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ULUSAL DİRENiŞ EYLEMLERİMiZ KESİNTİSİZ VE YOGUNLAŞARAK 
SÜRERKEN TÜM KARŞI-DEVRİMCİ ÖZEL SAVAŞ 

YÖNTEM VE UYGULAMALARINI BOŞA ÇlKARIYOR 
15 Agustos I 984'teiı içinde bu

lundu§umuz 1986 yılının eylül ve 
l'kim ayiarına kadar Kuzey Kürdis
tan boydan boya devriınci direniş 
eylemleriyl e çalkalanmıştır. Sö
ınlirgeci-faşist Türk ordusu ve uşak
ları ile halkımız ve silahlı güçleri 
HRK arasında sava~ durumu ya
şanmıştır. Bu süreçte sômi.irgeci
faşist yönetime karşı KUrdistan ' ın 

dört bir yanında sürdürülen devrim
ci savaş ortamında. sömürg('Ci güç
lerin resmi ve gayri-resmi güçlerine 
yönelik peşpeşe başarılı e ylemler 
gerçekleştiriterek faşist Türk dev
letinin Kürdistan'daki otoritesi yer· 
le bir edilirken. halkımızın öncü 
güçlerinin otoritesi giderek güçlen
dirilmiştir. Ve bu terılelde Kürdistan 
halkının topyekün ayaga kalkışının 
güçlü zemini yaratılmıştır. 

Devrimci savaşımız Kürdistan'da 
yogunlaşan direniş eylemleriyle her 
bakımdan sıçrama yapabilecek nok· 
taya gelmiştir. Faşist sömürgecilik bu 
gelişmeleri önlemek amacıyla yeni 
oyunlar tezgahlamaktadır. Bütün 
bu gelişmeler devrimcilere önemli 
ve ciddi pratik görevler yükleyere k, 
sömürgeci·faşist düşmana karşı 

daha kararlı, azimli, cesaretle ve 
yaratıcılıkla savaşmayı zorunlu 
kılmaktadır. 

1986 Bahar Atılımı ile birlikte 
başta Kürdistan halkı olmak üzere. 
Ortado§u ve dünya halkları HRK 
birliklerinin kahramanca direni!?i
ıu:• tanık oluyor. 1986 A§ustos ' un
dan başlayarak günümüze kadar 
Hakkari. Siirt. Van, Mardin. Adı ya-

man. Diyarbakır. Bingöl, Dersim 
vb. alanlarda yo§unlaşan direniş 

eylemleri büyük bir ilgi ve sempati 
ile karşılanıyor. Bu aylar boyunca 
ilan edilen büyük zaferler bir kez 
daha devrimci silahlı direnişimizin 
kökleşti§ini gösteriyor. Tüm bun
ları özce şöyle ifade etmek müm
kündür: Kürdistan halkı . öncüsünü n 
yürüttü§ü kahramanca direnişler 

ve devrimci intikam eylemleriyle. 
tarihinin son derece önemli geliş-

Türkiye-İran Görüşmelerinde 
Agırlık Kazanan Kürt Sorunu, 

Geleneksel Statükocu 
Siyasetin Tükenişi!. 

PKK ve 1-KDP'nin Tavrı Uzerine 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi bugün tarihinin en 

önemli evrelerinden birini yaşamaktadır. Kürt halkının tarihi bin 
yıllar öncesine dayanmasına ragmen. denebilir ki ilk defa Kür· 
distan 'da çagdaş bir siyasal gelişme yaşanmaktadır. Sözkonusu bu 
çağdaş siyasal gelişme bugün ileri bir zirveye gelip dayanmıştır. Bu 
durum kendisini asırlar boyu Kürdistan halkı üzerindeki biricik 
egemen güç durumunda görmek isteyen ve her zaman buna uygun 
harekeı eden Türk devlet politikasının üzerinde ciddi etkiler bırak
maktadır. Özellikle 15 Agustos 1984 Atılımıyla birlikte Kürdis
tan ' da yaşanan gelişmeler. daha önceki gelişmelerden önemli 
oranda farklı olarak. salt Türk siyasetini içıen darbelemekle yetin
memiş. aynı zamanda dış siyaset üzerinde de önemli etkilerde bulu
narak hem içte ve hem de dışta Türk siyasetini tükenişin eşiSine 
götürüp dayandırmıştır. Denebilir ki. her dönemden farklı olarak 
bıigün Kürdistan gerçekligi Türk siyasetinin birinci ögesi haline , 
gelmiştir. Türkiye 'de. ekonomiden askeriyeye. oradan da kültüre 
vb. her türlü politika. Kürdistan'da yaşanan gelişmelere göre oluş· 
turulmaktadır. Bu. her şeyden önce. Türk sömürgecili9inin asırlar 
boyu gütmüş oldugu politikanın iflası demektir. Bunun da ötesinde. 
Kürdistan'da Partimiz önderliginde gelişen ulusal kurtuluş müca
delesine karşın, Türk sömürgeciliSi nin ve en son da faşist rejimin on 
beş yıldan beri sürdürdügü politikanın da bir tükenişe dogru yuvar· 
lanması demektir bu. 

Bilindiği gibi 12 Eylül faşist rejiminin işbaşma gelişinin en temel 
nedenlerinden biri. o dönem Kürdistan· da bir yıgın gelişmeye yol 
açtıktan sonra ilk defa sesini yavaş yavaş dünya kamuoyuna ulaş
tıran ve bu zemin üzerinde gerekli baglaşıklarını kurmaya çalışan 
ulusal kurtuluş mücadelesiydi. Faşist sömürgecilik. bu esastan 
hareket etmiş ve işbaşma gelir gelmez. Kürdistan'da yaşanan 
devrimci gelişmeleri bastırmak ve Partimiz önderligindeki Kür· 
distan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin uluslararası siyasal sahnede 
de boy vermesini engellemek için. halkımıza ve Hareketimize yöne· 
lik akıl almaz baskıldra girişmiş . tüm Kürdistan ' • tek tarallı bir 
savaş alanı olarak ilan etmiş , bu zeminde devrimcileri katletme, 
tutuklama ve halkı pasifikasyona ugratma yönünde hummalı çaba
lara girişmiştir. 

Devamı 10. sayfada 

ınelfJrini yaşamaktadır. 

1986 Bahar Atılımının yaygın 
dırenış eylemlerı temelinde geliş· 

tirilen Yaz ve Sonbahar Atılımları 
ıie k..urdıstan ' ın dört bir yanında 
yojjunlaşan eylemler. sömürgeci· 
faşist orduyu çöküşle karşı karşıya 

getirmiştir. Faşist ordu saflarındaki 
panik. firar ve iç çelişkilerin artışı. 
savaşı yürütemez duruma gelmesi 
bunun açık kanıtıdır. TC tüm gücü
nü sarfederek uzun vadeli önlem
ler almaya ve böylece ulusal kurtu
luş mücadelemiz önünde engel oluş-

turmaya çalışmakta ... köy korucu
ları " nı yeniden örgütleyip organize 
ederken. stratejik köyler kurmakta, 
devrim karşıtı her olanaktan yarar· 
lanmaya çalışmaktadır. lrkçı, şo

ven burjuva basınının ve TC'nin en 
yetkili kişi ve resmi kurumlarının 
yaptıkları açıklamalarda "Tek he
def PKK' dir'" ... PKK'nin kökü kazın
malıdır" vb. çagrılarla kendisine 
karşıt olan güçlere seslenmesi, beş 
paralık ihanet ve uşaklı§a bel bag
laması gibi olgular faşist Türk 
ordusunun içine girdiQi çıkınazı 

ortaya koymaktadır. Bugün faşist
sömürgeci yönetimin önünde duran 
tek hedef PKK ve ö~cülü§ünde geli
şen ulusal kurtuluş mücadelesidir. 
Bu mücadeleyi ve PKK'yi yok etmek. 
imha ve tasfiye etmek için deneme
dikleri provokasyon ve gerçekleştir
medikleri komplo ve saldırı kal
madı. Da§arcı§ında saklı tuttu§u 
tüm yöntem ve taktiklerini deneye
rek başarısız kalan TC. bugün de 
saldırılarını yeni yöntemlerle ve 
daha profesyonel güçlerle tak
viye ederek yürütmektedir. Bu sal-

dırıların esas gücü ordu olmakla 
birlikte; ABD başta olmak üzere 
emperyalizm tarafından özel olarak 
e§itilmiş, en modern araç-gereç ve 
teknik donanımla donatılmış ko
mando birlikleri, "vurucu timler", 
kontr-gerilla ve özel polis birlikleri 
Kürdistan'da hareket ettirilmekte 
ve bunlareliyle mücadelemiz boğul
maya çalışılmaktadır. Son olarak 
uygulamaya kf.mulan "Anti·terör 
timleri", "Özel harekat birlikleri" bu 
saldırıların ayrılmaz bir parçasını 
oluşturmaktadır. 

Günümüzde sömürgeci·faşist 

yönetim Kürdistan 'da en ince ve en 
kaba karşı·devrimci yöntemleri uy· 
gulayıp geliştirmekte sınır tanı

mayarak, sadece kendi dağarcı· 

§ında değil. emperyalizmin baga
jında ne varsa hepsini birbiri peşi
sıra Kürdistan 'da yürürlüQe koy
maya çalışmaktadır. Son geliştir

diQi bu saldırı yöntemleriyle, daha 
profesyonel güçler ve plan
larla sonuca gitmek istemektedir. 
ı 986 yılının halkımız için bir zafer 

Devamı 2. sayfada 

"Kazandıgım Şey Gerçekligim, Kaybettigim Şey Sahteligimdir" 

İkinci 15 Agustos Atılımının Kahramanı 
Seyfettin ZOGURLU Yoldaşı Tanımak ve Anmak 

Tarihi 15 A§ustos atılımının 

ikinci yıldönümünde Kürdistan'ın 

her tarafından günlerce, haftalarca 
süren devrimci silahlı eylemler yük· 
seldi. PKK'nin önderlik etti§i Kür
distan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi. 
iki yıldan beri durmadan süren 
silahlı savaş içinde bu eylemiilikle 
yeni bir zirveyi yaşadı. 

ı 5 Ağustos'un ikinci yıldönü

münde yükseltilen bu eylemlili§in 
odağını. faşist Türk ordusuna en 
agır darbeyi vuran Uludere eylemi 
oluşturdu. ı2 Agustos günü. bir 
faşist ordu taburuna saldıran dev
rimci Kurtuluş Kuvvetleri, içinde 
subayların da bulunduğu yirmiden 
fazla askeri öldürerek ve onlarca
sını da yaralayarak faşist-sömürgeci 
ordu birliğini saf dışı etti. Merke· 
zinde bu eylemin bulunduQu ikinci 
15 A§ustos Atılımı, Kürdistan .Uiusal 
Kurtuluş Mücadelesinde yeni ve 
önemli gelişmeleri gösterdi. Yedi9i 
a§ır darbeler sonucunda çılgına 

dönen faşist Türk sömürgecillgi ı 5 

A§ustos 1986 günü savaş uçak
larını harekete geçirerek birçok 
alanda Kürdistan köylerini bomba
ladı ve saldırısını Güney Kürdis
tan'a da taşırdı. Bu. her türlü kuvve
tini ve savaş aracın ı kullanan faşist 
ordunun savaşı boyutlandırması. 

çaresizlik ve yenilgi içinde her 

. Gelişen Mücadelemiz Düşmanı 
ltiraflara Zorlamaya Devam Ediyor 

PKK önderligindeki KUKM. düş
manın her türlü engelleme yönte· 
mini birer birer etkisiz kılarak 
gelişip güçlenmekte, boyutlan
maktadır. Kendinden emin. bilinçli, 
kararlı ve güçlü adımlarla. her gün 
yeni mevziler kazanarak sarsılmaz 
bir biçimde nihai zafere yürümekte· 
dir. Şu açık bir gerçektir ki ; 
dünyada hiçbir ulusal kurtuluş mü· 
cadelesi._ bugün bulunduğu aşa· 
ma da KU KM' nin yarattıgıkadar bir 
yankı yaratmamıştır. Bu durum, 
Kürdistan Devrimi'nin Ortadoğu ve 
dünya genelinde taşıdığı önemin ve 
oynayacağı rolün açık bir göster· 
gesidir. İçinde bulunduğumuz gün-

lerde AET'sinden NATO'suna; 
ABD'sinden İngiltere, Almanya, 
Kanada'sına kadartümemperyalist 
çevrelerde, adı anıimamakla bir· 
likte. modern KUKM gündemin ana 
konusu durumuna gelmişse bu bo· 
şuna degildir. Bir tek cümle ile ifade 
edilecek olursa, bu: PKK-ERNK
HRK öncülügünde çagdaki gerçek 
yerini-almak için yüzyıllardan beri· 
dir üzerine kapatılmiŞ bulunan tüm 
kapıları zorlayan, sarsan Kürdistan 
halkının attıgıküçük-büyük her adı· 
mın anlamını bulmasıdır. 

İşte mücadelemizin bu sağlıklı 
ve güçlü gelişinesi sömürgeci·faşlst 

Devamı I 4. sayfada 

şeyini savaşa sürmesi demekti . 
Böylece. PKK önderligindeki Kür
distan halkı ile faşist Türk sömür
gecili§i arasında her alanda süren 
savaş yeni bir gelişme düzeyine 
ulaşmış oldu. 

Ulusal direniş mücadelemizde 
ikinci 15 Ağustos Atılımı da diyebi
leceğimiz 1986 Yaz Atılımı. her 
alanda önemli politik ve pratik 
gelişmelere yol açtı. Faşist·sömür
geci rejimi tüm kurumlarıyla temel
lerinden sarstı, emperyalizmin uşa· 
ğı faşist Türk ordusunun içte olduğu 
gibi dışa yönelik de saldırganlıQını 
ve Kürdistan devrimci savaşı karşı
sındaki zavallılıQını gösterdi . Bu 
atılım . halkımızı derinden etkileye· 
rek ulusal kurtuluş mücadelesine 
katılımını daha çok artırdı; devrim
ci savaşımızın ve kurtuluş mücade
lemizin ulaştıQı boyutu gösterdi; ve 
dünya kamuoyunun dikkatini en 
canlı bir biçimde Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Sorunu üzerinde topladı. 
Bütün bu gelişmelerle, ikinci 15 
Ağustos Atılımı, ulusal kurtuluş 

mücadelemizde veni ve önemli bir 
ziıveyi teşkil etti. İşte, böyle tarihi bir 
atılımın merkezini oluşturan Ulu
dere eyleminde, Partimizin ve halkı· 

Devamı 4. sayfada 

ORDUlAŞAN BİR 
HALKİÇİN 

Yazısı 12. sayfada 

* PARTİZANIN MEKTUBU: 
Ele Geçirilen Her Mevzi 

Yeni Mevziler Kazanacak 
Elde Edilen Her Üs 

Yeni Bir Devrim Üssünü 
Yaratacaktır 
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ULUSAL DİRENiŞ EYLEMLERİMiZ KESİNTİSİZ VE YOGUNLAŞARAK 
SÜRERKEN TÜM KARŞI-DEVRİMCİ ÖZEL SAVAŞ 

YÖNTEM VE UYGULAMALARINI BOŞA ÇlKARIYOR 
Baştarafı 1. sayfada 

yılı olmasını tüm güçleriyle engelle· 
. meye çalışmaktadır. 

Bahar ve YazAtılımları boyunca 
yoğunlaşan karşı·devrimci komplo
lar ve saldınlar sömürgecilerin 
amaçlarını çok açık olarak ortaya 
koymaktadır. Hükümeti ile. muha
lefeti ile bir bütün olarak sömürgeci 
güçler Kürdistan'da yürütülen a· 
yakta kalma savaşına destek ol
makta; ve mücadelemizi ezmek için 
tüm güçlerini seferber etmektedir· 
ler. Yine,' sol'dan destekçilerortaya 
çıkmakta, "yeni sosyalist parti 
kurma" adı altında cuntaya yama 
olmaya çalışılarak milisleşme yo
lundaki reformizm, aşiretçi-burju· 
va çizgi, her türlü gericilik ve koltuk 
degnekleriyle birleşerek en üst dü
zeyde ve köklü olarak TC ile uz
laşma yolu tutulmaktadır. Tüm 
bunlar ve daha başka gelişmeler 
ulusal kurtuluş mücadelemiz önün
de engel olma çabalarıdır. 

1986 Bahar. Yaz ve Sonbahar 
Atılımları temelinde sağlanan geliş
meler, düşmanın tüm bu komplo ve 
saldırı planlarının işlemez kılınaca

ğını çok açık olarak ortaya koy
maktadır. Günümüzde Kürdistan'ın 

dört bir yanında devrimci direniş 
eylemleri gelişmekte; her gün yüz
lerce toplantı , gösteri afiş asma, bil
diri dağıtma vb.' nin gerçekleşmesi, 
düşmanın tüm uygulamalannın ve 
beklentilerinin boşa çıktığını gös
termektedir. Ulusal kurtuluş eylem
lerimiz tüm hızıyla sürerken, direniş 
örgütlerimiz tüm kitleler içinde kök 
salmaktadır 

Övle ki, o inkarcı karakterine 
ra!Jmen faşist-sömürgeci düşman 

da bu gerçekliği artık kısmen de 
olsa itiraf etmek zorunda kalmakta
dır. Boyalı burjuva basınında bir 
gün "PKK' nin bitip tükendljji, dagılıp 
parçalandıgı" yalanlan çarşaf çarşaf 
sergilenirken, ertesi gün devletin en 
yetkili agızlannda, "Dersim' den 
Hakkari'ye kadar 50'şer, 60'ar, 
1 oo· er kişilik PKK militan gruplan· 
nın dolaştı§ı, tedbir alınması gerek
Ilgi" talimatlarla valiliklere bildiril
mektedir. Sanki uygulanmadık yön
tem, başvurulmadık önlem kalmış 
gibi. 

işte çaresizliğin, bozgunun en 
son itirafları yine faşist yönetimin 
içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
sömürgeci parlamentoda yaptığı 

konuşmada dile getiriliyor: 
''TBMM.nin dünkü genel kurulunda 
konuşan İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut, bölücü çete mensuplannın 
}üze ve top kullandıklarını belirte
rek. sıkıyönetimin uzatı/dığı son 
dört aylık süre içinde Güneydo
gu'da 2 top, 4 füze ele geçirildiğini 
açıkladı ... Akbulut, son dört ayda 

-yurt çapında ... 19 güvenlik qörev
lisi, 21 vatandaş, 3 de teröristin öldü
ğünü bildirdi. Akbulut, 15 Agustos 
ı984 tarihinden bu yana Ise 108 
güvenlik görevlisi, 132 vatandaşın 
terör olaylarında öldü§ünü ... açık
lodı."(Milliyet, 15 Kasım ı986) 

Artık Kürdistan halkının öncü 
gücü PKK'yi ve önderliğindeki 

mücadeleyi ezmenin, yok etmenin 
hayal olduğunu anlamış bulunan 
sömürgeci parlamento, Kürdis
~an'da neredeyse ıo yıldan beri 
uygulanmakta olan sıkıyönetim ve 
olağanüstü halin devamını uzatıp 
duran kararlar almaktadır. Geliş
melerin önünü . alamamalarının. a
cizliklerinin nedenlerini devrimcile
rin ellerinde füze ve top bulundu· 
ğuna bağlamaya çalışmaktadırlar. 

Dikkat çeken bir nokta da; mümkün 
oldugu kadar, elverdiğince kırpara k 
da olsa bilançolarını verirken düş
man da artık ı5 Agustos 1984 
tarihini esas almaktadır. Bu da, 
KUKM için nihai zafer yolunda bir 
dönüm noktası olan ı ~5 Ağustos'un 

kendileri için çöküşe gidişin bir 
dönüm noktası olduğunun itirafı

dır. 

Evet. en yeni yöntemleri en 
"harika icat'ları HRK birlikleri 
tarafından çabucak işlemez kılının
ca sömürgeci-faşist Türk devleti, ça
resizlik içinde dö.nüp durmakta. bir 
Yandan ''köy koruculuğu" , "özel 
tim" vb. yöntemleri yeniden geçerli 
kılmaya çalışırken, bir yandan da 
"acaba başvurmadı§:ım yöntem 
kaldı mı?" diye dağarcığını tekrar 
yoklamakla ve eğer eline bir kırıntı 
geçerse umutla sarılmaktadır. Yıl
lardır ''teröristlere karşı. devletin 
yanında yer alıyor" biçiminde göster
meye çalıştığı halkımızı bu kez de 
parayla. PKK militanlarının başına 
ödül koyarak ihbarcılıga teşvik 

etmek amacıyla yeniden Kürdistan 
köyleri ve kırlarına helikopterlerle 
bildiriler atıyorlar. 

"Eşkiya ihbarcısına 1 milyon 
ödül .. başlığıyla 14 Kasım 1986 
tarihli Hürriyet' te şu haber yer 
alıyor: "Mardin, Siirt, Van , Hakkari 
ile Diyarbakır'ın güney kesimindeki 
kırsol yerleşim birimlerine helikop
terlerle atılan broşürlerde, 31 bölü
cü çete mensubu teröristin kimlik
leri açıklanarak bunları ihbar eden
lerin 1 milyon lirayla ödüllendiri
lecek/eri bildirildi. •• 

Onca "harika icat'tan sonra bu 
tür yöntemlerin de TC'yi kurtar
maya yetmeyeceğini söylemeye ge
rek var mıdır? Nitekim düşman da 
bunun farkmdadır. HRK birimlerini 
imha etmenin çok uzak bir serap 
olduğunu anlamış bulunuyorlar. Bu 
nedenle ve halkımızın kurtuluş bir
liklerinden her geçen gün daha 
güçlü ve sersemietki darbeler yedik
lerinden ötürü, artık HRK eylem~ 
lerini az kayıpla atiattıkları zaman 
sevinç çığlıkları atabilmektedirler. 
işte Gercüş karakol baskını ardın
dan faşist basının sevinci: 

"PKK bu defa basamadı" başlı
ğıyla şu haber yer alıyor: 

"Mardin'in Gercüş ilçesinde po· 
lis ve jandarma karakoluna önceki 
gece kanun dışı PKK örgütü men
subu olduklan sanılan birgrup tara
fından silahlı saldın düzenlendi. 
Alınan bilgiye göre, önceki gece 
ilçede bulunan polis ve jandarma 
karakoluna el bombası ve otomatik 
silahlarla saldıran bölücü örgüt 
mensubu grupla güvenlik kuvvetleri 
arasında çıkan silahlı çatışmada bir 
kişi yaralandı" (Tercüman, ı ı Ka
sım 1986) 

Agustos ayından başlayarak 
gerçekleştirilen eylemlerimiz, dev
rimci savaş temelinde ulusal kurtu
luş mücadelemizin her dönemde 
güçlenerek ileri adımlar kaydetti
ğini bir kez daha ortaya çıkar

maktadır. 1986'ya güçlü giren Kür
distan halkı. bu yıldan ileri zaferler 
elde ederek çıkmasını bilmiştir. 

Sonbahar aylarından başlayarak 

onlarca sömürgeci askerin, ajan ve 
işbirlikçinin imhasına ve milyon
larca liralık maddi zarara yol açan 
direniş eylemlerimiz bunun açık 

kanıtıdır. Ulusal kurtuluş eylemleri
miz bundan sonra da faşist düşma
mn özel savaş taktik, yöntem ve 
uygulamalarını boşa çıkararak, 
tüm hızı ve görkemliliğiyle devam 
edecektir. 

HAKKARi-BOTAN: 

Jeopolitik ve stratejik konumun
dan ötürü Hakkari, Il . Kongre ka
rarları doğrultusunda, "ülkeye ye
niden dönüş" sürecinde sağlan:ıca 
ayak basılacak bir ze~in olarak 
öngörülmekteydi Birçok olumsuz 
faktörden ötürü. güçlerin ülkeye 
aktanh~ aktanlmaz hemen Kürdis
tan'ın çeşitli bölgelerine uygun 

biçimlerde da§ıtılması mümkün 
degildi. Öncelikle güçlerimizi ko· 
numlandırabileceğimiz ve oradan 
tüm ülke sathına yayabilece!jimiz 
temel bir us . alanına ihtiyacımız 

vardı. 

işte böylesi bir rol atfedilen Hak· 
karl ve Botan alanında, Partinin 
güçlll tespitleri ışığında, ilk öncü 
grupların fedakar, cesur ve kararlı 
çalışmalan ile kısa zama"'nda müca· 
delemiz için önemli değerler yara· 
tıldı. Bu alanlarda 15 Agustos 
ı984'ten itibaren sömürgeci-faşist 
düşmanın beyninde patlayan HHK'
nin silahları susmadı, aksine müca
dele güçlenerek sürdü ve Bo
tan'dan Kürdistan'ın dört bir ya
nına yayıldı. Bugün gelinen aşa

mada HRK'nin üst üste vurduğu 
amansız darbelerle düşman güçleri 
büyük oranda savunma konumuna 
itilirken, PKK otoritesi giderek güç
lenmektedir. Ve bu konumoyla 
Hakkari; " halk bilinçsiz dir .. . .. o
kuma-yazma seviyesi düşüktür". 

"bu halk adam olmaz". "halkın 

bilinçlenmesi için nice yıllar gerek
lidir", "bu cahil halka Marksizmi, 
sosyalizmi götürmek intihardır" vb. 
suçlamalarla Kürdistan halkına en 
büyük saygısızlığı yapan; ve bunun
la kendi cüceliklerini örtbas etmeye 
çalışan , devrim kaçkınlığı "teori"
leri üreten sosyal-şoven. reformisı 
ve ilkel milliyetçi güçlere en yalın 
yanıtı kendi pratiğiyle vermekte· 
dir. Özgürlüğe susamış Kürdistan 
halkı güven duyduğu öncüSüne ka
vuştuğunda neler yapmaya mukte· 
dir olduğunu bugün en çarpıcı bir 
biçimde Hakkari pratiğinde kanıt
lamış bulunmaktadır. 

!986'da ikinci 15 Ağustosu da 
Uludere'de yaratarak düşmanın 

yüreğine korku salan eylemlerimiz 
kesintisiz olarak sürmektedir. Son 
olarak elimize geçen eylem haber· 
lerinde bazılan şunlar: 

30 Eylül 1986'da Şemdinli'nin 
Besosun (Ortadirek) köyünde HRK 
birliklerinin pususona düşen üç 
cemsede, ı astsubay, 4 asker ile 
Besosun köyünde Kerimxan adlı bir 
çete öldürülmüş, ı o asker de yara
lanmıştır. Ögleden sonra saat dört 
sıralarında meydana gelen eylem
den !!Onra, faşist sömürgeciler he· 
likopterlerle çevreyi taramış ve 
bombalamıştır. Düşman tarafından 

basma, 2 HRK savaşçısının yaralı 
olarak yakalandıgı biçimde bir 
asılsız açıklama yapılmıştır. Oysa 
eylemi başarıyla gerçekleştiren 
HRK birlikleri hiçbir kayıp ya da 
yaralı vermeden üslerine dönmüş· 
lerdir. 

Şemdinli'nin Herki Bedav kö
yünde ı çete öldürülürken, ı çete de 
yaralanmıştır. HRK birligi her iki 
çetenin silahlarma da mermileriyle 
birlikte el koymuştur. 

28 Eylül 1986 tarihinde Çukur
ca'da partizanlann tüm uyarılarına 
rağmen ihbarcıhktan vazgeçmeyen 
azıh muhbir Yusuf Demir ölümle 
cezalandınlmıştır. Bu hainin ceza
landırılması yörede sevinçle karşı
lanmıştır. 

Eylül ayının üçüncü haftasına 
denk düşen günlerde Şemdinli'nin 
dağlık kesiminde, devrimci avına 
çıkan bir grup "köy korucusu" çete, 
kurtuluş kuvvetierimize bağ.lı bir 
partizan birli§i tarafından pusuya 
düşürülmüş ı çete öldürölürken biri 
de ağır yaralanmıştır. 

Şemdinli'de çetelere yönelik si
lahsızlandlrma eylemlerinde 7 adet 
silaha kurtuluş kuvvetlerimiz tara
fından el konulmuştur. 

Alanda yapılan yogun köy top· 
lantılarında çeteciliğin teşhir edil
mesi ve düşmanın yönelimleri hak
kında halkın bilgilendirilmesi üze· 
ri ne birçok ihbarcı ve çete HRK bir
liklerine teslim olmuş, bundan böy· 

ı e' düşman hesabına çalışmayacak
Ianna dair söz vermişlerdir. Düş· 
man yıllardırçaba sarfederek yarat
mış olduğu ajan yap1yı koruyabil
mek için her türlü yola başvur· 

makta, halka gözdaSı vermek içi.n 
rasgele yerleri bombalayıp top a
teşine tutmakta, kurtuluş kuvvet
leri hakkında yalan haberler yay
makta ancak tüm bu çabalan da· 
sonuçsuz kalmaktadır. 

DiY ARBAKIR-BiNGÖL
ELAZIG-DERSiM: 

Kürdistan tarihinde direniş ale
vinin hiç sönmediği, bebelerin 
intikam agıtlarıyla büyütüldüğü. ak 
sakalları göbeklerine dek düşen 

"pir-i fani" Kürt yurtseverlerinin 
sallandınldıgı daragaçlarıyla Genç, 
Hani, Palu, Piran (Dicle) ... Ve Der• 
sim ... Yaz-kış beyaz doruklarının 
bulutlara gömülü bulundugu derin 
vadilerinde hala barbar Türk aske· 
rin in eline geçmemek için uçurum
lardan atiayan genç kızlarımızın, 

gelinlerimizin çığlıklarının yank1· 
landığı yalçın dağlarıyla Dersim ... 
Kızıl Munzur'un kan aktığı günlerin 
onutturulmaya çalışıldığı Dersim~ .. 

Evet Kemalizmin son büyük kat
liamianna 1925 ve 1 938'1erde sah
ne olan Kürdistan 'ın bu alanlarında 
özgürlük ve bağımsızlık hasreti hiç 
dinmedi. Yüreklerde bir kor gibi 
büyüdü. Ve patlamaya hazır bir 
volkan gibi, istemlerini dile getire· 
cek. kendisine yol gösterecek ön
cüsünü, önderlerini bekledi. Mo
dern KUKM'nin öncüsü PKK ile 
kucaklaştığı an öfke ile ayaga 
kalkmakta gecikmedi. 12 Eylül 
faşizmine karşı sergilenen unutul· 
maz direniş ve kahramanlıklar te• 
melinde ı5 Ağustos sonrasında da 
düşmana en güçlü darbelerin vurol
dugu bir alan oldu. 

Ülkeye yeniden dönüş sürecinde, 
ı Hakkari-Botan bölgesinde oluştu
rulan elverişli zemin ve siyasi üsler 
temelinde yükselen devrimci dire
niş mücadelemizin buradan Kürdis· 
tan'ın diğer alanlarına da yayıla
cağı biçimindeki Parti tezlerinin 
doğruluğu ve isabetliliQi, bugün 
Bingöl-Diyarbakır-Dersim-Elazığ 

alanlannda devrimci direniş pra· 
tiğ inde bizzat kanıtlanmaktadır. 

15 Agustos 1984•ıen bu yana 
düşmanın tüm önlemlerine, ihaneti 
horılatma çabalarına rağmen dev· 
rimci intikam eylemlerimi'z boyut
lanarak sürdü, düşmana ağır ka
yıplar verdirildL Bu bölgelerden en 
son aldığımız eylem haberleri ise 
şunlar: 

26 Mart 1986 günü. Dicle'ye 
bagh Kırkpınar (Herdan) köyünde 
ajan Mehmet Akyüz'ün evi silahla 
taranmıştır. Eylemin bu biçimi. cay
dırıcı olması için seçilmiştir. 

7 Haziran ı 986 günü yine aynı 
köyde ajan-milis Ali Aklürk (Aliye 
Keki) kurtuluş kuvvetleri tarafın

dan ölümle cezalandınlmıştır. Bir
çok kez kurtuluş güçlerini ihbar 
eden bu unsur, son olarak devlet 
güçlerinden silah alarak açık milis
lik yapmaktaydı. 

ll Temmuz 1986 günü. Bingöl'· 
ün Genç ilçesine bağlı Hacan köyü 
eski muhtarı , ajan-milis Mehmet 
Dalgın yaptıklannın bir bedeli ola· 
rak ölümle cezalandırılmıştır. Düş

mana verdiği bilgilerle alandaki 
devrimci çalışmalanmızı olumsuz 
biçimde etkileyen ajan-milis şebe
kenin as üyelerinden olan bu unsur, 
ı 985 yılında sömürgeci güçlerin, 
Doganlı (Kelaxsi) köyünde yurtse
ver öğretmen Sıddık BiLGiN'i kat
letmesi olayına da ihbarlarıyla: 

hizmet etmiştir. 
14 Temmuz 1986 günü. Elazığ'· 

ın Palu ilçesine b~ğh Zuveyr 

köyündeajan Ahmet Bulut'un evine 
silahlı ve bombalı saldırı düzen· 
lenmiştir. 

9 Ağustos 1986'da. Diclenin 
Basraf (Sarmaşık) köyünde köy 
korucusu Adem Karadeniz, devrim
ci kurtuluş güçlerimiz tarafından 
ölümle cezalandırılmıştır. Özellikle 
ciddi devrimci gelişmelerin yaşan
dığı Dicle ve çevresinde TC' nin "köy 
koruculugu" geliştirme doğrultu

sunda yoğun çaba harcadığı bir 
o'rtamda. böyle bir eylemin gerçek
leştirilmesi , düşmanın bu yönlü 
politikasını boşa çıkarmada ve bu 
aga takılan birçok insanı caydır· 
mada önemli etki bırakmıştır. 

15 Agustos 1986 günü, Genç 
ilçesine baglı Şahismailan (Dede
bağ) köyündeajan Hüseyin Övün ve 
köy korucusu Mehmet ... silahla 
taranmıştır. Gece karanlığından 

yararlanarak. yaralı bir şekilde kaç
ma yı başaran bu unsurların geride 
bıraktıklan ı adet av tüfeği ile buna 
ait 40 adet mermi ele geçirilmiştir. 

Eylül ayının ilk günlerinde Der
sim'in Mazgirt ilçesine bağlı Alaçınar 
köyüne yapılan baskında TC'ye 
ajanlık yapan Ali Temiz adlı hain 
HRK'ye bağlı bir birligimiz tarafın
dan ölümle cezalandınlmıstır. 

22 Eylül ı986' da Ka~akoçan
Okçular mevkiinde karayollarına 

ait bir araç partizanlanmız tarafın
dan yakılarak tahrip edilmiştir. 

1 Eylül 1986 günü. Kiğı'nın 

Se ter köyü civarında bir HRK birliği 
ile sömürgecilerin operasyon birlik
leri arasında çatışma çıkmıştır. 

Gece saatlerinde çıkaq çatışmada 
kurtuluş güçlerimiz hiçbir kayıp 

vermezken, olay gizli tutulduğun
dan sömürgecilerin kayıplan konu
sunda bilgi alınamamıştır. Aynı 

alanın yakınında başka bir çalış· 
mada da bir kontr-gerilla birliğinin 
hezimete uğraması üzerine düşman 
acizliğini örtbas etmek amacıyla 
şehit yoldaşlanmızdan Şükrü SE
VER.in babası M. Ali SEVER'i 
katletmiştir. 

23 Ekim 1986 günü, Ergani ilçe 
merkezindeki adiiye lojmanları kur
tuluş güçlerimiz tarafından taran
mıştır. Sonuç hakkında kesin bilgi 
alınamamakla birlikte. halk ara
sında hakimlerden ölenler oldugu 
söylenmektedir. Birligimiz kayıp 
vermeden üssüne dönmüştür. 

28 Ekim 1986 gecesi, Genç 
ilçesine bağla Doğrular köyü bir 
HRK birliği tarafından basılmıştır. 
Köy korucusu Ahmet Olcay adlı hai
n in evine düzenlenen silahlı ve bom
balı saldında, hainin yakını Aziz 
Olcay ağır yaralanmıştır. 

29 Ekim 1986'da Gene ilçesinin 
Suveren karakoluna bitişik bir 
maden ocagı gündüz saatlerinde 
basılarak iki araç ateşe verilmek 
suretiyle tahrip edilmiş ve birçok 
malzerneye el konulmuştur. 

Yine 29 Ekim 1986 tarihinde 
Elazığ'ın Maden ilçesi yakınların
daki Gülernan Şark Kromlan Şan
liyesi basılmıştır. Kurtuluş kuvvet
lerimiz şantiye bekçilerini etkisiz 
hale getirerek silahianna el koymuş 
ve dinarnit deposunu tamamen bo
şaltmıştır. 

Aynı gün Palo'nun S~raybahçe 
köyüne giren partizanlar. köylülere 
yönelik propaganda konuşmaları 

yapmış ve şantiy.eden alınan ton
larca dinarnili taşımak için ihtiyaç 
duyulan birkaç yük hayvanı alarak 
köyden ayrılmışlardır. 

Bu süre içerisinde çok sayada 
köyde kurtuluş güçlerimizin düzen
lediği dar ve geniş toplantıtarla 

halkımızın ulusal kurtuluşçu bilinci 
geliştirilmiş ve siyasal duyarlılığı 

artırılmıştır. Ayrıca çok sayıda 

ajan-milis tehdit, para cezası . sür
gün vb. yöntemlerle bu faaliyetten cay
dınlmış ve etkisiz hale getirilmiştir. 
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MARDİN-ADIYAMAN: 

lllusal kurtulu~ nılıcadl'il'miziıı 
gid('n·k gli<;lenip ıenwiJendiği .-ıldıı-
1.-ırd~uı biri de Mardin-Urfcb\dıya
maıı alanıdır. 1986 Yaz \.'e Son
bahrn Atılımları düıwnıiıHh· bu 
al<:ııı<Ja peŞ(ll'Şl:' eyll'ınlınle ,Jüş

nldna indirileıı güdU darbelt>r bunun 
en açık kanıtıdır. Özellikle emper
yali!>t NA 1 O 'nun hizıııl'timıeki Mar
din Radar Üssü'ne yiindik HRK 
saldırısı düşmanın yüregim' sinen 
korkuyu bir kat daha artırmıştır 

Gücünü Gap, Şikestun destan
larından ve binyıllardır sömürgeci 
baskı Vl' zulüm altında inim inim 
inlı:>yen yurtSl'\'t'T Kürdistan halkın
dan alan devrimci direniş, elbette 
yeni dönemde dl' adına layık eylem
In gerçekleştirecekti ve gerçekleş
Iirdi de. Düşmanın kl·ndisini t•n çok 
güvenlikte hissetti9i ~elıirsel alan· 
larda. Mardin il merkezinde ve üste· 
lik NATO'nun ""koruyut'U kanatlii· 
rı., altında güvenlik hissinin d n ha da 
pekişti9i lıir noktnda yedi{ji darbe 
düşman saflarında iiylesine bir pa
nik yaratmı.ştır ki, sömürgecH-a!?iSI 
Türk devletinin Genelkurmay Ba!?· 
kanlıgı bizzat açıklama yaparak bu 
panigi yatıştırıİ1a geregi duymu~tur. 
Ve aciz düşman, HRK saldı n lanndan 
korunabilmek için çareyi radarlar
daki anten ()rtüsü küreleri "koman
do yeşiline boyama" da bulmuştur: 
.. Mardin Radanna Kamuflaj. Bir" 
sıire i)nce teröristlenn rokdatar
larla saldırı düzenlediiii Mardin 
Radan, dag rengi olan komando 
yeşiline boyanıyor. Konuyla ilgili 
olarak yetkililer açıklama yap
madı." (Milliyet. ll Kasım 1986) 
Acizlik ve çaresizligın bundetn ıyi 

kanıtı ulabilir mi? En teknik silah
ları. "kahraman mehmetçik" leri ve 
özel vurucu timleriyle korunama
yıııca çareyi arazi rengine uymakla 
aramaktadır. Ama nafile. şunu bil
ıneli ki sömürgeci düşman; hiçbir 
yöntem, hiçbir güç kendilerini 
HRK'nin öldürücü, kahredici darbe~ 

Bir sınır kasabası olan Çukun·a. 
Hakkari'nin diger kasabaları gibi 
Kürdistan yurtsever mücadelesinde 
stratejik konumu kitle destegi a
çısından belirgin bir öneme sahip
tir. Modern ulusal kurtuluş müca· 
delesinden önce, bu alanda Molla 
Mustafa Barzani önderligindeki 
Güney Kürdistan ınlicadelesinde 

önemli bir yer tutmuş. Barzani 
hareketine bliyük maddi vt' nıaıwvi 
destekler suııınu~. onu mali ve 
.-iskı•ri aı., : <l,ııı lıüyi.ik oranda df.'stek· 
lenıi!?tir. <.;ukurca Güney Kürdis
tan ınlicadelesin e bu dayanak ro
lünü özellikle 1975 yenilgisinden 
sonra yakıcılaştırmı!?. geçici konıite 
döneminde Hakkari'nin diger bir
iki kasabasıyla birlikte harl:'ketiıı 

konumlandıgı bir geri i.is roli.inü 
oynamıştır. Geçici komite bülli
nüyle bu kazala ra dayanmış. buralar
da n iirgliıkıımi~ ve ını alaıılanla 

üslı'nıni!?tir. 

;\lcının mi.ic.-idelemi.tdeki rolünli 
d ... !lnı ~·ı· ·.ICHH<tnıııdi-1 .ınaliz edtJn 
l'h h. \. ' l'ııi diiııeınde s cwa~ı üıın:likk 

· . , .. i .ıııda IMşl.ıtınış Vl' yeli~tirmiş· 

1 Jcıh<t ii nce ıınictıdl•le mizll' hi<; 
ıt'mas kurnıanıı~ olan hu alanda 
PKK kadrolarının lwr birinin bir 
tarihsel destanın sınırlarını aşan 

ycı~anı vl' mlıcadt'lelni soıwnı 

kısa sür"de kurtuluş scıvaşının ii
nemli ınevzill'rinden hiri haliıw ge· 
tirilmi~tir. 1983-1984 ve 19S5 yıl
ları boyunca mücadele Çukurca'da 
politik mt.icadl:'le ve ~ava~ a(ısıııdan 
hüyi.ik boyutlar kazanını!?. Klirdis· 
tan 9eıwlinde diger birkaç kaLayla 
hirliktt• kurtuluş savasının ilk adım
ları ve keşif upera!-.yonları hmada 
yapılmış. savaşı yayan ilk btiylik 
ı•ykmler burada gerçekleştirilmiş, 
yiııe11k Parti ve gt>niş kitlt' örgütleri 
blırada kurulmuştur. Çukurco. ül
kl'nin diger al emlarında mücadele
nin ba!?latılıp geliştirilmesinde da-

lt·rindeıı kurtcırcımi1yacak n • so· 
ııuııd.-i Kurdist(-ln " ı terkedı.-rek defo
ltıp yitıııekh•ıı ba~kc\ hiı.; bir sn;e· 
ııl!kleri kalmayacaktır. 

Ayrıca hu ~ün•<; tl' Derik. KıLli· 

ll•pe. Nu~ayhin dı. t-tl(-lnlardil ~cn;ek
leştirilen birçok başanlı eylemle 
du~nıand büytik kayıplar verdirıl · 

ınesi: buna kar~ılık kurt ulu~ kuvvet· 
InimiLin hic.: kayıp vernwmesi dü!?· 
ınanı çıldırtan diger bir olgu ol
ınu~tur. Bu nedenle düşınan adf:'ta 
kudurmuşçasına yurt~"'ver Kürdis· 
tcın halkına yönelik ba~kı Vt' yıl· 

dırnıa hareketine girişmiştir. Öte· 
dl-'n beri ulusal kurtuluş mücadelt'· 
rnize ve Partimize önemli destt'kler 
sunan Kızıltepe ' de giri!?ilen dl'vlet 
terörü örnegi bunun kanıılarındcın 
yalnızt- a bir tanesidir. Artık listü 
i>rtülemez, saklanamaL boyutlara 
varan bu uygulamalar kl'ndi boyalı 
basıniarına da yansıdı: "Kızı/te

pe 'de sakafla çıkma yasağı" başlı
gıylo 28 Ekim 1986 tarihli Milliyet 
şunları yazıyor: "Mardin 'in Kızılte
pe ilçesinde, dün 8 saat süreyle 
sokaga çıkma yasafiı uygulandı .. 
Yasak sırasında bölgede düzenle
nen g(•ni~ c.;aplı operasyon/ara he· 
likopterler de katıldı. Mardin Valisi 
Alaattin Turhan, sokağa çıkma 

yasafjının. son günlerde Mordin ve 
Kızıltepe'de <:e~itli eylemler yapan 
yasa dışı PKK militanlarını yaka· 
layabiirnek amacıyla uygulandıgım 
söyledi ... Bu arada. baskı vl:' devlet 
tı.'rürü ill' Kürdistan halkını yıldıra
mayaca!Jmı anlayan düşman, pa
paz-kılıç politikasını da utanmazca 
sergilemekle sakınca görınemekte· 
dir. İ!?te operasyonlar slirl'rken yine 
aynı gii.t.l'teııiıı 5 Kasım tarihli 
sayısında .. Kızıltepe'de hizmet se
ferberliği " ba~lıgıyla . pcıpaz po li· 
tikasının uygulamaları anlatılmak

tadır. 

Öte yandan Siirt. Hakkari vb. 
alanlarda uygulanmak istenen. an· 
cak PKK'nin güçlü taktikleri karşı
sında tutunamayan, iflas eden "köy 
koruculuQu" bu kl'z de Adıyaman 
vb. alanlarda örgütlendirilmeye ça· 

Kasım 1986 

lı~ılıyor. Son diinemde bu alanlarda 
da din·ııi~ (•yh·mlninin yoQunlaş
ma~ı di.ı~manı böyle bir uygula· 
maya itmişse de. şimdiden söyle
yelim ki henLerleri gibi bu da iflas 
Ptıııeyl' makurndur. Nitekim bu 
alarılardan alıııaıı ~on ey lt• m haber· 
lt'ri dt' bu gt'rç~gi yan~ıtınaktadır: 

13 Agusto~ ı YH6 tarihinde. 
HRK'ye baglı bir kurtulu~ birliQi
nıiz. Mardin-Derik'te bir şantiyeye 
yaptıgı baskında 33.800.000 Tl. 
para, 2 adet telsiz. ı daktilo ve 1 
vided\lu kamulaştırmıştır. 

8 Kasım 1986 tarihinde kalaba
lık sayıda bir HRK birliQi Mardin'in 
GercÜ!? ilçesini işgal etti. Kahve vb. 
toplu yerlerde konuşmalar yapıldı, 
bildiriler da!jıtıldı. İlçede bulunan 
polis V(' jandarma karakoliarına 

yönelik bombalı-silahlı saldırıda 

karakol binalarında büyük hasar 
meydana gelirken çok sayıda asker 
ve polis de yaralanmıştır. Eylem, 
kırsal alanda insiyatifi tamamen 
yitiren ve kent merkezlerinde kendi
lerini güvenlikte hisseden düşman 
güçleri şaşkına çevirirken. halk 
içerisinde de büyük bir coşku ve 
sevince yol açmıştır. Ve Kürdistan 
halkının kendi öz kurtuluş gücü 
HRK'ye sempati ve güveni daha 
da pekişmiştir. 

Agustos ayının son günlerinde. 
Nusaybin'e baglı Deyrecema kö
yünde sömürgecilere milislik yapan 
6 köy korucusunun silah ve mai
lemelerine el konulmuştur. 

Aynı dönemlerde Mardin-Ömer
li' de, sömürgeci kolluk kuvvet
leriyle HRK'ye baglı bir birliQimiz 
arasında çıkan çatışmada 2 asker 
öldürülmüştür. Partizan birligimiz 
ise kayıp vermeden üssüne çekil· 
miştir. 

Benzer bir eylem de Nusaybin'in 
Tınale köyü civadannda gerçekleş
tirilmiştir. Bir partizan grubu
muzia kontr-gerilla timi arasında 
çıkan çatışmada, düşmanın büyük 
umutlar bagladıgı bu "özel tim"den 
2 kişi öldürülmü.ş, birçogu yaralan
mıştır. Düşmanı hezimete uQratan 

Degeri i 
Serxwebun 
Okuyucu/arı, 

Sayfa 3) 

Gazetemiz SerxwebUn bugüne kadar başarıyla sürdürdü§ü mücadele 
hayatının 6. yılına girmektedir. 

Beş yıldır, KVKM'ne karşı sorumluluklarının bilinci ile hareket etmiş olan 
ve halkımızın elinde gerçek bir silaha dönüşen SerxwebUn, bugüne kadar ki 
yayın hayatında önüne koydu§u devrimci ilkelere ba§lı kalmış ve bu ilke
lerini sürdürmede halkımızdan da geniş destek almıştır. 

SerxwebUn, yayın hayatında okuyucularıyla bütünleşmeyi hedeflemiş 
ve bugüne kadar bunu başanyla yerine getirmiştir. OkuyucUlarına verdi§i 
gibi, onlardan almayı da bilmiştir. Bu nedenle de okuyuculanndan gelen 
görüşleri dikkatle ele almış, de§erlendirmiştir. 

6. yayın yılına girerken de SerxwebUn'u, SerxwebUn okuyucularının 
de!jerlendirmesini istiyoruz. Bu yeni yılda daha da güçlü birSerxwebiln'un 
yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Bu amaçla, okuyucularımızı, Serxwe· 
bU n i/e ilgili görüşlerini yazıp SerxwebUn 'a göndermeye ça§ırıyoruz. 

Bu amaçla bir ay sürecek bir de§erlendirme kampanyası açmış bulu
nuyoruz. Okuyuculanmızın her zaman gazetelerine gösterdikleri ilgi ve 
desteği yeni yılda da sürdüreceklerine inanıyoruz. 

HRK birliQi ise kayıp vermeden 
üssü ne dönınÜ!?tÜr. 

21 Ekim 1986"da Adıyaman 

kırsalında bir ajan unsur devrimci 
kurtuluş güçlerimiz tarafından 

ölümle cezalandırılmıştır. 
Yine Adıyaman'ın daglık kesi

minde, sömürgeci kolluk kuvvet
leriyle kurtuluş güçlerimiz arasında 
birçatışma çıkmıştır. Kesin bilgi eli
mize ulaşınarnakla birlikte, halktan 
alınan haberlere göre 1 yüzbaşı ve 4 
asker öldürülmüştür. Birli§imizin 
kaybı olmamıştır. 

Sayılan alaniann dışında kalan 
bölgelerden de her gün HRK güç
lerinin degişik eylem haberleri 
gelmektedir. 

27 Eylül 1986 günü. Bitlis il 
merkezine baglı Kayalıbag köyüne 
girmek isteyen bir grup HRK'li 
partizan ile , sömürgecilere milislik 
yapan köy korvcuları arasında çı
kan çatışmada 1 çete agır yara
lanmıştır. 

24 Eylül 1986"da Kızıltepe mer
kezinde, sömürgeci kurumlara ait 
lojmanlar kurtuluş kuvvetlerimiz 
tarafından silahlarla taranmıştır. 

Eylemin sonucu hakkında henüz eli,. 
mize ayrıntılı bilgi geçmedi. 

Yine Kızıltepe'de kurtuluş kuv
vetlerimizle. düşmanın kolluk kuv
vetleri arasında çıkan çatışmada 2 
subay ve 3 askerin vuruldugu halk 
arasında konuşulmaktadır. Bu eyle
min kesin sonucu hakkında da 
henüz elimize ayrıntılı bilgi ulaş

mamıştır. 

23 Ekim I 986 tarihinde Arıtep'e 
baglı Araba n ilçesinin Ziyaret köyü 
yakınlarında, kurtuluş kuvvetleri
miz Türk-Irak petrol boru hattına 
yönelik bir sabotaj eylemi gerçekleş
ı i rm işlerdir. Boru hattında büyük 
hasar yaratılarak, sömürgecilere 
milyara varan maddi zarar ver
dirilmiştir. Burjuva basını 450 varil 
petrolün boşa aktıQ-ını bizzat itiraf 
etmiştir. 

ÇUKURCA'DAN HABERLER 
rindı- büyiPsi bir etki yapan eylem. 
halk arasında ist' mevt'ut moral. 
cesaret \.'e inanç ögesini daha dcı 

artırmı!?tır. Nitekim bütün bu etki· 
lerden dolayı. bıınltırı tl'rsiıw ~- l'vir· 

nwk i~·iıı dü~ınan '-'Yiemdl:'n sonrcı 
halk i_iz'-"rinde baskıyı artırmış, yoguıı 
arama. ev baskınları. so~u~turma \. 'l' 

gözaltına cılma faaliy'-"tl('rini g<-'r· 
çekle!?tirmi!?tir. 

yaııak alan olarak işlev görmüştür. 
Gelişmeine biraz gecikmeli ınüda· 
hale eden düşman. Kürdisttııı gene
lindt'ki özel savaşın belirgin üzel 
flolitikalarını burada uygulamoya 
bitşlaınıştır. Özl•l ihtisas sahihi s ivil 
ve askeri kemalist kadrolar yıiıwti· 
minde bir taraftan halk Üzt'rindl! 
pasifikasyon ve baskı poliıikalarını 
ic,.- i(l' örerken. aynı lanıanda kurtu
luş birlik!eriıw yöıwlik askeri fita
liyetlerini geliştirnıiştir. Yine TC'
nin alandaki savaşın gPiişnwsi \.' 1.' 

!?iddetlenınesini t'ngellenwyt' yüıw
lik bütün bu eskimi~ tt•dbirleriıw ek 
olaritk çetecili{lin. kurtulu~ hirlik
leriıw yönelik koınplonı y(intem· 
lt-rlt> denendiQi ve örgütll:'ndirildi!]i 
ilk alanlardan biridir <;ukurca. 

D(>vrimci güclin içindt' bulun
dugu Layıflıklardan do yararlan· 
mak isteyen diişınetn, hütlin hu 
kar!?ı tedbir fatıliyl!tlerine '85 yılı 

boyunca Vl' '86 kışın do agırlık verdi. 
Alanın üzelliklt'rinden dolayı Çl'lt'
cilik konusunda gi.içlü h ir örgüılen
nwyt' gidt•nwdiyse dt> . bu faaliye tle 
lwlli hir yapı tutturabi idi. ÖzellikiP 
1986 d<iıwnıiııde kurtuluş güçll-ri
ııin '"Vat it lld ihaıwtin cezalandırıl
ması vt• f!zilnw~i" taktigiyle cılanda 
ıni.iı adeleyi gt'liştirnwleriyll· birlikte 
dü~ınan da bir yandan geniş toplan
tı. baskı\.' (' karalama yünteınll•riyll' 
l,,"l!ledligi güçlendirnwye ı.;alı~ırken. 
aynı zamanda da TC ve çetecilik. 
sava~ııı !?lddetlendirilml!mesi ve 
ytıvaş yavaş eritilnw~i için dulaylı 
uLia!?nıa ve barışçıl yaşanı tedbirini 
yeliştirnwyl' çalı!?tı. Ortama mlida
hal"' eden kurtulu!? birlikleri. ülke 
genelindl'ki yaz ve güz atılın1larına 
ptıralel olarak. düşmanın bu tedbir~ 
leriıw kar~ılık ordu güçlerine ve 
c,;etecili~w yönelik direnişi yükst'lt-

tiler. Kurtuluş birlikininin bu sü
reçteki faaliyetleri !?Unlardır: 

Haziran ayı boyunca ve temmul 
ayında kurtuluş birliklerince direkt 
düşınan faaliyt•tine l'e ı.,·ett>cilige 

yônelik seri ve yeni~ siyasal kitll! 
tııplantıları yapılmıştır. Düşmanın 

durumunun. faaliyetlerinin ve iizellik· 
le dl' -.·etel·iliQin teşhir edildiQi top
lanular zengin bir iı,;erikle geçmiş ve 
kitleler tarafındetn coşkuyla karşı
lanmıştır. Özellik!! düşmanın zorla 
ve «_'e!?itli oyunlada l'lierine silah 
tutuşturduQu baLı kt>siınlerll! ko· 
nuşulnuış. bunlara i ı; inde bulunduk
ları durum ve dlişınanın \'eH•cilik 
laaliyl'ti kavratılınış ve bu konuda 
uyarılmışlardır. Bu faaliyı·t sonucu 
gönüllü çeteciliğe oynamak iste
lllf!Y{'Il hazı kesimler düşmanın 

silahlarını tekrar gl'fi bırakmı~ l't' 
dü!?nıanın oyunundan kt-ndilerini 
kurtarınışlardır . 

Yine HRK birlikleri faaliyet
leriıw devet m l'tmi!?. 24 HaLiran 'da 
Tıryc_ır·TuQup·Manıgaıı yol <1yn· 
ınında 2 saat sliren yol kesme eyle
mini ger~-ekle~tiriı- kt'n. 20 Hazi
rdn 'da da Hakkctrl· 1. ııkltrca karayo· 
lun<l hnnılıalı p.ııd· . ııı .ısnıı~lardır. 

16 Tt•ınııw.t ' dct. ; nı~· lık bir nwrcıl 
hozuklııgu \. 'l' sinir gerginlig-i i<.;inde 
bullıııan askl·ri gli~·lere. Bilyaderl! 
karakoluna taciL eylemi gf!rı;ekh>~~ 

tirilıniştir. Hilyaderl' kcırakoluna 

yapılan bu taciz eylt>ıninde askerler· 
den yaralılcırın oldugu söylen· 
ınekt<•dir. Bunun yanısıra sözkonu· 
su karakol eyll'ınin hemen ardından 
tahliyt> edilmiştir. 

Daha önceki yazılarımızda da 
belirtildi!ji gibi. 2 l Temmuz'da ise 
gönüllü çetecilik yapan Erbiş köyü 
çetelerini ezmek için harekete ge
ı;en bir HRK birli§i. bu çetP yapısı 

içinden üç kişiyi (Meran Deniz. 
Osman Deniz. Behçet Deniz) düzen
ledigi bir baskın sonucu tutuklayıp 
götürmüştür. HRK birliğinin tu
tuklanaııların serbest bırakılnM· 

larıııa karşılık öıw sürdügü ~artlar 
şunlnrdır: HRK birliklerine 3 piyade 
tlifeğinin teslim edilmesi: küydt' var 
olan devlete ait silahların geri veril
mesi: küy askeri karakoluna nilbt:'l 
tutulmaması: kôylın devriml"i gü~-

le n• a~·ık bırakılması ve köy geçi~· 
lerind(• yöre halkıııa baskı yapıl

nınmetsı. Erhi!? kilyü çetelerinin tt'~
liıniyl't şartlarını kabul edip gerek
lPrinin yniıw getirmeleri V(' 3 pi
yadı · tüfeginin maddi degeri olan 
1.200.000 lirayı HRK birligine tes· 
lim e tmeleri üzerine tutuklular lO 
ylin soıua serbest bırakılmı!?lardır. 

Kırda ve şehir merkezinde bir
likte lacıli>• et yürüten HRK birlikleri 
kır~al cılandaki bu faaliyetll'riıw 

paralel olarak. Pylül (-lyının ba!?· 
larında ~ehir merkezi genelindP 
ikinci defa genişçl! bir pullama 
eylemi g<-'n,;ekleştirmiştir. Ordu 
güçlerinin ve <.;eteciliQin ki!ndisini 
l'Jl ı;ok ylivt•nn• altında hissettiQi. Vt' 
kalahalık ku\.•vetlerle çok geniş gli· 
\.'(_'nlik tedbirleri aldıgı büylesi bir 
cmd <ı t<ıın haşarılı bir biçimde gerçek
leştirilen bu l'ylemin etkileri büyük 
olmuştur . Düşman bu eylemle. so
Q-uk namluları bizzat kendi oda
sına kadar uzatan HRK güçlerinin 
nitici nefesini ensesinde hisseder 
ve bu yüzden artık eskiden kendisini 
rahat hissettiği bu merkezlerde de 
kronik bir korku ve sinir gerginligi 
içine girerken. şehir merkezinde 
düşmana sıradan askerlikten başka 
bir yararda bulunamayan birkaç 
çete de son günlerinin soğuk ter
lerini dökmüşlerdir. Düşman üze-

HRK birlikleri. Çukun·a ctlanınd.-ı 
djan-nıilis ı;eteciligi tümliyle l!lllH' 
faaliy(•tleriniıı son halkası olcırak. 

bir haini iillimll' cezalandınnı~

lardır . 

8 Eylül gl'cesi frbiş kiiyünü basan 
HRK birliklerince kiiy muhtarı hain 
Yusuf Demir. koy karakoluna birka~· 
yüz metre uzaklıktaki evindPn iliı

narak gôti.irülmüş ve daha sonra 
idam kararı infaz edilıni!?tir. Eski· 
den beri düşmana ajanlık yapan 
ınulllar YLısuf Demir. ba~ta kendi 
kilyü olmcık üzt'rl' alanda çeteciligin 
üryi.itll'ndirilnıl'sinde yer alanlar· 
dan biridir. TC' nin 1986 baharında 
~.;·<-'teciligi alan geıwlindt> (irgütle
nwk amacıyla gerçl'kle!?tirdigi \.'e 
Çukurca'nın aşiret ve aile ileri 
gelenleriyle. köy muhtarlarınııı ka· 
tı1dıgı önemli toplantıda düşman· 
dan açıktan silah isteyen 3 muh
ıardan l:ıiridir. Bu unsurdüşmandan 
açıkça 50 silah istemekle. toplantıda 
y('r alan diger üy·eleri et kilemek ve 
yönlendirmek istemiştir. Nitekim 
toplantının ardından kendi köyünde 
(Erbiş) ilk silahlı Çl:'teleri bizzat 
kendi eliyle oluşturmuş ve ihanet 
defterine kaydettirmiştir. Öyle ki bu 
durumdan güç alan TC. Çukurca ala
nında birkaç köyde çeteciliQi örgüt· 
leyebilmiştir. (Bunların çogu kara· 
kollu köylerdir.) Bu köylerden bir 
tanesi de Yusuf Demir'in ınuhtarı 
oldugu köydür. Muhtar Yusuf De
mirdiQer hempa-ları ile birlikte köyü 

Devamı 18. sayfada 
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( SERXWEBÜN Kasım · 1986 Sayfa 4) 

"Kazandı§ım Şey Gerçekli§im, Kaybetti§im Şey Sahteli§imdir" 

İKİNCİ 15 AGUSTOS ATILIMININ KAHRAMANI 

SEVFETTİN ZOGURLU YOLDAŞI TANIMAK VE ANMAK 
Baştarafı 1. sayfada 

mızın deQerli evladı. büyük asker ve 
komutan Seyfettin ZOGURLU (Sa
mi) yoldaş şehit düştü. Seyfettin yol
daşın kahramanlığı. en önde katıl
dı§ı 1986 atılımının, gelece§in çok 
daha büyük gelişmelerini yaratma
daki gücünde ve ulusal kurtuluşta 
zaferi kazanmadaki rolünde saklı
dır. O, en önemli bir tarihi döne
meçte büyük devrimci gelişmeler 
yaratmayı başararak Parti ve halk 
kahramanlı§ının en seçkin örnek
lerinden birini vermiş ve direniş 

~ehitlerimizin ölümsüzlük safında 
yerini almıştır. 

Seyfettin yoldaşın yaşamı, ulu· 
sal kurtuluş mücadelemizin gelişim 
tarihine yakından baQlıdır. Belli ki 
O'nu küçük yaşta ve erkenden böyle 
bir mücadele içine iten önemli 
etkenler vardır. O . ulusal kurtu· 
luşçu düşüncelerle ilk karşılaştı§ı 
anda, bu düşünceleri içtenlikle be· 
nimsemiş, bu u§urda yürütülen 
mücadeleye de§işik biçimlerde ve 
etkin olarak katılmıştır. Bu nedenle, 
Seyfettin yoldaşı tanımak için, ulu· 
sal kurtuluş mücadelemizin gelişi· 
mini, çeşitli dönemlerde yaşanan 
zorluklan ve sa§lanan gelişmeleri 
kısaca özetlemek gerekir. 

Seyfettin yoldaş, Diyarbakır'ın 

Lice ilçesinin Fis Köyünde 1955 
yılında do§:muştur. Yoksul bir köylü 
ailesinin çocuğudur. Çocuklu§:unu 
a§ır yoksulluklar içinde geçirmiş. 
daha küçük yaşta iken çeşitli işlerde 
çalışmak zorunda kalmıştır. Bu 
nedenle. yoksulluk ve sömürüye 
karşı küçük yaştan itibaren büyük bir 
kin ve öfke ile dolarak büyümüştür. 
Seyfettin yoldaşın ailesi, yurtse· 
verlik duygularıyla dolu olan bir 
ailedir. Büyük amcaları ı 925 Palu· 
Genç-Hani is!,.·anına katılmış, içle· 
rinden şehit düşenler olmuştur. 

Daha sonra babası KOP içinde 
yer almış, PKK ile ilişki kurana 
kadar uzun yıllar KOP'ye çeşitli hiz· 
metlerde bulunmuştur. O'nu böyle 
bir ilişkiye götüren şey, yurtseverlik 
duygulan ve direnişçi özellikleridir. 
Devrimci bir ulusal kurtuluş hare· 
ketinin olmadı§ı dönemde bu özel· 
likleri O'nu ilkel-milliyetçilikle bag 
içinde tutmuştur. Seyfettin yoldaş, 
daha ana kuca§ından itibaren aile· 
sinin bu özellikleriyle şekillenmiş, 
Kürdistan yurtseverli§:i ve direnişçi 
özellikler edinerek, Türk sömürgeci· 
lerine karşı büyük bir öfke ve kinle 
dolarak büyümüştür. Bu nedenle, 
devrimci bir ulusal kurtuluş müca· · 
delesini adeta kendisi aramış, hiç 
tereddüt etmeden böyle bir mücade· 
leyi ilk karşılaştı§ı anda benimse· 
miştir. Bu yapısıyla Seyfettin yol· 
daşın ailesi ve kendisi, eski tür 
isyancılıktan modern ulusal kurtu· 
luş hareketine geçişin organik bir 
ba§ı gibidir. 

İlkokulu köyde ve Diyarba
kır'da okuyan Seyfettin yoldaş, or
taokula imamhatip Lisesinde ve 
Diyarbakır-Baglar Ortaokulunda 
devam etti . Daha bu yıllarda çeşitli 
vurtsever çevrelerle ilişki kurarak 
şehir merkezinde geniş bir çevre 
edindi. Bu dönemde "Kürt" ve Kür· 
distan bilinci giderek gelişiyor, an· 
cak sorun, düşüncede çözümleme 
gücüne ulaşamıyordu. Ortaokulu 
bitirdikten sonra Tunceli Ögretmen 
Okuluna girdi ve lise ö§renimini 
burada sürdürdü. 

Seyfettin yoldaşın ö§retmen o· 
kuluna girdi§i dönemde PKK hare· 
keti de düşünsel bir akım olarak 
dogmaya başlamıştı. Yapılan teorik 
çalışmalarla geliştirilen proleter 
devrimci ve ulusal kurtuluşçu dü· 
~ünceler Kürdistan'a taşırılıyor, ö§· 

renci gençlik içinde propaganda 
ediliyordu. Böyle bir propaganda 
çalışmasının ilk yürütüldügü bir alan 
da Dersim idi. Seyfettin yoldaş. 

ulusal kurtuluşçu düşünce ve PKK 
hareketi ile ilk olarak burada yüz
yüze geldi ve ilk anda benimsedi. 
Kendisinin beyninde çözemedi§i so· 
runa böylece çözüm bulmuştu ve 
yıllarca bu anın heyecanını yaşadı. 
ı 975-76 yıllarında Dersim'de dev
rimci gençlik grubu oluşturma faa· 
liyetine en ön saflarda katıldı. Cuma 
TAK. Orhan AYDIN yoldaşlada bir
likte ilk devrimci gençlik grubunu 
okudu§u öQretmen okulunda ya rat· 
tı. Burada faşistlere ve onlardan 
daha azgın olan sosyal-şovenizme 
karşı yürütülen mücadelenin en ön 
saflarında yer aldı. Böyle bir çalış· 
ma sonucunda ö§retmen okulu dev
rimci düşüncelerin öğrenildi§i ve 
devrimci fikirlerin tartışıldıgı bir 
alan, sömürgeci e§itimin işlemez 
kılındığı ilk yer haline geldi Ve bu 
gelişme giderek Kürdistan'ın birçok 
alanına yayıldı. 

Dersim'deki çalışmalar içinde 
genç bir devrimci militan haline 
gelen Seyfettin yoldaş, ö§retmen 
okulunu bitirdikten sonra Diyar· 
bakır E§itim Enstitüsü ne girdi. An· 
cak artık O'nun için okulun fazla 
önemi kalmamıştı, daha önceden 
çok iyi tanıdı§ı bu kentte kendini 
bütünüyle devrimci çalışmaya verdi 
ve ı 977-79 döneminde çalrştıgı bu 
alanda devrimci faaliyetin en önün
de yer aldı. Devrimci hareket ve 
mücadele açısından bu dönem, dev· 
rimci gençlik gruplarının büyütül· 
mesi, ulusal kurtuluşçu düşüncenin 
işçi, köylü, esnaf vb. halk kesim· 
lerine götürülmesi, devrimci örgüt· 
lenmenin hem nitelik hem de 
nicelik olarak geliştirilmesi ve 
"ajaniaşmış yapı, kurum ve kişilere 
karşı devrimci şiddet temelinde bir 
mücadelenin" yürütülmesi döne
miydi. Yani örgüt ve mücadele 
biçimlerinde gelişme, taktik bir güç 
olarakşekillenme dönemiydi. Böyle 
bir devrimci çalışmanın büyük zor· 
luklarla ve çok çeşitli biçimlerde 
yürütülece§i bir alan ise Diyar
bakır'dı. Bu zorluk ve çeşitlilik Türk 
sömürgeciliğinin burayı Kürdistan 
çapında bir yönetim merkezi yap· 
mış olmasından gelmiyordu, bu du· 
rum alanda belli bir örgütlülük 
içinde bulunan ilkel milliyetçiliğin 
ve reformisı küçük·burjuva mil· 
liyetçili§inin yurtsever halk kitle· 
lerinin beynini zift gibi karartmış, 
kitleleri aldatarak pasifize etmiş 
olmasından do§uyordu. Bu akımlar 
da en az sosyal-şovenizm kadar 
devrimci hareketin gelişimine karşı 
duruyor, devrimci ulusal kurtuluş 
düşüncesine saldırıyorlardı. Sö
mürgecili§in bir numaralı yönetim 
merkezini "demokrasinin kalesi" 
olarak tanımlayacak kadar uşak· 
laşmış olan bu güçler, yüzlerine bir 

de "Kürtçülük" maskesi takmış 

olmaları nedeniyle daha sinsi bir 
gericilik olarak ortaya çıkıyorlardı. 
Besbelli k; böyle bir alanda müca· 
dele etmek daha büyük bir ustalık 
ve çaba istiyordu. işte bu görevi en 
önde yerine getiren devrimcilerden 
biri de Seyfettin yoldaş oldu. 

Seyfettin yoldaş. bu dönemde 
Mazlum DOGAN. Yaşar ORGAN 
ve di§er yoldaşlarla birlikte yürüt
tü§ü çok yönlü devrimci çalışma ile 
Diyarbakır alanında Partimizin ör· 
gütlenmesini ve ulusal direniş mü· 
cadelemizin gelişimini gerçekleş· 

tirdi. O, daha önceki tanınmışlıgı ve 
kitlelerle ilişki kurma ustalığı ile en 
geniş kitleleri devrimci harekete ve 
mücadeleye açtı. Ve bu dönemde 
Türk sömürgecili§ine alanda ağır 
darbeler vuran devrimci silahlı ey· 
lemlerin en önünde yer aldı. işte 
O'nun gerçek özellikleri. atak. ce
sur, kararlı ve militan yapısı . savaş· 
çı ve komutan kişili§i bu noktada 
ortaya çıktı. Bu özellikleri ve yorul· 
maz çalışmalarıyla O. dönemin 
önde gelen militanları arasında 

yer aldı. 
Bu dönemde, Seyfettin yoldaş, 

Parti kuruluş çalışmalarına ve Parti· 
nin kuruluş toplantısına da katıldı. 
Kuruluş çalı_ş malarının maddi ve 
teknik işlerini yürüttü. Bu çalışma · 

lar içinde tüm aile yapısını ve olanak· 
larını devrimci harekete açarak 
ulusal kurtuluş mücadelemize kattı. 
Bundan sonra aile yapısı mücadele
nin bir parçası ve yürütücüsü haline 
geldi. Yıllarca ulusal kurtuluş müca
delesin~ önemli hizmetlerde bulu
nan ailesi içinde çok yaşlı olan 
babası da faşist-sömürgeci zulme 
ve işkenceye karşı yıllarca dire· 
ne re k şehit düştü ve devrim şehitleri 
safında de§erli yerini aldı. 

Parti kuruluşunun gerçekleştiril· 
di§i ve Partinin taktik olarak pra· 
tikte geliştigi ı 977-79 döneminde 
Seyfettin yoldaşın çalışmaları sa
dece Diyarbakır alanı ile de sınırlı 
kalmadı. O, 1979 yılında Batman, 

Mardin Vl' Siverek alanlarında da 
devrinu·i mücadeleye ve sava~a 

katıldı; ve 1979 yılı sonunda geride 
Türk sömürgeciliğine önemli darbe· 
ler vurmuş olan dopdolu bir devrimci 
pratik bırakarak e§itim için Parti 
kararıyla yurt dışına çıktı . 

Partimiz. bu dönemde. ülke için· 
de yeterince yapamadıQı kadro 
egitimini ülke dışında. Lübnan·Fi· 
listin alanlarının sıcak sava~ı içinde 
yaparak Klirdistan'da devrimci 
mücadeleyi yeni bir aşamada geliş· 
tirmeyi, örgütsel krizi aşmayı ve 
gerilla savaşına geçi~i sa§lamayı 

amaçlıyordu. Bu amaçla ilk e§itilen 
devrimci kadro grubu arasında Sey
fettin yoldaş da vardı. Belli bir 
askeri-siyasi e§itimden sonra Sey· 
fetlin yoldaş. Mahsum KORKMAZ 
yoldaşla birlikte devrimcı ta31iyet 
yürütmek üzere Parti tarafından 

Siirt-Botan alanında görevlen· 
dirildi. 1980 Baharında alana gi· 
derek. yoldaşlarıyla birlikte ı 2 Ey
lül faşist-askeri darbesine karşı bir 
yıl pratik mücadele yürüttü. Bu 
dilnemde faaliyet alanını Do§u Kür· 
distan'a kadar genişletti ve faşist· 
sömürgeciliğin en azgın saldırıl arı· 

na karşı zorlu bir direniş içinde yer 
a ldı . 

Seyfettin yoldaş. ı 98ı yazında 

ikinci kez yurt dışına çıkarak Parti 1. 
Konferansı'na katıldı. Konferans'· 
tan sonra derinleştirilen kadro 
e§itimi faaliyetlerine kısa bir süre 
katıldıktan sonra özel bazı Parti 
görevlerini yerine getirmek üzere 
tekrar Kürdistan'a döndü. O'nun en 
büyük özelli§i sürekli pratik ça·· 
!ışma içinde olmak ve sürekli düş· 
mana karşı savaşır bulunmaktı. 

bunun dışındaki yaşam kendisi ta· 
rafında n yaşanılmayacak birdurum 
olarak görü lürdü. Ve bir devrimci 
için bundan başka bir anlayış ve 
yaşam zaten olamazdı. 

ı 981-82 döneminin en vahşi 

faşist-sömürgeci baskı ve zulmüne 
karşı Seyfettin yoldaş, Kprdistan' da 
ve Parti faaliyetlerinin başında bu· 
lundu. Her türlü zorlu§a ve baskıya 
karşı yi§itçe direnerek devrimci 
görevleri yerine getirmeye çalıştı. 

Ve Partinin belirledi§i görevleri 
tamamlayarak ı 982 baharında 

tekrar yurt dışına çıktı ve kadro 
e§itim faaliyetlerine katılarak ken· 
di egitimini sürdürdü. 

Seyfettin yoldaş. Partimizin yü· 
rüttü§ü kadro e§itim i süreci içinde 
bulundugu sırada, Haziran ı 982'de 
İsrail'in Lübnan'a karşı yönelttiği 
saldırı ve işgal hareketinde. siyo· 
nizme karşı. birlikte bulundugu 
Sabri GÖZÜBÜYÜK yoldaşla bera
ber günlerce savaştıktan sonra esir 
düştü. O. daha önce de muhtelif ara· 
lıklarla bir yıldan fazla bir süre 
İsrail siyonizmine karşı yürütülen 

direniş içinde yer a lmışt ı. Partimi· 
zin bir yandan kendi egitimini ve 
Kürdistan devrimi için hazırlık· 

larını yaparken. öte yandan enter· 
nasyonalist anlayışı do§rultusunda 
hlistin ve Lübnan halkları ile omuz 
omuza siyonizme karşı yıllarca 

yürüttü§ü kahramanca direnişe ka· 
tılmıştı. Bu direniş ki. Kürdistan 
halkının ve PKK'nin tarihinde silin· 
mez ve belirgin bir yere sahip 
olmuştur. 

israil siyonizmine esir düşmesi 
St'yfettin yoldaşın karşısına yeni bir 
mücadele ve direniş ortamı çıkarttı. 
1984 Baharına kadar esir düşen 
diğer yoldaşlarıyla birlikte siyonisı 
baskı ve zulme karşı kahramanca 
direııdi. Esir kamplarında siyo· 
nizmt-' k,ırşı direnişin önderligini 
PKK'li savaş esirlerinin yaptı§ı. 

kamplarda bulunan di§er güçleri 
sürekli direnişçi bir konuma teşvik 
etti§i ve bu durumoyla PKK kadro 
ve savaşçılarının örnek bir devrimci 
tutum sergiledi§i bugün herkesçe 
kabul edilen bir gerçektir. işte böyle 
bir direnişin en ön saflannda Sabri 
GÖZÜBÜYUK yoldaşla birlikte 
Seyfettin yoldaş vardı . O, yoldaş
larıyl a birlikte, esaret kamplarını 
bir devrimci mücadele ve çalışma 
alanı haline getirmeyi bildi; zulme 
karşı direnişle birlikte PKK' lilerin 
gruplaşmalarını ve bir örgüt çalış
ması içine girmelerini. kendi e§i· 
timlerini sürdürmelerini ve tutuklu 
Kürtleri örgütleme ça lı şmalurını 

sürdürdü, birçok yazı ve şiiryazarak 
"Ansar Serxweblın"unun yayınına 
aktif olarak katıldı. Kürdistan ' ın ve 
Kürt halkının durumunu ve PKK'yi 
başka halkiara tanıtma ve on lann 
ilgi ve sempatisini kazanma çalış· 
malarını örgütledi, ve böylece gün· 
lerini devrimci çalışma yürüterek 
geçirdi. 

Devrimciler için denek taşı ola· 
rak görülen esir kamplarındaki 

devrimci çalışma biçimlerini bir 
yazısında St>yf<>ttin yoldaş şöyle 

ifCldl:' edivordu: ··Awwr esir kamp· 
larında iki y~iıdıı dl'ı ' rimd fao · 
liyetirniz vardı: Birincisi; dı~ayöne· 
/ikti, bu ıeırıeldi: ikincisi: ı .: l · yôııe· 

!ikti. bu ıaliydi .. . Dı~u yöııt ' I ık r.;alı~· 

mamız. özellikle 1\iırdisı wı cop/u· 
mu11u, tarihini, siyasa l ı )(' kıiltürel 

yapısını. sömürgecili{ji ı.w özellikle 
Türk sömürgeciliğini kmw alan 
ülke ve bölge çapındaki geli~melere 
kadar değerlendirmeler, yorumlar, 
olaylar. ve Ansar .şartlarına uygun· 
luk arzeden siyasi ve kültürel aylık 
bir gazete olan SerxwebUn 'u c; ı ka· 
nyor, Arapçaya çevirip birer nüs· 
hasını tüm örgüc/ere veriyorduk. Bu 
anlamda ülkemizi. halkımızı, devri· · 
mimizi ve Partimizi Filistinlilere, 
Lübıwnlılara daha yakından tanıt· 
mak için en uygun bir metodu 
gazete olarak kullandık. Ayrıca, 

Kürdistan tarihini. sınıfların tah/i· 
/ini, devrimimizin amaç ve hedef· 
/erini, strateji ve taktiklerini, bu· 
güne kadar pratikte gerçekleştir· 
diği adımları vb. toplu olarak açık· 
/ayan ve Arapçaya çevri/en bir 
yazı yazdık. Yazımız Arapçaya 
çevri/dikten sonra tüm örgütlere 
dagıtı/mıştı. Bu yazınııı dağıtılması 
ve örgütlerin bunu daha da düzen· 
/eyerek kapaklı küçük broşür ha· 
linde basıp elemaniarına ve çevreye 
daiJıtmaları ve hatta çeşitli kamp· 
larda bu yazının bölümler halinde 
panolara ası/ması çok olumlu bir 
gelişmeydi... Kısacası kamplardaki 
çalışmamız ve çabamız, Filistinli 
ve Lübnanlı yurtseverlerin de gös· 
terdiği yardım sonucu tüm Aıısar 
esir kampındaki insanlar PKK'yi. 
Kürdistan'ı, Kürt halkını ve on1ann 
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clin•Hiş<; iligini . kun•r/ı/ı gı nr t' f ' ce
~ureıini konu.şrnodan, tartı~madan 

gn.;t•m iyordu. ·• 
ic,: lerindl' Seyfettin yu lda~ııı da 

huluııdugu PKK'li savaş esirlerinin 
kurıulu~ll. A rafat ç ılıgın. Cezayir 
yorw ıinıiııiıı Vt' Türk faşizminin 

dli7enll•di9i ko ınploya kar~ı yürüıü
l<• ıı mücit de le ve ge rçe kleştirilen 

,,~·lı· ınll· oldu . Atina havaalanında 
· . ıı i ~t' geçen yoldaşlarımız düz en
ıu:. ı k omployu bo~a çıkardrak 

·1yürlükler ini e lde ~?ttiler. Böylece 
!',Hti yle ilişkiye ve özgür mücadele 
koşullarına kavuşan Seyfettin yol
daş. yeniden Parti tarafından egi
rime alınarak Kürdistan 'da yükse
IE>n devr imci savaşa karılmak üzere 
kendi s ini ha z ırlama ça lışınasına 

yöneldi. 
Kürdi s tan 'da gerçekten bir pro

leter devrimci kadro haline gelmek 
ve bir profesyo nel devrimciler ör
gütü yaratmak büyük zorluklarla 
karşılaşmakta ve olağanüstü çalış
ma la r ge rektirmektedir. Yüzyıllar
dır süre n yabancı egemenlik ve 
üzl' llikl e Türk .,:<i ın i irgeci egemen
li ıl i ıoplıırnscıl ytıpıd.ı büyük tahri
baıtara yo l ac;ın ı~ıır . Y ı ıı,• bin yıldır 
egemen olan aşireıı.; i -leodal yapı 

topluınıı ;tgır y('rilikh•r içinde tut
mu~. in!:.a ııl a rı iy i< t ' · ~iiçten düşür

müş t ür. Türk sömüryt•ciliği ve aş i

re tç i-feodal gerici egemen lik altın
da Kürdista n 1oplumunun bağımsız 

ulusal ve toplumsal gelişimi dur
dLırulmuş, toplum çok çeş itli biçim
lerde pa rçalanmış. birbirine düşü
rülmüş, sosya l ayrışma ve gelişme 
engellenmiş. toplum iı.; inde ulusal 
özümsenm e. Türkl(•., ıne. ulusal 
kimlikte n uzakla~ınrı uı.:·liştirilmiş, 

her türlü gerici. t~il<- •: i. a ~ iretçi . feo
dal anlayış diri ıuıulmuş ve tüm 
bunlar altında birey Layıf. ke ııdiııi 

tanıma z. ki ş ilik s i z Vl' çıkarlarını 

göremez ve bu do§rultuda mücadele 
edemez hale getirilmiştir. Böyle bir 
toplumda bir proletarya partisi ve 
ulusal kurtuluş mücadelesi örgüt
le me faaliyetle ri ö ne mli zorluklarla 
kar.ş ıl aşmaktadır. Parti ve devrimci 
mü cade le saflarıua gelen he r birey. 
doga l olara k içinde şekill e ndiiii top
lumsa l yapının özellikle rini taşı

ma kta, bunlarla devrimci safiara 
ge lme kte ve her türlü gerici anlayışı 

ve zay ıflı Qı kişiliginde bulundur
ınaktadır. Böylesi kişilikleri dev
rimci dönüşüme uğratmak, çok 
çeş itli sınıf ve tabaka etki lerinden 
intiharı gerçekleştirmek uzun, sa
bırlı, çok yönlü ve sürekli Uir dev
rimci eğitimi gerektirmekte ve san
cılı bir ge lişme sürecinde harcanan 
yoğun çabalarla mümkün olmakta
dır. Bu durumu bilmeyen ya da 
ye te rin ce kavramayan, bu nedenle 
ke ndini süre kli e!j itmeyen kişi bi.i
yüye n devrimci görevle r karşısında 
devrimcilik yapamaz hale gelebil
me kte, toplumsal yapının bu rlunı
ınunu kavramayan ve buna uygun 
bir ça lı şma yürütmeyen kadro ör
gütleyici olamaınaktadır. Bu du
rum, öze llikle tarihi adımların atıl
masının gerekti§i ve Partimizin de 
buna uygun bir ça lı şma yürüttüğü 

günümüzde büyük önem taşımakta
dır . Bu açıdan da Seyfettin yoldaş . 

canlı ve büyük bir d(•vrimci örnek 
olu ~ ıurur. 

Açık ki. Seyfe ıtin yolda~ da 
ılı-vri ınd hd re ke t saflarına katı

~ ~• ~·ı ı 1. ::-:.iii~i i nd e. içinde doğup bü
' ıc.! ltg u ı u,.J umsal yapının özellik

, · ıı n i ·. lıın ni şt i . Bu özellikler, O 'nu 
' ,· ~ · r ,, ., , · ı mücadele içinde sürekli 
turlaıııı ~ ve devriınci yaşamını san
c ılı kılmıştı . Devrimci eğitimini ge
liştirdikçe ö ne mli devrimci görevler 
ye rine getirmiş. bunda zayıf kal
dıkça. devrimci hare ket büyüyüp 
ge li ş tikçe ve devrimci görevler ağır 

ve ço k yü nli.i hal e ge ldikçe devrimci 
mücadeled e zorlanınaya ve zayıf 

kalma ya başlamıştı. Toplumsal ya
pının ki şilig in e ya nsıttıgı geri ve 
gerici an layış ve özellikle r. o ·nu 
devrimci mücadelede ge ri çeker ve 
görevler ka rşısında küçük ve karar-

s ı ı bırakır olmuştu . Bu durum . iıze l· 

li kle Ptnıiden Ul~k kalclıgı di inemdP 
(·ğ iıim yewrsiL ii ğ i nede niyle daha 
da geli~ıne gi is te rdi . Hu nedenle. 
e!:->art>IWtı kunul du kıan !:.onra Pa rti. 
Sl:'yfetıin yo lda~ ı bir y ıl si.i rey ll:' yl' ni
den eg irinw a l dı. ı üm bu öze lliklere 
kii kl ü yürw lnek prolt>ter devriınci 
ki~ili ğ: i ve a ıılt:tyt!?l g~li~ıirıne dog
rultusuııda Sey fe tıiıı yolda !? eğ iti

mini derinle!? lirdi, kô klü bir iıın• 

lem e. eg itim v~ yenil e nme (,: alışnıcısı 

yU rtite re k Parti çizgi!:-> ine vı· iilçii 

\(:'rine uygun b ir d ı:.-vrinı c ili ğc• u l n~

nıa ya çal ı ş tı. Hu ~Ureçte yaptığı 

ça lı ~malar iç inde h az ırl a dığı " Parti 
ve Kendi Gerçekli gi ni Kavra mak" 
başlıklı yazıd a. kendi durumuna 
i li şk in ve t üm dP\"rinH"ilere yo l 
gösterecek Hit ı · likt e o l , ııı .,u h(•li r
lerneleri yaptı : 

"1979'da Parti örgütleri. Pani 
birimleri ülkenin dört bir yanında 
olu~turulmoya ço/ışıldı ij ı gibi Diyar
bakır biriminde de ofu.şturufmayo 
çalışılıyorclu. Bu. I. Kongre'clt· ofı

nan kararların uygulanı~ı olanıktı. 
Diyarbakır'da olu~turulan birim 
içinde ben de yer almıştım (askeri 
sorumlu olarak). Fakaı yeni yaratı

lan vcytı oluşturulan örgütlenme ve 
ça lışma bic;ıırıi bana yabancı geli
yordu . yorutılan yeni ilişkiler de 
öyle_ Burda bir geçiş dönemi vardı , 

amatörluk ten profesyo nellige ge
çi~ . bu benim için kolay olmadı. 
Çalışmaya birden bire ayak uydura
madı m. Ayak uydurmak biryana bu 
durum bana hem yabancı(!) geliyor. 
hem de sıkıcı! Fakat devrimciligi 
siirdürme, istek ve arzusu da var
dır. Ortada değ işen çalışma tarzı, 

de§işen il işki biçimi. de!Ji.şen kurul
lar vardır. daha do{J rusu kuralsızlı
gm yerine geçen kurallar ı ı ardır. 

Amoıör. ra s tgele ilişkiler. rastgele 
ça lı şma biçimi yerine profesyonel 
ilişkiler geçmi~ti. Fakat kişiligiınde 
buna uy um sa{J iayacak yeterli bir 
yapı oluşmamı!itl, hem bilinçsiz /ik. 
hem yete rsizlik vardı . hem de pro
letarya dışı sı nıftanrı üzerimdeki 
etkileri vardı . Bu onlamda gelişme
lere uyum saijlayamomaı11n venligi 
bir dıırguııluk sözkon us uydu. Kısa
nısı yeni dönem e tekabül t•den 
durumum bir yandan devrimci
leşme. pro/ete rl eşme. profesyonel
leşme isteği. diger yundaıı buııu 

engelleyen bilinçsiz lik. yetersizfik. 
kavrayomama olayı (a!]ırlıklı) ııe 

proletarya dışı s ırııflarm etkilerinin 
yon yana sürdügü bir durumdu. 

··Bu durumda tüm işleri bırakıp 
bir keııaro çekiliyor veya sı mr/ı bir 
iş ·yapabilirim · diyordu m. Bir ya
m y/o dogrıı olan biliıı çsizlik. yeter
siz/ik, yıpranma ve tıkanıklı k; ama 
gerçek neden belirtil en ııeden miy
di? Hayır! Bence gt'n;ek neden 
belirtil en olay değildir. Gerçek ne

den iradenin zayıflıgı. özg üce gü

venmem e. proletaryamn irade an· 
layışı nı, düşüncesini. olaylara bakış 
ve yorumlayışım vb. yeterince 
özümsem em eden kaynaklamyor. 
Prole tarya. onun irade ı ı e anlayışı, 

kendi özgücüne güveni vb. ranı

nıyordu, ama tanımak ve kavramak 
ayrı .şeylerdir, kavramak ve uygula
mak do ayrı şeylerdir. Birbirinden 
kopuk olmadığı gibi. biri tek boşmo 
şeyler çözmez. Tanımak. salt başı
na dı!i görünüşüyle tanımak yeterli 
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de{jil. onıı her ~ey i ile. ıüm yön· 
le riyle kaı'roınuk asgari ii/çü/erde 
ıııson11ı c;ıkı ş bulamuyanı{jı. altında 

kalkumcıyucu{lı du rum ve sorun 
olamaz. 

··y,11 ıi prolecaryaıı ıı ı part isinili 
(PKK) dü~ün cf:'S i tutWJifJ öz ümsen
tm~.si hcılindl!, reformist-tes/imiyeıc;i 

küçük-burjuvazinin. feodal·a~iret· 

c; i. aileci geri wp/uınsal yapınıli dü
!:iÜtıce. aiı~kaniık t..' e daı.:rnm~ kulın

u/annın s ilin ebilec~g i ve pro/ew rya 
ile uyumuıı saglanamayacak nnk
rusı.{J/amoz. Geri toplumsaf yap11ıı n 

düşünce ue duygularını bey in şe ri

dinde zaptu-rapt altına almak gere
kir. Ama ben bu konuda epey geri 
kaldım. Niye? Üstelik uyumsuzlugu 
uynlı{Ja kadar vardırdım . Neden? 
Prn!f.' t erleşemedim de ondan. pro
ll'tury a gelişme ve ilerleme de mek-

tir, em ek de m ektir. emege sahip 
çıkma, ona saygı duyma demektir. 
Emek. insanı insan yapan en yüce 
deger olduğuna göre. ben salt pro
ieterle~m eden değ il. insanlıktan da 
uzaklaşmıştım. Kürt insanının illet 
durumudur bu. O halde; prole tarya
nın anlayışını kavrasaydım uyum
suzluk göstermez. geride kalmaz. 
tıkanmaz ve bu sonuca gitmezdim. 
Bu sonuca beni götüren toplumsal 
nedenler, reformist. teslimiyetçi 
küçük-burjuvazinin ve feodaf·aşi
retçiliğin üzerimdeki kalıntılarıdır. 
Toplumsal. siyasal ve kültürel ka
lmtılardır. Tümüyle düzenden ko
pulmayışın sonucudur. O halde bu 
sınıflar yurtsever. devrimci ve ilerici 
olmadıklan gibi. insanlıktan da 
uzaklaş-mışlardır. Yani toplumu
muzda var olan yapılar, bir yetmez
lik içindedirler, bu yetmezliği ancak 
proletarya aşobilir. Onun dışında 
hiçbir güç Kürdistan'da bu yapıyı 
aşamaz. 

"Kürdistan 'da proletaryanın ön· 
derliginde geli[ien ulusal kurtuluş 
mücadelesi ve onu n devrimci dina
mik yapısından devrimci şiddeti 

kullanmasından etkilenip. pro
h-taryatııtı saflarına sol. anarşist. 

nwceracı ve biraz da ilkel mill iyetçi 
duygıılarla.fakat özde ise ilkokuldan 
beri olu~an düşü n celerin çözümü 
bıılwıcııı küçük-burju va aydın ka
fasıylcı mücadeleye katılan biriy
dim. Daha da açarsak: kurtufu~ 

mücadelesi içindeki varlı{lmı dü~ün
cemde (eskiden) olan ö!Jretmerı 

olma. kiiçük bir e rı k urma vb. hayaf
lerimi tuzla buz etm işti. var o/oıı 
yuşunııın rahar ve evde geçmişti, 
aile ma/iy(' hepsi darmadafjımk 

olmu~ıu. Kısacası öılenenler bir 
yana var olanlar da girmişti. fakat 
özlem gitmt!mişti. İşt e bir yandan 
buııların objektif olarak düşüneeye 
yansıması. diğer yandan pro
le taryamn öııde r/iğ irıde yürütiilen 
yüce birhalkın davası . dökülen kan
lar, şehit olan yoldaştarla geçirilen 
anı/ar. göriilen ve çekilen acıfar ve 
Kürdistan dafjlarınm doruklarında 
yürütüfen şerefli, onurlu bağımsız
lık ve özgürlük mücadelesinin duyu
lan naralarının düşiinceye yansı

mas ı . beyinde çağrışım ve zıt/aşma 
yaratmaktaydı. Bu küçük-burjuva 
özlemlerle, profeter özlemleri n, tes
limiyet ve direnişin. beyindeki sa
vaşımıdır. Anıtara ba{Jiılığın ve 
am/ara ihanetin ço tı şmasıdır. Re
formizm. teslimiyctç ilik, uzlaş· 

maL'ı/ık ve devrimci direnişçilik 

arasında hattın net bir şekilde çizil
mesinin gelip dayandığı bir andır. 

İtı sonca yaşamanın ve hayvonca 
yaşomanı n hudutlarının netleştigi 

bir durumdur. İş t e bu durum ve onda 
ııerilen karar her şey i gün ı ş ığına 

çıkarmıştır. Objektif olarak bu ka
rar bendeki agırlıkta olan duygu ve 
dUşüncele ri (o an iç in olsa da) açığa 

çıkarmıştır. Varılacak nokta tesli
miyetçilik olduğundan verdiğim 

kararla. yukarda belirttiği m küçük
burjuvazinin vardı!jı sonuca objek
tif olarak ben de vannış oluyordum. 

"Her ne kadar, 'Burjuvaziyi. sö
mÜrrJecili{Ji mahkum etm e. onun 
yok ~lması gerek en bir güç olduğu
nu düşüncede kabullenme sözko· 
suyduysa da pratikte ona teslim 
olma vardır. Yani ona karşı savaş

mama. mücadeley i pratikte y ürüte
m erne, çözümsüzlük iç ine girme. 
vazgeçip k enara oturma, tarafsız

laşma anlamında da olsa en büyük 
ceslimiyettir. Bireyin insat1/ık düş

manı. medeniyet düşmanı. halkının 
düşmanı . aile nin, dedenin, babanın, 
senin ve her şeyinin düşmanı oldu
gunu bileceksin , seni yakalarsa erı 
azından li m e li m e edeceğini bilecek
sin ve ono karşı d iren m eyecek. 
korkakça, odice. insan lıkıan uzak
laşırcasına gidip ocurocaks ııı . o
nun tü m bu vahşifiği ni. barbarlıgını . 

namussuzlugunu seyredecek ve his
sedeceksin de. buna ses çıkar

mayacak. owrup k eyfine bakacak
sı n. bu ne a.şağılık bir durumdur. 
hayvanlı!]ın bile ötesinde tanımı 

olmayan illetlik bir durumdur. Bir 
hayvan bile ya vrusuna yönelen 
başka bir hayvana karşı tepki du
yar. ona karşı gücü oranında dire
nir. Ama bizde sömürgeci/erce oluş
turulan yapı. Kü rt insa nını bu 
duruma getirmiş tir. işte bizim 
insanlarımızın sahte gerçekliği. Bu 
toplumun bir bireyi olarak be n. bu 
sahte gerçekliğin ~ahsımdaki varlı

gını yüce önderimiz PKK 'nin yar
dım ve deste{j iy le tanıdım . Aynı 

zamanda toplumumuzun yaşadığı 
gerçekliği ve Portimiz in dayattığı 

gerçekliği de kavramı~ durum
dayım. işte bu an benim kendi 
gerçekligimi kavramarn ve k endi 
gerçekliğimi yoldaşlarıma da kav· 
ra tma ma neden olmuştur. 

"Parti be nim ve halkımııı gerçek
liğini biliyor. bunu ben bil
miyorsam ve halka da kavratmıyor
sam yeterli değildir. En az benim de 
öQrenmem. kendimi kavramarn ge
rekiyordu, yani proletaryanı n beni 
bilmesi yeterli değildi, b enim de 
proleterleşmem. kendimi tammam 
gerekiyordu ve bugün böyle bir 
yeniden doğ«$W1 mutluluğunu ya· 
!iıyorum . Evet çok .şey kaybettim 
fakat çok ~ey de kazandım , kaybetti· 
ği m şey sahtefi§im, kazandığı m şey 
gerçek/i{Jimdir. Bu onlamda mut
luyum. Bu bir ulusal kurtuluş em ek
çisine çok göriilmemelidir. bu salt 
benim için degil. başta yüce ve yenil
mez önderimiz PKK'ye ve onun dire
nişçi özüne layık olmak için. ülkenin 
ba!Jımsızlıflı. halkırnın özgürlüğü ve 
sosyalizmin da vası nda bilinçli ye
rimi aldıfjım içindir bu mutluluk. 
Daha çok istekli, daha çok azimfi. 
daha çok kararlı ve bilinçli yiirüıe
ce!Jim mücadeleye olan sevgiden
dir. bu sevginin yüceliğinin gerçek 
anlamda özümsenmesindendir. 

"Kişiyi. aydınlatılmış parti argo
nizması ic.; inde. hiçbir yam kaçırıl

maksızııı. tüm yanfarıyla. olan tüm 
çıplaklıgıyla. gerçekligiyle tanımak 
mümkün olan objektif bir durum· 
dur. O halde ki~i bu aydın/atı/mı~ 
organ iz ma içinde ne ıiir bir durum 
ve konum içinde olursa olsun, ister 
bilinc,;li. ister bilinçsiz ve isterse 
düşüncede k endini gizleyebilen 
bir konumda olsun. yani ne türden 
bir mahfuk olursa olsun kendisini 
sonuna kadar gizlemesi mümkün 
degildir, pratik hal, davranış ve 
tutumuyla k endini açığa vurur. 
Böylelikle bu organizma içinde 
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(proletarya dı şı) yenilmeye n an· 
layı ~. bükülm eyen bilek olamaz ve 
kendini yaşarması sözk on usu değil

dir. Bu anlamda Bolşevik irade. 
Bo l~evik anloy ı ~ ve bi/ek (PKK) 
yenilmezdir. 

" Yukarıda beli rlediğim an/ayı· 

.şın içinde objektif olarak be-n de 
bulunuyordum. Fakat nasıl? Özellik
le sorurı/arı ve yapıları birbir
ierine yakın olan. aynı anlayışı 

payla.şan, eskiden de biraz mü ca
dele içindeki tanışıklık ve ahbap
çavuşluk ilişkileri olanlar istemeye
rek de olsa, Lübnan sahasında 

yan yana geldiklerinde birbirlerini 
bulmuşlardı. Böylece bu anlayışa 
şu veya bu kanaldan bulaşmışlardı . 

Açıkçası beıı bu durumu .şimdiye 

kadar kavramom ıştım, ancak şimdi 

nasıl bulaştı!]ıını anlıyorum . Örne
ği n: /. Konferans 'tan önceki dö
nemde. içinde bulunduğumuz du
rumdan çıkış yolu olarak bu anlayışı 
dogru bulmuştuk ve hep 'as ker 
olaca{l ız' diyordu k. Meğerse bu 
maceracı, intiharc ı anlayışın tek 
cümleyle ifade edilmiş bic;imiydi. 
Güya kendimize göre iç inde bulun
du{jumuz bunalıma, yetmezlik vb. 
durumlara çözüm bulmuştuk. f-'a· 
kor meselenin temel nedenlerini 
kavrayamamıştık, bu anlamda d{l 
olsa o dönemde Partiye yardım cı 

o lacağımız yerde, Partiy i u§raştır
dı!Jımız apaçık bir gerçektir. Buna
lıını çözemediğimiz. üzerimizde bu 
kadar uzunması Partiye zarar ver
mesine nede n olduğumuz da bir 
gerçektir. Kısacası. bu tutum, dav
ranış ve yaşantımız/o ve öze f1ik/ e 
ketıdi yaşamım/o Parti yaşamına 
layık olmadıijım gerçeğ i de a<;ıkça 
ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Parti 
yaşamma layık olmak için elimden 
gelen her .şeyi en azami bir oranda 
yap maya ça lışacağım . Ve bunu 
halka. ülkeye. devrim e ve şe lı it yol
daşların anı/arına bağlılı§ın bir 
geregi o/orak yapacagı ma söz ve
riyorum. 

"Yetersiz de olsa bu yazıda ken
dimi açma. kendimi Pan i aynasıyla 
tanıma V t ' Partiye tanıtma olan bu 
yazıyı kaleme alırken birazcık do 
olsa kenimi rahatlamı .ş ve mutlu 
hissediyorum. Bu mutluluğu. ulusol 
kurtuluş mücade lesinde basit de ol· 
sa. bir insanın halkına . Partisi ne 
daha yararlı olabilecek. eme§ine 
sayg ı duyan ulusaf kurtuluşçu bir 
emekçinin küç ük bir mutluluğ u 

olarak görüyorum. Dü!iüncede do
guşunacılan ve sancıları. bu o lumlu 
sonucun mutluluğudur bu. Gerçek ve 
büyük mutlulukdüşüncede kavradı

gımı en olumlu ve ba.şanlı birtarzda 
mücadeleyaşamının canlı pratiğine 

aktarmaktır. Ne zamanki devrim 
için, Parti için. halk iç in. ge rekli 
olanı. benden isteneni. istendigi 
anda verebildimse. parça parça 
kendimi devrimin çıkarları uğruna 
sarfettimse o zaman daha çok 
mutlu olaca!Jım. " 

işte Seyfettin yoldaş. devrimci 
eğitimini böyle geliştirdi. O . önce 
düşüncede sa§lanan ve kararlı bir 
anlayışa ulaştı , ardından söyledi
ğini pratikte uyguladı , dediğini ya
parak sözünün e ri oldu§unu ve 
sağlam bir prolete r devrimci ve yıl
maz bir PKK militanı haline geldi
§ini kanıtladı. Ve ke ndi prati§iyle. 
aynı zamanda, bir kişinin içinde 
yet i şti§i ortam ne kadar kötü o lursa 
o lsun. üzerinde ne kadar ge ri ve 
gerici anlayış ve özellikler bulu· 
n ursa bulunsun. e§er insan yapmak 
isterse, üzerinden atamayacağı hiç
bir anlayış ve davranışın olamayaca
Qını. kendini mutlaka yenileyip ge liş

tirebi l eceğini ve her türlü devrimci 
görevi başarıyla ye rine ge tirebilece
ğini açıkça gösterdi. 

Devrimci eğitimini ge li ştirip 

kendini yeniledikten sonra Seyfet· 
tin yoldaşın yaşamında yenide n pro
letarya ve halk kahramanlıgı dö
nemi başladı . O . a§ır baskı yıllan

nın bunaltıcı ruhunu aşarak. daha 
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ADIYAMAN DİRENiŞ KALEMiZ OLACAKTIR 
ı4 Mayıs ı 986 günü, Adıyaman

Kahta ulusal kurtuluş tarihimizde 
yeni bir direniş sayfasının açıldıQına 
tanık oldu. HRK'nin Şahin KILA
VUZ Grubu'na mensup savaşçılarile 
sömürgeci·taşist düşman güçleri 
arasında meydana gelen dört saat
lik bir çatışmada. sömürgeci güçler· 
den bir polis öldürülürken, bir polis 
ile iki er de yaralandı. Düşmana 
unutamayaca§ı bir darbe vuran ve 
son merrnilerine dek savaşan HRK'
nin kahraman savaşçalanndan 

Ömer ARSLAN ve ibrahim ERKE
NEK yoldaşlar, şehitler kervanında 

yerlerini alarak ölümsüzleştiler. 
Partimizin direniş tarihinde ma

yıs ayı devrim şehitlerimizi anma 
ayı ola rak ilan edilmiş tir. Bu ay. 
sömürgeciliQin köle lik zincirlerini 
parçalamak için devrimci kişilikte 
yenilenmeyi. Partimizi güçlendir
ıneyi ve bu temelde direniş mlicade
lemizi daha da yükselterek sömür
gecilikten intikam almayı her dö
nemdekinden daha çok dayatır. 
liu. devrim şehitl erini anmanın 

biricik yoludur. Mayıs ayı direniş 

şehitlerimizin son halkası olan 
KAHTA DiRENiŞÇiLERi; Ömer 
ARSLAN (Şerif) ve ibrahim ERKE
NEK (Selim) yoldaşlar bu gerçege 
ba§lılı§ın en somut ve soylu örnek
le rinden biri oldular. 

ı 986 Bahar Atılımında yüksek 
bir moral. atılganlık ve saldırı ruhu 
ile önemli roller oynayan direniş 

şehitlerimiz 21 Mart'ta başlattıkları 
bu atılımı mayıs ayınd;:ı doru§a 
çıkarmak için çabalarını daha da 
yo§unlaştırdılar. Son olarak işbir
likçi-hain yapıya darbe vurmak 
iç in harekete geçip 13 Mayıs gecesi 
Kahta'ya yakın bir no ktaya konum
landı lar. Anc?.k işlerin planladıkları 
gibi gitmemesi nedeniyle. bu ovalık 
ve elverişsiz alanda uzun süre bekle
mek zorunda kaldılar. Alçakça bir 
ihanet son uc u ihbar edilen yoldaş
lanmız. I 4 Mayıs sabahı sö mür· 
gecilerle ça tışma iç ine girdiler. 
Elverişsiz bir zamanda ve yerde 
başlayan ve muazzam güç den· 
gesizli§i ortamında m eydana gelen 
çatışma sabah saat ıO.OO'dan 
4.00'e kadar devam etti. Bugday 
tarlaları içerisinde konurolanmış 

olan yoldaşlanmız. ilk etapta üzer· 
lerine gelen polis gücünden bir poli· 
si öldürüp birini de yaraladılar. 

Polislerin yardımına koşan askeri 
biri i§ in de saflarından iki yaralı ver· 
mesi üzerine sömürgeciler panik 
içerisinde takviye güç istediler. Çok 
sayıda asker ve he likopterle takviye 
edilen sörnürgeciler. yoldaşlanmızı 
karadan ve havadan yogun ateş 

~ltına aldılar. saatlerce roket atı

şına tuttular. Yoldaşlarımızın bit
mek bilmez direnişi karşısında ve 
verdikleri kayıplar üze rine geri 
'!dım atarak bu kez de tanklan ve 
kasaba sakinlerini kendilerinesiper 
edip saldırıya geçtiler. Ömer ve 
ihrahim yoldaşlann cephaneleri
nin bitmesi üzerine sömürgeciler 
çe mberi giderek daralttılar. Düş

manın kendile rini sa§ e le geçirme 
planlarını boşa çıkarmak ve direniş
lerini en üst ·biçimiyle noktalama k 
için Ömer ARSLAN ve ibrahim ER
KEN EK yoldaşlar el bombasını ara
larına alıp patiatarak ölümsüzleş· 
tiler. Böylece. düşmana bir kez 
daha boyun e§dirmenin gururunu 
yaşattılar Partim ize. Savaşta şöyle 
bir gerçek vardır: Silah ve cephan e, 
bilinç. cesaret ve atılganlık ruhu ile 
bütünleştiği oranda anlam bulur. 
Zaferin tohumları böyle şekillenir. 
Kahta dire nişçileri bilinç ve yürek
lerinde bütün bir orduya geri adım 
aıtıracak tonlarca cephaneyi taşı· 
yorlardı. işte sömürgecileri psiko
lojik etki altına alarak çökerten de 
bu direniş ruhuydu. Ve o gün, Kahta 
halkı . bu iki yoldaşımızın şahsında 
milyonluk bir ordunun zaferine; 
sayısı onlardan kat kat fazla olan 

modern donanımlı sömürgeci ordu tarafından sömürütmek istendiyse 
nezdinde de aciz li ğin ve tükenişin de, O. saflarında bulunduğu Rizgari 
sergilenişine tanık oluyordu. örgütünün anlayışının kendi yüce 

Kahta direnişinin anlamı büyük· amaçlarına uymadı§ını farkederek 
tür. Bu mücade le şahsında ihanetle 1 979'da bilinçli seçimini Hareketi
direnişin kıyasıya çe ki ş ın esi yaşan- mizden yana yaptı. Bunu bir rapo
mış; sonuçta direniş ihaneti bir kez runda şöyle dile getiriyordu: "İçinde 
daha mahkum ederek bayraklaşmış- yer aldıgım ilk örgüt Riıgari oldu. 
tır. Aynı çatışmada düşmanın e line Devrimci olmak. devrimci mücade
yaralı olarak geçip sonradan ihanet lede sorumluluk almak istiyordum. 
eden ve yoldaşlarım1zın elverişsiz Ama küçü_k·burjuva reformist bir 
koşullarda düşmanla karşı karşıya örgüt olan Rizgari'de bu olmadı. 
gelmesinin a§ır sorumlulu§unu ta· olamazdı da. Örgüt. ı 978'1ere gel
şıyan Mehmet Karabacak(A. Rıza)"a diginde kendi içinde parçalandı. 
karşılık ümer ve Ihrahim yoldaşlar Kariyerizm örgüte egemen oldu. 
direnişi en üst düzeyde görkemli bir Ben gittikçe bu durumun farkına 
biçimde temsil etmişlerdir. Ve. Adı· vanyordum. Öte yandan PKK. anti
yaman'da bir kez daha ihanetin feodal. anti-sömürgeci mücade
dikenleri de§il. direnişin kızıl gülleri lesi ni yükseltiyordu. Bu durum beni 
serpilip boyvermiştir. PKK'nin Kürdistan devriminde cid-

Halka. Partiye ve devrim şehit· di bir örgüt oldugu düşüncesine 

lerine bağlılığın simgesi olan Ömer götürdü. Egerdevrimci olup Kürdis
ve İbrahim yoldaşları iyi tanıyıp tan devrimine yararlı bir kişi duru
anlamak gerekir. Onların dava muna gelmek istiyorsam mutlaka 
arkadaşları o larak. birlikte sürdür- PKK saflannda olmam gerektiiii 
dü§ümüz mücadelemiz sürecinde sonucuna vardı m." 
tanık oldugumuz üstün özellikleri- Ömer yoldaş. mücadeleye katı 
ni, ortak bazı anılanmızı ve ya· lış kararlılı§ını h er gün. he r saat ve 
şamlarını kısaca dile getirmeye her dönemde sürdürerek bu dire· 
çalışaca§ız. nişçi ve kararlı tutumunu Kahta 

Ömer ARSLAN yoldaş, ı 96ı direnişiyle noktaladı . Yoldaşımız. 7 
yılında Ergani'de yoksul bir ailenin yıllık kısa ama anlamlı mücadele 
çocu§u olarak dünyaya gözlerini geçmişinde çeşit li alanlarda ve 
açar açmaz kendisini aile orta- militanlık düzeyinde sorumlulu.klar 
mına da en yıkıcı tarzda yansıyan a larak görevlerini yerine getirdi. 
düzenin ağır sömürüsü ve yokluk Birçok eyleme katıldı. C un ta öncesi 
içerisinde buldu. Büyüdükçe ailesi Çermik ve Ergani'de faaliyet yürüt
iç inde çözümleyici bir kişilik kaza· tü. Partimizin geri çe kili ş dö ne
nıyar ve ortaya çıkan çelişkileri minde yaratılan olanaklardan kısa 
yapıcı yaklaşımları ile gidermeye bir zaman da olsa. en iyi bir biçimde 
çaba sarfediyordu. Bunu şöyle dile yararlandı. ll. Kongre'nin almış 
getiriyordu: "Ailemin bana karşı oldugu direniş kararına bağlı kala 
tavn her zaman olumlu olmuştur. rak. 1983'te direnişi yükseltmek 
Çünkü aile sorunlan na yaklaşıyor için tekrar Diyarbakır alanına dön
ve çözüyordum. Bundan dolayı, dü. 
herhangi bir sorun ve olumsuzluk Ömer yoldaş. 1979'dan 1981 
oldugunda bana başvurulur ve ben ortalarına kadar Çerınik ve Erga
de elimden geldiili kadar çözer- ni'de faaliyet yüri.itlirken ça lı~mış 
dim ... " Ömer ~oldaşın sorunlara olduğu birimin Partiyle uzun slirl' 
böylesi bir çözümleyicilikle yaklaş- ilişkisi koptu. Ayrıca kendisi dt! lwş 
ması özelli§ı O'nun devrimci müca· aylık bir süre Parti l ' t? birimden 
delesi süresince de devam etmiş ve koptu. Ancak faş i st-söınürgPci nın
bu temelde kitlele ri örgütlernede tanııı en çok saldırıya geçtiği bir 
kendisini güçlü kılan en be lirgin ortaında Partiye. ha lka vf! dl'vrinw 
özelliklerinden biri haline gelmişti. olan sarsılmaz inancını yitirnıl'-

Ömer yoldaş ilk. orta ve lise den. hi çbir karars ı z lık VI? umut suz
ö§renimini Ergani'de yaptı. Okula luğa düşmeden hem ktondisini ko
gittiği yıllarda aynı zamanda hem nıdu \. ·e hem d t> dtovrimci faaliyet
aile bütçesine katkıda bulunmcık ve - Inin i sürdürdü. Birim bünyesinde 
hem de okul masraflarını karşı la- ve faali yl' tl e rden ortaya çı kan hata 
mak içi n garsonluk. boyacılı k. inşa- ve yetmezliklere karşı sürekli savaş
at ve fırın işçili§i yaptı. Ailesinin tı. Partinin e l eş tiri ve öze leş tiri 
yoksul durumu , O'nu metropol silahını e linden bırakmadı. Yoldaşı
kentlerinde en tortu ve a§ır işle ri mı z bu tutumunu şöyle dil e getiri
yapmaya kadar götürdü. Böylesi bir yordu: "Birimle ilişkimizin kesil
yaşam iç inde şekillenen iş becerir. mesi birimde çok sorunlu bazı kişi
çok yönlü ve ça lışkan olma öze lli§ i lerin durumundan kaynaktanmakta
Ömer yoldaşın devrimci saflarda dır. Parti, kadrolan çok iyi denet· 
sergiledi§i komün yaşamına yatkın- leyebilmelidir. Bu tür davranışlara 
lık ve kollektivizm özelliklerinin giren kadroları mutlaka e leştirme fi 
esasını oluşturur. O'nun sınıf ko- ve gözden geçirmelidir. Bu sürede 
numu ve yaşamının vermiş oldugu Harekete önerece!Jim şeyleri ve 
acılar kendisinde güçlü bir ulusal ve olumsuzluklara karşı eleştiri ve 
sınıfsal kin yaratmış: daha ortaokul tutumu mu özellikle Kürdistan'da 
yıllarında iken devrimci düşünce- tasarlıyor ve Partiye iletme olana§ı 
lere bağlanmıştı. Okul yılların- bulmak istiyordum. Ama burada 
dayken gerçekleştirilen boykot, mi- (Lübnan kastediliyor bn.) Hareke
ting ve korsan eylemie re en ön saf· tin bazı yazılarını okudu m. Benim 
larda aktif olarak katılıyordu. o·- eleştireceijim sorunlar ve öneri
nun bu direnişç i ve atılgan ruhu her Ierim Parti tarafından çok önceden 
ne kadar küçük-burjuva reformİstleri tespit edilmiştir. Özellikle I. Kon· 

jeraııs kararlan geçmi!iin hata ve 
yetmezlik/erini, geleceijin görev
lerini çok neı olurak ortoya koymuş 
ve prati§e geçirmek için çabalarını 
çoijaltmıştır. Bunu görmekteyim." 
Ömer yoldaş. Partiye karıı-ı her türlü 
tasfiyec i, bozguncu ve y ıkı cı eg ilim 
ve kişilere karşı Pani tavrını da
yatan uzlaşmaz bir militandı. 

Ömer yoldaş ve bir grup Parti 
kadrosu I 983'ten "85 sonlarına 

kadar yeni döne min direni~ gö rev
lerini yerine getirmek için Çe rmik. 
Ergani ve Piran bölgesinde Pani 
tarafından bir birim olara k gi.irev
lendirildiler. iki yıllık çalışma
larında küçü msenmeyecek degerler 
yarattılar. Düşmanın yo§un ope
rasyonlarveazgın saldırılarla kitle ler 
üzerinde yaratmak istediği pasi
fikasyon ortamını kırma k için bir
çok yoldaşı sömürgeci güçlerle 
kahramanca çarpışarak şehit oldu. 
Ömer yoldaş. Çermik direnişçileri 
olan. Partimizin değerli militanları 

Bilge YUMUŞAK (Cabbar). Şeh
mus ŞiMŞEK (Ali). M. Emin HUNiK 
yoldaşların direniş anılarına derin
den bag lı lık örne§ini sunarken, boz· 
gunculuk yapan. düşmana teslim 
olan ve olmak isteyenlere ka.rşı da 
kararlıca direndi. O dönem. küçük· 
burjuva devrimcili§inin iflas ederek 
mücadelemizekarşı tasfiyeci liğe ve 
yıkıcılığa yöneldiği bir döne mdi. 
Alanda bu tür unsurların tahribatı 
da büyük oldu. Yoldaşımızla Çer
mik'te karşılaştığımızda O'nu tek 
başına bulduk. Üç aydır tek başına 
sömürgecili§e karşı kafa tutuyordu. 
Düşmana daha sonra teslim olan 
bir bozguncu hain. Ömer yoldaşı 
direnişten caydırmak için en iğrenç 
yöntemlere başvurmuştu. fa kat O. 
direnişte kararlılıkla ayak diret· 
mişti. 

Ömer yoldaşımızın çok de
§erli özellikleri vardı. Uirenişçi lik. 

kitle iie kaynaşma ve propaganda 
özelli§i. Parti otorite ve disiplinine 
uyum . yoldaşları ile kaynaşma yete· 
ne§i. çalışkanlık ve fedakarlık özel· 
liklerini. kısacası devrimci milita-

nın birçok özelli§ini üzerinde gör
mek mümkündür. O'nun bu özellik
leri. militanlık ve savaşçı ruhu düş
mana geri adım attırmış; Ömer yol· 
daş görkemli bir direniş sergi
teyerek ölümsüzleşmiştir. 

Diyarbakır'dan Adıyaman'a 

geçmiştik. Altı aydan beri alanda 
silahlı tek bir gücümüz yoktu. Buna 
ra§men alanda fazla zorluk çekme
dik. Halkla kı sa sürede kaynaştık . 

Sempatizan ve taraftarlarımızın 

ço§u alanda örnek kişi olarak he p 
ihrahim ERKENEK (Selim)'den 
bahsediyordu. Bizim ilk işimiz Se· 
lim'i görmekti. Karşı laşır karşılaş

maz ağzından çıkan ilk söz, "Artık 
bize de gün do§du" kelime le ri oldu. 
Halkın da ço k değer vermesinden 
anlaşıldı§ı gibi. O. örnek bir halk 
adamı ve savaşçıydı. Halk savaşçısı 
Selim yoldaş. hi çd urma dan ça lı

şıyordu. Sabırlı ve gizli bir biçimde 
sürdürdü§ü çalışmalar sonucu bir· 
çok köyde ilişkileri canlı tutmuş: 

bazı yeni çevreler edinmiş: sı§ınak 

Sayfa 6) 

yapma. düşınan hakkında sürekli 
istihbarat toplama gibi çalışmaları 
sürdürmüş: kısacası. adeta öncü bir 
birim olarak tek başına çalışmı ştı. 
Bu faaliyetleri nedeniyle düşmanın 
bir numaralı hedefi haline gelmişti. 
Siimürgeciler bu çalışmaları en· 
geliemek için, ellerinde delil olmasa 
bile ~ık sık bu yoldaşımızı zindana 
tıkıyor. gözaltına alıyor ve sürekli 
takip ediyorlardı . O. tutuklanıp 

bırakıldıktan sonra her seferinde 
es kisinden daha kararlı o larak ça
lı şma larına sarılıyordu. Bu çalış· 

maların yaratıcısı ve yürütücüsü. 
ha lkımızın yi§it savaşçısı ihrahim 
ERKENEK yoldaş. bizimie ilişkiye 
geçtikten sonra. safiara fiilen katılıp 
profesyonel çalışma yürütmek iç in 
kararını kesin olarak dayattı bize . 
O'nun bu kaTarlı ve bilinçli katılımı 
yüzündendi ki. ne ailesinin enge lle· 
me leri . ne geçirdi§ i kışın zorlukları 
ve ne de düşmanın saldırıları O'nu 
hiç bir şekilde direnişten vazgeçi· 
remedi. 

ihrahim ERKENEK yoldaş. Adı
yaman'ın Akçalı köyünde yoksul 
bir ailenin üyesi olarak hayata göz
lerini açtı. Maddi sıkıntılardan do· 
layı daha küçük yaşta iken en a§ır 
işl erde çalıştı ve ailenin o rta dire§i 
durumuna geldi. Son derece can lı ve 
çalışkan oluşu kendisine. emeğe ve 
degeriere ba§lılık. güçlü bir yaratı· 
cılık özelli§ini kazandırmıştı . Mad
di sıkıntılardan dolayı ancak ilko· 
kulu bitirebildi. Fakat kendi özel 
ça balarıyla ve Hareketin vermiş 

oldugu sınırlı desteği yaratıcı bir 
biçimde kullanarak. "Neden. nasıl 
ve kimin için savaşılıyor?" soru· 
larını en net bir biçimde kavramış: 
HRK'nin bir özgürlük savaşçısı 

durumuna yükseltmişti. 
Direnişçilik. yaratıcılık ve karar

lılık . İbrahim yoldaşın en be lirgin , 
göze çarpan özellikleriydi. Hamara t
ça her işe koşması . her işi yapa· 
bilme becerisi. canlı. coşkulu ve 
üstün bir moralle zorluklan yenme
deki dayanıklıhğı kişili§inde somut· 
laşan de§erli özelliklerdi. O'na gö-

re , en çok kendisi yorulmalı. ça lış· 

malı. en agır yükü taşı malı : en çok 
nöbeti tutan yine kendisi olmalıydı . 

"Yoldaş/arım de§il. en çok acıyı 
ben çekmeliyim" gibi üstün bir 
anlayış hakimdi kendisinde. ihra· 
him yoldaş. HRK savaşçılı§ının ve 
Kürdistan köylüsüniin savaşçı 

gençliğinin direnişçi tüm özellikleri
nin bir bütüniıydiı. O. sömürgecili§e 
ve işbirlikçi-ajan yapıya karşı diz· 
ginlenemeyen bir kin ve öfke ile 
doluydu. Bahar Atılımında önemli 
bir rolü olan yoldaşımız. bir yazı
sında kinini ve öfkesini şöyle dile 
getiriyordu: "Parti bana 11 e türden 
bir görev verirse versin. onu seve 
seve yapmaya hazırım. Ölümü seve 
seve bu ugurda kucaklayacagım. 
Fakat görev istemi bana bırakılırsa, 

ajanları. ihbareriarı ııe işkenceci 

hainleri cezalandırma görevi olsun 
derim. Ben kendi elimle bu hainleri 
bo§mazsam rahat edemem. Ancak 
HRK savaşçılı§ı içimdeki özlem· 

Devamı ı 8. sayfada 
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TACETTİN ARAT YOLDAŞI HALK SAVAŞIMIZIN ZAFERiNDE YAŞATACAGIZ 

lı-ırtiıııiLiıı degl•rli kiidroların

rlı ..tt in ARAT (Tarık. Halil) 
. ı·· . 13 Haziran 1986 tarihi ndi! 

, ,.,hari'niıı Ç ukurca-Oramar nun
' "' ı..,ında düştüQü bir dü~man pu

., lı~unda kahrama ıı c.: a direnerek ~t>
hit oldu. baQımsızlık ve özgürlük 
mücadelesi ~el1itl e ri kerv<ınına ka
tı l dı . ı 979 yılı başlarında PKK 
hareketine katılmasınddn baş

lcıyarak şehit dü~ıügü glıne gelin
ceye kadar. Taee tt in yoldaşın ya
~amı faşist-silmürgeci düşmanla l'll 

keskin bir müca de le ortamında 
!Jeç ti. O. Aralık 1979-Temmuz 
1982 tarihll'ri arasında Diyarbakır 
..: iııdanlarında tutsi::l k olarak tutuldu
glı ıni.iddetçP zindan direnişçilerinin 
llllJcadeh.>siııdı• ak ı it' h ir h içimde yer 
.tldı Pf\K IMn hı · ; i ıı• lwnüz yt'ni 
kaıılım ~ !_ll' ll l ,' \ l ' ı o •ı ı· ı lwsiz bir 
devrimci oldugu ha i<Jı. . üzümse
diği dt'vı iın1 · i d ı ı \ ' Ili ~ ruhuyla. 35 
!lılll k , ıltlıuı polı !-. "' " " ! tulaınasındö 
imıek hir df!vriınci ıu t l ı ın sergiledi. 
Bu iutıımunu her ii.iı hi zulüm \'1' 
zorbalıgın doruğa ula".ş tırıldıgı n !za
evinde de devam e nirdi. Mou. luın
lann Hayrilerin ve Kemalleriıı üıı
derlik ettikle ri Diyarbakır Lindan 
direnişinden kopmadı . halkımı

zın bu ölümsüz ö nderlerinin en yakın 
takipçiterinden biri olıııayı başar

dı . ı 4 Temmuz ziııdttn direıüşi 

ulusal kurtuluş miic.ıdı.• h·ınizde ye
ni bir döne mi ha~lfııır \/t' Kürdistan 
daQiarının donıklanııda dirl'ııi!;! hı

vılcımlarının ye niden tuttuşturul
nıası çağrısında t>uıuııurkl'll . IHI 

tarihsel eylemin d evam eltiQi gı.in

lerde cezaevinde n çıkan Taeettin 
yoldaş. zaman kaybetmeksizin 
PKK'nin dışarda başlattıgı yeni 
dilnem direniş mücadelesine atıldı. 
Böylecf:' O . PKK'ye ve onun direniş 
çizgisine olan sa rsılmaz inanç ve 
baglılıgı ile Diyarbakır zindanların
dan Kürdistan daQlarına uzanan 
devrimci savaşın canlı bir sembolü 
oldu. Mücadelenin e n kızgın alanın
dan geldiQ:inin ve aynı kı:tgınlıkta 
bir devrimci savaşı dışarda yüksl'lt
mek gerekti9inin bilinci ile. gücü 
oranında zindan dirl'ni~çileriııi 
temsil etmenin sorumlulu§unu be y
ninde ve yüre9inde duyarak, dü~
mana karşı savaştı: savaşı geliştir
meye çalıştı. 

Taeettin yoldaş. ı 959 yılındo 

Diyarbakır'ın Mermer but·aQına 

baglı Konaklı (Şexhalilkan) köyünde 
dünyaya ge ldi. Da ha küçük ya~
larda iken. Türk sömürgecilerinin 
Kürdistan'da işledikleri çıiHınca 
vahşeti ve insanlıkdışı suçları din
leyerek büylıdü . Palu-Gem;-llaııi 

isyanı ile ilgıli olarak aniatıldnları n 
da etkisiyle yurtse verli9e yüıwldi. 
Türk sömürgecilerint:> kar~ı ~oylu 
kin ve öfkesi daha bu yıllarda şekil
lendi. ı 974 yılında Hani Ortaokulu 
son sınıfında u kudugu sırada. Di
yetrhakır zind emiarında ~ehir düşen 
. ı (ı,ıtwyi Ct•ntal ARAT yoldaş;n da 
• ı ki!-.iyJ,. dı•\• riınci düşüncelere sem
: • · ıri du~; ın.ıya başladı. O dönemele 
, ~ ,, · · dı • ~wl li bir etkinliği bulunan 
i · t-\DI ' ~ı · ~:akınlık duydu ve ilişki 
,. ıHi ıı 1 •, 75 yılında Uiyarbakır'a 

· · ·: ( t ' list:' öğrenimine burada 
.- ui . Okulda aynı yıllarda 

l'cı~ı !-. ı k ı· \' karşı g l' liştiril en mi.icade
IPnin başında yürlidi.i. iki yıl okulda 
kurulan devri md gençlik komitesi
nin başkanlıgıııı yaptı. O koşullard('ı 
i)nderlik etti9i mücadele ile. yt•ııi 
yt> ııi filizlen "'n tılusa l gelişmeyi \il
dürınl•ye (ahşc\U faşisllerin 1•n çok 
ürgütlendikl t' ri !)iyarbakır E{ıitiın 
l.ıı~titlisü Vl.:' salldl nkulu MHP' li 
faşistleriıı d(•ıwtiıninden kurtarıldı. 

T<ıcetliıı yoldaş. Partiyl' sundu§u 
rdporundcı hundar) sonraki mücade
J,•ci yaşamını ve PKK hareketine 
kaııh~ını ~u şekild <• anlatnıaktadır : 

''1977 yılında benim de içinde 
bulurıdu!Jum bir ri{j rt! nci gençlik 
grubu tarafından (25- .10 ôvarındu) 

KDP adına Diyarbakı r Devrimc.·i 
Gençl.ik Kültür Dernegi (DDGKDJ 
adıyla birdernek k urduk. Bu dernek 
adına aynı yıl bulunduğum okulda 
çalışmalar yaptım. KDP adına bit
diri da{iıttığım gerek(esiyle, bir 
HK 'Ii tarafından üzerime po/iste ifa-
4.e verilmesi üzerinr yakalandım. 
Uç gün polis nezun · t i ııdt· ko /dım/ '( ' 

TÖB-DER'Ii öiJn· t,ınıl <' ı-i" dı.,.n ·y, · 
girmesiyle üzeriındt · h•: rhuııgi bir 
delilin olmaması yü;ıUndeıı serbest 
bırakıldı m_ Yine aynı yıl okulun iki 
fa .fjist hocasını dô vm ekten dört okul 
arkada~ım ile beraber zamanın 

okul müdürü olan bir DDKD'Ii tara
fından /. Şubeye ihbar edildik ve 
yakalandık. Tüm okulun boykot 
yapması üzerine beş gün sonra 
ı ·umhuriyet savcılıgına çıkarı/dık, 

tahliye edildik. 
" 1978 .in başlannda içinde yer 

aldığım dernek gelişmiş, üye sayısı 
oldukça kabarmıştı. Ancak bu dö
nemde diger siyasi hareketlerle 
kıyasıya bir mücadele (ideolojik) 
yürütülmekte idi. Derneğimizin 

ideolojik mücadeleye girmesi ve 
KOP'nin görüşlerini ileri sürmesi 
hepimizi çı kmazasakmuş ve karşı
laştığımız birçok konuda (devrimin 
temel gücü. yedekle ri. temel münı
dele biçimi. bu mücadelenin hangi 
araçlarla başanya ula.şacagı vb.) 
Kf)P'den cevap ııe çözüm yolları 

b(~ klt •meye. bunu bulamayınca bü
yiik hir ~rup halinde siyasi eijitinı 
ı,:alı~Hwlunnn ba!jlodık. KDP bunu 
t•ngcllt•mcyl' kalktı . Bunun üzerine 
cle rn(•ktt · ltı rtışmalar yoijunla!jtı . Ve 
80 kişiyt' yakın bir grup Diyar
bakır'da KOP'den ayrı/dık. Ayrılan 

ların dörtte biri devrimciliği bıraktı. 

Geriye kalanlarm bır kısmı ise üçer
beşer kişilik gruplar halinde diger 
siyasetiere geçtiler. En son kalan 
30-35 kişilik bir grup da Hareketin 
saflarına geldi. Ben de bu dönemde 
Hareketle ili$kiye geçtim. 1979'un 
başlarından itibaren Hareketin bil
dirilerini daijıtıyor ve çevrede pro
pagandasını yapıyordu".l· 1 979 'un 
ilk yarısında Diyarbakır ll YSE Mü
dürlüğüne bağlı KUP (Köy Ulaşım 
Projesi)'ta muvakkat işçilik .yaptım. 
37.000 işÇisi olan YSE-Iş sen
dikasını ele geçirmek ve merkezini 
Diyarbakır'a taşıyarak bağımsız bir 
sendikaya dönüştünnek için çalışı
yordum_ Bu amaçla işçi çevreleri 
içinde çalıştım. propaganda yap
tım . Ancak bir süre sonra i!jten çıka
n lı nca bu çalışmalarım yan m kaldı_ 
Sendika konusundaki çalışma· 
/an mı Delil DOGAN yoldaş/ann di
rektifiyle yaptım. " 

kendi aniatınundan da aııla~ı · 

lacagı gibi. Tacetrin yoldaşın dognı 
devrimci mücadeleye ulaşması , !-:o· 

ğun bir inceleme ve bizzat !..d
larında bulunduQu siyasal eğilim de 
içinde olmak üzere, sosyal- şovf:'

nizme ve Kürt küçük-burjuva tesli
miyetçiliğim· karşı yürütti.iQli k3rar
lı ideolojik mücade lf! ile ıni.imklin 
oldu. Sosyal-şovenizme ka rşı mü
cade le si O'nu prole tarya t>nter
nasyonalizmine. ilke l ınilliyetçiliğe 
ve küçük-burjuva reformistlerine 
karşı mücadelesi ise devrimci yurt
severliQe götürdü. Bunun sonucunda 
o. otitun bu ilze llikl f! ri ke ndisind(-' 
somutlaştıran PKK hare keli ill• 
H?Oıasa geçti ve bu Hare ke tin sar
Iarına katıldı. 1979 yılı Pa rti hare· 
kt•timizin hızla kitlese lleştiği . dev
riınci gelişml'nin muazzam boyut
lara ulaştı§ı . buna karşılık Türk 
sömürgecilerinin de o rdu ve polis 
güçlerini harekete geçirere k saldırı · 
larını yo§unlaştırdıgı ve yaygın 

ıutuklamalara yöne ldi§i bir yıl oldu. 

Ta eettin yolda~ da. düşmanın hu 
$aldırıla rından na$ibini aldı ve :lb 
Aralık 1979 günü evle rine yapılan 
bir baskıola tutuklanıp işkenceha
neye günde ri Idi. Taeettin yolda ş. bu 
sınavdan da yüzakıyla çıkıı ve 
PKK'nin halklaştı§ına bizzat işken · 
ce ye rlerinde de tanık oldu. PKK ~af
ları nda aktif olarak yer alıp sömür
gec ıı e re ve uşaklarına karşı sa
\. ' <1 ~ <-ııı. PKK'Iilere yardım etme k ve 
ba rı ıı dırmakla suçlanan he r yaştan 
\ t' h<.' r s ınıftan yüzlerce in!.a n tan ıdı 

\.'C buııların nas ıl bir inanç la düşma
nın en alçakça uygulamalarına kar
şı direndiklerini gördü . Bununla 
ilgili bir anısını şöyle anlatıyordu : 

" ... Hutman yöresinden gelenin 
Batman 'da Ramanlardiye bir aşire t 

olduğunu ve bu aşiretin devletle bera
ber oldugunu. devletten aldığı des
tekle de lw rkesin üzerinde bir baskı 
oluşturduklarını ve milleti sömür
düklerini, ancak devrimciler yöre
lerine gddiğ iııden beri eskisi gibi 
baskı yapımıdık/arım ve giderek bu 
baskılarııı tlt-vrimcilerin mücade
lesi kor~ısıııda zayıfladığını söy
Jüyorlt~rdı . Kendileri de devrimcile
re yanlım ('ttik/eri, evlerinde barın
dırdıkları iç in yakalanmı~lardı. Hil
vanlılar da Süleymanların baskısı 
karşısında devrimcilerle birlik olduk
lan ndan. Mardin yöresinden gelenler 
i~e Mensuri ağalarına (bunlara 
Kiirı(,'e Mola Süleyman€! Hacı Tayıp 
deniyor) karşı PKK'yi tuttukların

dan gözaltına alınmışlardı. Hele 
~iverek 'te ise 1\1_ Celal Bucak ve 
onun çapulcu eşkiya çetesine karşı 
PKK'nin saflarında yer aldıkların
dan gelmi$lerdi. Kısacası gözaltına 
alınanların çogu ya f eodal eşkiya 
<;ete /erine karşı aktif olarak savaş
mış PKK savaşçısı veya yardım 
etmiş. barındırmış. çeşitli ~ekillerde 

destekiemiş halktı. Bir de 25-30 
k adar lise ögre11cisi vardı ki, Ata
türk'e ve Türk bayrağına saygı duy· 
madıklan gerekçesiyle ö!jretmen
leriyle beraber getirilmi!jlerdi. En 
ilginci de Si verekli bir köylünün 
durum uydu. YaşıBO'in üzerindeydi. 
PKK üyesi olma suçuyla gözaltına 
olınmı$11 . Ve o yaşta gördüğü i$
kenceyle akıl almaz korkunç bir 
görünümdeydi. Am o öyle inançlıydı 
ki. sanırım onu ayakta tutan da o 
iııoncıydı. Bitleıımiş, üstü başı ta
mamen yırtılmış. bembeyaz olan 
saçı sakalı kirden çogu yerleri 
siyahmı~ gibi görünüyor, gördü{iü 
işkenceden ayagı aksıyordu. Yırtık 

elbiselerinden görün en vücudunun 
ço§u morarmıştı. Buna ra{imen 
~iıyk diyordu: 'Bf:'n bu yaşıma 
kodor hep ırgatlık yaptım. Babam
dau kulun topragım ııardı , bww da 
Mehlll('t afla zorla almıştı_ Şimdiye 
kadara fl alar ne derse hep oluyordu. 
De1•kte verdiğimiz vergid(,tı ayrı 

olarak ona da kazancımı zdwı pay 
p(•riyorduk. Bizim ordu birc.:ok köy
lüııiin hanımını ı • eya kızıııı daga kal
dırıp karşılı!jında fidye alıyor/ardı. 
Veya köylülerin hayvaı1lurı11ı. mah
sülünü zorla gaspedip giit ii rüyorlar
dı. Buna ra9meıı bize k öpt!k muatn('· 
lesi yapıyorlardı. Fakat de vrimciler 
köylünün tarafını tutup agayı vur
dular. Ölmedi. ama eskisi gibi bize 
dokunmuyorlar. Çünkü devrimd
lerfe bizim köylüler ht:'pSi bir olmuş
lar. Detılet a{iaııın belini tutuyor, biz 
d(• de ı ı rimcilerin. Dnırim c:iler çok
tur. devlet onlara bir .şey yapamaz. 
Bize bir hükümet kuracak/ar. ' Bir 
sabah kalktıktan sonra pencerenin 
önünde durup karşısındaki uçsuz 
bucaksız avaya bakarak ic çeken 
dayının yanına yaklaştım. Beni 
görünce kenara çekildi, derin bir 
nefes aldıktan sonra bana döndü ve 
göfisünü kabartarak, "Kine Em?" 
diyerek Kürt ş o iri Cigerxwin 'in 

şiirinden bir bölüm okudu. Adeta 
yeniden gençle$mi$. çefikleşmtşti. 

Bitirdikten sonra rahat/amışlı. Gü
/erek, 'Elbette bizim de günümüz 
gelecek' dedi. Oldukça etki/enmiş, 
heyecanlanmı!jıık. Bu amca Kürt 
köylüsünün kinini ve öfkesini şah
sında açıkça ortaya koymuştu. " 

uüzaltında tutuldugu anda, top
lumun çeşitli yurtsever kesimlerin· 
den insanların e n zor koşullar al
tında nasıl bir inanç ve kararlılıkla 
PKK hare ke tine sarıldıkianna ve 
düşmanın he r türlü eziyetine nasıl 
cesare tle karşı koyduklarıni\ tan ı k 
olan Taee ttin yoldaşın yukanya 
aktardı9ımız gozlemleri, aynı za
manda bir dönemin devrimci ge• 
lişmelerinin sade ve içten bir anla· 
tımıdır. Kürdis tan halkı, "Ki ne Em?" 
sorusuna e n güçili cevabı PKK 
hareketinde bulmuştu. PKK hare
keti bu soruya en üst düzeyde veril
miş cevaptı. PKK kısa birsüre içinde 
halklaşmış . halkın kendisi halıne 

gelmişti. Yıllardır yabancı egemen
lik altında t utularak kendi ulusal ve 
sınıfsal ge rçekligine ters düşürül
müş. kurtuluş umudunu önemli 
ölçüde yitirmiş ve kendi özgüc üne 
güve nsiz hale getirilmiş olan bir 
halk, faşist-sömürgeci uygulamalara 
karşı inanç la direnmekte ve "e lbe t· 
te bizim de günümüz gelecek" diye 
haykırmaktaydı. Halkın nabzını e .. 
linde tutan ve gelişmelere e ge me n 
olan bir de vrimc i militan için. bir 
ihtiyarın a§zından dökülen bu sö z
lerin bir kişinin duygulannın ö te
sinde anlam taşıdı§ı son derece 
anlaşılır bir şeydi. Gerçekte dile 
gelip konuşan kocaman bir tarihti, 
bu tarihi yaşamış o lan bir halktı . 

Tarih artık kölece yaşamayı redde
diyor. halk artık kendi tarihini ke ndi 
e liyle ve bilinç li olarak yapmaya 
karar veriyordu. T acettin yoldaş 
için bütün bunlar anlaşılır şeyierdi 
ve bir d evrimci için en büyük güç 
kaynagıydı. En dayanılmaz koşullar 
altında O'nu ve O'nun durumundaki 
bütün devrimcileri muzaffer bir 
devrimcilik se rgilerneye ve bu alan
larda düşmana en biiyük yenilgisini 
tattırmaya gö türen en büyük güç 
buydu . Bu yüzdendir ki faşist-sö· 

mürgeci zindanlarda bir halk di ren
di. Bir halk kendi önderlerinin yo l 
göstericiliginde sömürgeci zindan
larda ve mahke melerde Türk sö
ınürgPciliQ:inin siyasal yenilgisini 
be lirle di. De ride n ve kemikten iba
ret kalmı~ Kürdistan halkının s (iz
cüsü durumundaki bir avuç de vrim
ci, faşist-sömürgeci Türk de vletine 
karşı. Kürdistan tarihinde kalıc ı bir 
rol oynaya n tarihsel bir zafer ka
zandı. Taeettin yoldaş. bu anlamlı 
zaferin ka za nılmasında direnişç i 
kişiliği ile katkıda bulundu. Taeettin 
yoldaş . ke ndi cezaevi prati§ini kı
saca şöyle öze tliyordu: 

"Yaka landıgım günden bıra
kılıncoyo kadar Partiye, halka ve 
yoldaşfarıma olwı güven ve bağlı
lı{iımı korudum_ Dü!jmamn hiçbir 
oywıuna alet olmadım. Ancak ~im
diki siyasi seviyem ofmu!f olsaydı 
çok daha güçlü roller üstlenebi
lirdim. Çıinkü o zaman bir bütün 
olarak eksiklikler ve bilgisizlik der
yasmda yüzüyordum. Eger bu 
devrim mücadelesinde yol alabil
mişsem. bu mücadeleye duyduğum. 
besledigim sonsuz inanç ve Maz
lum , Hayri yoldaşlan n yol gösterici· 
li{ii sayesinde olmuştur. Çünkü bu 
yoldaşlar adeta inançlanm. irade
lerini. azim ve kahramanlıklarrnı. 
bütün güçlerini direnişçi sayısına 

bölmüş ve direnişçiferin içine ek
mişlerdi ve harekete geçiriyorlardı. 
Onların otoritesi, yönlendiricilıkleri 
ve oşartlarda adam örgütlernek iç in 
yaptıklan fedakarlıklar. her dire-

nişçinin gücünü kat kat artırıyor
du." 

Taeettin ARAT yoldaş. 1982 yılı 
Temmuz ayı sonlarında çıkarıldı§ı 
mahkemede serbest bırakıldı. Bı
rakılır bnakılmaz Partiyi aramaya 
ve Partiyle ilişki kurmaya koyuldu. 
Tutukluluk hali sona erdirildigi gün
lerde Hayri ve Kemal yoldaşların 
önderlik ettikle ri 14 Temmuz Ta
rihsel Direnişi de vam etmekteydi. 
O. direnişçilerio mesajını Partiye 
ulaştırmanın sabırsızlıgı içindeydi. 
En sonu Partiyle ilişki kurmayı 
başardı ve 30 Ağustos 1982 gecesi 
bir grup arkadaşryla birlikte sınırı 
aşarak yurt dışına çıktı. Bu sırada 
sınırda meydana gelen çatışmada 
Türkiye halkının yiğit evladı . degerli 
enternasyonalist savaşçı Gürcan 
ÖZCAN yoldaş şehit düştü. Taeet
tin yoldaş. şehit düşen dava arka· 
daşının cesedini düşmana bırak
madı. İkibuçuk yıldan daha uzun bir 
süre en a§ır işkence ve zulüm koşul; 
larında takatten düşürülmüş bede
nine ba~madan. şehit yoldaşının 
cansız bedenini sırtiayarak Güney 
Kürdistan'a geçirdi. Yurt dışında bu- \ 
lundugu sırada teorik ve pratik 
planda yQQun bir askeri ve siyasi 
e§itimd~n geçti. Fiziki olarak müt
hiş ölçüde yıpranmış bedenine ve 
yoldaşlarının uyanlarına aldır

maksızın. iradesini sonuna kadar 
zorlayarak en a§ır pratik egitim 
de rslerinden asla kopmamaya ça
lıştı. Zihinse l gelişkinliQini bedensel 
sa91amlıQıyla tamamlamak iç in 
inanılmaz bir çaba harcadı ve bu 
çabalarında mutlak başanya ulaştı. 
Partinin ideolojik, po litik ve askeri 
çizgisini güçlü bir biçimde özümse
rnek ve pratige aktarmak için bütün 
~üç ve e nerjisini ortaya koydu. 
Yukarıdaki satırlarında da anlaşı
lacagı gibi politik formasyonunu bir 
hayli geli ştirdi ve direnişç i kişiligini 

daha da yenilme z bir gelişkinlik 
seviyesine ulaştırdı. Bu çaba l arında 
O'nun en büyük güç kaynağı devrim 
şehitlerinin ve "yaşayan şehitler" 
olan devrimci savaş esirlerinin anı
larıydı. O. buna ili şk i n o larak ~un
lan yazıyordu: 

" .. : Onlar önümüzdeki yüce g ö
revleri başarabilmek için ne tür bir 
ki$iliije sahip olmamız gerekti!Jini 
de bizzat kendi ya~amlarında gös
terdiler. Onlar bize zaferin yolunu 
çok ayrıntılı bir biçimde gösterdiler. 
Yine Hareketimizin geri çekildiiii ve 
her tarafta yılgın/ık V (' pani!jin 
o ldugu, diğer siyasi hareketlerin iki 
tokatta her şeylerini sattıklan ve 
içlerinde hareketi bitirmeye ça lışan 
hainlerin cirit attıgı bir ortamda, 
Harekete olan inançlarını yitir
m eyen, dişlerini tırnaklanna taka
rak bu mücadeleyi yürüten ve bir
ço§u müebbed cezalar alan, bir
çoğu idam edilecek olan bu yolda$· 
larımız da Hareketin en değerli 
zenginlik kayna§ıdırlar_ Önümüz
deki mücadele döneminde teslim 
olanlarm ailele ri ve diğer bir avuç 
hain dışında bu yoldaşların aile ve 
çevreleri yine mücadelemizin te
m e llerini oluşturacaklardır. 

" Bugün bizlere düşen görev 
onların bayra{iı diktikleri doruk
ların yolunu şaşırmamak olacak
tır. Bizler doruk/ara giden yolda 
ilerleyecek, . yolumuzun zorluk
Iarına aldırmadan ve en ufak bir 
tereddüt göstermeden yürüyece§iz 
ve mutlaka zafere ulaşacagız. 

"Bu savaştô düşmana indirece
§imiz her darbede şehit ve tutuklu 
yoldaşlarımızı hatırlayacagız ve 
darbelerimizi böylesi bir kinle vu
racağız. Eger yoldaşlarımızın bin 
bir imkansızlık içinde ve yaşam
lannı hiçe sayarak yaptıklarını biz-
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198S' in temmuz ayı sonlarında 
polis otolarından yapılan bir anonsla 
Dersım halkına bir haber duyuru
luı,,ıordu: "'Ali KAYTAN sürgünde ôl
müşrur ... " 1 drihte. ö zetlikle isyan 

dönemlerinde e n acılı bi r imha 
yöntemi olarak ha lkı mıza da yatılan 

s ürgün olayı, bir Kürt \.'atanseveri 
ııin daha ö lümüne yol açıyor: va tan 
ıoprakların a gö nılılnı ek üzere ce na· 
zes inin geldig i aıı sönı lirge c ileı 

o la y ı bu rarzda duyurarak eylem
ler in e sa hip çı kı yorlardı. Ve bu 
dönemde tüm lilke genelinde oldu-

ğu gibi Dersim'de de devrim c i 
kurtuluş güçlerin in gelişen d evrim ci 
inrikam eylemleri karşısında bir şey 
yapamamanın i:'H: i z liğiyle . halka 
.-t deta "iş tl' be n de bunu ya parım" 
d iyorlardı. 

Halkımı z ın ta rihind e e n acı say
hiidrda n lııriııi oluşturan sürgün. 
Tur h. e g e ııı(•ıı s ınıfldııııın Ja.ıııuhalif

lcri ne. bdı-.kı altında tuıtuğu halk
Iar cı kar~ı uygu l a dı ğı temel zo ı 

~·ı) ııt e ınler i lld ~ n biridiı-. Dl'nilebi lir 
ki bu zor uygulama~ına e n ço k 
nı anız kalan . bunun tahripkar eıki
~ini en fazla ya~ayaıı halkımı z 

n lnıtı ~ tur. Heınen he r isyan sonra sı 

katliamlardan arta kalan binlerce, 
ın ıbin lerce in sa nımı z yerinden yur
d undan söklil erek her şey i ~d e ya
ban cıs ı oldugu yerlere yollan 
nıı~tır. 1 idlkınıız buralarda . tıpkı 

ortaııııııdaıı sökül en bir bitkinin ken
di ~ in r tümdl'n yabancı bir o rtaında 
ye~n ın{:'k , toprağa kök salmak için 
didinmesine be nzer bir yaşarn mü
ca d eh:-s i verm i şt i r. Ama yi ne bir 
fidan gibi . kendi özelliklerine uy
ma ya n ortamda ya kurumuş . ya 
m eyve vermez olup yozlaşmış. ya da 
g i>vdesine değişik meyveler veren 
yetba ıı cı dallar aşılanmış ve böylece 
son uç ta kendisi olmaktan ç ık arıl

ıııı ş tır. Budur halkımı za uygulanan 
s ürgün olayı ve amacı. Bir imha. kat· 
!<:'t m e siyasetinin hayata geçir il 
m esiyle o lu şan gerici. kat li amcı bir 
zor uygulanıasıdır. Siirgi.in dön e m
lerinde ortaya çı kan görünüm 
gerek yollarda. gerekse iskan edil 
dikleri yer lerde doğan salgın hasta
lıkl ar vb. nedenlerle onbinlerin öl
mesi, yaşa may ı başaranların ise 
tarihi. ulusal-toplumsal gerçe kle
riyle tüm baglarının koparılarak 

yaban c ılaşmaya u§ratılması hatır

lanırsa bu zor uygulamasını kavra
mak daha da kolaylaşır. 

Ülkemizde TC'ye karşı gelişen 
isyanların bastırılmasından sonra 
uzun süre pek görülmeyen sürgün 
olayı ulusal kurtuluş mücadelemi
zin gelişmesiyle yeni den gündem e 
geldi ve özellikle 15 Agustos tarihsel 
atılıını sonrası iyice hızlandırıldı. 

Fakat bu kez farklı biçimler a lmı ştı. 

Artık arıb inler tahliye edi lmi yordu. 
Çünkü uygulanan imha siyasetiyl e 
halkımız üzerinde muazzam tahri
batlar gerçekleştirilmiş, canlı dina
mikleri katliama uQratılmış ve bu 
anlamda sürgünle halledilmesi-

Kasım 1986 

BİR VATANSEVER DAHA KATLEDİLDİ 
gereken fazla şe~,.ı kal ınanll !;i ll . Üst e· 
lik koşullar da 1920 ve 40 aras ı 

dörıl.:'nı gibi toplu sürglinln için 

fazla ll!-/guıı degildir. Kd ldı ki i ıı sa n

larımız gönüllü bir sürgünü kendilik
lerinden yaşıyorlar: Türkiye ' nin 
ıneıropollerin e. Avrupalara. Afrika
lara akıyorlardı. Böylesi k oı;; ullarda 

ye niden bir diriliş ve ö ze dönliş 

hare keti o la rak geli ı?e n ulusal dire
niş ınlicadel~ıniz ilk etapta toplu
mumuzun c ılı z da olsa yaşanı ema
re leri o laıı unsurlarıyla bütlin
l eşiyor. bunları ayaga kaldırıyor. 

o nlardaki ya~am emarelerini güç
le ndirere k dalga dalga tüm topluma 
yayı yor ve bunu direni ş in aracı 

halin e getiriyordu. Ye ni sürgünleri n 
boy hedefi olan da bu tür yapılardır. 
Bu. tek tek insanlar veya aileler 

üzerinde uygulan ı yor görünse de. 
ilzünde tüm bir halkımı za yönelilo;
ıir. Çünkü halkımı zın yaşam belirt i
si göstere n, giderek geliı?en ve 
yeniden diri l işi. ca nla nn1dyı sa§· 
!ayan ögelerini hedeflemektedir. 

ı-:akat bu kez s ü rg ünler fa~la 
so nu ç vermez . Ne caydırıcı olur , ne 
umut sö ndürür. Ye nilgile r in ardın
dan gelen. halkı n kolunun kanadının 
kırıldıgı , tutunacak dalının kalma
dı ğı. umutsuzl uk ve acı içinde bu
lundugu koşulların sürgünleri de
gi ldir bunlar. Aksine diren i ş in hedefe 
dognı e min adımlarla yurüyüşe geç
ti§ i, atılan her adıının ba§ımsız ve 
özgür yaşama daha fazla yaklaştır
dı§ı, hedefe varmak iç in güç, enerji 
azim ve inan cı büyü tti.i§ ü. yürü
yüşüıı za ferler kazandı§ı ve her 
zaferin daha büylik zaferierin haber· 
c i s i o ldugu koşulların sürgünleridi r. 
Umutsu zl uk. y ılgı nlık. ça resizlik. 
korku sömürgeci le rdedir. Eli kolu 
tutmaz o lan . kanadı kırılan onlar
dı r. Bu koşullarda yapılan sürgünler 
kin büyütür, intikam ruhunu besler. 
Ama yin e de sürgün lük en kahırlı 
yaşamdır . işken cedir ba~tan başa. 

Devrim c i m ücadele sürecimi zde 
sürgünlerin e n erken ve yaygın o la
rak gündeme geldigi alan lardan 
biridir Dersim. Yöre halkımız daha 
'3 8 sonra s ı sürg ünlin et kilerinden 
kurtulamamışken. ik inci bir s ürgün 
uygulamasıyla karşı karşıya gel ir. 
Kendisin e yen id en kat li am ve sür
gün hatırlatılarak yıldırılmak iste
nir. ilk sürgün lerden biri de. Dersim 
halkının . ilerici-yurtsever güçlerin. 
Hareketimizin çok yakından tanıdık
ları Ali KAYTAN 'dır. Dersim hal
kının "Ali Perç" . "Tozkoparan". 
devriınci savaşçılarımızın "A li Anı
ca" diye tanıdıkları Al i KA YTAN. 
ilerici-devrimci çevrelerin yakından 
tan ıdı §ı Partimizin bir üyesinin ba
basıdır. Ama hem en be lirtelim ki Ali 
KAYTAN: (biz yine ona herza manki 
gibi Ali Amca diyeceği z) Ali Amca'yı 
bu çevreler içinde tanıtan şey o§lu
nun tanınan bir devrimci o l masın

dan çok yurtseverligi, sadeligi. 
yiğit li§i ve mertliQi, düşman karşı
sındaki kararlı tutumu ve di re nişç i-

li ğidir. Tüm bu Çl'Vre ler içindP Ali 
Amca'yı saygın bir Yt:'H' oturtdıı bu 
()zelliklerdir. 

O'nu sürgline gönderen rıed e nleı 

de bunlardır: Ki ş is e l üzellikleri Vl' 

bir d evriıncinin babası olması. Bu 
ikinci sürgüne gi di !;>i olur. Ders im 
isyanını ya.şaın ı ~t ır tüm acıla rı yla . 

Yakın l arının çog u katiedi Imi~ . ken
disi de arta kalanlarla birlikte sür
güne gönderilnıi~tir. Acılarlet. vata
na duyulan özl(' mle dopdolu kahn~
dici uzun bir sürgün yaşamından 
sonra. çıkan "af"tan fayda lanarak 
ye niden ata toprağı na döner. Yı llar· 

dır çek tiği ac ıl arın h esa bı nı sorabi
lece§i. iç inde büyütti.i§ü kinin iııti

kanı a döıılişf'hi l eceğ i unıuduyht vv 

bu nun için sevin ç yüklü olarak 
döner. Ama döndügünde çok şeyin 
değiştiğini görür: Kürdistan ' ın D('r· 
sinı 'i Tunce li. Henginvan . "Kara
göl" olmuştur. O "Aslan la r Yur
du"nda ça kallar gezınektedir artık. 
VP her çaka l bir as lan kesilmiş .. 
Hazınedemez bunu. susar. içine 
ka panır. bir ö fk e yumağı halin(' 
gelir. Bakar ki ciğeri beş para 
etm ez ler takımı Kürt halk ı n ın ba
şına sulran olmuş. Demek k i d er. 
"Menlik. yiğitlik değil. mühür kim
deyse sultan odur.· · Bu mühi.inin bir 
kenarında tutup haksızlıkl a rla. acı 

larla savaşılabi linece§in i dü ~ünı.ir. 

Bunun iç in çocukl arını o kutup del.' 
let kademelerinde bi r büyük adaııı 
yapmayı dü~ler. Fakat Ders im 'de 
tok yaşamanı n bil e o l anaklarını 

bırakmamı.ş l ard ı r. Bu O'nun öfke
sini iyice artırır. Çevresi kendisine 
''öfkeli-kızgın Ali" anlamına gelen 
"Aliye Perç" diye lakap takar ve 
böyle bilinmcye baş l ar. 

İstanbullara gider. Sırt hanıal 
Jıgı yapar. inşaatlarda çalışır. dur
madan saga-so la koşturur. l:::.knı e 

gi ni taştan çıkarır ve bunun için bir 
insanda olabi lecek enerj i ve emek 
gücünün azamisini harcar. Bunu n 

için kendisine "Tozkoparan" der
ler. Ve okutur o§lunu. O§lu yük
sek okullara gider. kaymakam. vali 
olacaktır. .. .l\li KAYTAN'ın dli."?leri
nin gerçekleşeceği umudu giiç le
nir. Daha fa zla şevke gelir. Bir gi.iıı 
duyar oğl u devrimc i olm u ş. Faz la 
aldırmaz ö nceleri, nasılsa o§ lu kötü 
şey yapmaz. Bakar ki o§lu oku
lu terketmiş . An lam veremez. çı l-

~ ı lld diiııt>r . y ıllardır beslediğ i 

umudu . dü şleri yt" rle bir ulımı~ \W 

listdik oğlu bıınu kendi l'lkriyle 
yapmıştır. ogıu da babasının umut
i<ırını. du~l l! rini qerçeklt-ştirıney t' 

karar vermi~tir. Faka r bunun nasıl 
yap ıl <l c a!jıııı da kavraın ı .ş -dev
rimci ulu~ctl kurruluşçu fiki rini 
benimseınişti-. bunları babasına da 
kavrarmaya ç alı!iır. Ali Amca bu 
arada nüicadelenin ve halkımızın 
büyük iinde rleriyle d e tanışı r. Keıı
di siıw "nıiihri.iıı ııa.sıl ek y l'ç iri
l e ce ği'' anlatı lı r. İkna olur. izleııeıı 
yo lun doğruluğuna inanır. bu inanç 
giderek büyür ve güçlenir. Oğlunun 
da içinde olduğu devrimci grup 
ulusal kurıulu .!i Çll dli.şüııce leri yay
maya ba!?lar. KaL an ıl arı her mevzi. 
her insan Ali Amca' n ın da unun
ların ı giiçlendirir. Artık og l u~.!la 

gurur duymaya başlar. Yeniden 
coş<ır. gençleşir. Bundan sonraki 
yaı?aını hirçok devriınci nıilitetn 

ta rafından bilinmektedir. 
Güzal tına alma la r. sorg ular. tu

tuklamalar. işkenceler başlar Ali 
Amca'nın yaşamında . Cuııta soıırets ı 

bu uygulanıalar iyice a rtırılır . r:akat 
bunlar sadece kinin i bi le r. u muduııu 
geli~ tirir. En a§ır i şk('nceltır kar~ı

sııı da dü ş manı en kalıred i ci direni ~ 

ler sergi le r. işkencehanelerde gü
ven. inan ç ve moral kaynağı o lur . 
dıren i şe önderlik Pder. Oğlu soru lu r 
kendisine. Bazen. "Bilmiyorum··. 
bazen "Be nim oğlum yanımdoyken 
ai/esine. dinııw ba!jlıyd ı. del ı /etı · 

d ii.'?man değildi. ne old 11ysa siz in 
okullarınııda old u. şimdi e vinden dl' 
ayrıldı. Su<;lu sizsiniz. oğ /ıııntı bmıo 

geri geti rin" der . Baıen de i:\~: ıktan 

üz e rlerine gide r, o§ luna \·'e onun 
şethsında ınüc adPi e ~,,l(' sa h ip ç ıkar. 

Bu ara da§daki devrim c ile n ' yar
dım ed e r . bilgi to pla r. ilııi~>a ç 

larını karş ılar. gelirini d e \.• riıncilerin 

nıağdur durum a dii şe n ailel eriyle 
bölü~ür \.'b . Mücade le nin ka zanım-

!arı nı. değerlerini korumada birçok 
militana ürnek olacak tav ırl ar ser· 
giler. Bir ()rnek: Cunta sonrasldır. 
Alandaki örgütlin so rumlu unsur
larından biri . sörnürgec ilerin. ilrgü
tli yoı l aştırıp içten çôkertmek için 
att ı§ı a§la ra takılır ve (sonradan 
sömürgecilerin ajanı o ldugu ortaya 
çıka r) bazı çevre lerle yoz ilişkilere 
girer. Birçok kadro ve sava.şçının 
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durumu görüp gere kli tavrı koyma
d ığ ı bır onamda. 1-\ı ı Aıııca (turu mu 
seze r V<' siizkoııusu unsuru ııyarır. 

fakat kar~ılığında. her türlü insani 
degerl ı..' rd en :.oyunııuı~ bu ' ' in san " 
taraf ı ndan tehdit {:'dil ince. ""Uicın 

namussuz. bu Parti namus savaş
~·ısıdır. ho/kın oyak/{lr altı no alınan 

nanwsww kurtormuk için saL· o.şı

yor, bunun i(iıı o kadar şehidin kanı 
dôkülnıii!itiir ve bu Parti bınıun için 
ho/kın ıınwdıı olrrw.şiur. Sen bu 
ka11loro. bıı Portinin adına ve değer
ltTiıw leke süremezsin. beyrıini da
gııırım senin" der ve yumrukların ı 

s ıka rak üstüne yürtir. kovar evi n· 
den. 

Direnişçiliği ve yiğit li ğ i y l e çev
rede saygın lı k u~tandıran Ali KAY
TAN'a diz çiiktliremeyece§ini an· 
!a yan sö ınü rgec il er. çarf:'yi. O'nu 
yeniden (Afyon'a) slirgüne gönder
nwkte bul urla r. Bu sefer sürglin 
kendisine ağır gelir. Üstel ik düşınan 
üzerinde oynamak i s ı er. Avrupa
lardan gele n ve o a lanlarda geliı?tiril

nwk istenen koınplocu lu kla ilişki 

iı.;inde o lan bir hain . Part iye olan 
bcı§ lı ! ıgıııı sarsnıaya çalışır. Partiyi 
ve lid e rli ğin i karalar. Bliyük bir 
llfk('ye kapılan Ali Amca bu haine 
saldırır, var güc üyle boğazını sık

nıaya ba~la r , haini. bogulmaktan 
ancak etrafınd<ıkile r kurtarır. Ve bir 
daha da Ali Anıca'nın semtine u§ra
ıniı~,:a kinı~t:' c esaret e tmez. S ürgün
deyke ıı tcı.rihi 15 Agusıos eylemle
rini duyar. y,,niden coşar , ş enlenir. 

··oag /ormıız cckror as iatılanno ka· 
v ıı.şm ıı.ş" der ve rnlijdeyi ç evresine 
yayar , vatana ve mücadeleye bağlı
lık ruhunu gl'li!?ti r meye ç alı ş ır. Et
rafında kendisi gibi sürgüne gitm iş 

o lanl a rdan ve Kürdistan l ı e mek çi
lerden bir ç~vre oluşturur. Bu sırada 
lize rindeki baskı l ar da iy ice artar. 
Kendisini sık sık so rguya çeken 
sömiirgeciler. "Senin og/un bu ey 
le mleri yapaniarcı önderlik ediy or. 
bOyle bir evlat ye ti.ş t irmekterı uran
mıyar musun' ' der hakaret e de r
ler. Fakat O , "Ben. böyle bir oğlum 
o ldugu iç in gurur d ııyııyorum . o 
dofiı·u olanı yop ıyo r " diyere k ll7<'r

h-' rine yürür. i ci iç ine 5ı9maL. Sık sık . 
'"Ben vatammu. da{J iora, çocukları · 

llllll yaı JJ nn gi(i<' cegı m d<!r. 

1985 baharında pe~ pe~e verdi
yimiz acı ka~ı.ıı plar Ali Amca'y ı da 
dniııdeıı l:'tkiler. aşt a ıı . uykudan 
kl's ilir. Hl'r şehiı dLiı?me o l ayını 

d uyun ca acıdan ve Mkeden ı irrer. 

Bir ya ndan dn vatan lıa~reti da~•a· 
nılmaz bir hal alır . Yattındakilere . 

"Ben bu (l(~ı/ara fazla dayana
moyo ca{Jı m. eger ölürsertl c esedi mi 
gOtiirüp Dersim 'in dag /anna gö
mü n. bıma gücünüz yeımezS(~ yakın. 

küllerim i götürüp Dersim 'in dağ

/annda savuruıı·· diye vas iyet eder. 
Nitekim te le vi z yoııda. Haşim (Nuri 
ASLAN) arkadaş ıı ı şehit edilmesi 
ile ilg ili haberi duyduğunda dayana
mayara k şok geç irir v~ kaldırıldıgı 
hastanede ölür. Doktorlar "Beyin 
damarlan t.; atlamı~ · · derler. Yakın 

ları vasiyetine uyarak c enazesini 
Ders inı 'e getirirler. rüm engelleme
lere rag ın en cenazesin e yu7· 
lerce insan katılır. yüzlerce asker 
tarafından kuşatmayet alınan a lan da. 
Ali Amca'nın "çocuk l arını " dedi§i 
devrimciler cena ze y·i ve yakın la rını 

ziyare t ederek anısı ünün de say·· 
gıya dunırlar . 

Evet. katliamdan arta kalan bir 
insan. kin ve. ôfke dolu bir can . 
öfkeyi umuda. k11ıi in tikam du~·

gusuna dönüştüren bir militan ve 
AYAGA KALKMI~ BiR VATAN' dı 
Ali KA YTAN. Ve bu vatan iç in 
dövüşecek. bir tek düşman askeri ve 
en ufak kirleri ka lmaya na . ba§ıınsız 

lık ve özgürlüğün bayra§ını zulmi.in 
kale le rin e dikene kadar savaşaca

gıl. Rahat uyusu n. bun a bir daha 
söz veriyoruz. 

"Onun Çocukları" 
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NiHAi ZAFER YOLUNDA KASIM AYI ŞEHiTLERiMiZDEN GÜÇ ALlYORUZ 
Huguıı Kurdi~ıarı halkını kl'ııdisi 

ILl i ! S f\\ ' C\~<111 lıir fıdJk korHl!llUI1ii 

yt•ı ı n · ıı . oııuıı sinnlırgeci azgın 

dü~ ııı~uı tcırcdırıdaıı yLizyıllardaıı 

lwridir ~;o k edilml'k i sle!H:'Tl t' ll de
~ Jı· ı lı ıiL ellikleriııi ona yen iden ka
/ ,ı ı ı d ırarı PKK adı; kararlılıQın, geri 

h ıL'L iiğin . boyun eymezliQin 
.ı. ı d ı r . 

( )rta ya ç ıktığı. dli$lince olarak 

lıl ı;leıı di9i ilk günden heri dlişnıa
ıı ııı <lnnıas ı Lca yöne lttiği imha gi

ri !:> imlerini proleter bir kararlılıkla 
gi ı ğ üs l ey ip boşa çıkaran ve glınden 

glııw gelişen. güçlenen PKK'nin bir 
m:l:' lliği de; cesaret. inanç ve f(~da
k<:ı.rlık gerektiren adımları atmak-

ı..n çl' kiıımemesidir. 

Kürdistan' ın ve Klirdistan halkı
nı n biny ıllardan beri sliregelt~ ıı o 
ı : ıakus ıalihini yenmek için Klirdi s· 
Tdll toplumunun çagım ızda layık 

oldugu yerini alması için. emperya· 
liz nıiıı ve söıniir!J<-·ci li {jin tünı lecrit 
kabuk l arını p.ıı ~-ıı Lı y cıri\k çaga 
k<:lhr..-ıın (ınci\ t,:ıkilrı PI-\K"ııin tarihi; 

hirb irinl:' eklenmi~ direııı 1 mÜcdde· 
ll•l,•ri IMilıidir. O direnişler ki. her 
biri Kürdistan ' ın t •n yig it evlatları· 
ııııı. PKK ~ı.-hit l eriniıı c ı lu k oluk kan· 
lcnı teıııelinde .Ş('killı.:-ıınıi.ş. yük· 
~elmi ş lerdir. 

i!:!t e. Kasım ayı direni ş ~<::'hiıleri· 
ıniL.i anarken bir kere daha yörli· 
yor uz ki Kürdistan Ulusal Oireniş 
J\1ücadelesinin altı{jı her adım. yük· 
~t~ ldi9:i her yeni aşama !:iehitleriıni· 
/i n kanı pahasına gen;t'k le.şıniştir . 

Ve Kas ım ayının kınl halkası. 

KazımAYDIN 

Şahin KILAVUZ 

1979 yılında i\dana'da fa ş ist ınilis

lı.-r t<ırafımlcııı ~ dıiı edill'n Kemal 
LK CA N VI! Bu cak çetesi tarafından 
~e h il edilen Siı.; erek direni ş inin aktif 
militanlarından İsmail KIRVAR ' la 
ba~lamctktildır. 

Daha sonra . müca d e le wrilıi · 

nı izde ayrı bir anlamı ol<tıı, h<tlkıını
z ın iizgür ir<tde s irıin katiedili şi an· 
l amına gelen. 1979'da halkın büyük 
dest e§ iyle Batman Bel e di y(~ Ba ~

kanlı{j ına seç ilip aynı yılın 12 Kasım 
günü MiT ve feodal komprador 
e~ki~ıa Ç('tel<~rin i rı ortakla şa düzen· 
ledikleri bir saldırı sonucu şehit edi
le n F.dip SOLMAZ halka s ı ueınwk

tedir. Edip SOLMAl ~~ old~ ~ ın ka
nıyla suladıg ı , Kürdbırııı pro· 

le laryasının en yo{jun olarak hu luıı 

duğu Batınan ala nı , bugün so mlır

geci dü~mana ve işbirlik çi lerine 

güçlü darbelerin vuruldugu bir 

EdipSOLMAZ 

i--_ _. 

M. Zeki SÖYLEMEZ 

Hasan ÖZÇELİK 

alan konumuna getirilmiş ve akan 
~e hit kan ı anlamını bulmuştur. 

1979 Ka sım'ında Ergani'de 
iGlJ'ııin ihbarları son uc u polis ıara · 
f ındarı kur .ş un\a nar<1k ~ehit edil en 
M. Rıza DURSUN: 1980 Kasım'ında 
:'-.lizip'te Sa it Ş iMŞE K, V iran şe 
h ir 'de ŞctlMn SAGLAMGÖZ ve Gn

cii~'te Yusuf ~EN şehad~tleriyle o 
ba_ı.,kı y ıllarında rııücad e le \,.ıe büyük 
bir gü (,· vermi~lerdir. 

6 Kasım I 981 tarihi . Dersim ala
nında PKK direni~çiliğinin o nurlu ve 
ylirekli bir iirn e{jinin sergilendigi 
tarih olnıuşiur. Metin YILMAZ. 
K<tzıııı AYD IN ve Murat YÜKSEL 
yo lda _~ l <ır bir ihbar sonuc u söınlirge
cilı · rill baskınına uğramış . tes lim 
o lmayı redded ere k dü şmanla kah· 
ramanca ça rpışmış ve şehit olmuş
lardır. Yolda~ları mız bu soylu dire· 
nişleriylc ihaneti bir kez daha malı-

M. Rıza DURSUN 

CahilDAYAN 

FuatERTÜRK 

kum etmişlerdir. Yine direniş ze rni
nini kanlarıyl<t besleyen Feyzullah 
IŞIK. Şehnıus BAB UŞ ve Abdülka
dir KA YA bir yeni halka oluştur· 
nıu ~la rdır. 

P<trtimiz, h er yeni atılıma yönel
di{jinde a{jı r fakat zorunlu olan ka
yıplar vermektedir. Yeni dönemin 
yo lunu kı z ıl kanlarıyla açan şehi t

ler . geleceğe daha s ıkı b ir bağlılığın 
temelini olu.<?turmakta ve girilen yo
lu dönülınemecesiııe devam ettirme
yi manevi komutanlıklarıyla emret· 
nıekte-dirler. Yurt dışında geçirilen 
belli bir hazırlık sürecin in ardından 
yeniden ülkeye dönüşümüzün de acı 
kayıplarını verdik. Kasım 1982'de 
Hezil Çayı'nda ajan provokatörle· 

ri n. revizyonist inkarcılık ile feodal 
entrikacılı§ın suç ortaklığıyla Parti
mizin de§e rli önder savaşçı kadro
ları Şahin KlLAVUZ, Cahit DA-

Veysi ŞİMŞEK 

Şehmus BABUŞ 

Abdülkadir KA YA 

Şaban SAGLAMGÖZ 

YusufŞEN 

Feyzullah IŞIK 

KemalERCAN 

YAN . Fuat ERTÜRK. Veysi ŞİM
ŞEK. Musa İLK. Veysi HANTAŞ. 
Hasan ÖZÇELİK ve M. Beşir AK
SOY yoldaşları şehit verdik. Hezil 
şehitleri en baskılı ve zor dönemin 
nasıl yüreklice karşılanması gerek· 
ıi§inin ve en çok da böylesi dönem· 
lerde davaya sarsılmaz bir inançla 
bağlılığın kızıl yolunu bize göster· 
dil er. 

Çagdaş UKM'mizin bunca dire
nişten güç alarak 1984 Ağustos Atı· 
\ımı ile attı§ı anlamlı ve kapsamlı 
adım da bedelsiz olmamıştır. 1985 
Kasım'ında M. Zeki SÖYLEM EZ ve 
Sait TOPRAK adlı yoldaşlar, Der
sim ve Sipivyan direni~lerinde 

ölümsüzleşerek tarihimizin şeref ve 
onur sayfasında yerlerini almışlar
dır. 

Sizler, ey acı çekmeyi ve ölümü 
kolaylaştıran yüce değerlerimiz! 

Sizler ölünınes i gereken yerde 
tereddütsi.izce ölece§inizi prati§i
nizle ispatladınız. Sizlere söz veri· 
yoruz ki. o sonuna kadar sarsılma
yan bir inançl a ba§lı kaldı§ınız 

partimiz PKK önderliğinde. döne
min ihtiyaçlarına cevap veren güçlü 
kişiliklere ulaşmada, maddi-maııe-.. 

vi tüm gi.icümüzü ve yetenekleri· 
mizi seferber ederek bir an önce 
nihai zafere varmak için ilerlemede 

hiçbir güç bizi enge lleyemeyecek
tir. 

-Yaşasın Kahramanlar Yaratan 

Şanlı Önderimiz PKK! 

Sait TOPRAK 

i~mnil J<IRl!A R 
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Türkiye-İran Görüşmelerinde Agırlık Kazanan Kürt Sorunu, 

Geleneksel Statükocu Siyasetin Tükenişi, PKK ve 1-KDP'nin Tavrı Üzerine 

Baştarafı 1. sayfada 

Sözkonusu çabaların bir parçası 
olarak başta Türkiye ce phesi nden 
ve bunun içi nde de egemen sınıflar· 
dan ba~layarak. türn egemen sınıf 
ve tabakaları çeşitli yol ve yöntem
ler le. çeşit li kılıflar altında kendi 
drafında topadamaya başlamış. 

her türlü gericili9in toplamı olan bu 
güçlerden hareketle. sözde dev
rimc ilik adına. demokratlık adına 
hareket ettiklerini iddia eden Türk 
solu'na uzanmış. sosyal-şovenizm 
halkasından yakalayarak bu güçle
rin esasını çeş itli kılıflar altında 

yanına a lmayı başara rak, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücade lesine karşı 
bu cepheyi sa§lamlaştırmaya çalış
mıştır. Faşist Türk sömürgeciliQ:inin 
sürdürdüğü bu bir yıgın çaba so· 
nucu, önemli oranda başarı elde 
e tmedigi de söylenemez. Dognıdan 
küçük-burjuva kaynaklı sosyal·şo· 
venizm. faşist rejimin bu çağrıianna 
uymuş, o da, "vatan elden gidiyor" 
şiarıyla hareket ederek Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesine ve bu 
mücadelenin önderi olarak Parti· 
mize yönelik saldırılarını ayyuka 
çıkarmı ş. Partimiz hem içre ve hem 
de dı şta boğdurulmak istenmiştir. 

Faşist rejim aynı siyasetin bir 
devamı olarak Kürdistan 'a uzanmış. 

za ten asırlar boyu uşaklıkta usta
laşını ş ve özellikle 1978'lerden 
sonra çığ gibi büyüyen mücadele
miz karşısında hızlı bir dağılmayı 
yaşayan aşiretçi-feodal yerel gerici 
takımına da bir kurtarıcı edasıyla 
yaklaşaralı, orılara ~!anlık ve mi

-liscilikten başka hiçbir hak ve hu
kuk ranımadan kendi yanına almayı 
ba~armı~ \ 'e bu esas üzerinden 
küçük-burjuva reformizmine de 
yakla~arak. gerekli dersi ver
dikten sonra degişik biçimlerde 
kendi güdümüne almaya çalışarak 
Kürdistan 'dan uzaklaştırmıştır. 

Böylece. Kürdistan mücadel e sah
nesinde faşist rejimin oyununu bo
zan. devrimci direnişin her biçimini 
kendisinden başlatarak çevreye ya
yan Partimiz kalmaktaydı. Faşist 

rej imin tüm çabaları Partimiz tin
de rliğindeki gelişmeleri önlemek ve 
bir bütün olarak, hem Türkiye'de ve 
hem de Kürdistan'da ke ndisini em
niyete alarak bölge halkları üzerine 
yürü meyi gerçekleştirmekti. Böyle 
bir şey sadece faşist Türk sömür
gecilerinin çıkarları a ç ısından de
ğil. aynı zamanda başta ABD olmak 
üzere tüm emperyalist güçler açı
sından da gerekli ve zorunluydu. 
Çünkü o dönem bölgesel düzeyde 
em peryalizmin çıkarlarını derinden 
sarsan. mevcut statükoyu bozmuş 

,bulunan h aşka gelişmeler de sözko
nusu~ du. Ancak uzun vadede e le 
alındı§ında emperyalizmin en ciddi 
darbeyi Kürdistan'dan yiyeceği ve 
bölgese l köklü gelişmelerin bura
dan gerçekleşebileceğ i artık pratik 
bir o lgu haline gelmiştir. 

Bö lgesel gelişmeleri derinden 
etkileyen bir olgu olarak, iran'da. 
emperyalizmin bir numaralı böl
gesel uşağı olan ~ahlık rejimi yıkıl
mış. onun yerine anti-emperyalist 
bir yönetim iktidara gelmiştir. Do
gal olarak böylesi bir gelişme aynı 
zamanda faşist·söınürgeci rejimin 
bölge üzerindeki emelleri önünde de 
engel teşkil etmekte ve faşist reji
min yayılınacı politikası buradan 
darbelenmekte idi. Böylece Kürdis
tan'da yaşanan gelişmelerden son
ra faşist rejimin yayılınacı politikası 
önündeki ikinci c iddi engel bu bi· 
çimde oluşmuş durumdaydı. O hal
de, hem emperyalizmin, hem bölge 
gericiliginin ve hem de faşist Türk 

sömürgeciliğinin çıkarlarını zede
leyic i olan bu iki esaslı ögenin 
üzerine gidilmeli ve buradan sözko
nusu güçler açısından bölgesel is
tikrar saglanınalıydı. Böylece tlim 
bu gerici güçler agız birliği ederek 
iran devrimini boğma çabasına 
girişmekteydiler. Ve işte Irak' ın 

İra n ' a saldırması ve böylece Irak
İran savaşının gelişınesi de esasta 
bu temelde başladı. 

Türk burjuvazisi herkesten çok 
böyle bir savaşa suskundu. Her 
şeyden önce bozulan ekonomik istik
rarını sağlamak için de buna ih
tiyaç duymaktaydı. Daha Demirel 
hükümeti döneminde, İngiltere'ye 
olan borçlarını e rteletmek ve yeni 
borç almak üzere giden Özal. İngiliz 
yetkililerine. ''Biz petrol almak için 
borç istiyoruz. eger vermezseniz. biz 
petrolü yakın çevrelerimizden Türk 
ordusunun gücüyle olabiliriz'' de
mişti Böylece Musul ve Kerkük'e 
saldırı emeller ini başta IMF'ye kilrşı 
da bir şantaj olarak kullan
maktaydı. Tam da böylesi bir or
tamda emperyalizmin, bölge geri
ciliginin ve Türk sömürgeci liğinin 

üzerinde uzlaşabil ece§i esaslar be
lirleniyordu. Buna göre. Türkiye'de 
faşist rejim i şbaşma getirilecek. baş

ta ABD e mperyali zmi olarak tı.im 

emperyalizm bu rejimi destek
leyecek. Irak İran'a saidıracak ve 
bu başta faşist rejim tarafından 

desteklenecek, Türkiye buradan 
petrol ihtiyaçlarını karşılayacak, 

bunun karşılı§ında Irak birçok eko
nomik ihtiyacını Türkiye'den ithal 
yoluyla karşılayacaktı. Ve zaten 12 
Eylül rejimininişbaşına gelmesi ile 
Irak' ın İran 'a sa ldırıs ı nın aynı tarih
lere denk düşmesi de bir tesadüf 
degil. emperyalizm açısından yaşa
nan gelişmelerin zorunlu bir sonu
cuydu. Ya yaşanan ge li şmelere göz 
yumu lacak ve böylece bölgesel 
denge her gün bira z daha fazla 

em peryalizm açısından bozu
laca ktı. ya da gericilik işbirli§i 

ederek mevcut gelişmelerin üzerine 
yürüyecekti. Nitekim iran devri
nıine yönelik saldırılar da kısaca 
böylesi uluslararası geli~ıneler so
nucunda, başta ABD emperyalizmi. 
faşist Türk rejimi ve Saddam dikM 
tatörliigünün ortak çıkarlarına uy
gun bir şekilde gerçekleştirildi. 

Tüm bu nedenlerden dolayı. 

faşist rejimin Türkiye, Kürdistan ve 
bölge politikas ını ince lerken sözko
nusu iki esas ögeyi dikkate almak 
bir zoru nluluktur. Bunlardan biri 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücade
lesi. ikincisi iran 'ın bölgedeki ko
numu ve iran-Irak savaşıdır. Özel
likle işbaşı na geli~le birlikte Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini_ 
bastıracagını ve sava.ş ortamında 

lrak ' ı destekleyerek, ama bir arabu
lucu pozisyonuna bürünerek, hem 
İran'dan ve hem de Irak'tan büyük 
ekonomik vurgunlar vuraca§ını. bu
nun da ötesinde Irak üzerinden Arap 
dünyasına açılarak bölge ekonomisi 
üze rinde a§ırlı§ını hissettire ceğ ini, 

hatta büyük siyasal çıkarlar sağ

layacagını iyi kestiren Türk burju· 
vazisi bazı endişele rine ra§men. 
emperyalizmin bu planına dört elle 
sarılmış ve başta kendisini buna 
uygun bir faşist yönetinıle donata
rak kendi açısından bunun iç in gerek
li hazırlıkları tamamlamıştır. Fa
şist yönetim tam da böylesi bir 
ortamda Kürdistan'da yarattığı ses
sizlik ortamından yararlanarak 
dört yıl boyunca bu politikayı güt
müş ve İran-Irak savaşını kendisi 
için bir yaşam olana§ı olarak deger· 
lendirmiştir. Bunun için hiçbir za-

ınan sav<:t<:ı-ı Llurdurrrır-ı y a ııl ı -.ı rıl· 

mamı~. ter~iıw S<:tdda rn n•ji ırıir ıi 

aktif bir Oi<.;imde de.!>t(~kleyerek. 

ayakta kalmiı~ını vf' 'lrlvn~ ı ıı U7.un 

süreli olnıa.!>ıııı -'><19 lamfiy't1 <.;cıl ı<:ımı ~

tır . Türk rejimim· grire. ~/ii O:.i-1\'d':ı

durmanıalı , ya de:ı ırıuılakcı dura
ca ksa bu İran n•jiminirı yı kılnıa<:.ı 
e sası üzerinde o lmal ıd ır. İ<,te Ti.irk 
yönetiminin bugünkii politika~ına 

yön ve ren mantık e.<.a~erı hu man
tıktır. 

kar<:ı-ı y·a kölınııııştı r. 

H('r ~eyden ünce Kürdistan'da 
y·ö~<tııan geli~ıneler karşısında Türk 
rejınıiııiıı esas ı olan Kemalizm zor
lan mi1kta ve bir resturasyona ihti· 
yaç rluyına durumunda kalmakta· 
dır. Bu nokta başta Türkiye pro
letrtr~/a~ı ve e mekçi kesimleri ile bu 
gelişmenin ba~ yaratıcısı Kürdistan 
halkı açısından oldugu gibi. İran ve 
Irak olmak üzere O rtadogu halkları 
açısından da çok öne mli bir noktayı 

Türkiye ve İran Dışişleri Bakanlan 

Ancak bu rada faşist Türk reji
mini bu saldırgan politikasında 

dizginleyen Kürdistan gerçekliğini 
de hiçbir zaman unutmamak gerek· 
mektedir. Çünkü. öze llikle ıs Agus
tos 1984 'ten beri Kürdistan 'da 
yaşanan gelişmeler sadece emper
yalizmin ve Türk sömürgeciliğinin 
Kürdistan üzerindeki hes.aplarını 

boşa çıkarınakla kalmamış . aynı 

zamanda bölge halklarına yönelik 
bu politikalarına da ölümcül bi r 
dii:nbe indirnıiş bulunmaktadır. Bu
na göre faşist yönetim henüz poli

tikasının esasından vazgeçmemek
le birlikte tavrında bazı bi çimsel 
değişiklikler yapmak zoru nda kal
mıştır. Bilinmelidir ki, faşist yö net i
min başta İran ve Irak o lmak Li zere 
komşu ha lkiara yönelik o larak b li- · 
ründüğli sahte kılıflar. bölge halk
larının ulusal egemen lik haklarına 
duyduğu saygıdan dolayı degil. 
tersine gelişen Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesine karşı her an 
bagazlamak i ste diği bu halkları 

kendi çıkarlarına a let etmek iste
minden kaynaklanmaktadır. 

1S A§ustos I 984 Atılımı birço k 
alanda olduğu gibi, faşist yönetimin 
genel politikası açısından da Ci n em li 
bir durak noktası ıeş kil etmektedir. 
Buna göre. yıllardan beri güdüleıı 
siyaset denges i ilk defa faşist rejim 
açısından aleyhte bir degişiklik 

yönünde zorlanmı~ ve faşist rejim 
önderliğindeki s iyaset ilk defa kar
~ ıt güçlerin s iyaseti ni de hesaba kat
mak zorunda kalmı~tır. Geçmişi bir 
tarafa bırakırsak bile, dört yıllık 

faşist yönetim bu sürece kadar, 
sürekli bölge halklarına kendi si
yaset ini dayatmış ve karşılıklı ilişki
lerdf> esasen kendi siyasetini kabul 
ettirerek. karşısındaki güçlerin çı 

karlarını fazla dikkate almaınıştır. 
Bu po litika esasta bir de§işiklige 
u§ramaınış da olsa, faşist yönetim 
Kürdistan 'daki gelişmeler karşısın
da büyük oranda zorlanınakla ve 
hı z lı bir tükenişi ya~amaktadır. Bu 
nedenl e, I S Agustos ve sonraki 
dönemde Türk siyasetinin adım 

adım ugradıgı nice! degişiklikler 
giderek büyümüş ve bugün birçok 
konuda nite l bir dönüşüml e karşı 

teşki l etmektedir. Onlarca yıldan 

beri bir model olarak Türkiyl:', Kür
distan ve bölge halklarına sunulan 
kemalist siyaset bölge halkları açı
sında n her türlü ilerici gelişmenin 
önündeki bir e ngel olmaktan başka 
bir anlam ifade etme m e ktedir. Ke
malizmin zorlanması ve tükenişe 

do{Jru sürüklenmesi ve hem de 
bunun esas ta Kürdiı.;tan 'dan saglan
ınası. Kürdistan halkının lıöl~t' 

halklarına yapab ilece ği eıı bi.iyuk 
destek olarak görülme k durumunda
dır. Kürdistan halkı ve önderi PKK'nin 
sürdiirdü§ü ıs y ıllık mücade lesiyl<> 

ba~ta Türkiye halkı ve ilerici demok
ratik güçlerinin ve bölge halkları
nın ilerici gelişmesi önündeki lıu en 
büyük engelin aşılması yolunda 
önem li gelişıneler sağlanını~. halk
l arı n bagımsızlık ve demokrasi 
doğrultusundaki mücadelesinin 
iinü önemli oranda açılmıştır. 

Diğer yandan bölge ilerici-de
mokratik güçleri ve Türkiye dev· 
rimei-demokratik hareketi önünde 
Kemalizmden sonra en büyük engel 
durumunda olan sosyal-~ovenizm 

de bu zem inde büyük oranda darbe
le nerek büylik oranda geriletiimiş 
ve Kemalizmin so ldan yamamas ı 

olan bu engel de büyük ora nda aşı
larak bu cepheden de devriınci 

geli~melerin ö nü açılını~tır. Aynı 

zamanda her türlü yerel ve bölgesı:"! 
gericiligin besleııdigi bir kaynak 
olarak Kürdistan 'dak i feodal a.şi

reı ç i yapı iiP bunun hir uzantı s ı 

dururnundaki küçük-burjuva refor
ınizmi de bu zeminde geriletiler<:'k 
bölgesel gelişmenin önündeki tiinı 

bu engeller önemli ora nda a~ıl

mıştır. 

İ çte böylesine da yana kları zayıf
Iatılını !i olan fa~ist rejim, 15 Agus
tos devrimci aiılınııylcı birlikt(' 
hemen onlarca yıldır sürdürdüğü 

siyasetinin iflasa sürükll"'ndigini 
görmüş ve bu daha hiç he saba kat· 
madığı, yıllardan beri uluslararası 
a landa bölüştürnıek is temedigi. 
Kürdistan ' ın tüm pcırçaları üzerin
deki otoritesini. bu sefer paylaşmak 
istiyor gibi birgörüntüye bürünerek. 
Partimiz önderli§inde Kuzey-Batı 

Kürdistan'da geli~en ulusal kurtu-

lu~ ıniicad e lesini bastırmak için. 
Kürdistan'ın diger parça larındaki 

ı ıtonoınist güçler de dahil olmak 
üzere. başta İran, Irak vs. devlet
ler ini de yardımıııa çaQ:ırınaktan 

geri durmamıştır. Anca k kendisi 
gibi taşisı olan ~addam diktatör
lüğü dışında . bölge halkları ve 
ilerici-demokratik güçleri bu çag· 
rıya itibar etmeyerek Türk devleti
nin hainane çabalarına karşı dur
muşlardır. 

Bölge halklarının ve ilerici-de
mokratik güçlerinin kendi çıkarları 
\!e ulusal egemenlik haklarından 

tavi z verıneme leri karşısında artık 

esas yüzünü gizle~ıeıneyen faşist 

rejim. dünyada eşi-benzeri görül
memiş bir zorba lıkla fiilen söınür
geci egemenli§i altında bulunan 
Kürdistan sınırlarının dışına taşa

rak hava hareketl er i düzenlemekte. 
sivil yerle.şim yerlerini boınbala

nıakta ve hunu çıkardıgı ne idü§ü 
belirsiz. rek taraflı "Sıcak Takip" 
kanunuyla peki~tirerek. gerekti
Yinde istediği yere operasyon ya pa
bileceğinin başka halklar tarafın

dan zorunl u bir biçimde meşru 

gürlılme~iııi \ "e hatta ke ndi s ine yar
dımcı bil(• olunındsı nı talep etmek
tedir . Hatta kendisi gibi faşist oian 
Saddam diktaıilrlügüni.in. Gür.ey 
Kürdistaıı'a yapılan hava sa ldırısını 

o na ylad ı9ını dlinyaya örnek gOste
rerek. herkesin böyle davranmasını 
istenl('ktedir. Türkiye'nin aynı dii
nemde İran ' dan da destek is ted igi 
ve red cevabı aldığı bilinir. Açık ki 
fa ~ i s t sö mürg eci lik bu tutumuyla 
ça§d ışı gericiligin t e msilciliğ i n e 

yP niden soyunm a kta ve Kemalizmi 
Osmanlı despotizmiyh• kayna.ş

ı ırarak. Kürdistan meselesini kul· 
!anma yöntemiyle bölge halkları 

lizerinde yeniden egemenlik kur· 
ınak istemektedir. 

ri:i.şist rejim. her tlirlu tarih i \..'l' 

güncel geli~ım~yi unutarak bir daha 
Kürdistan'ın dörde bölünmüşlüğü 
ipine sarılarak bu e~as üzerinde böl
genin l<'k egemen gücü olmak iste· 
ııwkti!dir. Aııcak bunu y1aparken 
lı;.ılklarııı ba~ dü~ınanı olan ABD 
l' mperyaliznıinin birnumaralı uşağı 

oldugunu. bunun bir u za ntısı olarak 
Uiilge geric iligini n böŞ temsilcisi 
olduğunu , bölge üze rinde-emperya
list eıneller güttüğünü. bununla 
bölge halkları üzerinde bir Deınok
le s kılıcı gibi durdugunu gözardı 

t'l mek istem e kt edir. Kerkük-Mu
su l 'tı işgal etmek iç in tetikte bek
lerk('n, gerici Saddam rejiminden 
yardım ve destek isH~mekte , İran 
de ~.-•ri ıninin yıkılınası için akıl almaz 
oyunlar tezgahlarken. başından be
ri iran 'a yönelik olarak emperyaliz
min ve ~ah artıklarının bir numara lı 

üssü olma konumunu korurk en. 
İran 'dan destek istemektedir. Yuna · 
ııistan ' la tarihi ve güncel olarak bir 
yıgın çelişki içinde yaşarken. Yunan 
devletinin kendisine yardım etnle
!.ini ist eme kte. Sovyetler Birli ğ i'yl e 

birbirine yüzde yüz zıt olan aı,m 

rejimlerden oluşmakla birlikte 
Sovyetl(~ri yardımına çağ ırmakta

dır. 

Açık ki. tüm bunlar bugün ortaya 
çıkma ~ıan. uzun tarihi süreçlerden 
beri var olan. aına bugün Kürdis
tan 'da ya!:ianan gelişmelerle bir 
dönüm noktas ın a ula~an olgulardır. 

Kısacası Kürdistan'da iiç yıla yakın 

bir süreden beri yaşanan gelişmeler 
ve özellikle bu geli~nH!I('rin bir 
so nu c u olarak faş ist yöne timin. 
Giiney Kürdistan·a yönelik o larak 
giriştifii hava saldırıları müthi ş bir 
gerçegi e le vermektedirler. Bu da 
~udur: Faşist yönet im. kemalist öze 
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yeni bir biçim cn<ııııakıadır. Buna göre, 

M. Ali Hirand'ııı · ~ t'l.'iıniyle ·'Bizde 

r\Urt yoktur" de~ı : ıııııdl'n vazyl!çil

nwli . "Bizde Klirı \ ' ardır" denilip 
bunrı ~üre j)(diı i kdldr saptaıınıalr

dır. Oluşturulrıtd'>l yereken bu yl!ııi 

politikanın esası u zerinde SHP ikti· 
dara hazırlanmalı. Türkiye Vl' 

Kürdistan'da PKK dı~ındaki tüm 
yüçler (susy?~i-!?ovenizrnden küçük
hurju\'a reformizmine kadar) bunun 

etrafında loJMrl<ınmayn çalışılma lı

dır. Yine bu politikanın bir uzantısı 
olarak Guney Kürdistan'daki oto
ııonı güçi{:'H' dayatmada bulunmalı, 
isteyerek olmazsa zorla boyun
duruk alııııa alınmalı, işbirli9i yapıl
malıdır. Ayrıca aynı şey iran'dan da 
tcı.lep edilmeli, olumlu cevap alın
mazsa tehdit edilmelidir vs. 

i~tl! kısaca da olsa, esas iti
barıyla Türkiye İran görüşmeleri Ö· 

zünde bu temel üzerinde şekillenmiş· 
tir . Gürüşmeye konu teşkil eden 
digl'T bir yıgın etken buna baglı 

ol<ırak ele alınmak durumundadır. 
Tarihi ve toplumsal ve"lıatta güncel 
olarak Türkiye ve İran arasında bir 
~·ıgın o.,orun ve çelişkiıt i •ı rıldugu bili· 
ııir ve haııa bu çı·: ~· '~ -' nın çogu 
uzlaşmaz düzeyde h ı ~, l ı.,kiln ol
dugu da açıktır. F<:tkat :.u_.tkonusu 
giirii~melere es<-l" ı ı•') kil eden konu. 
1\.Urdistaıı'da y.ı-, , ı • 1 .ıı; ~ıeli~meler

dir. Bu lwııuda Turkiye. nasıl ki 
Suriye'y<· ktır~ı en büyük koz olarak 
Fırat suyunu kullandıysa, iran'a 
karşı da Kürdistan'ın parçalanmış
lı§ı meselesini kullanmaktadır. An· 
cak, günümüıle tarihi geçmiş arasın· 
da çok yakın baglar bulunsa da, önem
li farklılıkların oldugu da gözardı 
edilemez. Şu gerçegin gözardı edil
mesi, Türkiye ve İran açısından 
stratejik yaklaşımın gözardı edil
mesi anlamına gelmektedir. İran, 
ideolojik ve politik olarak islamiyeti 
geliştirip yaygınlaştırmaya çalışır

ken, Türkiye zıddı olan laikligi veya 
bir bütün olarak kemalist yayıl

macılıgı uygulamaya çalışmakta· 

dır. Açık ki, burada birisinin ge
lişmesi, digerinin gerilemesi de
mektir. Bu anlamda kendisini ba· 
şından beri bölgenin biricik ege
meni olarak görmek isteyen Tür
kiye'nin, başta İran devrimi karşı· 
sında ve daha so-nra da iran-Irak 
savaşı karşısında takındı§ı tutum 
anlaşılırdır. O başından beri İran 
devrimine tepki duymuş. bir yandan 
içteki muhalefeti en etkin bir bi· 
çimde desteklerken. öbür yandan 
Irak'ın İran üzerine saldırtılması ve 
savaş süreci boyunca en aktif bir 
biçimde desteklenmesi tavrını be· 
nimsemiştir. Ancak Kürdistan'daki 
gelişmeler yaygınlaşıp faşist sÖ
mürgecili§in bölge üzerindeki 
emelleri büyük oranda dizginlenmi&
tir. Dolayısıyla Kürdistan'da geli· 
şen hareket bölge halklarının özgür 
gelişınesi açısında büyük önem 
arzetmektedir. 

Tüm bu nedenlerden dolayı. Tür
kiye-ı'ran gorüşmelerini esasta ıki 
tarafın ortak sorunllırı zemininde 
deQ-il, Türkiye'nin talebi ve dayat
ması karşısında gen;l'kleştirilen 

görüşmeler olarak de§erlendir· 
rnek gerçe§i teslim etmek demek 
olacaktır. Kürdistan 'da yaşanan 

devrimci gelişmeler faşist sömür· 
geciligi zorlamış ve ı 5 AQ-ustos 
günü Güney Kürdistan'a yönelik 
Türk Hava Kuvvetleri'nin bir sal
dırısı gerçekleşmiştir. Bu durum 
do§rudan İran'ın bölgedeki çıkar
larına da zarar verdi§inden ve 
ayrıca özel olarak İran'la savaş 
halinde olan Saddam diktatörlü
§üne do§rudan bir askeri destek 
anlamına geldi§inden. İran yön<>ti
m~ açıkça rahatsızlıgını belirtmiş

tir. 23 Agustos 1986 tarihli Cum
huriyet gazetesinde İran yönetimi· 
nin rahatsızlıgı şu noktalarda topar
lanmaktadır: ··ı- İran 'ın bulunduiju 
bölgede meydana gelebilecek bücü1~ 
gelişmeleri yakından izleyece{Ji ta
biidir. İran bir bölgi? ülkesi olarak 
bölgedeki dengeleri etkileyebilecek 

t i l-' ke11disini yokındm1 ilgi/endireli 
son w,· lar dofjurabilecek bu geli~mc
/eri güzan/ı edemez. 2-/ruk rejimine 
kar~ı olan unsurlar ira11'ın mUtte{i
fjidir ... 3- Irak yönetimi irwı 'la .o;a
uaşra o/dug,ı i(in kuı.·ı ,eı!aini bUyı'ik 

ölçUde sınır buyunca uzanan cep
heyt' yı!Jmı~tır. Dolayı.o;ıyla askeı · i 

bakımdan Kuzey'de :wvıf durumda
dır. Bu açıdan bakıldı§ında TUr
kiyt' 'nin harekatı ira n 'la savaşmak
la olan Saddam Hüseyin rejimini 
kuvvet/endirmi~tir.. . 4- Deı:letler 

terörizmle mUcadele ederken kendi 
sınır/arı içinde istedikleri tedbire 
başvurabilirler. Ancak teröristler/e 
ı~ U cadele gerekçesiyle başka ülke
lerin sınırlarının içine girilmesi 
rahatsız bir davranıştır." 

İran'ın bu tutumuna karşılık 
Türkiye'nin istekleri ve tutumu ise 
27 Agustos 1986 tarihli Milliyet 
gazetesinde şöyle belirtilmekte
dir: "Türkiye'nin amacını ve kararlı
lı§ını iyice anlamakla yarar var. 
Türkiye iç güvenligine yonclık teh
ditlere yanıt vermeye ve bunu ya
ratan odakları takip etmeye azim
lidir. Teröristlere karşılık verilecek· 
tir, ilerde de aynı operasyonlar ola
bilir. Önemli olan bu sızmaları ön/e· 
mektir. Tutumunuzu buna göre 
de§erlendirin." İkinci bir olgu ola
rak. ".Şayet bu gibi operasyonlar 
sizi rahatsız ediyorsa sınır güvenli
girniz için bizimle işbirliijini artınn 
ve sızma/ara karşı orlak önlem 
almaya çalışın." Üçüncü bir olgu 
olarak, "TUrkiye, Mesut Barzani ya 
da başka bir etnik grup liderinin 
güçlerine yönelik bir politika güt
müyor:. ancak Barzani'nin adamları 
Türkiye'yi bölmek isteyen güçlerin 
içeri sızmaları na yardımcı oluyor, ya 
da katılıyorsa bu takipten zarargör
meleri do!Jaldır. PKK ile Barzani 
işbirli!}i yapmazsa sorun kalmaz." 
Dördüncü bir husus olarak, "Tür· 
k iye böyle bir harekatın başka ülke· 
/erin yararına olduğu görUşUne ka
tılmaz ve böyle bir amaç gütmez." 
Bunlardan da öte Türkiye açısından 
Ortadoğu ve iran-Irak sava&ı konu· 
ları da ele alınacak konular arasın
daydı. Ayrıca belki de en önemli bir 
konu olarak Türkiye ile i ran arasın
daki esaslı ayrılıkların bir dışa 

vurumu olan Humeyni'nin. "Pey
gamber, islamın hükümlerini mah
veden Atatürk'e itaat edin diye 
hükümler gönderebilir mi, hangi 
aklı selim sahibi bunu kabul edebilir 
ki, Allahutaala bir yandan namaz 
kılın derken, namaz kılmayan Ata
türk 'e itaat edin diye hüküm gön
dersin" biçimindeki suçlamaları ele 
alınacak konular arasındavdı. 

Görüldüğü gibi, Türkiye'nin da· 
yatmaları esasta Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinin yönünde. 
iran yönetiminin karşılık olarak 
sundugu istekleri ise, İran-Irak sa
vaşında Türkiye'nin Irak yönetimine 
sundugu destekierin kesilmesi yö
nündedir. Ancak görüşmeler sonu· 
cunda varılan mutabakat ise; 29 
Ağustos ı 986 tari.hli Cumhuriyet 
gazetesinde şöyle ifade edilmekte
dir: "1- Bulgaristan'da müslüman 
Türk azınlığa yapılan haskılara 

karşı Türkiye'nin verdi!ji mücade
leye destek, 2- Kıbns aleyhine olan 
hiçbir planı desteklerneme vaadı. 3-
TUrk tankerlerine petrol yüklerneye 
devam. 4- iran'da Türkiye aley· 
hinde bölücU faaliyetlere izin ver· 
meme, 5- Ermeni Taşnak Partisi 
yöneticilerinin tutuklanması jesti." 

Tüm bu belirlenenlerden de ra· 
hatlıkla anlaşılabileceQ-i gibi, gö· 
rüşmelerden alınması gereken 
esaslı hiçbir sonuç alınmamıştır. Ve 
zaten sözkonusu çelişkiler orta
mında, salt Türkiye'nin dayatma
larıyla ve esasta Türkiye'nin çıkar· 
larını temel alan hususlar üzerinde 
gerekli mutabakatın sa§lanması 

zaten beklenemezdi. Hem İran ve 
hem de Türkiye açısından şu veya 
bu oranda mutabakata vaniabi
lecek esaslı biricik konu Kürdistan 
meselesiydi. Ancak her şeyden önce 
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faşist Tlırk sömürgeciliğinin tarih
ten beri Kürdistan'a yönelik politi
kasında herhangi bir degişiklik 

olmamıştır. Sadece bugün gelişen 
ve bölge politikasının önemli bir 
unsuru haline gelen Kürdistan hu
susu fa~ist sömürgeciliğin daha 
açık bir biçiındt• tavrını belirle

mesine ve ınaskf!sinden soyun
masına yol açmıştır. Faşist sömür
gec-ilik daha önce bölge halklarına 
yaklaşınca çok yönlü çıkarlarını 

gözüni.iııf! getirerek. daha örtülü bir 
politika yürütmeye özen göster
mekteydi. Bugün yapılan şey. üzün 
üzerindeki kabuk soyunmuş. üzün 
kendisi açık bir biçimde ortaya çık
mıştır. Humeyni'nin Atatürk'e yö
nelik belirlemeleri karşısında Dış
işleri Bakanı Halefo§lu. bu özü bir 
daha iran yönetimine hatırlatarak 
şöyle demekteydi: "Türk milleti 
içten benimsedi§i Atatürk ilkeleri 
do§rultusunda ilerlemeye kararlı

dır ve bundan gurur duymaktadır." 
Açık ki bundan böyle de faşist 

yünetimin elinde Kemalizm hiçbir 
biçimde örtülenmedenTürk devleti· 
nin bölgeye yönelik politikasında 
esas rolü oynayacaktır. Başta Kür· 
distan halkı olmak üzere, tüm bölge 
halkları tükenişin eşiQ-ine getirilmiş 

bulunan ve özü saldırgarilık olan bir 
politik ucube ile karşı karşıya bu
lunmaktadırlar. Bu anlamda, özellik
le Kürdistan sorununda başta ilgili 
tüm güçler bu ucubeye karşı tavır
larını belirlemek zorunluluguyla 
karşı karşıya gelmiş bulunmakta· 
dırlar. 

Türkiye'den kaynaklanan dayat
manın Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesine yönelik, İran yöneti· 
mininistek ve taleplerinin ise irao-Irak 
savaşında Ttirkiye'nin Irak yöneti
mine sundu§ u destekierin kesilmesi 
yönünde olduğu böylesi çelişkili ve 
çatışmalı ortamda, Türkiye'nin çı
karlarını temel alan bir anlaşmanın 
saglanması mümkün degildi. İran
Türkiye görüşmeleri tamamen tü
kenişe giden ve iflas eden Türk 
siyasetinin sonuçlarıydı . Dogal ola
rak. soruna taraf olan güçler açısın
dan esas olarak üzerinde anlaşma
ya vanlması gereken en esaslı konu 
devrimci savaş temelinde geliştiri
len ulusal kurtuluş mücadelesi ve 
Kürdistan sorunuydu. Özellikle bu 
çelişkili ve çatışmalı ortamda. Kür
distan'da yaşanan gelişmeler karşı
sında iflas eden geleneksel Türk 
siyaseti ve bu ucubeye karşı. en 
başta Kürdistan sorunuyla ilgili tüm 
taraflar tavırlannı belirleme zorunlu
lugu ile karşı karşıyadır. Böyle bir dö
nemde, Kürdistan'ın otonom güçleri, 
t<OP'nin takındıgı tavır ve ırkçı

şoven Türk basın ve yayın organ
larında yayınlanan demeçler olduk
ça ilginç ve ilginç oldugu kadar, 
yüzyıllar boyu süren inkarcı politika 
ve Türk devletinin dayatmalarının, 
kendisinin bir bütün olarak Kürdis· 
tan'a yönelik politikadaki öncülü
günün onaylanması demektir. l:.sas 
olarah Türk devletinin tehdit. şan
taj. boyun eğdirme ve uzlaşmaya 
zorlama siyasetini kabul etme· 
dir. 

Faşist Türk sömürgeciligi. Kür
distan'a yönelik politikanın öncülü
günü ele geçirmekle. bölgesel ge
lişmelerdeki politikanın "lideri'' ve 
egemen gücü olmayı hedeflemekte· 
dir. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mü
cadelesinin geriletilmesi ve öncüsü 
PKK'nin imha ve tasfiye edilmesi. 
kemalist-faşist yönetimin yayıl

macı politikası önündeki en ciddi 
engelin kaldırılması demek. faşist 
yönetimin azgın saldı_rıları ve em· 
peryalizmin bölgesel çıkarlannın 

bir gereğ-i olarak bölge halklarının 
bo§azlanması çabalarının önünün 
açılması demektir. Bunda herkes
ten çok, emperyalizmin bölgedeki 
uşağ-ı Saddam rejimine karşı söz
de savaş içinde olan 1-KDP en büyük 
zararı görebilece§i gibi; bu nedenle 
Kürdistan ulusal kurtuluşu etrafında 
en ufak bir uzlaşma. Türk devletini 

destekleme tavrı. o düzeyde faşist 
yönetimin ömrünü uzatma, ileri
ci-yunsevf!r yı..içıer ba!?ta olmak 
üzere. tüm bölge halklarına o dü
zeyde zarar vermektedir. Çünkü, İran
Irak savaşı ve faşist Saddam yöne· 
timinin yıkılışma seyirci kal
mayacak olan Türk devletidir. \'e 
bunun için her türlü yönteme baş
vuracak olan bu güçtür. Bu gelişme· 
ler ve çabalar içinde, Kürdistan 
sorunu için de tehlikeli bir noktaya 
gelen KOP sorunu. eskiyi yeniden 
hortlatırcasına salt Kürdistan ulusal 
kurtuluş sorununa de§il, tüm bol· 
gf!deki ilerici-devrimci güçlere za· 
rar verecek noktaya gelmiştir. 

Iran-Türkiye görüşmelerinde. 
Türkiye'nin istekleri ve tutumu için· 
de önemli bir yer işgal eden olgu 
olarak. "TUrkiye, Mesut Barzani ya 
da başka bir etnik grup liderinin 
güçlerine yönelik bir politika güt
mUyor, ancak Barzani'nin adamları 
TUrkiye'yi bölmek isteyen güçlerin 
içeri sızma/arına yardımcı oluyor. 
ya da katılıyorsa bu takipten zarar 
görmeleri do§aldır. PKK ile Barzani 
işbirli§i vapmazsa sorun kalmaz" 
hususu ele alındı. Görüldügü gibi, 
Tı..irkiye·nin dayatmaları kısa süre· 
de yankısını bularak. çeşitli burjuva 
basın ve yayın organlarında 1-KDP'· 
nin tavrı şu noktalarda toplandı: 
1-KDP radyosunda Kürt halkına ve 
savaşçılara seslenen Mesut Bar· 
zani. "J ürk askerine tek kurşun 
sıkılmayacaktır. Biz TUrk/ere düş
man deijil. dostuz. Bu babamın 
vasiyeti, benim de kesin emrimdir." 
Yine bir başka yerde, "Biz Türkiye'
ye karşı deijiliz, çünkü zamanında 
Türkiye'nin bize çok yardımları 

olmuştur ... Her şeye ra!]men verdi

ijim emri uygulayacaksmız, PKK 
elemanlarını kesinlikle içinize sok
may_acaksınız. bu bir emirdir ... 2-3 
bin kişiyle hele Türkiye gibi bir 
ülkede Kürdistan'ın kurulması sa· 
dece bir hayaldir." Bu durum, bir 
yönü ile bir yıgın işbirlikçi ve tas
fiyeci gücün Kürdistan Ulusal Kur· 
tuluş Mücadelesi ve öncü gücü 
PKK'ye yönelik saldırılarının yogun 

bir ifadesiydi. Besbelli ki, aynı sız
Ianınayı bununla bag içerisinde dile 
getiren ve ulusal kurtuluşçu
lukta yeri kalmayan ilkel milliyetçi
lik, tarihi. toplumsal ba§lantılar, 

gelenekler ve alışkanlıklar. güncel 
çelişki ve çatışmalara dayanarak, 
ulusal kurtuluş mücadelesine karşıt 
konuma düşmektedir. 

Görüldüg-ü gibi, otonomist güç
lerin sızlanmaları. saldırıları ve 
ulusal kurtulu~ mücadelesine düş
manlık anlamına gelen faşist Türk 
sümürgecili§i ile ilişkiyi! yön<>lme
leri ve uzlaşma çabalarını .. baba 
vasiyeti'. ··baba mirası" ile yürüt
meleri. ulusal kurtuluş mücadelesi 
karşısındaki tehlikeli konumu vf! 
bülge halklarının kurtuluş mücade
lesine verece§i zarar ve ciddiyf!ti 
gösterir. Çünkü baba mirasının adı 
l!mperyalizme ve gericiliğe işbir

likçilik uşaklıktır. Kürt halkının 

devrimci potansiyelinin kendi dar 
sınıfsal. ailesel. aşiretsel çıkar

larına feda edilmesidir. 1-KDP'nin 
üncülük ettigi aşiret\·i-burjuva çiz
gisi. stratejik ve taktik olarak tama
men dış güçlere baglanmıştır. Bu 
üzellik günümüze kadar de§iş

meyerek, - İran-Irak savaşının 
tahribatlarını en çok hisseden. aynı 
zamanda savaşın yarattı§ı politik 
ortamdan en çok yararlanması 

gereken Kürdistan halkı. mevcut 
siyasi örgütlenmelerin stratejik. 
taktikleri, pratik konumları ve yö
nelimlerinden dolayı istenen geliş· 
meleri sa§layamamaktadır. Politik 
çizgileri otonomiyi aşamayan. ge
lişmelerini tamamen taraflar ara
sındaki savaşa ve yine savaşan 

tarafiara dayanarak sürdüren Dogu 
ve Güneyli politik güçler. savaşın 
do§urdugu boşluklardan konum
larından dolayı yararlanama mıştır. 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücade· 
lesi için oldukça uygun politik-
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pratik gelişme koşullarına ragmen. 
en soysuz bir biçimde savaşan taraf
lardan emperyalizme kadar daya
nacak tüm güçlere dayanarak. dar 
sınıf çıkarlarını sürdürmek istf!yen 
bu güçler yüzünden, fırsatlar de§er
lendirilmemektedir. Kürdistan ha
kim sınıflarının bu politikaları yü· 
zünden ulusal kurtuluş için çıkış 

yapılamamaktadır. Bu çerçeve 
içinde yerleri degişik olan Kürdis
tanlı otonom güçlerinin, iran-Irak sa
vaşının mevcut gelişme aşa· 

masında varlıklarını ihanet uzlaş
malarıyla, gerici güçlerle en aşa§ı
lık uşaklık ve ihanet ilişkisi içinde 
surdlırmeye çalışma çabaları. belir
gin yönlerini oluşturmaktadadır. 

Faşist Türk sömürgeciliğine 

karşı Partimiz önderliginde 
KUKM'nin gelişimi ve mücadelenin 
ı5 Agustos dönemi, bu temelde 
süreklilik kazanan silahlı direniş 

hareketi, Kürdistan'daki mücade
leciliQin ve yurtseverlig-in ölçülerini 
açıkça ortaya koyarak, mücadele
nin gelişimine do§ru bir yön vermiş· 
tir. İlkel milliyetçi akımın en çok 
korktuQ-u şey budur; Kürdistan so· 
runu ve ulusal kurtuluş hareketinin 
gelişimidir. Sınıf çıkarlarını ve varlı
gını en çok böyle bir gelişme kar
şısında tehlikede görmektedir. Bu 
nedenle sömürgeciliken çok ulu;al 
kurtuluş·· hareketini düşman görür. 
1-KDP'nin Kuzey-Batı Kürdistan'· 
daki gelişmeler karşısında Parti
mize karşı faşist Türk devleti ile 
ilişki kurması, ortam bulabilirse her 
türlü gericilikle uzlaşmaya çalış

ması, ittifak adı altında her türlü 
uzlaşma ile aşiretçi-feodal yapının 
milisleşmesinde rol oynaması bu
nun açık kanıtıdır. 

içte ve dıştaki dayanakları 
önemli ölçüde zayıflayan faşist 

Türk yönetimi. Kürdistan'da yaşa
nan devrimci gelişmeler karşısında 
yıllarca sürdürdüg-ü geleneksel den· 
ge siyasetinin tamamen iflasa sürük
lendiğini görmüştür ve hesaba kat· 
madıQ-ı, ylızyıllardır uluslararası 

alanda bölüştürmek istemedi§i, 
Kürdistan'ın tüm parçaları üzerin
deki otoritesini görünürde paylaş
mak istiyormuşcasına hareket et
mektedir. Amaç. Partimiz önderli
ginde Kuzey-Batı Kürdistan' da 
gelişen lJKM 'ni bastırmak, teşhir ve 
tecrit etmektir. Bunun için Kürdis
tan'daki otonomist güçler dahil 
olmak üzere. tüm bölgedeki ilerici 
ve devrimci güçlerden yardım iste
mekte; tehdit. şanta_j, boyun eQdir· 
me, uzlaşma yöntemleri esas olmak 
uzere. KUrdistan sorunu etrafında 
görüşmeler ve ilişkiler geliştir

mektedir. Türk burjuvazisi esas 
olarak Kürdistan sorunu başta ol
mak üzere, biryı§ın tarihsel. toplum· 
sal. ekonomik nedenler ve bölgenin 
güncel gelişmelerinden kaynaklanan 
Musul ve Kerkük sorununu "Mi· 
sak-ı Milli" sınırları içinde görerek. 
dünya basınında ilgi çeken güncel 
bir sorun haline getirmeye çalış

maktadır. Gelişmelerin bu düzeyde 
seyrettigi bir dönemde, 1-KDP'nin, 
"Türkiye cumhuriyetinin inancı 

olsun, onlara dUşman olan şahıs

lara biz dost olamayız". "Biz Tür
kiye 'ye karşı de!] il iz, çUnkü zama
mnda TUrkiye'nin bize çok yardım
ları olmuştur" açıklamalannın an· 
lamı nedir? Kürdistan Ulusal Kurtu· 
luş Mücadelesi açısından yol aça
cagı sonuçlar nelerdir? Bunlar ve 
tüm benzeri sorular çok yönlü izah 
edilmesi gereken sorulardu. 

KUrdistan'da dort yıla yakın bir 
süredir yaşanan gelişmeler ve bu 
gelişmelerin bir son ucu olarak 
faşist Türk yönetiminin Güney Kür· 
distan'da girişti§i hava saldırısı, 

Musul ve Kerkük sorununun öne 
çıkarılması bir gerçekliği ele ver
mektedir. Bu da faşist yönetimin 
geleneksel kemalist denge politika· 
sına (özünde saldırgan) yeni bir 
biçim aramaktadır. Oluşturulacak 
olan yeni politikanın esası üzerinde 

Devamı 19. sayfada 
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"Di Tekoşlna Serxwebiln il Azadiya Kurdistan De· PEŞMERGE" dergisinden alınmıştır. 

ORDULAŞAN BİR HALK İÇİN 
Ulusal kurtuluş mücadelemiz 

bugün önemli bir tarihsel dön('
ıneçten geçmektedir. Kurtuluş mü
cadelemizin bu evresi karşımıza 

yeni sorunlar çıkarınakla ve kesin 
çözümünü dayatmaktadır. Yaşadı
gıın ı z anın hayati sorunu devrimci 
dinmiş mücadelemizin yurtsever 
halk kitle leri üzerinde yarattıQı ide
olojik-politik e tkinin örgüt gücüne 
dönüştürülmesi. geniş halk yı§ın

larının po litik ve askeri ordulaş

masının yaratılması, ulusal direniş 
savaşıınızı yükselterek daha fazla 
sayıda düşman gücünün imha edil
mesi ve böylelikle ülkemiz i.izerin
deki Türk sömürgeci egemenliginin 
yıkılışının hazırlanması biçiminde 
somutlaşmaktadır. 

Görüleceği üzere, bunlar dev
rimci direniş mücadelemizin yeni 
bir evresinin prat ik planda ortaya 
çıkardı§ı sorun lar ve görevlerdir. 
Bugün için kitleleri siyasal açıdan 
uyandırmak. onları ulusal bağım· 
sızlık ve özgürlü§ün vazgeçilmez
liği ve zorunluluğunun bilinciyle 
donatmak ınücadelemizi yı§ınlara 
tanıtmak ve onları haklı davamıza 
kdzanmak türünden sorunlar ve 
görevlerimiz esas olarak aşılmıştır. 
Bunlar önemli ölçüde çözümlenmiş 
sorunlardır. Günümüzün canalıcı 

sorunu kısaca halkımızın bir ordu 
halinde örgütlendirilmesidir. 
Mevcut durumda Hareketimizin 
politik etkinlik alanına girenierin 
say ı sı milyonlara ulaşmaktadır. Yı

Qınlar ilke lerimize inanmakta ve 
benimsemekte. direniş savaşımız 

kitleler tarafından büyük bir ilgi ve 
, desteki e karşılanmaktadır. Ama 

ş imdiki koşullarda kendimizi esas 
olarak bu görevleri e sınırlandırma
mı z yetmemektedir. Böyle bir du
rumda kalmak mücadelemizin da
ha da ileriye gitmesine hizmet 
etmeyecekt ir. Mücadelede dura
ganlık ve döneme gereken devrimci 
karşı lığı vermemek uzun vadede 
yozlaşmanın nedeni olacaktır. Do
Qa l olarak, bu, anılan görevlerin 
tümüyle yerine getirildiği ve bundan 
sonra bu tür görevlerle karşılaş

mayacağımız anlamına gelme
mektedir. Doğru bir ratada bilinçli 
gelişimini sürdüren her devrim ha
reketi diyalektik akışı içinde belli 
bir dönemin sorunlarını çözer, yeni 
bir dönemi ve çöz üm bekleyen 
sorunlarını gündeme getirir. Yeni 
dönem beraberinde getirdiklerinin 
yanısıra eskinin çözümlenmemiş ya 
da yeterince çözüme bağlanmamış 
sorunlarını da devralır. Bu bizim 
devrimci pratiğimiz açısından da 

böyledir. Do layısıyla aşılan döne
min hala çözüm bekleyen sorunları
nın önemini de küçümsemeden. 
dikkatimizi esas olarak yeni döne
min sorunları üzerinde yoğunlaştır
mamız ve devrimciler olarak çö
züm leyici gücümüzü ortaya koyma
mız gerekmektedir. 

Bizim askeri çizgimiz politikçiz
gi m izin bir parçasıdır. Bu çizgi ülke· 
mizdeki yabancı egemenliği yık
mak. bağımsızlığımızı ve özgürlü
ğümüzü kazanmak için Partimizin 
önderliğinde yürütülen uzun süreli 
halk savaşı çizgisidir. Devrimin kit
lelerin eseri olduğu gerçeğinden 
yola çıkan Partimiz, ulusal kurtu· 
luşun halk için ve halk tarafından 
gerçekleştirileceğine inanmakta-

dır. Bu. ulusal kurtuluşta zafer 
kazanmak için halkın engin dev
rimci gücüne ve uzun bir tarihsel 
süreç içinde yabancı egemenliğe 

karşı savaşım boyunca şekillenen 
halkın yrutseverlik geleneğine da
yanmak, faşist·sömürgeci zorun 
karşısına halkın devrimci şiddetiyle 
çıkmak, sömürgeci Türk devletinin 
ça§daş tekniklerle donanmış saldır
gan ordusunu tüm halkı örgütleyip 
seferber ederek yenmek anlamına 
gelmektedir. Az olanla çok olanı. 
başlangıçta güçsüz olanla güçlü 
olanı yenmek. savaşmak ve kazan
mak azmiyle dolu olan bütün ezilen 
halkların benimsediğ:i temel bir 
ilkedir. Mücadelenin uzun süreli 
karakteri düşmanın güçlü görünen 
yanlarını sürekli bir biçimde aşın
dırır ve güçsüz yanlarını iyice belir
ginleştirirken, devrimci güçlerin 
başlangıçtaki güçsüzlüklerini aş

malarına ve yığınla ra dayandıkları 
ölçüde düşmanı altedecek bir ge~ 
lişme düzeyine ulaşmaianna hiz
met edecektir. Her zaman için 
sonucu belirleyen temel olgu yığın
ların gücü ve deste§idir. 

Kimi zaman Kürdistan toprak
larının ulusal kurtuluşa susamışlı
ğından bahsederiz. Bu rastgele 
söylenmiş bir söz değil, pratikte 
kanıtlanmış bir gerçekliğin ifa
desidir. Hareketimizin henüz ideo· 
lojik bir grup aşamasında bulundu
ğu koşullarda bile doğru devrimci 
düşüncelerin kitleler arasına hızla 
yayılması ve çok kısa sayılabilecek 
bir sürede muazzam bir politik 
gelişmeye yol açması da bunun 
dolaysız bir kanıtıdır. Henüz 12 
Eylül askeri-faşist darbesi öncesin
de geliştirdi§imiz kısa süreli dev
rimci direniş prati§imiz işçi sınıfı
nın, yoksul köylülüğün ve devrimci 
aydınların mücadele saflarına yı-

ğınsal akınını g~rc.,: ı-klc~ıirnıi'> . l )<ır

tiıniz iınder l i{Jinde i~(,.'i rıııılı . ~~ ~ko.,ı ıl 

köylülük ve d evriın ci a~·dııılrırııı 

bloku pratik bir o lg11 ıdarak ~(·kil
lenmiştir. 12 Ey lül darfH: '->i bir brı
knna Kürdistan'diiki lıu dı·vrimci 

kitlese l eyleml iliğ e kar'?• bir ı~pki 
hareketidir. 12 Eylül fcı~izminirı 
karşı-devrimc i terijr u ygulcımrı !{:'· 

melinde sürekli l eş tirdiği pö'>i· 
fikasyon politika sı halk kitlelerinin 
önemli bir kesimini pasif bir bek
l eyiş için e sokmuş. ama tüm halkı 
sindirmede başarılı olamcıını~tır . 

Çok sınırlı ö lçü lerde de ol~a. 12 
Eylül faşizminin en karanlık glin
lerinde bile eylemli lik iç inde olan ya 
da eylemliliğe hazır bir kes imi göre
bilmek mümkündür. Bunun en so-

mut örneği, Kürdistan'da devrimci 
direnişin merkez i haline gelen ce
zaevlerindeki devrimci tutuklular 
etrafında mücadele lerini sürdi.iren 
binlerce tutuklu yakınıdır. Yine 
yığınların bir başka kesimi en zor 
koşullar altında dahi kurtuluşa olan 
umutlarını yitirmemiş. devrimcile
rin yeniden Kürdistan'daki devrimci 
savaşın başına döneceği günleri 
beklemişlerdir. 12 Eylül faşizmi 

gibi dünyada ender tanık olunan bir 
vahşet kasırgası estiren bu baskıcı 
rejim altında halkımızın sergilediği 
bu tutum bile onun ulusal kurtuluşa 
yatkınlığını. bağımsızlık ve özgür
lük değerlerine bağlılığını göster
mektedir. 

Parti ll. Kongesi' nin h emen ar
dından hızlandırılan ülkeye yeniden 

drJIItı'> Jırın~kı-ıi i l ı~ 1 ,i :-\ uuı.,ıu., d~-~

r i ıııc i nrılırrıı <-ırn<.,ıııdrıki '>llrı·~· i ht~p· 

o.,;ı~rııı ulkı-rrıil'dı·ki dı•vriıııci h<.1/lr · 
lık ..,;ıfha'>ı da. rı>rıı <,ı·kildı· . h cı lk kiı
lı~lr·rirıirı frı<,i'>ı <, ı irrıUr!j{~ <..i l i !J ~ krtr'>l 
du~·duuu dvr i rı rıfk ~ il{• uluı.,al kurııı
lu~cı r ılcırı '>i:H'>llıncıt ruıkuc.,ıınu auk
<,:rı dı~n ~ urrnu'>IUr. H u drı~~ enıd~ki 

hcı L ırlık <, nlı~ r rıcı liırırııı/. ııı i1!Jı rlıkl ı 

lı larnk ~ııgu nln.,ı ı rı l dı !jı rı l ,., ıı lar 12 
f--.>• J ı.: d .ırlı ı• <, j IJI1U:• '> ilı d t- g c- l i!:ıt-11 

de~ r ı ı ıu ı n nH tıd{•l ~: mi z dE:n Pn al 

et ki lenen <:ı l cınlcır ,,]ıncı'> r na r cı !pıw ı ı 

geli!:ııne <:iddi boyutla r ka zanını!? : 

geni~ kitlel ert- ybne lik bir deninıci 
çalışmanın yap ılm as ı aınaçlanm<-1· 

dığı halde dir t-n i ~ sava~ ımın a. fiili 
katılıma hazır mua zza m bir kitl c!:ıe l 

potansiyel açı?Ja ç ıkmıştır . 15 Ağus

tos devrimci eylemliliği ise mevcut 
potansiyeli daha da artırm ı ş. Ulusal 
Kurtuluş Cephemiz (ERNK). böylesi 
bir kitlesel eylemlili9in ortasında 
kurulmuştur. Yurtsever halk kitle
lerinin siyasal düzeydeki birliflinin 
en üst ifadesi olan Ulusal Kurtuluş 
Cephesi'nin ilanı . halkımızın faşist 

Türk sömürgecili§ine karşı topye
kün bir savaşa katılması için doğru
dan bir çagrı olmuştur. Ama hemen 
belirtmek gerekir ki. kitl ele rin si· 
yasal açıdan uyanmışlığı ve faşist 
sömürgeciliğe karşı doğrudan sa
vaşa katılım konusundaki yatkınlı
ğı ne denli inkar edilemez bir 
gerçekse, bu potansiyel mücadele 
gücünün yeterince örgütlenemediği 
ve düşmana karşı uygun bi çim lerde 
savaşım iç in seferber edi l em ed iği 

de o denli karşı konulamaz bir ger
çek durumundadır. Daha açık bir 
biçimde söylemek gerekirse. kurtu
luş hareketimizin muazzam ölçü
lerdeki po litik e tkinli§i ile örgüt
lenmemizin mevcut düzeyi arasın
da hala belirgin bir çelişki sözko
nusudur. Örgütlenmemizin düzeyi 
politik etkinli§imizin bir hayli ge
risinde seyretmektedir. Pratik için
deki parti ça lı şanlarımızın çözmek
le yükümlü oldukları bu çelişki 

bugün gündemimiz in ana sorun
larından biri o larak durmaktadır. 

Sömürgeci·faşist yönetim in 
Kürdistan halkının saflarında coş

kulu bir hareketlilige yol açan 15 
Agustos devrimci atılırnma göster
di9i te pki. başlangıçta muhte mel 

., -.... 
"ayaklanma bölge leri" o larak dli
şündi.iği.i alanlarda temkinli bir 
kuşatma harekatına girişrnek biçi
minde olmuş: bunun hemen ardından 
devrimci kurtuluş kuvvetlerine kar
şı geliştirilen vahşi bir imha savaşı 
izlemiştir. Ama faşist sömürgecile
rin çabuk sonuç alacaklarına inan~ 
dıkları bu savaş kagıt üzerinde 

Sayfa 12) 

h~!:ıaplandığı tarzda yi.irümt>miş. 

tl'rsine süreç içinde silahlı kurtuluş 
kuvvetlerinin sömi.irgeci ordu birlik
Inine kar~ı yükse lttikl {:'ri bir yıp

ril nma savaşına dünüşıni..ı~ıür . Sö
mlırgeci ordu. başlattı9ı sa l dırgan 

'>a~-a~ın üzerinden be lli bir müddet 
geç ıikıen sonra. kurtulu ş kuvvet· 
lerim iz karşısında savunmaya geç
mek zorunda kalmıştır . Bundan 
~onra Türk ordu birliklt'ri halk kitle
l('rinin üzerine yürümli~. histe rik çt> 
hir öfkeyle tüm kinini halkımı z ın 

ı r /erine kusmuştur. En başta kurt u· 
i ı ı~ kuvvetlerine destek veren köyl er 
' d mak üzere kırsal kesimdeki yn
](·~iın alanlarında ya~ayan bi.itliıı 

lıalk kitlelerini işkenct>deıı geçir· 
ıni~. tutuklamış. evlerini ateşe ver· 
mi~. küylerini harabeye çevirmi~. 
topraklarını terketmeye zorlamış
tır. Özl'llikle devrimci savaşçıları
ınızın a iiPier i vahşi sömürgeci ç ıl

gınlı{iııı boy hedefi haline getirilmiş. 
ins<ınlıkdışı uygulamalara maru z 
bırakılınıştır. Bununla halkın öteki 
kesimlerinin g<izü korkurul a r(ık. 
kendilerinın ya da yakın l arının kur
tuluş kuvvetlerine katılımının önü
ne geçilmek istenmiştir. "Köy Ko
rucuları Yasası" ile yerli hain gü çle
rin devrime karşı silahiandıniması
nın yanısıra. köylülere zorla silah 
da§ıtılmaya çalışılmıştır. Bu uygu
lamada öncelik devriıncilere yakın· 
lı ğı ile bilinen köylere verilmiş. 

bunun için akıl almaz zulüm ve 
işkenceler denenmiştir. Ama halkı
mız düşmanın en aşağılık uygula
malanna karşı kahramanca diren
miş. bütün kirli oyunlarını boşi\ 

çıkarmış. devrimci öncü ve kitleler 
arasındaki bağlar koparılamam ı•

tır. Düşmanın iki yıla yaklaşan sai 
dırgan savaşı boyunca defalarc. ~ 

taktik de§iştirmek gere§ini duy · 
masında ve her seferinde de piya
saya sürülen "yeni" takti§in çok 
kısa bir sürede işlemez kılın· 
masında halkımızın kurtuluş kuv
vetierimize sundugu maddi ve ma
nevi desteğin rolü tartı şılmaz 

önemdedir. 
"Devrimci akımlara karşı gös· 

terilen baskı genellikle her yerde 
benzer bir görüntü iz ler. İlk önce 
turuklamalorla başlanır. daha son
ro tek tek militaniara şiddetli ceza-

lar verilerek. örekilerin gözü korku· 
tulmoyo çafı!fılır. Eger bu. yasal ya 
da anayasal bir çerçeı...'eye oturtula
mazsa, Batisra 'nın Kübası 'rıda ol
dugu gibi idam mangalan ya da 
günümüzde çeşit li üçüncü dünya 
ülkelerinde sık sık karşılaşıldı§ı gibi 
CIA özel kuvvetleri tarafından ger
çekl eştirilir. E{ier bireylere karşı 
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ıt-ro r ho lkhu r('J...cı iı ll ı ... uıdinnck l< ' 

/ıu~orılı ofmuıso. ıı /.W tıu/1 bir iki 
k · tyııı~ yıkıln :wsı gı ! •i kiclt' t< röı-'J 

uygu/ww·. Ege ı dır('/Ji~ d<· ı ·am t'dL'r
., < .. bımdun sonnık i lıwuı mok 'salgın 

1Jo/gd!'ril1<'. t:;<Tii'H r<'k yu do abluka 
ol rı nu olmoktır. Bunııdo ilgili bö lgt ·· 
d<"ki ' tl ii!:?lllwı wınizknH·' operus

yn ı ıhın iz/t-r." ( Wilfr~J Burchet, 
\ ' it-' lll .-tlll K<ııa ııl1c a k) E~.ı~ olarc.lk 

}lJ79 yılınd il ~iıı~ılen El,uıg tutuk
l runal a rınd.ııı b ct ~l ay ıp 1986 yılın rı 
!Jl' linceyl' kctdilr !:IYÇI.:'ll süre içiııde , 

l"urk sümürgn·il e rinin Kürdistan '
,ı. ı kı tıas kı uyyu lama lanııırı yukarı

.l.ı ki (tlıııtrdct ç iz il e n tablo nun ço k 

d.ıh , ı .l'-! ngiııl e~ tirilmi ş ve degişik 

1 ı1 kı ik l e rl <-' takviye ed ilmi ş bir biçi
ıııi oldu!}unu ~Ö~! I em ek ya nlı~ ol· 
ıı ı ; ı !-' f1Cilk tı r. Bu bir geli~nıe tablo· 
· ı : dıır: bas kı direni~i dogurmu.ş. 

ı ı ı rl! ni :, bask ı ya ned e n olmuş. bu ise 
dö lı i1 ust di.iLeyde bir direni şe yol 
.ı ç rııı ~ tır . Devriın c i kurtuluş hareke· 
ı i sür~k li yükse le n b ir gel i şme seyri 
ı L I ~nı i ş, de vrimci direniş geniş kitle· 
In i sö rnıı ş, huııa kar~ ılık d i i ~ nıanın 

, ıkına/l d t' rinle~ ıni ':> 1
·• · ' ı r l' nişin 

ı ıa~ tınlıııası i1,.·in gi rı-:. , ' .-~ .... ı ırın a 
\it' imh a Sil\ 'clŞ ı uıııı ıı....u; .ir ~,.·a b a 

olnt .ııı ı n ilh·~i ıw gt•n· nwmı ~ tıı . 

L' l keın i zde ki : ·. ı .. ·~ t· l işmenin 

\'tı rdıgı dıı/ı'\.' bu ~ lı ·ı. ı ıl ı - ı iyken ve 
Portiıni.tin u llardır h aykırdq)ı ger
~__-e k l er ha lk ki ı lele ri nezdinde bu den· 
li güçlü bir yan kı bu lmuşken , örgüt
l e nme ıni zin geri bir sev iyede o lması 

ç-ok çe li ş kili bir durumdur. Kitl ele· 
ri n fiil e n örg ütlü devriınc i savaşı· 

nıın iç in e çekilemeınesini ha klı 

göstermeye çalışma k. hangi ge re k
çe le re dayandınlmak istenirse is
tens in kabul edilem ez. Dilşmanın 

azgın baskı l a rı ve mis ili erne te hdit
lerinin ha lk kitl e le rinin önem li bir 
ke~i ınini hoca lama için e soktugu 
bir ger~,.·ck olsa bile. bu mevcut 
durumu meşru görmemizin ne de ni 
o lamaz. Ö rgü tlenme de ki geriligi
ıai t. in vebalini objektif koşulların 
üzerine yı karak iş in iç inde n sıyrıla· 
ınayı ı. Ülkemizde ki objekt if koşul· 
lar devrimin mutlak zo runlulugunu 
dayatır ve sorun ti.imüyl e devriınci
ler tara fı ndan s ubj ekt if koşulların 

haz ırl anınası noktasında dügi.imle
nirken. bu duru mu görmezlikten 
gelerek ba~kasını suç lamak pro
letarya devrimci li g inin yaklaşırnma 
aykırıd ır . Kaldı ki. devrimciler ola· 
rak bilinçli ınücade l e ınizle obje ktif 
koşulları deg i şti rmek. devrimin ya
ratıcılık demek o ldugunu bilerek 
öni.iınüze çıka n sorunl arı çözü mie
me k var lı Qımı zın ge re kçesidir. ta
r ihsel ve toplumsal misyon uınu z

dur. He le hele "yıgınl ar di.işmana 
karşı pe k de öyle yan ıp tutu şmuyor

la r" demek te hlike li bir anlayışın 
ifadcsidir. Bu an l ayışın üzeri biraz
c ık deş ildiğinde altından "kendini 
burjuvaz inin sa ldıgı korkuya kap
iır a n " küçük-burjuva saQc ı s ının ruh 
hali fışkırır . Le nin'in dP belirıti!li 

gib i böyle leri: ·· ... H er !fl'Yi ı ı e her 
olayı sarıya boyanmı!j gijrii r lcr. 

Önce marksist ölçüciiıı yeri ll e ny
dm-iz/enimc i bir ölçü koymokio işe 
bu.şl crnır. sonra. bii ı üıı iilkclerdcki 
ve uluslaramsı konjok türdeki sım] 
savaşımının ı ı e olaylorın akışmın 

tahlilinin yerini. yıgın/orın ruhsal 
durumu üstüne ôzel iziPrıimler alır: 
ama porti çi:tgis initı saglarnlıg ı mn. 

degi.şm eı li{linin de bıı ruhsaf du
rum u. özellikle deıı rimin kritik an
larında belirleyen bir etken olu!i

turduğıı tam zomwıındo' wıııtulur 
elbette. Sorum lu önderlerin. y ıf}ll ı

/cırrn baz ı çevre lerindeki boca/ama
ları kendi ya lpcılamolonylu. diin 
(Ok he{lendikle ri rıi bugiirı yıkmaya 

cg ilim gösıerme/eriy l e. kendileriniıı 

yurattı!J ını wıuım a k. bazen 'pr"k 

dveri~ lidir.' ... " (Lenin . Nisan TPL
\,,ri \ ' l' Ek im 0l'vrimi) 

Dt~mek ki. do!]rul u!] u prati!Jin 
de ne k ı aş ında kanıı lanmış ve ye
IHSi z b ir uygu l aması nın bi lt' muaz
zam bir yelişın eye ycı l açtığ ı Parti 
çizgimizi ıı <;ağ l;tnılı fı ı ve defı i~ın e zli · 

!Ji ııi r(:'ddl'l nıi yor~ak geri l ıgin \'e ye ı

ın eLiiğin ka ynaf! ını kl'ndi m iLdl' 
.ıraınak LonuH.Iayız. ken dimi z i ob
je kti f ko~ulları değ i ~t i r nı cye yeıe rli 

devr imci ler in dut.ey iıw yli k~e lınw~ 

ztır u ıı day ı z. 

Kitlcit'riıı rirgütle ı ıd i r ilm e ~i . bu
ytiıı ün e m li bir aşamaya ge lnıi ~ 

bul unan ~ il r.ı lılı d i rerıi~ rn l ı c adeleıııi

zin daha da yi.ikse ltilnıe~ i iç in di:' 
hayari iıneınde b ir zo runluluk arzeı
mekt edir . Gü nüm liz Kürdistan' ınd a 

yak l a~ık iki yıldan beri devrimci 
kurıu lu ş kuvveı l e ri il e ~omürgeci
faş i~ı ordu bir lik le ri a rasında 

amans ı L lıir nı i.i ca de l e yürütiil· 
ınektedir . Bu sUre iç ind e s il a hlı 

ın ücadele Kürdi~ta n ' ın her ki i.şe sine 

yayılnıı ~. ~ilah lı direııi~im iz bir da-

ha söklil e meyece k bir biçimde top
raklanını za kök sa lını ~ tır. Soruna 
bu açıdan hakıldı{i ı nda silahlı dire
niş mü cadelemiz in ilk doğuş yıi

IClrını gerid<• bıraktığı ve kitleler 
içind(-' kendisine bir te mel bulma 
dö nemin i rıştığı. bu mücade lede 
yayılına dö ne minin yaşandığı ra
hatlıkla görül ecektir. Bu dönem. 
sonuç a lı c ı ça lı ş ına l ara girme miz 
gereken bir dö nemdir. ideolojik ve 

po lirik kazan ıınl annı ı z ın pratik ka
za nım l a rl a deste kl e nmes i d iiııe ıni· 

dir. 
Bugün Türk söınlirgec il erin in 

ülk l' ıııi z i.izt.>r indeki egemen li klerini 
si.irdürnıede ti.iıni.i y l tı kendi si l ahlı 

kuvve ıl e riııe daya ııın aıı ın dı~ıııda 

çıkaryo ll arı ka lm a mıştır. Sivil ba z ı 

kurumlarla nı aske l ennwye çalışılsa 

da. Ti.irkiyt:''de egt:' nwn o la n yône· 
ıiın biçimi de ii .li.i nd(• as keri-faşisı 
d iktatü rhikıür. Yü rürilikte ki siste
min kt'ndis i cılt e rııaıif bulama
ınakla Vl' tam lıi r çiiklış sün.> t:ini 
yaşanıakıad ı r . Dire ni ş savaşımız 

yükst> l dik~,_·e Türk burj uvazis inin 
ya~am kavgasındaki biricik daya~ 
nag ı olan s ilahlı kuvve ıl t>ri nin her 
!:J<-'((-'11 gliıı da ha razic-t sava~a sürül
nu·~i s<izkoııusud u r ve l.w durum 
burjuvaziyi IH.'r gi.iıı hiraL daha 
ıi luııı e y cıkli-\~lırm a kta dır. Ord uının 

Tlırki yt'' d l• if <ı l' ttiği iize l fonksiyon 
ıwdt• ııi y l t• orduya vunıl a ıı he r darbt' 
bll rju\'a ?. iııin yaşaın damarları ndan 

birinin dcdı a kopmas ı a nl a mına gel
ınektl'd ir . iki yı llık yl!nç ve yelerli 
ı eniilwle rd en yo ks un si l ahl ı direni ş 

pra tiğimi z in Türk ordusunun kofl u
ğuııu ve köhne mi.şli9ini ıli! de nli 
yiiz le r önüne Sl' rdi 9i düşüııi.iliirse. 

d in·n i ş in biraz daha dayatılmas ı 

ha linde. onu çürtinı€:' ve dagılrnan ın 

e~i!Jinr getirme nin hi ç de zor olma
dığı ~iiri.ilec e kti r. Eğer ge lişıneler 

<_~ok iyi dt ·gerle ndirilir ve bu ordunun 
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kt:ır !;ı ı ~ ııı il hrılk ordusu ile çık ı lırsa. 

Turk ordu~u ıı un erke nden b ir da· 
gıJm<1 ~ürecine gireceği kesindir. 

Gü nüm üz ko~u ll a rındil dire ni~i

ınizin gelece9i ni güvenceye bagla
nıt:ık v~ daha gliçlü bir geli!ime 
yara tnb ilm ek için. düşınan plan· 
lilnnı bo zguna u Qra tınak ve düşman 
ku vvet lerini yuk e tmek gerek
ıııekıedir . Bunu başarabi lm ek iç in 
de silahlı kuvve tlerimiz in ni ce lik ve 
nitelik o larak geliştirmeye ihtiyacı
mız Va rdır. Kuvvet le riınizi ge li şt ir

me k iç in dire niş savaşıını z ı ülke nin 
bell i alan larında yu§ unlaştırmak. 

daha büyük savaşlara girişmek ve 
daha büyü k başarı l ar kazanmak 
için de kuvvet luiınizi kurmak ve 
gel i ştirmek zo runday ı z. Genel ola-

rak düşmanın askeri güçlerini par
ça parça yok etm e k ve kayıplarımızı 
en aza indirerek kısmi zaferler 
kazanma k. gidere k bununla da ha 
büyük za ferler kazanmanın koşul· 
la rını yara tmak, düşmanın silahlı 

bir li klerinin karşısına daha büyük 
askeri güçle r ç ıkarınakla mümkün
dür. Bu . düşmanı imha etme k için 
kuvvetlerim izi bir a raya getirmek 
ilkesidir. Daha büyük bir kuvve te 
u laşma nın kaynağı ise h a lk kitle
leridir. Bugün yürü teceği mi z siya
sal mücade le te m e li nde kırsal alan
lardaki gen i ş yurtsever köyli.i kitle
lerini. s ilahl ı ha lk milis ieri ıarz ında 
örgütle ııdi rebi li ri z ve örg ütle m e li
yiz. Bu yapı üre tirnden kopmaksız ı n 

düşmanı imh a etme de s ilahlı kuv· 
vetlerimi ze ınuazz;tm katkılarda 

bulunabi l eceği gibi. ge ri ll a biriın

ler ini Vl-' hareket li b irliklerimizi 
ııict>lik V<' nit e likçe ge li ş tirınede de 
büyü k bir rol oyııayaca ktır. Kısa ca· 

sı savaş ı ge li ştirınek için. ha lk kitle
ler i a rasındaki ö rgüt lüliiğ ümi.izi.i 

ge ııişligiıw V(• d e r i nli ği ne yaymak. 
örgütlenmeıni ze her yOnüyle sa9-
lam bir Uz Vl' biçim kazandırmak 
içi n de savaş ı geliştirme k görevi 
ana gö rev o larak karşınıızda dur
maktadır. 

faşist sömürgeciler bugün s ilah· 
lı kuvvetl erini he me n heme n tanıa· 
nıen k ırsal a la nlarda yofjuıı laştı r

ınıŞI<irdır. MPvc ut durumda düşma n 

~ehir nwrkez le rin e bir ö lçüde güveni
lir cephe ge risi gözüyle bakınakta
dır. Bunda ş<'hir merkez lerindeki 
devriın c- i ça lı ş ın a l a nm ı z ııı çok zayı f 

bir durunıda o lmas ının ö ne mli bir 
etken oluşturdugu kesindir. Öze llik
le ulusal kurtuluş mücade le mizin 
bugünkü aşamasında şehir me rkez
lerinin dü~manın kesin dene timi 
altında bulunduğu do§rudur ve bu
nun iç in de te me l müca dele biç imi-

ıni7 olan ı; il a hl ı mücade le kırsal 

a lanlarda yürütülmektedir. Ama bu 
durum şehir merkezlerinde ki dev
rimci ça lı~manın ö ne mini azaltma
ıııaktadır. Bu alanlardaki devrim c i 
çalışma esas ola ra k iki açıdan 

büyük bir değer ta~ıınakta dır . B i~ 

rirı t' isi. devrim in teme l gücü kırsal 
alanlarda bulunmasına ra§men. 
şehir merkezle ri de büyük bir ulusal 
kurıuluşçu potansiye l gücü barın

dırmaktadır . Devrimimizin öncü 
sınıfı o lan i şçi s ını fı şehirlerde istih
dam ed ilmektedir. S il ahlı kuvvet le
rin kaynağı o la n siyasa l ça lı şınayı 

yürüt~cek kadro gücü en başta 

şehirl erde ortaya çıkarılab ilir ve 
bunun için başlıca kaynaklardan 
biri aydın-genç l ik ti r. Siyas i ve si-

lahlı çal ı şınalanınızın her zaman 
için ihtiyaç duyduğu yönet ici güçler 
sorununun çözümü bir ö lçüde şehi r 

merkezlerinde yo§unlaştırılaca k bu 
yönlü ça lı şmaya bağ lı d ır. ik incisi. 
düşmanın gücünü parçalaınak . dü~

ınanın s ilahlı kuvvet le rinin bütün 
gücü nü kı rs3 l a l an l arın üzerine 
sefe rber etmesinin ö nüne geçmek 
için şehir m e rkezlerinde kitle le rin 
siyasa l şiddetini gelişti rmek zorun
ludur. Düşmanı , kendisini en ço k 
e mniyette hissettiği ala nlarda sürek~ 
li taciz et mek. bu a lanlarda ona 
çok agır darbeler indirmek müm
kündür ve gere klidir . Şehir me rkez· 
lerind e. kırsal a lan lardan yürütülen 
si l a hlı mücade le ile organ ik bag 
içi nde, düşmanın e n azgın s ivil ve 
resmi unsurları imha e dile bilir: düş

ınanın çe~ i t li idari , e konomik V<' 
askeri kuru lu şların a karş ı sabotaj
lar ve saldırılar düze nle ne bilir. 
Şehir merkez le rinde . düşmanı. her 
ekonomik kuruluşunu, he r idar i 
binasını , her askeri ı es isini ve her 
sıra l ejik noktayı saldırılanmızdan 

korumak için bir miktar askeri güç 
ayırmak zorunda bı rakı ı gımı z a n 
nihai zafe rin te me l etken le rinde n 
birini daha hazırlamış olacağ ı z. 

Kürdistan 'daki s ilahlı di re niş 

savaşını n öne mli avantaj l arından 

biri de. Türkiye 'deki e m ekç i halk 
kitleleri üzerinde·'öo§rudan etkide 
bulunınasıdır. Diren i ş mücadele mi
zin o lumlu e tkileri pratikte somut 
bir biçimde görülebilme ktedir. Dev
rimci savaşımız Kürdistan'da faşist 
sömürgecilige vurdu kça Türkiye'de 
faşizmin karanlık pe rdesi ara lan
mış. halk kitlele r i bir ölçüde rahat 
nefes almıştır. Aynı şekilde Türki
ye'de de emekçi yıQınlann ve e n 
başta da iş çi sınıfı ile devrimci genç~ 
li§in devriınci eylemliliği uc vermeye 
başlamıştır. Bu cephede kitlel erin 
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anti - fasisı muhale fe tini dizg inle
ınek isteyen faşist yöne tim, resmi 
s ıkıyönetimi kaldırmak zorunda 
kalmıştır. Şimdilik güçlü ve tutarl ı 

bir devrimci önderlikten yoksun 
o lsa da. Türkiye halkı yaşadı§ı 

pratikten sonuçlar çıkarınakta. 

mücadelemizin kendisine saQ l adıgı 

somut enternasyonalist desteğin 

bilincine varmakıadır. Kürdis
tan 'da halk savaşının yükseltilm es i 
durumunda bunun Türkiye cephe
sindeki etkisinin daha fazla artaca
ğı , rnücadeleınize duyula n ilgi ve 
sempatinin pratik enternasyonalist 
desıege dönüşecegi ve her iki halkın 

birleşik devrimci direnişinin fa ş i z

min sonunu getireceğ i şimdide n 

belli olmuştur. Özeesi m evcut gö
revlerimizi yerine ge tirdigimi zde 
ya lnızca ulusal kurtuluş sava~ıını 

zın zaferini ya kınlaşt ı rınakla kal· 
mayacağız. Türkiye'de ki demokra
tik halk devriminin gelişimini de 
hızlandıracagız. Böylesine soylu 
ge lişmelere yol açaca k bir s ilahlı 
direniş savaşının komutanları ve 
yürütücüleri olmaktan daha şere fli 

ve kıvanç verici bir şey yoktur. 
Sözünü ettiğimiz bu ge li şme lc> · 

rin ortaya çıka rılması esas olarak 
devrimcilerin pratikte ö ncülük ge). 
revlerini layıkıyla yerine ge tirme· 
lerine baglıdır. Devriınc i savaşın 

ge li şınesini sağlayacak olan halkı · 

mızm siyasal ve aske ri ordu l aş· 

masının yaratılması, pratik faa li
yetlerin iç inde buluna n Partim izin 
kadro ve savaşçılarının e lindedir. 
Onlar böyle bir orduyu kurmak. bu 
orduyu sevk ve idare e tmek, yeni 
savaşını biçimlerini bulup uygu· 
layara k fa~ist sömürgeci leri kahre
decek bir savaşı yoğun laştırmak. 

kısacası zafer kazanacak olan ko
mutanlar haline gelmekle yüki.imlü
dürler. Günümüzün ihtiyaç duydu
ğu devrimcilik budur. dünyayı yeni
den kurabilecek olan devriınc ilik 

budur. Bugün halkımı zın bizde n 
istedigi devrimci lik de böyledir. 
Halk yığınlan da ordu laşmanın 

gereğini dile getiriyo rlar; "Türk 
ordusuna karşı savaşmak içi n bize 
bir ordu gereklidir" diyorlar . Ancak 
Parti önderligimizin de sıkça vurgu
ladığı gibi. kadro ve savaşç ıl arımı z 

ordu kurmada başarılı olarnama 
noktasında bulunınakıadır . Ha lkı

mızın o rdu halinde örgüt l enınesi ve 
Ôıilitanlann da halk ordusunun 
komutanlan düzeyine yükse lmes i 
gö revlerinin öni.iın üze çıktığ ı bu
günkü darbo§azın aşılması Kürdi s
tan ve Türkiye halkla rına çok 
şeyl e r kazandıracak tır. Ama görev· 
!erin gereginin yerine ge tirilme mes i 
durumunda kaybede n sadece m ili 
tanlar de9il. Kürdistan ve Türkiye 
halkları olacaktır. Oysa biz kaza n
mak için savaşıyoruz ve kazanma
mız gerekiyor. PKK devrimcillgi 
zafer kazana n. kazanaca k o lan 
devriınciliktir. Bunun içindir ki. 
"zafer kazanmayı göze almalı . ka
zanınaktan korkmamalıyız." 

Komutanlar halin e ge lme mizin 
önünde kendi kendimizden başka 
hangi engel o labili r? Eski toplumun 
üzerimizde kalan kirlerinde n ann
ma korkusundan başka hangi güç 
bizi b una ulaşmaktan alı koyabilir? 
Öyleyse gerektiğinde ölümün üze
rine gözünü kırpmadan yürüye n 
militanlarıınız kendi kendile rinden 
duydukları korkuyu bir yana atına lı , 

toplumdaki gelişmeyi safilayabi i
rnek için en büyük ge li şmeyi ilkin 
kendi kişilikl eri nde saglamayı ba
şarmalı. dönemi karşılayacak dü
zeyde ideolojik güçlenmeyi, politik 
ustalıgı ve örgütsel biç imiili ği mut· 
laka edinınelidirl e r. Eski toplumun 
üzerimizde yer eden uyuşukluQu ve 
durgunluQundan kurtulmalı , "sev· 
diğimiz". "alıştıQıınız" kirli gömle
ğimizden ayrılmalıyı z. 

"'Kirli gömle{li atmanın zamanı· 
dır. temiz çamaşır giymenin zama· 

nı dır." (lenin. Nisan Tezleri ve Ekim 
Devrimi) 
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Baştarafı 1. sayfada 

Türk devletini temellerinden sarsı· 
yor. Normal gelişim seyri içerisinde 
degil de, Osmanlı devlet fideliginde 
bürokral ve feodallerin üstten dö· 
nüşümü tarzında oluşan Türk bur
juvazisi ve esas olarak bu sınıfa 

dayanan TC' nin eğreti temeli gözö· 
nüne getirilecek olursa sarsıntının 
boyutları daha rahat anlaşılabi· 
lecektir. FaşistTürk devletinin, Kür· 
distan Devrimi' nin öncüsü PKK ile 
mücadelede hiçbir insanlık, ahlak, 
hukuk ve savaş kuralı tanı maması· 
nın bir nedeni de burada yatmakta
dır. Çünkü o güçsüzdür. gelinen 
aşamada koltuk degnekleriyle 
ayakta durmaktadır, bu nedenle de 
PKK'nin en küçük bir eylemine d~hi 
tahammülü yoktur. O bakımdan ne 
kadar maddi-manevi-teknik olanak
ları varsa tümünü sonuna kadar 
kullanarak, daha ilk adımda KUKM' · 
yi öncüsü PKK şahsında bog· 
mayı, imha etmeyi amaçlamıştır. 

Basın, daha başlangıçtan beri bu 
dogrultuda kullanılan araçlardan 
bir tanesi olmuştur. İstisnasız tüm 
ulusal ve toplumsal kurtuluş hare· 
ketleri karşısında gerici basına ben
zer işlevler yüklenmiştir. Yani dev
rimci propagandaya karşı , karşı
propaganda geliştirmede ve tabii 
gerıcı yönetimlerin vazgeç
meyecekleri yalan, karalama. kü
çük düşürme, inkar vb. kampanya
lar sürdürmede basın önemli bir yer 
tutmuştur. Ancak Türk burjuva 
basını kadar utanmazlıkta, a!çak
lıkta ve kepazelikte sınır tanımaz
lık örneğine rastlamak mümkün 
degildir. Bu utanılası durum sadece 
bugünkü Türk basınının içerisinde 
bulundugu bir durum degildir. Türk 
basın tarihine dönüp şöyle bir ha
kılacak olursa görülecektir ki, o 
daha ilk ortaya çıktıgı dönemde 
Abdülhamit tarafından igdiş edil· 
miş , köleleşti rilmiştir. Sonralan M. 
Kemal döneminde daha da sistem
leştiriterek sürdürülen bu durum 
günümüze kadar böylece sürüp gel
miştir. Elbetteki basının neden bur
juva devleti, faşist düzeni savun
duSundan söz etmiyoruz. Adı üs
tünde, burjuva basmı , burjuvazinin 
çıkarianna hizmet edecektir. Anlat
maya çahştı§ımız dünyadaki benzer
lerinden farklı yönü, yani adeta 
efendisinin gözle rinin ıçme ve 
kamçı hareketine bakan bir sirk 
hayvanını ça§rıştıran niteliği, daha 
doQrusu niteliksizliğidir. 

Bu besleme basın, Hareketimi
zin daha ideolojik-teorik oluşum 
döneminden baş,layarak, politik 
mücadele sürecinde ve özellikle 1 S 
Agustos ı 984 Atılımı ardından 

faşist cuntanın talimatlan do!jrul
tusunda yoğun bir yalan, karalama 
kampanyası başlatmiştır. Ancak 
PKK'yi teşhir edelim derken, geli· 
n en aşamada faşist-sömürgeci Türk 
devleti gibi, Türk burjuva basınının 
da iplikleri pazara çıkmış ve bazı 
gerçekleri artık kendileri de itiraf 
etmek zorunda kalmışlardır. Son
bahar Atılımı sürecinde HRK parti· 
zanlannın gerçekleştirdiiii başanlı 
eylemler, öncünün Kürdistan hal
kıyla her geçen gün daha da bütün· 
leşerek elde ettiği kazanımlar te
melinde, ulusal kurtuluş mücadele· 
miz vardıgı boyutlarda TC'yi öylesi 
bir çöküşe sürüklemiştir ki, içte ve 
dışta adeta ne yapacağını şaş1rmış, 
yannını düşünemez hale gelmiştir. 
Bu tabioyu Teoman Erel, gerçek 
olanla senaryoyu birbirine katarak 
şöyle çiziyor: "Son aylarda basını
mızda yer alan haberlerden bazı· 
larını hatırlayalım: Suriye ve Irak'· 
ta yuvalanan PKK eşkiyasımn acı
masız saldınlan ... Ölen subaylan n 
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GELiŞEN MÜCADELEMiZ DÜŞMANI 

iTiRAFLARA ZORLAMAYA DEVAM EDiYOR 
eş/erinin fotografları. PKK lideri 
Abdullah Öcalan 'ı yeni aidıgı Golf 
marka arabada güzel bayonlarla 
birlikte gösteren fotograf... Bun· 
larm bir plan ya da. -son yıliann 
moda deyimi ile- senaryo dahilinde 
ortoya çıktı§ını iddia etmek duru
munda de§iliz... Heyecan, öfke, 
tahrik ve tepki birbirine karıştı mı, 
gelişmelerin nerede duraca!jı belli 
olmaz. Böyle bir onajara sürüklen
mekten korkuyoruz. Durum ciddi
dir... Manzara, 'kapıldım gidiyo
rum, bahtımın rüzganna' man
zarasıdır. " (Milliyet, ı3 Kasım 
ı 986) işte 'manzara' budur. Merce· 
desli , Golflu senaryolar da artık 

kAr etmeyecektir. •sahtının rüz
ganna' kapılmış olan faşist Türk 
devletinin sürüklenece§:i yeri de biz 
söyleyelim: Tarihin çöp sepeti. 

Uludere eyleminin ardmdan sa
vaş uçaklanyla girişilen saldınmn 
da fiyaskoyla sonuçlanması sömür
gecileri iyice tedirgin etmiş olacak 
ki, acılarını biraz da olsa hafiflet
mek amacıyla çeşitli Ş;aibeler yarat
maya çalışmaktadırlar. Cuntanın baş 
destekçisi Milliyet' e göre, "wru· 
lacak hedeflerde MiT ajanlan da 
var'"mış ve .. bu ajaniara saldından 
bir saat önce haber verilerek kendi· 
lerini korumalan sa§:lanmış!' Bu 
tür saçma ve gülünç iddialara aca
ba hala birilerinin inandıklanm mı 
sanıyorlar? Hatırianacak olursa 
hava saldırısının ardından ''bitirdik, 
tükettik .. vb. yo§un bir yalan kam· 
panyası başlatılmıştı. Faşist dev
letin en üst yetkilisinden, basınına 
ve faşist düzenin 'sol" koltuk de§nek
leri sosyal•şoven, reformist ve ilkel 
milliyetçi hempalanna kadar geliş· 
meleri çarpıtmak için adeta yanş 
etmekteydiler. Fakat Sonbahar Atı· 
hmıyla birlikte Kürdistan ' ın dört bir 
yanında gürleyen HRK namlulan, 
sömürgeci kolluk kuvvetlerine, özel 
birliklerine ve milis çetelere peş
peşe vurulan isabetli darbeler ve 
tüm bunların doru§u olan Mardin 
Radar Üssü"ne saldırı düşman saf
larında yeniden korku ve panigi had 
safhaya çıkardı. O tarihlerde burju· 
va basımnda yer alan şu başlıklar 
bile düşmanın ruh halini göster
meye yetmektedir: "PKK'Iı katiller 
'sonbahar eylemini' sürdürüyorlar. 
NATO üsleri korumada" (T ercü· 
man, 23 Ekim ı 986). "PKK'nın 
Mardin'deki hava üssüne raketatarh 
saldınsından sonra ... Pirinçlik Üs
sü'nde al ann. Kerkük· Yumurtalık 
boru hattının yanısıra, Habur Köp
rüsü, Batman Rafınerisi, Keban, 
Atatürk ve Karakaya barajlannda 
güvenlik önlem/eri yogunlaştırıldı" 
(Milliyet, 23 Ekim ı986). "PKK'cı· 
lar raketatar kullandılar. Mardin 
Radar Üssü'ne saldın. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2. 
yılı a.şkın süredir kanlı eylemiere 
girişen, genellikle askerlere pusu 
kuran PKK militanları, ilk kez bir 
hava üssüne roketatarlarla sal
dınya giriştiler. Siirt'In Eruh. Hak· 
kari'nin Şemdinli ilçelerinin 15 
Agustos 1984 tarihinde PKK mili· 
tanlan tarafından basılmasıyla baş· 
lotılan eylemler. önceki gün yeni bir 
boyuta ulaştı" (Milliyet, 22 Ekim 
ı986). 

Her zaman oldugu gibi korku ve 
paniijin yine itiraflara yol açtı!jı 
açıkça görülmektedir. Elbetteki 
mücadele yeni boyutlara ulaş· 
maktaydı. Üstelik düşmana itiraf 
ettirecek kadar açık·seçlk, belirgin 
bir gelişmeydi bu. Genelkurmay 
Sekreterliginden yapılan açıkla· 
mayla düşman saflanndaki panik 
yatıştınlmaya çalışılıyordu: "Genel· 
kurmayın açıklaması... Radarlar 
normal fonksiyonel faaliyetlerini 

devam ettirmektedir. Yanlış de!Jer
lendirmele re ma hal verm em ek i ç in 
bu açıklamanın yapılmasına ihti· 
yaç duyulmu~tur." (M illi ye t, 23 
Ekim ı 986) Sonraki günlerde, ta· 
ma men MİT'in güdümünde bulunan 
Yankı dergisinde sayfalar boyu 
süren çeşitli yazılarla olayın önemi 
vurgulanıyor. bir yandan çarpıtıl· 
maya çalışılırken öte yanda n faşist 
devleti tedbirli olması gerekti§i 
yolunda uyarıyordu : "PKK boyun· 
dan büyük oynuyor" başlıgıyla ~un· 
lan söylüyor: "Özellikle 12 Eylül 
sonrasında başı ezildi§i sanılan bir 
dönemde bayrak açarak dikkati 

~ çekiyordu... Dogu ve Güneydogu 
Anadolu bölgesinde güvenlik kuv· 
vetleri ve sivil halka acımasızca sal
dıran PKK'nın amaçlan arasında 
yönetimin devrimle yıkılması yer 
alıyordu ... Hedefler arasında NATO 
ve ABD üsleri, Türk·lrak Petrol 
Boru Hattı, petrol üretim ve dolum 
tesisleri. Keban barajı ve hidroe
lektrik santralı da yer alıyordu ... 
Gelişen olaylar PKK'nın Türkiye'· 
nin neredeyse gözü, kula§ı, can 
damarı olan bu hedeflere yaptıgı 
saldınion pianladıgı gibi uygula· 
maya koydugunu gösteriyor... Bu 
saidıniann ardmda Türk ve Ame
rikan üslerinde güvenlik önlemleri 
artınlıyor... Düşman, yani PKK 
adım adım hedeflediklerini gerçek· 
leşlinneye çalışıyordu.. . Türkiye 
ve NATO'nun Ortadogu'daki göz· 
/erini kapatmak PKK'ya ne saglaya· 
bilir? Bunun yanıtını PKK'yı hedef 
degiştinneye iten ve şimdiye kadar 
oynamadıgı kadar büyük oyna· 
masını sa§layanlar tarafından ve
rilebileceğini iyi anlamak ve ted· 
birleri ona göre almak gerekiyor." 
(Yankı, 27 Ekim·2 Kasım ı986, 

sayı: 8ı3) 
Evet. faşist cunta da ı2 Eylül 

sonrasında " PKK'nin başını ezdi
gini .. sandı. Bunun için çok çaba
ladı, çırpındı. Fakat nasıl bir yanı i· 
gıya düştügünü de çok geçmeden 
anladı . Çünkü PKK, Kürdi~tan' ın 
somut koşullannın dogru tahlilin· 
den yola çıkarak saptadıgı uzun 
süreli halk savaşı stratejisi ve buna 
uygun taktiklerle hiçbir erigel ta· 
nımadan sağlam adımlarla yürü
mektedir. Bu gelişmeyi önleyeme
yen TC Ise, Kürdistan'ın dağını ta· 
şını bombalamakta, top ateşine tut· 
makta ve tam da bilinçsizce çırpı
nan yaralı bir canavan andırmak
tadır. 

Aynı derginin başka bir say· 
fasında Mardin eski valisi Ergun 
Gökdeniz adındaki MiT mensu· 
huyla yapılan bir konuşma var. Asıl 
ilginç itiraftar bu sayfada yer almak· 
tadır. Bilindigi gibi, şimdiye kadar 
hemen hemen tüm eylemlerin ardın· 
dan sömürgeci yetkilllerin yaptık· 
lan açıklamalar, "Olaydan sonra 
saldırganlar gece karanlığından 
yararlanarak sınıriann ötesine kaç
tılar" vb. biçimindeydi. Şimdi ise 
artık hiçbir inandıncıhgı kalmamış 
bulunan bu tür iddialardan vazgeç
mek ve gerillanın Kürdistan halkı· 
mn bağrında banndıgını itiraf et
mek zorunda kalmışlardır. Bu ko
nuda deneyimli MiT mensubu soru· 
lan şöyle yanıthyor: 

"Yankr- Mardin Radar Üssü'ne 
saldında bulunan PKK milltanlan 
eylemden sonra sının geçmişler 

midir?" 
.. Gökdeniz- Sanmıyorum. Halen 

Kızıltepe"de olabilirler ... 
"Yankı·Roketatarlan nereden 

bulmuş/ardır?" 
"Gökdeniz· Köylerdeki zula· 

lanndan eylem için çıkannışlardır." 
(Yankı , aynı sayı) 

Kızıltepe'de bu amaçla sokaga 

çıkma yasağı uygulandı ve helikop· 
terler deste§iyle operasyanlara gi
rişildi. Fakat sonuç sömürgeetler 
için bir kez daha fiyaskoydu. Çünkü 
' halk denizi içinde balık' diye nitele· 
nen ger-illa kar-şısında faşist ordu 
sürülerinin yapabilece§i fazla bir 
şey olamazdı . Nitekim 15 Agustos'
tan günümüze kadar geçen sürede, 
o üstüne toz kondurulmayan faşist 
ordunun içine girmiş bulunduQu çö· 
küş bunun en açık kanıtıdır. İşte 
MiT mensubu Ergun Gökdeniz 
açıkça itiraf etmek zorunda kalı· 

yor: 
"Yankı· Saldırı/ann dunnayıp, 

tırmandırı/mosının sizce sebebi 
ne?" 

"Gökdeniz· Türk Silahlı Kuvvet· 
leri 'ni bu gerilla batagına çekmek 
istiyorlar. Vietkong gibi silahlı pro
paganda faaliyetlerini sürdünnek 
istiyorlar. Bence küçük gruplarla bu 
eylemlerin üzerine gidilmesi lazım. 

Önce milltanlan tespit etmek ve 
güçlü istihbarat gerek." 

' 4 Yankı- Saidıniann artmasına 
engel olmak için alınan tedbirler 
yeterli midir?" 

Gökden iz· Yeterlidir." 
Düşman, Kürdistan'ın kendileri 

için bir 'batak' oldugunu da itiraf 
etmektedir artık. Ama unutmuş 

göründükleri bir nokta var: O sö
zünü ettikleri, umut bağladıkları 
özel ' küçük gruplar' da sonucu 
degiştirmeyecektir. Çünkü o adı ge
çen Vietkong' a karşı emperya· 
list efendileri ABD' de aynı 'küçük 
gruplara' umut baglamıştı ama 
sonuç ortadadır. Kürdistan'da da bir 
süreden beri bu özel timler 
görev yapmaktadır. HRK birlik· 
leriyle karşılaştıgı her yerde boz· 
guna ugrayan bu güçler gelişmeleri 
durdurabildi mi? Gelinen aşamada 
yapacak hiçbir şeyleri kalmarlığını 
sömürgeciler çok açık bir biçimde 
itiraf ediyorlar. Saldırıları engelle
mek için alınan tedbirler " yeterli
dir" diyerek çaresizliklerini açıkça 
dile getirmek zorunda kalıyorlar . 
Faşist devletin üst kurumları ve 
yetkililerinin yaptıklan her açıkla· 
ma da bu çaresi,ıli§:in izlerine rast la· 
mak mümkün. Ve o ilk dönemlerdeki 
.. yakanz, keseriz, 72 saatte bitiri· 
riz" şeklindeki mahalle kabadayısı 
tavn yerini giderek çaresiz ve umut
suz demeçlere bırakmaktadır. Son 
sıkıyönetim görüşmeleri sırasında 

sarfedilen "MİT, Genelkunnay ve 
Emniyet Genel Müdürlüijü yetkili· 
lerinin, Güneydogu yöresinde PKK 
eylemlerinin daha bir süre devam 
edebileceğine inandıklan" şeklin

deki ifade bile burunlannın nasıl 

sürtüldü!jünü göstermeye yetmek
tedir. 

Görülüyor ki ordusu, polisi. özel 
timleri, köy korucuları, ihanetçileri, 
emperyalist efendilerinin desteği, 
sol maskeli koltuk degnekleri vb. 
tüm 'kozları PKK'nin güçlü taktik· 
leri karşısında etkisiz kılınmış ve 
sömürgeci-faşist Türk devletinin 
yapabilecegi bir tek şey kalmıştır; 
yalan ve karalama girişimleriyle 

devrimci hareketi küçük düşür· 
meye çalışmak. Son günlerde özel
likle KUKM' ni destekleme kam· 
panyasını hedefledigi anlaşılan çe· 
şitli masallar boyalı basının sayfa· 
larında çokça görülür oldu. Bir yan• 
dan Ulusal Önderimizin adı etra
fında 'lüks ve sefahat' masalları 

uydurulurken, öte yandan Parti içe
risinde çekişmeler oldugu, karşı 
çıkanın derhal kurşuna dizildiği vb. 
"küçüklerin dinlemesi sakınca)• 

korku masalları"' türetilmektedir. 
işte bazı örnekleri: "Abdullah Öca· 
lan'ın (Apo), Şam 'da Mercedesini 
bir kadına hediye ederek son model 

Sayfa 14) 

Golf marka lüks otomobil aidı§ı da 
ortaya çıktı ... Abdullah Öcalan ve 
yakın arkadaşlarındon güvendik
leri bazıları İsveç ve Almanya'daki 
bazı Türk işçilerini tehdit ederek 
topladığı paraları ... keyfince kullan· 
dıgı. " (Hürriyet, 6 Kasım ı 986) 
Hatirianacak olursa geçen yıl da 
benzer bir senaryo burjuva basında 
günlerce işlenmişti. Bu kez "kırmızı 
Mercedes"in yerini "beyaz Golf' 
almıştır. Ve Türk basını .. şanına 
layık' " düşkünlük örnekleri sergi
leyerek ahlaksızlıgmı doru§a var
dırm•ştır. Ancak bu ve benzeri 
masallann, geçen yıl nasıl Kürdistan 
halkının yurtseverlik duygularını 
kamçılamaktan başka bir işe yara
roadiysa bu yıl da ters teperek 
düşmanın suratında şaklayacagı 

kampanya sonucoyla ortaya çıka
caktır. 

Bunun yanında bir de kim bilir 
kaçıncı kez, "PKK'nin dağıldıgı" vb. 
yalanlarla korku masalları yeniden 
işleniyor. İşte bunlardan bazı örnek
ler: "PKK'da Kongre öncesi çat-

. /ak" (Hürriyet, ı Kasım ı 986). 
"PKK'da çözülme, 20 Apocu Barza· 
ni 'nin peşmergelerine katıldı. Apo, 
PKK'lı 5 yöneticiyi kurşuna dizdi." 
(Tercüman, 6 Kasım ı 986) Bunlar 
bazı başlıklar. Fakat aynı yazının en 
son paragrafında ise şu itiraflar var: 
"Yasadışı bölücü PKK örgütünün 
son aylarda bölgede eylemlerini ar
tırması ve saldtnlanna karşı böl
gede ... güvenlik tedbirleri artınlır
ken, olağanüstü tedbirler de sürü
yor. Bölgede görev yapan güvenlik 
birimlerindeki devriye sayılan her 
gün artıniıyor. Son ayda 300 egiti l· 
miş 'özel vurucu tim i' daha bölgey: 
gönderildi. Bu eğitilmiş komando 
timleri, Irak-Türkiye Boru Hattı ve 
JPAO tesislerin i, PKK'nın eylem ve 
sobotajlanna karşı koruyor." 

Görüldü gü gibi gerçekler bir tek 
yazının boyutlan içerisinde bile bo-

. yalı basını, kendi kendini yalanla
mak zorunda bırakıyor. Evet yazı
nın başlıklan ile sonuç paragrafına 
bakmak yeterli . Sormak gerekir, 
''PKK çözülüyor"sa. "Apo, yönetici· 
leri kurşuna dizdlrip, kendisi lüks ve 
sefahat/o ugraşıyor"sa, "PKK'da 
Kongre öncesi çatlaklar" varsa; 
faşist devletiniz, empef}Ullist aQa
babalarınızla birlikte bunca korku 
ve telaşınız neden? Bunca önlemi 
kime ve neye karşı alıyorsunuz? 
Neden böyle ç1rpınıp duruyorsu
nuz? Acaba bir meraklı çıkıp da ıs 
Agustos ı 984 tarihinden bu yana 
yazdıklarınızı yan yana getirirse 
ortaya nasıl bir manzara çıkar, ken• 
diniz bile bu rezalet tablosunu 
seyredebilecek misiniz? 

Sonuç olarak, başta da belirti!· 
digi gibi, burjuva basınının bu içler 
acısı durumunun do§ası gereSi 
böyle oldugunu anlıyoruz. Ancak 
dikkat çekilmesi gereken nokta 
şudur: Bu padişah dalkavuklannın 
bunca gülünç durumlara düşmeleri, 
bir tek yazının boyutlan içinde bile 
kendi kendilerini yalanlar duruma 
gelmeleri. kendi beceriksizlik· 
lerinden ötürü değildir. Asıl neden, 
PKK·ERNK·HRK önderliginde 
KUKM'nin tahmin edemediklerl bir 
hızla gelişip boyutlanmasıdır. Bu· 
nun sonucunda birçok gerçeklik o 
kadar çabuk ortaya çıkıyor ki düş· 
manı ve şakşakçllanm sersem• 
letiyor adeta. Ve bundan böyle de. 
halkının öz gücüne dayanarak, on• 
dan aldıgı güç ve destekle daha 
büyük adımlar atarak düşmanı 
kahredeceğinden hiç kimsenin kuş· 
kusu olmamalıdır. 
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( SERXWEBÜN 

1 ürk burjuvazisinin do§du§u an
dan ba&layan · ve günümüze kadar 
Uevam eden halklar üzerindeki ta
l.ıııcı ve fetihçi karakteri, di§er ege
nıen sınıflardan farklı bir yapılanı!ja 
sahiptir. Ve bu yapısı onun varlık 
ko!julu olmu!jtur. Ya&amını buna 
ba§layarak ayakta kalmaya çalı!jan 
Türk burjuvazisi suni ve gerici 
karakterinden hiçbir dönemde vaz
geçmemi&. hemen henıen her dö
nemde halklar üzeriııtic.· ~iyasi ve 
askeri baskısını katnınl~:~lirnıi&tir. 
Türk burjuvazinin bu karöktt:'ri em
peryalizmle kurulan ili&kilerle çı§ı
rından çıkmı&. t.' ınpf.'n,:cılizmin i&
galci-talam:ı-saldırgaıı ruhuyla bü
tünle!jince tarihin en barbar, en sal
dırgan egemen sınıfı olarak halklar 
üzerinde kar!i;ı-devrimci terörünü 
estirmi!J, halkların geli!jmesini du
mura u§ratarak tarihin en büyük 
suçlularından biri olmu&tur. Dünya
daki geli&melere uygun, fakat halk
ların ilerici geli.!limine kanpt bir 
biçimde uygulamalar geli!jtirmi!j, 
kar&ı~evrimin en kaba yöntem
lerinden en ince yöntemlerine kadar 
hemen hemen hepsini iç içe veya 
yan yana kullanmı.!itır. Halkların 

ulusla!jmalarında ulusal kimlik
lerine kavu!jarak toplumsal bir 
varlık haline gelmelerini engelle
rnede Türk egemen sınıflarının oy
nadı§ı gerici rol çok açık ve nettir. 
Bu egemen gücün köstekleyici, kat
Harncı karakteri. proletarya önder
li§indeki ulusal kurtulu.!i mücade· 
lelerinin görkemli zaferler kazan· 
dı§ ı bir aŞ;amada. iyice açığa çıkml!i. 
gözler önüne serilen bu insanlık dı& ı 
ucube olu.!ium emperyalizmin deste
ğinde bölge gericiliginin temsilcisi 
olarak bölge halklarının kurtulu.!i 
mücadelelerine kar& ı azgın ca sava
Ş;ımın yürütücüsü olmu!j:tur. 

Emperyalizmin ll. Dünya Sava
!jından sonra geliŞ;tirdi§i yeni-sö
mürgeeilik uygulamalarına karŞ;ı 

geli.!i;tirilen ulusal kurtulu& mücade· 
Jelerinin zaferi. emperyalizmi gerek 
sömürgeciliğe ve gerekse yeni-sö
mürgecilige kar.!i;ı geli!jen halk ha
reketlerine ka np yeni uygularnlara 
itmi~ ve bu dönemde ba&layan 
günümüze kadar devam eden. hatta 
uygulamanın vahŞ;et yönüyle yet
kinleııtirilen "özel sava~.. biçimi 
halkların kurtulu!j mücadelelerinin 
bastırılmasında tek sava~ biçimi 
olmuŞ;tur. Emperyalizmin ve ona 
ba§lı kukla faŞ;ist yönetimlerin ta· 
rihten aldıkları dersler sonucunda 
oluŞ;turdukları bu son savaŞ; biçi
minde ba!jka sava.!iım ve yaŞ;am· 
larını sürdürme yolları yoktur. De
neyebilecekleri en son savaŞ; biçimi
dir ve bunun çözümsüz oldugunu da 
Vietnam 'da görmü&lerdir. Halklar 
karŞ;ısında yenilmelerine rağmen, 
içine dü&tükleri çıkmaz ve çaresiz· 
lik onları bir kez daha eski sava!J: 
biçimine sarılmaya itmi!:itir. Viet· 
nam 'da denenen fakat alman yenil
giye ra§men günümüzde Kürdis· 
tan 'da uygulanan "özel sava~". sınıf· 
lar savaŞ;ımından çıkarılan deney 
ver tecrübelerin son biçimidir. CIA 
tarafından her bölgenin ve ülkenin 
ôzgül ko.!i;ullarına göre "Özel t-farp 
Dairesi" ve kolları bi«.;iminJe le!:iki· 
latlandırılarak yürütülen "ôzel sa
va.!~": Fa!i;ist terörle halkların sin
dirilm esi , ge rili a ya k a r~ ı ko ntr 
geri il a n ın i> rg ü ıl end irilnıes i , bir 
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halkın kentli içınde birioirine kır

dırtılması ve daha baŞ;ka sava~ 

yöntemlerinin, her türlü modern 
imha silahlarının da kullanılabi

lecek ne kadar ordu birlikleri varsa 
hepsinin kullan ıl nı ası demektir. 

ABD emperyalizmi, kendine 
ba§lı tüm iŞ:birlikçi-fa!iist yönetim
leri kendi sava~ stratejisine göre 
görevlendirmekte ve bu strateji· 
lerini uygulama alanları olarak da 
sıcak, ısınan ve soguk bölgelerin en 
hassas olan ın ı merkez üs olarak 
seçmektedirler. Bugün dünyanın en 
sıcak alanı Ortado§u'dur. Ve sıcak 
bölgenin en hassas alanı da Türki
ye-Kürdistan olu~turmaktad ır. Bu 
konunıuyla da bölgedeki "özel sa· 
va&" uygulamasının merkezidir. 
"Özel savaŞ:" uygulamalarının yö
neticisi olan "Özel Harp Dairesi"; 
CIA'nın ve Pentagon'un genel harp 
dairesine ba§lı olarak , ortak savaŞ: 
stratejisine göre çalıŞ:an merkez 
karargahlardır. Ve bu merkez ka· 
rargahların en büyük görevi, kendi 
özgül ko&ullarına göre uygun savaŞ: 
taktiklerini geli!:itirmek ve uygula· 
maktır. ABD'nin bu genel savaŞ; 

stratejisini, kukla yönetimler ve 
ordular emir-komuta zincirine ba§lı 
olarak yürütmekte ve devrimci mü· 
cadelenin tasfiye ve imhası için her 
türlü uygulamayı geli!jtirmektedir
ler. 

Bugün, "özel savaŞ:"ın bir numa
ralı yürütücüsü olan Türk faŞ:ist 

yönetimi, ABD'nin sava& stratejisi
ne uygun olarak dönem dönem 
meydana gelen geli!jmelere göre ilk 
kez ı 960'1arda ve son olarak da 
ı 980'de son uygulamaları hayata 
geçirmi!j, özellikle de devrimci mü· 
cadelenin gerek Türkiye'de ve ge
rekse Kürdistan 'da tehlike arzet· 
meyecek kadar zayıf olduğu 1960'
ların sonuyla ı 970'lerin baŞ; ında 

mevcut yönelimini gençlik hareketi 
içerisine dejenere etmi&. "Özel 
Harp Dairesi"nin gençlik hareketi 
içerisinde yapabileceği ne varsa 
yap m ıŞ: tır. Devrimci gençlik hare
ketinin do§u!:i halinde olması, zaaf 
ve tecrübesizlikleri içerisinde taşı
ması"Özel Harp Oairesi"nin rahat· 
lıkla faaliyet yürütmesine yol aç
mış. gençlik hareketinin bu toylu
§undan yararlanarak hareketi 
özünden saptırmaya, onun içini 
boŞ;altarak kof bir yapıya dönüŞ:tür· 
meye çalııımıŞ:tır. Hareket ya ba!j;ın
dan itibaren etkisizle.!itirilmi~. kendi 
süzgecinden geçirilmiŞ:, ya da hare
ket içine yerle&tirdi§i ajanlarıyla 

ölüm tuzakları hazırlanarak hare
ket bitirilmi&tir. Bundan ötürü 
1970'lerin ortalarına kadar geli&· 
meler kontrollüdür ama her ne 
kadar kontrollü ise de çalan tehlike 
çanları da vardır. Kürdistan bir 
kıpırdanıŞ:ın merkezi olmaktadır. 

Ekonomik. sosyal. siyasal bunalım 
toplumun tüm sınıflarını etkilt>mi!j, 
mevcut polis ve asker güçleri em
niyeti sa§lamada kontrolü elinde 
tutamaz olmuı:ttur. Her !jeyden 
6nemlisi de Kürdistan ölüm uyku· 
sundan uyannıı&. Türkiye ve Kür· 
distan siyasal bir çalkantıya ilk 
adımlarını atnıı.!itır. "Özel Harp 
Dairesi" tela!j,la yeniden harekete 
geçmiŞ: ve geliŞ;en tehlike kar!:iısında 
baŞ;ta ordu olmak üzere tüm sivil 
kurum ve kurulu!j,lar da en üst düzey· 
den en alt düzeye kadar hücrelerini 
yayarak te~kilatlanmasın ı derinle.!i· 
tirıni&tir. "Özel sava.!~" taktikleri 
toplumun her alanında uygulan
nıaya ba!jlanı ı!j. kontr-gerilla tim· 
leri devreye girerek, toplumu adını 
a~_ım kargaŞ;aya sürüklemiŞ:lerdir. 

"üzel sava& "ın bütün s ivri okia rının 

yö nü Kürd is t a n 'a yöneliktir . ' 'Ö ze l 

Harp Dairesi" karŞ:ı-devrimci sava!j 
yöntemleriyle yürüdükçe sosyal
~oven örgütlerle Kürt reformisı 

küçü_~-burjuva örgütleri sert bir 
duvara çarpmı&casına dağılmı&. 

geçmi&in verdiği korkuyla da he· 
men parçalanmaya yüz tutmuŞ;tur. 
Ortama hakim olan CIA, MİT, 
Pentagon üçlüsünün aldığı ve yürür
lüğe koydugu kararlardır. Büyük 
katliamlar gerçekle!jtirilir . Yarı

askeri, sivil-kontr~erilla güçler top
lumu birbirine,özellikle de örgütleri 
birbirine düŞ;ürme yöntemlerinde 
epey ba.!iarıholmu!:ilardır .Ama Kür
distan 'daki geli&me bunu çok çok 
geride bırakan bir seyir izlemekte
dir. 

Türk egemen güçleri, yüzyıllar
dan beri Kürdistan üzerinde dene
nen ve önemli oranda da baŞ;arılar 
elde edilen politika ve savaŞ: yön
temlerini; geliŞ:en ulusal kurtulu.!i 
mücadelesiyle birlikte daha ince 
biçimler altmda ve modern araç
larla yeniden uygulamaya baŞ;la

mıŞ;.ordunun düzenlenmesi yeniden 
yapılarak yarıdan fazla askeri güç 
Kürdistan'a sevkedilmiŞ:tir. Bunun· 

la da yetinmeyen egemen Türk 
fa!jist güçleri, Kürdistan çap ında 
ajan yapıyı ve gericili§i örgüt
teyerek harekete geçirm.i!:i ve 12 
Eylül'le birlikte Kürdistan tamamen 
sava!j, kapsamına alınmıŞ;tır. 1940'
tan itibaren ölüm sessizliginin ha
kim oldugu Kürdistan tehlikesi 
hertaraf edilmi~ ve yayılmanın sağ
lanabilecegi bir alan gözüyle bakan 
sömürgeci fa&ist Türk egemenleri, 
burayı yeniden ayaga kalkabilecek 
bir potansiyel güç olarak görme
mi.!ilerdir. Hele hele proletarya ön
cülü§ünde bir ulusal kurtulu!j mü
cadelesinin geli!:i;ebileceği hiç dü· 
&ünülmemi!jtir. Bu yüzden Kürdis
tan 'da PKK önderliğinde meydana 
gelen geli.!imeler öylesine ilerlemiŞ;ti 
ki, kitleleri saran bir büyüme söz· 
konusudur ve bu büyümenin önüne 
geçmek ise mümkün değildir. 

Türk egemen güçlerinin sonunu 
getirecek olan Kürdistan 'ın modern 
bir !J:ekilde dünya siyaset sahnesine 
çıkması tüm gözleri bu sıcak savaŞ; 
alanına çevirmi.!itir. Beklenmeyen 
ve hayali olarak bile düııünülmeyen 
bu çıkı!i;a hemen müdahaleler da· 
yatılmıııtır. Türkiye siyasi ortanıını 
altüst eden bir geli&me seyri izle
mesiyle yok edilmesi ve hatta kök
lerine kadar kurutulması gereken 
bir hedef durumuna gelmi!jtir. Za
ten böylesi geli!jmeler için olu!j· 
turulmuŞ; olan "özel sava!J:" biçimi 
bırakalım belli bir süreden sonra 
uygulannı a s ın ı , daha ilk tohuml a rın 

fili zle nm eye ba !:i; l a ınas ıy l a hayata 

geçirilmiŞ:, hatta Vietnam Devrimi 
sonrasının en acımasız, en kurals az 
ve en katliam cı savaŞ; biçimi olarak 
Kürdistan Ulusal Kurtulu& Mücade
lesine dayatılmı!jtır. Kürdistan sat
hında yaŞ;anan bir ölüm-kalım sa
vaŞ;ımı vardır . Ve bu yüzden çok kız
gın biT geli!jme seyri izlenmektedir. 
Sömürgeci Türk burjuvazisi tarihi
nin en ciddi günlerini ya:!i_adığını çok 
iyi bildiğinden, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluıı SavaŞ:ına kar!Jı tüm güç· 
lerini yeniden düzenleyerek mevzi· 
lendirmi!:i ve "özel sava&"; ça§ın 
tüm modern araçlarıyla donanmıŞ; 
Türk ordusu tarafından uygulan· 
maya ve sonuç alıcı bir tarzda yü
rütülmeye baŞ: lam ı!:ihr. Bu yüzden 
ilk anda zindanlardaki PKK önder 
ve kadrolarının , yurtsever kitlelerin 
üzerine yürümÜ!j, daha sonra Kür· 
distan 'daki mücadelenin yürütücü
leri olan devrimciler üzerine yürü· 
yerek her ııeyden önce öncülük 
olgusunu ortadan kaldarmak iste· 
mi!jtir. Tarihin Kürdistan halkına 
acılı bir Ş;ekilde ö§retti§i en büyük 
ders öndersizliktir. Buna kavu!i· 
manın ne gibi sonuçlar do§uraca§ı 

tahmin edilemeyecek bir &ey degil
dir ve nitekim Kürdistan halkı öncü
lü§e kavu!junca at ılınası gereken en 
büyük adımları atarak tarihin ken
disine dayattığı görevi yerine getir· 
miııtir. Bundan hareketle, Kürdis
tan 'da yürütülen "özel sava!j "ı biraz 
inceledi§imizde ulusal kurtulu.!i mü· 
cadelesinin boyutlarını çok açık ve 
net görebiliyoruz. Sadece !J:U veya 
bu alanda değil, ideolojik, politik, 
ekonomik. psikolojik her alanda ne 
kadar kapsamlı ve ça§ dt!jı bir 
sava.!~ ın ya!j_andı§ı ortadadır. 

PKK, ba&langıçta örtülü olan 
daha sonra açık bir !jekilde sürdürü· 
len bu acımasız sava.!ia karŞ:ı büylik 
bir kararlılıkla direnen tek güç 
olmu.!i ve uygulanan her türlü sal
dırıyı bo&a çıkararak nasıl bir güç 
olduğunu dosta ve dü!jmana göster
mi&tir. Zindanlarda yaratılan gör
kemli direni!jler "özel sava!:i:" uygu
lamalarının hain pusularını tek tek 
ele geçirerek zaferi kazanmııı. hay· 
kırılan sloganlar zaferin naraları ol· 
mu!jtur. İkinci zaferin tohumları ll. 
Kongreyle atılarak ı 5 A§ustos dev· 
rimci atılımryla ise zafer halkımıza 
mal edilmi!jtir. Kürdistan Ulusal 
Kurtulu!J: Mücadelesi uzun süreli bir 
halk sava&ı sürecine girmekle ye
nilmezliğini ispatlamı!J:; Kürdistan; 
sömürgeciliğin "Özel Harp" balyo· 
zu altında ezilen, parçalanan, yıkı
lan bir ülke değil, bu balyoza kar~ ı 
kendi sava& yöntemleriyle kahra 
ma naca savaŞ:arak zafe re yürüye n 
y iğit Kürdi s tan h a lkının ülkesi o l-

muştur. Kürdistan'da yürütülen sa· 
vaŞ:, kar!jtt güçler statüsündeki bir 
sava!:i: olmayıp, emperyalizme, sö· 
mürgecili§e karşı halk sava!jını 

yükselten bir halkın kurtuluŞ: sa
vaŞ;ıdır. Ve bu savaşta. "özel sa· 
vaŞ;"ın dayattı§ı sınarsız, kuralsız 

!iiddete karŞ:ı halk savaŞ; ının sınırsız 
zafer gücü sergilenmektedir. Eski
nin zaptedilen ölü Kürdistan 'ı 
bugün zaptedilmeyen direniŞ;in ka
lesidir ... Zamanla, halk savaŞ;ının 
dalgalarıyla aŞ:ınan en güçlü ordu 
bile dagıhr ve çözülür ve önemli 
olanı hasım tarafta gözle görülür 
hiçbir azalma olmaz ... " 

Kürdistan Ulusal Kurtulu!:i Kuv
vetlerinin "özel sava!j" stratejisine 
kar!:j:ı geliŞ:tirdikleri halk sava.!iının 
geliŞ:irniyle. sömürgeci Türk ege
men güçleri azgınca saldırıya geç· 
miŞ:, imha seferlerini baŞ;Iatarak can 
telaŞ:ıyla yıldırım sava!jına ba.!ivur
muştur .Amaçları kısa sürede sonut,; 
almaktır, ama bunda emperyalist 
efendilerinin Vietnam'daki sonla
rından hiç ders çıkarınamacasına 
çılgınca hareket etmişlerdir. Kür· 
d is tan 'ın muhteııem da§larına çar
pınca da çılgınlı§mm biraz farkına 
varmı!jtır. Çünkü yenilmez, yer
yutar. Türk ordusu Kürdistan da§
larına yenilmiŞ:tir. Devrimci güçler 
Türk ordusunun üzerine öyle çok 
usta taktiklerle de gitrnemi&lerdir, 
hatta çogu kez tarihi fırsatları 

de§erlendirememi& ve bu şekilde 

dü!jmana önemli avantajlar bile 
sunmu!jtur. Bu durumda bile Türk 
ordusunun nasıl dize geldiği tüm 
dünyan ın gözleri önündedir. Kür· 
distan Ulusal Kurtulu!:i Mücadelesi
nin (halk sava~ının) daha ilk a~a
masına bile geçiŞ: yapılmadı§ı halde 
bu kadar kötü dÜ!:iÜ!:ileri, bozgunu 
yarınlarının nasıl olaca§ını göster· 
m eye yetmektedir. Türk devletinin 
İçi.!ileri Bakanı Yıldarını Akbulut'un 
ııu sözleri savaŞ: ın izahını çok güzel 
yapmaktadır; "Bize giire mevcut 
tedbirler yeterlidir. De!ii.!iik tedbir· 
ler düşünmüyoruz. Ancak, her de
fasında söylüyorum ki;eşkiya hain
ce pusu kurarak bu gibi olayları 
tertip ediyor ... Bu pozisyonda du
rum zor oluyor ... Ama şunun bilin
mesinde fayda var: Türk güvenlik 
güçleri hayatları pahasına vatan ın 
savunması için bütün gayretleriyle 
çalıŞ;maktadır ... " Bir yanda bar bar 
bağırdıkları "üç-be~ e~kiya". "dı

&arıdan gelen teröristler" propa
gandası, bir yandan da bütün gü
venlik kuvveilerinin alarma geçiri· 
le re k 24 saat durmamacasına savaŞ; 
sürdürmesinin itirafı olan .. tedbir
ler", "durum zor oluyor", "bütün 
gayretleriyle çalı.!i;maktad ır lar" 
sözleri Kürdistan 'daki sava!jın bo
yutunun itiraf ı olmaktadır. 

Eğer ı 5 A§ustos 'la birlikte içine 
girilen eylemlilik daha sonraki sü
reçte devrimci taktiğin saldırı ru· 
huna uygun eylemlerle yürütülebi
linseydi, Türk ordusunun bugünkü 
durumunun ne kadar içler acısı bir 
!jekil alacağı çok açıktı. Hatta, 
Kürdistan devriminin silahlı gelişe
ce§inden hareketle savaŞ; bir sanat 
olarak ele alınarak, stratejik sa
vunma, savunma içinde taktik sal
dırılarla üzerine yürünseydi, bu 
taktik saidarı esas alınarak çeŞ:itli 

harekatlada bütün içinde parça 
parça sıçramalı gelişim yeterince 
deQerlendirilseydi düŞ:mana büyük 
darbelerin vurutmaması mümkün 
de§ildi ve o zaman da pasif savun
manın yolaçtı{jı zararlar da ol
mayacaktı . Çükü, gerilla savaşı bir 
saldırı sava!iıdar ve gerilla savun· 
mayı da ha güç lü bir saldırıya geç 
me k iç in kullanır . Tüm yeters izli· 
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gımize ra§men, Partimizin halk 
savaŞ:ı çizgisinin yarat ıcı-zafer ka· 
zanan özelli§inden dolayı, taktigi 
s ın ır lı uygulanmasıyla bile hangi 
geliŞ:melerin yaŞ:andı§ı bütün dün
yanın gözleri önündedir. Kürdistan 
Ulusal Kurtulu~ Mücadelesi fa~ist 
sömürgecileri tam bir çember, hem 
de ate~ çemberinin içine hapset
mi~tir. Çevresi ku~atılmı~tır, onun 
bu ateŞ: çemberinin içindeki zulm 
kalesi olan "özel savaŞ:" ne yapa· 
caktır , istedi§i kadar tırmandırsın, 
katliam ve imha seferlerine ba!j· 
vursun ama ale.!i bir kez aleviendi 
mi ve bir de çe vreyi sardı mı artık 
son ortadadır demektir. 

Düş_man iki yıldan beri hatta 
daha gerilerden baŞ:layan "özel 
savaş"ın her türlü uygulamasının 
bo!ja çıkarılmasıyla, yeni yollara 
baŞ: vı.İrmu!J, "yeni" yasalar çıkara
rak yürürlü§e koymuş_ , ama otorite
sini bir türlü sağlayamamıŞ:tır. 

Çünkü bugün dü!jmanın halkımız 
üzerindeki karŞ:ı-devrimci haki· 
miyeti parçalanmıŞ:tır ve kitlele..-= 
ideolojik, politik olarak uyanarak 
Parti önderliğindeki Ulusal Kurtu
luŞ: Cephesi içindeki yerlerine çekil
mi~lerdir. İ~te bu noktada 15 
Ağustos devrimci atılımının tarih
sel anlamının büyüklügünü gör
mekteyiz. "Güçlü tarihi olayların 

bir bölge sakinini çekilmiŞ: oldu§u 
köŞ:esinden, tavan arasından ya da 
bodrumdan zorla çekip çıkardı§ıve 
onu bir yurttaş_ olmaya zorladtQı 
devrim dönemlerinin eğitici ve ör
gütleyici gücünü unutmamalıyız ... " 
İ !ile Kürdistan 'da ya~anan ve dÜ!i· 
ma nı klSkıvrak yakalayan kitlelerin 
Parti önderli§indeki bu aya§a kal
kı~lardır. Dü~man, bu ayaga kal
kl.!iın önüne geçmek için akla gele
bilecek her türlü sava~ dl.!jı uygula
malarda bulunarak, kısaca bir sa· 
va!jı benimsemi.!ilir. Bundan h are· 
ketle, devrimci hareket bir yurtse· 
ver mi kazanml.!j, o zorla aynı 

aileden birini ajanlaş_tırmak iste
miş_ ; bir toplantı mı yapmıŞ: bunun 
karŞ:ıtı olarak dayak zoruyla halkı 
toplantılara ka tm l.!i; köyden biri 
devrimci güçlere mi katılmı!J buna 
karş_ı çetecili§i dayatmı.!jtır; bir 
ajan mı cezalandırılmıŞ: buna kar.!jı 
yurtsever köylüler kurŞ:unlanmı~

tır ... Kısacası düııman Kürdistan 'da 
sava!j:m en acımasızını sergile
mektedir. Hiçbir kural tanımayan 
bu sava.!jının sonuçları ise, halkın 
direni.!i mücadelesine daha ..,aktif 
katılımı olacaktır . Emperyalizmin, 
halkların mücadelesine kar!j:ı bul
du§u en son biçim olan "özel savaŞ:" 
stratejisini Türk egemen güçleri 
Kürdistan 'da uygularken çok önem
li yanılgılar içine de dü!i;müş_lerdir . 

Bu da onların .. özel savaş_ "ı nereye 

müııtür. Geçmiııin verdi§i hayali 
dünya sevdasıyla ba§ırıp durmu.!j:· 
lard ır; "b ittiler, birkaç ki~iler . d ı~ar· 
dan geliyorlar'' vb ... Ama Kürdis
tan 'da yürütülen bir gerilla sava!jı 
oldugunu ba§ıra-ça§ıra kabul etmek 
zorunda kal m ııılard ır. Hatta geli!jen 
mücadelenin karııısında hiçbir ş_ey 
yapamayacaklarını itiraf etmeye 
bile ba~lamıı;lardır. Yıldırım Akbu· 
lut'un yukarıdaki sözleri bunu ifade 
ederken . kamuoyuna kendi hayal
leriyle umut vermeye çalı!jarak . "Bu 
konuda her türiii tedbir alınacak. Bu 
biJ"Iiicii eş ki yaya gerekli ders veri
lecektir . Timler yetiş_tiriliyor. Bu 
hareketin kısa vadeli bir harekat 
olmadıgın ı biz biliyoruz. Uzun vade
li bir harekattır. İşte ona göre ted
birler alıyoruz ... ve almaya devam 
edilecektir. Bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmasın ... " demektedirler. 
Bu sözleri söyleyenler "Güneydogu" 
için üçlü zirveyi oluŞ:turan Kenan 
Evren, Turgut Özal ve Üru§'dur. Bu 
sözler Kürdistan 'da ulusal kurtulu.!i 
mücadelesi veren bir halkın uzun 
süreli halk savaŞ: ımının resmen ka
bulü ve ilanıdır. Bundan hareketle 
geliŞ:meleri biraz izleyenler "üç-be.!j 
eŞ:kiya , dıŞ:arıdan gelip eylem yapıp 
gidiyorlar" safsatalarını rahatlık

la ne için oldugunu anlayacaklar
dır. Bu yüzden fa.!jist Türk sömür
gecileri, Kürdistan'da kural ve sınif 
tanımayan bir savaŞ: yürütmektedir. 
Çünkü daha önceleri nasıl Kürdis· 
tan'a dayanarak ya.!jaml.!jlarsa bu
gün de aç ık bir Ş:ekilde Kürdistan ' ın 
devrim balyozu altında can verecek-

kadar götürebileceginin kanıtı ol- lerdir. Bunu bilmemeleri. anlama
maktadır. Defalarca yenilgi alan bir maları mümkün degildir. Ve "ii zel 
sdvaş_ biçimi tekrar tekrar uygula- savaıı "ın boyutunu belirleyen d'-' 
maya çalı!_imasın ın bu defa ki sonu bu gerçeklik tir. 
çok kötü olacaktır. ABD emperya- Bugün, Kürdistan'da ya~anan 
listleri yıllar önce yedi§i ııamarın sava~ sadece devlet mekaniz-
acısını bugün hala ensesinde hisset- riıasıyla sınırlı kalmayıp. tüm bur
mektedir. Sömürgeci Türk egemen juva siyasal çevre ve partileri.s6zde 
güçleri de böylesine bir !_iamarı "solları", kısaca Türkiye siyasal 
çoktan hakkeden ve kurtulması ortamını altüst etmi!j_tir. Tek bii 
mümkün olmayan bir suçludur. üslup geçerli kılınmııı ve bütün 

Yanılgılarla dolu olan bir savaş_ ı siyasi agızlar bu üslupla bağırmaya. 
Türk egemen güçleri ne zamana yakınmaya ba.!jlamış_lardır. Hemen 
kadar sürdürebilir? Sömürgeci hemen hepsinin birle!j:tigi tek 
Türk egemen güçleri en büyükyan ıl- nokta , Kürdistan'da yükselen ulusal 
gıyakendilerineaııırıgüvenduymak- kurtuluş_ savaş_ma kar~ı önlemlerin 
la, kar.!jısmdaki gücü gelip1Jeçici geli!j:tirilmesi , bu sorunun ne paha
ve biraz baskıyla denetim altına alı- sına olursa olsun halledilmesidir. 
nabilecek olarak görmesiyle dü.!j· Ama boş_ bir çaba oldu§unu söyle
müş_tür. GeçmiŞ:in sevdasına kapd- meye bile gerek yok, çünkü bunu 
mı!Jve geçmi.!jte bir-iki tokatla , içten kendileri defalarca itiraf etmiş_ler
ihanetlerle çok çabuk çökertıigi dir. 
bilinçsiz halkımızı bir güç olarak Bugün gelinen noktada; savali 
hayal bile etmemi!j,tir. Bundan ha- karııılıklı güçler arasında kıyasıya 
reketle geli!j:melerin baıılangıcında devam ederek yükselmektedir. ister 
hava, kara kuvvetleriyle, yerel geri- büyük, ister küçük çatl.!jmalar biçi· 
cilik ve ajanlarıyla koordineli bir minde-olsun sava.!jın kızgın ortamı 
.!jekilde "özel savaş_" taktikleriyle her !Jeye hakimdir. Bu sava.!jta Kür
yıldırım savaııını baş_latm~Ş:, baskı ve d is tan halkının kaybedecegi bir ş_eyi 
gösteriŞ:Ie sonuç alabilece§ini dü- yoktur ,ama kazanacaklarıonurlu ve 
!j:Ünmü!j:tür. Ama sonuç beklfm- özgür bir ya!j:am sözkonusudur. Bu, 
meyecek kadar aleyhlerine dön- • faŞ:ist Türk sömürgecileri için böyle 
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degildir, onlar "özel savaş_"ın han· 
gibiçimine ba!j:vururlarsa vursunlar 
Kürdistan 'ın bagımsızlık mücade
lesi günbegün yükselerek VI! 

onların sonlarını getirecektir. Kur
tulu.!ju için silahianan ve savaııan bir 
halkın mücadelesini hiçbir emper· 
yalistaSömürgeci gücün durdurması 
mümkün degildir . Vietnam, Küba, 
Nikaragua bunun örnekleridir. 

Kürdistan halk ı. son derece acı
masız ve kuralsız sürdürülen "özel 
sava !i "a karş_ı her ~eydeıl önce 
kendi ÖZ GÜCÜNE güvenerek 
kar~ ı durmaktadır . ÖZ GÜCE GÜ
VEN ilkesinin onu ba§ımsızlı§a gö
türeceğini çok iyi bilemektedir. 
Zaten ahlak savaııının esas nokta
larından biri de budur. PKK'nin 
do§u!j:undaki ana tema bu ilkenin 
somutla.!jmasıdır. Kürdistan da§· 
larının ve yi§it halkımızın derinlik
lerine kök salan silahlı kurtulu!i 
mücadelemiz !_iehitlerimizin kızıl 

kanlarıyla perçinlenmiııtir. Ve bu
nun yok edilmesi mümkün de§ildir. 

DüŞ:manın dayattıgı ve kıyasıya 
sürdürdügü "özel savaş_ "a kar!_iı 

kendi ÖZ GÜCÜNE dayanarak 
sava.!jan halkımızın mücadelesi ge
li.!jtikçe, dü.!jmana darbe üzerine 
darbe vuroldukça sadece dü!j:man 
cephesinde panik ve da§ ılına yaşan
mamaktadır, aynı zamanda en bü
yük çözülme ve da§ılma düş_manla 
i!i;birigi halindeki güçlerde de ol
maktadır. Mücadelenin geli!j:imi iş_· 

birlikçi güçlerin halk üzerindeki 
etkinliklerini kırmış ve esas konum 
ların ı, gerçek yüzlerini aç ı§a çıkar-

mı~tır. Halkımızın öz glkline gli
vennH'YI!Il \"l' bunu hitursuı bir 
~ekilde baıı:ka devletlerle girdiQi 
ili ıı: kilerdı? sngileyen tiim i&birlikçi 
gliçler. is ter 1-KDP isterse digerleri 
olsun. mlicadelenin geli~imiyle. ôz 
gli(.·e güven olayının yarattıgı gör· 
kemli ilerlemeyle dagılmaya yüz 
tutmu!ilardır. Artık açık ve belgeli 
olarak ortaya çıkan yüzlerini gizle
meleri mümkün degildir. Bugün 
mevcut güçlerin düş_manla girdiQi 
ili!jkiler ve yaptıkları açıklamalar, 
ileri sürdükleri, taraf oldukları gücü 
açıkça ortaya koydugu, "PKK dostu
muz değildir, ara m ız da yeri yoktur" 
sözleri; halkımızın öz gücüne inan
mayan egemen güçlerin kuvvetli 
oldu§unu kabul ederek boyun eğe· 
re k iş_birlikçilik ya pt ıkiarın ı itiraf et
meleridir. Bu güçlerin isimleri ne 
olursa olsun, ister "yurtsever" , 
"demokrat" , ''kurtuluş_çu" , "sosya
list", isterse .. birlikçi", "komünist" 
vb. hemen hepsi Kürdistan'da geli
.!jen devrimci kurtulu& sava!iı karş_ı
sında hesap verecek ve yaptıklarını 
bir bir itiraf edeceklerdir. Halkı
mıza karş_ı yürütülen vah&i saldırı
lar karş_ısında takındıkları UŞ:ak 

tavırlarını , iş_birlikçilik iliş_kilerini 

ya açıklayacak. ya da mücadele yi 

günbegün yükselten halk ını ız cmlaru1 
içine girdikleri onursuzlugu. tü nı 
ili:!ikileri mücadelesiyl t" tek tek aç ık

lattıracaktır. Devrinı<..:i direni&in 
U!jak ruh lu güçlere Kürdistan 'da yer 
vermeyeceği, halk üzerindeki ye rici 
otoritesini pa rçalayacaQı, onların 

geli&en mücadeleye küfür etm ekle 
sözde girdikleri "ya!':!am yolu"nu 
tıkayacagı,m eydana gelen geli!inw
lerle gösterilmi!itir. Dü&man onları 
birer piyon olarak ele alarak "ôzel 
savaş_ "ın bir taktigi geregi ileri 
sürmektedir. Sava~ ı KÜRDİSTAN
lllA!)TIRMA dedigimiz, dü~manın 
savaıı taktigi olarak çokça kullan
dığı bu uygulama. yaba ncı olun
mayan tarihimizin sayfalarında so· 
nuçlarıyla yazılı olan bir sava& 
takti9idir. Bugün, devrimci direni!':i 
mücadelesi. dü!i;manın bu sava!:t 
takligine kar~ı HALKIN ÖZ GÜ
CÜNE GÜVEN ilkesiyle sava~ını 
sürdürmekle ve ba!j:arı üzerine ba 
!iarılar kazanmaktadır. 

Dü&manm en çok umut ba§la
dı§ı ve aynı zamanda da en çok 
yanılgıya düştü§ü bu taktik bugün 
tekrar ya.!ianmayacaktır. Geçmiş_ 

tarihimizde çe.!jitli biçimler altında 
oynanan bu oyunun artık aynan
ması çok. hem de pek çok çirkin 
sonuçlara yol açacaktır. Dü!imanın 
kurtulu!i _mücadelesini içten fet
hetme operasyonu devrimin tepe· 
leme harekatıyla boş_a çıkarılmı!:i· 
tır. Düş_man, anti-Apoculuk il
kesi temelinde herkese silah dag ı
tarak sava!:iı hangi biçime bürün
dürmek istedi§ini açtkça ortaya 
koymu!jtur. Silah almayanları tutuk
laml.!j , köylerini yakmı!j:. ça§dı!Jı 

uygulamalara maruz b ırak m ışı ır. 
Ama, devrime kar!jı kullanılmak 

üzere verilen bu silahlar bugün ken
disine kar!j:t kullanılır duruma gel
mi!itir. Düııman, "özel savaıı" tak· 
ti§i gereQi oluş_turmak istedigi sa
vaşı Kürdistanlıla!jtırma olgusu bu
gün ters tepmi!i. çetecil ik baŞ:ta olmak 
üzere bütün iş_birlikçi-hain yapı da 
i!jlevsiz kalmış_tır. Faş_ist Türk ordu· 
su, Kürdistan ulusal kurtulu!iU kar
!j:ısında ba!j:arısızlık içine düş_rnüŞ: ve 
bunu hazmedemeyerek baııvurabi
lece§i en son uygulama olan hava 
güçlerini devreye sokmu!jtur. Kürdis· 
tan'ın birçok köyünü. dağlarını 

bomalamaya baş_lam ı~ . bununla 
halkımızı cezalandırmayı, gözünü 
korkuınıayı amaçlamı!itır. Eınper· 

yalistler bu uygula ıniarına 1965'· 
le rde Vietnam 'da. ama sa\·aş_ın çok 
çok ileri bir a~amasında ba~\·urmu&

lardır. fakat fa&ist Türk devleti 
bugünden buna ba&nırmaktadır ki 
bu da Kürdistan "daki sava &ın bo · 
!-.' U tunu göstermektedir. Böyle bir 
uygulama esas olarak ya&anan 
sa\· a~ı ifade etmektedir. ama faŞ:ist 
Türk s i:imürgecileri bunu "dı.!jarı 

dan ge len birkaç teröristin eylemi" 
diye lanse etmiş , sözümona bu eylem
leri "sıcak takip"le takip ederek 
cezalandırnııııtır. Bu kadar basit ve 
saçma tavır. açıklama dünya tari
hinde yoktur. 

Birkaç eylemci için dört yüz bin · 
lik Türk ordusunun Kürdistan dag
larında uzun zamandan beri tutul
ması, "sınır üzerinde gidip geliyor ~ 

lar" derke n Kürdistan ' ın dört bir 
yanında eylemlerin patlak vermesi. 
bunun üzerine sözümona "sıcak 

takip", "kıskaç operasyonu". "çem
bere alma", "tavş_an avı", "örs
çekiç operasyonu", "nokta" o pe· 
rasyonların ı yapmaları ve yine 
"PKK militaniarına kar!j:ı Irak top
raklarında giriş_ilen harekatı Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Necdet Öztorun yönetti" diye açık
lanan, oysa gerçekleştirilen eyle 
min boyutu Kürdistan 'da devamlı 
yaratılan bir pusu olayı iken, Necdet 
Öztorun'un bizzat harekatı yönet· 
mesi neyin ifadesidir? Koskoca bir 
kara kuvvetleri komutanı birkaç 
eylemci için, bir pusu olayı için ne 
zamandan beri direkt harekatları 
yönetir olmuŞ:tur? Ya.!janan durum, 
savaş_ın seviyesi tüm bunlardan 
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açıkça anla&ılmaktadır . Vt:> yine 
Kürdistan 'ın her da§ ında , köyünde 
sıcak bir sava~ ya&anırken dikkatie 
rin Güneye çekilmesi "Özel Harp 
Dairesi "nin ne kadar çocukça bir 
taktiğe ba&vurdugunu ortaya ser
mektt:>dir. Mücadeleyi çarpıtma . 

yalan..t:Jenıagoji .. Üzel Harp Daire 
si"nin taktikleridir. ama bunların 
da biraz seviyesi vardır. Gerek iş_bir
likçi u&aklarından medet umması, 
gerekse son olarak Avrupa 'da açıga 
çıkan komplosu faşist Türk ordusu
nun nele rden medet umar hale gel
diğinin kanıtıdır. Bu derece düşmü& 
bir rejimin sonunu ise kestirmernek 
mümkün degildir . Her ne kadar 
mevcut hükümeti me!irulaııtırmak 

isteye rek gerçek yüzlerini gizle
meye çalı.!jmaktalarsa da, bir pa
çavradan ba&ka bir ş_ey olmadıgını 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş_ Sava&ı 
orta yere sermi~tir. Ve Kürdistan 
savaııı sürdükçe de bu paçavranın 
<.k9iştirilmesi. uzun ömürlü olması 
olanaksızdır. 

Bugün Kürdistan 'da ya!janan 
sava~ırı ula!itıgı boyut, karııılıklı 

güçlerin S('Viye lerini ortaya koy· 
maktadır . Sömürgeci-faııist Türk 
ordusunun yürüttü§ü "özel savaŞ: " 

ın he r alandaki yöntem ve taktikleri 
fiyaskoyla sonuçlanmı!j:tır. Kısa va · 
dede !)onuca ula~amayaca§ı gibi. 
Kürdistan halkıyla kıyasıya bir sa
va!j i~erisinde olduğu gerçegiyle de 
kar!j:ı kar!:iıyadır. Gelinen a~amada 
ordu adım ad1m savunmaya geçer
ken . hava kuvvetleri devreye gire· 
cek , savaş_ın deh!j:et ve !iiddeti yüz 
kat daha artacaktır . Nitekim son 
oluş_turulan "cephe komutanlık

ları" bunun ifadesidir. Bundan böy
le Pentagon 'un sava~ uzmanları 

savaŞ: m harekatını do§rudan üstle
neceklerdir. Ordu tali bir kuvvet 
olarak savunma ve saldırı pozisyo
nunda tu tulurken, sava!iın esas vu
rucu gücü özel egitilmiş_ kontr-ge
rillalar olacaktır. Kısa vadeli çaı
pı~malarla birlikte , halk sava~ı 

stratejisine uygun olarak uzun sürl:· 
li bir savaş_ı kabullenmek ıorunci.J 
kalacaktır . çünkü sava!Jı kısaltma<.. ı 

durumunda ba~arı !Jansı hemen 
hemen hiç kalmayacaktır. Tüm 
bunlardan hareketle, düıımanın içi
ne girdigi durumda kazanan devrim 
cephesi olacaktır. Türk ordusunun 
uzun süreli bir savaş_ı göze alması 
durumunda ise gelişmeler lehimize 
olacaktır. sürekli ordu a&ırı olarak 
yıpranacak. mevcut güçleri dayana
mayacak ve bu durumda her gün bir 
parçasını koparmak ve ona büyük 
darbeler vurarak zafer kazanmak 
hiç de zor olmayacaktır. 

Geldigirniz bu aş_amada , dütjma· 

111n "özel savaş_ "ı daha ileri bir 
seviyede sürdürece§i ya&amas ın ın 
zorunlu bir sonucudur . Yakın geç
mi.!jte Parti takti§inin sınırlı bir 
ş_ekilde uygulanması sonucunda 
yaşanan önemli geli!j:meleri gözö
nüne aldı§ımızda, önümüzdeki dö
nemde. böylesine önemli ve tarihi 
geliş_meler ya!j:anacaktır. Devrimci 
silahlı kurtulu!i kuvvetlerinin de çok 
büyük görevlerle karş_ı kar!j:ıya ol· 
duQu böylesi bir dönemde, dönemi 
ve dönemin dayattı§ ı görevleri !j,Öy
le e le atabiliriz: Bugün, ulusal kurtu
luş_ mücadelemiz yeni bir aş_amanın 
e&igindedir. Ya!ianan pratik ve sağ
lanan önemli geliŞ:meler Kürdis
tan'da ordulaşmanın güçlü ze · 
minini olu!iturmu!itur. Silahlı müca
delemizin henüz yerine getirilme· 
yen fakat ertelenemez olan ve yeri· 
ne getirilmesi zorunlu olan sorun ve 
görevleri vardır. Ba§ımsızlığını el
de etmek isteyen bir halkm öz 
gücüne dayanarak siyasi ve silahlı 
güçlerini yaratarak devrimci or
dusunu büyütmesi görevi ba!i;ta 
gelmektedir. 

"Devrimci ordu da büyük bir 
sözdıi'r. Bu ordu. ancak uzun . zor ve 
karma., ık bir süreç içinde yaratılır. 
Fakat bu sürecin baş.ladıflını ve her 
yerde yava.!j ya va.,. parça parça iler-
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Mozamhik Devlet Başkanı ve 
ba9ımsızhk savaşı lideri Samara 
Machel. 20 Ekim ı 986'da Güney 
Afrika Ülkeleri Liderleri ' nin zirve 
toplantısına katılmak üzere gitti§i 
Zaınbiya'dan ülkesine dönerken, 
bindiği uçağın düşürülmesi sonucu 
öldü. Güney Afrika üzerinde, Mo
zambik ile Svazilan sınırı yakın

larında meydana gelen olayda, ara
larında Mozambik Savunma Ba
kanı Alberto Chipande ile Ticaret 
Bakanı Manuel Jorge "Aranda'nın 
da bulunduğu 34 kişi daha yaşamını 
yitirdi. 

Samara Machel'in ölüm olayı 

tüm dünyada geniş yankılar uyan
dırırken, aralarııu.la Sovyetler Birli
ği" nin dt• bulunduğu <.· t•şitli ülkeler 
o lil !-'di'tn duyduJ..I.ırı üzüntüyü dile 
~w ıin· ıı ha~~(ı HI •! t• ııwsajları gön
nerdilt·r. 

Olayın kaza olıııayıp Mozambik 
devletinin kurucusu ve lideri Sa
mora Machel'e yönelik bir suikast 
olduğundan kuşku yok. Nitekim, 
başta Afrika ülkeleri olmak üzere 
birçok çevre Mozambik Devlet 
Başkanı ' nın ırkçı Güney Afrika 
Cumhuriyeti yönetiminin düzenle
diQi bir suikasta kurban gittiğine 

inanmaktadırlar. Nijerya yöneti
minin isteği üzerine kurulan Mo
zambik ve Sovyetler BirliQi uz
manlarından oluşan heyet araş

tirma sonucunu henüz açıklamiŞ 

değil. Ancak başta Nijerya, Zimbab
ve, Ubya vb. ülkeler olmak üzere 
Afrika Ulusal Kongresi , Güney Af. 
rika'daki en büyük ırkçılık aleyhtarı 
kuruluş olan Birleşik Demokratik 
Cephe gibi kuruluşlar da olaydan 
Güney Afrika cUmhuriyeti'nin ırk
çı-beyaz Pretoria yönetimini sorum
lu tutmaktadırlar. Afrika Ulusal 
Kongresi'nin genel sekreteri Alfred 
Nzo yaptığı açıklamada, "Machel, 
Güney Afrikalı/ar ya da yardakçı
ları Mozambik Ulusal Direniş Ör
gütü tarafından planlanan cinayete 
kurban gitmiştir" dedi. Bilindiği 

gibi. karşı-devrimci .. Mozambik 
Ulusal Direnişi" adlı örgüt, Mozam
bik devriminin zafere ulaşugı 

1 975' ten bu yana emperyalizmin ve 
ırk ç ı Gi.in«:>y Afrika Cumhuriyeti'nin 
desteğiyle yö nelim aleyhtan faa
liyetler yürütmektedir. 

lrkçı Pretoria yönetiminin Dışiş
leri Bakanı, 'timsah gözyaşları' 

nit eliğind t:" ki ct ( ıkl oımalanyla olay
dan ü.dinııi du~ dıı{Junu belirtirken, 
hir yct ııdan dd yi.ılünç iddialar öne 
ı.,iirerek olayın "pilot hatasmdan 
kt1ynaklandığmı" söylemekteydi. 
Ne var ki . siyasal gözlemciler •Af· 
rika'nın bu yürekli çocugu'nun em
peryalizm ve baQiaşıkları ırkçı Gü· 
ney Afrika Cumhuriyeti ile karşı

devrimci .. Mozambik Ulusal Dire· 
nişi" örgütü taratmdan hedef seçil
mesinin sıradan bir seçim olmadı
ğını vurgulamaktadırlar. Çünkü 
Samara Machel üstün liderlik vasıf
ları ve güçlü kişiligiyle yalnızca 

Mozambik için degil, emperyalizme 
ve ırkçıhga karşı tüm Güney Afrika 
ülkleri açısından oynadıQ1 tarihi 
rolüyle bu ülkelerin de siyasal ilişki
lerinde adeta bir odak noktasıydı. 
işte· 'Mozambik'in Babası' olarak 
nitelenen Machel'in bu olumlu özel
likleri O'nu tartışmasız olarak kar
şı-devrimcilerin hedefi haline ge
tirmiştir. 

Öte yandan Samora Machel'in 
ölümünden ırkçı beyaz azmhk yö
netimini sorumlu tutan binlerce 
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kişi , birçok Afrika ülkesinde Pre
toria yönetimine karşı büyük pro
testo gösterileri düzenlediler. lrkçı 
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Jo
hannesburg kentinde siyah ve be
yazlardan oluşan ı 000 kadar öğren
ci, Samora Machel 'i anma top
lantısının ardından bir protesto 
yürüyüşü yaptı. Polis göz yaşartıcı 
bombalarta kitle leri dagıtmaya ça
lıştı. Günlerce süren büyük gösteri
lere sahne olan ülkelerden birisi de 
Zimbabve oldu. Başkent Harare'de 
yönetim yanlısı binlerce üniversiteli 
genç. protesto gösterileri sırasında 
Güney Afrika Cumhuriyeti ticaret 
temsilcilikleri ve havayolları büro
larını ateşe verirken ABD Büyükel
çiliği ni de taşa tutarak suikastta 
emperyalizmin jandarması ABD'
nin esas sorumlu oldugunu vurgu
ladılar. 

Gerçek şu ki , karşı-devrim hede
fini seçerken yine oldukça titiz 
davranmışt1r. Zira 53 yaşında yaşa
mını yitiren Machel, bu eski gerilla 
lideri, Portekiz sömürgeciligine 
karşı ülkesini bağımsızlıga ka· 
vuştururken aynı zamanda emper
yalizme de unutamayacaQı ağır 

bir darbe vurmuştur. Ve Samara 
Machel'in yaşamı da bir bakıma 
Mozambik Bagımsızlık Mücade
lesiyle özdeşleşmiştir. 

Portekiz sömürgesi olan ülkeler 
arasmda silahlı mücadeleye en son 
geçen Mozan'lbik' te siyasal geliş

me, yurt dışında faaliye t gösteren 
bir takım partilerin ardarda kuru
luşuyla başladı . Bunlardan, Mo
zambik Afrikalıları Ulusal Birli9i 
(MANU). Mozambik Ulusal Demok
ratik Birliği (UDENAMO) ve Mo
zambik'in Bağımsızlığı Ulusal Bir
liği (UNAMi) adlı üç eylemci örgüt 
ı 963 Eylül' ünde bir araya gelerek 
Mozambik Kurtuluş Cepehsi FRE
LiMO'yu kurdular. Kabul edilen 
program temelinde bir Merkez Ko
mitesi teşkil edilerek başkanlığına 
Dr. Eduarda Mandia ne seçildi. 

Atılan bu adımların ardından 25 
Eylül ı964'te silahlı mücadele baş
ladı. Sömürgeci Portekiz ordusu. 
giriştiği sindirme ve baskı işlem

lerinden sonra her türlü ayaklanma
nın olanak dışı kaldığını öne sü
rerken, FRELiMO dağıttıgı bildiri
lerde eylemlerini sürdürdüğünü du
yuruyordu. Ancak halkın içinde 
köklü bir çalışmanın yeterince yapı
lamaması. yönetimin aQırlıklı ola
rak ülke dışında bulunması ve o 
sıralarda ülkede olan yönetici kadro
lar arasında anlaşmazlıkların çık
ması, mücadelenin gelişmesini bir 
süre duraksattı . Ayrıca eylem Por
tekiz sömürgeciliğini görüşmelere 
zorladıkça. FRELiMO'ya girmiş 
o lan bazı kabile şefleri bölgesel ve 
kabilesel yararlar e lde edebilece
Qine inanarak. özel amaçlara ulaş
ma eğilimi gösteriyordu. İşte bu 
bulanıklıklar ortamında. "Kurtuluş 

eylemlerinin en önemli ve en sürek
li üstünlügü kendi ülkelerinin halkı
dır. İlk görev eylemin ve halkın 
içinde birligi saglamaktır" diyen 
FRELiMO Başkanı Dr. Mondlane 
ı 969 şubatında Dar-el-Selam'da 
öldürüldü. 

Mondlane'den sonra Samo
ra Machel sag sapınayı temsil 
eden papaz Uria S imango'yu Kasım 
ı 969' da etkisiz bırakarak bütün
lügü sagladı ve FRELiMO'nun 
politik çizgisine açıklık getirdi. 
Devrimi yozlaştırmak isteyen sag 

sapmacı anlayışın bertaraf edil
mesinden sonra silahlı mücadele
nin üstünlüğü kabul edilerek dev
rimci savaş yeni ba ştan örgütle
niyor ve uzun süreli halk savaşı 

yöntemi benimseniyordu. Bunun 
üzerine özel amaçlar peşinde koşan 
kabile reisieri FRELiMO'dan ayrı
larak sömürgeci yetkililere teslim 
oldUlar. Portekiz yetkilileri, bu 
bölünmeyle devrimci güçleri çö
kerttiklerini sandılar ve bunu iddia 
e ttiler. ama yanılıyorlardı. Çünkü 
kabile şeflerinin ayrılması FRELi
MO'yu çökertmedi; tersine eylemini 
daha da tutarlı kıldı . 

Böylece Machel önderliginde 
. ideolojik ve pratik olarak do9ru 
. iayına, yani marksist temeline otur

tulan ulusal kurtuluş hareketi, ge
lişerek ülkenin her tarafında yay
gınlaştı. Ve sürdürülen ıo yıllık 

kararlı bir savaşın sonunda Mozam· 
bik, tüm bağlaşıklarıyla birlikte 
altetti{ji Portekiz sömürgeciligini 
kovarak 25 Haziran 1975 tarihinde 
bağımsızlığını kazandı . 

iık devlet başkanı olan ve öldü-

rüldüğü güne kadar aralıksız bu 
görevini sürdüren Machel, sömür
geci yıkıntıları temizlemek ve bi
reyci anlayışla kapitalist degerieri 
ortadan kaldırarak hedeflediği sos
yalizme geçmek için de önemli 
adımlar atabilmeyi başardı. Egitim 
ve konut sorununa köklü çözümler 
getirirken tüm büyük işletmeleri 

de devletleştirdi. 
Bu uygulamalarıyla sosyalist 

sistem ve dünya ilerici güçlerinin 
sağlam bir müttefiQi olurken em
peryalizm ve kıta gericiliğinin de 
baş düşmanı ve hedefi konumuna 
gelmişti. Son dönemlerde, emper
yalizmin Güney Afrika Cumhuriye
ti' ndeki ırkçı-beyaz azınlık yöneti
minin eliyle tezgahladığı oyunları 
boşa çıkarmada ve kara Afrika halk
larının kurtuluş mücadelelerini 
kösteklemek amacıyla oluşturulan 
karşı-devrimci güçleri etkisiz kıl

roada Samora Machel ismi tartış
masiz bir etkinliğe ve öneme sahip
ti. Bu nedenle Machel'in kaybı yal
nız Mozambik halkı için değ-il, tüm 
Afrika halkları ve ilerici güçler için 
ağır bir kay1p niteliğindeydi . 

Ve kurtuluş mücadelelerinin 
hangi aşamasında bulunursa bu
lunsun, halkların, tarihin ender 
tanık oldugu liderlerini gözbebek
leri gibi korumalan gerektigi ger
çekli§.i, Samara Machel ' in ölümüy· 
le acı da olsa bir kez daha ortaya 
çıkmış olmaktadır. 

Emperyalist Oklar Suriye'ye Yöneldi 
Geçtiğimiz agustos ayının orta

larında TC'nin Güney Kürdistan'da 
giriştiği hava saldırısından sonra. 
son günlerde emperyalizmin Suri
ye'ye yönelik saldırılarının gün· 
deme gelmesiyle birlikte dünya ka
muoyunun dikkatleri bir kez daha 
Ortadoğu'da yoğunlaştı. Bilindiği 

gibi ekim ayının sonlarında İn
giltere, geçen nisan ayında bir İsrail 
uçağına bomba yerleştirme girişi
minin ardında Suriye' nin bulun
dugu yolunda iddialar öne sürerek 
" terör eylemlerine k~rışmak"la 

suçladıgı bu ülke ile diplomatik iliş
kilerini kestigini açıklamıştı. 

Bu açıklamayla birlikte ardarda 
önemli gelişmeler izlendi. Ken
disine yöneltilen emperyalist suçla
maları reddeden Suriye de. İngilte
re'ye karşılık vererek diplomatik 
ilişkilerini kestigini açıkladı ve tüm 
deniz ve havayollarını ingiltere ge
mi ve uçakları na kapad1ğını ilan e t
ti. ingiltere' nin girişimini en başta 
destekleyen güçler. anlaşılacağı gi
bi ABD. israil ve Kanada oldu. O aha 
sonra Federal Almanya. Hollanda, 
Belçika gibi AET ülkeini de bu dog
rultuda tavır almakta gecikmediler. 
28 Ekim'de Lüksemburg 'da bir ara
ya gelen AET ülkeleri temsilcileri 
İngiltere ' nin Suriye'ye yönelik or
tak önlemler alması önerisini görüş
tüler. Yunanistan dışındaki AET 
üyesi ülkeler. İngiltere'nin çagrısına 
uygun olarak Suriye 'ye karşı bazı 
önlemler alınmasına karar verdiler: 
-adı amirnamakla birlikte- Suriye'· 
yi kınayan bildirinin altına imza attı
lar. Buna karşılık Sovyetler Birliği 
ile bölgedeki ilerici Arap ülkeleri de 
emperyalistleı:in bu girişimlerini kı
nayarak. alınan karariann uydur
ma gerekçelere dayandirıldığını be
lirttiler. 

Yine sonraki günlerde diplo
matik çevreler AET ülkelerinin Vi
yana'da yaptıkları gizli toplantıda 
Suriye'ye yaptırım uygulama kararı 
aldığını öne sürdüler. Yalnızca Yu· 
nanistan'ın karşı çıktığı. onaylama
dığı bu kararların Suriye'ye de bil
dirildiği açıklandı. Bunun üzerine 
bir aç1klama yapan Suriye Devlet 
Başkanı Hafız Esat. "İndirilen dar
beye iki darbeyle misillernede bulu
nacaklan nı" belirtti. 

Öte yandan ABD'nin Suriye'ye 
karşı "harekete geçeceği'' görüşleri 

yayılmaya başladı . Adana yakın
lannda bulunan İncirlik Üssü'nün 
alarma geçirilmesi, savaş uçakları
nın tatbikatlan. yüksek rütbeli em-

peryalist subayların üssü ziyaretle
ri. nakliye uçaklarının inip-kalkma
ları müdahale ku.şkularını artır· 

ma ktadır. Buna karşılık Suriye ha· 
va sahasını bir süre askeri ve sivil 
uluslararası uçuşlara kapattı . istan
bul-Bağdat seferini yapmakta olan 
bir THY uçağı havadayken geri dön
meye zorlandı. Antep üzerinden Su
riye hava sahasına girmekte olan üç 
ABD savaş uçağı da geri çevrildi. 
Faşist Türk devle tinin Türkiye ve 
Kürdistan 'da konumlandırdığı em
peryalist üslerde -Konya. İncirlik, 
Pirinçlik vb.- ABD savaş uçakları 
cirit atarken, kukla sözcülerin, ''İn
giltere'nin Türkiye'de n Suriye'ye 
karşı herhangi bir tavır alması ko
nusunda telkini, tavsiyesi, ve de ta
lebi bulunmadıgını" iddia etmeleri 
ciddiyetsiziikten de öteye gülünçtü. 
ingiltere. ABD. Federal Almanya ve 
Kanada'sıyla hazırlanan bu emper
yalist senaryoda. uşaklıkta s:nır ta
nımayan Türk burjuva yönetimint! 
"figüranlık" veya " dublö rlük" de 
olsa bir rol tanınma ması düşünüle

mezdi . Nitekim Viyana'da yapılan 
Halefoglu-Shultz görüşmesinin ar
dından yapılan şu aç1klama bu rolü 
ele vermekteydi: "Bazı kaynaklar 
Shultz 'un Halefo91u 'na Suriye'nin 
terörist faaliyetlere karıştıgını gös
teren bilgi ve belge ler verdi§ini. Ha
lefoglu'nun da bu belgeleri inceleyip 
alınacak kararı bildireceklerini söy
ledigini kaydettiler. " (Milliyet , 8 
Kasım ı 986) Fakat bu " bilgi ve bel
gelerin(!)'' hazırlanan senaryonun 
bazı parçaları olduğunun ortaya 
çıkmasi uzun sürmedi. ABD Dışiş· 
leri Bakanı Shultz' tan alınan tali
maıla , ı2 Kasım ı 986 ta rihli burju
va basınında senaryo sergilenmeye 
başlandı. Ankara'da Ürdünlü diplo
mat Zait Sati'nin ö ldürülme olayına 
kanşhQı belirtilen bir kişinin ağım
dan komp_lolara yenileri eklendi: 
"Ebu Nidal örgütünün Türkiy e'deki 
en önemli adamlanndan biri oldu
gu belirtilen Adnan Musa Süley
man Amerin, dün de akıl almaz ve 
korkunç itiraflarına devam etti... 
Suriye hesabına çalışan Arn erin 'in 
Başbakan Özal'a suikast planlan
dıgını açıklaması ... şok etkisi yarat
tı." (Hürriyet, ı2 Kasım ı 986) 

Ne var ki demokrat. ilerici. dev
rimci kesimlerin hiç de yabancısı 
olmadıklan Arnerin ' in itiraflannın 
başına konan şu " kitabi ... "klişeleş
miş" ifade. itirafların nereden ve 
kimler tarafından uydurulduğunu 
hiçbir söze ihtiyaç duymayacak şe-

kilde kanıtlamaktadır: "Türkiyr 
Cumhuriyet'inden, Türk milletin· 
den, Ürdün 'den özür diliyorum. Ço~ 
pişmanım. Samimi itiraflarda bu· 
lundum. Pişmanlık yasasından ya· 
rarlanmak istiyorum. Dış güçler ta· 
rafından verilen talimatları yerinf 
getirdim." 

Dikkati çeken bir olgu da. Tür· 
kiye' nin bu ·heveskar' giri şimlerı 

karşısında , Sovyetler'in açıkça uya· 
nda bulunma gereQ:ini duymas1 ol· 
du. Aynı günlerde SSCB Ankara 
Büyükelçiliği Müsteşan · Anatolia 
Kadriov bir basın toplantısı yaparak 

. Türkiye-Suriye ilişkilerindeki ger· 
ginliğe ilişkin sarfettiği "Türkiye'yı 
Ortadogu •da sıcak savaşa çekmeye 
yönelik Batı kaynaklı senaryo/ann 
zararla sonuçlanabilecegi" yolun
daki sözleri açık bir uyan niteliğin· 
deydi. 

Türkiye'nin öteden beri. İsrail' ı 
bile geride bırakarak ulusal kurtu· 
luş hareketlerini teröristlikle suçla
dığı . suçlamakla kalmayıp bunu di
ger ülkelere de ısrarla dayattıgı bi · 
linmektedir. Öyle ki tüm ulus
lararasi toplantılarm gündemine bı ı 
konuyu getirmek için adeta Çlrpın · 

maktadu. Kasım ayı başlannda Vi· 
yana' da yapılan AGiK (Avrupa Gü · 
venlik ve İşbirliği Konferansı ) top
lantısındaki tavırlan ve bu yönlü ge· 
rici dayatmaları en son örnek ola
rak anılabilir. Emperyalizme karş ı 
bölgedeki ulusal kurtuluş hareket
lerinden yana tavır alan Suriye'yt·· 
bu nedenle düşmanlık beslemekte
dir. 

Genelde emperyalizm kendi var· 
lığına yönelen halkların kurtuluıı. 
hareketlerini ve en kutsal bağımsız · 

lık mücadelelerini "terörist'' olarak 
nitelendirmekten hiçbir sakıncit 

görmezken, hatta İran . Suriye. Lib · 
ya. Küba ve Nikaragua gibi ülke ler ı 
teröristlikle suçlarken. dünyanı n 

birçok alanında bizzat kendisini n 
sergilediği devlet terörizmi ö rnek· 
lerini gözardı etmeye çalişmakta 
dır. Bu doğrultuda politikalar dah• 
belirgin bir biçimde Ortadogu ala · 
mnda da uygulanmaktadır. Filisti n 
ve Kürdistan halklarının kurtulu1 
mücadeleleri teröristlikle suçlan· 
makta ve bu kampanyanın başı ise 
TC ve israil'e çektirilmektedir. Bu · 
nun için de CIA-MiT-MOSSAD i~· 
birliğiyle çeşitli oyun ve komplo lar. 
ihtiyaç duyulduğu an gündeme kon 
maktadır. 

Kuşku yok ki, dünya ilerici ka · 
Devamı J 8. sayfada 
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Çukurca' dan Haberler ... 

Baştarafı 3. sayfada 

düşmanla bütünleştirmek ve çeteci
liSi geliştirmek istemiştir. Nitekim 
I 985' de, Erbiş köyü karakolu tah· 
liye edilmiş, fakat Yusuf Demir'in 
ısrarlı istemleri ve karakolun geri 
gelmemesi halinde istifasım suna
cağını dayatmasıyla. düşman tah
liye etti§i karakolu tekrar kur
muştur. Bundan sonra karakolun 
güvenliQi için köylülere zorla nöbet 
tutturulmuştur. I 986 yılında silahlı 
çetecili§in de örgütlenmesiyle Erbiş 
köyü düşman açısmdan önemli 
mevzilerden biri haline getirilmeye 
çalışılmıştır. Böyle bir yapıyla Erbiş 
köyü yöre halkı üzerinde baskı yap
maya ve rahatsız etmeye başlamış
tır. Zaten eskiden beri halk arasm· 
daki anlaşmazlık ve çalışmalann 
kaynaklarından biri olan ve yoksul 
kesim üzerinde baskı yaparak adeta 
haraç alan muhtar Yusuf Demir, 
üstte belirtilen gelişmelerden sonra 
bu faaliye tini daha üst bir boyuta 
ulaşhrmıştır. Bütün bu nedenlerden 
dolayı Erbiş köyü ve özellikle muh· 
tar, yöre halkı tarafından devrim
cilere şikayet edilmeye başlanmiş
tır . Devrimci güçlerin .. çetecilige 
karşı mücadele" politik ve taktik
lerinin bir gereQi o larak olaya el 
atması , alanda faaliyetini geliştir

mesi ve bizzat Erbiş köyü çetecili
Qine yukarda açıkladı§ımız dar· 
beyi vurmasından sonra. köy muh· 
tan yeni dönemde düşmanın baş

vurduQu politikanın da bir 9ereQi 
olarak kendisini kamufle etmeye, 
HRK birliklerini oyalamaya ve esas 

olarak faaliyetlerini gizliden gerçek
leştirmeye başlamıştı. Konumu 
böyle o lan Yusuf Demir'in ölümle 
cezalandırı lması halk tarafından 

sevinçle karşılanmıştır. Bu eylemle 
özellikle çetecil ik ölümcül darbeler· 
den birini yemiş, çeteler korku ve 
panik içerisine girmişlerdir. Çeteci· 
lige, ihanetin bedeli ve sonu en 
keskin ve en açık bir biçimde gös
terilmiştir. Eylemle birlikte, düşman 
tarafından bulanıklaştınlmak iste· 
nen saflardaki aynşma daha da 
berraklaşmaya başlamıştır. Halk 
güçlerinde mücadeleye güven ve 
coşku artarken. ihanetin yolu büyük 
oranda tıkanmış; bunun zaten pek 
güçlü olmayan örgütsel biçimi ola
rak çetecili§in tümüyle ezilmesi 
yakınlaşmıştır. 

Çukurca alanında HRK birlikle· 
rinin faaliyetinin gelişme seyri böy· 
!edir. Ve bu durum giderek daha da 
gelişmektedir. Nitekim gelişmeler· 
den oldukça rahatsız olan düşman 
dönemin başından beri çeteciligin 
yanısıra, direkt askeri tedbirlerine 
de büyük boyutlar kazandırmıştır. 
Özel vurucu komando birliklerini 
arka arkaya alana sevkederken, 
kendi askeri mevzilerini adeta 
muazzam tahkim edilmiş ortaçaQ 
kalelerine dönüştürme faaliyetine 
girişmiş, pusu ve komando devriye 
denetimini yaygınlaştırmış. heli
kopter keşif ve devriyesini günde 
birkaç sefer yapılacak düzeye çıkar· 
mıştır. Bu ve benzeri açık askeri ted· 
birierin yanısıra bir yandan çete-

Emperyalist Oktar Suriye'ye Yöneldi. .. 

B<UJtarafı 1 7. sayfada 

muoyunun hiç de yabancısı olma
dıgı ve daha önce ABD' nin libya 
saldırısında gerekçe olarak öne sür
düğü "Batı Berlin diskotek olayı" 
gibi, ingiltere'nin öne sürdügü bu 
son iddia da emperyalizmin bu tür 
komplolannın bir örneğidir. Bu ola· 
yın Sur,iye 'ye nasıl yamanmaya ça· 
lışıldığını Devlet Başkanı Hafız 

Esat. ABD' de yayımlanan Time der· 
gisinin. "İsrail gidi servisinin İsrail 
uçağına bomba yerleştirmeye kal· 
kocağına gerçekten inanıyor m us u· 
nuz?" şeklindeki sorusunu yanıtlar· 
ken şöyle dile getiriyor: "Bizim yo· 
rumumuza göre İsrail gizli servisi 
uçağı bombalamayı planlamadı. 

Bomba kanmadan önce durduru
lacak bir operasyon planladı, böy
lece şimdi yaptığı gibi olayı politik 
malzeme olarak kullanacaktı. Bu 
olaydan gerçekten karlı çıkan kim· 
dir sizce? Suriye olayla ilgili değil; 
bir uçagı bombalamakla İsrail'in 
sonu gelmez. Suriye dünya önünde 
sivii bir İsrail t.ıçagını düşürmeye 
kalkışmakton gurur duymaz. Eğer 
bu işin arkasında Suriye olsaydı, 
sözkonusu sanık İngiliz mahke· 
mesine çıkmozdı bile. Olayın he
men ardından Londra 'daki Suriye 
Büyükelçiligi'ne gidip, Suriye için 
çalıştığını söylemiş. Elçilik görevli· 
leri çok şaşırmışlar ve güvenlik yet· 
kililerine sormuşlar konuyu. Sonra 
da adama elçiligi terketmesini, yok· 
sa İngiliz polisinin çağnlacağını 
söylemiş/er. Bunun üzerine terörist, 
'Neler yapabileceğimi göreceksi· 
niz' diye boğırmı.ş. Daha sonra bu 
adamın Nezar Hlndawi adında bir 
Ürdünlü olduğunu öğrendik ... Terör 
eylemleriyle ilgimiz olsaydı mahke· 
meye çıkmomolonnı sağlardık. 

Ama terörizm İsrail'in çıkar
Ianna hizmet eder, bizimkilere de
ğil." (Aktaran Cumhuriyet, 16 
Ekim 1986) 

Olayın arkasında İsrail'in bulun
duyu görüşü yalnız Suriye Devlet 
Başkanı'na ait deQil. İngiltere'nin 
ça§rıs1yla Suriye'ye bazı yaptının 

kararları alan AET ülkeleri bile aynı 
görüşteler. Fransa Başbakanı Jac
ques Chirac'ın, "Federal Almanya 
Başbakanı H. Kohl ve Dışişleri Ba
kanı H.D. Genscher'in, Hindawi'nin 
girişiminin arkasında İsrail gizli 
seroisi MOSSAD 'ın bulundugunu 
söyledikleri" yolundaki açıklaması 
geniş yankılar uyandırdı. Zaten bir
çok çevre, daha "Tokyo Zirvesi" sı
rasında Reagan'ın Suriye'yi açık 

hedef olarak gösteren tehditvari 
açıklamalarından da, bu tür kamp
Ioiara başvurulaca§ını tahmin et
mekteydi. 

Emperyalistlerin hedef olarak 
neden Suriye'yi seçti§i, tüm zehirli 
oklarını neden bu ülkeye yöneltti!Ji 
sorusunun yanıtını ise doQal olarak 
Suriye'nin bölgede giderek artan ro
lü ve bölge ilerici güçlerinin merkezi 
konumunda olması gerçe§inde ara· 
mak gerekmektedir. Daha önce çe· 
şitli yazılarımızda detay!Jca ortaya 
konan bu o lgu günümütae daha da 
belirginleşmiştir. Ortadoğu'da ya
şanan son gelişmele r, özellikle altı 
yılını dolduran lrak·İran savaşı ve 
PKK önderliğindeki KUKM'nin var· 
dığı boyutlar. bölgede öteden beri 
var olan ve hem emperyalizm hem 
de sosyalizmin bir türlü tam olarak 
kesin sonuç alamadığı 'kararsız 

denge'yi zorlamakta dır. Çeşitli güç
ler bölgeye İran·lrak savaşı biçi· 
minde yansıyan ve savaş koşulla
nnda saQianmış bulunan bu dengeyi 
kendi lehlerine dönüştürme çaba
sındadırlar. Anti-emperyalist mü· 
cadelede hızla bir önder konumuna 
yükselen Suriye' nin bu dengede 
önemli bir rolü oldugu ortadadır . 

Bölge ilerici güçlerinin dayanış

masında öncü rolü oynamaktadır. 

Gerek, esas olarak küçük-burjuva· 
zinin damgasını taşımakla birlikte 
köylülük ve proletaryanın da içinde 
bulunduQu geniş bir kesime daya
nan yönetimin içte ve dışta sa§la· 
dıgı etkinlik; gerekse Türkiye, Irak, 
İsrail ve Lübnan'la komşu olması . 
itibarıyla önem kazanan co§rafik 

Kasım 1986 

cili!ji geliştirmek için alan gene
linde yeni s iyasal toplantıları arka 
arkaya yaparken, diğer yandan 
çete-kontrgerilla karı~ımı ve gl'rillo 
giyimli birlikler ha linde alanda 
dolaşmaya . halka saldırrn<:~yit, 

HRK birlikle rini tuzağa ve kompl rr
lara düşürmek için faaliyf't yü riit· 
meye başlamıştır. Bu güçl~r ı,ınırı 
ihlal ederek bu yünlü faaliy et le rini 
ve özellikle komplo v~ pro· 
vokasyonlarını Güney Kürdiı,tan 

sahasında da gerçekleştirmektedir· 
ler. Böylesi saldırı ve provoka!ııyon· 

lar peşinde olan işgalci düşman , 

a!justos ortalarında HRK birlikleri
nin üs alanı gözüyle baktı§ ı Bri!ı> . 
Şulakove Güney Kürdistan ' ın Yara· 
göl çevresini he likopte rlerle tara
yarak ateş altına almış. bu alanlara 
bahsedilen özel kontr•gerilia birlik· 
le rini indirerek operasyona giriş

miştir. 

Bununla yetinmeyen düşman 

giderek kendisini daha fazla sava· 
şın düzeyine göre hazırlamaktadır. 
Çukurca merkezinden çevre a lan
lara geceleri sık sık top atışlan yapıl· 
maktadır. Olaydan 4 gün sonra 
Çukurca üzerinde Irak yönetimiyle 
ortaklaşa 15 dakika kadar süren ve 
birden fazla uçağın katıldığı bir 
hava saldınst gerçekleştirilmiştir. 
Hava saldınsanda Çukurca'nın Eriş, 
Şulako köyleri ve Bilecan·Erbiş 

arasmdaki da!jlık arazi yo!jun bir 
şekilde bombalanmıştır. Olayda 
birçok ev hasar görüp duvarlan çat· 
larken, köylüler ayrıca maddi za
rara u§:ratılmıştır. Aynı anda Güney 
Kürdistan'daki lak·l askeri kampı 
da bombalanmıstır. 

Esat Harran 
5 Ekim 1986 

konumu bakımmdan Suriye, izle
diği politikayla emperyalizmin sal· 
dırı ve planlarını bozan, emperya· 
lizme karşı direnişin odaklaştı §ı 
önemli bir merkez durumundadır. 
Bu nedenle emperyalistler özellikle 
I 980'li yılların başından bu yana bir 
yandan içten yönetimi devirme 
komploları hazırlarken. bir yandan 
da dıştan İsrail'i saldırtarak bu etkin
li§i kırmak istemiştir. Ancak Suriye 
yönetimi izlediği kararlı ve akı llı po· 
litikasıyla İsrail saldınlarını boşa 
çıkarmasını bi Imiş, Lübnan ve Filis
tin alanında Arafat gericiligine 
karşı ilerici-devrimci gruplara yar
dımcı olmuş ve bugün nüfusunun ve 
cografyasının da ötesinde bö lge ça
pında bir güce ulaşmış. bölgedeki 
birçok halkın kaderi üzerinde rol sa
dibi durumuna gelmiştir . 

Bugün gelinen noktada. başın ı 

Tlirk faşizminin çekti9i. İsrail. Mı
sır. Ürdlin. Irak. Suudi Arabistan. 
Arafat ve Körfez ülkele rinin oluştur

duğu gerici bloka karşı: i ran. Libya. 
Liibııcm ve Filistin ilerici güçleri. 
Güney Yemen ve Kürdistan ulusal 
kurtuluş güçle rinden oluşan ilerici 
blokun başını çeken Suriye'nin. 
bölge gericiligine ve e mperyalizme 
karşı mücadelede daha da ileri 
adımlar atması muhtemeldir. 

İşte bu ö~ellik l eridir ki, Suriye'yi 
bölge çapında emperyalizmin bir 
numaralı hedefi haline getirmiştir. 
Emperyalizm. bölge halklarıyla 

sosyalist sistem arasındaki bu köp· 
n1yü kaldırmadan bir sonuca ulaşa· 
mayacaSını hesap etmektedir. 

ABD'nin başını çekti§i emperya· 
list sistemin OrtadoQu'da her türlü 
çılgınhgı göze alarak dengeyi kendi 
lehine çevirme çabalarına, başta 

sosyalist sistem olmak üzere bölge 
ilerici·devrimci güçleri de seyirci 
kalmayacaktır. Emperyalizmin tüm 
tehdit, şantaj, komplo vb. çırpınış· 
!arına karşılık, bölgenin objektif 
gerçekligi ve tarih ilerici güçlerden 
yanadır. 

Sayfa 18) 

14 Temmuz Direnişi ile Yeni ... 
Baştarafı 7. sayfada 

ler bunca imkan içinde zaferle 
tamamlay rımw~.<wk tarih bizleri la· 
nf'lkyl~r -- r-ktir." 

Ti:ıu~ ııin y•ııldit~, lıiıyle~i <,oy lu bir 
it:tirrı Vf' çrıbcıy l a Kürdiı,titn 'a gitti ve 
din~ni~ rrıu cad~ l~<,irı ~ kaııldı. 1984 
yılı brıhrırındcm ba.,Jayarak direni!ıo 
~rı va~ırnızı rı f~rı rind~ yük<,E:d tilmesi 
~ereken Hakkari bi,fge~ind~ki d~v
rimı:i ç cılı ~m<:ı lar ic,inde yer a ldı. 

Şehit dü'!tu9Lı ana ködar çe~ irli 
düzeylerde c,c,rumluluklar ü~tle· 

n~rek devr imci c,a\: a~ ı bu alanda 
derinle~tirmeye çalı~tı . Bu alanda 
dü~man kuvvetle rin e kar~ı geli~t iri· 
len birçok saldırı eylem in e bizzat 
katıldı ve ulu~al direniş savaşımızın 
bu alanda kökle~mesinde büyük 
katkılarda bulundu. I 986 yılı Bahar 
Atılımında düşmanın mücadelemi· 
zin karşısına çıkardığı ajan•milis 
çeteterin dağıtılması mücadelesine 
önderlik etti. Ve Taeettin yoldaş. 

devrim şehit lerine ve tutuklu yol
claşiarına verdigi sözü tuttu. Onl~· 
rı n kanlarıyla ve engin direnişl eri yl" 

çizdikleri aydınlık yolda şaşmi'dHıı 
yürüdü ve bu yolda şehitlik TTrl! Yıl·· 

besine ula.ştı. 
Bize düşen görev Tac~ttin yol

daşın anısına baglı kalmak. O'nun 
gibi zaterkazanan bir devrim <.:i liüt' 
ulaşarak Parti çizgimizi haya ı ., 

geçirmek. cepheleşen ve ordu· 
la~an bir halk yaratarak ülkl'miı i 

bağımsızlıga ve halkımızı ö zgür
lüğe kavuşturmaktır. "Eibe ıt tt bi· 
zim de günümüz gelen• k'' sözü 
bugün pratik bir gerçeklik haline 
gelmiştir. Bugün zafere doğru iler
leyen mücadel emizde do!jacak ba
ğımsız ve özgür Kürdistan, Taeettin 
yoldaşın anısına dikilecek en büyük 
anıt olacaktır. 

- Taeettin Yoldaş Ölümsüzdür! 

Adıyaman Direniş Kalemiz Olacaktır ... 
Baştarafı 6. sayfada 

lerime karşılık verebilir." O. bu 
kinini her gün. her saat düşmana 
saldırarak kusmak istiyordu. Kısa 
süreli direniş mücadelesinde fırsat 
buldukça düşmana saldırmış; bu 
saldırı ruhu O'nu en son Kahta dire
nişinde görüldüğü gibi, düşmanın 
yıllarca unutamayacağı bir korkulu 
rüyası haline getirmiştir. O'nun bu 
kahramanca direnişi kitlelerde düş
mana karşı kini ve öfkeyi daha çok 
geliştirmiştir. 

Kısacası. ibrahim ERKENEK; 
düşmana karşı dizginlenemeyen bir 
kin ve nefreti n sembolü. köylü genç· 
li§in yılmaz bir savaşçısı . Partimi· 
zin ve halkımızın degerli bir eviadı 
olarak ulusal kurtuluş mücadele
roizde daima yaşayacaktır. 

Kahta direnişi , Adıyaman'da 
giderek yükselen ulusal kurtuluş 

mücadelemizde anlamlı bir direniş 
olarak anılacaktır. Bu direnişte, düş

manın geçmişten beri Adıya

man'da geliştirmeye çalıştığı ihanet 
eQilimine bir kez daha ölümcül bir 
darbe indirilmiş. bu alanda gelişe
cek biricik egilimin direniş olaca§:ı 
gerçeği bir kez daha çarpıcı bir bi
çimde gösterilmiştir. 

Sömürgeci-faşist nın ta işbaşı na 
gelişinden bu yana Adıyaman zemi· 
ninde ihaneti geliştirme k iç in çeş itli 

oyunlar tezgahlamışlır. Bu alanın 
Kürdistan'ın iç taraflarına açılan bir 
kapı olması ve taşıdığı stratejik ö
nemden dolayı mutlaka kendi otori· 
tesinin etkin olduğu bir a lan olarak 
kalması gerektiğini bilen düşman 
bu nedenle alan üzerinde her zaman 
önemle durmuş tur. Bir yandan sos
yal-şoven ve küçük-burjuva refor
misı e!jilimlerin alanda gelişmesi i· 
çin alabildigine açık kapı bırakı r

ken, diger yandan da mezhep çeli ş· 

kilerini körüklemiş, halkı bölüp par· 
ça layarak kendi etkinli§:i altına a l· 
maya çalışmışt ır. 12 Eylül sonrası 
dönemde ise teslim olan bazı unsur
lar vasıtasıyla yılgınlık ve tesli· 
miyeti geliştirmek için özel çaba 
harcamıştır. 

Ancak cunta öncesi dönemde 
mücadelemizin yakından etkile· 
diQi alanda, faşist darbe sonrasında 
da Faik ALAGÖZ, Ali Rıza SÖYLE· 
MEZ, Müslüm ÇETiN ve imam 
Hüseyin COŞKUN yoldaşların her 
türlü ihanet ve teslimiyet eğilimine 
karşı kararlılıkla direnmele ri ve 
halkla ilişkileri sıcak tutmaları düş-

ma nın oyunlarını bir bir bozmuştur. 
Adıyaman halkı bagrıodan çıkar· 
dıgı bu de§erli yoldaşlanmızın kah· 
ramanca direnişlerini yine Sabri 
GÖZÜBÜYÜK yoldaşın direnme 
destanını ve Ramazan KAPLAN yol· 
daşın kendilerine aşıladı§ı direnişçi 
özü asla unutmamış ve bunlara 
sahip çıkmıştır. 

Alanda Faik ALAGÖZ ve Ali 
Rıza SÖYLEMEZ yoldaşlarla baş· 
!ayan, direnerek şehit düşme halka· 
!arına 14 Mayıs günü Kahta Dire· 
n işçileri Ömer ARSLAN ve ibrahim 
ERKENEK yoldaşlarla bir yenisi 
eklenmiş ve Adıyaman artık kesin 
olarak ulusal kurtuluşun adım adım 
boy verdiği bir zemine dönüşmüş
tür. Bu alanda düşmana peşpeşe 
agır darbeler indiren ve giderek 
artan güçlü eylemlerimiz bu gerçe· 
9in en büyük kanıtıdır. 

Kahta direnişçileri. eylemleriyle 
ihaneti bir kez daha lanetlemiş; 

öncülerinin şerefle taşıdıkları Parti 
bayrağını daha da yükseklerde dal· 
galandırmışlardır. Adıyaman halkı 

bu yo ldaşlanmızın şahsında dev bir 
gücün sömürgeci egemenliğe karşı 
önünde d urulamaz etkin otoritesini 
yaşamış ve ulu~aı kurtuluşa olan 
bağlı lı!j ı derinle~miştir. Bu alan· 
larda Ömer ve İbrahim yoldaşlar 
özelde Kahta, genelde Ad ı yaman 

halkının ulusal kurtuluş mücade
lesindeki birliginin sembolleri ol~ 
muş; direnişleriyle bu birligi pekiş· 
tirmişlerdir. 

14 Mayıs Kahta direnişçileri 

kendi kendisini anlatan, ba!jımsız
lıga ve özgürlü!jt> susanllŞ bir ülkl' 
ve bir direnişin tarihidir . Bi z o nl em 
sadece aniatmakla hiçbir zaman 
gerçekliklerini dile getiremeyiz. 
Bunu yapmakla ancak yoldaşlık 
görevlerimizin sadece bir yanını ye· 
rine getinniş olaca!jız. Partimizin 
tüm şehitl eri gibi bu şehitlerimizin 
direniş anılarına baghlı!jın bir ge· 
reği olarak, onlar gibi yaşayacak : 
tüm benliğimizi ve irademizi zor
layarak ve yükseltmiş oldukları 
direniş bayragını yere düşürmeden 
gerektiği yer ve zamanda onlar gibi 
ölmesini de bileceğiz . işte o zaman 
şehitlere karşı sorumluluklarımızı 
yerine getirmiş olaca!jız. Onların 

Partiye, halka ve tüm devrim şehit
lerimize duydukları derin sorumlu
luk ruhu bizim rehberimiz olacak· 
tır. 

- ŞehitlerinDireniş Ruhu Yaşıyor! 
-Yaşasın 14 Mayıs Kahta Direnişi! 
-Yaşasın Halk Savaşımız! 

Şahin Kılavuz Silahlı Propaganda Grubu' ndan 
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Ele Geçirilen Her Mevzi Yeni ... 
Baştarafı 16. sayfada 

lediğini gô'rıi'yorsak, bu ordu ol- bir sava!i ve kazan ılmayacak bir 
maksızın devrimin gerçek zaferinin askerlik bilimi de yoktur. Sava~ m 
olanaksiZ oldugunu biliyorsak, bu di§er mücadele biçimlerinden fark
kesin ve direkt sloganı kullanmalı. ldıklar arzeden yan ları vardır. Bu 
yaymal ı, her giinkü siyasi etkinliği- çok iyi kavranmalı ve ona göre 
mizin denek taşı haline getirmeli- hareket edilmelidir. Sava!juı ken
yız... dine özgü kuralları vardır ve ke-

0 halde önümüzdeki dönemde ; sinlikle bu kurallara uyulmalidır, 
nicel ve nite l o larak büyürneyi esas bunda öz disiplin esası.-. Çünkü; 
olarak ele almak, zaferi kazanmak kurals ız bir sava!jm yürütülmesi, 
için ordulaıtmak geli.!imeyi, büyü- disiplin ögesinin (bu savaı:ıta çok 
meyi hedefleyen, ona uygun bir yö- önemlidir) gevşetilmesi bera· 
netimi e usta taktikleri günlük pra· berinde uyu!iuklu§u,hantallı§ı , ba&ı 

tik uygulamalarda hayata geçiren boşlu§u . e~kiyalığ ı do§urur ve bu
bir ilerlemeyle ba~arıları yaratma- nun sonucu güçlerin mahvtdır. 
lıyız . Halk ordusu ; sava!j alanında Siyasi mücadeleyle silahlı mli
ve halkın içinde olu~ur.Ama burada cadeleyi birleiijtirebilen, ko!jullara 
halk sava~ının askeri sanatını tüm göre toparlanan ve da§ılmayı sa§
yönleriyle kavradığımızı söyleye- layan , saldırmak için geri çekil· 
miyoruz .Bu alandaki ciddi eksiklik- mesini bilen ve yeniden saldırıya 
lerin ise halk sava&ının askeri hazırlanan , merkezi bir koordi~ 

sanatının, askeri bilimin iyice kav- nasyona ve hareket insiyatifine 
ranmasıyla giderilebilece§inin sahip, doğru , yetenkil bir yönetimin 
önemi açıkça görülmektedir, ve ba~arı derecesi fazladır. 
gelinen aşamada bunun kavran · Savaıj:m amaç ve hedefine uygun 
ması, eksikliklerin giderilmesi bir o larak hareket e tmek ; geriliayı esas 
zorunluluk haline gelmi.!itir. almak ama di§er mücadele biçim· 

Sava!jm askeri sanatı. ba&ka lerini reddetmeden bunlarla birle!j· 
alanlarda deği l. do§rudan savai'j tirmek ; savaıj:ı adım adım geli!j· 
içerisinde ~iı \' a ~ ılarak ö§renilir. tirmek ; geri lla ile hareketli sava!iı 
Bugünt? kadar t- ld ~ ı.•tl ilen deney ve geli~tirmek, ayaklanmaya varmak, 
tecrübeler yeteriıu:ı.· bilince ç ıkarı· güçlü gerilla müfrezelerinden orduya 
lırsa. sava~ma bir sanat olarak ula&mak demektir . Ç in'de , Viet· 
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gerilla sava~ı. di§er sava!j biçim· 
leriyle birlikte sonuna kadar ba!j
vurulacak olan ve devrimimizde 
stratejik bir rol oynayan bir sava!j 
biçimi dir . Gerilla sava!jı esasında 

bir saldırı sava !j ıdır , savunmaya 
asla gelmez ve gerilla sava!jında 

savunma ölüm demektir . Gerilla, 
esnek manevra ve hareket kabi
liyetine sahip özelliğiyle sava!jın 

insiyatifini her zaman elinde tutar . 
Bundan ötürü, dÜ!jmanın istediği 

yer ve zamanda de§il , kendisinin 
isted~i yer ve zamanda dü!jman ı 
sava!ja çeker ve sava!jır. Her zaman 
için dü!jmanın derinliklerine kadar 
nüfuz etme imkan ve olanaklarına 
sahiptir. Özellikle de, ülkemizin 
co§rafyası, arazi yapısı. orman ları 

ve aktif kitle deste§i gerilla savaı:ıı 
için son derece elveri!jlidir. Kısa
cası, bir bütünsellik içerisinde ele 
aldt§ımızda, Kürdistan Ulusal Kur
tulu!i Mücadelemiz dü~man kar~ı
sında üstün bir konumdadır . Fakat 
bu kadar elveri~li olanakları tam 
de§erlendiremedi§imizi de belirt· 
rnek zorundayız . Parti takti§inin 
s ın ır lı bir uygulamasıyla ne kadar 
önemli geli~melerin ya.!iandı§ı pra 
tikte kanıtlanm ~tır . Hareket tarzın
daki tüm acemiliklere ra§men sa§
lanan geliiijmeler hiçbir !jekilde kü-

çümsenemez. Dönem . kararlı dire
ni.!i içindeki karars ızları. inançsız
ları, oportünistleri dı.!italayarak 

sürnıÜ.!itÜr. 

Yeni dönemde acemi adımlarla 
yürümek, döneme uygun örgüt ve 
mücadele geli.!itirmemek çok vahim 
tehlikelere yol açar. Fakat yeni 
dönem . gerillaya, örgüt ve müca 
dele biçimleriyle esnekli§ini kay
betmeden sürekli kendini yeni bi· 
çimiere geçiı:ı yapmaya hazır halde 
olmayı dayatmaktadır. Çünkü: 
''Yeni tehlikeler ve yeni kurbanlar 
getiren her yeni mücadele biçimi 
buna hazırlıklı olmayan örgiitlerin 
dıi.zenini zorunlu olarak bozar. Eski 
propagandacı çevrelerimizin örgiitle
ni~i. ajitasyona geçildiğinde bozul· 
mu~tu . Giisterilere sıra geldiğinde, 

komitlerimizim iirgiitleni~i zarar 
gi.irmii~tıi. Hangi sava~to olursa 
olsun. her tiirlıi' askeri harekat, 
sava~çıların saflarında belirli bir 
diizen bozukluğuna yol açar. Bun· 
dan sava~ yapılmaması gerektiği 
sonucuna vanlmamal ıdır. Yalnızca 

sava~mayı öğrenmek gerektiği 

sonucu çıkarı/malıdır . Hepsi bu 
kadar ... " 

Bugün , Kürdistan Ulusal Kurtu
lu!i Mücadelesi yeni bir dönemin , 
yeni bir atılımın sınırlarına gelip 

-Kahrolsun Faııist Türk Sömürgecillgi ve Uııakları! 
-Zafer Direnen, Savaşan Halkımızın Olacaktır! 

Sayfa 19) 

dayanmıştır . Düşmanın yürüttü§ü 
"öze l savaş"ın gelişim seyri ve içine 
dü!jtü§ü durum yenilginin ifadesi
dir. Gerek devrim cephesinin, ge· 
rekse kar~ı-devrim cephesinin du
rumlarında her bakımdan yeni ge
li~nıeler yaşanacaktır. Faşist Türk 
sömürgecileri, "özel savaş"ı ne 
kadar tırmandırırsa tırmandırsın , 

bugüne kadar oldugu gibi , bundan 
sonra da halkımızın bağımsız si · 
lahlı mücadelesi kari'jısında tüm 
ba§lantılarıyla yenilmekten kurtu
lamayacaktır . 

Yeni dönem hiçbir yetersizli§i , 
acemi sava!jçılığı, gev!jekliği kabul 
etmeyecek kadar ac ımasız ve gör
kemli olacaktır. Savaş birlikleri· 
miz, gruplarını IZ devrimci ordunun 
emir·komuta zinciri iç inde , en yük
sek saldırı ruhuyla askeri öz disip
lin kuralları içinde düşmanın !iiddet
li sava~ımına kar.!iı halkımızın dev
rimci ıtiddettini uygulayacaktır. Sa· 
va !i. atilımlarla, parça parça geli.!ie
rek silahlı devrim üslerinin yaratd· 
masına ulaııacaktır. Ele geçirilen 
her mevzi yeni bir mevzinin kazan ıl · 
masına , elde edilen her üs yeni bir 
devrim üssünü do§uracak olan sa
vaş esprisi esas alınarak yeni döne~ 
min görkemli ba~ardarma doğru 
yürünmelidir. 

- Ya~asuı Zafer Yolunda Ilerleyen Halkanız m Ordulaııma Mücadelesi! 
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Türkiye-İran Görüşmelerinde A§ırlık ... 

BaJtarafı ll. suyfada 

yeni dayanaklar hazırlanmakta . bu 
politikanın bir uzantısı olarak Gü
ney Kürdistan otonom güçle ri meş
ru görülerek. dayatmalarda bulunul
makta. isteyerek olmazsa boyu:l
duruk alt ına alınarak işbirliQi yap ıl· 
maya zorlanmaktadır. Bu gelişme 
ilkel miJiiyetçi hareketin çıkar· 

larına denk düşmektedir. Nedeni 
ise , Partimiz önderliginde gelişen 
UKM. Kürdistan çapında ilkel 
milliyetç i harekete büyük darbeler 
vurmuş. önemli ölçüde geriletmiş· 
tir. Esas olarak gücünü Güney Kür
distan'daki devrimci ulusal kurtu
luş hareketini önlemeye ve Kürdis· 
tan bütünlü§ünde devrimci geliş· 

meleri tasfiye etmeye harcamakta· 
dır. 1-KDP sınıf karakterine. geçmiş 
tarihsel tecrübelerine. toplumsa l 
özellik lere. Türk burjuvazisi ile 
ili şki ve ittifaklanna, bunların da
yandıgı tarihi ve toplumsal temel
lere dayanarak. Partimiz şahsında 
ulusal kurtuluş mücadelesini imha. 
sınırlandırma ve tasfiye etmeye 
ı.;a lı~nıakıadır . Bunun için tasfiye 
etmeyi daha kurallı hale getirmeye 
ve daha degişik biçimlerde sürdür
meye ça lı şmaktadır . Adeta Kürt 
işbirlikçi li !}i \ ' l' ilMnetini milliyetçi
lik mask,·~in<' lıı ı niııdi.irerek. en 
ge n i~ uiı ~ ll·riıı ı ık\· iyesi ve bazı 

kolıuk dcgnekleri ile devrimci ulu· 
~ di kurtuluş hareketinin gelişimine 
karşıt. sahte bir işbirlikçi-tasfiye
d blok geliştirme bu çabanın özü 
olmaktadır. 

Bu yapısıyla . pratik konumuyla 
ve- yönelimiyle ulusal kurtuluş ha
re ketinin gelişimi önündeönemli bir 
enge l oluşturan 1-KDP. halkın gü
c üne ve mevcut ortamın olumlu 
özelliklerine önemli zararlar ver
m ektedir. Yakın dönemde yaşanan 
tecrübele r. KOP'nin klasik aşiretçi 
burjuva çizgisi. KUKM' ni yenilgiye. 
emperyalizm ve her türlü gericilikle 
birl eştirmeye götürdü. O halde bu 
yol işbirlikç ilik . tasfiyecilik, ihanet 
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ve uşaklıgın yoludur. Bu yo lda şekil· 
\enen yet pı JMrça lanmadan ve aşıl
madan. Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Hareke ti ge lişmeyecek tir. Bu yapıyı 
Kürdistan ' ın her tarafında aşman ın 

koşulları her zamankinden daha 
olgundur. Be lli ki. Kürdistan 'daki 
devrimci güçler önünde böyle bir 
gelişmeyi yaratma giirevi vardır. O 
halde tutulması gereken yol bellidir. 
Faşis t Türk sömürgecili§ine karşı 
direnme, devrimci ulusal kurtuluş 
mücade lesim her alanda daha da 
geliştirerek sürdürme. bu mücade
leye karşıt işbirlikçi-tasfiyeci blok 
oluşturmayı terkederek. buna karşı 
mücadele etme ve bu temelde 
ilişki l e ri geliştirme yoludur. Birin
cisi; uzlaşmacıhk. işbirlikçilik . tas
fiyecilik ve ihanet. ikiılcisi ; direniş. 

mücadelecilik. devrimcilik ve yurt
severliktir. Bu konuda hatalı bir 
tutum Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesi ve bölge halklanmn_ 
geleceQi açısından önemli sakınca· 
lara yol açacaktır. 

Bu konuda ilgili birinci taraf 
olarak. Kürdistan halkının tavrı net· 
tir. Bu tavır. sonuna kadar Kemaliz
min özünden oluşan faş ist yönetime 
karşı direnme ve Türk sömürgecili
ğini her türlü dayanaQı ile birlikte 
ortadan kaldırma tavrıdır:i>artimiz 
ve halkımız bu yönlü mücadelesinin 
komşu halkiara da çok şey vereceQi 
inancıyla savaşmaktadır ve zafere 
kadar direnme azmindedir. Ayrıca 
bölge halklannın he r türlü ba§ım
sızlık ve de mokrasi haklarına saygı 
duymakta. sonuna kadar destek
Ie rnekte ve faşist sö mürgeciliQ:e 
karşı direnerek bu görevini yerine 
getirmektedir. Halkımız bugün bu 
mücade lesini önemli bir noktaya 
götürüp dayandırmıştır. Her şeyden 
önce İran-Türkiye görüşmeleri. ge· 
lenekse l Türk politikasının bir iflası 
olarak, yüzyıllarca inkar edi len bir 
ge rçeğin po litik platformlarda ken
disini dayatmasını ilk defa gündem-
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leştirmiştir. Başta sözkonusu iki 
devlet arasında sorunun görüşülür 1 

hale gelmesi ve hem de Türk devleti· 
nin bir dayatması olarak bunun 
gerçekleşmes i demek. yüzyı llar bo
yu süren inkarc ı politikanın iflası 

deme ktir. Bu KUKM açısından 

önemli bir adımı teşkil etmektedir. 
Her ne kadar Türk devleti, İran'a 

bulundugu dayatmalarla bir daha 
Kürdistan ' ın tüm parçalan üzerinde 
oyun oynamak ve bu noktada ken· 
disini bir bütün olarak Kürdistan'a 
yönelik politikanın öncüsü haline 
getirmek istediyse de şimdilik bu 
tutmamıştır. Herkesten önce İran 
açısından da bu nokta büyük önem 
arzetmekte ve İran . faşist yönetimin 
emellerini görmek durumundadır . 

Faşist sömürgecilik. Kürdistan hal
kına yönelik politikanın öncülü
günü ele geçirmekle bölgesel poli
tikanın biricik egemen gücü olmayı 
hedeflemektedir. Kürdistan Ulusal 
Direniş Mücadelesinin gerileti lmesi 
ve hem de bunun fa şi~ ı yil ne timin 
önderiiSiyle bastırılmas ı . ke malist 
yönetimin yayılınac ı politikas ı 

önündeki bu en ciddi t> ngelin kal
dırılması demek. faşi s t rejimin di z
ginlerinden boşanarak t'mperyal"iz~ 
min bö lgesel çıkarlarının da bir 
gereQi o larak. bölge halklarını bo· 
gazlama girişimlerinin önünün açıl
ması demektir. Bunda herkesten 
çok emperyalizmin uşa§ ı faşist 

Saddam rejimiyle savaş halinde 
olan İran rejiminin büyük bir zarar 
gii rmemesi bekl enemez. Bu neden
le. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Müca
delesine karşı en ufak bir uzlaşma o 
düzeyde faşi st yönetimin ömrünü 
uzatmakta ve başta İran devletinin 
çıkarları olmak üzere. bölge halk· 
larının çı karlarına da o düzeyde 
zarar vermektedir. Dolayısıyla İran 
rejimi Türk devlet inin özünü gör
mek ve atacagı he r adımda bunu 
hesaba katmak durumundadır. 

Halkımız. anti-emperyalist müca· 
delede bölge halklarına yapabi
leceği her türlü yardımı. faşist Türk 
sömürgecil iğine karşı savaşarak 

yapmaktadır. 
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İk~nci 15 Agustos Atılım1nın ... 
Baştarafı 5. sayfada 

gelişmiş bir düzeyde 1975-78 döne
minin zaptedilmez saldın ruhuyla
donandı. Sagladıgı böylesi köklü 
gelişmeler temelinde ve kendisinin 
de arzu ve iste§i olan Kürdistan 
çalışmalarında Parti tarafından gö· 
revlendirldi. Ve 1985 ' in güzünde 
Hakkari bölgesine ulaştı . 

Seyfettin yoldaş , 1986 yılında 
Hakkari bölgesindeki devrimci ça
lışmalara ve devrimci savaşa en ön 
saflarda katılan bir devrimci mili· 
tan oldu. Kış ayları boyunca yöreyi 
ve kitleleri tanıdı , alanda bulunan 
arkadaşlarıyla kaynaştı ve bahar 
atılımı için yapılan hazırlık çalış~ 
malarına katıldı. 18 Mart 1986 
günü Hakkari bölgesinde bahar atı
lımını başlatan Uludere·Roboski 
karakolu baskınında hücum grubu· 
nun komutanıydı . Daha sonra alan
da gerçekleştir i len çok sayıda silah
lı eylemde degişik düzeylerde görev 
aldı ve başarıyla yerine getirdi. 
Alanda yaz atılımının ve ayn ı za· 
manda Kürdistan devrimci savaşı
nın yeni bir zirvesi olan 12 Agustos 
Uludere eyleminde yine hücum gru
bunun komutanı iken proletarya ve 
halk kahramanlığının ölümsüzlük 
mertebesine ulaştı . 

Seyfettin yoldaşın. 1986 yılında 
Hakkari bölgesinde gerçekleştiri

len atılımlar ve genelde devrimci 
savaşımızın gelişimi iç indeki yeri ve 
rolü belirgindir. Bu rol . 1986 atılı
mının taşıdıgı anlam içinde kendini 
göstermekte ve bu atılımın Kürdis· 
tan devrimci savaşının geleceğ i 

açısından oynayaca§ı tarihi ve be· 
lirgin yerde kendini açıkça göster
miş bulunmaktadır. Seyfettin yol
daş. ulusal direniş savaşının gelişi
minin ve ulusal direnişte partileş
menin yeni ve seçkin bir sembolü 

olmuştur. 

Evet. Seyfettin ZOGURLU yol
claşı tüm gerçekli§iyle tanımak ve 
anmak bütün devrimciler için büyük 
önem taşımaktadır. O'nun şah

sında on yıl gibi uzun süreli olarak 
Türk sömürgecili§ine ve gericiliSe 
karşı yürütülmüş dopdolu bir mü ca· 
dele yaşamı vardır; düşmana vur
roada büyük cesaret, ataklık. yurt· 
severlik, kin ve öfkesi bulunmakta
dır; devrimci pratikten kopmayan, 
mücadelede sancılı, zorlanmalı ola
rak yaşadı§ı dönemlerde bile bunu 
sürdüren ve bu yapısı üzerine karar· 
lılıkla yürüyerek kendini yenileyip 
partileşmede ve devrimde zaferi 
kazanan yenilmez ve yılmaz bir kişi
lik vardır. Seyfettin yoldaş. doğru ve 
olumlu olana en önde yürümenin. 
olumsuzlukları yenmesini bilerek 
olumlu ve devrimci olanı yaratma
nın ve her koşul altında devrimci
leşme ve devrimci gelişme sa§la
manın seçkin bir temsilcisidir. o·
nun devrimci yaşamı tüm devrimci
lere öQretici bir örnek olacak, adı ise 
ulusal kurtuluş mücadele mizin bir 
parçası olarak anılacaktır. 

Böyle bir kahramanlık karşısın· 
da, biz mücadele arkadaşlarına. 

O'nun yolunda kararlılıkla yürümeyi 
bilmek. şerelle taşıdıgı bagımsızlık 
ve özgürlük bayraSını daha da yük· 
sekierde taşımak, u§runda her şe
yini verdiği baQımsız ve özgür Kür· 
distan ' ın yaratı lması. Parti ve dev· 
rim davasının zafere götürütmesi 
için .her şeyimizi verece§imize. her 
türlü yetersizli§i aşıp zorlukları 

yenece§imize ve mutlaka zaferi 
yarataca§mıza olan andımızı bir 
kez daha O 'nun an ısı önünde yinele· 
rnek ve, bu ruh ve bilinçte devrimci 
mücadeleye yürümek düşüyor. 

- PKK'nin ve Kürdistan Halkının Kahramanlan Öiümsüzdür! 

- Seyfettin Yoldaş Ulusal Direniş Mücadelemizin 

Kahraman Bir Savaşçısı Olarak Sürekli Anılacaktır! 
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KERKÜK-MUSUL ÜZERİNDEKİ EMELLER YENİDEN YOGUNLAŞTI 
Irak-iran savaşının giderek Irak 

aleyhine dönmesi ve Saddam reji· 
mi nin devrilmesi ihtimalinin ortaya 
çıkmasıyla birlikte bu alan üzerinde 
hayata geçirilmesi düşünülen plan· 
lar da giderek daha açık bir hal 
almaya başladı . Özellikle emperya
lizm. Saddam rej iminin devrilmesi 
ve İran'ın etkinliğinin artmasının, 
kendisinin bölgedeki Çikariarına 
vurabilece§i darbelerin dehşeti içe· 
risinde durumu kendi lehine çevire· 
bilmek ve mevcut statükoyu koru· 
mak çabalarına hız verdi. 

Emperyalizmin bu çabalarına 
dogrudan bagh olarak. ama aym 
zamanda kendi ç•karlanmn da bir 
gereQ"i, sömürgeci-faşist Türk dev· 
le ti savaşın gidişatını etkileme yö
nünde birtakım girişimiere hazır· 
lanmaktadır. Bu girişimler, son 
dönemlerde Kerkük üzerine kopan· 
lan fırtınalarla iyice açığa çtkm•ş 
bulunmaktadır. 

Geçmişten beri Musul-Kerkük 
petrollerinde gözü olan ve bu toprak· 
ların elinden çıkmasını hiçbir za· 
man hazmetroemiş bulunan Türk 
devleti , bu alanları yeniden elde 
etmek için beklediği fırsatın Irak· 
İran savaşının bugün ulaştığı du· 
rumda nihayet eline geçtiğini dü· 
şünerek buralan işgal etmenin rü· 
yasını görmeye başlamıştır. Son 
günlerde gerek dış basında ve ge· 
rekse iç basında bu sorun üzerinde 
yoğun tartışmalar sürdürülmekte; 
yerli-yabancı çeşitli yetkililer konu 
ile ilgili demeçler vermektedirler. 
Özellikle ırkçı-faşist kesimler, Ker
kük'te "1 milyonu aşkın Türk"ün 
yaşadığından dem vurarak, bu ala· 
nın aslında kendilerine ait oldu· 
ğunu. ancak "tarihi bir haksızlık" 
neticesinde ellerinden gittiğ-ini be· 
lirtmekte ve bu .. tarihi haksızlığın" 
ortaya çıkan elverişli koşullar iyi 
değerlendirilerek giderilmesini iste· 
mektedirler. Bu şoven dalganın 
borazanliğını yapan Tercüman ga· 
zetesinde konu üzerine hemen her 
gün bir yorum yayınlanmakta; yet· 
kililer bu konuda aktif tavır almaya 
çağrılmaktadır. Konu ile ilgili bir 
yorumunda, bu ırkçı kalemşörler· 
den birisi, Altemur Kılıç şunları söy· 
lemektedir: 

" ... Büyük çogunlugunu Türkle
rin teşkil etti9i Kerkük çevremiz· 
deki girlft faktörlerin düiiüm nok
talanndan birisi. Şimdi Iran 'ın bu 
bölgeye girmesiyle Türkiye 'nin, 
Türklügün hayati menfaatlerini ya· 
kından ilgilendiren yeni bir durumun 
ortaya çıktığı ve Türk devletinin bu 
gelişmelere bigane kalamayaca§ı 
muhakkak. 

Bütün bu gerçekler karşısında ve 
Kerkük meselesi en az 1925'ten beri 
Türklük şuuru olan milliyetçileri 

r üze;.., meşgul eden bir mesele oldu· 
gu halde, şimdi bazı çevrelerin. 
Türkiye 'nin ilgisini 'Amerikan kaş· 
kırtmasa' veya 'Amerikan tuzağa' 
olarak nitelendirmeleri teyakkuzu· 
muzu 'macera veya işgalci/ik ' ad· 
detmeleri çok gariptir. Türkiye 

ı böyle klişe yaftalar ve yokıştırma· 
larla. hayati menfaatlerj ve Türklük 

;fehdit edilince kabuguna çekll
d .. ~eyecek kadar büyük bir devlettir. 
.:Devlet adamlrgı da bu ölçülerle 
düşünebilmektir. Kısacası, gereken 
yapılır!" (Tercüman, 27.10.86) 

"Kerkük Türklügü" nün kurtarıl
ması yolundaki bu çığlıklara en üst 
perdeden katılan bir diger ı rkçı· 
faşist. E rgun Göze, yine aynr gaze·· 
tede yayınlanan bir yorumunda, 
Türkiye'nin Ortadoğu'da istikrarı 
bozacak herhangi bir maceraya gir· 
rnekten kaçınmasını isteyen bazı 
eski dışişleri bakanianna ateş püs
kürerek, Kerkük konusunda şu al
ternatifleri öneriyor: 

"1- O bölgede müstakil bir 
'Kerkük Türk Cumhuriyeti kurula· 

bilir.' 
2- Olmazsa orada bir otonom 

bölge meydana getirilip, Türkiye· 
Irak-Pakistan ve hatta İran 'ın ga· 
rantisi altına konabllir. 

3- O da olmazsa Kerkük Türk
lerine Irak bir muhtariyet tanır ve 
tarihi petrol haklannı teslim eder ve 
Türk petrol boru hattını emniyete 
alacak hükümler ve tedbirler getiri
lir." (Tercüman, 19.10.86) 

Yukandaki alıntılardan da anla
şılacağı üzere sömürgeci·faşist 
Türk devletinin Kerkük ve Musul 
konusundakltştahı alabildiyine ka
barmış bulunuyor. Başta faşist 

nun biricik nedeni böylesi bir girişim· 
de n doğacak sonuçları kaldırabil· 
me gücünü kendis inde görernemi ş 
olmasıdır. 

Oysa içinde bulunduğumuz sü· 
reçte gerek iç ve gerekse dış koşul· 
larTürkiye'nin bu alanı işga l etmesi 
ve böylece yılla rca düşün ü kurduğu 
Musul ve Kerkük' ü topraklarır.a 
katması ihtimalini giderek güçlen· 
diriyor. Geçmişte TC'yi frenleyen, 
bölgedeki istikrarı bozarak emper· 
yalist efendilerinin hışmını üzerine 
çekme korkusuydu. Ancak bugün 
kendisini bu işgale kışkırtan lar biz· 
zat emperyalistlerdir. Bunun neden· 

bölgedeki uydularıyla birlikte yü
rürlüğe koyduğu bu plan burjuva 
basın o rganları ve çeşit li kişilerce 
de itiraf edilmek zorunda kalın· 
maktadır. Ergun Göze, Te rcü· 
man'da yayınlanan 19.10.1986 
tarihli yorumunda şöyle demekte· 
dir: 

Bu arada dış kaynaklı bir 
Kerkük senaryosundan söz edilir 
olmu$tUr. Bu senaryoya göre, İran'· 
ın, lrak 'ı yenmesini kendi m en
faatlerine uygun görmeyen ABD, 
son anda Türkiye'nin Kerkük'ü al· 
ması ve İran'ın durdurulması şık· 
larını içine alan bir formül bulmuş· 
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Cumhurbaşkanı Evren olmak üze
re , devletin en üst düzeydeki yetkili· 
lerinin de konu ile yakından ilgi· 
lenmesi. bu konuda üst düzeyde özel 
toplantıların düzenlenmesi, mesele· 
nin yalnızca koyu bir şovenizm dal· 
gasının yeniden uyandınlmas1yla 
smırlı kalmayacaQını , aksine en uy· 
gun anda harekete geçmek için 
fırsat kollandığını ortaya koymak· 
tadır. 

Türk devletinin Musul ve Kerkük 
üzerindeki hak iddialannın köken· 
leri çok eskilere dayanıyor. 1. Em· 
peryalist Paylaşım Savaşı öncesi 
Musul. Osmanlı İmparatorluğuna 
baglı eyaJetlerden birisiydi. Ancak 
bu dönemlerde Musul' da petrol kay
naklannın keşfedilmiş olması em
peryalist devletlerin alanı elde etme 
isteklerini kamçıladı . 1. Dünya Sa
vaşı ardından Musul İngilizlerce 
işgal edildi. Türk kurtuluş savaş ı 
sonrasmda tesbit edilen .. Misak-ı 
Milli" sınırları içerisine bu alan da 
dahildi. Ancak, Türk devletinin 
İngilizlerle silahlı bir çatışmayı 
göze alamaması .ve bu alana yapa· 
cakları herhangi bir müdahalede 
karşılannda yalnızca İngilizleri de· 
ğil. aynı zamanda Fransızlar, Al
manlar ve Japonları da bulacakları 
korkusu bu dönemde bölgeyi elde 
etmek için etkin çaba içine girme· 
lerini engelledi. Nitekim. Lozan'· 
daki görüşmeler sırasında, Türk de· 
legasyonunun isteği üzerine .. Musut 
Sorunu" gündemden çıkanldı ve 
daha sonra İngilizlerle ikili görüş· 
melerde çözümlenmesi karar alt1na 
alındı . Lozan Antlaşmasanın imza· 
lanması ardandan İngilizlerle Türk 
devleti ikili görüşmelere . başladı ve 
sonuçta 1925'te yapılan bir anlaş
mayla Musul İngilizlerin elind~ 
kaldı . Daha sonra İngilizler geri 
çekilince diger topraklarla birlikte 
Musul ve Kerkük de lrak'a bırakıldı. 
Fakat Türk devletinin Musul ve 
Kerkük'ü "Misak·ı Milli" sınırianna 
dahil et~e isteği hiçbir zaman sön· 
medi, aksine bu sorun her zaman 
sıcak tutolmaya çalışıldı. '"Kerkük 
Türkleri' ' demagojisi ile alan üze· 
rinde Turancı hayaller beslenerek 
en uygun fırsatta tekrar ele geçiril· 
mesi için tetikte beklenıneye baş
landı . Eğer TC, Musul ve Kerkük'ü 
bugüne kadar işgal etmediyse, bu-

leri ise lrak·İran savaşının ulaşmış 
oldugu düzeyde içinde taşıdıgı teh· 
likeler ve bölge dengesini emperya· 
lizm aleyhine değiştirmeolasılığına 
sahip olmasıdır. 

lrak .. iran savaşının bir süredir 
emperyalizmi tedirgin eden bir ge· 
lişme seyri içinde olduğu bilin· 
mektedir. Savaş başlangıçta em· 
peryalizmin isteği doğrultusunda ve 
onun çıkarianna hizmet eder tarzda 
gelişmiş; ancak sonradan hiç de 
arzu etmediği bir yöne kanalize 
olmuştur. İran'daki rejimin devtil· 
mesi amaçlamrken bugün tehlikede 
olan Saddam rejimidir. Emperya · 
lizmin Ortadoğu'daki çıkarlannın 
en has savunuculanndan biris i olan 
Saddam'ın devrilmesi. yalnızca 
Irak'ın durumunun degişmesi an· 
lamına gelmemekte, ama aynı za· 
manda İran'ın bölgedeki et kinliği· 
nin artması anlamına da gelmekte· 
dir. Ve emperyalizm il ~ bölgedeki 
gerici rejimierin korkulu rüyası da 
budur. Böylesi bir gelişme. İran' ın 
öncülügünü yaptığı ''is lam devri mi''. 
nin bölgenin diger ülkelerini de etki ~ 
lernesi ve mevcut rejimierin koltu· 
§unu tehlikeye sokması demektir. 
ABD emperyalizmine karşı olan 
böylesi bir gelişme ise emperyaliz· 
min Ortado§u'daki · ., çıkarlarını 
önemli oranda tehlikeye sokacak· 

~ır .. 
Işte bu nedenle. emperyalizm ve 

bölge gerici güçleri her ne pahasına 
olursa olsun Saddam rejimini ya· 
şatmay• ve İran'ı durdurmayı amaç· 
lamaktadır. Bunun yolu ise. İran'ı 
ürkütrnekten ve uzun süredir hazır· 
lanmakta olduğu son saldırı ile 
" Irak toprakları"nda (Gerçekte 
Güney Kürdistan) ilerlemesini dur
durmaktan geçiyor. Bunu sağlaya· 
bilmek için ise, emperyalizm, zaten 
yayılınacı emelleri bulunan ve Mu
sul-Kerkük petrollerinde gözü olan 
Türkiye'yi devreye sokmuştur. Oluş
turulan plana göre; Türkiye bu 
alanlan işgal ederek İran'ın karşı· 
sına ikinci bir güç olarak çıkacak ve 
böylece hem Saddam rejimini de· 
virmekten kurtanrken hem de böl· 
gedeki petrol kaynaklannın İran'ın 
eline geçerek emperyalizme ve ken· 
disine karşı bir koz olarak kullan· 
masını engelleyecektir. Emperya
lizmin başta Türkiye olmak üzere 

tur. Bu formüle hemence itiraz 
edecek olan Rusya'ya karşı ise 
Türkiye 'deki üslere çevik kuvvet 
sevketmek suretiyle ABD insiyatifi 
ele alacak. senaryo böylece to· 
mamlanocaktır." 

Yine eski politikacı Hasan Esat 
Işık da şöyle konuşuyor: 

" ... Bu. Amerika 'nın tuzağıdır. 
Batı, İran 'ı durdurmak ve cezalan
dırmak istem ektedir, bunun için 
Türkiye'yi kullanmak istiyorlar." 
(aktaran agy.) 

Sömürgeci-faşist Türk devlet i· 
nin Kerkük' ü işga l harekatına ha
zırlanmasının iç nedenlerinden biri· 
si de Yumurtalık'a petrolün bura· 
dan pompalanması ve boru hattının 
önemli bir kesiminin İran ve Kürdi s· 
tanlı g'üçlerin etkin oldukları alan· 
lardan geçmesidir. TC. iran'ın da ha 
da ilerleye rek Musul· Kerkük petrol· 
lerini denetimi altına alması ve ken
disine karşı bir şantaj unsuru olarak 
kullanmasından korku duymakta
dır . Bu neden le de zaten hak talep 
ettiği. ancak bugüne kada r toprak· 
larına katma yı başaramadıQı Musul 
ve Kerkük'ü bugün doğan şartlan 
deQerlendirerek egemenliği altına 
almak istemektedir. 

Diğer taraftan böylesi bir adı· 
mın . Türkiye açısından. siyasal ola· 
rak da İran' ın yol açabileceQi bir
takım gelişmeleri göğüslemek gibi 
bir amacı da vardır. İran 'ın bütün 
müslüman ülkelere islam devrimini 
yaymak amacmda olduğu ve bu 
arada Türkiye' de de böylesi bir eği· 
li m yaratmaya çahştı§ı bilinmekte· 
dir. İran ' ın Irak karşısında zafer 
kazanması , Türkiye'nin "laik cum· 
huriyeti" nin tehlikeye düşmesi de· 
mektir. Bölgenin diğer ülkelerini 
oldugu gibi TC'yi de bu durum kara 
kara düşündürmekte ve her ne 
pahasına olursa olsun iran' ı dur· 
durarak .. islam devrimi.. düşünü 
parçalamak, hiç değilse. İran sınır· 
lan içinde kalmasını sağlamak 
istemektedir. 

Bu nedenlere baglı olarak, TC'· 
nin böylesi bir işgal harekatından 
amaçladıgı en büyük çıkarlardan 
birisi Kürdistan halkının mücade· 
lesine darbe vurmak ve gelişmesini 
kesinlikle durdurmaktır. Kuzey· 
Batı Kürdistan'daki mücadele kar
Şismda faşist Türk devletinin nasıl 

bir çıkmaz içinde olduğu bilin· 
mektedir. TC. bu mücadeleyi dar 
sınırlar içerisine alıp daha kolay 
boğabileceği düşüncesiyl e, onun 
cephe gerisini oluşturan Kürdistan '· 
ın diğer parçalarında otorite sağla· 
mak istemektedir. İran'ın egemen· 
liğindeki parçada bunu yaparnazsa 
da Güney Kürdistan'da kendisi açı· 
sından olumlu koşullar bulabil· 
mektedir. Irak, denetim altına ala· 
madığı Kürdistan topraklarının i ş· 
gali için TC' ye çoktan izin vermiştir. 
Diğer taraftan İran'ın da desteğ-iyle 
Güney Kürdistan'daki güçlerin de· 
netimieri altında tuttuklan alan· 
larda otoritelerini saglamlaştır· 
maları ve yeni alanlan elde etmeye 
çalışmaları , giderek bunu otonom 
bir Kürdistan ' a dönüştürmek iste· 
meleri TC'yi tel aşlandırmaktadır. 
Böylesi bir adımın Kürdistan' ın 
diğer parçalarındaki mücadeleleri 
de kışkırtıp giderek bütün parça· 
)ann kurtuluşunu hızlandıraca§ını 
düşünerek daha başından ins iyatifi 
ele almak ve her ne pahasına olursa 
olsun bunu engellemek karannda· 
dır. 

Sömürgeci Türk devletinin Mu· 
sui·Kerkük'ü işgali kendisi açısın· 
dan ne gibi sonuçlar doğuracaktır'? 

Her şeyden önce, bugüne kadar 
diline sakız ettiği dış politikada 
bağımsızlık, Irak-iran savaşında 
tarafsızlık iddialarının sahtekarlıSı 
açıkça gözler önüne serilecek; Tür· 
kiye ABD ve NATO'nun maşası 
oldugu gerçeğini bugüne kadar 
oldugundan daha kesin olarak bel· 
geleyecektir. Bu ise. etrafındaki 
uluslararası çemberi n giderek sıkış
masını, İsrail gibi kendisinin de 
lanetle anılmasını sağlayacaktır. 

İşgalci ve faşi st yüzü böylesine 
sergilenen TC'ye karş ı başta Orta
doyu halkları olmak üzere dünya
nın tüm halkları ve ilerici güçleri 
giderek KUKM ile daha aktif daya· 
nışma içerisine girecek; KUKH' nin 
dış ittifaklan genişleyecektir. 

Diğer taraftan. Türk sömürgeci· 
leri daha geniş bir alan üzerinde 
halkımızın kurtuluş mücadelesinin 
hedefi haline gelecektir. KUKH'nin 
mücadele hattı genişleY&·ek. faşist 
Türk ordusuna karşı Kuzey· Batı ve 
Güney Kürdistan' daki halkım•z 
topyekün ayaga kalkacaktır. Bu ise. 
sömürgeci Türk devletinin sonunu 
ya klaştıracaktır. Bu duruma dikkat 
çeken Ahmet Zeki Okçuoglu, Yeni 
Gündem'de yayınlanan 6ir yazısın· 
da şöyle demektedir: 

"Müdahalenin birlikte getirece· 
ği en önemli sonuçlardan biri de. 
Irak'ta yüzyıla yaklaşan birsüreden 
beridir kesintisiz olarak sürüp gelen 
Kürt direniş hareketini. Türkiye "nin 
gögüslemek zorunda kalaca§ı ger· 
çeğidir. 

" ... Türkiye'nin Musul konusunda 
izlemesi gereken en doğru politika. 
1920'1erde kısa süreli olarak da 
olsa uyguladı§ı ve olumlu sonuçlar 
aldıgı, bölgedeki Kürt unsuru ile 
y eniden bir dayanışma içerisine 
girmektir ... " 

Evet. burjuvazinin bu akıl danış· 
manı. TC' nin girece§:i birmacera ile 
sonunu nasıl yaklaştıracağını kes· 
tirebilmekte ve geçmişte de sonuç 
aldığı, Kürt hareketlerini kendisine 
baglama yolunu tavsiye etmekte
dir. Bu, TC'nin bugüne kadar Kürt 
hareketleri içindeki lhanetlerden ne 
kadar çok çıkar sağlamış oldu· 
ğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak belirtirsek; TC' nin 
Musul-Kerkük'ü işgal etmesi em· 
peryalizmin desteği ile girişilecek 
bir kumar olacak, TC kendisini çok 
daha derin sorunlar içerisinde bula· 
caktır. Bu ise TC'nin sonunu daha 
da yaklaştırmaktan öteye sonuç 
vermeyecektir. 
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