile 
HRK birlikleri arasında Beytüşşe· 

hap'ta meydana gelen bir çarpış· 

mada 7 düşman askeri ö lümle 
ceza landın lmıştı r. Partizanlar çar
pışmada hiçbir kayıp vermeden 
çıkmayı başarmışlardır. 

Düşman, Hakkari ve çevresinde 
ulusal kurtuluş mücadelemizin kay· 
detti§i gelişme lerden son derece 
tedirgindir. Bu gelişmelerin önüne 
geçebitmek için ordusunun en seç
kin bazı birliklerini, "özel tim"lerini 
bu alana yıQmış bulunmakta ve 
felce u§ratılan ''köy korucuları"nı 
yeniden toparlamayı, yenilerini ör
gütlemeyi hedefl emektedir. Bu 
do§rultuda yo!jun çaba içindedir. 
Ancak bizzat pratik gerçekiiilin de 
qösterdi§i gibi bütün bu çırpını.ş lar 

boşunadır. Ulusal kurtuluş mücade· 
temiz tüm Kürdistan çapında ve 

özellikle de Hakkari alanında göz 
kamaştırıcı başanlar kazanarak 
yükselmektedir. Gelecek günler bu 
gerçekiiSi daha çarpıc ı biçimde ser· 
giteyecek ge lişme l ere gebedir. 

DERSİM-BİNGÖL: 

Ulusal kurtuluşçu hareketimizin 
erkenden el attığı ve önemli geliş

meler kaydederek kökleşmeye baş· 

ladı § ı De rs im-Bingöl a lanında da 
geli şmeler tüm hızıy la devam edi
yor. Düşmanın özellikle ihanet odak
I arına büyük umutlar ba§layarak 
karşı-devrimci politikalarını ege· 
men kılmaya çalıştı§ ı bu alanda 
mücadele başından beri, düşmanın 

resmi kolluk kuvvetlerinin yanısıra 
bu ajan~muhbir ve hain çevrelere 
karşı kıyasıya yürütütmek zorun
daydı. Bu kararlı ve sabırlı mü ca
dele sonucudur ki bugün Dersim ve 
Bingöl alanlarında mücadele üst 
boyutlara ulaşmış bulunmakta ve 
peşpeşe eylem haberleri gelmekte· 
dir. 

Düşman, özenle geliştirdi§i ve 
büyük umutlar ba§ladıgı ajan-milis 
yapının devrimci intikam eglemleri
miz karşısında adım adım çökmesi 
ve Kürdistan ulusal kurtuluşçu

lanna mezar olaca§ını hesap etti§i 
bu alanların devrimcileri bağrına 

basması karşı sında çı lgına dön· 
müştür. Bir yandan en sinsi komplo 
ve karşı-devrim planlarını hazırlar 

ve gündemde tutarken, diğer yandan 
a lana çok büyük sayıda güç yığmış 
ve ablukaya a l mıştır. Özellikle son
baharla birlikte Bingöl ve Dersim'· 
de girişilen operasyonlarda bir artı ş 

ortaya çıkmıştı r. 1986 yılı nın daha 
başından başlayarak yo§un bir ey
le mlilikle yaşanınası ve devrimci 
güçlerin kayıp vermemesine karş ı ~ 

hk düşman kayıplarının çok büyük 
olması sömürgeci lerin te la .ş ını ar
tırmış ve çılgına çevirmişt ir . 

Özellikle son dönemlerde kurtu
luş güçlerimiz ile düşman arasındaki 

mücadele daha da üst boyutlarda 
sürmeye başla,nıştır. Düşman tüm 
güçlerini harekete geçirerek a landa 
devrimci avına çıkmış bulunmakta· 
dır. Fakat tüm bu saldırılara ve 
operasyanlara karşı , devrimci inti
kam eylemlerinde giderek bir artış 
gözlenmektedir. Siyasal ortamın 

son derece canlanmasına yol aça n 
bu eylemler sonucunda halkın kur~ 
tuluş kuvvetlerine olan bağlı lı §ı 

derinleşirken mücadeleye verilen 
destekte ise gözle görülür artı ş 

vardır. 

23 Ağustos'ta Zevikan köyü 
Golan mezrasında bir HRK birliöi 
ile faşist ordu sürüleri arasında 

çatışma çı kmıştır . Çıkan çatışmada 

ı subay ve 2 asker a§ır yaralanm ı ş

tır . Yaralı askerlerin daha sonra 
hastanede öldügü yolunda halk 
arasında yo§un söylentiler var· 

dır. 

Eylül ayının ilk haftasında Ova· 
cık ilçesinin Yenisö§üt köyünde Ali 
Rıza Polat adlı ajan ölümle ceza lan· 
dırılmış tır. Seyit Rıza'n ı n torunu 
olan bu hain. direnişçi gelenege 
karşı i şl edi§ i utanç verici suçlan ve 
ihanetiyle ö lümü çoktan haketm i ş· 

ti. 
20 Eylül 1986 gecesi Ovac ık 

şehir merkezine inen bir kurtuluş 
birli§imiz, polis komiserli§ine sal· 
dırı düzenl e miş; 1 komiser ya r
dımcısını ölümle ceza landınrken, ı 

polisi de a§ır yaralam ı ştır . Eyp 
lernden başarıyla geri çekilen birli· 
Qimiz bu eylemiyle, düşmana. ken
dis ini en çok güvencede gördü§ü 
şehi r merkezlerinde bil e HRK'nin 
intikam namlularından kurtula· 
mayacaQını bir kez daha gösterm i ş· 

tir. Eylem halk üzerinde derin etki
ler yaratmışt ır . 

9 Ekim günü Bingöl il merkezi· 
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nin 8-10 km uza§ındaki Atapark 
mevkiinde bir polis aracı HRK birlik
lerince yaylım ateşine tutu lmuş; 1 
po lis öldürülürken l ' i de ağı r yara
lan mıştır. 

Bu eylem lerin yanısıra ayrıca 

yörenin birçok köyünde propa· 
ganda toplantılan düzen lenm i ş halk 
kitleleri düşman oyun l arına karşı 

bilinç tendirilmiş ve mücadeleye ak
tif destek sunmaları çaQrısında 

bulunu l muştur. Bu top l antı l ar halk 
kitlelerini olumlu yönde etkilemiş; 
ulusal kurtuluş savaşçıl arıyl a kay
naşmalarını daha da artırm ı ştır. 

MARDİN: 

Ulusal kurtu luş mücadele mizin 
bütün hı z ı yl a sürdüğü Mardin ve 
yöresinde de eylem lerimiz peşpeşe 
düşmana ağır darbeler indirmeye 
devam ediyor. Yurtsever bir kitleye 
sahip olan Mardin ve çevresi Kür
distan Ulusal Kurtul uş Mücadelesinin 
en çok gelişm e kaydett iğ i alan lar
dan biri olarak sömürgeci-faşist 

ordu mensupları ve yer li i ş birlikç i

lerinin en çok korkuyu yaşa dıkları 

a lanlardan biri o lma özelliğin i 

sürdürüyor. 
ı5 Ağustos ı 984 Atılım ından bu 

yana gerçek l eş tiri l e n tüm atılım· 

l a rın en sıcak yaşandığı alan lardan 
bir i o lan Ma rdin ve çevres i bugüne 
kadar sayı s ı yüzle re varan sö mür
geci asker. ajan-ınuhbir ve milis
çeteye mezar o lmuştur. Bu temelde 
kökleşen ulusal kurtuluş mücadele
miz öze llikl e Mardin köylülüğü 

içe risinde güçlü bir sempati ve 
destek kaza nmayı başarmıştır. İl
kel-milliye tç ili§in ve küçük-burjuva 
reformizminin geçmişte derin tahri
batlar yarattığı bu a lan bugün bu 

aya k baglarından kurtu l muş olarak 
modern ulusal kurtuluşçu önderl ik
le kenetlen mesinin coşkusunu ya· 
şıyor. Ha l kın bu güven ve desteğin
den güç a lan kurtuluş birliklerimiz 
her geçen gün yeni yeni eylem lerle 
mevzilerini sağ lam laştınyor. Son 
dönem lerde gerçek leştirilen ve e li
mize ulaşan eylemlerden baz ı l arı 
şunlardır: 

Tüm Kürdistan çapında " köy 
koruculu§u" na karşı aç ılan ve ikna 
il e ceza landırma yöntem lerinin iç· 
içe kullanı l dığı savaş. Mardin ala
nında da sonuç l arını vermeye baş· 

lamışt ır . Eylül ayı içerisinde bu 
amaç la Ma rdin ve çevre köylerinde 
çeşitli toplantılar yapılmı ş tır . Nu
saybin'i n Heybetli köyünde yapılan 
böylesi bir toplantı sonrasında 5 
" köy korucus u" silah l arını HRK 
savaşçtianna gönüllü olarak vermiş 
ve savaşç ıl arı öperek yolcu etmiş· 

lerdiL Sömürgeci bas ında geniş 

etki yaratan bu olay sonrasında 

sömürgecile r diğer "' korucu"lara 
gözdağı vermek iç in bu 5 " korucu"
yu tutuk l amışlardır. 

15 Ekim ı986 tarihinde Mar
din ' in Örn erli ilçesi İ kil e r köyü yo
lunda, HRK savaşç ıl arı, operasyona 
çıkan " köy korucuların ı " taşıyan 

aracı mayınla havaya uçurmuşlar
dıL Olayda sayı lan en az 5 o la n " köy 
korucu" l arı ölmüş veya yaralan· 
mı ş l ard ı r. 

20 Ekim günü ise Kızıltepe

Şenyurt yol ayrımında, devriye ge· 
zen bir jandarma ekibine ateş açı l

mış. ı on başı öldürülürken ı er de 
yara lanmıştır. 

Nusaybin ilçesinde düşmana 

milislik yapan 5 çete yöre halkının 
da talebi üzerine HRK birliklerince 
ölümle ceza l andırılmıştır. Eylem. 
yöredeki milis-çete faaliyetin e ağır 
bir darbe i ndirmiştir. 

Deri k şehir merkezinde HRK bir· 
liklerince düş manın çeş i tli kuruluş

larına yönelik sa ldırılar düzenlen
miş ; bu eylemler sı ras ında 3 0 mil
yon TL ha lk adın a kamu l aşt ırıl

mı ş tır . 

Eylemler a landa çeş itli bi çim
le rde tüm h ı z ıyla sürmektedir. 

KARS: 

SSCB'ne komşu olması ve İ ran'a 
açı lan bir kapı görevi görmesi nede
niyle sömürgecilerin üzerinde ö
nemle durdukla rı bir alan olan 
Kars'ta ulusa l kurtuluş mücadelemiz 
her geçen gü n gelişme kaydediyor. 
Düşmanın her ne pahasına o lursa 
ols un ulusa l kunu l uşçu düşünce ve 
ey lemi n dı şında tutmaya ça lı ş

t ı ğ ı bu a la n, tüm engellem e çaba
larına , i hanetin örgütlendiri p bir ağ 
gibi tüm toplumu saraca k boyutlara 
ulaşmas ı iç in ortaya konulan ı srara 

ra§men , giderek, ulusal kurtuluşçu 
gelişmenin boyutlanm asına tanık

lı k ediyor. 
Sömürgeci düşman. baskı ve 

Ekim 1986 

zorla yıldıramadı§ ı devrimci güçleri 
başvurdu§u yeni bir alçakça oyun la 
1ize getirmeye, mücadeleden vaz
geçirmeye çalışıyor. Da ha öncele ri 
Dersim ve di§er alanlarda uygula· 
maya konulan bu oyun şimdi de 
Kars'ta tezgahlanıyoL Yaygın ola· 
rak başvurulan bu alçakça oyun 
şöy l e geliştiriliyor: Bu yöreye men
sup ve evli olan kurtuluş savaşçıları

nın eş le ri baskı uygulanarak, koca
larından boşanmaya zorla nıyor. 

Bununla da yetinm eyen polis bi zzat 
görücüler göndererek partizanların 
eşierini istetiyor, sürekli rahatsız 

ediyor. Böylece, hem kız l arını devrim· 
ciye verdikleri iç in a ile ler, hem 
devrimci le rin eş l eri ve hem de biz
zat devrim cile r psikolojik ola rak 
yıpratılıp çökertilmek isteniyor. Sa
vaş meydanlarında , bir avuç savaş
çı karşısın da utanç verici bir boz
guna u§rayan sömürgeci-faşist 

Türk devleti, tarihi karakterine yakı
şır tarzda bu tür sefil oyun lardan 
medet umuyor. Ancak nafile! Kitle· 
lerin derin nefreti ve tepkisiyle 
karşıtanan bu oyun da daha başında 
işlemez kılınm aya mahkumdur. 

Sömürgecilerin bu a landa me
det umdukları bir diğe r oyun da kitle 
den insanl arı gözlerini para vaadi ile 
boyayarak devrimcile rin üzerine 
sal mak. Kürdistan'ın dört bir tara
fında kelle avcıl arını teşvik eden 
sömürgecilere za man zama n ku lak 
verenler çıkm ıyor deği l. Nitekim, 
son dönemlerde Kars'ın Tuzluca 
ilçesinde böyles i bir o lay yaşandı . 

Bir şey l er sormak amacıy la tanıma

dığı bir eve giren bir 1-IRK savaşçısı , 

evin sahibi tarafında n sö mürgeci
lere tes lim edilmek istendi. Ken
disini tes lim edip karş ıl ı§ında para 
alacağın ı beli rten Za hir Gültekin 
is imli evsahibini bu ha in amacın· 
dan vazg eçirmek iç in HRK savaş

ç ı s ı bir süre kon uştu , kendisini ikn a 
etmeye ça lı şt ı . Ancak amacından 

va zgeç meyen bu gözüdönmüş. üze
ri ne atılı p kendi sini yaka la mak 
isteyince de vurmak zorunda ka l dı. 

O la y sonrasında Zahir Gültekin 
düşman oyunlarına a let o lmayı 

hayatıyla öderken HRK savaşçı sı

nın ikna için elinden ge leni yaptığ ını 

ve başka seçeneği kalmad ığ ını gö
ren hainin karısı ve yöre ha lk ı da 
sömürgeciliğ e daha çok kin lenerek 
ona alet olanları lanetledileL 

Savaş Sloganlanmız Kürdistan'ın Diğer Alanlannda da Yankılanıyor 

Yukarıda beli rtilen ulu sal kurtu
luşçu eylemlerimiz yankısını Kürdis· 
tan'ın di§ er yörelerinde de buluyor. 
Kürdista n ' ı n dört biryanında patlak 
veren eylemlerim izin sesi birbirine 
ka rı ş ı yor, yeni alanlardaki eylemler 
için çağrıya dönüşüyor. Bu eylem
lerimizden di9er bazıları ş unlardır. 

23 Ağustos'ta Karakoçan'ın 

Zelxeden köyünün ajan muhtarına 
yönelik bir ceza landırma eylemi 
gerçekleşti rilmi ş: kendisi ağır yara
lan mıştır. 

Ağustos ayında Erzu rum-Erzin
ca n demiryo luna. üzerinde " Kahr
ols un Faşist Türk Siimürgeciligi", 
"Yaşasın Bagıms •zhk" yazılı ve 
HRK imza lı bombalı pankart ile 
Ulusa l Ön der Abdullah ÖCALAN 
yoldaşın büyük boy bir posteri 
asılm ış tır. 

7 Eylül 1986 günü Dersim
Erzincan karayoluna, üzerinde "U
lusal Kurtuluş Cephesinde Bir leş", 
"Yaşasın PKK-ERNK-HRK" yaz ılı 

bombalı pankart as ıl mıştıL 

lU Ekim ı986 tarihinde Siirt'in 
Erııh ilçesinin Dadaklı köyü, kala· 
balık sayıda bir HRK birliği tarafından 

basılmı şt ı r . Baskında, ihaneti Ör· 
gütleyen veT C ile i şb irli§i içerisindf' 
yoksu l Kürt ha lkına acımasız baskı

lar uygulayan köy muhtarı Mehmet 
Sait Kurbağa ölümle cezalandırıl· 
m ışt ı r. Ayrıca, bu hainin evinde sü
rekli üstlene n köy korucula nndan 
Mehmet Güney ve Abdullah Naz' ı da 
ağır yaralayan HRK birliğ i kayıp 

vermeden geri çekilmiştiL 
ı8 Ekim !986'da Diyarbakır' ın 

Dicle ilçesi Uğrak köyünde HRK 
savaşçıları ile " köy korucu"ları ve 
sömürgeci kolluk kuvvetleri arasın· 
da çıkan ça tı şmada 1 "köy korucu"su 
öldürülmüş ı jandarma üste§meni 
ise ağır yaralanm ı ş tır. 

2ı Ekim günü S ii rt'i n Eruh 
ilçesine bağlı Dikboğaz mevkiinde 
HRK güçle rinin bir jandarma birli
gine karşı gerçekleştirdi ği saldırıda 

ı jandarma eri öldürülmüş, ı ' i de 

yaralanmıştıL Yine aynı gün Adı

yaman ANAP il başkanına ait benzin 
istasyonuna baskın düzenlenmiştir. 

Saldında ı kişi ölürken ağır maddi 
hasar da meyda na gelmiş tir . 

Yukanda belirtilen eylemi ere ek 
olarak Cizre, Habur sın ı r kapı s ı , 

Oramar, Şırnak, Şemdi nli , Kara· 
koçan vd. birçok a landa n yen i 
eylem haberleri gelmektedir. Ancak 
henüz ayrıntıl arı elimize ulaşmayan 
bu eyle mleri gelecek sayılarımızda 
yayı nlayabileceğiz. 

Sayfa 3) 

MARDİN RADAR ÜSSÜ'NE SALDIRI 
Ba~tamfı Syf: 1'de 

taşıyan nöbetçiler konuldu. Ker.kük
Yumurtalık Petrol Boru Hattı boyun· 
ca sıkı önlemler a lındı , köylü ler 
daha yo§un olarak gece le ri nöbet 
tutmaya zorlandı . Ayrı ca Habur 
köprüsü, Batman Refinerisi , Keban, 
Atatürk ve Karakaya Barajı'nda 

önlemler artırıldı. 
Alınan bütün bu önlemler sö

mürgecilerin iç inde bulunduğu pa
niğin ve Mardin Radar Üssü'ne kar
şı gerçekleştiril en başa rılı eylemin 
yarattığı e tkilerin göstergesidir. 
Ayrıca . Genelkurmay· Genel Se k re· 
terliği olayla ilgili bir açıklama 

ya pmak zorunda kalmıştır . En üst 
düzey sömürgeci yetki lilerin bu açık· 

laması da eyle min hangi boyut
larda etki yarattığının bir diğer 

ifadesidiL 
Mardin Radar Üssü'ne karşı ger

çekleştirilen saldırı eylemi topra k
l arımız üzerinde sömürgeci ve 

emperyalist amaç lı hi çbir faaliye te 
izin verilmeyece§i gerçeğinin bir 
kez daha dile get irili ş idir . Kürdista n 
toprak l arı nı sosyalist Sovyetler Bir· 
li ~ i ve Ortadoğu ülkelerine karşı bir 
saldırı üssü ' ne çevirmek için her 
türlü askeri araç-gereçle, havaa la n
la rı yl a üslerle donatan sömürgeci 
Türk devleti ve onun NATO 'lu efen
dile ri , gelişen KUKM'nin, bu a lçak
ça emellerini kursak larında bırak

masını engelleyemeyecekle rdir. 
KUKM, emperyali zm destekli Türk 
fa şizminin halkımıza karşı ha in 
plan l arını oldu ğ-u ka dar sosya list 
ülke ler ve bölge ilerici halkları na 
karş ı planlarını da bozmak iç in 
çabalarını sürdürecektir. 

Mardin radar üssü 'ne karşı ger· 
çekl eşti rilen eylem bu konuda sa
dece bir başlangıçtır. Gelecek gün· 
ler da ha büyük ve etkili eylem leri· 
mizin emperyalist lerin ve sömür
geci lerin ortak suç araçla rının tah
rib ine tanıklık edecektir. 

Uludere Eylemi Faşist Ordu 

Sürülerine Sayı Kaybının da 

Otesinde Büyük Bir 

Bozgun Yaşattı 
12 Agustos 1986 günü Ulu

dere'de meydana gelen olayda fa
ı:tist-sömürgeci dü ı:tma nın nasıl bir 
darbe aldığını , olaya gösterdiği 

tepki den anlamak mümkündü . Bu 
eylemin ardından faotom uçakla
rıyla Kürdistan ' ın birçok köyünü 
bomba layarak , yüzlerce kad ın-ço · 

kuran partizanlar yakl aşan askeri 
konvoydan başta ki üç arac ı an ında 
imha ediyorlar. Fakat olu!jan toz ~ 

dumandan dördüncü a raç farkedil· 
miyor . Farkedilmeyen bu araç ey· 
le m alan uıa girmiyorvf' MG·3silah-

Deuamı Syj: 23'te 

cuk -yaı:t l ı sivi li katietmesinin nedeni r-------------ı 
sadece öldürülen binbaı:t ı ve asker
ler değildi . Bu sayı kay bının yan ında 
as ıl darbe, fa ~ist o rdu sürü lerinin 
apaçık bozguna u§ratılması gerçe
ğidir. 

Daha önceki sayılarda elimi zde 
bu eylemin ayrıntılıbilgileri o l madı · 

§ ından olay ın çok az bir bölümünü 
duyurabilmiı:ttik Oysa edin ilen ay
rınt ılı bilgilerden an la~ ılıyor ki sö
mürgecilerin özel operasyon b ir
likleri , "kahraman mehmetçik .. leri 
muazzam teknik üstünlü güne rağ
men HRK bir likleri karı:tısında tutu
namayarak kaçmak zorunda kal
mıı:ttır. 

Bir pusu eylemi biçiminde ba!j· 
!ayan, daha sonra meydan savaı:t ına 
dönüı:ten ve düı:tmanın bozguna u§
rayarak panik içerisinde kaç ı~ıy la 

sonuçlanan bu olayda Seyfettin 
ZOGURLU (Sami) ve Ahmet KU 
TAN (Aslan) adlı iki HRK sava~çısı 
!iehit dü~tü. Dü&man ın kayıpları da 
~öyled i r: ı binba~ı . ı astsubay ve ı O 
er olay yerinde; ı astsubay ve 4er de 
hasteneye kaldırılırken ve daha 
sonra hastanede ölmüştür . 

12 Ağustos ı986 günü Uludere'
nin Kalkeve ~ıvet köyl eri arasında 
gerçekle~t irilen eylem saat ı4.30 '

da ba~ladı ve ak~am saat 19.00'a 
kadar devam etti . Anılan yerde pusu 

M. ALİ SEVER ADLI 
YURTSEVER 
BİR KÜRDiSTANLI 
KONTR-GERiLLA 
TİMLERİ 
TARAFINDAN 
KATLEDİLDİ 

2 Eylül 1986 tarihinde Kiğ ı 'nın 
Da lbasan köyünde sömürgeci-faş i st 

Türk devlet inin mücadelemiz e karş ı 

o lu şturdukl arı özel kontr-gerilla 
t imleri tarafından PKK direniş şe~ 
h it! erinden Şükrü SEVER'in babas ı 

M. Ali SEVEH a lçakça katiedildL 
İnsanlara karşı sevgi ve saygı do

lu alçak gönüllü ki ş ili §in den ötürü 
tüm yörede tanınan ve sevilen M. Ali 
SEVER, halkımı zın ulusal kurtuluş 

davasına inanmı ş ve üzerine dü şen 
yurtseverlik görevlerini he r zaman 
l ay ıkıyla yerine getirmi ş olan bir 
yurtseverdi . 

Serxwebiin 5 7. sayıda M. Ali 
SEVEN adıyla ve farklı bir biçimde 
yayı nladığımı z haberin aslında bu 
şekilde geliştigini öğrenmiş bu lu
nuyor ve düze ltiyoruz. 
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( SERXWEBÜN Ekim 1986 Sayfa 4) 

Düşmanın Dilinden Mücadelemizin Boyutları 
Şanlı 15 Ağustos Atılımının ve 

HRK' nin kuru luşunun ikinci yıldö
nümünün yaklaştı ğ ı günlerde sö
mürgeci le ri büyük bir korku ve telaş 
sa rmı ş tı. Nas ıl sarmasın? Ha bitir
dik ha bitireceğiz diye iki yıldan 

beridir operasyon üzerine operas
yon düzenie rnekte - öyle ki , artık 
operasy0rı lara isim bulmakta güç
lük çekiliyor .. .1 , II şekilde nu
maraland ırılıyordu-. " Özel Sa
vaş" ı tüm incelikle riyle uygula
makta; " Pi şmanlık Yasası". "Köy 
Korucu la rı Yasas ı ", komplolar, kı
sacas ı bildikleri. emperyalis t efen· 
dilerinden öğrendikleri ne kadar 
yön tem varsa he psini birer birer 
kullanmakta: fa kat bitirmek biryana 
mü cade lenin ge li şmesini yavaş

l ata mamaktaydılar bile. 1986 Ba
ha r ve ardından Yaz Atılımlarıyla 
milis-çe tecili§e büyük darbeler vu
rulmuş. sömürgeci-faşist ordu ka
bu§una çekilmeye zorlanmış ve işte 
15 Ağustos ya kla ş ıyo rdu . Bu du
rumd a nasıl korku sarmas ın sömür
gecileri? Fakat boş durmak da 
olma zdı e lbet. Ve durmadılar da . 
Her ne ka d ar i ç işle ri Bakan ı Akbu
lu t, " Tüm önlem leri aldık, eşkiyanın 

nereden ne zaman çıkacagı belli 
olmuyor. Durdurmak zor" diyor
duysa da. yine de bir şeyler ya
pılmalıydı . 

Evet, bu ruh haliyle o günlerde 
bir yandan sömürg eci basında ya
lan ve kara lama kampanyasına 

yeniden hı z verilir, direniş önemsen
mez gösterilip kü çümse nirken; öte 
yandan da aske ri birlikler yeniden 
konumlandırılmakta . özel birlikler 
en kritik bölgelere kaydırılmakta, 

kara kol vb. ye rle rde önlemler ar
tın l makta ve en seçkin 'mehmetç ik '
le r le takviye edilm ekteydi. Tüm 
bir lik le r ' teyya kuz' durumuna geçi
r ilirken ordu içerisinde de yeni yeni 
düzenlemeler yapılmakta ve Penta
gon ' un öne ris iyle bu kez 'cephe 
komuta nlıkla rı ' sisteminin yürür· 
lü§e ko nula ca§ ı ilan edilmekteydi. 

Ne var ki , korkunun ecele fayda 
etmeyece§ i ve tüm bu 'çare' lerin i şe 

yaramayaca§ ı bir kere daha ortaya 
ç ıkıyordu . A§ustos yak laştıkça di
reniş eylemleriyle Kürdistan'ın dört 
bir yan ı alevieniyor ve bunun doru· 
ğu 12 Ağustos'ta Uludere'de " kah
raman Türk ordusu" bozguna u§ra
tılarak yaşanıyordu. Karada boz
guna u§rayan sömürg eci ler bunun 
üzer ine fantom savaş uçaklarını 

yeniden ve da ha geniş bir şekilde 
devreye sokuyordu . Yeniden diyo
ruz. çünkü uça klar ilk kez savaşa 
dahil olmuyordu. Uzun süreden be ri 
da§ lar. ovalar. vadil er acizce bom· 
ba lanıyordu , ama g izli tutulmaya 
ça lış ılıyor, itira f edilmiyordu. Bu kez 

artık saklamak mümkün de§ildi. 
Hava landırdıkları onlarca fantom 
uça§ ıyl a Kürdistan ' ın köylerine 
bombalar yagdırdılar. Ve zavallılık
larının hıncını katiettikleri yüz
le rce kadın-çocuk-yaşlı sivi l insan
l a rımı zda" a lmaya ça lı ş tılar. Ama 
onlara sorarsanız . "Sınır ötesine 
koçan eşkiyayo ders" vermişlerdi . 

"Eşkiyanın inini başına geçirdik"
lerin den dem vuruyorlardı. " Had
dini bilmez eşkiya, kahraman Türk 
ordusunu bu yola baş vurmaya m ec· 
bur" etmişti. Ve i şte en sonunda 
··ceza/arım bulmuş ". " 165 eşkiya 
öldü "rülmüş. ''İçinde önemli baş· 
larının da bu lundu§u. ço§u yok 
edil"miş, " kalanlar panik içerisinde 
kaçmakta" imiş vs. vs. 

Evet. radyoları. te l evizyonları, 

gazete lerini n baş haberleri. köşe 

yaz ıl a rı . makale leriyle bir süre bu 
yollu terane ler okunma ya başlandı . 

Ama uzun sürmedi. hevesleri kursak
l arında kaldı . Direni ş in kendisi bir 
kez daha toka t g ibi çarptı s urat
I a rına ve çok kısa bir süre sonra 

HRK' nin silah sesler iyle birlikte 
eylem haberle ri peşpeşe duyulma
ya başlandı. 

Yeniden 'ça re' aramalar. ·tat
bikatlar, operasyo nlar gündeme 
gelmeye başladı. Ve tabii bu arada, 
"şecaat arzederken si rkatin söyler" 
mi sali itiraflar da dökölüyordu a§ız· 
l arında n. İ şte. son günlerdeki itiraf 
örnekleri nden birkaçı: 

"Bin kişilik özel birlik. iç ve dış 
terörle mücadele edecek. Anti-terör 
tim i · göreve hazır. Emniyet Genel 
Müdü.rlügü bünyesinde kurulan 'Te
rörle Mü cadele Daire Başkanlı!jı ' 

terörOdakları na karşı birimleroluş
tun•yor:" (Milliyet, 23 Eylül 1986) 

Anlaşılan ABD' li emperyalist 
efendilerinden yeni talimatlar ge li · 
yor. Yeni ta ktikl e r geliştiriliyor. 

Acaba· bu ye ni "çare aray ı ş l arı". 

"güç lü" TC ekonom is ine neye mal 
oluyor? Yetkilisinden dinlemeli : 

"Akbulut. Terörle Mü cadele Da
ire Başkanlı§ı 'nın bünyesinde yer 
alacak personelin e§itiminin geliş
tirilmesi. araç-gereçlerin karşılan· 
ması için 2.5 milyar lira ayrıldı§ını 
belirterek. 'Bu yeni araç ve gereçler 
teknolojinin ·son modeli olacak' 
dedi." (Milliyet. 23 Eylül 1986) 

Bu timte rin kime karşı ve nasıl 
görev yapaca§ ı da açı k l anıyordu. 

Şoyle kı · ' 'Emnıyet Genel Muduru 
Saffet Arıkan Bedük, ... görev ala
cak şefierin ABD'de e§itildi§ini söy
ledi. Özel Harekat Timi'nde 
görevli polis lerin en ufak tabanca
dan en modern makine /i tüfe§e 
kadar her türlü silahı kullanmasını 
ö§rendi§ini belirten bir emniyet 
yetkilisi, 'E§itimini tamamlayanlar 
Güney ve Doğu Anadolu Böl
gesi 'nde Silahlı Ku vvetler m ensubu 
ile sivil halkı kat leden PKK militan
larının yakalanması için görev aldı · 

lar' dedi. " (Milliyet, 23 Eylül1986) 

Gerçekler ne kadar acımasız ... 
Daha dün söylenenl erin tersini nasıl 
da söyletiyor aynı a§ız l ara. Hani 
"inleriıı i başl arına yıktık" , " bitti
ler .. , " kalmadılar" diyordunuz! Peki 
bu timle r de neyin nesi o luyor? 
Fakat bu. çöküşe giden sömürgeci
le rin ilk yalanları olmad ı gı gibi 
sonuncusu da olmayacak elbet. 
Kürdis tan ' ın doruklarını alev aJev 
saran direniş boyutlandıkça. çırpın
ma lar ve itira flar sürüyor: 

"İç iş leri Bakanlı§ı'nca valilik
lere gönderilen bir genelgede, yasa 
dışı PKK militanlarının Do§u ve 
Güneydo§u Anadolu bölgelerinde 
üst düzey yöneticiler, komutanlar 
ve milletvekilierine karşı bir dizi 
eylem hazırlı§ı içinde oldukları bil
di rilerek dikkatli olunması istendi." 
(Hürriyet. 7 Eki m 1986) 

Böylelikle, te laştan olacak. bir 
kuyruklu ya l anlarını daha açı§a 

vurmuş o luyor lar. He m de i çiş leri 

B akanı ' nın a!jz ı ndan. Sözümona 
"halk düşmanıydı" PKK. " yoksul 
vatandaşları vuruyor" du(!) Bu 
"komutan lar, üst düzey yetkililer" 
neden hedef alınsın öyleyse? Demek 
ki , sömürgeci mantığa göre, TV
radyo vb. kitle il etişim araçlarında 

açıklama yaparke n ya lan söylen
me li . ama gizli gene lgelerde i ş in as lı 

be lirtitip 'yetkililer' uyarılmalı . Bit
ınedi daha, asıl itiraflar peşinde n 
geliyor: 

"İçişle ri Bakanı adına Emniyet 
Genel Müdürü Saffet Anka n Bed ük 
tarafından va liliklere gönderilen 
genelgede. yasa dışı 'Kürdis tan İşçi 
Partis i'nin (PKK'n in) Hakkari yöre
s inde faaliyet gösteren gruplarının 
militan sayılarında bir artış gözlen
digi ve bölg ede 50-60 kişilik grup
lara rastlandı§ına ilişkin bilgilerin 
edinildi§ine dikkat çekildi. 

Hakkari'nin yamsıra Siirt, Bin
göl ve Tunceli'deki PKK gruplarının 
militan sayılarında da önemli artış
la r bulunduguna yer verilen genel
gede, Şırnok 'ta 45-50. Uludere'de 
25-30, E ruh 't a 45-50, Beyıüşşe

bap'ta 40-45, Kiğ1'da 50-60. O va
cık 'ta 30·35 civarında silahlı ki~i
lerin görüldü§ü ... PKK militanları
nın yörede ajan ve muhbir olarak 
de§erlendirdikleri kişilere karşı da 
eylemlerine hız vereceklerinin an
laş ıldı §ı ... PKK'li bölücü teröristie
rin Beytüşşebap 'ta Süvarihalil ve 
Uzung eçit ile Pal u ilçesinin Arıcak 
bucaflmdaki karako llar hakkında 
bilgi topladıklarının saptandı§ı ... " 
(Hürriyet, 7 Ekim 1 Y86) 

Şu hedefl e ri belirlemedeki ' isa
bete' şaşmamak e lde de§il. " Ko
mutanlar", " üst düzey yetkilil eri", 
"aja n ve muhbirl e r" ... Bu gene lgeyi 
kaleme a la n ye tkilile rin akı llan na. 

Kürdistan ' ın kasaba ve köylerine 
uça klarla a t tıkl a rı bildiri ler ve 

"PKK' nin iç Yüzü" adlı kitapları gel
miyor mu acaba? Ve sormak gere
kiyor bu zava llıl ara : Bittiğini ilan 
etti§iniz dah a kaç gün oldu? Bu 
50' 1i-60' 1ı gruplar halinde görül en 
PKK militanla rı nasıl o ldu da böyle 
hemen Tunceli 'den Siirt' e, Bingöl'
den Hakkari'ye kadar konumlana· 
bildiler? Üstelik de Pa lu 'da, Beytüş
şebap'ta kara kolla rı hakkında bi lgi 
toplamaya başladı l a r? Bu sonuncu 
a çıklama bize kalırsa hiç de akıllıca 
de§il. Bu ad ı açık l a nan karakol
larda ka lpten gidenler. intiharlar, 
firarl ar olu rsa hiç şaşmamalı. 'Bü
yükleri' bu kadar telaşlanıp korktu· 
§una göre ... 

Olu şturul an bu 'öze l t im' le rde , 
ABD'de e§itil en şe fl er ve po li s leri n 
yan ında , Almanya'da e§itil en başka 

yardımcıları da var. Cuntanın i ç i ş
leri Bakanı 'ndan dinleyelim: 

"Bizim egitilmiş köpeklerim iz 
var. Eşkiyayı her türlü redbiri alıp 

takibe yöne /iyoruz." (Hürriyet. 23 
Eylül 1986) 

"Şef/eri ABD'de eğitilen 804 
kişilik özel anti~terör polis timi. 
eylemleri etkisi z kılabiirnek için 
Güney ve DoğuAnadolu bölgelerine 
gönderiliyor ... Emniyet Genel Mü· 
dürü Saffet Arıkan Bed ük şu bilgi
leri verdi: '24 saat süren tatbikat
lario becerinin geliştirilmesi sa§
lanmıştır. Her biri keskin nişancı 

olarak yetişt irildi ... Helikopter ve 
panzerler/e takviye ettik. M-16, A-2 
gibi modern silahlarla donattık. 

Almanya'dan özel efjitilmiş k öpek
ler getirdik. Bedük, Almanya 'dan 
getirilen köpek /erin Almanca 'g it, 
getir, tut, ka ç' gibi 60 kelime bildi
§ini, soyılarının arttırılacafjı nı bil· 
dirdi. " (Milliyet, 8 lik im 1986) 

Do§rusu faş i s t ordunun genera l 
ve komutanlarının bu köpekle ri 
kı skanmamaları mümkün de§il. 

Çünkü bu köpe kl er onca generalin 
' başaramadı§ı' işe aday o larak 
getiri lmektedir. Anl aşılan general
ler, emperyalist efendile rin in kendi
le rine verdikleri 'tut, i şken ce et, 
saldır, öldür' vb. ko mutla rı . sözko
nus u köpekler kadar 'yaban·c ı dil ' 
bilmediklerinden olsa gerek, anla
yamadılar. Bu nedenle kı skan

makta pek haksı z da de§il gene
raller. 

A§ustos ayında HRK'nin üst üste 
vurd ugu darbe le rle şaşkın a dö nen 
sömürgeciler bir yandan her türlü 
vahşeti sergilerken. bir yandan da 
akıl hoca l arının verdi§i, ' h ep ba s· 
kıyla olmaz. pa tlamaya varır ; biraz 
da hi zmet götür, asimilasyonu hı z

landır' vb. telkinlerle bu yönlü çaba
lara hı z veri r göründüler. Haber 
tarih lerine dikkat edi ldi §inde 
amaç ko l aylıkla a nlaş ılı yor: 

" Uiudere 'nin içme suyu sorunu
nun 1987 yılı son larına kadar çö-

züme kavuştu rulaca§ ı bildirildi" 
(Hürriyet, 19 Ağustos 1986). " Tüm 
bebek/ere safilık eli uzandı. Per
vari'de aşı kampanyası ' ' (Milliye t. 
15 Ağustos 1986). " Belediye Boş

kanı Bö,.ü'den müjde: Bingöl'de 
içm e suyu sıkıntısı çekilmeyecek" 
(Hürriyet, 19 Agustos 1986). "Eia
z ıg'ın ·Karakoçan ilçesine baglı 14 
köy otomatik telefon görüşmelerine 
açı/dı "(Tercüman, 31 Ağustos 1986). 
"Saray köyü ortaokula ka vuşuyor. 

Özalp (Van) -Tek katlı 3 derslik 
Saray köyü ortaokulu 25 milyon 
392 bin liraya mal olacak ve önü
müzdeki ders yılı ö§retim e açı

lacak" (Hürriyet, 19 Ağustos 1986). 
"Hakkari köylerinde telefon sevin
ci ... PIT Van Bölge Başmüdürlü

ğü'nce sürdürülen çalışmalarla yı l 

sonuna kadar yörede 53 köye man
yeto/u ve telsiz telefon verilece§i bil
dirildi " (Hürriyet, 25 Ağustos 1986). 
"Belediye Başkanı Şükrü Çallı id
dia etti: Hakkari 'y i Rio yapaca§ım" 
(Hürriyet, ... Ağustos 1986). "Ah fat'
ın caddeleri asfaltlanıyor" (Hür
riyet, 28 Ağustos 1986). " Diyarba
kır'ın Çı nar ilçesi yıl sonuno kadar 
otomatik t e l eforıa kavuşacak" (Mi l
li yet. 28 Agustos 1986). "Bingöl'ün 
üç ilçesine kız sanat okulu açı

lacak" (Hürri ye t, ... Agus tos 1986) 
vb. vb. 

Evet, direnişe bir de böyle yanıt 
veriyor sömürgeci ler. Yi§it Kürdis
tan halkını devrim kaçkını üç-beş 
reformist- tes limiyetç iyle ka rı ş

tınyarlar anlaşılan . Şunu iyi bilme li 
ki , azgın faşist düşman: Tarihinde 
ilk kez önc üs üne kavuşan ve en 
de§erli yüzlerce eviadını şehi t ve
rerek başkaldıran Kürdistan ha lkı 

öyle yol , su, elektrik vb . kırıntı l ar 

iç in ayaga kalkmadı . O, ba§ımsı z lık 

için direniyor, bağımsızlık iç in sa
vaşıyor. Ve hi çbir güç. hiçbir yön
tem le bu kutsal mücadeles in e enge l 
olamayacaktır. 

BiR MiT AJANlNlN SÖZLERi 

Günümüzde Gazi Ünive rsitesi 
öğretim görevlisi o la n Doç. Dr. 
Mahir Kaynak, 1960' 1ı yı ll arın son
l arında ve özellikle 70'1erde, 12 
Mart döneminde. so l örgü tl er içe· 
ri s inde cirit atan ajan- provokatör 
Mahir Kayna k'tır. Yı ll arca MiT 
aja nı o larak ça lı şan ve bir davada 
devrimciler a leyhine tanıklık yap
mas ı gerektiği iç in deşifre o la n bu 
ajan-provokatörle yapı l a n bir rö
portajda ilginç bazı nokta lar var. 
Baz ı konu larda görüş belirtirken 
devlete de akıl veriyor, yol göste ri
yor ajan eskis i. CIA'nın Türkiye 'de 
nasıl " hüküm etler üstü" rolle re 
sa hip olduğun un itirafları da var 
konuşmas ı nda: 

"Sayın Kaynak... Her s iyasal 
iktidar döneminde, istihbarat poli-
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tikası da defiişir mi?" sorusuna bu 
·eski' MİT elemanının yanıtı ilginç: 

"Benim gözledi§im kadarıyla 

hiçbir siyasi iktidarın istihbarat 
politikası yok. Bu, iktidarlar dışın ~ 

da, kendi liflinden oluyor. Partilerin, 
hatta başbakaniann bile bu konuda 
ilgili olduklannı görmedim ... Benim 
gördüfiüm kadarıyla Türkiye'de si
yasetçiler, bu konularla hayat
larında ilgilenmemişler. Onlar için 
bu bir tabu. Bu sahadan biraz 
ürküyorlar." (Milliyet, 22 Eylül 
1986) 

Elbetteki Türkiye'de siyasetçiler 
ve başbakanlar ancak ipleri çekildi
§inde hareket edebilen birer kukladır. 
Her ne kadar Mahir Kaynak 'kendi
liginden oluyor' diyorsa da, ipierin 
kimin elinde oldugu sır de§il artık. 

ı2 Eylül hakkında. TC'nin 
KUKM karşısında içine düştü§ü çık
maz ve bu çıkmazdan nasıl ' kurtu
lacağı' hakkında da görüş belirtiyor 
M. Kaynak: 

"I 2 Eylül sizce nedir, ne defiildir 
Mahir Bey? 

"Bence 12 Eylül, Türkiye'nin 
ufjradıfiı çok büyük bir hezimettir. 
Buradan kimse kendine zafer payı 
çıkarmasın ... 700 bin kişilik ordu, 
100 bin kişilikpolis ve MİT, koskoca 
bir devlet, terörist/erin karşısın

daydı. Sonunda biz bunlarla rejimi
mizi değiştirerek başa çıktık." 

"Anarşinin, ·alınan etkin tedbir
lerle önlendifiini kabul etmiyorsu
nuz galiba?" 

"Kabul etmiyorum ... Bugün bü
tün tedbirler vardır, ama Güney
dofiu'da terör devam etmektedir." 

"Teşhiste mitedavidemi yanlış
lık var?" 

"İkisinde de... Böyle güçlerle 
ordu başa çıkamaz. Bir asker, yol
dan geçen köylünün terörist mi, 
çoban mı oldugunu nasıl anlayabi
lir? Bunlarla mücadele etmek için 
iki unsurumuz vardır: Birincisi 'is
tihbarat', ikincisi 'özel tim'. Siz 
şimdi. .. Güneydoğu'daki bütün hal
kı silahlandırırsanız, 'Kendi güven
Iiiiini kendiniz safi/ayın' derseniz, 
bu aczin ifadesidir. Kendi güvenli
gini kendisi sağlayan adam, devlet 
olmanın ilk adımını atmıştır, açık

çası." (Milliyet, 22 Eylül ı 986) 

Tabioyu çiziyor M. Kaynak. Sö
mürgeci Türk devleti tam da bu 
acizligin içerisindedir. Milyonluk 
ordunun Kürdistan'da geriliaya 
karŞı iş yapamayacagını anlamış ve 
bunun neticesinde düştügü acizliğin 
ifadesi olarak 'köy koruculugu'una 
sarılmış, ancak o da kısa sürede 
iflas edince bu kez 'şeflerini Ame
rika'da egittik'leri ve kurt köpek
leriyle de takviye ettikleri 'özel 
tim'lere umudu baglamışlardır. Ve 
şunu hemen belirtelim ki bu 'umut'
larının da sonu yakındır. Kürdis
tan' da direniş savaşı çok hızlı ve 
acımasız gelişiyor. O, yıllar yılı övü
len 'kahraman Türk ordusu' nasıl 
böyle bir çırpıda, MiT ajanından en 
yetkili aQızlarına vaıana dek 'işe 

yaramaz' diye nitelenip bir kenara 
atıldıysa, 'özel tim'lerin de sonunu 
tahmin etmek pek zor olmasa ge
rek. 

Nitekim birçokları gibi 'istih
barat' ve 'özel tim'lerle işin halledi
lece§ini savunan Mahir Kaynak da 
karamsar: 

"Türkiye'nin bundan sonra kar
şılacağı siyasi sorunlar neler olabi
lir?" sorusuna yanıtı: 

"Biri Güneydofju. ikincisi Türk
Yunan savaşı." (Milliyet, 22 Eylül 
1986) 

Objektif bir gözlemci, bu kısa 
yanıttan bile Kürdistan'da savaşın 
hangi boyutlarda oldugunu ve bu
nun karşısında sömürgecilerin içe· 
risine düşmüş oldugu acizligi ra· 
hatlıkla çıkarabilir. Karamsar olan 
yalnızca M. Kaynak degil. Kemalist· 
faşist rejimin en üst yetkililerinden 
en 'etkin' akıl hocalanna kadar 
umutsuzluk ve karamsarlık hakim 
durumda. Her ne kadar özenle gizle
rneye çalışsalar da zaman zaman 
istemeyerek dışa vurmak zorunda 
kalıyorlar. 12 Eylül rejiminin sadık 
savunucularından Milliyet'in baş

yazan Mehmet Barlas da bu ka
ramsarlardan biri, "Ne Mutlu Tür
küm Diyene" başlıklı yazısında 

çıkış yolu arıyor : 

"Diyoruz ki.. . Türkiye, bir kader 
gibi kendisine sunulan kısır döngü
den çıkmak üzere... Şimdi sıra 

bizde ... Artık yeniden 'Ne mutlu 
Türküm diyen e' demeye, biz de baş
layalım!" (Milliyet, 29 Eylül 1986) 

Ve biz de diyoruz ki; 'yedi düvel'· 
in baskıları altındaki o ilk ka
ramsarlıktan, çıkmazdan Kürtler 
sayesinde, onlan 'birlikte kurtu
lacagız' diye aldatarak sıyrılabildi
niz. Ve düze çıkar çıkmaz, 1930'
ların başında , o çağdışı-ırkçı slo
ganla Kürtleri asimile etmek, yok 
etmek hevesine kapıldınız . En vahşi 
katliamlarınıza bir de 'beyaz kat
liamlar' ekleyerek bugünlere gele
bildiniz. Ama bu kez işler degişti; 
köprülerin altından çok sular aktı. 
Kürt halkı, o çagdan ve bilimden 
izole etmeye çalıştı§ınız sahipsiz, 
öndersiz halk degil artık. PKK gibi 
yetkin bir öncüye, ERNK-HRK gibi 
güçlü silahiara sahip. 'Ne mutlu 

Türküro diyene' teraneleri artık 

kurtaramayacak sizi. Vı>: 'gariptir' 
ki , ilkin kurtarıcımız olan Kürt halkı 
bu kez geliştirdigi modem ulusal 
kurtuluş mücadelesi ile sizleri kah
reden güç olacaktır. 

Emperyalizmin en geniş deste· 
ğiyle alınan tüm önlemlere, tertiple
nen uluslararası komplolara rag
men gelişmesi durdurulamayan 
KUKM'nin sömürgecileri soktugu 
çıkınazı bir de düzenin en yetkili 
agızlanndan dinleyelim: 

"Özal: 'Gemileri yaktık dedi ve 
ekledi: 'Geriye dönüş yok!" (Mil
liyet, 23 Eylül ı 986) 

İktidara geldigi günden beri 
sürekli olarak 'alternatifimiz yok' 
diyen kukla Özal'ı bazı çevreler 

Ekim 1986 

'iyice' anlamamış olacaklar ki, An· 
tep'teki seçim konuşması sırasında 
ne demek istediğini daha açık bir 
dille ifade ediyor: 

"Başbakan Turgut Özal konuş
masında Tank bin Ziyad'ın İspan
ya'yı fethederken gemilerini yak
mapahasına ordulan na 'Geri dönüş 
yok' talimatı verdijjini de hatır

latarak, 'Biz de bunu söylüyoruz: 
Geriye dönüş yok." (Milliyet, 23 
Eylül 1986) 

Bu, sadece Özal hükümetinin 
degil, aynı zamanda kemalist-faşist 
rejimin de sonunun hazin bir itirafı
dır. Ve bir gerçegin de daha degişik 
ifade edilmiş bir biçimi! Orta yol 
yok artık, faşist düzenin tek alter· 
natifi devrimdir. Kuşkusuz devrim 
ve karşı-devrim saflarının bu denli 
netleşmesini saglayan da KUKM'
dir. Özal'ın yukandaki sözlerinin 
seçim meydanlarında söylenen 'sı· 
radan ' sözler oldugu sanılmamalı
dır. böyle sanılırsa aldatıcı olur. 
Nitekim son günlerde 'yıldızı par
layan' ve ara seçim sonrasında dev
let bakanlıgına atanan Hasan Celal 
Güzel biraz daha açık olarak ifade 
ediyor ve: 

"Aldıfiınıı bu seçim sonuçların
dan sonra uyguladıjjınız ekonomik 
modelde herhangi bir değişiklik 

yapacak mısınız?" sorusuna şu 

yanıtı veriyor: 
"Ekonomik politikamııdan ta

viz vermeyecefiimizden eminim. 
Ancak bunun nesillere intikalinin 
planlaması gözden geçirilebilir. ih
tilalci bir sosyalist sistem getiril
medigi müddetçe (abç.), kim ge
lirse gelsin, hangi iktidar gelirse 
gelsin bizim bu ekonomik politika
mıza devam etmek mecburiyetinde
dir. Dönüşü yoktur." (Milliyet, 20 
Ekim 1986) 

Bundan daha açık söylenebilir 
mi? Bırakalım DYP. SHP, DSP gibi 
faşist düzenin resmi partilerini, 
tasfiyeci-reformist 'sol'un bile dü
zene alternatif olamayacagı, tek 
alternatifin 'ihtilalci sosyalizm' ya
ni devrim oldugu ancak bu kadar 
açık söylenebilir. Neden başka al
ternatif yok? Birçok yazılarımııda 
bu konuya açıklık getirilmiştir. 
Kuşkusuz bu Kürdistan devrimci 
direnişinin Türk politik yaşamında 
yarattıgı etkilerin sonucu olmuştur. 
12 Eylül faşist cuntasının , dünya· 
daki benzerlerinden farklı olarak 
önceden planlanmış bir "demokrasi 
takvimi" aldatmacasıyla ortaya 
çıktığı biliniyor. Ancak karşıianna 
çıkıp hesaplarını altüst edecek 
PKK'yi geregince degerlendireme
diler. Diger tüm sosyal-şoven ve 
reformisı 'sol' gibi PKK'yle de kolay 
başedebilecegi yanılgısına düştü 

generaller. Fakat bugün feci bir 
şekilde yanıldı klarını anlamı ş bulu
nuyorlar. O nedenle artık daha açık 
görülüyor ki; Türk burjuvazisi artık 
terörden başka bir yöntemle ayakta 
kalamaz. KUKM geliştikçe bunlar 
en sıradan reform girişimlerine dahi 

yanaşamazlar . İşte PKK önderli
gindeki KUKM, bu gerçekligi faşist 
düzenin en yetkili agızlarına itiraf 
ettirecek kadar belirgin bir tarzda, 
Türkiye için de reformİst çözümle
rin geçersizligini ortaya çıkarmış ve 
bu bakımdan da Türkiye devrim 
hareketine en büyük katkılardan 

birini yapmıştır. 
Do§dugu günden beri inkarcı

lıkta, gerçekleri tersyüz etmede 
dünyada örnegine çok az rastlanan 

Türk burjuvazisinin sözcülerinin bu 
kadar açık itiraflarda bulunması 
oldukça anlamlı ve düşündürücü
dür. Sömürgeci devletin hizmetkar
ları ajan·provokatörlerden yazar· 
çizer takımına ve devletin en üst 
yetkililerine varana dek bunca itiraf 
durup dururken yapılmıyor. 

15 Ağustos 1984 'ten günümüze 
kadar KUKM'ne karşı başvurulan 
her yeni yöntem sömürgeci-faşist 
Türk devletinin yenilgisi ve PKK'
nin bir zaferi olmuştur. 'Ve gelinen 
aşamada, en seçme birliklerini ve 
en etkili kara-hava silahlarını bir bir 
kullanmasına ragmen kahraman 
HRK birlikleri karşısında tutona
mayarak savaş meydanlarında boz
guna u§rayan Türk ordusu en yetkili 
agızlarda bile 'işe yaramaz' olarak 
nitelenip bir kenara atılmış ve ordu 
efsanesi artık ta rihe karışmıştır. 

İşte faşist rejimin itirafları ve 
yeni 'önlem' arayışları da, PKK'nin 
yeni bir zaferinin bizzat düşman 
tarafından ilan edilişidir. Kemalist 
rejim en son biçimine ve aynı 

zamanda en kanlı ve en gerici biçi
mine '12 Eylül rejimi'yle vanrken 
gerçekten de 'gemileri yakmış ' ve 
dönüşü olmayan bir yolun sonuna 
gelmiş bulunmaktadır. Ölümcül 
darbeyi de, ça§daş ulusal ve top
lumsal kurtuluş silahı olan Mark
sizm-Leninizm bilimiyle donanmış 
PKK önderliğindeki Kürdistan Ulu
sal Kurtuluş Hareketinden yiyece§i· 
nin bilincindedir. 

ÇÖKÜŞE GİDEN 
KADER BİRLİGİ 

Kürdistan'ın yüzyıllardan beri· 
dir sömürge bir ülke statüsünde 
olması, özgür ve bagımsız bir top
lum haline gelememesinin neden
lerinden bir tanesi de kuşkusuz Kürt 
egemen sınıflannın işbirlikçiligi ve 
ihanetçiliği olmuştur. Zaman za
man yabancı işgalcilere karşı mü
cadeleleri olmuşsa da, yurt sevgisi 
ve ba§ımsızlık olgusundan kaynak
lanan bir mücadele degil , tama
men aşiretsel ve ailesel çıkarlar 

u§runa verilen bir mücadele olmuş
tur. Kürdistan'ın belli bir bölgesini 
hakimiyetleri altında tutmak için 
gerektiginde işgalci güçlerle en aşa
§ılık işbirliklerine girmekten çekin
memişlerdir. Kürt egemen sınıflan
nın bu özelligi bugün Güney Kürdis
tan'da ilkel milliyetçiligin şahsın
da gün geçtikçe belirginleşmekte
dir. 

Sayfa 5) 

Varlıgını Kürdistan'ın ve Kürt 
nalkının inkarı üzerinde şekillendi· 
ren bir gücün, Kürdistan'ın hangi 
parçasında olursa olsun, gerçekten 
kurtuluş için savaşanları en büyük 
bir düşmanlıkla karşılayaca§ı açık
tır. Dogal olarak. böylesi bir özelliği 
en belirgin birtarzda temsil eden TC 
ile sözde Kürdistan'ın kurtuluşu için 
savaşan 1-KDP arasında tam bir zıt· 
lık ve uyuşmazlık olması gerekir
ken, bugün görünen manzara hiç de 

öyle degildir. Aksine bu iki güç 
KUKM'ne karşı yan yana hareket 
etmektedir. İlk bakışta çelişkili 
görünmekle beraber Kürt egemen 
sınıflarının tarihsel özellikleri gözö
nüne getirildi§inde durumu anla· 
mak kolaylaşıyor. 

İlkel milliyetçiligin konumu çe· 
şitli Parti yazılarında açıkça ortaya 
konulmuştur. Bugün çok daha 
açıkça görülüyor ki , KDP yıllardır 
iddia ettiğinin aksine bırakalım kurtu
luş savaşı vermesini, program hedef
leri olan otonom bir Kürdistan için 
bile gerçekten u§raşmamıştır. KOP'
nin temsil ettiği güçler sürekli bir 
istikrarsızlık ortamında palazlan
mayı, maddi çıkarlar edinmeyi ön 
planda tutmuştur. Kuzey-Batı Kür
distan'da modern bir UKM başlatan 
PKK'nin giderek Güney Kürdis· 
tan'da da sempati, prestij sağla

ması ilkel milliyetçi önderligin çı

karlarına dokunmuştur. Ve bu nok
tada ilkel milliyetçi önderlig in bunu 
engelleme çabalan gündeme gelmiş
tir. Fakat ideolojik, politik ve 
askeri stratejik çizgisiyle bunu ba
şaramayınca Partimize karşı sinsi 
bir mücadeleye yönelmiştir. 

İşte her iki gücün de varlıgını 
tehdit eden modern ulusal kurtuluş 
mücadelemizdir ki , TC'yi ve 1-
KDP'yi yan yana getiriyor. Özellikle 
mücadelemizin 15 Agustos Atılı

mıyla güçlü bir üst evreye geçmesi 
bu olguyu daha da hızlandırmış ve 
giderek bugünkü düzeye vardırmış
tır. 15 Agustos'un ardından PKK'
ye karşı milis-çetecilik örgütlendi
rilirken, sömürgeci-faşist Türk dev· 
Jetinin bunlarla yaptıgı işbirliği 
hatırlardadır. Çukurca Belediye 
Başkanı ve İçişler Bakanlıgı yetkili
lerinin sınırın ötesine geçip bunlarla 
görüşmeler yaptığı biliniyor. Yine 
bu güçler eliyle PKK savaşçtiarına 
yönelik ne komplolar tezgahlandığı 
da ortaya çıkmıştır. 1982 Kasım'
ında bunların ihbarlarıyla 8 PKK 
kadrosu Hezil' de pusuya düşürü
lerek şehit edildi. Mart 85'te Ulu
dere-Hezil'de benzeri bir pusuda 1 
savaşçı şehit, 7'si de esir edildi. En 
son 'marifet'leri ise ' 85 Agus
tos'unda Harnit AVCI adlı yoldaşı
mızı komployla katietmeleri ol
muştu. 

PKK'ye karşı TC, 1-KDP ittifakı 
nın belirtileri bundan sonraki gün
lerde de zaman zaman şu veya bu 
şekilde görülebiliyordu. Örnegin; 
sömürgeci basın-yayın organları 

Parti Önderliginin vuruldugu yala-
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nını "korsan radyo"ya dayanarak 
veriyordu. Yinezaman zaman "Bar
zani' nin PKK'ye teslim ol ça§rıları" 
yaptıgı, "2000 kişiyle devlet kurul
maz" dedi§i vb. yazılar yansıyorrlu 
sömürgeci basma. 

Ama bu kez durum çok daha 
açık. 15 A§ustos'un 2. yıldönü

münde mücadelemiz karşısında gir
miş oldu§u çıkmazdan kurtulmak 
için çırpınan sömürgeci-faşist Türk 
devleti ile, modern KUKM'nin geliş
mesinin kendi sonu olaca§ını da çok 
iyi bilen ilkel milliyetçilik arasın
daki işbirli§i örnekleri artık sömür
geci Türk basınında açıkça sergi
leniyor. 

Günlerdir faşist cuntanın bora· 
zanı durumundaki Tercüman gaze· 
tesi, "Kuzey Irak'taki kamplardan 
röportaj" adıyla sürmanşet yayın lar 

yapmaktadır. Bu tür yayınların 

özellikle bugünlere denk getiri!· 
mesinin tesadüfi olmaması bir ya· 
na, yapılan ilginç açıklamalar da 
dikkat çekicidir. Elbetteki burada 
KOP 'komutanları'na atfen yazılan 
sözlerden yola çıkarak, bunları 

temel alarak ilkel milliyetçili§i de· 
ğerlendirme gibi bir amacımız yok. 
Bu sözler gerçek de olsa, ' hayali' de 
olsa pek bir şey değiştirmiyor. 

Önemli olan ve dikkat çekilmesi 
gereken nokta, daha çok TC'nin 
olaya bakış mantığıdır. 

Tercüman gibi faşizmin tam 
destekçisi bir gazetede KDP'den bu 
kadar hayranlıkla, övgüyle hatta 
onun da ötesinde sevgi ve 'muhab· 
bet'le söz etmesi ilginç değil mi· 
dir? 

"Giyim otoritesi ile çevresine 
son derece hakim bir komutan" diye 
övdüğü seyit Salih'i neredeyse 
avantür Türk filmierindeki sahte 
kahramanlar gibi göstererek. 'ko· 
mutan'ın ağzından ilk lafJan alı· 

yor: 
"Komutan Seyit Salih: 'Türkiye 

Cumhuriyeti'nin inancı olsun, onla· 
ra düşman olan şahıslara biz dost 
olmayız." (Tercüman, 8 Ekim 
1986) 

Zaman zaman 'duygulandırıcı' 

bir havayla anlatıyor görüşmeleri· 
ni: 

" ... Komutan Seyit Salih namaz 
vaktinin geldi§ini belirterek namaz 
kılmak için bizden izin istedi. Oyu
ğuna bir nöbetçi dikerek difier peş· 
mergelerle birlikte kurumuş bir 

"" dere yata§ına inip namaz kılmaya 
başladı. Komutan ve peşmergeleri 
şaşkınlıkla seyrediyorduk. Savaş 

ortamında, silahların gölgesinde 
namaz kılabileceklerini hiç düşün· 
memiştik. .. Gördü§ümüz bu man· 
zara karşısında kendimizi daha 
yakın hissettik." (Tercüman, 10 
Ekim 1986) 

Acaba bu yakınlığın nedeni na· 
maz mıdır? Hiç de sanmıyoruz. 

Aklımıza, direniş savaşından, PKK'· 
den yana oldugu için Şırnak işken· 
cehanelerinde günlerce en adi iş· 

kencelere maruz bırakılan yurtse· 
ver imamlar geliyor. Camilerden 
alınıp işkence tezgahiarına yatın· 

lan bu yurtsever imarnlara neden 
'yakınlık' duyulmuyor acaba? E§er 
gerçek neden namazsa sözkonusu 
imamlar binlerce kişiye de kıl· 

dırıyorlar namazı. Açık ki namaza 
degil , çok başka nedenlere daya· 
nıyor bu 'yakın hissetme'ler. Ve asıl 

nedeni de bir sonraki 'tefrika'da 
geliyor: 

"Türk hükümetinin 'Barzani'nin 
kuvvetleri PKK örgütünü besleyip 
destek oluyorlar' gibi bir endişesi 
varsa, biz dostumuzun düşmanını 
beslemeyiz ... Bu örgüt sizin toprak· 
larımza nasıl girip çıkıyorsa, aynı 
şekilde bizim topraklarımıza da 
gizli olarak girip çıkmış olabilir ... ' 
Konuşmasında Türkiye'ye bes/e· 
dikleri dostlu§a sık sık de§inen 
Seyit Salih, 'Bu sözlerime inan· 
mayanlar olursa bizim ve PKK'nin 
rejimini açıklasınlar. Biz bir islam 
örgütü olarak kurulduk, PKK ise bir 
sosyalist örgüt olarak kurulmuştur. 

Buna göre amacımız ve hedefimiz 
bir olamaz ... Çünkü liderimiz dü
zenledi§i her toplantıda, benim 
burada anlattıklarımı ısrarla tek· 
rarlıyor ... ' Komutan Seyit Salih, 
'Apocular' diye tanınan PKK hak· 
kındaki görüşlerini de şöyle açık· 
ladı: 'Türkiye'de zaman zaman 
eylemler yaparak Türk topraklarını 
parçalamak ve bölmek isteyen 
PKK' cı lar ve Apoculan kendi bölge· 
lerimizde ve savaş alanımızda ser· 
best bırakırsak, bize karşı da pro· 
paganda yaparak savaşırlar. Buna 
ra§men biz bu örgütlerin kesinlikle 
içimize girip çıkmasını kabul et· 
m iyoruz. Bu örgütler her ne kadar 
'Biz güçlü örgütüz, Türkiye Cum· 
huriyeti'nin içinde savaşıyoruz' de· 
sefer dahi, böyle örgütlerin 50 
milyonluk bir ülkeye karşı başarılı 
ve kazançlı olaca§ına inan· 
mıyoruz." (Tercüman, ll Ekim 
1986) 

İşte 'komutan' her şeyi açık açık 
söylüyor. İşbirlikçili§in ve ihanetin 
nedeni 'liderlerinin de ısrarla tek· 
rarladı§ı' bu mantıkta yatıyor. Yani 
PKK'cıların kendi bölgelerinde bu· 
lunması kendilerinin sonu olacağı" 
açıkça söyleniyor. Yukarıda sözü 
edilen yakın lı gm TC, 1-KDP yakın lı· 
ğının asıl nedeni de burada yat· 
maktadır. 

Bu kadar açık biçimiyle ortaya 
konulan bu anlayışı biz daha önce· 
den de tanıyoruz. Geçmişte basit 
kurnazlıklarla, ''Van, Siirt, Hakkari 
ve Mardin'de eylem yapmayın, ajan 
da olsa feodallere yönelmeyin. Gü· 
ney Kürdistan'da ulusal kurtuluşçu 
düşünceleri yaymayın" tarzındaki 

istemierin açıkça Türk devletine ve 
reformizme karşı mücadele etme· 
yin 'demek oldugunu' ortaya koy· 
du k. 

Tarihsel özelliklerine uygun ola· 
rak Kürt egemen sınıflarının, yurt· 
severlik ve ülke kavramlarını nasıl 
kendi sınıfsal , aşiretsel-ailesel çı · 

karlanna alet ettiklerinin tipik bir 
örne§i ile karşı karşıyayız. I-KOP'· 
nin ise yurtseverli kle ilgisi, gerçekte 
yurtsever kesimlerin düşmana yö· 
nelmesini engellemek ve yurtsever 
potansiyeli eritmekle sınırlı kal
mıştır. 

Daha sonra "Gerilla savaşına 
göre eğitilmiş Barzani kuvvetleri"· 
nin çeşÜ li maharetleriyle (nedense 
Barzani kuvvetleri "gerilla", HRK 
savaşçıları ise "eşkiya" oluyor!) de· 
vam eden diziler birinci sayfadan 
verilen haberle noktalanıyor: 

"PKK 'sonbahar eylemi' hazırlı· 
§ında. KDP radyosu peşmergelere 
devamlı ça§rı yapıyor. Barzani 
emir verdi: 'Apocu'ları vurun ... 
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Emirlere uymayıpApocu'lan destek· 
teyenter en a§ır şekilde cezalan· 
dırılacaktır." (Tercüman, 13 Ekim 
1986) 

Görülüyor ki PKK'nin Sonbahar 
Atılımından korkup telaşa kapılan 
sadece TC degil, aynı duyguları ilkel 
milliyetçilik de paylaşmaktadır. Ve 
işbirliğinin bu kadar açığa çıkması 
ve bu boyutlara varması doğrudan 
doğruya modern ulusal kurtuluş 

mücadelesinin boyutlanması neti· 
cesinde olmuştur. 

Evet. Kürt egemen sınıfları nın 
tarihi ibret verici, ilginç olaylarla 
doludur. Bugün ilkel milliyetçiliğin 
şahsında somutlaşan bu tarihi iyi 

kavramak gerekiyor. Kavramak 
ve gereklerini yerine getirmek. 

REFORMİSTLERİN 

SİNSİ HESABI 

Ulusal kurtuluş mücadelemiz 15 
Agustos 1984'te yaptıgı büyük atı· 
lımdan sonra düşmanın her türlü 
çabasını boşa çıkararak gelişti, 

boyutlandı. PKK-ERNK-HRK ön
derliğinde Kürdistan halkı sömür· 
geeHerden tarihi hesabı sormaya 
başladı. Büyük acılar. fedakarlıklar 
ve kan pahasına kazanılan mevzi· 

lerden nihai zafer görünmeye baş· 
ladı. Bunun üzerine birçokları tavır 
ve tutumlarını yeniden gözden ge· 
çirme gereği duydular. Bunlardan 
bir kesimi de küçük-burjuva refor· 
mistler oldu. 

Sözkonusu teslimiyetçi kaçkın· 
ların son günlerde Kürdistan 'daki 
mücadeleye sahtekarca sahip çık· 
ma doğrultusunda bazı çabalan 
gözleniyor. Yuvalandıkları Stock· 
holm'den, nereden temin edildi§ini 
tahmin etmenin pek de zor olmadı§ı 
destekle "Kurdistan Press" adlı bir 
gazete yayınlamaya başlayan ve 
"Kürt Haber Ajansı" adıyla bir de 
ajans kurduklarını belirten bu güç· 
lerin amaçları nedir? 

Bu onursuz kaçkınların hangi 

tarihsel ve toplumsal temeller üze
rinde ve nasıl şekillendi§i üzerinde 
çeşitli vesilelerle uzun uzun durul
du. Burada tekrar aynı konuları ele 
alacak değiliz. Ancak yakın geç· 
m işle ilgili bazı hatırlatmalar yap· 
mak gerekmektedir. Daha dün, 12 
Eylül'ün ardından kapağı Avru
pa'ya atıp, "Türk ordusuna karşı 

savaşılamaz" mantığıyla (halk bizi 
anlamıyor, desteklemiyor vb. söz· 
lerle tüm 'günah'larını halka yükle· 
meye çalışarak), Ortadoğu'nun sı· 
cak savaş alanında ülkeye dönüşün 
yoğun hazırlıklarını yapan PKK'ye 
veryansın eden güçler bunlar değil 
miydi? Ülkeye girişin arifesinde, 
sömürgeciliğin başlattığı çok yönlü 
saldırıların bir kolu olarak ortaya 
çıkan tasfiyeci·provokatörlere kol 
kanat gerenler bu güçler değil 

miydi? Dahası 15 Ağustos Atılı· 

mına sayfalar. ciltler dolusu küfür· 
ler, karalamalar dizenler kimlerdi? 
Kimlerdi devrimci direnişe 'mace· 
racılık, provokasyon', 'intihar ey· 
lemleri' diye dii uzatanlar? Ne 
çabuk onutuldu da bütün bunlar 
şimdi mücadeleye sahip çıkılıyor? 
Üzerinden çok mu zaman geçti? 

Açık ki bütün bunlar sömürgeci· 
!erin de artık en yetkili ağızları 
aracılı§ıyla itiraf etmek zorunda 
kaldıkları Devrimci Direniş Savaşı· 
mızın vardığı boyutlarda ortaya 
çıkarmış olduğu sonuçlardır. Savaş 

öylesine hı z lı gelişmiş ve boyuttan· 
mıştır ki, bu güçler de artık dün 
söylediklerini savunamaz duruma 
gelmişler ve dün açıktan küfrettik· 
leri değerlere bugün sinsi ce ve 
utanmazca sahip çıkmaya çalışı· 

yorlar. 
Bu sahtekarlar, Kürdistan'da 

kendilerine yaşam hakkı olmadı
ğını anlamış olmalılar. Çünkü bu· 
gün sıcak savaş yaşanıyor Kürdis· 
tan'da. Ve bu yakıcı savaş orta· 
ınıi-ıda Kürt ~alkı direnişçi liğin , 
devrimci liğin, kurtuluşun ne olup ne 

olmadığını bizzat pratikte görmüş, 
bu inançla da öncü gücü PKK· 
ERNK-HRK üçlüsüyle bütünleşmiş· 
tir. Sahtekarları, uşakları çok iyi 
tanımaktadır. Bugün mücadeleye 
sahip çıkmaya çalışan bu güçlere 
halkımız soracaktır elbet: "Kürdis· 
tan'da oluk o luk kan akıtılırken 

nerelerdeydiniz baylar, hangi yüzle 
böylesi bir iddiada bulunuyorsunuz 
ve hangi cesaretle?" 

Devrim kaçkını baylarımızın da 
bu gerçe§i farkettikleri anlaşılıyor. 
Onların çabaları daha çok dışa 

dönük; dışa dönük ve iki yanlı. 

Bugün devrimci direniş savaşının 

vardıgı boyutlarda, KUKM artık 

uluslararası alanda yogun olarak 
tartışıldığı, konuşulduğu kısacası 
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gündemlerin başkonusu olduğu dö
nemi açmıştır. Önemli oranda ve 
her gün artan bir saygınlık kazan· 
ma ktadır. İ çte yenilmezliğini kanıt· 
lamasına paralel olarak uluslara· 
rası alanda da dosta ve düşmana 
kendisini dayatmıştır. Objektif ger· 
çeklik budur. 

İşte sözkonusu güçlerin hesap· 
ları da daha çok dış alana yöne· 
liktir: Mücadelemizin yarattı§ı 

uluslararası etkileri kendi potaların· 
da eritme, bu etki temelinde ulus
lararası güçlerle ilişkileri kendi 
tekellerine alma ve bu ilişkiler 

vasıtasıyla mücadelemizi dışarıdan 
kuşatarak etkisiz kılma, bo§ ma gibi 
çaba içerisindedirler. 

Fakathemen belirtelim ki, bu yol 
da kendilerine bir şey kazandır· 

mayacaktır. Bu kez yanıldıklarını 
eskisinden de daha çabuk anlayacak· 
lardır. Varılan düzeye yüzlerce 
şehirlin kanı ve carıı pahasına, ağır 
bir bedel ödenerek varılmıştır. Onu
runu yitirmiş tasfiyeci kaçkın lardan 
tutalım da sömürgecilere, emperya· 
listlere varana dek hiçbir güç Kür· 
distan'da ortaya çıkan objektif 
gerçekliği değiştirmeye yetmeye· 
cektir. 

Sonuç olarak; Kürdistan Ulusal 
Direniş Savaşının varmış olduğu 

boyutlar TC' nin en yetkili ağızları n· 
dan , sömürgeci Türk basınından, 

ilkel milliyetçilerle reformistlerin 
bazı tutumlarından da anlaşılabil· 
mektedir. Son bir örnek de bizzat 
emperyalistlerin tesbitinden, New 
York'taki Savunma Enformasyon 
Merkezi'ni n, yeryüzünün çeşitli böl· 
gelerindeki önemli savaşlara deği· 
nen açıklamalarından verelim: 

"Dünyanın sıcak bölgelerinden 
olan Ortado§u'da bugün en önemli 
savaş İran ve Irak arasındaki yak· 
/aşık 7 yıldır devam eden ve di§er 
ülkelere yayılma tehlikesini sürekli 
içinde banndıran çatışma ... Bunun 
dışında Lübnan'da 'herkesin her· 

kesle savaştı§ı kördövüşü' sürüyor. 
İran, Irak ve Türkiye sınırlarında 
yaşayan ayrılıkçı güçlerin çabaları 
da zaman zaman silahlı çatışma hali· 
ni alıyor." (Hürriyet, 21 Ekim 1986) 

PKK önderligindeki KUKM'nin 
bugünkü boyutlarıyla artık Türkiye 
ve Ortado§u'nun da ötesinde, dünya 
genelinde bir etki yarattığı düşman 
güçler tarafından bile inkar edile· 
miyor. Etkisi, gücü ve yenilmezliQi 
düşman tarafından da kabul edi l· 
rnek zorunda kalınan Devrimci 
Direniş Savaşımız bizlerin görev ve 
sorumlu luklarını da arttırmaktadır. 
Bu bilinçle, artık ufukta görünmeye 
başlayan nihai zafere bir an önce 
varmak için tüm gücümüzü seferber 
edelim! 
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EKİM AYI DİRENiŞ ŞEHiTLERİNİN RUHUNU 

YENİ VE DAHA GÜÇLÜ ATlLlMLARDA YAŞATACAGIZ 

PKK tarihi binyılların karanlı

§ından ça§a kahramanca çıkışın 

tarihidir. Gelişmelerin do§al seyrin
den çıkanldı§ı Kürdistan'da barbar 
sömürgecilerin Kürdistan insanına 
tanıdı§ı bir tek yaşam şekli olan 
insanlıktan ve ça§dan uzak kölece 
bir yaşamı ellerinin tersiyle iterek, 
sömürgeci lik tarafından çizilmiş 

tamamen kör, sa§ır, duyarsız ve 
karanlık ortamla, kendi kanlarıyla 
çizmiş olduklan kızıllaşan yol ara
sında sa§lam bir köprü gibi gerilmek
le direniş şehitlerimiz tarihimize 
büyük bir değer arma§an etmişler· 
dir. Kutsal de§erlerin yerini soysuz
luk, kargaşa ve sorumsuzlukların 
aldı§ı, her şeyin çı§ırından çıktı§ı, 
ucube bir yaşamın dayatıldı§ı bir 
ortama böylesine soylu bir yanıt 
verebilmek sıradan, ola§an bir du
rum de§ildi elbet. Zaten ola§an 
gelişmelerde kahramanlık aran
maz, yoktur. Kahraman lık, bireyle
rin ve halkların ola§anüstü durum
larda yaptıkları fedakarlı§a, göster
dikleri cesarete, harcanan eme§e ve 
bu temelde yaratılan esere verilen 
addır. 

İşte soylu çıkışı, direnişi ve şehit
leriyle var olan PKK'nin oluşumu 
bu anlamda kahramanca bir olu
şumdur. Bu soylu yarışta düşen her 
yürek, yaratılan her direniş destanı, 
mücadelenin bugününün ve yarını
nın oluşumuna güç veren, aynı za
manda geri dönülmezli§in de bir 
kanıtı olan birer kilometre taşıdır. 

KUKM'nin en önemli gerçe!ji, 
bugün ülkenin dört biryanında artık 

Hasan ERTAŞ 

BekirÇİBA 

durdorulamaz direniş zemini olan 
devrim odaklan yaratmış olması
dır. Kuşkusuz ekim ayı şehitlerimi
zin bu ayda sergilenen direnişleri n, 
bu de§erlerin yaratılmasında önem
li rolü olmuştur. 

Ortaya çıktıgı günden beri Parti
mize yöneltilen sömürgeci vahşet ve 
imha politikalarına ve her soydan 
işbirlikçilerine karşı bu ayda da 
soylu çıkışlar yapıldı ve daha 1978 
yılında Hüseyin ŞAHİN, İsmail 
CAYMAZ ve 1979'da Salih CEY
lAN topra§ı kanlarıyla sulayarak 
direnişin temelini sa§lamlaştırıyor
du. 

7 Ekim 1980 tarihi, Kürt insanı
nın yüzyıllardır ruhunda taşıdı§ı 

yi§itli§i ve kahramanlı§ı kişili§inde 
somutlaştıran Delil DOÖAN'ın yeni 
bir kahramanlık destanı yarattı§ı 

tarihti. Te man köyünde bir tek PKK 
savaşçısı o gün; zırhlı araçları, 
modern silahlarıyla yüzlerce düş
man askerine karşı kahramanca 

Salih CEYLAN 

savaşarak Kürdistan tarihine altın 
bir sayfa arma!jan ediyordu. Ve bu 
yi!jitsavaşçı zaferin müjdesini o gün 
Ternan'da ölümsüzleşerek veri
yordu. Yeni do§an yüzlerce Kürdis
tanlı çocu§a verilen Delil adı bu
gün direniş savaşımııda en anlamlı 
biçimiyle yaşamaktadır. 

Ekim ayı aynı zamanda 12 Eylül 
faşizmine, sömürgeci vahşete soylu 
bir yanıtın verildi§i aydır. 29 Ekim 
1981 günü Bloka'da Partimize ve 
halkımıza azgınca saldıran düş

mana karşı kahramanca bir direni
şin sergilendi§i gündür. Bloka kah
ramanları Zeki PALABIYlK, Davut 
ULUÇ, İdris AKTAŞ, Hasan ER
TAŞ, İsmail DAMAR ve Bozan 
ALAN yoldaşlar yarattıkları soylu 
direnişte Partimize büyük bir güç ve 
Kürdistan halkına umut veriyor
lardı . 

Mehmet IŞIK ve Yaşar ORGAN 
gibi Kürdistan'ın de§erli evlatları
nın döktü§ü kantarla daha da güçle-

Ali Rıza SÖYLEMEZ 

nen KUKM, 15 Agustos 1984 tari
hinde soylu bir atılımla yeni bir 
evreye geçiyordu. 

Kürdistan da§larında ve ova
larında direniş alevlerinin en gür bir 
tarzda tutuşturoldugu bu yeni dö
nemde de büyük kahramanlık örnek
leri sergilendi, yeni yeni ve daha 
güçlü direniş destanlan yazıldı. 9 
Ekim 1984 tarihinde PKK kadro· 
larından Faik ALAGÖZ ve A. Rıza 
SÖYLEMEZ yoldaşlar düşmanla 
girdikleri amansız bir çatışmada 
şehit düşerken, Kürdistan'ın her 
alanında oldugu gibi Adıyaman ala
nında da direnişin mutlaka zafere 
gidece§ini müjdeliyordu. 

Aynı yılın 13 Ekim'inde yeni 
dönem mücadelemize ilk katılanlar 
arasında yer alan Kazım DEMİR
TAŞ ve Ercan KILIÇ yoldaşlar, ruh
larına uşaklı§ın işlenmiş oldugu 
birkaç hain tarafından yapılan ih
barsonucu sömürgecilertarafından 
şehit edilirken, direnişleriyle iha-

İsmailCAYMAZ 

netçi uşak takımını da lanetle
mişlerdir. 

24 Ekim 1984 günü içinde bu
lundu§u partizan biriminin Gundike 
Melle karakoluna düzenledi9i bas
kında gerçek bir kahramanlık örne
§i sergiteyerek şehit düşen Çetin 
AKKURT; 18 Ekim 1985 Mardin
Kızıltepe'de sömürgeci ordu güç
lerine karşı gerçekleştirilen bir sal
dırı eyleminde sömürgeci kolluk 
kuvetlerine a§ır darbeler indirerek 
şehit düşen Sait AKSOY; ve yine 
ekim ayı şehitlerinden Ahmet AT
LAN, Hüsnü DURAK, Şerif AKKUŞ 
yoldaşlar döktükleri kızıl kanla 
yolumuzu aydınlatan birer meşale 
olmuşlardır. 

Yüzyıllardan beri teslimiyetin, 
ihanetin, uşaklı§ın ruhlara yerleş
ti9i Kürdistan'da ulusal ba§ımsız
lık için acılara katlanmak, diren
rnek ve bu uQurda ölmek kadar 
başka bir büyüklük olabilir mi? 

PKK gelene§inde şehitterin ar
dından matem tutmak yoktur. On
ların anıtarına layık olmak, emret
tikleri yolda kararlıca yürümek ve 
ilerlemek demektir. Onların anı

Ianna halkımızın üç mücadele si
lahı PKK-ERNK-HRK silahlarını 

daha da yetkinleştirerek sahip çı

kaca§ız. 

- Ekim Ayı Direniş 

Şehitlerimizin Ruhunu 

Yeni Atılımlarda 

Yaşatmak İçin İleri! 

Hüseyin GELİNCİK 
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Ülkemiz Kürdistan bugün tüm 
görkemliliğiyle gerçek bir ulusal 
kurtuluş savaşını yaşamaktadır. 

Gerçek bir halk hareketi zemininde 
direniş. doruktan doru§a yükse
lerek boyutlanıyor. Faşist Türk sö
mürgeclliğinin her türlü baskıcı, 

entrikacı uygulamalarına ra§men 
bir türlü kınlamayan ve atılım 

üstüne atılım gerçekleştirerek hl
zmdan hiçbir şey kaybetmeden, iler
leyen ulusal direniş tüm Kürdistan'ı 
sarmış durumdadır. Halkımiz yüz
yıllardan beri süregelen sömürgeci
liSin ve her türlü gericili§in vahşi
yane uygulamalarına rağmen, tari
hinde ilk defa böylesine anlamlı, 
böylesine köktenci, gerçek anlam
da ulusal kurtuluşçu bir direniş 

ortaya çıkarmış ve bunu ülkenin 
birçok alanında, ideolojik, politik, 
örgütsel, silahlı-silahsız her dü· 
zeyde yüksek boyutlara ulaştırmış 
bulunmaktadır. Çok rahatlıkla söy
lenebilir ki, çok kan ve can pahasına 
da olsa düşmanın her türlü imhacı sal· 
dırılarına rağmen , savaşın böylesi· 

-neyüksek bir boyuta ulaşması ulusal 
kurtuluş mücadelemizde garanti· 
leşmiş zaferin müjdelenmesidir. Bu 
gerçek, bugün halkımızın dost ve 
düşmanı tüm güçler tarafından tes
lim edilmekte ve mücadelemizden 
şu veya bu oranda, şu veya bu 
biçimde etkilenen tüm güçler poli
tikalarını bu somut gerçekliğe göre 
uyarlamak, lehte ve aleyhteki tavır· 
larını buna göre belirlemek duru
munda kal mışlardır. Bu halkımızın 
yüzyıllarca özlemini çektiği ama 
ancak günümüzde ulaşabildiği dev· 
rimci gelişme de son derece önemli 
bir noktadır. Halkımız bundan böy
le bu zemin üzerinde savaşacak, 

gelece§ini bu zemin üzerinde tayin 
edecektir. 

15 Ağustos 1984'te Partimizin 
tüm hazırlıklarını tamamlayarak, en 
esaslı bir şekilde sesini tüm dünya 
kamuoyuna duyurdugu günden bu 
yana Kürdistan 'da çok büyük geliş
meler meydana geldi. Bu tarihten 
itibaren Kürdistan'ın Botan-Hak
kari yöresinden başlayan direniş, 

giderek tüm Kürdistan'a yayılarak 
sökülmez bir biçimde yer etti. Dire
niş tüm Kürdistan halk kitlelerini 
büyük oranda kucaklayarak, müca
delenin siyasal, askeri , örgütsel 
zeminini derinleştirdi. Propaganda 
savaşından silahli savaşa kadar, 
tüm savaşım biçimleri Kürdistan 
ha.lkının günlük yaşantısının ana 
parçası haline gelerek yükselme 
gösterdi. Da§larda, zindanlarda, 
yurt içinde ve yurt dışında, her yerde 
büyük direnişler sergilenere k, faşist 
Türk sömürgecili§inin tarihten beri 
oluşturmaya çalı§tı§ı karanlık or
tam yırtılarak, aydın bir gelece§e 

_ do§ru büyük bir gelişme içerisine 
girildi. 15 Ağustos 1984 bunun için 
önemli bir başlangıçtı. Kürdistan 
halkı bu atılım la büyük kazanımlar 
elde etti. Bu atılımın en kısa ve en öz 
izahı Kürdistan halkımn tarihle, 
çağla , 1sosyal, siyasal, kültürel her 
düzeydeki bağlantısını kurmasıdır. 
Böyle bir gelişme yüzyıllardan beri 
Kürdistan halkının ba§ımsızhk te· 
metinde sağlanmı§ olduğu en köklü 
gelişmedir. 

Böyle bir atılım sonucu iki yılı 

aşkın bir süredir, sürdürülen dev· 
ri mc i savaş birçok gerçekli§i ortaya 
çıkarmışhr. Hatırlanaca§ı üzere 15 
A§ustos Eruh ve Şemdinli baskın
larının gerçekleşti§i ilk günlerde 
fa~ist Türk sömürgecileri;ilk ba~ta 
esası ordu gücüne dayanan ve adına 
••Huzur" ve "Güven" operasyon
lan denilen, bazen 72 saate sı§· 

dırılınaya çalışılan bir savaş planını 
gündeme koymuş, bunun için tüm 
ordu gücünü seferber etmişti. Türk 
devletinin muazzam şa§kmlı§ı ze· 
mininde gerçekleştirilen bu operas· 

yonlar herhangi bir sonuç verme· 
yince, şaşkınlığından sıyrılmadan 
daha geniş kapsamlı planlar olu~
turmaya çalışmış ve başta kendisine 
karşı daha geniş bir biçimde savaş· 
maya hazırlanan Kürdistan halkı 

olmak üzere. hakarete u§ramış 

masum bir çocuk edasıyla ilerici, 
gerici, ezilen, egemen, sosyalist, 
emperyalist, ulusal, uluslararası 

tüm güçleri PKK .. terörizminen 
kar§ ı kendi imdadına ça§ırmış , olur 
olmaz herkesle işbirliği yapmaya 
yeltenmiştir. Kürdistan'da ihaneti 
te§vik yasaları çıkarmış, bunu ödül
lendirmeye çalışmış, her devrimci
nin başına milyonlarca para koy
muş, .. İzale-i Şekavet Kanunu" ile 
her yönlü, her türlü uygulamasını meş· 
rula!ztırmış, "Köy Korucuları Kanu
nu" ile halkımız ı bir daha bi;birine 
kırdırmak istemi§tir. Kürdistan' da, 
Partimiz ve halkımız içinde ihaneti 
göklere çıkarmaya çalışırken, Tür
kiye'de ~ovenizmi ayyuka çıkarın !!i , 
sıradan bir nefer için burjuva ka
tındaki tüm kurum ve kuruluşlar 

nezdinde .. ulusal" törenler yapmış, 

bunun için halkı aldatmaktan baş· 
ka hiçbir anlamı olmayan sa§'lı, 

" sol"lu, iktidarı ve muhalefetiyle 
tüm burjuva partilerini ve her biri 
bunların ·birer uzantısı durumunda 
olan burjuva basın·yayın kurulu§
larını hep bir araya getirerek, i§bir
likçi-tekelci burjuvazinin önderli· 
ğinde , bundan pek farklı olmayan 
tüm burjuva katmanlan ayaklan
dırmış ve mücadelemize kar§ ı sefer
ber etmiştir. Bunun da ötesinde, 
tarihten beri işbirlikçilikte ve iha· 
nette sınır tanımayan Kürdistan'
daki yerel gericiliği bir daha hortlat
mış. bunun önderliQinde.-"Dofjunıın 

keskin nişancıları" adı altında ve 
sayıları 25 bine varan ajan-milis 
ordusunu kurmuş, Türkiye ve Kürdis
tan'da, sosyal-§ovenizm ve küçük· 
burjuva reformizmi adına ne varsa, 
hepsini yanına almaya çalı§mı§, 

salt karşı-devrim cephesini örgütle· 
mekle yetinmemiş, sözkonusu güç· 
ler §ahsında, devrim cephesinde yer 
alması gerekenleri karşı-devrim 

cephesinde Partimize ve mücadele· 
mize karşı savaştırmaya çalı§mış, 
bu konuda da biraz mesafe almış, 
kendisinin önemli oranda mayalan
dırdı§ı sosyal-şoven ve küçük-bur
juva reformist güçleri , bitmiş-tü

kenmiş bir halde de olsa önemli 
oranda yanına almay1 başarmıştır. 
Ayrıca bölge gericiliğinin ve tüm em· 
peryalist güçlerin onay ve deste§ini 
almıştır. Başından beri sıraladı§ı· 
mız tüm bu güçlerin şu veya bu 
biçimdeki yardımlarıyla, tüm aske
ri kuruluşlarını seferber ederek 
mücadelemiz üzerine yürümüştür. 

Tüm bunlardan aldığı kuvvetle, 
yaz, kış, gece-gündüz demeden 
sayısız operasyon düzenlemi§, akıl 
almaz ve tamamı yalan ve dema
gojiye dayalı propagandalar geliş
tirmiş, bunun için tüm basın ve 
yayın araçlarını kullanmış , subay
lar önderliginde köy toplantıları 

sistemini geliştirmiş, Ermeni tera· 
nelerini göklere çıkarmış, ihanetçi 
birkaç kişi adına bildiriler düzen· 
leyerek helikopterlerle her tarafa 
defalarca da§rtmı~tır. Ordu gü
cüyle basmadığı tek bir köy kalma
mı§, yüzbinlerce insanı tutukı'amı§, 
akıl almaz işkenceler uygulamı§, 

onbinlerce insanı zindanlara dol
durmuş, onlarca köyü göç ettirmiş, 
yüzlerce evi yakmış, günlük olarak 
köylerimiz üzerine talan politikası 
uygulam ış, insanlarımızın mal var· 
lı§ını gasp ve rüşvet biçiminde elin
den almış, yıgınlarca insanı aç, 
susuz, perişan bırakmı§tır. İki sene· 
den beri tüm bu uygulamalar Kürdis
tan'ın birçok alanında; da§da, 
ovada, şehirde her yerde sürdürül· 
müş, halkımızın öncülerini da§da, 

zindanda, yurt içinde ve yurt dışında 
birçok yerde şehit etmiş, ülkemizi 
viraneye çevirmek istemiştir. İşte 
iki seneden beri faşist Türk sömür· 
geeilerinin başvurduğu tüm bu özel 
savaş taktikleri hem politik ve hem 
de askeri alanda boşa çıkmış. sö· 
mürgeeilik politik ve askeri olarak 
büyük bir yenilgi alarak, tarihin çöp 
tenekesine ahlaca§ı günün ari
fesine gelip dayanmı§tır. Politik ve 
askeri alandaki tüm bu yenilgilerin 
her biri Türk devleti adına korkunç 

bir tükenişin habercisidirler. 
İşte iki seneden beri sürdürülen 

sava§ta, faşist Türk sömürgecili§i, 
Partimiz önderliginde ve HRK bay
rağı altında savaşan halkımızdan 

yedi§i sayısLZ darbelerle içine sürük
lenmiş oldugu tükeni~ten duydugu 
büyük ölüm histerileriyle HRK sa
vaşçılarının 12 A§ustos'ta Ulu
dere'de gerçekleştirdikleri ve fa§ist 
Türk ordusuna büyük kayıplar ver· 
dirdi§i eylemi bahane ederek, faşist 
diktatörün emriyle Güney Kürdis
tan'a hava saldırıları düzenlemi§, 
PKK kampları adı altında sivil yer
leşim alanlarına yüzlerce bomba 
ya§dırarak esası kadın ve çocuklar
dan oluşan birçok insanım ız ı kati et· 
mi§tir. Uzun yıllardan beri egemen· 
lik altında tuttu§u Orta-Kuzey-Batı 
Kürdistan'dan sarkarak, Kürdista
n'ın diger bir parçası olan Güney 
Kürdistan•a saldırmak ve hem de 
kara gücüyle bunu beceremedi§in· 
den hava gücüyle saldırmak Türk 
ordusunun ve bunun arkasındaki 
siyasetinin iflasından başka bir şeyi 
izah edebilir mi? Sa§duyulu tüm 
güçlerin bu soruya hayır cevabını 
verdi§i kuşku götürmez bir ger· 
çektir. 

Dünyada birçok güç bu gerçeği 
resmen kabul ettiği gibi, faşist Türk 
sömürgeciliği de birçok kurum ve 
kuruluşunun yazılı ve sözlü beya
nıyla zimnen kabul etmekte ve 
bunu itiraf etmekte ve kendisine 
karşıt olan herkese çaresiz tehditler 
savurmaktadır. Faşist sömürgecilik 
sadece tehdit savurmakla kalmıyor, 

aynı zamanda bu tehditlerini tek 
taraflı bir tarzda kanunlaşhrarak, 
kendi kendisine, ama herkes adına 
resmi yetkiler tanıyarak başta 

komşuları olmak üzere, dünya ka
muoyunu tehdit etmektedir. Kür
distan'ın tüm alanlarına yayılmııı ve 
halkımızın derinliklerinde yer edin· 
miş ulusal kurtuluş mücadelemiz 
karşısında acze düşen Türk faşist 
rejimi ve onun borazam durumun
daki basın , nerede bir PKK sempati
zam var ise, Türk ordusunun oraya 
operasyon düzenleyebilece§i, bu· 
nun yurt dışında da yapılabileceği 
ve yapılması gerekti§inl iddia et· 
mekte ve kendi toprakları üzerinde 
hiç kimseye vermediği hakkı , herke
sin topraklarına kendisinin müda· 
hale hakkını uluslararası hukuk ve 

faşist anayasa kurallarına aykırı 

bulmamaktadır. 21 Ağustos 1986 
tarihli Hürriyet gazetesinde, faşiz
min politik borazanı Coşkun Kırca, 
bu meşruiyeti şöyle izah etmeye 
çalışmaktadır: "Bir devletin ülkesi 
üzerinde o devletin güvenlik kuvvet
leriyle silahlı çatışmaya giren un· 
surlar sınırı geçmiş. bir komşu 
ülkeye kaçmış olabilirler. Şakilerin 
kaçtıkları ülke, bunların yakalan
maları veya imha edilmeleri için, 
saldınya ugramış komşu devletle 

işbirli§i yapamıyor veya yapmak 
istemiyor olabilir. Böyle bir durum
da saldırıya u§ramış devletin gü
venlik kuvvetleri, şokileri kaçtıkları 
komşu devletin arazisinde takip, 
imha ve yakalama hakkına sahip
tir. Şokileri kavalayan devletin, bu 
hakkını kullanabilmek için onların 
kaçtıkları komşu ülkeden peşin izin 
alması zorunlulu§u da yoktur. Bu 
bir milletlerarası örf ve adet kuralı
dır. Kayna§ım meşru savunma il
kesinde bulur." 

"Böyle bir durumda savaş yok
tur. Şu halde, Anayasanın 92. mad
desinin ilk fıkrası geregınce 
TBMM'den savaş hali ilanını iste· 
mek sözkonusu olamaz. " İşte Türk 
devletinin uluslararası hukuk ve 
kendi anayasası hususundaki man
tı§ı böyle bir mantıktır. Ôyle ki 
yabancı bir ülkenin topraklarına 

girmek için, TC hükümetinin ordu
suna yetki vermesi yeterli görün
mektedir. Bu anlayış "Sıcak takip 
kuralı" adı altında kanunlaşarak, 

yetki "vaJinin talebi ile ilgili 
komutana veriliyor." Bu kanun 
açıkça §Unu gösteriyor; Kürdista~'da 
gelişen ulusal kurtuluş mücadelesi 
zorladıkça faşist Türk sömürgeci· 
li§i ulusal ve uluslararası hiçbir ka
nun ve kural tanımayacak, giderek 
tamamen kendisini resmi kanun ve 
kurallardan aziederek içerde ve 
d~arda vahşiliğini "milletlerarası 
ört ve adetlere" göre -aslında ta ma· 
men Kemalizmin örf ve adetlerine 
göre-yürütecektir.Bu ,Kürdistan'da 
gelişen ulusal kurtuluş mücadelesi· 
nin ortaya çıkardığı bir gerçek ve 
tarihi olarak Türk burjuvazisinin M. 
Kemal'den, hatta Osmanlıcılık dü· 
şüncesinden devraldı§ı bir özellik
tir. 

Faşist borazan böyle bir kanu
nun(!) komşu devletler için oluş

turduğu tehditle yetinmeyerek da
ha ileri gitmekte ve "Temizleme 
harekatı: Siyaset ve Strateji" baş
lı§ı altındaki yazısında, Sufiye'yi, 
Bulgaristan'ı, FKÖ'nün marksist ka
nadma mensup kuruluşlarını . Çe· 
koslovakya'yı ve Do§u Almanya'yı 
tehdit ederek Sovyetler Birliği'ne 
uzaninakta ve şöyle demektedir: 
"Mevcut bütün işaretler Sovyetler 
Birli9i'nin yurdumuzda istikrarı 

bozmak ve dogu illerimizi bizden 
ayırmak hedefinden vazgeçmedi-

§ini göstermektedir. Bu olgunun 
delillerini açık diplomasi planında 
ortaya koymak hiçbir sonuca götür
mez. Gerçeğin istihbarat alanında 
ispatlanması ile diplomasi ve adalet 
planlarında kanıtlanması, birbirin
den çokfarklı kurallara uyar. Kaldı 
ki SSCB, Türkiye'yi açıkça karşı
sına olmadıkça Türkiye de, kuzey 
komşusuyla dogrudan dogruya çe
kişme içine girmeyecektir. Ama 
Türkiye elbette gerçeğin farkında· 
dır ve bunun gereğini yapacaktır. " 

Tehditlerinin Suriye'ye yönelik
bölümünde ise, "Şam. Türkiye sını
rını fiilen savunmasız bırakmış du
rumdadır. Şu halde, yo Suriye 
Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren 
bölücü çete ve ku1ruluşları ülkesin
den kovacaktır, ya Irak'ın iyi niyetle 
yaptığı gibi Türk sınırına komşu 

bölgelerinde silahlı kuvvetlerimizin 
temizleme harekatına girişmesine 
izin verecektir, ya da Türk silahlı kuv
vetlerinin bu işi bir gün izinsiz yap
masına katlanacaktır ... Vefasız Su
riye şunu çok iyi bilmelidir ki, hem 
kuzeyinde, hem de güneybatısında 
ciddi bir uyuşmazlığa girerse Mos
kova'dan yardım olamayacaktır. 

Mesel e. o vakit NA TO ve Varşova 
Paktı uyuşmazlıgı haline gelebi
lecektir. BirleşikAmerika 'nın kendi 
müttefikleri lehinde agırlık koy
masının şartları da gerçekleşmiş 

olabilecektir." Faşist Türk sömür
gecili§inin akıl danı~manı Coşkun 
Kırca, Kenan Evren'in sözcülü§ün
den ba§ka bir §ey yapmamaktadır. 
Sadece, Kenan Evren'in Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi karşı
sındaki savaş stratejisini beyan 
etmekle içinde bulundu§u çıkınazın 
biricik yolu olarak savaşı bölgesel 
bir savaşa dönüştürerek, Amerika'
yı yardıma ça§ırma yollarını göster
mektedir. Bilindi§i gibi Fransız 

sömürgecili§i de. Vietnam'da çık· 
maza girdiSinde Amerika'yı imda
da ça§ırmıştı. Aynı çıkınazı yaşa
yan fa§ist Türk sömürgeciliği de, 
şimdiden Amerika'yı savaşa çafjır

manın planiann ı yapmaktadır. Tabii 
ki bunu yaparken de tüm bölge halk
larını, esasta tüm dünya halklarını 
ve özellikle Suriye şahsında Sov
yetler Birli§i'ni tehdit etmektedir. 

Tehditierin Libya lideri Kadda
fi'ye uzanan ucu ise, ~öyle; Türk 
basını Libya liderini , .. haddini bil· 
mezlikle ve çizmeyi aşmakla ,. suç· 
larken, "Türkiye hudutlarında dev
let otoritesinin de kalmadığını" 

belirten ANAP Genel Başkan Yar
dımcısı Keçeciler, Libya'yı da içine 
alan tehditlerini §Öyle savurmakta
dır: "Irak ve Suriye kendi toprakları 
üzerindeki terör mihraklarını kont· 
rol etmekten acizdir. Türkiye elbet
teki, silahlı kuvvetlerine karşı giri· 
ş ilen ve bir binbaşı ile 1 O erin şehit 
olmasıyla sonuçlanan ve her geçen 
gün tırmanan olaylara Dışişlerinin 
notalarıyla cevap vermeyecekti. 
Yıllardır yazı yazdık, dikkatlerini 
çektik, bir netice alınamadı. Kad· 
dafi, teröre arka çıkmasının bede
lini ağır öder. Bugüne kadar Tür· 
kiye. Libya ile ilgili dostone müno
sebetler geliştirmiştir. Libya'dan 
bekledi§imiz Türkiye'nin düşman
Iarına arka çıkmamas ıdır.,. Aynı 
üslupla tehditi devam ettiren Tercü
man gazetesi köşe yazan Taha 
Akyoi da, 22 Ağustos 1986 tarihli 
sayışında. "Kaddafi'nin Tutumu" 
başlıklı makalesinde, " Kaddafi 'ye 
söylemek istediğimiz şey, keskin 
sirkenin küpüne zarar vereceğini 
artıkanlam ış olması ve Türk dostlu· 
gunun kendisi için ne kadar elzem 
oldugunu şark duygusallığıyla de
ğil, devlet adamlarına yakı.şan 

akıicılıkla birkere daha düşünmesi· 
dir. Libya lı Albay'a bir Türk atasö· 
zünü de hatırlatalım: 'Sen dost 
kazanmaya bak, düşmanı anan da 
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dogurur. '' 
İşte, çeşitli kurum ve kuruluş

ların temsilcileriyle savrulan tehdit
Ierin bir örneği de böyle. Daha 
İncirlik hava üssünü, Akdeniz kara
sularm ı sonuna kadar ABD emper
yalizminin uçak ve gemilerine açık 
tutarak, Libya'ya saldırısında ko
laylık sağlayan faşist Türk rejimi 
değilmiş gibi , bugün Libya ile varo
lan dostluk ilişkilerinden, ticaret 
anlaşmalarından bahsetmekte ve 
sadece kendilerinin ihtiyaç duy
duğu, olumsuz tutumu takındıkları 
takdirde sakınca arzedecek bu an
laşmalan da Libya'ya karşı bir 
şantaj olarak kullanmaya çalış· 

maktadırlar. 

Tabii ki , aynı tehditlerden İran 
da payını alınamazlık edemezdi. 22 
Ağustos ı 986 tarihli Tercüman 
gazetesinin bir başka yazarı Fahir 
Armaoğlu, "Yüz Verdik" başlıklı 

yazısında, "İran tarafından da bir 
rahatsızlık hissedilmektedlr. İran'
ın Kuzey Irak'ta faaliyet yürüten 
bölücüler/e bağlantılı tutumu doğ· 
rudan doğruya Türkiye'nin güvenli
ğine yönelik olmayıp Irak'la yap· 
makta olduğu savaşın bir parçasını 
teşkil etmektedir. Irak'ın karşılaş
tığı her güçlüğün onun sava.ş gücü
nü zayıftataeağı umudu ile, İran, ya 
kendisi bu güçlükleri yaratmaya 
çalışmakta veya kendiliğinden or
taya çıkan güçlükleri destekle
mektedir. Bu güçlük/erin şu veya bu 
şekilde ortadan kalkması ise. İran'
ın hoşuna gitmemektedir. Ama, ne 
var ki, Başbakanın da söylediği gibi, 
Türkiye'nin güvenliiii her şeyin üs
tündedir." 

Bilindiği gibi. faşist Türk yöneti· 
minin İran'la olan ilişkilerindeki 
olumsuzluklar salt bugün ortaya 
çıkmamış ve esasta savurdugu teh· 
ditlerde, ı2 Ağustos olayı nedeniyle 
15 Agustos ı 986'daki hava saldırı· 
larıyla sınırlı deQildir. Her şeyden 
önce, faşist Şah rejiminin yıkıldıgı 
ve Humeyni önderli§indeki yöneti
min işbaşma geldi§i günden beri , 
hatta gelmeden önce, Türkiye Şah 
kaçkmlannm yığ1ldıgı bir alan ol
muştu. Faşist Türk yönetimi o gün
den beri bu artıkları barındırmış, 
e§itmiş , silahlandırmış ve İran'a 
yönelik her türlü faaliyetlerine des· 
tek olmuş ve bugün hala olmakta·. 
dır. Ayrıca, Irak rejimini her alanda 
sonuna kadar destekiernekte ve altı 
yıldır süren savaşta , Irak rejiminin 
zayıflık gösterdiği her an ya diplo· 
matik görüşmeler, ya "arabulucu· 
luk .. safsataları, ya "Mahdutamaçlı 
harekat.,lar, ya da do§rudan tehdit 
yöntemleriyle Irak rejimine arka 
çıkmaktadır. Ancak kendisi s1kış· 
tığı her an İnin rejiminden yardım 
istemekte, onu da kendisi gibi dav
ranmaya zorlamakta, İran toprak
ları üzerinde Türk birliklerinin 
operasyon düzenlemesini iste· 
mektedir. Kendi ulusitl egemenli· 
§ine son derece düşkün oldugunu 
söyleyen faşist Türk rejimi, başka 
halkların ulusal haklarını hiçe say
makta ve ne tuhaftır ki, bu halkların 
başındaki yönetimlerden tamamen 
ulusal egemenliklerinden feragat 
etmelerini i&temektedir. Bunu yap
madıkları yerde de kimine "küs
tah", kimine " haddini bilmez", 
kimine ''vefasız" , kimine "şaşkın" 
demekte ve hertürlü küfürden sonra 
her türlü tehditi savurmaktadır. 

Do§rusu böyle bir rejime dünyada 
rastlamak pek mümkün olmazsa 
gerek. Sık sık bir İsrail rejiminin, G. 
Afrika rejiminin saldırganlı§ından 
bahsedilir ama, herhalde bu dünya· 
ca meşhur faşist yönetimler de, 
faşist Türk rejimi karşısında par· 
maklarını ISITmakta ve kendi faşist 
burjuvalan adına, Türkiye'deki sı

nıfdaşlarının yaptıklarından dolayı 

azıcık sıkılmaktadırlar. 

Faşist Türk sömürgecili§i. siya· 
sal tükenişinin bir ifadesi olan teh· 
ditlerini sadece sıralad1gımız bu 
güçlerle sınırlı kılmamakta, adeta 
birey.lere ve de§işik örgütle re kadar 

her tarafa yöneltmektedir. Bunun 
esas• ise içerde sürdürülmektedir. 
20 Ağustos ı 986 tarihli Cumhuri· 
yet gazetesinde. başka bir faşist 

borazan olan Hasan Cemal "Gü
neydoğu" başlıklı makalesinde, 
••Ayrılıkçı teröristler ve arkaların
daki güçler şunu Iyi bilmelidir/er: 
Ne ·Milli Misak' sınırlarını degiştir
meye kimsenin gücü yeter, ne de bu 
eylemler tepkisiz kalır. Askerimize 
pusu kurabilenler cezasız kal
mayacaktır. Bu nokta hiçbir zaman 
akıldan çıkarılmamalıdır. Tarihsel 
bilince sahip olanların başka türlü 
düşünmeleri olanaksızdır" deyip, 
atalarının tarihi barbarlığma dave
tiye çıkarmakta ve halkımızı "ta
rihsel bilinç"le direnişinden vaz
geçmeye çağırmakta, aksi halde 
tarihte sayısız defa yaptıkları alçak
lıklarını birçok defa daha yaparak 
halkımıza kıyımdan geçirecekleri 
tehdidini savurmaktadır. Ayrıca, 

aynı sınıftan faşist bir kalemşör de, 
Güney Kürdistan'a yönelik hava 
saldırısının "Küçük bir nüve, küçük 
bir başlangıç" oldugunu söyle
mektedir. Kuşkusuz tüm bu faşist 
tehditler tarihten beri yüzlerce defa 
savrulmuş, halkamızın her başkal· 
dırışında , bu doğrultuda sömürgeci 
uygulamalar olmuş, her defasında 
yüzbinlerce insanımız kıyımdan ge
çirilmiş ve neticede sömürgecilik 
günümüze kadar egemenligini sür
dürmüştür. Sözkonusu faşist bora
zanlar sadece atalarının tarihsel 
barbarlıktarım itiraf etmekte ve 
bugün de aynı barbarlar olduklarını 
beyan etmektedirler. 

Şunu hemen peşinen belirtelim 
ki, hiç kimse halkımız kadar Türk 
sömürgeci barbarlığının bilincinde 
olamaz , halkımızın bu konudaki 
.. tarihsel bilinci" çok güçlüdür. 
Analarım ız. bu barbarlı§ı, çok yay
gın bir şekilde türkülere, a§ıtlara, 
destanlara, lıkral ara, hikayelere vb. 
mümkün olan her yere işlemişler. 
İşlemişler ve çocuklarını bu nhlni
lerle bir gün bU barbarlardan inti
kam almak üzere büyütmüşler. 

Nitekim en modern bir tarzda bu 
hesap günü gelip çatmış bulun· 
maktadır. Gün artık eski gün de§il· 
dir, "tarihsel bilinç" Türk sömür
gecili9inin çöküşünü, tükenmişligi
ni günbegün, saatbesaat hızlandır
makta ve bu herkesin gözü önünde 
cereyan etmektedir. Halkımız son 
derece güçlü bir önderliSe kavuş

bulunmakta ve Partimiz önder-

li§inde her gün artan bir yo§unlukla 
.. Ya istiklal ya ölüm" sloganlarını 
haykırmakta ve bu do§rultuda sa
vaşmaktadır. "Tarihsel bilinç" sa
dece, her türlü barbarlıga ra§men, 
faşist Türk sömürgecili§inin hızla 
çöküşe yuvarlandığını ve er ya da 
geç yerle bir olacağını göstermek
tedir. 

Sömürgecilik, tarihten beri hal
kun)Zın soyulup sağana çevril· 
mesinde, her başkaldırış dönemin
de yüzbinlercesinin kdıçtan geçiril
mesinde, tank ve topla ra hedef ed il· 
mesinde, yardımcı kuvvet olarak 
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kullandığı yerel gericilik de bugün 
faşist Türk sömürgeclliğine güçlü bir 
dayanak olmaktan çıkmıştır. Dene· 
bilir ki eski isyanların bastuıl

masında, sömürgecili§in barbar 
ordulanndan çok daha fazla rol üst· 
lenen bu ihanet odakları da, bugün 
halkımızın tarihi hesaplaşma kara
nnın hezimetine u§ramaktan kurtu
lamamakla v• eskisi gibi efendlie· 
rine hizmet edemez duruma gelmiş 
bulunmaktadırlar. Günümüze ka
dar, kimisinin tarihsel ihanetinden 
yararlanarak, kimisini zorla, teh
ditle ihanete sürükleyerek saflarına 
alıp halkımıza karşı savaşhrdı§ı 

bu güruh, bugün artan devrim oto· 
ritesi, halkım1zm kabaran kini kar
şısında tek tek ya teslim olmakta, 
ya da imha olup gitmektedirler. 
Daha önce, Krüdistan'da esasen bu 
feodal beylere, şeyhlere, agalara 
dayanan Türk siyaseti bugün bu 
noktada da müthiş bir tükenişi 

yaşayarak, Kürdistan da§larında 

zavallı Türk mehmetçi§i desteksiz 
bırakılmaktadır. Bu durumu meş
hur Türk basınının ·bazı başlıkların
dan aktaralım: "T eröristler Lice ve 
Hazroda iki köy basarak iki bekçi· 
nin silah ve telsiz/erini aldılar. " (4 
Ağustos 1986, Milliyet) "Bingö/'de 
itirafçının (siz ihanetçinin diye oku
yun) evi basıldı: 2 ölü, 7 yaralı. " (2 ı 
Temmuz ı986 , Milliyet) "Şemdin· 
li'de eve saldırı: Teöristler raketle 
ateş açtı: 2ölü, 4 yaralı."(9Temmuz 
ı 986, Cumhuriyet) "Bölücü çetele· 
rin son iki aydaki eylem bilançosu: 
23 cinayet." (ı Aj}usıos 1986; Mil· 
liye!) Aynı tarihli, aynı gazete, "Ulu
dere 'nin Ortabağ nuhiyesinde 3 kişi 
öldürüldü, 2 kişi yaralandı. Şır· 

nak'ın Geçitboyu köyünde 6 kişi 

öldürüldü. Eruh'un Görmeç köyün
de 3 kişi öldürüldü. Siirt merkeze 
bağlı Dere köyünde 3 miiis öldü
rüldü . .Şemdinli'nin Bağlarköyünde 
2 kişi kaçın/dı. Önceki gün ise Siirt 
ve Hakkari'nin ilçelerinde 6 kişi 

kaçırılarak ödürüldü. PKK Siirt'te 6 
can aldı. Bu kez de bir baba oğul, 
hainler yine adam kaçırdı. Bölücü
ler harmanda çiftçileri ta radı: 3 ölü 
(Siirt· Meşelldere köyü)." 

Kuşkusuz tüm bunlar, çeşitli bi· 
çimlerde do§ru, HRK savaşçılarının 
gerçekleştirdiiii ve sahip çıktığı 

eylemlerdir. HRK güçleri ihanete 
prim vermiyor, ihaneti Kürdistan 
topraklarında bir daha yeşermemek 
üzere kökünden kazıyor. Evet, ki
misini tehditle kimisini 

halk adına cezalandırayor, kimisini 
kaçırarak ıslah ediyor, kimisiyle 
aniaşarak devletten aldığı silah
larıyla birlikte saflarına alıyor, ki· 
misini örgütleyerek bizzat düş· 

mandan aldıkları silahlarla düş· 

mana yöneltiyor vs . İhanetin tas· 
fiyesi ve faşi_st Türk sömürgecili§i· 
nin Kürdistan'da dayanaksız bıra
kılması için her türlü meşru yol ve 
yöntemi deniyor ve başarılı da 
oluyor. HRK güçlerinin bu başan· 
sını artık sömürgecilik de kabul 
etmemezlik edemiyor ve günlük 
olarak Kürdistan'ın birçok yerinde 

gerçekleştirilen bu eylem türlerin· 
den birini 23 Ağustos ı 986 tarihli 
Milliyet gazetesinde, "5 köy koru
cusu tutuklandı" başhg-. altında 

şöyle itiraf ediyor: "Mardin 'in Nu
saybin ilçesinde bir köye gelen PKK 
militanlarını öperek karşılayan ve 
ellerindeki silahları militaniara ve
ren 5 köy korucusu mahkemece 
tutuklandı. Heybetli köyüne gece 
geç saatlerde gelen bölücü PKK 
militanları, köylüleri köy meyda
nında toplayarak propaganda yap
tılar. Köylülerin verdiği ifadeye 
göre, militanların bu eylemine se
yirci kalan köy korucuları sabaha 
karşı ellerindeki G-1 piyade tüfek
lerini merrnileri ile birlikte militan· 
lara verdiler. •• Aç1k ki bu türden 
eylemler sadece bunlar değil, ba· 
sına yansıtmamak için özen gösteri
len veya basının yazmadı§• yüzlerce 
eylem bulunmaktadır. Bunlar 
önemli Oranda Parti yayınianınıza 
yansımış bulunmaktadır. Ayrıca 

silahlarını gönüllü'olarak HRK sa
vaşçılarına teslim edenler de sadece 
Nusaybin' deki 5 köy korucusu de
§il; sadece Hakkari'nin Şemdinli 
ilçesinde silahlarını devrimcilere 
gönüllü verenlerin sayısı yüzü aş· 
kındır. Tüm bunlar faşist Türk 
sömürgecilerinin temellerini üze
rinde şekillendirdiği tarihi barbar· 
lık ve ihanet siyasetinin Kürdis
tan' da yerle bir edilmiş olmasından 
başka bir şeyi izah etmemektedir. 

En yaygın bir tarzda ı 985 baha· 

rında oluşturulan '?e yine aynı y•lın 
sonbaharında çözülmeye yüz tutan 
ajan·milisçilik bir buçuk yıllık bir 
süredir HRK savaşçıları ve halkımı
zın sürdürdü§ü görkemli direniş 

karşısında dayanamamış, bin par
çaya bölünmüş, neticede halkımı· 
zın öfkesi karş1sında ezilmiş, teslim 
olmu~ıur. Bugün geriye kalan artık
lan da ya savaşınamakta, ya da 
kaçma veya teslim olma yollarını 
aramaktadırlar. Nitekim bundan 
kaptığı telaşla faşist Türk sömür· 
gecili§i , sadece Kürdistan'daki si· 
yasal tükenişinin bir iflası de§il, 
aynı zamanda Türk ordusunun 
iflasını da ifade eden hava sal
dırısını düzenlemiş ve hiçbir yön
temle durduramadı§ı, önüne geçe
mediSi direniş mücadelesini, halkı
mızı katliamdan geçirmek ve imha 
etmekle durdurmaya çalışmıştır. 

Halkımızdan tamamen teşhir ve 
tecrit olm u~ bir gücün Kürdistan 'da 
yaşayamayaca§ını , Kürdistan'ın 

kendisine zindan olacağını çok iyi 

bilen faşist sömürgecilik, bu neden
le can havline düşmüş bir vahşi hay
van edasıyla rastgele sa§ sola sal
dırmış, tamamı sivil yerleşim yerleri 
olan bir y•§ın köye hava saldın
larında b· . .dunmuştur. 

Yine bu siyasal tükenişin bir ifa
desi ve Kürdistan'da dayanaksız 

kalmanın bir sonucu olarak alınan 
çaresiz tedbirlerden bir tanesini 
Hürriyet gazetesinin 12 A§ustos 
ı 986 tarihli sayısından aktaralım: 
Gazete, "ı500 görevli PKK'cı av· 
layacak 'Balyoz' Timler" başlığı 

altında şunları aktarıyor: "Do§u ve 
güneydoğudaki özel timleri n sayısı, 
ara seçimden sonra 1 SOO' e yüksel
tilecek. Bu sayı llerde 3000'e kadar 
çıkacak, Tim/er daha etkin duruma 
getirilecek ... Amerika Birleşik Dev· 
Jetleri ve Avrupa'da ·Anti-terör tim i' 
diye adlandırılan ve her türlü gerilla 
faaliyetine karşı eğitilen ekiplerin 
bir benzeri de Türkiye 'de oluşturu· 
luyor. Dogu ve güneydoğuda görev 
yapan Özel harekat timleri özel 
olarak egitiliyor ... İçişleri Bakanlı
ğı'nda ·Anti-terör Daire Başkanlı§ı' 
kuruldu ... Almanya'da eğitim gör
mÜ:j ve bu konuda uzmanlaşmış 
kişilerce e§itilen tim mensupları, 

ayrıca güvenlik kuvvetlerinde terö
re karşı uzmanlaşmış kişilerden de 
ders alıyorlar. En az 1,80 metre 
boyunda olan tim mensupları yur
dun çeşitli yerlerinde eğitim mer· 
kezlerinde yetiştiriliyorlar ... Ayrıca 
ABD'den ithal .edilen 750 adet Colt 
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M-16, A-2 tipi tüfek de bu time ve· 
rildi.. Landrover tipi ciplerin bir 
bölümü de bu timlerin emrine tahsis 
edildi." İşte, faşist sörnürgeciltğinin 
ismine "Balyoz" dediği bu timlerin 
oluşturulması da, aynı tükeniş i izah 
eden başka bir örnektir. Daha önce 
Kürdistan'daki feodal-aşiretçi geri· 
ci güçlere dayanarak sadece Siirt ve 
Hakkari'de örgüdediği ve sayısı 25 
bini aşan "Do§unun keskin nişancı
lan" iflas etmiş olacak ki, bugün 
bizzat kendi polisinden boyu en az 
ı ,80 metre(!) olanları "Balyoz" tim· 
ler adı altında örgütlendirerek pi
yasaya sürmektedir. Üstelik Ame
rika ve Avrupa deneylerine ve tekni
Sine dayanarak örgütlemektedir. 
Hemen söyleyelim ki , tüm bunlar 
nafile olmaktan başka bir şey de
ğildir. 

Sanıyoruz biraz daha fazla de
neyim ve t~crübeli olmasından do· 
layıdır ki en akıllı bir tarzda, ama 
buna ra§men do§al olarak en ka· 
ramsar olan, fakat buna ra§men en 
somut konuşan zat İçişleri Bakanı 
Yıldınm Akbulut'tur. Kendisi de 
daha fazla savaşmadan yenilgiyi 
kabul etmek istememekle birlikte, 
Türk devletininnaçar durumunu da 
açıkça ortaya koymaktadır. Her ne 
kadar inanmadı§ı halde, zaten po· 
sası çıkmış bazı tedbirleri uygula
maya koymaya çalışıyorsa da, pe· 
şinen bu tedbirlerin fazla iş yapa· 
mayacaSını da kabul ediyor. T ed· 
birlerden bazıları şunlardır: " Köy
ler telsizle donatılıyor" başlığı al
tında köylülere ı80 bin lira karşılı· 
§ında verilen telsizle köyün güvenli· 
§inin sa§landı§ı söyleniyor. "Do· 
ğuda kıskaç operasyonu, bölücü 
çetelerin yuvaları temizleniyor." 
Köyterin 2/3'nün adı degiştiriliyor, 
Mardin'de adı değişmeyen köy kal· 
mıyor. "Sınır aydınlatma tedbirleri 
devam ediyor" vs. BilindiSi gibi tüm 
bu tedbirler 15 Ağustos ı 984'ten 
beri çok yaygın bir biçimde baş· 
vurulan ve iki seneyi aşkın bir süre
dir aralıksız devam ettirilen, ama 
hiçbirisi, hiçbir zaman istenen 
sonucu vermemiş, neticede iflas 
etmiş tedbirlerdir. 

Yukarıda da degindigimiz gibi 
İçişleri Bakanı da bu durumu bildiği 
için atalarının yüzyıllardan beri, en 
rahat koşullarda uyguladıkları, bu· 
nun için egitim kurumları açtıkları, 
teknik eleman seferber ettikleri ; 
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel 
her türlü tedbiri ne pahasına olursa 
olsun aldıklan, milyarlarca lira 
para harcadıkları ve buna yüzlerce 
yıllık fırsat buldukları halde başa ra· 
madıkları bir tedbir önermekte ve 
Am~rika'y• yeniden keşfetmiş gibi 
"kafaları değişmeli" demekte. Ak· 
bulut devamla, "iıölücü çete/erin 
faaliyetlerinin sadece polisiye ted· 
birlerle önlenmesinin mümkün ol· 
madı§ını, bölücülügün önlenmesi, 
hem dış güçlerin, hem de onların 
aleti olanların kafa yapılarının de· 
gişmesine baglıdır"diyor. Açık ki en 
akılcıl gibi görünen bu tedbir de 
asırlar boyu. uygulandıgı halde fazla 
bir başarı sa§lamadı§ına göre bun· 
dan sonra, ne bunu uygulamanın im· 
kanı vardır, ne de Türk devleti böyle 
bir şansa sahiptir. Kenan Evren, 
daha ı 983'te Diyarbakır' daki bir 
konuşmasında, bugün Akbulut'un 
kafasını kurcalayan soruya şöyle 
cevap vermişti: .. Bazıları var ki 
kafalarını kırsan ideolojilerinden 
vazgeçmezler. "O halde Akbulut'un 
düşündü§ü bu tedbir de çaresizliğin 
bir ifadesinin düşüncedeki yansısın· 
dan başka bir şey olamaz. Eskiden 
basit düşünce kırıntılarıyla isyana 
kalkan insanlarımızın kafalarını 
değiştirmek Akbulut'un ataları 

için fazla zor bir iş de§ildi. Ancak 
halkımız PKK gibi ba§ımsızhk ve 
özgürlüğü hedefleyen ideolojik, po· 
litik bir güç tarafından yönlendiril· 
mekte ve halkımız böyle bir ideolo· 
jik, politik · zırhla donanmış bu

lunmaktadır. 

Devamı Syf: 23'te 
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TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKi İFLAS VE KUKM'NİN ARTAN ULUSLARARASI ROLÜ 

Ba~tarafı Syf: 1 'de 
lişme üzerinde KUKM'nin oynadı
gr rolün giderek belirginleşmesi ise, 
sömürgeci egemenlerin bazı dene
yimli akıl hocalannın, yöneticileri, 
gözlerindeki at gözlüklerini bir ya
na iterek soruna daha objektif yak
laşıp köklü çözümler arama dog
rultusunda ikna çabalarına hız 

vermelerine neden olmaktadır. 

Özellikle son dönemlerde ya
pılan birtakım geziler sırasında 
içinde bulundugu çıkmaz iyice 
gözler önüne serilen Türk dış 

politikasımn bugünkü durumuna 
geçmeden önce bu politikanın 

geçmişten beri taşıdıgı karakterin 
temel bazı özelliklerine değinmek 
yararlı olacaktır. 

Türk Dış Politikasına 
Yön Veren Temel Özellikler 

Ülkelerin dış politikaları ken
dilerinin içinde bulunduğu duru
mun bir aynasıdır. Bir ülkenin 
sosyo-ekonomik yapısı, politik 
egemen güçlerinin konumu o 
ülkenin uluslararası konjüktür 
içindeki yeriyle birleşerek dış 

politikasının ana karakterini şe

killendirir. Bu açıdan, bir ülke 
içerde ne kadar güçlü ve ulus
lararası arenada ne kadar agırlık 
sahibi ise dış politikasında da o 
oranda güçlüdür. Ve elbetteki, bir 
ülke kendi bagımsızlığına ne öl
çüde sahipse dış politikasında da 
o ölçüde onurlu ve tutarlı dır. 

Bu belirlemeler ı şıgında bakıl
dıgında , Türk dış politikasının 

geçmişten beri kendi egemen 
sınıflarının çagdışı , çapulcu ve 
bağımlı karakterlerine baglı ola
rak onursuz, tutarsız ve silik bir 
yapı arzettigi görülecektir. Bu 
politikaya damgasını vuran temel 
özellik fırsatçılık ve riyakarlıktır. 
Bir gün belli bir durum gösterir
ken bir süre sonra bundan çok 
daha farklı bir duruma bürünebi
lir. Deyim yerindeyse, rüzgar 
hangi yönden esiyorsa ona göre 
yön degiştirir. Bu durumun daha 
iyi anlaşılabilmesi için, Türkiye'
nin II. Dünya Savaşı sırasında 

güttügü politikayı kısaca anım

satmak yetecektir. TC'nin çeşitli 
hesaplar ve ayakoyunları sonucu 
ll. Dünya Savaşına fiilen katılma
dıgı biliniyor. Türk burjuvazisi 
savaş yıllarını kendi palazlan
mas ı için çok önemli bir fırsat 

olarak görüp degerlendirmiştir. 

İşçil er günde 18-22 saate varan 
süreler boyunca kıyasıya çalıştı
nlmış; alınterleri neredeyse son 
kuruşuna dek gaspedilmiş; köylü
lerin ürünlerine, tahıl başta olmak 
üzere, el konulmuş; halk kitleleri 
açlık ve yoksulluğa mahkum edi
lerek mevcut gıda maddeleri sa
vaşta ihtiyaç duyulan birçok 
hammaddeyle birlikte faşist Hit
ler Almanyası'na pazarlanmıştır. 

Böylece genç Türk burjuvazisi bir 
yandan savaşın ortaya çıkardığı 
koşullardan alabildiiline yararla
narak kendisini güçlendirmenin 
yolunu bulurken, diger yandan da 
aslında bütün ruhuyla yanında ol
dugu Hitler Almanyası ' nı -resmi 
olarak savaş dışında kalmasına 
ragmen- hammadde ve gıda tak
viyesi yoluyla sonuna kadar des
teklemiştir. Ancak, ne zamanki 
Hitler ordulan Sovyet Kızıl Or
dusu karşısında hezimete u§ra· 
mı ş ve savaşın kaderi artı k belli 
olmuşsa TC işte o noktada tam da 
kendi karakterine yakışır bir tu
tum içine girmiştir. Daha bir gün 
öncesine kadar ticaret yoluyla da 

olsa desteklediiii Almanya'ya sırt 
dönerek, savaş sonrası ganimet· 
ten biraz pay alma umuduyla, 
savaşın bitiminden bir gün önce 
Hitler Almanyas ı 'na resmen sa
vaş ilan etmiştir. 

Evet, bu örnek bile tek başına 
Türk dış politikasının temelinde 
yatan fırsatçı lıgı, çapul hırsı nı ve 
güvenilmezligi ortaya koymaya 
yeterlidir. 

Türk dış politikasının en temel 
özelliklerinden birisi, Türkiye'nin 
stratejik konumunun pazarlık ko· 
nusu yapılması üzerinde varhk 
bulmasıdır. Öyle ki, birçok ülke 
diplomasi alanında son derece 
ince ve usta politikalarla amaç
larına ulaşabilmek için çaba sar
federken, Türk dış politikasında 
çogu zaman böylesi ince ve usta 
politikalar üzerinde kafa yorma 
geregi fazla duyu lmaz. Alışılagel
miş ve oldukça da etkili olan bir 
koz vardır nasılsa : "Arsamızın 

de§ eri." Evet. burjuva köşe yazar· 
larının da zaman zaman aynı 

deyimi kullanarak ortaya koymak 
zorunda kaldıklan gerçek budur. 

TC'nin dış politika alanında 
sergiledi§i belli başlı özellikler
den bir digeri, iki s istem arasında 
yaşanan çelişkilerden usta bir 
cambaz misali yararlanmasıdır. 
Cografik konumu gereği hem 
sosyalizm güçleri ve hem de 
emperyalizm açısından önem ta
şıyan ve üzerinde ısrarla durolan 
Türkiye bu durumu her zaman 
çeşitli çıkarlar elde etmede bir 
koz olarak kullanmıştır. Emper
yalist-kapitalist sistem içinde yer 
alan ve bu s istemin ileri bir ka· 
rakolu rolünü de üstlenen Türki
ye dış politika konusunda her 
zaman sosyalist ülkelerle de bir 
il işki kapısı bırakarak her iki 
sistem arasında rahatça manevra 
yapabilme şartlarını yaratmıştır. 
Her yönüyle emperyalizme ba
öımlı olan ve onun politikalarının 
bir uzantı s ı haline gelen Türkiye, 
sosyalizm güçleri ile temelinde 
ekonomik çıkarlar da yatsa bir 
ölçüde ilişkide olmasını her za
man bir bağımsızlık işareti olarak 
adlandırını ş; burjuva kalemşörler 

bu durumu "BaQımsız Türkiye'n in 
ba§ımsız dış politikası" olarak 
yansıtmaya özen göstermişlerdir. 
Ancak, emperyalizme göbekten 
ba§ımlı ve uydu karakterde olan 
Türkiye'nin bu "bağımsızlıgı", uar· 
sanın degeri"ni kullanarak her iki 
sistemden de daha çok taviz 
koparmak için ayakoyunlarına 

başvurma ubaQımsızlıöı"ndan 

öte bir bagımsızlık degildir. 
ABD ve SSCB'de somutlaşan 

kapitalizm ile sosyalizm arasın· 
daki çe li şkileri kendi çıkarlarını 
savunmada ve tavizler kopar· 
mada bir koz olarak kullanan ve 
bunu yaparken de gücünü dış 

politikasının ustalıgından degil, 
dünya cografyas ı içindeki strate
jik konumundan alan TC, aynı 

şekilde Batı ile Dogu arasındaki 
çe liş kilerden de yararlanmaya 
çalışmaktadır. Bir yandan Batı 
dünyasına kabul edilmek için akla 
gelebilecek her yolu den er ve ken
disini Batılı bir ülke olarak göster
meye çalı şırken, diger yandan da, 
özellikle cunta sonrası dönemde, 
Dogudaki islam dünyası içinde 
daha etkin bir yer edinme çaba
sı nı yo§unlaştırmakta; sık sık, 

"islam kardeşliği ve kader birli
ği"nden dem vurarak Ortadogu 
ülkeleri ile arasındaki baglan 
güçlendirmeye çalışmaktadır. 

Şüphesiz ki , altında bazı ekono
mik çıkarlar da yatsa, bu politika 
esas olarak emperyalizmin Tür-

kiye'ye Ortadogu' da oynaması 

için yükledigi jandarmalık rolün
den kaynaklanıyor. Geçmişten 

beri, "tek yönlü degil, çok yönlü 
ilişkileri" diplomasisinin temel 
kuralı haline getiren Türk sömür
gecileri emperyalizmin kendi
lerine yükledigi rolün de bu poli
tikalan ile çakışması üzerine Or
tadoğu'da etkinlik kurma çaba
larını artırmış ama, Batı dünyası 
ile ilişkilerini daha da ileriye 
götürme çabalanndan da geriye 
durmamıştır. Esasında bu ikili 
ilişkileri karşılıklı tavizler kopar
ınada canalıcı önemde gördügü 
için de bunlara dört elle sani
mıştır. 

Yukanda belirttigirniz özellik
lerin yanısıra Türk dış politikasını 
emperyalizmin genel politikasın
dan ayrı düşünmek de olası degil
dir. Her ne kadar zaman zaman 
ABD ve Avrupalı emperyalistler 
ile arada bazı anlaşmazlıklar var
mış gibi görüntüler yaratılmaya 
çalışılsa da bunlar özünde bir· 
birinden daha çok taviz kopar
mak için didişmekten öteye an
lam taşımamaktadır. Ama sosya
list ülkeler ve ilerici ülke yönetim
leri ne, ulusal kurtuluş hareket
leri ve ilerici güçlere karşı 

temel politikalarda tam bir muta
bakat vardır ve bu konuda Türk 
dış politikası emperya list politi
kanın güdümündedir. 

Cunta Sonrası 
Türk Dış Politikası 

ve Derinleşen Bunalım 

Faşist Türk cuntasının işbaşı· 
na gelişinden bu yana geçen altı 
yılı aşkın süre, her alanda oldugu 
gibi dış politika alanında da eldeki 
mevcut olanakların sonuna kadar 
kullanılıp tüketildigi bir süre oldu. 
Türk burjuvazisi tarihinin son dö
nemlerini yaşadıSının ve ömrünü 
biraz daha uzatabiirnek için bütün 
hünerlerini ortaya koyması ge
rektiginin bilincinde olarak bu 
süre boyunca dış politika ala
nında da elinde ne kadar olanak 
varsa hepsini seferber etti, diplo
masisinin bütün inceliklerini or
taya döktü. 

Cunta sonras1 dönemde de 
mevcut Türk dış politikasının 

yukanda degindiglmiz özellikleri 
bütün yönleriyle ortaya konuldu. 
Hatta bu uygulama Türkiye tari
hinde bugüne kadar ulaşılabilmiş 
sınırları sonuna kadar zor
layarak, elde edilebilecek olanın 
azamisine ulaşma amacıyla ger
çekleştiriidi. "Arsanın vazgeçil
mezli9i" olgusu özellikle emper .. 
yalist güçlerden alınacak daha 
köklü ve kalıcı tavizler için yo
gunca vurgulandı; sistemin · ka· 
derinde Türkiye' nin sahip oldugu 
rol tüm açıklıgıyla ortaya konu
larak üstlenilen misyonu hayata 
geçirmedeki kararlılık gösterildi 
ve karşılıgında ödenecek ücret 
artınimaya çalışıldı. Özellikle 
ekonomik alanda daha çok çıkar 
elde ederek çöken devleti kurtar
mak için dünyanın gidilmedik 
tek bir köşesi bırakılmadı . Cum
hurbaşkanından başbakanına, 

dışişleri bakanlarından sanayici· 
lerine kadar bütün bir sistemin 
temsilcileri , "dünya kazan biz 
kepçe" misali, elde edilecek bir 
kınntı için dolaşıp durdular. Sos
yalist ülkelerden emperyalist ül
kelere, Batılı kapitalist ülkeler
den Ortadogu'nun müslüman ül
kelerine kadar yüz sürülmedik 
kapı bırakılmadı . Peki, bütün bu 

çalışmalar sonunda bugün ulaşı
lan durum nedir? Sorunlara çö
züm bulunabilmiŞ, Türk dış poli
tikası başarılı olabilmiş midir? Bu 
sorunun yanıtını vermek iç in her 
şeyden önce, cunta sonrası dö
nemde de başvurulan u her s istem 
ve herkesle ilişk ide olma, hepsin
den yararlanma" politikasının 

günümüz siyasal koşullarında ne 
ölçüde başarılı olabilecegine bak
mak gerekiyor. 

Hatırlanacaöı üzere, faşist 

cunta iktidan gaspeder etmez, 
diger a skeri darbelerde n farklı 

oldugu, demokratik bir öz taşıdığı 
imajını yaratmak için ilk elden 
sosyalist ülkelere geziler düzen
lemişti. Cunta başı Kenan Evren 
her konuda bir karikatürünü çiz
d@ M. Kemal'i bu konuda da ken
disine örnek alıp sosyalist ülke
lerle iyi ilişkiler içinde olmak iste
diği mesajını il etmiş; ABD em
peryalizminin kuklası oldugu ger
çegini gölgelerneye ça lışmıştı . 

Ama zaman geçtikçe ABD ile iliş
kilerin boyutlan da her alanda 
kendisini ortaya koymaya başla

mış, hiç kimseye inandıncı gel
meyen maskeler ardındaki gerçek 
yüz ve yüklenilen misyonlar bir bir 
ortaya serilmeye başlanmıştı. Ay
nı şey, Batı ile Dogu arasındaki 
çelişkiler noktasında da giderek 
belirginleşmeye başlamıştı . Eko
nomik sorunlannr çözümleme 
konusunda Ortadogu'ya yaptıgı 

ihracata büyük önem veren ve bu 
yüzden de bu alandaki ülkelerle 
ilişkilerini artırmaya özen göste
ren cunta, Türkiye'nin Ortadogu 
ülkelerine daha yakın oldugu 
imajınt yaratmaya ça lışmı ş, siya
sal sorunlarda bt1 alanda daha 
çok söz sahibi olmak için bu alan
daki uluslararası konferanslar ve 
toplantılarda aktif roller üstlen
mişti. Ama diger yandan da Batı 
dünyasıyla daha çok bütünleşrnek 
için elinden geleni yapmış; yal
nızca askeri ve siyasal bütün
leşme degil , ekonomik bütünleş
me için de Avrupa'ya başvuru
larını artırmaya başlamıştı. Bu 
ikili oynama yalnızca sistem
ler ve bölgeler arası sorunlarda 
degil , yerel sorunlarda da ken
disini ortaya koymaya devam 
etmektedir. Örneğin , İran ile Irak 
arasındaki savaştan kendi çıkar
ları için alabildigine yararlanan 
TC'nin el altından Irak'ı destek
lerken görünüşte tarafsız bir poli
tika yürütüyor gibi görünmesi 
İran'ı giderek daha çok tepki 
göstermeye zorlamaktadır. Hem 
İran ve hem de Irak Türkiye'yi bu 
ikiyüzlü politikaya son vererek 
açık tercih yapmaya zorlamakta
dır. Aynı şey Batı il e Dogu ara
sında bir yer alma, bir köprü olma 
politikasında da pürüzler dogur
maktadır. Türkiye'nin Ortadogu 
ülkeleri ile artan ili ş kileri Avru· 
pa lı dostlan nı zaman zaman özel
likle ekonomik çıkarlar noktasın
da hoşnutsuzluga iterken, Orta
dogu ülkelerinin çogu da zaten 
başından beri sahtekarca ' bul
dukları' bu Ortadogu'ya yakııı 

görünme çabasını ciddiye alma
makta, Türkiye'yi Avrupa emper
yalizminin Ortadogu'daki eli ola
rak nitelendirmektedir. Faşist 

Türk devleti ile ekonomik alanda 
ilişkilerini sürdürseler ve yogun
laştırmaya ça lışsa lar da, siyasal 
alanda onun emperyalizme sun
duğu destek konusunda sosyalist 
ülkelerde de dolaylı biçimlerde 
yansıyan hoşnutsuzluklar vardır. 

Cunta Başbakanı Özal'ın Sovyet
ler Birligi'ne yaptığı gezi sırasın
da Gorbaçov'un kendisi ile gö-

rüşmemesi bu konuda anlamlı bir 
siyasal mesaj olarak nitelendiril
mektedir. Diğer taraftan, emper
yalizm de Türkiye'yi kendisiyle 
daha çok bütünleşmesi ve tüm 
isteklerine daha açıkça boyun 
e§mesi noktasında zorlamakta
dır. Türkiye ise bunun için daha 
çok taviz koparmaya çalı şmakta 
ve bu durum emperyalizmle iliş ki
lerde çok ciddi boyutlarda olmasa 
da bazı sorunlara yol açmaktadır. 

Savunma ve Ekonomik İşbirligi 
Anlaşması (SEİA) konusunda son 
dönemlerde çıkan sorunlar buna 
bir örnektir. Ancak bu noktada 
şunu da belirtelim ki, ABD TC' nin 
bu konudaki kaprislerine en kü
çük bir de§er vermemekte, eninde 
sonunda yola gelecegine duydugu 
güvenle taleplerine kulaklarını 

tıkamaktadır. Bu da TC' nin kendi 
nezdinde ne kadar ucuz bir uşak 
oldugunu bir kez daha ortaya koy
maktadır. TC, iplerini emperya
lizme bir kez öylesine kaptırmı ş

tır ki, "arsasınm degeri" bile 
ucuzca satın alınmasına engel 
olamamaktadır. 

Kısacas ı ; ge linen aşamada 

Türk dış politikası tam bir çı k

maz içerisindedir. Türk sömür
gecilerinin her ipte oynama poli
tikası tıkanmış; önemli sorunlar 
doguran bir kördügüme dönüş
müştür. ilişkide bulundugu tüm 
çevreler TC'yi politikalarında 

açık olmaya, kozlarını açıkça 

ortaya koymaya zorlamaktadır. 
Bölgede ve dünyada giderek kes
kinleşen çelişkiler, geçmişte bir
takım başarılı sonuçlar vermiş 
olsa da, TC'n in bu herkesle ili ş

kide olma politi kasını günümüzde 
artık uygulanamaz noktaya getir
miş bulunmaktadır. Aslında hiz
met ettigi çevreler çok açık olma
sına ve bunlar bilinmesine rag
men karşılıklı çıkarlar nedeniyle 
bazı güçlerce göz yumulan bu 
politikaya daha fazla göz yumma 
koşullan kalmamıştır. İşte TC'yi 
dış politika alanında bir bunalı
mın eşi§ine getiren bu zorlama· 
dır. Bugüne kadar onunla ili şkide 
olan birçok ülke çeşitli hoşnutsuz

luklar göstererek TC'yi açık tavır 
almaya çağırmaktadır. Türk dev
leti bugüne kadarki dış politikası 

ile önemli oranda güven yitirmiş; 

giderek yalnızlıga itilmişti r. 

Komşusu oldugu bütün ülkelerle, 
Bulgaristan'dan Yunanistan'a, 
Suriye'den İran'a kadar çeşitli 
sorunları vardır ve bu sorunlar 
giderek derinleşmektedir. Dış 
ilişkiler konusunda geçmişte 

varolan bazı küçük pürüzlerin 
giderildiiii Batı Avrupa ülkeleri ile 
ilişkiler dışındaki tüm ili şkilerde 
gerileme ve bunalım vardır. Bu 
durumu uGüneş" gazetesindeki 
bir yorumunda İ smail Cem şöyle 
dile getiriyor: "Görüldü§ü kada
rıyla dış ilişkilerimizde sadece 
Batı Avrupa ve Ortak Pazar yö
nünde olumlu işaretler vardır .. . 
Dış siyasette ya lnız/aşmak da, 
komşu i liş kilerinde tatsızlık da, 
olumlu işaretler degildir." (Akta
ran Hürriyet, 21 Agustos 1986) 

Evet, Türkiye dış il işki l erinde 

giderek yalnızlıga itilmektedir. 
GericiliQin en has sözcülerinden 
Ergun Göze'nin derin bir hayrf
lanma ile, "Aslında, Türkiye dışiş
leri meseleleri hep küçük çapta, 
küçük taktikler olarak ele almak
tadır. Asla yeni şartlara uygun bir 
diplomasi stratejis i ve savunma 
kansepti takip etmem ektedir." 
(Tercüman, 2 Eylül1986) di ye dile 
getirdiği küçük çıkarlar peşinde 
koşma, ayakoyunlan ve riyakar
lık Türk devletine karş ı giderek 
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daha güvensiz yaktaşılmasına 

neden olmuştur. Ve bugün artık 
Türk sömürgeci yetkilileri de 
açıkça görmektedirler ki, "Avru
pa'nın vazgeçemedigi, Ortadogu 
politikalannda agırlık sahibi gü
venilir Türkiye" imajı boş bir 
hayalden öte bir şey degildir. 
Türkiye bir kukladır; ve hem de 
çok ucuza oynatılan bir kukla. 
Sovyetler Birli§i'ne gezi sırasında 
Türkiye Başbakanının içine düş
tügü durum, Halefoglu'nun son 
İran gezisi sırasında yaşananlar 
bu ülkenin en küçük bir saygınlıgı· 
nın artık kalmadıgını ortaya koy
maktadır. Mehmet Ali Birand, bir 
yorumunda, Türkiye'nin Ortado
gu'daki etkinlij'ji konusundaki id
dialann ne kadar boş oldugunu 
açıga sermekte ve yetkilileri göz
lerini açıp gerçekleri görmeye 
çagırmaktadır. Evet, somut ger
çekler bu düzeydedir. Ve son 
dönemlerde burjuva gazete
lerinde ve TC yetkililerinin dilinde 
de açıga vurulmak zorunda kalın
dıgı gibi, Türk dış politikası bir 
çıkmaz içindedir; hangi yöne gidi· 
lirse gidilsin sonunda tükenişin 
oldugu bir çıkmaz ... 

KUKM'nin Artan Uluslararası 
Rolü ve 

Türk Dış Politikasına Etkisi 

"Kürt ayrı/ıkçı/arının eylem· 
leri ve kampanya/an, Türk dış 

politikasında yeni ve ciddi bir 
sorun olarak ortaya çıkıyor. Türk 
diplomasisi şimdi bu yeni cephe
de de akılcı bir şekilde savaşmak 
zorundadır." (Milliyet, Sami Ko
hen, 1 Eylül 1986) 

"Şimdi, Türkiye ile ilgili ola
rak ön plana çıkan veya çıkartılan 
konu 'Kürt sorunu.' 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
Irak'taki operasyonlan, tahmin· 
lerin aksine Batı basımnda bek· 
lendiği kadar ilgi çekmemiş. Ne 
zamanki, Avrupa'daki Kürt grup
lar çeşitli başkentlerde basın top
lantılan yapmaya başlamışlar, 

konu birdenbire yaygın/aşmış. 

Üzerinde durulan, daha doğrusu 
a§ırlık verilen mesaj da, Türkiy e'· 
nin bütün 'Kürt halkına karşı' 
katliam-soykırım hareketine gi· 
riştiği şeklinde. Yani, Ankara'nın 
'bu harekat terör qruplanyla sı
nırlı tutuldu' mesajı gereken yer· 
/ere u/aşmamış durumda. Böyle 
olunca da, Avrupa Parlamentosu, 
Avrupa Konseyi ve basının önemli 
bir bölümü olaya ters bakmaya 
başlıyor/ar." (Milliyet, M. Ali Bi· 
rand, 10 Eylül 1986) 

Evet, yalnızca yukanya aldıgı
mız iki alıntı bile Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinin ulus
lararası alanda yarattığı etkileri, 
ortaya koydugu inandırıcılıgı ve 
buna karşılık Türk dış politikası
nın bu gelişme karşısında artan 
çıkmazını göstermeye yeterlidir 
sanırız . 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mü
cadelesi giderek artan gelişme 

seyri ile bir bütün olarak sömür
geci devlet mekanizmasını çık

maz içine sokmuş bulunmaktadır. 
Bunun belirtilerini günlük yaşa
ma vanncaya dek her alanda gör
memek artık olanaksız hale gel
miştir. Sömürgeci Türk devletinin 
iç politikası üzerinde, sosyal-eko
nomik yapısı üzerinde böylesine 
etkili olan bir gücün onun dış 

politikasını da etkilernemesi el
betteki beklenemezdi. 

KUKM'nin etrafındaki tecrit 
çemberi ni önemli oranda yararak 
kendisini dünya halklarına, ileri
ci-demokratik güçlerine tanıt-

ması, giderek dikkatierin bu nok
tada daha fazla yogunlaşmasına 
yol açmaktadır. Diger taraftan, 
başlangıçta ezilecegi şüphesiyle 
fazlaca görülmek istenmeyen 
KUKM'nin tüm bu beklentileri 
yerle bir ederek varlıgını koru· 
ması, bununla da yetinmeyerek 
TC'yi tehdit eder boyutlara ulaş
ması dost-düşman tüm devletleri 
bu olgu ile yakından ilgilendirmek 
zorun'da bırakmıştır. İster ilerici 
ister gerici, ister lehte ister aleyh
te olsun birçok güç, Ortadogu 
siyasi arenasında giderek belirgin 
yer tutmaya başlayan bu gerçek
liiii tahlil edip ona ilişkin politika
larını oluşturmak, ya da varsa 
y~niden gözden geçirmek duru· 
munda kalmıştır. Yani, KUKM bir 
daha çıkmamak üzere dünya si
yasal güçlerinin gündemine gir
miştir. 
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Elbetteki gündemlerde yer 
alan bir olgu haline gelen KUKM, 
karşısında savaştı!jı gücün ulus
lararası ilişkileri üzerinde de et
kide bulunacaktı . Geçmişten beri 
TC' ye arka çıkan , çıkarları onunla 
bütünleşmiş emperyalist-kapita
list, gerici güçler, ulusal kurtuluş 
mücadelemize düşmanca tutum 
alıp sömürgeci devletle dayanış· 
malarını daha da üst boyutlara 
çıkaracaklardı. Buna karşılık 
TC'nin halkiara yönelik gerici 
politikalanna ve saidınianna 

karşı çıkan, onunla şu veya bu 
oranda çelişkileri olan ilerici-dev
rimci güç veya devletler de 
KUKM'ne desteklerini artıracak, 
TC'ye karşı politikalanna daha 
cesaretle sarılacaklardı. Nitekim, 
bugüne kadar olan ve bundan 
sonra da olacak olan budur. Orta
dogu' da Libya, İran, Suriye gibi 

ülkelerle Türk devleti arasın· 

da -bu ülkelerin kendileri ile TC 
arasında belirgin çelişkiler geç
mişten beri vardır- sorunlar 
KUKM'nin yükselmesine paralel 
olarak derinleşmektedir. (Bu ara· 
da şunu da belirtelim ki, bazı ülke
lerle TC arasındaki çelişkiler 

KUKM'nin yarattıgı objektif du
rumdan kaynaklanıyor, yoksa 
KUKM'ne dogrudan destek olun· 
masıııdan degil.) 

Diger taraftan Avrupa zemi· 
ninde de KUKM giderek daha 
geniş çevrelere kendisini tanıt

makta, dikkatleri TC' nin katliam
cı-faşist politikalanna çekmekte 
ve bu durum faşist sömürgecili!jin 
uluslararası kamuoyundan tecrit 
olmasına, dış ilişkilerinde pürüz
lerio giderek artmasına neden 
olmaktadır. Yani TC, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 

ARA SEÇİMİN GETiRDİKLERİ 

Geçtigirniz günlerde Türk egemen 
sınıflarının bayadamış oyunların

dan biri daha sahneye kondu. 
Aylardır şamatası sürdürülen ve 
adeta genel bir seçim havası veri· 
!en ara seçim nihayet 28 Eylül 
1986 günü yapıldı. "TBMM"de 
boşalan ll milletvekili koltugu· 
nun yeni sahiplerini tesbit etmek 
amacıyla Burdur, Nigde, Bingöl, 
Antep, Zonguldak illeriyle Anka
ra, İstanbul, İzmir, Samsun ve 
Manisa illerinin bazı bölgelerinde 
yapılan ara seçim milletvekili 
koltuklarının yeni sahiplerini be· 
lirledi , ama yeni sorunlar ve tar
tışmaları da beraberinde getirdi. 
Seçim sonucunda ANAP 6, DYP 
4, SHP ise 1 milletvekili@ aldı. 

Seçim sonuçları birçok çev
rede sürpriz olarak nitelendirildi. 
Uluslararası çevreler de dahil 
olmak üzere tüm çevrelerin bir· 
leştigi nokta. bu seçimlerin 
ANAP'a ciddi bir uyarı, DYP için 
büyük bir zafer ve SHP içinse hezi
met olduguydu. Bu partiler dı

şında kalan birçok Parti için ise 
daha başından fazla şans tanın· 
mamaktaydı ve sonuçlar bunu 
dogruladı. 

Seçimler sonucunda ortaya çı· 

kan durumu irdelemeden önce sö
mürgecilerin bu seçimler etrafın
da kopardıkları gürültüterin al
tında yatan hesaplara degin· 
mekte yarar vardır. 

Kamuoyunun da yakından ta
nık oldugu gibi, seçimler önce
sinde basın ve yayın yoluyla ol· 
dugu kadar seçim mitingleri, de
meçler, kahve toplantı lan, çeşitli 
geziler vs. yoluyla da yogun bir 
propaganda ve ajitasyon faaliyeti 
yürütüldü. Dikkatler tüm diger 
sorunlardan bu seçimlere çekil
meye, halk politize edilmeye ça· 
lışıldı . Genel seçim havası esti
rilerek iktidara kimin aday oldugu 
sorusuna yanıt arandı . Evet, amaç 
yalnızca birkaç milletvekili seç
mek degil, hazırlıklan yapılan 

yeni bir genel seçim için ortamı 
gözlemlemek, halkın nabzını ölç
mek, gelişmelerin muhtemel sey
rini tesbit etmekti. Peki buna 
neden ihtiyaç duyuldu? 

Türkiye ve Kürdistan'da yaşa
nan gelişmelere dikkat eden her
kes görecektir ki, bugün yalnızca 
Kürdistan'da degil, Türkiye'deki 
siyasal gelişmelere damgasını 

vuran bir olgu var: Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi. Ve bu 
mücadelenin giderek gelişmesi 

sömürgecilerin sonunu yaklaştır
makla kalmıyor; onun önüne koy
dugu planları da alt-üst ediyor. 
Faşist cunta 1988 yılı için önüne 

bir genel seçim hedefi koymuş 
bulunmaktaydı ama işler hiç de 
istedigi gibi gelişmedi. Kürdis
tan'daki mücadelenin bir türlü 
engellenememesi cuntanın istik· 
rar iddialarını yerle bir etti, eko
nomiyi düze çıkarma çabalarını 
baltaladı. Devleti kurtarma id
diasıyla işbaşma geldigini iddia 
eden cunta devletin temeline di· 
narnit koymakla suçlanacak ka
dar güç duruma düşürüldü. El
betteki bütün bu sonuçların cere
mesini birilerine yüklemek gere
kiyordu. Cuntanın ve onun şah
sında devletin ömrünü uzatmak 
için ANAP hükümeti başansız· 
lıkların sorumlusu olarak göste
rilmeye çalışıldı ve yıpranma sü
reci hızlandırıldı. Bu noktada 
onun yerine hükümet olabilecek 
bir alternatif yaratmak gereki
yordu. Ama bu geçmişte oldugu 
gibi cuntanın açık atamasıyla ola
mazdı . "Demokrasi"ye geçildi!ji 
iddialanna inandırıcılık kazan
dırmak için oyun biraz daha 
ustaca oynanmalıydı. Bunun 
için de katılacak partiler konu
sunda yasaklar kaymadan, bütün 
irili:ufaklı partilerin katılmasını 
saglayacak ve böylece hem mil
letin eöilimini ortaya koyacak ve 
hem de tüm dünyaya demokrasi· 
nin nasıl da yerleşmiş oldugunu(!) 
gösterecek bir seçim gerekliydi. 
Milletvekilierini saptayacak ara 
seçim bunun için iyi bir fırsattı . 

Üstelik ortam biraz kızıştınlırsa 
millet Kürdistan'daki savaşı, bu 
savaşta "TC şanlı ordusunun"' 
hezimetini ve açlıktan kokan ne
fesini bir süre için de olsa unutabi
lecek: böylece cunta şefleri biraz 

rahatlama fırsatı bulabilecekler
di. Nitekim, tüm planlar bu çerçe
vede adım adım hayata geçirildi. 

Seçim sonuçları bugüne kadar 
yapılan planlarda bazı yenilikleri 
gündeme getirecek gelişmeleri 

ortaya çıkardı . ANAP'ın, "En bü
vük benim", "Bana alternatif 
yok", "12 Eylül öncesine dön
mek istemiyorsanız bana oy ve· 
rirsiniz" türünden propagandala
rına ve kendine son derece güve
niyor görünmesine raYmen oy 
kaybedecegi bekleniyordu. Bu
güne kadar halka çektirdigi bü
yük acılar pahasına yine seçim
lerden zaferle çıksa şaşırtıcı olur· 
du. Bu açıdan ANAP'ın seçimler 
sonucunda aldıgı ihtar anlaşılır
dır. Ancak, beklenmeyen ya da 
öyle olması istenen gelişme De
mirel destekli DYP'nin seçimler
den belirgin tarzda üstünlük ku
rarak çıkması ve ana muhalefet 
partisi konumuna yükselmesi ol
du. Buna karşılık oldukça umut 
baglanan SHP tam bir yenilgiyle 
seçimlerden üçüncü parti konu· 
muna düşerek çıktı. Geçmişten 

beri iktidara alternatif olarak 
hazırlanan SHP'nin hezimete ug· 
raması, buna karşılık "yasaklı" 
Demirel'in önderligindeki DYP'
nin güç topartaması şüphesiz ki 
SHP'nin belirgin olarak cu n ta ica
zetli olması; Demirel'in ise kitlele
rin 12 Eylül cuntasına ve hayat 
pahalılıgına karşı tepkilerini iyi 
kullanmış olmasındandır. Evet, 
geçmişi halka karşı sayısız suç
larta yüklü olsa da Demirel halkın 
duygularını sömürerek onlara ye
niden bir kurtancı gibi görünmeyi 
başarmıştır. Buna karşılık SHP ne 
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yarattı!jı uluslararası etkiler ne· 
deniyle kendi müttefikleri içinde 
de zaman zaman zor durumlarda 
kala bilmektedir. 

Şüphesiz ki, TC' nin yüzündeki 
masketerin indirilmesinde ve her 
ipte oynayan bir cambaz olmak
tan çıkarak, giderek köşeye sıkış
masında KUKM'nin belirleyici 
rolü vardır. Bugüne kadarki geliş
meler bunun böyle oldugunu 
açıkça ortaya koyar niteliktedir. 
Ve zaten sömürgecileri, tüm yet· 
kilileri ve akıl hocalarıyla birlikte 
telaşa düşüren de budur. KUKM 
yalnızca ülke sınırlan içinde de· 
gil, uluslararası alanda da faşist 
Türk sömürgecili9inin karşısına 
ciddi bir engel olarak dikilmiştir. 
Gelişmeler bu engelin gelecekte 
TC' nin başına daha büyük belalar 
açacagını daha şimdiden müjde
lemektedir. 

kadar "halk", "sosyal-demokra· 
si" edebiyatı yapsa da alnındaki 
cunta damgasını unutturamamış 
ve kitlelerin faşizme nefretinin 
hışmına ugramaktan kurtulama
mıştır. 

SHP'nin içine düştügü bu du
rumdan en çok hayal kınklıgına 
ugrayanlar şüphesiz ki onun sol
dan uzantıları tasfiyeci bayları
mız olmuştur. Bunların gelecegin 
iktidar partisi olarak gördükleri 
SHP'nin kuyruguna takılarak 

kendilerine de düzen içinde belli 
bir yer kapma umutlan SHP'nin 
ayagının kaymasıyla yerle bir 
olmuştur. Ancak, şimdi de De
mirel ve DYP'nin peşinden sü
rüklenmekte ve onun getirecegi 
"demokrasi"nin nimetlerinden 
pay kapma telaşına düşmüş bu
lunmaktadırlar. 

Ne var ki gelişme kurallan 
bundan sonra da acımasızca 

hükmünü icra etmekte devam 
edecektir. Fatist Türk devletini 
cuntası, ANAP' ı , SHP'si şahsında 
mahkum eden KUKM, sahte umut 
DYP ve borazancıbaşılannın da 
maskelerini düşürmekle gecik
meyecektir. Kurtuluşunun kendi 
ellerinde oldugunu ve devrimden 
başka çıkar yol bulunmadıgını 

yaşamın acımasız gerçekleri 
içinde adım adım ögrenen Türkiye 
mazlum halkı önüne dikilen bu 
yeni ayakbagını da digerlerinin 
yanına göndermekte gecik
meyecektir. KUKM, Türkiye hal
kını gerçek kurtuluşa götürecek 
öncünün doguşunu her geçen gün 
daha çok yakınlaştırmaktadır. 

Kurtuluş ancak devrimledir. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN Ekim 1986 Sayfa 12 ) 

IRAK-İRAN SAVAŞI YEDiNCİ YILINA GiRERKEN 

MEVCUT DURUM VE OLASI GELİŞMELER 
Baştarafı Syj: I' de 

zamanda savaş sona erecek midir? 
Eğer bir sonuçlanma ortaya çıka· 
caksaçözüm nasıl olacaktır? Savaş 
sürecekse hangi biçimlerde süre
cektir? Kısaca muhtemel gelişme
ler ve bunun bölge veya dünya açı· 
sından anlamı nasıl olacaktır? He
men herkesin düşündüğü, yanıt ara· 
dığı ve kendi açısından çözümler 
beklediği bu sorulara savaşı ortaya 
çıkaran nedenleri, savaşın altı yıllık 
gelişimini ve savaşan güçlerin bu
günkü iç ve dış durumlarını kısaca 
inceleyerek somut ve gerçekçi ce
vaplar vermek gerekiyor. 

Her şeyden önce savaş hangi 
koşullarda ortaya çıkm ı ştır? Savaşı 

başlatan ve sürdüren nedenler neler
dir? İran ile Irak arasında savaş ve 
çatışma sadece altı yıllık bir olay 
mıdır? Bu sorulara cevap aramaya 
çalışanlar göreceklerdir ki , Irak ile 
İran arasmdaki savaş, kökü tarihin 
derinliklerinden gelen ve bugün 
ciddi ekonomik, politik ve ulusal 
çıkar çe li şkilerine dayanan, iç ve dış 
politik gelişmelerin bir ürünü ola· 
rak ortaya çıkan ve süren bir olay· 
dır. Bir bakıma şii ve sunni mezhep
leri arasındaki bir mücadele özelli§i 
taşıyan bu savaşın geçmişi bin yılı 
aşan bir tarihi derinli§e uzanır. Yine 
aynı tarihi derinlikte Arap ve Fars 
ulusları arasındaki çıkar çelişkileri

nin yarattı§ı sürekli bir mücadele ve 
çatışma vardır. Bugün savaşın bir 
bakıma F ars ve Arap ulusları 

arasındaki ulusal çelişkiyi de içinde 
taşıdıg ı ve bazı güçlerce de daha 
çok böyle gösterilmeye çalışıldığı 

açık bir gerçektir. Bu çeli.!jkili, çatış
malı ve savaşlı durum, İslamiyetİn 
yayılmaya başladı§ı dönemde geliş
miş , Osmanlı egemenli§i döne
minde sürmüş, yirminci yüzyılda 

yeni devletler kurulunca karşılıklı 

sın ır anlaşmazlı§ı ve çıkar çatışma 

ları biçiminde günümüze kadar 
devam etmiştir. 

ı 970'lerin ilk yarısında İran ile 
Irak ilan edilmemiş bir savaş duru
munu yaıı:am~tır . Irak rejimine 
karşı mücadele eden Güney Kürdis· 
tan'daki Barzani hareketine İran 
deste§i buradan do§muş:tur. İran 
Şahlı§ı, Barzani önderli§indeki 
mücadeleye verdi§i geniş çaplı eko
nomik ve askeri yardımla Kürdis· 
tan 'daki mücadelenin ve savaşın 

gelişmesine belli bir süre destek 
olmuş, bununla ise bir yandan Ira· 
k'la aralarındaki çelişkileri kendi 
lehine çözümlerneyi amaçlarken. 
bu biçimde Irak rejimini ciddi bir 
biçimde zorlar ve tehdit ederken, 
öte yandan da Kürt hareketinin 
denetimini eline geçirmeyi_ amaçla
mıştır. Bu durum, Ortadogu'da 
Sovyetler Birligi ile iyi ilişki içinde 
bulunan Irak rejiminin zorlanması 
ve yıkılınası açısından ABD'nin 
bölge politikasına ve çıkarlarına da 
uygundur. Sonuçta kazanan İran 
kaybedenler ise savaşan güçler; 
yani Irak ile Güney Kürdistan'daki 
mücadele olmuştur. ı975 Cezayir 
antlaşmasıyla Basra Körfezinde ve 
sınır da toprak da dahil biryıgın eko
nomik ve ticari kazanç İran'a bı
rakılmı ş, bunun karşılıgı olarak 
İran'ın Barzani hareketine yard ı
mını kesmesi ve hareketin bastıni
masına yardımcı olması kararlaş

tırılmıştır . Ve bu karar dogrultu
sunda Güney Kürdistan'daki hare
ket bastırılmış , ezilmiş , geniş kat
liamlaryapılmıştır. Bu durum İran'· 
ın da çıkarınadır, lrak' a karşı mü ca· 
delesinde Kürt hareketinin kullanıl
ması çıkarına uygundur, fakat onun 
gelişip güçlenmesi kendisini de teh
dit etmektedir, bu nedenle belli bir 
getişme sürecinde ezilmesi, tasfiye 

edilmesi gerekir. Kürdistan açısın
dan Irak-İran çelişkisi elverişli bir 
etkendir, fakat bu çelişkinin bir 
aracı olarak kullanılmadı§ı. tersine 
bundan yararlanmanın başarıldı§ı 
zaman bu böyledir. Cezayir antlaş
ması, İran Şahlı§ını güçlendirerek, 
statükoyu bozmaya aday olan Kür
distan ' ın bu konumunu bir süre 
önleyerek ve Irak rejiminde gerici 
dönüşümlere yol açarak bölgede 
emperyalist ve gerici etkinli§i güç
l endirmiştir. 

Ancak Cezayir Antlaşmasının 
ortaya çıkardıgı sonuçlar uzun süre
li olmamış, ı 970'lerin sonunda ge· 
lişmeler bu kez tersinden · işlemiş, 
İran'da emperyalizmin bölgedeki 
jandarması olan Şahlık rejimi yıkti
mıştır. Şahlı§ı yıkan İran devrimi, 
hem bölge ve hem de dünya açısın· 
dan ciddi öneme sahip yeni bir 
durum ortaya çıkarırken , aynı za
manda Irak'la olan antlaşmalan da 
ortadan kaldırmış ve sorunları yeni· 
den gündeme getirerek, çelişkileri 
keskinleştirmiştir. İşte bu durum 
altı yıldır süren savaşa yol açmıştır. 
Ve İran ile Irak arasındö dltı yıldır 
süren ve çözümlenmeyen savaş 

böyle bir tarihi gelişmenin devamı 
olarak ortaya çıkmıştır. Savaşın 

dayandı§ı bu tarihi durUm, onun 
gelişmesinde, çözümünde, ortaya 
çıkacak gelişmelerde önemli bir 
etken durumundadır. 

İran devrimi, ı 980'1erin başında 
İran'da ciddi bir yönetim zayıflı§ı 
ortaya çıkarmış , İran'dan yükselen 
devrimci dalga başta Irak ve Tür
kiye olmak üzere bölgedeki işbirlik

çi-gerici rejimleri ciddi bir tehdit 
altına almıştır. Bunun karşısında 

Irak rejimi, ı975'lerdeki sorun· 
larını kısmen çözümlemiş . gerici 
yapılanışını geliştirmiş, bölge ve 
dünya gericiligiyle ilişkilerini güç· 
lendirmiştir. Ve bu rejim, ortaya 
çıkan gelişmeleri dikkate alarak, 
ı975'te İran'a bırakmak zorunda 
kaldı§ı ekonomik ve ticari ayrıcalık
ları geri almak ve İran'daki dev
rimci gelişmelerin kendi rejimini 
tehdit eden konumunu ortadan kal· 
dırmak amacıyla, bölge gericili§i· 
nin ve emperyalizmin de teşvikiyle 
savaşı yeniden gündeme getirmiş ve 
başlatmıştır. İşte savaşın ortaya 
çıkmasında böyle önemli ekonomik 
çıkar çelişkileri vardır. bu durum 
politik mücadelede savaşa yol açmış· 
tır ve savaşın çözümü içinde belir· 
gin bir etken durumundadır. Ayrıca 
savaşın başlatılmasında İran'daki 
devrimci gelişmelerin ezilmesi 
amacı vardır, bu, savaşan rejimierin 
birbirlerini yıkımla tehdit ediyor 
olması demektir, rejimierin bu bi
çimdeki karşıtlıkları ve bu temelde 
şekillenen politikaları savaşın çö
zümü için rejimlerden birinin yıkıl· 

ması gibi bir sonucu de§işmez 

seçenek durumuna getirmiştir. 
İran ile Irak arasındaki savaşın 

başlatılmasının iç ve tarihi etken
lerini kısaca böyle belirlemek 
mümkündür. Ancak savaşın ortaya 
çıkmasının nedenlerini izah etmek· 
te bu durum yalnız başına yeterli 
degildir. Çünkü savaşın başla· 

masında ve günümüze kadarki ge
lişiminde bölgesel etkenierin de, 
bölge çapında karşılıklı güçlerin 
yürüttükleri mücadelenin de önemli 
bir yeri vardır. ı 970'lerin sonunda 
bölgede önemli gelişmeler yaşan
makta, işbirlikçi-gerici rejimler 
ciddi bir biçimde tehdit edilirken 
emperyalist çıkarlar sarsılmakta

dır. Suriye-Lübnan-Filistin alanın· 
daki gelişmeler Arap ulusal hare· 
ketine yeni bir yön vermekte, bu 
temelde çözümler geliştirmeye ça· 
lışmakta ve bu durum Arap gericili
ginin etkisini zayıflatarak bu rejim
leri ve İsrail siyonizmini tehdit 
etmektedir. Türkiye ve Kürdis
tan'da gelişen mücadele ilerleyip 
bölge ilerici güçleriyle ittifaka açıl · 

makta, Türk burjuva egemenliginin 
yıkımı için teh1ike oluşturmaya baş
lamaktadır. İran'da bölgenin en 
gerici rejimlerinde birisi olan Şah
lık yıkılmış, İran bölge ilerici güç
lerinin bir parçası olmuş ve İran 'dan 
yükselen mücadele kasırgası bölge 
halklarını etkilerneye ve işbirlikçi· 
gerici rejim leri , ABD varlı§ını ciddi 
bir biçimde tehdit etmeye başlamış· 
tır. Bütün bunlar, ABD'nin bölgede 
yaratmış oldu§u egemenlik siste
mini toptan tehdit eden, bazı alan· 
larda yıkan ve yeni siyasal geliş· 

meleri, devrimci dönüşümleri gün· 
deme getiren gelişmelerdir. İşte 
1980'lerin başlarında ABD emper
yalizminin ve işbirlikçi rejimlerin, 
bu gelişmeleri durdurabilmek, eze· 
bilmek ve kendi egemenlikerini güç
lendirebiirnek için yürüttükleri çök 
yönlü bir karşı-devrimci saldırı pla
nı vardır. Türkiye'de 12 Eylül faşist
askeri darbesi bu planın bir parça· 
sıdır, Irak'ın İran'a saldırısı yine bu 
plan dogrultusundadır, daha sonra 
devamla İsrail Lübnan 'ı işgal etmiş, 
Filistin sorununun çözümü için Rea· 
gan planı dayatılmış, Suriye gibi 
ülkelerde iç karışıklıklar çıkarıl 

maya çalı§ılmış ve bugün bu saldın
lar ABD'nin Libya 'yı bombala ması, 
Türk faşizminin Güney Kürdistan'ı 
bombalaması ve i şgali düzeyine 
vardırılmıştır. Saddam rejiminin 
İran'a sald ırısında ve altı yıllık 
savaşın başlamasında, rejimierin 
karşılıklı çelişkileri ile birlikte böl
gedeki bu gelişmelerin rolü belir
leyicidir, Saddam rejimi, Arap geri
cili§i , Türkiye ve ABD tarafından 
teşvik edilmiş , desteklenmiştir; 

ABD'nin gündeminde İran devri· 

mini yıkmak ve İran'a işbi rlikçi bir 
rejim oturtmak vardır. Savaşın baş· 
ladı§ı dönemlerde ABD savaş heli· 
kopterlerinin İran topraklarındaki 
dramı bu amacın hangi yöntemlerle 
sürdürüldügünü gösteren örnek
lerden biridir. Savaşın bu bölgesel 
ve uluslararası niteli§i, savaşın günü· 
müze kadar sürmesinin ve daha da 
sürerek çözüm bulmasının önem li 
bir etkeni durumundadır. Irak ile 
İran arasındaki savaşın böyle tarihi, 
ulusal , bölgesel ve uluslararası et· 
kenleri vardır ve savaşın çözüm len
mesi de bu etkenierin durumuna 
baglıdır. 

Savaşın üzerinde yükseldi§i ta· 
ri hi geçmişi ve savaşın ortaya çıktı§ı 
koşulları böyle kısaca izah ettikten 
sonra, şimdi de altı yıllık savaşın 

askeri açıdan gelişimine ve savaş 
boyunca çeşitli güçlerin politika
larına bakalım. Başlangıçta askeri 
bakımdan Irak üstündü, çünkü sal
dıran, savaşı başlatan taraf ken· 
disiydi, örgütlü bir orduya ve önemli 
bir silah gücüne sahipti. Bunun 
karşısında İran rejimi daha yeni 
örgütleniyordu, böyle bir savaşa 

hazır de§ildi, ordu ve silah 
bakımdan var olanların hareket 
ettirilmesi ve kullanılması açısın· 

dan zayıf durumdaydı. Bu nedenle 
Irak savaşa üstürilükle başladı ve 
İran toprakları üzerinde belli bir 
ilerleme sa§ladı ise de, Irak' ın bu 
saldırıları İran 'da halk kitlelerinin 
topyekün direnciyle karşılaştı. İran 
halkının giri şti§ı topyekün savun· 
ma savaşı Irak kuvvetlerini önce 
durdurdu, daha sonra gücünü zayıf· 

latarak Irak'ın J.stünlüğünü orta
dan kaldırdı. Savaşta kesin sonuç· 
lara ulaşabilmek için gücünü he
men tümden savaşa Süren Irak, bu 
amacına ulaşamayınca güçten düş
tü ve rejim ekonomik, politik ve 
askeri bakımdan be11i bir sarsıntı 
geçirdi. İran rejimi kendisini savaş 
içinde örgütlemeyi başararak ve 
kitleleri eyleme geçirme gücünü 
sürdürerek savaşta üstünlügü ele 
geçirdi ve Irak rejimini yıkmak 

amacıyla savaşı Irak topraklarına 
kadar taşırdı. 1982-83 yılında sa
vaşın gelişimi böyle bir seyir izledi. 
Bu dönemde Irak rejimi en zayıf 

durumunu yaşadı ve yıkımla yüz· 
yüze geldi ise de, yürüttü§ü çaba· 
larla bu sonucu önledi. Ve ı 983 
sonlarından itibaren savaşta askeri 
açıdan bir denge durumu oluştu ve 
bu durum kısmi degişikliklere u§· 
rasa da günümüze kadar devam 
etti. Karadan, havadan ve denizden 
süren, her türlü silahın kullanıldı§ı 
ve yüzbinlerce, belki de milyonlarca 
insanın ölümünün nedeni oldugu 
savaş bu durumda günümüze kadar 
çözümsüz sürdü. Savaşta askeri 
denge, İran 'ın ekonomik ve insan 
gücü üstünlü§üne karşı, Irak'ın 

silah ve teknik üstünlügü biçiminde 
oluştu ve İran rejiminin geniş kitle 
deste§ini Irak rejiminin bölge ve 
dünyadaki dış politik desteği denge· 
ledi. Bu açıdan, her ne kadar buna 
askeri bir denge dense de, esas 
olarak politik bir dengedir ve Orta· 
do§u 'da k.arşıt güçler arasında o lu
şan denge mevcut politik rejimiyle 
İran ve Irak arasındaki savaş biç i
minde oluşmuştur. Bir başka deyiş

le , bölgede emperyalizm ve işbirlik
çi rejimlerle buna karşı olan güçler 
arasındaki mücadele ve denge, böl
genin bu alanına savaş biçiminde 
yansımış, denge savaş koşullarında 
sa§lanmıştır. Ve bu denge. dengeyi 
yaratan güçler ittifakı son derece 
karmaşıktır. İran rejiminin bölge· 
deki en yakın müttefikleri Suriye ve 
Libya'dır (bunlarla Sovyetler Birli
§i'ne ba§lanmaktadır) , Türkiye ve 

Pakistan'la belli bir ilişki içindedir. 
(bunlar ABD'ye açılan kapılar duru
mundadır) ve çeşitli Arupa devlet· 
leriyle ilişkisini giderek geliştirmiş· 
tir. Irak rejimi, bölgede Arap gerici
li§iyle, Suudi, l"lrdün, Körfez ülke
leri , Mısır ve Türkiye ile iyi ilişki 

içindedir (bunlarla ABD cephesine 
ba§lanmıştır), çeşitli Avrupa ülke
leriyle ileri ilişkilere sahiptir ve 
Sovyetler Birli§i ile ilişkilerini sürek· 
li kılabilmiştir. Bu durum bile 
savaşın hangi düzeyde seyretti§ini 
ve nasıl bir karmaşıklı§ı yaşad ı §ını 

görmek için yeterlidir. Savaşta belli 
bir denge yaratan hu karmaşık du
rum, savaşan tarafların vee n çok da 
İran'ın kesin sonuç alma politika
sıyla birleşince, savaşta çözüme 
ulaşmasının önünde ciddi zorluklar 
oluşmaktadır ve çözümsüzlük geç· 
mişten beri sür-git devam etmek· 
tedir. 

Altı yıld ır süren savaşta, bizzat 
savaşan tarafların ve savaştan etki· 
lenen, ya da savaşı etkileyen çeşitli 
güçlerin politikaları ve durumları 
ne olmuştur? Böyle bir konuya 
savaşı başlatan taraf olarak Irak'· 
tan başlamak en do§rusudur. Sad· 
dam rejimi, yukarda belirttigirniz 
koşullarda ve yine belirtti§imiz 
amaçlara hızla ulaşabilmek için 
böyle bir savaııa girmiş ve tüm 
gücüyle sonuç almaya çalışmıştır. 

İran'daki gelişmeler kendisi için 
önemli bir tehdit oluştursa da, bu 
kolayet ve fırsatçı tutum belki de 
Saddam Hüseyin'in hayatı boyunca 
yaptı§ı en ciddi hesap hatası, politik 
hata olmuştur. Savaşın başla· 

masından kısa bir süre sonra Irak 
rejimi başarı olasılı§ın ı kaybetti§i 
gibi, kendisi yıkılınakla yüzyüze 
gelmiş, bölge çapında süren müca· 
deleni n en zayıf halkası durumuna 
düşmüııtür. Ve bugün de bu durum 
daha da derinleşerek devam etmek
tedir. Böyle bir duruma karşı Sad· 
dam rejimi , kendisini Arap gerici
ligiyle daha çok bir l eştirerek, em· 
peryalizme daha çok dayanarak ve 
savaşı bölgeselleştirme ve hatta 
uluslararasılaştırmayı geliştirip ya· 
şamını bölge ve dünya gericiliginin 
bir parçası haline getirmeye ça lı 

şarak varlı§ını sürdürmek istemiş
tir ve hala da bu biçimde yaşamaya 
çalışmaktadır . Belli ki rejim açısın· 
dan ortaya çıkan bu olumsuz du
rum. rejime muhalif güçler açısın· 
dan tersi bir durumu ifade etmekte. 
Arap ve Kürt halklarının kurtuluşu 
açısından elverişli bir durum yarat· 
makta ve Irak' ta ortaya çıkan bir 
devrimci durum göstermektedir. 
ı975'ten sonra, Irak'ta gelişen bü
yük burjuvataşma sınıf temeline 
ba§h olarak rejimin gericileşmesi, 
ilerici-yurtsever güçleri iktidardan 
dışıalayarak büyük burjuvazinin 
siyasal egemenliginin gelişmesi 

ı 970'1erin sonunda belli bir sonuca 
ulaşmıştı. Bu durum Irak'taki dev
rimci gelişme açısından olumuz bir 
durum demekti. Ancak İran' la giri
len savaş bu durumu tersine çevi
rerek rejimi zayıflattı, mücadele ve 
devrim koşullarını yeniden ve güçlü 
bir biçimde yarattı. İşte böyle el· 
verişii koşullarda Saddam rejimine 
muhalif oldu§unu söyleyen, kendi
lerine devrimci , yurtsever ve hatta 
komünist diyen güçlerin durumu 
nedir? Açık ki, bu güçlerin kendi
lerine taktıkları sıfatiarın gerçekten 
sahipleri olduk lannı ve bu süreçte 
olumlu bir sınav verdiklerini söyle
mek mümkün değildir. Savaş, geçti· 
girniz süreç boyunca Saddam reji· 
mini yıkımın eşi§ine getirmiştir, 

ancak bu koşullarda mücadeleyi 
geliştiren ve sonuç almak isteyen 
böyle bir amaçla hareket eden bir 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

muhalefet yoktur. Bölge çapında 
Saddam rejimine karşı yürütülen 
mücadele, rejime muhalif Iraklı 

olmayı para eder bir duruma getir
miştir. İşte böyle bir ortamda birçok 
güç, politikayı bir ticaret olarak ele 
alıp, sözde örgütler de kurarak 
keridi. kişisel, ailesel, kabilesel ve 
aşiretsel yaşamını sa§lamak için bu 
ortamdan yararlanma yolunu tut
muştur. Geçmişte belli bir politik 
mücadele içinde olan güçler bile bu 

·dönemde en aşa§ılık bir biçimde 
yaşam dürtüsüne kapılarak dev
rimci gelişmenin önünü tıkayan, 

onu tasfiye eden güçler olmuştur. 
Irak muhalefetinde oldugu kadar 
politik tüccarlık dünyanın başka 

hiçbir yerinde ortaya çıkmamıştır 
ve bu durumuyla Irak muhalefeti 
dünyanın en kötü, en olumsuz örne
Qidir. Bugün Irak koşullarına uygun 
bir iktidar programına sahip olan, 
bu yolda~i mücadelesini elverişli 

koşullardan yararlanarak geliştiren, 
bunun için gereken örgüt, cephe bir· 
lik vb. yaratan bir güç yoktur; bugün 
muhalefet oldugunu söyleyenler sa· 
dece rejime karşı mücadele eden 
devletlere işbirlikçilik yaparak 
maddi kazanç sa§lamciya çaiHjan ve · 
bu koşullar ortadan kalkligında 

Saddam'la bile uzlaşmaya hazır 
olan güçlerdir. Saddam rejiminin 
ömrünü uzatan ve savaşı çözümsüz 
bırakan etmenlerin başında muha
lefetin bu durumu ve gerçekten 
politik bir muhalefetin bulunama· 
ması vardır. 

İran'da Şahlıgı yıkan devrimin 
sonucunda dogup gelişen İslam 
Cumhuriyeti rejimi, baıılangıçta 

savaş karşısındaki hazırlıksız du
rumunu hızla aşarak, hızla toparla
nıp örgütlenmesini geliştirerek 

lrak'a karşı savaşı iç ve dış poli· 
tikasının temeli haline getirmiş ve 
bir rejim olarak gelişimini bu savaş 
politikasına dayanarak sürdür· 
mü!jtür. İslam ideolojisi ile Fars mil
liyetçiligini usta bir biçimde birleş· 
tiren ve bunu günümüz koııullarında 
işlerlik bulan bir politikaya dönii~· 
türen, ba!jta ticaret burjuvazisi 
olmak üzere, .geniş orta kesimlere 
(orta ve küçük·burjuvaziye) daya· 
nan bu rejim, iç örgütlenmesini bu 
savaşa dayanarak geliııtirmiş, 

İran'da ve Dogu Kürdistan'da varo· 
lan çeşitli muhalefet güçlerini yine 
bu savaş politikasına dayanarak, 
Saddam rejimiyle işbirli§ine zorla
mayı ve böylece bölge ve dünya 
gericiliginin birer uzantıları haline 
gelmelerini sa§layarak yenilgiye 
u§ratmıştır. Denilebilir ki, sergile
dikleri çocukça politikacılıkla İran 
devrimci güçleri, öyle elverişli ko
şullarda dünyaya örnek bir başarı
sızlık göstermişlerdir. Keildilerini 
örgütleyemeyen, kitlelerin gücünü 
harekete geçiremeyen ve dünya 
çapında do§ru bir politik yörünge 
çizerneyen güçlerin varaca§ı sonuç 
besbelli ki bu olacaktır. Şahıyıkan 
devrime katılan çeşitli örgütlerin 
böylesi acemili§inden yararlanan 
Humeyni rejimi, içerde tek başına 
yönetimini kısa bir sürede sag
layarak Irak'a karşı savaşta etkin 
bir güç haline gelmiş ve toplumun 
yönetimini bu savaşa göre ve buna 
dayanarak kurmuştur. Böyle bir 
savaş ôurumu, rejimin ideolojik
politik şekiilenişine de uygundur ve 
denilebilir ki savaş rejimin arama
dan buldugu bir olay olmuştur. 

Başın'dan itibaren Saddam rejimini 
yıkmayı ve Irak'ta islami bir rejim 
kurmayı de§işmez hedef olarak 
önüne koyan İran rejimi, Irak muha
lefetinin büyük ço§unlu§unu yanına 
çekerek savaşı sürdürmüş, zaman 
zaman sonuca ulaşmak istemişse 
de uzun süreli bir savaşı esas almış· 
tır. İran rejimi, lrak'a karşı yürüt
tü§ü savaşı Suriye, Libya gibi bölge 
güçleriyle ilişki ve ittifaka dayan· 
dırarak, çeşitli ulusal kurtuluş ha· 
reketleriyle sosyalist ve bagımsız 
ülkelerle ilişki geli§lirerek, bölgede 
ve dünyada ABD çıkarlarını hedef· 

teyerek bu çerçeVede ilerici bir 
rotaya sokmuş, buna dayanarak 
ABD emperyalizmine ve işbirlikçi· 
gerici rejimiere karşı savaşı böl
gesel bir olay haline getirmeye 
çalışmıştır. İran'ın lrak'a ve işbir· 
likçi rejimiere dayattıgı bu politika 
ve bu dogrultuda yürüttügü aktif 
mücadele, bölgede statükoyu boz· 
ma yı hedefleyerek emperyalizme ve 
işbirlikçi rejimiere karşı bölge halk· 
larının Kurtuluş mücadeleleri açı
sından elverişli bir objektif ortam 
oluşturmuştur. Her ne kadar Irak'ta 
çözüme ulaşınakla dayatmış oldu· 
gu uzlaşmaz ve tek islami rejimi 
öngören politikası bir engel, çözü
mü zorlaştıran etken durumunda 
olmuşsa da, bu u§urda yürüttüğü 
mücadele ve bunu bölgeselleştir· 

mesi halkların mücadelesi açısın
dan olumlu bir durum yaratmıştır. 
Bugün İran rejimi bu politikalarını 
oldugu gibi sürdürmektedir. Altı yıl· 
lık savaş a!jır ekonomik yükler ve 
önemli toplumsal sorunlar ortaya 
çıkarmışsa da savaşı yürütmeye 
gücü vardır; bu sorunlar karşısında 
çeşitli Arap ilerici güçleriyle uzlaş· 
maya varması savaşın sonuçlan
masını ortaya çıkarabilecektir. 

Irak-İran savaşıyla, esas olarak 
Saddam rejimine karşı yürütülen 
mücadeleyle yakından ilişkili ve bu 
mücadelenin etkin bir tarafı olan bir 
güç de Suriye' dir. Saddam Hüseyin'
in devlet başkanı olmasından 

sonra Suriye-Irak ilişkileri bozul
muş, bu durum giderek yönetimle
rin birbirlerini yıkma savaşına dö· 
nüşıİıüştür. Bu süreç, aynı zamanda 
Irak yönetiminin işbirlikçi-gerici 

Arap rejimleriyle bütünleşmesinin 
gerçekleştigi süreçtir. Suriye, Irak 
rejimine karşı yürüttügü mücade· 
Iede açıktan askeri kuvvet kullan· 
mamakla birlikte, Saddam rejimine 
karşı savaş yürüten ya da yürütece· 
!jini söyleyen güçleri her bakımdan 
desteklemiştir ve desteklemekte
dir. Suriye-İran ilişkilerinin geliş· 
mesinin önemli bir etkeni de budur. 
Suriye, bölgede yürüttügü etkin po li· 
tikanın bir parçası ve bir gereği 
olarak Irak'ta kendine yakın bir 
yönetimin işbaşma gelmesini iste
mekte, böylece Arap gericiligine 
karşı Arap ilerici güçlerinin etkinli
gini artırarak İsrail siyonizmine 
karşı daha ileri bir muücadele 
düzeyine ulaşmayı, Arap ulusal 
hareketini ilerletmeyi, Arap dünya
sı içindeki ve bazı ülkelerdeki çeşitli 
sorunları daha kalıcı çözümlere 
ulaştırmayı amaçlamaktadır. 

Irak'& karşı yaklaşımında siyasal 
mücadeleyi her alanda sürdürürken, 
savaşın lraklılaştınlmasını başın· 

dan beri esas almıştır ve bu tutu
munu sürdürmektedir. Ortadoğu'
da ABD emperyalizmine, İsrail 
siyonizmine ve Arap gericiligne 
karşı yürütülen mücadelede Suri· 
ye'-nin belirgin konumu ortadadır; 
bugün Arap, Fars ve Kürt ilerici güç~ 
lerinin dayanışmasında öncü rolü 
Oynamaktadır. Suriye'nin Ortado
go'da yürüttü§ü politika bugün 
Saddam rejiminin yıkılmasına ve 
Irak'ta demokratik bir yönetimin 
kurulmasına şiddetle ihtiyaç duy· 
maktadır ve bu yönlü ça6alarını 
yogun olarak sürdürdügü gözlem· 
lenmektedir. Eger Irak'ta yeni yö
netim sorunu üzerinde İran'la şim
diye kadar varolan anlaşmazlıkları 
belli bir çözüme ulaştırabilirse ve 
bu temelde Irak muhalefeti birleş· 
tirip geliştirebilirse Irak'ta bir 
yönetim de§işikligi , Saddam yöne· 
timinin yıkılınası önümüzdeki dö
nemin önemli bir gelişmesi olarak 
gerçeklik bulabilecektir. 

Savaşın en yakınında olan, sa· 
vaşla dogrudan baglaniılı bulun· 
mayan ve fakat bir yandan savaşın 
yarattıgı ortamdan kendi üzerinde 
en ciddi bir tehdidi görürken, öte 
yandan özellikle ekonomik alanda 
savaştan en çok yararlanan bir güç 
de Türkiye'dir. İran-Irak savaşının 
Türkiye'nin hem dogu, hem güney· 
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dOgu sınırında, yani Kürdistan'da 
yarattı§ı istikrarsız politik·pratik 
ortam, bu ortamın Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinin gelişimi 

açısından taşıdıöı elverişlilik Türk 
faşizmi için en büyÜk tehlikeyi oluş· 
turmaktadır. Ama bunun yanında 
savaş, ekonomik-ticari açıdan çok 
avantajlı bir durum da yaratmakta
dır. İşte savaşa karşı Türk faşizmi· 
nin politikası bu iki nokta üzerinde 
şekillenmiştir; o hem savaşa karşı 
hem de savaştan yana olmuştur. Bir 
yandan savaşın Kürdistan'da boş· 
luk yaratmaması için sürekli çaba 
harcamış, Irak ve İran yönetimlerini 
sürekli uyarmış, bazen tehdit, bazen 
taviz ve yalvarma yöntemlerini kul-

lanmış, bu husus için özel antlaşma
bır yapmış ve yoğun askeri operas
yonlara başvurmuştur. Öte yandan 
Türk faşizminin altı yıllık savaş 

sürecinde en çok ticaret yaptıgı iki 
bölge ülkesi İran ve Irak olmuştur. 
Savaşın her türlü şeye ihtiyaç duy
du§u ve savaşan güçlerin ba§lantı 
zayıflıöı içinde oldugu ortamda bu 
ticaret, Türk faşizmi için, kendini 
sınırlı da olsa ekonomik işlerlige 
ulaştıran bir olay durumundadır. 
Türk faşizmi, bu nedenle her iki 
yönetirole de ilişki sürdürebilmeye 
özel dikkat göstermiş, bunu sahte 
"tarafsızlık" edebiyatıyla şimdiye 

kadar sürdürmüştür. Gerçekte ise, o 
ABD'nin bölgedeki jandarması ol· 
ma rolüne uygun olarak tüm bölge 
gericiliginin ve bunun içinde de Irak 
rejiminin en yakın müttefikidir; altı 
yıllık savaş sürecinde defalarca 
gerçekleştirdiği mekik diplo· 
masisiyle Saddam rejiminin yaşa
tılması planlarını oluşturmuş ve 
eger bu mümkün olmazsa ABD ve 
Arap gericiligiyle birlikte lrak'a 
egemen olmanın planlarını yapmış· 
tır. Bu bakımdan, Irak'ta meydana 
gelebilecek devrimci ve demokratik 
gelişmeler karşısında en ciddi teh
likeTürk faşizmidir, bunu kendisi de 
her fırsatta belirtmektedir' ve sal
dırgan-yayılmacı konum ve emel
leriyle ve bu dogrultudaki hareket· 
leriyle bu durumunu pratikte de 
açıkça ortaya koymuştur. 

Hem İran'da ortaya çıkan geliş· 
meler, hem de İran-Irak savaşının 
Irak'ta dayattıgı de§işmeler, işbir· 
likçi Arap rejimleri tarafından en 
ciddi bir tehlike olarak görülmekte· 
dir. Gerçekten de mevcut gelişmeler 
ve savaş, savaşm Saddam rejiminin 
yıkılmasıyla sonuçlanması Körfez 
ülkeleri; Ürdün, Suudi, Mısır gibi 
rejimleri yıkımla tehdit edecek, 
yıkımın başlangıcı olacaktır. Bu 
nedenle, bu ülkeler Saddam reji· 
mini kendileri için bir ön karakol 
olarak ele almakta, tek tek ve toplu 
olarak geliştirdikleri ilişkilerle ve 
Saddam rejimine sagladıklan her 
türlü siyasi, ekonomik ve askeri 
destekle bizzat savaşın içinde bu
lunmaktadırlar. 

Irak-İran savaşının en yakından 
etkiledigi bir ülk~ de Kürdistan'dır. 
Bu, hem Kürdistan'ın önemli bir 
bölümünün bizzat savaş alanı ol· 
masının ortaya çıkardıQı yıkım a· 

çısından, hem de savaşın Kürdis· 
tan'da yarattıöı egemenlik zayıflıgı 
nedeniyle böyledir. Yakın geçmişte 
Kürdistan'ı egemenlik altında tutan 
devletler, kendi aralannda hiç bu 
denli çelişkili, çatışmalı ve savaştı 
olmamışlardır. bu nedenle Kürdis· 
tan'ın tümünü kucaklayacak bir 
ulusal kurtuluş mücadelesi geliştir· 
rnek için politik-pratik ortam bu 
denli bir elverişlilik arzetmemiştir. 
Bütün bunlar, çokça yazılıp söyle· 
nen ve hemen herkesçe bilinen 
gerçeklerdir. Gerçekler böyledir, 
fakat bu elverişli gerçeklikten halkı· 
mızın kurtuluşu için ne kadar yarar· 
landmıştır ve yararlanılmaktadır. 

Üzerinde durulması gereken esas 

husus işte burası olmaktadır. Bizzat 
savaşan devletlerin egemenligi al
tında olmaları nedeniyle Güney ve 
Dogu Kürdistan'da hem zorluklar, 
hem de kurtuluş mücadelesi açısın
dan elverişli ortam mevcuttur. 
İran'daki gelişmeler ve bunu taki· 
ben ·o-rtaya çıkan Irak-İran savaşı, 
başlangıçta D<>gu.Kürdistan'da çok 
elverişli bir durum oluşturmuştur; 
e§er dogru bir siyaset iziense ve 
gereken örgütlenmeler, birlikler 
yaratdsa önemli sonuçlar almanın 
olanakları çoktur. Fakat yapılanlar 
ve yaşananlar bunun tam tersi ol
muştur. Ardından da "Barzani'nin 
mezar meselesi" gibi çok açık ve 
basit bir komployla Dogu ve Güney 
Kürdistanlı halk kitleleri birbirine 
dijşifrülmüş, Irak v.e İran KOP'leri 
karşılıklı devletlerin himayesine 
girerek esas savaştan daha şiddetli 
bir savaşı birbirine karşı yürüt· 
müşler, bu elverişli koşulları boşa 
çıkararak Irak-İran savaşından da
ha önce bu alanda savaşın bir 
sonucunu kendileri ortaya çıkar
mışlardır. Altı yıllık savaş sürecinin 
Güney Kürdistan'da yarattığı elve
rişli ortam tarif edilemeyecek dü
zeydedir. Ancak bu parçadaki hal· 
kımı:ı üzerinde egemenlik kurmuş 
olan ilkel milliyetçi ve burjuva· 
milliyetçi hareketler bu elverişli 

ortamı ne kadar de!Jerlendirmekte
dir, hangi gelişme ~üzeyini ortaya 
çıkarmışlardır? Bu hususta tarihin 
en olumsuz örneklerinin yaşandıgı 
açıktır. Bu güçler, teprenemez bir 
bfçimde karııılıklı sömürgeci devlet· 
lerin egemenligi altına girmişler 

ve onların dogrudan birer uzantı· 
ları haline gelmişlerdir. Kitlelere 
yönelik propaganda da "otonomi" 
istediklerini söyleseler de, var-lık

larını tabi kıldıkları devletlere 
de§il "otonomiyi", örgütolarak var
lıklarını bile kabul ettirememekte
dirler. Kendileri için sorun ailesel, 
aşiretsel yaşamlarını kurtarmak 
olmaktadır. Böyle biryapı ile kendi· 
lerini halka dayatmakta ve esas 
olarak kurtuluş mücadelesi için 
mevcut elverişli ortamı heder 
etme ve kurtuluş mücadelesinin 
ortaya çıkmasını engelleme fonk
siyonunu yerine getirmektedirler. 
Bu biçimde ve bu güçler tarafından 
altı yıldır ya!J:anan devrimci ortam 
ciddi hiçbir .gelişme yaratılmadan 

adeta çürütülmüştür. Bunların kar· 
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şıtı olarak, aÇık ki, kendi başlarına 
niye Saddam rejimini yıkmadılar, 
niye Kürdistan'ı kurtarınadılar de
mek istemiyoruz, fakat halk kitle· 
lerinin geniş bir örgütlülü§ünün 
yaratılabil.ece§ini ve rejime karşı 

aktif mücadele içinde Kürdistan'ın 
geniş alanlannın sa§lam denetim 
altına alınabilece!Jini ve Kürdistan 
ulusal hareketinin gelişimi ve biriiSi 
için önemli çalışmalar yapılabilece· 
gini söylüyoruz. Bunlar geçen dö
nemde rahalıkla yaratılacak ge· 
lişmelerdi ve gerçekten yurtsever 
olan her gücün bunları yaratmak 
için her şeyini verecegi önemde 
görevi erdi. 

Dogu ve Güney Kürdistan'daki 
bu duruma karşın, savaşın Kürdis
tan açısından yarattığı elverişli 

ortamdan Kuzey-Batı Kürdistan da 
kısmen yararianıldıSını söyleyebi
liriz. Faşist Türk sömürgeciligine 
karşı PKK önderliginin geliştirdigi 
15 A§ustos devrimci 1 aiılımı. böyle 
bir ortamdan önemli ölçüde yarar· 
lanılarak yaratılmıştır . Bu atılım, 
do§ru devrimci ulusal kurtuluş çiz· 
gisinin egemenligini yaratmış, Kür
distan'ın tüm parçalarındaki kitle
lere bu çizgiyi götürmüş, Kürdis· 
tan'ın en büyük parçasına dev· 
rimci sava!J:ı oturtmu!J:, Ulusal Kur· 
tuıuŞ Cephesini pratikte gündem
leştirmiş ve ulusal hareketin birli§i 
için sa§lam bir temel ortaya çıkar· 
mıştır. Bütün bunlar, Kürdistan 
Ulusal Kurtulu~ Mücadelesinde 
Dogu ve Güney Kürdistan'daki 
olumsuzlukları giderecek .ve yeter· 
sizlikleri aşacak düzeydeki geliş· 
melerdir. İran-Irak savaşının bugün 
dügüm noktasını oluşturdugu böl
gesel mücadeleye Kürdistan halkı 
da bu gelişmelerle ve bunu yaratan 
mücadeleyle katılmıştır. Ve daha 
gelişmenin başında iken bile savaşı 
ve bölge çapındaki mücadeleyi na
sıl etkileyecek ve giderek temel bir 
parçası · olacak bir güç oldu§unu 
yaşanan olaylarla göstermiştir. 

Mevcut elverişli özelliklerden daha 
tam ~e usta bir biçimde yararlanı· 
larak bu mücadelenin yeterli bir 
düzeyde geliştirilmesi, · bölgedeki 
çeşitli sorunların do§ru bir tarzda 
gündemleştirilmesini ve mevcut 
savaş da dahil birçok sorunun köklü 
bir biçimde çözüm bulmasını ortaya 
çıkaracaktır. 

İran-Irak savaşı , dünya çapında 
karşıt güçler arasındaki mücadele 
ve bu mücadelenin bugün yaratmış 
oldugu birbirini dengeleme durumu 
açısından da önemli bir yere sahiptir. 
Dünyadaki karşıt güçler mücade
lesinin bölgede yaratmış oldugu 
dengenin bir parçası, ateşli bir 
dügüm noktasıdır. Savaşın herhan· 
gi bir biçimde sona ermesi bölge
deki güçler dengesini değiştirecek 
ve bu durum dünyayı ciddi bir 
tarzda etkileyecektir. Bu açıdan, 

hem emperyalist, hem de sosyalist 
güçlerin savaşa yaklaşımı son de· 
rece ihtiyatlıdır; sa\la§ta "tarafsı· 
zız" derken aslında bunu ifade 
etmektedirler. Her iki güç de, savaş 
durumundan çeşitli biçimlerde ya· 
rarlanmakta, savaşın bölgede kendi 
çıkarlarına zarar vermeden, kendi 
çıkarlarının yaranna sona ermesini 
istemektedir. Savaş sürdükçe geliş
melerin ve sonucun nasıl olaca§ı 
iyice belirsizleşmektedir, bu açıdan 
savaşın sona ermesi istenmektedir. 
Ama nasıl sona erecek? Bu konuda 
ABD'nin çeşitli alternatiflerlekendi 
çıkarına uygun bir sonucun ortaya 
çıkması için yogun çaba içinde 
oldugu açıktır. Ner var ki, aynı 

düzeyde bir çabanın sosyalizm tara
fından harcanmadıgı görülmekte· 
dir. Her koşul altında mevcut den· 
gen in korunması politikası . devrim
ci gelişmelerle d~ngenin yeni ve 
gelişmi§ biçimlerde yaratılma~ın
dan çekinilmesi, bu nedenle dev· 
rimci güçlerin değil. IKP gibi ege· 
men sınıf kuyrukçularının destek
lenmesi bölgedeki çeşitli sorunla
no devrimci bir tarzda ve devrim 
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yaranna çözümünü zayıf bırakan 
bir etken olmaktadu. 

Bugünkü durum ve muhtemel 
gelişmeler açısından buraya kadar 
yazdtklanmız hangi sonuçları ver
mektedir? Savaşm tarihi bir geç
mişi, güncel ekonomik, politik, ulu
sal ve mezhepsel nedenleri vard1r. 
Bunlardan savaşan tarafların a
maçları ve savaşın sonucu açısın
dan öne sürdükleri talepleri ortaya 
çıkmaktadır. Savaş bölgesel bir 
olaydır, hem savaşın başlama ne
denleri arasında bölgedeki karşıt 

güçlerin yürüttükleri politikalar ve 
mücadeleler vardır, hem de savaşın 
gelişimi kendisini giderek daha çok 
bölgeselleştirmiş ve bölge çapındaki 
mücadelenin en önde gelen bir 
düğqmü haline getirmiştir. Dünya 
çapındaki karşıt güçler mücadelesi
nin Ortadoğu'da aldığı biçim bu 
alana savaş olarak yansımış, bölge
deki geçici denge böyle bir savaşla 
kurulmuş ve bölgedeki bu dengenin 
degiştirilmesi ve yeni dengelere 
ulaşılması mücadelesi bu savaş 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Öyle ki 
bölgede etkin politika yürüten ve 
savaşla do§rudan ilişkili olan tüm 
güçler bu alanda ve kendi çıkarlan 
do§rultusunda en erkenden bir so
nuca ulaşmak istemektedirler. 

lrak·İran savaşının ve esas ola
rak lrak•taki durumun bu özelliQi. 
1970'1erin sonlarında bölgede hız
lanan devrimci , ilerici gelişmeler ve 
buna karşı 1980'1erin başından beri 
ABD emperyalizminin ve işbirlikçi 
gericili§in bölgede yürüttü§ü müca
deleler ortamında oluşmuştur. Ve 
1982 sonlarından itibaren bu alan· 
daki savaş bölge çapında var olan 
dengenin ve mücadelenin önemli bir 
parçası. yeni bir dengeye ulaşma 
mücadelesinin önemli bir odağı 

haline gelmiştir. Bugün ise, bu odak, 
bölgede yeni bir dengeye ulaşma 
mücadelesinin birincil derecede yo
Qunlaştı§ı bir alan durumundadır. 
Böyle bir durum, geçtigirniz yıllarda 
yürütülen mücadelenin geldi§i bir 
düzey olarak ortaya Çikmaktadır. 

ABD emperyalizminin bölgedeki 
uşaklanyla birlikte, İran devrimini 
yıkmak, Lübnan•daki Suriye etkinli· 

§ini ve ilerici gelişmeleri yok etmek, 
Filistin devrimini tasfiye etmek, 
Türkiye Vf! Kürdistan 'daki devrimci 
gelişmeleri ortadan kaldırmak ve 
giderek Suriye ve Libya gibi ilerici 
yönetimleri etkisiz kılmak amacıyla 
19So•ıerin başından beri yürüttü§ü 
saldırılar büyük çoğunlukla boşa 
çıkmıştır. Emperyalizmin ve gerici· 
liğin bu saldırılarına karşı bölge
deki devrimci ve ilerici güçler di
renmişler ve yeni gelişmeler ortaya 
çıkarmışlardır. İran'daki gelişmeler 
yıkılmadı§ı gibi , bu gücün yoğun 
mücadelesiyle Irak'taki Saddam 
rejimi yıkımla yüzyüze gelmiştir; 

Lübnan'da Suriye önderliginde ile
rici güçlerin etkinliği geli.ıımiş ve 
kalıcı çözümlere ulaşabilmek için 
ileri bir gelişme noktasına gelinmiş· 
tir; Arafat önderli§inin bütün çaba· 
larına ra§men , Filistin devrimi tas· 
liye edilememiş, Filistin-Ürdün Kon-

federasyonu adı verilen çözüm 
gerçekleştirilememiş. Filistin ve 
Arap ilerici güçlerinin buna karşı 
mücadelesi ve kendi çözümleri ge
lişmiştir; Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesinin gelişimi Türk faşiz· 
mini. ciddi bir biçimde darbelemiş, 
bölgedeki etkinliğini kırmış ve ha· 
re ket bölgeyi etkileyecek bir düzeye 
ulaşmıştır; bütün bu gelişmeler 

içinde Suriye ve Libya yönetimleri· 
nin ilerici direnişli§i ve bu gelişme
lere etkin deste§i daha çok ortaya 
çıkmıştır. 

Böyle bir mücadele içinde bölge 
çapında bloklaşma ve bu temelde 
bir dengeleşme daha net olarak var· 
lı§ın1 hissettirmiştir. Bir tarafta, 
önderli§ini gerçekte Türk faşizmi
nin yaptığı ve İsrail'in saldırganh· 
§ından güç alan Mısır, Ürdün, 
Suudi, Irak, Arafat ve Körfez ülke
lerinin oluşturduğu işbirlikçi gerici· 
lik; öte tarafta önderligini Suri
ye'nin yaptığı, İran, Libya, Lübnan 
ve Filistin ilerici güçleri, Güney 
Yemen. Irak muhalefeti ve Kürdis
tan ulusal kurtuluş güçlerinin oluş
turdugu devrimci-ilerici bloklaş

ma fiilen ortaya çıkmış ve karıjilıklı 
birbirlerini dengeleyen yapı oluştur
muştur . Öne çıkan bölgesel sorun
lar böyle bir bloklaşmaya dayanı· 
larak çözülmeye ve bu temelde 
yürütülen mücadeleyle yeni den
geye ulaşılmaya çalışılmıştir. Suri
ye önderliği , Filistin sorununda 
gerici çözümü engelleyerek ve Ür· 
dün-Filistin ortaklığı karşısına Su· 
riye·Filistin-Ürdün çözümünü çıka· 
rarak, Lübnan'da kısmi bir çözüm 
yaratarak belli bir gelişme seviye· 
sine ulaşmış ve bu alanlardaki 
çözümleri geliştirebilmek, İsrail ve 
bölge gericili§i karşısına daha etkin 
çıkabilmek Için Irak'ta bir çözüme 
ulaşmak ve Irak' ta deste§ini ala
cağı bir yönetim yaratmak ihtiyacını 
kesin olarak hissetmiştir. Bu durum 
bölgedeki siyasal mücadelenin ge· 
li~iminin bir sonucudur~ bölgede ye
ni bir dengenin nasıl oluşaca§ını ve 
bu dengenin yaratılmasının dü§üm 
noktasını göstermektedir. Bu dü
Qüm noktası Irak'ta yönetim duru· 
mudur ve içinde bulundu§umuz 
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dönemde Irak-İran savaşı ve Irak 
üzerinde mücadelenin yoğunlaş· 

ması buradan ortaya Çikmaktadır. 
Bölgedeki yeni gelişmeler bu alan· 
da ortaya çıkacak ve bu durum böl· 
gede ve dünyada yeni değişmeleri 
gündemleştirecektir. İşte bu ne· 
denle, bugün bölgedeki hem gerici, 
hem de ilerici güçler bu alana yöne
lik çabalarını yoğunlaştırmaktadır· 
lar. ABD emperyaliziminin Libya ve 
Suriye'ye yönelik saldırı ve tehdit· 
leri bu nedenledir; Filistin soru· 
nunda çözüme ulaşma çabaları 

buna yöneliktir, bunlarla di§er alan
larda sorunlar yaratılmaya, Suriye 
ve libya başka sorunlarla u§raştınl
maya ve böylece Saddam rejimi 
yaşatılmaya çalışılmaktadır. Yine 
Türk faşizminin Güney Kürdistan•a 
yönelik saldırılarında ve komşu 

ülkelere yönelik tehditlerinde bu 
amaç da vardı ve zaten Kürdistan 
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Ulusal Kurtuluş Hareketine karşı 
mücadelesi de bunun bir parçasıdır. 

Bunlara karşılık yoğunlaşan Suri
ye, İran ve Libya görüşmeleri, İran'· 
ın artan saldırıları ve nihai saldı· 
rıya hazırlandıklarını açıklamalan 

Irak üzerinde savaşın yoğunlaşaca· 
Qını ve hızla bir çözüme ulaşabil
mek için bu güçlerin çabalarını 
artırmış olduklarını göstermekte· 
dir. 

Bölgedeki siyasal gelişmeler, 

çok açık bir biçimde, Irak-iran 
savaşında ve esas olarak lrak•ta 
yönetim sorunu üzerinde bir çö· 
zümü gerektirmektedir. Ama bu 
gereklilige ve harcanan çabalara 
rağmen istenen çözümlere taraf
larca ulaşılamamaktad1r. Çünkü, 
çözümü zorlaştiran önemli etkenler 
vardır. Birincisi; sorun son derece 
önemli, karmaşık, bölgede ve dün· 
yada önemli gelişmelere yol açacak 
nitelikte olan bir sorundur, çözüm 
için dayatıldıkça derinleşmekte, 

kapsamı genişiernekte ve köklü 
çözümler istemektedir, böyle çö
zümlere ulaşmaya, köklü çözüm· 
lere girişıneye mevcut güçlerin, en 
ilerileri olarak küçük-burjuva radi
kalizminin gücü yetmemektedir. 
Kısaca alanda köklü çözümlere 
ulaşabilecek ideolojik-politik güç
ler Ve bunların önderliği henüz 
ortaya çıkmamıştır. İkincisi ; soru· 
nun kısmi çözümüne ulaşılabilin
mesinde, bunu yakından belirleyen 
iki güç olarak Suriye ve İran yeterli 
bir anlaşmaya ulasamamaktadır, 

bu konuda etkinlik çelişkisi henüz 
çözülmemiştir, İran'ın tek yanlı 
etkinlik dayatması vard1r ve yalnız 
başına yürüttü§ü savaşla sonuç ala
madı§ı ortaya çıkmıştır, bu duru
mun görülmesi ve İran ile Suriye 
arasında kesin anlaşmaya varıl

ması çözüm için zorunludur. Üçün
cüsü; ·Saddam rejimine muhalif 
olan iç güçlerin tutarsızlı§ıdır; hem 
anlay1ş, hem de eylem olarak bu 
güçler bir iktidar yaratmayı hedef
Iemekten çok uzaktırlar, daha çok 
mevcut ortamda işleri idare etmeyi 
ve yaşamı sürdürmeyi esas almak· 
tadırlar. Bu durum da asılmadan 
kalıcı · çözümlere ulaşmak zordur, 
bu durumda ancak gelişmeler biraz 
daha ilerletilebilir, Saddam rejimi· 
nin etkini§i biraz daha fazla kın
labilir. 

Bu engellere ve yetersizliklere 
rağmen , politik gelişmeler ve sa
vaşım çözüm istemektedir, hemen 
herkes İran-Irak savaşının sona 
ermesinin gerekti§ini belirtmekte
dir. bu nedenle önümüzdeki dö
nemde savaşta yeni gelişmeler ve 
baz1 sonuçlar beklenebilir. Ama 
muhtemel gelişmeler ve çözüm 
yöntemleri nasıl olacaktır? 

Bugün bölgede ve dünyada bir· 
çokları tarafından .. ateşkes" yapıl
ması istenmekte, her fırsatta bu 
tekrarlanmaktadır. Neden? Çünkü, 
çıkarları bunu gerektiriyor da on
dan. Çünkü, ateşkes yapılması, 

Saddam rejimi ile uzlaşmaya varıl
ması Suriye ve İran rejimleri açısın
dan bugünkü politikalarından vaz· 
geçilmesi ve bu rejimierin varlıgı 
yönünde bu politikaların etkinli§i 
dikkate alınırsa yönetimlerde ciddi 
değişikliklere gidilmesi anlamına 

gelmektedir de ondan. Bunun ise, 
emperyalizmin ve bölge gericili§inin 
her zamanki istemi olduğu , bu 
rejimierin ise zaten buna karşı 

mücadeleyle var oldugu açıktır. 

Saddam 'ın ve tüm gerici güçlerin 
istemi olan bu durum bir çözüm 
yöntemi olamayacak, mevcut poli· 
tik-askeri savaşımın bu biçimlerde 
çözümüne yaklaşılamayacaktır. 

O halde, bölgedeki devrimci ve 
ilerici gelişmelere uygun tek çözü
mün savaşın ve mücadelenin daha 
çok yoQunlaşbrılmas•, Saddam reji
minin yıkılarak Irak'ta demokratik 
bir yönetimin kurulması olacağı 
açıktır. Eğer böyle bir gelişmenin 
önündeki engeller aşıhrsa . İran ve 
Suriye böyle bir çözümde tam ola· 

rak anlaşırlarsa, buna bağh olarak 
Irak'ta muhalefetin birliği yaratılır 
ve bu temelde etkin bir gelişme ve 
mücadele içine girilirse ve yine 
gerekli dış güçlerle bu temelde ilişki 
içinde olunursa, önümüzdeki dö
nemde böyle bir gelişme ve çözüm 
ortaya çıkarılabilir. Böyle bir yöne
Jim, bunu yaratacak güçlerin sade
ce istemine bağlı bir şey değildir, bu 
güçlerin politikalarının ve bölgede 
süren politik savaşımın zorunlu bir 
sonucudur. Irak'ta böyle bir müca
dele ile nasıl bir sonuca ulaşılacağı 
belli ki kesin olarak şimdiden söylen· 
m ez. ancak Irak üzerinde mücadele 
daha çok gelişecek ve şiddetle
necektir. bu durumu demokratik bir 
yönetimin kurulmasıyla sonuçlana
bilir, savaşın daha da derin
leşerek ve büyüyerek sürmesi du· 
rumu ortaya çıkabilir vb. Burada 
önemli olan şey. bu alanda mücade· 
lenin gelişece§i ve bölgede yeni 
gelişmelerin burada ortaya çıka
ca§ıdır. 

lrak•ta mücadelenin gelişinesi 

ve demokratik bir yönetime ulaşıl· 
ması, bölgedeki güçler dengesini 
kökten değiştirecek ve yeni bir 
denge durumu ortaya çıkaracaktır. 
Böyle bir gelişme , Körfez ülkelerini 
ve gerici Arap yönetimlerini ciddi 
bir biçimde sarsacak ve belki de 
hızlı bir biçimde bu alanlarda orta
ya çıkacak yeni gelişmelerle yayı
lacaktır. Aynı biçimde bu tür bir 
gelişmeden en çok Türk faşizmi de 
etkilenecektir. Sağlanan gelişme· 
lere göre kendisini yenilediği oran
da Suriye yönetimi güç kazanacak. 
bu güçle ve bölgedeki geniş mütte
fiklerine dayanarak Lübnan'da da· 
ha kalıcı bir çözüme ulaşabilecek, 
Filistin sorununun çözümüne daha 
köklü yönelebilecek, Arap ve bölge 
gericiliginin karşısına daha güçlü 
çıkabilecek ve İsrail karşısında bir 
dengeye ulaşmış olacaktır. 

Irak'ta Sadam rejiminin yıkll

ması ve demokratik bir yönetimin 
kurulması demek Kürdistan soru
nunda demokratik bir; çözüme ula· 
şılmas1 demektir. Kürdistan soru· 
nunda demokratik bir çözümü ger· 
çekleştirmeyen bir yönetimin ger· 
çekte demokratik olmayacağı açık
tir. Kürdistan'ın bir parçasında, 

Güney Kürdistan 'da ulaşılacak belli 
bir çözüm Kürdistan Ulusal Kurtu
luş Mücadelesinin gelişimini hızlan· 
dıracak ve tüm parçalarda ileri bir 
gelişme düzeyi yaşanacaktır. Böy
lece Kürdistan Ulusal Kurtuluş Ha
reketi , bir yandan kendi gelişimini 
sürdürürken, diğer yandan da böl
gesel mücadelede ve gelişmede 

etkin bir rol oynayacaktır. Ve zaten 
Saddam rejimine karşı mücadele
nin önemli bir alanı Kürdistan' d1r, 
bu rejimi yıkıci bir mücadelenin ise 
daha çok Kürdistan•da derin
leşeceQi açıktır. Burada, yukarda 
belirlediğimiz bölgesel gelişme 

içinde Kürdistan'ın ve Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Hareketinin rolü 
ortaya çıkmaktadır. İster Saddam 
rejimini hızla yıkan bir mücadele 
olsun , isterse bu rejime karşı derin
leşerek süren bir mücadele olsun, 
böyle bir mücadelenin en güçlü 
bir ayağının Kürdistan 'da olaca§ı 
(olduğu) ve Kürdistan Ulusal Kurtu
luş Mücadelesi bu biçimde gelişerek 
bölgesel mücadelede etkin bir rol 
oynayacağı açıktır. Kürdistan'ın ve 
ulusal kurtuluş mücadelesinin böy· 
le bir konumu yaşaması çok ileri 
dönemlerde olacak bir olay değll
dir, esasen Kürdistan böyle bir süreç 
içine girmiştir, bunun pratikte ye
terince görülememesi önünde bazı 
engellerin olması ve yetersizliklerin 
bulunmasındadır, ve eğer bunlar 
biraz aşılabilirse çok yakında bu 
konum en ileri pratik gelişmelerle 
ortaya konabilecektir. 

Güney Kürdistan 'da Saddam 
rejimine karşı mücadelede Kürdis· 
tan'ın ve ulusal kurtuluş mücadelesi· 
nin rolünü oynayamamasının ne
deni o alanda bulunan hareketlerin 
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durumudur. Kürtegemen sınıfı tarih 
boyunca yaşadı§m1 günümüzde ve 
bunca gelişme içinde bu alandili 
tekerrür ettirmektedir; mücadelede 
att1§ı küçük bir adıma karşıilk işbir
likçilikte büyük on adım atmakta· 
dır. işbirlikçilik temelinde şekille· 
nen ilkel milliyetçi ve reformist mil
liyetçi anlayış ve yaklaşımlar, geli· 
nen aşamada mücadelenin gelişimi 
önünde ciddi bir engel ve tehlike 
oluşturmakta. Güney Kürdistan'da 
oldugu gibi elverişli koşullan ve ola· 
nakları heder ederek hem mücade
lenin gelişimini önlemekte, hem de 
Kürdistan halkını yaratacağı sa§· 
lam ittifaklardan al1koymaktadır. 
Bu güçler, gerçekte tutarlı birer 
.. otonomi" savunucuları da değil· 
lerdir, pratikleri ve koşulları de§:er
lendirme durumları bunu açıkça 

göstermektedir; bu durumlarıyla 

böyle sözler ardına gizlenmiş ve 
kendi yaşamlarını sağlamaya çalı· 
şan güçler oldukları açıktir. Mevcut 
gelişmeler. bu tür güçlerin, böylesi 
anlayış ve yaklaşımların aşılmasmı, 
etkisiz kıhnmasını. Kürdistan'ın 

tümüne ulusal kurtuluş çizgisinin 
oturtulmasını zorunlu kılmaktadır. 
Hem mücadelenin gelişimi, hem de 
Kürdistan'ın bölgesel rolünü oyna
yabilmesi ancak bu temelde mümkün 
olacaktır. PKK önderliğinde ve Ku
zey·Batı Kürdistan'da gelişen ulu
sal kurtuluş hareketi bu görevleri 
önümüzdeki dönemde daha etkin 
bir biçimde gerçekleştirecektir. 

Bölgesel gelişmeye denk düşen 
ve mevcut olanakları değerlendiren 
bir mücadeleyi, pratikteki bütün 
yetersizliklerine rağmen Kuzey· 
Batı Kürdistan'da PKK önderliği 

geliştirmiştir ve geliştirmektedir. 

Faşist Türk sömürgecili§ine karşı 
geliştirilen direniş, Kürdistan'ın en 
önemli alanlarına devrimci savaşın 
oturtulması , açilan Cephe bayrağı 
altında kitlelerin birleşmeye ve 
mücadeleye ça§rılması , seferber 
edilmesi böyle bir mücadelenin açık 
görüntüleri ve ilk adımları olmuş
tur. Ancak bu ilk adımlar, üzerinde 
geliştirilecek büyük mücadeleler 
için sa§lam birtemel oluşturmakta· 
dır. Bu temelde. PKK, önümüzdeki 
dönemde, yetersizlikerini de aşa· 

rak, Kuzey-Batı Kürdistan'da dev
rimci savaşı daha çok geliştirecek, 
Ulusal Kurtuluş Cephesi (ERNK) 
örgütlenmesini pratikte gerçekleş· 
tirerek en geniş kitlelerin birliğini 
ve devrimci eylemini ortaya çıkara
cak. faşist·sömürgeci egemenliği 

kıran ve ulusal kurtuluşçu egemen
liği yaratan bir gelişme düzeyine 
ulaşacaktır. Bununla birlikte, dev· 
r.mci ulusal kurtuluş çizgisini Kür
distan'ın diger parçalarmda da 
oturtacak, ulusal kurtuluşçuluğa 

ulaşan güçlerle birieşirken böyle bir 
gelişmeyi engelleyen güçleri etkisiz 
kılacak ve böylece Kürdistan halkı
nın ve ulusal hareketin birliğini Kür
distan Ulusal Kongresinde gerçek
leştirecektir. Bütün bu görevleri böl· 
ge halklarıyla ve devrimci. ile rici güç
leriyle ilişki ve dayanışma içinde 
yerine getirecek, bu görevleri yerine 
getirdikçe, Kürdistan'da proletarya 
önderligini geliştirip ulusal kurtuluş 
mücadelesini derinleştirdikçe , böl
ge çapındaki devrimci. ilerici mü ca· 
deleler açısından Kürdistan 'a gere· 
ken rolünü oynatmış olacaktır. Böy
lece bölgesel sorunlara daha köklü 
çözümleri dayatacak, bölgedeki 
küçük-burjuva radikalizminin yeter· 
sizliklerini aşacak, bölge halklarının 
gerçek kurtuluşları sürecini geliş
tirecektir. 

PKK, faşist Türk sömürgecili· 
ğine karşı geliştirdiği ulusal direniş 
mücadelesini İran-Irak savaşının 
oluşturduğu elverişli ortamdan yaı:ar
landırmıştır ve yararlandırmaktadır. 
Yaratmış oldugu bu gelişmeler te· 
metinde, önüne koymuş olduğu bu 
a§ır ve kapsam h görevleri başanyla 
yerine getirerek İran-Irak savaşım 
daha çok anlamlı ve daha çok tarihi 
bir olay yapacaktır. 
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Baştarafı Syf: l'de 

bir gerilla savaş:ı niteli§i ta!Jıdığını 
açıkça belirtiyorlar. Hakl ı olarak, 
bu da, kurtu lu!!i kuvvetlerini ve 
onların eylemlerini, "günleri sayılı 
bir avuç bölücü e!jkiyanın son çırpı
nış l arı" biçiminde yansıtmaya çalı· 
şan i§renç faşist demagojinin tut· 
m adığın ı, tersine yo§un bir tepkiyle 
kar!Jılandığını gösteriyor. Ba!Jka
larını inandırmak bir yana, faşist 

sömürgecilerin kendileri bile kendi 
yalaniarına inanmıyorlar. Savaşın 

birinci yıldönümünde Türk Genel
kurmay Başkanlı§ının bir basın top
l antısı düzenleyerek, iç ve dış ka
muoyuna kendi açısından bir yıllık 
savaşın bir dökümünü yapma zo
runlulu§unu rluyınası da bunu en 
açık bir biçimde doğruluyor. Faşist 
generaller bir yandan kendisine 
kar!J.ı sava!j,tıkları kuvveti, "bir avuç 
bölücü terörist" olarak tanım

larken, öte yandan açıklamaları ile 
adeta bir düzenli orduya kar!J.ı sa
va!j,ıyorlarmı~ gibi bir tablo çiziyor
lar : 15 A§ustos'un üzerinden geçen 
süre içinde devam eden operasyon
larda ba~arılı oldukların ı , çarpı~ma

larda insiyatifi ellerinde bulundur
duklarını, kurtulu!J. kuvvetlerine 
a§ır kayıplar verdirdiklerini, buna 
kar!}ılık kendi kayıplarının daha az 
oldu§unu iddia ediyorlar. 

Burjuva toplum larında istatis
tiksel rakamiann kendi başansız
lıklarını ba!}arıymı~ gibi gösterme
ye çalı~an burjuva hükümetlerinin 
elinde baya§ı bir propaganda ara
cına dönü~tü§üne tanık olan bazı 
bilim adamları, tepkisel bir yak
la!J.ımdan hareketle, istatisti§i bir 
bilim dalı olarak kabul etmezler. Bu 
tutumlarını mizahi bir açıklamaya 
çevirerek üç çe!j,it yalan oldugunu 
söylerler: Yalan. kuyruklu yalan ve 
istatistik. Türk sömürgecileri de 
varsın, "dehııetli bir kadavra sayma, 
istifleme hırsı ve kafayı bozmuıı bir 
mezar hırsızı izlenimi ile" abartıl
mı!J. istatistiksel rakamlara sarıla
rak, başarılı oldukları konusunda 
kendilerini ve a§ababaları emper
yalistleri avutsunlar. Biz kendi ba
şarılarımızı "kel le hesabı" üzerine 
kurmuyoruz. Bizim için önemli olan 
Türk Genelkurmayının yaptı§ ı açık
lamanın qo§rulu§u ya da yanlı~lı§ı 
değ i l. bizzat bu açıklamanın ken
disidir. Onun böyle bir açıklamayla 
kendisini buna zorlayan bir devrim
ci direni!J. sava~ ının varl ıgını bütün
dünya önünde kabul etmesidir. Ve 
en önemlisi de dürüst ve onurlu her 
insanın, bu "kafayı bozmuş mezar 
hırsızları''n ın kendi ba~arılarını dile 
getirdiklerine inandıkları yerde , on
ların müthi~ bir baııansızlıgı yaşadık 

larına tanık olmasıdır. Evet , sö
mürgeciler erken sonuç alacak
larını umdukları bu sava !j,ta yenil
miş l er, kendi istedikleri biçimde 
de§il kurtuluş kuvvetlerinin istedik
leri tarzda savaşmaya zorlanmış
lar , uzun süreli bir savaşı kabul 
etmek zorunda kalnıışlardır. Kurtu
luş kuvvetlerimiz açısından bu asla 
küçümsenmeyecek bir zaferdir , bi
zim ba.şc.rımızın esası da buradadır. 
Hiç kuşkusuz bugün bizim için bu 
zafer art ık yetmemektedir. Şimdi 
bize gerekli olan ~ey daha büyük 
zaferler kazanmak, dü~mana daha 
güçlü darbeler indirmek için daha 
çok sava~mak. faşist sömürgeciliğe 
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SAVAŞI ŞiDDETLENDİRELiM 

BU SAVAŞIN İÇİNDE ÖRGÜTLENELİM 
kar~ı yürüttügümüz sava~ı şiddet 

lendirmektir. 
Savaııı nasıl .!iiddet lendi rebili r , 

bu sava~ ın içinde nası l örgütlenebi 
liriz? Bu konuya daha iyi açıklık 

get irebilmek açısından, bu savaııta 
düşmanın hangi yöntemleri izledi
gine, esas amaç larının ne oldugu na. 
savaşı hangi düzeyde sınırlı tut
maya ça l ıştıgına ve bütün bunların 
devrimci diren iş savaşımız üzerin
deki etkilerine kısaca de§inmek 
gerekir. 

Eruh ve Şemdinli baskınlarının 
şokundan kurtulur kurtu lmaz, faşist 
Türk sömürgecilerinin eylemcilere 
karşı başvurdugu ilk önlem, kendi 
silahlı kuvvetlerinin ag ı rlıklı bir 
bölümünü S iirt ve Hakkari üzerine 
sürmek oldu. Başta Eruh ve Şem 

dinli olmak üzere, her iki bölge 
görülmemiş sayılara ulaşan sömür
geci ordu birlikleri tarafından işgal 
edildi. Düşmanın planı çok basitti: 
Muazzam boyutlardaki niceliksel 
üstünlüklerine güvenen ve güçlü 
helikopter filolanna dayanan sö
nıürgeci ordu birlikleri. eylemleri 
gerçek l eştiren devrimci kuvvetleri 
belli bir alan iç inde çembere alacak
lar, kuşatma çemberi giderek da
raltı lacak, en sonu havadan ve ka
radan geliştirilen yogun izleme 
sonucunda tesbit edilen kurtuluş 

kuvvetlerine bitirici darbe indiri
lerek imha edileceklerdi. Faşist 

sömürgeciler planlarını başarıyla 

hayata geçireceklerinden öylesine 
eminierdi ki, bu kuvvetiere yalnızca 
üç günlük ömür b i çiyor l ardı. Di§er 
yandan geniş bir a l anı kontrolleri 
alt ı nda tutan öteki düşman kuvvet
leri ise. yen i eylemlerin gerçekleş
tirilmesine olanak tanımayacak l ar, 

bununla devrimci eylemliliğin sürek
lil ik ve yaygın lı k kazanması engel
lenmiş olacak, böylelikle 15 Agus· 
tos Devrimci Atı lımının içerde ve 

dışarda yarattı§ı yankının etkileri 
aradan belli bir sürenin geçmesiyle 
silinip gidecekti. Ama ne yazık ki(!) 
düşmanın bu planı gerçekleşmedi. 
Helikopter tilolannın deste§indeki 
Türk ordu birlikleri 15 A§ustos 
eylemcilerinin izine bile rastlaya
ınadılar. Devrimci eylemlilik artan 
bir yo§unlukla yaygınlaştı, devrim
ci silah sesleri ülkemizin hemen her 
köşesinde yankılandı. Çukurca'da, 
Şemdinli'de, Şırnak'ta ve di§er bazı 
alanlarda düşman birliklerine pusu
lar kurup baskınlar düzenleyen 
kurtuluş kuvvetlerimiz, dü!jmana 
küçümsenmeyecek kayıplar verdir· 
diler. Düşınan taktiginin boşa çı· 

karıldığı belli olmuştu. 
İlk girişimlerinde hiçbir sonuç 

almayan faşist sömürgeciler, silahlı 

kuvvetlerini da§- taş, do taştırma 

apta ll ığına son verdiler. Bunun 
yerine stratejik nokta ları tutup ko
numlanarak, özel birlikler le kurtu
luş k uvvetler ine destek veren yurt· 
sever ha lk kitlelerine yöneld iler, 
sivil halka karşı savaş açtı lar. Dev
rimci güçleri izleme ve imha etmeye 
yönelik operasyonianna ara ver
meksizin, köy baskınlarıyla yaygın 
ve yoğun bir terör kampanyasına 
girişerek ha l kı yı ldırmaya ve kurtu
luş kuvvetlerine o lan deste§ini kes
meye çalıştı l ar. Yerli işbirlikçi ve 
hain takımını silahlandırarak dev
rimcilere ve halka karşı savaştır

nıayı amaçlayan "Köy Koruculan 
Yasası" da böyle bir ortamda yürür
lü§e girdi. Düııman bununla da 
yetinmedi. Silah almak istemeyen 
köylülere bile zorla silah vermeye 
kalkıştı. Hatta silah lanınayı teşvik 

etmek ve bu konudaki engelleri 
ortadan kaldırmak için. yurtsever
liği ve devrimci lere yakınl ı§ ı ile bili
nen köylere öncelik tanıd ı . Devrim
ci kurtuluş kuvvetlerine yeni katı
lım l arın önüne geçmek için, çocuk
l arı veya eııleri kurtuluş kuvvet
lerine katılm ış olan aileleri olmadık 
i~kence ve hakaredere maruz bı

rakarak, başkal arı için "ibret ol 
sun" diye tutukladı, evlerini yakıp 
yıktı,sürgüne gönderdi. Şemdinli ve 
Çukurca gibi bazı yerlerde daha da 
ileri gidip silah lı birimlerdeki köylü 
savaşçıl arın ardından elçiler gön
dererek, 1-KDP gibi örgütlerden 
yarar lanarak ve özellikle bu örgüte 
iltihak etmelerini ta lep ederek. ken
dilerini krutulu.ş birlikler inden ko
parmak istedi. 

Dü.şman uzun süreli bir sava~ı 
göze a l mı!J.h , ama onun istedigi 
iyice sınırlandırıp daraltılmı!!j: bir 
savaşt ı : Emekçi yıgınlarla bağ l arı 

önemli ölçüde zayıflayan, geni!J.le
mek yerine daralan ve faşist sö mür-

geci ordunun durumu ile kıyaslan
dığında sayısal olarak gerçekten de 
"bir avuç" kadar görünen devrimci 
güçlerin , kendilerinden yüzlerce ve 
binlerce kat daha fazla sayıdaki 

düzenli ordu birlikleriyle sava.!jı .. . 
Kendi aklınca dü!:jman, devrimci 
kuvvetlerin en güçlü yanlarını i!j,le 
mez kılıyor, bizzat kendisinin kul
land ıgı bir deyişle " balıgı sudan 
ayırma" taktigini gündeme getiri
yordu. Buna göre, yurtsever halk 
kitlelerinin aktif desteginden mah
rum bırakılan kurtulu~ kuvvetleri 
halktan yeni katıl ımlarla sava.!jçı 

potansiyellerini arttırarak kendi
lerini güçlendiremedikleri için do
layısıyla sava~ı da faz la geliştere

meyeceklerdi. Belki bazı dü~man 
hedeflerine saldırıları mümkün ola-

bilecek. ama bu hedeflere isabetli 
darbelervurabilen bir kuvvetlertop
lamına ula.!iılamad ı gı için, bunlar 
bir bakıma intiharvari giriııimler 

o l man ın ötesine geçemeyecekti. 
Benzer ııeylerin basit bir tekran 
niteligindeki bu kısır döngünün 
kırı lamaması sonucunda, fa!j,ist-sö
mürgeci ordu birlikleriyle girişebi
lecekleri hemen her çarpı~ma esas 
olarak devrimci güçlerin aşın

masına yo laçacak, genişlemeleri 

önlendigi için sayıları daha da 
düşecekti. Bu neden le uzatmalı 

savaıı devr imcilerin degil , düııman 
kuvvetlerinin i!J.ine yarayacaktı. Ko
şulların alabildigine zorla!J.ması saf
Iara moral bozuklu§unu ve inanç
sız l ıg ı taşıracak, bunalımlar ortaya 
çıkacak ve kararsızlıga düşenler, 

"Pi~manlık Yasası"ndan yararlan
mak için dü~mana sıgınacaklardı. 
Türk sömürgecilerine sıgınmayı 

göze alamayanlar ise, TC ile yaptık
ları giz li anla!J:malarla "Pişmanlık 
Yasası"na ba~ka bir yönden i!jlerlik 
kazandırma i~ini üstlenen IKP ve 
1-KDP'ye teslim o l acaklard ı . Fa!}ist 
sömürgeciler ve sahte sol'un işbir 

ligi ile kendisine büyük umut lar 
baglanarak uygulanmak istenen bu 
alçakça plan da suya dü~tü. Burada 
da pratiğin kendisi dü~manın amaç
larına u laşamadıgın ı gösteriyor. 
Direniş savaıı ımızın Agrı'dan Adı

yaman'a, Mardin'den Kars'a, Hak
kari 'den Dersim'e kadar ülkemizin 
her yan ın ı sarmas ı, devrimci kurtu
l uş kuwetlerimizin ardarda giri!}tik
leri sa l dırılarla buralarda faşist 

ordu bir liklerine ve ajan -milis çete
lere kahredici vuruşlar yapması, bir 
kez daha taktik düzeyde düşman 
açısından onursuz bir yenilgiye 
tanıklık ediyor. 

Peki, kurtu l u!} kuvvet lerimiz açı
sından "Şipka Geçidi'nde her !l,ey 
yolunda" mı gidiyor? Faııist sömür 
gecilerin bir kez daha pratikte 
baŞ;arısızlı§a mahkum edilmesi 
devrimci güçlerin pratikte görev
lerini eksiksiz yerine getirdikleri 
anlamına mı geliyor? Parti taktigi
mizin baş_arıyla hayata geçiril diğini 

söyleyebilir miyiz? Bu sorulara 
tümüyle olumlu yanıt vermemiz pek 
mümkün degildir. O zaman ortaya 
çıkan bu eksiklik ve yetersizliklerde 
dü~manın bu uygulama larının payı 

nedir? Olumsuzluklardaki belir
leyici ögenin düş_man uygulamaları 
oldu§unu söyleyebilir miyiz? Söz· 
gelimi silah lı birliklerimiz neden iste
nilen düzeyde sava~çı güçler ortaya 
çıkarıp kendi lerini takviye ederek 
geniıı leyemedi l er? Kitleler arasın· 
dak i örgütlenmem iz neden hala geri 

bir noktada seyrediyor? Devrimci 
eylemliliğim i zin niteliksel bir sıç

rama yapamayışının, dü!j,man kuv
vetlerini imha etmesi gereken güçlü 
eylem biçimlerine ulaııamayıııım ı 

zın nedeni nedir? Vb . vb? Baııta 

s ıcak devrimci pratiğin içinde yera
lan arkada!ilar olmak üzere bütün 
kadro ve savaşçıların bu ve benzeri 
sorular üzerinde durması ve doyu
rucu cevaplar bulması gerekmek
ted ir. 

Zulüm ve sömürü sistemlerini 
yıkmayı amaçlayan her direnişin 

egemen güçlerin uyguladıkl arı has· 
kıyı daha da tırmandırmalarına 

yolaçtıgını, ama buna karŞ;ılık bu 
bask ın ın da daha üst düzeyde bir 
direni~in do§u~una ebelik yaptıgın ı 
çok iyi biliyoruz. Bu, faşist Türk 
sömürgecilerinin de bi li ncinde ol
duk l arı evrensel bir gerçektir. Bu 
yüzden de, onlar halkım ız üzerinde 
çılg ınca bir terör uygularken , özün
de bir çıkınazı ya~adık l arını çok iyi 
biliyorlar. Türk ordusuna ait belge
lerden de görüleceği gibi, operas
yonlara katılan biriikiere verilen 
talimatlarda mahalli halkın dene
t im altına alınmasıiçin çoğu zaman 
baskıyı arttırmanın kaçınılmaz ol
dugu vurgu lanırken, baskının aşırı 

ölçü lere vardır ılmasın ın halkı geril
lalara daha çok yakın l aştırdı§ ı , 

bunun için de dozunu iy i ayarlama k 
gerektigi bel irtiliyor. Sonuç ne ka
dar vahim olursa o lsun, yine de 
düşman baskıyıŞ;iddetlend irmekten 

vazgeçemiyor, kitle lerin kurtu l uş 

için ayaga ka l kıp sava!:jmalarının 

önüne geçmek için baskıyı yogun
laştırmayı zorunlu biryöntem olarak 
kabul ediyor. Ancak dizginleri ser
best bırakılm ış zulüm ve zorba lık 

halkımız ın düşmana kar!J:ı besledigi 
öfke ve nefreti arttırıyor. Özellikle 
düşmanın önüne koyduğu kurtulu!i 
kuvvetlerini imha etme hedefine 
ula!j,amadıgı, faşist ordu güçlerine 
ve iş_bir l ikçilerine yönelik devrimci 
saldırıların sürüp gitt i§i ve ülkenin 
her tarafından devrimci eylemlili
g in devam etti§i bir ortamda, bunun 
aksini dÜ.!iÜnmek zaten mümkün 
değildir. 

Yükselen devrimci diren iş mü 
cadelesine karşı daha sıkı örgütlen 
mi~ kar~ı-devrimin fren lenmemiş 

~iddeti, kaçınılmaz olarak, yurtse
ver halk yıgınlarını. tek tek ki!j,ileri 
değil, sözcügün gerçek anlamında 
halk y ığın l arını faııist sömürgeci
Jige kar~ı her an başkaldırmaya 

hazır hale getiriyor. Kendi öz de
neyimleriyle de olsa, y ıg ın l ar birlik 
iç inde düıımana karııı mücadele 
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etmek gerektiğine inanmaya baJi· 
lıyorlar . Ama biz , devrimciler ola
rak, halka yol göstermesi gereken 
öncü güçler olarak. yı§ınlan ayağa 
kal d ıra m ıyoruz. Bir yandan halkın 
her ~eyin farkında oldugunu, sava~
manın zorunlulu§una inandı§ını 

söylüyoruz; öte yandan ailesini, 
çoluk-.;ocugunu dü~ündügü , dü~ma

n ın mislllemelerinden çekindi§i için 
sava!ia do§rudan katılamadığından 
yakınıyoruz . Bu, pratik faaliyet 
içinde bulunan hemen her arka
da~ın ya~adığı bir gerçektir. Bu 
arkada!jlar, "kurtarılm ı!j: bir karı!j: 

toprağımız olsa , ayagımızı JiÖyle bir 
kurtarılmı!j vatan toprağına basa
bilsek , bütün sorunlanın ız ı çözme
nin temel anahtarına kavuJimUJi 
olacağız" diyorlar. Tabii ki bunun 
ardmdan sorular soruları kova lıyor: 
Peki , kitleler kendi öz deneyim
leriyle bile böyle zalim bir dü~mana 
kar!j:ı sava~manın zorunlulu§unun 
bilincine varabiliyorsa, o zaman bu 
kendiliğinden bilinci basamak ya
parak onları sava~mak için karar 
vermeye niçin inandıramıyoruz? 

Kendiliğindenliğe niçin bilinçli bir 
nitelik kazandıramıyoruz? Onları 

mevcut durumdan daha da ileriye 
götürmeyi niçin başaramıyoruz? O 
zaman ikna çalışmalarımız ın ba!ia
rısından bahsedebilir miyiz? Ve 
arkada!ilarımız açiklamalarına de
vam etliyorlar: .. Gerçekten de çalı!i· 
tık , çaba harcadık biz ; beynimize ve 
yüreQimize yüklendik, ama ancak 
bu kadarıo ı ba~arabildik. En agır 
ko!iullar altında bazı eylemler de 
çıkardık, kitleler içindeki propa
gandam ız da etkili oldu, halk savaş
manın gerektiğini kabul ediyor ama 
sava!imaya karar veremiyor. İnsan
larımız "ailelerimizi dü!imanın !ier
rinden kurtaracak bir yol gösterin , 
seve seve sava!ial1m' diyorlar. Onlar 
da haklı ; dü~man o kadar ahlaksız 
ki, ailelere etmediğini bırakmıyor . 

Biz de tam bu noktada tıkanıyoruz . 

Haydi siz söyleyin, bu tıkanıklı!jı 

aşmanın yöntemi nedir? Bize 
somut yöntem önerin." Görülece§i 
üzere i~ sonuçta mevcut durumu 
meşru olarak kabul1enme noktası· 
na kadar gelip dayanıyor. "Kitleler 
haklı, biz de haklıyız." Haksız olan 
kim? "Dü!J,man bu denli vah.!ji ve 
barbar olmasaydı, kitleleri devrim 
için rahatlıkla ayaga kaldırabilirdik. 

Çözümleyici ve yüksek bir yara-

tıcı zeka sahibi bir militan kişili§e 
üla~mak yerine daralmanın ve pra· 
tik içinde karşılaştıSım ız sorunların 
altında ezilmenin üzerimizde yolaç· 
tı§ı bunaltıcı ruh halinden biraz 
olsun sıyrılmaya başladıQımız za
man söylediklerimizi kendimiz de 
kabul etmiyor: mevcut durumun 
meşrulaştırılmasından başka bir 
şey olmayan açıklamalarımızın son 
tahlilde devrimin olanaklarının in· 
kar edilmesi anlamına geldi§ini 
farkediyoruz . Ho Chi Minh'in Viet
nam halkının ve silahlı kuvvetleri
nin devrimci kahramanhQının nite· 
ligini en özlü bir biçimde tanım· 

layan şu sözleri. Kürdistan halkı ve 
onun devrimci silahlı kuvvetleri için 
de aynı ölçüde geçerlidir. " Hangi 
görev olursa olsun yerine getir
mesini, hangi güçlük olursa olsun 
aşmasını, hangi düşman olursa 
olsun yenmesini bilmek." Ho Ch i 
Minh'in önderliğindeki Vietnam 
halkı ve onun şanh silahlı kuvvetleri, 
bu devrimci kahramanlıkları saye
sinde, çağımızın üç .. çamurdan ayak
h" emperyalist devine sırasıyla diz 
çöktürterek, bağımsızliklarını ve 
özgürlüklerini kazandılar. Sömür· 
geei-faşist Türk devletinin ülkemiz 
üzerindeki egemenliğine karşı geli· 
şen direniş savaşının planlayıcısı, 

örgütleyicisl, yolgöstericisi ve uygu· 
layıcısı olması gereken biz devrim· 
ciler de aynı nitelikleri edineceQiz, 
edinmekle yükümlüyüz . Fa~ist sö· 
mürgeci egemenliğe kar!jı !iavaıı

mak için topyekün seferber edilmi§, 
sava!_imaya ve kazanmaya azimli 
bir halkın kollektif kahramanlığına 
mutlaka ula§aca§ız, ulaşmak zo
rundayız. Bu nedenle bir yandan 
düşmana kar~ı giri!itiğimiz sava!iı 

şiddetlendirirken, öte yandan bizzat 
bu sava!im içinde bütün prati§imizi 
devrimci ele!itiri süzgecinden geçi· 
rip daha yetkin sonuçlara ulaşarak 
uygulama yaniışi ıkiarından arı· 

nacağız . Bundan başka bir seçene· 
§imiz yoktur ve olamaz da . Bunun 
için a!iılmayacak güçlerden , yenil· 
meyecek zorluklardan bahsedilme
melidir. Ne denli vah§i ve barbar 
olursa olsun, hayvanlı§m zincir· 
lerinden bo~anmasını ne denli tern
sıl ederse etsin, TC de yenilebilecek 
bir güçtür ve bu kanıtlanmı.!jtır. 

Vah~et uygulamada kendi üstünde 
başka bir güç tanımaması, sadece 
ve sadece onun ne denli ölüme 
mahkum edilmi.!j bir güç oldugunu 
kanıtlar . Böylesi bir karşı-devrimci 
gücün mezar kazıcısı olmaktan 
daha onurlu l:,ir ~ey dü.!jünülemez. 
Kald1 ki , genel olarak Türk egemen 
sındlarınm ve özel olarak TC'nin 
sözkonusu nitelikleri pratikte yeni 
bir olgu olarak kar!iımıza çıkmıyor. 
Bu konuda yeni bir Amerika ke~fet
miş gibi bir tutum içinde olmak hem 
çok saçma ve hem de tehlikelidir. 
PKK en üst düzeyde yo§unla!imı~ bir 
bilinçtir.; Marksizm-Leninizmin ışı
Sında Kürdistan gerçekliginin ve 
ülkemizde hüküm süren yabanCI 
egemenliğin özelliklerinin en açık 

bir biçimde gözler önüne serilmesi, 
mevcut gerçekliğin eylemle de§iş· 
tirilmesidir . Türk egemen sınıflari· 
nın tarihsel geliııim özelliklerine ve 
ruhsal şekillenmelerine ilişkin geniş 
kapsamlı ve somut tahliller, daha 
metropol kentlerinde bir araya ge· 
len bir avuç devrimcinin oluştur

du§u teorik çalışma grubu döne· 
mine dayanmaktadır. Dü!jmanm 
özellikleri bilinerek mücadele ala· 
nma girilmiş , buna cesaret edilmiş; 
"hangi güçlük olursa olsun aşma· 
sını, hangi düşman olursa olsun 
yenmesini bilmek" anlayı~ı her 
zaman için PKK 'ye egemen olmuştur. 
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Ve hiç ku~kusuz , PKK bu nitelikleri 
ba~ka bir ülkeden ithal etmemi~ ya 
da başkalan tarah1dan kendisine 
ba§t.!jlanmamı.!jtlr . PKK halkımızın 
özgücüdür; tarihin derinliklerinden 
süzülüp gelen halkımızın en güçlü 
özelliklerinin bir partide somutla.!j· 
ması ve proletarya devrimciliğinin 
en güçlü meziyetleriyle tamamla
narak zafer kazanacak bir örgüt 
olarak biçimlenlenmesidir. KISaca
sı halkımız kendi bağrından PKK 
gibi bir devrim oca§mı çıkarınakla 
savaşmaya ve kazanmaya azimli 
bir halk olduğunu kanıtlamt!i!ır. 

Söylediklerimize dikkat edelim 
ve ne anlama geldikleri konusunda 
iyi dü.!jünelim : insanlarırnız bize 
"ailelerimizi Türk devletinin vahşe
tinden koruyacak bir çare bulun , 
dü!_iman namusomuza el atamasın . 

o zaman bu devlete kar!jı zevkle 
sava!jalım" diyorlar. Bunun kar!jı· 
sında biz bu soruna çözüm bula
mayıp tıkandı§ımızı söylüyor ve 
çözüm yöntemi istiyoruz . Öncelikle 
~unu açıkça ve üzerine basa basa 
belirtmek gerekir ki , sorunu bu 
biçimde ortaya koyu~u bile halkı· 
m ız için bir geli!jme sayılmalıdır; bu 
halkımızın durumunda ileriye doQ
ru bir değitıikliğin ortaya çıktı§mın 
ifadesidir. Bizim, adı geçen sorun 
karşısında takındı!}ırnız tutum ise 
pratikte bir gerileme ve daralmanın 
belirtisidir; bizim tutumumuz hiçbir 
engel tanımadan sorunların üzerine 
yürüyerek çözümleyici özelli§ini 
mutlaka konu.!jturan militan dev· 
rimeiliğin yakla~ımı ile ba§da!_i
mayan , pratikte kitlelerin de bir 
hayli gerisine dü!jeD bir tutumdur. 
Sonuna kadar götürüldü§ü zamcin, 
bunun sorunlar kar.!jısında sadece 
yakarışta bulunan ve esas olarak 
pratik kar!iısında bir gözlemci gibi 
davranıp yalnız ca mevcut durumu 
aktarmakla yetinen "aydın·izlenim
ci-9 ' bir yakla!iıma dönü!jmesi kaçı· 
nılmazdır. Parti gerçekliğimizi da· 
ha iyi kavrayalım , halkunızDl gerçek· 
li§ini daha iyi kavramaya çalt.!ja· 
lım: Kürdistan halkının geçmişteki 
durumu neydi , ~imdi söyledi§i !iey· 
leri o zaman da söyleyebiliyor muy
du? Kesinlikle hayır! Tersine hal
kımız kendi ulusal kimliğine ve en 
soylu değerlere o denli yabancılaş
tırılmıştı ki, ba§ımsızlıkve özgürlük 
için sava!imayı dü~ünmek bir yana , 
bu değerlerin adını bile bilmiyordu. 

Bizim insanım ız bir oda içi kadar 
tarlasının bir karı!j sınırı için kom
şusuyla ömür boyu cebelleşir ve 
hatta i.!ji kar!iılıklı adam vurmalara 
kadar vardırırken, i~gal ordularının 
kanlı çizmeleriyle kirlettikleri sö
mürge bir ülkenin bireyi olduğunu 
ve vatanının kendisinden çalındı· 

§ını akhna bile getirmiy~rdu. KISa· 
cası o ölüm döşe§ine yatwılmi!J bir 
halktı ve e§er adına ya§amak deni
lebilirse ölümle ya!jam arasında gi
dip gelen ince ve belirsiz bir sınırda 
ya.!jıyordu . Ve onun ya!jam emare· 
leri gösteren damarlarından PKK 
gibi bir parti filiz verdi. Partimiz , 

kendi kendisini bile tanıyamaz hale 
getirilen ve düşmanları tarafından 
artık öldüğüne hükmedilen bu hal
ka devrim olayını dayattı; ba§ımsız· 
lı§ı ve özgürlü§'ü için mücadele 
etmesinin zorunluluğunu dayattı . 

Ona hiçbir şeyin ba§ımsızlık ve 
özgürlükten daha değerli ola
mayacaSını ö§retti. Ve bunu ilk 
önce kendisinde kanıtladı: Devrim 
için kan verdi, ba§ımsızlık ve Özgür· 
lük için yüzlerce kurban verdi ve 
halkımızı bu değerlerin kutsallığına 
ve vazgeçilmezliğine inandırdı. Bu· 
gün aynı halkın , bazı sorunları 

çözüme kavu.!jturuldu§u takdirde 
düşmana kar~ı büyük bir zevkle 
savaşacaSını söylemesi de Partimi
zin bu kahramanca mücadelesinin 
bir ürünüdür. Ama biz hala Partimi
zin önderlik etti§i mücadele ile 
yarattığı bu son derece elveri!jli 
zemin üzerinde devrimci sava!_iı 

daha çok geliştirmek için yeterince 
yararlanamıyoruz. İskele kurul· 
muş, tu§lalar ve yapı için gerekli 
öteki malzemeler elimize teslim 
edilmiş, ama biz temelleri atılan 

yapıyı gerekli olan zamanda yük· 
seltemiyoruz. 

Burada halkımızın aurumunu 
bir yana buakıp kendi geçmiş duru· 
mumuzu gözönüne getirelim: Bü· 
yük çoQunlu§u gençlik kesimi ara· 
sından gelen, "yeni kuşak" olarak 
yabancıtaşmaya en çok uğramış ve 
kendi gerçeQini en az yaşayan biz
ler, "eksi§i ile-fazlasıyla" bugünkü 
duruma nasıl geldik? Hangimiz 
bağnndan çıktıgı halkın gerçekligi· 
nin bilincindeydi? İçimizden kaç 
arkadaş tarihi bilerek-bilinçlice ya
şıyordu? Kendi ulusal kimliğimize 
ve sınıf kişiliğimize yeniden ulaş· 

maya çalışırken bile ne kadar zor
landık? "Yeniden kaynağa dönüş" 
olayı bizim için gerçekten de öyle 
sancısız ve kolay gerçekleşen bir 
olay olarak mı gelişti? Hangimiz 
henüz PKK bizimle4ilişki kurup eli· 
mizden tutmadan önce soylu deSer· 
ler uğruna her ~eyin i feda edebile· 
cek bir kişiliği yaşadı§ınısöylebilir? 
Her türlü yetersizliklerimize ra9-
men , bugün gözümüzü kırpmadan 
u§runda seve seve ölümü göze aldı
Qımız ve tüm varh§ımızı adamaya 
çalı!ittğımız baQımsızlık . özgürlük 
ve sosyalizm fikirleri , bizim için 
ba!llangıçta da aynı kutsal anlamı 
yeterince ta!jıyorlar mıydı? Yoksa 
gerçek de§erlerini gerçek anlam
larının bilincine varmamızdan son· 
ra mı kazandılar? Alı~tı§ımız. ay· 
rılmak istemediğimiz kirli elbise
lerimizi üstüroüzden ç ıkarıp atmak, 
bize temiz çama.!jır giydirebilme k 
için Partimiz bizimle ne kadar u§· 
ra!_itı? Beyinlerimizi sarmt§ örümcek 
a§larını temizlemek , dilierimize 
vurulmuş kilitleri kırmak , yürekleri
mizi yurt ve sosyalizm sevgisiyle 
doldurmak , ellerimize takılmı!j ke
lepçeleri ve ayaklarımızdaki pran
gaları kopanp atmak için ne kadar 
çaba harcadı . hangi dayatmalarda 
bulundu? ~imdi bile gözümüzü 
"sevdiğimiz ,alı!itı!}ımız kirli gömle· 
§imiz"e çevirdigirniz zaman aynı 
dayatma devam etmiyor mu ? Evet, 
bunların hepsi birer gerçektir . PKK 
biraz da "bizi bizden çaldı "; bizi 
karanlık kölelik ortamından çekip· 
çıkararak özgürce ve insanca ya~a
mayl öğretti. Her .!jeyden önce insan 
oldu§umuzu ve insanca yaşamamız 
gerekti§ini Parti çatısı altında öğ
rendik . Böyle bir yaşama yeterince 
ilgi göstermediğirniz yerde, "hayır, 
tutumunuz kabul edilemez bir şey· 
dir, çünkü insanca ya.!jamak sizin 
hakkınız, bu hakkınızı mutlaka kul
lanmak zorundasınız , insanca ya
şamasını ö§renmek ve başkalarına 
da ö§retmek zorundasınız" dedi. 

İçerde kitleler arasında devrimci 
çalı!jma yürüten arkada~larımızın 
sıkça kar~ıla~tığı bir gerçeği daha 
anımsatalım : Kürdistan insanına 

ülkesi ve halkının kurtuluşu için 
sava.!jması gerekti§i ve bunun ne
denleri izah edili§i zaman , "anlattık-
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larınız dogru elbette, ama benim 
elimden hiçbir !jey gelmez, ben bir 
hayvanım " demektedir. Ac ıdır , 

ama o ölçüde de gerçektir bu, insa· 
nun ız kendi yaşadı§"ı gerçe§i böyle 
ac::lland ırmaktadır. Kim ne derse 
desin , insanlik düşman ı bir d ış 
gücün halkımız ı korkunç bir horlan • 
manın, a!_ia§ılanmanın , utancın ve 
sefaletin karanlık çukuruna yuvar
ladı§ı, ulusal gururu ve onurunu 
ayaklar altına alıp çi§nedi§i, insan 
olduğunu bile kendisine unuttur
dugu ve bunda bir ölçüde ba!jarılı 
olduğu doğrudur. BU BiR GER
ÇEKTiR! Peki , halkımıza zorla da
yatılan bu utanç verici , tiksindirici . 
a!ja§ılayıcı ve i!Jrenç gerçeği kabul 
mü edece§iz? Hayır , hayır! Halkı

mızı mutlaka faş:ist Türk sömür· 
geeileri ne karşı aya§a katdıraca§ız. 
Ona devrimin , insanlığı yeniden 
yücelten, onu kendi asıl yerine 
oturtacak olan onurlu gerçe§in i 
dayataca§ız. Prangatatını ve kelep· 
çelerini kır diye haykıracaQız, ken· 
disi kıramıyorsa biz zorlakıracağız. 
Bazı sahte dostlarının .. ne yapı· 

yorsunuz .siz, bakın siz zinciriere 
vurduğunuzda bu insanlar ne kadar 
acı çekiyor, aman aya§ı incindi, i!jte 
bileği kanadı" türöndeki timsah 
gözyaşiarına aldırmadan . köleli§i 
temsil eden her !_ieyi teker teker 
söküp ataca§ız. Ac1 çekmek mi? 
Ama bu halkın binlerce yıldan beri 
çekti§i tarifsiz acıları nereye ko
yuyorsunuz? Bu halk kötülüklerin 
dipsiz kuyusona dü!jürülür ve yüz· 
lerce yıl bekletilirken acı çekmerli 
mi hiç? Bununla halkımızı aş:aSı

layan Türk sömürgecilerinin işledik
leri insanlık suçuna ortak olduQu
nuzu ya da en azından onu onayla· 
dıSınızı bilmiyor musunuz? Kim ne 
derse desin , "hiçbir ~ey bağunoız
lık ve özgürlükten daha degerli 
degildir" ~ian dogruysa , biz, halkı· 
m ız ın bu de§erlere sahip olması ve 
manevi acılardan kurtulması için, 
ona fiziki acılara katlanması gerek
ti§ini söyleyece§iz. Leninizmin !iU 
sözlerini kılavuz ilkemiz olarak 
benimseyece§iz: Hiç kimse köle 
do§ du diye suçlanamaz. Ama kendi 
kölelig'ine karşı savaşaca§ı yerde 
onu metırula.!jtırmaya kalkan bir 
köle. böyle bir köle , her Insanda 
haki ı olarak tiksinti ve nefret duygu
ları uyandıran aş:a§ılık bir asalak 
ve hayvandır! 

Leninist devrim teorisinde her 
ülke devrimine aynen uygulanabi· 
lecek hazır reçeteler yoktur. Dev· 
rimierin evrenselli§'i onların özgül· 
lü§ünün içindedir. Kürdistan Dev· 
rimi ise çok daha özgül olmak 
zorundadır ve bu devrim biraz da 
dayatmalarla geliştirilecektir. 

Devrim yaratıcıdır , devrim bir 
yaratım olayıdır. Bu yüzden de 
dogrudan devrim pratiğinin ateııi 

içinde bulunan bizlerin, bu pratiQin 
planlayıcısı , örgütleyicisi , yolgös
tericisi ve uygulayıc ısı olması ge· 
reken bizlerin "çözüm yöntemi ne· 
dir?" diye sormamız kabul edile· 
mez .Bu, kendi özgücüne güven duy
gusu köreltilmi§ ve kendisinin hiç
bir !jey yapamayaca§ını söyleyen 
halkımızın içinde bulundu§u olum· 
suz ruh halinin kişiliğimize yansı· 
masından ba~ka bir ~ey değildir . 
Hemen belirtelim ki. kurulmuSj bir 
ordunun ba.!jına getirilen iyi bir 
egitimden geçmiş: her ortalama 
insan iyi bir komutan olabilir. Ama 
ya ordu yoksa ve esas sorun böyle 
bir ordunun örgütlendirilmesi ise ne 
yapmalı? Kim bu orduyu ortaya 
çıkarıp sava!_ia seferber edecek? O 
halk kitlelerinin akın akın kurtulu!_i 
kuvvetlerinin saflarında toplan
masına yolaçacak kurtarılmı!i böl· 
gelere nasıl ula!iılacak? Bütün bun
ları kimler gerçekleştirecek? Ne 
yazık ki ço§u zaman bunların bizim 
görevlerimiz oldugunu ve bu görev· 
leri mutlaka yerine getirmekle yü· 
kümlü oldu§umuzu unutuyoruz . 
Unutmasak bile ba~armak Için ken· 
dimize yeterince yüklenmiyoruz . 
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Hep ba~ka yerlerden çözüm bek
liyoruz. Hep bir yerlere dayanma, 
hep umudumuzu birilerine ba§lama 
durumuna dü~üyoruz. Belki de bu 
"bir yerler" ço§u zaman d~ bir güç 
olmayabilir: Bu, partimizin bir üst 
organı, Merkez Komitemiz ya da 
Parti Önderli§i biçiminde de somut· 
la~abilir: Fazla önemli de§il. Onem
li olan bir ~eyleri bir yerlerden 
beklememiz, kendi özgücümüze ve 
militanın yaratıcı dehasına yeterin
ce güvenmeyiljimiz, çözümleyici ve 
yaratıcı olamayı!Jıml2dır. 

Bu noktada i~birlikçi ilkel mil
liyetçili§in etkilerinden de bahset
mek gerekir. Bu güçler yıllardan 
beri hep sömürgecilere ve emperya 
listlere dayandılar , sonuçta bu güç
lerin de§er verilmeyen basit bir 
kuklası haline geldiler. Günümüzde 
Güney ve Do§ u Kürdistan 'da ya!jae 
nan durum bunun en açık örne§idir. 
A!jiretlerinin önde gelen mensuplan 
ve tüm aile efradı ile birlikte bu 
parçalardaki hareketin tepesine 
çöreklenen gerici önderliklerden 
biri İran'da, ötekisi ise Irak'tadır. 
Şimdiki durumda a!jiretlerinin ileri 
gelenleri ve aile fertleri .. güvenlikli" 
bir yerde olabilirler, ama bu yal
nızca iki rejim arasındaki sava!}ın 
sona erdi§i güne kadar devam ede· 
bilecek bir "güven lik" tir. Savali bit
ti§i zaman kuklaların i!}i de bitecek, 
ı 975 yeni lgisinden daha onursuzca 
bir s~ na ula!Jacaklardır. Ama PKK 
Kürdistan halkının özgücüne daya· 
nan bir harekettir. Onun militanları 
da bilmelidirler ki, Kürdistan toprak
l arı faııist Türk sömürgecilerine 
mezar yapılmay ın caya kadar halkı· 
mız asla güvenlik içinde yaııayabi· 
lece§i bir ortama kavuııamayacak, 
her zaman için namusuna uzanan 
kirli bır elin varlıgını hissedecek, 
namusunu koru yamayacaktır. O 
zaman herkes yeryüzünün bu en 
a!ia§ılık ırz dü.!jmanının kirli emel
lerini boııa çıkarmak ve en sonunda 
topra§ımızı onun tedirgin edici var· 
lı§ından tümüyle temizlemek için 
en azından bulundu§u yerde onunla 
sava!jmak zorundadır. Kadını ve 
erke§i, ya!} i ıs ı ve genci ile her aile. 
her köy, her ilçe,her bölge ve giderek 
tüm bir ulus silaha sarılarak kendini 
savunmak, bulundu§u alana dÜ!J· 
man ı sokmamak ve kendi alan ın ı 
dü!jmandan kurtarmak zorundadır . 

Ulusumuzun her bireyi mutlaka 
ülkesinin çok küçük bir parçasını 
dü.!jmandan temizlemek, burada 
dü~manın degil, Ulusal Kurtulu~ 

Cephemizin bayra§ını dalgalandır· 
mak zorundadır. Halkımız ancak 
kendi bayra§ının dalgalandıgı yer
de dü!jmanın kendi namusuna yöne· 
len kirli tehditlerinden endi!je duy· 
maksızın ya.!jayabilir. Bunu halkı· 
mıza anlatabilmek zor degildir, hele 
hele dü.!jmanını bu denli tanımıli 

olan ve ona kar.!jı mücadele etmenin 
.!jart oldu§unu onayiayan bir halkı, 
bu gerçege inandırmak bizden ola· 
ganüstü yetenekler istememekte
dir. Zor olanısava!}an bütün bir ulus 
gerçegine ulaıımak, en basitinden 
en karınaıt ık olanına kadar buldugu 
her türlü silahlarla donanmı!j ve 
ülkesinin her kan!j topra§ ını çapul · 
cu i.!jgal ordularına kar!Jı kahra
manca savunan bir halk olabilmek
tir. Elbette bu zordur, ama ba!jarıla· 
bilir ve gerçekleııebilir bir "rüya"· 
dır. Lenin 'in ı 902'lerin Rusya 'sm 
daki devrimci hareketin durumuna 
bakarak söyledi§i gibi, "Ne yazık ki, 
Oizim hareketimiz iç inde, bu türden 
rüya görme çok uzaktır. " 

Ne olursa olsun , yine de .. i.!jte biz 
bunun rüyasın ı görmeliyiz!.." "E ger 
rüya gören kimse, rüyasına ciddi 
olarak inanırsa , ya.!jam ı dikkatle 
gözler, göz lemlerini gökte kurdugu 
~atolarla kıyaslarsa ve e§er, genel 
olarak söylemek gerekirse, rüyası
nın gerçekle~mesi için bilinçli ola· 
rak çalJ.Ş.ırsa, rüya ile gerçek ara· 
sındaki ayrıl ı§ m hiçbir zararı olmaz. 
Rüyalarla ya~am arasmda bir bağ 
varsa, her ~ey yolundadır. " (Lenin, 

Ne Yapmalı, Syf: 208-209) 
Peki, "rüyalarla ya~am arasın

da" nasıl bag kurabiliriz? Her !}ey
den önce sava~ı geliııtirerek, ülke
mizin uygun alanlarında sava!jı 

daha çok ~iddetlendirerek , dü~

mana ciddi kayıplar verdirip güç
lerini parça parça imha ederek, 
bunun için de silahlı kuvvetlerimizi 
geni.!jli§ine ve derinligine güçlen· 
dirip yetkinleııtirerek , kadroların ı 

ve komuta kademelerini büyük bir 
örgütlenme yetene§i ve yüksek bir 
disiplin ruhuyla donatarak ve en so· 
nu halk ordusu düzeyine ula!j;arak. 
İkincisi, devrimci sava~ın. geli!i· 
m esi için elverişli koşullar yarattıQı 
yerlerde yerel ya da bölgesel düzey
de ayaklanmalara ba!}vurmak, halk 

sava!jının birle.!jik güçlerinin sayı

sını sürekli artırarak, i.!jçi-köylü
devrimci aydınlar bloku temel ol
mak üzere bütün yurtsever halk 
güçlerini Ulusal Kurtulu!J Cephe· 
sinde toplayıp seferber ederek , kır· 
larda oldugu gibi ~ehirlerde de 
halkın devrimci şiddetini geliştirip 
kendisini en çok emniyette hisset· 
tigi yerlerde bile dürjmana saldırılar 
düzenleyerek , eli silah tutan her 
Kürdistaniıyı bir ulusal kurtulu.!i 
sava!jçısı haline getirerek. Üçüncü
sü , bütün halkın mücadele birligini 
yaratmak için Parti yönetimini ara· 
lıksız güçlendirerek , komiteler ve 
özellikle Partinin kitleler arasın· 

daki duyargaları olan hücrelerle 
bütün halkı Partiye ba§layarak , her 
hücreyi devrimin komuta merkezi 
haline getirerek ... 

Evet , her !jeyden önce ve bütün 
gücümüzle dü.!jmana vurmalı, sa 
va!Jı kızı.!jtırmalıyız. Mücadelemizin 
bugünkü evresi, devrimci sava!} ımı· 
zın sadece ve esas olarak kitleleri 
politik yönden etkilerneye yönelik bir 
sava.!j degil , pratik kazanımlara 

ula.!jması gereken bir sava!} olma· 
5ını gerektirmektedir. En azından 
kısmi zaferler kazanmayı hedef
leyen böyle bir sava!}, kesinlikle 
dü!}manın silahlı güçlerini parça 
parça imha etmek zorundadır. Ger
çek anlamda savaııta insiyatifin ele 
geçirilmesi de ancak dü!}man güç· 
lerinin imha edilmesiyle mümkün 
olabilecektir. Sözümona vura· 
cak hedef arayan , bir türlü uygun bir 
dürjman hedefine rastlayamayan 
birimler kabul edilmez bir durumu 
ya!}amaktadırlar . Her on insanunıza 
bir i.!jgal askerinin dü!j;tü§ü Kürdis
tan'da hedeften çok bir ~ey yoktur. 
Giap'ın da belirtti§i gibi , "Dü.!jmanı 
en çok toplandı§ı yerde yok etme 
açısından seyyar kuvvetleri bir no k· 
dada toplayarak , dü.!jman kuvvet· 
le re heryerde cevap verebilir, onları 
yokedebilir, da§ıtabilir ve ele geçi
rebiliriz. " Dü.!jmanın birçok karako
luna saldırarak onları ortadan kal· 
dırabiliriz. Operasyon birlikleri nin 
yan kollarına hücum ederek onlara 
agır kayıplar verdirebiliriz. Takviye 
birliklerini pusuya dü~ürebilir ve 
imha edebiliriz . "Cephe gerisi ve 
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cephesi olmayan, belirli bir ate.!j 
hattı bulunmayan, fakat her tarafta 
sava!j; meydan ı bulunan" bu sava!j;• 
ta, her yandan geli!j;tirece§imiz sal
dırılarla Kürdistan 'ı düııman için 
tam bir cehenneme çevirebiliriz. 
Unutmayalım ki devrimci savaıt sal
dırıdır. Bazı yerlerde ve anlarda 
savunmaya geçilse bile, bundaki 
am~ç yeniden saldırının koııullarını 
yaratmaktır. Düıımana saldırılma· 
dı§ ı, devrimin hücum ruhuyla hare
ket edilmedi§i yerde devrim geri
teyecek ve bundan kazançlı çıkan 
düııman olacaktır. Günler ve hatta 
aylarca belli bir alanda hareket ettik
leri halde dü!jmana tek bir ciddi 
darbe vurmayan , hep tek bir hedefi n 
etrafında dolanıp sözümona vur-

mak için fırsat kollayan , bir ajan 
pe.!jinden koııu.!jturup duran , devri
min önüne en soylu görevleri koy
du§u yerde hiçbir pratik kazanuna 
yol açmayan "eylemleriyle" avunan 
birimlerimiz devrimci sava!} bir 
yana kendilerini bile büyük bir teh
likenin içine attıklarını bilmek zo· 
rundadırlar . 

Silahlı mücadelemizin hedefleri 
arasında silahlı dü!j;man güçleri 
esas yeri tutsa da hedefleyece§imiz 
güçler sadece bunlarla sınırlı degil
dir. Özellikle dü!jmanın savaşı Kür
distanlıla!}tırmak amacıyla yerli bir 
engel olarak devrimci güçlerin kar
!jısına ç ıkardı§ı silahlı karşı-dev

rimci ajan·milis çeteleri de, .!jimdiki 
durumda hedefler programımız 

arasında önemli bir yere sahiptir. 
Çetebaşlarını ve halka karşı suç 
i!jlemi!} ajan-milis çeteleri acıma
dan imha etmek, ötekilerini daha 
de§i.!jik cezalara çarptırarak sila h
sızlandırmak, aldatılmı.!j olanları 

mücadelemize kazanmak ve böy
lece bu yapıyı en kısa zamanda tepe
teyerek yoketmek zorundayız. 

Elbette burada hedefler soru
nuna yeni açıklamalar getirecek 
de§iliz. Hedefler program ım ız belli
dir , Partimizin talimatlarında PE~
MERGE dergisinin çeııitli sayı

larında bu konuya kapsamlı bir 
biçimde de§inilmiş, geniş açıkla

malar getirilmi~tir. Gerekti§inde 
aynı kaynaklara yeniden baııvuru
labilir. 

Bagımsızlık ve özgürlük u§runa 
verilen her savaş , i!jgal ordularını 
imha edip dagıtarak onlara nihai 
darbe indirmeden kesinlikle zafer 
kazanamaz. Sava~ alanlarında bir
birileriyle çarpı!jan taraflardan her 
biri digerine boyun egdirmek ve ira· 
desini ona kabul etti rm ek için , onun 
silahlı kuvvetlerini imha etmek, 
daQıtmak ve teslim almak zorunda
dır. Ama kurtuluş kuvvetleri açısın· 
dan düşmanı imha edebilecek bir 
vapıya ulaşmak ancak daha büyük 

-Her Şey Halk Savaşı İçin! 

kuvvetler biçiminde örgütlenmekle 
mümkündür. Yurtsever köylü kitle· 
lerini silahlı savunma milisieri biçi
minde örgütlemeden, bölgesel si
lahlı birliklerimizi geliştirip güçlen
dirmeden, hareketli biriikierimize 
niceliksel ve niteliksel düzeyde da
ha da yetkinleşmiş bir yapı kazan
dırmadan, gerçek anlamda düşma
nın askeri birliklerini imha edebi
lecek, başlangıçta küçük çap lı çar
pışmalarda düşman kuvvetlerini 
yenilgiye u§ratabilecek ve giderek 
daha büyük savaşlarda kesin zafer 
kazanabilecek bir düzeye gelemeyiz. 
Düşmana her yerde saldırabilecek, 
hiçbir yerde ona rahat verdir
meyecek, her gün bir kanadını 

çökerterek panik içine sürük-

teyecek ve en sonunda pes ettire
cek büyük bir operasyon birlikleri 
toplulu§u biçiminde örgüdenmek 
de, hiç kuşkusuz, siyasa l olarak 
bi1inçlendirilllliş halk kitlelerini en 
geniş bir biç imde savaşın içine çek· 
mekle gerçekleşebilir. O zaman, 
mevcut durumumuzdan yola çıka· 

rak, sayısı az ve donanıını geri olan 
bir kuvvetle, yüksek bir askeri dona
nıma sahip ve sayısı çok daha fazla 
olan bir düşmanı yenebilir miyiz? 
Evet, yenebiliriz! Uzun süreli bir 
savaşta düşmanın bütün zayıf nok
talarını açı§a çıkara bilir, zayıf yan
ların ı daha çok derinleştirebilir , onu 
hiçbir zaman önüne geçemeyece§i 
hızlı bir çökü.!j, çürüme ve da§ılma 
sürecine sokabilir ve hatta .!jimdi
den yaşadı§ ı bu süreci çok daha hız
landırabiliri z. Buna kar.!jılık, gücü· 
müzü davamızın haklılı§ı ve son 
derece ilerici özelliginden alarak, 
halk kitlelerini hızla safianınıza 

çekebilir. kuvvetlerimizi en erken
den ço§altabiliri z, güçlü yanları

mızı daha çok geliııtirebilir, güç
süzlügümüzü güçlenmeye dönüş

türebiliriz . Dü!jmanımız ne denli 
vah!ji ve saldırgan bir güç olursa 
olsun, biz de bu dü!jmanı altetmek 
için elverişli !}artlar yaratmak, düş· 
manı hızla yenmek , uygun alan
larda ona öldürücü darbeler in
dirrnek ve giderek daha büyük 
zaferler kazanmak olana§ına sa
hibiz . 

Biz Kürdistan 'da bir ulusal kur
tulu.!j sava.!jı veriyoruz. Ulusal kurtu • 
lu.!j, Kürdistan'ın toplumsal gelişi· 
minin nesnel yarasıdır. Dolayısıyla 
i.!jçi sınıfı, köylülük, gençlik yı§ ıniarı 
ve devrimci aydınlarla toplumun 
bütün yurtsever sınıf ve tabakaları
nın hayati çıkarları ulusal kurtuluıı· 
ta ifadesini bulmaktadır. Dünya 
iııçi sınıfı ve ezilen halkların ortak 
çıkadarıyla da tam bir uygunluk 
arze<ten dava m ız ın bu haki ı ve son 
derece ilerici karakteri, ülkemizin 
bütün yurtsever güçlerini fa!jist 

-Her şey Ulusal Kurtuluş Cephesi İçin! 
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sömürgeciliSe kar.!jı harekete geçir
mede muazzam bir rol oynamakta
dır . Partimizin siyasal çizgisinin en 
yetersiz bir açıklanmasının, en basit 
bir propagandanın bile halk kitle
lerini şevkiendirmesi ve kitle eylem
liligi için zemin yaratması bundan
dır. Bu , pratik içinde çalı!Jan her 
arkadaşın yakından tanık oldu§ü bir 
olaydır. O halde, ~imdiye degin 
yürüttü§ümüz mücadelenin kitleler 
arasında yarattı§ı bu derin siyasal 
etkiyi örgüt gücüne dönü!j;türme· 
miz , halk kitlelerini mücadelemizin 
temel biçimi olan silahlı mücadele
nin geliııtirilip güçlendirilmesine 
hizmet edecek uygun örgüt biçim
lerinde bir araya getirmemiz ge
rekmektedir . 

Her örgütün niteligini do§al ve 
kaçınılmaz olarak belirleyen !}ey, o 
örgütün eyleminin içerigidir. Bunun 
için , ülkemizin bugünkü ko!j;ul
larında en basitinden en karma!jı· 
gına kadar yaratal::aQım ız her örgüt 
biçimi bir sava!): örgütü olmak, 
sava.!ja hizmet etmek ve sava!}ı geli.!j· 
tirrnek zorundadır. Kürdistan 'da 
savaıımadan örgütlenmek, örgüt
lenmeden sava.!jı geli!}tirmek müm
kün degildir. Bunlar etle tırnak gibi 
biribirine baglıdır. Kurmak ve geliş
tirmek için sava!jmak, daha büyük 
sava.!jlar açmak ve daha büyük 
zaferler kazanmak için kurmak ve 
geli!itirmek zorundayız. Yoksa sa· 
va!jmadan , sava!jı geliştirmeden 

halkı örgütlemek, dü!jmanı gerilet
meden örgütlerimizi koruyabilece
Qimizi dü!}Ünmek do§ru degildir. 

Devrimci savaııımız geli.!jtikçe 
ve !jiddetlendikçe. siyasal çal ı!jma· 

larımız savaııın kızı.!jtırılmasıyla 

desteklendikçe , halkımızın fa!j;ist 
Türk sömür!={ecilerine kar!Jı öfke ve 
nefreti daha çok büyüyecek , ülke
mizin birçok alanlarında kitlesel 
ayaklanmaların do§ması için ge· 
rekli koşulları hızla olgunla!j· 
tıracaktır. Bu durumda, biz, özellik
le ülkemizin stratejik alanlarında 
gerilla sava!} ını ayaklanmalarla bir· 
le!jtirebilir, ayaklanmanın sonuç· 
larını gerilla sava!} ma kanalize ede
bilirsek, bu alanları dü!jmandan 
tamamen temizleyebilir ve kurtarıl
mış bölgelere ula!jabiliriz. Bu 
mümkündür, gereklidir ve zorunlu
dur. Ülkemizdeki devrimci durum 
ve Ortadogu'nun siyasal ortamı 

bunun için son derece uygundur. 
Gerisi mücadele alanında dü.!jmanı 
savaşarak yenmenin sınırsız özgür· 
lü§üne sahip devrimci güçlere 
kalmaktadır. 

Şimdi dünya bize bakıyor , Orta
do§u halkları bize bakıyor, unut· 
mayalım! 

~imdi konuııma sırası bizde , iyi 
konuşmasını bilelim. Beynimizi, 
yüre§imizi, elimizi , aya§ımızı iyi 
konu!jturalım! Silahımızı iyi ko
nu!jturalım! 

Şimdi söz söyleme sırası halkı· 
mızda! Halkımız son sözü söy· 
leyecektir! Son söz kahramanca 
::>lmalıdır! Militanlar olarak halkı
mızı iyi konuşturalımf 

Elveri!}li co§rafyamız var, yüz
yıllardır ba§ımsızlı§ın ve özgürtü
gün özlemiyle yaşayan bir halkımız 
var , bunlara dayanalım ve sava!J.ı 

.!jiddetlendirelim! Halkımızın bin· 
lerce yıllık acılarını ve ıstıraplarını 
dindirrnek için gerilla sava.!jını tüm 
halkın sava.!jı haline getirelimi Yaş
lısı-genci yle, kadın ı-erkegiyle bütün 
halkı dü!jmandan intikam almaya 
ça§ıralım! Çocukları bile savaşın 
içine çekelim, bir halk a§ıtında dile 
getirildi§i gibi, kırk günlük bebe§in 
beline silah baglayalım! Haki ı dava
mızın gücü ve halkımızın sonsuz 
devrimci enerjisi ile dü.!jmanın de
mirini ve çeli§ini paramparça ede
lim! 

-Zafer PKK-ERNK-HRK Önderliginde Savaşan Kürdistan Halkının Olacaktır! 
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Kendi Belgelerinden Türk Ordusunun Acizliğini Sergiliyoruz 

BiR ÇÖKÜŞÜN iTiRAF! 1 TÜRK ORDUSU EN KAZ HALiNDE 

-IV-

• Türk Ordusunun Tarihi, Barbarilk ve Vahşettir! 
• Sömürgeci-Faşist Ordu, işbirlikçi-Tekelci Sermayenin Koruyucusudurl 
• Sömürgeci-Faşist Ordu, Emperyalizmin Beş Parailk Uşağ1d1r! 
• Sömürgeci-Faşist Türk Ordusu, insanlan Kişiliksf.z!eştirme Ocağ1d1r! 
• Sömürgeci-Faşist Türk Ordusu, Bugün Toplum Uzerinde Kaldinlmaz Bir Yüktür! 
• Nihai Yenilgi ve Yok Olup Gitmek Türk Ordusu için Kaçm1/maz Bir Soridur! 

GEÇEN SAYlDAN DEVAM 

SÖMÜRGECi -FAŞ iST TÜRK ORDUSU 
BUGÜN TOPLUM ÜZERINDE·KALDIRILMAZ BiR YÜKTÜR! 

Sömürgeci-fa~ist Türk burjuva 
zisi ve ordusunun ya~amaya hakkı 
yoktur . insanlıga hiçbirdeger kal
mayan , tersine bu degerierin !alanı , 
ayak altına alınmasıtemelinde ayak
ta durmaya çalı~an bir gücün tarih
sel olarak ya~amaya Cia hakkı ola
maz. Tam bir çökü~ dönemini ya~a 
yan Türk burjuva egemenligi artık 
son nefesini vermek üzeredir. Bu 
kesinle~m iı;t i r. 

Çünkü, bu sınıfın egemenligini 
Türkiye toplumu artık bir an bile kal
dırabi lecek durumda degi ldir. Çün 
kü , onun kanlı ellerini bagazından 
sökmeksizin kendisi de nefes ata 
mayacak haldedir. Türkiye halkı bu 
çürü müı; egemenliği yıkmak zorun
dadır . Çagdaı; geliı;meyi yaı;amas ı , 
onurunu kazanması ancak böyle 
mümkündür. 

Sömürgeci-faı;i st Türk ordusu
nun egemenligi altında, Türkiye 'de 
ya~am tanınmaz hale gelmiı; , çeki l
mez olmuı;tur . Bu egemenlik her 
türtı:i geliı;menin önünü tıkarnakla
d ır. Toplumun üzerinde mutlaka atıl
ması gereken b ir yük , bir çöplüktü r. 

Sömürgeci-fa~ist Türk ordusu 
bugün toplum üzerinden mutlaka 
atılması gereken bir yüktü r dedik. 
Ama sadece atılması gereken bir 
yük oldugunu söylemek yetmiyor. 
Nasıl bir yüktür önce onu görmek 
gerekiyor. Bunu üç aç ıdan ele alaca
gız. Birincisi ; siyasal açıdan , ikin cis i ; 
ekonomik aç ıdan, üçüncüsü ; sosyal 
ve kültürel açıdan olacak . 

Türkiye 'de büyük bi r siyasal çık

maz yaı;anıyor. Bun un sorumlusu 
kim demeyecegiz. Bu nasıl yaratıldı 
diye soracagız . 

Türk ordusu, bütün agırl ıgıyla 
toplumun üzerine oturmuı;tu r . Ön
ceki bölümlerde bunun nasıl oldugu 
belirtildi. Toplumun bütün ya~am 
gözeneklerin i nas ıl tıkadıgı, top
lumsal ve siyasal ya~ama kendi 
ç ıkarları dogrultusunda n as ı l yön 
verdigi de antatılmaya ça lı ı;ıl dı. 
Amacımız bir inceleme yapmak de
git. Sadece çıplak bazı gerçekleri 
ortaya koymak istiyoruz . Her ı;ey 
gözönündeyken buna ihtiyaç var 
m ı? Oldugunu söylüyoruz. Çünkü 
bazı gözler gerçekleri görmek iste
miyor , ak olana kara diyor; umudun 
karartıc ısından umut bekliyor, en 
büyük sahteliktera gerçek diye sarı
lıyor . Bütün bunlar bugün yaı;anı
yo r. 

Türk burjuva egemenilgi tersin
den dogdu. Dünyaya tersinden 
baktı . Türkiye toplumuna da aynı 
bak ıı;ı hakim kılmaya çalıı;tı. 

Türk burjuvazisi,ordunun doğur
dugu bu burjuvazi , ordu gücüne 
dayanara k öncelikle bütün suba~ 
larını tutmaya çat ıı; tı. Ama bu , ordu-

nun izin verdiği ölçüde ve izin ver
diklerince yapıtabi Idi. Bunun dıı; ına 
hiçbir zaman çıkılmadı. 

"Cumhuriyet"in kuruluı;unu hatır
l ayalım . Daha baı; ındayken i ı; in n as ı l 
kuruldugu önemlidir. 

"Cumhuriyet"in ku rucusu olan 
kemalist kadro tümüyle ordu mensu
budur.Sivilleriseaga ve eı;raftakımı 
ya da sarayla hiçbir zaman baglarını 
koparmamıı; olan ve aynı zam anda 
Batı kültürünün etki si attındaki ya
zarıard ır . Gerek yazartarın, gerekse 
aga ve eı;raf takımının siyasal ba
kımdan kendi lerin i tümüyle ordu
ya bag ımlı görme du ru mları vardır . 
Sınıf karakterleri bakım ında n toprak 
ağasıve ticaret burjuvazisin in çıkar
larını formül e edebilecek ve bunları 
bir devlet biçiminde örgütteyecek 
güçleri yoktur. Toprak ağası ancaK 
orduya dayanarak yaı;ayab ilmekte , 
ticaret burjuvazisi de sınıfsal yaı;a
mını ancak yine bu güce dayanarak 
saglayabilecegini bilmektedir. Sa
rayda dogmuı; ve sürgün yıllarında 
bile sultanlığın hazinesinden yaı;a 
yabilmiı; olan "ayd ın "lar ise çarpık 
bir ulusçuluk bilincinden öte neyi 
savunduklarını dahi biterneyecek 
kadar, aydın olman ın ölçülerine ya· 
bancıd ırlar . Bu durum , Türk burjuva 
geliı;im inin özelliklerine dayan
maktadır . Türkiye 'de burjuvazi, Bat ı 
Avrupa 'da oldugu gibi feodalizmle 
mücadele içerisinde güçlü bir eko
nomik temel üzerinde yükselmedi
glnden onun ç ıkarları sarayla-feo
dalizmle kopuı;mam ıı; , onun içinde 
doğmuı; ve dotayıs ıyla bu siyasal ve 
ideolojik planda da bir uzla~man ın 
da ötesinde· eskinin içinden ı;ekil
lenmeyi getirm i ı;ti r . Bu durum , çar
pık biçimiyle "aydın "a yans ımıı; ; 
giyim ve yaı;am ıyla Batıy ı takli te 
çatıı;an "aydın", kafa s ında saray po
litikac ıtıgı ve dalkavuk l uğunun bü 
tün izlerini ıa~ı mıı;tır. Çıkar l arını for
müle ettiği sınrr bagımsız bir sınıf 
kiı;iliğini taı;ımadıgından , o da ba
gımsız bir kiı;il ige hiçbir zaman 
ulaı;amamıı;t<r. Egemen s ınıfları ya
ı;atan ordu , doğal olarak aydın ı da 
biçimlendi ren ve onun tek sığınağı 
olmuı;tur. Bu durum günümüze ka
dar da ağır bir biçimde yaı;an mak· 
tadır . 

Egemen s ın ılları kendi elinde 
dönü~türen ordu, bu dö nüı;üme 
uyg un pol itik biçimienmeyi de tü
müyle kendisi yaratmıı; , eskinin sa
ray dalkavukları bu kez de Kema
lizmin dalkavukluğunu üstlenmeyi 
kendilerine en degme politik kimlik 
kabul edinmiı;lerdir. Türkiye politi 
kacılığının ve "aydın "ının rolü, Kema
lizmin basit bir dalkavuklugu ve savu
nuculugunu yapmaktan öteyegeçe
memiı;tir . ilk politik parti olan Cum-

huriyet Halk Fırkası, Türkiye 'de bur
juva politikac ıfığının ilk bi çimleni ı; i~ 
dir.M. Kemal'in kurduğu bu parti,tek 
politik güç olarak ve M. Kemal 'in 
belirlediği kadrolarla Türkiye 'nin si
yasal yönetimini eline almıı;tır. Bu
nun dıı;ında hiçbir siyasal otuı;uma 
olanaK tanınmamıı;tır. Egemen sınıf
lar içinden gelen bazı ç ıkıı; ların bile 
önü anında tıkanmıı;tır.Bütün iktidar 
gücü orduda toplandığından , bun
ların ciddi bir muhalefet otuı;turma 
durumu da zaten o lamamıı;tır . Eko
nomik temeli zayıf, tümüyle askeri 
güce dayanan böyle bir s ın ıfsa l erk 
ise, açık ki kendisini ancak siyasal 
düzenbazlıgın en üst bi çimiyle ko
ruyabilir. Kemalist yönelimde görü
len de budur. M. Kemal , kiı;isel 
muhaliflerin i bile komplo ve cinayet
lerle saf dıı; ı bırakmakta tanınır . O, 
gücünü ordudan ve bu yöntemleri n
den almıı;tır. Tarihe ba~arı diye ge- · 
çen birçok olayın aslında kan ve kir 
vardır . Çankaya, Osmanlı imparator
lu ğunun komplo ve dalave resiyle ün 
ya pm "i sarayiarına ta ı; çıkartan bir 
üstünlük sergilemiı;tir bu sahada. 
Değiı;en tek ı;ey, padi~ah ın tacı 
yerine M. Kemal'in baı;ına oturttugu 
'1ötr ı; apka " olmuı;, sarayın dalka
vuğu burada "millet vekili " kimliğini 
almıı;tır. Türkiye 'de siyasetçi budur. 
Pol iti kacının siyasal bir kiı;iliği yok
tur. 

Mustafa Suphi ve yoldaı;tarının 
Karadeniz'de , M. Kemal'in emriyle 
katledilmesinden sonra , kemalist 
kadro iı;çi sın ıfı hareketi içerisinde 
de tam bir hakimiyet kurmuı;tur . 
Türkiye iı;çi sı nıfının bağıms ız eko
nomik ve siyasal örgütleniı;ine en 
küçük bir müsaade bir yana, en ı; id 
detli biçimde üzerine yürünm üı;tür . 
Türkiye sosyal ist hareketinin önder
ıer i nin Kemalizmi tam kavrayama
malarından ötürü karı; ıta ı; tı kları acı 
son, Türkiye i~ç i sınrrı hareketinin 
baı;aı;agı gidi~inin de baı;langıc ı 
olmuı;tur. Kemalistler, önderleri kat
ledilen iı;çi s ınıfı hareketini, davaya 
ihanet edenlerin ihaneti üzerinde 
tümüyle kendi ç ıkar ve iht iyaç ları 
doğrultusunda örgütleme yolu na 
gitmişlerdir. M. Kemal , Talat Pa~a 'ya 
yazdığı mektubunda, "gerekirse Bol
ı;evizm i de biz kurarız " diyor. Ve 
gerçekten de , Ekim 1920'de Türki 
ye'de yükselen komünist hareketi 
kırmak için M. Kemal'in eliyle b ir 
Komünist Partisi kuruluyor. Bu "Ko
münist Partisi "nin kurucuları ise 
Ittihat ve Terakki 'nin eski liderlerin
den baı;kası olmuyor. i ı;çi s ınıfının 
sendikal örgütlenmesi kar~ ısındaki 
politika da daha fark lı değil. Yalçın 

. Küçük , 'Türkiye Uzerine Tezler-l"de, 
M. Pavloviç-V. Gurko Kryeı;in-F . 
Raskol'nikov tarafından yazılan 
"Bağımsızlık Mücadelesinde Türki
ye" adlı kitaptan ı;öyle bir alınt ı yap
mllj : "ittihat ve Terakki iktidarı şo
venist Türk burjuvazisinin partisi 
olarak iktidara yerieşlikten sonra, 
gelişen sosyalist ve sendikal hare-

ket/ere karşı, açıkça sert bir müdaha
leye başladı. Sosyalist basına uygo
fanan baskıdan daha dnce sözetmiş
tik. işçi sınıfı hareketinin belli lider
lerine uygulanan baskı daha sert 
oldu. Parti lideri Ahmet Salim, Istan
bul'da öldürüldü; Tevfik Nevzat yurt
dışına gdç etmek zorunda bırakıldı. 
S. Faik, M. Hasip Anadolu 'nun 
derinliklerine sürüldü. Bunların ya
nında Jön Türkler, sendikal hareketi 
ellerine alabilmek için her çareye 
başvurdular. Bu amaçla milliyetçi 
yarı mesleki drgütlere para yardımı 
yaptılar; birçok sendikanın yöneti
mine de işveren ya da onların ajanları 
türünden 'kendi adamlarını' getire
rek yarı-resmi örgüt haline çevirdi
ler." (syf: 43-4 4) ittihat ve Terakki 'nin 
bir devamı olan kemalist iktidar, 
mayasında bulunan işçi sınıfı ve 
halk düı;manlıgını çok daha ileri 
boyutlarda temsil etmiştir. 

Kısaca, Türkiye'dedaha işin başın
dayken. sosyalist ve işçi sınıfı hare
keti kendi gerçekilginden koparıl
mış , bagımsız siyasal ve ekonomik 
örgütlenmeye en küçük bir olanak 
dahi tanınmamış, sosyalist ve işçi 
sınıfı hareketi art ık Kemalizmi yaşa
mış , onunla varolmuştur. Bunun her 
aşılması girişimi ise cinayetle so
nuçlandırılmıştır. 

Kemalist yönetim tek s ınıf dikta
törlügüdür. 12 Eylül ise, bu sınıf 
diktatörlügünün en son noktaya 
varışı ve gerçek kimliğiyle ortaya 
çık ı ş ıd ır. 12 Eylül re jimi altındak i 
Türkiye'nin siyasal atmosferi, 1920'
lerin Türkiye'sinin siyasal atmos
ferinden öz itibariyle hiç de farkl ı 
degildir; 12 Eylül'de sadece dahada 
yoğunlaşmış ve dayanı lmaz bir hal 
almıı;tır . 

TC 'yi ordu kurdu, ordu koru yor. 
Türkiye'de politikay ı ordu çizdi, çer
çevesini ve fon unu o bel irledi ; ı; imdi 
de olan budur. Türkiye demokrasiyi 
hiçbi r zaman tanımadı ; demokrasi 
bugün de Türkiye 'ye çok yabancıdır. 
Demokrasi oyununa Türkiye'de 

geçmiı;te de daima baı;vuruldu ; 
bugün de oynanan aynı oyundur. 

Türkiye 'de politika sadece ordu
nun tasarrufunda olmuı;tur. M. Ke
mal'in belirtt iğ i gibi "komüni stlik "de , 
işçi s ın ılı önderligi de, "halkç ılık " da 
yani muhalefet de, iktidar da Tü rk 
ordusunun , onun siyaset sahnesine 
sürdüğü asker ve sivil kadroların 
elindedir. 

Daha önceki baı;tık larda kısmen 
deginilmişti. Ekonomik ve sosyal 
gelişimierin dayatmaları sonucu, si
yasal planda da buna uygun düı;en 
bazı değiı;iklikle re ihtiyaç duyul 
dugu ve bunların da yi ne doğrudan 
ordu eliyle gerçekleştirildiğinden 
söz edilmiı;ti. iki partili döneme 
geçiş , doğrudan devlet eliyle i şçi 
sendikaların ın kurutuşu , oluı;turu lan 
tüm emniyet sübaplarına rağmen 
toplumsal geni şlemen in bu sübap
ları da zorlamasıyla 1960 dar
besine varıı; , 12 Mart ve 12 Eylül ; 
Tü rkiye'deki siyasal ge li~me dogrul
tusunun hangi gücün yön veriı;i 
altında olduğunu en kısa bir özet 
olarak ortaya koymaktadır . 

Tarihe i~in baı;langıc ını görmek 
açısından k ısa bir değinmeda bu
lunduk. Amacımız tarihi incelemek 
degil. Bu başka bir yazının konusu 
olabi lir. Ve bunla r derinliğine ya 
pılmıı;t ır . 

Türkiye'de böyle baı;layan-
burjuva politikacılığın ın vard ığı nok
ta faş i zmin parlamentosudur. Bu 
deyim garip gelmem eli. Parlamento 
deyimi faı;izmin yanında elbetteki 
denk düı;m üyo r . Ama bu Türkiye 'de 
garip değil . Çünkü hep böyle oldu . 

Politika ,ekonominin en yoğuntaı;
mıı; ifadesidir. Bu , evrensel bir doğ
rudur. Cılız Türk burjuvazisi , bedenini 
ancak baskı ve şiddet temelinde kan 
emerek semirtebilirdi . Ken disi dı 
ı; ında ve kendisi için olmadıkça hiç
bir sınrra ç ı karlarını formüle etme 
hakkı tanımamak zorundaydı. O da 
bunu yaptı. Hertürlü ge lişme yolunu 
tıkadı. Komplo, cinayet, suikast ve 
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her türlü dalavere pol itik yöntemi 
oldu .Öyle birsınıf ın, kurallarına göre 
politik mücadele vermesi beklene
mezdi. Her ~eyi kendisinde topla
mak istedi. Bunu güçlü oldu!) u için 
yap m ad ı. Tersine güçsüzlüfjünden 
oa~vurdu. Muhalifleriyle kalle~çe 

dövü~tO. Muhalefete dayanacak 
gücü yoktu . Türkiye Komünist Par
tisi 'nin önderlerini bunun için katletti; 
sahte "Komünist Partisi "ni bunun için 
kurdu ; bag ıms ız i~çi sendikalarına bu 
nedenle tahammül edemeyip daha 
i~ iri ba~ındayken sendikaları devle
te , baglayıp, yönetimine ajanlarını 

oturttu,çıkan gerçek i~çi önderlerini 
ise soluk almalarına fırsat tanıma
dan katletti. 

Ordunun çizdigi siyasal ·çerçeve 
gerçekte reformizme bile kapalı ol
du. Bu çerçeve içerisinde en cesur(!) 
çıkı~lar reformizmi a~amadı; ama 
onlar bile bu çerçevede bogulup 
kaldı. 

Düzen bir kez kendi çerçevesini 
oturttuktan sonra , olu~acak örgütlen
melerin dogrudan onlar tarafından 
örgütlenmesine de gerek yoktu. 
Ekonomik ve toplumsal geni~leme 
1960'1ara dogru sınıfların örgütlen
melerini dayatınca , ~iddetle engel
leme yetmez oldu. Geli~me zorladı. 
Bir deyimle elbise dar gelmeye ba~
lad ı. Kitlelerdeki muhalefet arttı. Eski 
kanallar bunu akması gereken yere 
yeterince akıtamaz oldu . Sular ta~ ıp 
ba~ka yere akabilirdi. 1960'da ordu 
bu nedenle gövdesini dogrudan 
öne çıkarmak zorunda kaldı. Hatta 
bunun için kurban da verdiler. Bundan 
çekinmediler.Ama yine her~eyiters 
yüz ettiler. Bu yeniden düzenleme 

hareketine öyle bir maske geçirdiler 
ki ,bundan birde "Hürriyet ve Anaya
sa " bayramı çıktı. Bu "bayram " ı 12 
Eylül rejimi kaldırdı. 

12 Eylül rejimi ,düzen adına ba~
ka düzeltmeleri de yaptı. 1960 ve 12 
Martda rbelerindeyarım kalanlarıta

mamlad ı. 1960'1arda toplumsal ge
ni~lemeye baglı olarak elbiseyi ge
ni~letilmi~ göstermek gerekiyordu. 
Buna dikkat etmek gerekir. Sadece 
elbise geni~letilmi~ gibi gösterildi. 
Bu daha çok insiyatif saglamak için 

. yapıldı. Yoksa gelişmenin yönü de
gi~ebilirdi. Her şeye n üstten tutuldu. 
Tekeleilikle bütünle~en i~birlikç i 
burjuvazi, ordunun dogrudan mü
dahalesiyle en üstten bütün ekono
mik ve siyasal gücü kendisinde 
toplamaya çalı~ ırk en ,kendisinin çiz
digi çerçeve içerisinde toplumun 
diger kesimlerinin siyasal , ekono
mik ve demokratik örgütlenmelerine 
de yeniden biçim vererek kendisinin 
yetmeyen yan ların ı onlarla tamam la
mak istedi. Kendisine hizmet ettigi 
ölçüde buna izin verdi , çerçevesini 
kendisi belirledi. Buna da 1960 
Anayasası denildi. Bunun demok
rasiyle hiçbir ilgisi yoktu. Güvenilir
liligi de yoktu. Nitekim bu açıga 

çıktı. 

Bezi dokuyup, modeli belirleyen, 
elbiseyi biçip diken ordu, 1971 'de 
makası yeniden eline aldı . i~birlikçi
tekelci burjuvazinin ekonomik palaz
lanması için burjuvazinin diQer ke
simlerinin siyasal iktidar-· üzerin
deki kısmi etkinlikleri bile artık çekil 
nı"ez olmuştu. Üstelik her ~ey , bek
lendigi ve istenildiği gibi de geliş 
miyordu . Dünya ve bölgedeki birçok 
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siyasal geli~me Türkiye toplumunu mar'ıın,ortamıboguntuyagetirmenin 

·da etkiliyor·,·özellikle aydın g.enÇiik en etkin iki aracı olarak seçilmi~ler
sosyalist ve ulusal kurtul u~ hareket- dir. 
lerinin etkisiyle çerçeveyi zorlayan Ama yine de ordu, 12 Mart'ı 
bir tehlike -haline geliyorlardı. Siya- degerlendirirken kendisini ba~arısız 
sal planda kesin insiyatif korun- sayıyor. Bu bir anlamda dogru. Aynı 
maksızın, mevcut tehlikelerin önüne zamanda kaçınılmaz. Mutlak haki
geçmek mümkün degildi. 12 Mart miyet yoktur. Zor her ~eyin hakimi 
1971 'de muhtıra verildi ve ordu ikti- olamaz. Kendisini bütünüyle askeri 
darıelinealdı.Amagerçektebunu , o zora dayandıran bir güç, aynı za
günün ko~ulları içerisinde boyveren manda kendisinin sonunu hazırla
gençlikvei~çisınıfıhareketiiktidara mı~ demektir. Bir sınıf kar~ıtlarını 
yürüdügü, ciddi bir tehdit olu~tur- zayıf dü~ürerek ve onların zay~lıgı 
dugu için degil, buna yol açabi- üzerinde ya~amaya kalktı mı , gele
lecegi için yaptı. Güçsüzlügünden cek onun için kısa ve karanlıktır. 
hemen silahına sarıldı. Türkiye sosya- Orduda dagan, orduya dayanarak 
list hareketi kendisine yeniden çık ı~ palazlanan ve onun ~iddeti ile muha
bulmaya ve ayakları üzerinde dur- lefeti bastıran Türk burjuvazisi için 
maya çalı~ırken yapıldı. E ger ayak- ·en kötüsünden birson kaçınılmazdı. 
ları üzerinde d urmasına fırsat . ta- Nitekim en çok zayıf dü~ürdügünü
nınsaydı kendisinin buna kar~ı zannettigi noktada kendısinin za
koyma gücünün olmadıgını biliyor- yıllıkları açıga çıKarıldı , yıkımın . 

du. Gençlik hareketinin önderleri e~igine getirildi. Bu nokta: Kürdis
bu nedenle idam edildi ve katledildi- tan' dı. 
ler. Çünkü onlar çerçeveyi zorlamak Türk sömürgeci burjuvazisi ve 
istediler, acemi adımlarla sadece . ordusu 1970'1erde hiç hesaplarında 
buna yeltendiler. Ama bu bile ordu- olmayan birgelişmeyle karşı karşıya 
nun an ında herekete geçmesine kaldı . PKK hareketi, Türk sömür
yetti . geci egemenliginin sadece geli~-

12 Mart ordu için önemli bir meyi değil , yaşam gözeneklerinı 

deney oldu. Daha ''Cumhuriyet" kuru- tıkadığı Kürdistan zemininde tarihin 
lurken halkın üzerine atılan "ag " ve yaşamın bir dayatması olarak 
onarıldı. 1960'da kurulan Özel Harp ortaya çıktı . Bu doğuş , Türk sömür
Dairesi ilk sınavını verdi , sohraki geci burjuvazisi ve ordusunun ha
geli~melerehazırlandı.1960sonrası kimiyelindeki bir boşluktan değil , 

demokratik görünümlü bütün ku- tersine en katı hakimiyet ve şiddet 
rumiara yerle~tirdigi elemanlarıyla ortamında buna karşıt olarak ger
geli~melerin insiyatifini kendisinde çekleşti. Bu konuda Türk sömür
toplamaya çalı~an Özel Harp Daire- geci burjuvazisi ve ordusu gerçek
si. bu darbe ıle oırııKte bırazaaha tenyapabileceğiherşeyiyaptı.Fiziki 

oturau , faaliyetlerini sistemle~tirdi. katliamdan kültürel katliama kadar 
Yapılan gen i~ tutuklamalarlaen s ıra- her türlü katliam ı gerçekle&tirdi, Kür

dan sempatizanlara kadar ögrenci 
ve işçi hareketine katılanlarzindanlara 
dolduruldu . işçi s ın ılının sendikal ve 
grev hakları verildigi gibi alındı. Bu 
hak işçi sın~ı ve sosyalist hareket 
bastırılarak verilmi~ti , bastırılarak da 
alındı. i~kence altında ihanet daya
tıld ı. Bunda önemli sonuçlara da 
ulaşıldı. Nasıl ki M . Kemal "Cumhu
riyet"i kurarken TKP'nin önderlerini 
katlettirip , kendi kadrolarından 

resmi bir "KP" kurmu~, i~çi sendika
larını da yine kendi ajanlarıyla oluş 

turmuş ve siyasal-toplumsal ge
lişmenin önünü böyle almaya çalı~
mışsa, 12 Marnadaamadahageliş
tirilmi~ yöntemlerle aynı politika 
uygulanmı~tır. Bu kez bir degil , adı
nın başına "devrimci", "sosyalist" 
yaftası yapıştırılan birçok örgüt or
taya salınmış , bilinçli bir karmaşa 
yaratıl m ı~ tır . 12 Mart sonrası yerden 
biter gibi birçok örgütün türemesi , 
karmaşa ortamı içerisinde gerçek
Ilgin bogulması durumu vardır. Ara
larında ciddi hiçbir ideolojik-politik 
ayrımolmayan ama kanlı-bıçaklıbir
birine giren ve potansiyeli heder. 
eden örgütlerin gerÇ,ekligi burada 
aranmalıdır.12 Mart1a öylesine çar
pıklık yaratılmı~tır ki, sol örgütlerin 
durumu sosyalizm arabasıyla yola 
koyulan ama hep birbirlerine tos
layan , çarpışan arabalara benzemi~
tir. Hiçbiri devlete-rejime yönel
memi~tir. Parlamentoda yeralan res
mi düzen partilerinin durumu ise, 
zaten açıktır . Ama bunların içinde 
CHP ve MHPolayları önemlidir.lkisi 
aynı gerçegin bütünüdür. Senaryo
yu düzenleyenler açısından bir el
manın iki parçasıdır . Hedef saptır-

distan halkını ve tarihini yok etmek 
için elinden geleni uyguladı. Sal
dırdı , yıktı, öldürdü , bu ülkeyi kana 
buladı , hatta öyle bir noktaya getirdi 
ki bu. ülkenin insanları kendi gerçek
liklerine önemli oranda yabancılaş
tı lar. Türk sömürgeci burjuvazisi ve 
ordusu, PKK hareketinin gelişme
mesi, anında ezilmesi . için de her 
şeyi yaptı. Daha ilk adımda önder
lerini katletti, tarihinde kendisine 
hep başarı kazandıran komplo ve 
suikastler de hazırladı, ajan-prova
katör örgütler yaratıp mücadelenin 
üzerine de gönderdi, feodal ajanları , 
ıa,ist çetelerini de harekete geçirdi, 
polis CIA'nın en son taktiklerinekadar 
her türlü yöntemi uyguladı, sayıları 

binleri bulan askeri birlikleriyle ordu 
da harekete geçti, 1979' 80'e varıldı
ğında helikopterler, bombalar da 
kullanıldı , ama gelişme durdurula
madı. Çünkü bu dogum ve geli~ me 
kendi ortamında degil ,ona kar~ ıl bir 
olaydı. i~te onun için ba~arılı ola
madı , olamazdı. 

Türk sömürgeci burjuvazisi· ve 
ordusu PKK'nin dogu.~uyla birlikte 
tarihsel olarak yenilmi~tir , iflas et
mi~tir.i~te 12Eylül bu iflas ın ve yenil
ginin kabu.lüdür. 

12 Eylül 'deorduaçık sava~ düze
nini ald ı. Sömürgeci-fa~ist ordu ve 
burjuvazi için bu noktadan sonra bir 
takım örtülere gerek de kalmamı~tı. 
Sivil siyasal düzen maskaralıgına 

artık tahammül edemezdi. Bunları 
varederken o, sömürgeci burjuva 
egemenliginin kurumla~ıp otur
masını saglamayı ve her türlü geli~
menin önünü bunlarla tıkarnayı 

amaçlam ı~! ı. Oysa ~imdi bunlar ge
reksiz bir kalabalık olmaktan öteye 
anlam ta~ımıyordu . 12 Eylül 'de orta
dan kal d ır ılan ~ey demokrasi degil
di , örgütlenme ve konu~ma özgürlü
gü de degildi. Türkiye'de bunlar hiç
bir zaman olmadı. Ortadan kaldırılan , 

oyunun bozulması sonucu gereksiz 
hale gelen sahne ve oyuncuları idi. 
Sahne kapatıldı, oyuncuların i~ine 

son verildi. 
12 Eylül 1980 ve özellikle de 15 

Agustos 1984 sonrasında Kürdis
tan 'da sava~ en kızgın noktaya ula~
tı. Türk egemenlik sistemi, PKK 
önderliginde geli&en Kürdistan Ulu
sal Kurtuluş Mücadelesi karşısında 
zayıflık ve çürümüşlügünü gizleye
medi. Ordunun sefaletinde her şey 
açıga çıktı. Türk egemen sınıfları , 

tarih boyunca hep oldugu gibi güç 
karşısında tutunamadılar. korkuya , 
telaşa kapıldılar, her şeyi yüzlerine 
gözlerine bula~tırdılar. Üstelık he-

n üz yeterli bir güç ve örgütlülükle bile 
çıkılmadı, Türk ordusu buna rag
men diz çöktü, ve yine tek umudu 
olan kan ve ihanete sarıld ı. 

Kürdistan'da yaşanan gerçek bu . 
Türkiye ise biraz daha farklı. Fı;ışist 
sömürgeci ordu ve burjuvazi Türki
ye 'de hala gerçekleri tersyüz etme
nin hesap ve çabaları ·içindeler. 
Bunda, kendi çizdigi çerçeveyi bir 
türlü aşarnam ı~ yapılara güveniyor. 
Bu çerçeve içinde kalındıkça niyet 
ne olursa olsun ancak kendisine hiz
met edecegini, çerçevenin için: 
deki her yapıyı istediği gibi yqnlen
direcegini biliyor. Onun bu konudaki 
deneyimleri ·hayli fazla. Bu çerçeve 
bir tuzak. Türkiye solu'nun artık bu 
tuzaga düşmemesi gerekiyor. Ama 
birçoğu düştü bile . Hayır aslında o 
tuzaktan hiç çıkmadılar , kurtulmak 
için de çalışmadılar. 

Sömürgeci-faşist rejim, son oyu· 
nun u aynı anda iki perdeden oynu 
yor. Kürdistan'da açık savaşıyor, sa
vaştığı gücü ila.n ediyor. Türkiye'de 
ise Kürdistan'da yürüttüğü savaşa 
karşı güç toplamaya çalışıyor . Bütün 
becerilerini kullanarak, şovenizmi 

en son noktaya kadar körükleyerek 
üstelik herkesten oyuncu olmalarını 
istiyor. Bazıları buna "demokrasi" 
diyorlar. Artık buna bir aldanma da 
denilemez. Tarih ve gerçekler bu 
kadar açığa çıkarılmışken bu al
danma olamaz. 1986 Türkiye'sinde 
i~çi mitingleri düzenleniyor, 1986 
Türkiye'sinde partiler kuruluyor, 
" halkçı "sından "demokrat"ına ve 
hatta "sosyalist"ine kadar bunların 
hiçbir türlüsü eksik değil. Ama niye, 
nasıl? Bu açık. Artık, yeni birşeys.öy

lemeye gerek yok. Bu yeni bir oyun 
değil. Bu oyunu ilk kez M. Kemal 
sahneledi ve hep sahnede kaldı. 

Türkiye halkı gerçekte bu oyunu hiç 
de seyretmek istemiyor, istememel i. 
Türk halkı ve işçi sınıfınasadeceköle
liği getiren, "sağabildiğin kadar sağ 
sesini çıkarmaz" dedirten bu oyun, bu 
siyasal ahlaksızlık artık kaldırılamaz. 
Ordu, Türkiye halkının alnına onur
suzluk damgası vurmak istiyor. Bu 
utanç taşı namaz. 

Türk ordusu , Türkiye'de emekçi 
sınıfların gerçek siyasal ve demok
ratik örgütlenmelerinin önünü yine 
en bayat yöntemlerletıkamayaçalış
maktadır . l~çiye kendisi miting ve 
grev yaptırmakla, kendi "sosyalist"
lerini piyasaya sürmekte , işkenceye 
karşı kendisi "muhalefet" etmekte , 
hatta kamuoyu nezdinde suçlular 
"cezalandırılmakta ", bu kanlı rejim 
kendi suçların ın bedelini ödelecek 
günah keçilerini her zaman oldugu 
gibi yine bulmakta ve böylece ma
sum pozlara bürünmeye kalk ışabil

mektedir.l~kenceciler,cellatlar, kan 
emiciler "özgürlük kahramanı" ilan 
edilmektedir. Halk kitlelerine ise 
sadece bunu seyretmek ve ard
larından yürümek dayatılmaktadır . 

Düzenin "sol"ları ise bunda en bü
yük araç olmaktadır. 

Burjuva demokrasilerinde basın , 

üniversiteler ve diger kitle örgütlen
meleri burjuva s _ın ırlar içerisinde bile 
olsa siyasal bir kuvvet oluştururlar. 
Oysa Türk-iye 'de böyle midir? B as ın 
sadece generallerin sözcüsüdür, 
üniversiteler faşizmin hizmetinden 
çıkmazıar , kitle örgütlenmeleri sa
dece faşizmin taban örgütlenmesi 
oldugu müddetçe ya~ayabilirler. 
Yani , bütün bunlar iktidarın kar
şısında bir kuvvet, bir denge gücü 
degil, tam tersine faşizmin güçlen 
mesini amaçlayan , ona hizmet ettigi 
müddetçe varlıklarına izin verilen 
fa~izmin yan kurumlarıdır. Bu nokta
da basın avazı çıktıgı kadar "san
sür"e karşı oldugunu haykırsın; be~ 
para etmez. Üniversiteler istedikleri 
kadar "özerklik " desinler; hiçbir 
önemi yok . Çünkü bunların o lu~ um 
özelligi, i~levleri bellidir. Bütün bu 
yollarıordu tıkamıştır.Açık gibi görü
len yollara girildiginde ise, 'tıütün 
yollar Roma'ya gider" misali ordu
nun ellerine dayanılır. Buradan başka 
hiçbir yere çıkış yoktur. Elbetteki bu , 
onunzeminini meşru kabulettikçe ,o 
zeminde hareket edildikçe böyle
dir. 

Sömürgeci-faşist Türk ordusu , 
ya~am ın üzerinde bir yüktür. O halk-

Sayfa 19) 

ların ve emekçi sınıfların kanını 

em erek yaşam ış, egemen s ın ılları 
böyle yaşatmıştır. Kendi ellerinde 
yarattıgı sınıfsal geli~me açısın

dan bu gerçeklige birçok noktada 
deginildi. 

Türk ordusu bir çapul , talan ve 
katliam ordusud ur. Türkiye, tarihinin 
başlangıcı ve yine geldigi noktadır. 
Türk egemen s ın ılların ın g ıd as ı her 
zaman emekçi sınıfların ve halkların 
emek gücünün , tüm degerierinin 
ta lan ı olmu~tur. Türk ordusunun 
tarih ·boyunca nasıl bir rol oynadıgı 
yazının elverdiği ölçüde aniatılmaya 
çalı~ıldı. Ekonomik gerçekler çoK 
daha yalındır. Dili sadedir. Dogrudan 
günlük ya~amı anlatır. O halde bu
günü anlatmak bile yetecektir. 

Türkiye 'de halk nas ıl ya~ıyor? 

Kürdistan'da yaşam nasıldır? 
Halk aç, i~siz, emegine sahip 

çıkamıyor , ürettikleri zor gücüyle 
gasp ediliyor. Özal ' ın itirafıyla bir 
"inek gibi sagılıyo r . " Halk insanca 
ya~amıyor. Ordu bunun önünü tıka
mı~. Çünkü kendi varlıgını bunda 
görüyor. 

12 Eylül 'de ordu iktidarı çıplak 

bir şiddetle ele alırken, bunu ekono
mik gerçekler de zorunlu kılıyordu . 
işbirlikçi-tekelci Türk burjuvazisinin 
ekonomik bunalımdan çıkmak için 
daha çok çapula ve !alana ihtiyacı 
vardı. i~çi grevlerinin durdurulması , 
köylünün ürettiginin solugunu bile 
kesereesine elinden alınması gere
kiyordu . _Kendisine ayak bag ı olan 
burjuva kesimler iflas etmeliydi. 
Küçük üretici tümden açlıga itilme
liydi.Bunuamaçlayan 240cakkarar
larının hakkıyla uygulanması ancak 
ordunun namlusu altında olabilirdi. 

işbirlikçi -tekelci burjuvazi daha 
çok silahlanmaya ihtiyaç duyuyor
du. Kendisini hepaskeri birzorgücü 
olarak ortaya koymuş ve bölge üze
rinde de böyle etkin olmaya çalıo;m ıo; 
birsınıf olarak , Türkiye , Kürdistan ve 
bölgedeki gelio;melere ka ro; ı buna da
ha çok ihtiyaç duyuyor, bu ise daha 
çok sömürüyü gerekli kılıyordu.Türk 
ordusu io;birlikçi-tekelci sermaye ile 
bütünle&rriio;tir .Onun birbekçi köpe
gidir. Rejimin bir faşist askeri dik
tatörlük biçiminde somutlaşmas ı , bu 
ekonomik durumla· dogrudan bag
lantılıdır. Türkiye 'deki ekonomik dü
zen bao;ka hiçbir rejim altında sür
dürülemez. Bu siyasal ve ekonomik 
durumun yaşam üzerindeki etki 
lerini birazdan ele alacaQ ız. 

Ama bu.rada ele alınmas ı gereken 
bir nokta var: Ordunun toplumsal 
yaşamdaki özgül durumu. 

Ekonomik olarak i~birlikçi -tekelci 
burjuvaziyle bütünleşmiş olan ordu , 
toplumun üzerinde bir yaşam sür
mektedir. Daha dogrusu bu toplu
mun dıo;ında bir yao;amdır . Ordunun 
bu durumu , Türkiye'de burjuvalaş 

manın ordu içinde yaşandıgının en 
somut belgesidir . 

Ordu , kendisini her şeyiyle halk
tan. ayırır. Gelio;mi~ burjuva toplum
larında en üst burjuva kesimlerin 
tümden halktan soyutbirya~am sür
dükleri bilinir. Onların oturdukları 

semtler ve hatta şehirler bile ayrıd ır . 
Alıo;-veriş yaptıkları yerler , terziler, 
berberler, doktorlar, okulları halka 
kapalıdır , halk için degildir. Bu du
rum , Türkiye'de en keskin biçimiyle 
ordudayan s ır. 

Feodal dönemde saraylarda o
lup bitenlerden ha l kın hiçbir haberi 
olmazdı. Halk, sarayı sadece bir ikti 
dar gücü , bir korku kaynagı , yanın

dan bile geçilmemes·i , hele hak
kında hiç söz söylenmemesi gere
ken bir dokunulmazlıkta görürdü. 
Halk ise, sarayın gğzünde ayak 
takımı idi. Sultanların, padio;ahların 
yaqamı konuo;ulmazdı, ama halkın 

gözünde daima efsaneleştirilmeye 
çalışılırdı . 

Her bakımdan oldugu gibi bu 
açıdan da "Cumhuriyet" döneminde 
degio;en bir o;ey olmadı. Ordu ve 
Çankaya aynı dokunulmazlıgı de-
vam ettirdi . · 

Ordu , gelio;tirdigi burjuvalaşma 

nın karakterine uygun bir yaşam tut
turmak ve bunu benimsetiirmek 
durumundaydı. Bunun temsilciligini 
her şeyde olduğu gibi M .. Kemal 
yaptı. M. Kemal 'in sürdürdügü ya-
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~am ve geli~tirmek rstedigr yapı rürk 
ordusunun arka cephedeki duru
munun aynasrdır. Dolayısıyla Türk 
burjuvazisin in nasıl bir ya~am sür
dürdügünün aynasrdır . 

Burjuvazinin evrensel karakteri 
en keskin bencillik ve her alanda 
ahlaksrzlrktır. Emekçilerin sömürüsü 
üzerinde ya~ayan bu s ın ıf, halk kitle
lerinin açtığında kendi tokluğunu , 
onların sefaletinde kendi sefahatını 
görür. Kanlarını emerek ya~adrğr 
emekçi s rndlar onun için hiçbir 
değeri olmayan,cahil ve serseri takr
m ıdır. Ama Türk burjuvazisinde bu 
durum çok daha sırrtır . Çünkü o zayıf 
bir ekonomik temele dayand rğrndan 
emekçi sınıflarm ya~am standart
larındaki en küçük bir yükselme 
yi bile kaldıramayacak durumdadır . 

Bu işin önemli biryanr.lkinci yanı ise, 
ou sınıfın tamamen Batı kapitalizmi
nin her alandaki etkilames ini ya~a
masr, Batı burjuvazisine hayranlıkla 
bağrmlrlrğrdır . Halkın değerlerine 
yabancı olduğu gibi, düşmandır da. 
Halkı küçümser, horıar , kendi çıkar · 

ları açısından bile olsa hiçbir değer 
vermez . Onun için halk sadece h iz-
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metine Ko~uımakla yükümlüdür. 
Ama kendisi de, Batı kapitalizminin 
basit bir hizmetçisi ve taklitçisi ol
maktan öteye gidemez. Köklü bir 
burjuvala~mayr ya~amadrgrndan , 

burjuva ya~am ve kültürü onun 
üzerinde sonradan giyd i rilmi~ ve 
garip bedenine uydurulmaya çalı~ rl
drkça çirkinle~en garip bir elbise 
gibidir. 

Evet bu gerçekler r~rğrnda, Türk 
ordusunun , siyasette olduğu gibi , 
ya~amda da nasıl bir gerçekliği 
dayattığını görelim. 

i~e Çankaya 'dan ba~lanmarr . 
Çankaya, M. Kemal 'le birlikte siya 
setten sosyal ya~ama kadar Türkiye 
toplumunun resminin çizildiği ve 
sonra da sen bu'sun ,bu olmak zorun
dasrn diye dayatrldrgr yer oldu. 

M. Kemal, Türk ordusunun ve 
hatta ulusunun "Ba~komutanr" sı
fatıyla da an ılır . "Modern" Türkiye '
nin ya~amr işte bu diktatör askerin , 
ama onun ~ahsrnda da Türk ordu
sunun elinde çizilmi~tir. 

Halkın ya~am rna ba~lang rçta faz
la dokunulmadr. Açtrlar , yine aç kal 
d rlar; işsizdiler, yine işsiz kal d rlar; 
feodallerin , toprak agalarınrn baskı ve 
zulmü altrndaydrlar, yine öyle kaldı
lar; bilimin r~ığr halka s rzdırrlmama 
lrydr, yine öyle oldu vd . Her şeyde 
olduğu gibi üstten ba~lad rı ar. 

Burjuvalar, burjuva ad rna layık 

yaşamalrydrlar. M. Kemal bu yaşamı 
ögretti. Ankara'nın otelleri, "soylu " 
evleri bu işe göre biçimlendirildi. 
Osmanlı sakatını kesip kravat tak
mayr öğrenen "bey"lere, peçeyi atıp 
tuvatel giymeyi ve kadeh kaldırmayı 
ögrenen ''bayan"lar e~ lik etti. Balo
larda ilk dans ~erefi M. Kemal'e aitti. 
Halk "açrz"diye bagrrrrken, M. Kemal 
elindeki fötr ~apkayr saliayarak 
"~apka"nrn faziletini anlatıyordu . 
Halk, kırk yarnair elbisesiyle vücu 
dunun çıplaklığın ı zor kapatırken , M. 

Kemal medeni kryafeti tanrtryordu . 
Emekçinin sesi ordunun nam
lusuyla susturulurken, Ankara'nın 
lüks otellerindeyada M .Kemal1n siya
set icra ettiği içki masasında 'tıan ıma
fendi" sanatçıların raksları yankr
lanryordu . l~te "modern Türkiye" bu 

idi. 
"Modern Türkiye"nin bugününü 

de anlatacağ ız. 
Ordu ayrı bir olay mıydı? Hayır . 

Bizzat bunun düzenleyici gücüydü. 
Ama ordu birazdaha ayrıtutuldu ; her 
~eyde olduğu gibi , öyle gösterildi . 
Burada tam bi r kast sistemi ha'Kfm 
kılındı. Ordu Türkiye'deki sınıfsal 
ayrı~man ın en keskin ve kesin biçi
miyle yansrtrcrsr oldu. 

Birincisi ; halktan tümüyle ayrı bir 
konumda tutuldu. Sadece askeri 
kr~la , karakol vb . değil,ordu mensup
larının evleri de ayrıldı. Bunun için 
özel lojmanlar tesis edildi . Etrafı 
güvenlik kordonuyla çevrili bu bina
lar hertürlü dü~man said ırrsrna kar~ ı 
nöbetçilerle denetim altına alındı. 
Asker, ya~amryla bile halk için eri~il
mez bir sır olmalıydı. Halk nöbetçi
lerle korunan duvarların ardında 
neler olup bittiğini öğrenmemeliydi. 
Ordu evleri, ordu gazinoları, ordu 
satr~ mağazaları , ordu hastanesi , 
ordu kre~leri, terzileri, barberieri 
vb .'ne kadar her ~ey nöbetçi kule
lerinin ardında bir efsane gibi bıra
kıldı. 

Ikincisi; ordu kendi içinde de 
kast sistemini korumaktadır. Subay, 
asısubay ve er birbirine kesinlikle 
yakla~amayacak kadar ayrı tutulur
lar. Orduda subay burjuvaziyi temsil 
eder. Rütbesi arttıkça tekelci burju
vaziyle bütünle~mes i artar .As ısubay 
bir ara katman gibidir. Subayla er 
arasında emirlerin vekaletini üstle 
nen ve uygulatandır . Er karşısında 
astsubayr görür, onun a~ağrlayrcr 
uygulamalarına maruz kal ır ve dota
yıs ryla pirarni tin üstündekiler bu ba
kmdan da kendilerini arka planda 
tutmayı bilirler. Erin durumu isedaha 
önce anlatılmıştı . 

Subay ve asısubayların yaşamı da 
ayrıdır. Lojmanları ayrı yapılır . Ayrı 
gazinelarda eğlenirler , emir ve ko
muta günlük yaşamda da sürer . 
Subayrn ailesi hiçbir resmi kisvesi 
olmaksızın asısubayailesinin üstün
dedir. Onu aşag rlar , küçültür.Astsu 
bay da tüm hıncını erden ve halktan 
alır. Kısaca orduda en üstten en alta 
birbirini ezen, aşağrlayan bir ya~am 
vardır . Er ise hepsinin birden ezdigi, 
istedikleri gibi kullanma hakkını ken
dilerinde gördükleri kesimdir. Pa~a 
konaklarının , subay lojmanlarınrn 
temizlikçisi , subay "hanrm "larınrn 
bula~rkçrsr, çama~ırcrs r , çocuk ba
kıcısı erdir. Erin vatan hizmeti bunu 
gerektirir. Anadolu'nun delikaniısı 

orduda tutsak edilir ve görüldüğü 
üzere subay ve asısubay hanımları
nın hizmetine sunulur . Onlar su
bay ve asısubay çocukların ın bile 
kar~ ısında selama durmak , hizmette 
kusur etmemek zorundadırlar. 

Orduda ya~am bircuruf 'u andır rr. 
Her~ey koku~mu~ıur . Ahlaksrzlrk ve 
dedikodu, birbirinin ayagrnr kay
dırma çabası, üste kar~r dalkavuk
luk, altı ise ezme hırsı bütüne ha
kimdir. 'Vatan-millet-<Jin-aile" kav
ramlarıyla halkı kandıracaklarrn r zan
neden bu koku~muş ocağın bütün ya
prs ında bu kavramların izine rastlan
maz. Onlar için vatan o ~atafatlr 
ya~amlarınrn, sükselerinin devamı
dır. Halk kavramı ise "hizmetçi"den 
öteye bır ~eydeğildir.Ya "din"? Hangi 
"din" diye sormak gerekir. Bunlar 
sadece bu ya~amıarın r sürdürmek 
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için zulme, i~kence ve Kana taparlar. 
Aile(l), i~te burada biraz durmak 
gerekir. TürK subayının ar~a kar~r 

çizilen resmi onun iyi bir "aile ba
bası" olduğunu söyler, kafalara hep 
bu yerle~tirilmeye çalı~ ılır. Bunun ilk 
sembolü Kemal "Pa~a " idi,son sem
bolü ise Kenan "Pa~a "dır. Oysa 
gerçekler çok ba~ka konu~uyor. 
Gerçekler, ordunun birfuhu~ yuvası 
olduğunu söylüyor. Ordu bir ahlak
sızlık mikrobudur. Düzenlenen 
eğlence gecelerinde, o her türlü 
"kem gözden" gizlenen subay ve 
asısubay lojmanlarında hangi ahlak
sızlıkların, çü rümü~lüğün ya~andr
ğrnr ne yazık ki biz burada anlata
mayrz.Anlatamayrz,çünkü,ahlaksrz
Irkların bir gerçeği ortaya koymak 
amac ryla da olsa gazetemizde anlatrı
ması mümkün değildir. Ancak bu
nu kendileri bazen ağızlarından 
kaçırrveriyorlar . Örneğin M .Kemal1n 
ya~amrna ili~kin kitaplarda , dalka
vukça yazıimalarına rağmen neler 
olup bittiğini görmek mümkün . Bu
radan ba~layrp alt katmanlara dogru 
gidildiğinde "sır"lar biraz daha sakla
nılmaz oluyor. K oku d rşarı veriyor. 

Türk ordusunun ayaklar altına 
alma d rg r hiçbir şey kalma
mr~tır . Orada bütün degerler çignen
mi~tir, kirletilmi~tir. Ama , halka kar~ ı 
da her ~ey yine tersinden gösterilm i ~ , 
halkın kandırrlabilecegi zannedil· 
mi~tir. 

Türk ordusu halkın s ırtında iğ

renç bir k e ne gibi ya~amaktad ır . Hal
kın kan ını emdikçe emmektedir. 
Bütün bu ~atafatlr yaşamları bunun 
üzerindedir. 

12 Eylül faşist diktatörlügü bu 
gerçeği daha da açığa çrkarml!jt ır . 
Soygun alabildiğine artm r~t ır . Halkın 
varı-yoğu ta lan ed i lmi~. açlık içinde 
setale te sürüklenmi~.amaöte yanda 
da generallerin sermaye üzerindeKi 
pay ortakirkları artmr~tır . Orduya 
yard rm-bağ r~ ad r altında emekçisin
den küçük-burjuvazisine , esnafın
dan memuruna kadar halk haraca 
bağlanmr~ , milyonlar ordunun ka
sasına akmr~tır . 

Halkın yaşamı tanımlana-
mayacak kadar acılar içindedir. En
flasyon, sefalet, işsrzlik halkın en 
yakın dostu,ama birölüm dö~egidir. 
Ekonomik çöküntü ve siyasal baskı
lar halk kitlelerini bunalıma sürükle
miş , generallerin Türkiye'sinde hal
ka ya~am diye ahlaksızlık dayatrl
mr~tır . Bu öneriyi elbette agrzlardan 
ç ıkan bir söz olarak yap m ryorlar. 
Ama basrnryla, propagandalarıyla , 
ekonomik modelleriyle, en ba~ta da 
ba~bakan ve ailesinin ~ah s ında 
sundukları örnekle yapıyorlar . Ba
sında aç ve i~siz olanlara "kend inizi 
satın " diyorlar, genelev patraniarına 
vergi rekortmeni diye madalya takr
yorlar, en büyük soyguncuları ihra
cat kahramanı diye halka sunuyor
lar, halkın kafasını Özal'ın dul kızını 
nasıl evlendiginin hikayeleriyle dol
durmaya çal ışıyorlar . Bu soylarılar 

kılıktan kılığa giriyorlar, oyunun 
düzenleyicileri onlara maçlarda ami· 
goluk yaptırryor , tatbikatlarda askeri 
parka giydiriyorlar, ailelerini de hic 
geri bırakmıyorlar, onlara pod yum
larda mankenlik de yaptırryorlar, bir 
fatih gibi Kürdistan'a sefer de; ama 
generaller Özal'la ailesini çok kul
landılar, pesası çıktı, çok koku~tu-

lar. 
işte Türk ordusunun, yaşam diye, 

kültür diye sunduğu budur. Aç yav
rusuna ekmek çalan anayr hırsız 
diye zindana atıyorlar. öte yanda 
genel ev patrenuna madalya tak ryor
lar. "Namus bekçilerinin ", "aile 
oaoalarınrn " Türk kadrnrna göster
diği yol bu . 

Bu ordu halkın üzerinden mutlaka 
atliması gereken bir yüktür. Türkiye 
toplumunu bütün değerleriyle çü
rütmeye çalr~an bir yük . 

Bu soyguncu luğ un , bu ahlaksız
lığın , zulmün, tatanın ve i~kencenin 
ustaları sonları yakla~t rkça daha da 
h ırç rnlaş ryorlar. Kendilerini güçlü gös
termek için tören üstüne tören dü
zenliyorlar , dizi dizi madalyalar ta
kryorlar. Bütün bunlar kimin sırtın
dan? Halk, kan ın ın emildiğini hisset
miyer mu? Kürdistan'a ta~rnan as
keri birliklerin, havalandır ılan sava~ 
uçakları ve helikopterlerinin kanla 
yol aldıklarını halk bilmiyor mu? 
Paşa konaklarının , viiialarının herbir 
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ta~ ında halk alın terinin,damarların 
cJaki kanının emildiğini görmüyor 
mu? Vergi d iye , bağ r~ diye cebinden 
çalınan paratarla namluya sürülen 
merrnilerin yine kendisine sıkıldrQını 
artık anlamıyor mu? Generallerin , 
subayların , asısubaylarm birer lüm
pen , birer serke~ ve bunların birbir
lerine çokça taktıkları isimle anacak 
olursak, manyak olduklarını bilmi
yor mu? 

Sembolü Kenan Evren olmak 
üzere bu lümpenler,bu serke~ler , bu 
manyaklar takımı çok iyi anlamak 
zorundadır ki ; halk kendilerinin zan
nettigi gibi bir sürü degildir. Biz 
i~te burada, bunlara gerçekten de 
manyakçadavrandrklarrnrsöylemek 
du rumundayrz. 

Çünkü halk kör değil, halk sagır 
degil. Bunun için çok ugra~trnrz 
ama, halkı ne· kör edebildiniz ne de 
sagır. Halk kitleleri bütün bu gerçek
leri görüyor. Ve bir kene gibi sırtına 
yapışan sizi koparıp atmaqan rahat 
bir nefes alamayacagrn r da biliyor. 

NIHAi YENILGI VE YOK OLUP GiTMEK 
TÜRK ORDUSU iÇIN KAÇINILMAZ BIR SONDUR! 

OYUN BITTI. Her ~ey açığa 
çrktr. Yılardır sahnelenen bu oyunda 
~ike vardı. Kendisini dr~ dünyaya 
büyük bir kuvvet gibi gösteren Türk 
ordusunun bütün sahtekarlrğr ser
gilendi . Onun bir sahtekar olduğu 
açığa çıkarıldı. Şimdi her ~ey göz
ler önünde. 

Bir şey daha aç ığa çıktı : Türk 
ordusu ,sadece ve sadece cüceleri n 
gözünde bir "dev"di r. Cüceler onu 
dev gördüler. Gözlerinde büyüıtü ler. 
Türk ordusu kendisini "yeniımez " 
ilan etti; inananlar cüceler oldular. 
Çünkü onlar büyüklüğü hiç tan rma
mr~lardr , ona yabancrydrlar. Bu cü
celerin yürekleri de yoktu, inançları 
da.Onun için sahte bir "dev"yaratrp, 
önünde secdeye yattrla•.Ve beyinsiz 
kafalarıyla bir de akıl ögretmeye 
kalktılar ; "Türk devletiyle sava~rl
maz, siz çrldırmr~s rnrz , aklınızı yiti r
mi~siniz " diye öğütler verdiler, tem
l"ıihler eıtner! Zavallrlar, omurgasrz 
yaratıkları Bunlar gözlerini açıp 

çevrelerine bakmaya bile cesaret 
edemediler. 

Bu oyunun sonuçlarrnranlataca
grz. Oyun bitince sahtekarın ne hal
lere dü~tüğünü de yazacağ ız. Ama 
önce kısa da olsa değinmek gere
ken bir nokta var. 

Bu yanılgıya dü~en ba~kaları da 
vardı. Uzaktan gördüklerine inandı
lar. Onun sahte bir görüntü oldu
ğunu anlayamadılar. O nedenle 
mongolit cüceleri de .fazlaca tan rya
mad rlar. Belki de cüceleri bü.yütmek 
istediler. Bu en iyimser yakla~rm. 
Ama cücelik biyolojik bir hastalık , 

ciddi, tedavisi olmayan bedeni bir 
arazdır. Dünya sosyalist ve ilerici 
güçleri artık bu yanrlgryr sürdürme
meliler. Cüceler, hele bir de mongo
litse, büyümez. Bu bir kehanet değil , 
gerçeğin kendisidir. 

Büyük iddialarına rağmen Türk 
sömürgeciliğinin çürümuş , yıkr i 
maya mahkum bir güç olduğunu 
bilimin ışığında ortaya koyduk ve 
bu gerçeği kanrtladı k. Türk egemen 
sınıflarının tarih boyunca askeri zor 
gücüne dayanarak yaşadıkların ı ve 
güç karşısında daima diz çöktük
lerini tarih acrğa çıkarmaktadır. Bu, 
tarihin kanrtladrğr bir olgudur. On
lar daima muhaliflerinin zayrilrkla
n karşısında güçlü göründüler, 
kendi güçlülüklerini bunun üzerine 
kurduklarından bütün çabaların ı 
muhaliflerini güçsüz düşürmeye 

hasrettiler. Bunu da en ka l le~çe 
yöntemlerle yaptılar. Barbarirk ve 
vah~eti en üst noktasında tutarak kan 
üzerinde yaşad ılar. Sahte görüntü
lerle çevrelerine korku salıp, haraca 
bağlamayı en başta gelen geçim 
kaynağı bellediler. Türk egemen 
sınıfları şi ddeti günlük bir uygulama 
olarak içerde emekçi sınıfiara ve halk
Iara karşı sürekli davatrp, onları 

sürekli birbaskı altında tuttular. Bazı 
dönemler bu bile yetmez oldu. O 
zaman yairn-kılıç halkların boğazına 

dayandrlar.Ana rahmindeki caninieri 
bile süngüleyip ya~amr durdurmaya 
çaır~trlar . Onlar halkların soluk 
alr~rndan bile korku duydular. Ya
&amdan korktukları için de daima 
vah~eıe ba~vurdular, dünyaya bar
barlrkla ün saldrlar. Bu barbarlar, 
tarihin~nsanl ığrn geli~iminden duy
dukları korku ruhlarına i~lemi~ 
olan bu alçaklar ordusu , cinayet
lerini güç gibi gösterip , bo~ böbür
lenmelerle kendi lerini "yenilmez" 
ilan ettiler. Oysa onlar , tarih karşı

sında yenik doğmu~lardr. Onlar sa
dece emekçi sınıfiara ve halkiara 
değil , onların ~ahsrnda tüm insan
l ığa bu kinle saldırryor , adeta insan
Irktan intikam alryorlardr. 

insanlığın ileriye doğru geli~ i 
mini hiçbirgerici kuvvetdurdurama
mr~tır. Halkların bağımsızlık özlem
lerini hiçbir vah~et ordusu bastır
maya güç yetirememi~tir. Oysa ge
riciliğin deği~tirilmez bir kaderi var
dır: YENiLGI. Hem de en kötüsün
den bir yenilgi ile gericilik kendisini 
daima tarihin çöplügünde bu l mu~· 
tur. 

Türk ordusunun zayıflığı bundan 
ötürüdür.O ya~ama dair en kücük bir 
ögeyi bile temsil etmemektedir.Ama 
h ırçrnd ır , insan soyuna, ya~ama sa
distçe saldırmaktadır . Çünkü yenil
ginin , ölümün hrrçrnlrğrnr yaşamak
tadır. 

Tarihsel olarak zaten yenilmi~ 
olan bu vah~et ordusuna , halkımız 
PKK önderliginde yükselttiği ulusal 
kurtuluş mücadelesiyle günlük ola 
rak da yenilgi üstüne yenilgi tat
ırrryor. Son on yılın ilk en büyük 
yenilgisi 12 Eylül fa~ isı darbes i oldu . 
Sömürgeci lik bu noktaya bütün ku · 
rumlarının yenilgisi temelinde geldi . 
12 Eylül sonrası ise , yenilgi , onun 
artık günlük kaderi oldu . 

Zindanlarda en va h~ i i~kenceleri 
dayattrlar. Ama ardından yenilgi
lerini büyük biracziçinde kendileri 
ilan ettiler. Bu vah~et ordusunun 
ba~r Kenan Evren , "ba~ ların r kessek 
de inançlarından dönmüyorlar" di 
yerek itiraf etti bu yenilgiyi . 

Halkımız, PKK'nin direnişçili 
ginde kazand rgr bu zaferi heralanda 
korudu, büyüttü. Zindanda düşman r 
yenmesini biten bir nalk elbetteki 
dagları ve ovaları da en büyük ve 
kesin zafer alanları haline getir
mesini bilecektir. Halkımız gücün 
kendisinde oldugunu gördüğü nok
tada , düşmanı da tanıdı , yenmeyi 
ögrendi ,zaferin krvancrnr ya~adr. 

Halkımız çıkarlarının bilincinde 
olmadığı , örgütsüz ve tabii ki güç
süz bırakıldığı dönemde düşman 
kendisini güçlü ilan edebiliyordu . Bu 
bir bakımdan dadoğruydu. Halkımız 
biraz kendisine gelmeye başladr§r 
zaman dü&man çrlgrna döndü.O za
man , cüceler de teryada ba~ladrlar . 
"Aman ne yapıyorsu nuz, Türk devleti 
katliam yapacak"dediler. Halkrmiza 
ba~kald ırmamas ın r, sava~ ırsa son u
nun kötü olacağ ın r söyleyip, 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

devrimcileri halkı katliama götür
mek/e, intihar mantığıyla suçladılar. 
Istedikleri , efendilerinin yaptığı gibi , 
dü&man aya§ına kapanıp yakar
mamızd ı. Çünkü onlara göre ancak 
böyle yaşanabilirdi. 

Kahrolsun böyle sürüngence ya
şam. Kahrolsun kölece boyun eğiş 
ve bunu öğütleyen ler. 

Halkımız · kendisine dayatılan 

böyle bir yaşamı kabul edemezdi. 
Etmedi. Bağrındançıkardığı PKK ile , 
onun görkemli direni&i ile kendisine 
nasıl bir yol çizdiğini , bu yolun 
dönülmez olduğunu ortaya koydu . 
Ve dü&manın üzerine yürüdü. 

ı 5 Ağustos 19!:14, halkımızın sa
vaşan bir halk gerçekliğine ulaştı
ğını ilan ediyordu . ıs Ağustos 1984 
Atılımı sadece askeri bir zafer de
gildi . Düşmanın dayattığ ı pro
vakasyon faaliyetleri ve ihaneti n ye
nilgisi , tüm sinsi faaliyetlerinin boşa 
çıkarılmasıydı. ilkel milliyetçilik ve 
küçük-burjuva reformizminin yenil
gisiydi. PKK önderliğinde gelişen 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücade
lesinin hiçbir yöntem le durdurula
mayacagının kanıtıydı. Halkımızın 

zafere yürüdügünün ilanıydı. 
Ama ''yenilmez" ilan edilen şu 

Türk ordusunun askeri sefaletinden 
de. bahsetmek gerekiyor. Sömürge
ci-faşist Türk ordusu 15 Ağustos~a 
askeri açıdan tam bir hezimete uğ
radı. Bölge halklarına "meydan oku
yan " bu gücün bütün koflugu açığa 
çıktı. ZaterT, rejimin bünyesinde her 
şeyi alt üst eden en temel nokta da 
bu oldu . Rejimin askeri gücünden 
başka hiçbir dayana§ının olmadığı 
dikkate alınırsa bunun kaçınılmaz 
olduğu hemen anlaşılacaktır . Ni
tekim bu telaş la bütün güçlerini Kür
distan'a sürdüler. "Güneş"inden 

"Huzur"una . "Kıskaç"ından "Bal
yoz"una kadar "büyük" adlar altında 
operasyonlar düzenlediler. Artık 

ina nd ır ıcı olamayacakların ı anlayın

ca yemin billah ederek , "72 saatte 
ezeriz" diye efendilerine de güvence 
verdi ler.Karakollarkurdular,pusular 
attılar, bombalaryağd ırd ılar .Sonuç? 

Sonuca hiç deginmek bile isteme
dikleri kesin . 850 binlik ve NATO'
nun ikinci büyük ordusunun aldığı 
sonuç , çünkü kendileri için tam bir 
fiyaskoydu . Bunu yayınladık. Hem
de kendi belge/erinden. 

Sömürgeci-faşist ordu bütün ça
balarına ragmen bu yenilgiyi gizleye
medi . 15 Ağustos sonrası büyük 
bir umutla sarıldıgı "Pişmanlık Ya
sası" bunun iliratı oldu . "72 saatte 
ezeriz" diyen sömürgeci ordunun 
faşist generalleri,askeri açıdan ken
dilerine duydukları o kof güveni de 
yitird iklerini , devrimci saflarda boy 
vermesini bekledikleri ihanete umut 
bağlamakla ortaya koydular. Artık 
"ezeriz" diyemiyorlardı , diyemez
lerdi.Artık sadece, mücadeleyi içten 
çökerimenin yollarını arıyorlardı. 

Ulusal kurtuluş mücadelemizi hangi 
yöntemle zayıf düşürebilecek/erinin 
hesaplarını yapıyorlardı. Yaptıkları 

hesaplar durumlarını daha da ele 
verdi . ihanet edip de kendilerine 
teslim alacaklara, "Hiç korkmayın 
gerekirse estetik ameliyat yapar, 
tan ınman ız ı engelleriz " diye güven
ce verip, yakarışı artırdı/ar. Bu şu 
anlama geliyordu: "Güçsüzlüğü

müzü gördünüz, devrimin gücüne 
de tanık oldunuz, ama devrim yine 
de zor bir i~ , eğer bu işi kaldırmaya 
gücünüz yetmez ve devrim saf
larında kalmamak isterseniz, bize 
gelin, gücümüz.ü birleşlirelim , halka 
ve devrime birlikte saldıralım , yüzü
nüzü de değiştirirsak kimse sizi tanı
maz." Bu yenilginin açık itirafından , 

devrimin gücünü kabulden başka 
hiçbir anlama gelmez. Sömürgeci
taşisı Türk devıeıi , devrimin gücü
nün bütün pislikleri temizleyeceğini 
görmüştür, bunu itiraf etmektedir. 
Kendisine sı§ınan ihanetçileri, kış
lalarında korumaya alsa dahi , kurtu
luş mücadelesi tarafından cezalan
dırılacagını bilmek/e, ihanetçilerin : 
de bildiği bu gerçekten ötürü estetik 
ameliyat vaatlerinde bulunmaktadır . 

Şu korku dolu caresiz işbirligi bile 
bütün gerçekliğı ortaya koymuyor 
mu? 

Ama, Türk sömürgecileri de sonu-

cu öyle hemen kolayca kabul etmek 
istemediler. Tutunacak dal aramaya 
davam ettiler. Bu kez, yüzyıliard ır 

Kürdistan toplumuna: bulaştırıp ha
kim kılmaya çalı_ştıkları yapılara 

güvendi/er. Sömürgeci politikaları 

altında düşürdükleri insan tipini 
silahlandırıp, devrimin karşısına çı
karmayı hesapladılar. Devrimi içten 
çökertma planlarının fi yaskosu so
nucu, sarıld ıkları silah bu oldu. Hezi
mete ugrayan ordu savaş alanlarına 
çıkma gücünü kendinde göre
miyordu. Ajan-çeteler örgütleyerek 
bunları kendisinin önüne bir set gibi 
örmeye çalıştı. Bütün gücünü buna 
hasretti. Köyleri ·ekonomik abluka 
altına aldı, robot/aştırdığı sömürgeci 
askerleri köylülerin üzerine saldı, 

köyler viraneye çevrildi, yaşam teh
dit altına alındı. Sömürgeci/er ken
dileriyle işbirliği halindeki uşak feo
dalle<in çevresinde bu temelde bir 
çete örgütlemesine giriştiler. Lüm
penler, serseri ler ve açlıkla yüzyüze 
olanlara çeteciligi bir ekmek kapısı 
gibi gösterdiler.Ama, yurtsever köy
lülerin üzerine de alçakça baskı
larla yürüyerek ellerine zorla si lah 
tutuşturdular. Ve,ailelerini rehin ala
rak , "Devrime karşı savaşmazsanız 
ailelerinizi-çocuklarınızı öldürürüz, 
namusunuzu kirletiriz" dediler. Bunu 
birçok yerde yaptılar da. Kadınları 
saçlarından sürükleyerek cemse
lere doldurup kışlalara götürdüler . 
Erkeklere, "Kadınları elimizden al
mak istiyorsan ız si lahlar. ı kabul edin" 
dediler. Ve o , çok umut bağladıkları 
çeteciliği böyle ortaya ç ıkardılar. ilk 
bakışta bir başarı saglamışlard ı ve 
buna bakıp övündüler.Ancak müca
delemiz o silahların düşmana çevri
leceğini açıkça ortaya koydu . Elle
rine zorla si lah tutuşıurulan yurtse
verler, hemen devrimcilerle ilişkiye 
geçerek silahları devrime vermek 
istediklerini bildirdiler. Kurtuluş Kuv
vetlerinin girdigi çoğu köyde "çete "
ler silahları kendiliklerinden teslim 
ettiler, bazıları o silahlarla kurtuluş 
mücadelesinin saflarına katıldılar . 

Düşmanla işbirliği yapanlar, gerçek 
çeteciliğe soyunanlar ise acı

masızca cezalandırıldılar. Bunlar 
Kurtuluş Kuvvetlerimizden kesinlik
le kurtulamayacak/arını utanç için
de gördüler . Düşmanın çetecilik 
politikası da tutmadı,düşman birkez 
daha yenildL 

Son çare köylerin boşaltılması 

oldu . Güvenip sarıldığ ı tüm dallar 
çürük ç ıkmıştı. Halk kitleleriyle ulu
sal kurtuluş kuvvetleri arasındaki 

bağın koparılamayacağını aç ıkça 

gördüler. Her türlü yönteme , tüm 
alçakça said ırılarına , tehdit ve şantaj
Ianna rağmen halkı sindiremediler , 
tek bir geri adım dahi attıramadılar. 
Ajan ve muhbirlerine, çetelerine, 
karakoliarına rağmen halkı denetim 
altına alamad ıl ar. Bu mümkün de 
değildi. tıu defa , çoktan düşünüp 
planladıkları stratejik köy uygula
masını fiili olarak başlattılar. Dağ 

köylerini boşaltıp kendilerinin belir
ledikleri yerlere yerleştirdi/er . Şu 

anda bu uygulamaya h ız vermiş , 

bütün umutlarını buna bağlamış 

durumdalar. Fakat bu da boş bir 
umut. Bir güç ki, kendisine karşı 

savaşmaya karar vermiş bir halkı tel 
örgüler arkasına hapsederek önle-
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yebileceğini zannediyor,o artık tüm
den yenilm i& demektir . 

Faşist sömürgeci/er Kürdistan'
daki savaşa bütün varlıkların ı yatırdı

lar. Her türlü yönteme başvurdular. 
En çok sarıld ıkiarı yöntemlerden 
biri de bayatlamış propagandalar 
oldu. Bu propagandalar için milyar
lar ortaya koydular. Aciz sözcükleri 
s ıralad ıkiarı propaganda pulların ı 

köylere dagrtmak için uçaklar hava
landırdılar . Osmanlı sultanları gibi 
hocalara fetvalar çıkarttrdılar . Bu ah
laksız/ar ordusu din adına-namus 
adına bildiriler yazıp , alçakça iftira
larıyla halkı kandırabileceklerini 

zannettiler. Özel broşürler basıp 
dünya tarihinde eşi görülmedik kü
fürbazlıklara giriştiler. Küfür güçsüz 
ve çaresizin işidir . Bunu herkes bilir. 
Ama, onlar bile bile bu çaresizliği 
sergilediler. Çünkü sarılacak başka 
hiçbir qalları kal m ad ı . 

Şimdi de özel TV yayınların ı deve 
reye soktular. Düne kadar ad ı bile 
hatırlanmayan Hakkari'ye beş TV 
verici ve yansıtıcısı yerleştirdi/er . En 
resmi ağızlardan "eğitim " program
larını açıklayarak hiçbir yerli-yani 
Kürt öğretmenin Kürdistan 'da gö
revlendirilmeyeceğini ilan ettiler. 
Okullar açıp , en başta "Türkçe"yi 
öğretmeyi görev bileceklerini sÇiyle
diler.Oysa qunlar hiç de yeni şeyler 
değil. Yıllardır uyguluyor/ar. Şimdi 
sadeceson noktaya geldi . Herşeyin 

gerçek yüzü açı§a çıktı. Kürdis
tan'da medeniyelin taşıyıcısı deni
len "eğiti m"ne imiş , TV-basın ne imiş 
orta yere kendileri koydular. Apocu
lar okullara düşman diyen katiliara 
şimdi sormak gerekir, iddilarını hala 
savunabilecekler mi? Gerçekler bu 
kadarortada iken,tüm bu uygulama
ların Kürdistan halkının varlı§ına 

karşı savaş politikası olduğunu gö
rüp, suçlarını itiraf etmeyecekler mi? 
Düşman itiraf etti , mücadelemiz bu 
iliratı yaptırdı. Herkese de yaptıra
cak. Gerçek inatçıdır, dayatıcıdır, 
sonuç alıcıdır, hesap sorucudur. 
Gerçeğin savunucuları hiçbir sah
teliği-sahtekarı hesap sormadan bı
rakmazlar. Mücadelemiz bu hesabı 
soracakt:r. 

Sömürgeci Türk ordusunun bü
yük umutlarla sarıldıgıve uyguladığı 
politikalar dünyada 'özel savaş" 

adıyla bilinir. Amerikan emperyaliz
minin de tek umudu olan "özel 
savaş" strateji ve taktikleri çoktan 
yenilmi&tir. Küba'da, Vietnam 'da da
ha ilk uygulama safhasındavken 
yeni len bu politika , bugün de dün-ya 
çapındaaynıcevab ıalmakladır. Halk

lar bu savaş biçimine yabancı 

değildir . Büyük acılar çekerek öğ
rendi/er. Ama karşılıgını da müthiş 
verdiler, veriyorlar . Halkımız ise 
"özel savaş " ad ı altındaki taktik ve 

uygulamalara hiç yabancı degildir, 
yeni karş ılaşm ıyor. Bugün daha da 
azgın ca uygülansa da Türk sömür
geciliğinin yıllardır uygulamada 
olan politikası budur . Bugün sadece 
en kızgın halini almıştır . Halkımız 

örgütlü birgüç olarak karş ısınadikil 

dikçe ,sömürgeciler de bütün perde
leri atmı& açık sava&mak zorunda 
ka/mışlardır. Mücadelemiz geliş

tikçe düşman suçlarını daha da ele 
verecektir. Maskeli yüzler daha çok 
açıga çıkacaktır. Mücadelenin da
yatıcılığı karşısında bu kaçınılmaz
dır. 

Siyasi olarak zaten yenilmiş ve 
bunu itiraf etmiş olan düşman , pratik
te de parça parça ölüyor, her gün 
yeni bir yenilgiyi yaşıyor. Devrimci 
sava~ımız şiddetlenip , düşmanın 
üzerine yürüdükçe düşman daha da 
köşeye sıkıştırılacak ve zafere adım 
adım yaklaşılacaktır . 

Artık hiç kimse, ''Yarın nasıl olacak" 
diye sormuyor. Yarın bellidir. Türk 
ordusunun şahsında, Türk sömür
geci egemenliginin nihai yenilgiye 
uğratılıp,hak ettiği gibi tarihin çöplü
ğüneatıldığı yarın/ardahalkımızba

ğımsızlık ve özgürlüğün kıvancını 

yaşayacak, insanlık tarihinde yük
selttiği böyle bir abideden ötü rü 
dünyaya mutlu bakacak! ır . 

Peki ya sömürgeci -faşist ordu ve 
generaller yarınlara nasıl bakıyor

lar. Onlara da yine biz söyleyelim: 
Faşist generaller, siz en sahte 

pozlarla yıllar yılı kendinizi bile 
kandırdınız . Elleriniz daima Kürdis
tan halkının ve Türkiye emekçileri
nin kanına bulandı . Kendi iğrenç 

varlığınızı ya&atmak için , kad ın-ço 

cuk demeden bir halkı yıllar boyu 
işkenceden ve en vahşi katliamlar
dan geçirdiniz. Halkımıza tattırdı§ı
nız acıları, vahşet ve barbarlığınızı 
kelimeler/e anlatmaya olanak yok. 
Kendi varlığını bir halkın imhasında 
bulan , tarih boyunca da daima bar
bari ık , talan ve katliamla ün salmış 
olan sizi , halkiarım ız ve tüm dünya 
artık gerçek yüzünüıle tanıyor. 

Mücadelemiz sizin bütün kofluğu
nuzu, güç gösterileri altındaki güç
süzlüğünüzü, ne kadar kalleş ve 
korkak olduğunuzu ortaya çıkardı. 
Siz ancak güçsüz ve çaresizin üzeri 
ne yürüyebilirdiniz. Bunu halkımıza 
karşı yaptınız. Ancak şimdi çok şey 
değişti. Halkımız artık kar~ınızda 

örgütsüz ve sahipsiz değil. Nitekim 
biraz üzerinize yürümekle bile siz 
yenilgiyi, çaresizliginizi itiraf etmek 
zorunda k ald ın ız. Sizi destekleyen 
tüm bir emperyalist sisteme , o çok 
övündüQünüz ordunuza , 11Şanlı" ol
duğunu söyledi§iniz geçmişinize 

rağmen hemen korkuya ve telaşa 

kapıldınız . Elinizde küfürden başka 
silah ın ız , cinayetten başka yöntemi
nizkalmadı.Ordunuzçözi:ildü , erleri 
niz firar etmeye başladı , birlikleriniz
de çatışmalar yogunlaştı, komutan
ların ız erierin silahlarıyla öldürülür 
oldu. Ya siz,artık neyegüveneceksi
niz? Sizin kendinize bile güveniniz 
kalmadı. Artık sahts "zafer '1 eriniz ve 
madalyalarınız kimseyi kandıra

mıyor. Köşeye çok kötü sıkıştınız. 

Çaresizsiniz.Etrafınız kin dolu bakış
larla çevrili. Ailelerini , çocuklarını 
kat/ettiğiniz , namus ve onurlarıyla 

oynadığınız insanlar sizden hesap 
soruyorlar, konuşan onların namlu
larıd ır. Şavaşan ve sizden hesap 
soran halkımız katledilen babasının , 

beşikieki çocuğunu n, ırzına geçilen 
anasının , kansının intikam hırsıyla 

savaşıyor . Peki ya siz , kendinizi ve 
çocuklarınızı bile koruyabilecek mi
siniz? intikam hırs ıyla tutuşan_yürek
lerin bir sel gibi üzerinize gelmesini 
nasıl önıeyece.ksiniz? Sizin için artık 
hiçbir kurtuluş yolu yok. Biliyoruz, bu 
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korkuyla daha çok . saldıracaksınız . 

Biz düşmandan saidırmamas ını is
temeyiz . Halkımıza ve insani ığa ouy
duğunuz kini alçakça kusma ya de
vam edin. Size mertçe de savaşın 
dem iyoruz; çünkü vahşet ve kalleş
lik sizin adınızdır, tarihinizdir. Bunun 
d ış ında bir yol bilmezsiniz. Ama 
korkak savaşmayın, çünkü korkak 
bir düşmanla savaşmak en kötüsü
dür. işte bizim en büyük talihsiz
liğimiz de burada. Çünkü siz, insan
lık tarihinin tanıdığı en korkak güç
sünüz. 

Sömürgeci-faşist orduda robot
laştırılıp halkımızın üzerine salınan 
er, nasıl bir savaşa sürüldügünü 
artık gör. Seni , eline tutuşturdukları 
silah la halkımızın üzerinegönderen
ler kendilerini her türlü tehlikeden 
uzak tutmak için nasıl yaşıyorlar 

biliyorsun. Onların uykuları için bile 
nöbet tutan sensin, onların rahat 
yaşamları için ölüme sürülen sensin . 
Senin yaşamının general ve subay
ların gözünde hiçbir değeri yoktur. 
Nasıl bir oyuna alet edildiğini yaşa
mı~ içinde görüyorsun. Sana yak, 
yık, işkence yap, öldür emrini ve
riyorlar. Ellerini kana bulayıp insan· 
lık karşısında suçlu konumuna iti
yorlar. Bu suçu kabul etme. Seni 
kendi tialkına, insanlığa ve kendi 
kendine karşı ihanet ettiren sömül· 
geci faşistleri n emirlerine itaat etme. 
Bir maşa gibi kullanıimana izin 
verme ,Silahınıhalkadeğil bu katil ler 
çetesine çevir. Bu orduda bir an bile 
kalmanın suç olduğunu bil ve lira ret. 
Onlar,seni hala kan d ırabileceklerini 
sanıyorlar. ''Vatan-millet" safsata· 
larıyla seni daima ölüme gönderdiler. 
Daha dün elierin Kore halkının ka
nına bulandırıldı, alnına katil dam
gası yedin. Buna vatan için dediler. 
B~gün de Kürdistan'da en vahşi kat
liamlar için emir al ıyorsun . Ya kendi 
halkının ya da kardeş halkın kanına 
giriyorsun. Suç işliyorsun . Hesap 
veremeyeceğin çok ağır bir suç bu . 
Seni kan lı bir katil , birişkenceci gibi 
halkımızın üzerine sürerken, gene
raller çetesi bunun da yine ''vatan 
için " olduğunu söylüyor. Bu en 
büyük yalan .Onlar iç-in vatan diye bir 
kavram yoktur. Her şeylerini emper
yalizme sa tm ış olan bu aşag ı lık uşak
lar, seni de yine emperyalizmin 
çıkarları için kullanıyorlar . ister Tür
kiyeli, isterse Kürdistanlı ol, sömür
geci-faşist orduya hizmet en büyük 
vatan nainliğidir. Çünkü bu ordu 
emperyalizmin kuklasıdır. Kürdistan 
halkının ve Türkiye emekçi sın~ları
nın en büyükdü~manı ,celladd ır .Ser
mayenin bekçi köpeği , senin <iüş 

manındır. Orada bulunmakla sen 
kendine ihanet ediyor, kendi ken
dine düşmanlık yapıyorsun. 

Vatan hizmeti , 'köyleri yakıp yık
maksa;vatan hizmeti,kadrııarın ırzıııa 
geçmekse; vatan hizmeti , çocukların 
kan ına girmekse : vatan hizmeti , bir 
av köpeği gibi sürüldügünüz dağ 

larda korkudan ölmekse; vatan hiz
meti, subaylara hizmetçilikseve siz bu
nu kabul ediyorsanız, alçakça bir 
ölümü hak etmişsiniz demektır . 

Bu uyarılar, halkın sana emridir. 
Bu emre itaat et. Sömürgeci-fa~ist 
orduda kal d ık ca seni bekleyen son 
şudur: Ya Kunuluş Kuwetlerinin si
lahlarıyla öleceksin , ya bir çoK erin 
başına geldiği gibi aklını yitirip çıl · 

dıracaksın , ya da yine halk tarafından 
lanetlenip öldürü leceksin _ Kendi 
kaderini kaçınılmaz bir yıkımla yüz 
yüze olan sömürgeci-faşist Türk 
devletinin kaderine bag lama. Bu · 
senin için en kötüsünden , en onur
suz birsondur . Geleceğini sen de bir 
halk çocuğu olarak halkın ın gelecA
ğiyle bağlı düşün ve gücünü müca
delenin gücüyle birle&tir. 

-Sömürgeci·Fa.lst Türk Devleti ve Ordusu Için Nihai Yenilgi ve Yok Olup Gitmek Kaçınılmazdır! 

-Gelecek, Ba§ımsızlı(lı ve Ozgürtü§ü Için Sava•an Kürdistan Halkının Olacaktır! 

-Getacek, Ba§ımaız ve Demokratik Bir Türkiye Için Savaııan Türkiye Halkının Olacaktır! 

- Ya.asın Halklarımızın Emperyalizme, Sı:>mürgeclli§e , Fa.lzme Kanı ı Birleşik Mücadelesi! 

- Yaııaaın Kürdistan Halkının Ulusal Kurtululf Mücadeleall 

- Yaııaiıın Ulusa ı Kurtulu• Kuvvetleri (HRK)I 

- Yaşasın Şanlı Onderlmlz PKK! 
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Sovyetler Birli§i Komünist Par· 
tisi Genel Sekreteri Gorbaçov ile 
ABD Ba~kanı Reagan 11-12 Ekim 
tarihlerinde İzlanda 'n ın ba~kenti 
Reykjavik'te ikinci kez bir araya 
geldiler. Sovyet basın ajansı TASS , 
görü!ime öncesinde yapt ığı açıkla· 

mada . "Reykjovik görü§mesinin , 
Gorbaçov 'un 1985'te Cenevre'deki 
zirvede al ınan karar uyarınca 

ABD 'ye yapacafiı bir ziyarete haz ır
lık niteli!Jinde olaca§ını" belirtti. 
Hatırlanaca§ı gibi Gorbaçov ve 
Reagan ilk kez geçti§imiz yılın son· 
larında Cenevre'de · bir araya gel
mi!jlerdi. 

Bu görü~melerden bir 'sonuç' 
alınması beklenmemekle birlikte, 
yine de uluslararası kamuoyunun 
dikkatlerini büyük oranda çekmek· 
tedir. 

Soruna Bilimsel Sosyalizmin t!jt· 

§ında ve sosyalist sistemin genel 
çıkarları gözönünde bulundurularak 
yakla~ılması gerekti§ine ina· 
nıyoruz. Bu tür görü~meler Ekim 
Devrimi sonrasından günümüze 
dek zaman zaman gündeme gelmi~
tir. Burada temel alınması gereken 
nokta görü~melerden hangi tarafın 
kazançlı çıkacağ ı noktasıdır. Yani 
sonuçta sosyalizm mi güçlenecektir. 
yoksa emperyalizm mi? Bu nokta· 
dan bakıldı§ında. Lenin ve Stalin 
döneminde benzer görüıımeler tak· 
tik düzeyde ele ahnmı!J ve sonuçta 
da daima sosyalizm kazançlı çık · 

m ı~t ır. Oysa 1960 sonrası görü~me 
ve uzla.!jmalar için ay n ı .!jeyleri söy· 
leyebilmek mümkün değildir. En 
önemli ayırım ise, bu yöntemin 
1960'1ardan sonra giderek stratejik 
anlayııı düzeyinde ele alındığıdır. 

Günümüzde de Bilimsel Sosya· 
lizmin ana sorunu proletarya dik· 
tatörlü§ü sorunudur. Proletarya 
diktatörlüğüne ulaş:mak için izlen· 
mesi gereken yol gibi, proletarya 
diktatörlüğünün iç ve d ~!i ittifakları 
da güncel ve temel konuların ba!jın· 
da gelmektedir. Emperyalizmle ba
rııı içinde bir arada ya!jama, nükleer 
sava.!j tehditinin ortaya çıkmasıyla 
daha çok güncellik kazanan dünya 
barı!jı vb. sorunları bu ana soruna 
ba§lı olarak ele alınmas ı gereken 
ayrıntılar biçiminde görmek gere· 
kiyor. 

Sovyetler Birıi gi'nde 1960'1ar· 
dan sonra beliren bu barııı politika· 
sının uluslararası alanda da önemli 
etkisi olmu.!jtur. Nükleer savaıt teh· 
diti altında ııiddetin tehlikeli olaca· 
§ı , bundan hareketle "kapitalist 
olmayan yol ", "barıııçıl geçi.!j" vb. 
yöntemlerle , burjuvaziyle geni.!j itti · 
faklar içinde iktidara gelinebilece§i 
tezi.özellikle klasik komünist parti· 
lerinin her türlü .!jiddetten ve dev· 
rimden vazgeçerek birer uysal kı'i· 

çük-burjuva partisi haline dönüş:· 

melerine yol açmı.!jtır. Bu da sosya· 
lizmden bir sa§ sapma yı geli.!jtirme
ye baş:lamı!jtır. 

Bu sapmanın özü; emperya
lizmle varılan denge ortamında 
bar~ın sürekli olabileceği ve buna 
dayanılarak sosyalist ülkelerdeki 
s ınıf mücadelesi yo§unlaıjtırılma· 
dan da komünizme ulaııılabilece~ 
§iydi. Günümüzde sorunların gö
rÜ§me yöntemleriyle çözümlen~ 

mesine bel bağlamanın temelinde 
bu anlayı!j yatmaktadır. 

Bu durumu çok iyi kavrayan 
emperyalist güçler ise, ba!jta ABD 
a lmak üzere, öze. likle 1980'1i yd-

larda sosyalist sistemin bu zaaf· 
larından yararlanarak kendi sis· 
temlerini güçlendirmek için yo§un 
giri~lmlerde bulunmuşlardır. Çe~it
li emperyalist mihrakların ata§a 
geçtiiii dönemde, 19801erde Andro
pov'un görü!jmeleri kesrnek suretiy· 
le bu noktada atmı!J oldugu olumlu 
adım anılmaya değer. 

Görülen o ki, Andropov döne
minde atılan bu olumlu adım ge-re· 
§ince geliııtirilemediğinden dolayı, 
emperyalizm hala bu tür zaaflardan 
yararlanma hevesindedir . 

Peki bu sorunun çözümü nedir? 
Emperyalizmin nükleer tehditine 
nasd kar~ ı konulacaktır? 

Açık ki emperyalizmin nükleer 
sava!) tehditiyle ilerici insanlı§a sal
dırılarının engellenmesi, dünya ba
rış:ının ve devrimin tüm geliş:imleri
nin korunması görü!jmeler yoluyla 
değil, sosyalizmin ilerici insanlığın 
emrinde sürekli geliııen ve güçlenen 
bir kılavuz olma rolüne . bu derin 
yaratıcı özüne ba§lı kalmakta 
mümkündür. 

Emperyalizmin zayıf noktaların
da , yani Ortado§u, Afrika ve Latin 
Amerika'da geli!jip zafere ula!jacak 
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REYKJAVİK GÖRÜŞMESİNİN ANLAMI 
ulusal ve sınıfsal kurtuluıı devrim· 
leri. dengenin emperyalizm aleyhi
ne bozulmasına. dolayısıyla da em· 
peryalizmin nükleer sava!j tehditi· 
nin zayıflayarak kalıcı bar~ ın mad
di ko§ullarının ortaya çıkmasına yol 
açacaktır. Sözkonusu bu alanlarda 
devrim geli!jmeden, görü!jmeler yo· 
luyla emperyalizmden taviz ko pa· 
rıJamayacağı bilinmelidir. Nitekim 
geçen yd yapılan Cenevre ve 11-12 
Ekim 'de yapılan Reykjavik görüş
melerinin sonuçları da bu gerçe§i 
doğrular nitelikte ve ortadadır. 

Gerçekte hiçbir zaman barl.!jtan 
yana olması dü.!jünülmeyen emper
yalizmle uzla!jılarak bir sonuca 
vanlamayacaıjı açıktır . Sosyaliz
min çıkarı yükselen ulusal ve s ın d
sal mücadeleleri güçlendirip emper
yalizmi geriletmekten geçer. Ve 
gerçek barııı da ancak o zaman,yani 
emperyalizm kendi kabuğuna çekil
mek zorunda bırakddığında müm
kün olacaktır . 

Emperyalizmin barış ve silahsız
lanma gibi bir sorununun olmadı§ı, 
bu görüşmeleri kendi karşı-devrim
ci planları çerçevesinde ele a ldı§ı 
açık bir gerçektir. Nitekim, belirtil
dig ine göre; ABD'nin Reykjavik 
toplantısında ısrarla ö ne çıkarmak 
istedi§i konu da Ortado§u ve latin 
Amerika'nın ba.!jta geldi§i bölgesel 
sorunlar konusudur. Bu ısrar bo· 
ııuna değildir . Emperyalizm ölümü· 
nün nereden gelebilece§ini çok iyi 
hesaplamaktadır . O nedenle bu 
alanlarda yükseltilen devrim hare
ketlerini soğutmak istemekte ve bu 

konuda sosyalist sisteme dayatma· 
larda bulunarak taviz koparmaya 
çalııımaktadır. 

Evet, dünya barıııı ve sosyalist 
sistemin genel çıkarlarının , bunun 
tam tersi bir tutum da olaca§ ını 
belirtmeye gerek kalıyor mu? 

Reykjavik görüıımesinin ardın· 
dan yaşanan gelişmeler, özellikle 

. Kohl vb. Avrupa emperyalizminin 
temsilcilerinin Reagan'a görüıjme
leri sürdürmesi için önerilerde bu
lunmaları , bu tür görü!jmelerden 
emperyalizmin önemli beklentileri· 
nin oldugunu ve her açık'tan sonuna 
dek yararlanmaya çalıııaca§ını gös
termesi bakımından ilginçtir. 

Ancak. Gorbaçov'un toplantı 
sonrasında sert bir dille Reagan'ın 

istemlerini kabul etmeyi .. ç ılgınlık " 
olarak nitelemesi ve ABD'de yap d· 
ması dü!jünülen görüııme için her~ 
hangi bir istemde bulunmadan ay
rılmasını da Reykjavik 'in olumlu 
yönü olarak belirtelim . 

Sonuç olarak: Bugünkü aııa· 
mada ba!jta sosyalist ülkeler olmak 
üzere, demokratik barış:çıl biçimleri 
de dahil i!}çi sınıfı hareketi ve ulusal 
kurtulu!i hareketlerinin halk sava
ııım ıyöntemini esas alarak, devrimi 
daha sıkı bir dayanış:ma içinde 
derinleııtirerek ge.nişletmeleri gere
kiyor , Emperyalizmin y ıldız sava!j
ları da dahil , en son buldugu bir icat 
gibi dayattı§ ı nükleer savaıı !Jantaj· 
larına ancak devrimle kar.!jdık ve~ 
rilebilir. 

DÜNYA BARIŞ KONGRESİ EMPERYALiZMiN 
BARIŞ DÜŞMANI YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA TEŞHiR ETTİ 

132 ülkeden 2400 delegenin 
katlidığı ve Dünya Barış Yılı dola
yısıyla düzenlenen Dünya Banş 

Kongresi 15·19 Ekim tarihleri ara
sında Danimarka'nın başkenti Ko· 
penhagen'da gerçekleştirildi. Dün· 
yanın dört bir tarafından çeşitli 
örgüt temsilcilerinin, sanatçıların , 

barış girişimcilerinin ve di§er dele
gelerin yer aldığı Kongre önüne koy· 
dugu hedefler dagrultusunda beş 
gün boyunca sürdürdü§ü yoğun 
tartışma l arı başarıyla son uçlan· 
dırdı. 

Kongre süresince sürdürül en 
toplantılarda sila hianma yarışı, çe
lişkileri savaş larla çözme çaba· 
ları , nükleer denemeler ve ABD' nin 
uzayı sila hiandırma girişimleri sert 
bir dille kınanarak dünya barışının 
sa§lanabilmesi için silahlanmaya, 
nükleer silahiara ve denemelere, 
Yıldız Savaşla rı projesine ve savaşa 
karşı dünya çapında örgütlü ve 
sistemli mücadelenin sürdürülmesi 
gere§i dile getirildi ve tüm dünya 
çapındaki barışsever insanlar barış 
için daha aktif mücadele vermeye 
çağrıldı . İnsan hakları, ulu sal kurtu· 
luş, adeJet vd. konularda sürdürülen 
mücadele ile barış u§runa müca· 
dele arasındaki bağların da ortaya 
konmaya ça lı şıldıgı görüşmeler sıra· 

sında özellikle emperyalizmi n ve 
uzantılarının barışı tehdit eden uy~ 
gulamaları teşhir edi ldi. Başta Gü
ney Afrika ve Filistin o lma k üzere, 
dünya çapında halklar üzerinde 
uygulanan baskılar ve devle t terö
rizminin ele alındı§ı Kongre'de bu 
baskılar sona ermedikçe kalıcı bir 
barışa ulaşılamayaca§ı gerçe§i de 
ortaya kondu. 

Barı ş Yılında gerçekleştirilen en 
büyük eylem o lm a özelliğinin yan
sıra Dünya Barış Kongresi'nin bir 
diğer özelli§i de Sovyetler Birliği 'y
le birlikte ilk kez Dogu Avrupa'daki 
diğer sosyalist ülkelerin de top
lantıda temsil edilme leri oldu. Açık 
saldırgan yüzü dünyadaki sağd uyu 
sahibi tüm insanlarca netçe görülen 
ve barış uğruna mücadelenin en baş 
hedEfl erinden biri o lan ABD emper· 
yalizmi ise daha önceki toplantı

ların olduğu gibi bu toplantının da 
kendi suçlarını sergileyece§ini iyi 
bildiginden çeşitli yollarla top
lantıyı sabote etmeye çalıştı. Bir 
yandan gerici basın seferber edi
lerek toplantı Sovyetler Birliğ;' nin 

güdümünde olarak adlandırılıp , Af
ganistan "sorunu" ön plana çıkarı! · 
maya çalışı lırken , diğer yandan da 
toplantı bünyesine sızdırılan em-

Devamı Syf: 23'te 

NİKARAGUA 'DA DÜŞÜRÜLEN ABD UÇAGI 
CIA'NIN ÇİRKİN YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇlKARDI 

Emperyalizmin 1970'1i ydlarda 
girdi§i bunalımdan çıkardı§ı ders· 
lerle yeni bir politika izlemeye baıı
ladıgı , pasif savunma konumundan 
aktif saldırı konumuna geçmeyi 
amaçladığı bilinmektedir. Bu anla
yı!jın temsilcisi olarak ba!ia getirilen 
Reagan yönetimi uygulamakta ol
dugu politika ile , dünyanın birçok 
alanlarmda bu saldırgan anlay~ı 
gerektiğinde en açık bir biçimde 

hayata geçirmektedir. 
Dünyanın hiçbir bölgesinde, 

özellikle de Ortadogu ve Orta Ame
rika 'da yeni mevziler yitirmeye hiç 
mi hiç tahammül edememekte ve bu 
alanlarda yükselen ulusal kurtulu.!j 
savaşlarını bastırmak için her yön
temi mübah saymaktadır . Ortado
gu'da Arap halklarının kurtulu~ 
mücadelelerini ve bu arada Filistin 
Devrimi'ni nasıl geriletmeye çalııı -

tıgı, bu konuda belli bir ba~arı da 
sağladı§ı ortadadır. Ve bu alanda 
bünyesinde onulmaz yaralar aça • 
cak olan Kürdistan Devrimi 'ne kar
~~ nasıl "Özel Sava~·· yöntemleri 
geli~tirdi§i de biliniyor. Yine Latin 
Amerika bölgesinde El Salvador 
vb. ülkelerde de devrimi tasfiye 
etmek için her yola ba!jvuruyor. 

Fakat bununla da yetinmeyen 
emperyalizm. yitirdiQi mevzi leri 

yeniden kazanmak istemektedir. 
Bu amaçla bir yandan sosyalist 
sistemin iç lerine kadar el uzatabi· 
lirken. öte yandan Libya, Sudye , 
İran. Nikaragua ve Küba gibi ülke· 
leri "terörist " ilan ederek bu ülke
lere açık said ırılar yöneltebilmekte 
veya çeııitli tehditler savurabil~ 
mektedir. Kimi zaman Libya örne
iiinde oldugu gibi en açık devlet 

Devamı Syf: 23'te 
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Dünya Banş Kongresi Emperyalizmin ... 

Baştarafı Syf: 22'de 

peryalizmin çeşitli uzantılan vası· 
tasıyla aynı konu gündemleştiril· 

meye çalışıldı. Hatta toplantının 

kapanış oturumu sırasında bu a· 
maçla bazı protesto girişimlerinde 
bulunulup sorun çıkanldı. Fakat 
toplantı bünyesinde yer aıan delege
lerin ezici çoğunluğu bütün bu pro· 
vokasyon ve saldınlara karşı dura· 
rak Sovyetler Birilgi'nin nükleer 
denemeleri durdurma ça§nlanna 
ve Yıldız Savaşı projesini engelleme 
çabalarına dikkatleri çektiler. 

Sonuç olarak; Dünya Barış 

Kongresi , emperyalizm, sömürgeci· 
lik ve gericilik tarih sahnesinden 
silinmedikçe ve si lahlar silahla yok 
edilmedikçe nihai barışa ulaşıla· 

mayacaöı gerçeği iyi bilince çıka
nlmak şart1yla, banş uğruna mü
cadelede önemli bir adım olarak 
değerlendirilebilir. Bu Kongre özel
likle emperyalizmin ve uzantılan
nın teşhir ve tecrit edilmesinde; 
dünyanın dört bir yanında ba§ım
sızlık ve kurtuluşlan için mücadele 
veren hareketlerin kendi seslerini 
duyarmalarında ve ezilen halklar 
kurtulmadıkça barışa ulaşılamaya

cağı şiarını dünya banşsever in
sanlığı nezdinde haykırmalarında 
bir zemin olması açısından da olum· 
lu rol oynamıştır. Açıkça görül· 
müştür ki, barışa nasıl ulaşılacagı 
konusunda belirgin ayrılıklar vardır 
ama banşa ulaşma arzusu ortak
tır. 

KUKM'nin Sesi Dünya Banş 

Konferansı'nda da Duyuruldu 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mü· 
cadelesi adına bir grup delege Kür
distan halkını Dünya Banş Kon
feransı 'nda temsil etti. Kürdis
tan' da yükseltilen ulusal kurtuluş 

mücadelesinin dünya barışına bü
yük katkılarda bulundugu şiarıyla 
katılınan Kongre 'de ERNK adına 
çeşitli konuşmalar yapıldı. Konuş· 

malarda. Türk sömürgeci liğinin 

Kürdistan halkına karşı · başvur
duğu baskı, terör, katliam, sürgün, 
yok etme politikaları teşhir edildi. 
Dikkatler Kürdistan'da giderek 
yükselen bağımsızlık ve özgürlük 
müca delesine çekildi. Ezilen halk· 
ların bağımsızlık mücadelelerine 
destek vermenin banş mücadelesi
nin kopmaz bir parçası olduğu dile 
getirilerek dünya ilerici insanlığı 

KUKM' ni desteklemeye çagrıldı. 
Kongre salonunda aynca bir 

ERNK köşesi açılarak, burada 
KU KM' ne ilişkin çeş itli dökümanlar 
delegelere dağıtıldı . Dünyanın dört 
bir tarafında yüzlerce kişi Kürdistan 
ve Kürt halkının mücadelesi konu
sunda bilgllendirildi. Binlerce bil· 
diri dagıtılarak ERNK'nin barış 

an layı şı dile getirildi ve KUKM 
tanıtılıp destek ça§rısında bulu-

nuldu. 
Kongre bünyesindeki etkinlik

lerden bir di§Eori de HUNERKOM'· 
dan bir kültür ekibinin çeşitli gös
terilerde bulunması oldu. Kongre 
bünyesinde yer alan Gençlik Merke
zinde, şehir içindeki özel bir gecede 
ve Kongre salonunda sunulan mü
zik ve folklör gösterileri tüm dikkat
Ierin Kürdistan üzerinde toplanma
sını sağladı. Kürdistan'ın ismini 
dahi duymamış birçok delegenin de 
bulundu§u Kongre boyunca Kürdis· 
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
etkin bir şekilde tanıtıldı ve derin 
sempati topladı. 

KUKM'nin böylesi uluslararası 
etkinli§i olan bir toplantıda temsil 
edilmesi mücadelemizin dünya ile
rici insanlığı ile sıkı ba§lar kur· 
masında önemli bir adım oldu. 
Kürdistan sorununa gösterilen ilgi 
çok yakın bir gelecekte dünya ça
pında da mücadelemizin en . çok 
konuşulan, tartışılan ve destek top
layan bir olgu haline geleceği gerçe
gini bir kez daha gözler önüne serdi. 
Geçmişin tecrit duvarlannın adım 
adım parçalanması halkımızın za· 
ferine giden yolu her geçen gün 
biraz daha kısaltınaktadır . 

Nikaragua'da Düşürülen ABD Uçagı ... 

Baştarafı Syf: 22'de 

terörü uygulayarak, kimi zaman 
Nikaragua ve Angola örneklerinde 
görüldüğü gibi kar~ı-devrimci ça· 
pulcu ordular (U NIT A ve Kontralar 
gibi) olu~turarak ve bazen de CIA'· 
n Ul karani ık ve çirkin komplolanyla 
bu saldırgan politikayı icra etmek· 
tedir. 

İ~te Nikaragua 'da da diktatör 
Somoza 'n ın devrildi§i günden beri 
çok yönlü faaliyetlerini aralıksız 

olarak sürdüren Reagan yönetimi , 
ekonomik ambargo vb. devlet yap
tırımlan ve kirli CIA oyunlarını iç 
içe en etki\i bir tarzda kullanarak , 
(tabii gerekliginde Eden Pastora 
gibi u!j:aklarmın da yard : ..... ını ala
rak) devrimi ezmeye çalı~maktadır. 

Son olay emperyalizmin ısrarla 
saklamaya çalı~tığı çirkin yüzünü 
bir kez daha açıkça ortaya çıkardı. 
Geçtiğimiz günlerde Nikaragua'
daki kar!iı-devrimci çetelere (Kont
ralar) silah ta~ıyan C·123 tipi bir 
ABD uçağı Sandinista askerleri 
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tarafından dü!iürüldü. Dü!ien 
uçakta sağ olarak kurtulan Arneri
kah askeri danı!iman Eugene He
senfus. CIA ajanı olduğunu; bugüne 
kadar karşı-devrimcilere silah taşı
yan on uçuşta görev aldığını ve uçak
Iann Honduras ve El Salvador'da· 
ki üslerden havalandığını itiraf et
ti. 

Uluslararas ı kamuoyu CIA 'n ın 
bu ahlaktan yoksun, insanlıkd ~ı uy
gulamalarını tiksintiyle kar!iılarken, 
ABD emperyalistleri bu uygulama· 
larına bir yenisini daha ekledi: 
Olayın hemen ardından ABD Kong
resi , kar!iı-devrimci Kontralara 
yüz milyon dolarlık yardımı onayla
dı. 

Emperyalizmi bu saldıtgan poli
tikasından caydırmanın tek yolu 
halkların devrimci dayan~ması 

temelinde kararlı direni~ler sergile
mektir. Ve halkların kararlı direnili
leri karŞ:ısında hiçbir emperyalist 
yöntem sökmeyecektir. 
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Uludere Eylemi Faşist Ordu Sürülerine Sayı Kaybının ... 

Baştarafı Syf: 3'te 

lanyla çatışmaya katılıyor. Bu 
arada partizaniardan vurula n oluyor. 
Grup çatlljarak geri çekiliyor. Ar· 
dmdan 12 helikopterden olu~an bir 
dü~man filosu, bir yandan ölüleri 
taŞ:trken , bir yandan da alana asker 
ta~ımaktadır . Saat 16.30'da heli· 
kopterler çe~itli stratejik noktalara 
asker indirmeye ba!ilıyor . Dü!iman 
devrimcilerin etrafmda çember 
olu~turmaya çalııııyor . İlk çatıııma 
saat 17 .OO'de bir tepenin dü~man 
askerleri tarafmdan tutulması ile 
ba~lıyor . Bu çatıııma çok ~iddetli 
oluyor ve dü!jman askerleri püskür· 
tülüyor. 

Hu arada 2. tepeye indirme yap
mak isteyen helikopterlere olanak 
verilmiyor. Düşman helikopterleri 3. 
tepeye tndirme yapmak istiyor, 
ancak burada da yoğun ate!ile karŞ:ı
la!jınCi! ba!iarısızlıkla geri dönmek 
zorunda kalıyorlar. Fakat 4. tepeye 
indirimi guçekle!itiriyor dü!jman. 
Ve ardından gögüs gögüse ~iddetli 
bir çatı~ma ba~lıyor. Burada büyük 
bir moral gücüyle kahramanca ça
tıııan HRK birliği kar~ısında dü~
man bozguna uğruyor ve kaçmaya 
ba~lıyor. Bu arada ba~ka bir nok
tada çatıııma yoğunla~mıııtır. Bilale 
yönüne do§ru ilerlemek isteyen düş:

manın kara gücüne kar~ ı çatl!ima 1 
saat kadar sürüyor ve ·bir meydan 
sava!jına dönü!jüyor. Devrimci birlik· 

ler kahramanca direnerek dü~ma
nın ilerlemesine izin vermiyor. 

Mehmet KUTAN (Aslan) yol· 
da!iın komuta etti§l grubun bin
ba!jıyt ve bir askeri vurması üzerine 
dü!jman saflarında büyük bir panik 
ba~l ıyor ve dü~man bir kere daha 
HRK birliklerinin önünden çareyi 
kaçmakta buluyor . Kaçan dü~man 
askerlerinin pe!jine dü!i:en devrimci
ler onları &ıvet köyüne dek kova
lıyor ve çatııtma böylece sona eri
yor. 

Eylemden sonra dü!jman m "svıı
rın ötesine çekildiler" vb . iddiaları
n m aksine eylem alanı terkedilme 
mi!itir. DüŞ:man yedi§i darbenin 
etkisiyle korku ve panik içerisinde
dir. Alana girmeye cesaret ede· 
miYor. i!jte gerillalarla sava!jma 
cesareti gösteremediQi içindir ki , 
lantom uçaklarıyla rasgele yerler 
bombalanmlljtır. Bombalama sıra · 

sında HRK birliklerinin hiçbir kayıp· 
ları olmamış:tır . 

Eylemde 3 askeri reo aracı 

tamamen imha edilmi~ . 2 adet G-3 
silahı, bu silahiara ait 6 ~arjör , 120 
adet mermi , 1 adet dürbün ve 1 adet 
büyük araba telsizi ele geçirilmi!jtir. 
Diğer silahların büyük kesimi de 
araçlarla birlikte yan m l!ttır . 

Bu eylemde ~ehit dü~en sava~ · 

çılar: 

Ahmet KUTAN (Aslan): Şır· 

nak-Çemke Talho köyündendir . Ev
li 5 çocuk babasıdır. Bu eylemde 
grup askeri komutan yardımcılığı 
ve bir pusu grubunun da komutanlı
ğmı yapmı!jtır. 

Seyfettin ZOGURLU (Sami): 
Diyarbakır'm Lice ilçesi Fis kö
yündendir. Yıllarca mücadelenin en 
ön saflannda yer almış; Filistin' de 
çarpışırken İsrail siyonistlerine esir 
düşmüştür. İki yıla yaklaşan esirlik 
hayatı sonrasında yeniden Partiyle 
bag kurmuş , mücadele alanlarında 
çeşitli görevler yapmıştır. 

Eylemin ardından ne yapacağını 
~aŞ:ıran ve çılgına dönen dü!jman, 
HRK 'ye katılan savaş:çıların köy
lerine yönelik yoğun baskı ve tehdit 
uygulamalanna girişmiş~ir. Sözkonu
su köyler üzerinde helikopter ve uçak
larla alçak uçu~lar " yapıp gözdagı 

verirken, bir yandan da köylülere her 
türlü işkenceler uygulayarak evleri· 
ni ve hayvan yemlerini ateşe vermiş
tir. Tüm bu insanlıkdışı vahşi yöntem
lerini sürdürürken, öte yandan da 
çeşitli olanaklar sunarak, her 
türlü ihtiyaçlarının kar!iılanacağını 
vaadederek HRK'ye savaş:çı veril
memesini istemi~tir. Ancak tüm bu 
vah!jete ve papaz politikasma rağ· 

men, yöre halkı kurtar ~e dar ı gözüyle 
baktı§ ı PKK sava~çılarına her türlü 
desteği sunmaya daha büyük bir 
istekle devam etmektedir. 

Fa!iist Türk Basını, Devletin Siyasal... saldırılara açıkça alkış çalıyar ve 
hep birden "vurun, ezin, yok edin" 
diyorlar. Bu durum faşist sömür· 
geciliği sadece çeşitli burjuva çev
relerin ittifagı ile sınırh kılıyor. 

Çeşitli biçimlerde sürdürülen halkı 
aldatma yollarının ço9u kapanmış 
bir hal alıyor. 

Baştarafı Syf: 9'da 

İçişleri Bakanı , herkesten çok 
çaresiz liğe düşmüş bir insan eda
sıyla, 12 A§ustos olaylan üzerine 
düzenlenen bakanlar kurulu top
lantısından çıkarken gazetecilerin 
yeni tedbirler hususunda sorduktan 
soruyu ~öyle cevaplandırmaktadır : 

"'Şu anda bildiğimiz değişik tedbir
ler yok. Biıe göre mevcut tedbirler, 
lazım gelen tedbirlerdir. Ancak bir 
pusu kurulduijunda haince bir dav
ranış karşısında savunmasıı bir 
şekilde bu olaylar meydana geliyor. 
Bu pozisyonda da durum zor. Ama 
şunun bilinmesinde fayda vardır: 

Türk güvenlik güçleri kendi hayat
ları pahasına da olsa milletin huzur 
ve güveninin temininde var güçleri 
ile çalışmaktadırlar." (Tercüman, 
15 Ağustos 1986) Bilinmektedir ki , 
bu konuşmanın yapıldığı tarih, hava 
kuvvetlerinin Güney Kürdistan' a 
vapılan vahşi saldırı için son hazır· 
lıkların yapıldığı tarihtir. Ve İçişleri 
Bakanı bunu bilmekteydi. Ama 
buna rağmen İçiş leri Bakanı hak· 
lıydı , çünkü alışılagelmiş her türlü 
tedbir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. 

Zaten eylemler, tüm bu tedbirlerin 
alınmış olduğu bir ortamda peşpeşe 
gerçekleşmiştir. Bu nederı .le faşist 

sömürgecili9in torbasında bir tek 
tedbir kalmıştı , o da bombardıman 
uçaklarıyla savunmasız sivil halkı· 
mızı çoluk·çocuk demeden vahşi bir 
tarzda kıyımdan geçirmekti. Bu da 
nafileydi ve çaresizliğin bir ürü
nüydü. Çünkü yapıla bilecek her şey 
yapılmış; sosyal, siyasal, kültürel, 
ekonomik her türlü tedbir boşa çık· 
mış, savaş yüksek bir boyuta tır· 

manmıştı. Bu nedenle bu tedbiri bir 
an önce açıklamanın da pek bir 
yararı olmayacaktı. Artık faşist 

yönetim de birçok hayalinden sıynl · 

mış, savaşı ulaştı§ı boyutlarıyla 

kabullenmek zorunda kalmıştı. Ak· 
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bulut'a göre, .. işler çok zordu", 
çünkü , "teröristler ne tatile çıkıyor
du" ne de mesai yapıyordu. Gece 
gündü~ demeden çalışıyorlar ve her 
gün Türk devletini tükenişin eşiğine 
sürüklüyorlardı. Ne olursa olsun, 
ne kadar zavallı olursa olsun faşist 
sömürgecilik gerekçeleri bu tarzda 
kabullenmekten ba~ka bir şey ya· 
pacak durumda değildir. 

15 Ağustos eylemlerinin başla· 
dıgı 1984'ten beri , her tür!(; tekni· 
gini kullanmış, nrdusunu seferber 
etmiş, Türk sosyal-şoven solu ve 
Kürt küçük-burjuva reformizmini 
imdada ça§ırmış, olmamış; Kür
distan ve Türkiye'deki her türlü 
gericiliği örgütlemiş, çeşitli biçim· 
lerde silahlandırmış , ihaneti ve 
şovenizınİ ayyuka çıkarmak iste
miş, olmamış; bölge gericili§ini 
imdadına çağırarak Saddam'la gir
dikleri i§birli9ini, "örnek bir işbir
li§i" olarak göstermiş, bir daha 
olmamış ; operasyon üzerine ope
rasyon düzenleyerek her türlü vahşi 
uygulamayı halkımıza reva gör
müş, olmamış; mücadelemiz etra· 
fında örmeye çalıştığı her türlü be nt 

birer birer yıkılmış, her gün dünya 
kamuoyu, Türkiye ve Kürdistan 
halkları nezdinde biraz daha teşhir 
olarak yalnızlıga sürüklenmiş; bu
gün giderek sadece burjuva cephe
s indeki destekle sınırlı kalmıştır. 

Daha önce halkı aldatmak için oluş· 
turduğu ve burjuvazinin çeş itli 

kanatlarını temsil ediyor gibi gös
terdiği tüm partileri, SHP'sinden 
MDP'sine kadar, istisnasız hepsi 
agız birliği içinde halkımıza yönelik 

Buna karşılık her türlü vahşiya
ne saldırıya rağmen halkımızın 

ulusal kurtuluş mücadelesi pratik 
olarak da gerçek bir halk savaşı 
halini alm ı ş durumdadır. Sömür· 
geciligin asırlar boyu başvurduğu 
ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel 
hertürlü tedbiri boşa çıkarmış, asır
ların kirli kefenini.yırtmış, tarihin ve 
çağın her türlü olumsuz özellik· 
leriyle son derece soylu bir savaşa 
tutuşmuş ve bu savaşı bugün açıkça 
görüldü§ü biçimiyle yüksek bir 
noktaya !lÖtürüp dayatm ış , tüm bu 
gelişmeleri her türlü saldırıya ra§· 
men , kendi öz gücüyle yaratmış, 
eskisinden katbekat daha fazla 
bilinçtenmiş ve güçlenmiş bir halk 
olarak; Kürdistan halkı , bundan 
böyle de başlattı9ı ve üst bir nok
taya götürüp dayattığı bu savaşı 

daha ileri zirvelere, oradan bağım· 
sızlığa doğru götürme güç ve karar
lılı9ını gösterecek, ülke toprakla
rımız üzerinde bir tek i§galci, sö
mürgeci asker kalana, ülkemiz ba· 
ğımsız, halkımız özgürlüğüne ka
vuşana kadar, çok kan ve can 
pahasına da olsa sava§acak, faşist 
Türk sömürgeciliği savurduğu tüm 
tehditler ve a!maya çalıştı§ı tüm 
tedbirlere ra9men içine yuvarlan
dı§• siyasal ve askeri batakta boğu
lacak, halkımız asırlar boyu özle
diği bagımsızlık ve özgürlüğüne 

kavuşacaktır. 

-Yaşasın Kürdistan'da Her Gün Biraz Daha 

Danimarka 
Avusturya 
ingiltere 
Hollanda 
Belçika 

Boyutlanan Devrimci Savaş! 

-Kahrolsun Faşist Türk Sömürgeciliği! 
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69. YILDÖNÜMÜNDE EKİM DEVRİMİNİN BOLŞEViK RUHUNU 

KÜRDiSTAN DEVRİMCİ DİRENiŞ SAVAŞlNDA YAŞATlYORUZ 

Emperyalist cepheyi ilk kez ya· 
np proJetaryayı iktidara getiren, 
insanlık tarihinin köklü bir döne
med olan; yeni bir ça§, proletarya 
devrimleri ça§mı açan Ekim Devri
mi'nin 69. yıldönümünü selamlıyo
ruz. 

Köleci toplumdan bu yana her 
devrim geneiJikle bir sömürücü sını
fın yerine bir başka sömürücü sınıfı 
getirirken, Ekim Devrimi tüm sö
mürücü sınıflan ortadan kaldır
mayı , proletaryanın diktatörlü§ünü 
kurmayı ve sınıfsız sosyalist toplu
mu örgütlemeyi amaçlamıştır. Bu 
nedenle de bütün dünyanın sömürü
len yı§ınlarının mücadele yöntem
lerinde ve örgütlenme biçimlerinde, 
yaşam tarzı ve geleneklerinde, 
kültür ve ideolojisinde köklü bir 
dönemeçtir Ekim Devrimi. Tüm 
ezilen halkların ve sınıfların sem
patisini kazanması ve uluslararası 
ÇaJ>ta bİr devrim olmasının anlamı 
burada yatmaktadır. 

Ekim Devrimi, emperyalizmi 
sadece metropollerde sarsmadı; o, 
emperyalizmin sömürge ve bagımlı 
ülkelerdeki egemenligini yıkarak 

darbesini emperyalizmin gerisine, 
çevresine de vurdu. Bu, aynı za
manda sömürgesel devrimler çagı
nın başlangıcı demekti. Burjuva mil
liyetçiligi yerine proleter enter
nasyonalizminin bayragını yüceltti 
ve bunun tek dogru yöntem oldu
gunu gösterdi. 

Ekim Devrimi, dünya kapitaliz
mine ve emperyalizme artık hiçbir 
zaman onaramayacagı ölümcül bir 
darbe vurmuştur. Kapitalizm kıs

men istikrara kavuşmuş görünse 
de, ülke yönetimlerini faşizme bı

rakarak işçi sınıfına belli bir süre 
boyun egdirse de, artık hiçbir za
man 'denge'yi ve 'güven'i bula
mayacaktır. "Kapitalizmin 'istik
rar' çaijı kendisiyle birlikte burjuva 
düzenin deijişmezlik efsanesini de 
götürerek sona erdi." (Stalin) 

Emperyalizmin en zayıf hal
kasında vücut bulan Ekim Devri
mi, yalnızca burjuvazinin ve toprak 
sahiplerinin iktidarını yıkınakla 

kalmadı, dogmatik bir sosyalist 
devrim anlayışını da (önce ileri 
kapitalist Avrupa ülkelerinde dev
rim olur) yıktı; Marksizmin refor
mizm üzerindeki zaferi, Leninizmin 
sosyal-demokratçılık üzerindeki 
zaferi, III. Enternasyonal'in II. En
ternasyonal üzerindeki zaferi oldu. 
Ve bundan böyle Marksizmin tek 
öncüsü ve savunucusunun Leninizm 
oldugunu ortaya çıkardı. 

Böylesine muazzam boyutlara 
sahip bir devrimin Sovyetler Bir
li§i sınırlarında· sıkışıp kal
mayacagı açıktı. Nitekim emperya
lizmin tüm kuşatma çabalarına 

ragmen, Sosyalist Anayurt'tan yük
selen bu alev ulusal ve sınıfsal 

kurtuluş hareketleri biçiminde tüm 
yerküreyi sardı. Bu ilk zaferden 
sonra Leninizmin yüce bayragı dün
yanın dört bir yanında dalgalan
maya başladı. Dogu Avrupa ülkele
ri; Çin, Vietnam vb. Asya ülkeleri ; 
Küba, Nikaragua gibi Latin Ame
rika ülkeleri: Angola, Mozambik vb. 
Afrika ülkeleri sosyalizmin dünya 
çapında yenilmez birer kanıtı olur
ken, başta Ortadogu olmak üzere 
Afrika, Latin Amerika vb. alanlarda 
yükselen ulusal ve sınıfsal kurtuluş 
mücadeleleri emperyalizmi her ge
çen gün nihai -çöküşüne biraz daha 
yaklaştırmaktadır. 

Burada tümünü sayma olana§ı 
olmayan, böylesi önemli gelişme· 
!ere yol açan Ekim Devrimi'nin 
başarı nedenlerinin başında birçok 
öznel ve nesnel koşulların yanısıra; 
durum ne denli zor ve tehlikeli 
olursa olsun, ne denli acil tedbirler 

gerekirse gereksin daima halkına 
güvenen, halkına kulak veren, on
ların güven ve destegini kazanan ve 
böylece halkından hem anlayış 

gören ve hem de onlar için bir umut 
olan Lenin gibi bir öndere; ve 
kuşkusuz Bolşevik Partisi gibi iyi 
örgütlenmiş bir işçi sınıfı partisine 
sahip olması geliyordu. Ancak sözü 
edilen bu parti öyle durup dururken 
ve bir çırpıda ortaya çıkmadı. Bol
şevik Partisi devrimci marksist çiz~ 
giden her türlü sapmaya karşı 

verilen uzlaşmaz mücadele içinde 
adeta çelige su verilircesine şekil
lendi. 

Bolşevik Parti deneyimi sadece 
tarihin belli bir dönemine ve belli bir 
ülkeye ait degildir, o, ulusal ve 
sınıfsal kurtuluş hareketleri içeri
sinde devrimci gelişmeyi gt:rileten 
burjuva ögelere karşı savaşımın 

başarılı, do§ru evrensel ilke ve 
pratik bütünlüğünü ihtiva eder. Bol
şevik Parti tarihi sapmalara karşı 
mücadelede evrensel bir pratiktir. 
Bu nedenle zafere ulaşmak isteyen 
her öncü, bu deneyimden gereken 
dersleri mutlaka almalıdır. 

Ekim Devrimi'nin mimarı olan 
bu partinin şekillenmesi, 1895'1i yıl· 
larda en zalim mutlakiyetİn hakim 
oldugu şartlarda illegal bir tarzda 
oldu. Ve o günlerden başlayarak, 
işçi sınıfı hareketleri içerisindeki 
burjuvazinin ajanlarına, tasfiyeci ve 
reformistlere karşı amansız bir 
mücadeleye girişti. 

Parti henüz oluşmadan, hazırlık 
döneminde bile bir ideolojik müca
dele verip gelişmek zorundadır. Bu 
aşama 'Narodnikler'e karşı sava
şırula başladı. Daha sonra partinin 
kurulması önünde bir engel teşkil 
eden 'Ekonomistler' e karşı çetin bir 
ilke savaşımı yürütüldü ve bu anla~ 
yışlar mahkum edilerek .. amatörce 
çalışma yöntemi" böylece geride bı
rakıldı. 

Ardından partinin inşası sorunu 
gündeme geldi. Hangi temel üzerin
de inşa edilecekti Parti? 1903 Parti 
Il. Kongresinde bu kez Akselrod'lar, 
Martav'lar ve diger küçük-burjuva 
unsurlar boy gösteriyordu. Partinin 
çelik birligini n, proleter disiplininin 
önemini anlayan düşman, onun tam 
da bu yanlarını hedef almaktadır. 
Menşeviklerle diger oportünist
lerin tüm çabalarına karşın Lenin, 
partinin 'kuyrukçu' bir politika iz
leyen 'laçka' bir örgüt haline geti· 
rilmesine kararlılıkla karşı koya· 
rak, partiyi "profesyonel devrimci· 

ler"den oluşan sa§lam bir temele 
oturttu. Ve uluslararası sosyal-de· 
mokrasinin bir uzantısı olan Men şe· 
viklerin oportünist yüzlerini ortaya 
çıkardı. 

Tüm oportünist, revizyonist gö
rüşlere ragmen Lenin, çarlı§ı devi· 
rip demokratik cumhuriyeti kur
mak için en önemli araç olarak 
halkın zafere giden silahlı ayaklan
masını kabul ediyordu. Ve bu te
melde demokratik devrim gerçek· 
leştirildikten sonra, yan yolda kal· 
mayıp kesintisiz olarak sosyalist 
devrim ugrunda savaşıma geçmek 
gerekti§irıi vurguluyordu. 

1905 Devrimini izleyen (Lenin'in 
yenilgi yılları yaman yıllardır de
digi) gericilik yıllarında bazı aydın· 
lar partiden uzaklaştılar. "Geçici 
yol arkadaşlan"ndan bazıları açık· 
tan karşı-devrim saflarına katıldı
lar. Menşevikler küçük-burjuva yüz
lerini ortaya koyarak proleter dev
rimci partiyi tasfiyeye giriştiler. 
Partiyi, Çarın içişleri Bakanı Stoli
pin'in "icazeti"yle şekilsiz legal bir 
dernek haline getirme çabasınday
dılar. Bu tasfiyeci girişimiere karşı 
en kararlı mücadeleyi yürüten Bol
şevikler, 1908 Aralık Kon· 
leransında tasfiyecili§i devrimci 
Marksizmden bir sapma olarak 
mahkum ettiler. 

Bolşevikler ayrıca parti içeri
sinde liberal burjuvazinin ajanlı§ını 
yapan ve partiyi bir dernek konu· 
muna düşürmek isteyen likidatör
lere, partinin işçi sınıfıyla baglarını 
tümden koparınayı amaçlayan 
Otzovistlere; "Tanrı Yapıcılar"a 

Lenin'in deyimiyle bu "tersyüz edil· 
miş tasfiyecil er" e karşı da amansız 
bir mücadele vererek araya kesin 
bir çizgi çektiler. Ocak 1912 Prag 
Konferansında tasfiyeciler partiden 
atıldı. Reformcular, Menşevikler 

saflarda banndınldıgı takdirde, 
proletarya devriminin zafere ulaş
ması ve ayakta kalması imkansız· 
dır" diyordu Lenin. 

"Parti Birligi" sloganı altında 

ikiyüzlüce hareket eden Troçki; 
Otzovistler, Likidatörler ve diger 
anti-bolşevik unsurların başına ge· 
çerek Lenin'e ve Bolşevikler' e karşı 
bir "A§ustos Bloku" oluşturdu. 

Bütün bu düşünceleri savunanlar 
aralanndaki çeşitli ayrılıklara kar
şın tek bir noktada birleşiyorlardı: 
YıQınlan devrimci saflardan sogut-

mak, çekmek. 
1914'lerden sonra tasfiyecilik, 

ll. Enternasyonal'in ve Kautsky'le· 
rin şahsında iflah olmaz bir sosyal
şovenizme dönüştü ve emperyalist 
burjuvazinin resmi bir kolu haline 
geldi. Lenin, belirleyici mücadele 
anı gelip çattı§ında tasfiyecilerin 
burjuvaziyle birlikte karşı-devrimci 
saflarda yer alacaklarına daha 
1908 yıllannda par.ınak basmıştı. 
Nitekim bu, Ekim Devrimi sırasında 
herkesin apaçık gördügü bir gerçek 
haline geldi. 

Şu bir tek örnek bile Lenin'i çar· 
pıcı bir biçimde dogrulamaktadır: 
Devrimin arifesinde, 16 Ekim 1917 
tarihinde (tarihe dikkat edilmelidir) 
Parti Merkez Komitesi, Askeri Ör
güt, sendika temsilcileri ve fabrika 
komitelerinin katıldıgı ayaklanma· 
nın son şeklinin görüşüldügü top· 
lantıda Troçki yanlıları, Kamanev 
ve Zinoviev, Lenin'in kesintisiz dev· 
rim anlayışına ve ayaklanma kara
rına bir kez daha karşı çıktılar. 

Fakat görüşleri benimsenmeyiiıce 
Novaya Jizn (Yeni Hayat) adlı men· 
şevik gazeteye, Bolşevikterin bir 
ayaklanmaya hazırlandıklarını , 

kendilerinin ise bu kararı "mace
racılık" olarakgördüklerini belirten 
bir demeç verdiler. Böylece ayak
lanma Kerensky hükümetine de 
ihbar edilmiş oluyordu. 

Üzerinden 69 yıl geçmesine rafi
men öneminden hiçbir şey yitir· 
meyen Bolşevik Partisi deneyimi, 
günümüzde de devrimde zaferi 
mümkün kılacak vazgeçilmez bir 
mücadele silahıdır. Acı yenilgilerle 
karşılaşılmak istenmiyorsa, sadece 
Rusya gerçeginin bir ifadesi olarak 
do§mayan, evrensel ilkeleri ihtiva 
eden, emperyalizm döneminin dev
rimci teori ve pratiginin tüm ana 
hatlarını formüle eden Bolşevik 

Parti deneyimi iyi özümsenmelidir. 
Özellikle dünya genelinde dev

rimci Marksizme hummalı bir sal· 
dırı yöneltildigi günümüzde, em
peryalizm kaçınılmaz sonunu ge
ciktirmek amacıyla bir yandan Po· 
lonya ve Bulgaristan örneklerinde 
görüldü§ü gibi sosyalist sistemin 
içlerine kadar el uzatma cüretini 
gösterirken; öte yandan halkiann 
kurtuluş savaşımiarına da olmadık 
yöntemlerle set çekmeye çalış

maktadır. Bugün dünyanın birçok 

ülkesinde devrimierin a§ır sorun
larla karşılaştıgı, özellikle tasfiye 
tehlikesiyle yüzyüze oldugu apaçık 
ortadadır. El Salvador ve Filistin 
devrimlerinde tasfiyecilik eh trajik 
bir biçiinde yaşatılırken, Türkiye 
devrimci-demokratik hareketinin 
de Avrupa'nın metropol kentlerinde 
''Euro-Komünizm", sosyal-demokra
si ve reformİst yöntemlerle nasıl tas· 
fiyeye ugratıldıgı gözler önündedir. 
Emperyalizm için can alıcı öneme 
sahip olan Ortadogu alanında yük
seltilen KUKM'nin de bu girişimiere 
hedef olacagı bilinmekteydi. Nite· 
kim PKK şahsında Kürdistan Ulusal 
Direniş Hareketine dayatılan tas
fiyecilik hatırlardadı..-. Bu alanda 
tasfiyeciligin yenilgiye ugratılması, 
büyük oranda öncü güç PKK' nin 
kararlı bolşevik tutumu sayesinde 
olmuştur. 

Bugün gelinen noktada gerek 
sosyalist sistem açısından, gerekse 
ulusal ve sınıfsal kurtuluş mücade
leleri açısından olsun devrimci 
Marksizme, bolşevik anlayışa sahip 
çıkmanın ve onu yaşatmanın önemi 
bir kat daha artmış bulunmaktadır. 
Bu konuda iddialı ve kararlı bolşe
vik tutumuyla, örnek prati§iyle PKK 
gerçegi ortadadır. 

Evet, PKK prati§i incelendi
ginde. yüzyılımızın başında yaşa

nan Bolşevik Partisinin amansız 

mücadele tarihi, 1970' 1i yıliann 

sonları ile SO'Ii yıllarda adeta yeni
den karşımıza çıkacaktır. Refor· 
mizm ve sosyal-şovenizme karşı 

yogun bir ideolojik mücadelenin 
ürünü olarak ortaya çıkan PKK 
hareketinin karşısına, 'özgürlük' 
havarileri kesiierek parti birligi ve 
disiplinini hedefleyen Martov taslak
ları mı, "teröristler" , "silaha sarıl
mamalıydılar" diyen Plehanov ka
rikatürleri mi çıkmadı; anti-PKK'li 
"Agustos Blok"lan mı oluşturul· 

madı"? Her türlü tasfiyeyi boşa 
çıkararak Kürdistan'ın ba§rında 

geliştirdi§i halk savaşına "macera
cılık" diye mi saldırılmadı? 

Ve bugün hala, uluslararası ba§
laşıklarıyla birlikte reformizmin, 
sosyal-şovenizmin , sömürgeci Türk 
burjuvazisi ve emperyalizmle el ele 
PKK adını baş düşman ilan ederek 
komplolar geliştirmesi nedensiz 
degildir. PKK'deki bolşevik ruh 
onları rahatsız etmekte, ürkütmek
tedir. 

Ekim Devrimi'nin 10. yılında şu 
belirlemeyi yapıyordu Stalin: "Eski
den feodalizmin yıkılış döneminde 
1akoben' adı bütün ülkelerin aristok
ratlannda nasıl korku ve tiksinti 
uyandırıyorsa, bugün de, kapitaliz· 
min yıkılışı döneminde 'bolşevik' 

adı burjuva ülkelerde öyle korku ve 
tiksinti uyandınyor. ' 'Buna şu ekle
nebilir: •Eleştiri ' adı altında ihtilalci 
Marksizmin yıkılınaya çalışıldıgı, 

devrimin küçümsendi§i, her gün 
de§işik sapmalann uluslararası 
komünist hareket içerisinde yeşer
tilmeye çalışıldı§ı, kısacası bolşeviz

min yok edilmek istendi9i günü
müzde, 'Bolşevik ruh'u cesaretle ve 
kararlıca temsil eden PKK adı da 
emperyalistler ve tüm işbirlikçileri 
tarafından öylesine korku ve tik
sintiyle karşılanmaktadır. 

69. yıldönümünde Ekim Devri
minin kararlı takipçisi, yaratıcı 

Marksizm-Leninizmin · yılmaz sa
vuncusu PKK yalnız Kürdistan Dev
rimi ve halkı için degil, Türkiye ve 
Ortadogu halkları için de büyük bir 
kazanımdır. Buna sahip çıkmak da 
yalnızca Kürdistanlı devrimcilerin 
deQil, tüm bölge devrimci-demok
rat ve ilericilerinin görevidir. 

-Selam Olsun Şanlı Ekim İbtilalcilerinin Kürdistan'daki Takipçilerine! 
-Yaşasın Leninizm ve Proletarya Entemasvonalizmi! 
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