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PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN yoldaşm 10. yıl degerlendlrmesl: 

PKK'NiN 10. YILINA GiRiSiNiN ANLAMI • 
VE YÜKLEDiGi GÖREVLER 

20. yüzyıla girerken KUrdistan'
ın ve Kürt halkının yaşadığı ger
çeklik, görOlmemiş bir baskı ve 
Inkar politikası. özOne ters düşen 
yenilgili ve yıkıcı bir dönüşOm 
olmuştur. Çok zayıf koşullardan da 
kaynaklansa, en çağdaş ve bilimsel 
bir ifadeyle yola çıkarak kendisi 
Için en yıkıcı Ideallerı çizen, içine 
girdiğiideolojik ve politik mOcade
leyi ve giderek bunun en sert biçimi 
olan askeri savaşımı sürdüren, 
onca donanımsızlığına rağmen ya
şayan ve gelişen bu oluşumun nasıl 
bugüne kadar geldiğini Izah etmek, 
sadece bu hareketin mensupları na 
değil, bu hareketin kaderinden 
birineli dereceden sorumlu olanlar 
başta olmak Ozere bUtOn dOnyaya 
bir soru olarak sorulmaktadır. Bu 
belki de gOnümuzun en karmaşık 
problemlerinden birisi biçiminde 
kendisini dayatmakta; Insanlık ka-

PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN yolda,an 
Önderlik Sorunu üzerine de§erlendirmesi: 

PKK ÖNDERLiK GERÇEGI, 
DOGUŞU VE GELiŞiM SORU LARI 

dar karmaşık olan kendi kar
maşıklığının çözümUnO ara
maktadır. Bu oluşum do!}ru yaşa
mın bu temelde zorlanması gerek
tiğini ve çıkış yolunun da yine bu 
temelde sağlanablleceğinl göster
mekte; öyle ki daha şimdiden kendi 
akımı doğrultusunda bOtOn top
lumsal yaşama yön vermektedir. 
Bununla herkesi etkilemekte, on
lardan etkllenmekte, gelinen nok
tada yakın tarihe ve gOncel duruma 
bilimsel yaklaşmanın gereğini vur
gulamaktadır. Tabii burada her 
tOriO sahtekarlık, kendini aldatma 
ve çoğu Otopya kokan yaklaşımlar
dan uzaklaşmak bir zorunluluk 
haline gelmektedir. Gerçekler or
taya çıktıkça bu dönüşOmOn bir 
gOç meselesi olduQu anlaşılmakta, 
bu gOcOn oluşumu ve yönetimi 
bUtOn yönleriyle kendisini ortaya 
koymaktadır. Ensonu haksızlık, 

zulüm, görOlmemiş soygun ve 
daha da ötesi her tOrlü toplumsal 
ve ulusal öze lnkarın dayatıldığı 

böylesi bir gidişatın kabul edll
meziiQI ortaya çıkmaktadır. Bunun 
yerıne konulması gerekenin ne 
olduQunu yaygın sorular hallnde 
herkese dayatmaktadır. 

Bu oluşum güneellikle yetlnlle
Devam/ 5. sayfada 

PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN: 

Şehitlerimizin Andarım Her Yönüyle Yüceltmek 
ve Onların Gerçek Komutas1 Altanda Savaşmak 

Vazgeçilmez Bir Görevdir 

Mustafa Y6NDEM (Erdal) Haydar KARASUNGUR (Hüseyin) 
PKK-M K tiyesi ve ARGK komutant PKK-M K üyesi ve ARGK komutanı 

Bizim Için 1 O. yıl aynı zamanda 
şehitleri n zincirleme içiçe geçerek 
bir halka oluşturup tom Parti var
lığımızı kuşatan, Onun ruhu olan 
gerçek devrimci değerlere ulaş
mamızı saQiayan, onları her zaman 
koruyup sağlamlaştırmamız konu
sunda bizi uyaran bir özelliğe sa
hiptir. Biryandan hatalarımızı, yan
hşhklarımızı anılarına bağlılıgın ge
reoı olarak glderlrken, do~ruya her 
zamankinden daha fazla yaklaş
mamızı zorunlu kılan, sürekli so-

rumluluk duygumuzu pekiştiren, 

gerçek, sOrekli saygı gösterlimesi 
·gereken ve her yaşantı anımıza ha
kim kılmamız gereken yaşam de- · 

· ğerlerimiz şehitlerimizdlr. Şehitlere 
herkes sahiplik edemez, şahltierin 
gerçek sahipleri kendilerldir. Ama 
bizler ancak Onlann sağlam sözeOlari 
olduğumuz oranda Onlann anısını ya
şatma hakkına da kavuşmuş oluruz. 

Tarihte en çok üzerinde oynan 
bir konu ve özelllkle de devrımcı 

YAZISI ORTA SAYFADA 

" ... Parti ve önderlik gerçeDimlz/ zengin örneklerle ortaya koydu k. Bu 
temelde mllltanlanmtzm önderlik gerç#JDI ve bu_nun gerektird/Di görev
lerin dtşma düşmeyeceklerini umut ediyoruz. Ister ülke Içinde olsun, 
Isterse de ülke dtşmda olsun militanlanmtz kendilerini o kadar daralttt/ar 
ki. Insana ürkfJntü verebilecek bir düzeyde Partiyi en kötfJ tehlikelerle 
karşt karştya btrakttlar. YapttQtmtz açtklama ve deQerlendlrmelerle 
Partlyi doDru ve gelişkin bir düzeye ulaşttrmak Için çabalartmtzt yoQun
laştmyoruz. Bunlar karştsmda hiçbir arkadaş "ne de olsa eskiye göre 
iyiyi m" diyerek kendisini bir rahatlama Içerisine dUşüremez. O halde yeni 
dönem görevlerine, aydmlanmtş ve netleştir/Imiş bir çerçevede yaklaşa
rak, halktmlZin ve çaDm bizden bekled/DI öncO roiOmOza, PKK tJnderllk 
gerçea:ne ulaşarak, bunu bUtOn yaşamtmtza ve faaliyetierimize egemen 
ktlarak sartla/tm ve bunlan başanit bir şekilde tamam/aya/tm ... " 

Bağımsızlik ve Özgürlük Mücadelemizde Daha Büyük 
ve Güçlü Bir Dönemin BaşlanglCI Olan 

1987'VI BAŞARlYLA KAPATIVORUZ 

YAZISI13. SAYFADA 

Erken Seçim Sonrast Faşist-SömUrgeci Rejimin 
Durumu, Yaşanan Gelişmeler ve Görevlerimiz 
Faşist Evren-Özal k liğinin olası durumu, çıkarılması gereken ders~ 

ler ve bu dersler ışığında ortaya çıkan görevler karşısında Part~mlze 
dOşen sorumluluk, Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Halk Ordusunun geliş
tlrilmesinde lfadesını bulmaktadır. Daha önceki çeşitli d&Oerlen
dlrmelerlmlzde 1987-88'e Ilişkin olarak rejimin biçimlenişinde dO
zenln kendi çelişkilerinin kızışmasının belirgin bir yer alacaQını, bu 
durum dikkate alınarak taktiklerimizin daha yetkin bir uygulamaya 
kavuşturulmasının önemını belirtmiştik. BugOn çok daha Iyi görOl
mektedir ki, faşlst-sömOrgecl rejim ulusal kurtuluş mUcadelemlz 
karşısında son derece zorlanmıştır ve programını hayata geçlrmede 
bUyük zorluklarla karşılaşmaktadır. Ülke dışında ve içinde mucade
lemlzi yalıtlamak ve geliştirdiği özel savaş yöntemleriyle tasfiye ede
bilmek amacıyla Içte ve dışta bOyOk tavizler vermektedir. MUcade
lemlzln başlangıcı nasıl kl12 Eylül faşist rejimini biraz da hazırlıksız 
oluşuma zorlamış ve Türk devletını ağır bir siyası bunalım Içine 
itmişse, mocadelemlzln daha sonraki sürekllliği ve gelişimi de bu 
bunalımı Iyice derlnleştlrmiştir. Hemen hemen her toplantılarında, 
kararlarında ve uygulamalarında bu etkinin yol açtığı yoğun bir endi
şeyi, korku ve paniği yaşamakta, çeşitli yenı politika ve örgütlenme
lerle özel savaşı geliştirmeye çahşmaktadırlar. 

Bugon yenı bir seçimin hemen ertesinde bulunulmaktadır. Bu
nun ön yoklaması referandum adı altında yapılmıştı. Referandum, 
rejimin kendini ne kadar benlmsendlğlne dair sınamaya tabi tutması 
ve muhalefete yeni tasfiye yolları açmasıydı. Ardından gelen erken 
seçim ve bu sOraçte yaşanan olaylar rejimin durumunu, geçmişe alt 
özelliklerini ve geleceğe yaklaşımını çok daha açık ortaya çıkardı. Bu 
nedenle, ortaya çıkan tom bu olayları dikkate alarak gelişmeleri 
incelemek ve sonuçları değerlendirmek gerekiyor. Bunun Için de, 
rejimi bu seçime getiren gelişmeleri görmek, TOrklye'y112 EylUl reji
mine vardıran nedenleri bugünkü sonuçlar ışığında ortaya koymak 
ve rejimin geleceoıne yön verecek, onu Ilerietecek ya da geriiatecek 
olayları doğru belirlemek gerekiyor. 

Devamt 29. sayfada 

Parti, halk ve ulusal direniştari
himizin önemli bir yılını, bağımsız
lık ve özgOriOk mücadelemlzde 
daha bOyOk ve daha gUçiO bir 
dönemın başlangıcı olan 1987'yl 
gerlde bırakıyoruz. 20. yy .'ın son 
çeyreGinln Ikinci yarısına geçiş yılı 
olan 1987'de, uygarlıQın beşiQI 

Mezopotamya'nın ilk sahiplerinden 
olan ve uygarlık tarihinin lik sayfa
larına anlamlı sözlerle adını yazdı
ran Kürdistan halkı; binlerce yılın 
karanlıQında, birçok talancı, lstllacı 
barbar gocon egemenliği altında 
benliQinden ve özOnden uzaklaştı
rılarak Imha edilmek Istenmesine 
rağmen, henuz söylenecek sözO 
olduOunu; tarihe, çaQa ve lnsanhQa 
"haklıyım, özgür yaşayacağım" di
ye haykırarak yaşamaya hakkı 

olduQunu kanıtlamıştır. Yine, bir 
halkın bağrından nice zorluklar ve 
sancılarla ve nice engeller aşarak 
doğan Partimiz, Ideolojik-politik 
öncOIUQünün yanısıra, pratik ön
cüiOğOnO de bu yılda kanıtlayarak; 
toplumumuzu, sömürgecilerin da
yattığı utanılası kölece yaşamdan, 
onurlu ve özgOr bir yaşama doğru 
önemli oranda llerletmlştlr. 

Daha '87 yılına girerken Genel 
Sekreter Abdullah ÖCALAN yoldaş 
şu belirlemeyi yapıyordu: 

"Vatan topraklarmm ve onun 
üzerinde oluşan emegin ürOn/erin
den yararlanmayan, tarihte ve ça
(}tmlzda hiçbir zaman şereflf bir 
konuma ulaşamaz ve her zaman 
düşkünce lanetlenmekten kurtula
maz. Proletaryanm biiyük önderi 
Engels, emekçilerin kölelik ytllarm
daki yaşam mm her zaman utamlast 
lanetli bir yaşam olarak ger;t/Qinl ve 

bu yaşamdan asla onur duyu/s
mayacaDinı belirtir. Bizim ir;ln bu 
çok daha yaktel bir gerçektir. O 
halde, tarih bilincimizi geliştirmek 
ve bu bilincimizle oranttlt olarak gü
nUmiJzde Insan tasiakiart blr;l
mlnde Iliklerimize kadar bizi saran 
sefaleti, utanılas1 durumu silmek ve 
gelişen, Ilerleyen Insan soyuna 
tJzg() niteliklere ttrmanmak Için 

yaptiması gereken çok şey vardir." 
Partimizin öncaıuoonde halkı

mız ne yapması gerektiOinln billn
cine varmış, o lanetli ve onursuz 
yaşamı reddederek kutsal direniş 
savaşını dayatmış, '87 yılında bu 
yolda kOçOmsenmeyecek adımlar 
atmıştır. Bu adımlar sonucunda, 
halk ve Olke gerçekiiQiyle KOrdls-

Devemt 3. sayfada 

lll. KONGRE BELGELERINDE 
KARARLAR 

"Emperyalist gerlc/11(}/n deste(}lnde azgm bir faşist biçimi alan TC'nln 
Insan/tk dtşt en gerici sa/dtrtlartna maruz kalan, bOtan direnmeleri yenll
glyle sonuçlanmış bir halk tarihinin olumsuz mirasmt yaşayan ve çok 
büyOk bir gOç dengesizilgi ortammda bulunan tutuklu yoldaşlartmtzm 
d/ren/şleri, en azmdan dişardakl direnişler ve şehitlerimizin kant kadar 
linemil ve yücedlr. Yüzy1llardtr yabanct egemeniiD/n baskt ve slimUrfJsü 
altmda direnmesiz ve teslim almmış bir duruma getirilen bir toplumun 
Içinden çtkan, dişarda kendilerini savunacak güç/O bir örgfJtsel yap1 ve 
mücadelenin bulunmadt(}ı, tam tersine lirgütsel da(Jmtklt!Jm hakim 
oldugu bir dönemde direnişi yaşayanlar ve yaşatanlar tutuklu yoldaş
laflmtz olmuştur. 

"On/artn direnişleri linemil kaytp/ara mal olsa da, düşmana karşt 
l<azamlmtş muazzam bir siyasal zaferdir ... " 

YAZJS/11. SAYFADA 

Sömürgeciliğe Karş1 Savaşin Gelişimi 
• 

ve lhanetin Son Ç1rp1n1şlar• 
GünOmUz KUrdistan'ında yeni 

bir tarih yaratılıyor. Halkımız açı
sından bunun anlamı son derece 
açıktır. Köhnemiş bir sömürgeci 
egemenlik sistemi burada kendi 
yenilgisini belgeliyor. Yeryazanden 
sllinmeye mahkum edilmek isten
miş bir halk Uzerine dökOlan bato
nu kırarak ayaQa kalkıyor ve yaşa
ma kararlılığını bütun dünyaya 

haykırıyor. Bu. halkımızın kendi 
geleceğini artık kendi elleriyle öz
gOrce çizması anlamına geliyor. 
Oysa yakın bir döneme kadar yaşa
nan gerçeklik bunun tam tersiydi. 
Ülkemizde yaşanan tarih, sömOr
gecl egemen gUçlerln ve yerliişbir
likçilerinin tarlhlydl. Halkımızın ka
deri üzerinde söz sahibi durumun-

Devamı 33. sayfada 
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Bağ1~slzl1k ve Özgürlük Müc~delemizde 
Daha Büyük ve Daha Güçlü Bir Dönemin 

Başlang1c1 olan 1987'yi Başar1yla Kapat1yoruz 
Baştarafi 1. sayfada 

tan, dOnyadakl birçok gOcOn gOn
demine, tarihinin en geniş boyut
larında girerken, bu gelişmelerin 
yaratıcısı ve ulusal direniş müca
delemizin önco goco PKK, başta 
OrtadoOu halkları olmak Ozere 
dOnya llerıcı Insanlığı nezdlndekl 
saygın ve seçkin konumunu daha 
da peklştirmlş, buna karşılık TOrk 
faşist sömOrgeciliği ve işbirlikçisi 
tesllmiyetçi, tasfiyeci, reformıst ve 
sosyal-şoven uşaklar, her yOnOyla 
derin bir Iflas ve tOkenmlşliğl yaşa
mışlardır. 

Kuşkusuz, 1 O yıllık Parti tarihi
mlzin her gelişme aşamasında ol
duğu gibi '87 yılında yarablan bu 
önemli gelişme ve kazanımlarda 
da şehltlerlmlzJn, ulusal direniş kah
ramanlarımızın roiO esas ve belir
leyicidir. Onlar halkımızın göniOn
de ve Ozgor ve bağımsız yarınla
rında onurlu, yOce yerlerını aba
diyete kadar koruyacaklardır. 

Ulusal direniş savaşımızın daha 
da yOkseldiği 1987 yılına glrfşte, 
yoOun ve bilinçli bir çabayla yOrO
tOien çok yöniO hazırlıklar sözko
nusudur. Her şeyden önce Parti-

ARGK biriiDI toplantıda ... 

mlzln dokuz yıllık mOcadele prati
Oinden edinilen zengin dersler ve 
özelllkle de 1984-85-86 yıllarının 
önemli deneyimlerı ve kazanımları 
mevcuttur. Yine, 1986 sonlarında 
gerçekleştirilen ve mOcadelemlze 
her yOnOyla bOyOk bir Ivme kazan
dıran Parti lll. Kongresi ve bu 
zeminde yapılan önemli tartışma
lar, gOçiO kararlar vardır. Kongre 
çağın, OrtadoOu bölgesinin ve bu 
karmaşada yer alan KUrdistan'ın 
tarihsel ve gOncel durumunu tar
tışarak' kendi gerçekliQimlzln ve 
roıomozon ne olması gerektiğini 
ortaya koydu. Ayrıca yol}un bir 
eleştiri-özeleştiri ortamında Parti 
kendisini gözden geçirerek, dol}ru 
olanla sahte olanı, yaşamaya hakkı 
olanla olmayanı netçe belirledi. 
Gerçek öncOIOğOn ne anlama gel
diği önderlik adı attında ortaya ko
nulanın bunu temsil edip etmediği 
ve buna nasıl zarar verdiği, buna 
karşılık halk kahramanhğının ne 
olduOu ve nasıl temsil edildiği vb. 
durumlara açıkhk getirdi. Bu eleşti
ri ve özeleştirller temelinde sahte 
ve zayıf yan ortaya çıkarılıp mah
kum edilirken, gOçiO ve temsil e
dilmesi gereken yan hakim kılın
mış, böylelikle geleceoe yönelik 
bOyOk kararlara ulaşılmıştır. 

işte yenı bir mücadele yılına 
böyle gOçiO kararlarla giren Par
timiz, .... vq alanına k•lnllkle 

hesap tormak, nihai zafere dolru 
pekifen Mbmlarla JflrOmek Için" Çl

kacağımızın bilinciyle, '8Tnln Uzeri
ne kahramanca yOrOmeyt esas atmış 
ve bu yılda ulusal direniş tarihi
mizin parlak sayfalarına yenı ve 
daha görkemli sayfatar eklemiştir. 
Baştan sona gOçiO atılımlarla kar
şıladığımız bu yılda, Ulusal Kurtu
luş Cephesi -ERNK- ve Halk Kur
tuluş Ordusu -ARGK- saflarında 

birleşen halkımız bağımsız ve öz
gUr geleceğine, yani, nihai zafere 
daha da yakınlaşmıştır. 

ULUSAL DiRE~if SAVAŞIMlmA 
ONEMLI BIR ATlLlM 

VE DONOM NOKTASI: 
1187 KIŞ EYLEMULiöi 

Devrimci direniş hareketimiz, 
Parti lll. Kongresinden aldığı gOç 
ve gOvenle '8Tye yOrOrken, faşlst
sömOrgecl TC de yoğun hesaplar 
Içerisinde bulunmaktaydı. Bilinen 
o kokuşmuş, yalan ve karalama 
yöntemleriyle ve yine her zamanki 
gibi bir özel savaş aracı durumuna 
getlrdiQI basın ve tasfiyeci sol 
güçler aracılığıyla, Partimizi kara
lamaya. böylelikle '87 Newroz'un-

da patıayacağını dOşOndOQO dev
rımcı fırtınanın etkisini zayıftat

maya çalışmaktaydı. Ne var ki, 
faşist rejimin yetkilileri, hesap
larında bir kez daha yanılmaktaydı
lar: baharda kopacaQını hesapla
dıkları devrimcı fırtına. hiç de 
beklemedikleri bir anda. zemherl
de, lll. Kongre ruhuyla pratiğe 

atılan ARGK gerillalarının kızgın 
namlularında patladı. 

17 Ocak 1987 tarihinde, Mar
din'In Gereaş Ilçesine baQh Seki 
köyünde, sömOrgecilerl kahradan 
ses KOrdlstan'a ve tOm dOnyaya 
yayıldı. Devrımcı kurtuluş kuvvetle
rimiz tarafından, "köy korucusu" adı 
verilen hain çete ve yakınlanndan 10'u 
öldOrOIOrken blrç<>Ou da yaralandı. 

22 Ocak 1987 gOnO, ARGK'ye 
baQiı gerilla blrllklerlmlz, bu kez 
Uludere'ye bağlı Ortabağ köyOne 
baskın düzenlediler. Sonuç: Çete 
ve yakınlarından 8 öiO, 1 O yaralı. 

23 Ocak 1987 gOnO, dOşmanı 
sersemiaten bir darbe daha: Mid
yat, Başyurt köyO GOndlkörte 
mezrası baskınında, yine çete ve 
yakınlarından 10 010, 10 yaralı. 

Yine Ocak ayında. Mardin'In ·ldıı 
Ilçesi yakınlarında bir faşist ko
mando timi, kurtuluş kuvvetlerimiz 
tarafından pusuya dOşOrOidü: 3 
öiO, çok sayıda yaralı. 

Partimiz ve halkımızın 1987'yl 
böylesine görkemli, peşpeşe geli-

şen yol}un bir eylemilllkle karşıla
ması dOşmanı derinden sarstı. Ve 
sömürgecilerin bu denli sarsıntıya 
uğraması da boşuna d&OIIdl elbet. 
Her şeyden önce düşman olumsuz 
doğa koşullarına gOvanerak ken
disini rahat hissetmekle ve bu ko
şullarda böyle saldırılar bekle
memekteydi. KUrdistan'ın bilinen o 
ağır kış koşullarında ve metrelerce 
kar ortamında gerlllanın böylesi bir 
hareketliliğe ve eylemiiiiQe ulaş

ması, silahlı direnişin halkla bOton
leşmeslnin ve özgOriOğOnOn açık 
kanıtı olmaktaydı ki, sömOrgeciler 
açısından bunun ne anlama gel
diğini tahmin etmek hiç de zor 
değildi. Bu eylemlilik aynı za
manda, sömürgecilerin bOyOk as
keri blrlikleryığdığı yerlerin-dışında 
kalan geniş alanlarda devrimci 
otoritenin hakim olması anlamına 
gelmekteydl. Ulusat direniş mOca
delemlzln bu güçlü atılımı karşısın
da düşmanın sarsılmaması, pani
ğe, korkuya kapılmaması elbette ki 
mOmkOn d&Oildl. Faşist rejimin 
çaresizliği daha o gOnlerde, döne
mın 'ıçışıeri Bakanı Y. Akbulut'un 
"Başka bir tedblr varsa bilen çıksın 
söylesin" biçimindeki açıklama

larında, herkesin rahatlıkla görebi
leceği tarzda ortaya çıkmıştı. 

Asker-sivil, sömürgecilerin en 
Ost düzey temsilcileri peşpeşe 

KOrdlstan'a gidip durumu yakın
dan değerlendirmelde ve bir yan
dan da savaş alanlarına sOrekli 
askeri gOç takviyesi sOrmekteydl. 
DOşmanın tom bu çırpınışlarına 

rağmen gerilla saldırıları durduru
lamadı, aksine gelişerek sOrdU. 

19 Şubat 1987 tarihinde, Eruh'
un Çimencik köyOne baskın dOzen
leyen bir gerilla birllğlmlz, milis-çe
telerden Ikisini öldOrOrken, 4'0n0 
de yaraladı. 

22 Şubat 1987 gono Ise, gerilla 
birliklerimiz bu kez Uludere'ye baQiı 
Taşdelen köyOne baskın düzenle
diler. Baskın sonucunda çete ve 
yakınlarından 14'0 öldOrOidO, 9'u 
da ağır yaralandı. 

Savaşın, daha Ocak ve Şubat 
aylarında bu boyutlara varması 

sömürgecilerin korku ve paniğlnl 
had safhaya çıkardı, gelişmelerin 
ön OnO alamayan düşman ne yapa
cağını şaşırdı. Etkin gerilla saldırı
ları karşısında "köy koruculuğu" 
sıstemının parçalanıp daQıtılması, 
bUyOk umutlar ve maddi kOifetlerle 
oluşturulan bu çete grupları, rejimi 
korumak şurda kalsın, kendllerfnl 
bile koruyamayarak dOşmanı bO
yOk bir çıkmaza soktu. Nitekim 
burjuva basın çevrelerinde "koru
cuları kim koruyacak" tOrOnden 
sorular sıkça sorulur oldu. 

SömOrgecl burjuvazi yaşadıQı 
dehşetl giderebilamek Için bir kez 
daha tarihi vahşet ve barbartık gele
neQinl anımsayarak, sivil halkımızı 
katletmeye glrlştl. Savaşın en kızgın 
olduğu Botan, Mardin ve Hakkarl 
alanlarının dış alanlarla ve dOnyay
la lrtibatı koparıldı. Sözkonusu 
atanlarda bulunan tom yerleşim 
yeriertnın telefonları kesildi, geril
lalara aktarılacaQı dOşOnceslyle bu 
alanıara yiyecek vb. maddelerin 
sokulması kısıtlandı ve yer yer de 
tOmden yasaklandı. Ardından sa
vaş uçaklarıyla, GOney KUrdistan 
köyleri de dahil olmak Ozere, 
KUrdistan'daki yerleşim blrfmle
rfne, sivil halkımızın ozertne bom
balar yaQdınldı, birçok yaşlı, kadın, 
çocuk sivil lnsanımız katiedlldl. 
Faşist ordu sOrOierl de hava kuv-

vetlerinin dest&Oinde köylere gire
rek, Halk Kurtuluş Ordusu kuvvet
lerinden yedikleri darbelerin acı
sını, köylerlmizl yakıp yıkarak ve 
savunmasız lnsanlarımızı katiede
rek gidermeye çalıştı. 

Her yönOyla tam bir savaş hall 
yaşanan KUrdistan adeta abluka 
albna alındı; 2. Ordunun tom 
birlikleri oraya sevkedlldl; Diyar
bakır, Van vb. merkeziere TOrkiye'
den yapılan sivil uçak seferlerı bile 
savaş uçaklarının eşliğinde ancak 
yapıla bildi. Estirilen bu faşist devlet 
terörO, düşmanın, '87 kışında tanık 
olunan ve özelllkle de Bahar Atılı
mıyla kaydedilecek gelişmelerden 
ne denli korktuğunun göstergesi 
olmaktaydı. Fakat korkunun ecele 
taydası olmadığı bir kere daha 
ortaya çıkb ve Kış Atılımı, '87 
Newroz Bahar Atılımıyle bOtOnle
şerek, ulusal direniş savaşımızın 
boyutları daha da genişledi. 

5 Mart 1987 tarihinde, Cey
lanpınar Devlet üretme Çltllğl'ne 
baskın düzenleyen gerillalarımız. 
yOzlerce traktörü ateşe vererek, 
dOşmana milyonlarca lira zarar 
verirken; sömOrgecllerin alevlenen 
halk savaşımızı söndOrme çaba
larının nasıl boş ve beyhude çaba
lar olduğunu kanıtladı. 

7 Mart 1987'de, Nusaybln'e 
bağlı Açıkyol köyO gerilla birliklerı
mlzin baskınına uğradı. Halkımızın 
can dOşmanı çetelerden 8'i yakın
larıyle birlikte öldürOldU ve birçoOu 
da yaralandı. 

18-19 Mart 1987'de, BeytUşşe
bsp Dereler mıntıkasında, halkımı
zın değerli önderi Orhan yoldaş 
kamutasında Dol}an, Sait, Emin ve 
Xoşnav yoldaşlar sergiledikleri 
görkemli dlrenlşle Newroz ateşi 

kızıllaştırılarak halkımıza yaşam 

yolunun ne olduğu gösterillrken; 
sayısı 1000'1 aşkın bir faşist ordu 
soroso lle Iki gO n aralıksızçatışarak 
PKK militanının kahramanlığı da 
bir kez daha kanıtlanarak düşma
nın yOreğine tarifsiz bir korku 
salınmıştır. 

7 Nisan 1987 gOnO, Şırnak'a 

bağlı Kavuncuk köyOnda 7 çete, 
kurtuluş kuvvetlerimiz tarafından 
kurşuna dizildL 

Aynı gOn bir başka gerilla birll
Olmiz tarafından Çukurca'nın An
daç mıntıkasında bir düşman aske
ri konvoyu pusuya dOşOrOierek 
Imha edildi. 

Kış ve Bahar Atılımlarının zir
vesini teşkil eden 28 Nisan 1987 
tarihli Şemdlnll çarpışmasında. 
sömOrgecl orduya öldOrOCO bir 
darbe daha vuran ARGK birlikleri, 
biri blnbaşı, 2'sl Osteğmen olmak 
Ozere onlarca dUşman asker ve 
subayını Imha ederek sömOrgecl
ıere KUrdistan'da yaşam olanaQı 
tanımayacağını kanıtlarken, ulusal 
direniş mOcadelemlzde de yeni bir 
gelişme döneminin, yaygın gerilla 
savaşı dönemının başlatıldığını Ilan 
ediyordu. Bu çatışmada halkımızın 
öiOmSOz komutanı Bedran yoldaş 
şehit dOştO. 

DOşmanın tOm çırpınmalarına 
rağmen korktuğu başına geldi. Ve 
'87 Newroz Bahar Atılımı bir balyoz 
gibi sömOrgecllerln beyninde pat
ladı. Elbette ki, bu görkemli patla
manın sesi ve etkisi KUrdistan ve 
TOrkiye lle sınırlı kalamazdı, nite
kim kalmadı da Aynı dönemde 
dOnyanın değişik alanlannda da 
birçok önemli gelişme yaşan

masına ral} men dOnyanın nabzı bir 
sora adeta Ortadol}u'da, KOrdls-

tan'da attı. TOm gözler ve duyar
galar, dOnyanın çeşitli alanlarında 
Botan'a, Hakkari'ye, Mardln'e çev
rildi. Üstüne kapkara bir perde 
çekilerek kOIIendirilmiş, unuttu
ruımuş Kürdistan her alanda ve 
çeşitli dOzayierde konuşulur, tartı
şılır oldu. Bu gelişmeler karşısında, 
sömOrgecl TC'nln Inatla sOrdOr
dOğO katı-Inkarcı kemalist politika 
parçalandı, yerlebir oldu. Faşist 

rejimin temsilellerinin yaptıOı açık
lamlarda ve verdiği demeçlerde 
artık "şu kadar saatte şöyle yok 
eder, bitirlrlz" tOrOnden atıp:.tut

malar yerını, rejimin yenilgisinin 
açık Itiraflarına bıraktı. Başta faşist 

Genelkurmay Başkanı olmak aze
re, MiT mensupları, emekli gene
raller, bakanlar vb. yetkili ağızlann, 
halkımızın dayattığı uzun sOrel 
halk savaşını kabul ve Itiraf etmek 
zorunda kalan beyanları blrblrfn 
Izledi. Genelkurmay Başkanının, 
,;llpanya'nm Bask, Fransa'nm Kor
slka sorunuyla birlikte yaşamayı 
iJQrendiDI gibi Türkiye'nin de me
selenin uzun vadeli olduQuna ken
disini allştirması gerektiDI" yolun
dakl sözlerı bile, tek başına, kema
list Inkarcı tutumun nasıl kırıldtO n 
göstermeye yetmektedir. Elbet
te ki bu bir çaresizliğin de en açı 
lfadesiydl. "Köy koruculuğu" ad 
çeteelliğin Iflasının ardından f 
ordu sOrOieriyle, "özel tim" vb. 
gOçlerln de Işlemez kılınmasın n 
ardından gelen somut bir çaresiz· 
llktl rejimin yaşadığı. 

Bu çaresizlik faşist TOrk sömOr
geclllğlnl yeni bir çılgıntığaltti. Her 
tO riO özel savaş yöntemlerını dene
yerek önlemeye çalıştığı halk sava
şımızın gelişimini ve alevlenmeslnl 
engelleyemeylnce, KOrdlstan'ı bo
şaltmaya kalkıştı. M. Kemal' n 
"Takrlr-1 SOkOn" kanununu "Or
man Kanunu" adıyla hortlatara , 
başta Dersim alanı olmak Ozere 
birçok alandaki köylerimlzl toptan 
sOrgOne glriştl. Fakat her adım 
attığında olduğu gibi bu uygula
mada da çok geçmeden nasıl yanıl
dığını anladı düşman. KUrdistan 
halkı artık '25'1erln '38'1erin sahipsiz 
halkı değildi; PKK gibi öncosa. 
hakkını koruyanı, dOşmanından 

hesap soranı vardı. Nitekim bazı 
pratik adımlar atan sömOrgecller, 
bu uygulamanın kendilerine paha
lıya mal olacaQını anlayınca geri 
adım atmak zorunda kaldılar. 

1987 Kış ve Bahar Atılımlarının 
diQer bir sonucu da; kaderini, 
çOrOmOş, tOkanmiş bir gOç olan 
çağdışı faşlst-sömOrgeci bir reji
me, 12 EylUl faşist rejimine sıkı 

sıkıya baQiamış bulunan teslimi
yetçi-tasfiyeci solun da Iflas etme
si, can çeklşmesldir. Devrimcilik ve 
solculuk adına, PKK'ye ve KUrdistan 
tan halkının kutsal direnişine, 

"kraldan daha kralcı" bir alçakça 
tutumla saldıran bu sosyal-şoven 
ve reformcu gOruhların kime ve 
neye hizmet ettikleri, mOcadele
mlzin '87 yılında kaydettlğl geliş
meler sonucunda daha açık ola
rak su yazone çıkmış, dolayısıyla 
bunlar da, efendilerının uQradıkları 
hazin sondan kurtulamamışlardır. 

0ZG0RLOK YOROYOŞO 
VE YAZ ATlLlMI: 

Ulusal direniş savaşımızdayeni 
ve daha Ileri bir adım olan yaygın 
gerilla savaşı aşaması, 28 Nisan 
198Tde Şemdlnli'de faşist TOrk 
ordusuna vurulan bOyOk darbe lle 
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halkımıza ve tOm lnsanlıQa mOjde
lendl. Bu sOreç özgOriOk YOrOyO
şOmOzOn bOyOk tarihi anlam Ifade 
eden önemli bir noktasıdır. Bu 
tarihi adımla halkımız, bOyOk bir 
fedakarlık, cesaret ve kahramanlık 
örneOI sergileyen öneoso lle daha 
çok bOtOnleşlp Ordulaşma ve 
Cepheleşme yolunda önemli bir 
mesafe katederken, her tOriO vah
şetl pervasızca uygulayan faşist 

TOrk sömOrgeclliQinln yapacak 
fazla bir şeyi kalmadıQını da açık
seçik ortaya koymuştur. 

Yaz Atılımıyle devrımcı savaşın 
daha çok genişleyerek, tOm KOrdls
tan sathına yayılması bu gerçek
IIQin en somut kanıtı olmuştur. 

Bu soreçte Parti kadrolarıyle yaptı
O• konuşmada, artık Olkemızı ter
ketmeyeceOimlzi, tam tersine gOç
ıo bir vuruş ve bOyOk bir atılım Için 
Olkemizi geçilm ez bir direnme hattı 
haline getireceQimizi vurgulayan 
Parti ÖnderllQI, bu onurlu adımın 
anlamını şöyle Izah etmiştir: 

". .. Biz burada iJzgür/ül}iJ ve 
vatant yakalamak, siJmürgecl/er 
taratmdan kendi tJz topraklarmdan 
kopartıtarak dünyanm diJrtblr ya
nma savrulan lnsantarım1zm yiJnü
nü Kürdlstan'a çevirmek, vatant ve 
iJzgürlül}ü lnsanlaflmlzm beynine 
ve yüreQ/ne, uQruna tJ/ünmesi gere
ken en kutsal del}erler olarak yer
leştirmek için, sekiz y1l boyunca 
gerçekten büyük bir kararlilik ve 
sablf gücüyle sipere yatarak miJ
cadele verdik. Sonuçta, yilzylllar
dan beri çekilen ac1larm, işken

cenin, tJzgiJrlükten mahrum blra
kllmanm, vatan topraklafinm çok 
uzak/anna savrulmanm ve kendi 
vatanmda vatansiz yaşamaya 

mahkum edilmenin hesabmm so
ru/masi aniamma gelen KiJrdls
tan'lmlza giJrkemli bir yiJnellşl 

gerçekleştirdik ... Bu yiJnelme, yal
ntzca fiziki anlamda bir yiJne/lş 

del}/1, ruhsal yilcelme, ulusal klm/1-
l}in yeniden kazantlmasi ve ha/km 
iizgilrlül}üne kavuşmasi gibi hu
suslar~ da Içeren bir yiJne/iştlr." 

işte böylesi bir ruhla pratiQe 
yönelen gerilla blrllklerimiz, sö
mOrgecllerln her tOriO kurum ve 
kuruluşlarına karşı y~un bir saldı
rıya geçerek, Olkemlzln dorukla
rında hakimlyetini daha da peklş
tirmiştlr. 

1 Mayıs 1987 tarihinde, GercUş 
Yamanlar köyO civarında bir dUş
man askeri cemsesi mayınla hava
ya uçuruldu, 1 OsteOmen ve 20 
kadar asker öldOrOidO. 

4 Mayıs'ta, GercOş Seki köyO 
çetelerini taşıyan traktör havaya 
uçuruldu; çetelerden en az 3'0 
öldO, ~u da yaralandı. 

18 Mayıs gono, Mazglrt'e baOiı 
GOmOşgOn köyOne gerlllalarımız 

tarafından bir baskın dOzenlendl, 
MiT mensubu OOretmen kurşuna 
dlzlldl. 

21 Mayıs gUnO, Llce Yolçatı 

köyOne baskın dOzenlendl, MiT 
mensubu ooretmen ve köy lmamı 
kurşuna dizildL 

9 Haziran 1987'de, Örnerli ya
kınlarında, ARGK gerilla birlikle
rimiz tarafından 3 araçlık bir dOş
man komando tlml pusuya dOşO
rOidO; 1 OsteOmen ve 3 er olay 
yerinde öiOrken, aQır yaralılardan 
~u da daha sonra kaldırıldıkları 
hastanede öldO. 

Aynı gOnlerde Ceylanpınar Dev
let üretme ÇitilGi'nin ekinleri ateşe 
verlidi, dOşman bOyOk bir maddi 
zarara uoratıldı. 

Yine aynı tarihlerde Nusay
bin'de, gerilla blrllklerimizJn döşe
diği mayına çarpan 3 asker Imha 
oldu. 

12 HazJran'da, Diyarbakır mer
kezinde bir komplo sonucu Alaat
tin ZOGURLU ve Mehmet DAG 
yoldaşlarımız şehit dOştOier. 

26 Mayıs'ta, Adıyaman Şerefli 
köyO yakınlarında, bir Ihbar sonu-

cu çıkan çatışmada ömer (Mustafa 
ÖMÜRCAN), Selim (Rahman KORK
MAZ), Kazım (Mithat DEMiRCi), ib
rahim DEMiR ve Ftraz yoldaşlar eş
siz bir direniş s~rglleyerek şehit 
dOştOier. 

21 Haziran 1987'de, gerilla bir
liklerimiz Örnerli'nin Pınarcık kö
yOne girerek, sömOrgecllerln silah
larıyla kurtuluş kuvvetierimize kar
şı savaşan çeteterin evlerini başla
rına yıkarak, blrçoOunu yakınlarıy
le birlikte Imha ettiler. 

29 Haziran'da Baykan jan
darma taburuna baskm dOzen
lendl, dOşmana önemli kayıplar 

verdiren birlikleri miz, kayıp verme
den Oslerine döndoter. 

SömOrgecllerln dlktlğl her en
geli ezip geçerek çığ gibi bOyOyan 
Yaz Atılımı gelişip yayıldıkça, dUş
manın korkusu ve Itirafları da 
yOksaimeye ve dOşman cephedeki 
bozgun belirtllerı daha da açığa 
çıkmaya başladı. Faşist şef Evren'
In bizzat rejimin çaresizliğini Itiraf 
ederek, "iran-Irak savaşı sürdOkçe 
GOneydoğu'da olayları durdurama
yız" şeklinde açıklama yapması; 

ve yine bir gerilla saldırısının ardın
dan "kahraman mehmetçlğln(l)" 

korkudan dilinin tutulduğu, konu
şamaz duruma geldiği gerçeğinin 
Mardin Valisi'nin ağzından Itiraf 
edilmesi. savaşın ve savaşan gOç
lerln durumuna yeterince açıklık 

getirmektedir. 
DOşmanın, yeni özel savaş 

taktiklerı olarak karşımıza çıkardığı 
"Özel Kolord u" ve KUrdistan'ın ayrı 
ve sömOrge bir Olke olduğunun 
pratik ıtırafı anlamına gelen "Genel 
Valilik" gibi uygulamaların, Bir 
Parç• ÖzgUr V•tlın Topr-s)ı Y••t
....t şlarıyla harfandırılan kızıl sa
vaşın yakıcılıOı karşısında durama
yacağı, eriyip gideceği belllydL 
Nitekim "sO per vali" diye Ilan edile
rek kendisine bOyOk umutlar bağ
lanan faşist H. Kozakçıoğlu'nun 

çok geçmeden yaptığı açıklamada, 
"Balkaya dağlarına bir ordu bile 
gönderlise yutar, kaybeder" tar
zında sözler sarfetesi ve yine 
KUrdistan'da yatırım yapan şirket
lerin kendi gOvenllklerlnl -gerilla 
saldırıları karşısında- sağla

masını istemesi, dOşmanın çare
sizliğini açıkça ortaya koyarken, 
KUrdistan'ın doruklarında gerilla
ların hakimlyetinin nasıl pekiştlOI
ni kanıtlamaktadır. 

Yaz dönemı boyunca aralıksız 
gerilla saldırıları; baskın, pusu ve 
taciz eylemlerı karşısında sömOr
gecl yapı adeta felce uğratıldı; 

faşist ordu sOrOierl hareket ede
mez oldu. Onbinlerce askerf gOcOn 
korunmasında KOrdlstan·a giden 
Turgut Özal, Erdal inönO vb.'nln 
kulaklarının ve burunlarının di
binde patlayan bomba ve mayınlar, 
sömOrgecllerl tam anlamıyla ser
sema çevirdi. SOrekli yoğuntaşan 
gerilla saldırılarıyla ovalarda ve 
yerleşim merkezlerinde de sömOr
gecl dOşmana ağır darbeler vuru
larak adım adım geriletildL Bunlar
dan bir kesimini şöyle anımsat
mak mOmkOn: 

Faşist Özal onbinlerce askerin 
korumasında Pınarcık'ta Iken, 8 
Temmuz'da idii-Peçenek ve Mid
yat-Yuvalı köylerı ARGK gerilla 
birliklerının baskınına uğradı: 40 
çete ve yakını Imha edildi. Aynı 
gOnlerde Cehennem Deresı ve 
Çelik dağında gOnlerce sOran şid
detli çarpışmalarda sömOrgecl or
du sOrOlarine ağır kayıplar verdl
rlldl. 

1 O Temmuz gO nO, Eruh-Fındık 
bucağı yakınlarında dUşman ope
rasyon birliği pusu ya dOşOrOidO: 20 
öiO. Eruh'un başka bir mıntıka
sında da aynı gOn bir başka pusu 
eyleminde düşmana ağır kayıp 

verdirildL 
Aynı tarihlerde, Şemdlnll'nln 

Derecik ve KoçyiOit köylerinde Iki 

Aralık 1987 

ayrı dUşman askeri konvoyuna 
saldırı dOzenlendi. SömOrgecllerln 
her fırsatta methettlklerl"özel tlm"
ler kaçmaya çalıştıysa da ARGK 
gerillalarının darbesınden kurtula
madılar. 2 tım elemanı olay yerinde 
öldOrOidO, birçoğu da ağır yara
landı. 

23 Temmuz gono. Şemdlnll'nln 
Umurlu köyOne baskın dOzenlendi: 
5 öiO, çok sayıda yaralı. Bu çatış
mada 3 savaşımız da şehit dOşto. 

24-25 Temmuz gecesi, ARGK 
gerilla birlikleri, Uludere ilçe mer
kezıne baskın dOzenledller. DUş
man, "sadece 1 er yaralandı" 

biçiminde açıklama yaptıysa da 
kayıplarının çok daha fazla oldu
ğu bilinmektedir. 

Aynı gOnler, Uludere'nin Işıkve
ren köyO baskınında 3 çete kurşu
na dlzlldl; bir özel operasyon tım 
mensubu imha edildi, 15 kadarı 
yaralandı. 24 Temmuz gOnO, Peçe
nek'e gidecek olan Erdal inönO'
non geçeceği yolda bubi tuzakla
rının peşpeşe patlaması Ozerine, 
konvoy yolu terkederek dağdan 
yOrOmek zorunda kaldı. 

Bingöi-Kaplıca ve Klği-Ayanoğ
lu köylerine saldırı dOzenlendi, 
dOşmana çok sayıda kayıp verdi
rildL Yine 10 Temmuz gono. Der
sim-Nazimiye jandarma taburuna 
saldırı dOzenlenlrken, aynı gOn 
Diyarbakır-Hani'ye bağlı Kirmali 
köyO baskınında dOşman kaybı: 6 
öiO, 7 yaralı. 

26 Temmuz'da Karakoçan şehir 
merkezinde asker-polls hedefle
rine yönelik saldırılar gerçekleşti
rildi. 30 Temmuz gOnO, Cudi Dağı 
Silopi Ilçe mıntıkasında faşist ordu 
sOrOierlyle gerilla birliklerimiz ara
sında 4 saat süren bir çatışma mey
dana geldi. DOşman kayıpları çok 
olmasına rağmen, 1 yaralı olarak 
açıklandı . 31 Temmuz çatış

masında -Uiudere'nln Ortabağ 

kesiminde- çok sayıda mllls çete 
ve asker öldOrüldü. 2 savaşçımız 
şehit düştO. 

Ayrıca Kars'ın Aralık, Susuz, 
Selim, Ardahan ve Iğdır Ilçelerin
den, Ağrı-Dersim-Urfa'ya kadar 
her alanda gerçekleştirilen yazıer
ce saldı rı, pusu baskın vb. eylemde 
sömOrgecllere ağır kayıplar verdi
rlllrken; çeşitli demlryollarına, or
man ve maden işletmelerlne, şan
tlyelere yönelik sabotaj eylemle
riyle de dOşmana milyarlarca liralık 
maddi zarar verdirildL 

Ulusal direniş savaşımızın Dev
rimcı Yaz Atılımıyla, KOrdlstan'ı 

böylesine boydan boya sarması, 
faşist rejimin askeri-styası ve eko
nomik krlzJnl daha çok derinleş
tirdi. Kahraman ordumuz ARGK'
nin etkin saldırıları !.<arşısında 12 
EyiOI faşist rejiminin ayakta kalıp 
kalamayacağı sorunu en geniş Iç 
ve dış çevrelerde tartışılan konu 
oldu. Bu gerçekilGI farkeden dikta
tör Evren'In bOyOk bir telaşa kapıl
ması ve 30 Ağustos demeclnde, 
"dimdik ayaktayız" biçiminde açık
lama yapması boşuna detjlldl el
bet. En son özel savaş taktiklerin
den "Özel Kolordu" ve "Genel 
Valilik" uygulamaları da Iflas eden 
ve her alanda tamamen tOkenen, 
politika üretemez duruma gelen 12 
EyiOI faşist rejimi; yenı bir 15 
Ağustos'u bOyOk bir gOç ve moralle 
ve coşkuyla karşılayan ve giderek 
zindanlardan başlamak Ozere TOr
kiye gençlik ve Işçi hareketi azerin
de de etkisi görOien silahlı direniş 
hareketimiz karşısında kendısını 

yeniden halka onayiatm ak, meşru
laştırmak zorunluluğu duydu. Ve 
"referandum" aldatmacası böyle
ce gOndeme geldi. Fakat KOrdis
tan'da gerilla savaşı sömOrgeclle
rln bu yöntemini de yerlebir ederek 
gelişmesını ve yayılmasını SOrdOr
dO. AOustos'ta ARGK birliklerinin 
saldırı eylemleri daha da y~un
laştı. 

8 Ağustos Pervari'nin D~anh 
köyOnde teslim olmayan çeteler
den 2'sl kurşuna dlzlldi. Aynı gOn 
GercOş yakınlarında sömOrgecl 
gOçlerle girişilen çatışmada 1 özel 
tım elemanı öldOrOidO. 

11 Ağustos gOnO, Bingöl-Genç 
SoOukpınar köyO elvarında gerilla 
blrllklerimlzle sömOrgecl ordu sO
rOieri arasında bir gOn boyunca 
sOren çatışmada, dOşmana çok 
sayıda kayıp verdlrlllrken, 3 gerll
lamız da kahramanca savaşarak 
şehit dUştO. 

14 Ağustos'ta, gerilla birlikle
rimiz tarafından Çukurca-Çınarlı 

köyO yakınlarında bir özel tim 
pusuya dOşOrOierek imha edildi. 
Aynı gOn Nusaybin'In Akarca köyO 
yakınlarında da yol) un çarpışmalar 
meydana geldi. Çok sayıda dUş
man gOcOnO safdışı bırakan 2 
savaşçımız, bOyük bir direniş ör
neO! sergıteyerek şehit düştO. Bir 
go n sonra, 15 AOustos'ta Mazıdağı 
Keleke köyOne dOzenienan baskın
da 2 çete öldürOidO. 

19 Ağustos'ta, Uludere Işıkve
ren karakoluna dOzenienan bas
kında, 2 asker öldO, 1 Osteğmen ve 
3 asker de ağır yaralandı. Aynı 
gOnon gecesi Eruh'a bağlı Kılıçka
ya köyO Mllan mezrasına dOzenie
nan baskında, çete ve yakınların
dan 25'1 öldOrOIOp 34'0 yaralanır
ken, çok sayıda da silah ve mOhi
mat ele geçirildi. 

20 Ağustos'ta, Midyat Karbo
ran'da hain Şehmus Arık'ın evine 
dOzenienan baskında 5 kişi öldO
rOidO. 

25 Ağustos gOnO, Örnerli'ye 
bağlı Tavuklu karakoluna dOzenie
nan baskında dO şma na çok sayıda 
kayıp verdirltd i. Aynı tarihte Bingöl 
Şenköy'de çıkan çatışmalarda sö
mOrgecilere al)ır kayıplar verdi
rlldl, ancak dOşman 1 er yaralı diye 
açıklama yaptı. Yine aynı gO n Klğı
Yedisu'da meydana gelen çatış

mada dOşmana zaylat verdlrlldl. 
26 Ağustos'ta, gerlllalarımız 

tarafından Şırnak Kumçatı köyOne 
bir baskın dOzenlendl. Olay yerine 
gelmek Isteyen dUşman askeri 
konvoyunda 1 araç yola döşenen 
mayınlara çarparak içlndekllerle 
birlikte imha oldu. Gerillatarla daha 
karşılaşmadan bozguna uğrayan 
dOşman konvoyu dağılarak geri 
çekildi. SömOrgeciler kayıplarını 

ve aclzlll)lnl her zamanki gibi ört
rnek Isteyerek sadece 1 askerin 
öldOğOnO açıkladılar. 

27 Ağustos'ta, gerilla birlikle
rimiz tarafından Hazro ilçe merke
zıne bir baskın dOzenlendl. Cezaevi 
boşaltılarak hOkOmet binası da 
ateşe verildi. 

Devrimci kurtuluş kuvvetleri
mlzin askeri alanda saOiadıQı ba
şarılar ve yarattıOı gelişmeler siya
sal alana da kaçınılmaz olarak 
yansıdı. Yurtiçinde ve dışında on
binlerce KOrdlstanlı yurtsever Ulu
sal Kurtuluş Cephesi saflarında 

yerlerını aldı; ulusal kurtuluşçu 

Işçiler, kadınlar, gençler kendi 
birliklerini oluşturarak ilan etti; 
böylelikle 1985 Newrol'unda sıcak 
savaş koşullarında Ilan edilen 
ERNK'nin örgOtleri örOimOş ve 
Cephe pratikte ete-kemlOe bO
rOnmOş oldu. DUşman cephede Ise 
bozgun, yaşamın her alanında 

devam etti. 12 EyiOI faşist rejimi, 8. 
yılına adeta koltuk deOneklerlyle 
girdi. Yenilgiden kurtulamayan ve 
kurtanlamayacağı Iyice anlaşılan 
faşist ordu, "sıkıyönetimi kaldırı

yoruz" sahteiiQiyle savaştan kaçı
rıldı; bunun yerine örgOtlendlrllen 
IOmpenler, serserller sOrOsO "Özel 
Kolordu"nun pabucu erkenden da
ma atıldı. Diğer tOm özel savaş 
yöntemleri de giderek sOreç Içinde 
çok daha çabuk boşa çıkarılır oldu. 
Zira gerilla savaşı hızlı gelişiyor ve 
.her şeye damgasını vuruyordu. 
Referandum aldatmacaaı rejimi 

Sa!l_fa 3) 

kurtarmaya yetmedi, kriz her yö
nüyle giderek derlnleştl; sömUrge
cller bir yandan daha sonraki yıllar 
ıçın -1988 baharı- öngördOğO 

erken seçim aldatmacasını gOn
deme getirmek zorunda kalırken, bir 
yandan da TKP, Sol Birlik vb.'le
rlnin şahsında yenı Ihanet şebeke
lerı örgOtlemenln hazırlıklarını hız
landırdılar. Fakat her şeye raOmen 
gerilla savaşı, gelişerek yOksai
meye ve TOrkiye lle KOrdlstan'dakl 
tom gelişmelere damgasını vur
maya devam etti. 

1987 yılının EyiOI-Eklm-Kasım 

aylarında da Halk Kurtuluş Ordu
muz her cephede gOçiO Ilerlemeler 
kaydederek sömOrgeci yapı ve 
kurumları Işlemez kıldı. 

1 EyiOI'de, Derik Balova köyOn
de 2 hain kurşuna dlzJierek ceza
landırıldı. 

2 EyiUI'de, mayına çarpan dUş
man askeri aracında 1 astsubay le 
2 er öldO, 1 ?'si de yaralandı. Ayrıca 
Mazıdagı'nda MiT mensubu 1 imam 
kurşuna dizildi. 

7 EyiOI gOnü, Derslm-Mazglrt e 
adiiye binası bombalandı ve yakıt

dı. Ertesi gOn 8 EyiOI'de, ARG 
birlikleri bir sömOrgecı askeri kon
voyu Şerndinil yakınlarında pusuya 
dOşOrdO; 2 araç Içindekller le biri -
te tamamen Imha edildi. DOşman 
yine kaybını gizleyerek 4 asker 
yaralandığı biçiminde yansıttı . A 
gOn Midyat yakınlarında gerllla
larımızın döşedl01 mayına çarpan 
askeri araçta bulunanlardan 9 
ağır yaralandı. 

• 1 O EyiEJI gOnO, Dersım m 
zinde bir polis otosu gerillaları 
tarafından pusuya dOşOrOidO . a 
mamen tahrip edilen otonun Için
deki polisler öldO veya ağır yara
landı. 

15 EyiOI'de, Eruh çevresinde 
gOnlerce sOran yoğun çarpışma 
sabotajlarla sömOrgecllere 
kayıplar verdirildL Bu sOreçte 
askeri konvoy pusuya dOşOr d 
çevrede bulunan bir odun de 
ateşe verildl ve Eruh-Şırnak 
aralıklı olarak gerillaların d 
mine girdi. 

16 EyiOI go no, YOksakova Y 
dere mezrasında gerilla biri k 
mlzle, sömOrgecl gOçler arası 

çatışma çıktı. Çatışmada 1 
öldO, 1 çete ve çok sayıda ask 
de yaralandı. 

17 EyiOI gOnO, Şırnak Kara 
köyO yakınlarında gerillaların 
susuna dOşen 4 çete 2 yakın 
birlikte öldOrUidO. 

19 EyiOI'de, Şırnak, Kay 
köyO Akçay mezrasında 1 muh 
öiOmle cezalandırıldı. 

20 EyiOI, Genç Dikpınar kOyO 
de 1 çete öldOrOidO. 

22 EyiOI'de, Şırnak'a baQiı G 
neyce köyO Çiftekavak mezrasırı. 
baskın: Çete ve yakınlarından 1 
öiU. Aynı gon Genç'e bağlı 
bucaQında 1 hain kurşuna dlzlld • 
Yine aynı gOnOn gecesi dOşman 
askeri gocoyıe girişilen çatışmada 
2 dOşman askeri aOır yaralandı . 

27 EyiOI'de gerilla birliklerimiZ 
Bltlis'e baOiı Konarga köyOne bu
kın dOzenlediler. 3 çete aOır yara
landı, 10'u Ise silahsızlandırıldı. 

Ekim ve Kasım aylarında da 
savaş, şiddetinden veyoOunluQun
dan hiçbir şey kaybetmeden sOr
dO. Bu dönemin çatışma, baskın 
gibi eylemlerinin bir kesimini şöyle 
belirtmek mOmkOn: 

2 Ekim gOnO, Midyat Başyurt 
köyOne dOzenienan baskında, 2 
çete öiOmle cezalandırıldı. Aynı 

tarihlerde Çukurca Cevizll köyOne 
yapılan baskına karşı koymak ıste
yen çete ve yakınlarından 1 O'u 
öldOrOidO. 

7 Eklm'de, Şırnak Cudi DaOı 
mıntıkasında 2 gOn soran yoOun 
çarpışmalarda; aralarında Mustafa 
Tartar'ın (AIIxan Tatar'ın yakını) da 
bulunduQu çok Mytda slvll-aaker 
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düşman gücü imha edildi, 1 heli
kopter düşürüldü. Sömürgeeller 
kayıplarını 2 ölü olarak açıkladı. 

1 O Ekim'de, Uludere Işıkveren 
karakoluna düzenlenen baskında, 
düşmana 5 ölü, 1 o yaralı kayıp ver
dirildi. Aynı gün, Şırnak-Meşelçi 
köyü Çobandere mezrası baskı
nında 13 çete ve yakını öldü, 9'u 
yaralandı. 

11 Ekim günü, Mardin-Urfa ara
sında bulunan Şahwelat köprO
sOne sabotaj düzenlenlrken, aynı 
gün Nusaybin yakınlarında, gerilla
ların döşediği mayına çarpan oto
da 2 MiT mensubu öldü. 

12 Eklm'de, Genç Direkli kö
yünde 13 çete ölümle cezalandı-
rıldı. -

13 Ekim'de, Şırnak'ın Rezak 
mezrasına düzenlenen baskın da, 1 
çete ve oğlu öldürUidü. 

17 Ekim'de, Dicle Yeşilyurt 

muhtarı ölümle cezalandırıldı. 
18 Ekim günü, Hozat'ın Deloran 

köyOne ARGK birliği, köyiUierle 
yaptığı toplantının ardından, okul 
binasını ateşe vererek köyden 
ayrıldı. 

Ekim sonlarında Uludere yakın
larında sömürgeci-askeri konvoy 
pusuya düşürüldü; 25 ölü, 3 yaralı. 
Aynı tarihlerde Eruh-Şırnak ara
sındaki pusuda da, 1 yüzbaşı, 1 
üsteğmen ve 7 er öldOrOidO. 

3 Kasım günü, Cizre-Şırnak 

arası Cudi Dal)ı mevkiinde ARGK 
birliS)I lle sömürgecl güçler ara
sında çıkan çatışmada, 5 çete ve 25 
asker öldürOidü; 7 savaşçımız da 
kahramanca çarpışarak şehit düştü. 

6 Kasım tarihinde, Pervari'nin 
Doğan (Osyan) köyü yakınların

dakl Körkandil dağında 1 gün 1 
gece süren çatışma meydana gel
di. Hiç kayıp vermeyen blrllkle
rimlz, 1 düşman hallkopteri de 
düşürerek faşist ordu sürülerine 
aoır kayıplar verdlrdl. 

Yine 3 Kasım günü, Midyat Dar
geçit'te bir düşman askeri konvoyu 
pusuya düşürOierek sömürgeel
lere önemli kayıp verdirildL Aynı 
günlerde Nusaybin'In Nebile köyü 

çetelerinden 9'u Imha edildi. 
10 Kasım'da, Eruh-Fındık ya

kınlarında Kurtb<>Oaz mıntıkasında 
meydana gelen çatışmada sömOr-
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geci ordu sOrOJerlne çok sayıda 
kayıp verdirildL 2 Kasım'da Şırnak 
Yoğurtçu köyünde, MiT mensubu 
öS)retmen ölümle cezalandırıldı. 

1987, PKK OnderliOinde Sav8f811 Kürdistan Halkmin Zafere; 
12 Eylül Faşist Rejiminin Çöküşe; 

Tasfiyeci, Sosyal-Şoven ve Reformisi Sol'un da 
Açık ihanete GittiOi Bir Yd Oldu 

1987'nin son günlerini yaşa

makta olduğumuz şu dönemde, 
dönüp de bu yılın kime ne getirdi
ğine bakılacak olursa, birçok ger
çekliği açıkça görebilmek müm
kündür. Halkımız, tüm Kürdistan 
sathında kendi öz kurtuluş ordu
sunu her zaman yanıbaşında his
sederek, görerek geleceğine daha 
büyük bir güvenle bakıyor ve öneO
sOne sarsılmaz güven ve desteğini 
daha geniş boyutlarda sunmaya 
devam ediyor. Böylece ARGK bO
yoyop devleşirken, bağrında on
binleri toplayan ERNK adım adım 
örOiüyor, toplumun her kesimin
den örgQtlerlne kavuşuyor. 

Bunca parlak gelişmelerin ya
ratıcısı, halkımızın kutsal direniş 

savaşının öneOsO PKK 1 O. yılına, 

tom dOnyanın tanıdığı, düşmanının 
yüreğini titreten ve dostuna umut 
ve güven veren saygın bir güç 
olarak, başı dik, onurta giriyor. 
SömOrgeci özel savaş yöntemleri 
ve örgütlerini birer birer parçalaya
rak gelişen gerilla savaşı tOm 
Kürdistan sathına yayılmaya ve 
giderek doruklarından ovatara, 
kentlere doğru akmaya meyle
dlyor. Gerilla savaşı büyüyüp gOç
lendlkçe, TOrkiye Işçi sınıfı ve halk 
güçlerine de kurtuluşun yolunu 
gösteriyor, devrimci dlrenlşçlli!)ln 
kapısını aratıyor. 

öte yandan Kürdistan Uzerine 
kemalist burjuvazinin eliyle serpi
len ölü topra!) ı iyiden iyiye da!)ıtıldı, 
daOıtılıyor; kemalist Inkarcı politika 
parçalanıyor. Kürt sorunu, tarihinin 
en geniş boyuttarında dOnyanın 

çeşitli güçlerinin, sistemlerin, pakt
ların gündemine girdi, girmeye 
devam ediyor. Uygarlık beşiOI Me-

zopotamya'nın unutulmuş KOrdls
tan'ı, 20. yy.'dan 21. yy.'a girerken 
tarihi rolOne en devrimci bir tarzda 
el atıyor, sahip çıkıyor. Bu sahip 
çıkış hareketinin dOnyayı nasıl 

sarsacağı, daha şimdiden duyu
lan goraıtoıerden anlaşılabiliyor. 

DOnyanın çeşitli güçleri, Kürdistan 
politikalarını ve Kürdistan sorunu
nun çözümü için öngördOğO yön
temlerı giderek daha yOksak sesle 
duyurmaya, dile getirmeye başlı
yorlar. En gerıcı gOçlerin, ABD ve 
Avrupa emperyalistterinin dahi çö
züm önerllerinin TC'nlnklyle uyuş
maması, faşist TOrk sömOrgeciliği
nin Kürdistan politikasının nasıl bir 
iflasla karşı karşıya olduğunun 

çarpıcı bir örneğini teşkil ediyor. 
Elbette ki, devrimci direniş 

mücadelemizin bu görkemli geliş
mesi ve elde ettiği tOm kazanım
lar, sömürgecl-faşist TC'nin geri
lemesi ve kayıpları anlamına gel
mektedir. Faşist rejim, özellikle '87 
yılında varını-yoğunu ortaya koya
rak durdurmaya, boğmaya çalıştığı, 
fakat bUyük bir başarısızlığa uğ
radığı direniş savaşımız karşısında 

bugün ancak koltuk d~nekleriyle 
ayakta durabillyor. Rejimin, çOrO
mOş, kokuşmuş yapısını biraz daha 
korumak, ömrünü biraz daha uzat
mak amacıyla başvurdu!)u erken 
seçim, daha üzerinden bir ay bile 
geçmeden çözüm olmak şurda 

kalsın, derin bir çözOmsOziUk aracı 
oldu. Öyle antaşiiıyor ki, 12 EytOI 
faşist rejimi, felçli yapısını ayakta 
tutabitmek Için kendisine, sol kot
tuğunun altına almak üzere koltuk 
d~neyt olarak tasfiyeci-lhanetçl 
TKP ve şOrekasını yeğlemiştir. 

Sözkonusu güçter de bu onursuz 

görevi -hem de solculuk adına
dOnden razı bir tutumla benim
semiş, ve faşizmin ayaklarına ka
panmak üzere koşaradım gider
ken, devrimci direnişçiliğa ve 
PKK'ye karşı olduğunu belirtmeyi 
ve kara çalmayı da Ihmal etme
mişlerdir. Bir bakıma lhanetin böy
le açığa çıkarılması da Kürdistan ve 
TOrkiye halkları açısından önemli 
bir kazanımdır. Zira faşist-sömür
gecl TC yıkılıp giderken, böylelikle 
tOm pisllklerlnl, artıklarını ve mik-

roplannı da birlikte götürmüş ola
cak; dolayısıyla yarının bağımsız 

ve özgür toplumunun, sağlıklı bir 
sosyalist inşanın gerçekleştirilmesi 
önündefazla engel kalmamış olacaktr. 

Kısaca, '87 yılının ne anlam 
ifade ettiği bir tek cümleyle belirti
lecek olursa, denilebilir ki; 1987, 
PKK önderliğinde savaşan KOrdls
tan halkının zafere, 12 Eylül faşist 
rejiminin çöküşe, tasfiyeci, sosyal
şoven ve reformıst solun da açı 
lhanete gittiği bir yıl olmuştur. 

Halkımız ve Partimiz 1987'yi Savaş Naralanyla UOurluyor 
Parti lll. Kongresinden aldığı 

güçle 1987'yl görkemli saldırıtarla 
karşılayan devrimci direniş müca
delemiz, önemli mevziler elde etti
ği, siyasi-askeri büyük kazanımlar 
sağladığı bu yılı, yine, şanına yakı
şır bir biçimde savaş naralarıyla 
uğurluyor. Cephelerden en son 
~limize ulaşan savaş haberleri 
şöyle: 

4 Aralık 1987 akşamı, Kızıltepe 
merkezi ARGK gerilla birlikleri 
tarafından Işgal edildi. Edinilen 
bilgilere göre kurtuluş kuvvetleri
mizin llçeye girişi sırasında, engel 
olmaya çalışan sömOrgecl askeri 
blrllklerle polis gQçlerinden birço
ğu imha edilerek savaş dışı bırakıl
dı. Bazı askeri hedefleri bombala
yan ve karşı koymak isteyen dUş
man gücOnO etkisizleştiren birlikle
rimiz kayıp vermeden geri çekildi
ler. Sömürgecilerin kaybı çok ol
masına ra!)men, yapılan resmi 
açıklamada, 1 bekçinin öldüğü ve 1 
komlserln yaralandığı biçiminde 
yansıtıldı. 

6 Aralık 1987 tarihinde, gerilla 
birliklerimizle sömOrgeci ordu sU
roterl arasında 1 gOn boyunca 
devam eden çatışmalar meydana 
geldi. Düşmanın hava gücü ve zırhlı 
araçlar dest~lndekl büyük bir 
gücOne karşı kahramanca savaşan 
küçOk bir ARGK birliği, aralarında 
subayların da bulunduğu 14 askeri 
öldürmek ve birçoğunu da yarala
mak suretiyle safdışı bıraktı. Çatış-

m ada 4 savaşçımız da kahramanca 
direnerek şehit düştü. Şehit düşen 
bu yoldaşlarımız ARGK safianna 
yenı katılan savaşçılardandı. 

Aynı tarihlerde ANAP Nusaybin 
Ilçe merkezi binası bombalanmak 
suretiyle kullanılmaz hale getirltd . 

Bitlis-Tatvan karayolunda, Dt
yarbakır'dan Van'a askeri müh 
mat taşımakta olan bir kamyon 
infilak ettlrllerek, malzemeler m
ha edildi. 

1 Aralık tarihinde, Uce meric:e
zinde yola döşenen tuzaklı bom
banın patlaması sonucunda 1 bek
çi ağır yaralandı. SömOrgeciler 
kent merkezlerinde bile artık yere 
bastıklannda eceı ter1erl dökOyortar 

Yine Aralık ayı başlarında Der
sim merkezine bağlı Halbar k 
gerilla birliklerimiz tarafından ba
sıldı. Baskında 3 hain çete öf 
cezalandırıldı. 

17 Aralık günü, Dlyarbak 
Bağlar semtinde bulunan ve 
kuvvet ile özel hareket timl 
kaldığı emniyet mOdOriOğO t 
rindeki atış poligonunda y 
çıktı. Bir sabotaj sonucu, ya 
çıktıS)ı, kısa sürede geniŞleyer 
bOyUdOğU bildirilmektedir. 

Zararın 50 milyonu aştıO 
gında, 1 polisin öldOğO, 10'nun 
yaralandığı açıklandı. 

Eruh ve çevresinde gerçekleşti
rilen bir dizi köy toplantısı sonucun
da, çok sayıda genç ARGK bi 
lerinin safına katıldı. 

PKK'nin Kuruluşunun 10. Y1h Büyük ve Coşkulu Kitle Gösterileriyle Karşiiandi 

Partimizin resmen kuruluşunun 
10. yılı, dağdaki gerlllanın artan 
eylemleriyle, Zindanlardaki savaş 
esirlerinin bUyük direnişleriyle, 
Kürdistan'da ve yurtdışında halkı
mızın coşkulu gösterileriyle kar
ŞIIandı ve kutlandı. 

Onun cu yıla giriş nedeniyle Ka
sım ve Aralık aylarında KOrdis
tan'ın her alanındaki silahlı eylem
ler daha da yoğunluk kazandı. 
Onuncu yıla giriş atılımı, bir silahlı 
eylem kampanyası biçiminde sor
dOrOien bu eylemlerle Derlk'te, 
Nusaybln'de, Cizre'de, Şırnak'ta, 
Kurtalan'da, Dersim'de ve KOrdis
tan'ın dörtbir yanında dUşmana 
ağır darbeler vuruldu, helikopterler 

ve askeri araçlar Imha edildi, onlar
ca asker ve çete cezalandırıldı. 

çok sayıda gencin ARGK saflarına 
katılımıyla karşılandı. 

PKK'nin Onuncu kuruluş yılına 
girişimizi yurtdışındakihalkımızıda 

bOyOk ve coşkulu kitle gösterlle
riyle karşılandı. Almanya, isvlçre, 
Hollanda, Lübnan, Ubya, Suudi 
Arabistan gibi halkımızın bulunduğu 
her O lkede coşkulu kitle toplantıları 
ve gösterileri düzenlendi. Bu gös
terllerden sadece Almanya'da ya
pılanına onblnln üzerinde emekçi 
yurtsever katıldı, çok sayıda dost 
gOç temsllci ve mesaj gönderdi. 

Partimizin kuruluş yıldönümü ve 
onun zafer yılına girişimiz nede-

niyle gerçekleştirilen bu toprantı ve 
eylemler, yaşanan bu coşku ve ka
rarlılık, on yıldır gerçekleşen ve 
kanıtlanan olguları bir kez daha 
göstermiştir. PKK baştan başa bir 
direniş hareketidir; direniş Içinde 
doğmuş, her alanda gösterilen 
kahramanca direnişte gelişmiş ve 
kesin bir direniş hareketi olarak 
şekillenmiştir. On yıldır elde silah 
faşist TOrk sömUrgecUiğlne ve gerici
liğe karşı savaşan ve her şeyiyle 
direnen bir hareket olmuştur. Bu 
bUyük mücadele ve bu temelde 
yaratılan bOyOk gelişmeler, KOrdls
tan'da bağımsızlık ve özgUrlUk için 
direnişin mümkün oldugunu bu
nun onurlu ve insanca yaşamın tek 
ve vazgeçilmez biçimi olduğunu, 
dUşman ı yenmenin ve halkın kurtu
luşunu gerçekleştirmenin, her tOriO 
gelişmeyi yaratmanın tek biçiminin 
sadece direniş mücadelesi oldu
ğunu kesin kanıtlamıştır. 

Onuncu yıla giriş nedeniyle 
Olke Içinde ve dışında yapılan kut
lama ve gösterilere yazbinleri bu
lan halk gücOnun katılmış olması, 
PKK'nin blllnçlenmiş, örgütlenmiş 
ve kendi kimliğine sahip çıkmış bir 
halk olduğu gerçeğini ve ·her tO riO 
düşman saldırısına rağmen bu gO
can bOyUyüp güçlendiğini açıkça 
göstermiştir. PKK, daha doğuşuyla 
birlikte onbinleri harekete geçi
ren bir halk gOcO olduğunu kanıt
lamış, 12 EylUl faşlst-sömOrgecl 

rejimine karşı geliştirdiği 15 Ağus
tos Devrimci Atılımıyla Ise yazbin
leri harekete geçiren ve milyonları 
etkileyen bir halk gOcO haline gelmiş
tir. Bu gelişme, halkın gücünOn 
her şeyin temeli ve her şeyi yarat-

maya kadlr tek güç olduğu ger
çeğini bir kez daha doğrulamıştır. 

Yükselen direniş eylemlerı ve 
gerçekleştirilen gösteriler, halkı

mızın özgürlük eyleminin ve ulusal 
silahlı direnişin onuncu yılda daha 
büyük bir atılımı ve gelişmeyi yaşa
yacağını göstermiştir. Biji PKKI", 

"Biji Serok Apo" sloganlarıyla sa
lonları Inleten halk kitleleri, ulusal 
kurtuluş hareketini ve direniş mo
cadeleslnl her şeyleriyle ve daha 
bOyOk bir güçle destekleyeceklerını 
açıkça ortaya koymuşlardır. 28 Ka
sım'da Almanya'da dOzenienan 
Kürdistan Ulusal Direniş Gece
si'ne gönderdiği mesajla halka ses
lenen Başkan Abdullah ÖCALAN 
yoldaş, "PKK'nln 10. kurulut y11ına 
girerken sizleri COfkuyla selam-

lıyotvm .. sözleriyle başladığı me
sajında gelişmeleri, PartimıZin 10 
yıl hazırlıklarının ve 1 O. yılda yaşa
nacak gelişmeleri açıkladık 

sonra yurtsever halkımıza şu çaO
rıyı yapmıştır: 

"1 O. ytfl bu temelde başaniafla 
dolu kılacağtmıza dair düşünce 

Inanç ve umudumuzu yine/iyoruz ... 
Bu imkaniart yaratmak için yOrü
meye, hem de görülmemiş bir bi
çimde yürümeye, 10. ytlt özgürlük 
yolunda kesinleşen bir zafer yili 
haline getirmeye son derece karar-
1/yız. Bu yürüyüşe hepimiz daha 
hızlı, daha pekişen adımlarla ve 
daha artan birçabayla kattimaya ve 
yine büyük çıkışı ve aramza girişi 
birlikte yaratmaya çaDtrlyoruzJ" 
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PKK'NiN 10. YILI~A GiRiŞiNiN ANLAMI VE YÜKLEDiGi GÖREVLER 
Baştarafı 1. sayfada 

meyeceğini, insan soyunun temel 
özelliklerinden olan ve ilkel kornO
nal toplumdan gOnOmOze kadar 
sOrekli gelişim gösteren toplumsal 
ve milli özelliklerin önemlnin de 
dikkate alınması gerektiğini vurgu
lamakta; başta maddi yaşam ol
mak Ozere toplumun her konudaki 
özgur yaşamının ve kendi kaderini 
özgOrce belirlemeyi şart koşan bu 
doğrultudaki bir gelişmenin önO
non öyle kolayca alınamayacağını 
iddia etmektedir. Tarih diye dayatı
lan şeyin bir tarihsizleştlrme oldu
ğunu ve modern yaşam diye dayatılan 
şeyin ilkel ve vahşi toplulukların 
yaşadığından daha barbar bir ya
şam olduı,1unu kanıtlamaktadır. 
Böylelikle saptırılmış, yanıltılmış ve 
baştan çıkarılmış olan her dU zeyd e 
ve her toplumsal tabakadan insan
ların akıllarını başlarına toplama
larını şart koşmaktadır. Baskının 
bu biçiminin amiyane bir tabirle 
eşekler topluluğuna bile uygulana
mayacağını vurgulamaktadır. Bu
rada her şeyin yeniden sorgudan 
geçirilmesi, doı,1ru olanla yanlış 
olanın ayırdedilmesi ve bundan 
sonra artık nasıl bir gelişmeye 
karar verilecekse yUrUtmenln de o 
tarzda gerçekleşmesi Için her şeyi 
yapmaktadır. Bunun önOnde dura
bilecek başka herhangi bir bireysel 
Irade tanımamaktadır. Başka tUr
den arzu, Istek ve duyguya fazla yer 
vermemektedir. Temel doğrultu 
tayin edildikten sonra, bireyin ken
disini form O le etmesinin de bunun
la uyum içinde ve bunu benimsame 
derecesıne bağlı olduğunu haklı 
olarak ortaya koymaktadır. 

Yoğun bir sömUrgecl baskının 
-ki buna sıyasal, kUitOrel, ekono
mik, ahlaki, felsefi vb. daha birçok 
baskı biçimi girer-, bu baskının 
yarattığı kişiliklerin ve bu kişilikler
den kaynaklanan d Oşance ve duy
gu dOnyasının reddedilmesi ge
rekmektedir. Tabii bu öyle basıt bir 
reddedlş değildir ve gerekirse bu 
kişiliklerin reddedilmesi anlamına 
gelmektedir. ister fiziki Imha biçi
minde gerçekleşsln, Ister yenı bir 
başlangıç yaptırma biçiminde ol
sun, bunun blSyle gelişmesi kaçı
nılmazdır. Burada PKK'nin tarihsel 
misyonundan bahsediyoruz. Onun 
oluştuğu yakın tarihsel ortamı ve 
kendisine dayatılan güncelliği Izah 
ediyoruz. Aynı şeklide buna bağlı 
otarak kendisinin dayattığı özgUr 
Irade lle yakın geleceğin Ozerlne 
nasıl yOrOnmesi gerektiğini açık
lıyoruz. 

KUrdistan'da yakın tarihimizin 
çok acıklı bir hikayesi vardır. En 
kötOsU de bu tarih sanki hiçyaşan
mamış gibi davranılmasıdır. Bura
da Ozeri örtOlmUş bUyUk haksızlık
ların içinde bOyUk acılar, Işkence
ler ve Idamlar vardır. Yetmiş yaşın
daki aksaksltı ihtiyardan yedi ya
şındaki bebelere kadar bu acılar
dan herkesin nesibini alması söz
konusudur. Burada kendilerine 
nefes aldırıtmadan maddi yaşamın 
pençesinde Inim Inim lnletilen In
sanlar, ayağa dOşme ve namus, 
onur denilen değerlerin ayaklar 
altında çlğnenmesi durumu vardır. 
Burada bin yıllardan beri kendi
siyle beslenilen ve en az fiziksel 
yaşam kadar Insana gerekli olan 
kCJitUrel yaşamdan kopuş vardır. 
Daha da beterl sanki hiçbir şey 
olmamış gibi bUton bunların sineye 
oturtulması, yadsınmanın ger
çekleşmesi oranında verilen ve en 
kötU Ilişki, curuf, zehir ya da pislik 
olarak tanımlanabilecek bir kOltO
rUn mideye oturtutması vardır. Bu 
durum, tarihsel temelini yUzyıllar-

dan alan, fakat daha çok da TC' de 
şekillenen, karşıdaki gOcOn tarih
sel, toplumsal ve ulusal ger
çekliğini asla dikkate almayan ve 
hatta tek Irade, tek doğru ve kesin
llkle Itiraz edilmemesi gereken bir 
hakikat olarak gösterilmektedir. 
Burada beynin fonksiyonu geçer
siz sayılmakta, ruhsuz bir yapı 
dayatılmaktadır. Olduğu gibi kabul 
edilmesi Istenen, fakat insanlığın 
kendine has ilkelerini yadsıyan, 
saplantılı, yanılgılı, yalandan ve 
sahtekarlıktan ibaret olan ve bu 
temelde dayatılan kişiliğin, hiç de 
Insanın içini açmayan, insanı ra
hat bırakmayan, lhtlras. kin ve öfke 
karmaşasından ibaret olan bir tur 
olduğu açığa çıkmaktadır. 

Bugon, KUrdistan halkının ya
şadığı gerçeklerin tarihsel temeli 
ne kadar çarpıtılırsa çarpıtılsın ve 
ne kadar Inkar edilirse edilsin, 
gOncelllk adına dayatılan modern
lik yaftaları ne olursa olsun, ne 
kadar çağdaş gözfOkler ve kulak
lıklar takılırsa takılsın, bunların 
hepsinin amacı kendi gerçekliği
mlzin ezici bir biçimde kendisinin 
neolduğunu anlamaktan, duymak
tan ve görmekten uzaklaştırılması
dır. Böylelikle herturlU sömOrOnUn 
ve politikanın emrine hazır moloz 
niteliğinde bir insan malzemesinin 
bırakılmasıdır. insan tOrO, eğer 
gCJnUmOze kadar gelen gelişim 
soreelnde ve kendi özgOIOnde 
kendi temel haklarının blllncln
deyse, eğer onu korumayı Ifade 
eden namus ve onurdan kesitmeyi 
öiOmden daha beter bir şey olarak 
görOyorsa, Insan, kişiliğinin ulaştığı 
yOcellğe ulaşmış demektir. Bu ta
nımlama ışığında kendi durumu
muza baktığımız zaman, hiçbir 
biçimde kabul edilmeyecek, hiçbir 
zeminde ve hiçbir yaşta meşru 
sayılmayacak olan mevcut dayat
maların sorgulamasını kesinlikle 
yapmak zorunda olduğumuzu gö
receğiz. Yapılan haksızlıkların ka
yıtsız şartsız dOzeltilmeslni dayat
mak, ne kadar zayıf ve ulaşılması 
zor olursa olsun öze dönOşOm 
lehinde bir gelişmenin sağlan
masını esas alacak çabaları geliş
tirmek şarttır. Bu çabaların önOn
de engel olarak dikilen ancak 
dUşman olabilir ve o da bilinen 
yöntemleriyle bu çabaları engelle
meye çalışabilir. Fakat KUrdistan 
halkına mensup sıradan bir kişi bile 
bu ana doğrultu uğruna her şeyini 
ortaya koyacak; ahlakın, felsefenın 
ve kOltOrUn bunu gerektirdiği ve 
kısacası yaşamın ta kendisinin bu 
oldul}u sonucuna ulaşacaktır. 

işte PKK Uzerine koparılan 
gOrOitOier, PKK hakkında yapılan 
çeşitli tanımlamalar ve yine muaz
zam bir çelişkili gelişim kendi 
Izahını burada bulmaktadır. Dola
yısıyla bu gerçekliğin olumlu yön
den çözOmlenmeslne glrişlllrken, 
çözUmleylcl olarak ortaya çıkan 
gOcOn oluşumunun da böyle olma
sı kaçınılmazdır. Tersi durumda 
çok sığ, gerçeklerin uzağında bu
lunan bir anlayış ve oluşumun 
dayatılması sözkonusu olacaktır ki, 
bu son derece sıl} bir pasifizm ve 
reformizme sOrOkleyecek, özOn 
çok uzağında bir çaba ortaya çıka
racak, bu çaba da baskı ve zuiO
mOn biraz yumuşatılmasından öte
ye bir sonuç vermeyecek ve böyle
llkle bUtOn çabaların boşa çıka
rılmasını önleyemeyecektlr. Bugün 
çabalarını bu dOzeyde sınırlayanlar 
ve baskıların yumuşatılması için 
çaba harcayanlar vardır. GOnO
mOze doğru gelindiğinde bunlar 
bUtOn nitelikleriyle ortaya çıkmış
tır. 

Diğer kutupta yer alan bir tıp de 
yaygın olarak yaşanan bireysel kin, 
öfke ve tepki, şaşkınlık, kOfOrlU 
yaşama, Işsizlik, sağlıksızlık, duygu 
ve dOşOncelerde muazzam bir 
tahribatın yaşanması ortamında 
şekillenen klşillktlr. Bu yapıdan 
devrımcı oluşuma doğru yaşanan 
akışta olumsuzluklar da yaşan
makta; Isyancı geleneğin sOrdO
rocoso bile denllemeyecek, şaşır
tılmış ve baştan çıkarılmış bir ger
çeklik kendisini Partlye yansıtmak
ta; örgOtlenmeye gelemeyen, mo
dern bir isyana dönOşme gOcOnO 
bile gösteremeyen, pul pul dökO
Ien, sekterizm ve bozgunculuk 
olarak tanımlanabilecek, fakat 
kaynağını kesinlikle bu yakın tarih
sel geçmişteki altost oluştan alan 
ve öiOme mahkum olan özellikler 
şu ya da bu biçimde Parti azerinde 
etkide bulunmaktadır. Buna kar
şılık, sınırlı da olsa, yOksak ideall 
görebllen, kendi topraklarına ayak 
basma temelinde bu ldeall hayata 
geçirme gereğini duyan bir kesi
min yOrOyOşO, bOyOk çabaları ve 
tarihe malolmuş soylu bilinçleri 
de vardır. 

Demekld Osmanlı imparatorlu
ğunun son dönemlerinde ve TC'nin 
kuruluş yıllarında ortaya çıkan 
TOrk milliyetçiliğinin gelişimi, bu
nun birkaç önderde ifadesini bu
lara.k TOrk ulusunu çok kötU koşul
lardan alıp bir ulus durumuna 
getirmesi, halkımız açısından bO
yOk tuzak niteliğini taşımaktadır. 
20. yazyılın başına gelindiğinde, 
kapitalist yöntemle uluslaşmasını 
sağlayan, yazyılların Imparatorluk 
geleneğine dayanarak yönetim 
gOcO olabilen ve kapitalizmle sos
yalizm arasındaki çelişkiyi çok iyi 
kullanabilen bir oluşumun karşı
sında, ortaçağı en kötO bir biçimde 
yaşayan ve en tehlikeli lşblrllkçllere 
sahip olan bir KUrdistan gerçekliği 
bulunmaktadır. Bu gerçeklik Uze
rine yOrOyen, tehlikeyi bilimsel ola
rak ifade etmekten uzak ve dnlayı
sıyla kendi savunma mekanizma
larını geliştirme olanaQrndan bir 
hayli yoksundur. Aile aile ve kablle 
kablle tarzındaki böiOnme ve bu 
böiOntOierln başında işbirllkçllerln 
bulunması nedeniyle muazzam Iç 
çelişkiler yaşanmış, bu çelişkiler 
yaygın bir biçimde kullanılmış ve 
ardından çok kötU bir biçimde 
tuzağa dUşOş gOndeme gelmiştir. 
Daha sonraları kemalist · cumhu
riyetın sosyal, klJttOrel, ekonomik 
ve siyasal politikalarının rahatlıkla 
yOrOtUimesine isyanlarla karşılık 
verildiğinde, bunlar en sert ve 
acımasız bir biçimde ezilmlştlr. 
Genel bir Ifadeyle TOrk sömOrgecl
llğlnin Olkemlzdeki kurumlaş
masının hikayesi budur. 

GOnOmOze doğru gelindiğinde, 
KOrt halkı yOzyıllardan, hatta bin
lerce yıldan beri azerinde yaşadığı 
topraklaris kendisi arasındaki Iliş
kiyi ifade etmekten uzak bir duru-

madüşUrOimOştı:.ır. Toprağın ulusal 
niteliği unutulmuştur. Yine bu 
halk binlerce yıl ötesinden biriktirip 
getirdiği kültUrUn yoğun etkisi al
tında yaşamasına rağmen, geri de 
olsa bu kOitorel kimliği tanımaktan, 
hertUrlU zenginliği Için "benim zen
ginllğlmdir, bu zenginlikten biraz 
da benim payım olsun" demekten 
ve kendisine dayatılan her tCJriO 
baskı ve sömOrOnOn hangi anlama 
geldiğini sormaktan uzaktır. Hatta 
kendi öz benliğine yönelen bir 
saldırı hamlesini bile göremeye
cek kadar kör ve geri bıraktırılmış 
bir konumdadır. Birçok inceliği 
gözönOne getirerek gerçekleri ana 
hatlarıyla bu biçimde ortaya koy
mak birçok romana, hlkayeye, 
edeblyata ve sanata konu olabilir. 
Bir siyasal aksiyon olması gere
ken Parti hareketi için çıkarılacak 
sonuç esas olarak daha farklıdır: 
Bu gelişmelere dayatılması gere
ken tarihsel çözOm aracı, gelişme
lerin doQru Izahı kadar, ulusal ve 
toplumsal gerçekliğine kasteden
lerin yOzdeyOz aleyhine ve onlarla 
tam karşıtlık temelinde oluşurken, 
kendi Iradesini baskı ve sömOrU
nOn en çok uygulandığı kesimin 
lehine kullanacak, tercihini güçlü 
bir oluşumun yaratılması ve gelişi
mlnin her dOzeyde ve her tOriO 
yöntemle sağlanması yönOnde 
yapacaktır. 

O halde PKK olayının yakın 
tarihsel dönem Içinde ortaya çıkışı 
tanımlanırken, bunlara dikkat edil
melidir. 20. yazyılın ilk Oç çeyre
ğinin sömOrgecilik tarafından nasıl 
kullanıldığını, bunun nasıl korkunç 
bir tuzak ve bltlrilme hareketi 
olduğunu koyarken, bizim Için 
bunun tersi bir oluşum olarak ele 
alınması gereken Partimizin bu 
yazyılın son çeyreğlnl kendisine 
ayırmak Istemesi, bu dönemi kendi 
gerçekliğinin doğru değerlendir
mesi Için kullanması, dönOşOmO 

kendi lehine yapması bu doğrultu
daki kararlılığı ve eylemliliği sözko
nusudur. Gerçekten de Partimizin 
oluşumunun kökenlerl, tarihin bu 
biçimdeki değerlendirilmesiyle sıkı 
sıkıya bağlantılıdır. Onun zayıflık
ları ve çelişkili yapısı da bununla 
sıkı bir bağ Içindedir. Aynı zaman
da PKK'nin o bOyOk ylğltllğl ve 
gelişim gOcO de burada aranma
lıdır. 

Şu gerçek defalarca kanıtlan
mıştır ki, sihirli hiçbir Ideolojik 
reçete ve dıştan sağlanan destek, 
olgunun kendisini anlaması, aç
ması, deşmesi ve tedaviyi bizzat 
kendisinin yapması kadar gOçiO 
değildir. PKK gerçekliği bunu da 
kanıtlamıştır. En bOyUk güç kay
nağının kendi gerçekliğinin farkına 
varma ve kendi yarasını ve çelişki
lerini bizzat kavrama olduğu, bO
yOk dönOşOmlerln -ki bunlara 
devrim adı verilir- bu temelde 
gerçekleşeceği, bizim somutu
muıda da bu biçimde gerçekliğe 
ulaşılacağı, hiçbir baskının bunu 
önleyemeyeceğl, eğer dönOşOm 
gocono göstereblllyorsa, ne kadar 
zayıf olursa olsun, hiç kimsenin 
onu kendisini gUçlendlrmekten 
alıkoyamayacağı çok net bir bi
çimde açığa çıkmaktadır. 

PKK'nin gelişim hikayesi ger
çekten de Incelenmeye değer bir 
konudur ve bugOn önemli bir Ilgi 
konusunu oluşturmaktadır. Dost 
ya da dUşman çok sayıda gtıç, 
önemli ölçOda bir uzmanlık dalı 
olarak PKK uzmanlığını gellştlre
ceğe benzemektedir. Kuşkusuz bu 
kendilerinin bileceği Iştir, yapabi
lirler. Çeşitli gOçlerin her önemli 
olayı inceleme konusu yapmaları 

doğaldır. Biz bunu engelleyemeylz. 
Ama bizim yapabileceğlmlz şey, 
kendi hayat hikayemiz kadar de
ğerli olan bu olayın oluşumunu ve 
tarihsel gelişim sOraçlerini bUtOn 
yönleriyle kavramak, çıkarılması 
gereken dersleri ve olası sonuçla
rını yaşamaktır. 

Biraz daha somutlaştırılırsa, 
PKK yakın tarihsel dönemin bUtOn 
baskı ve sömOrO biçimlerine ve 
bunların her tUrlU kurumsal ifade
sinin bu biçimde somutlaşmasına 
hayır demektedir. ister oyuna get -
rilerek, ister meşrulaştırılarak ve 
isterse belli bir aşamadan sonra 
gönUIIOIOk biçiminde olsun, halkı
mız bu biçimdeki bir dönUşOm 
reddetmektedir. O bunda son de
rece ısrarlı davranmakta, hiç kim
senin gözOnUn yaşına bakmaya
cağını haykırmaktadır. BUyOk ha -
sıziıkiarın ancak bOyOk mOdahale
ler ve bOyUk kavgalarla çözOmle
nebileceğlnl belirtmektedir. Bunu 
bazı dUşkOnierin yaptığı tUrden 
lafazanlıklarla, "aman şu kadar 
hata yapıldı, şöyle kan dökOld , 
böyle acı çektlk" diyerek de0 
bOyOk haksızlıktan duyulacak aa
nın en kötO ve en kabul edilemez 
acı olduğunu ve tedavi edilm 
gerekenin de bu olması gerektiQ 

· ısrarla dayatmaktadır. PKK hare-
ketı eğer en değerli evlatlarını 
temelde şehit vermişse, bu onun 
hiç kimsenın gözOnUn yaşına ba -
mayacak kadar bUyUk Iddia sah 
olduğunu da ortaya koymaktad 
ve PKK bununla kendi haklılıO 
kanıtlamış olmaktadır. Gellşrn. 
lere bu temelde bakmak ve gör
mek gerekir. 

PKK'nin yakın tarihsel gel J
meye bir dayatma biçim nde 
doğmasının veya çağdaş bilım 
olguları kendisine rehber edlne 
bu tarihsel gelişmeye mOdahalen 
bir orunu olarak ortaya çıkmasın 
somut sonuçlarına biraz daha ya
kından değinmek gerekmekted r 

PKK'nin alışılagelmiş kalıp 
yaklaşımlar yerine kendi öz ne 
bağlı kalarak yol açtığı gelişm 
nelerdir? Başkaları ondan na 1 
yararlanmak lstemektedirler? Bizzat 
kendi emeğinin o ro nu olan bu gel 
melerl nasıl sımsıkı koruyacak, 
daha da geliştirecek ve rolOne 
daha çok sarılacaktır? Bunlara 
değinmeden önce, her siyasal 
hareketin oluşumunda temel bir rol 
oynayan dOşUnsel dOzeye dokun
mak ve temel alınan dOşOncenln ne 
olduğuna bakmak şarttır. Yine 
bunun da ötesinde KUrdistan hal
kının tarihsel gelişim sOreelnde 
temel Ideolojik kalıpların nasıl bir 
rol oynadıklarını belirtmekte yarar 
vardır. 

DOnyanın belli başlı halklan 
açısından olduğu kadar, KUrdistan 
halkı açısından da dikkate alınması 
gereken Ideolojiler bulunmaktadır. 
Bunlar hala şu veya bu dOzeyde 
etkinliklerini sOrdUren dinsel yanı 
kuvvetli ideolojilerdlr. Bu, ifadesini 
daha çok ortaçağ ve öncesi dö
nemler Içinde bulmaktadır, bu 
dönemlerde çok daha gOçiOdOr. 
Başka bir ideoloji de dinsel ideoloji
lerle çelişki hallnde gelişen, bazen 
onlarla uzlaşarak ve bazen de çeli
şerek temel burjuva akslyonu ha
line gelen milliyetçillktir. Burjuva 
mllllyetçlllğlnln, onun felsefi temel
leri ve her dOzeydeki özelliklerinin 
politik alana yansıması sözkonu
sudur. Ensonu burjuva milliyetçill
ği lle çelişki halinde gerçekleşen 
sosyalizm dediğimiz akımın duru
mu vardır. 

Dlnin oluşumu ve roiO, aynı 
şekilde milliyetçiliğin ve sosya-
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lizmin oluşumu ve gelişimi toplum
ların gelişimiyle çok yakından 

bağlantılıdır. Halklar, milliyetler ve 
ulusların hepsi de yoi}un bir sınıf 
macadeleslyle içiçe gelişen top
lumsal kategorllerdlr. Sözkonusu 
ideolojiler bu sosyal kategorilerin 
gelişimine kılavuzluk eden fikri 
gelişmeler olmaktadır. Dinsel ideo
lojiların örtOsO altında feodalizm 
son derece gellşmlştlr. Feodal 
sınıfın gelişmesi dönemı, mllllyet
lerln gelişmesının en çok mesafe 
katettiği dönem olmuştur. Yanı 

ister tanrı krallar biçiminde ortaya 
çıksın, Ister despot kral ya da 
sultan kimliği lle boy göstersin, 
dinsel ideolojinin bir milliyetın ege
men sınıfında ifadesini bulması 

bile, bu sınıfın mensup olduğu 

milliyetin gelişimini şu ya da bu 
dOzeyde sağlaması Için yetmlştlr. 

Sınıfsal yönO ağır bassa da, bu 
daha sonraki gelişmelerin bir 
maddi temeli haline gelebllmiştlr. 
Ulusların oluşumunun temel öncO
Ieri, özellikle yeni çağa girerken bir 
hayli önemli hizmetlerde bulun
muşlardır. 

Kısacası toplumların gelişi

mlnde ve bu gelişmenin ulusal örtO 
Içinde ifadesini bulmasında dinsel 
ideoloji önemli bir rol oynamıştır. 
Dini n bu gelişme Içinde belirgin bir 
yeri vardır ve bu görOlmak duru
mundadır. Milliyetçilik, milli nitelik
teki gelişmelerin en Ost dOzeyde 
Ideolojik bir lfadeye kavuşturul
masıdır. Milli sınırlar dahilindeki 
her tU riO gelişmenin, milli kOitOrOn, 
milli ekonominin, milli toprakların, 
milli savaşların, milli çelişkilerin ve 
bunların çözOm yollarının temel 
Ideolojik dOrtOsOdOr. Bu temelde 
milliyetçilik, son derece gellştlrllip 
örgOtlendirllmlştir. Bu Ideolojilerle 
karşıtlık hallnde oluşan sosyalizm 
daha çok işin sınıf yanına ai}ırlık 
vermekle birlikte, onun da ancak 
ulusal sınırlar çerçevesinde kurtu
luşu sağlayabileceği, daha doğuşu 
anında ustalar tarafından Ifade 
edilmiştir. Yani sınıfsallığı en çok 
esas alan sosyalizm bile, ancak bir 
ulusal çerçeveye oturlulduğu za
man başanya gitme olanağına 

kavuşmaktadır. 

Bu Oç önemli Ideolojik kate
gorlyi kendi gerçektiğimize uygu
ladığımız zaman gördOğOmOz şey
ler nelerdir? Ortaçağda etkili olan 
dinsel Ideolojinin KOrdlstan'dakl 
yansıması, yani onun KUrdistan 
toplumunun gelişmesi azerindeki 
etkisi işbirlikçi karakterdedir. Ör
neğin Islam Ideolojisinin Arap mll
liyetl açısından Arapların milli ge
lişmesine hizmet ettiği kesinlik dere
cesinde olan bir gerçektir. Aynı 
şeklide bunun bir biçimi otarak 
kullanıtan şlalığın, bOtan dinsel 
görOnOmOne ve dlnln bOtan özel
llklerini temsil etmesine rağmen, 
bir milli gelişmeyi temsil ettiği 
açıkça görOimektedir. islamlık, 
TOrkler açısından bile milli geliş
menin. ve yayılmanın ideolojik 
aracı olmuştur. özelllkle TOrkterin 
Avrupa'ya yönelişleri açısından bu 
böyledir. BugOn bile TOrkiOkle 
Islamlığın TOrk-islam Sentezi bi
çiminde savunulması tesadOfl de
ğildir. ÇOnkO TOrk milli oluşumu
nun lslamlıkla çok yakın bir Ilişkisi 
vardır. TOrkfOk kendi varlığını biraz 
da islamiyete borçludur. özellikle o 
Ilkel göçebe birliklerinden yola 
çıkıp bir halk olarak Anadolu'ya 
yerleşmeleri Islamın ideolojik ön
cOIOğOnde, onun saldırı ve fetih 
ruhuyla gerçekleştirilmiştir. GO
nOmOze gelinceye kadar bu etki, 
varlığını TOrkiye'ye komşu olan 
Bulgaristan, Kıbrıs vb. alanlarda 
hala sOrdOrmektedir. 

Milliyetçilik akımına gelince, 
bunun Ortadoğu'ya yansıması din
selideoloji lle Içiçe olmuştur. Arap 
milliyetçiliğinda de açıkça görOl
dOğU gibi, Araplarda lslamlyetle 

milliyetçiJik biribirini besleyen Iki 
temel kaynak durumundadır. iran'
da şi alık, Fars milliyetçiliğinin özgül 
bir biçimidir ve birbirinden destek 
almaktadır. TOrk milliyetçiliğinin 

oluşumunda, bu milliyetçiliğin ku
rucusu Ziya Gökalp'ln, "TOrkleş
mek, islamlaşmak, muassırlaş
mak" tanımlaması önemli bir yer 
tutmaktadır. KUrdistan gerçeği 

açısından bu iki olgunun önemlnin 
ne olduğu ve neyi Ifade ettiği anta
şılmaya çalışıldığında görülecektir 
ki, ıslamiyet KUrt egemen sınıfla
rında milli gerçekliğin gittikçe aley
hinde bir etkide bulunmuştur. Din
sel etki, hangi mezhep biçimlerine 
bUrUnOrse bOrOnsUn, bu etki Kur
distan toplumunda Işgalci gOçlerin 
konumunu gOçlendlrmlş, buradan 
güç alınarak KUrdistan egemen 
milliyetın gOdOmü altına sokulmuş
tur. KUrdistan'da bağımsız bir 
dinsel gelişme yoktur. Yanı TOrkler 
islamtaşmakla TOrk milliyetinin 
bağımsızlaşmasına doğru gider
ken, iran'daki Islamiaşma benzer 
bir rol oynarkan ve Araplarda 
Islamlık baştan beri rolono bu 
biçimde sOrdOrOrken, KOrt toplu
mu açısından bu Ideoloji, onu kendi 
mllllyetlnden uzaklaştırmış; kom
şularının hep Işgalci ve istllacı nite
liklerinden ötOrO KOrt egemenleri 
bu gOçlere boyun eğmlş ve onlarla 
uzlaşmışlardır. Böylelikle çeşitli 

mezhepler biçiminde de yansısa, 
milli yönü gittikçe arka plana Iten 
dinsel etklleme, sOrekli milliyetsel 
gelişmenin aleyhinde Işlemiştir. 
Kısacası KUrdistan halkı açısından 
dinsel ideolojinin milli gelişmedeki 
roiO hep olumsuz olmuştur. 

Milliyetçiliğin gelişmesi açısın
dan da benzer bir gelişmeyi gör
mekteyiz. Milliyetçilik egemen mil
liyatierin uluslaşmasına yol açar ve 
TOrklerde milliyetçilik belirgin 
oranda yOksak bir şovenizm le Içiçe 
gelişirken, daha önce de değindi
ğimiz gibi bunun KOrdistan'a yan
sıyışı son derece şoven ve giderek 
katilarncı bir karaktere bOrOnmOş
tOr. Bu milliyetçiilk Ileri gelen bOtan 
KOrt aşiret, feodal ve dinsel ögele
rini Içine çekmiştir. Bu gOçlerln 
feodal dönemden daha keskin ve 
daha öldOrOcO bir biçimde egemen 
milliyet içinde erimeleri ve özOm
senmelerl sözkonusudur. Bu du
rumda bizde görOlan milliyetçilik 
ağırlıklı olarak TOrk mllllyetçlllğldlr. 
Hakeza yurtseverlik de Türk yurt
severliği biçimini almıştır. KOrdls
tanlılaşma değil, TOrkiyelileşme 
giderek egemenlik kazanmıştır. 

Milliyetçiliğin KUrdistan gerçeğine 
yansıtılmasında, dinsel ideolojinin 
egemenlik döneminden çok daha 
derın bir biçimde, egemen ulusun 
lehine ve ezilen ulusun aleyhine bir 
gelişme sözkonusudur. Birçok mll
llyetl ayağa kaldıran, örgOtleyen ve 
ulusal kurtuluş savaşına yöneiten 
milliyetçilik, bizde çok Ilkel bir 
sınırın ötesine geçememlş; aile ve 
kablle şovenizminden lleriye glde
memlştlr. özelllkle KUrdistan'ın 
geri kalmış yörelerindeki aşiret 
şovenizm!, sömOrgecl gOçlerle şıkı 
Ilişkiler Içinde bulunan bir şove
nlzmdlr. Bu yOzden de Ilkel mllll
yetçlliğl normal bir çağdaş milli
yetçilik olarak değerlendirmek ke
sinlikle doğru değildir. Hele hele 
Ilkel milliyetçiliğin yurtseverllkle 
fazla bir ilgisi yoktur. Egemen 
ulusun gölgesi anlamında bu mil
liyetçiliğin ilkel bir gelişimi sözko
nusudur. Bu milliyetçilik, kOitOrel 
değerlerden, toprak botOniOğOn
den, ekonomik ve siyasal gelişme
lerden haberdar olmayan bir mll
llyetçlllktlr. O sadece aşiretının 

bOyOklOğU lle övünmektedlr. Onun 
neden OstOn olması gerektiğini, 
allesinin ve kabllesinin neden diğer 
alleler ve kabllelerden daha üstOn 
olduğunu Iddia etmekten, savun
maktan ve yaşamaktan başka bir 
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işlevi yoktur. GOnOmOzde bile KUr
distan'daki çeşitli aile, kablle ve 
aşiret şeflerının Türk, Arap ve Fars 
mllllyetçlllğlne yaklaşımlan hala 
kişisel, ailesel ve kabllesel nitelik 
taşımaktadır ve tamamen bu çıkar
lar temelindedir. Yani milliyetçilik-

ten anlaşılan şey, kendi aile ve 
kabileterının daha Iyi olduğu ve 
daha fazla pay ayrılması gerektiği 
tarzında geliştirilen bir lşblrllkçl

llktlr. Milliyetçiliğin bizdeki kaderi 
ana hatlarıyla böyle olmuştur. 

Sosyalizme gelince, bu Ideolo
jinin en az sınıfsat baskı ve sömO
rOnOn ortadan kaldırılması kadar 
ulusal baskı ve sömoronon ortadan 
kaldırılmasında da Iddia sahibi ve 
toplumal gelişmenın en bilimsel 
Ifadesi olan bir Ideoloji olduğu son 
derece açıktır. Ancak bu Ideoloji 
KUrdistan gerçekliğinde bir sapma 
biçiminde uygulama durumunda 
kalmıştır. Uzun yıllardan beri 'TOr
klye solu', 'TKP' ve 'sol muhalefef 
gibi çeşitli adlarta adlandırılan ve 
sosyalizm adına yola çıktıktarını 

Iddia eden oluşumlar, TOrk milli
yetçiliğinin yansımasından başka 

bir şey olmamıştır. Sosyalizmin bu 
çarpıtılmış biçiminin KOrdlstan'a 
yönelik yazonun burjuva şove

nizminden hiçbir farkının bulun
madığı, sosyal-şoven biçimlere 
bOrOnerak ulusal sorunu daha da 
çarpıttığı, bu sorunu Içinden çıkıl
maz hale getirdiği ve böylelikle 
solcutuk adı altında KOrdlstan'a 
yansılılan şeyin bağnaz bir egemen 
ulus milliyetçtiiği olmanın ötesine 
geçamediği en açık biçimiyle mey
dandadır. Böylelikle gerçek billm
sel Ideoloji olan sosyalizmin -ki 
bu çağdaş ulusal ve toptumsal 
sorunların çözOmUnde en radikal 
ve en devrimci Ideolojik akımı 
temsil etmektedir- bu biçimde 
Iğdiş edilmesi ve saptınlmaya uğ
ratılmasının, bununla birlikte gO
nOmOze doğru gelirken adı geçen 
öteki akımların asıl fonksiyonların
dan uzaktaştırılmasının, KUrdistan 
gerçeğinin örtbas ettirilmesinde ve 
saptırılmasında oynadığı olumsuz 
roiO görmemek mOmkOn değildir. 

GOnOmOzO biraz daha Izah 
etmek Için, yakıcı bir sorun olan 
TOrk solculuğunun şoven özonon 
özellikle ulusal direniş mocadele
mlze karşı nasıl kullanıldığını be
lirtmek gerekmektedir. Tarihte 
eşine ender rastlanan ve hiçbir 
komUnist partisinde görOlmayen 
bir biçimde TKP'nin uçakla Anka
ra'ya indlrme harekatı yapması 
bile, PKK'nin gelişiminden duyulan 
OrkOntOnOn bir sonucu olarak, 
TOrk egemen sınıflarının sosyal
şoven nitelikli bu gOçlerle geliştire
ceklerı kiril Ilişkiler vasıtasıyla ge
lişmeleri septırma yönUndeki ça
balarına tanıklık etmektedir. O hal
de, "KUrdistan gerçeOinin bu Oç 

temel akımla bu tarzdaki kar
şılaştırılmasından sonra geriye ne 
kaldı?" diye bir soru sorulduğu 
zaman, buna verllecek tek olumlu 
cevabı yine PKK hareketinin olu
şumunda görece(jiz. Bizim dinsel 
çözarnıere fazla Itibar edemeyece-

ğirniz ortadadır. Hangi mezhepsel 
yaklaşım olursa olsun, bu böyledir. 
özellikle sOnnl mezhebinin gertel
liğini görmek durumundayız. Bu 
mezhebin yazyıllardan beri ulusal 
ve toplumsal gelişme karşısında 
tutucu ve gerıcı bir karakter sergl
Iediği bilinmektedir. Biraz daha 
ilerici ve sol'a dönOşmeye yatkın 
görOnen -ki bugOn değişik biçi
mlyle iran'da tam bir eylem kılavuzu 
halindedir- aleviliğin, çelişkileri 
çözmeda ne kadar yetersiz kaldığı 
ve hatta Kemalizmin hizmetinde 
nasıl kötO bir rol oynadığı bilinen 
bir gerçektir. GörOnen odur ki, 
dinsel ideolojiye sarılmak, yOzyıl
lardan beri yaşanan dinsel etkinin 
silik bir kopyasını yaşamaktan 
öteye gidemeyecektlr. BOtan dOn
yada olduğu gibi Ortadoi}u zemi
ninde de bu silahla . çalişkiierin 
çözOma mOmkOn değildir. 

Evet, dinsel Ideolojinin anti
emperyalist bir yönO vardır. Tarih
sel gelişme sOreelnde halkların 
kOitOrUne damgasını vurmuştur. 
Emperyalizmin saldırılarına bu kOl
tUrtekarşı koymak mOmkOndOr. iş
te tam da bu nedenle iran'daki 
emperyalizm karşıtlığının teme
linde dinsel etkinin olumlu bir Işlevi 
yerıne getirdiğini belirtirken, onun 
bu özelliğini kastetmekteylz. Genel 
toplumsal hareketlenmede alevl
llğin sol'a yatkın -ki bu sOnnl 
mezhebinin yazyıllar boyunca Ikti
dar olmasına karşı gelişen Isyancı 
geleneğinin sonucudur- olması 

ve onun bu gCJçiO direnme Içerı
ğinin değerlendirilmesi, ancak çok 
sınırlı bir yararlanma temelinde 
olabilir. GOnOmOzde emperyalizm, 
Ortadoğu'da din olgusuyla bilinçli 
olarak oynamakta ve bu alanda 
epeyce gelişkin bir pratik sergile
mektedir. Bu da açıkça göster
mektedir ki, dinsel alanı olumlu 
yönde değerlendirmeye çatışmak 
fazla bir değer ifade etmeyecektir. 

KUrdistan gerçekliği milliyetçi
tık ile karşılaştırıldığında, milliyetçi
Ilgin de rolOnO olumsuz oynadığı gö
rOiecektir. Yukarıda da belirtlldiği 
gibi, bizde milliyetçilik de aşiret 
şovenizminden ve aşiretleri biraz 
daha gOçlendiren bir Ilkel milliyet
çilikten öteye gldememlş, tutarlı ve 
çağdaş bir burjuva milliyetçiliğine 
ulaşamamıştır. KUrdistan'da bur
juva yurtseverliği hiç gelişmemiş
tir. Tersine milliyetçilik kılıfı veya 
Ilkel milliyetçilik maskesi altında 
vatan satıcılığı ve politik bezir
ganlık tarzında çok köto bir rol 
oynamıştır. GOnümOzde en şahsi-

yelsiz bir polıtıka bu gOçler eliyle 
harıl harıl yOrOtOimeye çalı
şılmaktadır. Dolayısıyla burjuva 
mlttlyetçlllğinln tarihsel planda 
KUrdistan gerçeklerını çözmeda 
olumlu bir işlev görmesi şurda 
kalsın, özelllkle PKK hareketının 

gelişmesi karşısında en tahlik 
sahte, yozeysel ve çözOm aracı 

olmaktan uzak, şahsiyetsiz kiş 1&
rin, ailelerin ve kablleleri n sığ ı nd -
ları bir maske olmaktan öteye 
gidememlştlr. 

Şimdi bizim de mensup oldu
ğumuz temel ideolojik akım 
sosyalizmin durumuna bakmak ge
rekir. özellikle TOrkiye somutu 
dan kaynaklanan sosyal-şoven sap
manın sosyalizm açısından ne ka
dar hayati önemde olduğu 
bunun devrimin önOnde nasıl 
engel haline geldiği Rus devrimd
lerının o bOyOk pratiğinde de ifad• 
sını bulmuştur. Emperyalizm ve 
proletarya devrimlerı çai}ının Mark
sizmi olan Leninlzmln sosyal-şove
nizm! aşması temelinde devr me 
yöneldiği ve devrimin zaferini saO
Iadığı bilinmektedir. Daha birçok 
Olkede devrimin sosyal-şoveniz
min yenilgisiyle zafere gittiği açı 
Aynı şekilde mllliyetçlliğe bulaştı

rıldığı oranda sosyalizmin devrimci 
Içeriğinden uzaklaştığı, birçok l
kenin pratiğinde yaşanan bir olgu
dur. Birçok sol partinin devrime 
yOrOyememesinln temel bir neden 
yine sosyal-şovenlzmdlr. Sosyal
şovenizm zaman zaman devrime 
karşı kullanılan bir sı tah haline g 
rllmektedlr. TOrkiye'de gerçekle
şen şey bunun en kötO blçlmld r. 
TOrkiye'deki solculuk, başından 

beri TOrk mllllyetçlllOinln geli -
mini n sol'daki silahı olmuştur. Top
tumsal çelişkiler gelişip derlnleş

tlğlnde, sosyal-şovenizmin kötO bir 
biçimde kullanılmasıyla halk mu
halefeti önemli oranda saptırılmış
tır. Yine emperyalizm karşısında 

sıkışıldığında sosyal-şovenizm baş

vurulan bir yöntem olmaktadır. 

Hem dinsel Ideolojinin etkin ol
duğu ve hem de milliyetçiliğin ge
liştiği dönemlerde, sosyalizmin bu 
saptırılmış biçimi geleneksel halk 
hareketlerinin gelişiminin saptırıl
masında çok tehlikeli bir Işlevi ye
rine getirmiştir. TOrk halkının son 
altmış yıl Içinde ortaya koyduğu 
direnmedeki zayıflığın ve dizginsiz 
baskı ve sömUrOye rağmen halk 
muhalefetinin geriliginin önemli bir 
Izahı da, "sol muhalefet" denilen 
TKP olayının Içeriğinde aranmalı
dır. 

O halde PKK'nin bu temelideo
lojik akımlar karşısındaki rolünOn 
netleştirilmesi ve tavrının ne oldu
ğunun ortaya konulması gerek
mektedir ve bu da Izah edildiOI 
gibidir. PKK emperyalizme, ulusal 
baskıya ve toplumsal haksızlıklara 
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karşı oldul)u oranda, gelenekiere 
yansıyan dinsel etkilerin olumlu 
yönlerını de deQerlendlrmeye çalı
şacaktır. Dinsel Ideoloji başta ol
mak Ozere, burjuva milliyetçill
Olnin bUtOn olumsuzluklarını iyice 
görerek, buna karşı milliyetçilik 
çağında burjuva milliyetçi aydınla
rın olumlu yöndeki gelişimini dik
kate alacaktır. Bizim koşultarımız
da daha başından beri reformıst 
nitelikleri çok açık olan bu gOçlerl 
tanıyacak, bunların çeşitli odakları

nın nasıl ve ne kadar çıkmaz bir 
yolda olduğunu ortaya koyacak ve 
Izledikleri yolun kurtuluş yolu ol
madığını gösterecektir. Kürdistan'
daki mllllyetçlll()ln neden ilkel mil
llyetçiiiQi aşamadığını, neden aile ve 
kablle birliklerini kuvvetlendirmak
ten öteye gldemedlğlnl ortaya ko
yacak; eQer birazcık milli bilinç ta
şıyorlarsa kendilerinden yararlan
maya çalışacaktır. Onları gerçek 
yurtseverlik çizgisine çekmek Için 
bu tur etkllenmelerl kullanacaktır. 

PKK'nin kendisinin de mensup 
oldu()u bilimselsosyalizm karşısın
daki tutumuna gelince, baştan beri 
sOrdOrdUOO gibi, sosyalizmin sap
tırılmış her tUrlU biçimine karşı 
son derece özgOn bir mOcadele 
yOrOttOOO ve sosyal-şovenizm! kır
dıOı oranda, bu bUyUk Ihtilalci 

1 Ideolojinin KUrdistan'da bir akım 
haline gelmesini sağlayacak; halk 
hareketının bilimsel bir Ifadesi 
olarak sosyalizmi kendisine kılavuz 
edlnecektlr. Zaten KUrdistan'da 
baştan beri yUrUtOien Ideolojik 
mücadele lle sosyalizmin saptırıl
mış biçimlerı tasfiye edilmekte ve 
bunun yerine sosyalizmin bilimsel 
Ifadesi egemen kılınmaktadır. 

Bu Oç temelideolojik akım kar
şısında PKK'nin konumunu böylece 
belirledikten sonra, biraz daha 
somut bir biçimde mevcut gOncel 
duruma yaklaşabiliriz. Partimiz ku
ruluşunun 10'uncu yılına girer
ken, geçen sOraçte hangi temelde 
ne tur gelişmeler yaşandı? TC'nln 
gonomozdekl durumu nedir? BI
zım Için bOyUk önem taşıyan soru
lar bunlardır. Bu sorecln en başta 
TOrk siyasal yönetım gocono ol
duğu gibi tanıtan, yani onun askeri 
nlteııoını tom çıplaklığı lle açığa vu
ran ve dOpedOz bir askeri yönetim 
olarak hOkOm ıcra etmesine yol 
açan on yıl olma gibi bir özelliği 
vardır. TOrkler "ordu-millet" ol
makla gurur duyduklarını belirtir
ler. "Ordu-millet" tanımlaması doğ
ru bir tanımlamadır. TOrk uluslaş
ması lle ordulaşma Içiçe gelişmiş
tir. GOnOmOzde bunun askeri yö
netim biçiminde bir gelişme çizgisi 
tutturmasını yadırgamamak gere
kir. Ekonomik, sosyal, kUitUrel ve 
hatta ulusal temeli zayıf olan TOrk 
milli gelişmesi ordu zırhına bOrOn
meden, yanı askeri yönetım gibi 
sert bir yönetım biçimine başvur
madan varlıOını sOrdOremeye
ceğlnl çok Iyi bilmektedir. Bu ko
nudaki tarih billncı epeyce yU ksek
tir. Dolayısıyla kOçOcUk bir tehlike 
belirir bellrmez TOrk egemen sınıf
larının derhal böyle bir yönetime 
sarılmaları anlaşılır bir husustur. 
PKK hareketının henuz çok sıra
dan ve zayıf olduğu, başlangıçta 
başarı şansı çok az olan bir gOçle 
henuz nove biçiminde ortaya çık
tıOı anda bile, TOrk burjuvazisinin 
böyle bir yönetime sarıldıQı görOI
dO. PKK hareketine karşı sıkıyö
netım ve askeri yönetımler adı al
tında korkunç bir saldırı geliştirdi. 
Sadece yönetımı de011, anayasayı 
ve öteki temel yasaları da deOiştlre
rek bu yönde kurumtaşmaya aQır
lık verdi. BUtOn bunların merkezine 
de "milli birlik ve bOtOniO()O bo
zan", kendi deyişiyle "terörlsf' ve 
"eşkıya" olarak tabir ettiği devrimcı 
gelişmenin Imhasını koydu. 

Partimizin 10'uncu yılının dUş
manın bUtOn basın-yayın organ-

larındaki Ifadesi budur. Burjuva 
yazar-çizertakımının en onıuıerl bu 
konuda kalem oynatmaktan geri 
kalmamışlardır. TC'nln son on yıllık 
tarihi, adeta milli birlik ve bOtOniOOU 
nasıl yeniden gUçiO bir biçimde 
restore etmek gerektiğine lllşkin 
harcanan çabaların tarihidir. Bu 
konuda baskının her türiOsO, Iş
kence ve sömOrOnOn en gelişkin tur
leri ve toplumun çözdOrOIOşOnOn 
en görülmemiş biçimlerı uygulan
mıştır. Bunlara ulusal birlik ve bO
tOniOOOn hatırı Için başvurulmuş
tur. Bu tUr uygulamaların gerçekleş
tiği ortamda, kapitalizmin en şo
ven, en elikanlı ve en tekelci biçi
mlnin gelişmesi sözkonusudur. Kı
sacası TOrk burjuvazisinin kendi 
tarihine yakışır bir biçimde, bOtan 
tarihini yeniden bu on yıla sığdır
ması ve yenllernesi gerçeOI yaşan
mıştır. Bu gerçeOin bizim için tam 
bir savaş anlamına geldiği, bugon 
çok daha Iyi anlaşılmaktadır. Ulu
sal ve toplumsal gelişmeye sıradan 
bir sarılışımız karşısında TC'nln 
nasıl topyekUn bir savaşa yöneldiği 
ve özel savaşı dayattıOı bugOn çok 
daha açık bir biçimde görOI
mektedlr. Bu savaşın hikayesi çe
şitli deQerlendlrmelerlmlzde lfa
desını bulmuştur. Bu nedenle Uza
rinde uzun boylu durmamıza gerek 
yoktur. Fakat KUrdlstan'a dayatılan 
şey, gOçiO bir tarihsel tamele sahip 
ve gUnOmUzde de emperyalizmle 
baQiantıları bulunan özel savaştır. 
TUmUyte Partimizin gelişmesine 
karşı çıkarılan ve özenle geliştiri
len, gUnOmOzde de adı sanı bilinen 
yönetımıere kavuşturuıan bu özel 
savaştır. Bu aynı zamanda TC'yl 
kendi gerçekllğlmlzln ltirafina zor
layan ve bu açıdan bizim Için bir 

başarı anlamına gelen karşı-dev
rimci savaşın özel bir biçimidir. 

Bizim ayrıca geliştirilen bu sa
vaşı ortaya koymamızın böyle bir 
deOerlendlrme Içinde yeri olma
makla birlikte, bugOn bu savaşın 
uygulanan bir biçimi azerinde dur
mak bir zorunluluk olarak ken
disini dayatmaktadır. Faşlst-aö
morgecı dOşman, özelllkle son dört 
yıllık silahlı mOcadelemlze karşı 
başlangıçta başvurduQu saldırı bi
çimlerine yenllerını ekleyerek ve 
esas Itibarıyle siyasal niteliği ağır 

basan sol maskeli biçimleri ilave 
ederek, saldırılarını daha da geniş
letmek istemektedir. 12 EylUl fa
şist yönetiminin kendisilçin çlzdiQi 
plan dahilinde, çok kısa bir sOra 
Içinde her şeye çare bulmaya ça
lıştıQı bilinmektedir. Bu temelde bir
kaç ay Içinde 'terörist' olarak ad
landırdığı odakları ezmeyl, bastır
mayı ve yargılamayı, kısacası top
lumun muhalif bUtOn demokratik 
gOçlerlnl slndlrmeyl ve tasfiye et
meyi amaçlamıştır. Bunun yerine 
24 Ocak Kararları adı verilen ön
lemlerle bir yandan dışa yönel
meye, dll)er yandan Içerde toplu
mun tOmOyla açlıQa mahkum edil
mesi demek olan yo,1un bir kemer 
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sıkma politikası gUderek, TOrk ka
pitalizminin tıkandıCı noktayı çö
zamıemeye çalışmıştır. Uluslarara
sı tekellerin Ihtiyaçlarını gözönOne 
getirerek uygulanan ve sert bir 
baskı yönetimi altında yaygın ve 
yoğun bir sömUrUnUn yUrUtOime
slnden Ibaret olan böylesi bir kapi
talist gelişmeye KUrdistan'da eşlik 
eden şey, siyasal ve askeri niteliği 
ağırbasan uygulamaıardır. TUrki
ye kesiminde kapitalizmin dönO
şOmU daha çok 24 Ocak Kararları 
temelinde sağlanırken, KOrdls
tan'da ekonomı Ikinci planda tu
tulmuş ve daha çok siyasal-askeri 
yönO öne çıkarılarak geliştirilmak 
istenmiştir. 

Başlangıçtaki lik Oç yıliçinde 12 
EylUl rejimi, bu konudaki progra
mını tamamıyla başarıya götOr
dOğO iddiasıyla ortaya çıkmıştır. 
Hazırlanan yenı anayasası, bu te
melde yapıtan seçimler ve parla
mentosuyla bir geçiş hUkOmetl ni
tellğlndekl Özal Iktidarı ile işe de
vam edilmiştir. Rejim programını 
bu geçiş Iktidarıyle tamamlayarak, 
sözarnona alışılageldiOI Ozere tek
rar Iktidarı sivil burjuva gUçlere 
devretmeyl hedeflemlştlr. vooun 
olarak yaşanan bu gelişmelerle 
dönemın yarısına gellndiQlnde, 
Partimizin kendisini toparlayarak 
yeni bir hamle yaratma gOcOnO 
göstermesi ve 15 AQustos Atılımılle 
yenı bir evreyl başlatması gOn
deme gelmiştir. 12 EyiOI askeri-fa
şist yönetımı Için bu gerçekten de 
beklenmedik bir gelişme olmuş
tur. Özelde 12 EylUl rejiminin ve 
genelde de TOrk egemen sınıfının 
ruhunda ve programında böylesi 
bir gelişmenin Izi ve yeri sözkonusu 
değildir. Bu nedenle yenı devrımcı 

atılım ona beklenmedik bir anda 
adeta Allahın emriyle görOnmez 
yerden atılan bir yumruk gibi gel
miştir. ÇUnkO o, dOnyadakl ve böl
gedeki politik girişimleriyle ve da
ha çok da Içerde yUrOttOğO yoğun 
bestırma ve Imha politikaları nede
niyle, böyle bir şeyin gerçekleşe
meyeceğlne kendisini Iyice ınan
dırmıştır. öteyandan bu kadar dar
beden sonra muhaliflerının yeni
den kendilerını topariayıp böyle 
bir hamleye glrlşeblleceklerlne 
asla Ihtimal vermemektedir. Kendi 
tarihsel taerobesi gözönOne getiril
diğinde böyle davranmasında bi
raz da hakkı vardır. ÇOnkU KOrdls
tan sözkonusu edlldll)lnde, Ilkel 
milllyetçillğl ve çoğunlukla teslim 
olan reformist grupları Iyi tanı
maktadır. PKK'ye gelince, onu az
gın bir baskı ve saldırı canderesı 
Içine alıp erlteceQine ve böylelikle 
yok edeceğlne lnanmaktadır. Do
layısıyla direnmenin yeniden vOcut 
bulması, onun açısından son de
rece zayıf bir olasılık durumun
dadır. 

işte TC böyle bir dUşOnca ve 
ruhsal atmosfer Içindeyken, ona 
Inanılmaz bir darbe gibi gelen dev
rımcı atılımımız patlak verdi. Bu 

atılımın nasıl hazırlandığı ve geliş
tJQI, eksikliklerı ve hatalarıyle na
sıl bir gelişim gösterdiQI çeşitli de
ğerlendlrmelerlmlzde lfadesini bul
muştur. Ancak bu atılım ana hatla
rıyla TOrk burjuva ruhuna, onun 
slyasetçllll)ine, askerlik sanatına ve 
diplomatik faaliyetlerine lndlrilmlş 
gerçekten de mUthlş bir darbedlr. 
Başlangıçta TC, bu darbe karşı
sında şaşkınlık geçirdi, baskına 
u!}rayan her gOcUn Içine dOştOğU 
durumu yaşadı. Bir kişi ne kadar 
gOçiU olursa olsun, beklenmedik 
bir anda sivrisinek tarafından da 
ısırılsa, bundan rahatsızlık duyar. 
Beklenmedik bir yerde ve zeminde 
darbalenen gUcOn kendisi ne denli 
kuvvetli ve karşı taraf ne kadar zayıf 
görOnUrse görOnson, böyle bir dar
benin etkileri sUrekli ve hatta öl
dOrOcO olabilir. işte 15 A!}ustos 
Atılımı lle in dirilen darbe de böylesi 
bir etkiye yol açtı. Bu darbenin etki
sinin bu denli bUyOk olmasının 

nedeni budur. 
TC'nln mevcut ekonomik, siya

sal ve askeri egemenliğine göre 
her şeyden önce böyle bir oluşu
mun ortaya çıkmaması gerekirdi. 
TC Için böyle bir oluşum anlam
sızdır veya onun ortaya çıkışına bir 
anlam verememektedlr. Onun ha
fızası böyle bir gelişmeyi kabul 
etmemektedir. Osmanlı ege
menilOt dönemı de dahil olmak 
Ozere KUrdistan'da ortaya çıkan Is
yaniar çok kısa sUreler içinde ku
şatmaya alınıp bastırılmıştır. Kat
liamlar ve ardından geliştirilen i
damıarla Isyanların sonu getiril
miştir. Oç ya da en fazla altı ay 
içinde bütün bunlar halledllmlştlr. 
Calali Isyanlarından son ortaya 
çıkan Dersim Isyanına kadar görO-

"... Başlangıçta birçok kimse
nin inanmak islemediji, hatta 
bu eylemleri yUrUienlerin ken
dilerinin bile yelerince inan
maci~• ve derinliline farkına va
rıp lahiiiini gerçekleşliremedi· 
ği gelişmeler yaşandı. Bu ne
denle eline kalemi alıp bu ge
lişmeler Uzerine yazmayan kal
madı. (Jyle bir nolclaya gelindi 
Iri, yeriisi ve yabancısı ile bUtUn 
gQçler, bu konuda çeşitli soru
lar sormaya; gelişmelerin ne ol· 
dfllunu, ne kadar dayanabile
cefimizi ve başarı şansımızın 
bulunup bulunmadliını araşiır
maya koyuldu/ar. Herkes sınıf· 
sal ve ulusal konumuna uygun 
bir biçimde bir şeyler yazıp çiz
meye başladı ••• " 

ten durum budur. Ancak başlan
gıçtaki çıkışı kendisine bir sivri
sinek rahatsızlığı verecek kadar 
zayıf da olsa, PKK'nin atılımı onu 
derinden dOşOndOrmUştOr. ÇOnkO 
bir kez bunun zamanlaması kötU
dOr, rejimin "her şeyi hallettim ve 
demokrasiye geçişi sagladım" de
diği bir anda gerçekleşmiştir. ikin
cisi zemini çok kötOdUr, çOnkO 
atılım KUrdistan'ın zapturapt altına 
alınması olanaksız bir yöresinde ve 
aynı zamanda sınırlarındaki aşın
manın hızla geliştiği koşullarda 
sergllenmlştlr. Bu onun Için elinin 
ulaşamayacaoı ve yumrukle eze
meyeceOI bir gelişmedir. KOrdiatan 
artık tecrit olmaktan kurtulmuştur. 
Hareketin dUzenlenlşl uluslararası 
baQiantılarıyla Ilişki halindedir. Bu 
dOzenlenlş, genelde dOnyada ve 
özelde Ortado()u'da anti-emperya
list gelişim soreelyle Ilişkilidir. Ge
rekli bağlantılar kurulmuştur. Bu 
da TOrk faşist rejiminin hesabında 
yoktur. ÇOnkO şimdiye kadar mu
halefet olarak ortaya çıkan gOçler 
böyle bir bal)lantıyı aramanın ge
r~lnl bile duymamışlardır. Böyle 
bir bağiantıyı kurmuş olsalar bile, 
bunu kullanmanın gere!}lne ınan
mamışlardır. Solcusu ya da milli-
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yetçlsl açısından bu hep böyle 
olmuştur. Kendi devletlerine dışar
dan darbe vurmak bir yana, bu 
gOçler ancak kendilerini yeniden 
kabul etirmek Için bin kez yalvarıp 
yakaran bir faaliyet Içinde olmuş
lardır. 

işte bUtOn bu tarihsel tecrUbele
rine de dayanan mevcut yönetım 
şaşırmış, bocalamış, anlamsızilOs 
dUşmUş ve bunun verdiği hırçın
lıkle saldırıya geçmiştir. Bunun so
nucunda onbinlerce kişiilk ordu 
gUcUnO KUrdistan'ın Uzerine sOr
mUştUr. Ancak tek bir dağın bile 
yazbin kişilik bir gOçle kontrol edlt. 
memesi gerçeQI karşısında çaresiZli
ğa SOrOklenmlştir. Faşist-sömürgad 

rejim kendi ordusu lle KUrdistan 
daglarını karşı karşıya getirmiştir. 
Tabii Insan gUcOnOn belli bir da
yanma kapasıtesı vardır. Hele hele 
burjuva ordularının kuruluşu, d 
zenlenişi ve harekete geçirilişin n 
belli bir mantık yapısı ve tekn 
gOcO sözkonusudur. Bu man 
yapısına ve gOç kapasitesine fazla 
dayanıldığında kaçınılmaz olar 
ters tepecektlr. Gerçekte TOrk Of· 

dusu da KUrdistan dağlarında a
cınacak bir duruma dOştO. Rej m 
sOrekli bir biçimde "bir avuçtur1ar 
kuşatmaya alacağım ve tarihte ol
duğu gibi ezeceğim" dedi. Bu 
konuda hep tarihin kendi lehine 
olan sonuçlarını esas aldı. Bu sef 
de tarihi tekrarlataeağını sandı. 
lan dal)da kıstırıldılar, şu ka 
gOniOk örnUrleri kaldı" ede
.blyatına kendisini alabildiğine ap
tırdı . 

Halbuki bu atılımın halk sa 
esprlslne uygun olarak gel 
rlldlğl, askeri değil daha çok deo
lojik ve siyasal gelişmeyi esas 
dığı, devrımcı gUçlerln yerleşt ı 

zeminin coQrafyasının her t0r10 
juva kuşatmasını engelieyebilecek 
nitelikte olduğu ve yine mevcut 
sal gelişmelerin burjuvazinin 
biçimde sonuç almasını olana 
taştırdığı blllnmekteydl. Rej 
görmek Istemediği, ancak bill 
gerçeğin böyle olduğu son derece 
açıktı. Dolayısıyla modahale ne 
dar zayıf olursa olsun, gelişmal 
sıyasal sonuçları çok bOyOk old 
Denilebilir ki, KUrdistan'ın kan 
tarihinin en önemli bir uyanış 
Içine girmesi anlamına gelen 
gelişme, 1984-86 dönemı boyunca 
devam etti. Çapı kOçUk de olsa. 
Ideolojik özO ve politik tezleri bO 
bir gelişmenın giderek dallarup 
budaklanacağını göstermekteyd 
Aynı şeklide kendisine askeri yOn
temler dayatıldıkça, daha fazla ~ 
lişme sağlayablleceOinl ortaya koy
maktaydı. Hele hele burjuva ordu
larının halk savaşı esprlslne tera 
dUşen tarzdaki örgOtlenişl, konum
lanması ve yOrUtOIOşO de dikkate 
alındıQında, başlangıçta birçok kim
senın Inanmak Istemediği, hatta bu 
eylemlerı yOrUtenlerln kendilerinin 
bile yeterınce Inanmadığı ve de
rlniiOine farkına varıp tahlllini ger
çekleştiremediği gelişmeler yaşan

dı. Bu nedenle eline kalemi alıp bu 
gelişmeler Ozerlne yazmayan kal
madı. Öyle bir noktaya gelindi ki, 
yeriisi ve yabancısı lle bOtan gUçler, 
bu konuda çeşitli sorular sor
maya; gelişmelerin ne olduğunu, 
ne kadar dayanablleceğlmlzi ve 
başarı şansımızın bulunup bulun
madığını araştırmaya koyuldular. 
Herkes sınıfsal ve ulusal konumu
na uygun bir biçimde bir şeyler 
yazıp çizmeye başladı. 

Tabii gelişmeler durmaksızın 
devam etmektedir. özelllkle askeri 
yöntemlerin kısa sOrade bir sonuç 
alamayacağı anlaşılmış bulun
maktadır. 1987 yılına doğru gelin
diğinde askeri yöntemin, yanı 

TOrk egemen sınıflarının yOzyıllar
dan beri sarıldıkları "kuşat, dağıt ve 
imha et" taktiğinin bu kez sonuç 
alamayacağı tamamen açıl)a çık-
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mıştır. Muazzam gOç kaybının, de~ 
nenen özel savaşın görOlmemiş 

tOrden baskılarının ve Işkencelarin 
bu sorunun çözarnone yetmeye~ 
ceği anlaşılmıştır. Başlangıçta yan 
bir taktik unsur olarak başvurulan 
"pişmanlık yasası" daha sonra bir 
umut kaynağı haline getirilmiş; 

"dağdaki birimi imha et, yerini bil~ 
dir, yOz askeri vursan bile serbest 
bırakılacaksın" biçimindeki lbare
lerle dolu talimatlar çıkarılarak lti~ 
raflara başvurulmuş; sonraları top~ 
lurnun çeşitli kesimlerinin parayla 
satın alınmasına çalışılmıştır. TOrk 
toplumundaki yaraların sarılmaya 
çalışılması, bunun Için dOzane za
rar vermeyen muhaliflerin serbest 
bırakılması, sınırlı da olsa der
neklerin ve sendikaların faaliyetle
rine Izin verilmesi, yargılamaların 
hızla sona erdirilmesi, suçOstU ya
kalanmamak amacıyla "demokra
siyi gellştlrlyoruz" adı altında atılan 
adımların pekiştirilmesi-bUtOn 

bunlar, askeri yöntemin reddl an
lamına gelmese bile, bu yöntemin 
yetmezliğinden duyulan korkuyu 
dile getirmekte ve bunun siyasal 
yöntemlerle tamamlama amacını 
ortaya koymaktadır. 

Yaptığı bu deQişlkllkler de yet
meyince, dUşman bu kez PKK'yi 
siyasal dOzeyde yoğun bir tecrit 
çemberi içine alma yöntemine baş,.. 
vurdu. Yalnız dış gOçlere değil, 

Partilçindeki zayıf ögelere de çağ
rılar yapmaya başladı. özellikle 
ailelerin zayıflıklarını esas alarak ve 
özel elçller devreye sokarak çocuk
larını dOşOrmeye çalıştı. Bu aynı 

zamanda TOrk egemen sınıflarının 
yazyıllardan beri KUrdistan'da uy~ 
guladıkları bir yöntemdl. Genelde 
Partimizi ve özelde Parti Önder
IIQini teşhir ve tecrit etmek Için 
görOlmemiş bir kampanya yurotto. 
Birçok kişiyi şaşırttı ve dOşOrdO, 
savaşın rolOnO asgariye Indirdi. 
Ancak bunun da fazla etkili olma
dığını anlayınca, daha Ust dOzeyde 
bir politikaya yöneldi. 

Başlangıçta kOçOk de olsa, bu 
politikanın birkaç örneği şöyle 

özetlenebilir: Her şeyden önce adı 
solcuya çıkmış bazı unsurlar TC'
nln başbakanının özel emriyle TOr
kiye'ye getirildi. Yine adı mllllyet
çlye çıkmış bazı eski "KOrtçO"Ierln 
ailesel ve kabllesel çıkarları aynı 
başbakan tarafından himaye altına 
alındı. Daha sonra bunların Ost 
dOzayda verilen ve TOrk emniyet 
sisteminin de uygun gördOğU ka
rarlar olduğu anlaşıldı. "PKK'nin 
olası mOttefikleri kimlerdir?" soru
suna, Batı demokrasilerı yanıtı 

verildi. PKK'nin 'terörist' oldu~ 
ğunun kanıtlanması Için Papa 
komplosu ve Palme cinayetine 
başvuruldu. Avrupa'da görOl
memiş sayıda provokatör harekete 
geçirildl ve bunların önOne bu Iki 
olayın tezgahlanması görevi ko
nuldu. Papa olayında terörist ola
rak damgelanan bOtOn sol'du. Yani 
TC, Papa'yı vurdurtarak TOrkiye'de 
ve KUrdistan'da uygulsdıCı baskı, 
zuıom ve zorbalıgı meşru kılmak 
Istiyordu. "Benim TOrkiye'de ve 
KUrdistan'da vurduktarım ve ken
dilerine Işkence yaptığımı Iddia 
edenler, sızın Içinize kadar gelip 
Papa'yı vuranlardır'' ya da "bizdeki 
terörlzm boyutludur ve benim bun
ları vurmam meşru savunmadır" 
biçiminde bir propaganda gelişti
rerek, Içerde olduğu gibi dışarda 
da sol'u tecrit etmeye çalışıyordu. 

Palme olayı sadece PKK Için 
hazırlandı. PKK'nin sözOrnona te
rörlstllğinl kanıtlamak ve özelllkle 
sosyal-demokrat gUçlerden tecri
tini sa(jlamak için böyle bir olay 
tezgahlandı. Genelde burjuva de
mokratıarının antı-terörist nltellklerf 
gözönOne getirilerek, PKK'nin "terö
rist" bir hareket olduğunu göster
mek Için birçok provokatör dev
reye sokuldu. Bunlar gerçekleş-

meyince başbakanlık dOzayinde 
gizli görOşmelerln yapılması yolu~ 
na gidildi. Böylelikle iki koldan geliş
tirilen bir mocadele sordOrUidU. 
TOrk solu diye tabir edilen ve mer
kezinde TKP ile "Sol Blrlik"ln yer
aldığı ve diğerlerinin de bununla 
bağlantılı olarak ele alındığı kesim, 
bir tarafı teşkil etti. Diğer tarafı Ise 
KOrt mllllyetçlllğl ve özelllkle GO ney 
KUrdistan'daki gOçler meydana ge
tirdi. Özellikle GO ney KUrdistan' da, 
Partimizin önderlik ettlgi silahlı sa
vaşımı arkadan vurmak için TC 
yetkillleri lle ne kadar görUşme 
·yapıldığı bilinmektedir. 15 AQus
tos devrimci eylemliliğinin patlak 
vermesının ardından, TC'nln Istih
barat subayları ve generalleri lle 
ilkel milliyetçiliğin temsilellerinin 
yaptıkları görUşmelerden sonra, 
PKK gOçlerlne karşı Şerndinil ve 
Çukurca bölgelerinde birçok komp
lolar geliştirildL Bu alanlarda Parti 
gUçlerlmlz Iki yandan kuşatmaya 
alınarak imha edilmeye ve moca
delemlzln kök salması önlenmeye 
çalışıldı. 

16 
••• /şte bUlUn bu gerçeklerden 

yola çıkarakTC'nin en zaydda
nemini yapdlfmı sijy1Uyoruz. 
TOrk diplomas/ai hiçbir gUç kar· 
ş1smda tarihinin hiçbir diJne
mlnde bu kadar zorlanmadı, bu 
kadar taviz Wll'fDfldi. Tllrlc Iç poli
tikasi hiçbir zaman 'milli bitlik wt 

bUtUniUk' kisflesi altında bu ka
dar geniş boyutlu bir lllflizler 
politikasma yiJnelmedl. Dolayı
sıyla bu konularda TC en zayd 
diJnemini yaşamaktadır. BUtUn 
bu zayıflıkları onun ka'fltlftlft 
gUcUntJ Ifade etmelcledir. Aynı 
şekilde bunlar Partimizin gtJçiU 
oluştufunu, gtJçltJ oturdulunu 
fle ytJrtJytJşUntln gtJçiO gelişti
lini giJslermeldedir .•. " 

Aynı şeklide GUney'de ulusal 
çıkarlar çlğnenerek, TC ile yapılan 
sınır ticareti temelinde Ihanet bir
likleri oluşturuldu. Geçici nitelikte 
de olsa, "köy korucuları", tOccar 
takımı ve Ilkel milliyetçilerden olu
şan birlikler kuruldu. Bu birliklerin 
kumandasını geleneksel yönetici 
gOçler olan TOrk sömOrgecllerlnln 
penerallerl ve paşaları Ostlendl. 
lhanetin bir kolu da işte böyle or
taya çıktı. 1980'1erln başından ıtı

baren -ki bunun temeli 1920'1ere 
kadar dayanır- ve özelllkle 1984'
ten sonra gelişen bu ihanet ilişkisi
ni gOnUmOzde görmeyen ve duyma
yan kalmamıştır. "PKK bu alanlar~ 
daki daglık coğrafi koşullardan ve 
GUney'dekl sınırlardan yararlan
mamalıdır'' denlierek bu tUr çirkin 
bir Ilişkilçine girildi. Yine bu alanda 
Suriye ve iran lle yapılan görOş~ 
malerin nlteligl bilinmektedir. TC, 
bunda sözUmona bazı gellşmele~ 
rin saglandığını Iddia attı. "PKK'yl 
bu alanlarda tecrit ettik" diyerek, 
diplomatik yöntemlerden ekono~ 
mik ve sıyasal şantajlarakadar her 
tUrlU yola başvurup elinden geleni 
yaptı. Buna rağmen mUcadelemlzi 
kesintiye uğratmayı başaramadı. 

Faşist-sömOrgecl TC ulusal di~ 
reniş mOcadelemlzJ durdurmak i
çin ortaya koyduğu çabaların ça
pını bugUn daha da genlşlet

mektedlr. Mücadelemizin bUyUk 
bir olasılıkla sosyalist Olkelerın des
teğini kazanacagını hesaplaya
rak hemen harekete geçmektedir. 
Sosyalist Olkelerle Ilişkilerı bulu
nan güçlerin TKP ve "Sol Birlik'' 
olabileceğini dOşOndüQO için, bun
larla Ilişki geliştirip devreye sak
maktadır. Son zamanlarda TKP lle 
Ilişkilerin birincil plana alınması ve 
genel sekreterının uçakla Anka
ra'ya getiriimesı, gerçek bu olma
sına ral}men. soruşturmaya alınıp 
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tutuklandığının belirtilmesi, tU
müyte ulusal kurtuluş mOcadele~ 
mize karşı gellştlrllmeye çalışılan 
alçakça hesapların bir parçasıdır. 
Burada dikkat çeken bazı hususlar 
bu gerçeği çok açık bir biçimde dile 
getirmektedir: Gazetecilerin "TKP 
ve Sol Birlik PKK hakkında ne 
dOşOnOyor?" sorusuna bu gUçlerin 
verdikleri cevap," PKK'ye karşıyız" 
olmuştur. Aynı soru Ilkel milliyetçi 
gOçlerln temsilellerine yöneltildl
glnde verilen cevap yine aynıdır: 
"PKK'nin eylemlerine karşıyız!" 

Pes doğrusul Gerçekten de tek 
merkezden yönetim ancak bu ka
dar olabilir. Sosyalist Olkelerln tek 
merkeziiiiiği bile bu denli gOçiO 
değildir. 

Şimdi çok açık bir biçimde or
taya çıkan bir gerçek vardır ki, TC 
bUtOn politik ve diplomatik yöne
llmlerının temeline PKK'nin teşhir! 
ve tecritini koymuştur. Daha önce 
de belirttığimiz gibi TC, başlangıçta 
bUtun solu terörist Ilan edip ez
mek Için bir yığın provokasyon 
dOzenledl. PKK'lilerin Avrupa'da 
dolaşmasını engellemek Için sO
rekll provokasyon yöntemine baş~ 
vurdu. Bu konuda önemli cinayet
ler Işledi, birçok provakatif eylem 
tezgahladı. PKK'yi böiUp parçala
mak Için yoğun bir çaba harcadı. 
En sonunda son derece sinsi ve 
alçakça bir biçimde adları mllllyet
çllll}e ya da komUnistfiğe çıkmış 
gUçlerl Ankara'ya taşımak için 
kapılarını açtı. ilkel millfyetçlliğln 
temsilcilerı çok daha önceleri An
kara'ya gelmişlerdi. BUtOn bunlar 
PKK'nin dıştalanma.sı ve azliması 
adına yapıldı. 

Peki, altmış yıllık TKP nasıl bu
gOne kadar legale çıkma yOrekii
IIQini göstererneeti de, bugOn elini 
kolunu saliayarak böylesi bir girl
~lmde bulunmaya cesaret etti? 

1987 yılının sonlan PKK'nin 
devrimci atılımının sabitleştiQi, so
reklillğl ve yoğunluğunun keslnleş
tiQI bir dönem niteliğindedir. As
keri yöntemlerle bu atılımın ön onun 
alınamayacağı, burjuva yazar-çizer 
takımı tarafından da çokça Ifade 
edilen bir husustur. TC açısından 
bu gelişmenın başlıca gOç kay~ 

naklarından biri bOyU k bir olasılıkla 
sosyaJizmdlr. Sosyalizmi kimler 
kontrol edebilir? TKP ve "Sol Birlik" 
TC lle bu gUçler arasında böyle bir 
tezgah kurulmuş mudur? Kesin
llkle kurulmuştur. Bu açıdan PKK'
nın tecrit edilmesinin son halkası 
olarak bu gOçlerln devreye sokul
maları anlaşılır bir şeydir. Bu gUç
lerln Ankara'ya uçmanın hemen 
öncesinde "TOrklye'nin Istikrarın

dan yanayız, devletin birlik ve bU
tOniUğOnden yanayız, orduya toz 
kondurtmayacağız, terörizme kar
şıyız, PKK'nin eylemlerini destekle
m iyoruz" anlamına gelebilecek 
açıklamalarda bulunmaları, çok 
açık bir biçimde milliyetçiilgin hort
latılmasıdır. Bu birJik ve bUtOnlUk 
politikasının savunulmasıdır, en 
çirkin bir şovenlzmdlr. Geçmişte 
ideolojik planda ortaya çıkan şove
nizmin -ki biz buna karşı on yıl 

boyunca yoğun bir Ideolojik moca
deleyUrOttUk- şimdi siyasal dOze
ye çıkması, hem de pollsle kolkota 
ve bir hayli lçll dışlı bir biçimde ken
disini göstermesldir. TKP ve TiP'in 
genel sekreterlerı olan unsurlar, 
sözOmona emniyet sarayında tu~ 
tulmaktadırlar. Ancak özOnde ken~ 
dilerine sarayda yaşanabilir cins
ten bir yaşam sunularak TOrk dev~ 
letl Istikrara kavuşturulmak lsten~ 
mektedir. Bunun Için bu gOçler son 
bir kez ve çok daha alçakça muca
delemize karşı kullanılacaklardır. 

Evet, sosyalist Olkelerln KUrdis
tan'da gelişen mUcadeleyl destek
lemelerı olasılığına karşılık, TKP 
lle geliştırilen lllşkller sonucunda 
bu ülkeler TKP eliyle tahrik edile
cek ve bu destek biraz olsun keslle-

cektlr. PKK hareketinin, kendisi 
için özgOce dayanma ilkesini temel 
aldığı billnmesine rağmen, çok za
yıf birolasılık da olsasosyalist O lke
lerden gelebilecek bir desteği n ke
silmesi lle birlikte, PKK'nin destek
siz bırakılması hedeflenmektedir. 
TOrk sömOrgecllerl, bugOn 60 yıl
dan beri sınıf dUşmanı Ilan ettiklerı 
TKP ile kalkola gireblllyorlar. ilkel 
milliyetçi gUçlere ve KUrt kOçOk
burjuva reformislierine kucak aça
blliyorlar. Hiçbir yerde komOnlzm 
adına bu kadar iğrenç ve alçakça 
bir duruma dOşOimemlştlr. Peki, 
bu gOçler şimdiye kadar neredey
diler? Gizli ya da açık biçimler 
altında TC lle bu kadar somut uzlaş
maları nasıl yapabillyorlar? Ger
çekten de bu gO çler, gOnOmOzde, 
faşist niteliği bu denli açık 

olan bir rejimle TC'nln hiçbir 
döneminde benzeri görOlmayen en 
sıkı Ilişkiler Içine gireblll
yorlar. Peki, bu Ilişkilerin sonuç
ları ne olacaktır? Belki bu Ilişkiler 
biraz daha ilerletilecek, sonuçta 
legal bir kornunıst ve KOrtçO par
tlnin kurulmasıyla noktalanacaktır. 
Zayıf bazı ögelere yönelik olarak 
yapılan çal}rılar sUrdUrUiecektlr. 
Alleler ve kabllelerle oynanacak, 
sahte mllllyetçliiQin hortlatılmasına 
devam edilecektir. Ancak bUtOn 
bunların PKK hareketının son de
rece gUçlenen blr hareket -oldu
Qunu kanıtlamaktan başka bir şeye 
yarayamayacağı da ortadadır. 

PKK'nin kuruluşunun 1 O' uncu 
yılına girişini değerlendirdilllmiz 

bugOn, son derece açık bir biçimde 
oynanan bu oyunların yanısıra, gö~ 
rUimemiş baskılar, Imha seferleri 
ve KOrdlstan'a yığılmış OçyUz bin 
kişiilk bir ordu gOcU devrededlr. 
özel kolordu, özel valilik, özel tım
ler, otuzbini aşkın köy korucusu ve 
bunlar eliyle uygulanmaya çalışılan 
her tUrlU özel harp yöntemi gUn
demdedlr. Ne var ki bunlar fazla Işe 
yaramamış ve Iflas etmiştir. Yine 
"pişmanlık yasası", bazı zayıf un
surlara yaptırılan ltlraflar, ekono
mik yöntemler ve sahtekarca bir 
tutumla burjuva demokrasisini uy
gulama girişimleri sonuçsuz kal
mıştır. Açık ki onun geliştirmeye 
çalıştıılı bu yenı yöntem de Işe yara
mayacak ve bu silah da ters tepe
cektlr. Buna karşılık Partimizin 
yUrUttUQU gUçiO ideolojik müca
dele, saglam siyasal perspektiflerı 
ve özgOce dayanma ilkesi daha da 
derlnleştlrlllp gellştlrllecektlr. Baş

tan beri bu temelde geliştirilen 

karşı-devrimci faaliyetler, teşhir ve 
tecrit kampanyaları rahatlıkla boşa 
çıkarılacaktır. DUşmanımızın uzlaş

malara bu kadar bel baglaması 

onun zayıflığını göstermektedir. 
Faşlst-sömUrgeci rejim bugUn ki
şilerle bile uzlaşmaya çalışmakta
dır; bu rejimin uzlaşmadığı gerici 
aile ve kablle hemen hemen yok 
gibidir. Devletin toplum Içinde 
ayal}ına kadar gitmediği bir dUş
kOn kalmamıştır. Toplumun en 
dUşkLin ve en tortu kesimlerine 
devlet, koruculuk teklif etmiş, özel 
tim görevlisi yapmıştır. Hiçbir dev
let kendi onurunu bu denli ayağa 
kadar doşormemlştlr. 

işte bUtOn bu gerçeklerden yola 
çıkarak TC'nln en zayıf dönemini 
yaşadıgını söyloyoruz.. TOrk dlplo
masısı hiçbir gOç karşısında tarı
hinin hiçbir dönemtnde bu kadar 
zorlanmadı, bu kadar taviz ver
medi. TOrk Iç politikası hiçbir za
man "milli birlik ve bUtUniUk" kls
vesl altında bu kadar geniş boyutlu 
bir tavizler polıtıkasına yöneımedl. 
Dolayısıyla bu konularda TC en 
zayıf dönemını yaşamaktadır. BU
ton bu zayıflıkları onun karşıtının 
gücOno Ifade etmektedir. Aynı şe
kilde bunlar Partimizin gOçiU oluş
tuğunu, gUçiO oturduQunu ve yUrU
yUşUnOn gOçiO gellştlğlnl göster
mektedir. Belli ki TC'nln bu son 

Sayfa 8) 

yönelimleri uygun yöntemlerle kar~ 
şılandığı, sağlam bir biçimde de
gerlendirlldli)l ve sonuçları yetkin 
bir biçimde politik ve özellikle ör
gUtsel mücadeleye dönUştUrUldU
ğU zaman, sadece PKK'nin önder
Ilk ettiği mOcadele Ileri bir hamle 
yapmakla kalmayacak, PKK hare
keti TOrkiye halkının da sağlam bir 
mUtteflğl ve umudu olarak ortaya 
çıkacaktır. 

Burada faşist TOrk sömUrgeclll
Qinin son on yıllık tarihi yeniden 
özetlendiQinde görOiecektir ki, TC, 
TOrkterin Anadolu'da toprağa yer
leşmelerinde ve milliyet, ulus ve 
devlet gOcO durumuna yOkselme
lerinde önemli rol oynayan ve yakın 
etkide bulunan KUrdistan sorunu
nun önemını derinden kavramıştır. 
Bu nedenle bir yandan bu sorunun 
önemini örtbas etmeye çalışırken, 
diQer yandan duyduQu derin et
klyle bu sorundan yararlanmaya 
çalışmaktadır. Ancak TC bu yarar
lanmayı tek taraflı ete almaktadır. 
KUrdistan'ın lehine olabilecek her 
turlU olumlu gelişmeyi kapatmak 
surattyle Ulke ve halk gerçekll
Olmizi kendi ulusal ve toplumsal 
gerçekiltil Içinde tamamen erit
rnek, kendi karşıtma hiçbir şey 
bırakmamak biçimindeki bu geliş
meyi son on yılda bir kez daha 
özetlemek ve kesin sonuç almak 
Için KUrdistan sorununa bUtOn gO
cOyle yUklenmlştlr. O TOrk egemen 
sınıflarının KUrdistan Ozerlndek 
bin yıllık egemenlik tarihini son on 
yılın Içine sığdırmak Istedi. Bunun 
sonucunda her tUrlU baskı, şantaJ, 
sapttrma, tatan, asimllasyon, Işgal 
ve göçertma yöntemlerını peşpeşe 
uygulamaya soktu. Bunları gUnO
mozan koşullaona uyariayarak kat
lanılabilir bir biçim vermeye, en az 
zarar ve en yOksak yararis sonuç
landırmaya çalıştı. Dayalllan pot 
ka ve bunun her dOzeydekl uy -
lanışı, sadece TC'nln son 60 yıli 
egemenliğinin uyanışı, gelişimi ve 
pratiğinin değil, çaQdan almış ol
duğu bilincin de bu amaçla kulla
nıldıl)ını göstermektedir. Bu, tarih 
de derinden etkileyen ve TC'yt 
yaşatan bir olgudur. Tabii ka,... 
tarafın butOn bu uygulamalar kar
şısında alablldiQlne bUzOimesi, 
kimlll}lnden boşanması ve kendi 
olmaktan dOşUrolmesl onu hep gOç-
10 ve tek yanlı olarak egemen hale 
getirmektedir. 

PKK hareketi, bunun kar 
olarak gelişen bir gOç klmiiQiyte, 
böyle bir gelişmenin tersine çevril
mesi, yani bu on yıllık sOra Içinde 
bin yıllık kölelik tarihinin akışının 
değiştirlimesi gibi soylu bir ça
banın sahlbldlr. Partimiz yOzyıllan 
bu on yıla sıQdırarak tarihin bOtan 
olumsuzluklarını telafi etmeye çalış
mıştır. Devrimci dlyalektlğin özO
nO kavrayanlar, bizim yazyılların 

olumsuzluklarını neden on yılda 

gidermek Için çalıştıgımızı ve bunu 
bir zorunluluk olarak ele aldıl}ımızı 
çok Iyi bilirler. On yıllık gelişmeler, 
genelde bir devrım hareketi Için 
temel atma, gelişme ve zafere doğ
ru yOrUma Için yeterli bir zaman 
kesltldlr. Devrimci hareketler ve 
onun Ilk noveleri genelllkle bir a
tom çakirdeğine benzerler. Pat
ladıkları zaman yoğun bir şekilde 
çevreye saçılır ve gUçiO bir enerji 
ortaya çıkarırlar. Yeni elementlerı 
ve bu temelde yenı molekOIIerin 
oluşumunu gerçekleştirerek top
lumun gelişimine yol açarlar. Bu tUr 
hareketlerin böylesi bir gelişim ö
_zeiiiQi vardır. işte her önemli dev
rimci hareketin bin yılların olumsuz 
etkilerini, gerlcllll}lnl ve tutucu
lugunu parçalaması bu nedenledir. 
KUrdistan Devriminin bu son on 
yılı, yani KUrdistan gerçekiiQine 
devrimci yöntemlerin dayatıldığı 

bu son on yıl böylesi bir özelliğe 
sahiptir diyoruz. 

Hemen hemen belli başlı bOtUn 
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devrimierin başlangıç yılları böy
ledir. BUyOk Ekim Devrimi, VIet
nam ve Çin Devrimler!, daha da 
gerilere gldlldlglnde tarihte hıris
tiyanilgın ve Islamlığın do(juşu ve 
burjuva devrimleri gibi hareket
lerin en yoğun ve en çok şiddete 
bUrOndUkleri dönemler böyledir. 
Bu yOzden KUrdistan'ın tarihslzli
glnln do!)urduğu ağır olumsuzluk
ları aşmanın tek yöntemi de bu
dur. Bu, aynı zamanda KUrdistan 
Devriminin doğasıdır. Gerilik an
cak böyle bir yaklaşımla telafi 
edilebilecek ve devrimci yöntem 
ancak böylelikle tutturulabile
cektlr. Bu, bizim keyfi ve iradi 
olarak seçtiğimiz bir husus değil, 
devrimcı dönUşOmOn gerçekleştl

rilmesi için son derece objektif ola
rak ele alınması gereken ve dev
rime yUrümek Isteniyorsa bu şe
kilde ele alınması kaçınılmaz olan 
tarihsel bir misyondur. 

"··· Her ciddi dava mutlaka 
gUçiU bir lJnciJ çekirdeğin 
eseri olarak gelişir ••• " 

"··· Partimiz bir eğilim kam
panyasına girişmiştir ve bu 
kampanya silrUp gitmekte
dir. BugUn tarihimizin lJzet
lenmesi yaşanmalcladır. Ge
nelde d Un ya devrim tarihinin 
ve lJzelde de kendi devrimci 
tarihimizin bir iJzetlenmesi 
ve geleceğin her türlü geli
şimini bal}rında taşıyan to
humlanışı slJzkonusudur. 
Dolayısıyla sonuçları iyi de
jerlendirildiğinde, lJnciJ çe
kirdel}e verilen emek gele
ce§i kurtarmada bUyUk bir 
del}erdir ••• " 

Biz de Parti hareketimizin ilk bir
kaç yılını alayhimize geçip giden 
yazyılların olumsuzluklarını telafi 
etmek, ondan sonra gelen birkaç 
yılı, çözOlUşu en son sınırına kadar 
geldiği noktada tutmak ve gOnO
moze kadar olan sOreel de yeniden 
yUkselişin basamakları haline ge
tirmek biçiminde değerlendl

rlyoruz. Bu son on yıl içindetarihsel 
çözOmleniş hakkıyla yapılmıştır. 

Çok geniş bir savaş gOcUmOz ol
mamasına rağmen, sorunların yay
gınhğı, cevapların karmaşıklığı ve 
çelişkili özelliği, bu gerçeğin ken
disini dışa vurma olmaktadır. 

Partimiz, bir halkın öz tarihinin 
yaratılmasında layık olduğu özel
liklerle öneOlUk konumuna sahip 
çıkıyor, bunun koşullarını oluştu
ruyor. GOnOmüze doğru gelindi
ğinde böyle bir önderliği hakkatti
ğini herkese kabul ettiriyor. Nere
den bakılırsa bakılsın, Ilericl-radi
kal bir çıkış için böyle bir önco çok 
gerekli olduğu kadar, öncusoz hiç
bir Ilerlemenin sağlanamayacağı da 
ortaya çıkmış bulunuyor. Daha ön
ce teorik dOzeyde ortaya konulan 
bu gerçek, şimdi devrimci pratik 
tarafından da doğrulanıyor. Bu ay
nı zamanda çağın KUrdistan ger
çekliğine yaklaşımın& da verilmiş 
bir cevap oluyor. Bu temelde çağın 
Kürdistan hakkındaki hOkmO ter
sine çevrilmiş -ki bu hUkUm var
lığımızın gözönUne getirilmemesi 
ve hakkının tesilm edilmemesi bi
çimlndeydl-, hem varlığımızı çağa 
kabul ettlrme, hem de çağdan hak
kımızıistemeve bunu kabul etti rm e 
konumuna ulaşılmıştır. Bundan 
sapmanın olması mOmkUn değil
dir. Mevcut gerlll k, Ilkellik ve olum
suzluk işin özO gereğidir. Yani top
lumumuzun yabancı egemenler ve 
yerli Işbirlikçilerı tarafından dOşO
rOimOşiUğO ve yaşanan tarlhsizllk, 
başlangıçta gelişmenın çok zayıf, 
hatalı ve yanlışlıklarla dolu oıaca-

ğını göstermektedir. Bu da KOrdls
tan Devriminin diyalektik gelişi

mlnin anlaşılır bir özelliğidir. 
Başlangıçta neden sağlam yo

rünmedi, bu işler neden mUkem
mal bir şekilde başarılmadı diyen
ler, devrim diyalektiğinden tama
men habersiz olarak yaşayan In
sanlardır. Kaldı ki, bUtOn ezilen 
sınıflar ve halklar başlangıçta zor
bela ayaga kalkar, yedikleri yum
ruktarla sendeler ve peşpeşe bir
kaç yenilgiyi yaşayabillrler. Ancak 

bundan sonradır ki ayakta sağlam
ca durabilma konumuna geçerler. 
Bizde de gerçekleşen, hem de son 
derece uygun bir devrimci doğrul
tuda ve devrimci teorinin sıkı kıla
vuzluğu altında gerçekleşen şey 

budur. Her ciddi devrimci hare
ketin geçen on ya da onbeş yıllık 
dönemdeki bOyOk değlştlrlci ve 
dönOştOrOcO özelliği bizim koşul
larımızda da gerçekleşmiştir. Her 
şeyden önce Partimizin geçml
şinde bOyOk bir devrimci ve ham
Ieel özellik vardır. Tarihimizi yeni
leştiren ve bizi halk tarihine doğru 
götOren yOksak ve dolgu n bir geliş
me temposu sözkonusudur. Her 
ne kadar bütOn toplumu bu temelde 
değişikliğe uğratamamış ve bUtOn 
mensuplarını istenilen düzeyde 
dönOştürememiş olsa da, özün bu 
niteliği er ya da geç bu dönOşam
leri sağlattırmaya yetecektir. öz 
mutlaka kendine uygun bir biçim
lenişi gerçekleştirecektir. 

ÖnOmOzdekl dönemde gele
ceğin üzerine yOrOrken, belli ki eli
mizde parti silahı gibi gUçiO bir 
silah bulunmaktadır. KUrdistan'da 
yenı Insanı şekillendirlrken, her 
şeyden önce Parti kadrolarının bl
çimlenmesl ve yeterli formasyona 
ulaşması gibi bir sorunumuz bu
lunmaktadır. Biz bu geçen yıllarda 
yeniyi gerçekleştirecek Insanı ya
ratmak Için, lnsanlarımızı bOyOk bir 
egitim ve tecrObe ortamı Içinde 
tuttuk. B OtO n gOcOmOzO yenlinsanı 
biçimiandirmek Için ortaya koy
duk. Şu çok Iyi bilinmektedir ki, 
durumlar dOşOnce dOzayinde ne 
denli gOçiO bir biçimde ortaya ko
nulursa konulsun, onu taşıyacak 
nitelik ve nicelik olarak yeterli sa
yıda kadro ortaya çıkarılmadı mı, 
bu dUşOneeye en bUyOk kötoiUk 
bizzat bu yetersiz kadrolar ve da
vanın omuzlayıcıları tarafından ya
pılacaktır. Bundan dolayı bizim bO
ton gOcOmUzO bir devrimci çekir
değin yaratılmasına hasretmemlz 
tamamen anlaşılır bir şeydir. Her 
ciddi dava mutlaka gOçiO bir öncO 
çekirdeğin eseri olarak gelişir. He
le hele KUrdistan gibi edilgenllğln, 
pasifizmin ve kendiliğindenelliğin 

egemen olduğu bir zeminde önco 
çekirdeğin özenle yetiştirilmesi ve 
deneme ve tecrObeyle plşirllmesl 
bOyOk öneme halzdlr. Geçen yıllar 
bu biçimde değerlendirilmiştir. 

Partimiz bir eğitim kampanyasına 
girişmiştir ve bu kampanya sürOp 
gitmektedir. BugOn tarlhlmizln özet
lenmesl yaşanmaktadır. Genelde 
dOnya devrim tarihinin ve özelde 
de kendi devrimci tarihimizin bir 
özetlenmesl ve geleceğin her turlU 
gelişimini bağrında taşıyan to
humlanışı sözkonusudur. Dolayı

sıyla sonuçları Iyi değerlendirildi
ğinde, öncO çakirdeğe verilen e
mek geleceği kurtarmada bOyOk 
bir değerdir. 

Elbette biz bununla Parti ve dava 
temsilciliğinin gO çi O bir biçimde lfa 
edilmesinden bahsediyoruz. Böy
lesi bOyOk davaların Içine giren
Ierin hiçbir kişisel, ailesel ve hatta 
dOzenle ilgili endişesi olamaz. ö
zellikle tarihten ve toplumdan ko
pukluğun Ifadesi olan bireyclllğln, 
devrimci kavganın bOyOkiOğOnO 

yaşayamamaktan kaynaklanan bu 
hastalığın giderlimesi Için çok şey
ler yapıldı ve hala da yapılmak 
durumundadır. Hiçbir şey birey-
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cillk kadar Insanı edllgenllğe, pası- sınıfların bir kader gibi gördOkleri 

flzme ve köreltilmeye götüremez. yönetil me, ne de egemen sınıfların 

Hele bu bireycilik bir de önderlik hep bir hak olarak iddia ettiklerı 

hastalığı haline getirilirse, bu sa- daimi yönetleilik devrimci proletar

dece kişinin dOşkOniOğOne ve lfla- yanın yönetim anlayışı olabilir. Bu 

sına yol açabilir. her Iki sakat yönetim ve yönetilma 

GOn bOyOk oynama gOnOdOr. anlayışı yerine -ki bunların tarih

Kişiliğin alabildiğine dOşürOidOğO, sel ve sınıfsal nedenleri konuı

devrimci önderlerden bahsetmeyi muştur- doğru yönetim anlayışı 

bir yana bırakalım, sıradan na- geçlrllmelldir. Bu yönetim anlayışı 

muslu insanlardan bahsetmenin kollektlvlzml esas alan, kitlelerle 

bile son derece zorlaştığı koşul- Içiçeliği eylemle lçiçellkle birlikte 

larda, devrimci önderlerin kendi götüren bir yaşam tarzıdır. Doğru 

eğitimlerine ne kadar bOyOk önem yönetim tarzı bu özelliklerden bir 

vermeleri gerektiğianlaşılır bir hus- saniye bile yoksun yaşanmaması 

sustur. Devrimci önderler bu ko- gerektlı;)lnllçine sindlren bir ilişkl

nuda kendilerını bOyOk bir özenle dir. Örgütsel yönetimi bu tarzda 

eğitmeli, kendi tutkularının ve ki- sOrdüren, bunu bir varlık nedeni 

şisel özelliklerinin bir ögesi olmayı olarak gören; örgOt Içinde ve ör

değil, bUtOn devrımcı değerlerı gOtOn kitlelere yaklaşımında bu 

kendilerinde yoğunlaştırmayı ve özellikleri temsil eden bir kadro, 

özelllkle yüce direniş değerleri- savaşın her biçimini gerçekleştir

mlzin bir bilaşkesi olmayı başar- meye yeterlidir. 
malıdırlar. Elbette yetklnleşen her Elbette biz kitlelere yönelirken 

kadromuz, gOncel siyasal gelişme- herhangi bir örgOtle yönelmiyoruz. 

lerln Içinde ve örgütsel görevlerin Kitlelere bu aşamanın kitlesel-ör

başarılması ortamında ortaya çıka- gütsel Ifadesi olan Ulusal Kurtuluş 

caktır. Kadronun siyasal ve örgOt- Cephesini örgOtlemek için gldlyo

seı nltellı;)l son derece yüksek ola- ruz. Yanı halkın öz kurtuluş örgotO 

caktır. Kadro Için her düzeydeki olan Ulusal Kurtuluş Cephesini ör

siyasal görevler ve bunların örgOt- gOtleyeceğiz. Bunun Için bUtOn 

sel gereklerının yerine getirilmesi halkı O retim ve sosyal yaşam koşul

kesin bir zorunluluktur. Görevlerin ları Içinde kültürel değerleriyle ör

ortaya çıkarılması ve örgOtlenmesl gOtleyeceğiz. Bir kadrodan bekle

Içiçedir. Kadronun bu özellikler- dlı;)lmlz gibi kitleleri ekonomik, 

den ibaret olduQu ve hiçbir özel- • sosyal ve kOitOret yaşam koşul

llğin örgOtsel yetenek kadar de- larından koparmayacağız. Tam ter

ı;)erll olmadığının, yine hiçbir dO- sine bu koşulların Cephe örgOtle

şOnsel yaklaşımın siyasal dUşOnca rimizin temel gOcO ve kaynağı 

ve onun siyaset haline getirilmesi haline getireceğlz. Bu, örgOtlen

kadar değer Ifade etmediğinin menln kitlelerin bünyesinde çok 

yaşandığı gUnlerdeyiz. DOşOncele- çeşitli, karmaşık ve bu konudaki 

rimizin merkezine temelde siyasal özelliklerine uygun olarak gelişe

dUşOnca ve siyasetin oturtulması, ceğlni göstermektedir. Bu konuda 

gOniOk Ilişkilerimizin bu ·politikayı sağ, sekter ya da esnek olmayan 

hayata geçirecek örgOtsel Ilişkiler bir yaklaşım içinde bulunmaya

blçiminde düzenlenmesi her şe- cagız. 

yin UstOndedlr. Bunları o kadar Aynı şekilde devrımcı sava

Içiçe geliştirmek durumundayız ve şımızın en gelişkin biçimi olan ge

buna o kadar muhtacız ki, hiçbir rllla savaşını geliştiriyoruz. Bu hal

şey bunların yerine geçemez. Hiç- kın en temel savaş biçimi olarak, 

bir araç devrimci dönOşOmO bun- ulusal kurtuluşta halkımızı zafere 

lar kadar lleriye götOremez. götOrecek bir devrımci savaş bl-

O halde kadromuz, Partiyi her çimi olarak daha da geliştlrllmeyl 

dUzeyde örgOtiO temsil etmeyi bekliyor. Bu ordulaşma görevidir. 

başarmalıdır. Her şeyden önce Ordulaşmanın bUyük öneml, onun 

kavrayış ve uygulama düzeyinde mevcut Ideolojik-politik hattın, Par

kadronun doğru tanımına ulaşıl- tinin ve kitlelerin örgOtlenlşlnl, ku

malıdır. Bu konuda birçok eksiklik- ruluşunu ve gelişimini sağlayan 

ler ve zayıflıklardan bahsedilmek- esas savaşım tarzı olmasından kay

tedlr. Bunların söylenmesl bile naklanmaktadır. Yanı ordulaşma 

kendi başına biryetersizliğin Ifade- bizde en temel yaşam tarzıdır. Klt

sldir. GOn kadronun kendi kişill- telerin tamamen etkisi altına gir

ğinde milyonları blrleştlrdiği ve sa- mesı ve kadronun da her çalışma

vaştırdığı gOndOr. PKK buna layık sında esas alması gereken bu sa

olan bir harekettir. Onun temel vaşım tarzının ve onun örgOtlenl

birlkimlerl bunu sonuna kadar şlnln nasıl olması gerektiğini çok 

mOmkUn kılacak zenginliktedir. gelişkin değerlendlrmelerimlzde 

Kadro tarihten habersiz değilse, ortaya koymuş durumdayız. Özel

güncel gelişmeleri yeterince yaşı- llkle bunun yönetiminin de doğru 

yorsa ve kendi değerlerının bir sen- yapılması, kuruluşu , sevk ve idare

tezi olabilmişse, böylesi bir Insanı sinin doğru ele alınması , doğru 

hiçbir gOç durduramaz. Eğer o bu çözUmlenmesl ve uygulanmasının 

konuda belirleyici durumda Ise, bOyOk öneml ortadadır. Hatta bu 

kendi biçimienişini sağlayama- varlık-yokluk sorunudur. Bu tama

ması dOşOnOiemez. Tersi durumda men en verimli sonuçları doğurabi

artniyetlilikten ve dOşkOniOkten lecek olan bir mücadeledir. Bu 

bahsetmemiz kaçınılmazdır. aracın gelişmesi ne denli yetkin bir 

Biz bunu özgOce dayanmanın biçimde sağlanırsa, siyasal geliş

geregi olarak kitlelere de yaya- malerin boyutlarının ve dolayı

cağız. Kadronun en temel Ilişkisi sıyla kitlelerin ve Partinin etkinliği

kitle ilişklsidir. Onun kendi iç Ilişki- nın de o denli artması sözkonusu 

lerı ve çekirdekle olan bağlan ne olacaktır. Bu araca her tUrlU değer 

kadar önemllyse, bununla Içiçe ve ve önemin attadilerek rolOne uy

bunun kadar önemli olan diğer bir gun bir tarzda çalıştırılma.sı halln

unsur da kitle lllşklsldlr. Kadro kit- de, KUrdistan'da sanıldığından da 

leler için vardır. O kitleler Içinde ve fazla ulusal ve toplumsal kurtu

kitle okyanusunun derinliklerinde luşun temel anahtarı rolOnO yerine 

dolaşan bir balıktır. Kadro kitlesiz getirebllecektlr. Bunun böyle ol

olamaz, kitleleri örgOtlemekslzin duğu pratikte ortaya çıkmıştır ve 

ve yönetmeksizin yaşayamaz. Bu- daha da çıkacaktır. 

rada do{)ru yönetimin öneml de or- BugOn çeşitli dost gOçlere açı

taya çıkmaktadır. Ne yönetimsizlik lıyoruz. KUrdistan kendi tarihinde 

-ki bunun çok derin bir tarihsel ve ilk defa tecrit çemberinl kırıyor. Bu 

güncel temeli vardır-, ne de yöne- çemberi n parçalanmasıyla birlikte 

tim adı altında onun sol'dan boşa ı- çağdaş devrimci gUçlerle ulusal kur

tllmasını ifade eden başına buy- tuluş, demokrasi ve sosyalizm gOç

rukluk olmalıdır. Hayır, ne ezilen leriyle birleşiyor. Bunun için olanca 
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gerçekliğimiz ve kendi kimllğlmlzle 
dünyaya açılmayı esas alıyoruz. 

Başka kimliklerle gerçekleşen ya 
da kendi kimliğimize dayanmayan 
bir Ilişkinin uydu ve dolayısıyla beş 
paralık değeri olmayan bir ilişki 

olacağını biliyoruz. Buna karşı 

esasta tarihsel, ulusal ve toplumsal 
klmllğlmlzln devrımcı temsilini ya
ratıyoruz ve yaratacağız. Bu temel
de sonuç almaya çalışacağız. Bizim 
Için bu ilkenin vazgeçllmezliğl orta
dadır. KUrdistan Ulusal Kurtuluş 

Devrimine sağ'dan yaklaşan tasfi
yeci, Ilkel milliyetçi ve reformıst 

güçlerin konumları bellidir. YOzyıl
lardır sOrdOrdüklerl ajanlık ve 
uşaklık geleneği gOnOmOzde bu 
güçleri daha da tehlikeli bir konu
ma getirmiştir. Bunlara Ilkelerde 
katılığı ve esnek yaklaşımın yaratı
cılığını dayatarak sonuç almaya 
çalışacağız. Bunların zararlarını 

asgariye indlrlrken, yararlanılması 
gerekenden yararlanacak ve taraf
sızlaştı rı! ması gerekeni tarafsızlaş
tıracağız. Bu konuda özgOn ve 
yaratıcı çalışmasını bileceğiz. 

Partimiz, yurtsever bUtOn Kür
distanlı kitlelere yönelik olarak ge
liştirdiği devrimin temel yasala
rına bağlı, bu yasaları bulup çıkar
maktan ve onlara bağlı kalmaktan 
sorumlu olan bir karar goco olara 
Ulusal Kongre'nin gerçekleştir 1-
mesi şiarını daima yOkseltti. Bun
dan sonra da bu şların hayata 
geçirilmesi Için likeli yaklaşımın 

sOrdOrecek, Ulusal kurtuluş CeP
hemizin gelişmesiyle birlikte bun 
daha da yoğunlaştırarak somut
laştıracaktır. Biz emekçi TOrkiye 
halkı lle anti-faşist birleşik ceph 
devrimci direniş temelinde faşist
sömOrgecl rejime karşı ortak sava
şımı gerçekleştirerek Inşa etm 
savunduk. Bundan sonra da halk n 
Isyanını ve Ihtilalini köstekleyen, 
özelllkle solculuk adına altmış yıldan 
beri dayatılan engellerı yıkar 

halkın enerjisini devrime kanal 
edecek olan uygun örgUtlenm 
ve eylemi esas alan bir Ittifakı bun
dan önce olduğu gibi yine yılmada 
savunacağız. 

KUrdistan Devriminin, Orta~ 
ğu halklarının kurtuluşlarında 

naması gereken rolOnO sonu 
kadar ve en yaratıcı devrimci yön
temlerle oynaması Için elimizden 
geleni yapacağız. Devrimimizin en
ternasyonalist niteliğine son dere
ce bOyU k önem vererek ve özelli 
gOnOmOzde giderek kabul gör 
bu yönOnO daha da açarak, böyle
likle devrimci göreviarimizi bU 
bir olgunlukla yerine getireceğ 

Partimizin 10'uncu yıla glrl 
zafere yOrOyuşon kesin, yoğun ve 
pekişen adımlarla karşılandiğ n 
belirtirken, aynı zamanda önü
muzde duran engellerin ne kadar 
zor olduğunu da ortaya koyuyor; 
bunların aşılması Için teorik ve 
pratik çalışmanın ardıcıl gelişt ril
mesi koşulunu dayatıyoruz. Bu 
konuda kendimizi her torıu· yanılgı

dan arındırmaya çalışıyoruz. Gele
ceğin devrimci dönOşümü Için her 
zaman temel alınması gereken 
insan yeteneğini ve bu yeteneğe 
siyasal bir seviye kazandırarak 

yurotmeyi butOn çahşmalarımızın 
temeli haline getiriyoruz. Şimdiye 
kadarki gellşmemlz, nasıl başarı 

sağlayacağımızın bir kanıtıdır ve 
bundan sonraki gelişmelerin de 
bizi zafere kadar götOreceğinden 
eminiz. 

Bu temelde başta Partimizin 
değerli milltanları olmak Ozere bO
ton taraftarlarımızı ve halkımızı, bu 
1 O. yılı da, bOyU k bir sorumlu
luk duygusu ve dolgun başarılarta 
kazanmaya; bUton dostlarımızı 

~Ucadelemlzi daha yakından tanı
maya ve görevlerini yerine getir
meye çağırıyoruz. 
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insanoğlunun sınıflı topluma 
geçmezden önce kendi tarihinde 
tanık olduğu en bOyOk savaş biçi
mi, doğayla olan savaşımıdır. Her 
ne kadar kabile, aşiret çatışma

larını gerçekleşen olaylar olarak 
tarih kaydetmekte Ise de, doğanın 
ürkünto verıcı heybati kadar olmu
yor ve insanoğlunu dehşete boğ
muyordu. Kendi tarihsel koşulları 
Içinde doğaldı da. Zira birbiriyle 
savaşa tutuşan ilkel topluluğun 

insanı birbirinin zayıf ve gOçiO yan
larını tanıyor, o oranda da biribl
riyle bilinçli bir savaşım yürütüyor, 
savaş, bir aşiretin veya kabllenin 
tamamen imhasıyle sonuçlanse da, 
herhangi bir OrküntOye, dehşete 
kapılınmıyordu. En azından doğa
dan ürktOklerı kadar olmuyordu. 
Ama tanıyamadıkları, onu tanıya
cak bilimset bulgulara sahip ola
madıkları doğa afetlerine karşı bir 
şey yapamıyor, tek ·çareyi ondan 
kaçmakta, doğal afetierin kendile
rine ulaşamayacakları doğaya aıt 
başka yerlere, doğal korunaklara 
koşuşturuyorlardı. Korktuğu, önün
den kaçtığı doğa olayiarına karşı 
sığındığı yerin yine doğa olduğu
nun belki de bilincinde bile değillerdi. 

Sınıfsız Ilkel topluluğun bünye
sinde Oretıcı güçler geliştlkçe, do
ğa tanındıkça Insanoğlu ona ege
men olmaya başlar, onu kendi 
Ihtiyaçları doğrultusunda blçlm
lendlrmeye çalışır, giderek ezen
ler-ezilenler, sömürenler-sömürü
lenler biçtmlnde Ikiye ayrılır. önce
leri doğanın herhangi bir yerine 
yerleşmeden, göçebeler biçiminde 
kendi yaşamını sOrdUren ve nesiini 
yeniden Oretebllen Insanoğlu, ka
labalıklaşan nOtusun artan Ihtiyaç
larını karşılamak Için doğanın her
hangi bir yerine yerleşerek, deaay
la kaynaşarak kendini yeniden 
üretmek zorunda kalır. Artık tarih 
sahnesine şu veya bu aşlretın, ka
bilenin bir mensubu olarak deaıı. 
belirli bir toprak parçasına sahip, 
ortak bir dile ve tarihi bir geçmişe 
kavuşan halk toplulukları olarak 
çıkarlar. Kendini yeniden üretmek 
-ekonomik, sosyal, siyasal, kOitU
rel, neslln devamı vb. bakımlar
dan- zorunda olan bu halk toplu
lukları, sınırlı doğal akış Içinde 
belirlenmiş olan, Ozerlnde yerleş
miş oldukları d<>aaya aıt bu toprak 
parçasını en Iyi bir biçimde kulla
nıma açarlarken, dıştan başka bir 
halk topluluğunun gaspedici emel
ler taşıyan saldırılarına karşı canla
rı-kanları pahasına korumaya çalı
şırlar, bu uğurda yüzyılları bulan 
savaşlar geliştirirler, kahramanlık

lar yaratırlar. Bu savaşımiarında 

Ise en büyük dostluğu yine doğada 
bulurlar. Zsllm düşmanı, doğanın 
en sarp, geçit vermeyen olanları 
olarak tanımlanan, tasvir edilen 
dağlara ve doru k noktalarına çeke
rek en bOyOk yenligilere uğratırlar. 
Veya adeta nesiini tOketmek Ister
cesine soykırımiardan geçirerek 
köleleştirmek ısteyen dOşmana 

karşı hem varh()ını korumak, hem 
de özgürce yaşamını sOrdUrrnek 
Için buralara çeklllrler, gUnOmOz 
dOnyasına kadar kendilerini taşırlar. 

D~lşlk halklar de benzer tarihi 
gelişmelerı yaşamışlardır. Ama en 
çok da KUrdistan topra!)ı üzerinde 
yaşayan halkımız bOylesi bir tarıh-

ismet DOGRU (Sadun) 

sel gelişmeyi yaşamıştır. Bazı tarih 
araştırıcıları -ki bunlar önemli bir 
ço~unlugu teşkil ederler-, Kuzey 
Avrupa'dan gelip bu toprakları yurt 
edlndlğlmizl, sınırtı diğer bazıları 

da eskiden beri bu alanda olup yer
leşik bir yaşama geçen halk oldu
gumuzu yazarlar. Sorunun bu yanı 
fazla önemli degil. önemli olan 
KUrdistan olarak adlandırılan bu 
toprakları kendimize yurt edlnme
mlzdir. Ve bu yurt Için sUrekli bir 
savaş Içinde olmamızdır. 

Halkımız, tarihinde en bUyük 
dostluğu doğadan görmOştor. Ata
larımız olan Medler, yurt edinme 
savaşında doganın geçit vermeyen 
sarpalanlarından başlayarak adım 

adım Mezopotamya ovasını kendi
leri Için yurt edlnmlşlerdlr. Kötecl 
Asur imparatorluğuna karşı De
mirel Kawa önderliğinde halk 
olarak var olma ve yurt tutma 
mOcadeleslnl buradan örgOtlemlş 
ve başlatmışlardır. Köleciit O In mer
kezi Ninova'ya buradan saldırarak 
yakıp yıkmışlar ve Ilk KUrt devleti 
olan Med devletini ve giderek 
lmparatorlu!)unu kurmuşlar. Zalim 
Dehak'a karşı özgOriOk meşalesl 
buradan yakıhp halk Isyana davet 
edildi. Dehak'ın kafası buradan 
örgOtlenen dlrenlşle, lmparatorun 
sarayına yapıtan saldırıyla kopar
tıldı. Böylece hem KOrt halkı, hem 
de bölgenın diğer halkları zalim 
lmparator Dehak'ın zulmünden 
kurtulup ba(iımsız yaşamın yoluna 
girdiler. Dünya kUltOrOnOn merkezi 
olarak kabul edilen Halen Impara
torluğu, Yunan-Mekadon impar
torlu(iu, Ermeni lmparatortukları, 

Pers lmparatorlukları, TOrk akınları 
vb. Asya ve Afrika'ya, diğer bir 
Ifadeyle dOnyaya hakim olmak iste
yen hemen hemen tom lmparator
luklar, direnmenın en gUçiO mOtte
flkl olan bu noktalara geldiklerinde 
çakıhp kalıyor, halkımızın doğal 

silahları olan taş parçalarının dar
belerı altında çaresiz gerisin geriye 
geldiklerı yerlere gidiyorlar veya 
topraklarımızın ovalık kesimlerine 
kolonllerını kurmaktan başka bir 
şey yapamıyorlardı. Dönemin dOn
yaya meydan okuyan BOyOk isken
der'i bile bu noktalara gelip çakılı
yer, çaresiz kalıyordu. ÇözOlmesi 
gereken Gordlum'u o da çöze
mtyor, ovalığın başladığı noktada 
çadırlarını açmak zorunda kalıyordu. 

işte vatan topraklarımızın bu 
doruk noktaları, atalarımızın, etek
lerine yerleşerek halkiaşmaya ve 
bugünkO yurt toprakları azerinde 
yayılmaya başladıkları, tarihin hiç
bir döneminde dOşmanın egemen 
olamadığı, KUrt halkının en özgUr 
yaşadı!)ı ve gOnOmOze kadar KOrt
l Ok Kürdistan adına tom d~erlerı
mlzln yaşatıldıOı. taşırtldığı KOrdls
tan'ın kalbi Orta Kürdistan'da yer 
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alan Zağros dağlarıdır. Zağros'un · slyonu, PKK gerillalarının bOkOI
doruklarıdır. mez Iradesi karşısında gerilayerek 

KUrdistan tarihinde böylesine hiçbir anlam taşımamakta, gerilla
derin bir yeri ve anlamı olan Zağros- ların bu yaşamsal kuralı gerçekleş
lar, günOmUz KUrdistan'ında oy- tirmalerine boyun eğmek zorunda 
nadığı yeni rolOyla taşıdığı anlamı kalmaktadır. 

daha da derlnleştlrmekte, yeni Bu çalışmalar öyle geniş ola-
, açılan KUrdistan tarihinin sayfa- naklar ortamında yUrOtOime-
larına altın harflerle yazılacaklara mektedtr. Bazen un torbalarının 
ev sahipliği yapmakta, onların en birbirine eklenmesinden oluşa
bUyOk tanığı olmaktadır. bilen bir çadır, Iki Oç kişiye bir bat-

Evet, halkımız Zağroslar'ın tanlye. Hemen bir görev böiOmO 
eteklerine yerleşerek halklaştı. Uy- yapılır. Direk, sOtun ve mertek için 
garhğa, sınıflı topluma adımını attı. bir grup, 2-3 metre yOksakliğinda 
Onun doruklarında, Demirel Kawa karı temizlemek Için de bir grup 
önderliğinde çağının en bOyOk hemen Işe başlar. Bu Işlerin tümü 
Isyan ateşini yaktı, daha sonraki akşama kadar bitmek zorunda. 
tum gaspçı dUşmantarını burada Bitirilmazsa geceyi açık havada, 
tOketerek, tOkenlşe çekerek yenll- dondurucu kar Ustande geçirmek 
glye uğrattı. Bugün ise halkımız riski var. Bu Işler tamamlandıktan 
PKK önderliğinde Za!)roslar'da ye- sonra açılan kara parçası üzerıne 
nı bir tarih yaşıyor, yeni bir tarihi, çadır açılır. Kamufle etmeye de 
hem de kendi elleriyle, dişiyle tırna- gerek yok. Zira kar yOksekiiği 
ğıyla yaratıyor, yaratacak. Çağımı- Içinde çadır kayboluvermekte. 
zın en devrımcı sınıfı proletarya ve içinde biraz çatı-çırpı, OstUne de 
onun örgotlO öncO müfrezesi PKK birkaç battaniye serildl ml, gerll
önderllglnde çağdaş uluslar toplu- lanınevi hazır. Varsa soba kurulur, 
tuğunun bir Oyesl olmanın, sınıfsız yoksa taştan bacatı bir ocak örOIOr. 
toplum uygarlıOma girmenın lik GOzel bir ateş yakıldıktan sonra 
adımlarını atıyor. GünOmUza kadar yorgunluk giderillr. Çay lçlllr, soh
sağlanamayan ulusal birliğinin Ilk bet edilir. Zağros'un bu vadisinden 
tohumlarını PKK önderliğinde bir başka vadisine geçişlerden 

ERNK vasıtasıyla burada serplştl- sonra yapılan olagen işlemlerdir 
riyor. Ve bir bOton olarak dOşmana · 
kahredıcı yumruğu vurmak Için 
çelik gibi bir ordusunun ilk mOfre
zelerinl ARGK önderliğinde örgüt
layip KUrdistan'ın derinliklerine 
buradan gönderiyor; kendi dev
rimci şiddetini uygulayacak ordu
sunu, şanlı önderi PKK'nin yol 
göstericlllğl, e!)itlclllği ve önderll
ğinde burada örgutleylp çellkleş
tlrmektedlr. 

------11-----
Zağroslar deyip geçmemell: 

Halkımızın kaderinde böylesine 
belirgin bir rol oynamış ve bugOn 
de oynamakta. PKK partizanları 

Için Os, onları koruyan bir anadır 
Zağroslar. Kış oldu mu kuş uçmu
yor, karvan geçmiyor, yol-geçit 
vermiyor. Çağın en teknik savaş 
araçlarına sahip olmasına karşın 
dOşmanın erişmesini olanaksız. 

erlşse de Imhasını kaçınılmaz kılan 
Zağroslar ... Ama sıra PKK partl
zanlarına gelincetOm cimriliğini bir 
yana atarak, ınsanı hoşnut kılan 

goteç yUzO ve tebessümleriyle 
sahip olduğu tOm yol ve geçitlerı 
bOyU k bir cömertlik le hizmete sun
maktan geri durmamaktadır. 

Zağros'a kuş konmuyor, karvan 
geçmiyor, ama PKK parttıanları 

konuyor, PKK kervanı her zaman 
geçiyor. Kış hazırlıklarını önceden 
tamamlayan PKK partlzanları, 

amansız kışın bastırmasıyla birlikte 
Zağros'un uygun herhangi bir vadi
sine yerleşirler. Zamanlarını en Iyi 
bir biçimde planiayarak derhal 
eğitimlerını başlatırlar. Eğitim, du
yulan Ihtiyaca göre siyası ve askeri 
esaslar üzerinde geliştirilir ve buna 
göre grupların oluşumu gerçekleş
tirilir. Pratiğin yoğun ateşi Içinde 
gelen faaliyet birimleri, Parti dene
timf altında geliştirdiklerı y<>aun ve 
derin tartışmalarla bir yandan geç
miş faaliyetın raporlarını hazırlar

ken, diğer yandan geleceğin ça
tışma planlarını ve perspektiflerini 
oluşturmaktalar. TOm bu çalışma
ların yanısıra, ayrıca, kişisel dO
zeyde ~ ltimier geliştirilmekte, yazı 
ve raporlar hazırlanmakta. 

Bu çalışmaları yürüten gerilla, 
gerillacılığın gerekli kıldığı kural
lara uymayı da bir yaşam tarzı 

haline getirmek durumunda. Bun
lardan en yaşamsal olanı gereken 
yer ve zamanda, yer değişikliklerini 
titizlikle gerçekleştirmektedir. Aman
SIZ klf mevsımının engelleyici fonk-

buniElr. 
Yine kış ortasında yaptığımız bir 

yer değişikliğinde uzun bir yol 
almış, oldukça yorulmuştuk. Aşırı 
yorgunlukla birlikte hemen çadır
larımızı açmış ve dinlenlyorduk. Bir 
arkadaş uzandı ğı yerden doğrularale 

•Ne gOZel yahu, hiçbir derdimiz 
yok• dedi. 

Bu sözlere fazla bir anlam vertı
mediği gibi, bir başka arkadaş: 

•Ne derdimiz olacak ki? özgOr
IUğUn tadını çıkarıyoruz .. diyerek 
karşılık verdi. 

Derdimiz yok diyen arkadaş: 
•Elbette ki derdimizin neden 

olmadığını bilemezsin• diyerek söz
lerını sOrdOrdO. 

·Radyatörlerlmlz ve merkezi 
ısıtma tesisalımız Zağros yapısı 

olduğu için tamirellerle ve belediye 
lle fazla sorunumuz yok. Yolların 
kar ve tipi nedeniyle kapalı olması, 
her ne kadar bizi, Iltica dairelerinin 
kontrol ve denetım adı altında ger
çekleştirdiği rahle-1 tedrlsatından 
yoksun bırakıyor, maaşlarımızı ala
mıyorsak da fazla önemli değil. 

Saharta birlikte yollar açılıyor ama, 
bu kez de sık sık adres değiştirdiOl
mizden Iltica dalreterinin bu yOce 
şefkatinden mahrum kalıyoruz. 
Neyse acımızı Içimize gömeriz. Bu 
gl d Işle biriken maaşlarımızı veled-1 
zlne yetiştirme yuvalarına, (par
don) sosyal-demokrat yetiştirme 

yurtlarına aktarılmasını ıstemek 

durumunda kalacağız ... 
Zağros deyip geçmemell. Yılın 

altı ayı bembeyaz, bir kara parçası 
bulmak, okyanusta kOçOcUk bir 
adayı bulmaya benzer. Tanımayan, 
bilmeyen biri karşısında buzul
daQiarın olduğunu sanacak. Sanki 
geçmiş tarihi anıştırıyor, geleceğin 
tarihini yaratacaklar& çağrıda bu
lunuyor. 

·Bakın• diyor, .geçmişim ana
mın ak SOtO gibi tertemiz. Hiçbir 
d0fl"811 gOcOn, analık yaptıQım 

Sayfa lO) 

KUrt halkını ve KUrdistan toprağını 
kirletmesine Izin vermedlm. TOm 
analık şefkatimle atalarınızı bağ

rtma bastım. TOm analık gurur ve 
namusumis yaban ellere kendimi 
kapattım; yol ve geçit varmadim. 
Kendimi Gordlum yaptım. BugOn 
Bağımsız, Özgur ve Birleşik KOrdts
tan'ın kurtarıcıları olan sizleri de 
aynı şefkatle bağnma basıyor, 

Asur'dan daha zalim dUşman fa
şist TOrk sömOrgeclllğinln saldırı
larından koruyorum. Anamın ak 
sota gibi temiz olan bu gövdem 
Uzerine özgOr ve mutlu geleceği 
nakşedln. Umutlarımı tazeleyln. 
Daha fazla tahammUIOm kalmadı. 
Eldeki bu son fırsatı kaçırmayın. 
ilkel milliyetçiliğin lhaneti ve suç 
ortaklığıyla dUşman beni adım 
adım kirletiyor, gövdem üzerinde 
yaptığı gezintUerle, faşist armah 
potlnleriyle beni kirletiyor, karakol 
adı altında bağrımda yaralar açı
yor. Bu Işkencelerden beni kurtarın ... 

Zağros'un bahara girişini Izle
mek, Izlemek değil; onunla birlikte 
bahara girmek, b ah arı yaşamak ne 
kadar da gOzel. Bembeyaz olan 
Zağros'u bu kez de yeşillikler 

kaptamaya başlıyor. Tomurcuklar 
özgUrtOk bombaları gibi patır patır 
patlıyor; bitkiler hiçbir engel tanı
madan toprağı delip kızıl gOneşe 

başını uzatıyor, özgOriOğOn gUze
lim havasını derinliklerine çekerek 
özgOrce yaşamın tadını çıkarıyor. 
Kuşlar mutluluğa erişen halklar 

misall sevinç çığlıkları ataressına 
ötOşOyor, raksederceslne daldan 
daia konuyor, kanat çırpıyor, çiçek
ten Ç.lçeğe zıplıyor. Eriyen karlar, 
patlayan pınarlar dağın tepelerin
den kendileri Için açtıkları özgUrfOk 
yollarını hızla katederek vadinin 
derinliklerinde birleşip bOyOk bir 
özgOriOk seli oluşturuyor, kükre
yen bir aslan gibi gOrleyerek, coşa
rak önOne çıkan hiçbir engeli 
tanımadan yoluna devam edip 
özgorıooe susamış Kürdistan top
raklarına yaşam vermeye, umutla
rını tazelameye giriyor. Adeta par
tlzanlara çağrı yapıyor: 

•Bakın, ben kO çOk kOçOk suları, 
hatta en ufak su sızıntısını dahi ken
dimde birleştiriyor, Ilerledikçe 
kendimi bOyOtOyer ve KUrdistan'ın 
derinliklerine dalıyorum. Haydi, siz 
ne duruyorsunuz? En kUçOk Insan 
dereciklerini dahi derın ve soylu 
PKK vadisinde birleştirerek benim 
gibi coşun. KUrdistan'ın derinlikle
rine daim. KUrdistan anamızı her 
tur kirden temizleyin, ona yabancı 
ne varsa hepsini ayıklayın ... • 

Ya Zağrosların doğal bir gıda 
deposunu andırmasına ne demeli? 

Sanki gerlllaya: 
•Sen yeterkl savaş, ben seni 

beslerim, zalim dOşmanın kullana
cağı bu silahı da boşa çıkannt'Tiıo diyor. 

Baharın, topraktan bitkiye, ka
natlı hayvanından kanatsızına, su
yuna kadar başlayan canlı yaşa
mından kışın durgun yaşamına 

geçişin yapıldığı sonbahar orta
larına kadar her biri kendine has 
bir özelliği, tadı, billmin koyduğu 
adla vitamin değerı olan bitkiler, 
meyveler gerlllanın yaşamına daha 
başka bir anlam, zevk, tad, haz kat
makta. Hem de öyle bir haz ki, hani 
tadı damağımda kaldı denilen tür
den bir haz. 

Canın ekşlmtrak şeyter ml Isti
yor? Oturduğun veya dintenmak 
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3. KONGREGERÇECINI DOCRU 

KAYRAYALIM VE UYGULAYALIM 

Ilişki ve IHifaklar 
Sorunu 

A· TOrkiye halkt ve devrimcl
demokratik güçleriyle ilitkiler: 

TOrkiye halkı ve devrımci-de
mokratik gOçlerl, ulusal kurtuluş 
hareketimizin birineli mOttefikleri 
durumundadır. Bu, ulusal kurtuluş 
devrlmlmizjn özgOI karakterinden 
doğmaktadır. KUrdistan'daki devrim
ci mOcadele TOrkiye'deki devrimci 
gelişmeleri doQrudan etkilemekte 
w tersinden etkllenmekte, bu da 
her Iki Olkede faşlst-sömllrgecl 

dev1ete karşı devrimci savaşımın 
kaderini biribirine yakından bağ
lamaktadır. 

Bu gerçeklikten yola çıkan Par
timiz, başından beri ittifaklar politi
kasının temel halkası olarak bu 
aorunu gOndemleştirmiş, çeşitli 

politik gOçlerte ilişki ve Ittifak anla
Yifl içine girmiş, Ideolojik ve politik 
öneOlUk rolOnO oynayarak ve bunu 
pratik çabalarla yoQunlaştırarak, 
her Iki halkın devrim programının 
biriiği ve ortak savaş cephesi olan 
FKBDC'nln ortaya çıkmasını sağ
lamıştır. Bu, Ilişki ve ittifak politi
kamızın 888Stnı oluşturmaktadır. 

Ancak geçen dönemde, Kema
Rzmln ağır etkilerını yaşaması ne
deniyle, TOrkiye devrimcl-demok
ratik hareketi, 12 EyiOI faşizmi 

karşısında yenilgiye uğramış, TOr
kiye halkı gerçek bir devrımcı ön
COden yoksun kalmıştır. Yenı dö
nemde, KUrdistan'da yOkselecek 
halk savaşının TOrkiye halkının 

gOçiO bir çıkış yapması Için zemin 
teşkil edeceği ve yaşanan çelişki
lerı daha da kesklnleştlreceğl dik
kate alınarak, yanı bu tip devrimci 
örgOtlenmelerln ortaya çıkması 

veya çıkarılması kesin bir zorun
luluk olacaktır. Bunun Için; 

1- TOrkiye'de proletaryanın dev
rimcı öneosonon ortaya çıkması 
Için çalışmak, bu yöniU eğilimleri 
desteklemek, gelişip gOçlenmele
rine yardımcı olmak, 

2- Tanımlama ve uygulama 
dOzayinde FKBDC'yl yeniden ele 
almak ve geliştirmek, 

3- Ulusal kurtuluş mOcadele
mlzln etkisiyle TOrkiye'de ortaya 
çıkacak halk hareketine katılmak, 
bu hareketi desteklemek ve örgllt-
10 bir yapıya dönO'şmesllçln katkı
da bulunmak, 

4- TOrkiye solu Içinde yer alan 
mevcut güçlerin sosyal-şoven ve 
tasfiyeci eğilimlerine karşı müca
dele etmek, bundan vazgeçmeleri 
durumunda ilişki kurmak ve Ittifak 
geliştirmek. 

B- Kürdimn'tn diQer parçalart 
ile llifkiler: 

1- Ulusal bagımsızlıkçı eğilimin 
bu parçalarda da ortaya çıkması 
için çaba harcamak ve gelişip 

gOçlenmesini desteklemek, 
2- Mevcut durumuyla ulusal 

kurtuluş mOcadelesine hizmet 
eden örgOtler ve gOçlerle ulusal 
kurtuluş mOcadelemizln yararına 
Ilişki ve Ittifak Içinde olmak, 

3- Düşmanla işbirliği yaparak 
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ulusal kurtuluş mOcadelesinl tasfi
ye etmeye ve engellemeye çalışan 
işbirlikçi ve gerici eğilimlerle mO
cadele etmek. 

C- Ortadolu'da anti-emperyalist 
yönetimler ve ulusal kurtuiUf 
hareketleriyle ilitldler: 

Kürdistan halkıyla Ortado
ğu'nun öteki halklarının emperya
lizme, sömürgeclllğe ve bölge ge
riciliğin& karşı mücadelede kader 
birliğini gözOnOnde bulunduran 
Partimiz, bu amaçla bölge halkları 
ve devrimci-demokratik gOçlerlyle 
önemli oranda ilişki ve Ittifaklarını 
geliştirmiş, bunun sonucunda 
önemli mevziler kazanmıştır. 

Ortadoğu'nun stratejik önemi 
nedeniyle, emperyalizmin ve bölge 
gericiliğinin her düzeyde işbirliğine 
girerek örgüt lO hareket etmelerı ve 
ileriye yönelik her olumlu çıkışı 

ortaklaşa boğmaya çalışmaları, 

buna karşılık devrimcl-demokratik 
gOçlerin Ilişki ve Ittifaklarının yeter
sizliği ve sağlam bir tamele kavuşa
mamış olması, Ortadoğu halkla
rının devrimcl-ilerici gOçlerinin 
emperyalizme ve bölge gericiliğine 
karşı mOcadelede kalıcı birlikle
rının yaratılmasında Partimize agır 
görevler yüklemektedir. Yanı dö
nemin gelişmelerini de dikkate ala
rak, mevcut Ilişki ve lttifaklarımızı 
daha da sonuç alıcı biçimlere 
dönOştOrmek şarttır. Bunun Için; 

1- Ortadoğu'daki antı-emper

yalist yönetimlerle mevcut konum
ları devam ettiği mOddetçe taktik 
ilişkilerı sOrdürmek, duyarlı olmak 
kaydıyla bu Ilişkileri daha da ge
liştirmek, emperyalizme ve bölge 
gericiliğine karşı mOcadelede da
yanışma Içinde olmak, 

2- Filistin Kurtuluş Hareketi, 
Irak muhalefeti ve bölgedeki kur
tuluş hareketleri Içinde varolan Işbir
likçi, tasfiyeci ve sağ eğilimiere 

karşı mücadele Içinde olmak, bun
lardan radlkş.l nitelikte olanlarıyla 
ilişki ve ittifaklar kurmak ve geliş
tirmek, 

3- Bölge halklarının mücadelecl 
birliğinin yaratılması için çaba har
camak. 

D· ao.r.aı.t ülkelerle lllfkller: 

Sosyalist Olkeler, KUrdistan 
Devriminin stratejik müttefikleri du
rumundadırlar. Ancak bu Olkelerln 
KUrdistan ve Partimiz önderliğinde 
gelişen ulusal kurtuluş mOcadelesi 
hakkında açık yaklaşımları mevcut 
olmadığı Için, bu ilişkiler Istenen 
dOzeye ulaşamamıştır. MOcadele
mlzln ulaştığı gelişme dOzeyl ve 
yenı dönemde kazanacağı boyut
lar, sosyalist Olkelerl mücadelemiz 
konusunda açık yaklaşımlar gös
termeye sevkedecektir. Bunun Için 
Kongremlz, çizgisini bağımsız ola
rak hayata geçirmayi esas almak 
koşuluyla, başta Sovyetler Birliği 

olmak üzere sosyalist Olkelerle 
parti veya cephe düzeyinde ilişki ve 
ittifaklarını geliştirmeyi karar altı
na alır. 

E- ••• 

F- Avrupa eoayal-demokruiaine 
kartı tutum ve ilitkiler: 

Avrupa sosyal-demokrasısının 
Kürdistan'da işbirlikçi güçler ya
ratma çabalarını boşa çıkarmak ve 
bağımsızlık çizgisini koruyarak onun 
KOrdlstan'a Ilişkin polltikasından, 

ulusal kurtuluş devrimini yararlan
dırmak Için çalışmak. 

G· Dfler kurum ve güçlerle illfldler. 

DOnyadakl çeşittl anti-emper
yalist, anti-faşist, ulusal kurtuluşçu 
ve demokratik gOçlerle ilişki ve 
dayanışma Içinde olmak, bu güç-

lerle Ittifaklar geliştirmek ve moca
delemlze destek vermelerini sağ
lamak. 

Ekonomik ve Mali Sorun 
Halkın özgüeline dayanarak 

kendilerini finanse edemeyen güç
ler siyasal gelişmelerını de sağla
yamaz ve dış güçlere bağımlılıktan 
kurtulamazlar. Partimiz de doğdu
ğu gOnden beri ekonomik ve mali 
planda da kendi özgücüne dayan
mış, silah temininden gOnlük Ihti
yaçlara kadar bOtan ihtiyaçlarını 

karşılamada özgücü esas almış, 
başka gOçlere bağlanmaktan ıs

rarla kaçınmıştır. Partimizin bu 
özelliği, onun siyasal gelişimine hız 
kazandırmış, kısa sürede gOçiO bir 
halk hareketı olarak gelişmesını 

sağlamıştır. Başlangıçta en kıt 

olanaklar ve bUyük maddi sıkıntı
larta başlatılan mOcadelemiz, süreç 
Içinde belli bir gelişme katetmiş ve 
bu sorun günümüzde ciddi bir 
biçimde çözümlenmesi gereken 
bir sorun olarak gündeme gelmiş
tir. Yeni dönemde hızla bOyUye
cek mücadeleye denk düşen bir 
maliyenin oluşturulması ve yeni 
kaynaklaris beslenmesi temel bir 
görev olarak benimsanip çözOm
lenmelldlr. 

Başından beri halkın özgOcOne 
dayanarak yOkselen mücadelemiz, 
bundan sonra da aynı temelde geliş
tiriirnek zorundadır. Ulusal kurtu
luş siyaseti ve savaşının bağımsız
lığını korumak, bu cepheden de 
bağımlılığın önOne geçmek Için 
özgOce gOvenmek ve onu temel 
almak vazgeçilmez bir koşuldur. 
Ancak, bu durum, Ittifaklar politi
kamızın gereği olarak, ulusal 
kurtuluş hareketlmlze dost olan 
gOçlerln mali yardım ve destekleri
ni kazanmayı dıştalamaz. MOcade
lemizln Ilkelerinden ödOnler ver
meksizin bu gOçlerln mali desteğini 
sağlamak ulusal kurtuluş siyasetı
mlzin bir gereğidir. 

Geçmiş dönemdA mali gelir 
sağlamada görOlan yetersizliklerin 
ve birçok kaynaktan mO cadelemizi 
yararlandıramamanın temel nede
nı, siyasal ve örgOtsel faaliyetleri
mlzin yetersiz olmasıdır. Belli bir 
çabayla birçok olanağı değerlen
dirmek mOmkOn iken, bunlar de
ğerlendlrllmemiş, örgOtiO ve sis
temli bir çalışmayla bu alana girile
memlştlr. Gelir kaynaklarını ço
ğattmada olduğu kadar, mevcut 
gelirin sistemli ve amaca uygun 
kullanımında da önemli eksiklikler 
görOimOştOr. 

Yeni dönemde tom halk kitle
lerini kucaklayacak olan mOcade
lemlzln çok çeşitliihtiyaçlarını kar
şılamak, halkın geçlm sorununu 
çözmek Için, üretimin sOrdOrOime
sinin yanısıra, değişik kaynakların 
geliştirilmesi lle elde edilen ola
nakların yeterince değerlendiril

mesi zorunludur. Sadece anlayışta 
değil, pratikte de soruna çözüm 
getirmek Için savaş ekonomisini 
örgütlendlrmek, olanaklan çoğalt
mak ve mücadelenın hizmetine 
sokmak temel görevlerimizden biri 
durumundadır. Partimizin ve mO
cadelenln mali sorunlarını çözOm
lemek, sOrekllleştlrmek ve gOçlen
dlrmek için bu hususları dikkate 
almak şarttır. 

GOçlü bir maliyenin işlerliğe 

kavuşturulması ve savaş koşul

larında halkımızın mali ve ekono
mik sorunlarının çözOmlenmesı 

için, Kongremiz şu hususları karar 
altına alır: 

1- Somut koşullar temelinde 
savaş ekonomısını örgOtlendlr
mek, bunu Cephe örgUtlerlnln 
önOne bir görev olarak koymak ve 
halkı bu yönde eğitmek, 

2- Ekonominin ve aretırnın sa-

vaşla Içiçe geliştirilmasini sağla

mak, bunun Için halk kitleleri ara
sında dayanışma ve kollektif çalış
ma temeli azerinde Oretimln ör
gotlendlrilmeslni geliştirmek, 

3- Aldat düzenini geliştirmek, 
sistemleştirmek, yeterli hale getir
mek ve sonuçlarını merkezileş

tlrmek, 
4- Halka dayanma pratiğini 

derinliğine geliştirmek, bunun Için 
(aidat, bağış kampanyaları vb. 
biçimlerde) çeşitli yaratıcı yöntem
ler bulup uygulamak, 

5- Uygun alanlarda çeşitli yan 
gelir kaynakları yaratmak, 

6- Sömürgecilerin ve yerliişbir
likçilerinin maddi varlıklarına el 
koymak ve kamulaştırmak, 

7- ittifak anlayışımıza uygun 
olarak uluslararası dost ve mOtteflk 
güçlerden maddi destek sağla
mak, 

8- Şehit, tutuklu ve savaş için
deki kadro ve savaşçılardan muh
taç durumda olan allelerine lhti
yaçlarırıı karşılamaları Için olanak
lar ölçOsOnde maddi destek sun
mak, 

9- Gelir ve gl derin sistemleşti ril
mesi, mali ve ekonomik örgOtlü
IOğOn sağlanması Için bütçe sis
temını yetklnleştlrmek, bu faaliyeti 
örgOtlemek ve MK bünyesinde bir 
temsllclllğe bağlayarak geliştirmek. 

Yay1n ve KültUr 
Faaliyetleri 

Her tOriO bilincin çarpıtiimış ve 
karartılmış olduğu KOrdlstan'da, 
proletaryanın devrımcı partisi ola
rak Partimizin doğuşu ve geliş

mesi, yoğun bir teorik çalışma, 
araştırma ve inceleme, yaygın bir 
propaganda çalışması ve Ideolojik 
mOcadele lle momkün olmuştur. 
Partimiz, başından beri devrımcı 
mOcadeledeteorlnln önemini dikkat
le ele almış, her dönemde mücade
lenin geliştirilmesi Için yeterli bir 
teorik çalışma yapmak gerektiği 

anlayışıyla hareket etmiş, daha 
Ideolojik bir eğilim haline gelirken 
KUrdistan devrim teorisini derln
leştirmeye, devrimci pratl!}ln tec
rObeleri temelinde zenginleştire

rek genişletmeye çalışmıştır. Bu 
çalışmaları lle, Kürdistan açısından 
çok Ileri dOzeyde bir dOşOnsel, 
teorik gelişme ortaya çıkarmış, 

devrimin çizgisini netleştlrmiş ve 
geliştirmiş, devrimci pratiğin önO
nO açmış, burjuva milliyetçi, sos
yal-şoven, aşiretçi-feodal ve re
formlst-mllllyetçi anlayışiara karşı 
kıyasıya bir Ideolojik mücadele 
yOrfJterek bunları önemli ölçOda 
teşhir ve tecrit edip gerlletmlştlr. 

Partımizin şimdiye kadar yaptı
ğı blllnçlendlrme çatışmaları ve bu 
alanda sağladığı gelişmeler kü
çOmsenemez düzeydedir. Ancak 
bu alandaki faaliyetın yOrOtOime
slnde, yaratılan gelişmelerin daha 
da bOyOk olmasını engelleyen, 
ideolojik mUcadelede yeterli Ince
liğa ve sonuç alıcılığa ulaşamama, 
faaliyeti yeterince örgOtiO ve dü
zenli yOrOtememe, daha çok sonuç 
alıcı araçları geliştire meme, yaratı
lan OrUnleri kitlelere ulaştıramama, 
yazın alanında ustupta, yakla
şımda, gellştlrlclllkte yeterli yetkin
ll!}e ve sağlamlığa ulaşamama gibi 
çok çeşitli yetersizlikler de ortaya 
çıkmıştır. Yine bu alandaki faaliyet 
esas olarak bir yurtdışı faaliyeti 
olarak sOrmOş, faaliyetin Ulke Içine 
taşırılması, çalışmaların ülke içinde 
örgütlendirilmesi gellştirlleme

mlştlr. 

BugOn ulusal kurtuluş mOcade
lemlzln ulaştığı dOzeyl çok yönlü 
gelişen hareketin ve mOcadelenln 
artan sorunları, mücadeleye geniş 
kitlelerin katılımı ve bunun en geniş 

halk kesimlerini kucaklayarak sO
rekli gelişmesi bu alan faaliyetinin 
önemini daha çok arttırmakta, 

kapsamını daha çok genişletmekte 
ve mOcadelenin ihtiyaçlarını kar
şılayacak dOzey ve biçimlerde geliş. 
tirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

ÖnOmüzdeki dönemde bu durum 
daha da genişleyecek ve gelişe
cektir. Açık ki politik, örgOtsel ve 
eylemsel faaliyetin sorunlan dO
şOncede zamanında çözOlUp ay
dınlatıldıkça, mücadele yürüten 
güçlerin eğitimi ve kitlelerin bilinç
lendirilmesi geliştirlldikçe, mOca
delemlz dış kamuoyuna daha gOç-
10 ve etkin bir biçimde tanıtıldıkça 
devrimci pratik çalışma daha çok 
gelişecek hareketin ve mOcade
lenin gelişimi daha çok hızlana

caktır. Bu nedenle, Partımizin önün
deki teorik çalışma ve yayın faa
liyeti görevi azalmamış, tersine 
daha çok bOyümOş ve çok yöniO 
hale gelmiştir. Partimiz, her alan
dakl devrimci pratiği sağlam, etkin 
ve yeterli bir tarzda geliştirebilmek 
Için yaratmış olduğu gelişmelere, 
tecrübelerine ve artan olanaklarına 
dayanarak bu alandaki devrimci 
görevlerını başanyla yerine getir
mek zorundadır. 

Şimdiye kadar yOrOtOien faa
liyetlerle yaratılan gelişmeleri ve bu 
alandaki faaliyetin sOrekli artan 
önemını dikkate alan Partimizin bu 
toplantısı çalışmaların daha da 
geliştirilmesi için; 

1- Bu alandaki faaliyetin çeşitli 
yönlerden gelişimini zayıf bırakan 
yukarıda belirttiğimiz eksikliklerin 
glderlllp, faaliyetin daha yetkin, 
örgOtiO, genlşlemlş, değişik alan
larda uzmaniaşmayı yaratarak belli 
ölçOda kurumlaşmış hale getiril
mesini, 

2- Hareketin teorik çerçevesinin 
açılımını ve derlnleştlrllmesinl sOr
düren, dönemin özelliği gereği 

daha çok taktik sorunlar azerinde 
yoğunlaşan, sOrekli politik, örgOt
seı sorunları inceleyen, bunlara 
zamanında yeterli düşünsel çö
zOmler getiren, faaliyetın gelişi

mlnin ortaya çıkardığı yenı moca
dele ve örgOt biçimlerini gösteren, 
taktik Ilkeleri pratik gelişmenin 

sorunlarına göre geliştiren, dOnya 
halklarının mocadele deneylerini 
daha çok inceleyerek devrimci 
pratlğimlzde yararlanılacak hale 
getiren bir teorik çalışmanın ya
pılmasını, 

3- Hareketin ve mOcadelenln 
gelişimini engellemeye, onu çar
pıtmaya çalışan her tOriO sal} ve 
"sol" sapmaya, burjuva milliyetçi, 
sosyal-şoven, ilkel milliyetçi, aşl
retçl-kabileci, reformist, dar milli
yetçi, lşblrllkçl-teslimlyetçi, tasfi
yeci, oportOnist vb. anlayış ve 
yaklaşımiara karşı etkin, sonuç 
alıcı, açık ve gelişkin bir Ideolojik 
mOcadelenln yOrOtOimesinl, 

4- Kürdistan çapında ve bölge 
bölge toplumsal yapının özellik
lerini, sosyal gelişmeyi, sınıflaş. 

mayı, çeşitli sınıf ve tabakaların 

durumunu, bunların gelişme özel
llklerini vb. ayrıntılı olarak ortaya 
çıkaran araştırma-lnceleme çalış

masının yapılmasını ve ortaya 
çıkan verllerin Parti çizgisi doğrul
tusunda işlenmesinl, yine halkımı
zın ulusal-kOitOrel değerlerini, tari
hini, edeblyatını, sanatını, müziğini, 
folklorunu, gelenek ve göre
neklerini vb.'ni araştırıp ortaya 
çıkaran ve bunları ulusal kurtuluş 
politikası ve mOcadele pratiği lle 
geliştiren, Parti kOltOrO lle birleştl
ren ve uygun araçlarına kavuştura
rak halk kitlelerine götOren bir 
kUltar çalışmasının yapılmasını, 

5- Kürdistan'daki yaşama ve 
ulusal kurtuluş mücadelemlze lllş
kin halkın değerlerini zamanında 
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ve yeterli bir biçimde toplanmasını 
ve bunların propaganda malze
mesi olarak etkin bir tarzda kulla
nılmasını, bunun için diğer biçim
lerin yanında muhabirler ağı sıste
minin örgütlenmesi ve bu çalışma
ların bir haber ajansı kuruluşu 

düzeyinde geliştirilmesi ni, 
6- TOm bu çalışmaların kitap, 

broşür, gazete gibi yayınlar haline 
getirilmesi çalışmalarının daha ye
terli, zamanlı ve dOzenli kılınması
nı, olanaklar geliştirilerek, müca
delemizin önemle Ihtiyaç duyduğu 
radyo yayınına ulaşılmasını, 

7- Şimdi yayınlanmakta olan 
mevcut yayın organlarının yeniden 
düzenlenerek ve geliştirilerek ya-_ 
yının sürdürOimesını, 

8- Halk kitlelerinin düzeyi dik
kate alınarak, Içerik ve dil bakımın
dan daha iyi düzenlenmiş kitle 
yayın organlarının çıkarılmasını, 

yine bu amaçla bildiri, aflş, kaset, 
pul, takvim vb. çok çeşitli araçların 
hazırlanmasını ve bunları en geniş 
kitlelere ulaştıracak biçimde bir 
dağıtım ağının örgOtlendlrllmesinl, 

9- Yabancı dillerdeçıkan organ
ların daha da geliştirilerek yayın
Iarına devam ettlrilmeslni, başka 
dillerde de yeni organlar çıkarıla
rak bu faaliyetın genlşletllmesi, dış 
kamuoyuna yönelik tanıtma ve 
etkilema çalışmalarının folklor, 
müzik vb.'nln başka araçlarla da 
gellştlrllmeslnl, 

10- Gerektiği kadar kadro ha
zırlanarak ve araç-gereç vb. 'n lo 
temini gerçekleştlrllerek basın faa
liyetlerinin daha yeterli, dOzenli ve 
örgütlü hale getirilmesini, 

11- Bu faaliyetin yurtdışında 

koşullara ve Ihtiyaçlara göre dü
zenlenerek sOrdOrülmesinl, önemli 
bir görev otarak merkezi basım
yayın faaliyetlerinin Ulke Içinde de 
örgOtlenlp geliştiritmesini ve böl
gesel yayın faaliyetlerinin örgütlen
dirilmesi için çalışıtmasını, 

12- BUtOn bu faaliyetlerin daha 
dOzenli ve örgütlü kıhnmasını, bu 
alandaki mevcut örgütlenmelerin 
göreve göre daha da geliştlrll

mesinl, örgOtlendirllmemlş olan 
kısımlarının yeterli bir düzeyde ve 
erkenden örgOtlendlrllmeslnl, mer
kez yayın komitesinin örgOtlendi
rllip geliştlrllmeslnl, faaliyetın Ihti
yaç duyduğu oranda araştırma, 

Inceleme, redakslyon, basım, da
ğıtım, kültür, çeviri vb. gruplarının 
ve muhabir ağının örgütlendirit
mesini ve bu örgütsel yapının mer
kez yayın komitesinin yönetiminde 
bir propaganda, yayın ve kültUr 
birliği biçiminde kurulup gellştlrll
meslnl, gerekli görür. 

Fa,ist-Sömürgeci 
Zindanlardaki Direni, 
Emperyalist gerielliğin deste

ğinde azgın bir faşist biçimi alan 
TC'nin insanlık dışı en gerici saldı
rılarına maruz kalan, bütün diren
meleri yenilgiyle sonuçlanmış bir 
halk tarihinin olumsuz mirasını 

yaşayan ve çok büyük bir güç den
gesizliği ortamında bulunan tutuk
lu yoldaşlarımızın dlrenlşlerı, en 
azından dışarıdaki direnişler ve 
şehitlerimizin kanı kadar önemli ve 
yOcedlr. Yüzyıllardır yabancı ege
meniiQin baskı ve sömOrOsO altın
da direnmesiz ve teslim alınmış bir 
duruma getirilen bir toplumun 
içinden çıkan, dışarda kendilerini 
savunacak gOçiO bir örgütsel yapı 
ve mücadelenin bulunmadığı, tam 
tersine örgütsel dağınıklıQın hakim 
olduğu bir dönemde, direnişi ya
şayanlar ve yaşatanlar tutuklu yol
daşlarımız olmuştur. 

Onların direnişleri önemli ka
yıplara malolsa da, düşmana karşı 
kazanılmış muazzam bir siyasal 
zaferdlr. 

Parti tarihimizde 1979'1arda baş
layan tutuklamatarla birlikte, sö
mürgecl zlndanlar, Partimizin ve 

halkımızın yokedilmeye ve tarihten 
slllnmeye çalışıldıgı, faşlst-sömOr
gecl vahşetln hOkOm sOrdO!]O, 
buna karşılık Partimizin ve halkı
mızın önderlerinden Mazlum DO
GAN, M. Hayri DURMUŞ ve Kemal 
PiR yoldaşların önderliginde yOk
seitilen dlrenlşlerle Parti ve halk 
varlı!]ımızın korunduğu ve yaşatıl
dığı alanlar haline gelmişlerdir. 

Partimizin ve devrimin yargılan

maya çalışıldığı zlndanlarda, bizzat 
sömOrgecl TOrk devleti ve onun 
şahsında karşı-devrim yargılana

rak mahkum edilmiş, ulusal kurtu
luş mO cadelemizde devrimin zaferi 
gOvaneeye alınmıştır. 

Partimizin, güçlerini korumak ve 
devrime daha güçlü hazırlanmak 
Için geri çekildiği ve halk kitlele
rinin öneonun örgOtiO yol gösterıcı
liğinden uza~ kaldığı bu dönemde, 
direniş mocadelesinin merkezi ol
maları ltibarıyla, halkımızın Partlye 
olan bağlılı(jını, inancını ve gOve
nini koruyan ve ayakta tutan temel 
etken Mazlum, Hayri ve Kemal 
yoldaşların önderlik ettiği yOzlerce 
Parti kadrosu, sempatizam ve ta
raflarının yOkselttiği zindan direniş
leri olmuştur. Gelecek direnişierin 
maddi zemini, en zor koşullarda ve 
olanaksızlıklar Içinde bOyOk bir 
irade, cesaret, kararlılık, özverl, 
direniş ve kahramanlıktarla bu 
direnişlerde döşenmiştlr. Dayatı
lan her tUrlU Ihanet ve teslimiyet 
yerlebir edilmiş ve bu, halkımızın 
tarihi direnme kararının somuttaş
ması olmuştur. Reformizme, tas
fiyeciliğa ve ihanete karşı en aman
sız mocadele burada verilmiştir. 

Bu anlamda zindan direnişleri 

geçmişteki dlrenmeterle gelecek
teki direnme arasında bir köprO, 
bundan da öteye zafere gidecek 
olan direniş dalgasının yükseltil
mesinde belirleyici bir ögedlr. 

Partimizin, şehit ve tutuklu yol
daşlarımıza duyduğu bağlılığı ve 
sorumluluğu, onların emredlcl 
kamutası altında KUrdistan dOze
yinde yenı bir direniş hamlesi 
başlatarak yerine getirmiştir. 15 
Ağustos Atılımı lle bunu zlrveye 
çıkarmıştır. Botan Olke çapında Iki 
yılı aşkın bir sOreden beri yoğun bir 
emek, çaba, özverl, cesaret ve 
kararlılıkla geliştirilen ulusal kur
tuluş mücadelemiz. faşist-sömOr
gecl düşmana ağır darbeler lndlr
diğl, onu tarihinde ilk kez her 
alanda derin bir kaosa sOrOkiediği 
ve değişik arayışlara ittiği gibi, 
reformlst, teslimiyetçl ve tasfiyeci 
çizgiyi de pratikte mahkum etmiş, 
Partimizin devrimci çizgisinin doğ
rulugunu bir kez daha kanıtlamış
tır. Zindan direnişleri nasıl Içerde 
teslimiyetle direnişi. kesin hatlarla 
birbirinden ayıran bir rol oynamış
sa, bu direnişiere dayanarak ve 
onları Izleyerek dışarıda yOkseltl
ten devrimci direniş savaşımız da 
her tUrlU reformlst, tesllmlyetçl ve 
tasfiyeci yapıtarla devrlmcl-bağım
sızlıkçı çizgiyi birbirinden ayırmış, 
devrimle karşı-devrim güçlerının 

saflaşmasıha hızlılık ve sOreklilik 
kazandırmıştır. Sınıf mOcadelesl 
Parti dışında olduğu kadar Parti 
Içinde de kesklnleşmlş, sınırlar net
leşmiş ve saflar belirlenmiştir. 

Ulusal direniş savaşının yOksel
tllmesi anlamında mücadelemiz 
sorumluluklarını ve görevlerini ye
rine getirmiş, zlndan direnişlerinin 
bOtOnleyicisi ve zirvesi olmuştur. 

Ancak onların direnişlerini sü
rekli ve mOcadelelerlni gOçiO kıl

meda verilen bu karşılığa rağmen, 
örgOtiO bir ilişki gellştlrllememiş, 

bu doğrultudaki çabalar çok zayıf 
kalmıştır. Bu, zindanlardaki yol
daşlarımıza karşı olan sorumlulu
ğumuzu yerıne getlremediğimlzln 

bir lfadesldlr. Buna raQmen, onlar, 
ender görOlan bir baglılıkla Partiye, 
halka ve devrime olan bağlılıklarını 
korumuşlar, en zor koşullar attında 
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devrimi ve devrimciliği yaşatarak 
bize paha biçilmez dersler sun
muşlardır. 

Dışardski Parti gOçlerlmlz, ge
niş maddi ve manevi olanaklara 
sahip oldukları halde, çeşitli hata
lara, yanıtgıtara ve zayıflıklara dü
şerken, onlar hiçbir maddi olanağa 
sahip olmaksızın, sadece inanç, 
bilinç, bağlılık ve kararlılıkla düş
manı yenmesını bitmiş, zaferi ya
şamış ve yaşatmışlardır. Mevcut 
otanakları sonuna kadar zorlayıp 
dışarıyla ilişki kurara~ gönderdik
leri yazılardan da anlaşılacağı gibi, 
onlar Partiye, halka ve devrimin 
zaferine olan Inançlarını her an diri 
ve taze tutmuşlar ve bunu en başta 
Parti Önderliğine bağlılıkta somut
laştırmışlardır. Bu, Parti Önderli
ğine bağlılıktan ne anlaşılması 

gerektiğini ve gereklerinin nasıl 

yerine getlrlleceglnl ortaya koyan 
pratik bir tavır olarak örnek alma
mız gereken bir olgudur. Yine 
dışarıdaki Parti güçlerimiz mevcut 
gOç ve olanakları layıkıyle deQer
lendlremez ve devrimin hizmetine 
sunamazken, onlar, en zor koşullarda 
ve olanaksızlıklar Içinde de olsalar 
yaratıcı ve üretici olmayı bllmlşler, 
güçlerini ve yeteneklerini son sını
rına kadar devrimin hizmetine 
sunmakta tereddüt etmemişlerdir. 

BUtOn Parti güçlerlmlz, dUşma
nın her tOriO politik oyunları ve 
vahşi Işkenceleri karşısında umut
ları, Inançları ve bağlılıklarından 

zerre kadar ödün vermeyen tu
tuklu yol~aşlarımıza sahip çıkmak, 
devrimci savaşı geliştirip yOkselt
mek ve gerçek proletarya devrim
ciliğine ulaşmak anlamında, onla
rın beklentilerine cevap vermek ve 
özgUr mücadele özlemlerini dile 
getirmek durumundadırlar. Bu 
gOçlerimizin kendi hataları, yet
mezlikleri ve zayıflıklarıyle kıyasıya 
yOrOtecekleri mücadele genel mü
cadelenin önemli bir parçası ola
caktır. Bu sorumluluğu yerine ge
tlrmemek, direnen tutuklu yoldaş
larımıza ve dolayısıyla devrime 
Ihanet etmek demektir. Tutuklu 
yoldaştarımızın dlrenişle yoğrulan 

bilinçleri Partimizin gelişim düze
yine ulaştırtlmak ve faşlst-sömOr
g~cl düşmanın, onları çağın ve 
mücadelenin dışında tutma politi
kaları boşa çıkarılmak zorundadır. 

Bunun için geçen mücadele sore
cinde gösterilen çabalar yeter
sizdir ve onların Istemlerine cevap 
vermekten uzaktır. 

Bu nedenle tutuklu yoldaşları
mızın içinde bulundukları sOrekli 
Işkence ortamını yaşanabilir kıl

mak, direnişlerine ortak olabilmek, 
desteklemek ve gOçlendlrerek ulu
sal kurtuluş savaşımızın bu cep
hesını de donatabilmek Için top
lantımız; 

1- Zindan direnişçilerini ulusal 
kurtuluş mücadelemizin komutan
ları olarak kabul etmeyi ve uygula
mayı, onların dayatıcı emirlerine 
bağlı kalarak ulusal kurtuluş müca
delesini bUtOn cephelerde geliştir
meyi, gOçlendlrmeyl ve yükselt
meyi, 

2- Cezaevleriyle Ilişkileri mer
kezlleştlrmeyl ve örgütlü biçime 
kavuşturmayı, 

3- Zindan direnişlerini geçmişte 
olduğundan daha aktif bir biçim
de desteklemeyl, 

4- Cezaevlerini boşaltma ve 
kurtarma operasyonları geliştir
meyi, 

5- Cezaevlerinden çıkan yol
daştarla dOzenlllllşkller"kurmayı, 

6- Tutuklu yoldaşların aile ve 
çevreleriyle Ilişki kurmayı ve örgüt
lO bir biçimde lşlerllğe kavuştur
mayı, 

7- Cezaevlerinden gönderilen 
uygun bUtUn mektup, belge vb. 
yazıları kitap dizllerinde toplamayı, 
halkımıza ve dOnya kamuoyuna 
sunmayı karar altına alır. 

Bağ1ms1zllk ve Özgürlük 
Mücadelesi 

Şehitlerinin Ams• 
Kongremlz, Partimizi ve ulusal 

kurtuluş mOcadelemizi bugOnkO 
aşamaya ulaştıran temel değerle
rimiz ve halkımızın elsimsiz komu
tanları olan bağımsızlık ve özgUrlUk 
mücadelesi şehitlerini minnet ve 
şükranla anar ve anıları önünde 
saygı ile eğilir. 

BUyük enternasyonalist önder 
Haki KARER yoldaşla başlayan, 

Diyarbakır zindan direnişinin kah
raman önderleri Mazlum DOGAN, 
M. Hayri DURMUŞ ve Kemal PiR 
yoldaştarla devam eden, parça
lanmış · vatanımızın ve halkımızın 
birliği uğruna mücadelede şehit 
dOşen Mehmet KARASUNGUR 
yoldaşla bağımsızlık, özgUrlUk ve 
birliği dayatan, en son ulusal dire
niş kahramanı m ız Mahsum KORK
MAZ yoldaşla doruğuna ulaşan 

onlarca Parti önderi ve yüzlerce 
kadro ve savaşçı, halkımızın haklı 
davası Için canlarını vererek, ulusal 
kurtuluş mücadelemizde dönOI
mezllğe damgalarını vurdular ve 
topraklarımızı kanlarıyle suladılar. 
Onlar, her tOriO lşblrlikçiiiQe, uşak
lığa, testimlyete ve lhanete ölümcül 
darbeler vurarak, halkımıza hangi 
değerler uğruna savaşılması ge
rektiğini gösterdiler. Onlar, uğruna 
kan dökülmeyen bir davanın halka 
mal edilmesinin çok zor olduğunu 
ve özellikle her torıo ulusal ve 
Insani değerin a!]ır bir biçimde 
tahrip edildiği ve lhanetin adeta 
doğal bir olgu olarak kabul gördO
ğU KUrdistan'da bunun mümkün 
olamayacağını bildikteri Için, bir an 
bile düşmanla savaşın ateş hat
tında yer almaktan geri durmadı
lar. Ve onlar, kanları ve canları 

pahasına tarihimizin utanç verıcı 
bir geleneğini yerlebir ettiler, hal
kımıza kurtuluşu Için nasıl savaş
ması ve hangi fedakarlıklara kat
lanması gerektiğini gösterdiler, 
kendi gerçeklikleri etrafında hal
kımızı ayağa kaldırdılar. 

Bağımsızlık ve özgürlük şehitle
rinin dökOien kanları PKK hareke
tinin ideolojik, politik ve örgütsel 
gelişiminin yaşam kaynağı ve öz
suyudur. Onların adı ve anıları PKK 
hareketinin doğuşuyla başlayan ve 
zafer yolunda ilerleyen modern 
ulusal direniş tarihimizle özdeştlr. 
Her direniş şehldl, mücadelesi ve 
anısıyla PKK hareketinin ve onun 
önderlik ettiği bağımsızlık ve öz
gOriOk mücadelesini daha da gUç
lendlrmlş, onu halkımızın biricik 
kurtuluş umudu ve önder gOcO 
haline getirmiştir. Onlar direnişçi 
yaşamlarıyle Partimize ve ulusal 
kurtuluş mücadelemlze dışarıdan 
ve Içeriden dayatılan her tUrlU 
bozgunculuğa, yıkıcılığa, tasfiyeci
liğa ve Imha çabalarına bedenlerini 
si per etmişler, Parti silahını en güçlü 
Işletenler olarak mücadelemizin 
gerçek sahipleri ve temsilelleri 
olduklarını kanıtlamışlardır. Bu 
nedenle Partimizin direniş çizgisini 
fedakarca uygulayan ve bu çizgi lle 
her tUrlU Iç ve dış düşman güçlerı 
yenilgiye uğratan devrim şehitle
rinin anıları na bağlı kalmak demek, 
Parti taktiğine dönOlmaz bir biçim
de sarılmak ve onun kararlı bir 
uygulayıcısı olmak demektir. 

Bağımsızlık ve özgürlük müca
delesi şehitlerının anılarının sadık 
bir takipçisi olan Partimiz, devrimci 
direniş mücadelemizin yeni bir 
dönemine yoğun pratik çabalarla 
yönelmiş, akıtılan kanlarta 15 Agus
tos devrımcı atılımını hazırlamıştır. 
Partimizin ve mücadelemizin tari
hinde yeni bir mOcadele dönemını 
açan 15 Ağustos devrimci atılımı 
değerlendlrlllrken, her şeyden ön
ce bu atılımı kanları ve canlarıyle 
yaratan, yOkselten ve sOrdUren 15 
Ağustos direniş şehitlerinden bah
setmek gerekir. Onlar, 15 .AQustos 
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Atılımı ve sonrasında faşist-sö

mOrgeeilik ve yerli işbirlikçilerinin 
halkımızı karanlıklar altında tutma, 
eylemsiz bırakma ve pasifikasyon 
politikalarını boşa çıkarmışlar, si
lahlı direnişin halk kitlelerine n otuz 
ederek ayağa kaldırmasının yolu
nu açmışlardır. 15 Ağustos direniş 
şehitleri, soylu çaba ve direnişle
riyle dışarıdan ve içeriden silahlı 

direniş mOcadelemlze dayatılan 

tasfiyeeliiği ve her tOriO sapmayı 
bartaraf etmişler, bu mücadeleyi 
daha üst bir aşamaya ulaştırarak, 
Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Halk 
Ordusunun Inşasını bir görev ola
rak dayatmışlardır. Bu emrln en 
bOyOk komutanı olan şehitler şahi
di Mahsum KORKMAZ (Agit) yol
daş, Partlye ve halka bağlılığın 

ancak Parti çizgisinin en yaratıcı 
tarzda hayata geçirilmesi ile kanıt
lanablleceğlnl ve savaşı savaşarak 
geliştirmenin şart olduğunu kendi 
tarihsel direnişiyle ortaya koymuş
tur. O, halkımıza ve devrimellere 
cephenin ve ordunun kuruluşunun 
zorunluluğunu ve bunun hlçb r 
sahte gerekçeyle ertelenemeye
ceğlnl emretmiştlr. Devrimeller ve 
KUrdistan halkı bu emrin manevi 
goco altında yenı dönem diren ş 
mOcadelesını geliştirmek gibi bO
yOk bir görev ve sorumlulukla 
karşı karşıyadır. 

BugOn Parti ve halk olarak, 
mOcadelenln yenı bir dönemine 
girerken bagımsızlık ve özgOriO 
mOcadelesl şehitlerinin anısına 

gerçek bağlıltğın, ancak mücade
lede zaferi yaratmakla yerine get -
rllebileceği Iyi bilinmek zorunda
dır. Onların ölümsüz anısına bağlı
lığın gerçek anlamı buradadır. 

Bağımsız. Demokratik ve BirleşJk 
bir KUrdistan için savaşımı sonuna 
kadar götOrmek ve halkımızı sos
yalizme ulaştırmak onların anısına 
bağlılığın gerçek ifadesldir. On ar 
OstOn önderlik vasıfları ve ulusal 
kurtuluş çizgisini en yetkin bir 
tarzda uygulayan Partllller olarak 
bunu emretmlşlerdir. 

Bağımsızlık ve ÖzgürtOk MOcade
lesl Şehitlerinin ulusal kurtuluş da
vasına olan OstOn hizmetlerin n 
değerini ve anlamını bilmeyenler. 
bunu doğru yorumlayamayan ve b • 
lincine ulaşamayanlar, ancak soy
suz birer mirasyedi olabilirler. On
ların mOcadelecl anıları kadar de
ğerli ve yol gösterici başka bir şey 
olamaz. Bunun Için her devrimci mi
litan bu değerlere yaklaşırken, On
ların emrettlğl devrimci milltan 01-
çUiere ulaşmayı esas almak ve bunu 
başarmak zorundadır. Zafere ulaş
mak ancak Onların soylu örnağın 
Izlemekle mOmkOndOr. işte her br 
milltan ve savaşçıiçln şehitterin anı
sına bağlılığın en somut Ifadesi budur. 

BUtOn bunlarla birlikte, Kong
remiz, bağımsızlık ve özgüriO 
mücadelesi şehitlerinin tüm mira
sını korumayı ve geliştirmeyi, şahlt
Ierin aile çevreleriyle bağlantı kur
mayı, var olan bağları gOçlendlr
meyl ve bunları Parti koruması 

altına alar~k eğltmeyi; ulusal kurtu
luş mOcadelemlzde belirgin biryeri 
olan 21-28 Mart günlerini Uluul 
Kahramanlık Haftasi, olarak be
nlmsemeyi, Mayıs ayının Devrim 
Şehitleri Ayı olarak kabul edil
mesini onaylamayı; şahltierin anısını 
dile getiren kaset, şiir, kitap, al bOm 
vb. tOrOnden tanıtıcı araçların çı

karılmasına devam etmeyi, bütün 
bunları geliştirerek sOrekllleştlr

meyi; savaş birimleri, Os alanları 
vb. gibi yaratılan değerlerin Isim
lendirilmesinde direniş şehitleri

mlzin adını kullanmayı, çeşitli ve
sllelerle nlşan verme ve ödOIIendlr
mede devrim şehitlerinin adlarını 
esas almayı, KUrdistan'ın Oç par
çasının birleştiği zeminde bağım
sızlık, özgUrlUk ve birlik mOcade
lemizde şehit dOşen yoldaşlarımızı 
bir şehltllkte bir araya getirmeyi 
karar altına alır. 
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PKK ÖNDERLIK ~ERÇEGi, DOGUŞU VE GELiŞIM SORUNLARI 

GEÇEN SAYlDAN DEVAM 

Parti Hiyarartisi ve Önderlik 

Önderlik, daha önce de azerin
de durdul)umuz gibi, ulusal kurtu
luş mocadelesinl sOrekli kılmak ve 
başarıya götOrmek Için gereklidir. 
Bizim Parti önderliğimiz sadece 
basit bazı fırsatlardan yararlanan 
değil, her gOnO, her yılı ve her 
dönemi bOyOk bir çaba lle kar
şılayan ve böylece haklı olarak 
yOkselmeyl başaran bir önderllktlr. 
Heptmlzin de bugon çok iyi bildilll 
gibi böylesine muazzam bir geliş
me temelinde kazanılmış olan 
önderlik hattını temsil edecek gOç-
10 komutanlardan yoksunuz. Yine, 
gerçekten halkımıza her yönO lle 
komutanlık yapacak kademeleş
meyi yaratmak Için harcadığımız 
çabalar çok yoğun olmasına ral)
men, henUz Istenilen gelişmeyi 

yaratmış deOIIiz. Aynı zamanda bu 
önderliği gOçiO bir merkezi yapıya 
kavuşturmaktan da uzal)ız. Bunun 
çin harcadığımız çabalar da öyle 
kOçOmsenecek bir dOzeyde del)ll
dir. GOçiO ve sağlam bir önderliği 
yaratmak Için oluşturduğumuz mer
kez. henuz hem tanım dOzayinde 
ve hem de uygulamada muazzam 
daralma, fonksiyonunu yerıne geti
rememe gibi durumların Içerisine 
girdi. Halen bu konumundan kur
tulduğu ve Istenilen dOzeyde bir 
gelişme Içine girdiğinden bahsedl
lemez. BugOne kadar oldul)u gibi, 
gOnOmOzde de Partimizin önOnde 
adeta bir dev gibi yığılan bu sorun
ları aşması Için Partlyi temsil eden 
genel sekreterlik kurumu olarak, 
yol)un bir çaba sarfedllmektedlr. 
Bu, PKK'nin 11111 ve resmi gelişim 
hattının bir gereOI olduğu gibi, aynı 
zamanda kuruculuk ve inşa görev
lerinin de yerine getirilmesidir. 

Konumuzun bu böiOmOne ka
dar yaptığımız açıklamalardan da 
anlaşılacağı gibi, artık PKK militan
ları, PKK önderlik gerçeğinin do
ğuşu, gelişimi ve bunun nelerle 
mOcadele Içerisinde mevcut ko
numunu ileriettiği konusunda ye
terli bir donanıma sahiptirler. işte 
bu çerçevede her Parti örgOtOnOn 
olduğu kadar, tek tek bireylerin de 
bu gerçeklik Içerisindeki rollerının 
ne olduğu konusunda da yeterli bir 
açıklık getirilmiş durumda BugOn 
böylesi bir gerçeklik Içerisinde her 
Parti Oyesl veya milltanı da kendi 
yerını bulmak ve tarihin kaçınılmaz 
olarak önOne çıkardığı görevlerin 
gereklerını yerine getirmek zo
rundadır. 

Bilindiği gibi, önderlik en Ost 
düzeyde bir yOcelme sanab ve bu 
sanatın en doğru bir tarzda ıcra 
edilmesidir. Bizde, önderlik sana
tının en muazzam bir ıcrasına 

ulaşmak gerektiğini belirtmeye 
bile gerek yoktur. Devrımcı politi
kayı, KUrdistan halkının uzun vade
ll çıkarları temelinde ve en Ost 
dOzeyde bilimsel bir yaklaşım te
melinde yOrOten PKK önderliği; 

aynı zamanda bu çıkarların tek 
temsil gOcO durumundadır da. Bu 
açıdan PKK, sadece doğru politik 
önderlil)l belirlemek ve bunu bUtOn 
yönlerı lle lzaha kavuşturmakla 

yetlnemez. Aynı zamanda, bu ön
derliğln maddi bir gOç haline geti
rilmesi, bir örgOtlenmeye ve ku
rumlaşmaya kavuşturulması ge
rekmektedir. Tabii böyle bir görevi 
yerine getirmek Için ortaya çıkan 
kişi veya kişllerde de belli özel
liklerin bulunması zorunludur. En 
başta, Insanın en yOce erdemlerini 
tavır ve davranışlarında temsil 
etmek, dikkatliliğini ve duyarlılığını 
azami oranda geliştirmekle karşı 
karşıyadır. Bunlar gerçeklefme
den, önderlik görevinin yerine geti-

rilmesi başarılamaz. önderlik öyle 
bir konumda bulunmalıdır ki, top
lumun bUtOn sorunlarının çözU
mOnO dUşOneade ve pratikte ileri 
bir dOzeyde gerçekleştirme gücO
nO kendisinde bulmalıdır. Aksi 
taktirde önderlik yapmak Istediği 
ne sınıf, neörgat. venedekişilerce 
kabul edilebilir. 

Bu belirlemeler çerçevesinde 
önderlik sorununu biraz daha so
mutlaştırabilirlz. Önderlik, toplum
sal kaos Içerisinde ayırtedilmesi 
zor olan birçok çelişkiyi görebll
mede, bunları çözOme götOrmede 
ve bUtOn bu sorunları halkın lehine 
çözOmleyerek, kendisini bir yO
rotme gOcO haline getirmektir. 
Önderliğin bu konularda yetkinll
ğinin yanısıra, pratik çözOme git
meda de kararhlıl)a, cesarete ve 
metanete sahip olması gerekir. işte 
önderlik olgusu bu nitelll)l göste
ren kişilerin blrlil)lnl ve ortak çalış
masını Ifade eder. Gerçek siyasal 
önderler de, ancak bu temelde 
ortaya çıkarlar. 

Önderliğin yanısıra, adeta bu
nunla Içiçe geçmiş ve biribirine sıkı 
sıkıya baOiı olan bir diğer kurum-

biraz daha farklıdır. Her şeyden 
önce merkez komitesi kendi Içeri
sinde çok çeşitli örgOtsel dallara 
ayrılmaktadır. Merkez komitesi, 
partının özel birim, bölge örgOtlert 
ve daha birçok komitenin blrlll)lni 
Ifade eder. Diğer bir deyişle, mer
kez komitesi bUtOn bu örgütlerin en 
Ost dOzeydekl birliğinin toplamıdır. 
Aynı zamanda genel sekreterlik ve 
polltbOro da, merkez komitesi Içeri
sinde örgOtiOdOr. Merkez komite
ye, polltbOro yön verirken; merkez 
komitesi Ise sözkonusu örgOtlere 
yön vermekten, onları denetlemek
ten ve görevlendirmekten sorum
ludur. Merkez komitesi denetimi 
altında çalışanlar, esas olarak poli
tika oluşturmak görevını değil, 

daha çok tespit edilen politikayı 

pratikte gerçekleştirme görevini 
yerine getirirler. Tabii, bunların da 
görOşleri, önerilerı olacaktır, ama 
esas olarak belirttiğimiz gibi bu 
kesimlerin temel görevi, belirlenen 
politikayı uygulamaktır. Yine kad
rolar yönetım kademesini oluştu
rurken, sıradan Oyaler ise ya bir 
gerilla birliği Içinde, ya bir hOcrede, 
ya da bir semt komitesinde faaliyet 

"' ••• BiJyleal bir ortamda hallamam dlrenlf tarihinin en tsnemll 
birkaç yılını yafıyoruz. B6ylesl anlarda bir yılın adeta 30 yıla 
bedel oldulu bilinmektedir. Bir yılı, hatta birkaç aylık zamanı 

oyalamayla geçirmek, giJrevlerln Uzerine yOrUmemek ve 
bunları gerçekleştlrmemek, Içine girllebilecek en tehlikeli 

bir durumdur. Satlarımızda bu felcllde hareket eden, 
talimatlan adeta kendisinde dU§Umleyen ve bofa çıkaran biri, 
en altedilmez suçlardan birini lfledl§lnl bilmek durumundad,. 
SiSyle birisi e{ler gtlrevlerln altından lcaliramıyorsa, bunu açıkça 
slSylemesl daha dofrudur. Biz 6yle herkesi kaldıramayaca§ı 
giJrevler altma sokmaya hevesli dfl4111z. Ama bazılan var ki, 

bunu yapmıyor. GiJrevl kaldırabllece§lnl ve yerine getlrece§lnl 
s6y1Uyor; pratlflnde Ise bunun tam teralni yapıyor ••• " 

laşma Ise, komuta kademesldlr. 
Komuta kademesi, önderlik lle 
ayrılmaz bir kurum olarak ortaya 
çıkar ve politikayı tespit etmek ve 
uygulamasını yOrOtmekten sorum
ludur. Marksist-lenınıst partllerde 
bu, polltbOrodur. Bu bileşimin 

sayısı o kadar pek önemli de 
değildir: Sayı, 3, 5, 11 ve daha da 
fazla olabilir. Burada önemli olan 
polltbOronun, emekçi sınıfların ve 
halkın çıkarlarını temsil etmesi, 
bunun Için strateji ve taktiklerini 
doğru tespit etmesi, bunları pra
tııcie yOrOtecek ve başarısılçin çalı
şacak olan. Oyelerln görevlendlrll
mesini, tayin ve terfisini dol)ru yap
ması; bUtOn bunlara baOiı olarak 
yOrOtme ve denetım gOcO olarak, 
mevcut örgüt birimlerı Ozerlnde 
etklnlil)lnln olmasıdır. işte polltbO
ro, böylesi bir dOzayi tutturmak 
zorundadır. ÇUnkO, poıitbUro par
tlnin Ideolojik-politik, askeri vd. 
faaliyet alanlarını en Ost düzeyde 
temsil etmekte ve bunların uygu
lanmasından sorumludur. 

PolltbOro Içerisinde yer alan 
diğer birkurum Ise, genel sekreter
llktlr. Genel sekreter, gOniOk yO
rOtme, denetım ve örgOtlendlrme 
görevterını yerine getirir. Genel 
sekreter gUniOk ve hatta anlık 

olarak, partinin bUtOn çalışma alan
larında politikanın doğru yOrOtOIOp 
yOrOtOimedlğlnl, yeterli bir ko
numda olup olmadığını denetle
mekten, çalışmalan gOçlendlrmek 
Için bu temelde talimatları çıkar
maktan, yine bOtOn bu çalışmalara 
uygun olarak ~tama, terfi vb. gö
revleri yerine getirir. Genel sekre
terllk, bOtan bu faaliyetlerı gOniOk 
olarak yerıne getirmek durumun
dadır. 

Merkez komıtesının durumu 

yOrOtOrler. Partinin bu geniş kesi
mi, aynı zamanda savaşın yOrOtOcU 
gücOdUr de. Bunlar kitlelere, savaş 
alanlarına en yakın, yani Içinde 
olan ögelerdlr. Kısaca, bu Oyaler 
partının temel örgOtlerlnl oluştu
rurlar. 

Tanımlamaları daha da ayrıntılı 
bir hale getlrebillrlz, ancak yaptı
ğımız bu kısa belirlemelerde anlat
mak ve kavratmak lstedll)imlz, ko
nu açısından yeterlidir. Bunu, her 
arkadaşın kendi rolOnO dol)ru bir 
şekilde uygulaması ve yOrOtmesl 
Için yaptık. ÇOnkO, bazen roller 
karıştırılmakta; merkezi bir görevli 
bir Oye gibi kendisini sınırlarken, 
bazen bir kadro merkezi de aşan 
bir şekilde yetki gaspetmek Iste
mektedir. işte, Parti önderlik ger
çeğinin doğru kavranması ve uy
gulanması Için, çabalarımıZJ yo
ğunlaştırdığımız bir dönemde bu 
gerçeklerin de milltanlar tarafın
dan dikkate alınması Için bunları 
belirtiyoruz. 

Bu konuda ortaya çıkan olum- · 
suz örneklerin durumuna baktı

ğımızda, gerçekten şaşkınlık veren 
bir durumla karşı çıkmaktadırtar. Hala 
durumu net bir şekilde açığa çık
mamış olan bazı ögelerin, merkez 
ve kadrolar üzerinde çeşitli oyunlar 
gellştlrdil)lnl görmekteyiz. Aslında 
bu ögeler başta önderllkle oyna
makta; önderlik hattını çarpıtarak 
bunu deOişlk biçimlerde temsil 
etme durumuna glrmektedlrler. 
Hatta bazıları daha da Ileri gide
rek kendilerını önderlerı yaratan 
kişllergibi değerlendlrmektedlrter. 

Bunlar Ilginç tiplerdir; sıradan bir 
Oyanin görevlerini dahi yapamayan 
birinin kendisini böylesine yüksek 
görevler yapan biri gibi ortaya 
çıkarması hoş karşılanacak bir 

durum değildir. Biz bile bugOn verin" derse, hem kendisi hem de 
ulaştığımız dOzeye ral)men kendi- örgOt rahatlayacaktır. Yine görev
mlze böyle roller atfetmiyoruz. Biz, lerini daha başarılı bir şekilde 
önderlerı yaratamayız, ancak bun- yerıne getirmek Için bizden destek 
ların doğuşunu kolaylaştırabillriz. ve yardım isterse, bunu da bOtan 
Ona yol göstericilik yapar, destek olanaklarımızı harekete geçirerek 
oluruz; ama esas olarak kendi yapacal)ız. Fakat, bunlar bu tarzda 
pratiği, cesareti, fedakarliğı ve davranmıyorlar. Çok kurnaz yön
muazzam çabası lle önderliğlni temlere başvurarak, Partinin tali
ancak kendisi yaratabilir. Bu her matlarını ve görevlerini kendilerin
yerde böyledir. Başka bir şekilde de bağlıyorlar. 
veya yolla önderliğin gellştl{jl gö- Bu tipierin belirgin olan diğer 
rOimemlştir. bir özellikleri ise, önderlik deneme-

Önderlik kurumu politikanın sine tam bir karikatar gibi yönel
belirlenmesinden veyUrOtOimesin- melerldlr. ilk yaptıkları şey, herkesi 
den sorumludur. Bu, her koşul suçlamak oluyor. Kadroları suçla
altında ve her alanda mutlaka bu yarak, "hepiniz şu kadar eksik ve 
şeklide yOrUtOimek zorundadır. yeterslzslnlz, başınızda benim gibi 
Fakat, önderlik sorununa kurnazca bir önderi n olması gerekir" demek
bir temelde ve bunu gaspetmek te; bu durumu yaratmak Içinse 
için yaklaşan kişiler, bu görevin adetapslkolojiksavaşyOrOtmekte

gereklerlnl yerıne getirmedikleri dlrler. ButOn bunları Parti çizgisini 
gibi, Parti görevlerını ve Ilişkilerini hakim kılmak ve uygulamak için 
de çok sinsi bir şeklide kendilerine değil; Partlyi nereye götOreceğl, ne 
bağlıyorlar. Bu konuda bir örnek yapacağı belli olmayan hakimi
verebiliriz: 11. Kongresonrası pratik yetlnl kurmak için yaparlar. Geliş
yönetim, Olkede Parti taktll)lnl h aya- tirdikleri birçok sahte raporla 
ta geçirmekle sorumlu olan görevi muğlaklığı temsil eder, Işlerin ne
Ostlenmlş ve bu görevi yerine geti- den ertelenmesi gerektiği Uzerine 
receOinl bellrtmlştl. Bunun karşı- bir yığın teori üretir. Uzayda bulu
sında pratik yönetimin yapması nan karanlık noktaların ışığı kendi
gereken şeyler çok açıktı. Alana sinde absorba etmesi gibi bunlar da 
ulaştığında sözOnUn eri olarak her şeyi kendilerinde erltlrler. 
Ostlendiğl görevfert yerine getir- Şimdi böyle bir şeye neden 
mesl gerekiyordu. Ama bunlar ne giriyorlar? Bu önderlik tutkularını 
yaptılar? Önderlik sevdası na kapı- nereye kadar, nasıl ve ne Için kulla
larak görevlerini Ihmal ettiler ve oacakları pek belli değil. Muhte
yerlne getlrmedller. mel, bazıları kendıterini resmi dO-

BugOn merkez komiteden kad- zene daha pahalıya satmak Için; 
rolara ve alttaki görevlllere varana bazıları örgUt Içerisinde ayrıcalıklı 
kadar herkesin yerı ve roıo belir- bir yer elde etmek için bu yola 
lenmlş durumdadır. BUtOn bunlar, lll. başvurmuş olabilirler. Geçmişte 

Kongre'de bir kez daha tartışıldı ve provokasyon un şefleri de "parti 
karar altına alındı. Bu konuda yetkilerini paylaşalım" biçimindeki 
bOtan arkadaşların aynı görOşte bir dayatma lle karşımıza çıktılar. 
oldul)unu da hemen bellrtellm. O Bir proletarya örgOtO değil, bir 
halde, bundan sonra yapılması kOçOk-burjuva konfederasyonu 
gereken nedir? Doğal olarak yapıl- yaratmak Istiyorlardı. "Parti içeri
ması gereken, pratik uygulamadır. sinde şu kadar gOç azerinde hakl-

Fakat bu dönemde de uygula- mlyetlm var'' diyerek, buna göre 
maya yönelmeylp, geçmişte oldu- kendilerinin de söz sahibi olacak
ğu gibi aynı tarzda hareket etmek ları federatlf bir örgOtlenme dayat
açık ki kabul edilmez bir durum- tılar. Bu, Menşeviklerln Bolşevik 
dur. Yine bu tarzda ortaya çıkan Partisi'nden Istediklerı bir federatlf 
tipler de, açık ki dOrOst davranma- örgOtlenmenln bile çok gerisinde 
maktadırlar. Bu tipler, ya artnlyetll- olan bir taleptlr. Bu anlayış, kOçOk
dlrler, ya da bir fırsat dOşkOnOdOr- burjuva sınıfının o örgOt yiyici, 
ler. Partinin yaşadı{jı en zor anları bltlrlcl ve mutlaka her yerde bir 
bir fırsat bilip öne çıkmaya çalış- ağırlığı olması gerektiQi anlayışıdır. 
maktadırlar. içinde bulundu- Bu anlayıı,ın sahipterine faaliyetle
ğumuz aşamada Parti çizgisini rinde başarılı olmaları için her tO riO 
hayata geçirmernek son derece desteği sunduk. Partimizin butOn 
tehlikeli bir durumu oluştur- imkanlarını emirlerine verdik. Ama 
maktadır. Bu, aynı zamanda hal- bunların yaptıkları ne oldu? Sınır 
kımız açısından son derece bOyOk tanımaz bir ibtirasla kariyerist gO
bir öneml olan tarihsel bir aşa- dOlerini körOkleyerek, ne dUşkOn
manın kaybedilmesi anlamına da ce tavırlar içerisine girdiler. Çeşitli 
gelmektedir. Doğaldır ki, böylesi kılıflara da bOrOnseler, Partimiz 
bir aşamada tehlikenin çapı da Içerisinde, bu tıpler sık sık ortaya 
artar. 12 EylUl faşist cuntası Ozeri- çıkıyorlar. Hatta bu tipler, daha 
mlze en yoğun bir şekilde gel- önce de Ifade ettiğimiz gibi, ön
mektedir. Böylesi bir ortamda hal- derleri yaratma Iddiasılle de ortaya 
kımızın direniş tarihinin en önemli çıkmaktadırlar. Şimdi biz bile bu 
birkaç yılını yaşıyoruz. Böylesi kadar çabanın sahibi olmamıza 
anlarda bir yılın adeta 30 yıla bedel rağmen, böyle bir Iddia lle ortaya 
olduğu bilinmektedir. Bir yılı, hatta çıkmamaktayız. En çok çaba har
birkaç aylık zamanı oyalamayla cayan bir kişi bile, ancak "görevle
geçirmek, görevlerin Uzerine yU- rimi sınırlı olarak yerine getlrebll
rOmemek ve bunları gerçekleştlr- dim" diyebilir. Bu konuda birçok 
memek, Içine girllebilecek en teh- şeyi hesaba katmak durumun
likeli bir durumdur. Saflarımızda dayız. En başta şehitler, adı bile 
bu şekilde hareket eden, talimatları duyulmamış, ama yOreOinl devri
adeta kendisinde dOğUmlayen ve me adamış savaşçılar ve halkımız 
boşa çıkaran biri, en affedllmez vardır. işte bOtOn bunları hesaba 
suçlardan birini Işlediğini bilmek katmak durumundayız. Bu konu
durumundadır. Böyle birisi eOer da Inkarcı olunmamalıdır. BUtOn 
görevlerin altından kalkamıyorsa, bunları hesaba katmayan birinin 
bunu açıkça söylemesi daha doğ- ortaya çıkıp da, "şunu veya bunu 
rudur. Biz öyle herkesi kaldıra- kurtardım ve yarattım" demesi, 
mayacağı görevler altına sokmaya açık ki bOyOk bir lnkarcılıktır. He
hevesli değiliz. Ama bazıları var k1, men bellrtellm, böylesi bir yakla
bunu yapmıyor. Görevi kaldırabile- şım son derece tehlikelidir. 
cağini ve yerine getlreceOinl söyiO- Biz bu tlplerle mO cadele eder
yar; pratiğinde Ise bunun tam ken, bunların sınıf zeminleri ve 
tersini yapıyor. Halbuki açık olarak, mücadele tarztan lle ortaya çıkma
" bu görevi yOrOtemlyorum, daha larını bekledlk. Böylelikle Partinin 
dar veya şöylesl bir görev bana ve halkın bunların elinde daha zor 
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duruma dUşmasini engellemek 
istedik. Eğer biz bunların Istediği 
tarzda bir savaşı yUrUtmüş olsay
dık, bugün Partının parçalanması 
Işten bile d8i}lldl. Bu tipierin tasfiye 
edilmesi, işlemez kılınması ve Par
tinin bu temelde gOçlendlrllmesl 
vazgeçilmez bir mücadele tarzı 

olarak benlmsenmelldlr. Partinin 
önderliksel gelişimi üzerinde çeşitli 
hesaptar kuranlar lle kapsamlı bir 
şeklide uğraştık ve bunlarla sis
temli bir mücadele yürOttOk. Hatta 
bunlardan bazıları lle yıllarca llgl
lendik. Bunlarla her türlü örgUtsel 
Ilişki içerisine girdik. Tabii butOn 
bunları, politikada kapsamlı bir 
derinliğe ulaşarak yerıne getirdik. 

Görev ve yetki verdiğimiz kişl
leri belli bir Stnamaya tabi tutuyo
ruz. Mesela eline verilmiş olan 
yetkiyi ve olanakları Iyi kullanıyor 
mu? Eğiticilik ve örgOtleyiclllk gö
revlerini yerine getiriyor mu? Kol
lektif ml, bireysel ml çalışıyor? 

Alçakgönüllü müdür, yoksa sekter 
midir, vb. vb. konularda bir sına
maya tabi tutulur. BUtUn bunların 
aynası Ise pratiktir. Herkes kendi 
görevini yaparsa, böylece başarı 
ve gelişmenin yolu da açılır. 

PKK, lleriye yönelik gelişme
lerin yaratıcısı ve sahibi olarak 
ortayaçıkan birgüçolduğunu kanıt

lamıştır. O halde, bu gerçekilğin 
kendisine doğru bir temelde ulaş
mak ve kavramak gerekmektedir. 
BugOn, bu gerçekliğe ulaşmak Için 
mücadele eden ve çaba harcayan, 
hem de çok sayıda arkadaşımız 
var. Bunun çerçevesini genişletlr
sek, Parti içinde olduğu kadar, 
dışında da benzer çabalarla kar
şılaşmaktayız. Yine faşist TOrk 
sömürgecileri ve Işbirlikçileri, Par
timizi ulaştığı bu dOzeyden geri 
çekmek için bOyOk bir çaba har
camaktadırlar. işte ulaşılan dOzey
den geriye dOşmemek ve hep 
lleriye doğru yönelmek için, öncu 
ulaştığı düzeyi sadece korumakla 
kalmamalı, bunu daha da Ileri 
götOrmelldlr. Öncü, bu konumunu 
sağlamlaştırıp pekiştirrnek zorun
dadır. işte böylesi bir gerçekliğe 
ulaşmada kişi nasıl Isteksiz olur? 
Mllltanlarımızın bu konuda kendi
lerini son derece durgun, atıl ve 
Işlemeyen bir konumda tutmaları 
anlaşılmazdır. üstlenilen her rolün 
gerektirdiği belli bir çaba vardır. Bu 
nedenle, bazılarının öyle birden
bire öne fırlarnaları kabul edilmez 
bir durumdur. Nasıl ki merdlvenln 
birinci basamağından yirmincisine 
sıçrayışla geçllemlyorsa, bu, rol Ust
lenmede de böyledir; en altta yer 
alan biri kendisini hemen en üste 
çıkaramaz. Bu açıdan herkesin 
kendi durumuna ve konumuna 
göre bir roiO Ostlenmesl gereklidir. 
Biz bu konuda do!'ırunun tutturuı
ması ve bunun gereklerinin yerine 
getirilmesiiçin gerekli uyarılarımızı 
ve değerlendlrmelerlmlzl gellş

tirdik. Bunun karşısında gördO
ğUmUz durumun kendisi nedir? 
Bazıları ısrarla, hala mevcut olum
suz ve kabul edilemez durumlarını 
devam ettlrmede ısrarlı davran
maktadırlar. 

Geleceğimizi gOçiO bir temelde 
yeniden yaratma mOcadelesini ge
tlrdiğimiz bu tarihsel aşama Içinde 
doğru lle yaniışı biribirinden Iyi 
ayırdedeceğlz. BugOn saflarımızda 
gerçekten önderleşmak Isteyen ve 
bunun Için de çaba sarfeden, 
değer areten ve muazzam bir 
direnişi sergileyen yoidaşlarımız 

vardır. Bunların gerçek halk önder
lerı dUzeylne gelebilmeleri Için 
gerekli olan yardımı ve desteği 
sunuyoruz. Bunun yanısıra dikkat 
edilmesi gereken diğer bir husus 
Ise, önderlikte uyum meselesldlr. 
Bu da Uzarinde özenle durulması 
gereken bir husustur. Önderlik bir 
kurum ve otorltedlr. Önderlikte 
uyumdan anlaşılması gereken Ise, 

bu kurumla uyum Içinde olmaktır. 
Eğer bugOn &rkadaşlarımız kitle
lerden saygı görOyorsa, bu PKK'
nın bir otorite ve kurum go co haline 
gelmesinden kaynaklanmaktadır. 

PKK önderliğinin oluşumu de
mek, bir komuta kademesine ka
vuşulması demektir. Yanı, Parti 
Işlerının genel Ideolojik-politik et
klleme lle değil, emlrlerle yOrUtOI
mesldlr. Bu açıdan sık sık da 
belirttiğimiz gibi emirler veya tali
mattarla oynanmaz. işte önderlik 
sevdalısı dediğimiz tipler, hep emir 
veya talimattarla oynadılar, gerek
lerını yerıne getlrmedller. Emir ve 
talimattarla oynayıp, bunların ge
reklerini yerıne getirmeyenıere ne 
yapıldıQı bilinmektedir. özelllkle 
de ordu komutanlarının kendile
rine verilen savaş emirlerini yerıne 
getlrmeylp orduyu cepheden çek
mesi, onların lhanetle suçlanmasına 
ve yargılanmasına yol açar. Bizde 
de böyle olmak zorundadır. Eğer, 
bugUn biz bir örgOt durumuna gel
mlşsek, hiç kimse bununla oynama 
hakkını kendisinde göremez. Oy
sa, birçok arkadaşımızın bilerek 
veya bilmeyerek Içerisine dOştOğO 
en vahim yanılgılardan birisi bu
dur. 

PKK gerçekliğini kavramanın 
diğer bir yön U Ise, bUtOn görevlerin 
kabula ve üstlenilen sorumlu
lukların yerine getirilmesidir. Bu 
açıdan her milltanımız bitmez tO
kenmez bir enerji lle önderlik 
sanatının gereklerini yerine getir
melidir. Hatta bunu sadece kendisi 
ile de sınırlamamalı, çevresine de 
egemen kılmalıdır. Fakat birçok 
arkadaşın pratiQinde görülen odur 
kl,kendilerinl bir grup veya komite 
pratiğinde bile zenginleştirmiyor
ıar. Açık ki, bu konı,ıda yapılacak
ları yapacak olan arkadaşların 

kendisidir. Biz ancak değerlen

dirme ve desteklerimizia katkıda 
bulunuruz. Eğer arkadaştar bir 
savaş kurmayı olamayacaklarsa, 
sıradan bir komutan da olabilirler. 
Bir manga Oyellğl, birkaç köyü devrlm
cileştlrmek bile soylu bir görevdlr. 
Eğer kişi mOcadeleye gerçek an
lamda ruhunu katabiUrsa kısa sO
rede daha Ileri görevlere de yOk
seleblllr. Burada önemli olan her
kesin kendi rolOne uygun bir göre
vi gerçekleştlrmesldlr. Arka
daşların kendilerini yaratıcı kılma
ları ve her koşul altında ve ze
minde, görev ve yetkilerine sahip 
çıkmaları başarının yolunu aça
caktır. Eğer böyle davranılırsa, ller
Iemek ve başarılı olmak mOmkOn
dUr. Buna ulaştığımızda Ise, PKK'
nin başarı hanesi sOrekli bir şekilde 
zenglnleşecek, halkımızın muhtaç 
olduğu halk önderleri her dUzeyde 
ve hem de yedekleri lle birlikte 
yaratılacaktır. 

Politik Önderlik Sanat• 

Ortaya çıkan ve yaşadığımız 

gelişmelerden öyle anlaşılıyor ki, 
arkadaşlar politika sanatında he
nuz gOçsOz ve tecrObeslzdlrler. 
Birçok yanlış etkllenmeye açık 
oldukları gibi, oyunlara da çabuk 
gelmektedirler. Bunun yanısıra 

doğru etkilenmeleri ciddiye almak
ta, ama doğruları yorumlayıp uy
gulamada inanılmaz bir duyarsızlık 
ve Ilgisizilgi göstermektedlrler. DI
ğer bir deyişle, doğru etkllenme
leri, pratik yaşama, örgUte ve 
eyleme dönUştUrmeda ınanılmaz 
derecede bir saflığı, yetersizliği ve 
geclkmeyi yaşamaktadırlar. Daha 
önce de vurguladığımız gibi Parti 
karşıtı birçok eğilim, bunu bir fırsat 
bilerek kendisini dayatmakta ve 
etkisini geliştirmeye çalışmaktadır. 
Politik mUcadele sanatında yetkin 
olan bir ögenin bu tOr durumlar 
Içerisine girmemesi gerektiği açık 
bir gerçektir. Onlar her şeyleriyle 
Partinin doğru çizgisinin- etkisi 
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altında olmak zorundadırlar. 
Politik mOcadele, gOnOn 24 

saatinde dikkatli ve duyarlı olmak
tır. Buna bağlı olarak da Parti politi
kası ve çizgisi çerçevesinde ya
şamayı özomseme vazgeçilmez bir 
önemdedlr. Tabii buna şunu da 
dahil etmek gerekiyor: Her arka
daş sadece dıştan yönelecek tehli
kelere karşı deQII, kendısının eksik 
ve hatalarının yol açacağı olumsuz
luklara karşı da dikkatli ve duyarlı 
olmalıdır. Usta bir politikacı olabil
mek Için bUton bunların gereğini 
yerine getirmek gerekmektedir. 
Yoksa, birçoklarının Içine dOştOğO 
duruma, kişi kendısını de düşUr
rnekten kurtaramaz. 

Politika, hayatın gerçek bir oyu
nudur. Acımasız kurallara sahiptir, 
hatayapıldığında kişiyi boğar. Politi
kada hatanın bUyOkiOğOne ve kO
çOkiOğUne göre ceza verilir. Poli
tika lle uğraşan birinin Içerisine 
düşeceği hata, başkalarına mal
zeme sunacağı gibi, başkaları da 
kişiyi hataya dUşUrmak Için çaba 
sarfederler. Tarih her Ikisine ve 
daha başka örneklere de tanıktır. 
Yaşam, politika ile uğraşan adamın 
karşısına birçok hata ve hatta yenll
gller çıkarır. Burada önemli olan 
veya beceri gösterilmesi gereken 
husus doğrunun yapılmasıdır. 

Hemen bir diğer noktayı da belirt
mekteyarar vardır. Politika dUşOn
ce yoğunlaştırılmadan, deyim uy
gun dOşerse kafa yarutmadan ger
çekleştlrllemez. Eğer kişi özgUr 
yaşamı esas alıyorsa, doğru olan 
bir politikayı yaratmek zorundadır. 
Doğruya kökiO yaklaşılmazsa, ye
nilgi alınacağı gibi, başka politika
ların etkisi altına da rahatlıkla 

girilebilir. Bu açıdan kOçOk-burju
va kumazlıklarına, duyarsızlıkianna 
ve hafifliklerine glrmemek; kaba 
ve dar bir pratik Içerisine düşme
rnek gerekir. 

PKK hareketi olarak sOrekli bir 
biçimde onuru yOceltmek duru-

" •.• Politika Hdece bir Inanç 

sistemi, Iyiniyetler ve genel 
do§rular de§lldlr. Hatta parti 

çizgialni ana hatları lle bilmek 
anlamına da gelmemektedir. 

Politika bUtUn bunlardan daha 
lılzlasına ulafmayı Itede eder. 

Bu belirttiklerimiz de 
polnlka Için gereklidir. Politika 

yapmak Iateyen blrl bunlanı 

sahip olmak zorundadir, 

ama bunlar da tek bafm• 
yeterli de§lldlr. K1S8Cll, 

politika bUtUn yaf•m• Içerir. 
E§er politika bay/e anlafllu ve 

yUrUIUIUrae, klflnln b8f8TIII 

olmas1 mQmkUndUr ... " 

mundayız. ·Ne arkadaşlarla ve ne 
de kendimizle dalga geçmeye nl
yetımlz var. Böylesi bir tavır Içeri
sine girmek, halka ve gerçekten 
sergilenen yüce çabalara karşı 

bOyOk bir saygısızlık olacaktır. 

Sosyalizm ve halk gerçekliğinin 

sonuna kadar temsilinin bizde ger
çekleşmesi mOmkOn mUdUr? Evet 
mUmkUndOr. Böylesi bir ~erçekllk 
dışında saygı duyutabilecek her
hangi bir yanınız olabilir ml? Bunun 
olup olmayacagı fazlası lle bizi 
Ilgilendirmez. Partimiz Için esas 
olan sosyalist önderlik gerçegidlr. 
Böylesi bir gerçeklik dışında ne 
kimseye kıymet veririz ve ne de 
onlar Için gözyaşı dökerlz. Bizim 
duygularımız, hatta dünyamız bu 
gerçekliğe şiddetle bağlıdır. Şimdi 

bu gerçeklikle bOyüklOğü, duygu
ları ve her tUrlU yaşam belirtilerini 

görmek gerekir. Birçok arkadaş, 
kendilerini en tanınmaz bir duruma 
getirdikten sonra dikkate alınma
larını Istiyorlar. Bunları neden 
dikkate alacaOız? Yine bunların 

neylne.değer vereceğiz? Muazzam 
yUcellklerle örOIO bir yaşam Içinde 
kendilerını en kötU duruma dUşür
rnekten çekinmeyen bu ögeleri 
neden dikkate alacağız? Eskiden 
biz de fazlası lle Ilerlemediğimiz
den dolayı bunları dikkate alıyor ve 
her şeyleri lle korkunç bir güç sar
federek llglleniyorduk. Fakat, geli
şen ve kurumlaşan PKK önderııoı 
olarak biz de, bu biçimde yaklaş
mayı deneyim ve taerObeler so
nucu öğrendik. Böylesi bir yakla
şımı teori ve pratiğin de doğruladığı 
bugün daha Iyi anlaşılıyor. Önder
Ilk konusunu böyle esaslı bir şe
klide ele almamızın nedeni, kendi
sini en Iyi sayanlar Içinde bile 
olumsuz örneklerin ortaya çıkma
sından dolayıdır. Bunlar milltan
ların çabalarına ve emeklerine hor 
ve saygısız olarak bakıyorlar. 

PKK'de gelişen yOcellğl ve önderli
ği, kendi kişisel çıkarları Için sinsi 
bir şeklide kullanabilecekleri gafle
ti içine dUşmektedirler. Yine, özeleş
tiri adı altında kendilerini değişik 
göstererek sinsiliklerini ve kurnaz
lıklarını parti Içerisinde bir politıka 
ve örgot anlayışına dönüştUrmak 
lstemektedirler. Fırsatçılık yapıyor, 
bazen engel olmaya çalışıyor, ba
zen yanlış yol gösteriyor ve böylece 
de Parti Içinde kendilerını konuş
turmaya çalışıyorlar. Tabii ki, biz de 
bunların azerinde derin dOşUnOyo
ruz. Doğru çözüme ulaşmak Için 
sonuna kadar çaba sarfediyoruz. 
Bir sosyalistin insan yaşamına 

büyUk bir saygısı olduğunu, Insan
ları geliştirmek ve eğitmek için 
pratik yaşamda bU yOk bir destekte 
bulunduğunu daha önce de belirt
miştik. Böylesi bir temeJde ınsanı 
Ilerietmek mOmkUndOr. Bunun dı
şında bir yaşam dayatıldığında dur 
diyeceğiz. Bu noktada kavgayı 

derlnleştirerek, sonucu almaya 
çalışacağız. 

Politika bir sanattır. Yine poli
tika matematikten de daha fazla 
Incelik Isteyen bir sanattır. Eğer 
politika, adeta matematikle olduğu 
gibi denklem Ostone denklem ku
rularak bir köyiU kurnazlığı ve 
herhangi başka bir şekilde yOrUtUI
meye kalkışılırsa, ortaya tam bir 
komedi çıkar. Mutlaka çözOme 
kavuşturulması gereken sorunlar 
azerinde bu şeklide durmak, tra
jedl-komedl bile diyecağimiz bir 
durumun ortaya çıkmasına yol 
açar. Birçok arkadaş, yaptıkları şey 
bundan farklı olmamasına rağ

men, hala onlar politika yaptıktarim 
sanmaktadırlar. 

Başlangıçta Partimizin gelişim 
şansı sınırlıydı. Partimizin hangi 
dönemeçlerden ve nasıl bir gUçle 
geçtiğini biliyoruz. Parttmlzin geli
şimini durdurmak, başlattıQı tarih
sel atılımı ·engellemek Için birçok 
dayatmanın geliştiriidiğini bllmek
teylz. Zaten Partimize karşı gelişti
rilen bu tUr hesaplar açığa çıkmaz
sa, bu durumdan şOphe etmek 
gerekir. KUrdistan gibi bir ülkede, 
bu tUr örneklerin ortaya çıkmaması 
veya görOlmamesi şaşırtıcı bir 
olaydır. önemli gelişmelerin sahibi 
olan sosyalist ülkelerde ve birçok 
Ileri komUnist partisinde, yetersiz 
anlayışlar, oportOnlzm ve hatta 
hlzlp faaliyetleri görOIOrken; bun
ların bizde, KUrdistan gibi çağın 
gerisine dOşUrUimOş bir gerçeği 
yaşayan bir halk Içinde gelişme
masi çok acaylp bir durum olacağı 
gibi, aynı zamanda şüphe edilme
sı gereken bir durum da olacaktır. 
Ortaya çıkan bu tUr durumlar, 
bizim yetkinleşmemilin ve bu te
melde derinleşmeyl daha da gellş
tlrmemlzln bir nedeni de olmak
tadır. işte bu noktada içerisine 
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girllebilecek en ciddi hata, bu geliş
melerı görmemek ve önceden 
gerekli tedbirleri almamak ola
caktır. 

Politika sadece bir inanç sıste
mı, Iyiniyetler ve genel doğrular 
değildir. Hatta parti çizgisini ana 
hatları lle bilmek anlamına da gel
memektedir. Politika bUtOn bunlar
dan daha fazlasına ulaşmayı Ifade 
eder. Bu belirttiklerimiz de politika 
Için gereklidir. Politika yapmak 
Isteyen biri bunlara sahip olmak 
zorundadır, ama bunlar da tek 
başına yeterli deQIIdlr. Kısaca, 

politika bUtOn yaşamı Içerir. EQer 
politika böyle anlaşılır ve yOrOto
IOrse, kişinin başarılı olması mum
kOndor. Yok bunlar geçmiş özel
Ilklerını terketmeyerek bunlarda 
dlretlrlerse ve mevcut çizginin 
gereklerını pratikte derinleşerek 

yerine getlrmezlerse, en kötU bir 
düşkOniOğU de yaşarlar. Bugon 
tasfiyeci ve Işbirlikçi solun geldiği 
seviye budur. Fakat bazı dOşkOnler, 
bu durumu görmeyerak gidip şu ve
ya bu tasfiyeci ve işbirlikçi güce sıS) -
nabllmektedlrler. Bilindiği gibi, bu 
gO çler devri m ci mücadele Içerisine 
girmernek için bOyOk bir çaba sar
fetmektedirler. PKK hareketı ise 
bunları aşma ve devrimci direni 
geliştirme hareketidir. Nitekim bu
gOnkO pratlğimizle de biz bu ger
çeği çok açık bir şekilde gözler 
önUne serdik. işte bUton bu ger
çekler, politika sahnesine glrm ş 
bir milltan tarafından dikkate alın
mak zorundadır. Mllltanlar, politika 
sanatına her yönOyla hakim oldu -
larında ancak başarı gösterirter 
Bunun dışında, yukarıda izah 
ğlmlz biçtmlere bOrOnUr ve 
durumlarını devam ettirlrlerse on
ları kötO bir gelecek bekler. Bu 
açıdan atılan adımlar ve politık ça
lışmalar Partimiz lehine sonuçla 
ortaya çıkaracak bir düzeyde ol
malıdır. 

Yeni Dönem Silahh Diren 
Mücadelesi ve Önderlik 

GerçeQine Ulaşma Sorunu 

Buraya kadaryaptığımızd&Oer
lendlrmelere bağlı olarak, şimd d 
ön OmUzdeki ve şu anda Içine gird -
Qlmlz dönemın özelliklerı ve bu n ar 
karşısında doğru önderliğin nas 
bir tavır takınması gerektiği Uzarin
de durmak Istiyoruz. 

OnumUzdeki döneme yönelirken. 
hem dOşmanın ve hem de kend 
gUçlerimlzln sağlıklı bir değerlendir
mesını yapmak zorundayız. DOş.

man gocumozo, yönelimlmlzi, ye
tenek ve taktlklerlmizl değerlendi
riyor; buna göre de kendi kuvvet
lerını dUzenllyor. Her ne kadar 
faşist TOrk sömOrgecllerl mUcade
lemlzl kendi içinde gizli tutmaya 
çalışıyorsa da, bizim durumu
muzun kapsamlı bir değerlendiril
mesinden çıkardığı sonuçlar teme
linde gUçlerlni konumlandır

maktadır. Tabii bunların yorote
ceğl karşı-devrim hareketi burjuva 
tarzda olacaktır. Fakat son dönem-

t lerde TC'nln sık sık vurguladığı br 
şey Ise, mucadelemlze karşı pro
vokasyonu kışkırtma, gerilla kıya
fetlerl altında özel tim, yani kontra
ları kurmak ve bunlar eliyle bizim 
adımız artında halkın azerinde 
çeşitli katliam ve soygun deneme
lerini yOrütmedlr. Hatta son dö
nemlerde buna daha özel yöntem
ler ekleyerek, karşı-devrim hare
ketini geliştlrmektedlr. Bölge vali
liği uygulamasına geçilmiş, özel 
kolorduların oluşturulması için ça
lışmalar yOrOtolmekte, kontratar 
Ise daha da geliştirilmektedir. TC 
bUtOn bu faaliyetlerini geliştirirken 
de bizim mücadelemizin taktiğini 
ve gelişim özelliklerini çok Iyi tanı
ma temelinde yapmaktadır. Açık 
olarak görOnen diğer bir şey Ise 
TC'nln bUtOn bu faaliyetlerini daha 
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da derlnleştlreoeğldir. 
PKK hareketı, TOrk egemenlik 

sistemınin tekelci kapitalizm olarak 
gelişmesinin ve Iktidara tam haki
miyet sağladığı, ama çürümesinin 
had safhaya vardığı TC'nin çöküş 
aşamasına denk geliyor. KUrdis
tan'da ise kapitalist gelişmenin 

önemli oranda eski yapıyı parça
Jadığı, eskiden sadece tarım ala
nında geliştirilen kapitalizmin, TC'
nin Ihtiyaçları doğrultusunda baş
ka alanlara da kaydıraldığı bir 
dönem yaşanmaktadır. Özelllkle 
Türk kapitalizminin GAP projesiyle 
yeni bir atılım yapmak istediği; 

bunu bir yandan ulusal kurtuluş 
mücadelesini boşa çıkarmak için 
kullanırken, diğer yandan büyük 
bir vurgun ve TOrk kapitalizmini 
Ikincı bir Sakarya kadar beslaye
cek harekete dönOştOrmek Istedik
leri ortaya çıkmaktadır. Bu her iki 
anlamda da modern Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Hareketinin tasfi
yesinin yoğun çabasıyla Içiçe ge
lişmektedir. Temelleri atıldığında 

bile GAP projesinin hareketimiz! 
boşa çıkaracağı şeklinde propa
gandası yapılmaktaydı. Elbette ki 
bu sadece TOrk sömürgecilerinin 
bir iddiası olmaktan öteye gide
mez. O halde, PKK'nin dayattığı 

gerçek nedir? TC'nln geliştmlnde 
PKK neyi Ifade ediyor? Yüzyıllar
dan beri gelişen halk hareketleri
nin en son temsilcisi, KOrdlstan 
halkının kendi öz kimliğiyle ulusal 
ve sosyal kurtuluşu uğruna savaşa 
kaldıran, direnişçi mirası muhteva
sına katan, halkımızın yurtsever 
özelliklerını modern bir lçeriOe 
kavuşturarak bu temelde çıkış 

yapan bir gOçtOr PKK hareketi. 
Anadolu halklarının tarihinde en 
tehlikeli bir baskı ve sömOrO reji
minin kurulduQu ve bu rejimin 
toplumsal çözOIOşO en son sınırına 
kadar Ilerietti (li, dizginsiz bir Işken
ce sıstemını yasallaştırdıQı, muha
lefeti ezerek ekonomik, sosyal, 
siyasal ve askeri alanlarda emper
yalizmle en pervasızca Ittifakları 

geliştirdiği, Ortadoğu halklarına ve 
sosyalizme karşı en bOyOk saldırı 
Ossü haline gel me yle övOndüQO bir 
aşamada gerçekleşir bu çıkış. Bu 
çıkış, tOm düşman politikalarını 

boşa çıkaran ve geçmiş çıkışiaris 
çok belirgin ayrılıkları olan bir özel
liğe sahiptir. PKK hareketı, dire
nişin sOrakliiiğini sağlayan, amaç
larını netçeortaya koyan, bu amaç
lara ulaşmak Için yol ve yöntem
lerini halkın direnişinde uygun 
tarzda zenginleştiren, kurtuluş yo
lunu gOndemleştlren, bu yolda 
yUrOmenln pratik hazırlıklarını ya
pan, sadece bir program ve taktik 
hat haline gelmeyle yetlnllemeye-
081)1nin billncinde olarak maddi bir 
gOç hallnde bu yolda yOrUmeye 
çalışan, bunu hem kendi bilinçli 
çabasıyla ve hem de artık tarihin bu 
dönemde bahşedebileceğl en 
önemli onurlu bir devrimci atılım 
olarak karşımıza çıkıyor. PKK bir
çok tarihsel gelişmenın kendisinde 
somutlaştı(lı bir önderlik olarak 
ortaya çıkarken, diQer yandan 
çağın emperyalist ve bölgedeki 
tOm Işbirlikçilerının de Ittifaklarının 
kendisine yönelik otarak gelişmek 
durumunda olduğu bir aşamanın 
gerçeğldir. Halkların kendi öz çı
karları temelinde bir çözOmlenlşl 
oldugu kadar, halk dUşmantarının 
da bu gerç&Qimlze karşı çıkarla
rını yeniden biçimiandirerek girdiği 
bu aşama, devrimle karşı-devrimin 
yeni bir diyalektik gelişmeye bO
ronerek yazyılların çelişkisinin bu 
kez bir PKK ve bir de Evren
Özal'da somutluk kazanmasıdır. 
GOç dengesizliğinin yaşandığı bir 
ortamda olsa da böylesi bir kav
ganın, bu tarafların bagrında sOr
dOrUidOğU ve tarafiann yenlime
mek Için her şeyterini ortaya koy
dukları tarihi bir dönemın yaşan-

ması yogun mocadele ortamının 
gelişmesı anlamına gelmektedir. 

Tabii ki Parti gerçeğimizi tüm 
yönleriyle kavrayalım derken; bu
nun zıddını oluşturan gerçeğin de 
tum yönleriyle kavranmasının ge
reğlne Işaret etmekteyiz. Mücade
lemizin zıt kutubunu oluşturan 

dOşmanı da kavramak durumun
dayız. Önderilk sanatında düşma
nın tOm yönleriyle kavranmasına 
dayanmayan bir tahlili ve bundan 
yola çıkarak düşmana yönelik doğ
ru taktik belirleme mümkOn değil
dir. Yalnız kendi gücOnO tahlil 
etmeyle yelinme birçok sakıncayı 
da bağrında taşır. Bu durum bizim 
gibi sınırlı sayıdaki bir güç için bir o 
kadar daha geçerlidir. örneğin 
savaşın sınırlı bir güce dayandığı 
bir bölgede, tek taraflı, subjektif, 
abartmalı bir degerlendtrme; bir 
yandan pasitizmin kaynağı haline 
gelirken, diğer yandan aşırı sol 
çıkışların da bir kaynağı durumun
dadır. Yani subjektfvlzml ve ken
dine abartmalı yaklaşımın gideceği 
nokta budur. Halk savaşında bu 
abartmalı ve subjektif yorumla 
hareket eden ve Parti gerçeğimizle 
örgOtiOIOk anlayışını yeterince ya
şamayan bir önderlik -Ister genel 
ister mahalli olsun- daha Işin 

başındayken bUyOk hataları yaşa
ma tehlikesiyle yOzyOzedlr. D~mek 
ki, Parti gerçeğini tom yönleriyle 
kavramak; özgOcOmüzün içinde 
bulunduğu koşulların bilinciyle ha
reket ederek bunun doğru bir 
önderllkle hayata geçirilmesi Için 
zorunlu iken, aynı şeyin düşman 
cephesine yönelik olarak yapılması 
gerektiOinl unutmamalıyız. Daha 
önceki birçok d&Qerlendlrme
mlzde dUşman cephesinin geçmiş 
ve güncel durumunu genişçe Izah 
etmişti k. 

Yine özellikle son dönemlerde 
yoCunca Işlenen, özelde 12 EyiOI'
On genelde Ise TC'nln bir özenıcı 
olan bir duruma deginmek gerekir. 
TOrk devletinin bir bUtOn olarak 
özel savaş niteliğine göre geliştiril
mesinde burjuvazinin çeşitli odak
larının hemfikir oldukları görOI
mektedlr. Artık bUtOn odaklarıyle 
TOrk burjuvazisi her sorunu bir 
milli sorun olarak ele almak duru
mundadır. Bir Kıbrıs, Ege, AT vb. 
sorunlar milli mesela olmaktadır. 
Aynı şekilde ABD ile ilişkiler, Kür
distan sorunu da TOrk burjuvazisi 
Için milli mesela oluyor. Sahte 
solundan sosyal demokratlara, 
oradan da sağ denilen kesime ka
dar, hepsinin de milli masele ola
rak ele aldığı sorunlarda görüş 
birliği sağlıyorlar. Ve gOnOmOzde 
gOndemlerlnln başına aldıkları mil
ll masele Ise KUrdistan sorunudur. 
Bunun Için öngörOien tek bir politi
kadır, ki o da şoven, inkarcı ve imha 
nlteliklldlr. GOnOmOzde bu politi
kanın nasıl geliştirlllp daha da 
yetklnleştirileceğl konusunda tar
tışmalar yorotmektedlrler. KOrdls
tan sorununun Inkar edilmesinin 
herhangi bir yarar sağlamadıAını 
ve TC Için bOyOk birtehlikeolan bu 
sorunun adının konması gündem
leşiyor. Bu anlamda TOrk sömOr
geclllglnln Inkar politikası aşılmay
le yOzyOzedir. Elbette ki bu sömür
gecilerin Iyi niyetlerinden kay
naklanmamaktadır, tam tersine 
gelişmeler kendilerının aleyhine 
olduğundan dolayıdır. Yine lcazetll 
sol durumunda olan Yeni GOndem 
vb. bir yığın dergi var: TOm O de ger
çeğin adını koymaktan bahset
mektedlr. Adı konulduğunda daha 
Isabetli değerlendlrmelerle daha 
gOçiO tedbirlerin alınablleceğlni ve 
tehlikenın glderileblleceğinl bellrt
mektedirler. Dikkat edilirse ger
çeği adlandırmeda 12 Eylül faşizmi 
ile 12 EyiOI solu birleşmektedlr. 

Ortaya çıkan diğer bir şey ise 
bunların llerde hedefler Uzarinde 
belirlenen yol ve yöntemlerde de 
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birleşebilecekleridir. özel savaşın 
sadece köy korucularıyle değiJ, 
özel tim vb. ile de, daha da geliştirU
mesini istemektedirler. Bunların 

yanısıra, pişmanlık yasasının, sOr
gün politikasının geliştirilmesi, 

yurtdışına emekçi gençlerin sav
rulması, bir yığın pasifikasyon yön
temlerinin, ideolojik denetimin; 
politika dışı bırakma ve politikayı 
sadece en gerici kesimlerin bir ent
rika ve soygun m esteği olarak yeni
den örgütlemenin çabaları sözko
nusudur. Yüzyıllardan beri KOrdis
tan halkına karşı yürütOlan özel 
savaşı daha yeni biçimlere dönüş
türme; özelllkle de geliştirmek rste
diğimiz taktiklerle orantılı olarak 
sömürgeeller de kendi taktiklerini 
geliştirmeye çalışıyorlar. 

O halde dOşman cephesinde 
olup bitenleri tarihsel temelleriyle, 
siyasal, ekonomik, geri cephesiyle, 
yeni savaş yöntemleriyle çok derin
den kavramamız, kendi taktlkle
rimizi, bunları hayata geçirecek 
gOçlerimizl de uygun konum
landırmamız büyük önem taşımak
tadır. Sadece soyut bir blçimle 
gerlllanın teorisi ve pratiğinin efe 
alınması pek bir anlam taşımaz. 
Mevcut Olke Içi, ülke dışı ve bölge 
koşullarını dikkate almayan, bunu 
alsa bile araziyi, halkın durumunu, 
o bölgedeki d Oş man birliklerinin ve 
işbirlikçilerinin durumunu gOniOk 
faaliyetiyle Içiçe almayan bir dev
rimci faaliyetın gOçiO gelişmeler 

yaratamayacağı, daha ziyade ka
yıplara yol açacağını belirtmek 
Istiyoruz. 

Bu nedenle dOşmanın yönelim
leri hakkında bizim de geniş bilgi 
sahibi olmamız gerekmektedir. 
DOşman hakkında sadece pratik 
bir bilgllenma ile yetlnemeylz. Aynı 
zamanda teorik, siyasal ve aske
ri bllgllenmeyi sOrekli zengln
leştlrlp, bu bilgilerı birliklerimizin 
komuta merkezlerinde yoğun

laştırarak, ayrıntılı planlara dönOş
türmeliylz. Planlarımız düşmanın 

somut durumunun gerçekçi bir 
deOerlendlrllmeslne dayandıCı gl
bl, bizim gOçlerlmizln gerçekçi bir 
d&Qerlendirmeslnl de kapsama
lıdır. Bu konuda ciddi bir eksik
llğin yaşandığı bilinmektedir. Teo
rik olarak gerçekliğimiz ortaya 
konmasına, yine önderliğin görev
leri belirlenmesine rağmen, bunun 
pratik uygulanmasında ciddi ek
siklikler ortaya çıkmaktadır. De
ğerlendirmelerden de anlaşıldıgı 

gibi gerek gerilla yönetimi, gerekse 
de bunu belirleyecek olan sıyasal 
yönetim çok yetersiz bir durum
dadır. Yapılan değerlendirmelerin 
öneml de bu noktada açığa çık
maktadır. O&Qerlendlrmelerlmlz, 
mevcut pratik yönetimimizin yet
kinleşmesini hedeflemektedir. 
önümüzdeki dönem milltanları
mızın önemli görevler Ostlenecegl 
böylesi bir pratik önderlik, gerekli 
olan yetkinliğe ulaşmaz, örgOtsel 
yönetım lle gerilla savaşının yönetl
mlnin Içiçe geliştlrmezse birlikler, 
bırakalım bir gelişme kaydetmek, 
hızla dağılmaktan kendilerını kur
taramazlar. örgOtsel yönetimin 
gerilla yönetımı lle Içiçe geçlrllme
mesinin sonucu olarak birlikler 
kuraJiarı uygulamaktan uzaklaşır; 
somut durumun somut bir tahlllini 
yapamayacakları gibi, gerlllanın 

temel kavramlarının dışında ba
ğımsız hareket ederler; bu durum 
Ise, fazla bir gelişmeye yol açmaya
cağı gibi, tam tersine birliklerin 
yozlaşmasına ve Çin'de görOlan ve 
Mao tarafından eleştirilen ası grup
lara yanı avare-başıboş dolaşan 
biriikiere dönOşOrler. Bu ise, bir
liklerin Imhasına yol açar. Buradan 
da açığa çıktığı gibi PKK önder
liğini maddi bir gilce dönOştOrmek 
Için, örgOtlenme ve gerlllanın yöne
tlmini geliştirmek ve derinleştir

mak büyOk bir önem taşımaktadır. 

Sayfa ıs) 

" ... Şu soru gerilla Için her zaman gUndemdedlr: Nereye, 

ne zaman, nasıl, kaç kişi lle ve niçin gidilir? Sınırlı sayıda 

silahlı bir grup gerilla kentin yakınlafinda Us/enerek nasıl 

bir çalışma yUrtlfeblllr? Her şeyden iJnce bilinmesi gerekir 

ki, dUşmanm bu grubu tespiti, yUzde doksan Imha 

edilmeyi de birlllete getirir. BtlfUn bunlar dikkate alınması 

gereken en linemil husus/ardii ... " 

" ... Her eylemin ve her çalışmanın; bu bir kiiy çalışması 

olabilir, bir şehir lşga/1 olur, yine ovada veya şehire yakın 

faaliyet yUrtlfme olur, btlfUn hepsinin kendisine 

· has kurallall vard11 ••• " 

Eğitimimizin önemli diger husu
sunun Insiyatif ve yorum gi.lcOmü
zi.l geliştirmek olduğu bilinmekte
dir. Yine eğitimimizin en önemli 
amacı, pratiğe yönelen militan
larımızın daha az hata yapmalarını 
sağlamaktır. Eğitim soreelnde alı
nan yoğun bilgiler, sadece bilgi 
hazinesını geliştirmek için değil, 

daha yaratıcı, sonuç alıcı ve başarılı 
bir pratik uygulamayı geliştirmek 
Içindir. Böyle yOkiO bir bilgille yola 
çıkan bir militan, en önemli göre
vının uygulama olduğunu bilmek 
zorundadır. Bu görevını yerıne 

getirmek Için de aktif devrimci 
gOcOnO harekete geçirmayi başa
rabilmelidir. Buna göre; Ozerlnde 
hareket ettiği zemini Iyi tanır, bu 
zeminde örgOtOnOn ve kitlelerin 
gUcOnO, ne kadar bOyOteblleceğinf 
bllirse, yine savaş taktiklerini başa
rılı bir şekilde uygularsa, o militan, 
önderlik görevlerını yerine getirmiş 
olacaktır. Böyle bir başarının terne
llnde yatan Ise, gerlllanın ve halk 
savaşının, halkların deneyleri lle 
zenglleşen ve gelişen taktlkleridlr. 
Ancak bu temelde dOşmanla ara
mızda var olan muazzam güç den
geslziiCinllehlmize çevlreblllrlz. 

Ülkemizin direniş tarihinin yenı 
bir dönemine girerken ve artık 

bizim Için kaderln belli olacağı 

karar yılları Içinde bulunduğumuz 
bir dönemde, milltaniardan bekle
nenler nelerdir? En önemli bir 
unsur olarak, karşımıza çıkan, 

milltanların son derece açık ve 
anlaşılır olan Parti gerçekliğini tak
tiklerini yaratıcı bir zeka lle, öyle 
hazır reçeteler aramadan veya 
bunlara bağlı kalmadan uygula
masıdır. Kaldı ki, her saniyesi bile 
yaratıcılık ve kıvrak bir zeka Isteyen 
bir savaşta, hazır veya belirlenmiş 
reçetelerle hareket etmek, son 
derece tehlikeli olduğu gibi, aynı 
zamanda daha savaşa girmeden 
savaşı kaybetmek anlamına da gel
mektedir. Bir önderliğin görevi 
nedir? üzerinde hareket ettlgl ze
minin yorumu ve bundan geliştir
diği planlar temelinde komitenin 
veya birliğin yetklnleştlrllmesi, uy
gulama goconon arttırılması ve 
yaratıcı bir pratik içerlslneçekilme
sldlr. Gerilla ve örgOt yönetımının 
sahip olması gereken Insiyatif ve 
pratik ustalık da ancak bu temel
de kazanılır. 

lll. Kongre lle birlikte açılan yenı 
dönemın kazanılması için geliştir
diğimiz plan ve benimsediğimiz 

taktikler konusunda yaptığımız 
değerlendirmelerin yeni bir zirveye 
kadar Partimizi sağlam ve emın 
adımlarla götOreblleoeğlnl söyle
dik. Ancak, çok olağanüstü deği
şiklikler olursa, bu gelişmelere 

lllşkin talimat beklenebilir. Bunun 
dışında uygulanması gerekenler 
bellidir; ve en anlaşılır bir şekilde 
ortaya konmuştur. Bunun yanısıra, 
yine tek tek bölgelere ilişkin taktik 
planlama ve bunların esasları da 
ortaya çıkarılmış ve belgeler de 
mevcuttur. Bu açıdan, yapılması 

gerekenler konusunda yeni tali
matlar beklenmemelldlr. Doğru bir 
tarzda belirlenen yenı döneme 
lllşkin görevlerimiz konusunda ya-

pılması ~ereken, uygulamayı geliştir

mektlr. Işte bu nedenden dolayı ön
derlik bOyOmeyi, esas olarak kendi
sinde ve pratiğinde kanıtlamak zorun
dadır. Bu arkadaşıarımız Insiyatif 
sahibldirler; bunun Için gerekli 
yorumu yapar, bunu bir uygulama 
gocone dönOştürOrler. Tabii, böy
lesi bir pratiği başarılı kılmak Için 
gerekli olan örgOtlenmeyl geliştirir, 
örgOt ve gerilla kurallarını uygular 
ve bunlara rollerını oynatır. 

Bu konudaki değertendlrmele
rlmlzl, pratiğin önOnO daha Iyi 
açmak ve başarıyı keslnleştlrmek 
Için biraz daha geliştirmek istiyo
ruz. önOmüzdekl dönem esas 
olarak yOruteoeğlmlz gerilla sava
şında hareket tarzı azerinde dur
manın yararı olacaktır. Hepimiz de 
biliyoruz ki, doğru uygulanmayan 
bir önderlik sanatı bOyUk kayıplara 
yol açmaktadır. 

Mesela, bazı birimlerimiz adeta 
bir Intihar tlml gibi hareket etmek
tedirler. Kentlere yakın bir alanda 
Oslenerek gerilla savaşını yOrOt
mek istiyorlar. Şimdi böylesi bir 
aşamada bu tarz bir hareketlilik 
doğru mudur? Arkadaşlar bu gibi 
sorunların çözomo azerinde ça
lışmaktalar. Ancak birçoğunun dü
şüncesinin, bu konuda bir sistemll
fiğe kavuşmadığını görüyoruz. Ör
n~ln şu soru gerilla için her zaman 
gündemdedlr: Nereye, ne zaman, 
nasıl, kaç kişi ile ve niçin gidilir? 
Sınırlı sayıda silahlı bir grup gerilla 
kentin yakınlarında i.lslenerek nasıl 
bir çalışma yOrütebilfr? Her şeyden 
önce bilinmesi gerekir ki, düşma
nın bu grubu tespiti, yüzde doksan 
imha edilmeyi de birlikte getirir. 
BUtOn bunlar dikkate alınması 

gereken en önemli hususlardır. 
BugOn düşmanın hemen ulaşa

cağı ve ulaşamayacagı bölgeler; 
yine Uzerine hemen saidıracağı ve 
saldırmaya cesaret .edemeyeceğl 
birlikler vardır. Bunun yanısıra, 

bizim dOşmanı pusuya dOşOrece
ğimlz yerler olduğu gibi, bizim de 
düşman pususuna dOşeceglmlz 

yerler vardır. işte, savaşın en kızgın 
ortamında bulunan blrllklerlmlz, 
bUtOn bu hususları fazla dikkate 
almadan bir silahlı mOcadele yO
rOtmeye kalkryorlar. Oysa, her 
eylemin ve her çalışmanın; bu bir 
köy çalışması olabilir, bir şehir 

lşgall olur, yine ovada veya şehire 
yakın faaliyet yOrOtme olur, bOtOn 
hepsinin kendisine has kuralları 

vardır. Eğer, bu kuralları dikkate 
almayan bir birlik ayakta kalıyor ve 
hatta başarı kazanıyorsa, bu biraz 
da tesadüfierin sonucu olmaktadır. 
işte pratigl tesadOflere bırakma
dan yaratıcı bir çalışma lle kazan
mak Için bizim yOrOttO!',IOmOz derin 
teorik ve pratik açımlamal'arı uygu
lamak birimierin en önemli görevi 
olduğu gibi, yeni dönem atıhmımı
zın da en önemli bir yönOdOr. 
Savaş, ancak pratik uygulama 
goco haline gelmiş ve netleşmiş 
olan bir önderliğin kamutası altın
da kazanılabilir. 

1905 Rus devriminin yenilgi ne
deni bilinmektedir. işçl-köyiO mila
ğını yeterınce geliştiramediği ve 
silahlı mücadele hazırlığını tam 
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yapamadıS)ı için başanya gide
medi. Bizde de bu düzeyde olmasa 
da daha deaişik örnekler var. 
Silahlı mOcadeleyi çok geri ve 
yetersiz bir yaklaşımla ele alan ve 
kurallarını uygulamamanın yanı

sıra, kitle baS)Iarına da yeterınce 
önem vermeyen bir faaliyet, daha 
başından yenligiye mahkumdur. 
Geçmiş Isyanların yenligiye uğra
masının nedeni; halkımızın belli bir 
program ve bunu hayata geçtrecek 
bir önderlikten yoksun oluşudur. 
Ama aynı koşullar bizim için bir ye
nilgi nedeni olmaktan çoktan çıka
rılmıştır. Bizde program, önderlik 
sorununun yanısıra kadro sorunu 
da olumlu yönde çöz(]mlenmlştlr. 
Yine yenliglde veya yaşadığımız 
kayıplarda dOşmanın gOçiO oluşu 
belirleyici deGildir. Esasında, dOş
man bugon çok zor bir durum
dadır. Tarihsel ve gOncel durumu, 
slyaaal yönetım ve ekonomik bir 
gOç olarak tOkeniş soreclndedlr. 
UyguladıQı kaba ve çıplak zoru Ise, 
dOşmanın gOçiOIOS)OnO d90II, zayıf
lıS)ını gösterir. 

Bunun karşısında bizim duru
mumuz Iseçok farklıdır. Çok yetkin 
bir Ideolojik-politık hatla, pratik
siyasal önderiislimiz sözkonu-

• sud ur. Bu önderlik kitleler azerinde 
yarattıS)ı muazzam etkisi ve ulusla
rarası alanda gördOgO destek lle 
Inkar edilmez bir gerçeklik olarak 
her zamankinden daha fazla gO
nOmOzde halkımızın ulusal kurtu
luş savaşına yön vermektedir. Yine 
hiçbir ulusal kurtuluş hareketine 
naslp olmayan bir derecede kadro 
eQitimlmlz ve pratik hazırlıS)ımız 

mevcuttur. O halde, köto biryenilgi 
karşımıza çıkarsa, bunun nedeni 
ne olacaktır? Son derece eM~rlşll 
olan bu koşulları saS)Iam bir pratik 
Onderllğe kavuşturamamak, yenll
glnin esas nedeni olacaktır. Yanı 
savaşı, halk savaşı dOzeylne, silahlı 
mücadeleyi gerlllaya ulaştıramaz
sak, bunun Için gerekli olan bOtan 
faktOrlerl uygun taktikler Içine alıp 
veya taktiklerle blrleştirlp bOyüte
mezsek, yenilgi kaçınılmaz olur. Bu 
anlamda da, bizim karşılaşa

caS)ımız bir yenilgi, Orgot ve silahlı 
mücadele yönetıminin görevlerını 
layıkıyle yerine getirmemenın ve 
yetersiziiS)Inln bir sonucu olacaktır. 

lll. Kongre lle başlayan ve bu 
zlrvemızın kararları temelinde ge
liştirilen yenı atılım dönemimizin 
başarı lle tamamlanması, görevle
rin yerine getıriimesi lle mümkOn
dür. 1983'1erde başlatılan silahlı 
propaganda faaliyetleri dönemı 

esas olarak rolOnO oynamış, kayıp
lara raS)men bu faaliyetlerinin ya
rarı bOyOk olmuştur. Silahlı propa
ganda, bir propaganda gOcO ola
rak kitlelerı etkilema ve kadrolara 
deneyim kazandırma bakımından 
Onemli bir rol oynamıştır. Muazzam 
yOnetlm sorunlarına raS)men, oç 
yıllık silahlı direniş pratlQinde genel 
Parti etklniiQinln taşıyıcı goco ola
rak bu birlikler; düşmanın yıpratıl
ması, kitle sempatisinin geliştiril

mesi, alanlara açılma. arazının 

tanınması ve bunlar gibi daha 
birçok kOçOmsenmeyecek geliş

menin ortaya çıkmasını saS)Iamış
tır. S"u anlamda. silahlı propaganda 
birlikleri kendilerinin oynaması ge
reken roiO esas olarak yerıne 

getirmişlerdir. 

Bundan sonra geliştirilmesi ge
reken daha gOçiO atılımlar. bugOn 
programlaştırdıQımız adımların atıl

masına baQhdır. Hemen burada bir 
noktayı açmak Istiyoruz: Yenı dö
nem atılımı hareketli silahlı propa
ganda birlikleri lle başlatılamaz. 

Kısaca yenı dönemde eski yaşam 
ve mOcadele tarzı fazla bir anlam 
Ifade etmeyecek, Onemli gelişme
lerin yaratılmasında söz sahibi 
olamayacağı gibi, herhangi bir 
tıkanma anında Ise kendi kendisini 
tasfiye ettirir. O halde, yeni dönem 

harnlemizi başarılı kılmak Için, 
gerilla mocadeleslnln Oslenme, 
örgOtlenme, yOrOtme ve denet
leme gibi pratik yönetım sorun
larının çözoma Için gerekli olan her 
şeyi yapmak zorundayız. Mevcut 
gOcOn en Iyi bir tarzda kullanılması 
ve biraz yaratıcılık bizi ulaşmamız 
gereken sonuca götOrecektlr. Bu
nun yanısıra, düşmanın ulusal kur
tuluş mOcadelemlze dayattığı ve 
bir karşı-devrim hareketi olarak 
geliştirdiği özel savaşın bOtan tak
tiklerını boşa çıkarmak ve bu sava
şı etkisiz kJimak da gereklidir. 

Yenı döneme Ilişkin olarak oluş
turduS)umuz planlarımız son dere
ce ayrıntılı ve zengin bir uygulama 
yöntemine sahiptir. Her arkadaş 
mOcadelenln bir dlnamo gOcO ola
rak. Parti taktlğlmlzl yenı döneme 
uygulamada birçok biçimi bulup 
gellştlrmelldlr. Bu yapılmadan halk 
savaşını geliştirme olanaQı azdır. 

Bu açıdan milHanlar rollerını oyna
rnail ve görevlerını yetkince yerine 
getlrmelldlrler. Adeta bir dlnamo 
gibi çalışması gereken pratik ön
derlik kendisini en kötO OIOmlere 
terkeder, kendiBini Işietmeyip ve
rimsiz kılarsa, bununla savaşın 

gellştlrllemeyeceOI gibi, kayıplar 

da önlenemez. Rahatlıkla yapılabl
lecek eylemiere girlşmek, başan
lamayacak veya o anda yapıla

mayacak eylemiere teşebbOs et
mek başarısızlıl)a kapıyı açık bı

rakmaktır. Birçok arkadaş savaşı 
gerilla savaşı biçimfnde derinleştir
rnek yerine, Isyancı özelliklerını her 
zaman konuşturmak Istiyor. Sa
bır, pratik ve yaratıcı bir zeka 
Isteyen gerilla eylemiiiiQinln geliştl
rilmesi yerine, uzun sOre paslflzml 
yaşamak, hep bir bakiantlll duru
mu yaşamak ve bundan sonra da 
anı bir çıkış yapmak felaketi ça
Qırmaktır. işte bu noktada gerilla 
komutanhQımızın roiO ortaya çık
maktadır. Görevterini ve rollerini 
yerine getirirse, gerilla komutanlı
Qımız başarı kazanır. 

Yenı dönem mOcadelemlzln 
Onemli olan dll)er bir sorunu Ise, 
gizliilgin derlnleştlrllmesldlr. Bu da 
öneml kOçOmsenmemesl gereken 
bir sorunumuzdur. EOer gerilla, 
gizlilik kurallarını Ihlal eder, açık 
hareket ederse, kayıp vermekten 
kendısını kurtaramaz. Son verdi
Olmiz kayıpların bir nedenının de 
bu olduQu bilinmektedir. GlzliiiQI 
derlnleştlrmek gerilla Için esastır. 
Düşmanın, hakkında bilgiye veya 
ıstihbarata sahip olduQu gerilla 
birimf yarı yarıya etkisiz bir hale 
getirilmiş demektir. AçıS)a çıkmış 
bir gerilla blriiS)Inln, glzliiiOI yenı
den tesis etmesi ayları alır ki, bu da 
çok Onemli bir zaman kaybına yol 
açar. Gizlilik kararianna uyan bir 
gerilla grubu, düşmanı sOrekli 
şaşırtacağı ve ona beklemediQI 
anda vuracal)ılçln,lnslyatlflsOrekll 
elde tutacak ve dOşmanı Işlemez 
bir hale getirecektir. Her şeyden 
önce dOşmanı Işlemez kılmayı 

bilmeyen bir gerilla gizlilik kural
larını Ihlal ettıQI gibi, aynı zamanda 
düşmanın bizi kuşatma altına al
masına da olanak sunacak ve 
düşmanın planlarını boşa çıkara

mayacaktır. DUşman bizim hakkı
mızda elde ettiQI bilgilere dayana
rak planlar oluşturmakta ve buna 
göre Ozerlmlze gelmektedir. EQer 
biz gizlilik kurallarını Ihlal edersek, 
dOşman karşısında zor duruma 
dOşerlz. Tam tersi bir durum Içine 
girer ve dOşmanı doQru olmayan 
yanıltıcı bilgller verirsek, glziiiiOI bu 
temelde sonuna kadar geliştirir

sak, Oslenmemlzl saQiam yapar ve 
taktlklerlmlzl en zengin biçimlerle 
başarılı bir şekilde uygularsak 
dOşmana bOyOk darbe vurmamız 
Işten bile değildir. Öyle ki 
düşmanın en bOyOk birliklerı bile, 
onun başına bir bela olarak ortaya 
çıkar. Düşmanın en bOyOk blrllkle-
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rini boşa çıkarmak, gerlllanın en 
temel özelliği olduğu gibi, bu du
rum aynı zamanda gerillanın usta
lığını kanıtlaması da olacaktır. Sayı 
ne kadar az olursa olsun, beş kişi 
bile olsa, böylesi bir taktiği uygu
ladığında ve punu üstün bir zeka ve 
yetkin bir plana dayandırdığında 
başarmak son derece kolay ola
caktır. 

Ulusal kurtuluş savaşımızın ge
llştlrlllp derinleştirilmesi gerekir
ken, bu görevin yetkince yerine 
getirilememesinin nedeni nedir? 
Mllltanlarımız savaşı, bir zeka ve 
mantık işi olarak el almamaktadır
lar. Hatta bazen öyle çatışmalara 
girilmektedir ki, düşmanın başarı 
şansı kesindir. Mesela, TC için 
askerlerin öiOmO fazla bir sorun 
değildir; öyle ki botan toplumu bile 
gözden çıkarmayı dOşOndOgün
den, onun Için askerlerin bir öneml 
yoktur. Biz askeri niçin hedefllyo
ruz? Silahını almak ve onu Işlemez 
kılmak Için. Fakat dUşman kuşat
masılçerisine girmiş veya çe m bere 
alınmış bir gerilla kaç asker vurur
sa vursun, Isterse çatışmadan ba
şarılı çıksın o savaşı kaybetmiş 

demektir. Düşmana verdirilen ka
yıpların önemını kOçOmsemiyoruz, 
ama bir kez düşman kuşatması 
altına giren bir gerilla başarısızdır. 
Bundan dolayı böylesi bir çatışma 
IçeriBine girmernek Için gerilla her 
şeyini ortaya koyacak ve kullana
caktır. Bir gerilla blrlll)lmlz en ufak 
bir kuşatma tehlikesi gördOI)Onde, 
bUtOn gocono bu kuşatmayı boşa 
çıkarmak Için kullanır. Usta taktik
Iere başvurarak ız kaybettlrlr ve 
düşmanın şaşkınıtOını daha da 
arttınr. Böylesi bir takttk tse gerll
laya gOç verır ve dOşmanın şaşkın
hOını daha da arttırır. 

Aslında dOşmana darbe vurma
nın yol ve yöntemleri bellidir. DOş
manla kendi eylem sahamızda 

çatışmaya girme durumundayız. 

Düşmana karşı beklenmedik an
larda pusu, baskın, sabotaj vb. 
eylemiere başvurarak, düşmanı 

aS)ır şekilde darbeleyeblllrlz. Şimdi 
bu kadar elverişli bir duruma rağ
men, hala bazı arkadaşların bu 
yönlerını geliştirmemaleri çok ye
tersiz ve garip bir tutumdur. Öyle ki 
bazı hallerde, dOşmanın kendisi 

..... Eter bir alandan, bir 

mınt1lcadan ve bir ktJrden 
batiararak gerilla 

taldllrlerlmlzl retklnce 
uygul.,...k, ...... ,.,,ef»>l 

gibi, biJrOmemlzln lcofullan da 
Olfılya çılcacalcflr. ~Ine bu 

NVafl gellftlrmenln çok 

t;eflrll ytJntemlerl vardır. 

~kat buna rafmen yıllardır 
pratflln h;erlalnde bulunan 

arkadaflann kendilerini 

gellftlrmemelerl tuhaf bir 

durumdur. Yıllarca dallarda 

Nvatı en aıcak bir ,.kllde 

yapran birinin, pratlfl 

ardınlatiCI bir rapor bile 

gellftltmflmeal bO,Uk bir 

retmezlflln lfadNidlr ... " 

lehinde ve özenle hazırladıS)ı bir 
çatışmaya arkadaşlar glreblllyor
lar. Açık ki, bu doQru bir tutum 
delllldlr. Böylesi çatışmalara gir
mernek ve bunları boşa çıkarmak 
gerekir. Diyelim ki, bir gerilla birll
Olmiz zorunlu olarak pusuya dOştO; 
o zaman yapacaOı çok açıktır: 

DOşmanın eline sa(J geçmemek 
Için sonuna kadar çatışır. Bizim 
burada Uzerlnde durduQumuz hu
sus Ise, milltanlarımızın böylesi bir 

duruma dOşmeden tedbirlerını 

almaları dır. 

Üzerinde durduğumuz bOtan 
bu hususlar, arkadaşların kolaylık
la geliştlreblleceOI taktik önderlik 
meseleleridlr. işte savaşı gellştlr
memızın ve kazanmamızın yolu 
buradan geçmektedir. Bu nedenle 
arkadaşlar geçmişte bUyUk zararı
nı gördOğOmOz yöntemlerden ken
dilerini kurtarmalı ve düşmanın 

Istediği bir' zeminde de011, onun hiç 
hazır olmadığı bir anda çatışmaya 
girmeli veya dOşmana vurmalıdır
lar. 

Halk savaşı, bizde hem coQraf
yanın muazzam birşeklide kullanıl
masını ve hem de kitle destelllml
zln örgOtlenmeslnl ve düşmanla 
lehlmlzde olan koşullarda çatış

maya girmeyi zorunlu kılmaktadır. 
Yaratıcı bir tarzda uygulayacal)ımız 
birçok taktikle dOşmanın özel sa
vaşını boşa çıkarabiliriz. ES)er bir 
alandan, bir mıntıkadan ve bir 
köyden başlayarak gerilla taktlkle
rimlzl yetkince uygularsak, savaş 
gellşeceOI gibi, bUyOmemlzln ko
şulları da ortaya çıkacaktır. Yine bu 
savaşı geliştirmenın çok çeşitli 

yöntemlerı vardır. Fakat buna raQ
men yıllardır pratiQin Içerisinde 
bulunan arkadaşların kendilerini 
gellştlrmemelerl tuhaf bir durum
dur. Yıllarca daQiarda savaşı en 
sıcak bir şeklide yaşayan birinin, 
pratiQI aydınlabcı bir rapor bile 
geliştirmemasi bOyOk bir yet
mezJIQin lfadesldlr. 

Halk savaşının gellştlrllme so
runu gOnOmOzde bOtOn özelliklerı 
lle ele alınması ve uygulanması 
gereken bir sanattır. KUrdistan'da 
yOrOttOQOmOz halk savaşında da 
bu sanatın gereklerını yerıne getir
mek zorundayız. Geçmişte bunun 
gerekleri yerıne getlrllmedl; bu 
biliniyor. işte bundan dolayı, bu 
sanatın ıcra edilmesinin gerekii
IIS)Inl, biz gözardı edemeyiz. 1986 
yılı Içerisinde yOrOttOQOmOz tartış
malar, eleştiri, özeleştiri ve çöZOm
lemeler, halk savaşımızı bu temelde 
geliştirmenin yolunu daha Iyi aç
mak Içindir. YaşadıQımız yenı dö
nemde savaş eoer belirtilen biçim
de yoQunlaştırılırsa bir anlam kaza
nacaktır. işı bu kadar özenle ele 
almamız. eQitlml derinleştirmemiz 
ve tartışma sOreclnl daha da yo
Qunlaştırmamız. gerilla ordulaş

masının temellerını atmak Içindir. 
Bu görevi yerıne getirmek Için 
sayının çokluOu veya azlıQı fazla bir 
sorun teşkil etmemektedlr. önemli 
olan bu komutayı gerçekleştirecek 
bir dUzene ulaşmaktır. 

KUrdistan'da halk savaşı yön
temı dışında başka herhangi bir 
yöntemle savaşın gellşemeyeceQI 
bilinmektedir. Geleneksel Isyan
ların yakın bir dönemde gellşe
ceQlnl pek sanmıyoruz. Yine, bill-· 
nlyor ülkemizdeki her şey mocade
lemlzln etkisi altında geliş

mektedir. Fakat buna ral)men, 
dUşman bazı erken çıkışları daya
tablllr. DOşman geçtiS)Imlz dönem
de plan ve programını buna göre 
yaptı; amacına ulaşmamış olsa da 
bazı blrllklerlmlzJ etklslzleştlrebll
dl. 

Gerilla blriiQinln avare dolaş
ması, köyiO lsyancılığının zıt bir 
biçimidir. Gerilla mOcadeleslnln 
reddl, tam bir tasfiye ve paslflzmı 
yaşamaktır. Bu açıdan, ne sonuçla
rını kaldıramayacaQımız. kayıplarını 

glderemeyeceQimlz gelişmeler, ne 
aylarca paslflzm ve ne de avare ge
rillacı lık Içerisine girilmelidir. Pra
tiksiz bir yaşam yerine, kOçOk bir 
eylemle, bOyOk bir Iş başarma esas 
alınmalıdır. Bunları kısaca bir kez 
daha özetlersek; bu, glziiiiQI geliştir
mek, Oslenmeyl, sıQınak vb. goç
lendlrmeyl, eylemsel alanda Ise 
sabotaj eylemlerini evlere, yollara, 
Işletmelere kadar yaymayı, dUş
man birliklerine karşı pusu, bas-
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kın gibi eylem biçimlerine glrlşmeyl 
kapsamaktadır. Düşmanı öyle bir 
duruma getirmeliyiz ki; gerilla alan
larına saidıracak cesareti kendi
sinde bulamamalıdır. Böylesi bir
çok kOçOk veya bOyOk çaplı eylemi, 
Insiyatifimiz altında planiayabilir ve 
uygulayabillriz. Planlarımızı uygu
ladıktan sonra yeniden bir plan
lama ve eğitim gerekiyorsa, bunu 
Oslerlmlzde yaparız. Yenı bir plan
lamadan sonra yeniden harekete 
geçeriz. 

BUtOn faaliyetimizin ve dikkatı
mlzin merkezinde gerilla olmasına 
raQmen, faaliyetimfzin bulunduCu 
her alanda önderlik gerçeOimlzln 
uygulanması sorununu ele almakta
yız. Temel OrgOtlerfn yanısıra, tali 
örgütler de oluşturu labilir. Kentler
de de gOcOmOze gore OrgUtlenme 
geliştlrlleblllr. Halkı örgOtlemenln 
sayısız biçtmleri vardır: Kitleler 
ekonomik amaçlar etrafında bir 
araya getirilebilir, sosyal-siyasal 
örgotıenmeıerı yaratılabilir ve hatta 
dUşman kurumlarından da yarar
lanılarak bu faaliyetler gellştlrlle
blllr. Botan bu örgOUemeler kitle 
temeli oluşturacağı gibi, aynı za
manda maddi ve manevi birçok 
destek de sunablleceklerdlr. Bak
bOında gökyazanden başka bir şey 
görmeyen gerilladan deQII, aynı 

zamanda kitlelerı gören ve onlan 
bir ağ gibi örmesini bilen bir gerilla
dan bahsediyoruz. 

SOrekli olarak belirtildllll gl • 
bizde gerilla esas olarak siyasi btr 
örgOtlenmedlr. Gerilla sllahlıd r. 
ama gerilla birliğinin komuta kade
rnesi bölge, mıntıka, köy kornit 
veya temsllclllktlr. Gerlllanın baf
langıç aşamasındaki roiO böyled r. 
Gerilla daha sonra geliştıkça ve 
lşböiOmO derlnleştlkçe mutlaka 
daha delllşlk biçimlere kavuşa
caktır. Burada esas olan gerlllanm 
böyle bir esprl temelinde ele alın p 
geliştirilmesidir. Gerilla silahlı pro
pagandanın görevlerini daha gel 
tlrllmlş biçimiyle yOrOtor. Yan 
sadece askeri de011, siyasal, örg -
sel faaliyetleri de yOrOtOr. Bunu 
yanısıra parti çekirdeklerini Orgot
ler ve bunun etrafında daha gen ' 
bir örgOtlenmeye de girer. Aynca 
Içinde bulunduQu duruma göre 
diğer alanlarla da bal)lanblann 
kurar ve oraları da besler. Bunun 
Için yan Ilişkiler oluşturur. TOrkiye 
alanına da katkılarını yapar, hatta 
Avrupa lle de zaman zaman lllfk 
geliştirir. BOton bunlarla birlikte 
gerlllanın geniş bir programını 

ortaya çıkarmak, pek öyle zor 
deQIIdlr. BellrttiQimlz şeyler, diQer 
alanlar Için, Avrupa vb. Için de 
geçerlidir. O alanlar da Ilişkilerini 
geniş bir çevreye yayablllrler. Kı
saca, devrlmcllil)ln her alanda aynı 
Ozle yOrOtolmesl gerekmektedir. 
örneQin, "burası Avrupa" vb. diye
rek son derece gevşek, Parti ru
huyla çelişen, son derece disiplin
siz, kendi başına buyruk özerk bir 
faaliyetin gelişmesine göz yuma
mayız. En az askeri örgOtlenme
mlze hakim olan bir disiplini o 
alana da mutlaka hakim kılmalıyız. 
Devrimeller bulundukları alanın 

somut koşullarını dikkate alırlar, 

ama bOtOnOyte onlara boyun eOip 
kendilerini bu koşullara uydurmaz
lar. Nasıl bir görev olursa olsun, 
diplomatik bir görev de olabilir, 
sonuna kadar dlslpllnle yOrOtOI
mek zorundadır. Partimizin görev 
anlayışını yozlaştırmak, bunu Par
tlnin genel gelişimine ve önderlik 
gerçelline karşıt bir biçimde kul
lanmak, bunu sOrdUren kişllerin 

Partiyle bütOnleşmeyeceklerlnln 

bir kanıtı olarak, bunların Parti 
saflarından tasfiye edilmesini geti
rir. Partimiz de uzun vadede herkes 
bir asker, bir komutan olduğu gibi, 
bOtOn görevler her alanda askeri 
bir ruh ve dlsipllnle yerine getirile
cektir. Bugün nerede olursak ola-
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lım, savaşı geliştiriyor ve silahlı 

mOcadeleye kOçOmsenmeyecek 
katkılarda bulunuyoruz. Savaşın 

bUtOn lojistik ihtiyaçlarının temin 
edilmesi ve sorunlarının çözOmU ne 
kadar, her konuda gOcOmOzO ka
lıyoruz. Dlaer alanlar da mocade
lenın geliştirilmesine gOçlerlnl ka
tabllirler. 

GOniOk yaşamımızdan, tavır ve 
davranışlarımıza kadar bUtOn ya
şamımızı askeri bir disiplin Içeri
sine alıyoruz. "Ülke dışı barışçıl bir 
alandır" diye kendimizi Ihmal 
edip aldatamayız. Yaşamımız as
kerldlrve bu yaşamda hesap hatası 
yapılmamalıdır. Şu açık olarak 
biliniyor ki; PKK önOmOzdekl sO
reçte gerçek anlamda bir komuta 
merkezi olacaktır. Halk savaşı sa
natının derinliğine kavranması ve 
her Partl Oyemlzln askeri ve kur
may niteiiQlnln gittikçe derinle
şmasi zoruludur. BOtan bunlar 
kitleleri de kapsayarak bir halk 
ordulaşmasını sağlayacaktır. Bazı 

alanlarda siyasal yön, bazı alan
larda Ise askeri yön ağırlıkta ola
bilir. Yine bazı alanlarda bir pro
paganda ve geclkmell bir silahlı 

mOcadele sözkonusu Iken, diğer 
alanlarda ise yoğun bir örgotlenme 
ve erken bir silahlı mOcadeleyl 
yOkseltmek mOmkOn olacaktır. 

Böylesine bir gelişme temelinde 
birçok şeyin Içiçe geçec&al ulusal 
kurtuluş savaşında herkes faaliyet
lerını buna göre ayarlamak zo
rundadır. 

Parti ve önderlik gerçeOimlzl 
zengin örneklerle ortaya koyduk. 
Bu temelde mllltanlarımızın önder
lik gerçeği ve bunun gerektirdiği 
görevlerin dışına düşmeye

ceklerini umut ediyoruz. ister Olke 
Içinde olsun, isterse de ülke dı
şında olsun milltanlarımız kendi
erini o kadar dararttıtar ki, Insana 
OrkOntO verebilecek bir dUzeyde 
Partlyi en kötU tehlikelerle karşı 

karşıya bıraktılar. Yaptığımız açık

lama ve değerlendirmeleri& Partlyi 
doğru ve gelişkin bir dOzeye ulaş
tırmak Için çabalarımızı yogun
laştırıyoruz. Bunlar karşısında hiç
bir arkadaş "ne de olsa eskiye göre 
iylylm" diyerek kendisini bir rahat
lama içerisine dOşOremez. O halde 
yenı dönem görevlerine, aydın

lanmış ve netleştlrilmlş bir çerçe
vede yaklaşarak, halkımızın ve 
çağın bizden beklediği öncO ro
IOmOzO, PKK önderlik gerçeglne 
ulaşarak, bunu bOtiln yaşamımıza 
ve faaliyetierimize egemen kılarak, 
sarılalım ve bunları başarılı bir 
şekilde tamamtayalım. 

SONUÇ: 

Baştan beri yaptıQımız deQer
lendlrmelerden çok açık bir şekilde 
ortaya çıktı ki, önderteşmeyl engel
leyen ve kesinlikle ön One geçilmesi 
gereken anlayışlarda ısrar doğru de
ğildir. Bunların Ozerlne daha erken
den yOrOmemlz gerektlj:il açıktır. Her 
arkadaş da bu ögelere karşı mOca
delede görevlerını zamanında ye
rine getiremediğinden dolayı ken
disine kızmaktadır. Evet, bu durum
dan sadece öfke duymak.Ja yetln
memek, aynı zamanda gereklerini 
de yerine getirmek gerekmektedir. 
Öyle ki, her koşul altında başarma 
ve kazanma azmlnl, bOyOk bir karar
lılıkla arkadaşlar yareklerinde 
duymaktadırlar. Bunun dışında baş
ka tUrlU bir sorumluluğu taşımaya
cağımızı açık olarak belirttik. Bu tur 
ögeterin sorumluluğunu yeterince 
taşıdık. Görevler-Ine karşı sorum
suz, Ilgisiz ve başarısız olan ve bu 
nedenle kayıp verecek olan birinin 
sorumluluğunu Ostlenemeylz. Biz
de bir duyarlılık, insanın hayatına 
saygı vardır; bir milltan bunu temel 
bir özelliği haline getirir ve bunu 
temel alır. Çerçevesını baştan beri 
çizmeye çalıştı(iımız milltan budur. 

işte, bundan dolayı bu gerçeklikle 
bir baglantısı olmayan bir militanı 
kabullenmeyiz. EOer bunlar dev
rimciliği bu şekilde anlıyorlarsa 

saflarımızdan ayrılablllrler. Açık 

bellrtelim, böyle tipiere Ihtiyacımız 
yoktur. 

Çerçev~slni çizdiğimiz militan 
özelliklerle ancak Parti faaliyetleri
ni gellştirebillrlz. Bu görevin çeşitli 
gerekçelerle kapatılmasını asla 
kabul etmeyecegiz. Örgüt çeklr
degimizln çerçevesi, çizdiğimiz 

tanıma uyması bUyUk bir önem 
taşımaktadır. BUtUn bunları Partl
mlzin sadece gUncel bir görevi 
olarak değil, aynı zaman tarihi bir 
görevi olarak da kabul etmekteyiz. 
Buna bu kadar önem vermemiz, 
önOmUzdekl yazyılları kazanmak; 
yazyıllardan beridir halkımızdan 

kopartılmış olan yaşamı ve özgUr 
bir geleceği yeniden yaratmak 
Içindir. Mademkiiyi bir şeklide ya
şamak Istiyoruz. O halde, bunu 
mUmkUn kılacak yUce, anlamlı, 

doğru bir öze ve biçime ulaşmak 
zorundayız. işte burada bir çelişki
var. Bilindiği gibi çelişkiler, azerin
den atıanarak çözOmlenemez. Bizzat 
çözUma Için mUcadele etmek ge
rekir. Görevine gerçek anlamda 
sahip çıkan biri, çelişkisini olumlu 
yönde çözer. Neden veya bahane 

·-- E(Jtw ldfl ,..amın en aoyfuauna 
ulatmek latlyoraa gtsrevlnln 

adamı olur. Bu konuda otorite 
olur, tsnemll giJrevler allf, olgun 

ve dirayetli bir kltlllle ulefır. 
i tt• biJyleal giJrev adamlarının, 

aonuna kadar yanındayız. 
Bunun Için arkadatlara •onuna 

kadar da ylll'dımcı olmaya 
ltazınz. Bazılarının durumuna 

gerçelrten f8fırıyoruz: 
Bir yandan Partinin Iyi bir dlf/111, 
giJrev adamı olmak lltemlyor, 

dlfer yandan lle Partiden 
vazgeçmiyor. Gerçekten 

bunların dummuna bakıp da 
acımamak e/de de§ll. Bazıları 
adeta yıllarını tUketlyor, ama 
geldili nokta /çler ac111 ... " 

aramak, görevlerini başarmak ko
nusunda, kişinin kendisini aldat
masıdır. Her arkadaş, bu konuda 
bizim yaptığımız gibi, bu tor hatlf
liklere değer vermemeli ve görev
lerin çözOmOnO yetkinilkle yUrOt
melidlr. 

Birçok arkadaşın tutumunun 
hala olumsuz oldul}u da bilin
mektedir. Her görev, kavranması 
ve uygulanması konusunda ilgi ve 
Istek fazla olursa, başarılması zor 
degildir. Her ne pahasına olursa 
olsun çelişkiyi olumlu yönde çöz
mek gerekmektedir. Eğer çelişki 
olumlu yönde çözOmlenmezse, bu, 
örgUte yapılabilecek en bOyUk kö
tOIOk olur. Bundan dolayı kurallara 
ve mOcsdeleye bağlı bir yaşam 
vazgeçilmezdir. Bazıları adeta Don 
Klşofun yeni çal}a karşı savaşması 
gibi, doğru önderliksel gelişme lle 
savaşmaktadırlar. Halbuki, bunlar
la savaşan yaşayamaz. Bunlarla 
bOtOnleşen yaşamın en yücesini 
yaratır. EOer kişi yaşamın en sayiu
suna ulaşmak Istiyorsa görevinin 
adamı olur. Bu konuda otorite olur, 
önemli görevler alır, oiQun ve dira
yetli bir kişiliğe ulaşır. Işte böylesi 
görev adamlarının, sonuna kadar 
yanındayız. Bunun Için arkadaşlara 
sonuna kadar da yardımcı olmaya 
hazırız. Bazılarının durumuna ger
çekten şaşırıyoruz: Biryandan Par
tının iyi bir dişlisi, görev adamı 
olmak istemiyor, diğer yandan Ise 
Partiden vazgeçmiyor. Gerçekten 
bunların durumuna bakıp da acı
mamak elde değil. Bazıları adeta 
yıllarını tOketlyor, ama geldiği nok-
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ta lçler acısı. Hatta bazıları daha da 
Ileri gidiyor, bu yılların hesabını 

Partiden çıkarmak istiyor. Başarı
sız bir pratiğin sahibi olarak, sUrek
ll boşlugu yaşayan ve görevlerin 
boşa çıkarılması Için çalışmış olan 
biri, Partiden hak isteyemeyecaği gi
bi, Ilgi de beklememelldlr. Böylesi 
bir yaklaşım dOrUst bir tavır değil
dir. Bu tUr tıpiere satları sıkı bir şe
kilde kapalı tutmak gerekir. 

ButUn bunlardan nasıl bir so
nuç çıkarılabilir? Partimizin doğru 
önderlik ve yönetim gerçeğine ulaş
mak Için, hiçbir karşı çaba, sinsi, 
muğlak ve açık tavır engel olamaz. 
Şu iyi bilinmeli ki, hiçbir şey gerçek 
bir Parti mllitanlığından, örgUtsel 
görevleri başarmadaki bilinç, ça
ba, azim ve Istek kadar daha de
ğerli olamaz. Bizde mUcadele an
cak bu temelde kazanılablllr. Mlll
tanlarımız, bOtOn örgotsel faaliyet
lerinde temel almaları gereken 
gerçekilkierin bunlar olduğunu de
rinden yOksak bir sorumluluk ve 
duyarlılık lle kavrayıp çözOmleye
blldikleri oranda, hem kendi yetkin
leşmelerini geliştirecekleri gibi, hem 
de gerçekten arzulanan önderler 
seviyesine geleblllrler. Bunun dı
şında hiçbir yönteme ltibar edilme
melidir. Bir militan, bunun mücade
lesini sadece kendisinde değil, 

bUtUn çevresinde vermeli ve hakim 
kılmalıdır. 

Doğru önderlik ve yönetim ger
çeğini hakim kılmak Için, mesele
leri daha somut olarak ortaya koy
maktayız. Yine, doğru gellşmemlzl 
dumura uaratmak isteyen olumsuz 
ögelerin Uzerine de gltmekteylz. 
Bunların teşhir ve tecritini yoğun 
bir şekilde yOrOtmekteylz. Böylesi 
bir faaliyeti yoğun olarak sOrdUr
memlz, Işte bunların bu özellikle
rinden kaynaklanmaktadır. Bu an
layışlar, örgOtlenme ve eylemlim
kansız kıldıkları, Parti taktlğlmlzln 
hayata geçirilmesini en tehlikeli bir 
biçimde kemirdlklerllçln, teşhir ve 
tecriti yogunlaştırmaktayız. Kong
re belgeleri, Partl belgelerlmlzl ve 
uzun bir sOreden bu yanadır yapı
lan değerlendlrmelerlmlz, bu ko
nudaki tutumumuzun haklılığını or
taya koymaktadır. Yine birçok ar
kadaş, bizzat bu durumu yaşadı. 
Buna rağmen, biz böylesi olumsuz 
gelişmelerle bir kez daha kar
şılaşmamak Için bu kadar değer
lendlrmeyl yaptık. 

Devrimin, dogru önderlik konu
su başta olmak Ozere her konuda 
var olan inadı, her tUrlU bireysel 
inattan daha gOçiOdOr. Devrımcı 

örgütlenmenin inadı çok gOçiOdOr, 
buna lnanmalısınız. Yani o eski 
"KOrt katası"yla ya da TOrkiye so
lu'nun kafasıyle yaşamayalım. Biz 
Kemalizmi, ağalığı ve aşlretçillği 

mahkum ettiğimiz kadar, bunun 
dotaylı yansımalarını da mahkum 
ediyoruz. PKK şu olayı netleştire
cek ve keslnleştlrecektlr: PKK kad
roları adeta yağ gibi kayar, bir 
örOmcek gibi Ise örgOtleyicidir. 
Yeniyi yUksak bir örgOtlenme lle 
yaratır ve bu çalışmada yer alan 
Insanları adeta hamur gibi yOOurur 
ve biçim verirler. Yine, herkese gö
revini ve rolOnO tam oynatırlar. 

Böylece arzulanan önderliğa ula
şırlar. işte PKK kadroları bunları 
başaran adamdır. 

Her arkadaş da böylesi bir dü
zeye ulaşmak zorundadır. BugUn 
öz çıkarlarımız ve Olkemlzln bağım
sıziıCı bunu gerekli kılmaktadır. 

Bunun dışında hiçbir yöntemle u
lusal ve sınıfsal mOcadeleyi kaza
namayız. Bizim bUtOn bunları geliş
tirmemiz, halkımızın azgın dOşmanı 
faşist TC lle tarihi hesapiaşmayı 
yapmak Içindir. Bizim karşımızda 
zorlu bir faşizm vardır. Bu faşizmin 
yüzbinlerce devrimeiyi ezdtainl, 
örgOtsUz bıraktığını ve tanınmaz 
hale getirdiğini unutamayız. Faşiz
min olduğu her yerde mutlaka bO-

..... 111. Kongre lle birlikte açılan 
yeni dtsnemde en tsneml/ 

giJrevlmlz olan silahlı halk 
uvatını ge/lftlrmek, bu temelde 

Parti, Cephe ve Ordu 
tsrvOtlenm .. lnl derinletiirmek 

ve uterl kaunmak Için tsnderllk 
ve yiJnetlm gen;elcllllmlzln 

bOtUn temel ltu•u•lannı yerine 
getirmek zonında_yız. Bunlar 

yerine getirildllinde lae bapnlı 
bir pratik ve bUyUyen bir 

devrimcilik mUmlcUn olacaktır. 
işte, bOtUn Partlll mllltanlarımız, 
bu gerçelri/fe ulatmayı aadece 

bir giJrev olarak defll, 
balımatzlık ve tszgUrtUie 

ulatmanın · biricik, vazgeçilmez 
bir gerefi ola,..k da 

benlmaemelldlrler ..... 

yUk anti-faşistler de olmak zorun
dadır. Ortada bu kadar uygulama 
olacak, bir de her şeye ve hem de en 
haksız bir biçimde hakim olacak
lar. Buna karşın bizim devrimci 
topluluğumuz da görevlerine karşı 
bu kadar Ilgisiz, sorumsuz ve ba
şarısız kalacak. Açık ki böylesi bir 
durum kişiye bOyUk bir rahatsızlık 
verır ve kişi kendisini rahat hisse
demez. Dar ve basit bir eylemelllkle 
sorunların Uzerine yUrOnemez ve 
bu görevlerin altından kalkılamaz. 
Masele olan, sorunu kökiO bir bi
çimde çözmektlr. işte biz böylesi 
bir çözOme mutlaka ulaşacağız. 

BugOn PKK kendi şahsında ön
derlik sorununu çözOmlerken, aynı 
zamanda TOrkiye solu'nun da bO
yOk bir aksikiiğne çözOm getiriyor. 
Dolayısıyla PKK, ulusal olduğu ka
dar enternasyonalist bir görevi de 
gerçekleştiriyor. B·unun için mill
tanlarımızın temsil ettiği kişiilk çok 
yetkin olmak zorundadır. Atılan her 
adım bOyOk bir sorumlulukla ger
çekleştlrllmelidlr. Kişilerin geçmişi 

böylesi bir görevi yerine getirmeda 
fazla bir önem taşımamaktadır. Bizi 
bekleyen görevler mutlaka önder
leşma konusunda bUyOmemizl şart 
koşmaktadır. PKK, böylesi bir bO
yUkiOğe sahip çıkan bir örgUttOr. 
Bu bOyOkiOğe ulaşmak Için şehitler 
vermiş ve bOyU k acılar yaşamakta
dır. Dolayısıyla PKK, hem böylesi 
bir bOyOkiUğe layıktır ve hem de bu 
görevlere sahip çıkmak zorun
dadır. Bizdeki namus, uyum, yol
daşlara ve halka bağlılık, dOrOstiOk 
ve onurluluk anlayışının anlamı bu
dur. 

Halkımızın öz çıkarları önUne 
dikilen en bOyOk handikaplar
dan biri olan bu handikapı mutlaka 
aşacağız. ÖrgOtlenmenln zorluk
larını biliyoruz. ÖrgUtlenme bazıla
rının yaptığı gibi lose ve laçka bir 
örgOt yaratmak degildir. Bu tOr 
örgOtlenmeler, her tOriO Ilkesizlik 
temelinde kitleleri bir araya getirir
ler, ama bir faşist darbe bu örgüt
lenmenin altını OstOne getirmek a
çısından yeterlidir. Biz böyle bir 
örgOtlenmeye veya bu tarzda bir 
boşluk doldurmaya Ilgi bile duy
muyoruz. Bizim örgOtlenmemiz 
yoğun ve sıcak savaşım ortamında 
Ideolojik, politik ve askeri görevle
rin Içiçesomutlaştığı bir militancaör
gOtlenmedlr. Bu sadece bir korni
teye işlerlik kazandırmak Için değil, 
bahsedilen örgOt hayatın her ala
nında en yoğun silahlı mOcade
lenln örgOtlendlrllmeslnden tuta
lım, kitlelerin gereksinim duyduğu 
en gerçek örgUtlenmelere kadar, 
başarı ile çözOmlenmesl gereken 
bir örgOtlenmedlr. Bu örgOtlenme 
her düzeyde gerçekteştiriirnek ve 
yaşamın her yönOne hakim kılın
mak zorundadır. 

PKK önderlik gerçeğine ula
şılmasını ve bu temelde dev bir 
başarının yaratılmasını bir gOn 

Sayfa 17) 

Içinde beklemiyoruz. Mevcut mi
litan yapımıza zaten böylesi 
bir dayalmamız da mevcut. 
değildir. Bu, şu anlama gelmez: Hiç 
çaba göstermemek. Hayır! OlaOan
OstO bir çaba ve gOcU mutlaka 
göstermek ve önderlik gerçe
ğinin temsilini tam olarak yapmak 
zorundayız. SOrekli vurguladıl}ımız 
gibi bu olmazsa olmaz tarzında bir 
görevdlr. Sadece halkımızın bu 
gOnUnO değil, geleceglni kurtarmak 
da böylesi bir görevin gerçekleşti
rilmesi ve yerıne getirlimesine bağ
lıdır. Bunun için olağanOstO çaba
nın yanısıra, en kUçOk olanaklar 
bile birleştirilerek, bu görevin ge
rekleri yerine getirilmelidir. Bu ko
nuda endlşelerimizln artmasının 

nedeni, arkadaşların en basit örgOt 
sorunlarına bile çok yetersiz, ilgi
siz ve yöntemsiz yaktaşmaların dan 
dolayıdır. Eğer her arkadaş bu
lunduğu yerde rolOnU tam anla
mıyla oynayabllseydl, bugOn çok 
daha Ileri gelişmeler Içinde bu
lunurduk. Rusya devrimellerinin ve 
dOnya halklarının bOyUk lideri Le
nin, "Bana yüz devrimci verin Rus
ya'nm aft1m üstüne get/reylm" di
yordu. Oysa bugUn bizim sayımız 
yazıeri çok aşıyor. Yine, eğitim ve 
örgOtleme Için her şeyimiz var. O 
zaman bUtOn bunların asgarı dü
zeyde bile kullanılmaması neylifa
de eder? Bu konuda ilglslzllgln, Is
teksiziiğin ve çağa gerektiği gibi 
girmedeki zayıtlıgın varlığını gös
terir. 

Parti ve halkımız, lll. Kongre lle 
birlikte yeni bir dönemın Içerisine 
girmiştir. Bu dönemın özellikleri ve 
öneml bilinmektedir. Yaşamak ve 
halkımızı bağımsız bir Olkeye u
laştırmak Istiyorsak, bu dönemı 

mutlaka ama zayıf bir şekilde değil, 
en görkemli bir gOçiOIOkte kazan
mamız şarttır. Yenı dönemı bu şe
klide kazanmak Için arkadaşlara 
gerekli olan eğitim verilmiş, görev
leri konusunda Ise Istenilen kadar 
aydınlatma yapılmıştır. BOtOn bun
lar da bir devrım Için yeterli bir 
dOzeyde gerçekleştirilmiştir. işte 
burada önemli bir sorun olarak, 
anlayış meselesi karşımıza çık

maktadır. Bu konudasoruna doğru 
yaklaşılırsa çözOmOne de ulaşmak 
mOmkOndOr. Fakat arkadaşlar 

kendilerini öylesi bir duruma dU
şOrOyorıar ki, hiçbir şeklide kabul 
edilmemesi gereken bir durumdur. 
Yenı dönemde bu tar olumsuzlukla
rın bir daha karşımıza çıkmaması 
Için bu değerlendirmemlzi gellş

tlrdik, 
lll. Kongre lle birlikte açılan yeni 

dönemdean önemli görevimizolan 
silahlı halk savaşını geliştirmek, bu 
temelde Parti, Cephe ve Ordu ör
gOtlenmeslnl derlnleştlrmek ve za
feri kazanmak için önderlik ve yö
netim gerçekliğlmlzln bUtOn temel 
hususlarını yerine getirmek zorun
dayız. Bunlar yerine getirildiğinde 
Ise başarılı bir pratik ve bOyUyen bir 
devrımciiik mOmkOn olacaktır. iş
te, bOtan Partili mllltanlarımız, bu 
gerçekllge ulaşmayı sadece bir 
görev olarak değil, bağımsızlık ve 
özgOriUğe ulaşmanın biricik, vaz
geçilmez bir gereği olarak da 
benlmsemelldirler. Parti satlarında 
doğru yaşamın, çalışmanın ve Iler
lemenin yolu, olmazsa olmaz olan 
önderlik gerçeğine, yanı PKK ger
çekliğine ulaşmaktan geçmekte
dir. Bu gerçekliği temsil gocone 
ulaşanlar tarihin ve çağımızın önle
rine çıkardığı görevleri bir kahra
mana yakışır bir şeklide yerıne 

getirirken, bunun karşısında duran 
lar Ise ezillp geçilecektir. Böylelerı 
bırakalım yaşam olanağı, nefes 
almak koşullarını bile kendileriiçin 
yaratamazlar. O halde, PKK ger
çekliğine ulaşmak ve bunun bir 
gereği olarak doğru önderlik ger
çeğini bUtonUyle temsil etmek ba
şarılmalıdır. 
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Baştarafi 1. sayfada 
süreçlerde saptırılan, anılarından 
onların ugruna savaştıkları amaç
lara ters dUşen sonuçlar çıkaran ve 
böylelikle onları kendi çıkarlarının 
malzemesi haline getirenler az de
gildir. Şehitlik kurumunun, bUtOn 
Insanlık tarihinde ve önemli gelişim 
sOreçlerlnde ortaya çıkan bu de
gerlerin anılması, hikaye edil
mesi, hatta sık sık yıldönOmlerlnde 
baglılık andlarının içilmesi boşuna 
de011dlr. Bu blrkavgagerekçesldlr. 
Bu, anlamına daha çok yaklaşmak 
ve onu saptırantarla mOcadeleyi bir 
kez daha yaşamak Içindir. Tabii 
sınıf mOcadeleslnln ve halkların 
savaşımlarının her anında görOldO
gO gibi, burada da yaygın bir bi
çimde karşıtların savaşı yaşanır. 

Onlara kendi gerici kişisel, ailesel, 
hatta dar ve bencil sınıfsal çıkarları 
Için yaklaşanlar bulundugu gibi, 
onlardan tOm Insanlık Için sonuçlar 
çıkaran ve onları böylelikle lnsanlı
gın, eşitliğin ve adaletin hizmetine 
sokanlar da vardır. Bu kurumu 
daha dikkatle Incelediğimizde ger
çekten görecegtz ki yaşamtarını 
önemli amaçlar uğruna feda eden
lerin bu anıları mOcadelenln bir 
doruk noktasıdır. Dolayısıyla onları 
gerıcı bir tarzda anma yerine dev
rimci bir tarzda anmanın mOcade
lenin bir gereOI oldugu ortaya 
çıkmaktadır. 

Bir hareketin ciddiyeti amaçla
rının tutarlılığından, mensuplarının 

gözOnO kırpmadan en değerli var
lıkları olan canlarını bu yOce amaç
ların başarısı Için her zaman feda 
etmeye hazır olmalarından kay- ' 
naklanır ve bununla sıkı bağlantılı
dır. Bir örgOtOn ne kadar tutarlı 
oldugunu öQrenmek istiyorsak, o 
zaman bu örgOtOn Oyelerlnln, Ister 
rahat ıster zor koşullarda, her tO riO 
gOçiOğO karşılamaya ve gerektlgl 
yerde bunun Için ölmeye hazır olup 
olmadıkianna bakmalıyız. Eğer bu 
gerçekten böyle anlaşthyorsa ve 
uygulamalar da bu yönde Ise, o 
zaman bu örgOt çok ciddi bir örgot
tOr. Yok e(jer lkbal ve rahatlık gon
ıerlnde değerlerin Uzerine hızla OşO
şenlerden, zor günlerde ve ufak bir 
baskı karşısında ise çll yavrusu gibi 
dağılanlardansa, söyledikleri ne 
olursa olsun bunların tehlikeli ol
dukları, halkların davası gibi yoce 
savaşımiarda bunların eline gOven 
duyulacak hiçbir şey verilmemesi 
gerektiOI ve bunun gereklerını ye
rine getlremeyeceklerl kesinlikle 
bellrtlleblllr. Eğer bir dava ul)runa 
ölenler varsa, o zaman yOceltll
meye layıktır. Hele bunu zorunlu
luk karşısında dellll gerçekten zo
runlu bir görevin bOyOk bir gönOI 
rahathğıyla yerine getirlimesi ve 
böylelikle ucunda öiOm olsa bl
le seve seve yoronmesl, sadece o 
'hareketin ve kişinin gerçek bO
yOkiOk ölçOtOdOr ve bunun kanıt
lanlanması olmaktadır. 

Bu uluslar Için de böyledir. Hat
ta enternasyonalizm Için de böyle 
oldul)unu kanıtlayan sayısız örnek
ler vardır. Bir ulus saldırıya uaradı
ğında ve çözOIOşe doğru gittll)lnde, 
onun mensupları öne atılamıyor, 
hesap soramıyor, sadece mırıltılar 
hallnde gözyaşlarıyla yetlnlyorsa 
ve tam da bu biçimde kölelere 
yaraşır soronme tOrOnden bir ya
şamı yeterli görOyorsa, bu ulus ve 
mensupları lanetlenmeye hak ka
zanmıştır. Böyle ulusları hiç kimse 
ne ciddiye alır ve ne de saygı duyar. 
üzerlerinde uygulanan baskının 
şiddeti ne olursa olsun, ne denli 
haksızlıkların kurbanı olurlarsa ol
sunlar. kendi özgOriOklerllçln aya
ğa kalkmaktan çekinenler her za
man köleler ordusu olarak anılma
ya ve Iğrenç bir biçimde gözlem
lenmeye mostehaktır. Dolayısıyla 
burada çok açık bir ayrım yapmak 
gerekmektedir. Ulusal kurtuluş
çuluk adına bol bollaf edip de ger-

çekten ona verecek bir damla kanı 
olmayanların da lanetle anılmaları, 
bu nedenle Insanlık arasına çıkama
maları ve utançlarıyle her gOn bin 
defa ölmeleri bunlara yakıştırıla
cak en dOOru sıfattır. Bu böyle 
olmakla birlikte, bol bol ulusal bas
kıdan bahsedip haksızlıkların ne 
denli fazla olduQunu söyleyerek 
gözyaşı dökmekten ve demegojik 
laflar aretmekten öteye gitmeyen
Ierin sanki birer özgUrlUk savaşçı
larıymış gibi, halk arasına çıkmaları 
kadar lgrenç bir şey olamaz. Bun
ların bu demagojllerlne aldanmak 
kadar başka tOriO tehlikeli bir ya
nılgı Içine dOşOiemez. 

Bu nedenle ulusal davalar gibi 
önemli tarihsel davalarda derna
gojik olan, gerçekten ulusların kur
tuluşuna sadece daha fazla kölelik 
getiren, daha fazla yenilgi pslko-

lojlsl yaşatan ve daha fazla çOrU
meye elverişli bir ortam hazırlayan 
bu yaklaşımlar ve sahlplerlyle, bir 
ulusun yaşama kudretının onun 
özgOriOk savaşımına gözono kırp
madan kendini feda etmekle oran
tılı oduğunu bilerek, başlangıçta 

ıster bir kişi ve sonuçta Isterse 
milyonlar biçiminde olsun savaşa 
katılmaya ·karar verenlerin yakla
şımları ve pratiklerlarasında bOyOk 
farklar vardır. Eğer sonuç alınması 
gereken bu davaya bir katkı sunul
mak Isteniyorsa, bu konuda lklrclk
liğe düşmernek ve karşı tarafın 
demagojlslnl yerlebir etmek kadar 
onurlu bir görev dOşOnOiemez. Ta
rihe karşı soylu bir yaklaşım Içinde 
bulunanların değerlendirmeleri 
böyle olmak zorundadır. Ve gerek 
bunların pratikleri ve gerekse ta
rihte yaşanan sayısız örnekler, bize 
böyle bir davranış Içinde bulun
mamızı Istemekte ve bunun baQiı 
kalınması gereken ahlaki bir değer 
olarak sunmaktadır. Tarih zafere 
ulaşan tOm halklar ve sınıfların bu 
temelde hareket ettiklerini sayısız 
örnekle bize ööretmektedlr. 

insanlık allesinin ilk gelişim ev
relerinden gOnOmOze kadar sOrek
ll gelişme ve yücelme mOcadelesl
nln temelinde yatan savaşı m kural
larını böyle anlamak yerıne gerçek 
lle söz arasındaki kopukluğu en 
aşırı ölçülere vardıran, sözO ger
çeklerı gizlerneye kullanan, böylece 
mensup olduğu aşlretl, halkı ve 
ulusu aldatmak Isteyen, bunu o 
dönemin dar çıkarlarını ve basit 
yaşamını kurtarmak Için yapan
larla bunların karşıtları arasındaki 
ayrımı çok güçlü yapmak ve bunla
rın bUtOn tehlikelerine dikkat çek
mek, en az baskıyı uygulayan ve 
haksızlığı geliştıren güçler karşı-
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GERÇE 
sı nda olduğu gibi bunlar karşısında 
da duyarlı olmak, del)erll var
lığımızı kattıl}ımızdavanın geliştiril

mesiiçin şarttır. Bu konularda tari
hi öyle uzun uzadıya lncelememıze 
gerek yoktur. Bu bir gelişme kura
lıdır, hiçbir gOcOn çarpıtması bu tOr 
gelişmelerin varlığını ortadan kal
dıramaz. 

Çeşitli dinlerden kaynaklanan 

paslflzm ve kurtuluşu öte dOnyada 
aramanın, son derece sınırlı bazı 
gOncel yaşam olanaklarını kurtar
mak Için her türiO lçblrllkçlllk ve 
yaltaklanmanın karşı-devrimin 
mensupları tarafından bir ooreti 
haline getirilmesinden tutalım, bir 
karakter olarak karşımıza çıkarıl
masına varana kadar çeşitli biçim
lerde yaşatılmaya çalışıldığı bilin
mektedir. Bu eğilim en az doğru 
yönelim kadar Insanlığın gelişi
mine egemen olmak Isteyen bir 
yaklaşımdır. Buna aldanmamak ve 
doOruyu bulmak sadece klşiiiOin 
gerçekçi, dOrOst ve erdem sahibi 
olduc;unu gösterır. SözOnO etti
ğimiz çevreler her zaman gerçek
lerı başka tOriO göstermek lsteye
ceklerdlr. Bunların çıkarı tarihsel 
gerçeklerin bu şeklide gözardı et
mekteyatmaktadır. Bu nedenleher 
zaman bunları Iyi tanımak ve bun
larla ayrımı çok gOçiO yapmak ge
rekmektedir. 

Bu ayrımı sOrekli kılmadan, çok
ça eleştirdiğirniz baskı ve haksızlı
ğa karşı eşitılk Için mücadeleyi fazla 
llerletemeylz. Bizde de büyOk kişi
liklerin ortaya çıkmasını istiyorsak, 
Içinde bulunduğumuz gerçeklerin 
bunlar tarafından karartılmasına 
ve örtbas edilmesine karşı muaz
zam bir mücadele vermek bOyOk 
bir öneme halzdlr. Kendi gerçekll
ğlmlzl aydınlatmaya çalışırken bu 
ana yaklaşım Içinde kalmak kaydıyla 
daha doğruya yaklaşacak ve akı
şımızı daha sağlam yOrütebile
ceğlz. 

Kendi tarihimizde de bu kesim
den olanları görmekteyiz. Bunlar 
açık baskı, sömOrO ve zOimO uygu
layaniaris baştan beri işbirlikçilik 

Içerisine giren. özgür gelişmeyi gör
mek yerine yOreklerlne ve beyin le-

ERI M iZi A ILA RI 1 

o UTAS A :Tl 
rlne bağımlılığı yerleşti ren, giderek 
bunu bir kOltUr ve yaşam felsefesi 
haline getiren, yOzyılların ardarda 
devrilmesi lle bu özelliği daha da 
llerle~rek gOnOmüze kadar sOrdO
ren kesimlerdlr. Yine bunların bu 
gelişim soreelnde Işbirlikçiliğin da
yandığı tarihi zemin ve her zaman 
buldukları efendilere bağlılıktan 
aldıkları gOçle gOçlenmlş olarak 
gOnOmOze kadar geldikleri açıktır. 
Bu nedenle tarihimiz yalanla dolu, 
sözle gerçek arasındaki kopuklu
ğu gösteren, sözün yalan lehine 
tanıklık yaptığı ve bunu gerçektir 
diye kanıtlamaya çalıştığı bir tarih
tir. GOnOmOz toplumuna gelindi
ğinde, ortada duran gerçeklerlmlzl 
başka tOriO göstermek Için ken
disini toplumun en saygıdeğer söz
cOleri gibi gösteren, sömOrgecller 
nezdinde en iyi sözO söyleyen, ve 
sözOmona toplumun efendisi geçi
nen bu gOçler kadar dikkatle ele 
alınması gereken başka bir olgu 
yoktur. Gerçekler her yönOyla 
kavranıp ortaya çıkarılmak ve do
layısıyla toplumun gelişimini 
llerletmek, yaşanabilir bir du
ruma getirmek ve toplum öz
gOriOğe kavuşturulmak Iste
niyorsa bu kesimlerin tasfiyesin
den daha önemli bir Işin olmadı
ğı çok açık olarak görOiecektlr. 
ÇOnkO bu kesimler bizde her za
man açık baskı ve sömürO kadar 
toplumun gelişimi, kendi gerçek
liğine ulaşması ve tarihin em
rettiği bir doğrultu Içerisine 
girmesi önOnde engel olacak ni
teliktedir. 

Bu kesimlerin yarattıgı ve top
luma dayattıkları, gerçekleri gör
meyi adeta tıkamak Için toplumun 
gözeneklerini kapattıkları, bunu 
sOrekli bir şekilde güniOk yaşam
ları lle sOrdOrdOklerl çok açıktır. Biz 
bunlara TOrkiye açısından bir ör
nek verirsek, durumları daha Iyi 
anlaşılır. Nasılkl Türk egemen sı
nıfları bizzat kendi halkının özgOn 
çıkarlarını gerçekleştirmernek Için 
birçok oyuna başvurmuş, bunun 
Için nasıl davranmışlarsa, KUrt Iş
birlikçi egemenleri de yıllardan be
rı hep aynı biçimde bağımsızlık ve 
özgUrlUk diye bir değer tanımamış
lardır. Bu değerler Için hiçbir çaba 
harcamamışlardır. Bu yöniO çaba
lar Içinde olduklarını göstermeye 
çalıştıklarında Ise, bunu çıkarlarını 
sOrdOrmenln bir maskesi olarak 
kullanmışlardır. Bizde bir başka 
ulustan daha çok böylesi bir Işbir
likçilik gellşmlştlr. Bu lşblrllkçlllğl 

yalnız siyasal dOzayda degll, top
luma da bir alışkanlık ve gelenek 
olarak dayatmak bunu herkesin 
doğal yaşamının bir gereğlymlş 
gibi de geliştirmek esas alınmıştır. 
Bu aynı zamanda bOtan halka, hat
ta bütün allelere varana kadar her
kese empoze edilmek Istenmiştir. 
Bunun sonucunda yakın döneme 
kadar gerçeklerin silinmesi ve üze
rinde muazzam bir yalan egemenll
ğinin gelişmesi söz konusuydu. 

Böyle .bir sonucun ortaya çık
masında tek tek kişllerin sorumlu
lukları nedir? Hangi kuşaktan, her 
yüzyılda kimler ne kadar suç Iş
ledi? işte bu sorulara yeterli bir 
cevap vermek olanaksızdır. 

Burada, mO him olan şu kuşak 
veya kişiliklerin yaptıkları değildir. 
Bu durum bUtOn kuşaklar boyunca 
adeta bir zincirleme olay gibi ge
lişti. Bu, yüzyıllar boyunca etkilerı 

içiçe karışarak ve yoQunlaşarak de
vam etti ve gOnOmOzde giderek 
tom toplumun bağrını sardı, nefes 
almakta bile topluma bOyOk gOç
IOkler yaşattı. Toplum öyle bir nok
taya getirildl ki, kendi saygınlıOını 
yitirmekle kalmadı; kendi öz hak
ları Için Iki laf söyleme zahmetine 
bile katianmayacak bir dOzeye dO
şOrOidO. Toplumda öyle bir yapı 
ortaya çıkarıldı kı, Iki kişinin bir 
araya gelerek kafa kataya verip 
saygıdeğer bir iş Ozerlnde anlaşma 
Imkanı bulamadığı, herkesin adeta 
bir başkasının kuyusunu kazmaya 
çalıştığı, gemısını kurtarmak Iste
yenin çiğnerneyeceği onurlu bir 
değerin kalmadığı ve böylesi bir 
yaşamın da kişileri iliklerine kadar 
kuşattığı bir ortama varıldı. Hele 
gOnOmOzde en çapulcu, Insanı so
nuna kadar soymayı marlfet bilen 
bir gelişmenın yaşandıQı bilin
mektedir. işte böylesi bir duruma 
karşı sıradan tepkilerden tutalım 
bunların böyle gelişmesının tarih 
kökenleriıı: yakalamaya ve bura
dan yenı anlayışı, yeni yaklaşımı 
çabayı Oretmeyeverllmesi gere e 
bOyOk önemi belirtirken, bunun 
tam da PKK'nin tarih sahnes ne 
çıkışının tanımı olarak değerıand • 
rlleblleceğini belirtiyoruz. 

PKK'nin gerçeği bulma gOcO 
toplumun saygılı davranışiann 

temsil etmesi ve bu uğurda değe 
varlıklarını feda etmek Isteyenı 
varsa onları kucaklamasıdır. Buna 
bazı özelliklerı daha eklemek müm
kOndOr. PKK sadece gerçeği gör
mekle yetinmeyen, bunları ha 
olanın lehine değiştiren ve yalnız 
söz ve araştırma lle yetinmeyerek, 
daha gOçiO savaşım silahları ile 
ortaya çıkanların bağrında toplan
dığı bir akım ve bir gelişme olarex 
da görOimelidlr. 

Hepimizin şu veya bu düzeyde 
bu akımın Içine girmesi, başlangıç
ta son derece gelişmiş bilinç ögele
rine dayanmaktan ziyade; dikkat 
edilirse şu veya bu haksızlığa, düş.. 
kOniOğe kendini düşürmeden bazı 
doğruları savunmak, gerekirse bir 
adım daha Ileri giderek maddi bir 
gOç olma gerağina karar vermek, 
böylelikle saflarını sıklaştırmak, 
kendini daha Iyi tanımlamak, gide
rek kendisinde kendi halkını çö
zomıemek ve bu çözOmlemeyle 
birlikte gereken güce ulaşmak is
teyenlerin topluluğuna katılmak 

anlamına gelmektedir. 
Birçok Ulkede, Ister sınıflar Ister 

halklar adına olsun ortaya çıkan 
gruplaşmalarda yalın bir darlık 
vardır. Bunlar güncel olandan ha
reket ederler. PKK kadar hiçbir 
hareketin kendi çıkış temellerini 
tarihte aramak, gOncelllse doğrul
tulmuş tarih temeli Uzarinde doğru 
tespit etmek gibi bir çalışması ol
mamıştır. Tarihe bu kadar önem 
vermemizin nedeni, bizde tarihin 
oldukça saptırılmış olmasıdır. BI
zim tarihi bu şekilde doğru temel
lerde ele almamız, geleceği dev
rımcı bir tarzda kazanma şartını da 
yerine getirmek anlamını taşımak
tadır. Bizim doğruyu arayış kavga
mızın özü böyledir. 

Eğer kişller duyarsız değillerse, 
özüne ters dOşmemek ve kendine 
saygıyı yitirmemek anlamında ger
çeğe sarılma durumları varsa bu 
arayışın kendilerini karşıkarşıya 
getireceği gerçekler daha sonra 
söylensa de, başlangıçta buna ce-
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saretetmek bile son derece önemli 
bir olaydır; kişinin bu gerçekteri 
kabul etmesi ölçOsOnde işe başta
dığı Iyi bilinmektedir. Gerçekler 
çoğu kimse tarafından bilinmeyen 
bir şey değildir. Gerçekleri ortaya 
çıkarmak için birçok araştırma ya
pılmaktadır. Fakat kişinin kendi
sinin bunların sonucunu özOmse
mesı gereklidir. Bu hangi anlama 
gelir? Gerçeklerin halkların aley
hine bOyOk haksızlıklar biçiminde 
ve de görOlmemiş birzorbalıkla da
yatılması varsa, kişi hayatı paha- • 
sına da olsa, bunun gerektirdiği bir 
sözü söylemekten asla geri dur
maz. Böylesi bir tavır takınmak, 
gerçeklerin adını söylenmanın ki
şinin hayatına mal olduğu bir or
tamda hiç de basıt bir şey değildir. 

Dolayısıyla daha Işin başlangıcın
da gerçeklerin sözOsO olmak, -
bunu da aradım-buldum biçiminde 
değll-bunu gerektiğinde bO
ton varlığını ortaya koyarak savun
mak gerekir. Böyle bir dUşOneeye 
ulaşmış olan kişi , çok ciddi bir 
başlangıç yapmış demektir. Eğer 
böyle bir gelişim yoksa, basit bir 
baskı karşısında gerçeklerı ters 
yaz etmeye, başka bir şekilde gös
termeye ve buna ihanet etmeye 
hazır kişilikler varsa, bu kişiliklerin 
gerçekleri görmelerının veya za
man zaman söylemelerinin hiçbir 
anlamı yoktur. Gerçeğe en bOyOk 
hakaretın ve en bOyOk tehlikenin 
bunlardan geleceğin i hemen be
lirtmek gerekir. 

1970'1erde, biz olanca gOcO
mOzle gerçeğe yaklaşırken, bizim 
takındığımız tutumla bizden daha 
fazla gerçeklerı görme durumunda 
olanların gerçeğe bu sahte yakla
şımları arasında Ağrı Dağı kadar 
bir fark vardır. Onların gerçekiere 
yaklaşımı sömOrgecillgln ufak çe
kiç darbelerı karşısında, bu güce 
ruhlarını teslim etmekten tutalım 

da beyinlerını kansarii bir hale ge
tirmeye varana kadar hastalıklı bir 
yapı arzetmekte ve kendilerını yi
tirme noktasına kadar varmakta~ 
dır. Biz bu örneklerden önemli so
nuçlar çıkardık. Çıkardığımız en 
önemli sonuç Ise, gerç~ln sahi
binin halk olduğuydu. Bu Ise, hal
kın emeğinin değerlerıne sahip çık
mayı , ulusal değerlerı geliştirmeyi 
hedefler. Bunları böyle görmek, 
böyl~ savunmak önem taşımak
taydı. Başlangıçta Ikirciksiz ve son 
derece kararlı bir biçimde elde 
bulunan bUtOn araçlarla bunları 
etrafa hakim kılmak, en az savaşın 
sıcak cephesindeki mOcadele ka
dar gerekli ve anlamlı bir çıkıştı. 
Savaşı, başlangıçta gerçekleri ya
kalama dOzayinde böyle ele almak, 
daha sonrasını belirlemek ve sağ
lıklı getişimini sağlamak açısından 

bOyOk bir öneme sahipti. Bu aynı 
zamanda daha sonraki gelişme
lerin belirlenmesi açısından da ö
nemli bir başlangıcı oluşturmak
taydı. işte, digerleriyle aramızdakl 
kavganın bOyOk öneml burada or
taya çıkıyordu. Gerçekleri gören ve 
her an ona ihanet etmek durumun
da olan tutum la, onu görmek kadar 
savumanın da gereğini yerıne geti
ren tutumun arasına bir fark koy
mak başlangıçta elde edilen bir 
zafer olduğu için devrimda zaferi 
yakalamak kadar önemlidir. 

Şimdi, bu tanımlamaları yaptık
tan sonra, bu görOşU_mOzOn kanıt
lanması olan şehitlerin rollerine 

bakacağız. Sözlerimize bağlıhl}ı

mızın kanıtı -ki bu gerçekliğiifade 
eder- bu sözlerin sahipleri olarak 
en zor anlarda ve muazzam bir 
gOçsOziOk ortamında, adeta vahşe
tin kol gezdlği ve Insanların sa
dece yüreklerine dayanmaktan 
başka savaşım araçlarına sahip 
olmadıkları bir zeminde, ger
çeklerin en bOyOk temsilcileri olan 
şehltlerdir. Bazıları bu gerçağı ne 
kadar eksik ve yanılgılı göstermek 
Isterlerse Istesinler ve bu konuda 
ne kadar eksik yaklaşımların sahibi 
olursa olsunlar, gerçeğin kendisi 
böyledir. Eğer şehitler Için bir ta
nım yapılmak lstenlrse, Onlar böyle 
bir dönemde en azından daha son
ra kazanılan birçok zafer kadar, 
varlıklarında zaferin slmgeleştlği 

olaylardır. Onları kişller olarak da 
görmemek gerekir; Onlar bir kurum
rumdur. ÇOnkO Onlar milyonların 
en yanılgılı bir yaşamın kurbanı 
oldukları bir anda ve lhanetin ve 
kendine saygısızlığın her biçiminin 
alabildiğine yaşandıgı bir dönem
de, gerçeğin sözeoso olmak ve tek 
başına gerekirse bunları haykıra
rak yaşamak durumunda olan 
şahsiyetlerdlr. Böyle davranmak 
birçoğunun zanetttiğ i gibi kolay bir 
iş degildir. Bugün, birçok kişi bunu 
böyle anlamaktaveya böyle olduğu 
yanılgısına sık sık dUşmektedlr. 
Hemen belirtelim ki , bu en zor 
yaşamlardan birisidir. Eğer bugOn 
her sahada yOrütOien direnişleri

mize bir anlam biçmak istiyorsak, 
sadece dünyadaki örneklerinde 
olduğu gibi örnektemelere başvur
mak yetmeyecektir. Bu anlamayı 
kendi özgUI tarihsel konumumuz 
Içinde ele aldığımızda, günOmOze 
doğru gerçekleşenln ne oldugunu 
kavramaya çalıştığımızda ve doğ
rulardan yana tavır aldığımızda bO
ton değerıerimize bir anlam vere
bileceğiz ve doğru bir tanıma ula
şablleceğlz. 

işte bu tanımların en başında da 
bu mücadelenin doruk noktası o
lanlardan, adeta vartıklarını ada
yarak "hakikat budur" diye haykı
ranların kendilerinden daha göz 
kamaştırıcı ve gelişmeleri daha 
çok fetheden bir değerin, bir ku
rumun ve savaşımın olamayacağı 
çok açıktır. Dolayısıyla bir davanın 
ilk şehitleri o davanın tutarhlıı}ını ve 
zafere gidişini kanıtlar. Yine bu 
davanın temel harcının konul
duğunu, başlangıçtaki goç denge
sizliği ve demagejik ortamın ger- ı 

çekleri ört-bas eden karakteri ne 
kadar gelişkin ve güçiO olursa ol
sun, bununla ters orantılı olarak 
bizim savaşım degeriarimizin de o 
kadar geliştiğin i gösterır. Boton bu 
yOkselmenln zirvesını oluşturan 

şehitler, Işte bu güç dengesizliğini 
aşmak, bu ortamı yıkmak ve ger
çeğin ardıcıl zaferinin gittikçe kar~ı 
durulmaz gelişim hakkını elde et
mek Için en bOyOk olaydır. Burada 
ne adam vurmakla, ne çok söz 
söylemekle ve ne de bildiğimiz 

çeşitli etkinlik sağlama yöntemleriy
le sonuç almak mOmkOn değildir. 

Burada halklar Için çok belirgin 
olan bir şey yapılmak durumun
dadır; o da şudur: Koşullar ne ka
dar aleyhte olursa olsun halkın 

temel haklarını kazanmak için, bazı 
Insanlar kaçınılmaz olarak hayat
larını feda edeceklerdir. Böylesi bir 
adım hertUrlU etkinlik araçlannın 
sağlayablleceğınden bin kat daha 
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fazla halkları uyandırmaya ve aya
ğa kaldırmaya götOrOr. işte bunlar 
şehitların gerçekleştlrdl01 bOyOk 
bir hamle gOcOdOr. BOtan tarihsel 
davalar incelendl()lnde, bu dava
ların ilk çıkışlarında kendilerini 
böyle adayanların sOrekli anıldık
ları ve bu davaların daha sonraki 
gelişmesini koşullandırdıkları gö
rülecektir. 

Demek ki, Partimizin bu lik şe
hitleri, hiçbir araçla halkı bllinçlen
dirmeye ve uyandırmaya gOcOmü
zOn yetmeyeceği kadar büyOk bir 
gOcO elimizde yoğunlaştıran, bizde 
yarome takatını yaratan, gerçekle
ri miz! daha sıkı savunmaya götO
ren ve mücadeleye devam komu
tunu veren hakiki savaş değerleri
mlzdlr. Tabii eğer bunların Izleylei
leri ve sözcOieri bu bOyOk olay 
karşısında yılgınlığa düşmemişler 

ve bunlara sıkı bağlılıklarını sağ

lamışlarsa, bu böyledir. Yok eğer 
onların yol arkadaşları daha dökO
lan ilk kanı gördüklerinde ve böyle
llkle bu kanın kendisinde düşma
nın gUcOnO abarttıklarında ve ne
den düşmana karşı durulamaya
çağının demagojlsini yaptıkların

da, hele bir de bunu kendi netisie
rine yedlrdlklerlnde Ihanet başla
mış demektir. Dolayısıyla burada 
yenilgi de başlamıştır. Demek ki, 
şehitilk olayına doğru yaklaşım na
sıl zaferin temel bir ölçOtOyse; ona 
yanılgı lı, eksik ve yılgı n bir biçimde 
yaklaşım göstermek de lhanetin ve 
yenilginin başlangıcıdır. 

Başta Haki KARER yoldaş ol
mak Ozere, biz ilk şehitlerimizin 

anılarına baglılık sözOnO verirken 
gerçeklerı bu biçimde anlamaya ve 
açıklamaya çalıştık. Şehitlerimizin 

anısına en anlamlı bağlılığın Onla
rın davalarını daha da yoceltecek 
neler varsa onları bulmak ve erte
lemeksizin yerine getirmek biçi
mindeki bir anlayışla görevlere sa
rıld ık. Bu temelde o bilinen PKK'nin 
llanına ve Inşasına cesaret ede
blldlk. Unutulmamalıdır ki, bu ilk 
şehitlerimizi n bUyOk anısı altında 
ezici bir durumla karşılaşmamak, 
Onlara yanılgılı bir yaklaşımın geti
receği ahlaki çökOntOyO ve yılgın-

lığı kabul etmemek Için hiçbir yan 
etki ve koşulu gözardı etmeden 
atılması gereken en doğ~u dev
rimci adımın ne olduğunu görerek 
buna yöneldik. Bunun sonucunda 
Parti Programımız ortaya çıktı. Bu 
adım ne anlama gelir? Bu, anıya 
bağlılığın . bir parti ll anına dönOştO
rOimesl anlamına gelmektedir. Bu
nun için yoğun bir pratik faaliyet 
yürüttOk. Programın yazımının O
zerinden daha bir yıl gibi bir zaman 
bile geçmeden parti il~nını ger
çekleştirdik. işte bu olay şehitliğin 
ne kadar kudretli bir olay olduğunu 
ortaya çıkardığı gibi, bu anıtara 

doğru bir karşılık vermenin sağlam 
yolunun böyle olduğunu da orta
ya koymaktadır. 

PKK'nin llanına yönelirken, bl
linç dOzayimiz gellşmiştl. Billn
cimizi Manlfesto'ya dökecek kadar 

keskinleştirmlştlk ve mensup
larımız çoğalmıştı . Ama bütün bun
ların kendi başına bizi bir Parti 
llanına götOrecek ağırlıkta olma
dığını, "botan bunların etkisini yo
ğunlaştırmanın ve sağlam bir ya
pıya dönOştormenin temel harcının 
yine bu şehitların kanı olduğunu, 
onları gözardı etmeden ve onlara 
ters dUşmeden yapılması gere
kenin ta kendisi olduğunu, sOrekli 
bir biçimde belirtmek gerekmek
tedir. Tabii böyle yOce bir llana 
gittikten sonra artık şehitterin yo
lunda yürOmek Isteyenler, istedik
leri kadar kan dökebilir, istedikleri 
kadar gelişebilir ve bu uğurda her 
tUrlü çabayı serglleyeblllrler. ÇOn
kO bu gelişmelerin hepsi anlamını 
burada bulmakta; yine yeni yaşa
mın yolunu buradan açmaktadır. 
B OtO n bunlar ne anlama gelir? Anı
lar tazefenmiş ve bunlara doğru bir 
temelde sahip çıkılmışttr; ne kadar 
zorluk olursa olsun, ne kadar zor
balık uygutanırsa uygulansın ve 
ortam ne kadar demagojiye boğul
mak istenirse istensin, bir teorinin 
ve görOşOn geliştiremeyeceği öl
çüde sonuna kadar bağlı kalınacak 
değerler ortaya çıkarılmıştır. Bu
nun ise, bizim gellşmemizln anah
tarı olmasının yanısıra, daha sonra 
PKK'nln, taraftarlarının ve öncOie
rinln artmasında ve kitlelerin a
yağa kaldırılmasında temel ve be
lirleyici özelllkte bir değer oldljğu 
ortaya çıkacak ve bunun bu rolü 
teslim edilecektir. Şahltiere başka 
türiO yaklaşımların anlamsızlığını 

ister kendi pratlğlmizde olsun Ister 
başka pratiklerde olsun çok iyi 
gördOk. Yani şehitleri biraz gözO
yaşlı anmak ve yakınlarına biraz 
daha kolaylıklar sağlamakla yetin
mek hiçbir şeye yaramaz. Bu tarz 
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yaklaşım bizim toplumuzda yay
gındır. Bu tip olayların sahiplerine 
maddi değer verirler, hediyeler su
narlar, kendileriyle birlikte gözyaşı 
dökerler. Tabii, bu ancak gOncell 
kurtarmak Içindir. Yoksa şehittera 
bağlılığın anlamını kurtarmak Için 
değildir. Biz bu tOr yaklaşımiara 
baştan beri Iltifat etmedik. Bu tu· 
tumumuzu daha sonraki tom şehit
Ilk olaylarımızda da sOrdürdOk. 
Şahltiiği öyle ölülere bir gözyaşı 
dökme, Onların yakınlarının gön
IOnO almaişi gibi görmedik. ÇOnkO 
şehitlerlr:nlz bizim yaşayan gerçek 
değerlerlmlzdlr. Her ne kadarfizlk
sel varlıklarıyla aramızda olmasa
lar da ruhları ve bilinçleriyle ku
rumlaşmış ve yaşayan bir 
savaşçı ordu haline gelmişlerd i r. 

Ve bu nedenle diyoruz ki, şeh itJe
rimiz, yaşayan gerçek değerle -
mlzdlr. Bizler Ise sadece Onların 
yOce komutu altında hareket ha
linde olan savaşçılarız. Bu tanım b r 
abartma değildir. Eğer biz yaşa 
doğru devrimci dOşOncelerln -
bunlar önemli gerçekiere tekab 
etmektedir- yoğuntaşması olara 
anlıyorsak; diğer türlü bir yaşam 
ne anlamı olabilir? Fiziksel va -
lığımızın canlılığını korumasın 

kollarımızın ve bacaklarımızın a
reket etmesinin ve duygularımız 

çalışmasının hiçbir anlamı yok ur 
Eğer biz yaşamı bu kadar alt d 
zeyde bir kavrayışa götorm 
sak, bir toplumu yenide yaratm 
ve devrimci bir tarzda Oretme g 
bir amaçla yola çıkmışsak , ı şte 

amaçların içinde en değerli va 
şehitler ve dolayısıyla da ger 
yaşayanlar olduklarını kabul 
ceğiz. Yaşamı daha da yOceıtm 
anlamını aslında şehitleri daha 
çoğaltmak olarak, bunun ise 
şehitterin kendilerini bir ordu a
line getirmesi tarzında an a -
cağız. Bu, aynı zamanda ord 
mada tek doğru ve zafere g 
yolun seçilmesi anlamına gelnv.ıldAtliir~ 

BOtan halkların ve u lusların 

dikleri savaşlara bakalım: O 
kendi gerçeklerine böyle ya 
mışlar ve şehitlerini çoğaı 
zaferi de görmüşlerdi r. Aksı ha 
hep yenilmiş, ezilmiş ve lane 
mişlerdir. O halde bizim şeh 
hanemizin giderek zincirleme 
biçimde artması, şehitlerı 

kendi. kendilerını bir ordu a 
getlrmeslnden başka bir şey d 
ğildlr. Bizim yaptığımız Ise sadeoe 
onların taleplerinin sözeoso ol
maktır. Dikkat edilirse bugon hep · 
mlzin geldiği nokta tam da bud r 
Bizim şehitlerı anmamızın g -
çekçtiiği ve yaşanırllliğı burada or
taya çıkmaktadır. Burada bazı 
şiler Parti karşısında çok alt dOz -
lerde bir yaşamı savunabilir. Fa a 
nerede olursa olsun PKK bOn e
sinde yer alan ve şehitların anısına 

gerçekten bağlı olanlar kendiler 
yaşamaz ve hayatını her an b 
mücadeleye feda etmeye hazırd ır. 

Partimizin şehitterin anısına 

bağlılık temelinde oluştuğunun e
sin kanıtı yaşadığımız pratiktir. Ta
bil bu aynı zamanda tOmOyla ger
çekerimize doğru yaklaşma, ge -
çeklerimlzi llerıcı ve devrimci yön
de değiştirme, bunun Için örgll 
olma, bu örgütOn gözOpek milltan
ları haline gelme, tikren derinleşme 

ve pratikte keskinleşma anlamına 
da gelmektedir. Bunun etkilerinın 
sOrekli yoğunlaşmasının ulusal dı
renişln gelişmesi olduğunu biliyo
ruz. Bu. PKK'nin çakirdiğinin yet
klnleşmesidir. BUtOn bunlar da 
halkın siyasal ve askeri ordulaş
ması demektir'. işte şahltierin ken
dilerini ordulaştırması derken. on
ların kızıl bir .şerit, bir ana damar ve 
bir belkemiği gibi tom varlığımızı 
baştan sona kadar eklemlendiren, 
bağlayan ve hayat veren değerler 
olduklarıni vurgulamak istiyoruz. 

Eğer şahltiere bağlılığı, "vah 
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şöyle bir parçamız koptu, vücu
dumuz paramparça oldu, bir daha 
dirlimesi olanaksızdır" biçiminde 
anlarsak ve onları böyle anarsak, 
herhalde düşmandan önce kendi
lerine en büyük hakaretlerden bl
rlslni biz yapmış olacagız. Buna 
cesaret etmenin bile başlı başına 
bir ahlaksızlık olduğunu söylemek 
gerekir. Gerçekten şehitlerimizia 

en çok yoğun yaşayanların ve on
larla içiçe olanların şehitterin anı
larında zaferi ve yaşamı görmelerl, 
bizim anmamızın ne kadar doğru 
olduğunu da açıkca ortaya koy
maktadır. Çok basıt değerlerin 

kaybında bile halkımızın ne kadar 
teessüre ve üzüntüye kapıldığını 

çok Iyi biliyoruz. Ama PKK'de bun
ca şehit verilirken, halkımızın sa
dece "daha dikkatli hareket ede
mezler miydi, daha fazla yaşayarak 
mücadeleye katkılarını çoğalta

mazlar mıydı" biçimindeki eleştiri
lerine de tanık oluyoruz. Ama hal
kımız hiçbir biçimde başka bir yak
laşımı kabul etmiyor. Yalnız bu yo
ce amaçlar uğruna gidişi kabulle
niyor. Şehitlerimizin anıları karşı
sında halkımızın böyle davrandığı 
bugOn netçe ortaya çıkmıştır ve bu 
da bize önemli oranda cesaret ve
ren diğer bir gelişmemizdlr. Yani, 
halkımız gibi en değerli varlıklarını 
hiçbir koşul altında terketmemek 
için her şeylnl " vermeye hazır bir 
halkın, bizim koşullarımııda geli
şen şahadet olayiarına bOyük bir 
saygı, bağlılık ve daha çok feda
karlık anlayışıyla yaklaştığı ve des
tek gösterdiği açıktır. Bu da şehlt
lerimizin, halkımızın gerçek yaşa
mını dile getlrdiklerinin, onu dirll
liklerinin ve bunun kendi yankısı
nı halkta bulduğunun kanıtlanma
sıdır. 

O halde eğer şehitlik olayında 
dar dOşOnmOyorsak, Işe sadece 
kişilerin fiziksel varlığı ve anıları bı
çiminde bakmıyorsak, eğer şaha
dete bir siyasal olay ve gerçeklerin 
açığa çıkarılması olarak, bir sınıfsal 
ve ulusal savaşım sorunu tarzında 
yaklaşıyorsak, göreceğiz ki, aslın
da bizde hep yaşanan şehltlerdlr; 
Onların ta kendilerldlr. Daha alt 
dOzeyde yaşayanların, hatta bu 
konuda Ister Partilçinde lst~r Parti 
dışında olsun yaşamı dar, yüzeysel 
ve güneeli kurtarma biçiminde an
layanların ve kendi gerçekliklerini 
yOzbln defa inkar etmiş olanların, 
en kokuşmuş öiUier olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Daha doğru bir yak
laşımla şehitterin etrafında yoğun

laşan gerçek yaşam Iken, diğer
lerinin nefeslerinde ve beyinle
rinde Oreyenln Ise bir kanserleşma 
olayı olduğu ve öiOmlerln en köto
sOnOn bu olduğu göratecektlr. 

Biz yaşamı dOşmanın bugOn 
dayattığı gibi ele almıyoruz. DUş
manın dayattığı faşizmdir. Yaşam 

olarak sunulan, esasında Ise öiO
mün kendisi olan bu dayatma kar
şısında kişi biraz nefsini köretttl
ğlnde ve hem de bunu biraz orta 
dOzeyde yaptığı anda, böyle brr şeyi 
Iyi bir ortasınıf yaşamına kavuşma 
biçiminde anlamaktadır. Böylesi 
bir tutum sadece faşizmin kabul 
görmesi demektir. Ama bunun ya
nında kendimizi yoğunlaştırıp ger
çekiere baktığımızda görOyoruz ki, 
toplumun Içine düşOrOidOğO ya
şam, yaşam olmak şurda kalsın 
gerçekte ölamlerln en kötosOdOr. 
Denllebllirki, böylesi bir yaşam bin 
defa ölümden daha beterdir. Fa
şizmin damgasını yiyen yaşam 

kansarii bir yaşamdır. BugOn ger
çekten toplumda kanser etkilerine 
benzer etkilerin geliştiği yaygınca 
söylenmektedir. Bu özellik ne ka
dar gellşirse gelişsin, bununla mü
cadele de kanseri ortadan kal
dırma mücadelesidir. işte bizim 
yaşayan değerlerimizin bu kansere 
karşı en Iyi bir aşı olduğu da ortaya 
çıkmaktadır. Demek ki, bu anlam-

da şehitlerimiz toplumun Içine dO
şürOidüğO en hastalıklı hallerin te
davisi için bir aşı niteliğindedir. Bu 
ne demektir? Bu, toplumun gerçek 
özgür yaşamına kavuşturul

masının llacının ortaya çıkarılması 
demektir. BUtOn toplum Için bizim 
şehitlerimizin ifade ettiği anlam 
budur. 

Bugün bütOn toplumu demok
ratik bir yaşama doOru ilerietmeye 
çalışırken, insanlığın faşizmin Iste
diği gibi yaşamak mecburiyatinde 
olmadığını, kendi OstüniOğünO 

haykırabilecek kadar yüce bir var
lık olduğunu ve bunun PKK'de so
mutlaştığını, hem de bunun en ya
kından ve gerektiğinde tek başına 
en zor koşullarda böyle temsil edil
diğini göstermekte, büyük birtarih
sel haklkatin, Insanlık adına bOyOk 
bir kazanım ın mevcut olduğunu da 
ortaya koyuyoruz. Ve bunlar öyle 
basıt gerçekler ve temsilcilikler 
değildir. Yine bunlar sadece faşiz
min gOnOmüzdeki dayatmatarının 
boşa çıkarılması anlamında temsil
cllikler olarak da değerlendlrile
mez.Bunlar etkileri yüzyılları kuşa
tacak olan değerlerdir. Işte şehitle
rimizin mOcadelemlzdekl gerçek 
değerı böyledir. 

Şehitler zincirinin değişik hal
kalarına çeşitli değerlendirmelerle 

karşılık vermiştik. Şunu hemen be
lirtelim ki, Parti tarihimizin başlan
gıcındaki halkalar ne kadar Iri hal
kalar özelliğini taşıyorsa, gOnU
mOzde bu halkalar belki elsim ıtı

barlyla kOçOimOşlerdir; ama anlam 
ve milyonları ayağa kaldırma ltlbar
iyla başlangıçtakller kadar bOyOk 
halkalardır. Yani başlangıçtan gü
nUmOze kadar cismen gittikçe kO
çOien, yine günümüzden başlan
gıca doğru anlam Itibarıyle büyü
yerek, ilk baştakllerin anlam bO
yOkiOğüne ulaşabilen ve böylelikle 
hiç birimizin kolay kolay kopmayı 
göze alamayacağı ve kendileriyle 
eklemlerimizin kolay kolay sökOie
meyecek derecede birleştiği bir 
noktaya gelmekten bahsedeblllrlz. 
Hepsinin anısına en uygun kar
şıhğın nasıl verilmesi gerektiğini de 
böylece ifade etmiş olmaktayız. Ve 
bir kez daha belirtelim ki, bu ge
lişim şehitterin birikimi ve ordulaş
ması, dUşOncanin yoOunlaşması, 

siyasi güç haline gelmesi ve en çok 
da askeri gOç dediğimiz olay halini 
almasıdır. Hemen şunu belirtelim 
ki, Parti ilanının ve siyasal güçlen
memızın şehitlerıe bağlantısı kadar 
silahlı savaşımın yani eskerleşme
mlzin gelişmesinde de şehitterin 

roUJ son derece yoğun ve belirleyi
cidir. Yine PKK'nin gelişmesinde 
şehitterin ne kadar belirleyici ol
duğunu gözönUne getirirsek, bu 
özelllğin en başa alınması gerek
tiğini, bunu böyle ortaya koymaktan 
hiçbir şeyin bizi ahkoyamayacağını 
söyleyebiliriz. Ordulaşmak ve si
lahla mevcut dOşmana karşı savaş
mak demek, savaşın en olağan
üstO, en yaman bir biçimini göze 
almak demektir. Teori ve siyasal 
faaliyet de bunu doğrudan etkile
mektedir. Ama bunun şahltierin bu 
konudaki kesin bir emri olarak 
kurulması gereken bir ordu oldl'IQu 
açıktır. Teorik ve siyasal faaliyetin 
bunun kuruluşunda şehitler kadar 
önemli ve belirleyici olduğunu Ileri 
süremeylz. Ordutaşmeda da en 
belirleyici olanların şehitler oldu
ğun u bir kez daha söylemek zorun
dayız. Biz bOtOn önemli glrlşlmle
rimizl başlatırken, daha önce ver
diğimiz şehitterin derin anılan al
tında hareket ettik. Bu yalnız on
lara bağlılık değildir. Bu, aynı za
manda şehitlerde yoğunlaşan, ve 
Onların silahlarının yerde bırakıl
mamasını gerektiren bir olaydır. 
Yani onların ordunun Inşası için 
verdikleri mOcadelenln yarıda kal
maması demektir. Tabii ki, bu da 
düşüncelerimizin bir kuvvet haline 
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gelmesi anlamını taşır. Sllahla dO
şOncenln savunulması en büyük 
savunmadır. Hele en zorba bir gü
ce karşı bu yapılıyorsa, bunun en 
büyük bir savunma olduğu bir kez 
daha ortaya çıkar. Anı la ra bu şekll
de bağlılık ordulaşmaktır derken, 
en sağlam bir ölçüyO daha ortaya 
koymuş oluyoruz. 

Biz yaptı.ğımız bu değerlendlr
melerle, bu konuda başka ölçOiere 
fazJa anlam verilemeyeceğlni be
lirtmek istedik. Yine şahltierin 

bundan başka bir tanırnma ulaşıla
mayacağını da söylemek istiyoruz. 
BütOn bunları belirtirken de, yaşa
mın derinliklerinde onların var ol
duğunu söylüyoruz. Bir ulusun, bir 
halkın, mevcut dayanılmaz gOncel 
yaşamındaki zehrln öldürücü etki
sını ortadan kaldırmak Için, bunla
rın gerekli olduğunu bellrtlyoruz. 
Yoksa başka tOrlü bu değerlerin 
anılması, onların anılarını yaşamak 

ve sözeOsO olmak mOmkOn de
ğildir. 

ŞI m di, daha somut olarak yaşa
yanların, yeni sözcü durumunda 
olanların görevlerine gelirsek; bu 
ana izah lar, nasıl bakmamız ve nasıl 
olmamız gerektiğini ortaya koyu
yor. Eğer gerçekten böyle yaşar
sanız, hemen şunu diyelim ki, gO
cOnOze bin katmış olursunuz. Sa
vaşım denilen olayın üzerinden 
adeta bir silindir gibi geçebilirsiniz. 
Karşımıza dikilen her tOriO engeli, 
özelliQI ne olursa olsun öyle aşabl
llrslniz. Biz, bu konuda önemli 
dönemlerde verdiğimiz şehitleri, 

yolumuzun önOndekl engellerı 

dOzlayeni er olarak deQerlendlrdlk. 
12 EyiOI faşizmine karşı zindan 
direnişçiliğinda bir Mazlum'un, 
daha sonra Hayrl'nin, Kemal'In 
dlrenlşçlllğlnl, gerçekten öiOmle 
yaşam arasında kurulan en sağlam 
bir köprü, yani faşizmin dayattığı 
öiOmle, direnişçiliğin ulaşmak ls
tediQI yaşam arasında sağlam bir 
köprO olduQunu bellrledlk. Ve bu 
köprOde yoromenln, yanı gere
kirse faşizme karşı ardarda şehit
ler vermenin, başarı kazanmanın 
yolu olduğunu da söyledik. KöprO
nün, sonuna kadar açılmış olduğu
nu da belirttik. Yani, faşizmin ala
bildiğine karanlık, uçurumlu ve 
"yaklaşırsanız yerlebir olursunuz" 
diye bizl korkuttuğu yola doQru 
piderken, bize bir köprü gerekliydi. 
Işte zindan direnişçiliğinin ve şehit
lerı nın anlamı bu kadar bOyOktür ve 
bu bOyOkiOk tam da siyası bir 
değerdir. Bu, aynı zamanda mOca
delemlze bUyük bir siyasal destek
tir de. Daha da ötesinde, mücade
lemiZin kazandıgı siyası bir zafer
dir. Birkaç kişi dOşmanın ordula
rıyla fiziksel olarak savaşarak onla
rı yenmeyl başarmışlardır. 

Zindan dlreni$ÇIIIğl, uzun tanık
lıkların peşpeşe ancak Izah edebi
le~ekleri, hatta Izah etmekte epey 
zorlanacakları bir durumdur. O 
koşullarda verilen bu savaşı m belki 
de Insanlık soyunda çok az insana 
naslp olan bir dayanma gUcO lle 
gerçekten çok az kişinin başarabi
Ieceği bir savaşımdır. Ve bu sava
şım verilmiş ve başlatılmıştır. Dola
yısıyla, bu şehitlerimizin PKK'IIIeş
mede, PKK'yi direnişçi bir güç 
haline getlrmede, daha sonraki 
direnişi belirlemedeki yerlerı her 
türlü değerlendirmenin üstün
dedir. Ve burada gerçekten yeni
len, gerçekten öiOmcoı darbe alan 
faşizmin kendisidir derken, yine 
daha sonraki direnişimizin de yük
selişinde tanık olduğumuz yaşama 

bakarak bunları belirtirken, tamı 
tamına hakikatı söylüyoruz. Bura
daki gerçek "Direnmek Yaşamak
tır" sloganında ifadesini buluyor. 
Faşizm, her şeyiyle bazı Insanları, 
bunların şahsında bir halkı teslim 
almak Istiyordu. Partıyi ve giderek 
halkı yenilgiye götürüp, bunun 
yerine yeniden kendi o kör karanlık 

ve haksızlıklarla örUIO geleneoını 
kesintisiz devam ettirmeye çalı
şıyordu. işte böylesi bir anda, 
faşizmin bu biçimindeki haki
miyetini, o kendine son derece 
güvenen ve yüzyıllardan beri de 
hep böyle getirdiQI geleneoını zin
danlarda da kendi adına zincirleme 
bir gelişmeyle tamamlamak istediği 
en kritik bir· anda bu direnişler 

gelişti. 

Eğer büyük bir başanya ulaşii
mak lsteniliyorsa, bu durumun par
çalanması gerekiyordu. Zindan 
direnişlerının anlamı, işte burada 
ortaya çıkıyor. Bunlar gerektiği 

anda TC'nin bu yapısını parçaladı
lar. Dolayısıyla burada yenilen 
sadece TC tarihi değildir; TC'nin 
şahsında en son kertesine kadar 
yetkinleştiriimiş olan bir despo- . 
tizmln de canalıcı bir darbe yemesi 
ve bunun en temel halkasında 

kopmasıdır. Tabii ki, zincir en temel 
halkasından koptu mu, onun artık 
fazla bir Iş görmesi, tarihte sOrekli
liğini sağlaması mümkOn değildir. 

Eğer zindan direnişçiliğinin an
lamı Ozertnde daha çok dOşOnOIOr
se, bu direnişin geleceğe yansıtıl
ma işinin büyük bir örgütlotO k olayı 
olduğu da kavranır. Biz bu geliş
meyi, siyasal ve silahlı faaliyet 
başta olmak Ozere, her to riO araçla 
temsil etmeyi başarırsak, göre
ceğiz ki, bu halkanın parçalanması, 
aslında bin yılı aşkın bir despo
Uzmin ölümcül darbe almasıdır. Ve 
bu en büyük savaşlardan birisinin 
halklar ve özgOriOk adına, Partimiz 
tarafından kazanılması da demek
tir. Tabii yine bu konuda daha önce 
de belirttiğimiz gibi, onların sözco
leri olan bizler, bu görevi böyle 
anlar ve yaparsak, bu böyledir. 

Dönemın koşulları içinde yap
mamız gereken en doğru şeyin, 
direnişi biraz daha yakıcı kılmak ve 
şehltlerle aramızı fazla açmamak 
oldu~u. bunun Için de daha fazla 
gOcOmOzO Olkeye taşırmak, silahlı 
savaşımı daha da geliştirmek ol
duğu açıktır. Nitekim atılımımız, 

her torıo engellemelere rağmen 
gerçekleşmektedir. Bu atılımımız, 
başlangıçtaki şehitlerimiz kadar, 
bu zindan şehitlerinin anıtarına 
bağlılıQın da ertelenemez bir görev 
borcu olduğu biçiminde bir anlayışın 
OrOnOdOr. Diğer butOn faaliyet
lerimiz bir hazırlıktan Ibarettir. 
Yanı, silahlı donanım,- eğitim ve 
diğer örgOtsel görevlerin tümü bu 
anıları canlı ve somut yaşatmak Için 
yerine getirtlen görevlerdlr. Yeni 
dönemin, kendi başına bile ulusal 
kurtuluş Için, en temel öneme haiz 
bir aşama olduğunu görmek ve 
tabii ki, bunu da şehitlarin anılarına 
temelde bağlılıkla Izah etmek en 
doğrusudur. Zaten yapılan da bu
dur. Bazıları bunu çok değişik anla
mak, yorumlamak ve uygulamak 
Istediler. Fakat bizim olanca gO
cümOzle, bu olayın Ozerlne böyle 
yOrOmemiz bağlılığın yine doğru 
bir örneğini verirken, gelişmelerin 
de önOnü bir kez daha açmıştır. 
Eğer bu şehltlerlmlzl, zindan ka
ranlığında bırakıp yitirmek Iste
miyorsak, gerçekten çok anlamlı 
işlerin yapılması gerekiyordu. işte 
yapılan anlamlı Işlerden birisi de 
budur. Hatta zindan şehitlerının 

direnişinin büyOk anlamına değer 
biçmelerı ve dışardakl direniş hak
kında, Içinde bulunanların bile 
yapamadıkları değerlendirmeleri 

yapmaları, bundan sonuç çıkarma
ları, görevleri tespit etmeleri, ye
rinde eleştirller yöneltmeleri vb. 
botün bunlar ne anlama gelir? 
Dlrenişçilerln kendi eylemlerını 

canlı canlı yaşadıklarını ve bunu 
yansıtmada ne kadar gerçeğe ya
kın olduklarını gösterır. 

BUtOn tarihinde görOidOğO gibi 
TC, milyonlarca Insanı katıet

mlş, hepsinin ağzını kapatmış, 

tarihe hiçbir Iz de bırakmamıştır. 

Sayfa 20) 

TC'nln böylesine gerçekleri örtbas 
etmesi karşısında, yakın döneme 
kadar sosyalistler, Ilerieller bile 
suskun kalmıştır. Yani TC, yaptık
larının hesabını vermemiştir. işte 
bizim burada gerçekleştirdiğimiz, 
ilk defa tarihin bu biçimde faşizm 
lehine akışını durdurmak ve bu 
rejimin yaptıklarının yanına kAr 
olarak kalmayacağını göster
mektir. Böylelikle de halkların belki 
de yıllarca süren tarihi azerindeki o 
çarpıtılmışlığı hem de ağzını kapa
tarak, gözlerini kör ederek, yaptık
ları çarpıtmaya bir son vermek, 
halkların düşen evlatlarının, şehit

lerinin, halkları yaşatan ve asla 
yenilmeyen değerler olduğunu 

göstermek ve bunun böyle oldu
ğunu kanrtlamaktır. Tabii bu da en 
ciddi devrrmci görevlerden birisi
nin başarılması anlamına geliyor. 
Eğer 12 Eylül faşizmi, bağlı olduğu 
atalarının o tarihine benzer bir 
başarıyı bizim pratiğimiz karşı

sında da elde etmiş olsaydı, yalnız 
PKK adına değil, halklar adına ço 
bUyük bir kayıp gerçekleşmiş ola
caktı. Yine zindan dlrenişçiiiQ • 
onunla liglll ve etkisi altında gelişen 
tom çabalar da boğulmuş olsaydı, 
yalnız 12 Eylül faşizmi kendisin 
siyasi alanda başarılı kılmaya
caktı, kör bir karanlık, her tOrt 
haksızlık ve zuiOmden Ibaret olan 
bir despotlım geleneği de başa
rıyla devam edecekti. Bu da en 
yakın bir örnek olarak TOrklye'n 
llerıcı gençlik hareketlerinin 
bizim de gerçekten kOçOmsen
meyecek çabalarımızın karanlıklar
da yltlrllmeslne yol açacaktı. He
men şimdi bir konuyu hatırialayım 
Bu devrimellerin anıları Ozerınd 
hem de onların en yakınları taraf n
dan bugün Içine düşOlan tasfiyeci
Jik, hatta geçmişine lanet getirme 
''terörlsttller, "şöyle aşırı hare 
ettiler, blzl zor duruma dOşürdOier. 
yaşamı zehir ettiler" vb. deyip 
faşizm le aynı ağzı konuşan ve ha 
ona alçakça teslim olmaya kadar 
Işi vardıran ve pişmanlık göstertr
cesine "demokrasi gelişiyor, 

geçmişte hata yaptık" diyecek 
kadar da anılara Ihanet edenlerin 
varlığı, gözükara bir gelişme gös
termektedir. işte bizim faşizme 
başarı Imkanı tanımamamız. şeh -
terin anısına karşı bu tıp sapıkhklar 
ortaya çıktığında karşıianna dik ı
me Imkanı sağlamamız ve bugün 
bunu önemli bir noktaya kadar da 
götOrmemlz her türiO değeriand r
menln üstOnda bir anlamı olan 
büyük başarıdır. 

TC yakın dönemde halkiann 
katliamını gerçekleştlrmlştir. B r 
yıQın emekçi bu devletin çark
larında yokedllmiştlr. Bunlar bir 
avuç Iğrenç gOruhun karnını do.
yurmak, hanedantıklarını sOrdür
mak Için, o sefil yöneticilerin, şlşlri
len mllyonerterln, patronların dü
zenine kurban edilmiştir. Hepsının 
anısına şehltlerlmlzl anarken bir 
başka anlam vermek, bOyük yOcel
ticl değeri olan ve kişiliği bOyOten 
bir olaydır. işte bu, bugOn halkın 
etrafımızda yoğunlaşması, PKK'
nin gerçekten bOyük bir yaşama 
değer haline getiriimesının diğer 
bir Izah tarzıdır. BugOn, tarihi ger
çekleri her zamankinden daha 
fazla açıyor ve emekçilerin lehine 
siyasetleriri en doğrularını temsil 
edlyorsak, bu, dOşmanı bile etkile
yecek bir noktaya geldiOlmizi ka
nıtlar. GOnümüzde, gerçeğin en 
sağlam sözcOierıylz. Bizi bu nokta
ya getiren doğru yaklaşımımızdır. 
YJne bu, emekçilerin tarihine onla
rın katiedilmelerine biçtiğimiz de
ğerin PKK'de canlanması, Ifade 
bulması ve bir güç durumuna 
gelmesidlr. 

Yakın dönemde silahlı sava
şımızın değerli şehitleri vardır. Bu 
şehitlerimiz önemli bir kuşaQı tem
sil ediyorlar. Bu şehftlerlmlz en 
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doğru bir savaşım tarzıyla gerçek
ten Partimizin yeni atılımlarını ba
şarıya götürmeda önemli bir rol 
oynadılar. Eğer bunlar böyle ge
lişmeseydi, büyük hakikatterimizin 
daha doğuştan örtbas edileceği ve 
bunun bütün bir ulusun bitlrlleceği 
anlamına geleceği açıktır. Kritik bir ev
rede devreye girmenin vetamı tamına 
casaretil yürümenin bir sonucu 
olarak, bu şehitlerimizin ortaya 
çıkması, yapılması gerekenin, veril
mesi gereken kanın ta kendisidir. 
Bunun yapı lmasıyla,-· faşizmi bir 
daha kolay kolay altından çıka

mayacağı bir duruma soktular. işte 
bu direnişler, ulusun en kritik bir 
direniş anında verilmesi gereken 
enerjinin, kanın verilmeslydl. Ve 
böylelikle tabii ki, bu tarihin dev
rimci tarzda kazanılmasının, en 
temel duraklarından veya aşama
larından birisinin gerçekleştırilme
sidlr. Böylesi bir dönemi yakala
mak için gerekirse yüzbinler de 
kurban edilebilir. işte, bizim bura
da birkaç yüz kişiyle bu işi başar
mamız, PKK'nin büyük ustalığını 

gösterdiği kadar, en zor olanı, en 
değerli evlatlarıyla yapmanın da bir 
ispatıdır. Unutmayalım ki, yakın 

tarihimizde ulusallık adına, insan
larımız yüzbinlere varan bir sayıda 
feda edilmiştir. Fakat bugün bun
ların mirası Ozerlnde, sadece kendi 
iğrenç ailesel, aşiretsel, kişisel 

çıkarlarını tatmin etmeye çalışıyor
lar. Evet, gerçekte yOzblnlerln kanı 
üzerinde bugün en köto lşblrllkçlle
rin, kişisel düşkünleri n, kendini düş
mana pazarlamek Için girdiği her 
wrıu Iğrençilgi siyaset diye yuttur
mak isteyenlerin, her to riO yalanı bu 
temelde Uretenlerin, bu değerler 
üzerinde tepiştiklerini görUyoruz. 

Bugün bu döneme, bu biçimde 
yaklaşmamız, eyiemimlzi ve şehlt
lerimizi Içiçe örmemiz ve tekrar 
şehitlerimizin anıları Uzerine tek
rar eylemimizi gerçekleştirmemiz 
bunlara da verilen en büyük cevap
tır. Aynı zamanda bunların dema
gojilerlni, sahtekarlı klarını yerle bir 
eden en anlamlı bir karşılıktır da. 
Hele hele bunların günümüzde, bu 
direnişimizin neden mümkün ol
madığını, dOşmandan bin defa 
daha fazla haykırdıklarının anlamı 
üzerinde daha da durulmalıdır. 

Bunlar şunu demek istiyorlar: "Biz 
yüzyılardan beri Oyelerlmizi, ben
delerlmlzl, kullarımızı bir hiç uğ
runa veya daha çok da kendi çıkar
larımız uğruna katlettlrmekle ve 
onların kanını sömürmekle bir ya
şam tarzı oluşturduk. Siz buna saJ
dırıyorsunuz, onun için bOyOk bir 
gOnah işliyorsunuz, vazgeçin bun
dan" ve "Siz halk adına hakikati 
ortaya çıkaramazsınız. halkın ken
di öz çıkarları uğruna şehitler ve
remezsiniz. Biz kendllehçemızte bun
lan yaptık. Siz de böyle yapmazsanız 
size karşı duracağız, Işbirlikçiilgi 

böyle gellştlrec8i)lz. BotOn o· 
gelenekleri konuşturacağız" diyor
lar. Evet, bunları söylediler ve bu
gün de söylediklerini yapıyorlar. 

işte, şehitlerimizin bu dönem
deki bOyOk bir anlamı da buradadır. 
Güneş kadar açık olan gerçekle
rlmlzl görülmemiş bir biçimde çar
pıtmak Için bunların çevirmedikleri 
dolabın, yapmadıklan Iftiranın kal
madığı gözönUne getlrlllrse, ger
çeğimizin ulus çapında haykınl

masıyla ve bunun eylemle dosta-dOş
mana dünya çapında tanrtılmasıyla ne 
kadar bOyUk tarihsel bir işin başa
rıldığı ve dolayısıyla değerlerin ne 
kadar büyOk olduğu, bir kez daha 
görUJecektir. 

Son dönem silahlı savaşımızın 
şehitlerı de, demek ki, anlamı böy
lesine bUyük olan ve gittikçe daha 
sık bir biçimde gerçekleşen ordu
laşma değerlerimizdlr. Bu aynı za
manda ulusun bütün tarihini doğru 
birtemeldeyakalama olayıdır. Yine 
gOncele, en devrimci olanı yakıcı 

bir tarzda hakim kılmaktır da. işte 
bu anlamda şehltlerimize, Insan
lığın belki de en un utulan bir halkı
nı en onurlu bir biçimde çağa yak
raştırma, bağlama değerleridir di
yoruz. 

O halde, böylesine bir dönemin 
şehitleri, en az başlangıç şehitleri 
kadar tarihi önemi olan, bize bOyU k 
bir güç bırakan ve sözcUieri ol
mamız için bizi her dOzeyde koşul
landıran, doğruluğa yaklaştırmada 

hiçbir dönemde sahip olmadığımız 
avantajlan ve geleceğin üzerinde 
yürüme gOcU veren ve bütün bun
ları yaparken de, doğru savaşımın 
yanılgılardan, eksikliklerden ola
blldlj)lnce arındırılarak nasıl verli
mesi gerektiğini bizzat yaşamla
rında ispatisyan değerlerdir. Bu 
değerler bize sürekli olarak güç 
kaynakliğı yapmaktadır. 

Şehitlerimizle aramızdaki me
safe kısadır. Daha dOn hepsi lle 
birlikteydik. Kendi toplumumuzda 
böylesi yüce kişilikleri bol bol üret
mekteyiz. Daha da yaygıncasını 
önOmOzdeki dönemde geliştire

ceğiz. Hemen belirtelim ki, biz en 
zor dönemde, en değerli Parti var
lıklarımızı şehadete ulaştırırken, 

bunu milyonların ayai)a kalkışı Için 
yapıyoruz. Milyonlar ayağa kalk
tığında temsil edeceği hakikati 
ve yaratacağı devrimci değişikll
ği hiçbir gOç temsil edemez ve 
yaratamaz. Kitlelerin ayağa kalk
ması en bUyOk gerçektir ve 
ya gerçeğin en devrimci dönüşO
rrıOdür. Şehitlerimiz her zamankin
den daha fazla bunu mOmkün kıl
ma, bunu gerçekleştirme konu
muna da bizi getirdiler. Partiyi 
bugon kitleselleşmeye, ordulaş

maya doğru götürOrken, en temel 
görevlerimizin bu kurumları yarat
mak olduğunu söylerken, burada 
şehitların gerçek yöneten bir gUç 
olduğunu belirtirken, önemli bir 
görevimizi önemli bir aşamada 

gerçekleştirdiğimizi de netçe vur
guluyoruz. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cep
hesi ve Halk Kurtuluş Ordusu olayı 
yaratılırken, esas güç kaynaklan
mızın anlamı bu biçimdedir. Bugün 
oldukça gOçlenmişlz. Görevlerimiz 
netçe belirtilmiştir. Dikkat edelim, 
bu, tarihimizde ilk defa yakaradı
ğımız önemli bir pozisyondur. .Ve 
bunun nasıl yaratıldıı')ını, esas sahip
lerının anıtarına bağlılığın gerçek 
anlamını ortaya koyarak açıkladık. 

Şimdi biz bu görevlerin Uzerine 
yürüyen sözco, yürUtOcU gOçler 
olarak en sorumlu tutulması gere
ken kişiler durumundayız. Burada 
benlik davası, kişisellik davası artık 
bitmiştir. Bugün Partimfzin yoğun
laşmasında ifadesini bulan bir ger
çek de budur. Baştan beri şimdiye 
kadar yaptığımız çözümlemelerin 
ve Ispat edilen değerlerının bizi 
götOrdüj)O sonuç, en son şehitleri
mlzin de hiçbir biçimde başka türlü 
yorumlanamayacağıdır. Bu demek 
değildir ki, kişinin özgürlük hakla
rını dikkate almıyoruz. Hayır! Kişi 
burada, bu gerçeğe bağlı olduğu 
oranda özgürdür. Yine, halk bu ger
çeğe bağlı olduğu oranda özgür
dür. Kendimizi başka tOriO aldata
cak kadar kendimizden geçmiş 
değiliz. Bu kadar d&Oerlerln yo
ğunluğuna katılmak en bOyük öz
gOriOğün ta kendisidir. Bu değer
lerle birlikte halkı etkilemek, örgüt
lemek en bOyOk özgOriOktOr. Bunu 
ne kadar merkeziyetçi yaparsak 
yapalım, bu, özgürlüğün en keskin 
bir şekilde elde edllişidlr. Burada 
bir mllltanda Partiyi yoğunlaştır
mak, Partlyi böyle militanlardan 
oluşturmak ve bunu gerektiğinde 
güçlü bir yönetlmle tOm halkın 

ayağa kaldırılmasında kullanmak 
vardır. Bunun kadar özgUriOkçO, 
demokratik başka bir akım yoktur. 

Böylesi bir gerçek temelinde en 
ufacık bir tereddüt bile duymadan 

Ar•lık 1887 

kişller en doğru, en yaratıcı bir 
biçimde kendilerini çözümlameli 
ve buna katılmalıdırlar. Bu konuda 
kararsızlıkları olanlar, cUcellkte 
ayak direyenlar açıkça durumlarını 
söylemelidirler; yoksa Partlyi kendi
lerinde yoğunlaştırmayı ve bUton 
Partiyle geleceğin üzerine yOrUme
yi başaramazlar. Hemen belir
tellm; kişinin tek başına, kendi 
yanılgıtarla dolu ama doğruları da 
temsil eden yürüyüşü lle, bü
tünüyle Partiyi gören yOrOyOşO ve 
yaklaşımı arasına görevleri ba
şarmada dağlar kadar fark vardır. 
Partlyi kendinde temsil edemeyen, 
ama bunu bireyselleştiren kişilik 

en çok tehlike yaratan klşlliktir. 

Geçmişte çokça örneği 

görüldüğü gibi, bunu böyle yap
mayan, Parti Oslubu, savaşım tarzı 
ve kazanma tarzıyla yürüyen birl
sinin kendisi bile büyük bir olaydır. 
Bu, aynı zamanda bir önderdir de. 
BUtOn militanlarını bu biçimde 
yürüten bir parti de, el attığı her 
olayı kendi amaçları doğrultu

sunda değiştirebilecek bir partidir. 
Bugün, Partimiz bu noktaya her 
zamankinden daha fazla yaklaş
mıştır. Bizim böyle bir yaklaşmada 
payımız her zamankinden daha 
fazla ve daha etkin bir biçimde 
kesinleşmiştir. 

O halde, önümüzdeki döneme 
yürürken, hiçbir dönemde rastlan
mayacak bir atılımı, bir değiştirme, 
görev ve yetkileri kullanma gücOnO 
yakalamış bulunuyoruz. Şim

diye kadarki tüm çözümlemeleri
mizi bu yaklaşımın özelliğini, 

netfiğini keskince yakalamamıza 
katkıda bulunmak için yaptık. Bu
rada yine şu veya bu biçimde 
kişinin kendi nefsini yaşaması, 

kendini önemli siyasal ve savaş 
görevleri karşısında yalnız bırak
ması kadarters bir anlama. yorum
lama olamaz. Ve biz, bunu önlemek 
için ısrarla bu gerçekleri bu 
biçimde yeniden ortaya 
koyuyoruz. Kişllerin önemli bir 
zayıflığı şudur: Büyük kitlesel ge
lişmelerde kendilerini kaybeder ve 
kitlelerin ruhunun esiri olurlar. 
Önemli, zor ve zayıf anlarında ise 
tamamen kendiiçine bOzOIOrler ve 
bu sefer büyük bir benliği, kendili
ğindenfiği yaşarlar. Biz, ne kitle
lerin böylesine ruhunun coşkulu 
olduğu bir dönemin benliğiyle ve 
ne de zorluklar ve yalnızlıklar 

ortamında sonuna kadar içine 
sinmiş, Içine kapanmış bir kişiliği 
yaşarız. Hayır! Burada benliği feda 
edeceğimiz kadar feda ediyor; kit
leye bağlılığımızı onun içinde yok 
olmamaya, onun Içinde· yıtlrllme
meye kadar kişisel ve tarihsel 
etkinliğlmize ba!}lıyız. işte bunlar, 
Ince ayrımlardır. Bunları yapn:ıak, 
her akıllı, devrimci-önder militanın 
vazgeçilmez görevidir. Bugün mill
tanlarımız buna da hayli yaklaşmış
lardır. Bu yaklaşma demek değildir 
ki, herşey hallolmuştur. Hayır! Bu· 
durum siyasal çözQmleylci güç, bunu 
adım adım örgütlenmeyle hayata 
geçirici gOç, son derece akıllılık 

dirayet, olgunluk Ister. Biz, bu 
konuda da biraz katkı sunmakla 
güçleneblleceğimize inanıyoruz. 

Tabii ki bunu belirtirken, uzun uzun 
anlatılan değerierimize biraz daha 
yaklaşmanızı, onları temsil yetene
ğinizi arttırmanızı Istiyor ve bekli
yoruz. işte çokça bahsettiğimiz 
yanılgılı, eksik yaşama son vermek 
için bunların mutlaka esas alınma
ları gerektiğini söylüyoruz. En bO
yOk değiştirici, yönlendirici ve kuv
vetlendirici gocan de bu olduğu
nu vurguluyoruz. 

Eğer biz bu değerli varlıkları
mızın amansız savunucuları olur
sak, onları her düzeyde hiç yılma
dan, geçmişimize yaraşır bir bi
çimde önümOzdeki dönemde de 
yaygınca yaşatırsak, belli ki, geliş
me kesindir; bu, zafere dek de böy-

le olacaktır. 
Son şehitlerimizin sayıları o 

kadar çoğaımıştır ki, tek tek hepsi
nı anmamız fazlaca gerekli değil
dir. Bilakis onların bOyüklüğünü 
bütün mücadelemizin gelişkin özel
llklerinde rollerını yerli yerine 
oturtarak anmak en doğrusudur. 
bu değerlendirmelerimiz aynı za
da bizi bu sonuca ulaştıran ger
çeklerdlr. Yakın dönemlerde şüp
hesiz daha da çok şehitlerimiz 

olacaktır. Biz onları böyle bir kuv
vete dönUştOrdOkçe hemen belir
telim ki, kitlelerimiz bu olaya daha 
fazla katılacaklardır ve biz de göre
ceğiz ki, bunlar bazılarında, hatta 
bazı dönemlerde hepimizde çokça 
görüldüğü gibi, bizi zorlama etken
leri yerine, güçlendirme etkenleri 
haline geleceklerdlr. işte bu son 
şehltlerlmlzi anarken Onları 

bizi güçlendirme etkenleri haline 
getirmek gerektiği sonucuna var
dık. Son şehitlerimizin hem gözO
pek savaşımları, hem de en ufak bir 
teslimiyet belirtisi gösterilmeden 
büyük bir kahramanlığa yaraşır bir 
direnmelerı sözkonusudur. Ve hatta 
bazılarının yaralı haldeyken, bu 
halleriyle bile, teslim olmamak Için 
bizzat son kurşunları kendilerı ken
dilerinin yaşamını ölümsOz kılmak
ta kullanmalarında, PKK'nin dire
nişçi ruhunun geliştiği dOzeyin en 
sağlam, görkemli bir kanıtını da 
görmek gerekir. Bunlar her za
mankinden daha fazla özgürlüğU 
nasıl kazanmamız gerektiğinin en 
çarpıcı örnekleridir de. Bu ör
nekleri ancak bu biçimde anlar ve 
bu biçimde sorekli bunlara bağlı 
olursak, belli ki, en anlamlı bir karşı
lığı da bu antiara vermiş olacağız. 

Şehltlik, bizim için de Iki adım 
ötede ulaşacağımız bir gerçeklik 
olabilir. Uzun bir dönem sonra da 
de olabilir. Ama hepsinin de anlamı 
böyledir. Biz burada artık kendi 
yetersizliklerimizi, basitliklerimlzl 
görüp boyun eğecek, gözyaşı dö
kecek ve böylece kendimize kötO
IUk yapacak yerde, büyük değerleri
m izi, yani şehitlerimizi böyle gör
mek zorundayız. Bunlar, savaş 

çağrı larıdır, gerçeklerin ta kendile
ridir. Yine herkesin katılması ve 
ulaşması gereken gerçek değer
lerdir. 

işte, bütün şehitlerimlzi ve özel
likle de bu son yıl şehitlerlmizi 

değerlendirirken, Içinde bulundu
ğumuz dUşOnca ve uygulama du
rumumuz budur. Bu, şehitlerimizin 
sonuçraporudur da. Ve bu raporun 
önemli bir bölUma de geleceğe 
ilişkin görevlerdlr. Biz bu görevlerl1 

bazı tekrarlar da bulunsa uzun ko
nuşmalar hallnde burada koymaya 
çalıştık. Bu konuşmalaris 

şehitlerimizin anısına, özel olarak 
da son yıl şehitlerimizin anılarına 

bağlılığın bir gereği olarak toplu bir 
değerlendlrmeyı yaptık. Tabii, bu 
şehitlerimizin en yakın yol arkadaş
larının başında sizler gelmektesi
niz. Onları bizim böyle anmamız 
şUphesiz bağlılık gücOmOzU, mU
cadele gücOmüzU ve önOmOzdeki 
görevlere doğru yOrOmemizl kes
kin kılmaktadır. 

ileriye yönelik çözümlemelerin 
gereklerini yerine getirmek, başta 
bu parti topluluğumuz için olmak 
üzere, bOtOn Partimiz Için bir katkı, 
bir destektir. Yine bu, hepimiz için 
gerçekten hiçbir emirle izah edi
lemeyecek kadar yerine getirilmesi 
gereken, sadece bOyümeyi ve gOç
lenmeyi sağlayacak olan, Ostün bir 
sorumlulukla, yaratıcı bir çalışmayı 
mümkün kılar. Bunlar anlaşılması 
gereken görevlerlmlzdlr. Bu görevleri 
gerçekleştirmek için Partimizin 10. 
yılını, ve bu 10. yıla kadarki tüm şe
hitlerlyle birlikte anmak ve yaşat
mak için, bundan daha anlamlı bir 
karşılık vermek mümkün değildir. 
Bundan sonrası Için de bunları ge
lişmiş mOcadelelerimlzde yarata-
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rak her zaman vermiş olduğumuz 
sözün yine her zamankinden daha 
fazla bir gelişmeyle karşılığını vere
rek yerine getireceğiz. Şehitleri

mizin anıları karşısında görevleri
mize bu biçimde sahip çıkma ve 
gerçekleştirme bizi rahatlatıyor. 

Açık ki, bunu önOmUzdeki dönem
de daha da yaygınca yerine getire
rek hepimiz aynı zamanda kendi
mize karşı olan saygınlığımızı da 
ifade etmiş olacağız. Yine, bu özel
llğimizl her zamankinden daha 
fazla bize lazım olan bu daya
naklarımızm önUmUze koyduğu 

önemli görevlerlmizl mutlaka ba
şarmamızJa kanıtlayacağız. Bu
nun dışında bir kanıtlamayı hiçbir 
bahaneyle kabul etmemeliyiz. Ge
rilla ordumuzu yetkince yarattığı
mızda, onun sOrekli yoğun savaşı
mını gerçekleştlrdiğlmizde, halkı

mızın siyasal cephesini kOçOmsen
meyecek oranda inşa ettiğimizde 
görevler gerçekleştirilmiştir diye
biliriz. Yine, böylelikle anıfare da 
bağlı kalınmıştır denilebilir. Bun 
sahipleri de ister şehit olsunlar, 
ister kalsınlar, Partimizin gerç 
yaşam değerleridir diyeceğiz. B -
nun dışında da Partimize h çb 
biçimde sahiplik edilerneyeceği 

söyleyeceğiz. Ve hiç kimsenin de 
başka tO riO yaklaşıp değerleri m izle 
oynama kudretinde olamayacağ 
tekrar bellrtlyoruz. Eğer bun 
böyleyse, o halde, yaptığımız b t 
Işler, döktOğümüz bUtün k 
anlamı doğru tanımlanmıştır. dOOru 
kavranılıp doğru yerine getirilm 
diyebiliriz. 

TUm Partimize hakim olan de
ğerler bunlardır. Biz de ken 
payımıza bu değerlerin böyle an 
bulması Için herşeyi yaptık 

bundan sonra da bOtan gO cOm 
yapacağımız kesindir. BUton 
daşlar başka bir biçimde b 
yaklaşmamalı, eğer yaklaşımla -
da bize gOç katmak istiyorlarsa 
biçimde yaklaşmalı, bu kon 
asla kendilerini yanıltmamaiı , 

de yanıltmak isteme durum 
girmemelidirler. ÇOnkü bu konu 
bOyOk birtecrübeye dayanarak, 
temelde mevcut gerçeklerlmlzJ 
şeyiyle buna bağlayacak kadar 
keskinliğa ve uygulama gOCO 
ulaşmış durumdayız. Bugün Parti 
Önderliği bunu yOrOtebllecek o
numdadır ve bunu da tom yön 
riyle doğru kavrama ve uygula 
biçiminde sunmaktadır. içinde bu
lunulan düzey ne olursa olsu 
bunun şart oldu(iunu ortaya o
yuyoruz. Bunun dışındaki b r ka -
lımın gerçekçi olamayacağını da 
vurguluyoruz. Mücadeleyi her za
mankinden daha bOyOk bir dön -
şOm gücO halinde tutmayı sa 
yacağını belirtiyoruz. Tabii ki, hept
mize dOşen de buna katılımı doi)ru 
başarmaktır. Bu doğru başarma 
hiçbir bahaneyle, yanılgılı-ek 

yaklaşımla savsaklamamamızm &. 
mini ve böylesi tutumlar içine giril
diğinde bütün emeklerimizln an
lamsızlaşacağını tekrar vurgula
maktayız. 

O halde, hepimize yapılan çağ
rıya Iyi katılalı m. Bu çağrının gerek
lerini yerine getirmek bakımından 
en güçlü bir kararlılık dönemin
deyiz. Ve bu göreviarimizi başara
cağımıza da kesinlikle inanıyoruz. 
Hiçbir gOcün bizi bu yoldan alıko
yamayacağı son derece açık bir 
gerçektir. 

Partımizin 1 O. yıla girişini kut
ladığımız bir dönemde 1987 yılı 

şehltlerlmi~n anıları temelinde ge
liştirdiği miz bu değerlendirmenin 
de, bize yaptığı çağrının kendisi 
budur. O halde bir kez daha vurgu
layalım: ŞehiUerimlzln anllanna 
Partimizin 1 O. Jlllnda gereken an
lamı gllçiO bir tekilele kazandı
rabm ve bu anll••n bize yOkleeilGI 
görevleri bOyOk bir bafar• lle ye
rine getirelimi 
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Haydar KARASUNGUR Yoldaşin An1s1 Halk Savaş1n1 Kökleştirmek Için Bir Çağr1d1r 
Bingöl'Un Genç Ilçesinin dağlık 

kesiminde Ağustos 1987'de sömOr
geci dUşman kuvvetleriyle ARGK'ye 
bağlı bir kurtuluş birliğimiz ara
sında meydana gelen çarpışmada, 
PKK Merkez Komitesi Uyesl bOyUk 
komutan Haydar KARASUNGUR 
yoldaş görkemli bir direniş örneği 
sergilayerek şehit dUştU. Bu çatış
ma esnasında Partimiz, değerli bir 
üyesini daha yitirdi: Diyarbakır zin
danlarından çıkar çıkmaz, insanlık 

dışı zuiUm ve Işkence koşullarında 
bitkin dUşmUş vocuduna bakmak
sızın silahlı mocadele alanlarına 
koşan ve blriktrrlp yoğunlaştırdığı 
kinini dUşmanın Uzerine boşaltmak 
için çırpınan Halim (Orhan ELELCi) 
yoldaş, bu çatışma sırasında Partl
mlzin verdiği Ikincı şehidtmiz oldu. 

Savaş basıt bir olay ya da kolay 
yOrOtOien bir mOcadele biçimi de
gildir. KUrdistan'da devrımcı sava
şı geliştirip kökleştirmek ve zafer 
doğrultusunda Ilerietmek son de
rece zor gerçekteşebilen bir olay
dır. Toplumun Içine dUşUrOidOOU 
eylemsizlik durumu ve sömOrgecl
tığln yOzyıllar süren egemenliğinin 
yarattığı tahribatlar, savaşın geliştl
rilmesi Uzarinde doğrudan etkide 
bulunmaktadır. BUtUn bunlar sava
şa önderilk eden gUçlerln komuta 
yeteneklerını sOrekli yetkinleştir

meterını şart koşniakta, savaşta 
bOyUk komutanların ortaya çık

masını zorunlu kılmaktadır. Ote 
yandan sömOrge Olkelerde yaban
cı egemenliğe karşı savaşmaya 

karar verilirken, savaşa sOrOlacek 
emre hazır durumda bulunan bir 
ordu örgOtlenmesi yoktur. Bu bir 
yana, toplumdaki en ilkel örgOt
lenme biçtmleri bile zorla daS)ıtıl
mış, örgUtsOz bir ortamda toplum 
tam bir kaos içine sOrOklenmiştir. 
Dolayısıyla toplumun yeniden ör
gOtlendlrllmeslne girişlllrken Işe 

sıfırdan başlanmakta, bu olanak
Stzhklar ve örgOtsOziOk ortamında 
sömOrgeclllğln dev ordularını dize 
getiren halk kurtuluş orduları ya
ratılmaktadır. 

Savaşa yeni başlayan sömOrge 
Olkelerde savaşa komuta edecek 
gOçlerln eğitllecaği kurmay okullan 
yoktur. Devrımcı savaş sanatında 
uzmaniaşmak ancak savaşmakla 
mOmkUn olmaktadır. Gerçek ko
mutanlar ve bOyUk halk önderle
rının yetiştikieri okullar pratik mO
cadele alanlarıdır. OrgOtlenme ve 
eylem alanı sanıldığından da bOyU k 
bir Oretkenllkle dev yetenekler or
taya çıkarma özelliğine sahiptir. 
Halkın bUtUn bastırılmış ve zincire 
vurulmuş yetenekleri eylem ala
nında ve bizzat eylemin kendisiyle 
zincirlerini kırmakta, harikalar ya
ratacak bOyOk savaş kapasıtesini 
dışa vurmaktadır. OrgOtlenme ve 
eylem alanı özgOriUQOn pratikte 
gerçeklik kazanması alanlarıdır. 

Başka Olkelerln devrımcı moca
dele pratll)l bir yana, KUrdistan'da 
on yıllık silahlı mucadele pratiS)I
mlzln kendisi bunun somut kanıtı 
durumundadır. BUyUk komutanlar 
ve eşsiz halk önderlerı olan Salih 
KANDAL, Cuma TAK, Mehmet KA
RASUNGUR, Delil DOGAN, Mah
sum KORKMAZ ve Mustafa YÖN
DEM gibi yoldaşlarımız doğrudan 
sıcak mocadele pratiğimiz Içinde 
doğup gelişmiş, halkımızın savaş

maya ve kazanmaya azimil oldu
ğunu kanıtlayan dev klşillklerdlr. iş
te sıcak savaş alanlarının yarattı~ı 
bu öiUmsUz kişiliklerden bir de 
Haydar KARASUNGUR yoldaştır. 

Toplumun yenı bir dönOşOmOn 
ağır sancılarını yaşadığı koşullarda 

yUcelmek, anın tarihsel emri ve 
karşı konulamaz bir zorunluluk o
larak karşımıza çıkmaktadır. Yeni
nin doğuşuna önderilk edecek gOç
lerln ortaya çıkışı bizzat bu koşullar 

taralından hazırlanır. Dönemın ni
teliğini kavrayan gUçler, çözOm beR
Ieyan sorunlara doS)ru karşılık ver
dikleri oranda hızla bOyOme ola
naklarına kavuşurlar. Oysa orta
lama tip, toplumun sancılarını gl
derme yeteneOine sahip deS)IIdir. 
Böylesi anlar kişiden kahramanlık 
göstermesinitsteyen ve dolayısıyla 
bOyOme ve yUcelmede hiçbir sınır 
tanımayan bir nitelik taşır. Zorun
luluk kendisini bu biçimde ortaya 
koyunca, vasat tip gelişmelere ön
cUIUk yapmak bir yana, toplumun 
birikip patlama noktasına gelmiş 
ağır tarihsel ve gUncel sorunları 

altında ezilir. Bu nedenle toplumda 
köleilk zincirlerinin kırılmasına ön
celikle kişilikte yer etmiş, görUn
meyen zincirlerin kırılması lle Işe 
başlanmalıdır. Yeniye koşar adım 
yOrUnOrken, kişiyi dOzEtle bağlayan 
bağlar tamamen koparılmaz ve es
ki toplumla kişi arasındaki bUtUn 
köprOier uçurulmazsa, eski daima 
geriye çeker ve eskiye uzanan kOp
roterden geriye dönmek potansiyel 
bir olasılık olarak her zaman var
lığını korur. 

Kendisini her şeyiyle yenının ger
çekleştirilmesine adamış olan bi
rey, kendisini yenının zafer kaza
nacağına lnandırmıştır. Ancak bu 
Inanç, soyut bir ınanç değildir. Ter
sine eskinin yıkılmasının ve yenının 
yaratılmasının zorunluluğuna ve bu 
eylemi başaracak gOçlerln toplum
da mevcut olduğuna duyulan bir 
lnançtır. O bilir ki, eski yıkılacaktır; 
bu kesindir. ÇOnkO eski olan mi
yadını doldurmuştur,lnsanhğın ge
llşlmJne yapabileceği en kUçOk bir 
katkı yoktur. O, ancak zor kullarak 
ayakta durabllmektedlr. Zayıf da 
olsa, yenı olan, yaşamı temsil et
mektedir. Yaşamı yeniden Uretmek 
ve toplumun varlığını yeni temel
lerde dönOşOmO gerçekleştirerek 
sUrdOrmek onun tarihsel eylemının 
özO olacaktır. Ne var ki, eski kendi
llğinden yıkılamaz, onu yıkacak 

olan şey bilinçli ınsanın eylemidir. 
Bu noktada birey kendisini sonsuz 
bir fethetme ruhu lle dolduracaktır. 
Geleceği fethetme ruhu taşınma
dan devrim gerçekleştlrllemez. On
co böyle bir ruha ve bu ruhla dolu 
kadrolara sahip olmadan geleceği 
kazanamaz. Bir yandan denize gir
meye karar veren, öbOr yandan 

leye sempati duydu. Genel devrim
cilik dönemi olarak adlandırılabile
cek bu yıllarda bile aktif bir eylem
lllik Içinde oldu. SömOrgecllerin 
KUrdistan gerçekliğine karşı bir 
tehdit unsuru olarak örgOtlendlr
meye çalıştığı sivil faşist çetetera 
karşı kararlı bir mUcadele yUrOttU. 
KUrdistan Devrimcileri adıyla hare
ket eden PKK hareketinin ilk öneu
lerının Ideolojik mOcadeleyi y0k
selttlklerl1977 yılında Parti hareke
ttmlzia Ilişki kurdu. Daha öncelerı 
Hereketimizle ilişki hallnde bulu
nan ağabeyi ve dava arkadaşı 

Mehmet KARASUNGUR yoldaşla 
birlikte devrimci çalışmalarını hız
landırdı. 

Haydar yoldaş, Parti hareketi
mizle Ilişki kurduktan sonra, Bingöl 
merkezinde bir yandan devrimci 
çalışmalarını yOrOtOrken, diğer 

yal"'dan öğrenimini tamamladı. Bu 
yıllarda Bingöl alanında çeşitli kO
çOk-burjuva ve Ilkel milliyetçi KUrt 
grupları da faaliyette bulunmakta 
ve PKK hareketinin gelişimini en
gellemeye çalışmaktaydı. Haydar 
yoldaş, "ÖY", "Rızgarl" ve "KUK" 
gibi reformıst-Işbirlikçi oluşurnlara 
karşı yoğun bir Ideolojik mucadele 
yUrUttO. Bunların sahte milliyetçi ve 
Işbirlikçi niteliklerini kitlelerin göz
leri önOne serdi. Özelllkle gençlik 
kitlesinin yoğun bir biçimde ulusal 
kurtuluşçu saflarda toplanmasına 
önderlik etti. O'nun bu faaliyetlerı 

azgın dalgaların kendisini okyanus- sonucunda ötekllşblrllkçl-mllllyet
lara sUrOklemeslnden korkan kişi çi oluşumların çevresi bazı aşiret 
devrımci olamaz. Eski lle kOprOlert reisi, a~a ve eşraf takımının çocuk
tamamıyla uçurmayan kişi ken- larıyle sınırlı kaldı. O, Ideolojik mU
dlslnl zafer kazanmaya lnandır- cadeleyl, sivil faşist çetelere karşı 
mamıştır. Bunun Için o, fetihçl bir geliştirilen silahlı mOcadele lle bU
ruhtan yoksundur. KUrdistan'da tonleştlrdl. Sivil faşist odakların 
Stfır dOzeyindeki olanaklardan asla dağılılmasını hedefleyen eylemlerı 
kOçOmsenmeyecek gelişmeler or- örgOtledl ve bizzat bu eylemlerin 
taya çıkaran ruh, Işte bu bOyUk Içinde yer aldı. BUtOn bu çatışma~ 
devrimcilerde lfadesini bulan o en- larının yanısıra TOB-DER gibi çeşlt
gln fetlhçl ruhtur. ll kitlesel örgutlerln devrimci mOca-

Haydar KARASUNGUR yoldaş, · delanin hizmetinde kullanılan alan., 
bu fetlhçl ruhun en seçkin örnekle
rinden birini temsil eden ve sergl
leyen yl~lt bir dava adamıydı. Engin 
vatanseverllği, bilimsel sosyalizme 
olan Inancı ve PKK'ye sonsuz bağlı
lı!lı, O'ndaki fetlhçl ruhu geliştiren 
başlıca etkenlerdt O, 1983-1985 
yılları arasında yurtdışında faaliyet 
yUrOttOğO dönemde, sonsuz bir 
hırsla ve bir an önce anavatan 
topraklarına yeniden dönmenın 

sancılannı yaşadı. Yurtdışı yaşa

mının kendisine özgO koşulları ve o 
yıllarda tasfiyeci sol'un Avrupa ze
mininde Içine dOştOğO sefil durum, 
direniş harnlemize yönelen dOş· 

manca saldırılar ve 15 AQustos 
Devrımci Atılımının çekici etkisi, 
O'na yaşadığı bu yılları bir bakıma 
azap ve özlem yılları haline getirdi. 
Kimi zaman bu yöniO tepkilerını 

dışa vurmaktan çeklnmedl. 
Partimizin direniş ruhunu kendi 

klşiiiQinde sembolleştiren Haydar 
yoldaş, 1956 yılında Bingöl'Un Klğı 
Ilçesine bağlı Darebi (SUtiOce) kö
yUnde dOnyaya geldi. iıkokulu aynı 
köyde okudu. Ortaokul ve Use öO
renlmlnl Bingöl'de tamamladı ve 
daha sonra aynı şehirde EQitlm 
EnstltOsO'ne girdi. 1978 yılında bu 
okuldan mezun oldu ve sekiz ay 
kadar öğretmentık yaptı. Öğret
mentık yaptığı bu kısa sOre Içinde, 
kOçOcUk beyintere kemalist kOltO
rO şırınga etmek yerıne, sömOrge
cill§ln kOltUr politikasını işlemez 

kılmaya çalıştı. oarencllerlne ulu
sal kurtuluşçu kUltOrO aşılamek 

Için yoğun çaba harcadı. KUrdistan 
gerçekliğini kavratma temelinde 
bir eğitim yOrUterek, okulun Işlevını 
devrımcı amaçlar doğrultusunda 
kullandı. 

Haydar yoldaş, 1975 yılından ıtı
baren genelde belli bir yUksalma 
eğilimi gösteren devrimci mOcade-

Haydar KARASUNGUR ve Mehmet G 
eDitim esnasında~ 1983 

lara dönUştUrOlmasi Için yoğun bir 
uğraş verdi. Bu çatışmaların sonu
cunda 1978 yılından başlayarak 

Bingöl TOB-DER çalışmaları dene
tım altına alındı. 

1978'1erde KUrdistan'ın öbUr 
alanlarında olduğu gibi Bingöl'de 
de Parti hareketimiz yoğun bir 
kitlesel gelişme kaydetti. Bingöl'Un 
çeşitli mahalleleri ve semtlerı dev
rimellerin kontrolU altına girdi. 
Devrimci gelişme beraberinde po
lisin ve sivil faşist çeteterin ortakla
şa girişttklerı dUşman saldırılarını 

da tırmandırdı. Haydar yoldaş, po·· 
llsln mahallelere karşı giriştiği ope
rasyanlara ve faşlstlerle ortaklaşa 
yönelttiği saldırılara kitlelerin ör
gUtiO direnişi lle karşılık verdi. Kit
leler arasında yOrUttUğU devrimci 
çalışma sonucunda, dUşman saldı
rıları ve operasyonlarına karşı kit-

lesel bir direniş hareketinin ortaya 
çıkmasına öncOiOk etti. Böylelikle 
dOşmanın tezgahladığı birçok 
komplo, kitlelerin yOksaten eylem
llllgi lle boşa çıkarıldı . 

Partimizin kuruluşunun resmen 
ilanı ardından devrimci çalışma
larımız daha da yoğunlaştı. Böyle 
bir ortamda Haydar yoldaş, öğret
meniiği bırakarak kendisini her şe
yiyle devrimci faaliyetlerin gelişti
rilmesine verdi. O'nun kararlı ve 
sonuç alıcı çalışması kısa sOrade 
sömUrgecillğln dikkatlerını Uzerine 
çekti ve kendisini dUşman polisinin 
boy hedefi haline getirdi. 1979 yı
lında polis tarafından ele geçirile
rak tutuklandı. Elazığ'da gözaltında 
bulunduğu sUre içinde dOşmanın 
korkunç işkencelerine maruz kal
dı. O, dUşmanın işkenceleri karşı~ 
sında sonraları dillere destan ola
cak görkemli bir devrimci diren ş 
serglledl. Bu direnişini çıkarıldıQı 

sömOrgeci mahkemelerde de sOr
dOrdO. Bir mOddet Elazığ cezae
vinde tutuklu katan Haydar yoldaş, 

dOşmanın kendisinden hiçbir şey 
alamaması sonucunda serbest bı
rakıldı. Cezaevinden salındığında 
yapılan işkencelerden dolayı aoır 
bir rahatsıztık geçiren Haydar yol
daş, bir mUddet tedavi gördO. Ar
dından şehir çalışmalarını bir ke
nara bırakarak kırsal alanda dev
rımcı çalışmatara başladı. 

1980 yılından, yurtdışına çıktıS)ı 
1983 yılına kadar Haydar yolda' 
Bingöl, Karlıova, Genç, Muş ve 
Varto alanlarında faaliyetlerde bu
lundu. Bu yıllarda 12 EylUl faşizm -
nin dizginsizsaldırılarına karşı kah
ramanca dlrendl. 1981 yılından -
baran Partille ilişkileri kesilmesin 
raQmen, O, Parti politikasını uygu~ 
lamaktan bir adım bile geri atmad • 
Birlikte çalıştığı dava arkadaşianna 
ve yurtsever halk kltlelerlne daya
narak devrimcı faaliyetlerını r
dOrdO. Emekçi halk kitlelerin n 

umut ve özlemlerini diri tuttu ve 
devrımcı direnişin kesintiye uara
masına izin vermedi. Faşist sömOr
gecllerln baskılarını doruk nokta
sına ulaştırdıkları ve Partinin kadro 
ve savaşçı potansiyelinin aaırhklı 

böiUmOnU yurtdışına çıkardığı bir 
dönemde, O, Parti değerlerını 

dUşman saldırıları karşısında koru~ 

masını bildi. Böyle bir Ilişkisizlik 

koşullarında bile, devrımcı millta
nın görevlerini billncinde canlı tuta
rak, endişesiz ve gözU arkada ol
mayan yOksak bir devrımciiik ör
neği serglledl. Partlye olan goven 
ve bağlılığını her şeyin Uzarinde 
tuttu. 1983 yılında Partinin kendi
siyle yeniden Ilişkiye geçmesi Uze
rine, Partının Istemine uyarak bir grup 
arkadaşıyle birlikte yurtdışına çıktı. 

Haydar yoldaş, geldiği Ortado
ğu alanında bir mOddet siyasi ve 
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askeri eğitim gördü. Partinin yurt
dışında direnişi O lke zemininde ye
niden yOkseltmek amacıyla yaptığı 
hazırlıkları gördOğUnde ve bu çalış
maların Olkeye taşınlmaya baş

landığını farkettiğinde derin bir se
vinç ve mutluluk duydu. Kendisi 
yeniden KOrdistan'a dönme iste
mlnde diretmesine rağmen, bir 
müddet yurtdışında devrimci çalış
malara katılmak Uzere Avrupa'ya 
gönderildi. 1984 yılının sonlarına 
kadar bu alanda kaldı. Bundan 
sonra tekrar Ortadoğu alanına 

döndO. Bir sOre Için Parti Önde
rimiz Abdullah ÖCALAN yoldaşın 
yanında kaldı. O'nun yakın ligisi ve 
denetımı altında devrimci eğitimini 
daha da geliştirdi. 1985 yılında 

Ulkedeki devrimci savaşa katılmak 
üzere Doğu KUrdistan'a gitti. Bura
da kitleler içinde çalıştı. Sorumlu 
düzeyde, alanda yürütülen Parti ça
lışmalarına katıldı. 

Haydar yoldaş, 1986 yılı baha
rında Içlerinde Halim (Orhan ELEL
ç·~. Hesinger (ZOifO YILDIZ), Şerif 
ve Sadun (Mehmet AKGÜN) gibi 
ulusal kurtuluş savaşımızda şehit 
düşmUş halk kahramanlarının da 
bulunduğu bir grup yoldaşıyla bir
likte Kuzey-Batı KOrdistan'a girdi. 
Komutası altında bulunan kurtuluş 
birliğimiz içindeki bir grup yolda
şıyla, silahlı kurtuluş mücadelesinin 
geliştirilmesine önderlik etmek 
Ozere Diyarbakır-Bingöl alanına 

Harun ARAS (Şerif) 
Karayazi 

Şerif yoldaş, PKK önderligin
deki bağımsızlık ve özgürlük mü
cadelesine 1976-n yıllarında, 

daha öğretmen lisesinde okur
ken Dersim'de katıldı. Bu yıllarda 
Cuma TAK, Mehmet SEVGAT, 
Sayfettin ZO~URLU yoldaşların 
oluşturduğu devrimci grup içinde 
yeraldı. 

1978-80 döneminde Karaya
zı, Varto gibi alanlardaki devrimci 
mücadele Içinde yer alan Şerif 
yoldaş,· 1980 yılında Partinin is
temi üzerine Doğu KOrdistan'a 
gitti. 1980-82 yıllarında Mehmet 
KARASUNGUR ve Harnit AVCI 
yoldaşiarla birlikte Dogu ve GO
ney Kürdistan'da parti çalışma
larını yUrUttO, bu alandaki hal
kımız içinde çalıştı ve kendisinin 
siyasi ve askeri eğitimini geliş
tirdi. 

Şerif yoldaş, 1983 yılında 01-
keye ilk çıkan silahlı birlikler 
içinde yeraldı . Bir grup yoldaşıyla 
birlikte Ağrı alanında çalıştı. 
1984-85 yıllarında Şemdinll, YOk
sekova, Çukurca alanında faa
liyet yürüten 21 Mart Propaganda 
Takımı içinde devrimci savaş 

yürüttü. 15 Ağustos Şerndinil ey
lemini gerçekleştiren birlik için-

geçti. Burada önceden faaliyet 
gösteren birliği m Izle gücOnO birleş
tirerek geniş bir alan Uzarinde 
devrimci harekatıara girlşti. Genç'
ten Maden'e ve Palu'dan Kulp Ilçe
sine kadar uzanan geniş bir alanda 
düşmanı çılgına çeviren bir silahlı 
direniş geliştirdi. 1986 yılında Bin
göl-Diyarbakır alanı en yoğun ey
lemliliğe tanık olan ve önemli ka
zanımlar ortaya çıkaran bir atan 
oldu. Düşmanın ekonomik kuruluş
larından sömOrgeci eğitim kurum
larına, askeri karakollarından şehir 
merkezlerindeki polis hedeflerine 
kadar, düşmanın canalıcı birçok 
merkezıne silahlı gerilla saldırıları 
yöneltti. Faşlst-sömOrgeci düşma
nın bOyuk umutlar bağlayıp gellş
tirmek için yoğun çaba harcadığı 
"köy koruculuğu" sistemine ağır 

darbeler indirdi. DO şmanın oyunla
rını önemli ölçüde boşa çıkardı. 

1986 yılında gerçekleşen PKK 
3. Kongresi, milltan kişiliğindeki Is
tikrarlı ve yüksek gelişim seyrini ve 
devrimci Rratlkteki başarılı çalış
masını gözönOne alarak, Haydar 
KARASUNGUR yoldaşı Merkez 
Komitesi Oyeliğl lle onurlandırdı. 
Böylelikle Haydar yoldaş, fiilen 
Kongre'ye katılma olanağı bula
madığı halde, örnek milltan kişiliği 
ve bu kişiliğin eseri olan sonuç alıcı 
devrimci pratiği ile Partimizin en 
O st organına saçlimeye hak kazan
dı. Bazı olanaksızlıklar ve zama-

de yeraldı ve bu dönemde çeşitli 
sorumlu görevler üstlanerek çok 
sayıda devrimcı silahlı eyleme katıldı. 

1986 baharında Bingöl-DI
yarbakır alanına çıkan Haydar 
KARASUNGUR yoldaş komuta
sındaki birlik içinde yeraldı ve bir 
grup yoldaşıyla birlikte yıl sonun
da tekrar Hakkari alanına döndü. 
1987 yılında Partimizin lll . Kongre 
kararlarını bu alanda hayata ge
çirme ve büyük özgürlük atılımını 
geliştirme mücadelesine Hakkari 
bölgesinde katıldı . Kongre karar
larının hayata geçirilmesinin ön
cü milltanları ve ARGK'nin komu
tanları arasında yer aldı. Bu alan
da yürOtülen kahramanca savaş 
Içinde şehit düştü. 

Şerif yoldaş, bilinçli yaşamı
nın on yıl gibi büyük bölümOnO 
Parti ve ulusal kurtuluş mücade
lesine vererek bu uğurda en yüce 
mertebeye ulaştı. O, PKK'nin ya
rattığı militan kişiliği sürekli ö
zOmseyerek her türlü düşmana 
karşı yUrOttüğü kararlı ve ödün
sOz mücadelesinde başarıyla 

temsil etti. Her zaman birlikte 

Nafiye (jz (Fatma) 
Dersim-Çukur KCiyü 

1 Haziran 1987 akşamı Haydar 
KURU yoldaşla birlikte Klğı'nın 
Amarıç Köyünde ajan-mills çeteler 
tarafından tezgahianan bir komplo 
sonucu şehit düştü. Anısı bağım
sızlık ve özgürlük mOcadelemizde 
ve halkımızın kalbinde sOrekli ya
şayacaktır. 

Aralık 1987 

n ında bağlantı kurma konusundaki 
zorluklar nedeniyle, O, Parti mer
kez organına seçildiğini duymasa 
da, kişiliğinin temel bir özelliği ha
line gelen yUksak devrimci sorum
lulukla pr(\tlkte bir merkez Oyesi 
gibi çalışt(. Bu temelde Bingöi
Diy~rbakır alanındaki devrimci ey
lemlilik, 1987 yılında çok daha ge
lişkin boyutlara ulaştı. 

Faşist-sömOrgecl TC, Kürdis
tan'da kendi egemenlik sistemının 
lflasıyla eşanlamlı olan ve yükse
len devrimci savaşın sonucu olarak 
ortaya çıkan " genel valilik", "özel 
kolordu" vb. gibi yeni uygulama
lara yöneldlğinde, bu yönelimlerını 
gerçekleştirmek Uzere Bingöl-Di
yarbakır alanını pilot bölge olarak 
seçti. Sömürge valiliği gibi can 
simidi olarak bakılan ve kamu
oyuna bu biçimde yansıtılmaya ça
lışılan bir oluşumun yanıbaşında, 
devrimci savaşın sOreklilik kazan
masının siyasal sonuçlarını göze 
alamayan TC, bu bölgeye bUyük 
askeri birlikleryığdı. Askeri kuvvet
lerini sürekli hareket hallnde tuta
rak, kurtuluş birliklerine karşı ardı 
arkası kesilmeyen operasyanlara 
girişti. Bu operasyanlara katılan 

sömürge valisi, özel ve 7'ncl Kol
ordu Komutanları gibi en üst rütbeli 
sivil ve askeri TC yetkilileri, ope
rasyonları ve askeri harekatları 

doğrudan yönettller. Bununla da 
yetinilmedi ve her türlü yönteme 

bulunduğu yoldaşları için bUyük 
bir kararlılık, coşku, disiplin , gü
ven ve azim kaynağı oldu; kendi
siyle birlikte yoldaşlarını da sü
rekli eğltmeye ve mocadeleye 
sevketmeye çalıştı. O, on yıl bo
yunca sürdOrdOğO devrimci ya
şamı ve mücadelesi içinde üst
lendiğ i çok çeşit li Parti görevle
rini başarıyla yerine getirerek, 
sOrekli büyüyen ve genişleyen bir 
devrimci çalışma yürüterek, ül
keye, halka ve Partlye bağlılığın 
eşsiz bir temsilciliğini sunarak 
örnek alınacak devrimci kişiliğ i ni 

partlye ve yoldaşlarına bıraktı . 

Şerif yoldaş , devrimci savaşı 
ideolojiden silaha kadar her bi
çlmle yürOttO. Ba§ımatz KUrdistan 
Yolunda adlı kitapta yeralan Şem
dlnli'de Bayram yazısında, bu bO
yUk atılımı şöyle ifade etti: 

"Ve çok geçmeden ŞEM

DiNU, HRK savaşç1larmm dene
timi altmdayd1. Şemdinllliler bir 
saat da olsa özgürlüğün tadm1 
tatm1şlard1. Faşist güçlerin oldu
ğu tüm noktalar etkislzleştiri/miş, 
Kürdistan'da yani bir tarih baş-

Zülfü YILDIZ {Hesinger) 
Diyarbakir 

PKKönderliğindaki bağımsızlık 

ve özgürlük mücadelesine 1979 
yılında katılan ve 1982-84 yılları 

arasında Diyarbakır zindan direni
şinin yiğit militanlarından olan He
singer yoldaş, 5 Nisan 1987'de 
Dicle-Autan Köyü direnişinde kah
ramanca savaşarak şehit dOştO. 

başvurularak "köy koruculuğu" 

sistemi ayakta tutulup geliştirU

meye çalışıldı. Botün bu yogun 
saldırılar ortamında, Haydar KA
RASUNGUR yoldaşın kamutası al
tındaki kurtuluş kuvvetlerimiz düş
manın kuşatma çemberini ya
rarak yoğun eylemlilik durumunu 
devam ettirdiler. 

Haydar yoldaş, ulusal kurtuluş 
mücadelemizin zaferine yaşamını 
katık edip şehit düşerken, gerlde 
her zaman komutası altında yOrUn
mesi gereken bir manevi ön
derlik ve azerinde daha kapsamlı 
zaferterin elde edileceği bir direniş 
pratiği bıraktı. O, engin yurtse
verliği, Partinin devrimci çizgisini 
hayata geçirmede sarsılmaz karar
hhğı, düşmanın gelişmenin önüne 
çıkarmaya çalıştığı hiçbir engelin 
devrimci savaşı durdurmaya yet
meyeceğini kanıtlayan yırtıcı ve 
sonuç alıcı devrimci saldırı ruhu, 
kendisini her şeyiyle zafer yolunda 
ilerlemeye adayan sınır tanımaz fe
dakarhğı, kısacası üstün komutan 
yetenekleri ile her zaman ve her 
koşul altında örnek alınması gere
ken yüce mezlyetlerin komple bir 
örneği oldu. O'nun bu Ostün mezi
yetleri emekçi halkım ızın faşist 

sömOrgeciliğe karşı devrimci sa
vaşa katılmasını sağlayan bir çe
kim merkezi olacak, ölümsüz dev
rımcı ruhu geride kalan yoldaşları 
için halk savaşını kökleştirmeye ve 

lam1şt1. Şanll 15 Ağustos gecesi, 
Kürdistan'da yeni bir dCJnem hal
ka mOjdeleniyordu. Art1k Şam
dinil halki kendi kurtuluş birlikle
rine, 'Biz ne yapa/tm' diyordu. Ve 
yaşadtğl topra klar üzerinde hep o 
saatleri yaşamak, yüzyillarm e sa
ret zincirlerini klfmak, egemen
leri sCiküp atmak istiyordu. Kendi 
kurtuluş birlikleri düşmam çepe
çevre sarmlŞ, alttyüzün üzerinde 
olan düşman askerlerine tek bir 
mermi bile s1kttrmam1ştt. O güne 

Orhan ELELÇi (Halim) 
Bingöl 

Celal KAHRAMAN (Ahmet) 
Pal u 

Yoksul bir köylü ailesinden 
olan Celal yoldaş, küçük yaştan 
itibaren bir emekçi olarak sürekli 
dışarda çalışmak zorunda kaldı. 
TOrkiye'nin çeşitli şehirlerinde 

bağımsız Kürdistan yolunda emin 
adımlarla Ilerleyerek zafer kazan
maya davet eden bir çağrı anlamı
na gelecektir. 

Kendi çözümOnU dayatarak ta
rihin gündemine giren haklı bir 
davayı, köhnemiş ve mlyadını dol
durmuş bir gericiliğin gündemden 
kaldırması olanaksızdır . Ancak 
böyle bir davanın çözOme ulaştırıl
ması, Haydar KARASUNGUR yol
daşın örneğinde kendisini ortaya 
koyan büyük devrimci şahsiyetler 
ve halk önderlerinin bu davaya 
layıkıyle sahiplik yapmalarına bağ
lıdır. Böylesi şahsiyetler ortaya 
çıktığı zaman bu haklı davanın za
feri güvence altına alınmış demek
tir. Halk önderlerinin haklı davanın 
zaferi uğruna geliştirilen devrime 
savaşta toprega düşmesi hiç kuş
kusuz bUyOk bir kayıptır. Ancak 
Onların şahadetleri aynı zamanda 
yerlerini yUzlercesinin almasını 

sağlayacak bire bin veren bereketli 
tohumdur. Haydar yoldaşın şaha
deti de halk önderlerinin dağma
sına olanak sağlayan böylesi b r 
bereketli tohum olacak, O'nun ö
lümsüz anısı faşist sömOrgeciliğe 

karşı genişleyen savaş cephele
rinde yükselen silah seslerinde 
yaşayacaktır. 

Haydar yoldaşın an ısı, bağımsız 

Kürdistan yolunda ilerleyen ulusal 
kurtuluş mOcadelemizde yolumu
zu aydınlatan sürekli bir meşaledı • 

kadar SUÇSUZ-gÜnahSIZ o/an, ka t
/edilen InsaniartmiZ intikam1m ali
yor, özgür ve insanca yaşamanm 
yolunu aç1yordu. Başka hiç r 
seçenek yoktu. ÖzgUrlük ve 
ğ1mstz/1k yolu, geri dCinüfme 
cek kadar şerefli bir yoldu. 

". .. Yol boyunca bayram ha
vast yaşamyordu. Ruhlartmlz, se
vinçten adeta bambaşka olmuş
tu... Tarihi eylemin başarlll b 
biçimde gerçekleştirilmesi h 
mize yepyeni enerji vermişti .•. 

Orhan ELELÇi yoldaş, PKK ö • 
derliğindeki bağımsızlı k veözgort 
mücadelesine 1979 yılında katıld ı . 

1980-82 döneminde, 12 Eylot fa
şist-askeri rejimine karşı Diyarb -
kır'da devrimci çalışma yOrot 
tutuklandı. Diyarbakır zindanın 

yOrOtOien bUyük diren işin sağla 

bir milltanı oldu. 15 Ağustos atı 
mının hemen sonrasında özg r 
mO cadele ortamına kavuşunca Par
tiyle derhal Ilişki kurarak siyası e 
askeri eğitime katıldı. 1986 baha
rında Bingöl-Diyarbakır alanına çı

kan Hüseyin yoldaş komutasındak 
birliğin içinde yer aldı . Ylğitçe 

rOttOgO devrimci savaş lçlnd 
Ağustos 1987'de Hüseyin yolda 
birlikte direnerek şehit dOştO. 

çalıştı ve bu amaçla Libya'ya gı • 
Çevresinde hep dOrOstlüğü, gö
zOpekliği ve ataklığı ile tanınd ı. 

Bu özellikleri Libya'da çalışırken 
katıldığı ulusal kurtuluş mücade
lemiz içinde daha da gelişere 
bUyük meziyetler haline geld . 
1986 yılında Parti Okulu 'na alı na
rak siyasi ve askeri eğ itim gördO, 
Parti lll. Kongresi 'ne katıldı e 
Mahsum KORKMAZ Akadem -

. si'nden mezun olarak ÖzgüriO 
YOrUşünü_n öncü militanları için
de yeraldı . 1987 baharında Bin
göl-Diyarbakır cephesinde sava
şa katıldı ve yürüttüğO kahra
manca savaş içinde dört yolda
şıyla birlikte direnerek şehit 

dOştU . 

Kürdistan yurtseverliğinin ve 
yiğitliğinin en seçkin temsilcile
rinden olan Celal yoldaşın anısı , 

bağımsıziık ve özgürlUk mUcade
lesinin ve devrimci savaşın öiOm
sOz adı oldu. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Anhk 1117 Sayfa 24 ) 

K1zgın savaf hattınin mllltan1, Setkar'In lSIUmsUz komutanı 

PKK-MK Üyesi ve ARGK YIJnetici Komutanlarından Mustafa YÖNDEM (Erdal) Yoldaş 
Türk Sömürgecl-Faşist Biriilcleri ile Girdiği Muharebede Şehit Düştü 

Mustafa yoldaşı anlatmak Için 
nereden başlamak gerekir? Yaşa
mı ve mücadelesi, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinin tarihi bir 
kesltldlr. Hem de bUtOn yönleriyle, 
Parti yaşamında. uyumda, Bolşe
vik dislpllnde, mllltanlıkta, halka 
bağlılıkta, komutanhkta, dOşmana, 
tesllmiyete aman tanımayan klnl 
ve ataklığında ... 

Sempatizanlıktan başladı. Hep 
mücadelenin en ön mevzilerinde 
oldu. Devrim ustalarının tanım

ladığı "savaşın ön cephesinin 
kadrosu" oldu. PKK-M K üyeliğine ve 
ARGK komutanlığına kadar yük
seldi. Dişlyle, tırnağıyla, silahıyla, 

kiniyle, Iradesiyle mücadele etti. 
Mustafa yoldaş, onurlu bir mü

cadelenin milltanı oldu. 
Mustafa YONDEM yoldaşı anla

tırken, Ilk mücadele alanı olan An
tep'ten başlamak gerekir. Pazar
cık'ta yoksul ve emekçi bir ailenin 
çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha 
kOçOk yaşlarda allesine katkıda 

bulunmak Için çalıştı. iıkokulu bitir
dikten sonra, öğrenimine devam 
etmek Için Antep'e gitti. 

Burada llseye kadar okudu. Ay
nı yıllarda Antep'te ulusal kurtuluş 
mücadelesi büyUk bir atılım sağ
ladı. Haki KAR ER yoldaşın toprağa 
saçtığı tohumlar kök tutmuş ve fi
lizleri yüksaimeye başlamıştı. Haki 
KARER yoldaş, KUrdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinde kişlligi, 

enerjisi ve örgütlenme ustalıQı lle 
Antep örgütlenmesine damgasını 
wrdu. 

Bu gelişmelerin sadece Antep'le 
sınırlı kalmadığı nı ve bütün KOrdls
tan'ı da kapsadığını gören sömOr
gecller, komplo ve provokasyonlara 
yönellrler. ''Sterka Sor'' adlı ajan
provokatör çete örgütlendirilir ve 
ulusal kurtuluş mücadelemizin ön
derlerine saldırtılır. Bir komplo so
nucu 18 Mayıs 19n'de Haki KARER 
yoldaş katledillr. Bazı kararsızlar 
bu katılam karşısında ürker, pani
ğe kapılırlar. Ama yoldaşları, Haki 
yoldaşın anısına bağlı kalır ve bu
nun bir gereği olarak mücadeleyi 
daha da ytikseltirler. Haki yoldaşın 
Intikamını alır ve provokasyonu 
ez erler. 

işte, Erdal yoldaşın mücade
leye katılımı aynı yıllardadır. Bazı ki
şilerin Orkmesine rağmen, O, mü
cadele saflarına atılmaktan çekin
mez. Öğrenci gençlik arasında yo
ğunlaşan ulusal kurtuluş dUşünce
lerinin aktif bir savunucusu ve ta
şıyıcısı olur. DOztepe Lisesi okul 
komitesinde görev alır. Kısa bir 
sOrade ö(jrenci gençliğin önderi 
haline gelir. 

Mustafa yoldaş, deneysiz ve 
genç oluşuna rağmen kararını ver
miştir. Fazla SOltim de almamıştır. 
Ancak kurtuluş yolunu tanımıştır. 
Antep'te faşistlere, sömOrgecl po
lis ve ajani ara, provokasyona karşı 
Inatçı, sarsılmaz, arkadaşları ara
sında gittikçe sıyrılan bir milltanlık 
ser$Jiler. 

lik günden disiplinli yaşamı, yol
daşları na bağlılık, geri yaşamın 
alışkanlıklarından kurtulma, alınan 
görevi mutlaka yapma ve hata ka
bul etmez eleştiriciliği ve proleter 
yaşamını ulusal kurtuluşçu milltanlık 
özelliklerille blrleştlrlr. 

Devrımcı safiara katılış, onun 
yaşamında yenı dEIOişiklikler orta
ya çıkarır. Kendisini ulusal kurtu
luşun ayrılmaz bir parçası olarak 
görür. Yazları Antep'te kalır ve dev
rımcı faaliyetlere katılır. Devrim
cilik, onun Için profesyonel olarak 
yOrOtOimesl gereken bir meslektlr. 

Kısa bir &Ore sonra da bUtOnOy
le devrimci faaliyetlere katılır. Artık 

onun Için tek bir şey vardır: KOrdis
tan halkının ulusal kurtuluşu için 
savaşmak. 1979 yılı, Mustafa yol
daşın daha da geliştiği ve mücade
leye aktif olarak katıldığı bir dö
nemdir. "Tekoşin" adlı ajan-provo
katör çetenin yanısıra, "HK", "DHB" 
gibi azgın sosyal-şoven çeteterin 
de saldırıtarının yoğunlaştığı bir dö
nemdir. Mustafa yoldaş bu gOruh
lara ve faşist çetelere karşı yürütU
ren mücadelenin en ön saflarında 
yer aldı. Faşist çetelerin geriletil
mesinde ve giderek ezllmesinde 
önemli bir rol oynadı. Birçok eyle
min planlanması ve gerçekleştiril
mesinde aktif görev aldı. 

DOztepe Çıksorut, Onaldı gibi 
semtlerde askeri birim temsilciliği 
yaptı. 1980 yılında Antep yerel ko
mitesi askeri birim temsllciJiğlne 
getirildi. Bu- dönemde yoğun ey
lemllllğin geliştirilmesinde bOyOk 
bir rol oynadı. Metin YILMAZ, Mus- Soylu, azlmli ve zor yUI'QyUf: 
tafa ÖMÜRCAN vd. yoldaştarla bir- Dlrenlte dolru ... 
llkte geliştirdiği bu eylemlilik sonu
cu, ulusal kurtuluş mücadelemizin 
Antep'te bUyük bir atılım sağla
masında rol oynadı. 1980 yılının 
sonbaharına kadar Antep'te çalış
maları sürdOrdO. Ekim 1980'e ka
dar Pazarcık alanında kaldı. 

Türk burjuvazisi, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesini dur
durmak Için 12 EylUl faşist dar
besini gerçekleştirdi. Faşist ordu
nun ilk hedefi PKK oldu. PKK, 
Imha olmamak ve ulusal kurtuluş 
örgOtlenmeslnl yaşatmak Için geri 
çekilme ve toparlanma taktiğini 
Izledi. Mustafa yoldaş, Lübnan ala
nına çekilen kadrolar Içinde yer 
aldı. 

Geçici olarak Ulke terkedllmiştl. 
Yenı bir alana adım atılmıştı. Alanın 
politik önemine rağmen, politik 
güçler bu önemden çok uzak bir 
pratik serglllyorlardı. 

Yerel alanlardan gelen kadrolar 
hem kitlelerden uzak dOşmenin psiko
lojisini hem de eğitfmslzl~ln ve yerel 
koşulların özelliklerini taşıyorlardı. 

TOrkiye sol gOçlerl ve KUrdistan 
kOçOk-burjuva reformistlerı, karşı
devrim yıltarını mOiteclleşme ve 
tasfiye olma yönOnda kullanıyor, 

direniş ve devrime baOiılıktan çok 
uzak bir konum ve sorumsuzluk 
Içinde bulunuyorlardı. 

Bu güçler, reformist ve tasfiyeci 
hedeflerinin önOnde PKK'yi engel 
görOyor, var gOçlerlyle PKK'yi de 
tasfiyeci sürece çekmek Istiyor
lardı. Cezaevlerinde Şahin ve Yıl
dırım'ın öneOlUk ettiği dönekler ve 
Parti saflarında gizli çalışma Içinde 
olan bazı unsurlar bunlara kulak 
veriyor, harekete geçeceklerı anı 
bekllyorlardı. Bunlar cezaevle
rinde, Avrupa' da, Lübnan'daki kad
ro çalışmalannda vb. her alanda 

Kararlar hayata geçmek Içindi. 
Kadrolar yerlerinde duramıyordu. 
Halk acı çekiyor, devrımelleri bek
liyordu. Zindanlarda Mazlumların, 
Hayrllerln, Kemanerin gOr direniş 
sesi tom ulusu sarmıştı. Reform
culuk ve tasfiyeelliğin pls leşi etra
fa yılgınlık ve teslimiyet korkusu 
saçıyordu ... 

PKK karar almış, tarihi Ulkeye 
dönüş hamlesini başlatıyordu. 

OzgOriOk halkın Içinde direniş ve 
kanla elde edllebllirdl. 

PKK daQtardan, yoksul köylO
den başladı . Neye mal olursa ol
sun, özgOriOğOn yeşertileceoi alan
lara yetişrnek gerekirdi. Her bilinç
li gecikme halka Ihanet anlamına 
geliyordu. 

1982 kışında Mehmet KARA
SUNGUR, Mahsum KORKMAZ, 
Mehmet ERTÜRK ve Hamlt AVCI 
yoldaşlar hazırlıklarını yapmak 
amacıyla Doğu ve Güney KOrdls
tan'a geçer. 

Ve 1982 yazında özgUrlUk yO
rüyOşO başladı. Hudutlar, dağlar, ne
hlrler aşılacaktı. BUtOn donanım 
sırtta taşınacaktı. Hiç gldllmeyen 
ve tanınmayan alanlara gidile
cel<tl. Fakat amaç net, hedef bel
liydl. Kürdlstan'a ve halka dönül
mekteydl. Halk varlığımıza kaste
den faşist sömOrgecillk darbele
nec.ektl. 

Kadrolar bu coşku, bilinç ve 
Istekle mayınlı, dUşman ve hain 
pusuları lle dolu hudutlara vurdu
lar. Yirmi elvarında kadro şehit 

oldu. Fakat kaynağa ve dir&nişe 
dönüş önlenemedl. PKK milltan
ları özgUrlUk silahını patıatacak 

alanlara ulaştılar. 

Ve kdavuzsuzlar grubu .•. 

tahribat yapıyor, direniş hazırlıkla- Mustafa yoldaş, ülkeye ilk dö
nnı boşa çıkarmaya çalışıyorlardı. nOş yapan grubun Içinde oldu. O 

PKK, teorik, siyasal ve kadrosal anki duygularını ve bu dönOşUn 
atılım yaparak, tasfiyecillGi ve Parti anılarını ondan dlnleyellm: 
içindeki uzantılarının beklentilerini "Hareket noktam1z, #Id y1/a yak m 
boşa çıkardı. PKK direniş hazırlık- bir süre siyasi ve askeri alanda 
larını ll. Kongresinde taçlandırdı ve eDitlld/Qimlz Lübnan a/amydl. EQitl
karar düzeyine çıkardı. m/miz/ tamamlamanm ve Parti ta-

PKK'nln yetkin Ideolojisi, dlslp- rafmdan mücadeleyi yürütmek Için 
llni ve örgUtsel saS)Iamlığı, gOçiO yeniden görevlendirlim/ş olmanm 
kadro topluluğu demektir. PKK, · verd/Qi sevinç ve gurur, her arka
devrim kadrosu demektir. daşın yüz ffadesinden okunuyor, 

Mustafa yoldaş, bu dönemde bu durum grubun birbirine olan 
en yetkinteşan kadrolardan oldu. güvenini de pekiştlrlyordu. 
Şehitterin anısına bağlılıQın anta- "Grubumuz, tam onüç kişiden 
mına uygun disiplinli bir yetkin leş- oluşuyordu, ve hemen hemen hep
me içinde oldu. PKK'nin yarattıQı si de lrlyafl ve atietik yaptil arka
olanakları en Iyi deGerlendlrdl. En daşlard1... YükümOz Partinin bir
az hata yapan, hep en zor göreve kaç yiliçinde yaşadtQI büyük ge/Iş
koşan, Içinde yer aldığı her birim de me/er/ ySZJit hale getlrd/Qi ve O lke 
sOreldi direniş ve Iş yapma azınını Içindeki arkadaşlara aktanlacak 
geliştfren bir yetkinleşme Içinde materyal/erdi. Bunun Için de her 
oldu. arkadaşin -gDcOnDn de OstOnde-

Ve kan 
ve katilam 

ve emefln Uzarinde ofurrJn 
yapma dOtman 
sana dOtman olan 

her t•r• l•r•n 
l•r•n•rn vatanı 
Bir dUnya faflrız y0reflml2de 
yenimi yeni 
mutlu mu mutlu 

lrwl kor gibi ... 
Ve omuzlanmızda tatım 
~Uidil yapm bulutlannı. 
1 n88nlıfa aevdalı 
doyulmamlf yapma haaret 
yaratmak uaruna 

en gilzel dUnyalan ... 
1 fle bunun Için aeçllk 
en terelli tJIUmden 

ISIUm•llziUfU •.• 

alabildi§/ kadar~y/a yüklenmesi ge
rekiyordu. 

"24 Haziran 1982'de smm geçi
yoruz. iki y1ll1k ayr1l1ktan sonra ülke 
topraklanna ilk defa ayak basa
ca§lmlz Için oldukça heyecan/ldik. 
360 km'llk bir alan üzerinde yapa
caQımiZ uzun bir yolculuktan son
ra, varacaQ1m1z son durak Giiney 
Kürdistan olacaktı. n (Bağımsız KUr
distan Yolunda, s. 13-30) 

Grup kılavuzsuz olarak 18 gUn
de uzun yolculuğunu tamamlar. 
Hudutta çatışır, düşman barikatla
rını aşar. Dicle'yi geçer. Engin Bo
tan, BeytOşşebap dağlarını aşar. 
Yolu, çoQu günler kılavuzsuz kata
der. Erdal yoldaş, bu nedenle gru
ba "Kılavuzsuı:lar Grubu" adını 
kor. Fakat grup, her glttiOI yerde 
kendıteriyle yeni tanışan halk kO
melerinde derın etki yaratacak, 
daha yoldayken silahlı propa
ganda işlevini görecekti. Fiziki ola
rak grubun en zayıflarından olan 
Erdal yoldaş, irade ve dayanıklılığı 
ile gruptaki en ağır yOkü alacak, 
grupta birleştirici ve yönlendlrlcl 
öge olacaktı. 

Direnit, testimlyete egemen lo
hnaJOf ••• 

1983 baharı lle PKK milltanları 
silahlı propaganda ve direniş hazır
lıkları Için Olkenin dört bir yanına 
daOıldılar. KOçOk gruplardan olu
şan önco birimler, halkla temasa 
geçiyor, çevreler toparlıyor, Oslen
me odakları oluşturuyor, ey1em 
hazırlıkları yapıyorlardı. Gruplar bu 
çalışmalarında, deneyslzllkle, sö
mOrgecl ordu ve reformıst güçlerin 
komploları ve hertUrlU teslimlyetçi, 
uzlaşıcı, tasfiyeci eğilimle mUcade
le ediyorlardı, açlıga, zorluğa, sert 
Iklime ragmen amaçlarına ulaş

maya kararlıydılar. 
Mahsum KORKMAZ yoldaşın 

yönlendlrlcl olarak yer aldığı bu 
dönem çalışmalarında Erdal yol
daş, birim sorumtuluS}u yaptı. 1983 
yazı boyunca Hakkarl merkez böl
gesinde çalıştı. Kısa sOrade yöre 
dili, geleneklerı lle bOtOnleştl. Ulu
sal kurtuluş çalışmalarının bu alan
da kök salması Için başarılı bir 
çalışma yOrOttO. Komutanlık yete
neklerını geliştirdi. Aynı dönem Şır
nak, BeytOşşebap alanlarında ça
lıştı. 

PKK'nin direniş adımlarının OrUn 
vermesi ve öncü birimlerin kitleler 
Içinde kök salması hem sömOrge
cııerl hem de tasfiyecl-reformıst 
güçleri harekete geçirdi. TOrk sos
yal-şoven tasfiyeci gOçlerlnce bes
lenen OY, DDKD, KUK, Ala Rızgarl 
vb. güçler, var güçlerini PKK'nin 
devrimcı direnişini önlemeye ayır
dılar. Milltanların Imhasına umut 
bal)layan Samir, SOieyman provo-

katörteri ve ardlarındaki güçler, Ide
olojik, politik, ve örgOtsel saldırıya 
giriştiler. işi kampioiara kadar var
dırdılar. 

Tasfiyeci kamp ve parti safları
na sızmış provokatörlerln tesli
miyet çağrıları yaparak, mücade
lenin zorluklarından yılan, gevşek, 
sağa kaymaya meyilli ve zayıf Inançlı 
bazı unsurları etkilemeye, gUdOieri 
tahrik ederek bazı kişilerı mUcade
leden uzaklaştırmaya çalıştılar. 

TOmOnUn tek amacı vardı: PKK'yi 
direnişten vazgeçirmek ve dağıt
mak. Bu amaçları faşist TOrk sö
mOrgeclllğlnln amaçları ile aynı ldl. 

Tasfiyecilik, bozgunculuk, yıkıcı
lık, teslimiyet ve lhaneti aşmanın 
tek yolu vardı: Halka ve şehit de
ğerlerine bağlı kalmak, Parti ve 
çalışma disiplinini güçlendirmek, 
teslimiyetçllerl ve eğilimlerini mo
cadele saflarında bırakmamak ve 
ne pahasına olursa olsun devrimci 
pratiği geliştirmek. 

Ulusal kurtuluş örgütlenmesin 
korumak ve geliştirmek kadrolar 
sorunuydu. Mustafa yoldaş, ı 

günden korkaklara, llberallere, yıl
gınlara dUşman oldu. Onlara ka 
sert oldu. Her koşulda eleştir

rnekten ve Ozerlerine gitmekten 
geri durmadı. Her koşulda Pa 
disiplini ve çıkarlarını korudu. Bu 
çıkarlardan hiç taviz vermedi. Ge
rektiglnde elititremed i, bu dUşman 
yolculara en acımasızca davran • 

Bozgunculuk ve yıkıcılıOa k8l'f* 
tavrını Partlye bildlrmeyl görev 
saydı. 20.6.1984 tarihli PKK-MK'ne 
yazdığı ve Petmerge sayı 6"da 
(Ağustos '84) yayınlanan rapo
runda görüşOnO net koyuyordu: 

" ... Gerek geçmiş mücadele 
reelnde gerekse Içinde bulundu
numuz mücadele yıllarmda, Partl
nin çeşitli kademelerinde g6rev IJI
mış bazı unsurlarm dlJşmana teş
lim oluşlari, davaya lhanetleri 
korkarak kaçmalan hepimizin sı 
stk tanık oldunu bir şeydir. Fakat bu 
geçici yol arkadaşlarınm taVIrian 
biz/ hiçbir zaman karamsartıDa d 
şiirmemekte; tam tersine düşmana 
ve geçici yol arkadaşianna karşı 
kinimiz ve 6fkemiz artmakta; mü
cadele azmimiz ve davaya baQiılt
Qimlz daha da pekişmektedir. 

( ... ) 
Partimizin bunlara karşt tav n ne 

olmalldlf? Dünya devrim tarihle
rine baktıQtmlzda, düşman giiçle
rln devrimci mücadeleyi engelle
yebilmek veya ortadan kaldlfmak 
Iç/n çeşitli karş1-devrimci h/le ve 
oyunlara başvurmuştur.. . Ama, 
bunlarm tarihin çarkiarım geriye 
d6ndürmeye güçleri yetmemiş ve 
yetmeyecektir de. ÇOnkO, bunlan 
etkisiz kılan Oç-beş kişinin gücü 
deQ/1, bir ha/km gücüdür. 

"işte, bu tür gelişmelerin, bu
giJn Partimiz Içinde -bireyler dü
zeyinde de olsa- ortaya Çikmasi, 
bizi ne ytlgmi/Qa ne de paslfliQe 
g6tDrmelldlr... Çünkü geçici yol 
arkadaşlarmm devrimci miicade
lenin kabardiDI yillarda en keskin 
devrimci kesildiklerlni, fakat karşi
devrimin son şansını deneyerek 
saldmya geçti§/ y1llarda Ise düş
mana teslim olduklaflnı, aman dile
diklerini çok Iyi bilmellylz. 

Bütün bunlara karşı izlenmesi 
gereken yol ve başar~ elde edilebl
lecek biricik yol Parti içi macadele 
olmaltdlf ... Düşmanca faaliyetlerini 
sürdürmelde ayak d/reten unsur
larm yogun tecriti ve teşhirleri 
yapilmalı ve zarars1z birer unsur 
haline getirilmelidir/er. 

"Tüm bu çabalara ranmen yol
larma devam etmeye karar/liseler, 
bunlan SU8turmalc. devrimin Çikar-
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lannı korumak için devrimci y6n
temler kullanılma/Jdır. 

'
1Parti tavr1 ne ise tavnmtz odur ... 

Kürdistan koşulfarmda bu hastalik
lar degişik adlar altında çtksa 
da, bu hastaitk/ara karşi tammtz; 
Partiye ve şehit/ere bagll/tk olacak
tir. Bu anlaytşlara karşi durma sü
rekli olarak Parti birligini korumak 
ve birlik yolunda ilerlemekle müm
kündür. Yaratilan tüm degerler en 
usta bir biçimde kullamlarak, hal
km kurtuluşu için harcanmaltdtr. 

"Ve bir kez daha diyoruz ki; 
zindanlarda tüm Işkence ve zor 
uygulamalarına karşm, ihanet ve 
ihanetçifere lanet okuyan Mazlum 
DOGAN, Kemal PiR, M. Hayri 
DURMUŞ yoldaşlar ve yüzlerce 
sa.vaş esJrinin dedigi Uibi ":rEsLi
MIYET IHANETE, DIRENIŞ ZA
FERE G0TOR0RI" 

Mustafa yoldaşın direniş ve mo
cad ele sloganı gerçekleşti. Kendi
sının de Içinde aktif yer aldığı Parti 
mücadelesi her torıo teslimiyet ve 
tasfiyeclliğe karşı zafer kazandı. 

15 AOuatos '84 Atalımı: 14 Tem
muz Silahli Propaganda Takımı ve 
HRK Komutanı Mustafa yolda, ... 

15 Ağustos, Kort halkının diriliş 
gOnO oldu. Parti taktiği, ulusal kur
tuluş direnişinin hazırlıklarının, 

kadroların inançlı ve fedakar çalış
masının ve halkın cefakar deste
ğinin ürUnO oldu. 15 Ağustos'la 

direniş, tasfiyeclllge mutlak ege
menliği sağladı. 

15 Ağustos Için, PKK kadro ve 
savaşçıları silahlı propaganda bir
likleri tarzında örgOtlendiler. 14 
Temmuz Silahlı Propaganda Takı-. 
mı Botan'ı, 21 Mart Silahlı Propa
ganda Takımı Hakkari'yi, 18 MayısSI
lahlı Propaganda Takımı, Van'ı çalış
ma bölgesı alıyor, silahlı direniş 

bUyOk baskıntarla bu alanlardan 
başlatılıyordu. Mardin, Sason, Ağ
rı-Kars, Diyarbakır, Bingöl-Elazığ, 

Dersım ve Adıyaman'a da silahlı pro
paganda grupları yerleşiyor ve si
lahlı direniş bu alanlara doğru 

genlşletillyord u. 
Mahsum yoldaş, Eruh baskınını 

gerçekleştiren 14 Temmuz SI
lahlı Propaganda Takımı'nın komu
tanı, Mehmet SEVGAT ve Mustafa 
YÖNDEM yardımcıları ve takımın 
sorumlu UçiO biriminin Oyesiydiler. 

Eruh baskınında Mustafa yol
daş, grubu ile hOcumdaydı. Ve 

Kadi; ... (Csbbar) 
Uce-Diysrbaktr 

Orta halil bir ailenin çocuğu 
olarak dOnyaya geldi. Ağırlıklı ola
rak kendi Işlerinde çalıştı. Daha 
sonraki yıllarda ekonomik nedenler
den dolayı Almanya'ya gitti. Berlin 
şehrinde çeşitli Işlerde çalıştı. 

Ulusal kurtuluş dOşOncelerlyle 
ilk olarak burada ilişki kurar. Kısa bir 
sürede PKK'nin görOşlerlnin aktif 
bir savunucusu haline gelir. Ber
lin'de KUrdistan işçiler Birilgi adın
da kurulan dernekte ve dışında 

faaliyetlere katılır. SerxwebOn ga
zetesinin yayın hayatına başlaması 
lle birlikte, dağıtım faaliyetlerine 
aktif olarak katılır. Gazetenin en 
geniş yurtsever kitlelere ulaşma-

dOnyada yankı yapan baskında 

görevini layıkıyle yerıne getirdi, 
grubunu ustaca yönetti, düşman 
hedeflerine en isabetli vurdu. 

Baskın ardından sömUrgeci or
dunun karadan ve havadan oluş
turduğu kuşatma ve operasyonları 
yarıp Oslenme alanına varışı takım 
için hayli zor oldu. Düşmanla bir
kaç defa çatışma durumuna geldi. 

Erdal yoldaş, eşsiz komutanlık 
vastı lle Mahsum ve Bedran yol
daştarla beraber sarsılmaz bir ko
mutanhk OçiOsO oluşturdu. 

Uludere-Nire (BöiOkbaşı) kö
yOnde halk dOşmanı bir ajanın ce
zalandırılmasında komutanlık yap
tı. 1984 sonbaharında faşlst-sö

mOrgeci bir yOzbaşı ve koruma 
ekibine BeytOşşebap'ta kurulan 
pusu eylemint yönetti ve hedefini 
imha etti. 1984'0n 24 Ekim'inde 
Şırnak-Mllll (GundikA Melle) dUş
man karakoluna yapılan saldırıda, 
saldırı grubunun komutanlığını 

yaptı. Bu eylemde 6 dOşman askeri 
öldOrOidO, karakolimha edildi, çok 
sayıda silaha el kondu. Bu eylemde 
kahraman HAK militanı Çetin AK
KURT şehit olmuş, ölürnOnden so
rumlu olan dUşman askeri esir 
alınmış, yargıtanarak Idam edil
miştir. 

1985 kışı, "HAK Için zor bir dö
nem oldu. MK'nin yarıdan fazlası 
toplantı nedeniyle içerde değildi. 
Yoğun kar vardı. SömOrgeci ordu, 
yOzbinin Ostünde asker, helikop
ter, özel timlerle operasyon yapı
yordu. Milisliğe adım atıyor, çete 
oluşturuyordu. 15 Ağustos'un dev-

sı Için bUyOk bir çaba harcar. 
1983 yılının yazında eğitim faa

liyetlerine katıldı. 3 ay Marksizmin 
genel bilgist ve PKK'nin görUşlerl 
Uzerine eğitim gördO. Egitim so
nunda daha da gelişmiş bir bilinç 
lle pratiğe yöneldi. Bir sOre Paris, 
Berlin alanlarında faaliyetlere ka
tıldı. Daha sonra Dulsburg, Ham
burg alanlannda sorumlu dOzeyde 
çalışmalara katıldı. 

1985 yılının Baharında yOrOttOğO 
başarılı çalışmalarından-dolayı Av
rupa merkezinde görev aldı. Bir 
sora isviçre'de daha sonra Ise, 
Stuttgart alanında çalışmalara 

temsilci düzeyinde katıldı. Birçok 
pratik faaliyet ve çalışmanın geliştl
rilmesinde aktif olarak yer aldı. 

1986 Temmuz'unda Olkeye dö
nOş çalışmatarına katılmak Için, 
LObnan-FIIIstln sahasında eğitim 

çalışmalarına katıldı. Bu dönemde 
yoğun bir şekilde geliştirilen pratiği 
gözden geçirme ve dOzeltme çalış
malarına katıldı. 3. Kongre lle bir
likte daha da gUçiO bir teorik açılıma 
kavuşan Kadir yoldaş, Kongre 
kararlarını özOmseme çalışma
larının aktif bir çalışanı olarak ken
disini yetklnleştlrdl. 

Kongre kararları doğrultu

sunda açılan Mahsum Korkmaz 
Akademisi'nde askeri ve siyası eği
tim gördO. Kongre sonrası başlatı
lan Yenı Atılım Askeri ES}Itlm Dev-

Aralık 1987 

rlmcl heybatinden ezllen tasflyeeı
ligin son artıkları can havliyle ilk 
yetiştikierı dUşman karakoluna sı
ğınıyorıardı. Bunlardan Mustafa 
Çimen, Ali Ozansoy dUşman birlik
lerinin başında köylere HAK birlik
lerinin Oslenme odaklarına ope
rasyon yapıyorlardı. Yoğun karda 
hareket etmek adeta olanaksız

taşmıştı. 

Mustafa yoldaş, Bedran yoldaş
ta beraber takımın komutanlığını 
ele aldı. En az kayıpla lhanetlerte 
mocadele ederek Parti değerlerini, 
birliklerı ve halkı korudu. 

Yetklnliğl sadece komutanlık da 
değildi. Bulunduğu her alanda Par
ti disiplinini ve kitle Ilişkilerini güç
lendiriyordu. Varlı!:')ı savaşçılar ve 
halk için gOven kaynağı oluyordu. 
DUşman içinse heran saidıracak ve 
mutlaka imha edecek, korkulacak 
bir komutandı. 

1985 Baharında başlayan atı

lımda Mustafa yoldaş, yine Mah
sum yoldaşın yardımcısıdır. Ama 
bu defa artık takım komutanıdır. 
Harekat alanı bUtOn Botan'dır. 

Haziran '85 başlarında Şırnak 
atayına yapılan ve düşmana bOyOk 
zaylat veren saldırının komutan
larındandır. 14 Temmuz '85'te Çe
tak baskınındadır. Kaza işgal edi
lecek, dOşman binaları roketlene
cek, sömOrgecller cevap bile vere
meyecektl. 1985 Ağustos'unda 

Van-Çetak'ta 12 kişilik bir çete 
grubunu Imha eden saldırının ko
mutanları Mustafa ve Bedran yol
daştardır. Sözkonusu çete grubu 
Haziran '85'te Oç HAK kadro ve 

resine katıldı. Askeri eğitimde kısa 
sOrade başarı gösterdi. Birçok sı
lah ve taktıgJ öğrenerek, her ba
kımdan kendisini yeni dönem ulu
sal kurtuluş savaşına hazırladı. 

Pratiğe daha gOçiO ve sal}lam 
bir girişi gerçekleştirmek Için, böl
ge planlamaları Uzerine yOrOtOien 
çalışmalara katıldı. Bir grup arka
daşı lle birlikte, Bingöl-Olyarbakır 
bölge planlamasını hazırladı. Böy
lece her bakımdan kendisini yenı 
dönem pratlgine hazır hale getir
di. 

1987 Nisan ayının sonlarında 

bir grup yoldaşı lle birlikte Bingöl
Diyarbakır alanında faaliyetlere ka
tılmak Için görevlendlrlldl. Bu dö
nemde geliştirilen yaygın eylemliilk 
ve devrımcı çalışmalar Içerisinde 
aktif olarak yer aldı. DOşmanla bir
çok kez karşılaşmasına rağmen, 
her çatışmada başarılı bir savaş 
örneği verdi. 

Kadlr yoldaş lle birlikte 4 yolda
şı Bingör on Genç Ilçesi yakınların
da sömOrgecl ordu birliği lle Içerı
sine girdikleri çatışmada kahra
manca bir savaş örneği göstere
rek şehit dOştOier. 

Kadlr yoldaşın an ısı, uğruna ya
şamını feda ettiği KUrdistan halkı
nın bağımsızlık ve özgUrtOk mO
cadeleslnde sOrekli bir meşale ola
rak yenı kuşaklara yol göstere
cektir. 

savaşçısının şehit edilmesi eyle
mine katılmışlardı. 

Mustafa yoldaş, EyiOI-Eklm 
1985'te BeytOşşebap, Çatak, Hak
kari, Çukurca'yı kapsayan silahlı 

propaganda ve eylem harekatının 
komutanıdır. Hakkari'de polis loj
manı bombalanır, polis aracı imha 
edilir, sömürgecilerin kaybı büyOk 
olur. 

Belkar'ın ölümsüz komutanı ••• 

"Takvim 24 Ekim 1985. Saat 
19.30'u g6ster/yordu ... 25 Ekim 
günü saat 16.15'te eylemi ger
çekleştirmek Istiyorduk. Sllahlafl
miZI, düşmana olan tüm kinimizle 
kullanacak ve ona hiç unutamsys
caf}t büyük bfr darbe vuracakttk. 
Genel plantmtzt uygulamanm yam
stra yapacagtmtz bu eylem aynt 
zamanda bir intikam eylemi ola
cakti. Çünkü, 24 Ekim 1984'te 14 
Temmuz Silahli Propaganda Takt
ml, Gundfk~ M elle karakoluna yap
ltQI baskmda y/g/t bir savaŞÇISinl, 
militan Musa (Çetin AKKURT) ar
kadaşt şehit vermişti. Eylemin aym 
aya ve güne denk getirilmesi, şehit
/erimize olan bsf}/tltglmtzm ve şe
hit/erimize verdif}imiz sözlerimizi 
her an, her yerde ve her koşul 
altmda ssvaşt sürdürerek yerine 
getirmenin en aç1k ifadesi olmak-
taydl .. . 

( ... ) 
"Artt k her şeyimiz haz tr... Saat 

16. OO'yı13 dakika geçiyordu. Yetiş
memiz gereken noktaya epey yol 
olmakla beraber, bulundugumuz 
nokta ds karakala hakim bir yerdi. 
Biraz daha tirmanarak uygun bir 
yerde mevzi/enrnek istedik ki, işte 
tam o anda vadinin tüm sessizlif}ini 
parçalayan Alarol atışı ve hemen 
ona eşlik eden B KC attşları duyul
du; eylem başlamtştt bile. Yapilan 
yogun atışlar/s çad~rlarda bir sal
lanma başladı. Askerlerin bag1rma 
ve Inilti sesleri duyuluyordu... ilk 
savunmaya geçen ve geçmeye ça
ltşan askerler, yerde sere serpe 
uzanm1ş son nefeslerini verlyor
/ardt. Askerlerdeki direnme büyük 
oranda ktrtldıgmdan büyük sllahla
"mtz susmuştu. Düşmana nihai 
darbeyi vuracak ve ganimetieri ala
esk baskm grubu ds bu sürede, 
karskolu çevreleyen duvara yetiş
m/şti. Baskm grubunun aH1Q1 el 
bombalarmm patlamast ve kulla
ntlan ferdi silahlar çat1şmanm şid
detli o/duQunu g6sterlyordu. "(Bat
kar Vadisl, B.K. Yolunda) 

Sonuç, 9 TOrk askeri öldOrUidü, 
bUtOn silah ve malzemelerine el 
kondu, çadırlar ve TOrk bayrağı 

yakıldı. Buna karşılık HAK'nin tek 
bir yaratısı bile yoktu. 

Mustafa yoldaş, eşsiz kahra
manlık, cesaret örneği sergiledi. 25 
Ekim 1985 Çukurca-Betkar'da TOrk 
ordusu bOyOk bir yenilgi alıyor, 

HAK ise zafer kazanıyordu. 

PKK 3. Kongreai, Mustafa yol
dqı MK üyeiili ve ARGK askeri 
konser üyeiili ile onurlandırdı .•• 

KUrdistan Ulusal Kurtuluş MO
cadelesl ve PKK tarihinde bir dö
nOm ve bir zirve olan 3. Kongrenın 
en önemli kararlarından biri KUrdis
tan Halk Kurtuluş Ordusu (ARGK)'
nun ve yaygın gerilla savaşının he
deflenmesl oldu. Mustafa yoldaş, 
3. Kongre sonunda PKK-MK ve 
ARGK yönettm konseyi Oyellğe se
çildi. 

1982 yazından Itibaren hep 01-
kede; en sıcak savaş alanında, en 
önde, hiç sarsılmadan yOrOyen 
Mustafa yoldaş, bu göFevin kutsal
lığını biliyordu. Verilen görevi onur
ıuca temsil etti. Uludere, Botan 
alanında askeri örgOtlenme ve mO
cadelenln genel sorumlusu oldu. 
Mevzi tanımadı, mevziden mevzlye 
koştu. Yetiştiği her mevzlde hare
ketlenme oldu, mutlaka eylem ge
lişti. Uludere, BeytOşşebap, Şır-

Sayfa 2s) 

nak, Eruh, Pervari ve alanın diğer 
yerlerını çok Iyi tanıyordu. 

Halk O'nu tanıyor, bağrına ba
sıyordu. ARGK saflarına akan genç, 
yaşlı savaşçıtar için en sevilen ko
mutantardandı. Savaşçıları lle eşıt 
iki yoldaş oldu. 

1987 kışında Uludere'de çete
cilik yeşertllmeye çalışıldı. Bazı çe
te grupları örgüttand i. Mustafa yol
daşın kamutasında ARGK birliklerı 
dOşman ve çetelere aman tanı

madılar. 1987'nln kış eylemleri tom 
KUrdistan'da yankı yaptı. DUşman 
derin sarsıntı geçirdi. Uludere'de 
çeteetlik bir daha örgOtlendlrlle
medl. 

Mustafa yoldaş, Şırnak'a koştu. 
Bestleri ve halkını iyi tanıyordu. 

Bestterin yoksul köylüleri dUşma
nın bUtOn beskılarına göğüs geri
yor, ARGK'nin temel savaşçı kay
naklarından biri olma onurunu ta
şıyorlardı. 

1987'de Uludere'de çetetera 
vurulan darbeler, köy toplantıları 
lle, sıyasal vd. eylemlerle, köyiO
Iükte kabarmalar olmuştu, ARGK'ye 
bOyOk katılım oluyordu. 

SömUrgeci ordu telaş içinde 
çaresiz kalmıştı. Mustafa yoldaşın 
gelişmedeki payını biliyordu. Çün
kO, eylem farkı yapmaz, kOçOk
bOyOk her eylernın en önOnde ol
du. 

Mustafa yoldaş, 1987 yazında 
Uludere'nin köylerinde sömOrgecl 
birlikleri çıkmazda bırakan, ARGK'
ye savaşçı toplama atılımının yöne
tlcilerinden oldu. KöyiO gençler, 
grup grup ARGK birliklerine katıl- · 
dı lar; çoğu kez sömOrgeci birliklerle 
çatışma Içinde ARGK birlikleri gö
revlerini yerıne getiriyorlardı. 

Bir direnişçi için öiOmOn yeri ve 
zamanı olamaz. Ama bir ulusal 
kurtuluş savaşçısına savaş mey
danında öiOm yakışır. Mustafa yol
daş, öiOm ve korku bllmedi. Şehit
terin vasiyetine uydu. Mahsum
ların, Bedranların komutanlık bay
rağını leke değdirmeden taşıdı, 

yollarında yOrOdü. Hep Ileriye. Kut
sallığı, aldığı görevi eksiksiz yerine 
getirmek olarak bildi. 

1987 yazında birliğine kattığı 

bOyU k bir savaşçı adaylan grubu ile 
Os alanına yetlşmeye çalışırken, 

çok sayıdaki askerden oluşan dUş
man birliklerinin saldırısına uğradı. 
Çatışma gündüz meydana gel
di. Mustafa yoldaş, düşmanın ku
şatmaya çalıştığını fark etti. En yük
sek tepeyl tutmayı emrettl. En önde 
kendisi atıldı. önune gelen dUş
man askerını ezdl. Tepeyl tuttu. 
Birliğini kurtardı. Ancak öiOm O'nu 
da yakaladı. Çok sayıda mermi 
almıştı. 

Halkının onurlu bir savaşçısı, en 
onurlu nişanını da taşıyarak şehit 
düştO. 

Mustafa yoldaşı tanımlamak 

zor. Yaşamı ve mOcadeleclliği lle 
dOrOstiOğOn, inancın, dOşmana ve 
mOcadele Içindeki uzantılarına ki
nin, yOksek uyumun, yetkin komu
tanlığın, her yerde, her durumda 
Parti ve halkın çıkarını korumanın 
simgesi oldu. 

Soylu bir yaşam ve mücadeleyi 
kutsal şahadetine vardıran Musta
fa yoldaş, öncüileri gibi onur ve 
direnme yolunu, mOcadelede yol
daşlarına ve halka gösterdi. 

Mustafa yoldaş, KUrdistan Ulu
sal Kurtuluş MOcadeteslnln önderi 
PKK'nin MK Oyesl ve ARGK'nin bir 
komutanı olarak aramızda hep 
yaşayacaktır. 

Kişllll}l, dOşmana soylu klnl ve 
mücadeleclllğini halk, mOcadele 
arkadaşları ve askerleri olarak reh
ber ve emir olarak alacak ve şehit
terin yolundan ayrılmayarak ulusal 
bağımsızlık ve sosyalizm bayra!}ını 
KUrdistan'da dalgalandıracağımıza 
bir daha and içmeyl Mustafa yol
daşa ve dll}er devrim şehitlerine 
bağlılığın tek koşulu olarak alıyoruz. 
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ibrahim DEMiR (Orhan) 
Asman KiJy0-8/reclk-Urla 

Küçük yaşlarda çalışmaya baş
ladı. Yoksulluk daha kOçOk yaşlarda 
aOır Işlerin altına girmesine yol açtı. 
Köyde tarlada çalışıyor, baO. fıstık 
aQaçlarının bakımı, çift sOrme vb. 
Işleri yapıyordu. Aynı yıllarda trak
tör sOrmasını öQrendl. Bundan son
raki yıllan Ise, traktör Ozerlnde ça
lışarak geçecektir. Yaşının kOçOk
IOOOne raomen, bir bOyOkten_ daha 
uzun süre çalışma ve zorluklara 
dayanma gOcO vardı. 

Çift sOrdOQO, alın terını dOktOOO 
Kürdistan topraklan lle birlikte yoO
rulacak, topraOa ektiOI tohumlarla 
birlikte kendi yOreQinde bağımsız
lık özlemini de yeşertecektlr. Bu 
yıllar O'nun yaşamını derın bir şe
kilde etkiler. Yoksulluğun, acının ve 
sOmOrgeci zulmOn nedenlerını dO
şOnOr, buna cevaplar bulmaya ça
lışır. Bunlara bir demayın tarlası ve 
tel OrgO eklenlr. 

Mayınların ve tel OrgOierln öte
sinde aynı dili konuştuQu ve hısım 
olduOu bazı kişller senenın belli 
günleri onlara gelir giderler. ibra
hlm yoldaş da sOrekli onlarla Ilişki 
Içinde olmak ıster. Ama karşısında 
mayınları, tel Orgo ve jandarmayı 
bulur. işte b OtO n bu etkenler O'nun 
-kOçOk de olsa-, kafasında birçok 
soru Işareti yaratır. 

Daha sonra Nlzlp'e göçer. Nl
zlp'te de sabun masmalarında, ın
şaat Işlerinde çalışmaya başlar. Bu 
dönem ulusal kurtuluş mOcadele
mlzJn yoQun bir şekilde geliştiği bir 
dönemdir. Yakın akrabası Bozan 
OKTAY yoldaşın da etkisille kendi
sı de mücadeleye sempati duymaya 
başlar. Fakat yorucu çalışma altında 
bulunması ve daha başka etkenler
den dolayı aktif olarak mücadeleye 
katılım gOstermez. Ama Içindeki ulu-

Flraz ( .. .) 

1983 yılında Partille ilişki kurdu. 
Bir dönem kitle Ilişkilerı ve yayın
daOıtım faaliyetlerini yOrüttü. Daha 
sonra LObnan-FIIIstln sahasında 
askeri ve siyası eQitlm gördO. 

Partiideolojisini kısa sOrade kaY
radı. EQitlm soresince örnek bir 
davranış gösterdi. FedakarlıQı, ça-

sal kurtuluş özlemi onda bOyOk bir 
ateşe dönüşür. Aynı yıllarda eko
nomik nedenlerden dolayı Alman
ya'ya çalışmaya gider. 

Almanya'nın önce Berlin daha 
sonra SaarbrOcken şehrlne yer
leşir. Burada yurtsever duygular 
O'nu yeniden ulusal kurtuluş safla
rına lter. Ülkeden uzak da olsa her 
gO n bOyUyen vatan hasretl dayanıl
maz bir boyuta ulaşır. Yenı geldiOI 
topraklar O'na çok yabancıdır. E
konomik durumunu biraz da olsa 
dOzeltmeslnln bir çare olmadıQını 
görür. 1980-81 yıllarında sOrekli bir 
arayış Içinde olur. PKK taraftarları 
ile ilişki kurmak ve ulusal kurtuluş 
mücadelesının saflarına katılmak 
Için bir çaba sarfeder. 

Aynı dönemde benzer bir çaba 
Içinde olan Abdulhallm ZER EN yol
daş lle tanışır. Bir grup olarak ulu
sal kurtuluş düşüncesının yaygın
laşması Için çalışma yOrOtOrler. Al
manya alanında yOrutOien devrim-

çalışmalara katılmak ve Ilişki 
geliştirmek Için Frankfurt'& gider
ler. Burada Ilk karşılaştıkları M. 
Rauf AKBAYyoldaştır. Bu yoldaşın 
etkisi üzerierinde çok olur. Daha 
sonra kendilerı de bunu sık sık 
belirtecek lerdir. 

BOylece ilk Ilişkilerini kurarlar 
ve o döneme kadar çıkan çeşitli 
yayınları alarak yeniden SaarbrOc
ken'e dönerler. Rauf AKBAY yol
daş lle ilişkileri giderek daha da 
gelişir. ibrahlm ve Abdulhallm yol
daşlar da aktif olarak çalışmalara 
katılmaya başlarlar. Üzerlerine dO
şen bUtOn görevteri büyük bir öz
verı lle gerçekleştirlrler. Gazete 
daOıtımından çeşitli faaliyetlere 
kadar, bu çalışmaları yürUtOrler. 
Birçok gOrevi Ikisi birlikte yerıne 
getirir. Her Ikisini birbirinden ayır
mak mümkün de011dl. Birçok özel
Ilklerı bakımından birbirlerine ben
ziyorlardı. Bu alanda son derece 
önemli çalışmaları başarı lle ger
çekleştirdiler. 

ibrahlm yoldaş, çalışkanlıOı, 
dayanıklıOı. fedakarlıOı ve ulusal 
kurtuluş mücadelesine karşı duy
duQu bOyUk baS)IılıQı ile mOcadele
mlzJn deQerll neferlerindendl. Bu 
özelllıCierl, O'nu yayından boşalmış 
ok misall ülkeye yöneltlyordu. Zapt
edil m ez bir gUçle Olkeye dönOşU 
gerçekleştirmek Istiyordu. 1984 yı
lının başından 1985 yılının Şu
bat'ına kadar sahiplli)lnl yaptıOı 
SerxwebOn gazetesının merkezi 
dağıtım faaliyetini yOrOttUğO sOre
de bile, hep bu güç O'na Ol k eye bir 
an önce gitmek Için adeta rahat 
vermiyordu. Bir enerji deposuydu. 

lışkanlıOı ve alçakgönOIIO davranış
ları lle arkadaşlarına sOrekli örnek 
oldu. Partiye ve halka bağlıhOı her 
şeyin OstUnde tutan Flraz yoldaş, 
devrimci bir militanın ulaşması ge
reken birçok özelliğe kısa bir sOre
de sahip oldu. 

Siyasi ve Askeri agitimin sonuç
lanması ardından, bir dönem GO
ney-Batı KUrdistan kitlesi arasında 
çalışmalara katıldı. Kitlelere Parti
nin sesini ulaştırmak için bUyük bir 
özverl lle çalıştı. Birçok yurtse-
verin mo cadelemize aktif katılımını 
sağladı. Kısa bir sOrade kitlelerin 
aradığı ve bOyU k saygı duyduğu bir 
milltan haline geldi. 

PKK lll. Kongre deQerlendirme
lerl temelinde pratiğini ve devrim
ci yaşamını gözden geçlrdL Parti 
taktiğine yabancı, tasfiyeci, özerk, 
tutucu ve yanlış bUton egilimlere 
karşı mOcadele etti. Parti çizgisinin 
ve kararlarının aktif bir savunucusu 
oldu. Parti çizgisinin tam temsilini 
gerçekleştirmek Için bOyOk bir ça
ba harcadı. Buna ulaşmayı esas 
bir görev olarak benimsedi. 

1987 yılı başlarında Mahsum 
Korkmaz Akademisi'ne öQrencl ola-

ö;;;{j;jW:~Yü~ril~· y~iJşiJ iJnceal, Mustafa Mithat DEMIJtıCI. Inra1n1m 
PKK Genel Sekreteri A. OCALAN yoldaş lle birlikte- Nisan 1987 

Ondaki enerji, özlemini duydul)u 
Ulke toprakları lle bOtOnleştiQinde 
daha bOyOk bir güç olarak ortaya 
çıkacaktı. Bunun bilincine kendisi 
de varmıştı. Bundan dolayı Olkeye 
gitmeyi sOrekli olarak talep edi
yordu. 

1985 Şubafında Olkeye gitme 
arzusu gerçekleşti. 1987 yılının 
Mayıs ayına kadar LObnan-RIIstin 
sahasında siyasi ve askeri eQitlm 
çalışmalarına katıldı. PKK'nin 3. 
Kongre deOerlendirmelerl teme
linde kendisini yeniden gözden ge
çirdi. Daha gUçiO bir devrimci ola
rak Olkeye yönelmek Için çalışma
lara yot;un bir gOçle katıldı. 

3. Kongre sonrası kurulan Mah
sum Korkmaz Akademlsf'nln Hk 
devre mezunları arasında yer aldı. 
Akademiden mezun olduktan son
ra yenı dönem direniş çalışma
lanna katılmak Için Mustafa OMOR
CAN komutasındaki grup ile birlik
te Adıyaman alanına gitti. 

ibrahlm yoldaş, Olkeye bUyük 
bir coşku ile yöneldi. Yıllar önce 
ayrıldıOı Ulkeslne daha gOçiO ve 
sömOrgeclliOe karşı bOyOk bir sa· 
vaş yOrOtmek Için döndü. SömOr
geciiiQe karşı bOyOk kinle savaş 
meydanına çıktı. Ancak, daha bir 
ayı dolmadan sOmOrgecl düşman
la erkenden karşılaştı. Karşılarına 
bOyOk bir dUşman gO cU çıktı. ibra
hlm yoldaş ve grupta bulunan diQer 
yoldaşları, bOyOk bir kahramantık 
örneQI serglledller. Bir gOnO aşkın 
bir sore devam eden çatışmada 
düşman gOcO tam bir hezJmete 
uQradı. Ancak binlerce asker kar-

rak girdi. Bu dönemde boy göste
ren ertelemecl, muOiak ve parti 
düşmanı anlayışiara karşı müca
deleyi sOrekli yOkselttl. 

Okul faaliyetlerinde örnek dav
ranışları lle arkadaşları arasında 
saygı duyulan bir klşiiiOe ulaştı. 
Siyasi ve askeri olarak, kendisini da
ha da yetklnleştirdi. 

Bölge planlama çalışmalarına 
aktif olarak katıldı. Adıyaman böl
ge planlamalarını bir grup arkadaşı 
lle birlikte yOrottO. Bu dönemde 
başlatılan 0ı:g(lrtüle YüriiJOt hare
katına katılmak Için Partiden yol) un 
taleplerde bulundu. Talebi, Parti 
tarafından kabul edildi. Adıyaman 
grubu Içerisinde yer alarak Olkeye 
girişi gerçekleştirdi. Rraz yoldaşın 
da Içinde yer aldıOı grup, Mayıs 
sonlarında dUşman lle yoQun bir 
çatışmaya girdi. 4 yoldaşı lle birlik
te Flraz yoldaş da şehit düştü. 

YOreglne vatan sevgisini bOyilk 
bir gOçle dolduran Rraz yoldaşın 
an ısı, Adıyaman Direnişinin unutul
maz kahramanları ile birlikte yaşa
yacak ve Mahsum Korkmaz Aka
demisi'nin yenı mezunları na ve tom 
yoldaşlarına ışık tutacaktır. 

şılarında vardı. Buna raQmen yol
daşlarımız, bOyOk bir kahra!l'anltk 
örneQI göstererek düşmanı hiç de 
beklemediOi bir şekilde karşılaya
rak şehitlik mertebesine yüksel
diler. 

Mustafa OMORCAN, M. Rah
man KORKMAZ, Mithat DEMiRCi, 
ibrahlm DEMiR ve Flraz yoldaşla
rın şehadeti lle Adıyaman toprak-

Mithat DEMiRCi (Kazım) 
Cibin-Halfetf-Urla 

Daha genç yaşlarda ulusal kurtu
luş saflarına katıldı. Bu dönemde 
ulusal kurtuluş mücadelemiz ge
nelde olduOu kadar, Halfeti kırsa
lında da bUyük bir gelişme göster
di. Köy gençiiQI, ulusal kurtuluş 
saflarına adeta akın edercasine 
geldi. Mithat yoldaş da bunların 
arasında lik sıralarda yer aldı. 

Lisede okuduğu yıllarda, ulusal 
kl.lrtuluş mücadelesi lle Ilişkilerını 
daha da llerlettl. Okul bünyesinde 
devrimcı faaliyetlere daha aktif ka
tılmaya başladı. Yazları Ise köyde 
gençlll)ln egitlml ve ulusal kurtuluş 
saflarına daha aktif katılımı sal)lama 
çalışmalarında yer alıyordu. EOitlm 
çalışmalarına katılıyor, propa
ganda yapıyordu. Aynı köyden olan 
HOseyln SARIÇIÇEK, Mehmet 
ATMACA ve Abdullah KUMRAL 
yoldaşların derin etkisi altında kal
dı. 

Daha sonraki yıllarda, Avru
pa'ya gitmek zorunda kaldı. Bir süre 
Belçika, Hollanda'da kaldı. Daha 
sonra Fransa'nın Nancy kentinde 
çalışmaya başladı. Burada ulusal 
kurtuluş mücadelesi ile yeniden 
Ilişki kurdu. Gazete daf;ıtım faa
liyetlerini yOrOttO. 1984 yılının son
baharında ise, eğitim çalışmasına 
katıldı. Eğitim çalışmasında büyük 
bir başarı gösterdi. PKK'nin o gO ne 
kadar katettiği bütün gelişmelerı 
adeta bir nefeste yutarcasına kav
radı. 

ları daha da kızıllaştı. Bu direnitin 
kahramanlarından olan ibrahlm 
DEMiR (Orhan) yoldaş, ulusal kur
tuluş savaşımızın coşkulu ve bOyO 
bir yurtsever milltanı olarak, sOr 
yaşayacaktır. BOyOk özlemini duy
dui)u, fakat yeterince doyamad 
vatan topraklarının sonsuz dert 
oıne saldıOı kızıl kanı, dalma yol P
terlcımız olacaktır. 

EQitlm faaliyetinin ardından 
MOihouse, Mobileer vd. yakın alan
larda devrimci çalışmalara sorum
lu düzeyde katıldı. Bütün zorluklara 
göi)Os gererek aktif bir faal 
yorotto. Kürtçe bilmemesine r-o
men TOrkçayi çok az bilen yurtsever 
KOrdlstanlılar lle kendi arasında 
sal)lam bir diyalog kurdu. K 
sOrade yurtseverlerin bUyük 
sevgisi lle karşılaştı. 

Kazım yoldaş, bir gOn dahi zor
luklar karşısında yılmadı. SOrek 
olarak görevlerin Uzerine yOrOdO. 
En Imkansız gibi görünen anlarda 
bile görevini bOyOk bir özverl 
gerçekleştirdi. O'nun çalışkan!~. 
azmi ve coşkusu kitleleri de hare
kete geçiren, seferbereden bir 
gUçtO. 

1985 Mayıs'ında Olkeye dönOt 
hazırlıkianna katılmak için LUbnan
Riistin alanındaki çalışmalara kabl
mak Için Avrupa'dan ayrıldı. 2 yıl 
sOreyle buradaki çalışmalara katıldL 
Askeri eQitlm gördü, siyasi e01tlmi
nl daha da derinleştirdi. Siyasi ve 
askeri egltlmde olaOanosw bir ba
şarı gösterdi. HOseyln SARIÇiÇEK 
yoldaşın yönettiOI askeri ve siyasi 
SOltimlde kısa bir sOrade gelittf. 
AtılganlıQı, çalışkanlıOı ve kavrama 
yeteneOinin gelişkiniği ile verilen 
derslerı çabuk bir şekilde özOm
sOyordu. 

PKK 3. Kongre degerlendlrme
lerl temelinde kendisini ve faaliyet
lerini yeniden gözden geçirdi. Kong
re'nin başlattığı OzgüriiJie YQrO.. 
yOt Atılımının başlatılması için 4 
yoldaşı lle birlikte Adıyaman ala
nında görevlendirlldi. Mayıs ayında 
Adıyaman alanına yoldaşları lle 
birlikte ulaştı. Burada, yoQun bir 
şekilde yenı dönem atılım hazırlık
larına katıldı. 

Ancak beklenenden de daha 
erken düşmanla karşılaştı. Faşist 
dOşman, Uzerine bOyOk bir askeri 
güçle yöneldi. Kahramanca bir dire
niş sonucunda Mustafa ÖMÜR
CAN, Rahman KORKMAZ, ibrahlm 
DEMiR ve Flraz yoldaşlarla birlik-· 
te Mithat DEMiRCi yoldaş da şe
hit d(lşt(J_ 

Mithat DEMiRci yoldaş, ulusal 
kurtuluş mOcadelemizin özgUrlUk 
yOrOyOŞ{J kahramanı olarak sOrekli 
bir şeklide anılacaktır. 
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PARTiMiZiN ÖZG0RL0K ATILIMINI KÖKLEŞTiRME MESAJININ BEDELi 

YEDi DEVRiM ŞEHiDiNiN KANI YERDE KALMAYACAKTIR 
BAŞTARAFI SON SAYFADA 

muna getirdi. Kendi bOyUğU olan 
Semlr yoldaşın şehit dOşmesi, bu 
yurtsever alleyl tipik bir parti allesi 
konumuna yOkselttl. 1984'tekl 15 
Agustos Atılımının yurtdışında ya
rattıOı yankılar ve 1985 yılında Sa
mir yoldaşın şehit dOşmesl sonu
cunda, Hayri yoldaş Partimizle ilişki
lerını daha da geliştirdi. Sempati
zanttk dönemı diyebileceğimiz bu 
dönemde Hayri yoldaş gazete, bildiri 
ve broşOr daQıtımında görev aldı. 
Partının propagandasını yaptı. Pra
tikte çalışan arkadaşlara yardımcı 
oldu, Partlye kOçUmsenmeyecek 
hizmetlerde bulundu. MOcadelemi
zln gelişimine paralel olarak 1986 
yılında Parti Ellitim Okuluna girdi. 
Gerçek kurtuluşun onun uQruna 
döOOşmekle mOmkOn oıacaQılnan
cı ile mucadeleye profesyonelce 
katılmaya karar verdi. 1987 yılının 
sonlarına kadar Mahsum KORK
MAZ Askeri Akademisinde kalarak 
eğitim gördO. 

Beyrut'un kendine özgO yaşam 
koşulları Hayri yoldaş Ozerlnde bel
ll oranda olumsuz etkide bulun
masına rağmen, mOcadelemızın 

LObnan alanını etkilernesiyle bir
likte gerçek kurtuluşun yolunu en 
erkenden kavradı. Başka bir Olke
de vatansız ve kimliksiz olarak ya
şamanın derın acılarını Iliklerinde 
hissetti. Ezildi, horlandı, çekilmez 
acıların muhatabı oldu. Bunun ne
denlerini kavrayamamak ve kurtu
luş yolunu bulmamak bir başka 
tOriO acıydı. Bu nedenle Hayri yol
daşın benlil}lnde zuıome karşı bir 
tepki, baskı ve sömOrOye karşi bO
yOk bir dlrenlşcl ruh ve ezllmlşlere 
karşı bir sevgi gelişti. O Mahsum 
KORKMAZAskeri Akademisinegir
meden önce, ulusal kurtuluş ve 
vatan kavramları hakkında çevre
den duyduOu böiOk-pörçOk bilgl
lere sahipti. Akademi OOrenciiiQI 
döneminde bir yandan Ostlendlğl 
çeşitli görevlerı yerine getirirken, 
öte yandan hem teorik ve hem de 
pratik alanda kendisini geliştirdi, 

Partiyle bOtUnleştl. Yıllar boyunca 
çektiQI kah ır ve acıların nedenlerini 
öQrendl. Bu nedenle kendisini hep 
Partlye karşı borçlu hissetti. Par
tinin kendisine sunduğu olanaklar 
karşısında kendisinin borçlandı

Qına Inandı. Bu borcu ödemek ve 
omuziadığı yOkOn altından kalka
bilmek Için Partiden sOrekli görev 
talebinde bulundu. O Partlye yaz
dığı bir raporunda durumunu çok 
gOzellzah etmekteydl: 

"01keye gitmenin eş/Qinde Iken 
şunu bellrtebillrlm. Ben Wbnan'da 
doQdum ve biJyOdDm. LObnan'da 
Partiyi tantdtm. Olkeml ve halktml 
Parti sayesinde tantdtm. Bu toprak
larda Partlyi tamdtm. Mahsum 
KORKMAZ Askeri Akademisinde 
eQitlm giJrdiJm. Buradan ayrtlmak 
Dzereylm. Ayrtllrken LDbnan top
raQtm deQ/1, Akademi topraQtnt iJpe
ceQim. Hoş karş1lanacaQmt uma
rtm. Bunu yDzeysel tarzda siJyle
mlyorum. içimden geldiQI biçimiyle 
siJy/ayorum. Kendimi Aksdemlde 
tamdtm. Parti bana çok emek ve 
eQitlm verdi. Bana ben/ velnsanltQt 
iJQrettl. Olke milcade/es/ne yiJnellr
ken mUcadelenln zorluklarmm bi-
1/nclndeylm. Partinin bana lJQret
tlklerlnl hayata geçirerek, milcade
lenin gereklerini yerine getirmek 
Için hiçbir fedakar/tktan çeklnme
yerek, Partinin bana verdiQI eme
Qin karştltQmt vermek Için, Dike
min kurtuluşu Için tam Insani yete
neklerimi sonuna kadar zorlayarak 
ortaya koyacaQtm. Partlye ve yol
daş/ara bin kere devrimci selamlar." 

Hayri yoldaş, onlarca yıl sonra 
Partinin verdiği bilinç ve ayağa 

kalkış goca lle yeniden anayurda 

. 
dönüşü sağlayan ailenin üçüneO ku-
şa()ıydı. 1925-40 yılları arasında 

KUrdistan'da feodal önderiikil dire
nişlerin yenilgiye ugradıl}ı, TOrk 
sömOrgecilll}inln ekonomik, siyasi 
ve askeri baskıları nedeniyle KUr
distan'dan kopuşun hızlandıOı bir 
dönemde, bu nedenlerle yurtdışı
na çıkan Hayri yoldaşın allesi hep 
bir başaşağı gidiş sOracini yaşadı. 
Ancak PKK'nin ortayaçı kışı, KOrdls
tan halkının olduQu gibi bu ailenin 
kaderini de deOiştlrdl. Hayri yoldaş 
şahsında PKK'nin gelişim çizgisi lle 
tam bir bağlılık Içinde gOçiO bir 
dönOşOmO sal)layarak dOşmanın 
politikalarınıiflas ettirdi. Köhnemiş 
TOrk sömUrgecllll}l, yoldaştarımı
zın kahramanca direnişi lle birlikte 
bir kez daha yenilgisini ortaya koy
du. Hayri yoldaş şehadetl lle dire
niş şehitlerı kervanına katıldı ve 
öiOmsOzlerin arasında onurlu ye
rını aldı. 

Şehit yotdaştarımızdan Seyit 
ŞENPlNAR (Dol)an), 1966 yılında 
Pazarcık'ın Dehllz köyOnda yoksul 
bir ailenin çocuOu olarak dOnyaya 
geldi. Babası ailenın geçimini te
min etmek amacıyla Almanya'da 
mevsimlik Işçi olarak çalıştı. 1980'
lerle birlikte devrımcı hareketin 
yaygın tarzdaki gelişimi ve yurtdı
şında yaşadığı çelişkiler ailenin o
zerinde derın etkilerde bulundu. 
Ailenin kurtuluş yolunu araması, 
onu Partımizle Ilişkiye geçirdi. 1979'
larda yOksaten devrımcı mOcadele 
ve derinlaşan ekonomik kriz sonu
cunda, aömUrgecl TOrk devleti yurt
dışına göç olgusunu alabildiğine 
körOkledl. Birçok KOrdlstanlı yurt
sever aile Almanya'ya ak maya baş
ladı. Bu TC'nln halkımızı vatansız
Iaştırma harekatının bir parçasıydı. 
işte böylesi bir dönemde Seyit yol
daş ekonomik nedenlerden ötOrO 
Işbulmak amacıyla Almanya'ya gıt
tl ve Iltica etmek zorunda kaldı. 

Seyit yoldaş ilkokulu Dehllz kö
yOnde okudu. Daha kOçOk yaşlar
da sömOrgecl asimilasyon politi
kasına ve kemalist kOitOre derın bir 
öfke duydu. SömOrgecl eOitlm ve 
kOltUr politikasının aşağılayıcı ve 
ulusal lmhacı özelliklerine tepki 
gösterdi. Bu nedenle okuma Istemi 
daha kOçOk yaşlardayken köreldL 
DOşOnce alanında gelişmekten zi
yade pratik planda kendısını yet
klnleştlrmeye çalıştı. 1978 yılında 
allesiyle birlikte Almanya'ya gide
rek sanat okulunun marangozluk, 
torna ve metal Işleri bölOmUnde 
okudu. Bir yandan okul yaşamına 
devam ederken, diğer yandan alle
sının geçlmlne katkıda bulunmak 
amacıyla yaz mevsiminde kısa ara
lıklarla sebze ve meyva toplama 
Işlerinde çalıştı. Kazandığı çok cuzı 
bir parayla hem okul Ihtiyaçlarını 
karşıladı, hem de ailenın geçlmlne 
katkıda bulundu. 

Henuz çok kOçUk yaşlarda ol
masına rağmen, bu yaşlarda alleyl 

geçlndlrmeyUkOmiOIOğU altına gir
mesi ve bu konuda derın bir sorum
luluk duygusuyla hareket etmesi, 
O'nda bir yandan sa()lam bir Irade 
ve direnişçi bir kişilik gelişimine 

yolaçarken, diğer yandan dOzane 
karşı zaptadiimaz bir öfke duyma
sını da beraberinde getirdi. 

Allesinin Hereketimizle eskiden 
beri Ilişki Içinde olması, KOrdls
tan'da sömOrgecl kOltUr politika
sına ve yurtdışında dOzane ve ezil
mişliğa karşı tepki duyması gibi 
etkenler O'nun PKK Hareketi lle 
daha sıkı Ilişki ~urmasını saQiadı. 

1981-82 döneminde yurtdışında 

Partimizle Ilişki kurdu. 1985 yılında 
resmen Parti faaliyetleri Içinde yer
aldı. Afişleme ve yayın da()ıtımı gibi 
faaliyetlerde bulundu. partiye fiili 
katılımından sonra bOyOk bir coş
kuyla kitle faaliyetlerını yoratto. 
MOcadelenln sıcak alanlarında en 
ön saflarda yer almak amacıyla 
1986 yılının ortalarında Mahsum 
KORKMAZ Askeri Akademisine gir
di. 1987 yılının sonlarına kadar aynı 
okulda e()ltlminl sOrdOrdO. 

Dol}an yoldaş birçok özelllkle
riyle yoldaşları Için örnek olabilecek 
bir klşiiiQe sahipti. O'nun Partlye 
olan sonsuz baQiılığı, bUyOk azım 
ve kararlılıQı, pratik Içindeki glrlş
kenll()l ve atılganhğı, en ağır yOkO 
daima kendisinin omuzlaması ve 
yoldaştarına karşı alçakgönUiiO tu
tumu, Parti görevleri karşısındaki 
lşbltırıcıııoı ve Oretkenllğl her dev
rimcı Için mOkemmel bir örnek 
teşkil etmekteydl. O Işin laf kısmın
dan çok pratik UretkeniiQI temel 
almaktaydı. Ne pahasına olursa 
olsun çalışmalarında daima sonu
ca gitmeyi kendisine Ilke edinmişti. 
O faşist-sömOrgecllll}e karşı ma
cadelenın gerekliliğinin bilincine 
varmıştı ve bunun Için Partiden 
sOrekli görev talebinde bulun
maktaydı. Vatanından uzak yerslz
yurtsuz yaşamanın anlamsızlıQını 
çok iyi biliyordu. O vatan hasrettyle 
yanıp tutuşan ve baQımsızlık kav
gasının en ön siperierinde döQOş
mek Için can atan bir yoldaşımızdı. 
Partinin kendlslnetevdl ettiği göre
ve baQiı olarak, 2 Kasım 1987 tari
hinde alkeye giriş yapan ~an 
yoldaş, altı yoldaşıyla birlikte, fa
şist-sömOrgecl ordu birliklerinden 
ve karşı-devrımcı mllls çetelerin
den oluşan dUşman kuvvetleriyle 
girdiği çatışmada kahramanca di
renerek şehit dOştO. 

Celal HOCA (Ramazan GEZ
GiNCi) yoldaş, 1960 yılında Mar
din'In idll Ilçesının Bazgar köyOnda 
yoksul bir ailenin çocuğu olarak 
dOnyaya geldi. Celal yoldaşın allesi 
aömOrgeclllğln Olkemlzde uygula
dığı ekonomik sömOrO politika
sının sonuçlarını dertnden hisse
den ve yaşamın zorluklarını en er
kenden tanıyan KOrdlstanlı alleler
den bir tanesiydi. Kendilerine alt 
herhangi bir mOiklyetl yoktu. Bu 
nedenle aile geçimini temin etmek 

amacıyla metropota giderek pa
muk toplama ve çapa Işlerinde 

çalıştı. Yarı mevsimlik Işçilik yaptı. 
En zor koşullar altında geçimini 
temin etti. Yine köyde ortaya çıkan 
bazı sorunlar yOzUnden 1977 yılın
da Midyat Ilçesine taşınmak zo
runda kaldı. 

saQianmadan ailenin ve bireyin 
kurtulamayacal}ınalnandıQı için bu 
tOr sorunları bir yana bıraktı. 1986 
yılından 1987'nln sonlarına kadar 
Mahsum KORKMAZ Askeri Akade
misinde Parti eğitiminden geçti. 
Hem teorik hem de pratik alanda ken
disini geliştirdi. Partimizin OzgOr-

Sait, Dtjwar ve Hayri yolda,şlar Mahsum Korkmaz Askeri Akademisi'nde 
PKK Genel Sekreteri A. OCALAN yoldaşla birlikte- Mart 1987 

Celal HOCA yoldaş gerek köy- IOk Atılımının bir yıla yaklaşan so
lerinde okul olmayışı ve gerekse nuçlarını Olke zeminine taşırırken, 
yoksulluk nedeniyle okula glde- dUşman kuvvetleriyle girdiği bir 
med i. KO çOk yaşlardan başlayarak çatışmada yoldaşlanyla birlikte kah
gOcO oranında ailenın geçimlne ramanca direnerek şehit dOştO. 
katkıda bulunmaya çalıştı. Ailenın Celal HOCA yoldaş yurtsever 
herhangi bir mUiklyetlnln olma- KUrt yoksul köyiOIOgOnOn devrime 
ması ve bir Iş alanının bulunma- kalkışının birçok örneklerinden bir 
ması nedeniyle, 1985 yılına gelin- tanesiydi. Okul yaşamı içinde yer
eeye kadar çobanlık yaptı. Ağrı ve aldığı sOre zarfında okulun bUtOn 
Van yörelerinde başkalarının sU- pratik Işlerini durup dinlen
rOlerine çobanlık yaparak hayatını rneksizin bir an sonuçlandırmaya 
kazanmaya çalıştı. Beş altı ay sO- çalışan bir devrim emekçlslydl O. 
rekll çobanlık yapmasına rağmen, Celal HOCA arkadaş kendi pratlk 
kendisine verilen acretln dUşOk- deneyimi sonucunda devrimden 
IOğO yazondan boş kalan zaman- başka bir kurtuluş yolunun olma
larında sırt hammalıQı yaptı. 1982- yacağını kavrayan, bunun Için her 
84 yılları arasında çoban h ğı bıraka- tO riO fedakarliğı göze alan, gerçek 
rak pamuk toplamaişlerinde çalış- kurtuluşun yolunun ulusal kurtuluş 
mak Ozere Aydın vb. yerlere gitti. mOcadeleslne fiilen katılmaktan 
1984 yılında yurtdışına çıktı, LOb- geçtiQine Inanan, fedakar ve feda
nan alanındalnşaat lşçlllğl ve kalıp- kar oldul}u ölçOda de işbltlrlci ve 
çı lık gibiişlerde çalışarak yaşamını Oretken bir yoldaşımızdı. 
sOrdOrdO. Parttmlzin saflarına katı
lineaya kadar bu tUr Işlerde çalış
maya devam etti. 1986 yılında 

aktif bir biçimde devrımcı safiara 
katıldı. 

Celal HOCA yoldaş KOr.dls
tan'ın yoksul köytoiOğOn olumlu 
özelliklerını bağrında taşıyan e
mekçi, fedakar ve çalışkan bir ar
kadaşımızdı. Yoksulluğun acılarını 

pratik yaşamın Içinde çok yakın
dan tanımıştı. Yaşam deneyimin
den edindiği pratik Oretkenllğl, ça
lışkanlığı ve dayanıklılıQı sorekli 
geliştirmiş, bu özelliklerini Parti 
ortamında daha çok gOçlendlr
mlştl. Botan bu özelliklerı lle O bir 
devrım emekçlsl durumuna gel
mişti. 

15 AQustos Devr1mci Atılımı Celal 
arkadaşın dikkatini mOcadelemlz 

Ozerlnde toplamış, bu sOraçte ö
IOmsOz halk kahramanlarımızdan 
Sabri GOZOBOYOK yoldaşla Ilişki
ye geçmiş, Partlyi az çok tanıyar ak 
Hareketimizin bir aempatlzanı ha
line gelmişti. Parti lle Ilişki Içinde 
olduğu sempatizanlık döneminde 
gazete dağıtma, propaganda yap
ma vb.faatlyetlerde bulunmuş, ken
di çapında devrımcı çalışmalara 
katkılar yapmıştı. 1986 yılında Olke 
zemininde daha da gelişen ulusal 
kurtuluş mOcadelemlz karşısında 
azeri ne dUşeni yerıne getirmek ge
rektiğinin billnciyle devrımcı safla
ra profesyonelce katılmaya karar 
verdi. Evli ve Oç çocuk babası ol
masına rağmen, halkın kurtuluşu 

SOieyman BOZKURT (Salt) yol
daş 1961 yılında Mardin'In Sılopl 
Ilçesının Tllkabln köyOnda yoksul 
bir ailenın çocuOu olarak dOnyaya 
geldi. Allesinin yoksul olması ne
deniyle Salt yoldaş okuma olana
ğını elde edemedi. KOçOk yaşlar
dan Itibaren ailenın geçiminisağla
mak zorunda kaldıOından, TOrki
ye'nin istanbul ve Ankara gibi 
bOyOk kentlerinde Inşaat lşçiiiQI ve 
sıvacılık yaptı. Uzun sOre metropol 
kentlerinde bu tOr Işlerde çalıştı. 
Hem Içinde bulunduOu yoksul ya
şam koşullar, hem de kendi yöre
sinde yurta..·-:erllk duygularrının 

gOçiO olması nedeniyle, 1978 yı
lında KUrdistan'da geUoen devrim-
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cl-yurtsever gençlik hareketınden 
büyük ölçüde etkilendi. Kendl
.ainde sOmOrgeciiiOe karşı müca
dele etme Istemi daha o dönem
den Itibaren oluştu. 

Bu sOra Içinde Salt yoldaş her
hangi bir hareketle sıkı Ilişkiler 
Içine girmemekle birlikte, Oç ay gibi 
kısa bir sOra boyunca Kawa lle 
Ilişkilerı oldu. Bu sOraçte adı geçen 
gurubun içinde bulunduOu duru
mu yakından gOrdOOO Için Ilişki
lerini kesmekte geclkmedi. 1984 
yılında Iş bulmak amacıyla Lübnan 
alanına gitti. Burada öteki Kürdis
tanlı mevsimlik Işçiler gibi kaçak 
bir Işçi yaşamını sürdürdü. Daya
nılmaz zorluklar altında inşaat lşçl-
1101, sebze ve meyve paketlema ve 
yükleme Işleri gibi Işlerde çalıştı. 

KUrdistan zemininde yükselen 
ulusal direniş mücadelemiz bUtOn 
yurtdışında yaşayan Kürdistanlılar 
gibi Salt yoldaşı da yakından etkl
ledl. Bu etkllenmenln ardından Parti 
Hareketimizia Ilişki kurmaya çalış
tı. Lübnan'dakiişçi çevrelerı vasıta
sıyla Partimizle ilişkiye geçti. Kısa 
bir sOra sonra, 1986 yılının orta
larında Mahsum KORKMAZ Askeri 
Akademisine gelerek SOltime ka
tıldı. 1987 yılının sonlarına kadar 
okul çalışmaları Içinde yeraldı. Bu 
sOraçte kendisini her yönüyle 801-
tlp geliştirmeye çalıştı. Do()duOu 
alana yakın bir yerden yıllar sonra 
O lke topraklarına yeniden giriş ya
parken. somorgecl dUşman kuvvet
leriyle glrdiOI bir çatışmada kah
ramanca çarpışarak şehit düştü. 

Salt yoldaşı anlatabilmek ol
dukça zordur. SOmUrgecl ege
menlerin halkımızı çaOdaş geliş
melere kapalı tutarak toplu
mumuzu dllslzler, saOırlarve körler 
topluluOu haline getirme çaba
larının artık paramparça olmakla 
yüzyüze geldiOinl kahramanca dl
renlelyle kanıtlayan bir devrimclydl 
Salt yoldaş. O yoksulluOun ve ezll
mlşiiQin botOn acılarını, gurbet el
lerde kişiyiiçten Içe kemiren vatan 
hasretini ve Insanca yaşama özle
mını sOrekli çekti. Ancak acıyı ve 
özlemi gidermenın yol ve yöntem
lerini bulmak gerekiyordu. Mevcut 
sOmOrgecl düzen koşulları buna 
Izin vermemekteydl. Salt yoldaş 

Salt yoldaş olgun devrımcı klşl-
1101, mücadele etmedeki sonsuz 
enerjisi ve fedakarlıOıyla, mücade
leye sonsuz baOiılıOı ve yurtse
verilGI lle pratikte örnek alınacak 
saygıdeOer bir ulusaJ kurtuluş sa
vaşçısıydı. 

Kahraman direniş şehitlerimiz
den ozan DIJWAR yoldaş 1960 
yılında Lübnan'da dOOdu. Orta halil 
yurtsever bir ailenin çocuOuydu. 20 
yaşiarına kadar tarımcılıkla uOraş
tı. Bunun yanısıra kısa sOreli aralık
larla fırın lşçiiiOI yaptı. Allesinin 
okumadan yana olmaması nede
niyle okuma olanagı bulamadı. iıko
kulun dördOnca sınıfından sonra 
okuldan ayrılmak zorunda kaldı. 
Bir süre dOzanın yarattıOı olumsuz
luklara bulaştıysa da, devrime! ha
reketle temasa geçtikten sonra ken
dini tanıyarak kişiliGini hızla yenl
ledl. 1985 yılında Libya'ya giderek 
biriket işlerinde çalışmaya başladı. 
Burada Partimizin yurtdışı faaliyet
leri ve zindan dlrenlşçiiiOinden et
kilenerek, bir PKK sempatizam ha
line geldi. 

DIJWAR yoldaş Partimizle Iliş
kiye gaçtl01 andan ltıbaran Partinin 
propaganda faaliyetlerini yUrOttO. 
Maddi yardım topladı. ParU gecele
rinde sazı ve sözüyle yer aldı. Par
tlnin yayınlarını daOıttı. 1986 yılı 
ortalarında Aksdemiye gelerek, 
1987 yılı ortalarına kadar siyasi ve 
askeri eOitlm gördü. Çeşitli alan
larda kitle faaliyeti yürüten yerel 
komıteler Içinde yeraldı. 1987 son-
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şehitlerine sonsuz bir baOiılıOı ge
liştirmek Için çaba harcayan bir 
halk ozanımızdı. O beynini, yOreOI
nl ve dilini hep devrım ve halk Için 
kullandı. TOrkOlarinde ülkeye ve 
zafere olan susamıştıOı dile getirdi. 
Ancak O sadece bununla yetlne
mezdl. Bir ozan hem sOzO, hem 
sazı, hem silahı ve hem de canıyle 
halkın malı olmalıydı. ÇOnkU ger
çek sOzUn aynası devrımcı pratıktl. 
DIJWAR yoldaş sazı ve sözOyle 
olduOu kadar fedakarlık dolu çalış
masıyla da kendisini yoldaşlarına 
ve halka kabul ettiren Ornek bir 
devrlmclydl. 

Halil yoldaş son derece yoksul 
bir emekçi ailenin çocuğu olup, 
gOçiU yurtseverlik duygularına sa
hipti. O'nun engin yurtsevernot da
ha kOçOk yaşlardayken kendisini 
bir arayış Içine Itmiş, ancak gOçiU 
bir devrımcı örgUtlenmenln olma
ması nedeniyle Flllstlnll gOçlerln 
saflarına katılmıştı. O Partimizle 
tanışır tanışmaz derhal devrımcı 
safiara katılma talebinde bulun
muştu. 

Halil yoldaş, PKK önderligin
de gelişen ulusal direniş mücade
lesinin doOruluOuna ve hakiılıOma 
Inanarak PKK saflarına katılmış, 

KOrdiatan zemininde yükselen di
reniş savaşının Içinde yer almak 
Için , defalarca bu yönlü Istemlerını 
dllt~ getirmişti. Partimizle Ilişkide 
bulunduOu sa re boyunca düşmana 
karşı duyduOu öfke ve nefreti daha 
da bllemlş, zafere dair Inancını 
peklştlrmlştı. SUrekli aa\iranıaı 
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ulusal kurtuluş savaşımızın top- lannda Partinin ÖzgUrlUk Atılımını rarlı Istemleri karşısında, kendisi 
lu mda yarattıOı uyanış ve kendi kökleştlrme mesajını KUrdlstan'a henUz devrimci safiara yeni katılan 
deneyimleriyle bunun bilincine u- taşırken, sOmOrgecl kolluk kuvvet- blrf olmasına raOmen Ulkeye gön
Jaştı. O baskı ve SOmOrO dOzeninin lerı lle glrdiOi çatışmada büyük bir dei:irnlş, bu girişi sırasında Clzre'
yol açtıOı sonsuz kin ve öfkesiyle direniş sergilayerek şehit dUştO. nın Hlsar kOyU yakınlarında kah
dOşmana karşı patlamaya hazır bir DIJWAR yoldaş fiziki olarak ramanca bir direniş sergilayerek 
bomba gibiydi. Çok şey yapmak aramızdan ayrılsa da, şiirfert ve şehit dOşmOştO. O, yeni direniş 
Istiyordu. O yoldaşlarına yardımcı turkOierlyle, halkına, Olkaslne, Par- hamtemize kanını katık ederek 
olmada ve girişkenlik ruhuyla her tlslne ve devrım şehitlerine baOJı- halkımızı bir adım daha zafere yak
sorunun Ustasinden gelmeda ör- lıOıyla sonsuza dek aramızda ya- laştıran bir direniş savaşçısıydı. 
nek alınacak bir yoldaşımızdı. Çok şayacaktır. DUşmanın "özel valilik" ve "özel 
şey söylemek, lçln ... ""kilerl dökmek DIJWAR yoldaş devrimci YBfB- kolordu" taktiOinl henUz yenı ha
Isterdi. Ancak bunu '"'lerı nce ba- mı nda direniş mücadelesinin geliş- yata geçirmeye çalıştıOı bir dö
şaramamanın vert..~ olr sıkılgan- mesl Için yoldaflan arasında SU- nemde, yedi yl01t yoldaşımız, son 
lık la, sOrekli silaha ve pratiOe dört rekll OstOn bir moral ve coşku yara- derece eşitsiz koşullar altında, bire 
elle sarılmaya çahşırdı. tan, sazı ve turkUleriyle devrim yOz nlsbetlndekl bir dOşman kuv-

vetl lle çarpışmak zorunda kaldık
ıarı dengesiz bir ortamda dUşmana 
aOır kayıplar verdirerek şehit dOş
tUier. Şehit yoldaşlarımızın şahsın
da Ulkemızın deOişlk alanlarında 
yaşayan halkımızın en canlı özelllk
lerı sergllendl. Onların dlrenlşlyle, 
baskı görmüş, ezilmiş, daQıtılmış 
ve kendisine yabancılaştırıtmış bir 
toplumun zincirlerını koparıp at
ma kararlılıOı kendisını en çıplak 
bir biçimde ortaya koydu. 

Partimizin önderilOtnde bugüne 
kadar sOrUp gelen ulusal direniş 
mOcadelemlzln yenilmaz bir ulusal 
kurtuluş hareketı olarak vocut bul
masında, PKK'nin dOOru devrimci 
çizgisinin ve bu çizginin en önde 
gelen uygulayıcıları olan direniş şe
hltlerlnln ne denli belirleyici olduk
ları şimdi çok daha Iyi anlaşılmak
tadır. KUrdistan halkını ulusal kur
tuluş doğrultusunda topyekUn bir 
savaşa kaldırmak ancak parti takti
Oine denk dU şen dOOru bir devrım
cl çalışma tarzı lle mOmkUndUr. 
Gerek yurt içinde ve gerekse yurt 
dışında parti saflarına katılan yol
daşlarımızın bUyük çOOunluOunun 
zindan dlrenlşçiiiOI ve Parti yaşa
mından etkllenmelerl veya 15 
AOustos Devrımcı Atılımından etki
lenerek kurtuluş mocadelesl saf
larına katılmaları, parti çlzglmlzln 
ve onun OnderiiOinln en dolaysız 
kanıtı durumundadır. 

Şehit yoldaşlarımızın yaşamları 
oldukça anlamlıdır. TOrk SOmOrge
ciiiOinln arttıcı ve yabancılaştırıcı 
baskı ve sOmOrO politikalarının KOr
diltan somutun da en vahşi bir tarz
da uygulanması sonucunda, Ulke
mlzln bereketli zenginlik kay
naklarına raOmen, birçok lnsanı
mız açlıkta yOz yUze gelmiş, sefafet 
ve yoksulluk koşullarında yaşamak 
zorunda kalmıştır. Bu durum karşı
sında açlıktan Olmemek Için yaşa
mını ortaya koyup en tortu Işlerde 
çalışmış, çeşitli baskı politıkaları 

sonucunda ülkesinden kopartıl
mış, döviz temin etmek amacıyla 
yurt dışına göçertltml ş, emek gUcU 
yaban ellerinde yok pahasına em
peryallstlere peşkeş çekllmlştlr. 

Şehit yoldaşlarımızın yaşamında 
bu gerçek kendisini çok açık bir 
biçimde ortaya koymaktadır. 

Ulusal direniş mOcadelemlzln 
yenı döneminde, direniş mOcade
lemlzin dOOru bir önderlik altında 
geliştml sonucunda Iç ve dış kamu
oyunun dikkatı KUrdistan azerinde 
toplandı. Zindanlarda ve daOJarda 
gelişen direniş mücadelesi, TOrk 
sömOrgeciiiOinln 60 yılık politika
ları sonucunda beyinleri karartıl
mış, topraklarından göçertlJip ken
dilerine yabancılaştırılmış, uzun yıl
lar ülke hasretlyle yanıp tutuşan ve 
Insanca yaşama özlemi Içinde bu
lunan lnsanlarımızı ayaga kaldırdı. 
Ulusal kurtuluş savaşımız bugün 
sadece KUrdistan halkının deOII, 
birçok halkın kurtuluş umudu ha
line· geldi. 

Parti lll. Kongresinde ulusal ve 
uluslararası koşullar bOtOn detay
larıyla degertendlrllerek, halkımı
zın siyasal ve askeri ordulaşmasını 
saoıamak, bu temelde Parti takti
Oine ve çizgisine ulaşabilmek Için 
kişilikte zaferi saOiayacak milltan 
ölçOteri yaratmak karanna varıldı. 
Alınan tarihsel kararlar ve yapılan 
özeleştirller dOOrultusunda, Oz
gOrfOk Atılımıadını verdigirniz 1987 
Atılımı başladı. Halkımız açıSindan 
her yOnOyla devrimin en olgun ko
şullarının yaşandıQı bir dönemde, 
henUz lleriye dOOru bir kaç adım 
atılmışken, kOçOk-burjuva aydın 
devrlmcliiOinden kaynaklanan saç
kinci, bastırmacı, tasarrutçu ve tas
fiyeci bir çok yanlış anlayış yeniden 
başını uzattı; dönemın taktiOini 
lşletemeyerek parti faaliyetlerinin 
gelişimi OnOnde en bOyUk engeli o
luşturdu. Bu anlayış sahiplerı kad
roları ve kitleleri OrgOtleyerek dö-
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nemin gereklerine uygun tutumlar 
sergileyeceklerı yerde, daOıtıcı tu
tumlarıyla kitlelere yaklaşımda o
lumsuz bir rol oynadı lar; Parti faali
yetlerini tasfiyecilige dogru götOr
mek Istediler. Bu süre Içinde Parti 
Onderııoının gerek OrtadoOu sa
hasında, gerekse Avrupa ve Ulke 
zemininde ortaya çıkan olumsuz
luklara karşı mOdahaleleri günde
me geldi. Yapılan bu mOdahale
lerle tasfiyeci ögeler tasfiye edildi. 
Parti faaliyetlerinin OnO açıldı. Par
tlye baOiı, ancak kendini yeter
sizJiklerden yeterince arındırama
mı$ ve Parti taktlOinl yetkince uy
gulayabilecek bir dOzeye ulaşa
mamış parti kadroları sarekli gellş
tlrllmeye, çeşitli alanlara eOitllmlş 
kadrolarla takviye yapılarak faa
liyetler güçlendirlimeye çalışıldı. 

Gerek Parti Içinde ve gerekse 
parti dışında şiddetli bir sınıf sava
şımının yürUtUimesi sonucunda Oz
gOriUk Atılımımız 1987 EyJUI'One ka
dar getirildi. Parti ÖnderilOt ÖzgOr
IOkAtılımımızın kapsamıiçindeki do
kuz aylık devrimci faaliyetlerimizi 
kapsamlı bir d&Oerlendlrmeye tabi 
tutarak, bu atılımın kökleştlrtlmesl 
Için gelecaGe yOnelik derın çözüm
lemelerle parti yapısının OnUnU aç
tı. Bu deOerlendlrmeler yeni b r 
atılım Için gUçiU ve saOiam bir temel 
oluşturdu. Partlye ve halka baOiı 
milltanlar Için bu umut verlcl bir 
kurtuluş mesajıydı. Bu mesaj 1987 
EylUl' O nde Olkemızın en Ucra köşe
lerine kadar ulaştırılmaya çalışıldı. 
Bugün mesaj KOrdiatan daOJarında 
her gerlllanın eline ulaşmıştır ve 
gOçiO bir atılımın hazırlıkları botan 
yOOunluOu lle sarmektedlr. 1987 
Atılımında ortaya çıkan yeter
sizliklerin 1988 yılının OzgOriOO 
Kökleştfrme Atılımında fazla etki 
olmayacaOı bugün çok daha 
gOrOJmektedlr. Partimizin geçm 
tarihsel tecrObelerl her kesin ger
çeOI bUtUn çıplaklıOıyla görmesi 
saOiıyacak kadar açık ve nettir. 
Parti Içi ve Parti dışı sınıf sava
şımında yenilen dUşman olmuştur. 
Zafere dOOru gelişip gOçlenen lee 
Parti yapımız ve Parti mOcadele
mlzdlr. Aynı şeyi gOnOI rahatlıQıyla 
gelecek Için de sOyleyebllm 
mOmkUndOr. OzgOriOk Atılımımı
zın kökleşmasi dOOrultuaunda bU
yUk başarılar saOianmış, parti çö
zUmlemelerllle mOcadelemlzln ge
lece(jl teminat altına alınmıştır. 

OzgOriUk mOcadelemlzde Parti 
OnderiiOinln 1987 EylUl-Ekim de
Oerlendlrmelerl lle saOiam bir 
mevzi kazanılmıştır. Bunlar Parti 
mOcadelemlz ve halkımız Için bO
yOk bir deOerdlr. Ancak ulusal kur
tuluşla kazanılan mevzinin kanla 
sulandıOı çok açık bir gerçektir. 
Çok kazanmak, ama az kayıp ver
mek bizim Için vazgeçilmez bir 
llkedlr. Parti Önderliginin deyi
miyle "kazanımlarımız karşısında 
kayıplarımız çok az olmasına raQ
men, vermememiz gereken bOyOk 
kayıplardır". OzgOriOk Atılımının 
kökleştirilmesi mesajının bedeli 
olan yedi direniş kahramanımız 
Için de aynı şeylerı sOylemek mom
kOndOr. Onlar vermememiz gere
ken bOyOk kayıplarımızdır. Onlar, sö
mOrgecl dOşmanın her tUrlU karşı
devrımci uygulamalarına karşı 
mO cadele azmiyle dolu, ve devrim
cl direniş enerjilerini pratiOe dök
meden aramızdan ayrıldılar. Ancak 
şunu çok rahatlıkla sOytemek 
mOmkOndOr: Bu yoldaşlarımızın 
bUtOn olumlu özelliklerinin, taşı

dıkları devrimci direniş ruhunu, 
mOcadele etmedeki azim ve feda
karlıklarını geriye kalan biz yoldaş
ları devr alıyoruz. Ve gOr sesimizle 
haykırarak dOnyayı tanıkilOs çaOı
rıyoruz; Yoldaşlarımızın kanı yerde 
kalmayacaktır. 

Sll•h Arkad .. IM 
23.11.1117 
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ERKEN SEÇiM SONRASI FAŞiST -SÖMÜRGECi REJiMiN DURUMU, 
YAŞANAN GELiŞMELER VE GÖREVLERiMiZ 

Baştarafı 1. sayfada 

Her şeyden önce, rejimin bek
lediQI sonuca ulaşamadı!}ı söyle
nebilir. Bunda en bOyOk rol KUrdis
tan Ulusal Kurtuluş Savaşına aittir. 
MUcadelemız başından beri reji
min bUtOn planlarını bozmakta ve 
sUrekli kendini gözden geçirmeye 
zorlamaktadır. 12 EylUl rejiminin te
melinde, TOrkiye'de sınıflar mOcade
leslnln henUz çok geri olduQu, ama 
60 yıllık cumhuriyetin sivil politi
kacılar eliyle, partilerlyle, parla
mentosuyla artık yönetemez du
ruma geldiği, hem de sıfıra doOru 
tom olanakları tOkettl!}l, buna karşın 
halk muhalefetının de önemli zayıf
lıkları nedeniyle iküdara yarome 
gOcOnde olamadıQı, onun da 
"sol"dan benzer bir durumu yaşa
dığı koşullar vardır. Bu koşulları, 
karşılıklı Iki cephenın Içinde bulun
duğu muazzam yetmezJIOI en iyi 
ordu gördO. Ordu bUnyeslndeki 
generaller ,ve özelllkle özel savaş 
uzmanları, giderek bu durumu da
ha da kışkırttılar; kitleler nezdinde 
neden vazgeçilmez olduklarını, 
toplumun Istikrarı ve hatta kurtuluş 
açısından kendilerinden başka 
kurtarıcının kalmadı!}ını ispatla
mak için elden gelen her şeyi YBP
blar. Bunun, 12 EylUl darbesinin 
hazırlık aşaması oldu(ju, özellikle 
1978'den Itibaren yoQunlaştırılarak 
1979'da bazı provolara girlşlldi(JI 
bilinmektedir. Ve darbe yapıldığın
da böylece zaten sivil burjuva mu
halefet ve burjuva sivil Iktidar cep
heleri önemli oranda tOkanmiş du
rumdaydı. Sol muhalefet de, yediği 
darbeler sonucunda ve özelllkle 
çok çeşitli faşist terör ve provokas
yon ortamında kendini yenlleye
mez hale gelmişti. Bu durumda, 
darbenın ertesinde bUtOn bunların 
hepsi hemen teslim oldular. Burjuva 
sivil iktidar ve muhalefet buna ne 
ses çıkarabildl, ne de teslim olmak
tan başka bir yol denedi. Çeşitli sol 
gruplar ise, daha kollarını bile kal
dırmadan, kendilerını savunma 
durumuna bile geçirmeden ezll
dlklerlni, teslim alındıklarını kabul 
ettiler. 

Faşist generaller, bu koşullarda 
iktidara bUtOnUyle el koydukların 
da 60 yıllık cumhuriyetın gelmiş 
bulunduğu noktayı, yaşanan kar
gaşanın nasıl bOyU k tehlikelere gö
tOrebllece(Jini çok iyi biliyorlardı. 
Yine bunun, kendileri açısından bir 
son şans oldu(junun -ki, kendileri 
bunu sık sık tekrarlıyordu- ve bu 
şansın çok Iyi de(Jerlendlrllmesl 
gerekti(Jinin farkındaydılar. Ufukta 
beliren tehlikeleri alablldl!}lne a
bartarak, baştan beri aldıkları bur
juvazinin deste(Jini daha çok art
tırmak ve kitlelerin deste(Jinl de 
buna katabilmek Için politikalarını 
surekli bir biçimde ve yoOun bir 
propagandayla tekrarlayıp durdu
lar. Burjuva şovenizminin kitleler 
azerindeki etkisi ile sol muhalefetin 
yaygın hataları da buna epeyce 
fırsat ve olanak saQiadı. BUtun 
bunları kullanarak rejim başından 
Itibaren kendini sa!}lama aldıQını 
hissediyor ve rahatlıkla götOreblle
ceğlnl sanıyordu. Fakat şu açık ki, 
12 EylUl darbest muhalefeti ve sivil 
yönetımı dağıtıyor, ama ne gOçiO 
bir devrimci muhalefet, ne de bur
juva sivil yönetım bulunmadığı için, 
bu, aQır ezme biçiminde olmu
yordu. Sol adına hareket eden gOç
ler, yarı teslim olma, yarı Izine çık
ma, kendini mostatı addetme gibi 
bir durumu yaşıyordu. Herkes bi
raz da "generaller ne kadar götüre
cek" dereesine bir "bekle-gör" 
politikasılçine glriyordu. Kısaca 12 
EylUl rejimi sanki sınıflar mUcadele-

sinde bir ertelenme olmuş, bir dev
re arası yapılmış gibi bir ortamda 
kendini buldu. Generaller, bunun 
verdiği rahatlıkla birkaç yılı Iyi gö
tOrdUier, programlarını hayata ge
çlrmeyi BOlant Ulusu hUkOmetlyle 
deneyerek belli bir mesafe daha 
aldılar. Eğer Partlmlzln devrimci 
çıkışı gerçekleşmemiş olsaydı, 
bunlar programlarını 1983'ten iti
baren de çok daha rahatlıkla ve 
Ikibin yılına doğru ciddi bir krizle 
karşılaşmadan yUrOteblllrlerdl. Bu 
nedenle, özellikle 1983'ten Itibaren 
farkına vardıkları gibi, Partlmizln 
yeni çıkışının rejimi gittikçe tehdit 
etmeye başladı(Jı, bu konuda re
jimin bir tedirginlik, endişe, nasıl 
hareket ececeğine dair bir arayış 
Içine girdiği görOimektedir. Zaten 
daha sonra açıklanan çeşitli bel
geterin de gösterdi!}! gibi, 12 EylUl 
kararlaştırılırkan de KUrdistan'da 
Partimiz önderlll)lnde gelişen ulu
sal uyanıştan duyulan korku en 
belirgin roıo oynamıştı. Bu nedenle 
12 EylUl rejiminin görevini tam ba
şarması için Partimizden gelen tehli
keleri mutlaka ve kendi deylşlertyfe 
"kökOnO kurutuncaya kadar" bas
tırmış olması gerekiyordu. 

Her ne kadar 12 EylUl rejimi 
TOrkiye'deki direniş odaklarını 

bastırdıysa da, -ki, bizim için pek 
geçerli d&QIIdi-, rejimi özellikle yurt 
dışı faaliyetleri tedirgin ediyordu. 
Ama bu tedirginlik 1983'e kadar 
öyle ciddi boyutlarda değildi. ÇUn
kO, kısmen Olkede olunsa da, 
Olkeye gUçiU yönelimimiz henoz 
başarılmamıştı ve yaprak kıpırda
tacak durumda olup olmadı!}ımız 
hala belirsizdi. Dolayısıyla rejim 
ciddi bir durum d&Qertendlrmesl 
yapmıyordu. O dönemde gerçek
ten Partimizin de henuz çıkış yapa
cak bir durumu yoktu. 1982'de 
daha yeni bir karar durumu ve belli 
hazırlıkları vardı. Bu hazırhklarımı
zın Olkeye aktarılıp aktarılamaya
cağı, bunun ne kadar başarılacas)ı 
belli değildi. 1983'te birazgUç O lke
ye aktarılmış ve bazı hazırlıklar 
yapılmıştı, ama henuz ciddi bir ey
lem koyabilme durumumuz bile 
yoktu. Dolayısıyla bu koşullarda 6 
Kasım 1983 seçimine gidlldll)lnde, 
sivil Özal kliQine dos)ru, endişeli de 
olsa yumuşak bir Inişin yapılması, 
askeri kilğin sivil bir maske lle ken
disini biraz maskelayerek Avrupa'
dan puan toplamaya çalışması ve 
radikal bir burjuva muhalefetin ge
lişiminin önlenmesi anlaşılırdır. 1983 
Seçimleri, gerçekten de, bu tip dar
belerde görUidO!}O gibi, belli bir 
planlama sonucunda geliştirilen 
yeni anayasa, partiler, seçim yasa
ları ardından askeri kiiQin emirlerı 
doOrultusunda çalışan sivil teknog
rat-bOrokrat bir ekibin işbaşına 

getirilmesi ve böylelikle rejimin 
kendini rahatıstması amacını taşı
yordu: Tabii diğer bir neden de bes
tırma döneminin gerlde bırakılmış 
olmasıydı. iık Oç yılda gerçekleştiri
len bastırma, ezme, Işkence, tu
tuklama ardından rejimin kendi e
konomisini ve siyasal yapısını ku
rumlaştırmasına sıra gelmişti. 
1983'ten itibaren girilen bu dö
nemde askeri klik tarafından özel
likle MDP destektenmak Istendi. 
Ama, bilindiği gibi, tekelci kesimler, 
özelllkle ABD ve ingiliz emperya
lizminin muhafazakar rejimleri 
kendi modellerini ANAP'ın şahsın
da geliştlrdller. Böylece denedik
lerı bu sıyasal kurumaaşmayı oluş
turdukları partili, pariementolu 
sistemi, rejimin Istikrar bulması ola
rak Ilan ettiler. 

işte bizim de faaliyetlerlmizl bi
raz yos)unlaştırdı!}ımız tarihi bir ev-

re olan bu evrede, faşizmin tam 
zaferine olanak vermemek, on
da güçiU bir gedik açmak ve bu 
gedikten de önderliğimiz altında 
ulusal kurtuluş hareketini ve ardın
dan anti-faşist direniş hareketini 
geliştirmek Için gerek siyasal de
ğerlendirmelerimizde ve gerekse 
pratik yUrOyOşOmUzde elden gelen 
her şey yapıldı. 1984'0n ortalarına 
doğru bilinen silahlı atılım döne
mine girmeden önce biz sabırsızlı
ğımızı o zamanki çeşitli yazıla
rımııda çok açıkça belirttik. Ger
çekten de dönem, her şaye yön 
vermenin belirlenec&Qi çok kritik 
bir tarihi dönemdi; halk açısından 
gUçiO bir gelişim ortaya çıkanlabi
leceği gibi, her şey kaybedllebllirdl 
de. Biz, o zaman pratik faaliyeti 
yOrOtmekte olan güçlere yöneltti
ğimiz eleştırlde bunu açıkça ortaya 
koyduk. "Siz tarihle oynuyorsunuz, 
12 EylUl faşist rejimi en kritik bir 
dönemden geçerken bOyOk bir sabır 
ve çabayla hazırladı(Jımız olanak
ları geriye çeklyorsunuz, hareketi 
sağa çekerek ve bir keşif hareketı 
olmaktan öteye vardırmayarak, nl
yetinlz ne olursa olsun 12 EylUl 
programının başanya ulaşmasının 
bir etkeni durumuna geliyorsunuz'' 
dedik. Olayların gelişimi bu bellr
lemelerimlzt açıkça dos)ruladı. Ama 
önemli hazırlıklara ve donamma 
sahlpken, rejim slvllleşmeye yöne
lir yönelmaz ona gOçiU darbeler 
vurarak bu yönelimleri boşa çıkara
bllecekken, iran-Irak savaşının so
nuçlarından Kürdistan'da daha 
yos)un yar.arlanabllecekken, tak
tlkle oynama dediOimlz o bilinen 
durumlar nedeniyle silahlı propa

fazla bir gelişme gösteremedi. O 
halde 1925'1erde olan nedir? Tas
fiye edilmiş bir solla gerici önder
liğin elinde olan bu ayaklanmala
rın, cumhuriyetin yenı kuruldu(ju 
ve kendini sağlamlaştırdığı bir 
dönemde patlak vermelerinden ötu
ro başanya ulaşamayıp ezilmesl
dlr. 

Bu sonuçlar temelinde kemalist 
rejim daha da gerlcileşerek, faşist 
karakterını daha da netleştirerek 
gUnOmOze kadar devam ettirir. 
Kemalist rejim, bir yandan burjuva 
partieliiği denen sistemi geliştirir
kan, diQer yandan kapitalizm geliş
tık çe burjuvazinin siyasi alternatifi 
ortaya çıkar. Kemalist diktatörlük 
giderek ayrışmaya uğrar, bir taraf
ta CHP, di(jer tarafta DP denen 
çok partlll bir sisteme gidilir. Bu, 
daha önceki Terakki Perver ve Ser
best Fırka biçimindeki ayrışmanın
devamı olarak gelişir. Bunlar, 
1960'1ardan itibaren daha da geniş
leyerek, AP ve CHP'nin sa(Ja ve 
sola açılımıyla MHP'II, MSP'II, TiP'li 
bir gelişmeye uğrarlar. Bu, sınıf 
mOcadeleslnin daha da gelişimi 
anlamına geliyor ve bllindiQI gibi 
1980'1ere kadar cumhuriyet, bi
rinci dönemını olumsuz bir bi-

•... Biz en devrimci IdeoloJI olan 
llarblzm-Lenlnlzml esas almtfiZ 
ve emekçilindiann talepleriyle yo
la ÇllcmtfiL Yine lSI'fiOtlenme anla
YiflmiZ çolc sa§lamdır, taktiiderimiz 
Ilalle ,.,.,, talctllderldlr. AÇIIc Id bU
Wn IMinlar ealdyle layulanmayacalc 
yenllllderdlr ve gDçiU bir direnitin 
tsgehwl olmaktadır ... " 

ganda evresl iyi yönetllemedl ve çlmde sona erdiriyor. SaQıyla ve 
bu durum atılımımızın hem geç, hem soluyla bUtUn sivil siyasetler tOke
de zayıf başlamasına yol açtı. An- nlşe giderken, tıpkı 1920'1erde ol
cak böyle olmaks birlikte yine de duğu gibi, tekrar ordu K. Evren'In 
ablımımızın rejimin kendisini çok ra- deyişiyle Ikinci bir kurtuluş hareke
hatça sOrdOrmesı önUnde büyük tlne, cumhuriyeti ikincı bir kurtar
bir engel olduğu ve onun duvar- ma hareketine girişiyor. Nasıl ki 
larında önemli gedikler açtı!}ı açık- ordu 1920'1erde cumhuriyeti kuru
tır. Bu atılım, TOrk burjuvazisinin yorsa, şimdi bunlar da çOrOyen 
iflas eden 60 yıllık slyasetçllll)lnln cumhuriyeti yeniden kurmaya veya 
sa!}ıyla, soluyla ve generaller eliyle kurtarmaya çalışıyorlar. Peki bu 
yeniden ikinci cumhuriyet biçiminde cumhuriyeti, Misak-l Milli'yi kimden 
dlrlltllmeye çalışıldıl)ı, karşı-dev- kurt.arıyorlar? Açık ki dış dOşman
rimcl uygulamalarla baskı, zuiUm dan de(JII. Ortada ne Ermeni soru
ve Imhanın geliştlrlllp kurumlaş- nu, ne Rumlar, ne de açık bir Işgal 
maya doQru götOrOidUI)O bir aşa- var. Demek ki bu kurtarma hare
mada, butOn bunlara karşı duran ve ketl, ulusal kurtuluşçu gelişimimiz
KUrdistan tarihinin en önemli bir çı- den ve sınıf~ uyanıştan kurtarma 
kışı olan, çok çeşitli engellemelere hareketldlr.lkinci cumhuriyetin kur
ra(jmen başlanan son derece ö- . tarılarak kurulmasında temel etken 
nemli, hayatı derecede vazgeçll- ulusal kurtuluş mUcadelemlzdir. O 
m ez tarihsel bir öneme sahip ulu- halde bizim 1984 silahlı atılımımızın 
sal kurtuluş adımıdır. roiU şu oluyor: ikinci Cumhuriyete 

Tarihsel bir benzetme daha ya- karşı gUçiO bir direniş. işte gono
parsak, nasıl ki cumhuriyet kurul- mUz seçimleri ve rejimin gUnUmOz
dul)unda 1925 lsyanı bu kuruluşu deki biçimlenişi bu direniş tarafın
önemli oranda sarsmış ve daha dan koşullandırıhyor. Dlrenlşlmlze 
sonraki yıllarda devam eden bu karşı özel savaşın geliştirilmesine 
sarsıntı sonucu, cumhuriyetin faşist hizmet eden bu seçimler ve seçim
niteiiOI daha da açıl)a çıkarak ke- lerle birlikte ortaya çıkan sonuçlar, 
malist devlet bir faşist dlktatöriOk rejimin baştan beri oluşumunu ve 
biçiminde şekillenmiş Ise, aynı bl- taşıdıOı özellikleri çok daha net
çimda 1970-80 döneminde muca- leştirerek gösteriyor. 
delemizin gelişmesiyle de benzer Partimiz bu direnişi daha kol
bir durum yaşandı. O dönemde ko- lektlf, daha genış bir anti-faşist 
münlzm adına yola çıkan TKP ön- birlik çerçevesinde yorotmek Iste
derliğinin durumu neydi? Daha ilk di. FKBDC'nln programının ve tak
adımı atmadan hemen Kemalizme tikierinin oluşumunda çok çaba 
bel baQiamış ve sonuçta da hemen harcamasına rağmen, diğerleri 
bos)ulmuştu . Açık ki M. Kemal im- tasfiyeci olmalarından ötOrO gere
zalı ve "gelin sizinle anlaşalım" ken karşılığı veremediler. Bu ko
yazılı bir mektuba komUnist önder- şu llarda Partimiz tOm gUcünU ulu
lik inanır ve hiçbir tedbir almadan sal kurtuluş cephesini geliştirmeye 
Anadolu'ya geçerse, başına gele- verdi, bu cephenın gereken temel 
cek felaketi de baştan kabul etmiş adımlarını atmaya ve geliştirmeye 
demekti. Blllndil)l gibi, kemalistler çalıştı. Yaşanan gelişmeler açıkça 
bir-Iki yıliçinde kalıntıları da tasfiye gösteriyork i, bu dos)rultuda kendi 
ettiler. Daha 1920'1erde Koçgirl'de rolOnO kOçOmsenmeyecek bir dU
ezilen KUrt hareketı, egemen sını- zeyde oynadı, bugOn, faşist rejimi 
fın çıkarlannı kemalist önderlik lle bOyOk bir çıkmaz içine sokan dev
bütünleşmede görmesi sonucu rimcl gelişmelerin tek yaratıcısı 

oldu. 
Şimdi, burada ikinci cumhu

riyet derken tabi birincisiyle karış
tırmamak, aralarındaki farkı çok Iyi 
görmek gerekir. Birincisinde bur
juvazi henUzgelişen birgOçtUr, tarih 
sahnesinde iktidara hakim olmayı 
ilk defa deniyor, yenı bir çıkışı var. 
M. Kemal gibi karizmatlk ve des
potik bir öndere sahiptir ve dUnya 
dengesinde çok uygun bir durum 
vardır. Yenı doğan SSCB'nin des
teğine sahiptir, emperyalist kamp 
çatlamış, zayıf düşen ingiliz, Fran
sız ve Alman devletlerinin dıştan 
mUdahale goco azalmıştır. içte ise, 
örnrUnU tüketen padişah kovul
muş, Ermeni ve Rum burjuvazi
sının mailarına el koyan feodal
kampradarlar Iktidara ortak olmuş
lar, tom bUrakratlar ve paşalar Ik
tidarın Içinde yer almışlardır. TOm 
bunlar gösteriyor ki, burjuvazinin 
gelişimi açısından son derece uy
gun koşullar mevcuttur. Dolayısıyla 
bu yıllarda cumhurıyet güçlüdUr ve 
gelişmektedir. Ama 1980'1ere ge
lindiğinde yine koşullar aynı mıdır? 
ikinci cumhuriyetın şeklllendll)l 
koşullar böyle midir? Tam tersine. 
mevcut koşulların tersine dön
dUQO çok açıktır. 1980'1erde yaşa
nan muazzam bir sınıf kargaşası, 
.ekonomik çökOntO, dış politikada 
istikrarsızhktır. Kısaca DUyun-u 
Umumiye benzer bir durumdur. E
konomi durmuş, grevler yoğunluk 
kazanmış, bütçe 70 sente muhtaç 
duruma gelmiştir. Kapitalizm do
Quş ve gelişme evresinde de(Jil, 
çökUş ve çUrOme dönemini yaşa
maktadır. Burjuvazi gençlik döne
minde de(Jil, ihtlyarlaşma safha
sındadır. Her ne kadar yeni paşalar 
ve ANAP'ın yeni bUrakrat ve tek
nokratları genç ve dinamik göste
rilmeye çalışıhyorsa da, aslında 
bunların nasıl kartiaşmış Ihtiyarlar 
oldukları çok açıktır. işte Ikincı 
cumhuriyet böylesi hastalıklı ve 
istikrarsızlık Içinde bulunan bir 
kapitalizm temelinde ortaya çık
maktadır. Ve Ost yapıyı oluşturan 
siyası, kOitOrel vb. kurumlar da bu 
tamele göre şeklllenmektedlr. Do
layısıyla gOnUmOzdekl Ikincı cum
huriyetın durumu 1920'1erdekin
den çok farklıdır. 

Aynı şekilde gUnOmüz KOrdls
tan Ulusal Direniş Hareketı de 
1925'1erdeki ayaklanmalardan çok 
farklıdır. Bir defa, gonomoz direni
şi , rejimin karakterını baştan beri 
doğru tarif ve tespit etmiştir. Baş
tan beri sıkı bir hazırlık ve direnişçi 
bir tutum içinde bulunmaktadır. 
Zindanlardakl, daQiardaki ve yurt
dışındaki direnişierin durumu böy
ledir. Yine özelllkle gonomuz dire
niş hareketının sınıf temeli yenidir; 
geçmiş direnişler aşiretçi-feodal
dinci Ideolojiyi esas almışken, biz 
en devrimci Ideoloji olan Mark
slzm-lenlnlzmi esas almışız ve 
emekçi sınıfların talepleriyle yola 
çıkmışız. Yine örgOtlenme anlayı
şımız çok saOiamdır, taktiklerimiz 
halk savaşı taktiklerldlr. Açık ki 
bUtUn bunlar eskiyle kıyaslan
mayacak yeniliklerdir ve gOçiO bir 
direnişin ögeleri olmaktadır. Bu 
farklılıklar gösteriyor ki, gUnOmüz 
direnişi genç, yeni, gelişmeye açık, 
geleceğe yönelik olarak başarı 
şansı çok yOksak olan bir hare
kettir. 

Buna karşılık, faşlst-sömOrgecl 
rejim Ise, başlangıçta çok kaba, 
gUçiO gibi gözüken, ama ihtiyar, 
gelece(Ji olmayan bir konumu ya
şayan durumdadır. GUnOmOz de
!}erlendlrlldi!}lnde çok açık görOie
cektlr ki, gerçekten de rejim gele
ceele Ilişkin tOm umutlarinı kaybet-
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miştir. Gelecekteki planlamaya 
hizmet edecek tum olanaklarını 

gOnOmOzde harcamaktadır. Tarihi 
böyle kullanmakta, cumhuriyetin 
birikimlerını gOncel politika yOrOt
mek Için harcamaya çalışmaktadır. 
Toplumun bUtUn geleceglyle ayna
yarak bugono kurtarmak Iste
mekte, bUyUk dış borçlar alarak 
gelecek nesil agır bir borç Içine 
sokmaktadır. Toplumu çözdOr
mekte, ulusal şovenizm! ve dini en 
gerici bir tarzda kullanmaktadır. 

Tarihten ve gelecekten, olumsuz 
yönden ne kadar yararlanmak 
mUmkUnse rejim öyle yapmak Iste
mektedir. Peki tUm bunları kime 
karşı kullanmaktadır? Elbette ki 
bize karşı, KUrdistan ulusal direni
şine ve sınıfsal mocadeleye karşı 
kullanıyor. BUtOn bu taktiklere 
bizim mocadelemızın genelleş

memesi, bir halk savaşına dogru 
açılmaması için başvuruyor. 

Yazdıklarımızı özetlersek, reji
min Ihtiyar, çOrUyen ve gelecegl 
olmayan konumuna karşılık, biz, 
son derece yenı, genç, gelişmeye 
aday ve geleceği olan, ama bundan 
ötOrU de taktikle henUz kıkırdak 
durumunda bulunan, henuz sağ
lam bir kemlkleşmeyl, yapısaliaş
mayı yaşamamış, kendini hayal
lerden tam kurtaramamı ş, halk sava
şının katı gerçeklerine henUz tam 
ulaşamamış, bunu ancak dUşOnca 
ve planlama dOzayinde geliştir

meye ve bazı pratik denemelerle 
kendini gUçlendlrmeye çalışan, 

önemli yanılgılarla ve biraz agır
aksak yOrOyen bir savaşımı, halk 
savaşımızın özellikleri böyle olan 
bir aşamasını yaşıyoruz. işte buna 
bir de 1984'ten Itibaren sağ, yani 
silahlı direnişe ve ulusal direnişe 
inançsız çeşitli ögelerin varlığı ve 
bunların kOçomsenmeyecek en
gellemelerl eklenirse, bOtan bunla
ra rağmen bu atılımın gerçekleş
miş olması önemlidir. Sadece 15 
Ağustos da değil, bundan önceki 
zindan dlrenfşlerl, yurtdışı atılımı, 
Parti Ilanı ve metropolden hareketi 
Olkeye taşırma atılımı da benzer 
koşullarda gerçekleşmiştir ve ha
reketlmlze damgasını vuran bOyOk 
atılım dönemlerldir. Bunlar Içinde 
15 Agustos'un ayırdedici özelliği 

nedir? 12 EylUl faşist darbesine 
karŞI bir Ilan hareketı olmasıdır. 
Parti llanımız, sözde sosyal-de
mokrat Ecevit Iktidarına karşı bir ; 
ilan hareketlydl ve onu çökerttı. 

1979-SO'de yaygınlık kazanan di
reniş eylemlerimiz Demirel ve iş

blrlikçllerine yönelikil ve onu da 
çökertti. 15 Ağustos Atılımımız Ise 
Evren-özal faşist rejimine karşı 
yeni bir Ilan hareketiydi ve bugOn 
onu son derece zorlayan bir konu
ma ulaşmıştır. 

Demek ki, 2. cumhuriyetin bi
linen kuruluşuna karşılık, bizim de 
bilinen sınıf temelimizin, ulusal 
direniş ve geliştlrdiQimiz halk 
savaşının ana özellikleri ve kısa 

geçmişi böyle d&Oerlendlrileblllr. 
GOnOmOzdekl duruma bakılırsa 

aslında gelişmeler biraz daha net 
görOieblllr. Gerek bizim cephe
mlzde, gerekse düşman cephe
sinde 1983-84'1erde henUz kestiri
lemayen birçok husus bugün netlik 
kazanıyor. Her ne kadar Evren
Özal kllğl 1983'te birbirini ıste
meme biçiminde belli bir hava 
yarattıysa da, hemen şunu belir
telim ki, 12 EyiOI faşist-askeri dlkta
töriOQOnOn en akıllı uygulayıcısı 

Özal'lı ANAP çetesldlr. ANAP, ger
çekten de rejl me en uşak çe hizmet 
eden, faşizmi MHP'den daha Iyi 
örgOtleyen bir topluluktur. 12 EylUl 
faşist cuntasına ve generaller gO
ruhuna dayanılarak sınıf mOcade
lesi, grevler, Ocret artışları dur
durulmuş, kitleler hiçbir hak-hu
kuk arayamaz bir konuma ltilerek 
muazzam bir sermaye birikimi 
yaratılmıştır. Bu sOraçte tekelclllk, 

holdingeilik son derece gelişmlştir. 
Bunlar ticarete, ihracat ve ithalata 
bOlOnOyle hakim olmuştur. Bu 
durum Anadolu burjuvazisinin bu 
Işle uğraşan keslmlnllflasa götOrO
yor. Zaten orta ve emekçi kesimler 
sOrekli daha da kötO duruma itlli
yor. Yeni yeni ortaya çıkan tekelci 
çevrelerin temsilelleri Ihtiyar ve 
çOrOmUş kesimde yaşanan buna
lım Içerisinde kapitalistleşerek 

ANAP'ta yoğunlaşırken, general
lerin güdOmOnde bOyOyan silahlı 

kuvvetlerin vakıfları, fonları geli
şiyor ve bunların hepsinin Içiçeliği 
sonucu bUtOn sermayeyi ele geçl
riyorlar. Sermayeyi yoQun bir bi
çimde hakimlyetleri altına alan bu 
kesimler, özelllkle IMF, DOnya 
Bankası gibi uluslararası kredi 
kuruluşlarından sOrekli borç ala
rak böylece TOrkiye'nin bUtOn ge
leceğini satıyorlar. BugOn 36 mil
yara ulaşan borç yOkOyla dOnyada 
B. sırada yer alan TOrklye, Olke 
Içinde de 1 O trilyon u aşkın bir 
borçlanma altına girmiştir. Yıllar
dan beri toplumun elindeki varı
yoğu gaspedilerek pazarlanmıştır. 
BUtOn bunların toplumun gelece
Olnin alabildiğine karartılması ve 
Ipotek altına alınması olduğu açık
tır . Bunları niçin ve nasıl kullandık
ları yaşanan uygulamalarla bugon 
çok daha açık görUIOyor. Ulufe 
dağıtıyorlar, halkın maaş ve Ocret
lerlyle oynayarak sorekli tehdit 
ediyorlar ve rejime yOzdeyOz evet 
dadirtmek amacıyla kullanıyorlar. 
Toplumdan çalınan, toplumun ge
leceğiyle oynanarak elde edilen bu 
parayı, kitleleri ANAP'a evet de
dlrtme temelinde yeni Ilçeter, köy
ler inşa etmede, yani Insanları satın 
almada kullanıyorlar. Toplumu 
"yaşamak istiyorsanız bizim var
lığımızı başınızdan eksik etmeye
ceksiniz" dereesine bir duruma 
getirerek bilinen yönetimlerini te
sis ediyorlar. 

Çok iyi anlaşılıyor ki, tOm bun
lar, gerçekten de gOnO kurtarmak 
için, özelllkle de içte sınıf mOcade
leslni ve daha çok da bizim direni
şimizi kesmak Için gOniOk olarak 
geliştirilen uygulamalardır. Son ö
zel valilik ve özel kolordu sıs
temı, bu genel politikanın KOrdls
tan'a özgO önemli bir parçasıdır. 
Rejimin gOniOk Işleyen bugOnkO 
makanızması aslında gOnceı bir 
olaydır, bunun ne tarihi geçmişi, ne 
de geleceği vardır. Fakat gOncel 
olarak çok Iyi kurulmuş bir meka
nizmadır. Bu, ordunun ve aynı 

zamanda emperyalizmin yenı bir 
türetmesldlr. Toplum tam bir cen
dere içine sokularak, ne burjuva 
anlamda bir muhalefetin, ne de 
halk muhalefeti anlamında bir geliş.. 
menln olmaması Için her tOriO 
tedblr alınmıştır. işte böyle bir yapı 
Içinde Demireller ve Ecevitler nefes 
alamaz duruma getirllerak tekrar 
ortaya salındılar. Referandum bu
nu açıkça gösterdi. Yine halka, 
"eQer bir şey istiyorsanız, maaş
ücret, Istikrar, her şey ANAP'ta 
vardır, o nedenle ANAP'tan başka 
alternatif yoktur" denilmekle ve 
halk da buna "evef' der hale getiril
mektedir. Açık ki bunu yapan aQır 
ordu baskısı, denetimi ve yaratılan 
ajanlaşmadır. Bu durum cezaevle
rine kadar yansıtılmıştır ve tOmOyla 
toplumu teslim ve satın almaya 
yönelik bir politika uygulanmak
tadır. 

Evet, Evren-Özal rejimi, kitlelerı 
burjuvaziya bağlamak Için tarihi, 
dini, toplumsal yapının özelliklerini 
yoğun olarak kullanmakta ve böy
lece kendi alternatlfslzliğinl göster
meyaçalışmaktadır. Bugon Ecevlt, 
Demirel olayında görOldUğU gibi, 
burjuva muhalefeti çok kötO ekibin 
şeflerı olarak ortaya sOrmaktadir. 
Onları ne tamamen bestırarak 

"kahraman" durumuna getirmek 
Istemekte, ne de alternatif olablle-
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cek şansı vermektedir. Birer flgO
ran olarak piyasaya sUrOp peşlerine 
de biraz şakşakçı takarak "işte bakın, 
yasaklar kalktı, demokrasi gelişti" 
demektedir. Bilindiği gibi, bu, özel
llkle Avrupa Toplulu~u'na girmek 
Için bir puan toplama, Içerde rejim
den hoşnutsuz olan çevreleri bun
ların kuyruğuna takarak rejimi 
palazlandırma ve böylece gelişe
bllecek radikal bir muhalefeti baş
tan engelleme çabası olmaktadır. 
Referandumun ortaya çıkardığı 

gerçek budur. Burada kitlelerin 
çıkarları Için bir seçeneğin yoklu
ğu açıktır. Kitleler de bunu doğru
larcasına "yarı oy sana, yarı oy 
onlara" dediler. Bu seçenek haJk 
seçeneği değildir, Evren-Özal kil
ğinin bu oyunu planlayıp ligOranianna 
oynatmış olduğu bugon çok daha 
açıktır. Dolayısıyla halk, ne kayb
eden ne de kazanandır. GörOnOşte 
kazanan bu burjuva kilklar oldu, 
ama esasta kaybetme karşısında 
bu sözde kazanma hiçbirine mut
luluk getirmedi. Evren-Özal kilği
nin bu marifetiyle aslında rejim 
kendini biraz daha meşrulaştırma
ya çalıştı. Fakat görOldOğU gibi , 
sonuçlar umulan gibi olmamıştır, 
rejimin tecriti daha da gellşmiştlr. 
Kitleler gerek bOyOk oranda oy 
kullanmayarak ve gerekse objektif 
olarak muhalefet anlamına gelen 
yOzde elliden fazla Evren-Özal 
kilOine karşı oy kullanarak -ki, bu 
anayasa oylamasına göre çok Ileri 
ve yOksak bir orandır- bunu 
göstermiştir. 

Referandumun ortaya çıkardığı 
bu gerçekler 29 Kasım seçimleriyle 
daha çok açığa çıkmış ve doaru
ıanmıştır. Şimdi, 29 Kasım seçimle
rinde kim kazanmıştır? Ortada 
seçim kazanacak bir oy oranına 
ulaşmış kimse yoktur; ne eskller ve 
ne de Evren-Özal kllği böyle bir 
sonuca ulaşabllmlştlr. Halk, verdi
ği oylarta bile bunların hiçbirinden 
umut beklemediğini ve rejime mu
halefetin i çok açık göstermiştir. 

Ama çeşitli zor yöntemleriyle ve 
yasal oyuntarla ayların ancak Oçte 
birini alan Özal ve ANAP sözde 
gOçiO Iktidar yapılmıştır. Peki bu
nun gOcO nerededlr? Çok açık ki 
ordudadır. Bu seçim adeta 12 EylUl 
darbesi lle 6 Kasım '83 seçiminin 
bir benzerı olmuştur. Rejimin "slvll
leşmeye, demokratikleşmaya ge
çiyorum" yalanı işte böyle açığa 
çıkmıştır. 

Seçimler Evren-Özal kilOinin ne 
denli tecrit olduCunu gösterdiği 
gibi, diğerlerının de istenmediğini 
çok açık ortaya koymuştur. Açık ki 
Işler umut edildiği gibi sonuçlan
mamıştır, daha bOyOk bir Iktidar 
gOcOne sahip olacağını umut eden 
Özal, gerçekte çok daha zayıf bir 
konuma dOşmOştor ya da gerçek 
olan bu durumu şimdi açıkça 

görUimOştOr. Bu durum faşist rejim 
Için son derece ciddi bir Istikrarsız
lık ve siyasal kriz durumudur. Bu 
durumuyle Özal, belki 2-3 yıl daha 
götürebilecek, ama uzun sora bu
nu devam ettıremeyecektlr. He
men şunu belirtelim ki, bu rejim 
kendini aslında kesin olarak 1988'e 
göre ayarlamıştır. Bu, çok önem
lidir. Bu, Özal'ın d&Oil, rejimin ken
disinin e bunun sahibi olan or
dunun ayarlamasıdır. Özal'ın bu
nu kendine göre dOzenierne çaba
ları istediği gibi yOrOmemekte ve 
klikler arası çelişkileri daha da ge
llştlrmektedlr. Seçimierde gördO
QO tOkenişini hazmademeyan Ecevit 
bile, kendini ordunun dOzenleme
sine göre ayarlamaya çalışmakta
dır. Evren'in başkanlık sOresi de 
1989'da bltmektedlr. BUtOn bunlar 
ne anlama gelir? Bunlar şu anlama 
gelir ki, '88 yılı gerçek devır-teslim 
durumunu yaratacaktır. Demirel
larin, Ecevltlerln beklentisi de buy
du, bu nedenle seçimleri '88'e 
yaymak istediler ama başarılı ola-

madılar. Yanı 12 Eylül faşist reji
minin programına göre bastırma, 
kurumtaşıırma 1988'e kadar ta
mamlanacaktı. Ondan sonra yöne
tim, yıpranmamış, biraz dinlenmlş, 
12 EylUl'den ders çıkarmış sosyal
demokrat veya liberal DYP görü
nOmlü bir ekiple yOrOtOiecektl. 
KHkler arasındaki muhalefetin 
özü de buydu. Ama şimdi Evren
Özal kiiOI Iktidarı bırakmaya pek 
yanaşmamaktadır. Bunun çok 
önemli nedenleri vardır ve Işte 

burada KUrdistan ulusal direni
şının bOyOk önemı ortaya çıkmak
tadır. Eğer direnişimiz 1980'1erde 
boğulsaydı, daha sonra gelişme
saydi ve sonraki soraçte de bu 
böyle olsaydı, o zaman burjuvazi 
programına uygun olarak Demırel'l 
ya da sosyal-demokrat bir seçe
neği denemeye glrlşebillrdl. Ancak 
kesintisiz gelişen direnişimiz bO
tOn bunları boşa çıkararak rejimi 
ciddi bir çıkmaz Içine soktu. 

Şimdi bu durumu biraz daha 
yakından görmek gerekiyor. Gene
raller çetesi, 1980'de Iktidara elkoy
duklarında bunlarda ne M. Kemal'
ln, ne de 27 Mayısçtiarın hırsı ve 
dlnamlzml vardı. ÇOnkO özel
llklerini daha önce belirttiğimiz bir 
ortama mOdahale etmek durumun
daydılar. ÇökOş sOreel ne girmiş ve 
kendi olanaklarıyla kendini yeni
leme gücOnO tOketmiş olan bir 
kapitalizmin yeniden bir kuruluşu 
yapılacaktı. Açık ki bunda fazla bir 
umut yoktu. Demirel ve Ecevifl 
Iktidardan düşOrdOier, ama buna 
"dOşOrmek" demek de mOmkün 
değildi. ÇOnkü her Iki taraf da 
bltklndl, Iktidarı almada alabildi
ğine ısteksizdl. Savaşa yorgun 
glrmlşlerdl, adeta onları zorakl bir 
savaşa ltmişiz. Bu zorakl savaş 

ortamında tekelci burjuvazi öfke
tldir, "bunlara önceden iyi vurma
lıydık" diyor ve yumruğu en sert 
biçimde sallıyor. Ama karşısında 
kimse yok, rakip olacak sol çoktan 
minderin dışına çıkmış bulunuyor, 
sadece ortada gölgesi duruyor. 
Asker bUtUn heybatiyle ortaya 
çıkmış, sivil yönetime vuracak ama 
o da çoktan teslim olmuş; Demirel 
şapkasını alıp kaçıyor, minderde 
durmak lstemlyorkl yumruk değ
sin. Dolayısıyla onlar da lsteksizdlr. 
Yine onlar çok Iyi görliyorlar ki 
generaller bir defa geldiler ml 
dururlar, fakat O retecekleri politika 
toplumun ağır sorunlarını çözme 
yeteneğinde değildir. Asker ancak 
zorla yıkar, daQıtır, elkoyar, ama 
yeniden inşa ve kalkınma hare
ketını yapamaz, tersine bunun 
OnOnde bir engeldir. Bu nedenle 
siviller de "bekle-gör" politikasını 
tercih etmişlerdir. Bu ortamda 
hareketimizin yarattığı bO yOk tehli
keyi masele yaparak ortaya çıkan 
ordu, gUya ortalığı temizleyecek, 
bu arada bize de öldOrOcO darbe 
vurarak cumhuriyeti kurtaracaktı. 
işte ortamın Isteklerine göre geliş
memesının anlamı budur. Şimdi 
benzer bir durum sekiz yıl sonra 
tekrar oluştu. Zaten bu sekiz yıl 
boyunca olan bUtOn hal ve hareket
lerine bakıldığında açıkça görOlU
yor ki, ne burjuva muhalefet öyle 
anlı-şanh bir muhalefet yaptığına 
Inanıyor, ne de Evren-Özal toplu
mun bOyOk kurtarıcıları olarak 
meydana çıkıyor. isteksizclirler. 
Adeta oyuna gelmiş olmanın ver
diQI hayal kırıklıQını, kızgınhğı ve 
öfkeyi yaşıyorlar. "Bizim gibi devle
re bu duruma dOşmek yakışmaz" 
dereesine bunu yaşıyorlar. 

1983'te sahte bir devır-teslim 
yapılmıştı, sözde askerler çekildl 
siviller geldi. Çok sahte, yanı uşak
ların elbise de(jiştlrmeslne ben
zeyen bir deQişlkliktl bu. Şimdi 

gOya biraz daha gelişim göstererek 
siviller daha aQırlıklı gelmiş oluyor
lar ve sivil toplum, demokrasi 
kuruluyor. Bazıları kendilerini bu-
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na pek kaptırıyorlar, ama bunun 
bazı "sol" çevrelerin de göstermek 
Istediklerı gibi olmadığı görOIOyor. 
Referandum ve seçim sonuçları 

1988'de durumun pek de böyle 
gelişmeyeceQinl göstermiş oluyor. 
Hızlı bir çeklllşten yana olmayan 
Evren-Özal'a tekelci burjuvazi ve 
emperyalizm tarafından bir sOra 
daha onay verilmiş bulunuyor. Bu 
durum, "sekiz yıl bile çok fazla, biz 
'83'e kadar kalırsınız ondan sonra
sını tekrar bize bırakırsınız dedik" 
Iddiasında olan Demlrel'l daha çok 
öfkelendlrlyor. Seçimden aldığı 

sonuçlar nedeniyle adeta topluma 
kOsen Ecevit'in yeniden ve daha 
çok orduya sığınmaya çalıştıQı 

gözleniyor. işte seçimlerin ortaya 
çıkardığı sonuçlar böyledir. Sözde 
bir parlamento oluşmuş, çok sa
yıda parti parlamento dışı bırakıla
rak parlamentodaki parti sayısı Oçe 
lndirllmiştlr, ama görOlan odur ki 
bu parlamento cumhuriyet tari
hinin en kukla ve en tehlikeli parla
mentolarından biridir. Seçimlerin 
ortaya çıkardıOı sonuçlar Istikrar 
getirmek bir yana, en bOyOk Istik
rarsızlığın tırmandırtlması olmuş

tur. Burjuvazinin has sözeOlari bile 
seçim gOnO yazdıkları "Istikrar"' 
sözcOğünO Ikincı gOn deQiştlrerek 
bOyOk bir Istikrarsızlık ve kriz 
dönemine girildiğinin feryadı nı yOk
settmeye başlamışlardır. Seçim
lerin ve hemen ertesinde yağmur 
gibi yağan agır zamların açıkça 

görOlUr haJe getlrdiOI gerçek böy
ledir. Burjuva kilklar arasında r 
uzlaşma sağlanamamıştır. Dem
rel, çok açık olarak "kendi anaya
salarını çlğnlyorlar, toplum bu ka
darını kaldıramaz" demektedir; 12 
EylUl cuntasını kanun Osto konum
da tutan anayasa maddesinin ka 
dırılmasını Istemektedir. Artık son 
derece asalak ve vurguncu b r 
kesim oluşmuştur. TOrkiye·y SOr 
borç altına itmlşlerdlr. Toplumun 
tom geleceğiyle oynamışlardır 

Burjuva anlamda da olsa toplum 
bunu kaldıramaz. işçi ve mem r 
Ocretleri yOzde altmış oranında 

dOşOrOimOştOr. KöyiOIOk çok g 
koşulları yaşar bir durumdadır 

YÖK, çok sayıda öğretim Oyasin 
açığa almıştır. Bunlar, benzer br
çok alanda topluma kaldıramaya
cağı kadar yUk yOklemişlerdir. 

BOtOn bunlar göstermektedır 

ki, seçim sonrasında etkisini aQır
lıkla hissettiren ve gOncel bir olay 
haline gelen istikrarsızlık 1988"1er
den itibaren daha da hızlanacaktır. 

ÇOnkO, burjuva kllklerln kendi ara
larındaki anlaşma bozulmuştur. 

ÖzOnde 1980'de zımnl bir anlaşma 
vardı. Yanı birisi Iktidardan çeki
liyor, diğeri de boyun eQiyordu. 
1983'e kadar Demlreller, Ecevitler 
adeta sessizce cuntayı onayhyor
lardı. Burjuva muhalefet, adeta 
yolu dOzleylp anayasayı çıkarsın
lar, devrımelleriişkenceden geçlr
slnler, ezslnler ve toplumu yeniden 
bize muhtaç duruma getirsinler 
bekleylşl Içindeydi. Sonradan "ge
neraller sızı yönetemlyor, onun 
Için de bu kadar yoksulluk, cinayet, 
Istikrarsızlık var, toplum bize muh
taçtır" demek Için Iki-Oç yıl bekledi
ler. 1977-78-79 yıllarında Demirel 
ve Ecevitler baştaydı, ama 1980-
81-82'1erde Ise bekllyorlardı. Adeta 
"bakın generaller yönetemez. biz
den daha kötOdOrler" demek Için 
zımnl bir anlaşmayla Işleri Idare 
ettiler. Daha sonra "Işte bize partl
leşma Izni verdi" dediler ve kendi 
partllerini kurdular. Ama yine bu 
yıllarda da "gelecek seçime, parti
mizi Inşa edlnceye kadar Evren
özal Iktidarı sOrdOrsOnler" derce
sine bir tavır takındılar ve gerçek
ten de durum böyleydi. Ama ne 
zamanki, ortaya referandum oyu
nu, ardından seçim yasasındaki 

oynamalar çıkınca bunlar durum
ların hiç de beklediklerı gibi olma-
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dıgını, eQer yaşamak istiyorlarsa 
mutlaka mücadele etmeleri, anlaş
mayı bozmaları ve rejimi sessiz
maskeli onaylamayı bırakarak ona 
karşı tavır almaları gerektlgini hls
settller. Bu durum, biraz referan
dumla ve biraz da seçimle kızıştı 
ve özellikle daha sonra gelişe
cektir. o zaman bizim bundan 
çıkarmamız gereken sonuç nedir? 
Gerek burjuvazi içindeki çatışma 
ile ve gerekse halk tarafından 
dayatmalarla rejimin bOtllniOğO 
önemli oranda parçalanmıştır. Ge
rek anayasa!, gerekse ekonomik, 
siyasal temellerde olsun istikrar 
bozulmuştur. Yani, çok çeşitli 
kesimlerin kendi aralarındaki zım
ni anlaşmalar sona erdirilmiştlr. 
Bu, gittikçe daha yoğun bir biçimde 
açığa çıkacak olan bir husustur. 
Her ne kadar Demirel ile Özal'ı 
barıştırmak istıyorlarsa da, yani 
Demtrel'i cumhurbaşkanı, Özal'ı da 
başbakan yapma gibi bir yığın 
manevralar yapılıyorsa da, burju
vazinin iç istikrarı özOnde Istikrar
sızlık olarak gelişecektir. Yine sos
yal-demokratlar daha da radikal
leşma gereglni duyacaklardır. 

Ayrıca kitleler sekiz yıl gibi uzun 
bir süre muazzam bir oyuna getiril
dller. Onlardan birçok fedakarlık 
Istendi. Ama niçin? "istikrar ve 
toplumun kurtuluşu" için! Kurtulanlar 
kimdir? Adeta yerin dibine sokulanlar 
kimdir? Bu, açığa çıkmıştır. Şimdi, 
şçi sınıfının, köyiOierln, hatta orta 
sınıfın, memurların seslerine tanık 
olacağız. Her ne kadar rOşvetle bu 
sesler durduruluyorsa da, rOşvet 
bir sefer, Iki sefer verilir, sOrekli 
rüşvet olmaz. Şimdi toplum rüşvet
lik olmaktan çıkıyor. Toplum için
den daha çok da Işçi, köylü ve orta 
esimler sOrekli kanunlara dayalı 

hak lsteyeceklerdir. Rejim bunları 
veremeyecek ve bu da doğal ola
rak kitlelerı daha radikal bir muha
lefet Içine itecektir. Sosyal-demok
ratlar lle Demirel vb.'leri, kitleleri 
endi rotalarına kanalize etmeye 

çalışacaklardır. Bunlar da çok da
ha Oneeden Iyi teşhir oldukları için, 
bunu fazla başaramayacaklardır. 
Geriye ise çok doğal olarak hal
kın kendi öneOlarine kavuşması 
temelinde bir muhalefetin gellşimi 
kalmaktadır. 

işte bUtOn bu belirtiler, TOrkiye 
siyasal sahnesinde istikrarsızlığın 
'83 sonrasına göre çok daha hızlı 
bir biçimde gellşeblleceğlnl ve 
burjuva muhalefetin yerine ciddi bir 
muhalefetin ortaya çıkablleceğlni, 
askeri rejimin epey teşhir ve tecrit 
olacağını, özelllkle Özal'ın gOncel 
politikayı kurtarma adına yaptığı 
tOm uygulamaların ters tepecağini 
göstermektedir. Dış ve iç borçların 
ödenmesi kendisini daha yoğunca 
dayatacak, özellikle de ağır mas
rafları mflltarlzmin beslenmesini 
zorlaştıracak, bOtOn geri ödemeler 
istenecek ve başarılması zor olan 
bu görevler ortamında, imkansızlık
lar taleplerı daha da yoğunlaştıra
caktır. Bunlar Istikrarsızlığın eko
nomik temelleridlr. Belirttiğimiz 
gibi, burjuva partllerin arasındaki 
anlaşmaları, genelde de askeri 
çevrelerle sivil çevrelerin araları 
daha çok bozulacaktır. özal bile, 
bu konuda "ben generalleri has
tırdım ve sivillerin denetimine sok
tum" diyerek övOnOyor. Açık ki bu 
daha da kızışacaktır. Buna bir de 
son zamanlarda çeşitli sol gruplar 
çerçevesinde gelişmekte olan tep
kiler eklenecektir. TOm bunlar 
TOrkiye'yi tekrar çalkantılı, Istikrarı 
sOrekli bozulan -zaten Istikrar 
kurulamadı, görOnOşte karuldu 
ama özünde Istikrarsızlığın bütün 
tohumları saçıldı- bir dönemin 
içine sokacaktır. istikrarsızlık to
humları bOyOyacek ve Orün vere
cektir, yani bu yıllar böylesine 
anlamı olan yıllar olacaktır. Biz, 
daha öncelerı "olası bir gelişmedir 

ki, Evren-Özal rejimi gider, yerine 
Demirel veya sosyal-demokratlar
dan birisi gelebilir" belirleme
sinde bulunmuştuk. Şimdi, bu böy
le olmayacağa benziyor, acaba bu, 
tespitimizin yanlışlığını mı göste
riyor? Durum daha çok lehimize 
mi, alayhimize ml gelişme göste
riyor? Hayır, bu ancak gelişen ve 
bastınlemayan mOcadelemizln Ev
ren-Özal kliğlnl OrküttOğOnü göste
riyor. Onlar, "eğer Iktidarı bırakır
sak, Demıreller Iktidarı savuna
maz'' diyorlar, yani bizim atılımımız 
karşısında onların iktidarı savuna
mayacaklarını biliyorlar. Ve ger
çekten de böyledir. Eğer iktidar 
bunlara bugün devredilemiyorsa, 
bunun nedeni çok açıktır. Evren, 
"sosyal-demokratların başa geç
mesi hallnde PKK'nin sağlayacağı 
gelişme çok daha fazla olacaktır" 
demektedir. Ayrıca sOrekli geri çe
kilen askeri sıkıyönetimin yerine, 
ne olaca"ı henüz belli olmayan özel 
kolordu lle durumu tam net olma
yan genel valiliğin getirilmesi 
öyle fazla ciddi önlemler değildir
ler. Bunlara bir de Demirel-Ecevit 
yönetimi de eklenirse, PKK bu or
tamda atılımını güçlendirecektir. 

KUrdistan'da özel savaş aygıt
larının durumu şimdi daha iyi anla
şılmaktadır. Acaba sıkıyönetim 
kaldırıldı mı, yoksa işe yaramaz 
duruma mı getirildi? Burjuva ya
zarları bile, "sıkıyönetimln on yıl 
sonunda kesin başarısızlığı" diye 
değerlendirmeler yaptılar. Ger
çekten TOrkiye Cumhuriyeti ta
rihindeki en uzun soreli sıkıyöne
tım, Kürdistan'da önemli bir fiyas
ko sonucu başarısızlığa uğradı. 
Yani, sıkıyönetim tarzındaki bir Ida
re TOrk burjuvazisi Için artık bir 
kurtuluş yolu değildir ve ilk defa 
ordunun bir seçenek olmadığı or
taya çıkmaktadır. Burjuvazinin ve 
hatta toplumun tom umudunu or
duya bağlaması, onu sorekli kata
lara hakim kılması, "ordu ezelden 
ebedlyete kadar her şeyi kurtarır" 
felsefesi artık yıkılmıştır. Sıkıyöne
tlmin başarısıziiğı tarihi bir geliş
menin ve bir gerçegin -ki halklar 
açısından büyük bir önemi vardır
Ifadesi olarak, ordu seceneğinln, 
özelllkle sıkıştıklarında sık sık sa
rıldıkları ordu yönetiminin artık 
kurtarıcı alamadığını bunlara gös
termiştir. Bunlar daha şimdiden 
başka seçenekler araştırarak, sıkı
yönetim ve ordu olmadan da top
lumu nasıl Idare edeceklerini dO
şOnOyorlar. Demokratik yöntemle 
idare etmek mümkOn mO, değil 
ml? Eğer TOrkiye yoğun bir biçim
de bu tartışmanın içine girmiş ise, 
bunda sıkıyönetimin mücadelemiz 
karşısında tam başanya ulaşama
yışının yeri belirleyicidir. Aynı bi
çimde, sıkıyönetimin kaldırılması, 
cumhuriyetin kuruluşundan, hatta 
daha öncelerinden beri tom ordu 
patentli yönetimlerin sonu demek
tir. Artık bu araçla her tUrlU başarı
nın temellerinin atılamayacağının 
anlaşılması demektir. 

TOrkiye genelinde olduğu gibi 
KUrdistan'da da sıkıyönetimin fazla 
anlam Ifade etmeyecaği ortaya 
çıkmıştır. işte, tam da bu noktada 
devreye konan özel bölgesel yöne
tım ve özel bölgesel kuvvetler var
dır. Bu ne anlama gelir? Bu, KUr
distan gerçeglnln ltlrafı, Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin 
Türkiye'deki sınıf mocadelesinln 
önüne geçtiği, Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinin kendi özel 
taktiklerine kavuştuğu ve bu sava
şın sOreklilik kazanacağı gibi dört 
önemli hususta kendi ifadesini 
bulur. Yani, Türkiye'nin "Misak-ı 
Milll"sinln ve ulusal birlik ve bOtOn
IOğünOn bir safsata olduğu, bizzat 
TC ve Evren-özal kliğl tarafından 
itiraf edilmiştir. Onların sıkıyöne
timle ve salt ordu baskısına daya
narak o geleneksel bastırma, da-
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ğıtma, Imha etme, tekrar çekilme 
ve böylelikle de ortalığı süt-liman 
etme anlayışlarının kök lO bir darbe 
ytyerek başarısızlığa uğradığını 
göstermiştir. Bunun ltıraft olarak. 
özel bölgesel yönetimi KOrdis
tan'da ilk defa kabul edip ardın
dan da özel bölgesel kuvvetlerı 
gellştlrdller. Kürdistan'ın değişik 
bir yönetimle, yani özel bir sava
şımis Idare edilmesi gerektiğini ve 
bugün KUrdistan'da yaşananın bir 
özel savaş, bir karşı-devrım savaşı 
olduğunu bizzat bu yönetim, bu 
bölgesel kuvvetle Ilan etmiş oluyor. 
özel savaşın yöntemlerindeki 
çeşitlilik, karşılarında bir halk sava
şının geliştiğinin ltiraft anlamına da 
geliyor. Demek ki, bölgesel yöne
tim ve bölgesel kuvvet politikası, 
KUrdistan ve cumhuriyet tarihinde, 
cumhuriyetin aleyhine ve KOrdis
tan ulusal kurtuluşunun Ise lehine 
büyük bir gelişmenin kendisinden 
başka bir şey degildir. Bunu anla
şılır kılan diğer bir neden de tüm 
burjuva muhalefetin diğer butOn 
konularda sözümona Evren-Özal'
la tartışma hallnde olmasına karşın, 
KOrdlstan'a yönelik politikada g·e
leneksel olarak birlik ve bOtonlüğO 
sOrdürmUş olmasıdır. Bu gelişme 
aynı zamanda, sosyal-şovenizm ve 
Ilkel milliyetçiliğin de pek bunlar
dan uzak olmadığını, bunların poli
tikalarının dolaylı uzantıları oldu
ğunu ortaya çıkarmıştır. Halk bun
ları da çok iyi tanımıştır. 

Burada bölgesel yönetimin bazı 
yeni savaş yöntemleri gellştlrebile
ceğlni belirtebiliriz. Aslında böiOk
pörçUk uygulanan politikaları vali
nin şahsında tekleştlreceklerdlr. 
Yanı TOrkiye yönetımı daha çok 
burjuva parlamenter kılıflar altında 
gerçekleştirilirken, bu daha çok 
Kürdistan dışında Türkiye'ye özgü 
olarak geliştirilecek -ki, şimdiden 
bunun belirtlleri çok kuvvetlidir
Kürdistan yönetimi Ise, Ikincı bir 
Evren, KUrdistan'ın Evrenleri olan 
özel yönetimlerce ıcra edilecektir. 
Burada Iki başlı yönetim ortaya 
çıkmaktadır. Her ne kadar "bölge 
valisi Işçişleri bakanlığına bağlı, 
yok başbakanlığa bağlı, yok başına 
buyruktur, yok Evren kadar etkili ve 
yetkilidir" deniliyorsa da, bunda 
dile getirilmek istenen gerçek şu
dur: KUrdistan giderek TOrkiye'nin 
bOtüniOğOnden ayrılmaktadır. Coğ
rafyası ayrıdır, tarihi ayrıdır. O za
man yönetimi de ayrıdır, dolayısıy
la bu yönetimin uygulamaları da 
ayrıdır. Ve tOm bu gelişmeler tarihi
mizde ilk defa mücadelemizin etki
siyle yaşanmaktadır. Osmanlılar 
döneminde benzer şeyler vardı, 
ama bu kadar değildL Kürdistan'da 
beyler, beylikler vardı, fakat Impa
ratorluğun genel işleyişine biraz 
benziyordu, bu kadar açık değildL 
O dönemde de bölgesel özerklikler 
epeyce va_rdı, ancak zamanla tüm 
bunlar tasfiye edilmişti. Şimdi orta
ya çıkan şey, tarihinde ilk defa 
Kürdistan, genel bir valiye kavuştu
rularak bundan sonrası Için olası 
muhtarlyet zemininin yaratılıyor 
olmasıdır. Tabii bu Ikinci bir adım 
olacaktır. Eğer direnme karşısında 
fazla tutunamazlarsa (bugOn ispan
ya'nın Bask'ta, Filipinler'In Moro 
adasında ve daha birçok ül
kede olduğu gibi) Kürdlstan'a ve
recekleri muhtarlyete kendilerını 
hazırlamaktadırlar. Muhtemel geliş
melere karşı politika Oretebllme-

·nln zeminini yaratmaktadırlar. 
Özellikle de eski KUrtçUleri (Kam
ran inan, Nurettin Yılmaz vb.) muh
tariyet için hazırlamaya çalışmak
tadırlar. 

Açık ki, bu Işin TC yönüdOr. işın 
diğer yön O Ise, ön OmUzdeki döne
min gelişmeleri üzerinde belirleyici 
role sahip KUrdistan Ulusal Kurtu
luş Savaşıdır. DUşman güçler, 
"GAP projesını boşa çıkarmak, ya
nı Evren-Özal'ın bazı uygulama-
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larını boşa çıkarmak Için dış gOçler bunların garnizonları, teknik dona
tarafından PKK bize saldırtılmıştır" nımları tahkim edilerek bu bölgesel 
diyorlar. Bu bir taktlktir, tamamen kuvvet konuşturulmak Istenecek
bir Kozakçıoglu taktlğidir. Kozak- tır. 
çıoğlu, "Onların karşısına halkı çı- Tabii ki, bUtOn bunların avantaj
kararak kazanacağım" diyor. Yani, ları kadar dezavantajları da vardır. 
bunda aynı zamanda bazı hain Bir defa eski ordu sistemi ve ope
güçlere bir çağrı gizlidir. KUrt işbir- rasyonları yerine bunların gelme
llkçllerlne taze kan vererek, şimdi- slyle bizzat Evren'in de peşinen 
den, "eski KOrtçOier serbest bir kabullandiği gibi, yüksek dağlar, 
araya geleblllrler, hatta parti kura- kOçOk yerleşim birimleri, mezra ve 
bilirler" diyerek sözOmona bize yayiaiar daha şimdiden bunlar ta
karşı halkı çıkarıyor, bize karşı rafından gözden çıkarılmıştır. Da
ekonomiyi çıkarıyor, gerçekte Ise ha sıkı istihbarat ve örgütlenme 
bize karşı Işbirlikçileri çıkarıyor ve sistemi halkın geniş kesiminde fa
palazlandırıyor. Bu da özel savaşın şist MHP'ye karşı geliştirilen nefret 
siyasal alanda geliştirilmesidir. gibi özel kolorduya karşı da nefreti 
Ekonomik alanda GAP ve onun · geliştirecek ve bu güçler daha 
parçaları ve siyasal alanda Ise Iş- işin başında iken halkın kin ve 
blrllkçilerin bir araya toparlan- nefretiyle karşılaşacaktır. özellikle 
masıdır. Ana politikaları bunlardır. bunların o son savaş yöntemlerı 
KI, bunların hepsi MiT örgütlen- boşa çıkarılırsa bu böyle olacaktır. 
mesi olacak, istihbaratçı olacak. Bu özel k.olordunun disiplinli ordu 
Yani bunlar kitle paslflkasyonunda kadar savaşıp savaşamayacağı da 
rol oynayabilecekler. Ve muhtarl- henUz belli değildir. ÇOnkO bunla
yet ise, en son bu politikayı tamam- rı n çoğu paralı olduğu için, Kürdis
layablllr. Ellt bir KUrt işbirlikçi taba- tan gibi çok yıpratıcı coğrafyası 
ka etrafında, KOrtçe konuşulan, olan bir alanda bunların ne kadar iş 
yazılan, biraz televizyonda da buna yapacakları da meçhul dur. Ancak 
imkan veren bir yönelimin hazır- bunlar daha çok şehirlerde, biraz 
lıklarını yapmaktadırlar. Ancak bu dOz araziye sahip olan yerlerde 
Irak'ın otonomi tarzından daha geri "ölüm mangaları" olarak belki iş 
olan otonomi ucubesi temelinde yapabilirler. "Bunlar henüz daha 
milliyetçiterin de desteğini kullan s- denenmemiş, daha doğru-dUrOst 
rak önümUzdeki yıl böylesi bir po li- silahları alınmamış, karakolları ku
tlkayı geliştlrebllirler. Bu, Işin eko- rulmamış, ancak bu kışa kadar 
nomik ve siyasi yanıdır. bunlar sağlanmaya çalışılacak" di-

Peki, bölgesel kuvvetle halle- yorlar. Burada önemli olan bu yeni 
dil m ek Istenen şey nedir? Bölgesel özel kolordunun eski ordunun sağ
kuvvet, Kürdistan'da açık ki yenı . lamlığına ulaşıp ulaşamayacağıdır. 
karakol sıstemini gellştlrmektedir. Bu henUz tartışmalıdır. Eski ordu
Bu, eskinin o karakol sisteminin nun daha sağlam olduğu söylene
ulusal kurtuluş savaşımız karşısın- bilir. Yanı, bu birlikler daha yerinde 
da tutunamadığını gösteriyor. Yeni lkenlşlemezbirdurumagelecekve 
karakol sistemini, özelllkle lrak'ta- bunlar KUrdistan'da yOrOmeye
klne benzeyen ve belki biraz daha ôektir. Ancak gOçiO istihbarat ve 

"... TUm gUcUnU Patflmizi teşhir, 
tecrit ve tasfiyeye hasretmiş olan, 
paradantutalım lmhaya, dış polltlka
dan Iç politikaya, soliçi sızmadan ta
fiat lcontr-f18111a bltfiJcletfne kadarher 
şeytyle Patfl vartOmiZI Imha etmeye 
çalışan bir reJime ka'fl, bizim patfl 
allahını yetklnleştlrmelcten başka 
daranacajımız en bU yUk ve gUçiU 
bir sllahımtz yoktur ••• " 

teknolojileriyle bunların yapacak
ları muhtemel nokta operasyonlan ba
zı birimierimize darbe vurabilir. Fakat 
gerlllanın da elbette bu uygulama
lardan çıkarması gereken dersler 
olacaktır. Bölgesel kuvvetin duru
mu budur. Sayısı40 bin, llerlde 100 
bin olur, bu o kadar önemli değil
dir. Zaten bunlar genel ordu kuru
luşunun bir parçasıdır. Sözümona 
bu yenı bir ıcat oluyor, ama eskisin
den pek farkı yok. Ve hatta daha 

geliştirilmiş olan karakol sistemini da kötüdür. Bölgesel yönetım Için 
kuracaktır. Bir defa ordunun KOr- de aynı şey söylenebilir. Eskiden 
dlstan'da örgütlenlşl, yerleşimi de
ğlştlrllerek, onlar daha sağlam 
gamizonlara ve karakol sistemine 
dönOştOrOiecektir. Bunlar sıkı bir 
Istihbarat al}ıyla blrleştlrllecektlr. 
Bu istihbarat ağı içinde plyonlar 
var, korucular var, özel görevliler 
var, helikopter var, telsiz sistemini 
geliştirme, PTI sistemi, televizyon 
sistemi vardır. Ve hatta yeni uçak
lar, helikopterler vardır; yine özel 
birlikler -adına özel kolordu di
yorlar- vardır. özel kolordunun 
oluşum tarzı bellidir. özel kolordu, 
dahaçok TOrkiye'de faşist MHP tipi 
bir örgOtlenmenln bizzat devlet ta
rafından KUrdistan'da geliştirilme
sidir. Yanı, ne kadar lpslz-sapsız, 
mahkum, kaçakçı, IOmpen, toplum 
dışı Izole olmuş asalak varsa bir 
araya getirilerek bir katiller sOrOsO 
oluşturulmaktadır. Tepede avanak 
aşiret reisleri, tabanda ise lümpen
ler, katiller ve faşist-şoven kesimler 
TOrkiye'den ve KUrdistan'dan top
lanacak, bu çapulcu gOce bir de bol 
maaşla paralı askerlik yapmak Is
teyenler, bu konuda deney ve tae
rObesi daha çok olanlar eklenecek 
ve onlar kolordu içinde bir araya 
getlrlleceklerdir. Bunların dışında 
özel timlerin binlereesi eğitildi ve 
daha da egltllecektlr. Bunlar, poli
sin özel kolorduya armağanıdır. 
Jandarmanın en tecrObelllerl, hat
ta memleketlerine gidip tekrar 
askerlik yapmak Isteyenler, özel
llkle istihbarat ve özel savaş subay
ları alınacak, köy milis çetelerı de 
bunların emrinde çalıştırılarak ve 

gizli-örtOlU olan sömOrge valilikleri 
yerine bugün daha açık bir biçimde 
genel bir valiliğin atanmasından 
başka ~Ir şey değildir. Yanı, bunları 
ne fazla abartmak, ne de yeni özel
llklerini gözardı etmek gerekir. 
Somut tahllller yapmak, gOçiO tak
tikleri geliştirmemiz açısından ge
reklidir. 

Kısaca, demek ki TOrkiye gene
llnde yönetimin KOrdlstan'a yöne
lik bu ayrışması önemlidir. iık defa 
TOrkiye'de Kürdistan ayrımı çok 
geniş bir biçimde burjuva kamuo
yunda ve basında tartışılmaktadır. 
Adeta önOmOzdekl dönemde bir 
fedaresyonun akla uygun bir çö
züm olabileceği demokrat-llerıcı 
geçinenler tarafından daha şimdi
den yaygınca tartışılmaya başlan
mıştır. Tabii ki bunlar mocadeleml
zin yaratmış olduğu beJyOk bir se
viyenin varlığına tanıklık etmekte
dir. 

BUtOn bunlardan hangi sonuç
lar çıkarılmalı ve ne tOr görevler 
belirlenmelidir? Daha önce belirtti
ğimiz gibi ANAP, özelllkle ordunun 
sıkı koruması altında MHP'nin da
ha da geliştirilmiş bir biçimidir. Bir 
faşist partidir. Her ne kadar kendini 
"dört görüşün temsilcisiylm" diye 
lanse ediyorsa da, bu bir safsatadır. 
TOrk milliyetçiliğinin en tehlikeli, en 
gerici, en şoven kesimini temsil 
ettlgl, sınıf temeli olarak da kapita
lizmin en tekelci, en baskıcı uç 
kesimlerinin partısı olarak politika
larını ıcra ettiOI açıktır. Kaldı ki, 
MHP'nln, AP'nln, diOer bOtOn geri-
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cileri n, sahte sosyal-demokratların 
ve onların daha solundakilerin 
tUmü, aslında MiT ve özel savaş 
elemanlarıdır. Ve bunların hepsi 
bugün ANAP'ta yoğunlaşmıştır. Bu 
partının Kürdlstan'a düşen payı ise 
genel vali Kozakçıoğlu ve özel kol
ordu yönetlmldlr. TOrkiye'deki yö
netimin özü budur. Demirel ve 
Ecevltler, belirttiğimiz gibi, ancak 
birer flgüran role girerler. Belki 
bundan sonraki çatışmaları daha 
kavgalı ve gürültülü olabilir. KOrdls
tan'daki belediye yöneticileri, par
lamenterler ise birer figOran da 
değil, düpedOz uşak piyoniardır. 
Esas kuvvet özel savaş kuvvetle
ridir ve esas yönetim bölgesel vali 
yönetimldir. TOm bu kesımıeri başlı 
başına bağımsız birer kuvvet ola
rak atfetmek yerine, böyle belirle
mek gerekir. Ve bütUn bunlar devre 
dışı bırakılmalıdır. Bir perde göre
vini gören belediye yönetimleri, 
parlamenterlerl, burjuva partileri 
ve ilkel milliyetçifiği Ise bir perde 
olarak görmek gerekir. Ve bu per
delerı yırtmak lazımdır. 

Savaşı bölgesel yönetım ve 
bölgesel kuvvet ile gerilla ve Ulusal 
Kurtuluş Cephesi arasında görmek 
gerekir. Arada olan sahte sol, Ilkel 
milliyetçilik ve sosyal-demokratlar 
bunu başka tOrlü göstermek Isti
yorlar. Oysa ki öyle orta yerde ayrı 
bir muhalefet cephesi yoktur. Şunu 
da belirtelim ki, "Sol-Birlik" vb.'le
rlnin Iddiasının ne kadar Içi kof ve 
boş olduğu da ortaya çıkmıştır. 

Sözümona onlara göre ya sosyal
demokratlar. ya da DYP Iktidara 
gelecekti ve onlara da Izin vere
cekti. Belki de Özal da verir ve anla
şablllrler. Bu, o kadar önemli de
ğildir. Bunların tOm çabası parti 
kurmak ve parlamento solcu
luğunu temsil etmektir. Ardından 
parlamento Içi mücadele geliştire
rek bir-Iki bakanlık elde edecekler. 
Tabii hep ... -cekler, ... -caklar. Bu 
... -caklardan sonra, 60 yıl ne yap
mışlarda bir 60 yıl daha halkı uyu
tup kendi Iğrenç tutkularını tatmin 
edecekler. Aslında bu ... -ceklerln 
en gerçekçlsi kendilerını tatmin 
... -cekldlr. Yanı, onların o ütopya ve 
ham hayallerinin tomo böylece boşa 
çıkmış oluyor. Ama bizim açımız
dan bu durum savaşımımızın daha 
da geliştirilmesinin bir evresl ola
rak kabul edilip stratajimizin daha 
güçlü hayata geçirilmesi Için takti
ğlmlzin yetkinleşmesinde lfadesını 

bulacaktır. Yani kısacası, 1988'e 
doğru TOrkiye genelinde rejimin 
bünyesinde ve onun Kürdlstan'a 
özgO politikalarının bu biçimde ay
rışmasında bizim mücadelemizin 
yerının belirgin olduğu kesinlik ka
zanmıştır. 

O halde, bu biçimdeki gelişme 
daha önce beklemedlglmlz bir ge
lişme degildir. Eğer Demireller ve
ya sosyal-demokratlar Iktidarı devr
almış olsaydı, bu bizim, Evren-Özal
ları zayıf düşüremediğlmiz, on
ların Ozerlnde güçlü bir kuşku, en
dişe etkeni haline gelemedlğlmizl 
gösterecektl. Yani bu, onların di
renişi bastırmalarının zaferi ola
caktı. Bizim açımızdan Ise, başarı
sızlığımızın kesin olduğu anlamına 
gellrdl. Eğer böyle olsaydı, 1988'
terde Demireller ve Ecevitler burju
vazi tarafından daha çok Istenecek, 
emperyalizm tarafından Ise halkı 
biraz daha rahatlatır, radikal bir 
yoldan alıkoyar diye bunlara izin 
verilecekti. Dikkat edelim, Demi
rel'In ve diğer olası sosyal-demok
rat alternatlfln roiO Evren-Özal kil
ğinden gerçekten bunatmış, satın 
alınmış, mahvadilmiş kitlelerin ra
dikal muhalefetinin önlenmesldir. 
Baştan beri sosyal-demokrat mas
keterin yaptığı budur. DYP'nin yap
tı!}ı da budur. BOtOn bunlar müca
delemizden duyulan korkudan ö
tOrO yapılmaktadır. 

O halde, demek ki, bu "sivil 

toplum, demokrasi, burjuva de
mokratik alternatifi" diye lanse e
dilmek istenenierin Iktidara yöne
lememelerl, uluslararası tekelci ser
mayenın bunlara ''beş yıl daha 
bekleyin" demeleri, Türkiye'nin 
gOndeminde Istikrarın sağlığı şu
rada kalsın, ciddi tehlikelerin mev
cudiyetini gösteriyor. Kitle muha
lefetinin özellikle bizim önderll
ğimiz altında birleşmesinden çe
kindiklerinl, taktiklerimizin kuvvet 
kazandı!}ını göstermektedir. işte 
bu, onları ikirciktı bir duruma Itti. 
Ne Evren-Özal'dan vazgeçlyorlar, 
ne de Demirel, inönO ve Ecevitler
den vazgeçiyorlar. Bu lkirclkllllk 
çok kesindir ve bu istikrarsızlık 

demektir. Peki o zaman bu ne an
lama geliyor? Bu, Demirel, Ecevit, 
inönO gibilerin bir Iktidar alternatifi 
olarak 4 yıl daha görülemeyecekle
rine göre, muhalefetin radikalle
şeceği demektir. Zaten bunlar daha 
önce teşhir ve tecrit edllmişler, 

iktidarı sOrdOremez bir konumda 
olduklarını kanıtlamıştar, kitleler 
bunları denemlş; Evren-özal da 
yıprandıkça yıpranıyor, teşhir edi
liyor. O halde geriye bütOn tepki
lerin ve öfketerin radikal bir muha
lefete dönOşmeslne sıra geliyor. 
Eğer bunlar Iktidar olsaydı 5 yıl 

daha belki rahat götOreblllrlerdi. 
Ama alternatif olarak ciddiye alın
madıkianna göre, peki gözler ne
reye çevrllecek? Açık ki daha fazla 
bize çevritacek ve kitleler daha 
fazla radlkalleşme gereğini duya
caktır. Ehven-ı şer yerine kendi öz 
seçeneklerlne, alternatiflerine sa
rılacaktır. Ve bunda bizim rolO
mUz çok belirgin olacaktır. O halde, 
mücadele kimter arasında geçe
cektir? Baştan beri izah etmeye 
çalıştığımız gibi, yine ANAP'ta yo
ğunlaşan faşist karşı-devrimci ve 
onun Kürdistan'daki yansıması olan 
özel yönetim ve kuvvetlerlyle, buna 
karşı bizim ulusal kurtuluş sava
şımız, gerilla savaşımız ve bunun 
TOrkiye'ye yansımaları arasında 
geçecektir. Ara bir cephenin olma
ması alayhimize midir, lehimize 
midir? lehimize olma Ihtimali ça
hşmaiarımıza bağlı olacaktır. Alay
himize olma Ihtimali de başarısız
lığımızda ortaya çıkacaktır. Eğer 
biz bunları daha da alternatif ol
maktan çıkarırsak, yani bu "ara 
rejim" veya bu burjuvazinin yenı bir 
nefes alma seçeneğlne karşı sü
rekli propagandayı, örgOtlenmeyl 
derinleştirerek sürdOrOrsek sonuç 
bizim lehimize olacaktır. Şimdi ba
zıları "bunları destekieyellm, de
mokrasi gelişir, ondan sonra daha 
gOçiO bir anti-faşist cephe kurulur" 
diyorlar. Biz Ise, tam tersine "bun
ların yaklaşımı gericidir. ciddiye 
ahnmazlar, anti-faşist halk cephesi 
daha şimdiden kurulmalıdır" di
yoruz. 

Daha şimdiden, direniş ve silah
lt mücadele temelinde TOrkiye için 
radikal-devrımci bir tarzda bir anti
faşist halk cephesinin oluşturul

masını istiyoruz. Bu, ne anlama 
gelir? Bu, Sol Birlik, Devrimci işçi 
ve benzerlerının o reformlst, burju
va kuyrukçusu taktiklerı yerine 
devrimci bir taktiğin daha fazla 
yaşam şansı bulması demektir. Bu, 
halkların çıkarınadır. Yine KOrdls
tan Için Ilkel milliyetçilik tarafın
dan örOimeye çalışılan ve adına 
"otonomi" denen, ama otonoml 
sözcOIOğOyle bile tanımlanamaya
cak olan sözde özerklik çabaları 
dOpedOz bölgesel yönetimin bir 
kılıfı olacaktır. Aşiretçi-feodal ege
men sınıftan kOçOk-burjuvalara 
kadar uzanan KOrt Işbirlikçi mllli
yetçill!}inin birleştirilmesi çabaları, 
bölgesel yönetimin sol maskeli 
uzantıları olmaktan başka bir an
lam ifade etmeyecektir. Bu tor güç 
ve oluşumların bırakalım bir ara 
alternatif olabilmelerini, tam ter
sine daha da saldırgan ve ajan 
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konumda birer uzantı haline gel
meleri gelişecektir. 

Kısaca, gerek Sol Birlik refor
mizmi, gerek ilkel mllliyetçllfk ve 
gerekse bunların Kürdistan'daki
her tUrlU uzantıları kendilerını ağır 
bir taktik lflasın Içinde görmekte
dirler. Zaten baştan beri bu böyle
dir, bunlara taktik değil taktiksizilk 
hakimdir, her zaman başka güçle
rin birer basit taktik uzantıları ola
rak hareket etmişlerdir. Demlreile
rln, inönOierin ve Ecevitların devre 
dışı bırakılarak flgUran rolOnda bir 
muhalefet Içinde tutulmaları bu 
gOçlerin de hayallerini aitüst etmiş, 
boşa çıkarmıştır. Dolayısıyla kur
dukları o örgütlenmeler, Ittifaklar, 
politikalar işlemez duruma gelmiş
tır. Ya doğru devrimci bir halk 
muhalefetinin içine girecekler, ya 
da eriyip yok olacaklardır. Böyle bir 
kopuşmanın yaşanması belli bir 
oiasılıktır. Böyle bir ortamda şimdi 
biz, 1982'de yaptığımız gibi, tUm 
gOcümüzle radikal anti-faşist halk 
cephesini alabildiğine tekrar aça
cağız. Kürdistan'da Ilanı yapılmış 

olan Ulusal Kurtuluş Cephemizin 
örgütlenmesini tUm gOcOmüzie ge
liştirmeye çalışaca!}ız. Böylece Ev
ren-Özal rejiminin ve onun Kür
distan'daki bölgesel yönetımının 
uzantıları haline gelmekte olan 
ajan gOçleri daha toparlanmadan 
etkisiz hale getirmeye çalışacağız. 

Şimdi biZim önderlik ettiğimiz 
cephenın savaşımı, olası gelişmesı 

nasıl olacaktır? Botün bu değerlen
dirmelerimiz kendi durumumuza 
zaten açıklık kazandırmaktadır. 

Bunlar, 1987 dönemini gerlde bıra
kırken, 1988'in hazırlıklarına har'lgl 
temellerde ve taktik esaslarda baş
layacağımızı, hatalardan kaçın

mak, özelllkle önemli siyasal hata
lar yapmamak ve gerilla sava
şımında yetkin bir konuma ulaş
mak için bu mevcut gelişmelerden 
ne gibi sonuçlar çıkarmamız ge
rektiğini bize göstermektedir. Çı
karılması gereken sonuçlar neler
dir? Biz, bunu örgOtJüiOğe ve ey
lemliliğe nasıl dönOştOreceğlz? 

Evet, bUton bunlar azerinde . dur
maya çalıştık. Baştan beri, hareke
timiz daha doğuş evresinden beri 
gOçlü bir bileşimi yaşıyordu. Parti 
çekirdeği, silahlı savaşım ve cep
hesel gelişim Içiçe oluşuyordu. 

1975'1erde biraz gün ışığına çıktı
ğımızda durum böyleydi. 1978 bizi 
biraz daha açığa çıkardı, yanı kitle
ler nezdinde bir sıyasal kuvvet gös
terisine girdiğimizete bizim silahlı 
cephesel bir parti olduğumuz daha 
da açığa çıktı. Ve daha sonraki 
1983..S411anımız blzl daha da resmi
leştirerek, hem Ordu, hem Cephe, 
hem Parti silahıyla savaştığımızı 

dOnyaya gösterdi. Bugon yeniden 
belirlemek lstediglmlz görevler, 
bunların örgütlenmelerinin ayar
lanması, gOnOmOzOn koşullarına 
göre kendisini adapte etmesinden 
başka bir anlama gelmeyecektir. 
Daha çok taktik alanda geçmişten 
çıkarılacak dersler (özellikle taktik 
azerinde oynamalan n öneminin çok 
Iyi kavranması açısından) üzerinde 
durulmaktadır. Nasıl takti!}i yetkin
leştirmemiz gerektiği ve bunu po
litikamızın yOrOtOimesinde, strate
jimlzln hayata geçirilmesinde nasıl 
hayati bir sorun olduğunu çok Iyi bir 
biçimde ortaya çıkarılmaktadır. Tam 
savaşan bir Parti çekirdeği, örgOt
lenen bir Cephe ve gelişen bir gerilla 
savaşı nasıl olacaktır? Yönetim dO
zeylnde başarılması gereken gö
revler bunlardır. Tabii bu aynı za
manda geleceğe yönelik bir pers
pektif anlamına geliyor. Bu pers
pektif 1990'lara doğru gereken 
aydınlatmayı sağlamaktadır. Dola
yısıyla yalnız bir yılı değil, ağırlıklı 
olarak 1988'1er ve hatta ondan son
raki birkaç yılı da şimdiki pers
pektif aydınlatmaktadır. Görev
ierimiz bu geniş perspektif Içinde 

ortaya çıkarılmaktadır. Bunlar ör
gütlenerek, eylemliliğe kavuşturu
larak yerine getirilmelidir. Zaten 
gelişmelerin kendisinden bizim de 
nasıl gelişeceğimiz ortaya çıkmak
tadır. 

Biz, her zaman gellşmemizi 
somut koşulların değerlendirme
sine dayandırırız. Şimdi de yaptı
ğımız budur. O halde, biz, her şey
den önce Parti silahımızı tom siyasi 
gelişmeler ışığında daha da geliş
tirmek durumundayız. Olgunlaş~ 

mış bir parti örgütOne sahip olma
dan rejimin bugOnO kurtarmaya 
yönelik politikalarıyla başetmek 
mOmkOn değildir. TOm gOcünü 
Partiyi tasfiye etmeye hasretmiş, 
onun heryönden teşhir ve tecritiyle 
uğraşan, paradan tutahm .lmhaya 
kadar, dış politikadan Iç politikaya 
kadar, soliçi sızmadan tutalım fa
şist kontr-gerilla birliklerine kadar 
her şeyiyle Parti varlığımızı imha et
meye çalışan bir rejime karşı, bizim 
Parti silahını yetklnleştlrmekten 

başka dayanacağım ız en bOyOk ve 
gOçiO bir silahımız yoktur. Bu slla
hın yetklnleştirilmesı. militan özel
likleri Işlerken daha iyi koyduğu
muz gibi, daha sağlam adamlar 
olmamızla mOmkOndOr. Nedir bun
lar? Bir defa kişilik Itibariyle örgOt
tenmek, sağlam kişilik, her zaman 
gOçJO bir örgütlenmede kendisini 
gösterır. Yine örgOtiO bir parti, an
cak örgütlü bir milltan olmasını be
cermekle gelişir. Parti silahıyla sa
vaşmayı, yaşamak istiyorsak, ba
şarı istiyorsak, bir katkı sunmak 
istiyorsak güçlü bir Partlll gibi sa
vaşmayı bilmekten başka çaremiz 
yoktur. Salt bir gerillacılık, salt bir 
Cephe üye li ği belki halkın genış ke
simleri Için sözkonusu olabilir, ama 
Parti gövdesini yönetmekten so
rumlu olanlar kendi görevterini 
böyle daraltamaz ve böyiellkle de 
kaçınamazlar. Parti görevteri an
cak tam sahip çıkmayle çözülebilir 
ve böyle yapılmalıdır. Parti görevle
rinin çözOmU gerilla ve Cephenin 
gelişimi, Parti görevlerine dört elle 
sarılınmadan görevlerin hakkı ve
rilmeden, her tO riO önderlik sorun
iarı çözOmlenmeden, genel mer
kezi yönetiminden tutalım da hOc
resel yönetime kadar her türlü yö
netim görevi yerine getirilmeden 
gerçekleştlrilemez. Bunlar doğru 
bir işlerliOe kavuşturulmadan bi
zim sağlam bir Cephe ve gerilla 
geliştirmemiz dOşOnotemez. O hal
de kendini Partili hisseden, Parti
liylm diyen bUtOn adaylarımız ve de 
mllltanlarımız, hangi sahada yer 
alıyorsa o kurumun kendıterin
den lsteyebileceQI görevi başarma 
ölçülerini tutturmalı, örgOt kurmalı, 
örgOt yOrütmell, yedek hazırlamalı 
ve örgOtO sağlam bir lşleylşe ka
vuşturmalıdır. örgoton genişle
tltmesi mi gerekiyor, daraltılması 
mı? Hangisi gerekiyorsa onu yap
malıdır. Parti önderliğinde kurula
cak Cephe örgotlerlnln, savaş bir
liklerinin kuruluşunu mutlaka ba-
şarmalıdır. · 

O halde Parti çeklrdeglnln hem 
yoğunlaşması, hem kendisini ör
gOtlemesi hem de bu temelde gide
rek kendini genişletmesi sorunla
rına bOyOk önemle eğllmeyl sOr
dOrmeliyiz. Bu görevi kendimizi sa
dece bir Cephe Oyesl veya bir sa
vaşçı durumuna dOşOrerek da
raltmayalım ve bu görevden kaçın
mayalı m. Zaten güçlü atılımcı ön
derler haline gellnemeylşln en ö
nemli nedeni kişilerin kendilerini 
sık sık bir sempatizan durumuna 
dOşOrmesldlr. Açık ki görevlerin 
tam sahibi olmazsan, kendini bir 
çocuk yerine oturtursan, ilgisiz bir 
sempatizan durumuna dOşürür

sen, aslında objektif olarak göre
vinle oynamış ve görevini tasfiye 
etmiş olursun. Dolayısıyla nereden 
bakılırsa bakılsın, Parti görevle
rine bu görevlerin ciddiyetinin 
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gerektirdiği bir agırlıkla sahip çık
mak şarttır. Bundan başka bir ba
haneyle, herhangi bir engel Ileri 
soroıerek, "eğıtım, tecrübe nok
sanlığı var" diyerek kaçınmak asla 
doğru değildir. Görevler, ancak 
pratik Içinde yoğun kafa yorularak, 
çaba harcanarak yaratıcılığı sOrekli 
geliştirerek çözOmlenebllir. Görev 
böyle başarılabilir. Diğer yöntem
lere çok arkadaş başvurdu. Sonuç
ta kendilerini daha da daraltmak
tan ve boşa çıkartmaktan ve de 
kötü bir onur sahibi olmaktan Ileri 
bir noktaya varmadı. Bundan son
ra, bu türden olumsuzluklara gir
mernek gerekir. Önderin Ismi Oze
rlndedlr. Onder, bütün engelleri 
qan, daraltmaya kartı sav8f8n, 
rolünü ölüm pahasına da olsa oy
nayan kAfidir. Önder budur, milltan 
budur. Bunun dışındaki bir tanımı 
reddediyoruz. Bunu Iyice kataya 
nakşetmek gerekiyor. Eğer Parti 
çeklrdeğlmlzl bu temelde yaygın
ca ve yoğunca örgOtlersek, önO
mOzdeki dönemi güçlü bir tarzda 
karşıtayabill riz. 

içinde bulunduğumuz döneme 
lllşkin görevlerimiz Parti Kongre
miz tarafından ayrıntılı olarak orta
ya konmuş, düzenli olarak plana 
kavuşturulmuş ve hedefler göste
rilmiştir. Bunlar olduğu gibi geçer
liliğini korumakta ve göreviarımizi 
belirtemektedlr. Mevcut gelişme
lere ve olası gellşeceklere lllşk n
yaptığımız değerlendirmeler, be
lirlenmiş olan bu görevlerin pra 
uygulanmasının yakıcı ve haya 
önemde olduğunu gösterme 
dir. Bunlar Parti örgOtlerim n 
saglam temellerde geliştirilm 

Cephemizin ve kitle birilklerim n 
örgOtlenmesl ve Halk Ordumuzun 
ve direniş savaşımızın yOksel -
mesl görevleridir. O halde, gö
revlerimizin esası örgOtleme, gy
lem, yani pratik uygulamadır. D -
kat edilirse, daha önceki dönem
lerde, örneğin 1978-79'da biz Par
tiyi Ilan ettik; bunu kitleyi etki a
tına almak için yaptık, yani kit e
leri örgOtieme bu kadar esas de
ğildi. Yine 1984-85 ilanında biraz 
kitlede ilgi yaratmak, biraz örg -
lamek vardı. Ama şimdi yapıima 
gereken Ilan değil, ilgi yaratma 
değildir, çOnkü ilan yapılmış, lg" 
milyonları sarmıştır; o halde şimd 
her alanda örgütleme yapılaca r, 
yani poltikatarımız uygulanaca -
tır. Bu dönemde ne politika oluştu
rulur, ne ilan edilir, ne de propa
gandası yapılır; bunların haps 
gerçekleşmiş görevlerdlr. Ger
çekleştırilmeyen görev örgOtle
medlr ve şimdi bu yapılmalıdır. 
Peki örgUtleme nasıl yapılacaktır? 
Açık ki Cephe ve gerilla biçiminde. 
Ve bunların en Iyi olanlarını sağlam 
Parti Oyaleri olarak eğitmek, kitle 
örgütleri ve gerilla içinde örgütle
mak gerekecektir. Belli ki kitleler 
örgOtiO bir yapıda gelmezler, ken
di öz örgütleri Içinde, işçi, gençlik, 
köyiO, kadın vb. birliklerinde top
tamak ve örgütlamek gerekir. 

Demek ki, Parti militanfığının 
önOmüzdekt döneme Ilişkin gö
revleri, kitle polltikamızı daha yet
kince kavramak, geçmişteki yan
lışlıklardan arınmak, göreviarimizi 
geçmiştekinden daha farklı gör
mek ve uygulamaktır. Eğer başa
rılı olunmak isteniyorsa, özel 
bölgesel yönetım boşa çıkarıl
mak ve olumlu yönde Partimizin 
kitleselleştirilmesi gerçekleşti
rilmak Isteniyorsa, mutlaka ve hiç 
bir engel, kusur ileri sOrOlmeden 
pratik uygulama yapılmak zorun
dadır. Bu olduğunda başarılarımız 
bundan sonra daha da yogunlaşa
cak, devrımcı atılımımız bOyüye
rak gellşecek, faşist-sömOrgeci 
rejimin çöküşUnO hıztandıran ve 
devrimci cepheyi geliştirip genişle
ten önemli Ilerlemeler yaşana

caktır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



(sERXWEBÜN Aralik 1187 Sayfa :U) 

Sömürgeciliğe Karş1 Savaş1n Gelişimi ve lhanetin son Ç1rp1n1ş1ar• 
Baştaraft 1. sayfada 

daki gOçler bunlardı. Halklar açı
sından genellikle lleriye doğru 

dönen tarihin gelişim çarkı, KUr
distan'da tersine lşlemekteydi. Sıfıra 
doğru gittikçe azalarak akıp giden 
geriye sayma işlemi gibi, halkımız 
da hep geriye doğru saymaktaydı. 
Çağın yOzkarası barbar bir sömOr
gecl egemenlik altında halkımızın 
içine sOrOklendiği sOreç korkunç
tu: Halk olarak yok oluş ve tokenişl 
Bir halk kendi öz kimliğine yaban
cılaştırılıp yok edilmek lsten
mekteydi. Kendi öz gerçekliğinden 
önemli ölçOda uzaklaştırılan ve 
yaşamsal çıkarlarının nerede yattı
ğını bilarneyecek kadar olumsuz 
bir konuma dOşOrOien KUrdistan 
halkı, bUtOn değ.erler sistemiyle 
TOrk uluslaşmasının ve kapitalist 
gelişiminin hizmetine adanmış bir 
hammadde biçiminde kullanılmak
taydı. Tarihin en kadim bir halkı ve 
uygarlığa beşik sallayıp bOyOtmOş 

bir Olke yeryOzOnden silinmek 
Ozereydi. Bu açıdan bakıldığında, 
halkımız artık tarihi yaşamıyordu. 
Artık onun bir tarihi yoktu. o. 
mevcut durumda tarihsel gelişim 
sOreelnin dışına sOrOklenerek 
öiOme terkedllmlştl. 

Ne var ki tarih, bu insanlıkdışı 
cinayet girişimini kabul etmedi. 
SömOrgecl egemenliğin çözOm
lenmiş bir sorun tarzında yaklaşa
rak tarihin karanlıklarınagömmeye 
çalıştığı halkımızın davasını yeni
den gOndeme getirdi. Dolayısıyla 
denllebilir ki, TOrk sömOrgeci ege
menlik sisteminin halkımızı içine 
SOrOkiedlCI ulusal Imha sOreclnl 
sonuna kadar götormeye gOcO yet
medi. KUrdistan halkının yaşayan 
dinamikleri çözOm gOcO olarak 
PKK'yi ortaya çıkardı. Halkımızın 
tarihsizfiğe ve tallhslzliğe karşı 

kabaran soylu Isyan duyguları, 

PKK'nin şahsında dile geldi. Yok 
oluş ve tOkeniş yönOnda işleyen 

sOrece dur deme kararı PKK biçi
mlnde somutlaştı. Halkımız PKK'yi 
kendi öz örgOto ve yaşamsal çıkar
larının en bOyOk gOvaneesi olarak 
bağrına bastı. Kendi kaderini 
PKK'nin eline teslim etti. 

PKK, yoksul ve çilekeş halkımızı 
bin yılların kölelik zincirlerinden 
kurtarmak için bütOn çabasını or
taya koydu. Halkımızın da dOnya
nın halkları gibi özgorce yaşamaya 
hakkı bulunduğunu Ilan etti ve 
ulusal kurtuluşu kendisi Için temel 
hedef olarak belirledi. Bunun dı
şında, başka gOçlerin önerdikleri 
bUton sahte kurtuluş reçetelerini 
bir kenara itti. Bu temelde kendi
sine karşı savaştığı dOşmanın du
rumunu d&Oerlendlrdi; zayıf ve 
gOçiO yanlarını açığa çıkararak 

dOşmanını tanımaya çalıştı. Kendi 
olanaklarını ve özlemlerını ger
çekleştirmek Ozere yola çıktığı 

halkın devrimci potansiyelini göz
den geçirdi. DUşman cephesinin ve 
kendi durumunun gerçekçi bir 
değerlendirilmesinden yola çıka
rak, halkımızı ulusal kurtuluş hede
fine götOrecek olan temel mOcade
le biçimini saptadı. Daha doğrusu, 
PKK kendisine temel aldığı mOca
dele yöntemlerini rastgele seçme
di. Bu yöntemlerı bir tercih sorunu 
olarak ele alıp değerlendlrmedi . 

Tersine, somut koşulların somut 
tahlili, TOrk sömOrgeci egemenlik 
sistemine karşı kullanılacak mOca
dele yöntemlerinin belirlenme
sinde en bOyOk etken oldu. işte 
PKK, KUrdistan'da tarihi yeniden 
yaratış tarzını buradan ortaya çı
kardı. 

Bizim mO cadele yöntemlerimizi 
ve tarihi yaratış tarzımızı başka
larına bağendi rm e gibi bir çabamız 
olamaz. PKK hareketi, marksist
leninist bir harekettir. Partlmız her 

zaman ve her koşul altında mark
sist-leninist bakış. açısını savundu. 
Marksist-leninist devrim teorisinde 
ortaya konulan devrimci şiddet 

anlayışına bağlı kaldı. Devrimci 
ilkelerden hiçbir zaman taviz ver
medi. Bunu, halkımızın dakunula
maz ve devredilamaz haklarını ka
zanmak ve savunmak Için yaptı. O, 
amaçlarını açıkça ortaya koydu, 
bunları pratikte maddi bir gOce 
dönUştUrrnek için ardıcıl bir propa
ganda çalışması yorotto. Yurtsever 
halk kitlelerini kendi soylu amaçla
rına ortak etmeye çalıştı . PKK, 
hiçbir zaman kendi dar ulusal ka
buğunun içine hapsedilmiş bir 
hareket olarak kalmadı. Daha ilk 
günden l:faşlayarak kendisini sos
yalist sistem, ulusal kurtuluş moca
deleleri ve proletaryanın devrimci 
hareketinin meydana getirdiği 

cephenin doğal bir Oyesi saydı. Bu 
nedenle dOnyadaki bütün devrimci 
ve ilerici gOçlerln sempati ve des
teğini kazanmaya çalıştı. 

Ulusal kurtuluş için yola çıkan 
hiçbir hareket, başkaları kınadı 

diye pratikte doğruluğu defalarca 
kanıtlanmış mOcadele yöntemle
rinden vazgeçemez. Aynı şeklide, 
dOnyadaki hiçbir ciddi devrimci 
hareket, başka Olkelerde gelişen 
devrimci kurtuluş mücadelelerine 
müdahalede bulunarak, onlara 
kendisinin istediği tUrden bir dev
rim rotasını dikte ettiremez. Yoksa 
bunun adı proletarya enternasyo
nalizm! değil, devrim tOccarlığı 

olur. Enternasyonalist destek ve 
dayanışma ayrıdır, bunun yerine 
başka ülkelerin ve halkların Iç Işle
rine mOdahalade bulunmayı geçir
mek ayrı bir şeydir. Bunlar biribir
lerini kesinlikle dıştaisyan ayrı iki 
olgudur. Bir Olkedeki ve özelllkle 
sömOrge bir Olkedekl devrimci 
mücadele gerçekliOi karşısında 

tutum belirlenirken, esas olarak 
egemen gOçlere karşı kullanılan 

mücadele yöntemlerine değil, o 
mocadelenln içeriğine bakılmak 

durumundadır. insanlığın gelişi
mine katkıda bulunan kimdir, in
sanlığın gelişiminin önOne engel 
olarak. dikilen kimdir? Çağdaş ve 
uygar olanı temsil eden kimdir, her 
şeyiyle çağdışılığı dayatan ve kendi 
köhnemiş varlığını zor kullanarak 
ayakta tutan kimdir? ÖzgUr ve eşit 
temellerde bir arada yaşamanın 
koşullarını hazırlayan kimdir, kendi 
özgOriOğO ve refahını başka bir 
halkın köleliği Ozerinde tesis eden 
kimdir? Haklı ve ilerici olan kimdir, 
haksız ve gerici olan kimdir? ZuiOm 
ve sömOrO dOzenini yıkmaya çalı
şan kimdir, başka halkiara zulme
den ve karşı-devrimci terör yoluyla 
kendi sömOrO dOzenini devam 
ettirmek isteyen kimdir? Çağdaş 
Insanlığın Iradesini temsil eden 
kimdir, onun iradesine karşı savaş 
açan kimdir? Bir halkın mOcadele 
gerçekliği karşısında tavır belirle
nirken, her şeyden önce yukarıdaki 
soru la ra açık ve doyurucu ce"aplar 
verilmek zorundadır. 

Çağımız, proletarya devrim
leri ve ulusal kurtuluş hareketıeri 
çağıdır. DOnyanın önemli bir bölO
mOnde gerçekleşen sosyalizm al
tında Insanlığın özgur gelişiminin 
ileri boyutlara ulaştığı ve bazı 

kahntılar dışında klasik sömOrge
cillk sisteminin halkların kurtuluş 
mOcadeleleri karşısında yerlebir 
edildiği bu çağda, insanlığın ender 
tanık olduğu iğrenç bir sömOrgeci
liğe karşı mOcadele etmek, çağın 
gelişim çizgisinin dışına atılma

manın kaçınılmaz bir gereğidir. 

Burada insanlığın kabul ederneye
ceği ve etmemesi gereken şey 

sömOrgeclliğe karşı mOcadele et
mek değil, sömOrgeciliğe kölece 
boyun eğmektlr. Böylesi bir mOca-

delanın görmemaziikten gelinmesi 
ve onun bu Içeriğinin gözden uzak 
tutulması, son tahiiide Insanlığın 

kendisini inkarı anlamına g~l

mektedir. Kuşkusuz en bOyOk ulus
lararası platformlarda klasik sö
mOrgeciliğin mahkum edilmesi ve 
dOnya halklarının iradesinin bu bi
çimde karar dOzeyine çıkarılması 
boşuna değildir. Böylece dünya 
halkları sadece klasik sömOrgecl
liği lanetlemakle yetinmekte, sö
mOrgeciliğe karşı devrimci savaşı 
meşru ve zorunlu bir savaş olarak 
değerlendirmektedir. Çağımızın bu 
niteliğinden ötoro, halkların kasabı 
Unvanını kazanmış ABD emperya
lizmi gibi gerici bir gOç bile, tama
men göstermelik de olsa, klasik 
sömOrgecillk sistemine tavır ala
bilmektedir. 

GOnOmüz dOnyasının bu nite
liğini gözönOnde tutan Afrlkalı dev
rimci önder Amilcar Cabral. ezilen 
bir halkın kurtuluş mücadelesını 

desteklemek için yiğit olmanın şart 
olmadığını, haysiyetli olmanın yet
tiğini vurgulamaktadır. Sorunun bu 
biçimde konutuşu kesinlikle doğ
rudur. ÇOnkO bu değerlendirme 
çağdaş insanlığın ortak iradesi ile 
tam bir uyum içindedir. Bu ger
çeklerin ışığında TOrkiye cephe
sine bakıldığında karşılaştığımız 

tablo içler acısıdır. TOrkiye'de de
mokrasi ve sosyalizm adına hare
ket ettiklerini iddia eden çeşitli 

güçler, Kürdistan'da yOkselen ulu
sal kurtuluş mOcadelesl karşısın
dıi, adeta Kemalizmin insanlık 

dOşmanı karakterini sergilemek 
istercesine hasmane bir tutumu 
benimsemişlerdir. Bu tutumu bl
linçsizliOe ve KUrdistan'da gelişen 
mOcadelenin içeriğinin yeterince 
bilinmemesine bafilamak doğru 

değildir. Tersine, mocadele geliş
tiği, kltleselleştiğl, sömOrgeclliği 

zorladığı ve karakteri her yönüyle 
gözler önOne serildiği zaman da 
sözkonusu düşmanca tutumunun 
dozunu daha da arttırarak devam 
etmiştir. TOrkiye solu'nun hayırhah 
bir tarafsızlığı bile birçok şeyi 

kurtarabilecek bir tutum olarak 
kabul görebilir Iken buna yana
şılmamış, sömOrgeci burjuvazinin 
tutumuyle paralellik arzeder bir 
yaklaşım tercih edilmiştir. Dolayı
sıyla burada hayslyetin kırıntıların
dan bahsetmek bile fazla mOmkOn 
olamamaktadır. Genel özellikleriy
le ele alındığında ve çağımız ger
çeklerinin ışığında yargılandığında 
onursuzluk, haysiyetten yoksunluk 
ve kemalist TOrk burjuvazisiyle suç 
ortaklığı, sosyal-şoven TOrkiye so
lu'nun belirgin özellikleri durumun
dadır. Zaten sosyal-şovenizmin 

kendisi devrime karşı burjuvaziyle 
oluşturulmuş bir suç ortakhğıdır. 

TOrkiye'de sahte sol, kırk yama
lı bohça örneği görOnOmOne rağ
men, PKK karşıtJığında tarn bir 
ittifaks varabllmiştlr. Düzene karşı 
şevaşımda en basit tOrOnden bir 
birliğe bile gidilemezken, PKK'ye 
ve onun önderliğindeki direniş 

mücadelesine karşı en geniş birlik
leri oluşturmanın bir anlamı olma
lıdır. Bunun mutlaka bir nedeni 
olmalı; bu gOçlerl bir araya getiren 
ortak bir ruh bulunmalıdır. Bu ruh, 
Kemalizmin ruhudur. Bu birlik, ortak 
bir bayrak, Kemalizmin "milli birlik 
ve bOtüniOk" bayrağı alhnda ger
çekleştirilmektedir. Adı açıkça kon
masa da ve ilke kendisini bu denli 
net bir biçimde dile getirmasa de, 
özOnde yaşanan gerçeklik budur. 

Devrime kalkışmayı hiçbir za
man kendisi için sorun yapmamış 
olan bu "sol"un Işlediği en bOyOk 
günah, PKK'ye karşı mocadelede 
tOmOyla yalana ve demagojiye 
dayalı bir propaganda yöntemini 
kendisine temel alması ve gerçek-

leri tersyaz edip başka tOriO göste
rerek, emekçi halk kitlelerini dev
rime karşı koşullandırmaya çalış
masıdır. Egemen ulusun çıkarları 
sözkonusu olduğunda, hızla ken
di egemen sınıflarından yana mey
leden ve sonuçta onlarla bOtanle
şen bir sol örneği daha görmek 
zordur. PKK'nin önderlik ettiği 

ulusal kurtuluş mOcadelesi karşı
sında bu "sol"un Izlediği "gelişim" 
seyri bir hayli Ilginçtir. Onun tu
tumu, burjuvazinin tutumu ile tipik 
bir paralellik arzetmektedir. Sahte 
sol, PKK hareketini başlangıçta 

ciddiye almamış, PKK'nin liderli
ğine ve onun pratik çabalarına 

karşı küçOmseylcl ve hafife alıcı bir 
tutum takınmıştır , PKK hareketinin 
ilk temsilellerini akıntıya kürek sal
layan ve tarihe mal olmuş bir dava
yı yeniden diriltmek Için çalışan 

maceracılar olarak değerlendlr

miştlr. Bu, burjuvazinin yakla
şımının sol'daki yansımasıdır. ÇOn
kO, Türk burjuvazisi de aynı yıllarda 
KUrdistan sorunu karşısında benzer 
bir tutum içindedir. Burjuvaziya gö
re KUrdistan sorunu, gelinen nok
tada tersinden çözOme bağlanmış
tır. Böyle bir sorunun bir kere daha 
baş ağrıtıcı bir unsur olarak gün
deme gelmesine olanaksız gözOyla 
bakılmaktadır . Ancak KUrdistan'da 
mOcadele gelişip gerçekler açığa 
çıktıkça burjuvazi de uyanıp sert 
önlemlere yönelmiş; bunu araya 
mesafe koymaksızın sahte sol'un 
artan saldırıları izlemiştir. Bu saldı
rılar, karşı-devrimci propaganda 
faaliyetlerinden şiddet kullanmaya 
varana kadar çeşitli biçimlere bü
rünerek devam etmiştir. 

Kuşkusuz bu tutumun. devrim
cllik bir yana, sıradan bir Insani 
dOrüstiOkle bile ilgisi yoktur. Denl
lebilir ki, burjuvazinin bile kendi 
koşulları Içinde ve kendi çapında 
belli bir siyasal dUrüstlUk ölçOso 
vardır. Politik soytarılığıbir yöntem 
haline getirmek, siyasal alanda pek 
fazla ltibar edilmeyen bir tutumdur. 
KomOnizml ve KUrdistan sorununu 
başka dOnyalardan gelen birer öcO 
gibi göstermeye çalışan TOrk ege
men sınıfları dışarda tutulursa, 
PKK hareketını yakından izleyen 
çeşitli ülkelerin burjuvazisi onu en 
azından bir ortodoks marksist 
hareket olarak değerlendirir. Böyle 
bir hareketin emperyalist kapitalist 
sistemin çıkarları açısından bir 
tehdit oluşturduğunu söyler. Buna 
bağlı olarak etkileyeblldlği ölçOda 
kendi kamuoyunu PKK'ye · karşı 
mOcadele etmeye çağırır. Burjuva
zinin çıkarları açısından değerlen
dirildiğinde çıkış ve sonuç kendi 
içinde mantıksaldır. Buna biraz 
daha somut bir örnek verilebilir: 
Sözgelimi ABD emperyalizmi, 
KUrdistan Ulusal Kurtuluş MOca
deleslnin ulaştığı boyutlar karşı

sında daha somut bir politika 
saptama gereğini duymakta; TC'yl 
Izlediği Inkarcı yaklaşımın sakınca

ları konusunda Ikna ederek, KOrt
lere "azınlık" statUsOnUn tanınma
sını ve bu doğrultuda pratik bir 
çözOme gldilmesini öğOtle

mektedlr. Buna karşılık PKK'nin 
TOrk sömOrgeclliğine karşı moca
delesinl kınamakta ve "TOrklye'nln 
bütuniOğO"nden yana olduğuna 

dair gOvence vermektedir. Burada 
da sergilenen yaklaşım nettir ve 
sistemin genel çıkarlarını yansıt

maktadır. 

PKK'nin önderlik ettiği moca
deleyl kınamakta birbirleriyle yarı
şan gOçler bir hayli fazladır. TKP'
den ABD emperyalizmine, emper
yalist Fransız yönetiminden 1-KDP'
ye kadar değişik renklerden Irili 
ufaklı çeşitli politik gOçlerln ortak 
bir tavırda blrleşmeleri, sadece ve 
sadece PKK'nin doOru yolda oldu-

ğunu göstermektedir. Etrafında 

birleşilen ortak nokta. özelde fa
şist-sömOrgeci TOrk devletinin ve 
genelde emperyalist sistemin çı

karlarının korunmasıdır. Yoksa so
runun başka türiO izah edilmesi 
olanaksızdır. Karşı çıkılan şey 

PKK'nin mOcadele yöntemleri de
ğil , bizzat KUrdistan'da yOkselen 
mücadelenin kendisidir. KUrdistan 
sorunu için çözOm önerllerinde 
bile, ABD emperyalizmi ve öteki 
karşı-devrimci politik çevreler sah
te sol gOçlerden bir adım önde 
bulunmaktadır. KUrdistan halkına 
"azınlık" statüsünOn tanınması ve 
kOitorel özerklik verilmesi ortak 
çözüm önerisi biçiminde somut
laşmakta. TOrk burjuvazisinin belli 
bir kanadı da bu öneriyi destekle
mektedir. Gelinen aşamada sahte 
sol'un sol olarak varlığına son ver
mesi ve TC ile bOtünleşmesl de 
anlamını bulmaktadır . Bu güçlerin 
KOrdistan'a ilişkin programına 

ABD emperyalizmi sahip çıkmıştır 
ve kendilerinin varlık gerekçelerini 
ortadan kaldırmıştır. ABD emper
yalizmi ile asgari müştereklerde bır 
araya gelen bir "sol" ve milliyetçilik, 
hem de iktidar olmamış bir "sol" ve 
milliyetçilik: Böyle bir şey solculuk 
ve milliyetçilik değil , emperya
lizmin çanak yalayıcılığıdır. 

ABD emperyalizminden TKP'ye 
kadar doğal bir ortak platform 

. etrafında birleşen çeşitli güçlerin 
PKK hareketine yönelttikleri suçla
maların özü, Oç aşağı beş yukarı 
aynıdır. Buna göre, PKK kendi 
içinde ve halk kitleleri arasında 
"demokrasi" değil, "diktatörtOk" 
uygulamaktadır. Sivil halka karşı 
"terör"e başvurmakta, "kadın ve 
çocuk öldOrmektedlr." insanları 
"öiOm korkusu" lle bir arada tut
makta, "terör uygulayarak" ayakta 
durmaya ve gelişmeye çalışmak
tadır. Dolayısıyla iş teröre bindiri
lince PKK'den kaçışlar olmakta ve 
"PKK çökOyor'' tezi giderek gOç
lenmektedlr. BUtOn bunlara rao
men beslenen umutların kökOne 
kibrit suyu sıkan bir "ancak" keli
mesi lle cOmleye başlanmakta ve 
şöyle denilmektedir: "Ancak şu da 
var; Apo'nun bu işten vazgeçmesi 
mümkün değildir." 

Nokta dergisinin 29 Kasım 1987 
tarihli sayısında dile getirilen yu
kardaki görOşler, özOnde sözko
nusu ortak platform etrafında bir
leşen güçlerin bUtOn umut dağar
cığını meydana getirmekte, karşı 
devrım cephesinin bOtUn umutları
nı "PKK'den kaçışlar"a bağladığını 
ortaya koymaktadır. Umut, yoksu
lun ekmeğidir denilir. TC'nln ulusal 
kurtuluş mOcadelemiz karşısında 
bu denli yoksul bir duruma dOşmesi 
ve kendisi gibi birkaç 'yoksul'a umut 
bağlaması, onun acizliğinin kanıtı 
olmaktadır. Bu durum birçok yö
nOyle, sosyalist bir Olke olan Po
lonya'nın iç işlerine kOstahça el 
atan ve eski toplumun artıklarını bu 
Olkeden kaçmaya teşvik eden, 
böylelikle bu ülkenin şahsında 

sosyalizmi kendisinden kaçılacak 
bir cehennem olarak göstermeye 
çalışan Batılı emperyalist çevre
lerin tutumuna benzemektedir. 12 
EylUl gOdOmlü burjuva basını bu 
tOr numunelik bir yoksul buldu mu, 
mal bulmuş mağrlbi gibi zevkten 
dört köşe olmakta; tu karaya bir de 
"MK üyesi" ünvanını yakıştırıp ken
disiyle yapılan söyleyişiyl yayınla
yarak görevini en iyi bir biçimde 
yerine getirmektedir. 

Adı geçen derginin binbir toriO 
zorlukla ve üstelik "kurşuna dizll
me"yi göze alacak kadar "yiğit" bir 
muhabirinl göndererek röportaj 
yaptığı bir fukara da "Hacı AbdOl
kerim Semavl"dir. Tanımayanlara 
biraz kendisi hakkında bilgi vere-
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lim: Bu "Hacı Abdülkerlm" ger
çekten de fukara bir adamdır. 

Geçmişte 1-KDP Içinde yer almıştır. 
Milliyetçlliği onlardan öğrenmiştir. 
Fukara adam, ihanete biçilen de
ğerin Onvana bağlı olduğunu ve en 
kodaman işbirllkçlye en bOyOk 
deOerln verildiğini pratikte gördOğU 
Için aynı yolu izlemekte, kendisini 
"PKK-MK üyesi" olarak göster
mektedir. Evet, faşist sömOrgecllik 
Kürdistan'da lhanete en bOyOk 
payayi lhaneti seçen kişinin sosyal 
ve siyasal konumuna göre ayarla
maktadır. Hain, eğer bir aşiret 

azerinde etkinlik sağlayabilecek 

gOçteyse, çoğu kez kendisini "par
lamento ahırı" Oyeliğl ile taltif et
mektektedir. Bu tOrden hainlere 
verllebilecek bir örnek Nurettin 
Yılmaz'dır. Bizim "Hacı AbdUI
kerim" MK Oyeliğlnl ihanette tır

manmak için yeterli görmemiştir. 
Adının başına bir de "Hacı" un
vanını yerleştirmiştir. Gerçi fukara 
hacca gitmiştir, ancak ziyaret değil, 
kOçU k çaplı bir tıcaret Için gitmiştir. 
Bu durumu bilindiği içindir ki, çev
resinde hep "Hacı Seiko" diye ta
nınmaktadır. ihanete sahlplenen 
sadece faşlst-sömOrgecl TC değil
dir. KOrdlstan'ı egemenlik altında 
tutan başka sömOrgeci ülkelere 
kapılanmanın da mOmkOn olablle
ceOinl anlamaya başlayan "Hacı 
AbdOikerlm", OçOncO bir Unvanı, 
yanı "Semavf" mahlasını adının so
nuna eklerneyi unutmamıştır. So
nuçta ortaya çıkan bol Unvanlı 

"PKK-MK Oyesi Hacı AbdOikerim 
Semavi" kimliği TBMM Oyesi Nu
rettin Yılmaz'ı bile kıskandıracak 
cinstendlr. Bu kadar zengin bir 
kimlikten sonra bizim fukara Ab
dOikerim TOrk parlamentosuna 
girmeye hak kazanmıştır. Yoksulun 
hakkını vermek gerekir. 

''Hacı AbdOikerlm Sevaml" için 
bu kadar açıklamada bulunmak 
yeterlidir sanıyoruz. ButOn bunlar 
bir yana, kapitalist Olkelerln hemen 
hepsinde burjuva basınının polisin 
ve istihbarat örgOtlerinln denetl
mlnde olduğu Iyi bilinmektedir. 
Basın alanı istihbarat örgOtlerinln 
temel bilgllenma kaynaklarından 
birisidir. Sözkonusu örgütler bu 
basını bOyOk burjuvazinin çıkarları 
doOrultusunda yönlendirmekte, ba
zı gazeteelleri satın alarak istedik
leri yazıları yazdırmakta, bazılarını 
da doğrudan kendi elemanları du
rumuna getirmektedir. Ancak TOrk 
burjuva basını kadar polisin dene
timi altına girmiş bir başka basını 
bulmak pek mOmkOn değildir. TOr
kiye'de MiT denilen kuruluşun el 
atmadığı veya MiT mensubu kimll
Ol lle çalışmayan bir gazeteci bul
mak bir hayli zordur. Nadir de olsa, 
bazı burjuva yazarlar bu gerçeQI lti
raf etmektedir. Adı sanı çok az du
yulmuş olsa da, Nott. dergisi mu
habiri Mahmut övor denilen kişi de 
böylesi biridir. Adı geçen kişinin bu 
niteliği bilindiği için iran'da tutuk
lanmış, Özal hOkOmetlnln devreye 
girmesiyle sonradan serbest bıra
kılmıştır. Burada Mirın GOney 
KUrdistan'da faaliyette bulunan 
çeşitli işbirlikçi KUrt örgOtlerlyle ne 
denli lçll dışlı olduğu ve işbiriiOI 

içinde çalıştı ı} ı ortaya çıkmaktadır. 
MiT mensubu muhablrin Sami 
Abdurrahman'dan tutun da, Bar
zani ve Talabani gruplarına kadar 
çeşitli Işbirlikçi örgOtlerle göroş: 
mesi ve mücadele kaçkını unsur
larla diyalog kurmasına fiilen bu 
güçlerin aracılık etmesi de bunu 
göstermektedir. 

Kuzey-Batı KUrdistan'daki mü
cadelemiz gelişip etkisini KOrdls
tan'ın öteki parçaları azerinde 
duyurdukça, bu parçalarda bulu
nan çeşitli güçlerin Partimize düş
manlıkları da o denli bir tırmanış 
kaydetmlş; süreç Ilerledikçe bu 
düşmanlık TC lle açık işblrlll}lne 

kadar varmıştır. Devlet televizyonu 

ve TC'nln resmi haber ajansları, 
Kürdistan gerçeği karşısındaki katı 
Inkarcı mantığa rağmen, bu örgüt
lerden bazılarının liderleri lle yapı
lan röportajları yayınlamaktan çe
kinmemişferdir. Aynı şekilde gün
fOk TOrk burjuva basını bu örgüt
lerin temsilcilerının Partimiz ve 
mücadelemiz aleyhine verdikleri 
demeçlerıe doludur. Bununla, halk 
kitleleri Partimiz ve mücadelemiz 
aleyhinde koşullandınlmaya çalı

şılmakta, bı,ı güçlerin de Içinde yer 
alacakları otonomist çözümler için 
şimdiden zemin hazırlanmaktadır. 
Elbette burada ulusal kurtuluş mü
cadelesi karşısında bu gOçlerln 
çıkar birliği sözkonusudur. Bu ortak 
çıkarlar etrafında devrımcı müca
deleye karşı uygulanacak politika
ların hayata geçirilmesinde tam bir 
işbirliğine gidilmektedir. Güney 
Kürdistan'daki bu güçler -ki bun
lara IKP de dahildir-, değişik bir 
koldan "Pişmanlık Yasası"nın Işle
tlimesini Ostlenmlşlerdlr. Zayıf, 

mücadeleyi sonuna kadar götür
meye güç yetiremeyen ve biraz da 
tesadüfler sonucunda devrimci 
safiara gelen bazı unsurlar, dev
rimin zorluklarıyle karşılaştıkların
da geriye çarketmekte; ancak TC'ye 
yeterince güven duymadıkları Için 
kapağı bu örgOtlere atmaktadırlar. 

Her devrimda ve her ülkenin 
ulusal kurtuluş mücadelesi prati
ğinde devrimin bu tarden geçici yol 
arkadqları vardır. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, bunlar rahat ko
şullarda ve biraz da tesadafen dev
rım ortamına savrulmuş, ara sınıf
lardan devrimci proletaryanın saf
larına gelmiş unsurlardır. Gelişen 

ve bOyUyen her devrimci hareket 
bu tür unsurları saflarına almadan 
edemez. Bu tipler devrimin gerçek 
karakterini yeterince kavraya
mamışlardır. Karakterlerı Itibarıyle 

fırtınalı dönemlerin sert rüzgarları 
karşısında ayakta kalabilme gO
cOnden yoksundurlar. Zor anlarda 
devrimci görevleri yüzUsta bırak
maya ve bir dönem Için uğruna 
savaştıkları davaya Ihanet etmeye 
yatkın kişillklerdir. Ara sınıf ger
çekliği varlığını sOrdürdOğU mOd
de\çe, devrimci saflarda böylesi 
tipierin ortaya çıkması kaçınılmaz
dır. Böylelerinin niteliğini çok iyi 
bilen karşı-devrim, bunlar vasıta
sıyla devrimci satlarda hayal kırık
lığı, umutsuzluk, lnançsızlık, karar
sızlık ve teslimiyetçillk gibi proJe
taryaya yabancı ~zellikleri yayma
ya çalışmıştır. 

Bu gerçeklerin ışığında soruna 
yaklaşıldığında görOiecektlr ki, KUr
distan'daki devrim soreelnde böy
lesi tipierin ortaya çıkması çok da
ha anlaşılır bir durumdur. Ülke
mizde ara sınıfların siyasal temsil
clliğine soyunan güçlerin pratiği bu 
gerçeği çok net bir biçimde yansıt
maktadır. Bu güçler daha ortaya 
çıktıkları andan itibaren sömOrge
clllkle uzJaşmaya yatmışfar, bunu 
amaçlarına ulaşmanın biricik yön
temi haline getirmişlerdir. Bu amaç, 
halkımızın kasabı olan sömOrgecl 
Türk burjuvazisinin çöplüğünden 
topladıkları kemikların sayısını biraz 
daha arttırmaktır. Siyasal ifa
desiyle bu amaç, günümüzde ABD 
emperyalizminin TC'ye öğOtlediğl 
otonomist çözüm yoludur. Devrim
cl proletaryanın saflarına gelen bu 
sınıfların uzantıları da aynı karakter 
yoksunluğunu gösterecekler, dev
rimci enerjiden yoksunluklarını çe
şitli sahte görüş ayrılıklarıyle mas
kelerneye çalışacak lar, bununla da 
yetinmeyerek kendilerini sömür
gecilere affettirmek Için yedikleri 
tabağa tokOrecekferdlr. 

Bu tıpierin ileri sOrdüklerl sahte 
görüş ayrılıklarından birisi ve biraz 
da yenı olan, PKK'nin "çocuk ve 
kadın öldOrdOgü"dOr. Bu Iddia as
lında sömOrgeci TOrk devletine alt
tır ve TC bu unsurların sahte görüş 
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ayrılıklarını kendi Iddialarını kanıt- SömOrgeci orduyu bu denli yıpra
lamanın bir aracı olarak kullanma- tarak Işlemez kılan, onun bUtOn 
ya çalışmaktadır. Anlaşılan odur ki, taktiklerını sonuçsuz bırakan, sö
KUrdistan' daki lhanetin eşi me- mOrgeci egemenlik sısteminin 

nendi yoktur. Bunun da ötesinde, kaskatı Inkar mantığını param
bu Ihanet toro, dtpsiz bir kuyudur. parça ederek onu KUrdistan ger
Kişi bir kez dOşmeyegörsUn, çır- çekllğini Itiraf etmeye zorlayan şey 
pındıkça daha da batmakta ve hay- nedir? BUtOn bunlar bir yana, sol
vanlaşmanın eşiğinden Içeriye gl- culuk ve milliyetçilik kfsveslaltında 
rilmektedlr. Kürdistan'da kadını, PKK'ye karşı macadele yarışına 
toplumu teslim almanın bir aracı giren çeşitli güçlerı TC lle diyalog 
olarak kullanan ve bu temelde her Içine sokan ve TC'nln kendilerine 
tü riO insanlıkdışı uygulamanın he- değervermesını sağlayan gelişme

def tahtası haline getiren TOrk leri ortaya çıkaran gOç kimdir ve 
sömürgeelleri değilmiş gibi, sanki onun bu gücünOn kaynağı nare
TOrk sömürgeelleri insanlığın ko- dedlr? Bazılarının önüne biraz da
ruyucusu durumundakl güçlermiş ha yağlı bir kemik atılması ortamını 
gibi, TC'nin ortaya attığı bir iddiaya yaratan gelişme kimin eseridir ve 
sahiplenmek, TC' den de onursuz bu gelişme neyle yaratılmıştır? Bs
ve aşağılık bir duruma dOşmektir. zı güçlerin iddalarına bakılırsa bu 
Çağdışı bir faşist sö mOrgeeilikle ve, gelişmeler kendiliğinden olmuştur, 
ABD emperyalizmi gibi dünya geri- faşist rejim lnsafa gele re}( demok
clliğinin jandarmalığını üstlenmiş rasiye geçişi tercih etmiştir. Bir 
bir gOçle iddia ortaklığı hiçkimseye başka kesime göre bu gelişmelerı 
şeref bahşedemez. Bu durum sa- yaratan PKK'dlr, ancak gelişmeleri 
dece böylesi gOçlerln içinde bulun- o "lanetli terör silahı" lle yarattığı 
dukları dOşküniOğe ve sefaiate. için suçludur ve kendisine karşı 

tanıklık edebilir. savaşılmayı hakketmlştlr. 

Herkes çok Iyi bilir ki savaş mey- Hayır! Terör kendi başına hiçbir 
danları Inceliğin ve zerafeti n sah- zaman gelişme sağlayamaz ve böy
nelendiğl yerler değil, savaşan le davranıldığında terör sadece 
güçlerden her birinin bir diğerine onu uygulayan gOcOn mahvolma
tankla, topla ve süngüyle iradesini sına yolaçablllr. Savaşta neden ve 
kabul ettirmeye çalıştığı kan dök me kimin Için sorularına cevap veril
alanlarıdır. Böylelerine şu öğütler- meden, silahı kullanmadaki amaç, 
de bulunmak gerekir: Beyler, ken- çıkarları uğruna devrimci savaşın 
dinizi Çaykovskl'nin Kuğu Gölü göze alındığı halk kitlelerine Izah 
Balesini sergileyen bir sanatçılar edilmeden, bu temelde yurtsever 
topluluğunu izleyen sanat eleştlr- yıl}ınların "kalplerl ve kafaları ka
meni yerine koymaktan vazgeçin. zanılmadan" terör uygulayan -daha 
Kürdistan'daki gelişmeleri değer- tutarlı bir deyişle devrimci savaşı 
lendlrmek Istiyorsanız ayağınızı ye- geliştiren- güçlerin değil dört yıl, 
re sağlam basın. Burada bir savaş dört gO n bile varlıklarını sOrdOrme
yürOtOiüyor. Kürdistan'da hareket leri olanaksızdır. PKK'nin daha ilk 
hallnde bulunan bir sömOrgecl or- günden başlayarak Kürdistan'ın 
du var. Bu ordunun sayısal gOcO özgOI gerçekll(ilni çok yönlü bir 
yüzbinlerle hesaplanıyor. Türk or- tarzda açımismaya çalışması, dev
dusu, faşizmin Kürdistan'& Ilişkin rimci savaşın geliştirilmesi ölçü
politikasını, sızı de epey etkilemiş sünde bu alana ağırlık vermesi ve 
görünen sıhhiyeclllk yaparak değil, somut koşulları m ız hakkında k ad
hafif otomatik tüfeklerden bombar- rolarını ve halk kitlelerini bilinçlan
dıman uçaklarına kadar çeşitli sa- dlrmeyeçalışması boşuna değildir. 

vaş araçlarını kullanarak uygulu- Kendi ulusal gerçekliğine bu denli 
yor. TOfek merrnilerinin ya da bil- ters dOşOrOimOş ve yok oluşun eşl
mem kaç kilotonluk uçak bomba- ğlne getirilmiş bir halkı yeniden 
larının düştüğü yerde gOl bitmiyor, ayağa kaldırmak, onu kendi öz 
kan fışkırıyor. Savaşta toprağa dO- çıkarlarının billnciyle doldurmak ve 
şen ler, bir tatbikat esnasında hedef savaşma kararlılığını geliştirmek, 

olarak seçilen güçler kum torbaları devrimci savaşa paralel olarak ge
ya da insan biçimf verilen heykeller liştlrllen son derece sabırlı bir Ikna 
değil, insan unsurudur. Anlaya- çalışması lle mOmkOn olabilmiştir. 
cağınız, Kürdistan'da bir tatbikat Bu açıdan bakıldığında, PKK here
değil, canlı bir savaş yürütülüyor. keti benzerleri Içinde demokratik 
Savaşta kurşun ya da bomba "in- içeriği en yoğun olan bir devrimci 
san"ı hedef atıyor; kadın ya da kurtuluş hareketidir. Gerçeğin bu 
çocuk, yaşlı y_a da genç biçiminde yanını görmeden KUrdistan'daki 
bir ayırım yapmıyor, yapamıyor. gelişmeleri açıklayabilmek asla 
Savaşın kendisi bir bakıma en bOyOk mOmkOn değildir. 
vahşet oluyor. ÇOnkO savaşta "In- Kuşkusuz PKK hareketi lha
sanlar" öldOrOIOyor. Şunu da çok n ete karşı her zaman acımasız dav
lyl biliyoruz ki, devrimci savaş bUton ranmış, kurtuluşun gerçek yolunun, 
toplumu sardığı ve KUrdistan'ın her KUrdistan halkının köleleştlrllme

karış toprağı bir savaş alanı haline sinde en büyük rolü oynayan yerli 
geldiği zaman, faşistTOrk sömürge- hain takımına karşı savaşmaktan 
cileri öiOmUn yaklaşan ayak sesle- geçti(ilni bilerek hareket etmiştir. 
rlnden duydukları korku ve panlkle Yufka yürekli kOçOk-burjuvaların 

şehlrlerlmlzl bombalayacak, taş hainler Için döktOklerı gözyaşı ha
üstünde taş bırakmamaya çalışa- tırına bu savaştan vaz geçilemez. 
caklardır. O zaman yerlebir edilen Faşist-sömOrgecl TC, bugün yerli 
binaların enkazları altında binlerce lşbirlikçlli(il çeşitli yollarla biraraya 
kadının ve çocuğun cesetleri kala- getirip birleştirerek, devrimci geliş
bilecek, çOrOmOş cesetlerden çı- menln karşısında alternatif bir güç 
kan hastalık mlkropları bile toplu durumuna yOkseıtmeye çalışıyor. 
tehdit eder hale gelecektir. O za- Böylelikle KUrdistan'da geçmişte 
man ne yapılmalı? Bizim cevabımız örgütlenmelerine izin vermediği 

açıktır. Savaşı alabildiğine kızıştır- sosyal dayanaklarını blrleştlrip 

malıyız. SömUrgecı orduya ve kar- güçlendirmek istiyor. Bundan a
şı-devrimci mllfs çetelerine dev- maçianan şey, gericiliğin gOçlendi
rlmcl şiddet uygulayarak öylesine rUmesine paralel olarak sömOrgecl 
ağır darbeler lndlrmeliylz ki, gele- egemenliğin devamının sağlan

cekle vahşetı bu boyutlara vardıra- masıdır. Buna Izin veremeylz. Bu, 
cak gOcO kendilerinde bulmasın- devrim cephesinin kendi varlık 

lar. işte sizin kaçtığınız ve anlamak hakkını yitirmesi anlamına gele
istemediğiniz gerçek budur. cektlr. Çin ve Vietnam örnekle-

Son dereceyetersiz bir donanım- rinde görOldOğU gibi, KUrdistan'da 
la ve sömOrgecl ordunun varlığı da bir Guomlndang yaratılamaz. 
ile karşıfaştırıldıl}ında son derece Bizim Guomlndang'ımız olmaya
az bir devrimci silahlı kuwetle yıl- caktır; bu tUr örgütlenme girişim
lardan beri direnmeyi ve gelişme lerini h-alkımızın devrımcl-yurtse
yaratmayı saOiayan güç nedir? ver örgütlenmesini yaratarak en-
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gelleyeceğlz. fhanet için demok
rasi Isteyenlere, başkaları ne derse 
desin hayır diyeceğiz. Çok iyi bili
yoruz ki, halkımızı ulusal kurtuluşa 
götürecek tek yol budur. Başkaları 
girdiğimiz do(iru yolu tasvip etmi
yor diye, bu yoldan dışarı çıkamayız. 
En geniş yurtsever halk kesimlerı 
için demokrasi, ulusal kurtuluşla 
blrleşllebllecek bUtOn güçlerle bir
lik, işbirlikçi gericilik üzerinde dev
rimci diktatörlük; hainterin canı 

cehenneme. Bizim sloganlarımız 

ve demokrasi anlayışımız budur. 
Bugün doğru devrimci anlayı

şımız Kürdistanlı yurtsever kitleler 
tarafından büyük bir onay bulmuş
tur. ihanetin örgütlendirilmesiyle 
eşanlamlı olan "köy koruculuğu" 
örgütlenmesine indirilen darbe. 
sömOrgeciliğin sosyal daya
naklarını büyük oranda zayıflat

makla kalmamış, geniş emekçi yı
ğınları azerindeki korku çemberlnl 
parçalayarak topluma nefes al
dırtmıştır. Yurtsever KUrdistan 
köylülüğü bu karşı-devrımcı güru
ha karşı geliştirilen mücadelenin 
pratik kazanımlarını kendi gOniOk 
yaşamında derinliğine hisset
mekle ve Partimize karşı güven 
dahada artmaktadır. Kuşkusuz, bir 
mücadele yönteminin haklılığını ve 
Oretkenliğini belirleyen şey, o yön
temın kitleler tarafından onay bul
ması ve pratikte olumlu sonuç ya
ratmasıdır. Bunların her ikisi de 
bugün gerçekleşmiştir. Bizim Iç n 
önemli olan budur. Yoksa gerçe -
lerı çarpıtarak "PKK kadınları 
çocukları öldOrOyor" diye çığıri

kanlık yapanların tutumu bizim Iç n 
hariçten gazel okumaktan farks z 
olacaktır. 

Faşist sömürgecilikten milliyet
çi sol görOnOmiO çeşitli güçlere 
kadar PKK karşıtlığında birleşen 
bütün güçlerin korkulu rü 
PKK'nin llderllğidlr. Partimizin 
halkımızın önderi Abdullah OCA
LAN yoldaşın yurtsever halk yığ -
ları Için bir umut ve esin kayna 
düşman cephesi Için de ölüm 
bir tehdit gücO olarak görOlm 
nedensiz değildir. ÇOnkO KOrdıs
tan'da yazılmaya başlanan yen 
tarihte önder güç rolOnO oynayan 
PKK'nin yaratılmasında ve gOçl 
bir ulusal kurtuluş hareketi seviye
sine ulaştırılmasında O'nun rol 
belirleyicidir. Düşman ve yardakçı
ları PKK'nin ve O'nun liderlig n n 
şahsında kendi mezar kazıcısını 

görmekte, bu yazden en çok PKK'
nin Önderliğine yönetmekte ve bu 
amaçla silahlarını lağımlardan top
lamak ta bir sakınca görmemekte
dlr. Dönekler ve mücadele kaçkın
larını tir tir titreten şey de yine 
O'dur. Bunlar çok Iyi bilmektedir
ler ki, PKK'nin başında Abdullah 
ÖCALAN yoldaş bulunduğu sOra
ce, PKK'nin ve mücadelemizin ge
lişimi sOrekli olacak, sorekliliğin 

koruyan devrimci hareket bir gOn 
mutlaka hainleri n yakasına yapışs
cak ve onları layık oldukları yere 
-yerin yedi kat dibine göndermek
te kusur etmeyecektir. Ölümden 
de beter bir korku Içinde yaşamak. 
"Korkmak ne kelime, çıldıracağım 
nerdeyse .. Gölgemden bile korku
yorum" diyerek her saniye ecel teri 
döktOğOnO Itiraf etmek, her gO n bin 
kez ölüp ölüp dirilmek: Namussuz 
ve hain takımı için bu kadarı bile 
yeterlidir. 

KUrdistan'ın yakın geçmişine 

dönüp bakma zahmetine katı anan
lar, ülkemizde ortalı(iı titretip halkı 
korku seline boğmak isteyenlerin 
yerli Işbirlikçiler olduklarını ra
hatlıkla göreceklerdir. Jandarma 
karakol çavuşu ile ilişkileri olan 
ayaktakımından bir kişinin kitleler 
azerinde nasıl despot kesildiği, sı
radan bir halk düşmanının yurtse
ver emekçi kitlelerını nasıl tehdit 
ettiği çok Iyi bilinmektedir. Daha açık 
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konuşmak gerekirse, geçmişte 

korkan halktan insanımızdı, şimdi 
korku nöbetinetutulan haindir. Ezi
len bir halkın yaşadığı sömürge bir 
ülkede korkunun bu biçimde saf 
değiştirmesi mOthiş bir gelişmedir. 
Bu devrimci kurtuluş mücadelemiz 
açısından zafer etkeni olabilecek 
denli ileri bir kazanımdır. Şimdi 
halkın yüksek çıkarlarına zarar ver
meye heveslenen bir kişi yaptığı 
işin ne anlama geldiğini uzun boylu 
düşOnerak hareket etmekte, sonu
cuna katlanmayı göze almadan I
hanete adım atmamaktadır. KUr
distan'da lhanetin pervasızca ser
gilenmasinden çekinilmediği gOn
ler artık tarihe karışmıştır. 

PKK, KUrdistan'da düşOrülmOş, 
kendi öz değerlerin~ yabancılaştı
rılmış ve köleliğe boyun eğdlrilmiş 
eski tipe karşılık yeni insanı yaratır
ken muazzam bir mücadele verdi. 
Bu amaçla mOthlş bir çaba harcad ı. 
Egemen tıpin biçimsizliğine biçim 
vermek, yitirilmiş ölçUierln yerine 
yenı ölçUier koyarak bunları be
nlmsetmek, kaybedilmiş dOşOnce 
yetisini yeniden kazanmak ve ken
di gOniOk basit çıkarlarını bile dO
şOnemez hale getirilen insanı yOk
sak ulusal ve toplumsal çıkarları 
Için dOşUnmeye zorlamak, losanı
mızı sosyalizm ve insanlık değerlerı 
konusunda aydınlatmak, bu değer
lerin mutlaka elde edilmesi ve korun
ması ve bunlar için gerektiğinde 
ölmeye hazır olunması zorunlu
luğunu kavratmak, en dokunulmaz 
değerleri bile ayaklar altına almak
tan çekinmeyen basit insan yerine, 
kendisinden alınanı yeniden kazan
mak için sonuna kadar savaşmaya 
kararlı yüksek irade sahibi insanı 
ortaya çıkarmak, günlük ve anlık 
mOcadele içinde sömOrgeclliğe 

karşı yeni yeni meydan savaşları 
kazanmak demekti. Kuşkusuz bu 
mücadele en Ileri biçimiyle Parti 
ortamında verlidi. Bu mOcadelede 
tank ya da top, tofek ya da el 
bombası kullanılamazdı. Gerçek 
savaş cephelerinde yürOtUien mü
cadeleden bin kez daha zorlu olan 
bu mücadelede gevşek davran
mak, sıcak savaş alanlarında ken
disini rahavete kaptıran bir ordu
nun akibetinden daha kötü sonuç.. 
lara yol açacaktı. Hele, edinilen öl
çüler ve değer yargıları sömOrgecl
liğln ve yerli egemen sınıfların dam
gasını taşıyorsa, yabancılaşmanın 

derinliği ölçOsOnde bu ölçüler ve 
yargılar kökleşmlşse, Parti ortamı
na adım atan Insan bunları hala 
yoğun bir biçimde yaşıyorsa, mill
tan adayını tedavi edilmesi zorunlu 
bir hasta olarak görmek ve kendi
sine yeni bir kişilik kazandırmak 
Için enerji ve çaba harcamak ka
çınılmazdı. 

Evet, burada silahlarınız klasik 
savaşlar veya günOmOzOn savaş
larında kullanılan silahlar olamaz. 
Burada bilincinize dayanmak ve 
onu sOrekli geliştirmek zorun
dasınız. Bunun için tarihsel, ulusal 
ve toplumsal gerçeklerinizi her a
çıdan aydınlatmak la, kişiye bu ger
çekler Içindeki yerini göstermekle, 
bu gerçekliği devrimci temellerde 
dönUştUrmak Için kişinin kendisini 
değiştirmesi ve geleceğin yenı In
sanını kendi kişiliğinde yaratması 
gerektiğini kavratmakla yUkOmiU
sOnOz. Burada en bOyOk sllahınız 
bilimsel sosyallzmdlr. Aydıntatma 
ve Ikna, yıllarca ve bOyOk bir sabır-
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la başvurmamız gereken yöntem
lerdir. Bir takım gerçeklerı ardarda 
sıralamak ve böylelikle görevini 
yerine getirmiş olduğuna inanarak 
rahata kapılmak Partiye de size de 
hiçbir şey kazandırmaz; tersine 
kaybettirir. Eğer siz toplumda yüz
yıllardan beri birikmiş hastalıkları 
ve hastalık mikroplarını ortadan 
kaldırmak ve insanı sıhhatine ka
vuşturmak istiyorsnız, deyim uy
gunsa toplumun doktoru olmak zo
rundasınız. "Ben neştere başvur
mayacağım. hlpnotlzma yönte
miyle bütün hastaları tedavi ede
ceğim" derseniz, hastalara en bO
yOk kötOIOğü siz yapmış olursunuz. 
Oysa hastalığı tedavi etmek için, 
önceden bütOn tedavi yöntemlerini 
benimsemek, bu yöntemleri kul
lanmakta yetkinleşmek, gerekli 
tedavi araçlarını yanıbaşınızda bu
lundurmak ve her an için bunlara 
başvurmaya hazır olmak bir doktor 
olarak sizin görevinlzdir. 

Doktorluk mesleğini seçtiği

nizde, "Ben ilahi kudret sahibiyim, 
onun için ben öiOmü yeneceği m ve . 
her hastayı yeniden sağlığına ka
vuşturup mutlaka yaşatacağım" der
seniz, bu da gerçekleşmeyecektir. 
O zaman sadece kendinizi kandır
mış olursunuz. Ameliyat masasına 
yatırdığınız hastalardan bazılan bO
tOn çabalarımza rağmen ölebilir. 
Eğer siz tedavi için elinizden geleni 
yapmışsanız, kendinizi suçlu göre
mezsinlz. Hele hele, bazıları ilkel 
toplumdan kalma bOyO yöntemle
riyle tedaviye başlamak için kolları 
sıvar ve sizin yöntemlerinizin ge
çerli olmadıgını haykırarak, ınsan
ları size karşı ayaklandınrsa, "Bu
yursun bir de o denesi n" deyip has
talarınızı bir çı lg ının lnsafma terke
demezsin iz. O zaman siz Insanlığa 
karşın en bOyük suçu işlemiş, bir 
doktor olarak mesleğinizl ıcra et
meye başlarken içtiginiz hipokrat 
yeminini çiğnemiş olursunuz. Ben
zetmeler basit gibi gelebilir. Ancak 
siyasal yaşamda devrimcilik sanatı 
gerçekte biraz da doktorluğa ben
zer. PKK saflarında, hastalığını In
kar edip tedavi olmayı reddeden ve 
sağlıklı bünyeler için tehdit oluştu
ran bulaşıcı mlkrop taşıyıcısı has
talar kadar ~hte doktorlar da çıl<tı. 
Bunlar, Kemalizmin halkımızı içine 
sOrekiediği yolun en uygun yol ol
duğunu söylediler. PKK'yi gerçek 
kurtuluş yolundan caydırmak ve 
kemalist ilkeler doğrultusunda dö
nOştOrmek Için çılgınca bir savaş 
yOrüttOier. YOrOttOkleri savaş çıl
gıncaydı. ÇOnkO devrime kalkmış 
ve mevcut dOzeni zorla yıkmak 
isteyen bir partinin bOnyesinde yO
rOtOimekteydl. öte yandan, bu bir 
kuralsız savaştı. O nedenle Partiyi 
en çok zorlayan bir savaş biçimlydl. 
Bazılarının iddia ettikleri gibi. bu
rada dOşOncelerln karşılıklı çatış
ması değil, dOzanın baskı altına al
dığı glldOierin konuşturulması söz 
konusuydu. 

PKK içinde görOş ayrılığına dO
şen insan, "Partide ideolojik ayrı
hklarımız vardı. Bazı sorunların çö
zoımesl inancıyla bugOne kadar 
bekledim. Ancak sOreç Içinde on
ların tüphelerini çektim. Bu aşa
madan sonra onların arasında kal
mam giderek zorlaşıyordu" diye
mez. Şu çok iyi bilinir ki, her konu-

. da tam bir görüş birliği ancak me
zarlıkta sağlanır. Proletarya parti
lerindeörgütsel işleyişi dOzenieyan 
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kurallar ve mekanizmalar vardır. 
Birey örgOte, azınlık çoğunluğa, alt 
organlar üst organiara ve bOtün 
Parti birimleri merkez komitesine 
tabidir. Azınlığın çoğunluğa tabi 
olmasının anlamı nedir? Bu basit 
ilke, Parti Içinde ortaya çıkan ve bir 
ölçüde de kaçınılmaz olan görüş 
ayrılıklarının Partiyi dağıtmasını ön
lemek üzere alınacak önlemleri 
·içermektedir. Şüphe ne tür ortam
larda doğar? Bunun anlamı da son 
derece açıktır. Kişi, eylemiyle ör
gütün yaşamsal çıkarlarını hedef
lemiştlr. Örgütün azerind-e inşa edil
diği ve onun varlık gerekçesi olan 
ilkeleri çiğnemiş, bunlara karşı gizli 
bir savaş açmıştır. ÖrgOt bunları 
sezinlemeye başlamış ve gizli savaş 
yaraten unsur, örgütOn bir şeyler 
sezinlediğlnl farketmiştir. Bu nok
tada kendisinde korku ve telaş orta
ya çıkmış, bunun sonucunda, kur
tuluşu örgütten kaçışta bulmuştur. 

Fukara "Hacı AbdOikerim Se
mavi" bu görüş ayrıliğı denilen şeyi 
çok daha iyi izah etmektedir: "Hepi
mizin bu olanlarda suçu var. Ama 
artık iş Işten geçmiş. Şu anda bile 
bu olayları tasvip etmeyen çok 
sayıda Insan var. Ama kaçamıyor
lar. Şu anda lcorlcmaam, gthfen
cem ola hareleeti çlllcertirlm. Ço
ğumuz ne yapacsğtmtzı bilmiyo
ruz. Devlete de teslim olmak Iste
miyoruz" {abç). Korkunun nereden 
kaynaklandığını daha önce Izah 
etmeye çalıştık. Bu tipler çok açık 
bir biçimde örgUtü çökertmek a
macında olduklarını söyiOyorlar. 
Bu amaç sonradan biçimlenmı
yor. Örgütün saflarında oldukları 
sOrece yine bu amaçlarını hayata 
geçirmeye çalışıyorlar. Ancak kor
kuları var, lhanetin cezasız kal
madığını bildikleri ve gördükleri 

Bagtr ••• 
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için uzandığın yerden elini uzat, 
kopar revası, ağzın ekşi karşısın
da kendiiiQinden akıtttl)ı suyu akıta 
akıtta doldur mideye. Başka türden 
ekşimsiyie takviye ml etmek Isti
yorsun? işte tırşok. istediğin kadar 
topla. Acıktın, yemek yapman ge
rek. t-femen 2-3 gerilla alır ellerine 
kasaturaların ı yarım saat Içinde bir 
gerilla blrlll)ini doyuracak kadar 
bitkiyi toplar getirir. Toplanan gu
rlzl, gullllkl, soryazı, gejlngl suda 
Iyice haşladıktan sonra yal) ve sal
çada kızart, azarine biraz da acı 
biber. Ylyeblldll)ln kadar ye. Miden 
almıyor, ama gözOn doymadığılçln 
daha da yemek Istiyorsun. Ispanak 
şöyledir böyledir denlierek övOIOr, 
tasvtye edilir. Fakat Zağros yayla
larının bu bitkilerı karşısında, dO
zenlenecek bir yarışmada, sanıyo
rum spor takımlarının uluslararası 
yarışmalarda hep sondan birinci 
olmaları tOrUnden bir derece alır. 

iştahın gOzel bir salata mı çeki
yor? Hemen 20-30 metrekarelik bir 
alandan Ihtiyacın kadar aslından 
hiçbir farkı olmayan yabani soğan 
ve sarmısaaın yerını tutan strlk, 
splng (yemllk), çemen, tırşok, re
vas, tajlk, mendik, gung topla. 
Hepsini Ost Oste doğra. Tuz, salça 
ve blberle gOzelce yol)ur, özsulannı 
birbirine karıştır, al ekmeğini çök 
başına. Daha da Iyi bir salata 
yemek Istiyorsan, ZSI)roslarda yıl
larca sOran yaşamın çellkleştlrdll)l, 
Zağros'un kurdu Şerif arkadaşın 
ustaıaşmış ellerine teslim edeceksin. 
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için, en alçakça ihanet biçimi olan 
örgüt çökertma işine açıkça giriş
makten korkuyorlar. Gelinen nok
tada devlete sığınarak fiilen bu 
cepheden Partiye karşı savaş yü
rütmeyi göze alamıyorlar. Çünkü 
devletin, haini korumak bir yana, 
kendisini bile koruyamayacak ka
dar zavallı bir duruma düştüğOnü 
biliyorlar. Devletin kendilerine a
vuç açtığı ve yarqım dilediği bir 
yerde, kendilerinin devleti güvence 
olarak görmelerinin anlamsızlığını 
içgüdüyle de olsa tarkedlyorlar. 

PKK, "sayyad-ı bi-insafa hiz
metten zevk alan" bozguncuları, 
örgüt yıkıcılığı mesleğine soyun
muş düşman unsurları ve provoka
törlerı amaçlarına ulaşmaktan alı

koyduğu, bunlara karşı ödOnsüz ve 
kesintisiz bir savaşım sOrdOrdüğü, 
bu temelde Parti ortamını daima 
berrak tutmaya çalıştığı için var
lığını korudu ve gelişti. 12 EyiOI 
faşizminin amaçlarında sonuçsuz 
kalması ve rejimin çıkmazının de
rinleşmesi böyle bir mOcadele so
nucunda mümkün oldu. PKK, dev
rimci savaşım bayrağını yOksalte
rek dev boyutlu gelişmeleri ortaya 
çıkardı. Buna karşılık, hainlere, tes
lim olanların "örgOt çökertmek" 
Ozere devrimci saflarda faaliyette 
bulunan dOşman uzantılarını dev
rım cephesinden sOrUp çıkarmak 
bir yana, örgOtlenmemekte ayak 
diretenlerin, bozgunculara ve yıkı
cılara demokrasi hakkı tanıyanların 
hali ortadadır. Bozgunculara ve yı
kıcılara devrimci saflarda yaşam 
hakkı tanımak, böylelerinin faaliyet
lerine karşı mOsamahak ar davran
mak, devrimin çıkarlarını faşizme 
satmaktır. Halkın soylu davasını 

karşı-devrime peşkeş çekmektir. 
PKK, sonuna kadar direniş çizgi-

Hele şemslye gibi açan, bir 
tanesinin bir kişiyi rahatlıkla d~ 

yurduğu, 500 metre uzaklıkta far
kedilebilen bembeyaz· mantarın · 
tadına doyum olmuyor. Mevsim 
Ilerledikçe badem, dut, elma, ar
mut, alıç, ~viz vb.'ni ylyeblldlğln 
kadar ye. Bir miktar da sırt çantana 
yerleştlr, yolda dlnlenmek Için veri
len malalarda lştahın çektikçe çı
karıp yersin. 

Bin yılların blrlkmlne sahip ZSQ
ros, şimdi daha umutlu, geleceğine 
daha bir gOvenle bakıyor. Mağrur 
Z8Qros, doruklarına yerleşen PKK 
partlzanlarının yaşam ve gelecek 
dolu canlılıklarını, coşkularını, her 
tOriO zorluk karşısındaki metanet
lerlnl, bir parça vatan topral)ını 
dUşman boyundurul)undan kur
tarmak Için yaptıkları hazırlıklan 

lzledlkçe, tanık oldukça derinden 
hissettiği buruk bir sevinçle Wm 
vücudunu bir titreme kaplamakta, 
çal)a ulaşmanın amanstz savaşımı 
Içinde olan evlatıarıyla gurur duy
makta, mağrur doruklarıyla kwl 
gOneşe bakarak gözlerini yaşam 
dolu geleceQe dikmektedir. 

Kış mevsiminin, koşulları aGır
laştırıcı ve durgunlaştıncı etkisin
den yararlanan PKK savaşçıları, 
Zal)ros'un derinliklerine çekilmiş, 
Parti ön derili) Inde bir Iç eğitimi ger
çekleştirmekte, geçmişi eleştiri 
temelinde gözden geçirip gele
ceQln plan ve programlarını oluş
turmaktalar. Fakat bu kış, çalışma
lar daha farklı ve anlamlı. Parti lll. 
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sinde sebat etmiş, kendisini "daha 
iyi bir yol"a çağıranları görmezlik
ten gelmiş, bunlar PKK'ye karşı 

savaş açtıklan ölçüde kendileriyle 
savaşmış, böylelikle faşizmi gerl
letmiştir. Başkaları ise, teslimiyet 
yolunu seçmiştir. PKK, bugün dev
rimci görevlerinin başındadır ve 
halkımızın yaşamsal çıkarlarını dev
rim yoluyla gerçekleştirmenin ar
dıcıl savaşımını yürütmektedlr. An
cak, "PKK kendi içinde diktatörlük 
uyguluyor" diyenler, kOçOk-burju
va demokralizmini de çiğneyerek 
faşist diktatörlük cephesinde top
lanmaya başlamış ve halka karşı 
savaşmanın hazırlıkları içine gir
mişlerdir. 

Evet, gerçekler ortadadır. Bu 
gerçekler çok iyi görülmelldir. Ger
çekler uğruna savaşıp kan döken
Ierin hakkı teslim edilmelidir. PKK 
bugün Kürdistan'da sadece faşiz
me karşı bir direniş savaşı geliştir
mekle kalrıııımakta, insanlığı yO
celtmenin savaşımını yUrotmekte
dir. PKK'nin kavgası Insanlığı 
eeltma kavgasıdır. Bu kavga 
doğru karşılık verilmelidir. PKK' n n 
önderlik ettiQi mücadelenin içeri
ğini doğru kavramak ve onu olduğu_ 
gibi görmek Için hiç de yiğit olmak 
gerekmez; haysiyetli olmak yeter
lidir. Biz de Cabral'ın bu belirleme
sine katılıyoruz. Bu temelde dev
rimci siyasal güçleri ve bütün d -
rost insanları haysıyetll davranma
ya, PKK'nin mücadelesini çarpıtan
lara karşı tavır almaya ve bu mDca
deleyi desteklemeye çağırıyoruz. 
·Faşizme karşı çıkan herkesi insan 
ğın soylu gelişim davasını faşizme 
karşı sawnan, devrimelllğin ve ger
çek yurtseverliğin onurunu faşizme 
çiğnettirmeyen PKK'yi bOtOn güçle
riyle desteklemeye davet ediyoruz. 

Kongresi gerçekleşmiş ve lll. Kong
re çizgisi, kişlllğin gerçekleştı 
gereken dönüşOmlerle devri 
leşmeslnl, geleceğin gör·EM&r~ırv 

başarmanın zorunlu ve kaçını! 
bir önkoşulu olarak tom militan 
dayatmakta, emretmektedlr. Geç
mlşin tasfiyeci, özerk, tutucu ve 
lklrclkll çalışma pratiği mahkum 
edilmiş ve bu temelde gel 
yOrOtOimesl gereken çalışma tarD
nı n, perspektiflerının özOm 
mesl Için yoğun bir çaba harcan
makta; milltanlar özOmsemek 
kendilerini tOm benlikleriyle çalif
malara katmaktadırlar. Geli~ 

ler karşısında her ne kadar zorla
nıimalda Ise de, lll. Kongre'nin 
aydınfatıcı çizgisi gerçek çözOm
leylcl gOç olarak, milltaniann k 
gerçekliklerine kavuşmalarını k~ 
laylaştırmakta, çözümleme g~ 
rini artırmaktadır. GeleceQin gö
revlerinln ağırlığı ve bir o kadar da 
soylutuğu billnce çıktJkça. orduJQ
mış halk gerçeklll)lne varmanm 
zorluklan kavrandıkça hazırlık çakt
maları daha da yoğunluk kazan
makta, sorumluluk billncı daha da 
gelişmektedir. 

DEVAM EDECEK 

OkuJUCuya, 
Yer dartıgı nedeniyle. bu sayıda yayıola
namayan uKOrdıstan'da GerUla Sava
şı w Taıtdye'de Demokrasi MQcad&. 
lesinin Durumu Ozerfne", "Kürdistan U
lusal Kurtulut Savaşı Gerçeği, TOrk E
~ Sınıflannın Katliamian ve Ter6-
rizrn iddiası Ozerine" lle gMIIItanlann oı. 
linden PKK lll. Kongresi" adlı yazılar ge
lecek sayıda yayınlamaya devam ecııı. 
cektir. 
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Partimizin Özgürlük At1l1m1n1 Kökleştirme Mesaj1n1n 
Bedeli Yedi Devrim Şehidinin Kan1 Yerde Kalmayacaktir 

ÖzgOriOk Atılımımızın lik evre
s.inln sonuçlarını deOerlendlrerek, 
lleriye yönelik daha köklü bir dire
nişe dönOştOrmek amacıyla, Partl
mlzin umut yOkiO mesajını KOrdis
tan'a taşıyan bir ARGK blriiOimlz lle 
sömOrgecl dOşman kuvvetleri ara
sında çıkan bir çatışmada, düşman 
çok sayıda öiO ve yaralı verirken, 
Partimizin de(jerll komutanların

dan Aydın BULUT (ibrahlm), Seyit 
ŞENPlNAR (DoOan), Mustafa Mu
hammed Ali HASAN (Hayri), Ra
mazan GEZGiNci (Celal Hoca), 
DIJWAR, SO teyman BOZKURT (Sa
it) ve Halil yoldaşlar eşsiz bir direniş 
sergilayerek şehit dOştOier. 

Partimiz tarafından, ortaya çı
kardıQı kazanımlar ve hataları ve 
yetmezlikleri temelinde gOçiCJ de
Oerıendlrmelere tabi tutulan öz
gOriOk Atılımımızın dokuz aylık so
nuçlarını, gelecek dönemı daha 
kökiO bir direnişe dönOştOrmek 

Ozere umut verici bir mesaj biçi
mlnde Olkeye taşırırken, 2 Kasım 
1987 tarihinde Cizre'nin Hlsar köyO 
yakınlarında çıkan çatışmada yedi 
yoldaşımızın şehit dOşmeslni öz
gOriOk AtılımımıZin kökleştirllme

slnln bedeli olarak kabul etmek 
gerekir. 

Devrimci direniş mOcadele
mlzln şehitlerinden Aydın BULUT 
(ibrahlm) yoldaş, 1965 yıl.ında Ele
ztO'ın Palu Ilçesine baOiı Heylan 
köyOndayoksul biryurtsever ailenın 
çocuOu olarak dOnyaya geldi. Çevre
deetkin birkonumu bulunan men
sup olduGu aşlretln ve allesinin yul198-
vertiOI, Şeyh Salt liderilGindeki Pa
lu-Genç-Hani layanına katılmıt ol
masından kaynaklanmaktaydı. Al
lesi daha sonraları deGişik alanlara 
göç ettlOI halde, yurtsever özel
llklerini bOyOk ölçOda korudu. Ulu
sal gelenek ve göreneklerini sü
rekli devam ettirdi. 1960'1ardan Iti
baren KOrdlstan'a taşırılan sömOr
gecl TOrk kapıtalizminin yerattı ve 
yerosto zenglnllklerımızı talan et
mesine paralel olarak, sınıf ayrış
ması ve yoksullaşma da giderek 
gelişti. Bunun sonucunda yoksul 
köyiOIOk kırdan şehire akmaya baş
ladı. ibrahlm yoldaş henOz çok 
küçük yaşlardayken, allesi 1970 
yılında ElazıO'dan Malatya'ya göç 
etmek zorunda kaldı. Babası sıva
cılık ve duvarcılık gibiişleri yaparak 
allanin geçimini temin etmeye ça
lıştı. Malatya yöresının asimilasyon 
politikasının ulusal özelliklerı erittel 
ve daOıtıcı etkisini en çok duyur
du(Ju alanlardan birisi olması, ib
rahlm yoldaşın klşliiOinln şekillen
mesi azerinde etkin bir rol oy
nadı. 

Daha sonraki devrımciiik yılla
rında, ibrahlm yoldaş geri toplum
sal özelliklere karşı amansız bir 
mO cadele yOrOttO. 1975 yılında ba
basının öiOmO Uzerine ailenin ge-

çim sıkıntısı daha da artmış, aoa
beylerl Iş bulmak Ozere Alman
ya'ya gitmişlerdi. AOsbeylerinin ö
nerisi Ozerlne, 1980yılında ibrahlm 
yoldaş da Almanya'ya gitti. Bir yan
dan ailenın geçlmlne katkıda bu
lunmak, öte yandan çevrenin de 
etkisiyle "hayatını kurtarmak" dO
şOnceslyle sebze ve meyve topla
ma gibi işlerde çalıştı. Bu dönemde 
Alman emperyalizminin baskı ve 
sömOrOsOnOn etkilerini Iliklerine 
kadar hissetti. Emperyalist baskı 
ve sömOrO dOzenini daha yakından 
tanıması ulusal ve sınıfsal billncının 
pellşmealnde etkin bir rol oynadı. 
lbrahlm yoldaş, Alman emperya
lizmının genelde bOtan emekçi sı
nıflar&, özelde Ise KOrdlstan'a ve 
kendi durumuna ilişkin etkilerini 
şöyle Ifade etmekteydl: 

"Yabanct bir ülkede yaşamak, 
ça/tşmak ve para elde etmek tJyle 
kolay olmadtDt gibi, kişiye toplu
munu, O/kesin/ ve allesini arat
maleta ve tJzlettlrmekteydl. Evet, 
ez/Id/m. Belki 0/kede bile o kadar 
ezllmemlştlm. iş aradtm, uzun süre 
bulamadim. Dtşarda kaldtm, aç 
kald1m, gurbet çektim, acı duy
dum. Almanlardan manevi baskı
lar ve iJtekl her türlü beslayı gtJr
dOm, çektim. Bunlar sadece benim 
üzerimde u·;-gu/anmtyordu. Benim
ki onbinlerce Kürdistanli ve Tar
kiyeliemekçinin çektiDI actlarm bir 
kesitini oluşturmaktaydi. BOtan 
bunlar bizleri doQduQumuza piş
man ettirmiş/erdi". (Özeleştiri Ra
por'undan). 

SömOrgecl TOrk dev1etlnln, oı~ 
kemlzln yeraltı ve yerOstO zengin
llklerini talan edip halkımızı yok~ 
sulluk ve lşslzll(jln bataklıOına sO
rOkleyerek, halkımızın emek gOcO~ 
no yok pahasına dışarıya satıp kur
tuluşun yolunu yurtdışına göçetme 
biçtmlnde göstererek lnsanlarımızı 
yersiz yurtsuz bırakması uygula
nan sömOrgeci ekonomik politi
kanın sonucudur. ibrahlm yoldaş 
daha kOçOk yaşlarda Almanya'ya Iş 
bulma ve "hayatını kurtarma" ama
cıyla giderken, vatanından ayrı ola
rak yaşamanın acılarını benliGinde 
duydu. Ülke sevgisinin ne demek 
olduOunu acı yaşam deneyiminden 
çıkardı. Bu özellikleriyle O aynı 

duyguları paylaşan onbinlerce Kür
distanlı gençten sadece bir tane
siydi. 

1980 askeri-faşist darbesiyle 
birlikte Partimiz gOçlerlnln al)ırlıklı 
kesimini yurtdışına çekti. Bu dO-

zenll geri çekilişle birlikte yurtdı
şında devrimci çalışmalarını geliş
tirdi. öteyandan zindanlarda MAZ
LUM, HAYRi ve KEMAL yoldaşların 
önderıtOinde başlatılan zindan di
renlşçiiiOI, botan dOnya kamuoyu
nun dikkatlerini KUrdistan Ozerlne 
çekti. Gerek Avrupa zemininde em
peryalist burjuvazinin uyguladıOı 

ekonomik ve siyasal baskılar, ge
rek zindan dlrenlşçiiiOI ve buna 
baOiı olarak gelişen yurtdışa çalış
malarımız, ibrahlm yoldaşın PKK 
Hareketine sempati d uymasının te
mel nedenlerını oluşturdu. Bu te
melde mOcadelemlze sempati du
yarak PKK lle Ilişki kurdu. 

1982 yılından 1984'e kadar Par
tlyle Ilişkilerını sempatizanlık dOze
yinde sOrdOrdO. Sempatizanlık dö
nemine derneksel çalışmalarla baş
ıayan ibrahlm yoldaş, gazete, bil
diri, aflş vb. yayınların dal)ıtımı lle 
ul)raştı. Propaganda faaliyetle
rinde bulundu; kOitOrel etkln
llklere, açlık grevierine ve gösterl
lere katıldı. Devrımcı mOcadelenın 
gelişimine paralel olarak, kadro ve 
sempatizanların da gelişme kay
detmeleri, mOcadelemlzln sOrek
lllik kazanması açısından zorun
luydu. ibrahlm yoldaş, fazla als
temil olmasa da, bu sOraçte ulusal 
kurtuluf bilineını belli ölçOda kav
radı. DevrlmciiiOI bir meslek olarak 
seçmek gerektiOinln, yarım yama
lak bir devrimelllkle kurtuluşun 

saoıanamayacal)ının bilincine var
dı. 1984'1erde profesyonel devrlm
cıııoe atılmaya karar verdi. Merkezi 
eGitimden geçerek belli bir teorik 
formaayon edindi. Kişilikte önemli 
oranda bir dönOşOmO gerçekleş
tirdi. Ocak 1984'te bölge yönetım 
birimine alındı ve 1985 yılına kadar 
aynı birimda kaldı. Kitle çalışma
larına katıldı. 1985 yılı ortalarında 
Partlye sundul)u öneri Uzerine Or
tadoOu alanına gitti. Ülkemizin sı
cak savaşım alanlarına gitmek a
macıyla kaynaOa dönüş hareketini 
kendi kişiliGinde gerçekleştirdi. 

içinde bOyayap yaşadıOı koşul
ıarın KOrt ulusal deGerierini yiyip 
bitirlcl özelliklerı nedeniyle, ibra
hlm yoldaşın ulusal kimliGine ulaş
madaki biricik silahı devrimci bllln
clydl. içinde yaşadıOı toplumsal 
koşullar kişiiiQinl olumsuz yönde 
etkilemiş, bu nedenle Partille tanış
masından sonra kendi kişııtOinde 
kaynaQa dönOşa sa(ilamak ve klşl
lll)lnde yetkin bir dönOşOmO ger
çekleştirmek Için elinden gelen ça-

bayı ortaya koymuştu. O Partlye 
yazdıOı bir raporunda durumunu 
şöyle Izah etmekteydl: 

" ... Parti saflarmda her gün her 
saat 0/key/ yaşayarak, mücade
lenin en soylusunun ()lke kay
naklafinda olacagma Inanarak, 
kendi IsteDim ve Partinin kabul 
glirmesl sonucu Ortadogu'ya gel
dim. Ve bir ytldlr Partinin sunduQu 
olanaklardan yararlanarak kendi 
eDitimimi tamamlamaya çal1şt1m. 

Beni buraya iten nedenler neler
dir? Her şeyden lince kliksüz bir 
agacm fazla yaşayamayacaQmdan 
hareket edersek, benim Avrupa'
dakl devrlmci/IQ/ml buna benzete
b/llrim. Burada kliklerime kavuş
tuQuma Inanıyorum. Avrupa'da 
Partimiz ve mücadelemiz vard1r. 
Ama ben kendi köklerine kavuşma
yan birisi Iç/n, ne kadar su verilirse 
verlls/n yaşamast zor olacaktir di
yorum. Milltan kişll/k diyordu k, teo
rik olarak algtltyorduk, ama pratik
te çokça eksikliklerimiz çtktyordu. 
Bu bir çelişki/d/. Bu çelişkinin glde
rllebllecegl yer, kiJklerlmlze ulaşa
caDtmtz ülkemiz ve gerçek anlam
dak/ mücadele alanlanmtz ola
caktir." 

ibrahlm yoldaş 1985-87 döne
mlnde Parti okul faaliyetleri Içinde 
manga komutanlıOı görevını astıe
nerek devrimci faaliyetını sordO
rOrken, pratik alanda da gelişkin 
bir formasyana kavuştu. Kampta 
bulunduQu sore Içinde olgun bir 
devrımcı klşliiQe ulaşarak, Olke 
zeminde görev üstlenme arzusu 
ve umuduyla yaşadı. ibrahlm yol
daf 1987 EytOI'Onde Partının kendi
sine Olke zemininde görev verme
alni şöyle deQertendlrmektedlr: "01· 
ke ve mücadele alanlartna akma
mn eş/Qinde bulundugumuz bu
günlerde yaşadtDtmız sevinci, coş
kuyu ve heycam tUm PartiJI yoldaş
tarla paylaşmak Isterdim. ÇOnkO 
gerçek savaşm, gerçek kurtuluşun 
ve gerçek zaferin yeri ülkemiz KOr
dlstan'dlf. Bu neden/e kalası dev
rimci bilinç /st/yen, yOffiDI vatan 
hasret/ //e yamp tutuşan, ruhu lle 
her an ve her saniye ülkeyle yaşa
yan biri Için bu günlerin ne an/ama 
sahip oldugunu, bu tarihi giJrevlere 
ulaşmak Için de en başta gtJreve 
baQitltk ve bu temelde KUrd/tltan 
Ulusal Kurtuluş Savaşt ugrunda 
şehit dOşen tUm yoldaşlarm antsına 
baDlt/tk temelinde yaramen/n zo
runluluQunu, bunun bir şeref ve 
onur oldugunu bilerek hareket edi
yorum. Tersi durum /se her tarla 
kiJiel/gl ve dOşkOn/OgO kabul et
mek olacakttr ki, hiçbir Parti mill
tam bunu kabul etmlyeceDI gibi, 
benim de kabul etmem dUşilnO
Iemez." 

ibrahlm yoldaş şehit dOşmeden 
oniki gOn önce Partisine ve yoldaş
Iarına bu satırları yazmakla moca
dele karşısındaki o soylu azim ve 
karariılıılını dile getlrmekteydl. Ey
lUl 1987 sonlannda Partimizin 01-
kenln sıcak savaş alanlarında ken
disine verdiOI görevin coşkusu ve 
derın billnciyle hareket ederek Olke 
pratll)lne atıldıQı lik gOnOnde, dOş
mana karşı yılların blrlktlrdi(JI kin 
ve öfke selini boşaltmaya doyma
dan, kahramanca bir direniş sergl
leyerek şehit dOştO. 

ibrahlm yoldaş, yoldaşlarına 
gösterdiQI saygısı ve olgunıuou lle 
saygı duyulması gereken bir klşi
IIOesahlptl. O, dOşmanın toplumsal 
yapıda meydana getirdi Ol tahribat
lara karşı kendi kişiliGinde moca
dele vermesını bildi. Partının ken
disine sunduOu bOyOk olanaklar
dan yararfanarark olgun bir dev
rımcı klşiiiOe ulaştı. "Devrımci teori 

olmadan devrımcı eylem olmaz" 
likesinden hareket ederek, teorik 
alanda Ileri bir derlnleşmeye ulaştı. 
Bu temelde politık öngörO ve du
yarlılıOını geliştirdi. O şirin bir Os
luba sahip olan d&Oerll bir yolda
şımızdı. 

SömOrgecl TOrk devJetınin KUr
distan toplumunda yarattıQı tahri
batlara en çok maruz kalan, ulusal 
dil ve kOltarOne en çok yabancıla
şan bir arkadaş olmasına ra() men, 
teorik bilincini zorlayarak kök e
rine ulaşmaya çahşb. Bu çaba
larında bOyOk bir başarı sa(jlay -
rak, TOrk sömOrgeciiiOinln yaban
ellaştırıcı politikalarını kendi şah
sında yerlebir etti. 

ibrahlm yoldaş şirin Oslubu·, po
litik öngörOsO, derın billnci ve ola -
ları kavrama yetenSOl lle TOrk 80-
mürgeclliQinln toplumumuzu eri
ten, göçerten ve ulusal yapım 
parçalayan politikasını kendi 
sında yenligiye götOrerek kayna 
dönOşa saOiadı. O bUtOn olum 
özellikleriyle her zaman bize reh
berlik edecek bir rehberimiz olar 
tarihimizin yOcellklerlndekl onurı 
yerını alacaktır. 

Eşsiz direniş kahramanlarımıı

dan Hayri yold&f (Mustafa Muham
med All HASAN} 1963 yılında Bey
rut'ta dol)du. TOrk sömOr 
Olntn 1925-40 yılları arasında KOr
dıatan'da lzlediOI ekonomik ve si
yast baskı ve sömOrO polltlku 
nedenlyht, birçok yoksul Kart köy
IOsO "kurtuluş yolu"nu kendi top
raklannı terkadefak yurtdlflna göç
etmekte bulmuştu. Hayri yold8fln 
allesi de bu yıllarda aynı nedenlerle 
Omerif'nin Merct köyünden kalkıp 
Beyrut'a yerleşmiş yoksul ve yurt
sever bir alleydl. Hayri yoldaş Ol ka
sinden yüzlerce kilometre uzakta 
lfsiZIIk nedeniyle, allesiyle birlikte 
yoksullul)un, horlanmanın ve eztl
mlşiiOin en katmerlisini yaşadı. 

B OtO n bunlar O'nda bul( ı ve sömO
rOye karf' mOthiş bir kin ve öfke 
geliştirdi. Daha kOçOk yaşlardan 
başlayarak allesinin geçimini te
min etmek amacıyla lokanta, fırm 
ve otel lşçiiiOI yaptı. Son olarak 
aQabeylnln yanında otoboyacısı o
larak çalıştı. 

Uzun bir siyasal yaşamı bulun
mamakla birlikte, 1978'1erde önce 
El Salka, daha sonraları KOrt Dev
rımcı Komitesi ve LObnan Kartıeri 
Sosyalist Partisi gibi örgOtlerle kısa 
aralıklı Ilişldleri oldu. Kısa bir sOre 
geçtikten sonra sözkonusu örgOt
lerln kurtuluşla alakalarının olma
dığını ve yanlış tutumlar Içinde bu
lunduklarını görOnca kendilertyle 
llklşkllerlni kesti. 

1982'de Hareketimizin yurtdışı 
alanlarına çekilişi ve Olkemlzde 
sergilenen zindan direnlşçiiiQI, bir 
bOtOn olarak Hayri yoldaşın allesini 
Parti Hareketimizin taraftarı duru· 

devamt 27. sayfada 
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