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( SERXWEBÜN Mart 1987 Sayfa 2) 

1987 NEWROZ KAMPANYASI: ULUSAL KURTULUS • •• • •• • •• • • • •• • MUCADELEMIZDE GUCLU BIR EYLEMLILIK DONEMI 

15 Ağustos Eruh ve Şerndinil 
eylemleriyle başlayan 1984-86 
dönemi ulusal direniş mocade
lemizde bir kahramanlık dönemi 
olmuştur. Bugün TOrk faşist sö
mürgecillğinin panik ve telaş 

içinde her türlü karşı-devrimci 

olanaklarını kullanarak engelle
meye çalıştığı, fakat her gO n daha 
büyük, daha da güçlü mevziların 
elde edildiği zafer üstOne zafer
Ierin kazanıldığı bir mücadele 
seviyesine ulaşılmışsa; bunun 
temelinde 15 Ağustos eylemleriy
le başlayan ve gelişen gelişme
ler, dökOlan kanlar, çekilen acı ve 
ızdıraplar ve görkemli bir kahra
manlık yatmaktadır. Faşist TOrk 
sömürgecil Iğ inin baskı ve şiddet
le insanlık dışı bir yaşamı, boyun 
eğmeci ve işbirlikçi bir kişiliği tom 
topluma egemen kılmaya ve kar
şı-devrimci otorite albnda sus
muş bir insan tipini yaratmaya 
çalıştığı bir ortamda, Kürdis
tan'da silahlı kurtuluşçu güçleri
mizin geliştirdiği eylemler: halk 
kitlelerinin biriken kin ve öfke
sinin şahlanışı, her türden ihanet 
ve işblrllkçlllğe vurulmuş bir 
şamar, düşmanın Uzerine yOrU
made cesaret ve gO? yaratmanın 
bir kaynağı olmuştur. KUrdis
tan'da patlayan silahlar ve geliş
tirilen direniş sadece Kürdistan 
halkına cesaret ve güç vermekle 
sınırlı kalmamış, dışardan gelişti

rilecek direnişten umutlu birbek
leyiş içinde olan tutuklu savaş 
esirlerine, Türkiyeli emekçitere 
de direnişçi bir ruhun yansıtılma
sında yol gösterici olmuştur. 

Kürdistan halkının PKK önderli
ğinde mücadele etmekte ısrarlı 
olduğunu, boyun eğmeyeceğini, 
direnişten başka bir yolu kabul 
etmeyeceğini bir mesaj olarak 
tüm dOnya insanlığına da duyu
ran ve Kürdistan çapında yay
gınlaşan, halk kitlelerinin des
teğini kazanarak gelişen 1984-86 
dönemindeki eylemler ulusal 
kurtuluş cephesi ERNK'nin ilanı
na yol açan bir gelişmeyi de 
sağlamıştır. 

Bir kıvılcım olarak Eruh ve 
Şemdinll'de başlayan ve etkileri 
tom dOnyaya yansıyan ve KOrdis
tan'ın dört bir tarafmda yaygın
laştırılan 15 Ağustos devrimci 
eylemliliği; devrimci çizginin ke
sin zaferi, Parti taktiğinin bir kez 
daha pratikte sınanması, halkı
mız için bir Inanç ve birliğin pe
kiştirilmesi, mOcadelemjzjn ulus
lararası kamuoyuna da yan
sıması, düşman saftarında panik 
vetelaşın geliştirilmesi, teslimiyet 
ve işbirlikçiliğin ezilmesi gibi ge
lişmelere neden oldu. Karşı-dev
rimci güçlere darbe vurulması ve 
ezihnesi temelinde ancak halkı
mızın birlik ve butOnlüğünO sağ
tamanın mümkün olablleceOinl, 
bu temelde ancak kitleleri örgüt
lemenin olanaklı olabileceğini bu 
eylemlilik sürecinin pratiği kanıt
lamıştır. 1984-86 döneminde fa
şist TOrk devletinin almış olduğu 
bütün önlemlere rağmen birçok 
şehidin kanı pahasma da olsa 
büyük mevziler kazanıldı. En 
başta mücadelemiz halkın içinde 
kök saldı. Halk kitlelerinin güçlü 
maddi ve manevi destegi 01-
kede ve yurt diŞinda kazanıla
bildi. Verilen kayıplann yerlerine 
yenileri yaratiidı. Savaş içinde 

• 

yoğrulan savaşçılar önemli de- runları ele alındı, tartışıldı ve 
ney ve taerObeler kazandılar. karara bağlandı. Halkın ulusal 
DOşmanın kofiuğu ve gerçek kurtuluş cephesi içinde siyasal 
niteliği, taktikleri pratik yaşam örgütlendirilmesinde rol aynaya
içinde daha iyi kavranıldı. Türk cak olan yaygın gerillanın tom 
faşist devletinin işkenceci asker ülke çapında örgOtlendirilmesi, 
ve polisinden yüzlercesi, yerli tom halkın orduyu güçlendirmesi 
ajan ve muhbirlerden yOzlercesi gerektiği, yaratılacak siyasal olu
cezalandırıldı. Sömürgeci devle- şumların halk savaşını destekle
tin ekonomik kaynakları tahrip meyi temel alması gerektiği Uze
edildl, ekonomik değerlere el rinde duruldu. 1987 yılının yeni 
konuldu. Savaş insiyatifi ele geçi- bir hamle ve direniş yılı olarak ele 
rilerek, düşman savunmaya zor- alınması, buna göre bir planla
landı. Bu savaşta düşman tOm manın yapılması ve pratlge geçi
karşı-devrimci önlemlere baş- rilmesi tartışıldı. lll. Kongre, 15 
vurdu. "Köy koruculuğu", "Piş- Ağustos'la başlayan silahlı dire
manlık Yasası", "Stratejik köy- niş mücadelemizin sağladığı ka
ler'', "Vurucu özel tlmler" vb. özel zanımlar temelinde, halk savaşı
savaş tedbirleri alındı. BUtOn nın daha gelişkin bir aşamasına 
basın-yayın organlarında çarpıtı- geçilmesini ve ARGK'nin örgüt
cı, yalan haberler geliştirilerek, lendirilmeslnl karar altına al
gelişmeler gizlenmeye ve farklı mıştır. Kongre sonrası 1987 Kış 
yansıtılmaya çalışıldı. Fakat bü- döneminde faşist-sömOrgeci bir
tOn bunlar mücadelemiz! daha Ilkiere ve ajan-milis çetelere vu
gOçlü gelişmeler sağlamaktan rulan ağır darbeler, alınan karar
alıkoyamadı. özellikle 1985 son- ların pratiğe geçirilmesinin bir 
larına kadar Parti taktiğinin doğ- başlangıcıdır. 

ru ve yeterli uygulanmamasına Silahlı direniş kuvvetlerinin 
rağmen sağlanan güçlü gelişme- sınırlı darbeleri karşısında ordu
lerta Partimjzjn lll. Kongresi'ne su işlemez hale gelen faşist TOrk 
gidildi. devleti yerli ajan-milis çetelerini, 

Parti lll. Kongresi'nin en çok "köy korucu lan" adıyla silahlandır
ele alıp tarbştığı hususlardan mış, bunlar eliyle gelişmelerin 
birisi de silahlı mücadele oldu. önOne geçmek istemiştir. 1987 
Geçmiş dört yıllık (1982-86) si- öncesi dönemde mocadelemize 
lahlı direniş mücadelemizin sağ- karşı bilinçlice suç işleyen bu 
ladığı gelişmeler, ortaya çıkan · yerli mills-ajan kesimine vurulan 
yetersizlllder çok yöniO ele alınıp darbeler sonucu büyük oranda 
tarbşıldı, gelecek döneme ilişkin gOçlerl dagıblmış, bilinçlice bu 
kararlar alındı. Geçmiş dönem görevi kabullanmeyenler ise vaz
pratiğinde silahlı mücadele takti- geçirilmiş, silahlı kurtuluş kuv
ğinin doğruluğunu kanıtladığı, vetlerine teslim olmuşlardır. An
halkımazın Cephe içinde örgOt- calc tOm uyanlara rağmen ailece 
lendirilmesinde, birliğinin sağ- düşmana gönüllüce uşaklık yap
lanmasında bu aracın temel maktan vazgeçmeyen, silahlı 
alınması gerektiği, kitlelerin si- güçtarimize kurşun sıkan, halk 
lahlı mOcadeleyi destekiernekte kitlelerini ihbareden kaşarlanmıŞ 
karartı olduğu gerçekliğine bir bir avuç halk düşmanı kesim de 
kez daha parmak basıldı. mücadelenin önünde engel ol-

Kürdistan çapında ve . yurt maya devam etmişlerdir. Fa
dışanda önemli bir kitlesel güce şist-sömürgecl saldırgan güçler
sahip olduğumuz, önemli oranda den daha çok saldırganlaşan ve 
bir savaşçı birikimine, teknik silahiandırıian bu güçler bu ko
araç, gerece sahip olduğumuz. numlanyla mücadelemizin önün
geçmiş dört yıllık pratiğin ka- de birincil derecede engelleyici 
zandırdığı çok güçlü deney ve bir rol oynamış ve oynamakta, 
tecrübelerin olduğu dikkate alı- silahlı güçlerimizin esas hedefleri 
narak silahlı mücadelemizin da- durumundadırlar. 
haOstblraşamasınageçilmesini, Partimizin lll. Kongresi, mO
Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu cadelemizin önünde engel olan, 
(ARGK)'nun örgOtıendirllmesinl bilinçlice suç Işleyen, Ihanet ve 
lll. Kongre karar altına aldı. Halk uşaklıktan vazgeçmeyen ve bu 
Kurtuluş Ordusu'nun yönetmeliği konumlanySa halkımızın kanına 
çıkarıldı. Yeni bir hamle olan elini bulayanlar yaşa ve cinsiyeti 
Ordunun örgütlendirilmesi so- ne olursa olsun ezilmesini, engel 

olmaktan çıkarılmasını karar altı
na almıştır. işte bu karar 1987 
atılımındagerçekleştirilen birdizi 
eylemle hayata geçirilmiş ve ge
çirilmeye devam edilmektedir. 
Bu eylemsel atılım bir temizlik 
harekatını başlatmıştır. Namuslu 
olanlar, dürUst olanlar düşmana 
hizmet etmez, mOcadelemlzln 
yanında yerlerini alır. Aksi 
taktirde bilerekten ihanet ve 
uşaklık yolunu seçenleri de artık 
KUrdistan halkı ve onu temsil 
eden ARGK'nin silahlı güçleri 
affetmeyecektir. Kış döneminde 
gerçekleştirilen eylemler, bunu 
kanıtlamaktadır. Kışın engelleyici 
koşullarına rağmen, faşist Türk 
devletinin çapulcu ordusunu, 
özel timlerlni, köy korucularını, o 
çokça övdüğO fiziki engel ve 
teknik gücUnO harekete geçirdiği 
bir durumda, darbe üstüne darbe 
yemekten kurtulamaması ve kış 
dönemi taarruz eylemlerinin ba
şarılı geçmesi gelecekte daha 
gOçiO mevzileri kazanmanın mut-

tak bir göstergesi, faşist sömür
gecilerin ise yenilgilerden kurtu
lamayacaklannın açık bir işare
tidir. Halkımız açısından ise kor
ku, telaş ve boşa çıkaramaya
caklarının, engelleyemeyecekle
rinin itirafina yol açan kış dönemi 
devrimci eylemlerimizin yan
kılarını ülkenin dört bir tarafına ve 
ülke dışı alanlarına yansıtmış, 

mOcadelemizin meşruluğunu 
tom dOnyaya bir kez daha du
yurmuştur. 

Yeni dönem Kış Taarruzu 
eylemleri Halk Ordusu'nun inşa
sında atılan başarılı bir adım 
olarak zaferi garantilemiş olması 
itibarıyla sadece faşist Türk dev
leti ve her türden işbirlikçilerinin 
saldırılarına maruz kalmakta sı
nırlı olmamakta, aynı zamanda 
dünya gericiliğinin de ciddi bir 
sorun olarak gördüğü, tarhşma 
konusu ettiği ve engelleme ça
basında olduğu bir öneme sahip
tir. Bunun için de gelişen eylem
lerin bilançosunu vererek, bu 
kampanyanın yankılarını ve y~ra
tılan siyasal ortamı kavramak 
mümkündür. 

1987 yenı atılım ve direniş 

yılında, silahlı kurtuluş kuvvette
rlmlz, ajan-mllis ağının başını 

çeken, sömOrgecl barbar asker
polis güçleriyle sOrekli operas
yanlara katılan, halkımıza kendi 
elleriyle köy meydanlarında Iş
kence yapan, devrimci ve yurtse-

verierin katllleri durumunda bu
lunan, geçmişte yapılan uyanlara 
ragmen tüm aile fertlerini de 
böylesi bir ağ içinde tutarak 
mücadeleye karşı kullanan, kitle
lerin kin ve öfkesini Uzerine 
çeken, gelişmenin önünde engel 
durumunda bulunan devrim ve 
halk düşmanı güçlere karşı bir 
dizi saldırı geliştirdi. Bu saldırılar 
sonucunda ajan-mllis takımının 
toplantı halinde oldukları evler 
toptan imha edildi. Halka karşı 
işlenen agır suçların cezası, bu 
suçlara iştirak edenler ve tO m aile 
fertleri ölümle cezalandırıldı. Yi
ne "köy korucularını" korumakla 
görevli bulunan sömürgeci ordu
nun askerleri ölümle cezalandınldı. 
Sömürgecilerin ekonomik kay
nakları tahrip edildi. 

1987 Ocak ayının başından 

itibaren ARGK'ye bağlı silahlı 
kurtuluş kuvvetlerinin geliştirdiği 
eylemler ve sonuçları şöyledir: 

1) 10 Ocak 1987'de Siirt'In 
dağlık kesiminde operasyon bir
liklerinin yolunu açan dozerler ve 
kar makineleri yakılmıştır. 

2) 17 Ocak 1987 günO Mar
din'in Gercoş ilçesine bağlı Seki 
köyUnde köy korucularının top
lantı yaptığı ev basılmış, olayda 
halk d0şmanı10 ajan-milis ölüm
le cezalandırılırken, çok sayıda 
hain de yaralanmıştır. 

3) 22 Ocak'ta Hakkarl-Ulude
re'nin Ortabağ köyüne yönelik 
yapılan bir dizi seri operasyonda 
8 civarında köy korucusu öiOmle 
cezalandırılırken, 1 O'un üstünde 
de yaralanan olmuştur. 

4) 23 Ocak'ta Mardin-Midyat 
ilçesine bağlı Başyurt köyü Gün
dikkörte mezrasına yapılan bas
kında 10 ajan-milis ölümle ceza
landırılırken, olayda çok sayıda 
hain deyaralanmıştır. Bu olaydan 
sonra çıkan çatışmada faşist 

çapulcu askerlerden altısı öldO
rOimüştUr. 

5) 19 Şubat'ta Siirt'In Eruh 
Ilçesine bağlı Çimencik köyO 
muhtarının evinde köy korucu
larının yaptığı toplantı basılmış, 

olayda 2 halk düşmanı cezalandı
rılmış, çok sayıda yaralananlar da 
olmuştur. 

6) 22 Şubat'ta Hakkari-Ulude
re'nin Taşdelen köyünde ajan
milislerin toplantı yaptıkları ev 
basılmış, 14 kişi ölümle, 9 kişi ise 
yaralanmak Ozere hakettikleri 
cezaya çarptırılmışlardır. 

Gece-gündüz demeden ka
dın, çocuk bütün aile fertleriyle 
sömOrgeci faşistlerle içiçe yaşa
yarak ulusal bağımsızlık mOca
detemlze karşı en bUyük suçu 
işleyen bu ajan-mllls takımına 
yönelik gerçekleştirilen eylemler, 
TC'nin gerici basınında "masum 
kadın ve çocuklar vuruldu" biçi
minde yansıtılarak gerçekler 
çarpıtılmaya, kamuoyu olum
suz yönde etkilenmeye çalışıldı. 
Aslında silahlı kurtuluş kuvvetle
rinin vurduğu darbeler altında ne 
faşist TC'nln oluşturdugu "köy 
korucuları" kendilerini koruya
blldl, ne de onlar "köy korucu
tarım" koruyablldiler. Bir halkın 
direnişi karşısında, karşı-dev

rimci saflarda doğan panik ve 
şaşkınlık ortamında birbirlerini 
koruyamaz gafletiyle karşı kar
şıya kalan sömürgecl çapulcular, 
günlerceyaptıkları hava saldırı la-
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rıyla acizliklerini bir kez daha 
ortaya koydular ve yenilgilerini 
kabullendiler. En yetkililerinden 
biri olan faşist içişleri Bakanı, 
"Her tOrlü yöntemi denedik, baş
ka yöntem varsa bilen gelsin 
söylesin" biçiminde yaptığı itiraf
lar, halkımızın daha binlerce 
yöntemle geliştireceği halk sava
şı karşısında yenilgilerini, halkı
mızın ise zaferini Ilan etmiştir. 

Ordumuz ARGK'ye bağlı si-

lahlı kuwetlerimizln geliştirdiği 

eylemler, halkımız ve dünya ileri
ciliği arasında sevinç ve gururla 
karşılandı. Etkileri bUtOn dünya
ya yayıldı. Çünkü lll. Kongre 
sonrası en zor olan kış mevsi
minde bu düzeyde başarılı ey
lemlerin geliştirilmesi Kürdis
tan'da Halk Ordusunu geliştirip 
gOçle'}dirmenin ve zafere ulaş
manın olanaklı oldul':)unu, lll. 
Kongre kararlarının isabetliligini 
göstermekteydi. Yaratılan olumlu 
etkileri kırmak ve ulusal kahra
manlık ayı olan Mart ayında geli
şebilecek eylemleri engellemek 
için faşist çapulcu Türk ordusu 
karadan ve havadan tüm gücOnO 
harekete geçirdi. Savunmaya 
geçerek darbelere hedef olabile
cek hedefleri koruma altında 

tuttu. Yine basın ve yayın organ
larında başvurulan çOrOmOş ya
lan-sahte ve demagojllerle ey
lemcilerin Olke dışından, sınır 

ötesinden gelip, döndüklerini 
yaymaya başladılar. Kısa sOrade 
kendi çapulcu deyimleriyle "terö
ristleri" yakalayacakları yaygara
sına kapıldılar. Karadan yapılan 
operasyonlarda, halkımıza yapı
lan tOm baskı ve işkencelere rağ
men, sonuç alamayan faşist sü
rüler havadan rastgele sivil halk 
kesimlerine yönelik saldırılarda 
bulundular. Bu saldırılarda "PKK'
nln kamplarını imha ettik" biçi
minde açıklamalarda bulunarak, 
eylemlerin yarattığı ektilerı kır

maya, panik ve korkuyu hakim 
kılmaya, içine düştükleri başarı
sızlıklar karşısında moral takviye 
etmeye çalıştılar. Halbuki hava 
saldırılarında Kuzey ve Güney 
Kürdistan'da rastgele masum 
tıalkımızın yaşadığı alanlar bom
balandı. Bahsettikleri alanlarda 
PKK'nin kamplarının olmadığını, 
bu hava saldırılarında silahlı güç
lerimizin en ufak bir darbe yeme
diğini hemen belirtellm. PKK 
bugün KUrdistan halkının deste
gina kavuşmuş bir gOçtOr. Par
tlmiz önderliğinde ordumuz 
ARGK ve cephemiz ERNK safla
rında bir halk mücadele ediyor. 
Halkımızın yaşadığı her alanda, 
ülkede ve ülke dışında mücade
leye destek sunan Kürdistanlı her 
yurtseverin evi TOrk sömOrgeciU-

ğine karşı kullanılacak bir kamp, 
her aile ferdi ise bir savaşçı 

olarak anlaşılmalıdır. Halkımızın 
inancını pekiştirmiş, gOvenini ka
zanmış, beyin ve yüreğini ka
zanmış olan Partimizin kimin 
desteğine dayandığını, gücOnO 
kimden aldığını sürdürülen savaş 
pratiği ispatlamaktadır. 

Faşist TOrk devletinin tom 
ordu gücono alarma geçirdiği, 
karada ve havada geliştiriten 

' operasyonlarla -bu operasyon-
lar direkmen Genelkurmay Baş
kanlığınca yönetiliyor- muhte
mel eylemlerimizi engellemeye 
çalıştığı bir durumda, çapulcu 
ordunun hava saldırılarına misil
Ierne amacıyla silahlı kurtuluş 

kuwetlerimlz tarafından bir dizi 
eylem daha gerçekleştirildi. 

Hava saldırılarına karşı ger
çekleştirilen mislllerne eylemleri 
şunlardır: 

1) 3 Mart 19B7 gOnO, Diyarba
kır'abağlı Eğil'de jandarma kara
koluna yapılan baskında çok 
sayıda asker ölümle cezaıandı
rıldı, birçoğu yaralandı. 

2) 4 Mart'ta Viranşehir'de bir 
gösteri yapıldı ve Atatürk bOstO 
tahrip edildi. 

3) 5 Mart'ta Ceylanpınar Dev
let Üretme Çiftliği'ne yapılan bas
kında 100'1erce traktör ve diğer 
araç ve gereçler yakıldı. Bu ey
lemde milyarlarca maddi hasar 
meydana geldi. 

4) 7 Mart gOnO Mardin'In 
Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol 
köyOne yapılan baskında köy 
korucuianna vurulan darbede 
ajan-milis takımından B kişi 
ölümle cezalandırılırken, çok sa
yıda kişi de yaralandı. 

5) Mardin, Hakkari'de sürekli 
çatışmaların olduğu, bu çatışma
larda sayısı bilinmeyen çok sayı
da sömOrgecl askerin öldOrüldO
ğO veya yaralandığı bilinmekte
dir. 

6) 13 Mart'ta Afşin-Eibistan 
termik santraline sabotaj eylemi 
dOzenlenmiştir. 

Bu Eylemlerle halkımızın kat
ledllmeslne, baskı, işkence. ve 
sOrgüne göz yumulamayacağı, 
yapılan yalan ve çarpıtmaların 

gerçek dışı olduğu, sömOrgecl 
güçlerin yetkili ağızların belirttiği, 
"Bunlar s1mr ötesinden gelip 
eylem yapwor/ar, tekrar gidiyor
lar" iddiasının aldatmaca olduğu, 
kurtuluş kuwetlerinin Iç atan
larda eylem yapma gücOnda 
olduğu, halkımızın desteğine da
yanıldığı, açıkçası düşmana karşı 

bir halkın savaştığını, artık halkı
mızın hesap sorma gücünde 
olduğu, ihanete ve uşaklığa fırsat 
verilemeyeceğinl, halkımız açı

sından zaferin 

Mart 1987 

mOrgeeller için ise yenilginin 
kesinleştiği bOtün çıplaklığıyla 

gözler önüne serllmiştir. 
Kış döneminde yoğun eylem

liliğin yaşandığı bir alan da Avru
pa oldu. Avrupa zemininde de 
KOrdistanlı yurtseverler ve ilerici 
kamuoyu gelişmeler karşısında 
duyarlı davrandı. Halkımız bu 
alanda da sömOrgeci güçlerin 
açmış olduğu savaşa seyirci kal
madı. Halkımızın direniş ve ey
lemci ruhu burada da yaşatıldı. 
Yapılan gece, yürüyüş, işgal, 

ulaşımı engelleme, basın toplan
tıları vb. eylemiere binlerce yaşlı, 
kadın, çocuk katıldı. Eylemci her 
yurtsever kin ve öfkesini haykırdı. 
Emperyalizmin gUvenlik güçle
rinin saldırılarına ve engellemele
rine boyun eğilmedi. TC'nln ve 
emperyalizmin mills-ajan takı

mının mocadelemizi yaşamlarını 
örgütlemenin bir aracı olarak 
görmelerine fırsat verilmedi. Bu 
uğurda Cephemizin kahraman 
savaşçısı olan Ahmet AYDIN 
yoldaş şehit verildi. Bağımsız ve 
KUrdistan uğruna her toriO feda
karliğı Avrupa zemininde de gös
tereceği ni kanıtlayan kitlesel ey
lemterimiz, uluslararası kamu
oyunda önemli etkilere neden 
oldu. 

Avrupa'da başvurulan eylem
lerde, Adana cezaevinde tutuklu 
yoldaşlarımızın başlattıkları açlık 

grevi lle dayanışma gösterildi. 
Yine başta Diyarbakır olmak 
üzere diğer cezaevlerinde sürdO
rOien insanlık dışı baskı ve Işken
celer protesto edildi, bu yotdaş
larımızın direnişi ile dayanışma 
içinde olunduğu kamuoyuna 
yansıtılmaya çalışıldı. 

Faşist TOrk devletinin Dersim 
ve KUrdistan'ın diğer alanlarında 
başvurduğu sOrgUn uygulama
ları sürdOrdüğO kara ve hava 
operasyonları ve saldırıları, yü
rOttOğO özel savaşa karşı tavır 

alındı, durum protesto edildi. 
isveç devletinin Kürdistanlı yurt
severiere yönelik tutumu protes
to edildi. Alman devletinin TC'ye 
sunduğu askeri yardımların hal
kımıza karşı bir imha aracı olarak 
kullanıldığı, bunu yapmakla Al
man devletinin de bu suça ortak 
olduğu belirtildi, durum protesto 
edildi. Kış ve ilkbahar eylemsel 
atılımının, Avrupa'da geliştiril

mesi, uluslararası kamuoyunda 
büyük yankılar yarattı. Bu eylem
lerin niteliği ve yarattığı sonuçlar 
şöyledir: 

17 Ocak 1987 günü Bonn'da 
basın toplantısı, 1 O Şubat isveç'te 
insan Hakları bOrosuna başvurma 
ve isveç devletinin uygulama
larını protesto etme, 17 Şubat 
Bonn b~sın toplantısı, Bonn isveç 
konsolosluğunun işgal ed si, 
19 Şubat Münih'te isveç konso
losluğunun işgal edilmesi, 20 
Şubat DOsseldof'da isveç konso
losluğunun işgal edilmesi, 21 
Şubat'ta Berlin'de BBC ve DPA 
merkez bürolarının Işgal edil
mesi, 22 Şubat Danimarka-Ko
p~nhag'ta BM şubesinin işgali, 25 
Şubat günü Den Haag Türk 
konsolosluğu, Köln Dom kilise
sinin işgall, Den Haag TOrk kon
solosluğu önünde gösteri, 26 
Şubat Hamburg Türk konsolos
luğu önünde gösteri, 26 Şubat 
Frankfurt'ta yürüyüş eylemleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu eylem
lerin ağırlıklı bir kesimi isveç 
devletinin tutumunu protesto et
me, diğer bir kesimi de faşist 

TOrk sömOrgecillğinl protesto 
eden eylemler olmuştur. 

3 Mart gOnO, Hamburg TOrk 
y, y 

bürosu, Stuttgart Radyoevi, Han
nover Belediye binası, Bielefeld 
TOrk bankası, Duisburg THY 
bürosu, Dortmund THY acentası, 
Hollanda Dışişleri Bakanlığı işgal 
edilmiş, Avusturya-Viyana'da 
basın toplantısı gerçekleştiril

miştir. 

5 Mart'ta Avusturya-Viyana'
da Oç gOniOk açlık grevi, 6 
Mart'ta Bonn basın toplantısı, 17 
Mart isviçre'de yürOyOş, NOrnberg 
TOrk konsolosluğunun işgali, 

Hollanda'da yürüyüş eylemleri 
yapılmıştır. 

9 Mart günü Belçika-BrOk
sel'de Türk konsolosluğunun iş
gal edilmesi, 10 Mart'ta Hanno
ver'de yürüyüş, Belçika'da basın 
toplantısı, Strasbourg TOrk kon
solosluğu önünde gösteri, Avru
pa Parlamentosuna doğru yürü
yüş, Hollanda'da ulaşımı engel
leme, Hamburg'da gösteri ey
lemleri, 12 Mart günü Paris'te iki 
işgal eylemi, Bonn Dışişleri Ba
kanlığının işgali, Duisburg oto
benını ulaşıma kapatma, Frank
furt'ta S-B ah n ulaşım hatını ulaşı
ma kapatma, TOrk konsolosluğu 
önünde gösteri, Hamburg'da 
ulaşımı engelleme eylemleri ger
çekleştirilmiştir. Sonuçları elimi
ze ulaşmayan ve devam eden bu 
nitelikli birçok eylem geliştiril

miştir .. 
Mart ayında yapılan eylemler 

faşist TOrk devletinin sOrgUn, 
operasyon, işkence ve hava sal
dırılarını protesto etme amacını 
taşırken, yine Alman devletinin 
Türk devletine yapmış olduğu 
yardımları protesto amacını taşı
yan eylemler de gerçekleştiril

miştir. 

Sömürgecileri ve tşbirlikçi

lerini teşhir etmede önemli bir rol 
oynayan Newroz direniş geceleri, 
şimdiye kadar Avrupa'nın deği
şik alanlannda B yerde gerçekleş
tlrilmiş, bu gece le re 1 O bini 
aşkın kitle katılımı sağlanmıştır. 

19B7 yılının başlangıcında geli
şen direniş eylemlerimizin yarat
tığı siyasal gelişmeler bOyOk ol
muştur. BUtUn dünya Partimizin 

. Kongresi sonrasında doğacak 
gelişmeleri bekliyordu. Böylesi 
bir bakteyişin olduğu bir dönem
de gerçekleşen eylemlerin yankı
ları bir 15 Ağustos'un başlangıcı 
kadar bUyük oldu. Herkes, tom 
gerici ve ilerici dOnya basın ve 
yayını gelişmelere yer verdi. Yo
ğun tartışmalar ve yorumlar ge
lişti ve gelişmeye devam ediyor. 

Ülkede ve ülke dışında halk 
kitlelerı bu eylemlerle birlikte 

da-

Sa~a 3) 

ha iyi kavradılar. Kitleler daha 
çok güven ve cesaret edindi. 
Mücadeleye ilgi artmaya başladı. 
DOşmana karşı ise kin ve öfke 
daha da gelişti. Herkes, "Devrim 
yapabilecek tek güç PKK'dir" 
biçiminde yorumlar yaptı. Bu 
kanı egemen oldu. 

Türk faşizminin gerici basını 
da çeşitli yorumlar içine girdi. 
Bazıları, "Kürt sorunu"ndan bah
setmeye başladılar. Olayın ön
lenmesi gerektiği, ezilmesl ye
rektiği noktasında TC'nin tom 
siyasal güçleri birleştiler. Ortak 
amaçlı, farklı çözüm yolları öner
diler. Kürdistan'daki gelişmeler 
üzerinde özel toplantılar düzen
lendi. TC'nin saflarında büyük 
telaş ve tedirginlik başladı. Çok 
yönlü tartışmalar gelişti. 

Faşist-sömOrgeci TOrk devle
tinin baskı ve işkenceleri ve 
Kürdistan'da başvurduğu sOr
gün, operasyon ve hava saldırı
ları dOnya ilerici kamuoyunda 
tepki ile karşılandı. KUrt halkının 
varlığı, haklılığı Avrupalı güçler 
arasında da tartışmalara yol açtı . 

Farklı yorum ve yaklaşımiara 

varan gelişmeler sözkonusu ol
du. 

TOrk ve KUrt solu geçinenler 
Ise gelişmeler karşısında Işbir

likçi karakterlerini bir kez daha 
tekrarladılar. KUrdistan'dan bah
settiler, ama Kürdistan'daki geliş
meyi yaratan gOcO Inkar etme
ye, onu efendileri TC'den b le 
daha olumsuz değerlendir 

geleneğinden vazgeçmedıle • 
Partimizin militanları katledilir
ken, halkımıza süreklilaşan baskı 
ve Işkenceler uygulanırken, ses
siz kalan bu işbirlikçi takımı, ne 
zamanki bir hava saldırısı gelı
şiyorsa bu saldırıyı sadece GO n~ 
KOrdlstan'a yapılan bir saldı 

olarak degerlendirip Partimi 
rotonu inkara ve çarpıtmaya al
kışan bir tutum içine giriyortar 
Avrupa zemininde mücade 
mizin yarattığı elverişli ortamdan, 
"solculuk" ve "KOrtiOk" adına 

yararlanmaya çalışıyorlar. Bu 
eylemlerle birlikte bu uşak takı-

, 

mının iştahı uluslararası çapta 
daha çok kabarmaya başladı, 

Partimizin geliştirdiği mücade
leyi TC'den daha çok inkar edi
yorlar ve düşmanlıklarında ısrar
lı davranmaktadırlar. 

Mücadelemiz lehine elverişli 
koşullar ve olumlu siyasal geliş
melere yol açan yeni dönem 
eylemleri ardından çeşitli gOçle
rin soruna yaklaşımını incele
mek gerekiyor. 
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Şanh Newroz At1hm1 Kemalist Sömürgeciliğin inkarci T~tumunu K1rd1 

BURJUVA BASlNI FASlST TÜRK 
SÖMÜRGECiLiGiNiN YENiLGiSINi BELGELiYOR 

1987 yılına görkemli bir tarzda 
giren ulusal kurtuluş mücade
lemiz, bu yılın lik iki ayında yaratı
lan gelişmeler ve sağlanan ka
zanımlarla daha ileri ve önemli 
bir konuma gelmiş bulun
maktadır. Yüce Marksizm-Le
ninizm öğretisinin ışığında, 9 
yıllık Parti tarihimiz ve son üç yıllık 
çetin mücadele pratiğimizin zen
gin deneyimlerinden yararlanarak 
atılan bu güçlü adım, halkımız 
için tarihi bir anlam ifade ettiği 
gibi, başta Türkiye halkı olmak 
üzere diğer bölge halkları için de 
büyük bir önem arzetmektedir. 

En ağır ve olumsuz kış koşul
larına rağmen, ülkemizin dörtbir 
yanında dOşmana vurulan darbe
ler ve yaratılan 1987 Kış eylemlili
ği, mOcadelemiz açısından birçok 
yönOyla bir dönüm noktası teşkil 
ederken, direniş savaşımııda da 
güçlü bir atılım niteliğindedir. 

Gerek savaşın günümüzde var
mış olduğu boyutlar ve gerekse 
bu savaşın içte ve dışta yol açtığı 
gelişmeler ve yarattığı sonuçlar 
itibarıyla Kürdistan'da bugün 
anlamı ve önemi büyük tarihi bir 
süreç yaşanmaktadır. Denilebi
lir ki, Kürdistan tarihinde ilk kez 
böylesi durumlar yaşanıyor . Ülke 
içinde, sömürgeeller tarafından 
uzun yıllar boyunca sistemli bir 
şekilde beynine ve ruhuna korku 
ve umutsuzluk işlenerek sindiri
len, benliğinden uzaklaştırılan 
halkımızartık bu utanılası durum
dan kurtulmak, sırtına zorla geçi
rilmiş olan kölelik gömleğini 
söküp atmak için sabırsızlan

maktadır. Çünkü o, yıllardan beri 
beklediği öncüsOna kavuştuğu 
lnancındadır. Gerçek bir öneO
den yoksun olmanın ne demek 
olduğunu, KUrdistan halkından 
daha Iyi duyan, bilen bir halk var 
mıdır şu yeryOzünde? Bilin
mektedir ki, halkımız tarihin her 
döneminde işgalci, istilacı, sö
mOrgeci güçlere karşı birçok kez 
başkaldırmış, isyan etmiştir ama, 
her seferinde de katliamlarla kar
şıtaşarak oluk oluk kan akıtmış ve 
sanuçta başanya ulaşamamıştır. 
En son 1925 ve 1938' de de acıyla 
yaşandığı gibi, başanya ulaşa
mamasının başta gelen nedeni 
çağa uygun ve etkin bir önderlik
ten yoksun olmaktı. Gerçekten 
de etkin bir öncüden yoksunluk, 
deyim yerindeyse, kendisine çok 
pahalıya mal olduğu için halkı
mız, her fırsatta "H OkUmete karşı 
hükümet gereklidir" sözleriyle 
aslında örgütlü bir öncü güce 
olan gereksinmeyi ve bu yönlü 
özlemlerini dile getirmiştir. Bu 
nedenle ve yetkin olmayan ön
cülerin peşisıra çok kan döktüğO 
için halkımız öncülük iddiasıyla 
ortaya çıkan güçlere çoğu kez 
temkinli yaklaşmış ve iyice ölçüp 
biçme gereğini duymuştur. Bun
dan ötürü de, Partimiz PKK'nin 
ortaya çıkışına kadar, çok büyük 
iddialarla da olsa ortaya çıkan 
hiçbir güce inanmamış ve güven
memiştir. Ancak PKK'nin müca
dele alanına görkemli çıkışıyladır 
ki, Kürdistan halkı gerçek öncü 
gücüne ve kurtarıcısına inanmış 
ve Partimize umut bağlamıştır. 

PKK ise, 9 yıllık mocadeletari
hinde büyük fedakarlıkar ve 
acılar pahasına soylu kahra-

manlık örnekleri sergiteyerek 
nice badiralerden geçmiş ve 
halkın kendisine bağladığı umu
du hiçbir zaman karartmamıştır. 
Özellikle 15 Ağustos 1984 tarihin
den bu yana öncO, verdiği zorlu 
ve başarılı sınavla halkın gön
lllnde daha yaygın ve derin yer 
edinmiştir. 

işte 1987 Kış eylemliliği, hal
kımızla Partimiz arasında bu 
tarihi anlamı büyük ve gün 
geçtikçe sağlamlaşan bağı, artık 
hiçbir gücün koparamayacağı 
düzeye ulaştırmış; halkın öncüye 
duyduğu inancı ve güveni sarsıl
maz bir biçimde pekiştirmiştir. 

Kısacası. sömürgecl otoriteyi 
sarsarak yerine, Kürdistan'da 
ulusal kurtuluşçu otorlteyi ge
çerli kılan devrimci direniş hare
ketimiz, örgütsel gücünün ulaş
tığı düzeyle halkımızın, "Hükü
mete karşı hükümet" istemine 
yanıt verir konuma yükselmiş 
bulunmaktadır. '87 atılımı hal
kımıza bu gerçekliği daha iyi 
kavratmıştır. 

Öte yandan aşağıda TC yetki
lilerinin ağızlanndan dökOlan 
itiraflar ve burjuva basınında yer 
alan görüşlerden şeçilen bazı 

somut örneklerden de açıkça 

anlaşılacağı gibi KUKM, başta 

TOrkiye olmak üzere tüm dün
yada da ilk kez bu boyutlarda ele 
alınarak konuşulur, tartışılır ol
muştur. Artık açıkça ve genişçe 
gündeme gelen bağımsız bir 
Kürdistan düşüncesi karşısında 
çeşitli güçlerin tavır belirlemelerı 
giderek bir zorunluluk halini 
almaktadır. Kürdistan'da bugün 
PKK öncülüğünde halkımızla, 
sömürgeeller arasında geçen 
savaş vardığı düzeyiyle bunu 
dayatmaktadır. 

içte ve dışta böylesine tarihi 
gelişmelere yol açarak Kürdistan 
tarihinde ilk kez yaşanmakta olan 
önemli olgular yaratan 1987 Kış 
eylemliliğinin gerçekleştirilebll
mesi kuşkusuz lll. Kongre'den 
alınan bilinç ve güçle mümkün 
olabilmiştir. lll. Kongre'de en baş
ta kendi gerçekliğini gözden geçi
ren Parti, öz olanla sahte olanı, 
yaşamaya hakkı olanla olmayanı 
en net şekilde ortaya koymuştur. 
Güncel ve tarihsel yönleriyle çağ, 
Olke ve halk gerçekliglmizi derin 
bir bilinçte ele alıp yorumlayan 
PKK lll. Kongresi, bu geniş 
yorumlar ışığında öneonun zayıf 
ve güçlü yanlarını da ortaya çıka
rarak zayıflıkları giderme, mah
kum etme ve güçlü yanlarını ge
liştirme doğrultusunda önemli 
kararlar almış ve böylelikle öncü 
yetkin bir iradeye sahip kılın
mıştır. lll. Kongre'de alınan güçlü 
kararlar konusunda Genel Sek
reter Abdullah ÖCALAN yoldaş 
1987 yılına girdiğimizde yapt1ğı 
yeni yıl değerlendirmesinde 
şunları söylüyordu: 

"işte 1986'yt biz böyle kararlar
la kapatworuz. Halktmtzm direniş 
tarihinin Içinden süzülüp gelen ve 
onun pekişen iradesini, savaşma 
düzeyini temsil eden bu karar
larla 1987'yi başlattyoruz. Açtk ki, 
'87 ve sonrast bizim için gelişen, 
karar düzeyimize uygun olarak 
eylemliliğimizin yükseleceği yil
lar olacakttr. Kararlar bu kadar 
güç/O ve görkemli olduğuna 

göre, eğer ardmdan pratik çaliş
ma uygun savaşm tarzlar~yla 

benimsenmişse pratik eylemin 
yükselişi kaçmtlmazdtr. 

"... Savaş alanma kesinlikle 
hesap sormak, nihai zafere doğ
ru gelişen adtmlarla yürümek için 
çtktyoruz. Burada çok kan dökü
lebilir. Bu kadar çarplCI bir umut 
ve yüce bir gelecek içinse ölüm
lerde sadece yaşam vardtr. Do
laytstyla bundan korkulmaz ve 
çekinilmez. Ha/km yeteneği bir
leşip örgütlendi mi ve eyleme 
kalkti m1, karştsmdaki en yaman 
teknikleri bile yerle bir edebilir .. . 
O halde önümüzdeki dönem nihai 
zafer yolunda büyük ati/tmtaria 
geçecektir." (SerxwebOn sayı 61) 

Kuşkusuz 1987 Kış eylemlili
ğiyle gerçekleştirilen atılım, bu 
sözlerin ve alınan kararların pra
tikte somut olarak ifadesini bul
masıdır. Yine '87 Kış eylemliliği 
örgütlenip eyleme kalkan bir 
halkın yeteneği ve iradesi karşı
sında tekniğin fazla bir şey yapa
mayacağının da en açık kanıtı 

olmuştur. Şimdi, 1987 Kış eylem
liliğinin anlam ve önemini, özel
likle ağır kış koşullarında gerilla
nın eylem yapma yeteneğine 

kavuşmasının ve eylemliliği böy
lesine üst boyutlara var
dırmasının ne ifade ettiğini; ayrı
ca bu gelişmelerin düşman cep
hesinde ne tür etkiler yarattığını ve 
faşist rejimi neden bu denli 
sarstığını, yarattığı bazı sonuçları 
bizzat rejimin sözeoteri ile en üst 
düzey yetkililerinin açıklama

larından -buna itiraflarından 
demek daha doğru olacak- ve 
burjuva basının boyalı sayfa
larında yer alan örneklerden izle
meye çalışalım. 

1987'ye Girerken 
St.imUrgeci-Faşlst ReJim 

Neyin Hazlfllğlnı Yapıyordu? 
Neyle Kal'fılaştı? 

Silahlı direniş mücadelemizin 
1986 yılı boyunca kazandığı mev
zileri n faşist TOrk sömürgecilerini 
ne denli gOç durumlarda bıraktığı 
ve kaçınılmaz sonuna doğru nasıl 
sürü'kiediği bilinmektedir. '86 yılı 
boyunca kesintisiz olarak süren 
eylemliliğin, 12 Ağustos Uludere 
eylemiyle zirveye ulaşması ve 
ardından yaşanan gelişmeler 

faşist rejimin çıkmazını daha da 
derinleştirdi. Öte yandan, tüm bu 
gelişmelerden sonra bir de 
PKK'nin lll. Kongresi 'nden söz 
edilir oldu. DUşman bu tarihi 
toplantının gerçekleşmesinin ne 
anlama geleceğini az çok biliyor
du. O nedenle de boş durmadı, 
her zaman başvurduğu türden 
ama özetikle bu tarihi adıma 
yönelik yalan ve demagojiye 
dayall saldırılar yöneltmekte ge
cikmedi. Bu süreç içerisinde 
çeşitli sansasyonel haberler ya
yarak, yalan ve uyduruk görüşler 
öne sürerek kitlelerin kafasını 
bulandırmaya çalıştı. Bu amaçla 
toplantının yapılacağı yer ve tarih 
hakkında çeşitli 'kehanetlerde' 
bulundu, PKK'nin "bölündüğü", 
"parçalandığı" masallan ortaya 
atılarak toplantının yapılamaya

cağı vb. i pe sapa gelmez görüşler 

öne sürüldü. Fakat bu çaba ve 
çırpınışlar uzun sürmedi, PKK lll. 
Kongresi'nin 25-30 Ekim 1986 
tarihinde gerçekleştirildiğinin 

Ilan edilişiyle birlikte faşist reji
min sözcüleri adeta dillerini yut
tular. Çünkü lll. Kongre gerçek
liğiyle nasıl bir darbe yedikle
rinin farkındaydılar. 

Böylelikle 1987 Kışına girili
yordu. Faşist Türk sömürgecileri, 
tüm çaba ve çırpınmalanna rağ
men, 1986'yı bir zafer yılına 

dönüştüren, üstelik bunu PKK lll. 
Kongre gerçekliğiyle de taçlandı
ran KUKM'nin çok daha güçiO 
atılımların eşiğinde bulunduğunu 

sezmekteydi. Bu nedenle dışa 
yönelik açıklamalarında müca
delemizi küçük ve önemsiz gös
termeye çalışırken, aslında müca
delenin atacağı yeni ve güçlü 
adımların korkusuyla sancıları 
artmış ve bu güçlü adımları engel
lemenin yol ve yöntemlerini araş
tırmak için kolları sıvamıştı . Faşist 

rejimin hesaplarına göre kurtuluş 
kuvvetlerinin saldırıları 1987 ba
harında, Newroz döneminde baş
layacaktı. Rejimin her alanda 
giriştiği çok yönlü ve kapsamlı 
hazırlıklar bu tarihe yönelik ol
makla birlikte, daha yeni yıla 

girerken, düşmanın propaganda 
saldırıları boy vermeye başladı. 
Bir " lrtica sorunu" ortaya atılarak 
dikkatler başka yöne çekilmeye 
çalışıhrken, bir yandan da çeşitli 
yalan ve karatamatarla PKK'ye 
çamur atılmaya başlandı. Burju
va basının sayfalarında karşı

propaganda amaçlı uydurma 
haberlerin birbirini izlediği görüldü. 

Gün geçtikçe daha yoğun bir 
biçimde sürdürülen bu kampan
yanın yanısıra, askeri hazırlıkla
ra da bir yandan hız verilmektey
d i. Almanya vb. O lkelerde yüzler
ce "özel tim" elemanı yetiştirilip 
gerilla biriikierimize karşı çıkarıl
mak üzere hazırlanırken, faşist 
ordu sürülerine de Kürdistan'da 
KUKM'ni engellemenin tatbikat
ları yaptırıhyordu. O tarihlerde 
Ağrı'da yapılan bir tatbikatta ilgili 
olarak Hürriyet gazetesinde şu 
haber yer alıyordu: "Ağrt'da Ktş-
87 Tatbikati başladı ... Düşman, 
Güneydoğu'dan geldi. Stfmn al
tmda 8 derece soğukta gerçekleş
tirilen tatbikatta, düşman kuv
vetlerinin her zaman olduğu gibi 
kuzey ya da kuzeydoğudan gel
mediği gözlendi." Uzun yıllar 
Sovyetler'den duyulan korku ne
deniyle TC ordusunun bu tür 
tatbikatlarında düşman hep 'ku
zey'den gelecek varsayılıyordu. 
Oysa bugün faşist rejimin var
lığını tehdit eden gOçlerin başın
da KUKM gelmektedir. Rejim 
kendisine baş düşman olarak 
KUrt halkını görmektedir. Bunun 
için de ulusal kurtuluş mücade
lemiz! engellemeye yönelik tatbi
katlara hız vermektedir. 

işte sömürgeci-faşist rejimin 
1987 baharına yönelik bu hum
malı faaliyetleri sürerken ve ağır 
kış koşullarına güvenerek kendi
lerini nisbeten güvenlikte ve rahat 
hissettiklerı bir ortamda Dersim, 
Gercüş, Uludere, Midyat ve idil
de peşpeşe patlayan ses, sömür
gecileri tam bir şaşkınlığa ve 
paniğe düşürerek tüm hesap
larını da bir anda altüst etmeye 

yetti. Ocak ayında gerçekleştiri
len bu eylemlerin düşman cep
hede nasıl bir bozgun yarattığını 
kendi dillerinden bazı örneklerle 
Ocak ve Şubat sayımızda okuyu
cularrmıza sunduk. 

Anımsanacak olursa, bu ilk 
eylemlerin ardından Kürdistan'
daki savaş artık gözlerden sakla
namaz boyutlara ulaştı. Faşist 

Türk sömürgecileri her türlü 
teknikle donattıkları yüzbinlerce 
gücü savaşa sürdü. Siirt, Mardin, 
Hakkari gibi sıcak savaş alan
larında günlük yaşamı dahi kendi 
isteklerine ve savaşın durumuna 
göre biçimlendirmeye çalışarak 
bu alanların dışarıyla -telefon 
dahil- her türlü irtibatını kesti ve 
adeta yaşamı dondurdu. Faşist 

rejim Kürdistan halkına tümden 
düşman gözüyle bakıyordu. 

Çünkü halkın geniş desteği olma
dan, gerillanın karakış ortamında 
böylesi bir eylemliliği yarat
masının olanaksız olduğunu bil -
yordu. Gerilla eylemlerinin etkin
liği o kadar büyük, savaşın boyut
ları o kadar genlşti ki, kamuo
yunda, faşist rejimin Kürdistan 
üzerindeki otoritesini yitird iğ i 

izlenimleri uyanmıştı. Bunun Uze
rine rejimin yetkili ve sözeoteri 
tekrar tekrar ve yeminlerle "böl
ge hakimiyetinin" kendi ellerinde 
olduklannı açıklamaya çalışıyordu . 

Fakat her şeye rağmen, sö
mürgecilerin gücü savaşı dur
durmaya, engellemeye yetmedı. 
savaş tüm şiddetiyle sürdü; Kur
tuluş Ordusu kuvvetleri her ge
çen gün düşmana daha ağır 

darbeler vurdu. Düşmanın çok 
büyük bir güçle konumlandığı 
alanlarda eylem haberleri yeni
den yüksaimeye başladı. 19 
Şubat'ta Eruh'ta, 22 Şubat'ta 
Uludere-Taşdelen'de, 2 Mart'ta 
Diyarbakır-Eğil'de ajan-milis çe
telere ve faşist ordu sürülerine 
ağır kayıplar verdirildL Bu geliş
meler karşısında çılgına dönen 
düşman, korkusunu ve acizliğ -
ni örtrnek için savaş uçaklarını 
havalandırarak Güney ve Kuzey'
deki Kürdistan köylerini bomba
lamaya giriştiler. öte yandan 
gerillanın barındığını sandıkları 
dağlara ve vadilere tonlarca 
bomba yağdırarak "eşkiyanın 
kökOnO kuruttuklarından" dem 
vurmaya başladılar. 

Ne var ki, TC yetkililerinin 
hava saldırısını resmen açıklaya
rak, "eşkiyanın kökünün kurutul
duğunu" ilan ettikleri 4 Mart 
gününden bir gün sonra 5 Mart 
1987'de Ceylanpınar'da 250 trak
törün ateşe verilmesi, 7 Mart 
gono Nusaybin-Açıkyol'da 15'i 
aşkın faşist devlet yetkilisi lle 
çetenin öldürülmesi, ardından 

Cizre vb. alanlardan gelen eylem 
haberleriyle açıkça kanrtlandı ki: 
ulusal kurtuluş mücadelemizde 
bir dönüm noktası olan 1987 Kış 
eylemliliği, siyasi anlamda zaten 
çürümüş-tllkenmiş olan 12 Eylül 
faşizminin askeri alanda da tam 
anlamıyla iflasının ve çöküşünün 
açık bir kanıtı oldu. 

Bu görkemli atılımın ardından 
KUKM, artık değişik ve yeni 
boyutlarda ele alınmaya başlan
dı. Bu tür tartışmalar en çok da 
bozguna uğrayan düşman cep
hede yoğunlaştı. 
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Dayatılan Uzun Silteli 
Halk SevetımiZI Kabul ve 

ltiret Etmek Zorunde Kalan 
Dlltmen, KUKM'nl Yeni 

Boyutlerde Tertıtmeye Batiadı 

Savaşın tüm şiddetiyle sürdü
ğü günlerde bir burjuva gazete
sinde durum aynen şu sözlerle 
veriliyordu: "Çankaya'da Olaaan
üstii ziive~ Kritik gün... Hakka
rl'nin Uludere ilçesine bağlt Taş
delen kiJyüne yaptlan PKK bas
kmmda, 14 yurttaşm öldürülmesi 
Ankara'yt sarsti." (Milliyet, 25 
Ş\Jbat 1987) 

Gerçekten de '87 Kış Atılımı 
sömOrgeci TOrk devletini öyle
sine sarstı ki, kırılıp dökOimeler, 
itiraflar birbirini izlerken, şimdiye 
dek yOrOtOien politikanın, alınan 
önlemlerin iflası da açıkça ortaya 
çıktı. Şimdiye kadar Kürdistan 
konusunda katı bir inkarcı politi
ka güden TC'nln tarihinde sorun 
Ilk kez bu denli açıklıkla tartışılır 
oldu. Öyle ki, reformistlerin yıllar 
yılı söyleyip yazmaktan ürktOkleri 
sözcüklerden-deyimlerden geçil
mez oldu. TC ile PKK arasındaki 
savaştan, kurtanimış bölgeler
den, hafife alınamayacak olan 
sorunun askeri operasyonlarla 
halledilemeyeceğinden, federal 
Kürt cumhuriyetinden söz edil
meye başlandı. 

Şubat ayında, sömürgecilerin 
en çok güç konumlandırdığı 

alanlarda gelişerek süren gerilla 
eylemleri karşısında burjuva ba
sında şu tur ilginç yorumlar 
ortaya atıldı: 

"Hadiseye soğukkanllltkla 

bakmak gerekiyor. Eylemlerin 
sürüp gitmesi, PKK'nin gücün
den ve Türkiye'nin başartstzltg/n
dan değil, kavganm niteliğinden 
doğmaktadtr. Karştmtzda nizami 
bir düşman ordusu yoktur. Ne
rede, ne zaman, ne yapacağt belli 
olmayan bireşktya vardtr. Coğra
fi şartlar eşkıya eylemlerini kolay
/aşttrmakta, köy/erin çok dağmtk, 
ulaştmm zor, kaçtp gizlenmenin 
kolay o/mast PKK'ya avantaj 
saalamaktadtr. 

Ancak bu avantajlar PKK'nm 
hair. ve kanit hayallerini gerçekleş
tirmeye yetmeyecektir. Çünkü, 
hiçbir gayrinizami kuvvet bir 
harbi kazanamaz. Zaten PKK'nm 
amacı da Çin, Vietnam ve kismen 
de Filistin lJrneklerinde glJrüldü
ğü gibi, geniş bir "kurterılmış 
IKI/ge" oluşturup burada za
manla bir nizami ordu ihdas 
etmektir. PKK'nm Türk güvenlik 
kuvvetlerinden sonra şimdi de 
ktJy koruculartm taktik hedef 
olarak seçmesi bölge halkm1 
sindirmek, teriJr/e hakimiyet alti
na almak ve blJylece bir "kurta
rtlmış blJige" meydana getir
mektir ... 

Bu kanli katillerin kesin bir 
yamlma içinde bulunduklan mu
hakkakttr. Gayrinizaml usuller
le ... bir "kurtanlmtş bölge" oluş
turamayacaklardtr. Zaten lJzen
dikleri örneklerde "kurtartlmtş 

bölge"ler, Iki şarta bağlt olarak 
gerçekleşmiştir: Devletin nizami 
ordusu çözülmüş bulunuyordu, 
halk gerillaları destekliyordu ... 

TOrk devleti mutlaka kazana
cakttr." (Taha Akyol, Tercüman, 
26 Şubat 1987) 

Bu örümcek beylnli faşist de 
çok Iyi görüyor ki, halk savaşımız 
artık kurtanimış bölgeler oluş

turma safhasındadır. Bu nedenle 
de şimdi oklarını bu hedefe 
yöneltmektedlrler. Daha dOne 

kadar PKK'nin varlığını ve KOrdis
tan'daki savaşın ciddiyetini bile 
anlamaz gözüken bu çevrelerin, 
bugün PKK ile TC'nin savaştaki 
zayıf ve güçlü yanlarını ve kurta
nimış bölgelerini tartışması ger
çeği bile, zamanın kimin lehine 
işlediğini ve kimin kazanacaOını 
açıkça gösteren bir kanıt niteli
ğindedir. "Hiçbir gayrinizarni 
kuwet bir harbi kazanamaz" 
diyen bu faşist, bizzat kendi 
verdiği Çin ve VIetnam örnekle
rinin sonucuna bakarsa sonuçta 
kimin kazanacağını çok iyi gö
recektir. 

Aynı tarihli Milliyet gazete
sinde ise Teoman Erel, "Askerse/ 
Belleklerden Sivil Zeminlere" 
başlığı altında şunları yazıyor: 

"Hücum nereden geliyor? 
Ana muhalefetin bu sorusu 
önemli. Güneydoğu'da yükselen 
harareti, 'KiJy korucu/armm yara
" ya da zaran' üzerindeki bir 
tart1şma çlJzmez. 

" ... Emekli Amiral Vedii Bilget 
hatırlattyor: '1965 y1/mda, ABD'
nin dtJnemin başbakanmm -Sü
leyman Dem/re/'in- ağzmt ara
dığı ve Iren-Irak-Tllrklye KUrtleri
nilçeren ve TUrle/ye'ye be§lenacak 
bir federal cumhurlyetten,bunun 
ekonomik yararlarmdan dem 
vurduğu başbakanın da Genel
kurmay'daki bir brifingde bu 
konulardan söz açtıgı hala asker
sel belleklerdedir ... (Şimdi) TUr
k/ye dtşında yaktlan ateşler s•
mrlarımızıısıtırken, bu eski ABD 
tinerisi Musui-KerkUk tszendlr
meslyle yeniden caniandı

rılmaya çalışılmakta, çeşitli ke
simlerin agızlerı erenmelctadır. 

Bu ag1z arama meselesi artık 
iyice açığa çıkmaktadir." 

Kürdistan Bağımsızlık Mücade
lesi yOkselip önü alınamaz bir 
konuma geldiğinde faşist TOrk 
sömürgeellerinin bu tür yönelim
lere gireceği , yanı, bağımsızlık 

mOcadelesini engelleyeceğine 

inandığında otonomi vb. 'çözOm'
lere başvurablleceği, bu amaçla 
da teslimiyetçi-uşak reformıstleri 
hep elinin altında bulunduracağı 
çok önceleri söylenip yazıldığın
da birçok çevre bunu hafızalarına 
sığdıramıyordu. TC'nln KOrdis
tan konusunda uygulayageldiği 
katı inkarcı politika nedeniyle 
bazı Ilerici ve demokrat kesimler 
de bu gerçekliği kavramakta 
güçlük çekmekteydi. Oysa ulusal 
bağımsızlık mücadelemizin var
dığı bugOnko boyutlarda, artık bu 
sorunun kapalı kapılar ardında 

değil, burjuva basının sayfa
larında ve alenen tartışılmaya 

başlandığı görülmektedir ki, bu 
da savaşın gOnOmOzde hangi 
boyutlara vardığının bir başka 
göstergesidir. 

Ancak hepsi bu kadar değil. 
KUKM sorununun, gelinen nok
tada kimler tarafından ve hangi 
boyutlarda ve biçimlerde tartışıl
dığını gösteren başka örnekler 
de var. Şimdi de M. All Birand'a 
kulak verelim: "Kürt Sorununu 
Askeri Harekatla Çözemeylz" 
başlıklı yazısında şunları söylü
yor: 

"Kamuoyu gUnlerdir çalkala
myor: Ayrımcı Kürt gerilialarma 
karşi askersel harekat yap1/dı, 

yapıltyor ... vb ... 
Bizim asıl üzerinde durmak 

istediğimiz nokta başka. BugUn 
kel'flmızde bir 'KIIIf sorunu' 
vardır. biz resmen, ne keder 'da§ 
Tllrklerl' dersek de diyelim, so
runumuz eçıkçs 'KIIIf sorunu
dur.' O nce adını dofru dllrllat 
lcoyalllft. 

Bu sorunu halletme yönte
mimize gelince ... 

Herhalde en sakmeali ve 
sakat yöntem, içerde 'askeri 
çözüm' ve birçok çevrenin hoşu
na giden 'kaynaDım temizleye
cegiz' gerekçesiyle başka ülke
lerin topraklarmda sıkiaşmaya 

başlayan askeri harekatlar dU
zenlemektir. 

Zira bizim hedef aldtgımız 

kaynak, d1ş topraklarda askeri 
harekatla temiztenmez ... 

D1ş askeri harekatlarm stklaş
masmm diger bir sakıncası, 

ilerde Türk ordusunun perlor· 
manst konusunda bazi kuşku ve 
kayg1larm artması olacakttr. Her 
defasında 'hainleri yuvalarmda 
vurduk' diye ayağa kalkan top
lum, aradan kısa bir süre geçtik
ten sonra yeniden bir askeri 
mUdahale gereDini duyunca, 
'Peki, hani vurulmuşlardt, ne 
oldu?' diye sormaya başlar ... 
'Galiba bizimkiler pek bir şey 
yapamıyor/ar' fikri yaygm/aş

maya başlar... Askeri harekat
ların da sonu gelmez. 

Kürt sorunu, blJ/gesel ve 
sosyal, ekonomik, politik bir 
sorundur. Basit bir eşktyalık 

o/ay1 değildir. 
Eger KUrt sorununun bugün

kü boyutlarının dışına taşmasım 
istemiyorsak .... Eğer, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ni gereksiz şekilde 

yaralamaktan kaçmmayı arzu
luyorsak... polltikamtzt yeniden 
bir gözden geçirmemiz gerek
mez mi? .. KUrt sorununun btslge
mlzln tsnUmUzdekl yıliardakl en 
tsnemll konusu olacağını dllşU
nerek, silahlı mücadeleden çok, 
uzun vadeli hareket edip ekono
mik, sosyal ve kU/türe/ önlemler 
haztrlamamız ... acaba daha aktlct 
bir yaklaşım sayılmaz mt?" 

Bunca akıl verdikten sonra M. 
A. Birand, yazısını şöyle noktalı
yor: 

"Bugüne kadar uygulanan 
(Irak topraklarmdaki askeri ha re· 
katlar dahil) yaklaşimlarm bekle
nen sonucu vermedial ortada. Bu 
sorunun geçici değil, aksine 
kalıct olacagı da ortada... o 
zaman yeniden bir değerlen

dirme yapma zamant gelmedi 
mi? 

Hatalt politikalardan ne kadar 
çabuk dönülürse o kadar iyi 
olmaz m1?" (Milliyet, 4 Mart 
1987) 

GörOidOğO gibi daha dOne 
kadar Kürt sözcOğO bile 'tabu' 
Iken, ağza dahi alınamazken, 

bugün burjuva basının sayfa
larında açık açık "Kürt sorunu" 
tartışılmaktadır. Üstelik bu sorun 
karşısında TC'nin şimdiye kadar 
izlemiş olduğu politikaların iflas 
ettiği de açıkça dile getirilerek, 
daha "akılcı" politikalar Izlenmesi 
gerektiği vurgulanmaktadır. 7 
Mart tarihli bir yazısında yine M. 
Ali Birand şöyle diyor: 

" ... Önümüzdeki yıllarda gün
demimizi en çok meşgul edecek 
olan bu soruna en hatalt yaklaşım 
şekli de, son birkaç gUndUr bazt 
siyasiler/mizin örneklerini ver
dikleri yaklaş1mdtr. Eşktyanm 

kökünün kazmdtğı, bir daha 
başını kaldtramayacak biçimde 
yok edildigi şeklindeki abartiiı 
açıklamalar, uzun vadede top
lumun inancını sarsar. Zira, böl
geyi biraz bilen insanlar ve kar
şımtzdaki sorunun büyüklügünü 
iyi değerlendiren/er, eşktyanm 

kökünün öyle kolay kolay temiz
lenemeyeceginin, yakmda yeni
den ç1kacaQmm yeniden mUda
hale llfU8kecellnln billnci lt;lnc»-

ler. BugUn biSy/e abartılı konuşu
luru, yarm toplum, 'peki, hani 
klJkU kazmmıştı, şimdi ne oldu?' 
diye, kendi kendine konuşmaya 
başlar ve hem yönetiellere hem 
de si/ahlt kuvvetlerin becerisine 
inanemt kaybetmeye başlar. Oy
sa, bu uzun mUcade/eyi kazan
manın tek yolu, toplumun vere
ceği destea/n yaygmltgldtr." (Mil
liyet, 7 Mart 1987) 

Faşist rejime akıl vermeye 
çalışan M. Ali Birand; bir önceki 
yazısında "sorunun askeri hare
kattarla çözOmlenemeyeceğini" 

yazarken, şimdi de "mücadeleyi 
kazanmanın tek yolu, toplumun 
vereceği deste(jin yaygınlığıdır" 
diyor ve faşist rejim yetkilllerini, 
'eşkıyanın kökOnO kazıdık diye 
yalan söylemeyin, aksi halde 
kimse bir daha size inanmaz' 
biçiminde uyarıyor. Elbetteki, 
mücadeleyi kazanmanın başta 

gelen yolu toplumun desteğini 

kazanmaktır. Fakat 12 EyiOI fa
şizmi yedi yıldan beri Kürdistan 
ve Türkiye toplumları üzerinde 
uyguladığı, halka ve emekçilere 
kan kusturan politikalar nede
niyle toplumun desteğini çoktan 
yitirmiştir. Bir avuç para babası 
holding sahibinin çıkarını temsil 
eden ve emperyalizme uşaklıkta 
sınır tanımayan Evren-özal faşist 
kliğine toplum"un ne Inancı olabi
lir ki? "Eşkıyanın kökünün kazın
dığı şeklindeki abartılı açıkla

malardan kaçınılması gerektiği" 
uyarısına gelince, generaller çe
tesinin 'akıl hacası'nın bu konuda 
çok geç kaldığı kanısındayız , bu 
'uyarısını ' 1984'te yapsa belki işe 
yarayacaktı, ama bugOn için aynı 
şeyi söylemek gOç. Zira -fazla 
gerilere gitmeye gerek yok-
15 Ağustos 1984 tarihinden beri 
faşist rejim yetkililerinin bu tür 
yalanıara nasıl dört elle sarıldık
larrnı, "PKK dağıldı" , "eşkiyanın 

son çırpınışı", "hainlerin kökOnO 
kuruttuk" vb. yalanların artık bir 
komediye dönOştoğOnO ve halkın 
dilinde alay konusu olduğunu, 

kendi 'köşe'sinin sağına soluna 
bile bir göz atsa rahatlıkla görebi
lecektir. Evet bay Birand uyarı
sında geç kalmıştır. Zira faşist 

rejim inanılırlığını yitireli çok 
oldu. 

Aynı konuda bir de örsan 
öymen'in yazdıklarına bakalım; 
yazının başlığı "ilan Edilmemiş 
Savaş", bu başlık altında şun

ları yazıyor: 

" ... Vietnam'da bir savaş vardt. 
BugUn TOrkiye'nin GUneydogu 
smtr biJigesinde de Ilan edil
memiş bir savaş var ... 

Geçenlerde Mehmet Ali Bl
rand bu satun/arda bir gerçege 
parmak bastı. 

'Kürt yok, Türk vardtr, KUrt 
sorunu diye bir şey yoktur' diye 
diye kendimizi aldatmanın alemi 
yok. Bal gibi KUrt de vardtr, KUrt 
sorunu da. Ostelik bu yeni bir 
olgu da degildir. Abdülhamit 
döneminden Meşrutiyet'e, Meş
rutiyet'ten Cumhuriyet'e kadar 
kuşaklar boyu aktan/age/en bir 
sorundur ... 

Kürt sorununa askeri hare
katla çözUm arama çabalarının 
yanltşım vurgulayan Mehmet Ali 
Birand'ın ne denli hak lt oldugunu 
'hlnlerl /nlerinde, yuvalarmda vur
duk' manşetleri ardından gelen 
Ceylanpınar ve Nusaybin olayla
rıyla gördUk... içişleri Bakant 
saym Akbulut yavaş yavaş ger
çeği glJrmeye başltyor: 

'Demek ki, ktJy korucularınt 
hedef altyorlarm1ş/' 

Elbette kiJy koruculanmhedef 

Sayfa 5) 

alıyorlar. Bunu yaym organ
Iartnda Ilan ettiler, köylerde nere
deyse tel/al bagırtttlar. 

Şimdi ne yaptlacak? Eline 
silah verdigirniz her köy ko
rucusunun başına bir de asker mi 
dikilecek? Yoksa 'köy korucu
sunu koruyucu özel timler ml 
oluşturulacak?" (Milliyet, 12 
Mart 1987) 

Kürdistan'da savaş kızıştıkça, 
burjuva basının kalemşörler! ne
dense sık sık Vietnam' ı anrmsa
maya başladılar. Öyle görUnUyor 
ki, açık açık söyleyip yazmaısalar 
bile VIetnam'dan sonra KOrdls
tan'ın da kazanacağını artık 

anlamışiardır. 

SömOrgecl faşist TOrk devleti, 
daha önceden de, PKK önderll
ğinde KUrdistan'da gelişen kur
tuluş savaşının uzun soreli bir 
halk savaşı olduğunu kavramış, 
hatta bu yönlü birçok önlemler 
de almıştı. En başta gelen uygula
malarda, çoğu ABD emperya
listlerinin Vietnam'da uyguladık
ları "özel savaş" yöntemleridir. 
Durum böyle olmasına rağmen. 

faşist rejim şimdiye dek bu ger
çekliği açıktan kabullenmıyor, 

"asacaOız, keseceğlz," "köklerlnl 
kurutacağız" vb. atıp-tutmalarta 
bir yere varacağını sanıyordu . 

işte 1987 kış eylemliliğinin bir 
önemli yanı da, dOşmana bu tor 
atıp-tutmalarta bir yere vara
mayacağın ı açıkça kavratması ve 
üstelik Itirafettirmesi oldu. '87 Kı 

Atılımımız. düşmanın bOyO 
umutlar bağladığı çeteciliği çö
kertmekle kalmadı, aynı zaman
da milyonluk faşist ordunun da 
gerilla karşısında fazla bir iş 

yapamayacağını en bulanık kafa
ların dahi anlayabllceği bir net
likte ortaya koydu. Bu nedenle de 
sorunun artık kısa vadede çözOie
meyeceği, savaşın uzun soluklu 
olacağı ve bu savaşta faşist ordu 
sürülerinin de etkin rol ayna
yamayacağı açıkça Itiraf edilir 
oldu. Ve bu itiraflar sadece bur
juva basın çevreleriyle de sınırlı 
kalmamakta faşist rejimin üst 
düzey temsilelleri bile bu ger
çekliği itiraf etmek zorunda kal
maktadırlar. Biraz uzun da olsa 
bu örneklerden birkaçını aktar
makta yarar var. Genelkurmay 
Başkanı ile diğer bir faşist gene
ralin görOşlerlnl Teoman Erel 
aktarıyor: 

"BtJ/ücU eşkiya B can daha aldt. 
Yine bir köy korucusunun ailesini 
hedef aldtlar ... Irak topraklarında 
yap1/an hava saidmsından sonra 
ortaya atılan şoven Iddialara 
cevap veriyorlar sanki. Ne deni
liyordu? 'Eşkiyanm kökUnU ku
ruttuk!' Bu ilkel ve şoven üsluba 
artık bizim generaller de itiraz 
ediyorlar. Genelkurmay Baş

kanı, ispanya'nın Bask, Fran
sa'nın Korsika sorunuyla birlikte 
yaşamayı aarendlgl gibi, TUrki
ye'nin de meselanin uzun vadeli 
olduguna kendisini allşttrmast 
geregini hattrfattı." Sıkıyönetim 
Koordinasyon Başkanlığı göre
vinden emekliye ayrılan Korge
naral Nevzat BöiOglray da geçen 
gün bir Milliyet muhabirine şöyle 
diyordu: 

"Eşkiyanm kökünü kaztdık, 
az ka/dt/ar, kovduk, kaçtt/ar gibi 
laflar çok hafif kalmaktadtr. Bu 
sorun, biJy/es/ne hafife almacak 
bir sorun degildir... Şunun unu
tulmamasi gerekir. Bütün iJnlem
lerl alsak bile bu durum yine 
sUrecektirl (Milliyet, 10 Mart 
1987) 

Evet, bunlar faşist rejimin 
Genelkurmay Başkanı lle emekli 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

Sıkıyönetim Koordinasyon Baş
kanının görüşleri. Şimdi de Ter
cUman'dan bir örnek aktaralım: 

"Kanayan Yara" başlıklı ya
zıda "Devletin koruyamadtDt 
bir b6/geyi 'kır bekçisi' nas1/ koru
sun?"diye soran Yavuz Donat 
şunları yazıyor: 

"1980 6ncesinde, Mil/I Gü
venlik Kurulu toplantılarmda 'Gü
neydogu Olayt' üzerinde duru/du. 
Güvenliğimiz/e iligli 'kimi üst 
düzey yetkililer' olayı ş6yle de
ğerlendirdi/er: -Büyütülecek bir 
şey yok. Konu ·agalarla topraksız 
k6ylülerin' çekişmesidir. Bu kav
gaya devleti sokmaya/tm... Bu
gün aym kurulda 'yukarıdaki 

teşhis/n yanltş oldugu' konuşu
luyor, resmi beyanlarda 'b6/ücü 
eşkiya?' tabiri kullamllyor. Mazi
deki 'yanlıf fefhls', bu olayt işte 
buralara getirdi. 

•.• Hala 'Işin neresinde yanlış 
yaptık? •. Neden bu Iş bu nokta
ya geldi?' sorusunu tart1şma aşa
masına gelemedik... 1987 yiiı 

içinde 4 olayda 50 kişi hayatını 
kaybetti. Bozuk plak gibi 'ktS
IcUnU lcurutaca§ız ••• Hesap sora
catız' demek artık neye yarıyor? 
Ne zaman kurutacaksm1z k6-
kiJniJ? Bu beyan artJk 'geçer/1-
ligini' kaybetmektedir. Aym söz
ler tekrarlanır ve buna ragmen 
ay m olaylar devam ederse 'keke
melik' dogar ve vatandaşın dev
lete güveni sarsılır. (Tercuman, 
11 Mart 1987) 

Yine aynı tarihli TercUman 
gazetesinin bir başka yazarı, Rauf 
Tamer ise şöyle diyor: 

"Sınif 6tesi operasyonun he
men ardından Urfa-Ceylanpı

nar'da 35 traktiJrümiJzü yaktiiar. 
(yOzlerce traktör demeye dili 
varmıyor) Onceki gün Nusay
bin'de B kişiyi daha öldürdüler. 
DiJn de Cizre'de bir bakkal dük
kamm si/ah/a taraytp kaçttlar ... 
Demek ki, arka arkaya üç ey-
lem ... Urfa'da, Nusaybin'de, Ciz-
re'de ... Yani TOrk topraklarında ... 
Eşkiya, acaba, şunu mu s6y/e
mek istiyor: 

'Smır 6tesini bombalayıp 
durmayın. Ben Irak'ta deDI/ bura
dayım. Ben Suriye'de değl/ bu
radaytm." 

Birçok şey nasıl da açık açık 
Itiraf ediliyor. Hem de faşist 

rejimin bir numaralı savunucu
larının dilinden. Başbakan ö
zal'ın, KUrdistan'daki savaşla ilgi
li görüşlerini eleştiren Tahsin 
Öztin de, 14 Mart 1987 tarihli 
HUrriyet'te "Abartılıyorl..." baş

lıklı makalesinde şöyle yakını
yor: 

"Bu s6z bizim saym Başba
kammız Ozal'mdt... Bizim GiJ
neydoğu b6/gemizde bir APO'
eu/ar gelişti. Bu kanlı 6rgüte 
sayın(!) komşulanmız kucak açtı

lar. iran onlara kamplar verdi, 
paralarla, silahlarla donattı. Suri
ye, Irak sinelerinde komşu ettiler 
ve bir kangren işlemeye başladi. 
Dogu k6ylerlmiz bas1lmaya, ço
luk-çocuk demeden katliamlar 
başladi ve gelişti. Emniyet kuv
vetleri aciz kaldt/ar bu arkadan 
vurma/ara, cinayetlere; ordu dev
reye girdi. 

Son olaylan burada tekrara 
gerek yok ... 

Abarttltyorl Diyen sayın di
limiz şimdi yutkunmaktadlf. Pa
lazlanan bu hareketler 6nünde, 
ülkeler ve dünya tedirgindir bu
giJn... Tam bir cendere içinde
yiz... Abarttiiyori Hayır, mlza
cımızdan tStQtil kUçllmsUyotduk, 
ama olaylar ve rNIIteler alelımiZI 
bltaz geç de olu ,.,.. ,.ıJnnl 

gibi." 
Bu da "meşhur solcu" Uğur 

Mumcu'unun Cumhuriyet'teki 
görüşleri: 

"PKK'nin Irak'taki kamplan 
bomba/andı. iş bununla bitiyor 
mu? Hay1r ... Bu 'ter6r grafiği' yeni
den g6zden geçir/1/rse, olaylara 
çok daha serinkanli g6zle bak
mak gerekiyor. B6yle bakarsak 
terör ile daha yillar boyu birlikte 
yaşayacagtmtzt bir gerçek olarak 
kabul etmemiz de gerekiyor. 
Gerekiyor ki, 6nlemleri bu ger
çekiere dayall olarak alalım" 

(Aktaran, HUrriyet, 13 Mart 
1987) 

Cumhuriyet gazetesinin diğer 
bir yazarı Ali Sirmen ise, konuyla 
ilgili makalesinde "bu ve benzeri 
operasyonlar, sorunu k6kten 
ç6zmeye yetecek midir?" diye 
soruyor ve şöyle sOrdUrUyor: 

"Bu soruya olumlu yamt veri
lemez. Gerekliligi hatta zorun
lulugu konusunda hemen her
kesin görüş birliği içinde bu
lunduğu bu girişimin aynllkçt 
hareketin k6künün kuruttuğunu 
veya benzeri girişimler/e kesin 
sonuç almmayacaQmt s6y/emek 
olanakit değildir. Zaten Silahlı 

Kuvvetlerin bir numarali kişisi 

Genelkurmay Başkam Orgeneral 
Oruğ da geçenlerde gazeteci
ler/e yaptiği bir konuşmada Türk 
Silahli Kuvvetlerinin Güneydo
ğu'da duruma hakim oldugunu, 
gelişmeleri denetim altmda tut
tugunu, M/ücü girişimlerin sonuç 
vermeyeceğini, ama arttk bu tür 
girişimler/e birlikte yaşamayi da 
6ğrenmemiz gerekligini açtklar
ken, ispanya'da Bask, daha dog
rusu ETA sorunu, Fransa'da Kor
sika olayt gibi olaylan örnek 
g6steriyordu." 

Faşist Oruğ'un yaklaşımların
dan övgO ile sözeden All Sir
men'in yazısından ilginç bir parag
raf daha aktarmayı uygun görU
yoruz: 

"Doğrusu Genelkurmay Baş
kam'nm yak/aştml sağduyu/udur. 
Gerçekten artık Türkiye bu ayrı
ltkçt çeteler sorunu lle birlikte 
yaşamayi öğrenecektir. Ve he
men belirtmek Isteriz ki, salt 
askeri 6nlemler de sorunun çö
zümüne yetmeyecektir. 0/aym kö
keni n deki ekonomik ve sosya/ 
nedenleri görmeden ç6züme va
ra bilmek olanaksız. Aynı biçim
de btSigede halk Uzerlnde yofun 
baskıya neden olacak serfiile 
tSnlemlerlnln de sonuç vermek 
bir yana tam tersi sonuçlar do
§uraca§ını da son yılların olayları 
gtlstermlftlr.Gerçekten 1980 12 
Eylül'ünu izleyen günlerde bütün 
Türkiye üzerinde yoğunlaşan, 

tüm 6zgürlükleri çiğneyen baskt
dan Güneydoğu b6/gesi yurdu
muzun öbür kesimleriyle ktyas
lanmayacak ölçüde pay almtştlf. 
Sorun eğer baskt ile çözülebllin
seydi 12 Eylül'ün ağtr baski y6n
temleri lle çoktan çözülmüş olur ve 
bugün sımr ötesinde operasyon
/ara da gerek kalmazdi ... 

Bu noktada b6/genln çok öze/ 
koşullannın daha da sakmeali 
ktldtğt korucular sorunu geliyor 
kaçmılmaz olarak gündeme ... 
Bu uygulamadan bir an 6nce vaz
geçilmesi samrız yerinde olacak
ttr." (Cumhuriyet, 7 Mart 1987) 

Bu başlık altında, son olarak, 
Emin Çölaşan'ın, içişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut'la yaptığı röpor
tajdanIki soru-cevap aktaralım: 

"Sayın Akbulut, hava kuvvet
lerimiz geçtiğimiz günlerde Irak 
topraklan Ozerlndelcl bazı eşklya 
hedellerlnl bomiMJadı. Bundan 

Mart 1987 

önce de bir Iki defa Irak toprak
lafina girip operasyon yapm1şttk. 
Ancak ben yanlış hatırlamtyor
sam, her operasyondan sonra bu 
adamlar bizim bir k6yiJmüze girip 
toplu cinayetler iş/ediler. Oysa 
her operasyon sonrastnda devlet 
ve hükümet yetkilileri demeç 
verip 'hedefler tamamen tahrip 
edilmiştir, eşktya ininde vurul
muştur, kolu kanadi kmlmtştlf' 
diyorlar. Acaba bütün bunlardan 
sonra ordumuzun bir miktar 
y1pranmas1 sozkonusu olabilir 
ml? Yani kamuoyunda bazt kuş
kular gündeme gelebilir mi? 
ÇünkiJ adamlar hiçbir şey o/ma
mtş gibi, hemen ardmdan gelip 
yine eylem koyuyorlar." 

Bu soruya Bakan Akbulut 
sözde cevap veriyor. 

"Efendim, burada meseleye 
bakış açısıni iyi ayartamak lazim
dır. Türk ordusu, burada katliam 
yapan eşkiyayt tahrip etti ve 
gidip inferinde vurdu. Bu durum, 
Türk ordusunun yıpranmasma 
değil, alktşlanmasma sebeptir. 
Ama vurdu da, ardından tekrar 
oldu. işin mahiyetini biraz 6nce 
anlattim. Bu olaylar dtştan kay
naklanmaktadir. Yapanlar birta
kim çevrelerin plyonudur. Plyon 
olduklan için, bu hareketlerini 
sürdlireceklerdir. (GörOidOğü 

gibi kukla Bakan soruya cevap 
vermek yerine demagoji yapıyor, 
soruyu saptırmaya çalışıyor bn.) 
Evet, burada birkaç şey daha var 
ama s6ylemek istemiyorum bura
da teybi kapatırsamz size yazma
mak şarttyla söyleyeceğim." 

Bir başka soruda da Emin 
Çölaşan, Süleyman Demirel'in 
"akan kan yerde kalmıştır" de
diğini hatırlatarak, "Yanı, 'vatan
daşın kanı yerde kalmıştır' gö
rOşOne katılmıyor musunuz?" diye 
soruyor. Buna Akbulut'un ceva
bı şöyle: 

"Kattlmtyorum tabii. Niçin ka
ttlmadtğlmı da s6yleyeyim. Tür
kiye'de 12 Eylül 6nceslnde ce
reyan eden olaylar var. Orada 
altibin lnsammız birbirini 61dür
dü. O olaylarla bunlan bir tutmak 
doğru değildir. O dtSnemde In· 
sanlarımız, gençlerimiz birbirini 
tSidUrdU. Burada eli kanlı efklya 
lle gUvenlik gUçlerlmlz kaTfl kar
fiY•· Bu mUcadele fehlf olma 
pahasına sUrdUtiiiUyor. B6yle bir 
ortamda 'kan yerde kalmıştır' 

g6rüşünün ne derece doğru ol
duğunu bile m em" (HUrriyet, 16 
Mart 1987) 

TOm bu aktarılanlardan hangi 
sonuçlar çıkıyor, bunlar ne anla
ma gelmektedir? Aslında söyle
nen ya da söylenmek istenen 
şeyler çok açık. önceki dönem
lerde de benzeri bazı konularda 
çeşitli itiraflarda bulunulmuyor 
değildi. Ne var ki, ulusal kurtuluş 
savaşımızın boyutları gellştlkçe 

ve dUşman cephesindeki bozgun 
daha da bellrginleştlkçe1 buna 
bağlı olarak dOşmanın itirafları 

da daha açık ve daha geniş 

kapsamlı bir niteliğe bOrünmek
tedlr. 

işte yukardaki aktarmalardan 
da her şeyden önce ve açık 

olarak devrimci direniş sava
şımızın varmış bulunduğu düze
yi, yani savaşın gOnOmOzdeki 
boyutlarını görebilmek olanaklı. 
Gerçekten de bugün eğer düş
man kurtanimış bölgelerden ya 
da Federal KUrt Cumhuriyetinden 
sözediyorsa, bunun anlamını Iyi 
dOşOnmek gerekiyor. öte yan
dan faşist rejimin içişleri Bakanı 
bugün TC ile PKK arasındaki 

aavat~n ne kadar çetin bir 88V8f 

olduğunu, bunu 12 EyiOI öncesi 
olaylarla karıştırmamak gerekti
ğini, kelleyi koltuğa alarak müca
deleyi sOrdUrdUklerini açıkça ve 
neredeyse acınacak bir halde 
itiraf ediyor. 

ikinci olarak, artık adıyla ve 
sanıyla "KUrt sorunu" ortaya 
konuyor ve tartışılıyor. Dahası, 

sömOrgeci faşist Türk devletinin 
şimdiye kadar ısrarla savunduğu 
katı-inkarcı politikasının Iflas 
ettiği itiraf ediliyor; ve bu politika
dan en kısa zamanda vazgeçil
mesi önemle belirtiliyor. Sorunun 
hafife alınamayacak çok bUyük 
ve önemli bir sorun olduğu vur
gulanıyor. 

ÜçüneO olarak, faşist rejimin 
Genelkurmay Başkanı'ndan bur
juva basının sağlı 'sol'lu temsilci
lerine kadar tOm çevreler 'soru
nun kısa vadede halledilemeye
ceğ'nl koro hallnde itiraf ediyor
lar. Hatta, 'abartma' olarak nitele
dikleri 'kökOnO kuruttuk', 'yok 
ettik', 'bitirdik' vb. yalanların der
hal kesilmesi gerektiği, aksi hal
de kendilerinin zararlı çıkacağını 
belirtiyorlar. Yanı artık PKK'yi ve 
KUKM'nl "yok etme" hayalleri 
tamamen suya dOştu. Fakat şunu 
hemen belirtelim ki, şu an taşıdık
ları hayal de uzun sormeyecek. 
Yani, "ispanya'nın Bask'la, Fran
sa'nın Korsika'yla yaşadığı gibi , 
biz de uzun yıllar birlikte yaşarız" 
biçimindeki hevesleri de çok 
geçmeden kursaklarında kala
caktır. ÇOnkO KUKM ve önco 
gOcO PKK, 12 EylUl faşizmine ve 
sömOrgecl TOrk devletine pek 
fazla yaşama olanağı tanımaya
cak, KUrdistan'da devrimci dire
niş geliştikçe TOrk burjuvazisinin 
bu köhnemiş zor aygıtı yok olup 
gidecektir. 

DördOncOsO, faşist TOrk or
dusunun peşmergelerimiz karşı
sında yenilgiye mahkum olduOu 
açıkça Itiraf ediliyor. Hemen tom 
çevreler faşist ordu sOrOlarinin 
giriştiği kara-hava saldırılarının 

sonuç vermeyeceğini, bu nedenle 
en kısa so red e başka alternatifler 
bulmak gerektiğini, kısacası Türk 
ordusunun KUrdistan geriliası 

karşısında Iflas ettiğini ağız birli
ğiyle Itiraf etmektedirler. 

Son olarak da, ulusal kurtuluş 
mOcadelesi ve PKK'nin varlığı, 

faşist TOrk sömOrgecillğinin KUr
distan halkı üzerindeki baskı ve 
katliam uygulamalarını, bazı art
niyetli çevrelerin iddia ettiklerinin 
aksine, bir anlamda frenle
mektedir. Tercuman gibi kafa
tasçı faşist kesimlerden "kese
ilm", "tırpanlayalım" sesleri yük
selmesine rağmen, daha "akıllı" 
burjuva sözeOteri -Ali Sirmen 
gibi- baskının sorunu çözmeye
ceğini aksine ters tepeceğini ileri 
sormekte ve bu savlarını, 12 EyiOI 
sonrasında en çok baskı uygula
nan "GUneydoğu"da bugun en 
bOyOk patlamaların görOldOğU 

biçiminde kanıtlamaya çalışmak
tadırlar. DOşman şunu biliyor ki, 
artık karşısında bir savaş cephesi 
vardır. Halk eskisi gibi çaresiz, 
öncüsOz ve sahipsiz değildir. 

Baskı, halkın bir an önce o 
cephede toplanmasından başka 
bir sonuç cioğurmayacaktır. Hat
ta KUKM'nln varlığı, TOrk sömOr
gecilerinin sadece KUrt halkına 
deS} il, başta komşu halklar olmak 
üzere diğer bölge halklarına yö
nelik saldırılara kalkışmasını da 
engellemektedir. ÇOnkO KOrdls
tan'daki savaş, TC'yi saldırgan 

dış politikasına "çeki-dOzen ver
meye" zorunlu kılmaktadır. Nite
kim eOer Kürdistan'daki savaş 

Sayfa 6) 

olmazsa Ortadoğu'unun bugOn
kO koşullarında TC'nin nasıl at 
oynatmaya kalkışacağını tahmin 
etmek zor olmayacaktır. 24 Şubat 
1987 tarihli Cumhuriyet'te "Taş
delen K6yü Katliamt" başlığı al
tında yazılan şu sözler bu gerçek
liği daha da anlaşılır kılmakta
dır: 

" ... Çelişkiler yumağı halindeki 
Ortadogu'da maceralardan uzak 
duran ve dtş politikada ağlfltğını 
koruyan bir Türkiye, b6/ücü ey
lemlerle daha kolay başedebi
/ecektlr." 

GörOldOğU gibi zaman zaman 
bazı hevesiere kapılan faşist TC, 
sözkonusu çevrelerce hemen 
uyarılmaktadır. Ve gerçekten de 
KUrdistan'daki savaşın varlığı 

TC'yi bu tür saldırılardan alı

koyan en önemli etken olmak
tadır. 

Devrimci Kış Atılımımız 
Ka,.ısmda Ktlfeye Sıkışan 

Faflst ReJimin "Milli Birlik ve 
Beraberlik'' Çafrısı 

Boyutları ve önlenemezliği bu 
denli açık bir biçimde ltiraf edilen 
ulusal direniş savaşımızın ve 
onun bir dönOm noktası olan 
1987 kış eylemliliğinin faşist yö
netimi temellerinden sarama
ması ve derin bunalımiara sO
rOklememesi düşOnOlebilir ml? 
Elbette ki hayır. ÇUnkO 12 Eyl ı 

faşizminin tom yöntemlerinin 
işlemezliği ve iflası, tom atıp

tutmalarının kuru bir gOrOitO 
olduğu, hava saldırısının hemen 
ardından gerçekleştirilen Cey
lanpınar, Nusaybin, Cizre, eylem
leriyle bu kez anında çok açık ve 
net olarak ortaya serildi. Bunun 
Ozerine yönetimdeki çatlaklar 
hemen su yüzOne çıkarak burju
va basının sayfalarına bile yansı
dı. Hükümet ile ordu arasındaki 
çekişmeler açıktan konuşulur, 

yazılır oldu. HUkOmetin istifası 

Istendi. Demirel gibi "bitmiş-tO
kenmiş" politikacı eskileri bile 12 
Eylül faşizminin "böiOcOierle 
başa çıkamadığını" dolayısıyla 

iflas ettiğini açıktan açığa söyle
meye başladılar. Hatta "Rabıta 
olayı" bahanesiyle Kenan Ev
ren'in dahi istifası istendi. Kısa
cası ulusal direniş savaşımızın bu 
görkemli adımı zaaf ve çat
laktıklarını bir anda ortaya çıka
rarak faşist yönetimi tam bir 
karışıktık ve kaosa sOrOkledl. 
Faşist Evren'in Bakanlar Kurulu 
toplantısına başkanlık etmesi ilk 
kez görOien bir durum olurken, 
kargaşa ve tartışmaların bOyO
mesi Uzerine ANAP ve SHP 
tarafından "Güneydoğu olayları 

Uzerine" mecliste gizli bir oturum 
yapılması önerildl ve böyle bir 
toplantı sonraki günlerde ger
çekleştirildi. Her tartışma faşist 
rejimin iflasını daha açık bir 
tarzda ortaya çıkarıyordu. 

işte bu çatlak ve çekişmeler
den burjuva basının sayfalarına 
yansıyan bazı örnekler: 

"Devlet Bakam Hasan Celal 
Güzel, dün Türk Ordusunun Irak 
topraklarmda bir harekat ger
çekleştirdi(jini açtkladı, ama, bu 
günlerdir Ankara kulislerinde 
dolaşan birçok soruya tatmin 
edici bir cevap getirmedi. Ce va bt 
aranan sorularm başmda, operas
yon kararmm nasıl ve ne zaman 
almdtğt geliyordu. Devlet Bakant 
Güzel, bunu 'Karari, hükümet 
aldt' diyerek açtkladt. Ancak, 
Ankara'da hakim olan g6r0J, 
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operasyon kararmm Uludere'
deki katliamm hemen ertesi sa
bah Cumhurbaşkanı Köşkü'nde 
yapilan 'Mini Zirve'de olgunlaştiği 
yolundaydl. Bazı çevreler Ev
ren'in, Başbakan Özal'm Hous
ton'da bulunduğu nedeniyle bir 
Zaaf gljrUntUsUnUn olfaya çık
mamaliiçin biJyle enerJik tutum 
sergiied/gi gtsrUtUnde." (Ertuğ
rul Özkök, HUrriyet, 6 Mart 1987) 

"Hükümet sözcüsü Güzel, 
dün Bakanlar kurulu kararım 

açıklarken son olarak Kuzey 
Irak'ta gerçekleşt;,ilen hava ope
rasyonu ile ilgili bir soru üzerine, 
harekatm gecikmesinin sözko
nusu olmayacağim tekrar/adı. 

Güzel, harekat konusunda hU
kUmet lle Genelkunnay atasında 
gtsrtlf ayrılıklari oldugu yolun
daki haberler üzerine, 'Bakanlar 
Kurulu, Silahlı Kuvvetler operas
yon yapma yetkisi vermiştir. 

Genelkurmay da operasyonun 
zamanı ve diğer teferruat ko
nusunda yetkili kılmmışttr. Bun
dan sonra herhangi bir tart1şma 
olmam1şttr. Görüş ayrıllğı sözko
nusu değildir' şekilinde konuştu" 
(TercUman, 14 Mart 1987) 

"Cumhurbaşkam Evren'in 
başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu 
toplantisıyla ilgili bilgi veren 
Bakan Güzel, Güneydoğu operas
yonu konusunda hükümet lle 
ordu arasmda ayrılik olduğu yo
lundaki haberleri ya/anladı. 

Devlet Bakam Hasan Celal 
Güzel, bir gazete de GUneydo§u 
operasyonu konusunda hUkU
met lle Silahı Kuvvetler arasmda 
ayr1lık oldugu yolunda yaym/a
nan haberin doğru olmadtğml 
belirti." (Milliyet, 14 Mart 1987) 

DUşman cephesinin bugOnkO 
durumunu daha iyi anlamak Için 
bir de 13 Mart 1987 tarihli HUrri
yet gazetesinde yer alan SOley
man Demirel'in şu sözlerini Ib
retle ve anlamını Iyi dOşOnerek 
okumakta yarar var: 

" ... 12 Eylül'ün tek gerekçesi
dir anarşi. O günlerde sikıyönetimi 
yürüten/er, Sikiyönetimin başm
daki kumanda kademesi, k4fi 
yetkilileri olmadiği için Türkiye'yi 
bu anarşi ve terör çıkmazmdan 
çıkaramad1klar1m Itiraf ettiler. 
Geldiler, devlete el koydular. 
Ozerinden tam 7 sene geçti. 
SiklYönetimin üzerinden de tam 9 
sene. Bu olaylar, her şeye rağ
men, halen süren sıkıyönetime 
rağmen, askeri müdahaleye rağ
men, bu müdahalenin üzerinden 
de k1sa sayiimayacak bir zaman 
geçmesine rağmen durdurula
mamlştlf. Bunu esefle karşila

mak gerekir. Geçen 3 sene zar
fmda bu btslgede 575 klfl haya
tını kaybetm/ftlr. Bunların Içinde 
140'a yakinı devletin subayı, 
astsubayı ve asker/dir. Cumhu
riyet tarihinin hiçbir devrinde, Iç 
meselelerele bu kadar çok şehit 
verllmemlttlr. Bu fiili bir durum
dur. Bugünün hükümeti bu olaya 
'Devlet güçlüdür, bunlarm hak
kmdan gelir' diye bak1yor. Ertesi 
gün bir olay daha oluyor ... Ama 
bakıyorsunuz, her hadisade 'Dö
külen kanlar yerde kalmaya
caktlf' deniliyor. işte kalmtştlf 
dökülen kan yerde ... 

Ben bu hadl•elert 'tnadtlt 
hadiseler saymıyorum. Bunları 
•tsnlenemeyecek hadlseler' ola
rak kabul etmek maglublyettlr. 
Kabullenemeylz. Tilrk devleti 
Için fevkalade acı bir şey olur." 

Fakat bir önceki başlık altında 
gördOk ki; bu "TOrk devleti Için 
fevkalade acı bir şey"de olsa, 
olayların önlenemeyeceği bizzat 

faşist ordunun en tepesindeki 
Genelkurmay Başkanı Oruğ ta
rafından "ispanya'nın Bask'la, 
Fransa'nın Korsika'yla yaşadığı 
gibi biz de ayrılıkçıtarla uzun süre 
bir arada yaşamak zorundayız" 
şeklinde açıkça Itiraf edil
mektedir. Ve bu da en açık-seçik 
anlamıyla aömürgeci fqist Türk 
devleti adına maOiubiyettir. 

Ve şimdi bazı çevreler bu 
mağlubiyete sebep olanlardan 
hesap sorulması isteminde bu
lunmaktadırlar. Kimileri de "0-
zOntO ve kaygılarım" dile getiren 
mesajtarla faşist rejim yetkili
lerini teseliiye çalışmaktadırlar. 

"SHP grup başkan vekili 
Seyfi Oktay, dün Meclis'te bir 
basm toplanttsl düzenleyerek, 
Güneydo~u'daki olaylar karşism
da aciz kalan hükümeti istifaya 
ça~lfdl. Oktay, ayrılikçi unsur
larla mücadele için hükümetin 
meclisten yetki aldt~ml hatlflata
rak, 'Görülüyor ki, hertarla devlet 
yetkisine, sağlanan her tarlü 
olanağa karşm hükümet sorunu 
çözememlş, çaresiz kalm1ştlf' 

dedi." (Cumhuriyet, 27 Şubat 
1987) 

" ... Demirel'in dediği gibi d1ş 
güçler ne düşünür/erse düşün
sün/er, kötü niyetleri topraklafl
mtzda kuvveden fiile ç1karmama 
ödevi as1/ bize aittir. Bunu 
bugünkü sorumlular becere
miyorsa, onlardan hesap sormak 
parlamentonun ve muhalefetin 
görevidir." (Teoman Erel, Milli
yet, 12 Mart 1987) 

"Bu arada KKTC Cumhurbaş
kani Rauf Denktaş, Cumhur
başkani Kenen Evren'e Taşdelen 
Köyü katilammden duyulan ü
züntüyü dile getiren bir mesaj 
gönderdi. Denktaş mesajmda, 
'Türkiye Cumhuriyeti'nin ve u
lusumuzun büyüklüğünün bu 
gafilleri kahredeceğine olan sar
Silmaz inanc1m1zla acmtzı payla
ştrken, KKTC ha/kt ve şahs1m 
adma kalbi desteğimizi ve kay
giiarımlZI arz ederim' dedi." 
(Cumhuriyet, 27 Şubat 1987) 

Evet, 12 Eylül faşizminin 

çıkmazı ve dUşman cephedeki 
durum bu birkaç örnekte de 
açıkça görülmektedir. Anlaşılıyor 
ki, devrimci kış operasyon
larımızın ardından burjuva basını 
boşuna "olaylar Ankara'yı sarstı" 
biçiminde manşetler atmadılar. 
Gerçekten de '87 Kış Atılımımızın 
faşist-sömUrgecl TOrk devletini 
temellerinden, bu deprem gibi 
sarsışıdır ki, tom çatlakları, kar
gaşaları, çaresizlikleri ve çökOş 
belirtilerini böylesine yUzeye çı
kardı ve çıkarmaya devam et
mektedir. 

Bu gerçeklik karşısında ilikle
rine dek titreyen faşist yönetimin 
temsilcileri neredeyse seferberlik 
ilan ederek, ''vatan, millet, sakar
ya" teraneleriyle "Milli Birlik ve 
Beraberlik" dedikleri ırkçı-şoven 
ruhu hortlatmaya çalışmaktadır
lar. iktidar ve muhalefet partile
riyle, basınıyla, ülke içinde ve 
dışında "ıslah edilmiş solcu"la
rıyla şimdi de çare diye sarıldık
ları, gündeme koydukları olgu 
budur. Yine bazı örneklerine 
burjuva basınından bakalım: 

"TUr/c Silahli Kuvvetleri'ne 
bağli savaş uçaklarmm dün sa
bah Kuzey Irak'ta bölücü PKK 
örgütünün kamplarına düzen
lediği hava saldms1, muhalefet ile 
iküdarı birleştirdi... SHP Genel 
Başkanı Erdal inönü, 'Türk vatant 
bölünmez bir bütündür. Gere
kirse savaşa katıllfTZ. Bunu her
kes txJyle bilmeir diye konuştu.· 

Mart 1987 

(Milliyet, 6 Mart 1987) 
"Hep be/irtti~imiz gibi, insan

laflmlza ve topraklaflmlza yöne
len bu sa/dm/ar, milli bütünlüğü
müze kastediyor. Milli bütünlük/e 
ilgili konular da, m/lll politikalar 
gerektirir. iktidar, muhalefet ve 
gerek devleti, gerekse vatandaş 
kitlelerini temsil eden bütün ku
rum ve kuruluşlar. Hepsinin böy
le bir politikanm oluşmasma kat
kida bulunabilecekleri bir ortamt 
haZirlamak da herkesten önce 
hükümete düşüyor." (Aynı tarihli 
Milliyet'in baş makalesinden) 

"Basın, solcusuyla, sağc1sıyta 
bu defa son derece müteyakkız ... 
Basm, bu defa tavkalade duyarli. 
Dikkatli ve sorumlu... Devlet, 
halktan ve basmdan a/d1ğ1 avanst 
çok iyi kullanıp, elini çabuk tutma 
nlyetindedir. Baharı beklemek 
yok. Bu iş, bu ktş bitecek. Kıbrıs 
harekatı gUnlerlndekl milli birlik 
ve beraberllge benzer bir hava, 
devletin ltlnl daha da kolay
laştlrablllr." (Rauf Tamer, Tercü
man, 4 Mart 1987) 

" ... DYP'nin tam desteği, ay
riCa bir güç ve mora/dir. SHP'nln 
'operasyon sonras1' bilgi istemesi 
de normaldtr. Tek bi/ek ve yürek 
olarak kenetlenmeliyiz. Dün 15 
santimlik karda sokağa bile çtka
mayan biz istanbul/u/ar, kalori
fer/i odaya kapanip yaz1 yazma
mn kolayllğma bakarak, Güney
doğu'da 'eşktya+tabiat'a karş1 
verilen bu amans1z kış operas
yonunu küçümseyemeyiz. 

Dün gazeteye gelen telefon
larda: 'Sm/fa gidip eşiaya ya karşi 
savaşmak istiyoruz. Kime başvu
ra/lm?' diye soranlarm seslerin
deki heyecan, 4 Mart 1987'yi çok 
anlamli k1lm1ştlf." (R. Tamer, Ter
cuman, 6 Mart 1987) 

işte tablo bu kadar "duygu
landırıcı" ve acıktı ..• Ama bitme
di henoz. 

"Bir ulusu büyUk yapan un
sur/ardan biri tehlike dönemle
rinde hemen birleşip kenetlene
bilmekdir. Türk ulusunun bu 
aç1dan çok ağtr saylfabilecek 
sayıs1z smaw başartyla verdiği 

bilinir." (Oktay Ekşi, Hürriyet, 6 
Mart 1987) 

"Bir önceki gün, Türk uçak
/art, Kuzey Irak'ta smlf bölge
sinde gizlenmiş bölücü komünist 
eşk1ya inierini yok etmiştir. Bütün 
Türk milleti sevinç ve gurur içinde
dir ... Tllrk'e sataşan er veya geç 
karş1llğm1 bulur. Bunu bilmek ve 
atalanm1zm ruhuna sadik kaldi
ğımlZI ta içimizden duymak, 
Türk milletinin yaşama ve üstün
lük iradesini pekleştirmekte, 

benliğinin bilincinde olduğunu 

dosta düşmana göstermektedir. 
Yeni harekat, bu kere, siyasi par
tilerimizin, bir milli ortamda birleş
melerini sağlam1ştlf... 'Ak Ayyıl
dlzfl Al Sancağm' vatanm her 
köşesinde nöbet tutan mehmet
çik'in himayesinde dalga/an
masi, onun var/ığma el uzatanis
rm yok edilmesi ve edileceğinin 
önceden bilinmesi ... " (Coşkun 

Kırca, HUrriyet, 7 Mart 1987) 
"Smlflaflmlzm d1şmdan 'vur

kaç' sistemiyle s1mrlaflm1zm 
içinde baş1m1za bela kesilen eş
kryayl yuvasmdan vurmak, üstelik 
komşu devletin izniyle vurmak, 
bizim en doğal hakk1m1zdlf ve 
zaten bu hakkimiZI ku/Janmam1za 
engel olmak hiç kimsenin gücü 
içinde değildir. 

Bunun etratmda sağlanacak 
'milli mutabakat', geçirmekte ol
duğumuz dönemin vazgeçilmez 
bir şartıdlf ve bunun miman 
h me1 olmak zorundadır. 

(Metin Toker, Milliyet, 9 Mart 
1987) 

"Türkiye, nice badiraler at
/atmiş bir ülkedir. Elbette bütün 
bun/arm üstesinden de gele
cektir. Ama, başartil mücade
lenin yolu, birlikten geçer. Dörtbir 
yamm1zdan llstümüze üstümüze 
gelen bUtün bu sorunlarm çözll
mü, her zaman belirttiğimiz gibi, 
iktidarıyla, muhalefetiyle, tüm 
siyasal partilerimizin, politika 
oluşturan tüm kurum ve kuruluş
lanmtzm, milletçe etrafmda bir
leşeceğimiz bir 'milli politika' 
oluşturmasmdan geçer. 

" ... Açıkyol köyündeki PKK 
katliammdan sonra DYP Genel 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 
'Milli politika' çağnst yaparken, 
SHP Genel Sekreteri Fikri Sağlar 
da, başta iktidar partisi olmak 
üzere tüm partileri görüşmeye 
davet etti." (Milliyet, 12 Mart 
1987) 

"Mecliste eşkiyaya karşt 'milli 
ittifak' kuruldu." (Tercuman, 12 
Mart 1987) 

içerde sağı ve 'sol'u ile, basını 
siyasal partileri ve meclisi ile 
böylesine 'göz yaşartıcı' tablolar 
sergllenirken, tabioyu daha da 
renktendirecek olan dışardakl 

"solcular" da unutulmadı. DSP 
Genel Başkanı Rahşan Ecevit, 
Çankaya KöşkO'ne yaptığı "neza
ket ziyaretinde" vatandaşlıktan 
çıkarılanlar için geniş kapsamlı af 
istedi. Rahşan Ecevit bu önerl
sinin gerekçesini de şöyle açık
ladı: 

"Eğer yurttaşilktan Çikanlan
Iar için geniş kapsamit bir af 
yoluna gidilirse, dlşar~da çok 
zor durumda kalan, yurt özlemi 
çeken ve bazen de ister istemez 
Ulkemlz aleyhinde çalıtan grup
ların tuzagına dilşen kimseleri 
kurtarabllec&glmlıl, Ulkemlz 
aleyhinde çalışanların da bu 
şeklide tabansiz ve gUçaUz bıra
kiimış olacagını söyledim." (Mil
liyet, 13 Mart 1987) 

Rahşan Ecevit'in teslimiyetçi 
ve tasfiyeci gOçler Için hazırladığı 
bu 'af' önerisi başta hükUmet 
olmak üzere "milli birlik" savu
nucusu tom çevrelerce de des
teklendi. HOkümet sözeOsO bu 
konuda çalışmaların sürdOrOI
dOğünO açıkladı. öte yandan 14 
Mart 1987 tarihli Milliyet gazete
sinin başyazısında, önerinin kim
lere yönelik olduğu daha da açık 
ifade edildi: 

"Rahşan Ecevit'in, bu nezaket 
ziyareti slfasmda Cumhurbaş

kanma sunduğu bir öneri de var. 
Bunu ziyaretten sonra kendisi 
aç1kladt: 'Baz1 istisnatarla vatan
daşliktan Çikafiianlar Için geniş 
kapsamlı bir affm çıkan/masi.' Bu 
öneri... bizce de yerindedir ... 
Insanların bazı hareketlerinden 
sonradan pişman olabilecekleri 
dtlşünUierek, o dönemde alman 
'vatandaşliktan çıkarma' karar
lafinm yeniden gözden geçiril
mesi, demokratik ilkeler açism
dan da isabetli bir ad1m olacak
tlf., 

Böylelikle 'devrimcilik yaptı
ğına pişman olan' teslimiyetçiler 
güruhu da faşizmin "Milli Birlik ve 
Beraberlik" cephesine dahil edi
lerek tablo tamamlanmak isten
mektedir. TOm bunlar, ulusal 
direniş savaşımız karşısında iyice 
köşeye sıkışmış bulunan 12 EylUl 
faşizminin "vatan, millet, sakar
ya" teraneleriyle 'durumu kur
tarma' girişim ve çabalarıdır. 

Ancak burada belirtelim ki, öteki
ler gibi bunlar da 'nafile' çırpın
malar olmaktan öteye geçeme-

Sayfa 7) 

yecektlr. ÇOnkO faşist rejimin çat
lak ve bunalımları bir alanda ve 
tek yöniO değil; içte, dışta, eko
nomlk-siyasal-askeri vb. her 
alanda çöküş daha da belirgin
leşmekte ve açık giderek büyO
mektedir. Ve devrimci direniş 

mOcadelemizin her atılımı faşist 
rejimin bağrında onulmaz yara
lar, kapatılması mUmkOn olma
yan gedikler açmaktadır. 

Dışta da Çıkmaıda Olan 
Stsmtlf118cllerln 

Ulusal Kulfuluş Mtlcadelemlze 
Ka"' Yeni Arayıtlan 

içte böylesine bir kaos ve kar
gaşa içerisinde bulunan faşist 

rejimin dıştakl durumu da bun
dan pek farklı değil; çözümsOziOk, 
tıkanma, karamsarlık her geçen 
gOn çok daha net bir şeklide 
gözlenebllmektedir. '87 Kış Atı
lımı ile birlikte KUKM dışta da ilk 
kez bu denli geniş boyutlarda 
gündeme geldi. Kürdistan köyle
rineyönelik havasaldırısı nedeniy
le dışta bUyük oranda tepki 
gören ve teşhir olan TC, nere
deyse tOm dünyayı Kürdistan·
dakl mücadeleyi desteklemekle 
suçlamaya kalkıştı. Doğu'lu, Ba
tı'lı demeden, Avrupa Parlamen
tosu'dan Sovyetler'e, iran'dan 
Bulgaristan'a, Suriye'den Llbya'
ya, Yunanistan'dan KUba'ya ka
dar birçok Olke ve kuruluşun 

PKK'yi desteklediğini öne sürd 
Öyle ki, faşistrejim başını kaldınp 
etrafına bakmaktan korkar hale 
geldi. ÇOnkO hangi yöne baksa 
kendisi için hiç de Iç açıcı olma
yan sorunlar ve çalkantılarla dolu 
karamsar tablotarla karşılaş

maktadır. Bu ağır sorunlar ve 
ürkütUcU gerçekler karşısında 

çözOmsOz kalan, bunalan ve ken
disini adeta bir ateş çemberinde 
hisseden faşist rejimin yetkilileri, 
işi, gerçeklerden kaçıp olmadık 
hayallere, tanlazilere sığınmaya 
kadar vardırdılar. 

Bu konuda, 9 Mart 1987 tarihli 
Hürriyet gazetesinde Ertuğrul 

Özkök'On, "Bölücü/ere Darbe" 
başlığı altında yazdıkları olduk
ça ilginçtir: 

"Dişişleri Bakanliği'nda her 
gün Türkiye'yi ilgilendiren y1ğmla 
sorun altmda yorulan bir üst 
düzey görevli dostum, geçen
lerde şöyle yaktmyordu: 'Bizim 
as1/ sorunumuz, galiba bulundu
ğumuz yer. Şu haritaya bakm, 
Sovyetler Birliği, iran, Irak, Suri
ye, öteki tarafta, Yunanistan, 
Bulgaristan. Her biriyle, adeta 
her gün sorunumuz var. Mesela, 
şu Portekiz'in yerinde biz olsay
dik ne rahat ederdik.' 

Gerçekten de Türkiye d1ş 

politika sorunlafi en yoğun ülke
lerden birisidir. Zor komşu/ara 
bir de c11tz da o/sa bölücü hare
ketler eklenince, ak1/ almaz bir 
mozayik ortaya Çtktyor. Tabii bu 
mozayiğin maliyeti de her zaman 
düşük olmuyor." 

Açık ki, aynı komşutarla öte
den beri bir arada bulunan ve 
yeri geldikçe "stratejik önemi" 
üzerine nutuklar atılan Türklye'
nin, bugün yerinin beğenilmeme
sindeki asıl etken "cılız da olsa 
bölücO hareketler" şeklinde dile 
getirdikleri KUKM'dir. Portekiz'in 
yerinde olmak... Evet, Porte
kiz'de ne KUKM ne de PKK var. 
Öyle anlaşılıyor ki, daha bugon
den kendisine dOnyayı böyle dar 
eden PKK karşısında faşist rejim, 
yarın daha 'güvenli' yerler ararsa. 
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örnegin, "Portekiz'in yerinde de 
değil, keşke Washington'daki 
Beyaz Saray'ın bodrumunda ol
saydık" vb. yakarışlar işitillrse 

şaşmamak gerekecektir. 
Gelinen aşamada faşist rejimi 

içte oldugu gibi dışta da zor 
günlerin beklediği, artık dışta da 
atmak !steyeceği her adımda 
karşısında KUKM'ni bulacağı 
gerçekliği kabul edilmekte, dola
yısıyla yeni arayışlar bu alanda da 
gündeme gelmektedir. Bu konu
daki bir 'yorum'unda Sami Ko
hen, "Diplomatik Savaşa Hazlf 
Olmaltytz" başlığı altında şunları 
yazıyor: 

" ... Son harekatm, bundan 
öncekiler gibi dünya kamuoyun
da bazt olumsuz yanktlara yol 
açmast sürpriz saytlmaz... Bu
nunla beraber şu iki nokta üze
rinde önemle durmak gerekiyor: 

1) Kürt terörizmi, arttk Türk 
diplomasisinin önemli bir sorunu 
haline geliyor. Çünkü olaym dal
galanmasi giderek dtş politikaya 
yanstyacak ve ikili veya çok yanit 
ilişkilerde yeni pürüzler ve zor
luklar yaratacakttr. 

2) Bundan sonra bu mücade
leyi diplomatik ve psikolojik alan
larda da sürdürmek gerekecek
tir. 

"... Bu, uzun bir mücadele 
olacağma göre, içte almmast 
zorunlu olan güvenlik, ekonomik 
ve sosyal önlemlerin yamstra 
dtşta da diplomatik ve psikolojik 
savaş için şimdiden seferber 
olmak gerekir." (Milliyet, 8 Mart 
1987) 

GörOldOğU gibi düşman, ka
bullenmek zorunda kaldığı bu 
uzun soreli mücadelenin her 
cephesinde gün geçtikçe sıkış
makta ve sıkıştıkça da telaş ve 
paniği artmaktadır. Aynı ittifak 
içinde bulunduğu müttefikleriyle 
bile derin anlaşmazlıkları bulu
nan, tom komşularıyla Ilişkileri 
giderek olumsuzlaşan TC, çareyl, 
israil'ln yanındaki gerçek yerini 
-açıktan- almakta görüyor. 
TOrkiye'nln, bölgede hukuki ol
masa da, tabii tek müttefikinin 
i srail olduğunu itiraf eden faşizmin 
borazanı Coşkun Kırca, bu konu
da şöyle diyor: 

"Son yaztmtzda, Irak dtşm
daki bütün komşulartmlzdan, 
farkit nitelik ve derecelerde de 
olsa, husumetle karştlaşttğlmtzt 
ve bu duruma çare bulmak zorun
da olduğumuzu belirtmiştik. Na
Sil? 

" ... Türkiye'nin özellikle Suri
ye'den gelen tehlikelere karşt 

israil'le belirli bir düzeyde Ilişki
lerini iyileştirmesi, zaten şartttr. 

1981'den beri uygu/adtğtmlz dtş 
politika, Türkiye'yi Araplara tay- · 
dastz yere yaklaşttrmlşttr; israil'
den ise gereksiz yere uzak/aş
ttrmtşttr." (Hürriyet, 16 Mart 
1987) 

TC'nin dış politika alanındaki 
çıkmazını dile getirenlerden birisi 
de Oktay Ekşl'dlr. TOrkiye lle 
komşuları arasındaki ilişkiyi tek 
tek ele alıp incelediği bir yazısını 
Oktay Ekşi şöyle sonuçlandırı

yor: 
"Sözlerimlzi bir 'öneri' lle de

ğil, 'uyart' lle bağlamayt istiyo
ruz: 

Yamlmtyorsak dtş ilişkileri

mizde zor günlere doğru gidiyo
ruz. Özellikle Meclis'in çok uya
mk olmasmt gerektirecek zor 
günlere ... " (HUrriyet, 12 Mart 
1987) 

Gerçekten de, faşist rejim 
özellikle son '87 Kış eylemliliği 
ardından dış ilişkiler ve dlplo~asl 

alanında da tam anlamıyla 'diken 
üzerinde' hissetmektedir ken
disini. Son günlerde TOrk burjuva 
basınının sayfalannda bu tUrzorluk 
ve çıkmazları dile getiren yazılar
dan geçilmez oldu. Bunlardan, 
yukarıdaki birkaç örnekle birlikte 
durumu daha da anlaşılır kıla

cağını umduğumuz bir tanesin
den daha söz etmekte yarar var; 
14 Mart 1987 tarihli Milliyet'te M. 
Ali Birand, oldukça ilginç bir 
değerlendirme yapıyor. 

"KUrt sorunu" konusunda 
TOrkiye'ye "haksızlık yapıldığı"nı, 
hatta bunun bir "uluslararası 
komplo" olabileceğini düşünü
yor. "Galiba işin içinde bir iş var" 
diyerek kuşku duyuyor M. Ali 
Birand. Ve "Alev/i Çembere All
myoruz ... " başlıklı yazısında şöy
le devam ediyor: 

"Kürt sorunu ile ilgili gelişme
ler, bu kuşkulartmlZin başmda 
yer altyor. Bu sorun uzun süredir 
vardt, çat1şmalar oluyordu, Türk 
ordusu müdahale ediyordu. 

Ancak, son aylarda Işin boyut
lart öylesine büyüdü ki, işin rengi 
değişmeye başladt. Hele bu ola
ym uluslararasi kuruluşlara yan
stmast bizim çok dikkatimizi çe
kiyor. Uluslararasi ve milli parla
mentolarla konu giderek yoğun 
biçimde işlen/ro/du. KUrt sorunu, 
TUrk/ye'den çok Iran, Irak ve 
Surlye'ylllgllendlrlrken, KUrtler, 
tSzelllkle Iran ve Irak'ta baskı 
altmda tutu/urlerken bize tatura 

, çıkarılmaya baflandı. Sanki 
KUrdistan bagımsızltk savaşı 
TUrk/ye'de oluyormuf, diger Ul
kelerde hiçbir sorun yokmuş 

gibi, TUrk/ye tSn plana çıkartılt· 
yor. E§er yamlmıyorsak, bu yak
lafım tsnUmUzdekl aylarda daha 
da artacak ve uluslararası KUrt 
sorunu bizim sırtımıza yUk/ane
cek." 

Yazarın, "sanki Kürdistan ba
ğımsızlık savaşı Türkiye'de olu
yormuş, diğer ülkelerde hiçbir 
sorun yokmuş gibi" tarzında ifa
de ettiği ve kendisine 'ters' gibi 
gelen olgu, aslında parçalanmış 
KUrdistan'ın objektivitesinden 
kaynaklanmaktadır. Partimiz da
ha yıllar öncesinde KUrdistan 
Ulusal Kurtuluş Probleminin çö
zümünü sağlayacak gücün ancak 
ve ancak proletarya hareketi 
olacağını ve böyle bir hareketin 
de sosyal ve coğraflk yapısından 
ötürü ilkin Kuzey-Batı Kürdistan 
parçasında ortaya çıkacağını, 

dolayısıyla Kürdistan genelini 
temsil edebilecek parçasının 
-reformist ve ilkel milliyetçilerin 
iddia ettikleri gibi Doğu ya da 
Güney Kürdistan değil- Kuzey
Batı Kürdistan parçası olacağını 
teoride geniş bir biçimde ortaya 
koymuştu. {Bakınız: Kürdistan 
Ulusal Kurtuluş Problemi ve Çö
züm Yolu, Weşanlın Serxwebun, 
1. Baskı, Ağustos 1982. ss. 95-
109) Bu tespitin yapıldığı dönem
de bağımsızlık mücadelesi, yani 
PKK önderliğindeki modern 
KUKM henüz bu denli gelişmiş, 
boyuttanmış degildi. Kürdistan'ın 
diğer parçalarında çok daha 
geniş boyutlu kabarmalar da 
sözkonusu olabilmişti, ama, bu 
hareketler hiçbir zaman otonemi 
isteminden öteye geçerne
mişferdi ve halen de geçemedi
ler. O nedenle otonomi istemli 
hareketlerin attıkları adımlar 

büyük de görünse aslında öyle 
değildi, yani Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Problemini çözüme gö
türebilecek adımlar değildi ve 
olmadığı için de bölgede ve 
dünyada yarattığı etki ve yankı 
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sınırlı kalmaktaydı. Oysa proletar
ya hareketinin önderlik ettiği 
modern KUKM farklıdır, PKK 
önderliğindeki bu mocadele 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Prob
lemini çözüme ulaştırabilecek 
gerçek bir bağımsızlık savaşı 
olduğundan ötürüdür ki, attığı 
her adım bölgeyi sarsmakta hatta 
dünyadaki sistemlerı etkile
mektedir. işte M. Ali Birand'ın, 
"Kürt sorununun faturası bize 
çıkarılıyor" ya da "Türkiye ön 
plana çıkartı lıyor" dediği ve "dik
kat çekici" bulduğu sorun bura
dan kaynaklanmaktadır. Yani 
Kuzey-Batı parçasındaki müca
delenin Kürdistan'ın genelini 
temsil ettiği gerçekliğinin bugün 
pratikte de ortaya çıkmış olması 
ve bu mücadelenin öncüsü 
PKK'nin karşısında da direkt 
olarak TC'nin bulunması ister 
istemez "Türkiye'yi ön plana" 
çıkarmaktadır. Ve M. Ali Birand'
ın, "Eğeryanılmıyorsak ... uluslar
arası Kürt sorunu bizim sırtımıza 
yüklenecek" tarzında hazince 
dile getirdiği sözler, PKK önderli
ğindeki Kürdistan Bağımsızlık 

Mücadelesinin güvenle zafere 
ileriediğinin bir göstergesi nite
liğindedir. 

Ulusal direniş savaşımız kar
şısında sömürgeci-faşist Türk 
devletinin her geçen gün nasıl 

daha çok köşeye sıkıştığı kendi 
burjuva basınından bile artık 

rahatlıkla izlenebiliyor. KUKM 
içte oldugu gibi dışta da TC'nin 
politikasını işlemez kılmakta ve 
faşist rejimin çırpınmaları daha 
çok batmaktan öteye bir anlam 
Ifade etmemektedir. işte '87 Kış 
Taarruzumuz karşısındaki çırpı
nışları düşmanı daha çok batağa 
saplamaktan başka bir sonuç 
vermemiştir. Burjuva basınından 
aktarılan örneklerde de açıkça 
görOldUğU gibi, içte ordu ve çete
cilik iflas ederken, dışta da faşist 
rejim büyük oranda teşhir olmuş, 
ulusal kurtuluş mücadelemiz ise 
daha geniş bir mecrada ve daha 
gür bir tarzda akmasına de
vam etmiştir. 

Şimdi de, dOşmanlarımızı ve 
tom gericileri kahredici bir bi
çimde gelişerek büyüyen kutsal 
direniş mücadelemize karşı fa
şist TOrk sömürgecilerinin ne tür 
zavallı arayışlar içerisinde olduk
larını, yine burjuva basınından 
birkaç örnekle görmeye çalışalım. 

3 Şubat 1987 tarihli Milliyet, 
"Haber Verene 1 Milyon" başhgı 
altında şunları yazıyor: "Mardin'
deki kanit bölücü eylemleri ger
çekleştiren 31 PKK militamnm 
kimlikleri ve kod isimleri bir liste 
ile açtklandl. Bu teröristler/e ilgili 
doğru haber getiren yurttaşiara 
en az 1 milyon lira ödül veril
mesi kararlaştmldt." 

iş demagojlye gelince, "yöre 
halkı devletten yanadır, Apocu
lara karşıdır" palavralarıyla ken
disini avutan faşist yönetim pra
tikte attığı her adımda olduğu gibi 
bu uygulamasıyla da yine kendi 
kendisini açıkça yalanla
maktadır. Sormak gerekir faşist 
rejimin sözcülerine, eğer halk 
iddia ettiğiniz gibi "devletten 
yana ve Apoculara karşı" ise 
devrimcilerin başına ödül koy
manın bir anlamı olabilir mi? 
Elbette ki, mücadelemiz karşı

sında elden-ayaktan düşen faşist 
rejimin buna verabiieceği bir 
yanıt yoktur. 

öte yandan, milyonluk faşist 
ordusunu en modern teknik 
donanımis savaşa süren TC, 
sonuç almak şurda kalsın, 

ARGK'ye bağlı gerilla birlikleri 
karşısında askeri alanda da iflas 
etmiş, dahası bu durumunu 
örtbas edemez hale gelerek itiraf 
etmek zorunda kalmıştır. "Bitir
dik", "kökünü kuruttuk" vb. atıp
tutmaların fayda etmeyeceğini, 
mücadelenin uzun soreli olaca
ğını ve fakat bu savaşta daha 
şimdiden iflas eden faşist ordu
nun yapacak fazla bir işi olmadı
ğını anlayan düşman yine birta
kım arayışlara yönelmektedir. 

"Güneydoğu'da Terör" baş
lıklı bir yazıda, "Milli GUvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Sivil 
Olağanüstü Hal ve Savaş Hazır
lıkları eski daire başkanı emekli 
kurmay albay Hikmet Oğuş" diye 
tanıtılan MiT mensubu, gerilla 
savaşını "Gayri-nizami harp" ola
rak değerlendiriyor ve buna karşı 
yapılması gerekenleri sıralarken 
şöyle diyor: 

"MIIattan çok önce yaşamtş 
bir Çin generalinin söylediği gibi, 
'Zafer, kendini ve düşmamm çok 
iyi değerlendirebilene nasip o/a
caktlf.' Bu sebepledir ki, içinde 
bulunduğumuz çağ şartlarmda 

'istihbarat' bir devletin var olu
şunun temel Ihtiyacim oluştur

maktadtr. iç ve dtş istihbarat 
konusunda elde edilecek/erin 
derecesi, sağlanacak başarmm 
derecesini gösterecektir ... Önce
likle dağlik ve dağm1k yerleşim 
merkezleri olan bölgelerde, da
ğtnlkllktan en k1sa sürede kurtu
lacak tedbirler alma rak, her türlü 
hizmetin vatandaşa yeterince 
ulaşabilmesi sağlanmalidtr ... Ni
zam/ birlikler, nizami savaş için
dir; gayri-nizami savaş, bu tip 
savaşm gerektirdiği kendine has 
kuruluşta, ünitelerden oluşan 
güçler ister." {Tercüman, 26 Şu
bat 1987) 

Görüldüğü gibi, MiT mensu
bu Hikmet Oğuş "özel savaş" 
yöntemleri ve ağırlıklı olarak da 
"istihbarat", "stratejik köy" ve 
"özel birlikler" önermektedir. Bir 
diger MiT mensubu, Mardin eski 
valisi Ergun Gökdeniz de,"böiU
cO aşkıyanın tıpkı Vietnam'da ve 
Kamboçya'da olduğu gibi 'vur
kaç' taktiği uyguladığını" söylü
yor ve şöyle devam ediyor: 

"Gerilla hareketine karş1 dü
zenli ordu ile gerçekleştirilecek 
bir operasyon, ancak bir gözdağt 
verme niteliğinde yarar sağlar ... 
Bu tür olaylara düzenli orduyla 
müdahale, bizi kesin sonuca 
götürmez." (Tercuman, 4 Mart 
1987) 

Cumhuriyet gazetesi yazar
larından Uğur Mumcu ise, "PKK 
ile Savaş" başlıklı yazısında, 
"Güneydoğu yöremizde yaşa
nan, bir savaşttr. Bunda hiç 
kuşku yok. Kuşku o/mamast ge
reken bir nokta da devletin bu 
konuda pek başanil olmadlğtdlf" 
diyor ve şöyle devam ediyor: 

"Suriye kamplarmdan, çeşitli 
Bat1 ülkelerine kadar uzanan bir 
örgütle karşi karştyaytz. Öyleyse 
alınacak <Snlemler de çok ytsniU ve 
çokuluslu olmalıdır ••• Güneydo
ğu'daki aynmc1 örgütler/e savaş
mak için silahli kuvvetlerden de 
güç ve destek alan ayn bir birim 
kurulmaltdtr. 'Özel harp' dedi
ğimiz yöntem böyle alanlarda 
gündeme gelir." {Aktaran Hür
riyet, 20 Mart 1987) 

Evet, ulusal kurtuluş mücade-
lemiz karşısında MiT mensupları 
Hikmet Oguş ve Ergun Gökdenız 
ile TOrkiye'nin "meşhur solcu"
larından "demokrat" hatta "dev
rimci'' Uğur Mumcu'nun görüş
lerı tamı tarnma çakışıyor: "0zel 
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harp ••• " Bir farkla ki, "solcu" Uğur 
Mumcu daha da ileri giderek 
açıkça "çokuluslu özel harb" 
önerisinde bulunmaktadır. 

Bu konuda faşist rejimin ikti
dar ve muhalefet yetkilileri de 
benzer görüşler taşımaktadır. 13 
Mart 1987 tarihli Milliyet, SHP 
Genel Başkanı Erdal inönü'ye 
atfen şunları yazıyor: 

" ... SHP adma konuşan Genel 
Başkan Erdal inönü, Güneydo
ğu'daki huzursuzluğun yerel ol
mayip, bütün ülkenin huzurunu 
bozduğunu belirterek, bölgede 
bir gerilla savaşmm surdüğünü 
belirtti. inönü, 'Bu savaş1 en kisa 
zamanda ve en az kay1pla sona 
erdirmek için özel olarak eğitil
miş savunma gUcUne ihtiyaç var
dtr. Silahli Kuvvetlerimizin bu 
'lhtiyact karş1Jayacağma lnam
yoruz' dedi." 

Sömürgeci-faşist Türk devle
tinin, kurtuluş kuwetlerimlz kar
şısında savunmada olduğu her 
kademedeki yetkililer tarafından 
artık açıkça itiraf edilirken, böy
lesi bir savunmada milyonluk 
ordunun da başarılı olmayacağı 
Iyice anlaşıldığından ötürü şimdi 
de umut "uçan tank"lara ve 
"pilotsuz uçak"lara baglan
maktadır. 10 Mart 1987 günkü 
HOrriyet'te, "Eşktyaya Karş1 'Ka
natli Tank'lar" başlıklı şu haber 
yer alıyor: 

"Türk Silahlt Kuvvetlerinde 
kullamlan 'çok amaçlt' helikop
terlere ma kinall tüfek, ha van topu 
ve 'TO W' yerleştiriliyor. Adeta bir 
tank gibi donatiiacak bu helikop
ter/er, Güneydoğu'da hain/ere 
göz açttrmayacak." 

Faşist ordudan, "özel tim"ler
den ve "köy korucuları" dedikleri 
mills-çetelerden umudu kesen 
düşmanın şimdi de "teknoloji"ye 
umut bagladığı görülmektedir. 
Emin Çölaşan'ın kendisiyle yap
tıgı röportajda, içişleri Bakanı 
Yıldırım Akbulut şunları söylü
yor: 

" ... Belki bunlar biraz masraflt 
sistemlerdir ve gerçekleşmesi 

biraz zaman alir, ama ilerleyen 
teknolojiden yararlanmak da 
mümkiln. Bu şekilde baz1 sistem
ler kurulabilir... Pllotsuz uçağa 
benzer bir sistemden söz edili
yor. Bu yerden kumanda ediliyor 
ve smtr hattt boyunca uçuruyor
sunuz. Bir nevi sürekli bir hava 
devriyesi oluyor. Böylece smlf
daki bütün hareketler bir ekrana 
yanswor... Bu sistemi de satm 
almz... Bir de insan vücudunun 
Sicakiiğindan yararlanan bir sis
tem daha var... Şimdi bunlar 
uzmanlar taratmdan değerlendi
riliyor... Bunlardan almayi dü
şünüyoruz." 

Askeri alanda gerilla saldırı
ları karşısında bu tür "savunma" 
hazırlıkları Içerisinde olan faşist 
rejim, böylesi çabalarla direniş 
mücadelemiz karşısında fazla 
tutunamayacağını bildiğinden 
ekonomik, sosyal vb. alanlarda 
da birtakım arayışlar içerisinde 
bulunmaktadır. Türk burjuva ba
sınında salt askeri operasyon
larla işin içinden çıkılamayacağı 
açıkça söylenip yazılıyor. 1 Mart 
1987 tarihli Hürriyet'te Oktay 
Ekşi, "Sirf Operasyon Yetseydi" 
başlıklı yazısında şunları söylü
yor: 

"Artik formülü çözdük: Bizim 
hükümetin üyeleri hangi mesa
feyi 'haytr öyle bir şey yok' diye 
cevap/andmr/arsa anlaştllyor ki, 
bizim 'demek öyle bir şey var' 
diye düşünmemiz laz1m... Bu, 
-eger varsa- smtrlanm1z dt-
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şmda giriştiğimiz üçüncü operas
yonu teşkil ediyor. Demek ki, ilk 
ikisi, bö/Ocü eşktya için çok ağtr 
birer darbe teşkil etmiş olsa bile, 
belli ki nihai sonucu almaya 
yetmemiştir. 

Aslında bu tUr operasyonlarla 
nihai sonuç alınaca§ını Iddia 
eden de yoktur. Ama sadece 
böyle operasyonlarm ytldmctllğt
na güvenmanin yetmediğini, 

başka önlemlerin de almmas1 
gerektiğini arttk kabul etmek 
gerekir." 

Evet, KUKM düşmana bu ger
çekliği de kabul ettirmiş, faşist 
rejim "askeri operasyon"larla bir 
yere varamayacağını, aksine her 
"operasyonun" kendi zayıflıkla

rını ortaya çıkararak sonunu da
ha da yaklaştırdığını anlamış 

bulunmaktadır. O nedenledeson 
dönemlerde giderek hesaplarını 
ekonomik, sosyal, kültürel alan
lar Uzerine kurmaya çalış

maktadırlar. Bu hesaplar ve 
çabalar, zaman za.man milyon
larca Kürdistaniıyı yerinden yur
dundan koparıp sürgün etmeye 
kaJkışma gibi çılgınca boyutlara 
varıyorsa eger, bu da aslında 

faşist rejimin ne kadar tükenmiş 
ve çaresiz olduğunu göster
mektedir. Ve tıpkı Hitler'in çılgın
lıklarını andırmaktadır. 

Bu tür çılgınca girişimlerin 

yanısıra, ekonomik alanda da, 
'Doğu'yu kalkındırma' ede
biyatının iflas etmesi Uzerine 
şimdi de umut "GAP Projesi"ne 

bağlanmışbr. 3 Mart 1987 tarihli 
Hürriyet'te "Asker/ harekat, eko
nomik ve sosyal önlemlerle des
tek/eniyor. Bölücliye 'GAP' duva
rt" başlıklı yazıda, TC'nin tOm 
kurumlarıyla mücadelemize kar
şı nasıl seferber olduğunu gör
mek olanaklı: 

"Bölücü örgütlerin Glineydo
ğu'da eylemleri giderek ttrma
myor ve son katliamdan sonra 
girişilen operasyon geniş/erken, 
hain/ere en etkili du van 'GAP 
Projesi'nin çekeceği belirtildi. 
Askeri yetkililerin de, bölgede 
asti yaptlmast gerekenin eko
nomik ve sosyal sorunlan çöz
mek oldugu görlişünde bulun
duğunu belirten /lgililer, 'Bu 
amaçla, GAP Projesi son htzla 
devreye sokulacak ... ' dediler ... 

1984 ytlmda Eruh baskmt ile 
başlayan terör eylemlerinin son 
aylarda köy korucuianna yönelik 
bir katliam halini alması, gerek 
sivil gerek askeri çevreleri orta 
vadeli kaltcı çözümler aramaya 
yöneltti. Bu çözümler için çeşitli 
bakanlıklar, belli bir koordinas
yon çevresinde çalişmaya baş
ladı. Milli Savunma ve içişleri 
Bakanlt(JI yamnda, Milli Eğitim, 
Gençlik ve Spor, Tart m Orman ve 
Köyişleri ve Maliye Bakanliklan 
ile Devlet Planlama Teşkilatı baş
ta olmak ürere, birçok kuruluş, 
bu proje için ayrmtıll çalışmalar 
yaptyor." 

ilk bakışta, Milli Savunma, 
içişleri, Milli Eğitim ve Gençlik-

Mart 1987 

Spor Bakanlıklarının 'GAP Pro
jesi' ile ilgisi anlaşılmaz ve şaşır
tıcı gelebilir insana. Ancak dev
rimci direniş savaşımız karşısın
da 'can çekişen' faşist Türk sö
mürgeciliğinin bunalımını ve ça
resizliğini görebilen birisi için bu 
pek o kadar yadırganacak bir 
durum değildir. Zira, aldığı tom 
önlemterin devrimci direniş mü
cadelemiz karşısında kısa sürede 
boşa çıkarılarak işlemez kılın

ması nedeniyle bir tOrlü bunalım
dan kurtulamayan faşist rejim, 
her alanda, varını-yoğunu sefer
ber ederek mOcadelemiz karşı
sında tutunmaya çalışmaktadır. 
Asker-sivil tOm faşist yetkililerin 
askeri operasyonlarla bir yere 
varılamayacağını çok açık bir 
biçimde anlamış bulunmatarı 

"GAP"ın önemini daha da art
tırmaktadır. Ve dolayısıyla düş
man şimdi de, "böiOcUIOğe karşı 
çare" diye dört elle "GAP Proje
si"ne sarılmaktadır. 

işte PKK ile TC arasındaki 
amansız savaşta, insiyatifi tama
men yitiren faşist rejimin muca
delemize karşı kendini yeniden 
düzenleme çabaları ve bitmek 
bilmeyen yeni arayışları, kendi 
burjuva basınına bu biçimleriyle 
yansımaktadır. 

Sonuç olarak 87 Newroz att
lımı, sömürgeci-faşist Türk devle
tine hiç ummadığı bir zamanda 
güçlü darbeler vurarak halkımı
zın öneOya olan inanç ve güvenini 
daha da pekiştirmiştir. Bu güçlü 

atılım, sömürgecilerin tOm hazır
lık ve hesaplannı da bir anda 
altOst ederek dUşman cepheyi 
önemli oranda sarsmış ve düş
man saflarında adeta bozgun 
rüzgarları estirmiştir. Devrimci 
direniş mOcadelemizin bu güçto 
hamlesi karşısında fırbnaya tu
tulmuş eğreti yapılar misali te
mellerinden sarsılan sömürgeci
faşist TOrk devleti, "bitirdim", 
"kökOnO kuruttum" vb. atıp-tut
malarla kendisini kurtaramaya
cağını anlamıştır. Kemalist-faşist 
rejim yıllardan beri inatla sOrdUr
dOğU katı-inkarcı politikasını 
-birçok gücün şaşkınlık ve hay
ret dolu bakışları arasında- bir 
yana bırakarak KUM'ni yeni bo
yutlarda tarbşmaya başlamıştır. 
12 Eylot faşizminin en üst dOzey
deki askeri yetkilisi, Genelkur
may başkanı bile mOcadelemizin 
artık yok edilemeyeceğini, itiraf 
etmek zorunda kalmış ve ispan
ya-Bask, Fransa-Korsika örnek
lerini hatırlatarak KUKM iJe TC'
nin de uzun yıllar birlikte yaşaya
bileceği avuntusuna kaptlmıştır. 
Bu ıatlı avuntu' lle tessen bulan 
faşist generaller gOruhu KUKM 
ve öneoso PKK'nin, kendilerine 
fazla yaşam olanağı tanımaya
cat;ı gerçekliğini unutmuş görün
mektedir. Ayrıca '87 Kış. eylemli
liğiyle birlikte, sağı ve 'sol'u lle 
TOrk burjuva basınında ve çeşitli 
dUşman çevrelerde Kürdistan'
daki durumun Vietnam'ı çağnş.
tırması sözkonusu bu çevrelerce 

Sayfa9) 

kurtanimış bölgelerden söz edilir 
olmasa bir tesadüf degildir elbet 
Bu, aynı zamanda devrimci dire
niş savaşımııda pratik egemen
liğe ne denli yaklaşıldığının bir 
göstergesi olmaktadır. 

Ote yandan mOcadelemiz 
karşısında her geçen gün daha 
çok köşeye sıkışan 12 EylUl 
faşizmi çırpındıkça daha çok bat
makta ve her gün yeni mevziler 
yitirmektedir. Başvurduğu her 
yöntemin hızla boşa çıkanimasa 
Ozerlne faşist rejim yeniden "milli 
birlik ve beraberlik" teraneleri 
okumaya başlamıştır. Ne var ki, 
hem içte hem de dışta çıkmazı 
giderek derinlaşan kemalist-fa
şist rejimi bu tür demagojiler artik 
kurtaramayacaktlr. '87 Kış Atılı
mımız. bunu blrkeredahaaçıkhkla 
gözler önüne sermiştir. 

1987 Kış Atılımı ile modem 
KUKM'nln öneOSO partimiz PKK, 
örgütsel-eylemset gücOnU pra
tikte bir kez daha kanıtlayarak, 
yüzyıllardan beri gOçiO bir öncO 
örgote özlem duyan KOrdist.M 
haJkının gönlüne bir sel gibi 
akmışbr. Ve 1987 Kış Atıhme 

halkımızın bu istemine yanrt ver
diği, daha erkenden ve daha yay
gınca ayağa kalkarak, ERNK ve 
ARGK'yi inşa etmesini sa01a
mada önemli bir rol oynadiS)I, 
dolayısıyla mücadele m ize yeni ve 
güçlü bir ivme kazandırdığı 
de belirgin bir dönüm noktal 
olmuştur. 

* 

Sosyal-Şoven, Revizyonist-Inkarci Solun Çürüyen 
ezl ri, skunluğu ve Daya an Görevler 

Kürdistan, günümüze kadar 
halk gerçekliğiyle inkar edilen bir 
ülke durumundaydı. Yüzyıllardır 
süren sömürgeci egemenlik al
tında şekillenen toplumsal yapı
mız kaosa dönüştürülmüş ve 
yaratılan bilinçsizlik ve örgüt
süzlük ortamında halkımız, ya
bancı egemenlerin kendi poli
tikalarını gerçekleştirmeda bir
birine ve komşu halkiara karşı 
rahatlıkla savaştırılır bir konuma 
getirilmiştir. 

1. Emperyalist Paylaşım Sava
şından sonra, TC ile ingiliz ve 
Fransız emperyalistleri ara-
sında yapılan antlaşmatarla 

Kürdistan dört ayrı parçaya bö
IUndO. Kuzey KOrdistan'ı kendi 
sınırlarına katarak katı bir sömür
geci egementık kurmak isteyen 
kemalist Türk sömürgeciliğine 

karşı halkımız direnişe geçti. 
Ancak birçok toplumsal, sosyal 
ve siyasal nedenden dolayı hare
ketler yenilgiye uğradı. En son 
Dersim isyanı ve bu isyanın 

ardında uygulanan vahşi katliam
lardan sonra Kürdistan, kemalist 
burjuvazi tarafından tam bir ege
menlik altına alındı. Uygulanan 
vahşi baskı, ekonomik taJan ve 
asimilasyon sonucu, 1960'1arın 

sonuna gelindiğinde Kürdistan 
sorununu bir kez daha dirilme
meceslne mezara gömOidüğOne 
inanç beslenmiştir. 

Kürdistan, uzun yıllar bir 
mezar suskunluğunu yaşadı. 

Ulusuyla, halkıyla KUrdistan de
nen bir olgunun yaşanmadığına 
lnanılmıştı. Ancak, bu inancı 

taşıyan yalnızca düşmanlarımız 

deglldi. Halkımıza dost olması 
gereken güçler de Türk sömür
geclllğinln bu kanaatine ortak 
olmuş ve bu doğrultuda hareket 

etmişlerdir. 

Halkımızın ve ülkemizin bu 
kadar azgınca in karına karşı mü
cadele etmek, onun kendi ka
derini tayin hakkını savunmak, 
her şeyden önce egemen ulus 
devrimciliğinin, hiçbir gerek
çeyle ertelenmesi mümkün ol
mayan, kaçınılmaz bir görevidir. 
Bu, bırakalım "komUnist'' sıfatını 
taşımayı, demokratlığın asgari 
koşuludur. Ne var ki Türkiye 
devrimci demokratik hareketinin 
geçmiş mücadele tarihi irdelen
diğinde görotecektir ki, hiç de 
böylesi onurlu bir görevi yerine 
getirmemiştlr. Bırakalım böyle 
bir görevi yerine getirmeyi; TOrk 
sömUrgeciliği lle aynı cephede, 
tüm insani ve demokratik ölçO
lerin kabul etmeyecegi azgın 

saldırılarda bulunmuşlardır. Kür
distan adına en ufak direnişçi 

çıkışı "bölücOIOk, "milliyetçilik" 
veya "gericilik" lle suçlayarak, 
hemen kendi burjuvalarıyla aynı 
cephede birleştiklerini görüyo
ruz. 

Egemen ulus devrimciliğinin, 
Kürdistan sorunu karşısındaki 

bu tutumunun altmda yatan ger
çek nedenleri doğru göstermek, 
tanımlamak ve çözümlemek, bu
gOnOn devrimci görevleri açı

sından hayati bir zorunluluktur. Bir 
yığın toplumsal, siyasal, sosyal ve 
kültürel nedenleri olmakla bir
likte, en genel anlamıyla bu 
tutum, Türk egemenlik sistemi ve 
zorundan kaynaklanmaktadır. 

TOrk zoru ve egemenlik sistemi 
bugüne kadar birçok biçim 
altında ortaya çıkıyor. Oğuz boy
ları, Akınetlar ve Ülkücüler tarihin 
her döneminde ortaya çıkış bi
çimleri ne olursa olsun, bunun 
karşaamda TOrkiye halki adana 

ortaya çıkan temsilcileri, solu 
ezdiler ve yolundan çıkardılar. 

Bugün de aynı politikayı uygular
ken tarihte benzerlerini yapblar. 
12 Eylül rejimi de aynı politikayı 
en kaba ve ince metodlarla 
uygulamaya, halk hareketini tas
fiye edip, onu dotaylı yoldan da 
olsa KUKM'ne karşı çıkar

maktadırlar. Tasfiyeci sol, Türk 
egemen sınıflarının biryansıması 
olarak, UKM'ne karşı her tOrlü 
düşmanlığı geliştiriyor. Bunu 
TDDH ve KUKM açısından çok iyi 
görmek zorundayız. TOrk hal
kının temsilcisi sol niye geliş

miyor? Bırakalım gelişmeyi, 

neden kendisini surekli tOkaten 
ve tasfiye eden bir güçtOr? Mev
cut durumlarıyla direnme yerine 
direnmeslzllği, güç yerine gOç
sOzlüğü teşvik eden bir konum
dadır? Bunun en temel nedenini 
Türk egemen zorunun dayandığı 
kaynakta aramak gerekir. TOrk 
egemenlik sistemi tükendikçe, 
kendisiyle birlikte bunları da 
tükeniş Içine itmektedlr. 

Kürt küçük-burjuva reform
culuğu Ise, Kürdistan adını ağ
zına almaktan çekinmiş, aynen 
barbar faşist sömürgeeller gibi 
adını "Doğu" koymuş ve öyle 
nitelendirmiştir. Sorunu bağım
sızJik ve özgürlUk sorunu olarak 
görmeleri şurda kalsın, "var 
mıyız, yok muyuz" ile "bu halkın 
gerçek sahiplerı yoktur" tartış

masını yapacak kadar soysuzlaş
mışlardır. Temel taleplerini Ise, 
"Doğuya yol, su, elektirik" slo
ganında formOIIeştiren bu refor
mist gOçler, bu uğurda mOca
deleyi bile kendi önderliklerinde 
ve haJkın özgOcüne dayanarak 
geliştirme sorunlan olmamıştir. 
Daha çok agemen u devrimci-

liğinin, 27 Mayıs anayasası çerçe
vesini temel hareket tarzı olarak 
benimseyen, onun sınırlannı ge
nişletmeyi önüne temel hedef ko
yan reformist kesimlere dayana
rak isteklerini gerçekleştirmeye 
çalışıyorlar. Diğer bir kesim Ise 
Güney KUrdistan'daki KUrt ege
men sınıf hareketi, ilkel ve kOçük
burjuva milliyetçiligine ve Kuzey 
KUrdistan'daki bazı aşiretçi fe
odal güçlere dayanarak sorunu 
çözmeye çalışıyorlardı. 

Kürdistan'da geliştirilen sö
mUrgeci kapitalizmin, toplumsal 
ve sosyal yapıda aynşmaya yol 
açmasıyla birlikte, ulusal kurtuluş 
mücadelesinin objektif koşullan 
ortaya çıktı. Proletarya öncülO
gOnde bağımsızlık ve özgOrlük 
hareketinin ilk tohumlan 1973'te 
Kürdistan topraklanna atıldı. Bu 
mücadelede Türk sömürgeciliği, 
yerli feodal eşkiya çeteleri, ajan
mllis şebekelerden, sosyal-şove
nizm ve Kürt küçük-burjuva 
milliyetçiliğine varana kadar çe
şitli engellemelerle ve zorluklarla 
karşılaşıldı. Fakat KUrdistan 
Ulusal Kurtuluş Hareketi uğruna 
yüzlerce kahraman militanını şe
hit vererek, görkemli direnişlerle 
proletaryanın öncü örgütü PKK 
hareketi biçiminde somutluk ka
zanıp, günümüze kadar getişimini 
sürdürdü. 

Kürdistan mücadele tari
hinde, ilk defa yıliann karanlığı, 
inkarcılığı derinden parçalanıyor 
ve adeta uykudan uyanan dev 
misali politik-pratik ortam sar
sılıyordu. Bu gelişmeler karşısın
da, yıllardır haJk ve ülke gerçekti
ğimizin inkarı temelinde strateji 
ve taktik oluşturanlar ve bunlann 
Kürdistan'daki uygulaylalan 
olan ne yapacaldllnnl 

şaşırdılar. ilk şaşkınlıkla "olmaz 
böyle bir şey", "bu işte bir 
yanlışlık var" ve "Türkiye'yi par
çalamak isteyen karantık güçle
rin işl"dir deyip geçiştınneye 

görmemaziikten gelmeye ve kO
çümsemeye çalıştiiar. Daha son
ra adlannı değiştiren, Ihanet 
testirniyete siyasi kılıftar bulan. 
eskinin işbirlikçileri OY, DDKO 
vb.leri .. geçici bir heves" olarak 
degertendirdiler. Gerek Kürdis
tan gerçekliğini inkar eden 
sosyal-şovenizm, gerekse uzan
tısı oldukları CHP'ciliğin ve re
vizyonist-inkarcılığın bir uzantı• 
olan KUrt küçük-burjuva reform
culuğu, gelişen KUKM gerçekli
ginin kendisini dayatmasıyla, bu 
gerçekliğe ad verme ve doOru 
tanımlama yerine, yine açığa 

çıkan tom yanlışlıklannın ve in
karcdıktannın tutarlı bir biçimde 
özeleştirisini verme yerine, geli
şen mücadeleye karşı ya derin bir 
suskunluğa gömOidOier ya da 
saidıniarda bulunarak işi provo
kasyonlar düzenlemeye ve tas
fiyecifiğe kadar vardırdılar. 

KUrdistan'da giderek varlığını 
hisseörmeye başlayan ulusal 
kurtuluş akımı bu çevreleri do0-
rudan etkiledi. Devrim ve müca
dele sorunlannda birbirlerinden 
çok farklı şeyler söyleyen bu 
güçler, Kürdistan UlusaJ Kurtuluş 
Mücadelesi karşısında ağız birliği 
yapmışcasına, "TOrk devletinin 
birliği ve böiOnmezliğinde" aynı 
düşünceleri dile getiriyorlardı. 

Yıllar önce hiç dokunmadıklan 
Kürdistan sorunu hakkında ide
olojik-politik alanı bir yığın sahte 
demagoji ve yalanla butandır

maya, basın-yayın organlannda 
sorunu işlemeye başaadılar. An
cak dürüst yaklaOimlar olmad ' 
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gelişmeler hıziandıkça açığa çı

kıyordu. Nitekim sosyal-şove

nizmin azgın mihrakları "Aydın
lık", "HK", "DHB" gibileri ulusal 
kurtuluş mücadelesi ve öncü 
gücü PKK hareketine fiili azgın 
saldırılarının yanısıra yaygın bir 
ihbarcıhk kampanyası geliştirdi

ler. Sosyal-şoven, revizyonist-in
karcılık ise, başta TKP olmak 
üzere, bir yandan "provokasyon, 
maceracıhk, terörizm" vb. nite
lendirmelerle hareketi küçük dü
şürmeye ve tecrit etmeye çalı
şırken, diğer yandan kendi stra
tejilerinin Kürdistan'daki taktik 
. uygulayıcılarından Kürt egemen 
sınıfı hareketinden hain-uşak ta
kımı ÖY, DDKD, KUK gibi işbir
likçi siyasetler vasıtası lle oluş
turdugu UDG ile uzun vadeli 
bazı hesaplardan dolayı dogru
dan değil, dalaylı saldırılarda 
bulundular. Böylece digerlerinden 
daha usta ve sinsice bir taktik 
izleyerek, kimseye çaktırmadan 
saldırganlığını ve ulusal kurtuluş 
mücadelesini tasfiye girişimlerini 
gizlerneye çalıştılar. Geçmişte 

dalaylı ve dolaysız yer aldığı 

tasfiyeci oluşum ve yöntemin 
tuzla buz olmasından sonra 
TKP, KUKM'nin vardığı boyut 
karşısında, aynı amaçlarla eski
sinden sadece ad lle ayırd edilebi
lecek "Sol Birlik"i kurdu. 

Tüm bu engelleme çaba
larına karşın KUKM ve ona 
öncGiük eden PKK hareketi gide
rek gelişti ve artık uluslararası 

politik arenada tartışılmaya baş
lanan ve güncel pratik-politika 
açısından ana konulardan biri 
haline gelmeye başlayan PKK 
hareketinin yaptığı hazırlıkları 

Olke zeminine taşırması ve 15 
Agustos'la birlikte KUKM'nin yeni 
bir döneme girmesinden sonra bir
çok çevrenin bu kez de ulusal 
kurtuluş mücadelesinin varlığın
dan söz etmeye başladıklarını 

görüyoruz. 15 Ağustos devrimci 
atılımı yaygınlaşan eylemlilik or
tamında halkımızın kurtulu
şunun biricik ifadesi ERNK'nin 
kuruluşu devrimci savaşı hızlan
dırarak, devrim atılımları ile 
KUKM süreklilik kazanmıştır. 

Kürdistan halkı, parti, ordu ve 
cephe silahlarını daha güçlü kıla
rak, büyük gelişmelerle kar
şıladığı 1986 yılını zaferlerle dolu 
bir yıl haline getirmiştir. 1987 
yılına girerken partimiz PKK, 
saflarında barınmaya çalışan ve 
toplumumuzun hastalıklı yapısın
dan kaynaklanan proletarya dışı 
tutum ve anlayışlardan kendisini 
arındırmış ve PKK lll. Kongresi 
bunun en somut ifadesi olmuştur. 
PKK lll. Kongresi, örgütlenme ve 
mücadelemizin çeşitli sorunları 

üzerine aldığı kararlar, devrimci 
direniş savaşımızın 1987'1erden 
başlayarak büyük atılımlar yapa
bilmesi doğrultusunda gerçek bir 
güç ve moral kaynağı olmuştur. 

Bu gelişme ve kazanımlar 

temelinde, 1987 yılında yaşa

dığımız kış eylemliliği, devrimci 
direniş savaşımızın gelişme sü
reci içinde birçok yönden bir 
dönüm noktasını teşkil etmek
tedir. Bu açıdan, kış eylemliliği 

sıradan olaylar olarak görOime
meli, bunun anlamı ve önemi iyi 
kavranmalıdır. Gelişen olaylar 
karşısında düşmanın takındığı 

tutum, içine girmiş olduğu panik 
ve telaşa bakılacak olursa. kış 

eylemliliğinin ne anlama geldiğini 
farkettikleri anlaşılmaktadır. Fa
şist rejimin başının sürekli toplantı 
halinde olması, içişleri Bakanı, 
Sıkıyönetim Komutanlarının ve 

valilerin inceleme adı altında, 

bölgede yoğunlaştırılan trafik 
bunun en açık kanıtıdır. Bu da 
gösteriyor ki, kış eylemliliği de 
direniş savaşımızın önemli bir 
atılımı ve dönüm noktasıdır. 

1987 Kış eylemliliği ile düş
manın her türlü askeri, siyasi, 
ekonomik ve özel savaş yöntem
lerini işlemez kılan devrimci 
direniş savaşımız, yarattığı ey
lemlilik gelişmesini saghklı bir 
biçimde sürdürmektedir. Kürdis
tan'da yaşanan ağır kış koşul

larına rağmen ülkenin dörtbir 
yanında gerilla düzeyinde sürdü
rülen yoğun eylemlilik örgütsel 
gücümüzün açık kanıtıdır. Kaldı 
ki, Kürdistan'da yaşanan tam bir 
savaş halidir. Devrimci silahlı 

kuvvetlerimizin doğru ve dev
rimci taktikleri karşısında şaş

kına dönen faşist Türk sömür
geclleri, Türk egemenlerinin bar
barlık geleneklerini tek çare 
olarak görüp, sivil Kürdistan 
halkına yönelik vahşi katiismiara 
girişmektedir. Ve bu planlara 
uygun olarak faşist hükümet 
hava ve kara kuvvetleriyle ordu 
sürülerini, özel komando birlikle
rini ve "vurucu özel timleriyle"tüm 
güçlerını Kürdistan'a sevk ede
rek savaşa sürmektedir. Bir yan
dan 2. Orduya bağlı birlikler 
savaş alanına kaydırılırken, 

Malatya ve Diyarbakır havaalan
larından kalkan düşman savaş 
uçakları, günlerce sınır boyla
rındaki köyleri bombala
maktadır. Açık ki, faşist sömür
geclliğin bu çılgınca saldırıları ve 
katliam girişimleri tamamen 
korkunu n, çaresizliğin ve paniğin 
bir belirtisidir. Düşmanın asıl 

korkusu; 1987'ye güçlü giren 
direniş savaşımızın "1987 Bahar 
Atılımıdır". Bu tür saldırı ve kat
liarniara yönelmesi bir yönüyle 
bu atılımı zayıftatma çabalarıdır. 
Ne var ki, faşist Türk devletinin 
saldırı ve katliam girişimleri bey
hude çabalar olmaktan öteye 
geçmemekte. Bütün temelleri lle 
sarsıl an TC ideolojik-politik alan
da aldığı yenilgiyi pratik alanda 
da alarak yıktimanın eşiğine gel
miştir. Düşman iç ve dış politika
larının tam iflası ve yenilgisi 
anlamına gelen, savaş uçakları 
ve helikopter tiloları eşilgindaki 
faşist ordu sürüleri Güney Kür
distan'a girerek, sınır boylarında 
birkaç yerleşim alanına hava 
saldırıları düzenledi. 

TC'nin Güney Kürdistan'a 
hava saldırısı, tüm siyasi, eko
nomik, askeri vb. gücllyle Kürdls
tan'a yüklenip sonuç almaya 
çalışması, düşmanın acizilgi ve 
zayıflığından kaynaklanmaktadır. 

Bunun için ordu sürülerini Kürdis
tan'a kaydırmakta, Güney Kür
distan'a hava saldırılarını zaman 
zaman yapmaktadır. Böylesi 
şiddetli gelişmelerin yaşandığı 

bir dönemde, yapılan hava sal
dırıları Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesini, ulusal ve uluslara
rası alanda tartışmanın günde
mine getirerek, birçok çevrenin 
politik tavır ve tutum belirleme
sine yol açtı. 

Dünya basın-yayın organları 
ve haber ajansları olaya geniş yer 
verirken, olaylar ve gelişmeler 

Türk sömürgecilerinin boyut
larını çoktan aşmış, KUKM 
önemli ve küçümsenmeyecek bir 
yol katetmiştir ve faşist sömürge
cilig in temellerinin çok kof 
olduğunu ortaya koymuştur. 
Türk sömürgeciliğinin basın-ya
yın organlarındaki demagojisi 
artık ne devrım cephesindeki 
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gelişmeleri ne de karş-devrimci 
cephesindeki çöküşü ve da
ğılmayı gizliyebilmektedir. Aksi
ne gerçekleri, bazı yönleriyle de 
olsa çoğu zaman kendileri bile 
Itiraf etmek zorunda kal
maktadırlar. Gerçek bu kadar 
açık ve somut iken, sosyal-şoven, 
revizyonist-inkarcı solun basın

yayın organları, Kürdistan'daki 
devrimci savaş ve eylemler, 
karşı-devrimin özel savaş yön
tem ve uygulamaları karşısında 
suskunluğa görnOterek gelişmeler 
karşısında renk belirlemekten 
ısrarla kaçındılar. Hava saldırı

larına bir can simidi gibi yapışan 
Türk solu, Kuzey Kürdistan'daki 
devrimci mücadeleyi küçüm
seyici ve saptırıcı, düşman uygu
lamalarını meşrulaştırıcı, olma
yan bir gerçeklik etrafında Türk 
egemenlerinin tarihsel gelene
gina yakışır tarzda, olayları ve 
gelişmeleri tersyüz ederek, ba
sın-yayın organlarında demagoji 
ve yalanla karşı-devrim cephesin
deki çökOşO ve dağılmayı gizle
rneye çalıştılar. 

Sosyal-şoven, revizyonist-in
karcı solun, Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Mücadelesi karşısındaki tu
tumu oldukça ilginçtir. Barbar 
Türk faşistlerinin hava saldırıla
rı etrafında fırtına kopararak, bir 
yığın sahte yalan ve ~emagojilerle 
saldırılannın hedefi "Güney Kürdis
tan Ulusal Hareketini" gösterme
leri ve Kuzey Kürdistan'daki 
devrimci savaşa karşı suskun kal
maları, ad vermeden, genel belir
lemelerle yetinmelerl tam bir iki
yüzlülüktür. Halbuki gerçekler 
bambaşkadır. PKK lll. Kongresi 
temelinde, devrimci atılımlarla 

soreklilik kazanan ulusal kurtuluş 
mücadelesi kış taarruzu lle hal
kımızın susturulamayan dili ve 
yükselen direnişi ile Bahar Atılımı 
görkemiice karşılanıyor. Kürdis
tan tarihinde direniş bastırıla

mayarak dallanıp budaklanmak
ta, derinleşip genişlemektedir. 

Kürdistan'da umudu doğuran, 

birçok şeyin altının çizilmesini 
sağlayan, düşünce ve davranışı 
kökünden etkileyen ve bundan 
sonra etkilernesi kaçınılmaz olan 
gerçeklik de budur. 

Bu gerçeklik ve gelişmeler, bu 
mücadele nasıl ve hangi temelde 
oluştu? Bunun öncü gücü kim? 
Eylemlerden, cuntanın baskı ve 
operasyonlarından bahsediliyor, 
ama bu eylemleri hangi güç 
düzenliyor? Bu konularda ısrarlı 
ve inatçı bir inkar var. Üstelik 
gazetelerinde savaş merkezle
rindeki gelişmelere ve haberlere 
-ama çarpıtılarak- yer vererek, 
ihanet ve testımlyete vururan 
darbe ve geliştirilen eylemleri, 
barbar faşist rejimin başı Kenan 
Evren ile aynı dili kullanarak "kat
liamdır, masum Kürt insanları 

ölüyor" vb. demelerine karşın 
önemli siyasi gelişmelere yol 
açan eylemlerin hangi gOç tara
fından dOzenlendiğine dair en 
ufak bilgi vermekten ısrarla kaçı
nıyorlar. Hem de tüm emperyalist 
basın organları ve haber ajansları 
ve Türk gazeteleri, faşist rejimin 
temsilcileri kimlerin düzenle
diğini, hatta sistemli bir gerilla 
savaşıyla karşı karşıya oldukla
rını, hava saldırılarının hedefinin 
PKK'ye bağlı devrimci kuvvetler 
olduğunu belirtmalerine rağmen 
böylesi bir tutum takınıyorlar. 

Ancak bu soylu gerçek karşı
sında suskunluga gömülen sos
yal-şoven basının, devrimci mü
cadelenin geliştirilmesi açısından 
taktik bir öge bile olmayacak bir 

iki dava için, kendiliğindenci 

yönü ağır basan hareketler için o 
kadar gözyaşı dökerken, yüzbin
lerin direnişine, akıtılan onca 
kana, iki Türk ord,usunun boydan 
boya Kürdistan'daki saldırılarına 
ses çıkarmayan ya da bir iki 
kalemde çiziktirmesi sahtekarlığı
na ne demeli? Yine Kürt egemen 
sınıfların işbirlikçi-teslimiyetçi 

ruhundan kendisini kurtaramayan 
uşak-hain takımının, kuyrukçu ve 
reformist maskeli uşakların dut 
yemiş bOlbUl gibi ses çıkarma
malarına ne demeli? Kürdistan 
adını çok kullanan bu uşak-hain 
takımına soruyoruz; Kürdistan'ı 

her gün dünya halklarına bu 
kadar tanıtan, onun gerçekliğini 
haykıran ve düşmanın aczlnl 
böylesine derinleştiren eşsiz dl
renişçlllği nasıl izah edeceksiniz? 
Mücadele gerçekliğinin adını 

vermeyerek, olguları ve gelişme
leri tersyüz ederek, mücadeleye 
saldırıların hedefini saptırarak, 

zaman zaman Güney Kürdistan'a 
hava saldırıları biçimindeki sahte 
bir "sorun" etrafında bu kadar go ro ı
to etme utanmazlığınızı nasıl açık
layacaksınız? Zerre kadar insan
hğınız ve yurtseverliğiniz varsa 
bunlara mutlaka cevap vermek 
zorundasınız. 

Bundan da öte korkunç bir 
utanmazlığı görüyoruz. Korkunç 
faydacı mantık kendisini göste
riyor. Herkes Newroz hakkında 
ahkam kesmeye ve hatta Newroz 
kutlamaları düzenlemeye başladı. 
Daha dOne kadar halkımızın ve 01-
kemizin varlığı inkar ediliyordu. 
Kürtlerin varlığı bile gündem 
konusu yapılmıyordu. Bugün de 
Kürdistan adına hareket edil
meye kalkışılıyor. Bu neyle Izah 
edilecek? Bu noktada geçmişin 
hesabının verilmesi gerekirken, 
yurt dışında çeteelliğin siyasi 
maskeli biçimi olan hain-uşak 

takımı, ÖY denilen gücün önder
liğindeki hain-uşak bloku, New
roz'a gerçek direnişçi özü kazan
dıran PKK'yi Newroz'a "saldıran" 
gOç olarak göstermesi, Kürt geri
ciliği nin, gelişen direniş mücade
lemiz karşısında son çırpınışlarını 
ifade eder. 

Demek ki, KUKM geliştikçe 

geçmişin kaba inkarı, yerini bu 
kez daha da inceltilmiş bir Inkara 
bırakıyor. Fakat bunun da uzun bir 
süre gizlenmesinin mümkün ol
mayacağı açıktır. 

Belki devrimci ortamın dur
gunluğu koşullarında, pasifizm 
ve mücadelesizliğin hüküm sür
düğü, henüzdevrimci ayrışmanın 
sınırlarının tam çizilmediği koşul
larda inkarcılık ve suskunluk 
olabilirdi. Ancak gelişen devrimci 
savaşım, safların daha da beHr
ginleşmesine yol açarken, aynı 
zarrıanda sahtelik ile gerçeğin de 
ayrışmasını sağlamaktadır. Di
reniş ile teslimiyetın kopuşunun 
gerçekleştiği, böylesi bir dönem
de, bunun temel ayraç noktası da 
KUKM olmaktadır. Özelllkle geliş
menin ana doğrultusu PKK lll. 
Kongresi'nde daha da netlik 
kazanıyor, kendisini gizleyen 
düşmanlıklar maskelerini atarak 
açık bir tutum alırlarken, proletar
ya anlayışı temelinde soruna 
yaklaşım gösteren kesimler de 
proletaryanın devrimci doğrul

tusunu dayatmaktadırlar. 
Oluşumundan bu yana PKK 

hareketine ve Kürdistan ger
çekliğine karşı geliştirilen inkar
cılıkveolumsuztutum, 15Ağustos 
örgütsel-eylemsel atıtımıyla bir
likte yeni bir boyut kazandı. 

Geçmişte çeşitli biçimlerde gtz-

Sayfa 10) 

lenmeye çalışılan sosyal-şove
nizm ve tasfiyecilik bugün tüm 
çıplaklığıyla daha net bir biçimde 
ortaya çıkıyor. Günümüzdeki dev 
gibi gelişmeler karşısında sus
kunlaşan, sesi ve soluğu kesilen 
bu solun, bu konuda Dev-Yol'un, 
"sivil toplum" adına dayatmak 
istediği DYP platformu ile "Sol 
Birlik"in dayattığı 27 Mayıs'tan 
daha geri olan tuzağa düşmeden 
bu gerici platform ve istemleri 
reddedip, KUKM'ne dayanarak 
ve tOm eğilimiere karşı köklü bir 
mücadele vererek geçmişin o 
prangalarından TOrkiye protatar
yası kurtarılmalıdır. Esas olarak 
bu temelde demokratik ve sosya
list hareket doğacak ve bu 
KUKM'ne çok yakından bağlı ve 
adeta onunla içiçe gelişecektir. 

Bu olumsuzluğun merke
zinde yer alan sosyal-şoven, 

revizyonist-inkarcı solun, bazı 

güçleri başta olmak üzere bu 
güçlerin yayın organlarında, 

Kürdistan'daki direniş eylemle
rine ve Türk savaş uçaklarının 
Güney Kürdistan'a hava saldırı
ları etrafında kopardıkları fırtına, 

yalan ve demagojllerinin Uzerine 
çıkan yazılarını, bazı yönleriyle 
değeriand ireceğiz: 

KUKM ve öncü gücü PKK'ye 
karşı olumsuz tutumu ile meşhur
laşan TKP'nin tarihi irdelendiğinde 
hiçbir zaman programının ve 
mücadelesinin temelinde devle
ti yıkma hedefini koymadığını 

görmek mümkündür. Devletin 
ideolojik ve maddi ortamında 

oluşan bu siyasetler daima dev
letçi olmuşlardır. Ve devlete 
yönelik her türlü devrimci çıkışa 
da bu nedenle karşı çıkmışlardır. 
Kuruluşundan günümüze kadar 
bir türlü Kemalizmin kuyrukçulu
ğundan kurtalamayan, onun 
daima sol içindeki temsilcisi 
olan, sosyal-şoven, revizyonist
inkarcı TKP, dalaylı ve dolaysız 
olarak PKK hareketine yönelik 
tasfiyeci, KUKM ve ülke gerçekll
ğimize karşı takınılan inkarcı tu
tumlarm arkasında olan bir güç 
olmuştur. 

Gelişen direniş eylemleri
miz ve TC'nin hava saldırılarına 
ilişkin TKP'nin yayınladığı gazete 
ve bildirilerinde Kürt halkının 

"ilerici, yurtsever güçlerine" 
yönelik saldırı, operasyonlar
dan bahsediliyor ve otonoml 
talebinin bile çok gerisinde olan 
talepler uğruna iran ve Irak'ta 
yürütülen mOcadel~ silahlı sa
vaşım olarak degerlendiriliyor. 
Ancak bağımsızlık ve özgürlük 
mücadelesini hedefleyen, PKK 
öncülüğünde gelişen devrimci 
savaş ve onun görkemli eylemle
rine "katliam, provokasyon" di
yecek kadar işi utanmazlığa 

vardırıyorlar. Tam anlamıyla 

TC'nin resmi üslubunu yansıtan 
yazıları oldukça ilinginçtir. Bu 
güçlerin soruna yaklaşımlarını 

kendi yazılarından aktaralım: 
"Hakkari'nin Uludere ilçesi 

Taşdelen köyünde yapılan kat
liam (abç) sonucu 14 kişinin 

öldürülmesi üzerine sifahft kuv
vetler tarafından başlatt/an saldt
rının Güneydogu Anadolu'yu 
aşarak smtr ötesinde devam 
etmesine tepkiler sürüyor." (Tür
kiye Postası) 

"Kürt halkına karşt şovenist 
kampanyalarm yürütüldüğü, smtr 
ötesi askeri operasyonlarm ml
litarizmi ktşktrtttğt koşullarda de
mokrasiye geçiş tehlikelerle yüz
yüzedir. "(TKP bildirisi) 

"Türkiye'nln bu eylemle içine 
çekilmek Istenen tehlike ... " (TOr-
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kiye Postası) 
Görülüyor ki , Kemalizmin iflah 

olmaz kuyrukçusu TKP, kema
list-faşist rejimin eli kanlı tem
silcisi Evren-Özal yönetimiyle 
birçok konuda görüş birl iği içeri
sindedir ve KUKM karşısında kö
şeye sıkışan faşist rejim yetkilile
rinin "Milli Birlik ve Beraberlik" 
çığiıkiarına kendi soluğu token
miş çığlığın ı katmakta gecikme
mektedir. Bir yanıyla tamamen 
Kenan Evren vb. faşist generaller 
çetesinin ağzıyla konuşarak , 

Kürdistan 'da "özel savaş" uygu
lamalarının bir uzantısı olan ajan
milis çeteciliğin dağıtılması ey
lemlerini "katliam" olarak nite
lendirirken, diğer yanıyla ise 
Evren-Özal yönetiminin sözcüle
rinden bile daha inkarcı -ama 
sözde Ince Inkarcı- birtavır takıns

rak gerçekleri çarpıtmaya çalış
maktadır. Hürriyet, Tercüman, 
Milliyet vb. burjuva basınında bile 
Kuzey-Batı KUrdistan'da tam bir 
savaş yaşandığı Itiraf edilirken, 
halkımız PKK-ERNK-ARGK si
lahlarıyla kemalist-faşist rejime 
kök söktürOrken ve tOm dünya 
PKK önderliğinde gelişen KUKM'
ni konuşurken bu iflah olmaz 
kuyrukçular hala ısrarla kafa
larını kuma sokmakta, gerçekliği 
görmemaziikten gelmektedirler. 

"Sınır ötesi operasyon sUrer
se demokrasinin tehlikeye düşe
ceği"nden sözediliyor. Sormak 
gerekir, hangi demokrasi bu? 
Ecevit ya da SHP demokrasisin
den mi sözediliyor? 1980 öncesi 
Türkiye koşullarında, "komü
nist"lik adıyla 'UDC'Ierde kuyru-

ğuna takıldığınız "Ecevit de
mokrasisi"nin ne olduğunu he
nüz anlayamadınız mı? Evet, 
neredeyse bir ası ra varan geçmi
şiyle çokça övUnen TKP'nin 
"komünistlik" adına gele gele 
geldiği yer Coşkun Kırc·a, Uğur 
Mumcu, Rauf Tamer vb.'leri gibi 
KUKM'yle mücadelede TC'ye 
'akıl verme' konumu olmuştur. 

"Güney KUrdistan'a yönelik ope
rasyonların" , işin tehlikeli olabile
ceğini, bundan kaçınılmasını ö
ğütlüyor. 

Sosyal-şoven , revizyonist-in
karcı sol ve Kürt küçük-burjuva 
milliyetçi grupların sık sık iddia 
ettikleri gibi TC ordusu Güney 
KOrdistan'a yönelik hareketlere 
fazla da gönüllü değil. Her şeyden 
önce Güney Kürdistan'daki po
litik örgütlenmeler TC için fazla 
tehlike teşkil etmiyor. Onların 

Kuzey-Batı Kürdistan'a yönelik 
faaliyetleri olmadığı gibi , prog
ram hedefleri de emperyalist 
sistemin çıkarlarını fazla etkile
miyor. Tersine sistemin politika
larının uygulanmasında birer araç 
durumundadırlar. O halde TKP 
vb. de gerçekleri fazla zorlama
malı ve kafalarını kuma sok
mamalıdır. 

Sömürgeci burjuvazinin bile 
hava saldırıları ve operasyonların 
PKK hareketine yönelik oldugu
nu belirtmasine karşılık, TKP hala 
bu gerçekliği kabul etmeyecek 
mi? Bırakalım devrimcilik ve 
komünistliği, sıradan bir demok
ratlık bile gelişen mücadeleyi 
desteklerneyi zorunlu kılmıyor 

mu? Kürt halkından, operasyon 

Mart 1987 

ve tutuklamalardan bahsediliyor, 
ama onun öncü gücü ve yarattığı 
değerleri görmemaziikten geli
yor. Halkın bağrından doğan 

öncü gücü PKK'yi ve onun müca
delesini inkar etmek, tersyüz 
etmek, sorunu "sınır ötesi" bir 
olay olarak göstermeye çalışmak , 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş So
rununun çözümünü barışçıl yön
temlerde aramak ve öngörmek, 
Kürdistan'daki devrimci savaşı 

inkar eden mantıktır. 
Bu konuda TKP'den geri kal

mayan, Türk burjuva basını lle 
aynı ağzı kullananlardan biri de 
Emeğin Sesi'dir. Emeğin Sesi, 
Kürdistan'daki mücadele ger
çekliğini Inkar ederek, silahlı 

karşı-devrim örgütü çeteciliğe 

sahip çıkmakta, bu yapının şekil
lendirilmesinde barbar faşist 

Türk sömOrgecilerinin rolünü 
onaylamaktadır. Sömürgeciliğe 

akıl vererek, "Unutulmasm ki, 
adma bölücü denenierin çeşitli 

eylemiere başvurmasmm nesnel 
temeli Kürt halkmm boyunduruk 
altmda tutuluyor olmastdtr. Bu 
nesnel temel ortadan kalkttğmda 
'böllicü' eylemler de hayat hakki 
bulmayacaktlf" demek1edlrler. 
Benzer uyarılar Türk burjuva 
basınının köşe yazarları tarafın

dan çokça yapılıyor: "Bölücü 
eylemler salt askeri operasyon
larla önlenemez" vb. hatırlatma
lar yapılarak, ne tür önlemlere 
başvurmaları konusunda, akılları 
yettiğince faşist rejime yardımcı 
olmaktadırlar. Anlaşılan tom ya
pılanlara rağmen , diğerleri gibi 
Emeğin Sesi'nin de içi pek rahat 

değil ki , 'bölücü eylemlerin hayat 
hakkı bulmaması için' üzerine 
düşeni yapmayı ihmal etme
mektedir. 

Yalnız Kürdistan ve Türkiye'
de değil tüm dünyada geniş yan
kılar uyandıran , bundan da öte 
dev gibi politik gelişmeler ortaya 
çıkaran , faşist TC'nin iç ve dış 

politikalarını iflasrn eşiğine getiren 
devrimci eylemler karşısında 

TKP başta olmak üzere çeşitli 

güçler neden suskun ve sessiz 
kalmaktadırlar? Ya da, ağızlarını 
açtıklarında ise, neden Türk 
burjuva basının bile gerisine 
düşerek gerçekleri çarpıtmakta
dırlar? Büyük bir utanmazhk 
örneği sergıteyerek KUKM'ni 
küçümsemenin , "sömürgeci 
burjuvazinin Irak Kürdistanı'na 

girmesi için bahane" olarak gös
termenin altında yatan hesap 
nedir? Sundaki amaçları ve bek
lentileri nelerdir? Açık ki tüm bun
lar izaha muhtaç sorulardır. De
mokratlıktan, yurtseverlikten 
hatta Insanlıktan birazcık nasibi
ni alanlar açısından bu soruların 
mutlaka cevaplandırılması ge
rekiyor. Kirli milliyetçiliğin tem
silcisi olan TKP ve benzerleri 
KUKM karşısında teşhir ve tecrit 
oldular. 1988'11 seçim yıllarına 

göre, DSP ve SHP gibi burjuva 
partilerin parlementoya girme
lerini sağlamak için mücadele 
eden bu güçler, sözkonusu çev
relerden alacakları destekle "le
galleşme" hedeflerini gerçekleş
tirmek istiyorlar. Yasallaşma uğ
runa mücadelede her türlü gerici-

Sayfa ll) 

likle bütünleşmekten çekin
meyen bu güçler, en yoğun 

düşman saldırılarının gündemde 
olduğu bir dönemde suskun
luğu tercih ederek, PKK hareke
tinin tasfiye ve imha olmasını 
beklemişler, tüm hesaplarını bu
nun üzerine yapmışlardır. Ve 
tabii dehşetli yanıtmışlardır ve 
yanılmaktadırlar. Bir kere umut 
bağladıkları sahte demokrasinin 
Türkiye'de gerçekleşma olanağı 
bulunmamaktadır. Bir "özel sa
vaş" örgütlenmesi olan kemalist 
rejim yıkılmadıkça Türkiye'de 
demokrasiye geçileceğini bekle
mek en hafifinden avanaklıktır. 

Ancak ve ancak halk demokrasi
sinin varlığından sözedilebilir ki, 
o da, bu uşak takımının bahset
tiği biçimde ve kuyruğuna takıl
dıkları burjuva partilerinin eliyle 
değil, halkın örgütlü devrimci 
zoru ile ve kemalist-faşist rejimin 
parçalanması sonucu gerçekle
şebilir. Avanaklığın daha bOyUğU 
ise, devrimci hareketin Imhasını 

beklemek, yani KUKM ve öne 
gOcO PKK'nin Imha edileceği sa
nısına kapılmaktır. Bu hareketin 
1987 Kış ve Bahar Atılımları 

ardından, sömürgecl Türk burju
vazisinin sözcüleri ile faşist or
dunun en üst kadernelerindeki 
generaller çetesi bile PKK'nin 
imha edilemeyeceğini açık açı k 

itiraf etmek zorunda kalırken , 

böylesine sefil ve zavallı hesap
lar peşinde olan TKP vb. güçleri 
bekleyen son ise açık ki en 
soysuzundan bir tükeniş olaca -
tır . 

* 

DÜNYA KÜRDiSTAN ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESINI KONUŞUYOR 

Partimiz PKK'nin önderli
ğ inde yükselen KUKM yeni bir 
atılım sürecini tom görkemlili
ğiyle yaşıyor. 1986 yılını zafer yılı 
olarak lll. Kongre ile taçlandıran 
PKK, yeni yılda daha ileri mevzi
lere yöneleceğini tüm dünyaya 
duyurdu. Sömürgeci-Faş ist Türk 
devletinin yoğun askeri yığınak
larına , köy koruculuğu , ajan
milis örgütlendirilmesi ne ve doğa 
zorluklarına rağmen ARGK'ye 
bağlı gerilla birlikleri Kış Taar
ruzunu hiçbir kayıp vermeden 
tamamladı. Kış Taarruzu boyunca 
Kürd istan 'ın birçok alanında ba
şarılı eylemler gerçekleştiren 

ARGK gerilla birlikleri 22 Şubat 
1987 günü Uludere'nin Taşdelen 
köyünde "köy korucuları"na yö
nelik bir operasyon gerçekleştirdi. 
Bu devrimci operasyonda sö
mürgeci-faşist Türk devleti bir
çok has uşağını kaybetti. 

Bu son saldırıyla paniğe kapı

lan TC, sürgün uygulamalarının 
yanısıra karadan ve havadan 
yaptığı saldırıtarla savunmasız 

Kürdistan köylerinin üzerine ton
larca bomba yağdırdı . Sömür
geci-faşist TOrk devletinin bu 
barbarlığına karşı misilierne ey
lemlerini gerçekleştiren ARGK 
gerillalarının eylemleri Uzerine 
Kürdistan bir kez daha tom 
dünya kamuoyunun dikkatlerini 
üzerine toplayan bir odak du
rumuna geldi. Ve partimiz PKK 
önderliğindeki KUKM çeşitli ulus
lararası platformlarda tartışıldı. 

Birçok basın-yayın kurumı:ı dizi 
yazılar , araştırmalar, özel prog
ramlaryaparken, yazar, gazeteci, 
uzman ve diptomatların düşün
celerine başvuruldu, yorumlar 
yapıldı, tutum ve tavırlar belirle
meye çalışıldı. 

Dünyaca tanınan Fransa'nın 

Le Monde gazetesi diplomasi 
köşesinde, "Tekrar Başlatt/an 

Silahli Savaş" başlığ ıyla yayın

ladığı yazıda kapsamlı değerlen

dirmeler yaparak Partimizin 
mücadelesini şöyle ifade ediyor: 
"PKK önderliğinde, 15 Agustos 
1984'te askeri örgütü olan HRK'yi 
kurup bir gerilla savaşma baş
ladı. PKK, sürgünler, toplu tutuk
lama/ar, işkence ve ölüm karar
larma ragmen, orduya, polise, 
işbirlikçi Kürtlere (ağa/ar, mi/is
ler, ajan ve muhbirlere) karşı 

saytstz sa/dm eylemlerini sür
dürmüştür" 

Daha çok hareket noktası 

olarak alınan 15 Ağustos 1984 
devrimci atılımımız, tarihi önemde 
gelişmelerin yaratıcısı olduğunu 

kısa süre içinde defalarca ka
nıtlamıştır. 

Sömürgeci-faşist Türk devle
tinin Güney Kürdistan 'ın sınır 

kesimlerine yönelik olarak Diyar
bakır ve Malatya havaalanlarından 
havalandırdığı 30 tantom savaş 
uçağıyla KUrdistan 'ın dağları, 

dereleri, savunmasız köyleri üze
rine tonlarca bomba yağdı rdı. Ve 
bunu Irak ' ın bilgisi dahil inde ve 
onayı ile yaptığını , hedefinin "bö
lücülerin kamplarr" olduğu yalanı
nı en yetkili ağızlar açıkladı. Bu 
barbarca saldırı ve katliam şu 
başlıktarla dünya basınında yer 
aldı: 

Frankturter Algemeine Zei
tung: " Türk hava kuvvetler/ Kürt 
gerillalarm Irak'taki üslerini bom
bala dı." Le Figaro: "Türkler Irak'
taki Kürtleri bombaliyor. " Volks
stimme: "Kürt köylerine bomba 
yagdmldt. 100'ün üzerinde ölü. " 
Berner Zeitung: "Türkiye Kürt 
mevzilerini bombala dı." R. Dag-

blad: "Türkiye şimdi de Kürt dire
nişine karşı Napalm bombast 
kullamyor. " Die W e lt: "Kürt kamp
Ianna Türkiye 'nin hava saldmst." 
Der Bund: "Kürtler kurşunla

myor." Wiener Zeitung: "Türkler 
Kürdistan '! bombaltyor." 

Lakin tüm haberlerin tek 
kaynağı Ankara'daki sömürgeci
faşist yönetim oluyor. Saldırı ve 
askeri operasyonların sUrdO
rüldüğü Kürdistan da hiçbir ulus
lararası kuruluşun temsilcisinin, 
gazetecisinin olmaması dikkat 
çeken bir husus olmasına rağ
men Batı Avrupa, "Ankara" kay
naklı haberlerle yetindi. 

Hollanda'da yayınlanan R. 
Dagblad 5.3.1987 günkü sayı

sında, "Türkiye şimdi de Kürt 
direnişine karş1 Napatm bombasi 
ku/lamyor" başlığı altında şöyle 
devam ediyor: "Bu gelişmeler 

şunu gösteriyor: 1980'den son
ra askerlerin yapttğt baskt arttk 
iflas etmiş olabilir. 1980 askeri 
darbesi, doğudaki Kürt dire
nişini ezmek içindi. Bu alana 
birçok askeri birlik sevkedilir
ken, Kürtlerden oluşturulan mi
fisler de vardi. Bunlar Ankara . 
yönetimi taratmdan destek/e
niyor.. . direnişçiler eylemlerini 
bu' milisiere ve çevrelerine yö
neltmiş/er. Bunlara yönelik ka
Çifma, öldürme ve uyan yön
temleri kullamflyor. Bu tür bir 
eylem 22.2.1987'de Kürt koman
dolannca yaplfd1. 14 kişi öldü
rüldü." 

Sömürgeci Türk barbarlrğı, 

son uygulamaları ve Partimizin 
mücadelesi, isviçre basın-yayın 
organlarına da çok geniş yan
sıdı. 

5 Mart 87 tarihli Berner Zei
tung "Bundan bir hatta 6nce Kürt 

gerilla savaşct/an Irak sm!fma 
birkaç km uzakliktaki Taşdelen 
köyünde 14 kişiyi öldürdüler. 
PKK çevrelerine göre bu kişiler 
Türk askeri yönetimi taratmdan 
silahla donat1/mtştt. Ankara uzun 
süredir silahlandlrdtğl bu insan
larm yardtmwla, 15 Ağustos 

1984'ten beri devam eden kapalt 
halk savaştm kontrolü altma 
almak istiyor" diyerek Partimizin 
geliştirdiğ i UKM'ni, buna karşı 

Türk devletinin sayısız operas
yon, kuşatma ve havadan sal
dırılarını genişce değerlendiri

yor. 
Neue Züricher Zeitung ise, 

"Kürt gerilialarma karşt Türk hava 
saldms1" başlığını kullanarak 
resmi açıklamalarla yetinmekte
dir. 

BBC World Service, ingilizce 
yayınlarında ilk haber ve yorum 
sırasında yer verdiği Türk sal
dırısını çeşitli uzman çevrelerin 
dUşüncelerine başvurarak geniş

ce tüm dünyaya anlatıyordu: 

"Kerkük'e girme provast" baş
lığıyla sunulan programda fikrine 
başvurulan bir ingiliz uzman, 
"Türkler bir yandan Kerkük ve 
Musul petrol bölgelerini ele 
geçirme denemesi yapwor, diğer 
yanda da Kerkük'e girdiği zaman 
süper güçlerin tepkilerinin ne 
olabileceğini ölçmeye çaltşwor." 
tesbiti yaptı . 

ingilizler Musul ve Kerkük 
sorununu, TC'nin emellerini çok 
iyi bilirler. Bilirler ama bugünün 
de 1920'1er olmadığını bilmeleri, 
anlamaları gerekir. Evet, uzun 
zamandan bu yana Musul ve Ker
kük'e sarkmanın yararları, zarar
ları ve yöntemlerinin TC tara
fından sık sık tartışıldığı bilin
mektedir. Tüm bu hesapları her 

gün her saat altüst eden b 
olguyla karşı karşıya ge-
mektedir. Bu PKK ve KUKM'd r. 

The Times ise, "Son iki y1ldlf 
Türk hükümeti, asilere karş1 

köylüleri silahiandirdi ve asilere 
karşi durmaya çağlfdl. Bunun 
üzerine gerillafar taktik değiştirdi 

ve şimdi askeri hedeflerden 
ziyade bu kesimler hedefieniyor 
biçiminde Taşdelen köyUndeki 
"köy koruculuğu" sistemini da
ğıtmak Uzere ARGK gerilla bir
liklerinin operasyonunu değer

lendirirken devamla, "Türkiye 
son üç ytlda Irak topraklanna 20 
kez harekat düzenledi. Bunlafln 
çogunu hükümet aç1klamadt"' 
açıklamasının yanısıra, "PKK ör
gütü Kürt milliyetçlliği için deQJ/, 
bütün Ortadoğu 'da Marksist-Le
ninist bir devrim gerçekleştir

meye çaltştyor" tesbitini yaparak, 
TC'nin uçak saldırısrnı , "Bu hare
kat Ankara ile Tahran ilişkilerini 

karmaş1k hale getirecek" biçi
minde noktahyor. 

Fedaral Almanya'da yayınla
nan TAZ ise (24.2.1987), "Kürt 
gerillalar pazar akşamt Taşdelen 
köyünde hükümet yan1ts1 bir 
ml/is evini bas1p 14 kişiyi öldür
düler. illegal olan Kürt işçi Partisi 
(PKK) gerilla/art yoğun mücade
leleri ile resmi olarak kabul edil
meyen, tahminen 6-8 milyon 
nüfustan oluşan Kürtler için 
otonomiyi amaçltyor. " 

Süddeutsche Zeitung (5.3.87): 
"Gerillalar Kürt işçi Partisine 
mensuptur" dediği yazısında 

uçak saldırısını geniş bir haber 
olarak verirken, 15 Ağustos 

1984'ten bu yana TC'nin giriştiği 
saldırıların (havadan) OçUncüsü 
olduğunu belirtmektedir. 

Landog Folk (6.3.87): "TOrk 
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uçakları, Irak'taki Kürt hedefle
rine sald1rd1" başlığıyla verdiği 
haberde, "Bu askerlerin (TC 
askeri yığınağı, çn.) bölgede 
konumlandm/masi resmi ola
rak, Sovyetler BirliDi'nin, güney 
kanadma karşt NATO'nun bir 
parçasi olarak hazır durumda 
tutulduğu şeklinde izah ediliyor. 
Fakat, uzun süredir devam ade
gelen iran-Irak savaş1 süresince 
bu hazır haldeki Türk kuvvetleri 
doğu kanadmda yeni bir stratejik 
boyut kazanmiŞ bulunuyor. Şim
diye kadar, burada yoğun olarak 
konumlandmlmtş bulunan TOrk 
askeri güçleri, büyük Kürt azın
IIDmm otonomi veya baD1msiZI1k 
arzusunu ezmek Için kul/am/di." 
Bölgedeki çevik kuvvetlerin 
KUKM'ne karŞI nasal uzun va
deli olarak konumlandırıldığı ve 
savaştırıldığına üstü kapalı de
ğinmektedir. 

Kış Taarruzu boyunca KOrdis
tan'ın birçok alanında ARGK'ye 
bağlı gerilla birliklerinin ger
çekleştirdiği eylemler üzerine 
sorekli toplanb, karar ve uygula
malar sonucu, Kenan Evren'In 
başkanlığındaki bir toplantıyı 
Frankturter Allgemeine Zeitung 
(28.2.87), "Ankara'da Buhranlı 
Toplantı" başlığıyla verdi. Yazının 
bir bölümünde, "TOrk ylJnetiml 
Kürtlerin faaliyetleri karşlSinda 

oldukça rahatsiz. Türk yonelimi 
doğudaki Kürt aynllkÇIIanna 
karşt mücadeleyi şiddetlendire
ceğini kararlaştırdt. Bunun nasıl 
yapılacaDı ise Ankara'da topla
nan yüksek rütbeli subay/ann 
kapall toplantiiannda e/e almd1. 
Toplantıda Kenan Evren de bu
lundu. Gündemdeki ana konu 
Kürdistan işçi Partisi (PKK)'nln 
eylem/eridir'' 

15 Ağustos 1984'ten bu yana, 
bu düzeyde çok toplanb yapıldı, 
kararlar alındı, uygulamalara 
geçildi. Fakat, hiçbir tedbir Parti
mizin geliştirdiği KUKM'ni engel
leyemedi. Sömürgeci-faşist ordu 
sOrOlarinin yanısıra "özel tim, 
vurucu anti-terör tim, köy ko
rucusu" vs vs. takviye güçlerine 
rağmen ve yıllardır örmeye 
çalıştığı ajan-muhbir-milis teşki
latianmasına darbelerin inmesi 
durdurulamadı. SOrekli yOrottU
ğü operasyonlarına, havadan jet 
uçaklarını da katarak bir türlü 
ulaşamadığı gerilla üsterine vur
mak isteyen TC, dünya kamuoyu 
önünde zor durumlara dUşrnek
ten kurtulamadı. 

Kürdistan'ın kırsal sahasanda 
bulunan tüm yerleşim birimle
rinin Türkiye'nin batısına naklini 
amaçlayan "mecburi iskan" sor
gün uygulaması ve askeri operas
yonlar adı altında gerçekleştir
diği katliamlar Uzerine cephemiz 
ERNK'nin yoğun çabaJan sonucu 
Avrupa Parlamentosu, Avrupa 
Konseyt, BM, insan Haklan 
Altkomisyonu, yine çeşitli Olke 
parlamentolannda Kürdistan, 
UKM ve sömürgeci-faşist TC'nin 
uygulamaları tartışılmaya alındı 

veya alınması yönünde girişim
ler yoğunlaştı. 

AVRUPA EKONOMiK 
TOPLULUÖU 

Avrupa Parlamentosu 

Oturum Belgeleri 
9.3.87 Döldhnan No:13.2.57/17 

SUNAN PARLAMENTERLER: 
Vandemeuleborucke, Ulburghs, 
Kolakotronis, Tzocunis, Avger
nos, Guis, Lambns, Ephre
mklis, AdMiou, Aı.mo.. C..._ 

todoulou, Giannakou-koutskou, 
Geronlopouloa, Sauidakis, Pa
poutsis, Glin~ Foutaine, Pa
nella, Khertz, Filinis, Chambei
ron, Romeos, Stavrou ve Ana
ataaopoulos 

Konu: Karar TasaJ'ISI 
ZorunJu, özel ve önemli bir 

güncel sorun olan talebimiz 48. 
maddeye göre haZJrlanm•ttn. 

Irak'taki KUrt halluna ka"'• 
Türk askeri kuvvetlerinin saldı
Ml üzerine 

A- TOrk gOVenUk kuvvetlerinin, 
Irak'taki KOrt halluna kal'fl ciddi 
ve reni saldlf1Sinln dikkate 
ahnmau, 
B- Çok u,lda lnsaıun ölümüne 
dair elde bilgilerin olmasi, 
C- TürldJe 801arlan içinde bu· 
lunan KOrt bölgelerinde rataran 
KOrllerin çaidlfl ratam içinde 
ol.........,. dikkale al1nmas1, 
D· KOrt hallana karti TC hü
ldlmelinln ba1kJC1 tedbirlerinin ... ..........., 
E- Bu bOIJede JataJ•n ve flm
dillll TC'nin .......... içinde yera
lan, unululmut batka halkiann 
kaderinin ele .......... 

F- TOrkiye'nin c;etitli bahanelerle 
batka alanlara göz dikme emel
lerinin dikkate al1nmas1, bunun 
için: 
1- TOrk kuneller'•lin Irak'taki 
Kürt hallona k-. Aldanlanntn 
mahkum edilmesi, 
2-TC tarafllııct.. yapılmlfolan bu 
saldlrwun takip edilme.i, 
3- Aileleri ölmOt olanlara tazmi
.... verilmeli, 
4- KOrt halona karti basklCI 

tıedbirlerin k.alcllnlmal, 
s- TC'nin KOrller ile sannma 
diyaloga girmesi için Sllotbnl
rnasa, 
8- TOrkiye'nin uygutadaO• yeni 
kanunun u1u11ararast kanunlara 
uymadllanln teyit eciHmesl, 
7- Bu karar tasarlSinin, Y6netim 
Kuruluna, Korm.,ona, Bakan
lara; Planlamada yan yana gelen 
Dttifler Bakaltldanna, üye olan 
Dewtel HUkümetlerine we aynca 
TOrk HOkümetine gönderilmesi
ni arz ederiz.. 

Bu önerge dışında daha önce
den bazı Avrupa Parlamentosu 
üyesi parlamenterlerin, faşist 

TOrk sömOrgeciliğinin bölgede 
işgalci ernellerin tatbikine dikkat
leri çeken Kuzey-Batı Kürdistan' 
da kurtuluş mücadelesinin meş
ruluğunu kabul eden önergede 
ise bazı bölümlerde şunlar be
lirtiliyor: 

"A- iran'In lehine gelitme göste
ren iran-Irak sawqaı1n dikkate 
alnması, 

B- TC'nin Musui-Kerfr:Uk'e ilişkin 
daha 6nce hazutada§t plantn ...,........._.imkan tanadiOirun 
dikkate allftlftasl, 
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dönemde çefitti seferlerele Mu
sul ve Kerkük bölgesinin (bu 
bölge esasen Güney KUrdlstan'a 
aiHir) TC'ye ait oldulu ve "tarihin 
bir hakslzhO•" nedeniyle kaybe
dildili yönünde propagandalann 
dikkate ahnmas1, 
E- Ayn1 çevrelerin bu sözümona 
tarihsel haksiZiıli ortadan kaldll'
mak gerektiOini aç1klam1ş ol
masını, 

G- Kuzey-Bat• Kürdistan'daki 
kurtuluş hareketinin TC'ye dü
zenli bir biçimde darbeler vur
dulunun dikkate allnmas•, 
H- TC'nin F. bendinde belirtilen 
planlara göre bu bölgeyi arka 
cephe olarak kullanan KUrt kur
tulut savaşc;llarma salc:hrabile
ceGini, 
i- KUrt bölgesinde daha önce 
c;tkan Ton terörüne ilişkin haber
lerin dikkate allnmasınt, 
J- Dikkate alinmasi gereken bir 
husus da, ömeOin Mardin illinde 
tilm köylerin baskı g6rdUOU, ekin 
ekmenin yasaklandıOt, bunun 
sonucu yoksulluk, tutuklama ve 
itkenceterin gelittiOi ve c;ok sa
Jida operuyonun gerc;eklettiOi 

ve tUm bunlartn kurtuluş hareke
tine misilierne olarak yaplld•O•· 
d1r. 
Bunun için: 
1- Musul ve Kerkük alan1na 
TC'nin herhangi bir müdahalesini 
en sert bir biçimde kmamak
laJIZ. 
2- Dtşişler Bakanlartndan, TOrk 
yetkilileri nezdinde Kürt b61gele
rinde J8f8ran insanlara ka"' 
insan haklanntn zeclelenmesinin 
protesto edilmesini talep edi
yoruz. , 

Bu karar tasarısı tOm dün
yanın basın-yayın organları tara
fından duyuruldu. TC ve onun 
uşakları ise telaşil bir tarzda 12 
Avrupa Olkesinde bulunan Bü
yükelçilerini Ankara'ya topladı. 

Tabii bu karar tasarısının "acilen 
tartışılması"na birçok Avrupalı 
çevre şimdilik karşı çıktı. Bu karşı 
çıkışı Yunanistan'da yayınlanan 
Etnos gazetesi, "Son operas
yonun yap1ld1ğ1 toprak, ABD 
yönünden stratejik önem taş1d1ğ1 
için, Bat1 bu operasyonu görme
mez/ikten geliyor." biçiminde 
objektif bir durumu dile getir
mektedir. 

_Çeşitli basın-yayın organ
larına yoğun bir tarzda yansıyan 
TC'nin operasyonu ve ~atliamı 

Avrupa'nın birçok O lkesinde çalı
şan ve yaşayan Kürdistanlı emek
çi tarafından, ERNK bayrağı al
tında çok yönlü bir eylemlilik 
süreci yaşandı. Bunun Uzerine 
Kürdistan'daki gelişmeler basın
yayın organlarına daha kapsamlı 
yansımaya başladı. 

Bir gazeteci,"Telex/er Kürtler 
için çallŞiyor" dediOi gOnlerde: 

Wiener Zeltung (5.3.87), "Tüm 
askeri birlikler silahh direniş 

mücadelesine karşi sllahlandml
dl. Türkiye dün (4.3.87) Kürt 
direnişine karşi yakm dönemin 
en ağ1r saldmsmda bulundu" 
değerlendirmesini içeren bir yo-

. rum yaptı. 
Berner Zeitung (5.3.87), 

"... daha 1984-86 y11/an içinde 
Türk askeri birlikleri 70 km Irak 
topraklanna girmiş/erdi. Tüm 
bunlara rağmen Kürt savaşç1/ar1 
varllklanm alanda daha da yo
ğunlaştmp genişletebi/diler. 

Bundan da 6teye kendi ordu
/arım (ARGK'nin kuruluşu kaste
diliyor, bn.) kurarak Türkiye'de 
kurtanimiş b61geler ilan etmeyi 
amaçlıyor/ar. Sm1rda bulunan 
Hakkarl'den gelen haberlerin 
içerisinde, yeniden Türk asker
lerinin bu alanda yoğun/aştml
masi ve dün 30 uçakla gerçek
leştirilen operasyon sımrda teh
likeli klZişmalarm ve patlama
larm 6n habercisidir'' biçiminde 
gelecek çatışmalı günler için 
tahminler yürütülüyor. 

Tagesanzeiger (5.3.87), "Türk 
savaş uçaklan çarşamba günü 
Kuzay Irak'ta Kürt gerillalarm 
s1ğmağ1 olduğu 6ne sürülen 
b61gelerl bomba/ad1far. Gerekçe 
olarak ise geçen hafta bir Türk 
k6yünde gerçekleştirilen Kürt 
saldlrtSI gösterildi ... Bu 30 uçakla 
gerçekleştirilen hava saldlrlsmm 
s1rf, Taşdelen saldmsma misil
lema olarak yap1ld1D1 biraz ger
çek dtŞidlr" yorumu birçok çev
renin tahmin ettigi ama irdele
mediği bir yön olup sömürgeci
faşist TC'nin katliamlan, savun
masız yerleşim alanlannı bombar
dıman etmesinin altında yatan 
gerçeğin sürekli gelişip güçlenen 
PKK önderliğindeki KUKM ol
duğudur. 

Yine TAZ gazetesinin 25.2.87 
tarihli sayısında, "Ankara'dan 
güvenilir kaynaklardan elde edi
len bilgilere g6re, Türk ordusu 
6nümüzdeki süreçte Kürt işçi ve 
K6ylü Partisi (PKK)'nin gerilla 
üslerinin olduğunu sand1ğ1 Irak 
smmm yeniden aşacakt1r. Bu, 
pazartesi Evren'in, Başbakan 
temsilcisi Erdem, Dışişleri Ba
kam Halefoğlu ve Genelkurmay 
Başkam üruğ'u çağ1rdığ1 toplan
tida kararlaştıriidi." Ve devamla 
mücadelemizin sınırlı bazı he
detlerini şöyle sıralıyor: "Milisiere 
karş1 hedefli saldmlar. Ancak bu 
son sa/dm, PKK'nin bu y11 içeri
sinde gerçekleştird/Di ve yine 
öze/ olarak milisierin hedeflen
diği dört eylemle uyumluluk 
g6steriyor. Bu son beş eylemde, 
Türk basmm verdiği haberlere 
göre toplam olarak 34 mi/is ve 
aileleri öldürülmüş durumda. 

1985'ten bu yana Türkordusu 
taratmdan uygulanan, her köyde 
milisierin (köy korucu/ar~) oluş
turulması ve böylelikle Kürtlerin 
birbirine karş1 savaştmlmasi 

muhalefet partileri taratmdan 
eleştirilmektedir. Sosyal-de
mokratlar, kendisini bile koru
maktan aciz olan milisciliDin ne 
kadar anlamSIZ ve saçma oldugu 
düşüncesini öne sürmektedirler" 
diyerek yeni tedbirlerin geliştiril
mesi gerektiğine dikkat çekmek
tedirler. 

Yine TC'nln bazı yakın dostları 
vardır. Bunlar da Kürdistan'a 
düşmanlıklarını şu vasile ile ifade 
etmiş bulunmaktadırlar: 

Mısır Büyükelçisi Ali Şevki El 
Hadidi: "Türkiye'nin aldiDI <Sn
/emleri destek/iyoruz." 

Pakistan Büyükelçisi Altaf 
Şeyh: ''Canilerin üstesinden ge
~lnlze eminiz ... 
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israil BUyükelçisi Yahuda Mi
lo: "Harekati yürekten destek/i
yoruz" açıklamalarını yaparken, 
ABD, ingiltere, Almanya başta 
olmak üzere birçok emperyalist 
güç TOrkiye'ye sundukları askeri 
destekleri yoğunlaştıracaklarını 

ifade ettiler. SEIA diye bilinen 
ABD-TOrkiye Savunma ve Eko
nomik işbirliği Antiaşması acele
den imzalandı. 

Buna karşın iran yönetimi ve 
radyoları, "Türkler masum ve 
mazlum Müslüman Kürtleri 
bombalayip katfediyor" diyerek 
TC'yl en üst düzeyde protesto 
etti. Ve TOrkiye ile iran arasında 
gerçekleşmesi gereken bir top
lantı iptal edildi. 

libya Devlet Başkanı Muam
mer Kaddafi, Trablus'taki Türk 
Büyükelçisi vasıtasıyla protesto
larını sundu. 

Bulgaristan Komünist Partlsi
MK yayın organı R. Delo TC 
saldırısını, "... Sald1rmm amac1 
Kürdistan özgiJr/lJk ve bağımsiz
IIk mücadelesini ezmektir" der
ken, Nova Svetllna gazetesi ise 
harekatı "katliam" olarak nite
leyip, "... Bunun Türklerin tarih 
boyunca diger halkiara karşı 
gösterdiği ac1mastz zulmün bir 
6rneğl" olarak tanımladı. 

Yine Almanya'da yayınlanan 
Volkszeitung, geniş bir haber
yorum yazısına yer verdi. Bu 
yazıda şöyle denmektedir: 

"Bu büyük çaptaki sürgünler 
öylesi bir dönemde gerçekleşti
riliyor ki, Türk hükümeti bir sefer 
daha 'eşkiya' ve 'terörist/erin' 
sonu geldi biçiminde propagan
dasmdan vazgeçme mecburiye
tlnde kalmiştı. Şubat aymm so
nunda Ankara'da en yetkili dü
zeyde bir buhranlı toplantı ger
çekleşti, burada Kürt geriliala
rma karş1 mücadeleyi yoğun

/aştırma karan alm1ştı. Bunun 
nedeni doğrudan PKK'nin iJn
derliDindeki 'Kürdistan Halk 
Kurtuluş Ordusu (ARGK)'nun' 
bir birliğinin Uludere'nin Taşde
len köyünde düzenlediği operas
yondur. Bu köyde devlet tara
tmdan gerillalara karşı silahlan
dmlan sivil 'k6y korucularma' 
karş1 bir buçuk sene evvel PKK 
üyelerine karş1 düzenledikleri 
sulkastm hesabi sorulacaktı. 
Bunun üzerine ç1kan çat1şmada 
ailenin 14 ferdi, PKK'nin verdiDi 
bilgiye glJre aralarmda 6 köy 
korucusu da 6ldürüldiJ. Bu olay da 
gösterdi ki, bu 'korucu/ar' kendi
lerini bile koruyamayacak bir 
durumdad~rlar. Onlarm sayılan 

şimdi 25.000'den kendi Isteği ile 
kat1/m1ş ve bölge d1şmda hare
kete geçirilecek 6000'e indirile
cek." (Volkszeltung, 13.3.1987) 

Sömürgeci-faşist TOrk devle
tinin hakimiyetini derinden sar
san PKK-EANK-ARGK Oçlü ör
gütlenmesinin başarıyla kapattıQı 
1986-87 Kış Taarruzu ülke içinde 
olduğu gibi, uluslararası alanda 
da KUKM'nin haklılığını ve gör
kemliliğini tüm dünyaya göster
di. 

Çeşitli uluslararası plat-
formlara giren KUKM üzerinde 
yoğunlaşan tartışmalar, gözden 
geçirilen politikalar ve takınılan 
tutumlar açısından yeni ve daha 
üst düzeyde gelişmelerle KU KM'
nin zafere doğru daha örgütlü, 
daha savaşkan ve daha emin iler
lerken, dost ve düşmanların ger
çek yüzlerini de ortaya çıkarma
sını sağladı. Bu durum dünyayı 
ikiye böldO. KUKM'nin dostları ve 
düşmanlan önOmüzdeki süreçte 
daha da netleşecek. 
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1987 NEWROZ ATILIMI VE ORTAYA CIKAN BAZI GELiSMELER 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Cephesi (ERNK), ilan edilişinin O
çüncü yılına önemli politik ve 
pratik gelişmeler sağlamış olarak 
ve her alanda yürütülen etkin 
mücadele içinde giriyor. 1987 
yılının ilk üç ayında KUrdistan 
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ciddi 
önemde gelişmeler yaratmış ve 
yeni bir atılım başlatmış bulu
nuyor. 

Ağır kış koşullarına rağmen 

Ocak ayından beri Kürdistan 'ın 

dörtbir yanından yükseltilen si
lahlı eylem kampanyası, ulusal 
direniş günümüz, ulusal kahra
manlık haftamız olan Newroz 
döneminde yeni bir zirveye 
ulaşmıştır. Newroz kampanyası 
olarak tanımlıyabileceğimiz bu 
yoğun eylemlilik döneminde fa
şlst-sömürgecl dUşman ve uşak
larına önemli darbeler vurulmuş
tur. Kürdistan'da sürdürülen si
lahlı eylemlilik yurt dışında da 
çeşitli işgal, protesto, yUrUyüş, 
vb. biçimlerdeki bir eylem karn
panyasayla tamamlanarak ulusal 
kurtuluş mücadelemizin bu yeni 
hamlesi bUyük bir görkemiilikle 
başiatıi mıştır. 

Düşmana ağır darbeler vuran 
ve tüm ulusal kurtuluş güçlerini 
yoğun bir eylemlilik içine sokan 
1987 Newroz kampanyası Kürdis
tan Ulusal Kurtuluş Hareketinin 
gelişiminde yeni durum ortaya 
çıkarmış, yeni bir gelişme ortamı 
yaratmıştır. Öyle ki, Kürdistan ve 
ulusal kurtuluş mücadelemiz 
böyle bir gelişme düzeyini şim
diye kadar yaşamamıştır. Bahar 
kampanyası Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Hareketini bütün dOn
yaya tüm açıklığıyla yansıtmış, 

Kürdistan ulusal sorunu uluslar
arası alanda dönemin en uzun 
süreli, sürekli ve en geniş kap
samlı konuşulan , tartışılan so
runu olmuştur. 12 Eylül rejiminin 
etkisini tümüyle silip sOpOren 
Newroz kampanyamız TOrkiye'de 
yeni iktidar arayışlarını açıkça 

gündeme getirmiş, her alanda 
sıkışan faşist Türk sömOrgeci
liğini çaresizlik ve çılgınlık içinde 
çırpınır kılmıştır. Her türiU tas
fiyeci ve teslimiyetçi eğilim ve 
güçleri yerlebir ederek Kürt ve 
Türk halklarının geleceğe olan 
umutlarını ve mücadeleci güçle
rini ortaya çıkarmıştır. Ve en 
önemli olarak da mücadele tak
tlklerindeki açık gelişimi ortaya 
koyarak, Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Hareketinin zafer yolundaki 
ileriayişini ve zafer kazanıcı 

gücünü herkese göstermiştir. 
Beliiki bUton bunlar sıradan 

şeyler değil, herkesi etkileyen, 
herkesi tavır belirlemek, politika 
geliştirmek ya da mevcut politi
kalarını uygulamada yeni yön
temler, araçlar kullanmak zo
runda bırakan gelişmelerdir. Bu 
durum, içinde bulunduğumuz 

günlerde bütün yoğunluğuyla ve 
çeşitliliğiyle yaşanmaktadır. O 
halde, Kürdistan'da yaşanan '87 
Newroz kampanyasının anlamı 

ve rolü nedir? Bunun üzerinde 
yaşayacağımız gelişmeler, gele
cek nasıl olacaktır? Çeşitli güç
lerin (iç ve dış) mevcut geliş

melere yaklaşımları, tutumları 

nasıldır, bunlar ne anlama gel
mektedir ve nereye gidecektir? 
Ortaya çıkan durumu doğru bir 
biçimde yorumlamak nasıldır? 

Açık ki bütün bu sorular günü
müzde üzerinde en çok konuşu-

lan, yazılan hususlardır. Çeşitli 

güçlerin kendi yazdıklarıyla yak
laşımlarını diğer yazılarımızda 

bulmak mümkündür. Burada 
bazı yönleriyle bunlar toparian
maya ve bazı sonuçlara ulaşti

maya çaltşılacaktır. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Mücadelesi Yeni ve Büyük 

Bir Atiiim Yaş1yor 

Her şeyden önce, 1987'nin ilk 
Oç ayında yaşanan eylemlilik, '87 
Kış ve Bahar Kampanyası PKK 
önderliğindeki KUrdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinde yeni ve 
büyük bir atılımın başlangıcıdır. 
Böyle bir atılıma yıllarca sürdürü
len çok yönlü mücadele ve PKK 
lll. Kongresi'nin büyük geliştirici 
karar gücüyle ulaşılmıştır. Kong
re kararlarının uygulanmasında 

önemli bir başlangıç adımı olan 
Newroz kampanyası, on yılı aşkın 
sürediryürütülen pratik mücade
leyi Ilerietmesinin yanısıra, mü
cadeledeki hata ve zayıflıkların 

aşılması, mücadelede yeni tak
tiksel adımların atılması ve Ileri 
gelişme hedeflerine sahip bulun
ması ile de büyük bir öneme 
sahiptir. 

Kürdistan'da faşist TOrk sö
mürgeciliğine karşı PKK önder
llğindeonbeşyıldıryürütUien ulu
sal kurtuluş mücadelesi, Newroz 
kampanyası ile en yüksek geliş
me noktasına ulaşmış bulun
maktadır 1980'1ere kadar dev
rimci örgüt ve mücadelenin ilk 
tecrübelerini yaşayan, 81-83 
döneminin karanlık, baskıcı or
tamını sabırlı bir devrimci çalış
ma ve direngenlikle yırtan ve 15 
Ağustos devrimci atılımıyla ö
nemli bir savaş deneyi edinen 
ulusal kurtuluş güçleri, Parti lll. 
Kongresi'nin eğitici, düzeltici ve 
aydınlatıcı gUcU temelinde böyle 
bir eylemliliğe ulaşmış ve ulusal 
kurtuluş hareketini yeni bir atılım 
süreci içine sokmuştur. 

Bütün bunlar, mücadele ve 
yaşamla biraz ilgilenenler açısın
dan bilinen şeylerdır . Burada 
esas olarak üzerinde durmak 
istediğimiz bazı hususlar vardır. 
Her şeyden önce, yaşanan ey
lemliliği ve ortaya çıkan gelişme 
durumunu sadece PKK önderli
ğindeki mücadelenin normal bir 
gelişim seyri olarak görmek 
yetersiz bir yaklaşım olur. Bazı
larımıza göre,"Nasıl olsa PKK 
mücadele yürüten bir güçtür, 
mücadeleci bir çizgiye sahiptir, o 
halde bunun bir gereği olarak 
yaşanan mücadeleler ortaya 
çıkmaktadır." Evet, açık ki geliş 
malerin esası budur, yaşanan 

mücadeleci ortam PKK önderli
ğindeki ulusal kurtuluş mücade
lesinin gelişiminin önemli bir 
düzeyi olmaktadır. Fakat Kürdis
tan'da mücadele verdiğini söy
leyen tek güç PKK midir? PKK 
önderliğinde herkesin göre
bildiği böyle bir mücadele yaşa
nıyorsa , diğer güçlerin bu koşul
lardaki mücadeleleri nelerdir? 
PKK'nin yürüttüğü mücadele 
karşısında bunların gerçek du
rumu, konumu nedir? PKK ön
derliğinde Kürdistan Ulusal KUr
tuluş Mücadelesinin yaşadığ 

Newroz kampanyasının gerçek 
anlamı nasıl kavranmalıdır? 

Açık ki, Kürdistan'daki du
rumu ve çeşitli güçlerin konu-

• • 

munu çok daha açık hale getiren 
1987 Kış ve Bahar Atılımı, önemli 
hazırlıklara dayanan ve ileri dü
zeyde gelişme perspektiflerine 
ve planıarına sahip bulunan ör
gütlü bir mücadele kampan
yasıdır. Bununla Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesinde yeni bir 
gelişme dönemi başlatılmaktadır. 
Bu dönemin özelliklerini, gelişme 
perspektiflerini ve hedeflerini lll. 
Kongre değerlendirmeleri ve 
kararları vermektedir. Bu he
defler, en kısa tanımıyla halkımı
zın siyasal ve silahlı ordulaşma
sının yaratılması, Ulusal Kurtuluş 
Cephesi'nin örgütlü biryapı haline 
getirilmesi ve günümüz koşul
larının özelliklerinden çıkan ge
rilla esasına dayalı bir halk 
ordulaşmasının gerçekleştiril

mesi olarak belirlenmiştir. Geç
tiğimiz üç aylık süredeki müca
dele ve eylemlilik bu hedeflere 
bağlı ve bunları gerçekleştirme 

özelliğine sahip Iyi bir başlangıç 
olmuştur. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş 

Hareketini ve Kürdistan dev:. 
rlmci savaşını belirtilen hedeflere 
ulaştırmak Için yürütülen müca
dele, yapılan devrimci çalışma 
önemli bir hazırlığa ve sağlam bir 
mücadele geçmişine dayan
maktadır. TOrk sömürgeciliğine 
karşı PKK'nin onbeş yıla yakın bir 
süredir yürüttüğü mücadele, her 
bakımdan -devrimci çizgi, pra
tik deney, kadro, kitle, örgüt, 
araç-gereç, vb.- önemli bir güç 
ortaya çıkarmış, yürütülecek 
devrimci mücadele için büyük bir 
hazırlık olmuştur. Her koşul al
tında ve var olan her güçle d iren
rnek, düşmana karşı mücadele 
etmek anlayışı, bu gelişmeleri 

pratikte yaratan bir anlayış ola
rak Kürdistan'da ulusal kurtuluş 
uğruna mücadele vermenin esa
sını oluşturmuştur. Daha da yakın 
geçmiş olarak 15 Ağustos dev
rimci atılımı dönemi, başarıları ve 
yarattığı gelişmeleriyle, hata ve 
yetersizliklerinin verdiği doğru 

derslerle ulusal kurtuluş müca
delesi ve devrimci savaş için 

, güçlü bir deney ve tecrübe ortaya 
çıkarmıştır. 15 Ağustos direnişi, 
düşmana vurduğu önemli darbe
lerle, kitleleri etkilema ve örgüt
leme gücüyle, devrimci savaş 

taktiklerini deneme ve devrimci 
savaşı Kürdlstan'a oturtma özel
liğiyle Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
savaşının geliştirilmesinde çok 
yönlü ve zengin bir hazırlık ve 
hamle niteliğine sahiptir. 15 
Ağustos'un silahlı eylemiere 
dayanan devrimci gösteri deney
lerine sahip olan ve bunun yarat
tığı politik-pratik gelişme üzerin
de hareket eden ulusal kurtuluş 
hareketinin devrimci halk savaşı 
düzeyinde ilerlemesi Için güçlü 
verilere dayandığı açıktır. 

Burada, 15 Ağustos devrimci 
atılımı döneminin Parti lll. Kong
resi gibi bir platformda değerlen
dirilmeye tabii tutulmuş olması
nın yarattığı büyük gelişmelerden 
de önemle sözetmek gerekir. Bu 
platform ki, bir halkın butOn tari
hinf en çağdaş gelişmeler, en 
devrimci bilim ve en canlı pratik 
mücadele temelinde yargılama, 
olumlu ile olumsuzu, iyi ile kö
tüyü, devrimci ve halkçı olanla 
gerici ve halk karşıtı olanı ayırma, 
toplumsal ve siyasal pratiği böyle 
bir bilinçle aydınlatma ve yakın 
gelecekle birlikte yüzlerce yıllık 

ilerisini gösterme güc O ne ulaşmış, 
bu özelliklere sahip olmuştur. 15 
Ağustos gibi gerçekleştiği dö
neme göre gerçekten büyüklük
lere sahip olan ve büyüklüğünü 
tüm dünyayı şaşırtması ile de 
ortaya koyan birpratiğin böyle bir 
platformda değerlendirilmesi, 

çözümlenmesi KUrdistan dev
rimciliğinin ve Kürdistan Ulusal 
Kurtuluş Hareketinin geliştiril

mesi açısından yapılabilecek en 
büyük çalışma, en büyük hazırlık 
demektir.lll. Kongre değerleri lle 
birlikte 15 Ağustos'un politik, 
örgütsel, askeri deneylerini de 
irdelemiş, doğru ve geliştirici 

olan mücadele taktiklerini, ça
lışma tarzını ortaya koymuş, geri 
yanlış ve yetersiz olan tarzları, 

mücadelenin geliştirilmesine en 
büyük zararı veren tasfiyeci, 
tutucu, tepkici, özerk anlayış ve 
yapıları eleştirip mahkum etmiş, 
15 Ağustos denemesi temelinde 
mücadelenin ileri gelişim pers
pektiflerini, hedeflerini cesa
retle karariaştırmıştır. 

işte kısaca belirtmeye çalış
tığımız bu gelişmeler üzerinde 
yükselen ı 987 Kış ve Bahar Kam
panyası, mücadelenin ulaştığı 

seviyeden daha da ilerilere gö
türülmesi, ulusal kurtuluş müca
delesinin ve devrimci savaşın 

yeni bir döneminin başlatılması, 
hazırlıkların ve Kongre karar
larının pratiğe aktarılması adı

mının atılması, hata ve yetersiz
liklerden arınılmaya çalışılması 

ve çalışma tarzında, mücadele 
taktiklerinde döneme uygun geliş
meler içine girilmesi hareketi
dir. 

Newroz kampanyasının yarat
tığı politik-askeri durum ve sağ
ladığı gelişmeler Uzerine de bir 
kaç söz söylemek gerekiyor. 
Yürütülen Oç aylık kampanya, 
Kürdistan zemininde sürdürülen 
silahlı mücadele temelinde bütün 
mücadele biçimlerinin kullanıl

masının ve mücadelenin ülke 
içinde ve dışında her alanda 
birleşik geliştirilmesinin sağlan

dığı büyük atılımı çok daha açık 
olarak ortaya çıkarmıştır. Böyle 
bir gelişme özelliğine sahip 
olan Newroz kampanyası, Kürt ve 
TOrk halkları üzerinde yarattığı 

büyük etki, umut ve mücadele 
istemiyle ve uluslararası alanda 
Kürdistan ulusal sorununu ileri 
düzeylerde gündemleştirmesiyle 
yepyeni bir durum yaratmış, ileri 
politik gelişmelerin zeminini oluş
turmuştur. Öyle ki, bundan etki
lenmeyen, belli tutumlar içine 
girmeyen güç kalmamıştır. Dün
yanın belli bir politik sorunda yeni 
bir mevzilenmeye uğraması iş

lemi gelişmektedir. Oluşan bu 
politik ortamın genişliğine ve 
derinliğine ilişkiye dönüştürül

mesi, örgütlendirilmesi ulusal 
kurtuluş hareketini yeni bir geliş
me düzeyine ulaştıracaktır. 

1987 Kış ve Bahar Kampan
yasının mücadele taktikleri, silah
lı mücadelenin geliştirilmesi açı
sından da büyük önemi vardır. Ağır 
kış koşullarında kırsal alanda 
silahlı eylemliliği sürdürebilmek ilk 
defa gerçekleşmektedir. Bu du
rum geçtiğimiz aylarda hem de 
çok yaygın ve nitelikli bir biçimde 
yaşanmıştır. Silahlı mücadele
mizin taşıdığı yetersizlikleri aş

makta olduğunu ve ulaştığı ör
gütsel gücü gösteren en önemli 
kanıt budur. Ayrıca kış eylemlili-

ğinln düşmana darbe vurmadaki 
etkin roiO açıkça ortadadır. Bu 
durum savaş taktiklerini daha 
çok yöniO ve etkin uygulama 
sonucunu verecek ve mücadele 
taktiklerinde önemli bir geliş

meye yolaçacaktır. Böylece 
devrimci ordulaşma ve savaşta 
ileri bir düzeye ulaşmak artık 

gerçekiaşiyor demektir. 
Birdiğerolgu da silahlı eylem

lerin dOzeyindeki yükselme ve 
silahlı mücadelenin çapındaki 

bOyOmedir. Silahlı eylemlerin 
düzeyinin yükselmesi savaşta 

yeni bir aşamaya doğru gidil
diğini göstermektedir ve yürütü
len Uç aylık mücadeleyle buna 
utaşılmıştır. Bu durum ulusal 
kurtuluş mücadelesinde silahlı 

mücadelenin, savaşın pratikte 
ileri düzeyde uygulanmasının 

zorunluluğunu ve olanaklığını 

açıkça gösteririken bunun tersi 
de doğrudur. Artık ulusal kurtu
luş mücadelemiz bOtOnüyle bir 
ulusal kurtuluş savaşı halini al
mıştır, her şeyin yaratıcısı ve geliş
tiricisi olan savaştır, her türlü 
kazanım savaşta kazanılan za
ferle olmaktadır . Bu nedenle 
askeri sorunlar, silahlı mücadele 
ve savaş ulusal kurtuluş hareke
tinin esasını oluşturmaktadır ve 
bütün düşünsel ve pratik çabanın 
burada yoğunlaştıralması dev
rimci çalışma ve mücadelenin en 
,temel görevidir. içine girdiğimiz 
mücadele dÖneminin en belirgin 
ve temel özelliği budur. Newroz 
kampanyası bunun böyle ol
duğunu, ulusal kurtuluş hareketi
mizin gelişiminin bu düzeye 
ulaşmış bulunduğunu, hata ve 
yetersizliğin pratikte buna ulaşa
mamakta ve gereklerini yerine 
getirmemekle olduğunu açıkça 
göstermiştir. 

1987 Newroz kampanyası, 

geçmişin bu konudaki hata ve 
yertersizliklerlni aşan ve yeni 
dönemi parlak bir biçimde başla
tan güçlü bir atılımdır. En zor 
koşullarda başarılan bu atılım, 

içinde bulunduğumuz dönemde 
başarıyla sOrdUrOlecek ve Kong
re kararları temelinde ulusal 
kurtuluş mücadelemiz yeni ve 
büyük bir gelişme dönemini 
yaşayacaktır. 

Faşist Türk Sömürgecili§i 
Çaresizlik içinde Ç1rp1n1yor 

Newroz kampanyası karşısın
da faşist-sömOrgeci dilşmanın 

içinde bulunduğu durumu gör
mek için geçtiğimiz Oç ayda 
yayınlanan günlük gazetelere 
bakmak yeterlidir. Hareket ve 
mücadelenin kitlelerde uyandır
dığı Ilgi ve sempati nedeniyle 
gazetecilerin satış yapabilme 
arzularını ayırabilen herkes için 
bu durumu anlamak zor olmaya
caktır. Öyle ki, Kürdistan'daki 
mücadele ve Kürdistan sorunu 
bütün gazete, dergi ve yazarların 
günlük uğraşı olmuştur. Herkes, 
kendine göre ve hizmet etttiği 

yapıya bağlı olarak bir şeyler 

yazmakta, Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Hareketini bastırabilmek 

için çareler aramakta ve yol
yöntem bulup önermeye çalış

maktadır. Ama çaresizlik bizzat 
sömürgeci basının kendisinde 
vardır. "Olumlu" yazsalar olmu
yor, olumsuz yazsalar olmuyor, 
yorumsuz yazsalar yine olmuyor; 
ne yazsalar da kendilerinin ve 
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efendilerinin aleyhine işliyor. Bu 
nedenle sömOrgeci basın KUrdis
tan Ulusal Kurtuluş Hareketi 
karşısında yenilgiyi ve çaresizliği 
defalarca itiraf etmiş bulunuyor. 
Ve KUrdistan'daki gelişmeler 
karşısında çaresizliği ve çözOm
soziOğü bizzat sömOrgeci basın 
da yaşıyor. 

Newroz kampanyası karşı
sında faşist-sömOrgecl rejimin 
durumunu her alanda birlikte ve 
askeri durum temelinde ele al
mak gerekir. ÇünkO Uç aydır 
yaşanan eylemlilik faşist sömOr
geciliğin ajan-milis çetecilik bi
çlmindeki özel savaş yöntemini 
de paramparça etmiş, işlemez 

kılmış ve yenilgiye uğratmıştır. 
Zira TOrkiye'de her şeyin KOrdis
tan'da yUrUtOien sömOrgeci özel 
savaşa göre şekillendiğini artık 

inkar eden ya da glzlemek ıste
yen kalmamıştır. Ekonomiden 
kOitOre kadar her şey bir savaş 
dOzenine göre olmakta, KOrdis
tan'da yOrOtOien savaşın duru
muna ve savaş yöntemlerine 
göre şeklllenmektedir. 

Kürdistan'da yaşanan son 
gelişmeler TOrkiye'deki devlet 
yapılanışının gerçek durumunu 
anlamak istemeyeniere de anla
tacak kadar açık hale getirmiş, 
bizzat uygulayıcılarını ltirafa zor
lamıştır. Türk egemen sınıfının 
bizzat varlığı ve yüzlerce yıllık 

egemenliği gerçekte bir ordu 
varlığı ve savaş uygulamasıdır. 
Türk burjuvazisi böylesi bir gUç 
olarak dOnyaya gelmiş ve Impa
ratorluğun elinde tuttuğu toprak
lar azerindeki egemenliği koru
yabilmek için, halkların ulusal ve 
demokratik başkaldırışiarını has
brabiirnek için bir özel savaş 
gOcO olarak burjuva rejimi şekil
lenmiştir. Bazıları, Türkiye'nin 
"ilk ulusal kurtuluş savaşı veren 
Olke" olduğunu SÖyler; bunu TOrk 
burjuva egemenliğinin ulusal 
kurtuluş hareketlerini bastırmak 
amacıyla oluşan ilk özel savaş 
gOcU olduğu biçiminde dOzelt
mek ve tamamlamak gerekir. 
Yoksa, "ittihat ve Terakki" ger
çeği, kemalist hareket ve emper
yalizmle yeni sömOrgecilik ilişki
leri içine ilk giren i11ke olma ger
çeği hiçbir zaman anlaşılmaya
caktır. Emperyalizmle ilişkiler 
içinde Türk burjuva egemenliği, 
kendi geçmiş mirası azerinde ve 
ABD'nin özel savaş yöntemleri 
temelinde tastamam bir özel 
savaş gticO olarak biçimlenmiş
tir. Muhalefetin zayıf olduğu 

dönemlerde, SO'Ierde, 60'1arda 
bu güç kendisini kısmen maske
leyebilmişse de, muhalefetin ge
liştiği dönemden itibaren maske
sini indirmeye başlamış ve 12 
EyiOI'de maske tUmden dUşerek 
gerçek yüzü açığa çıkmıştır. 

Şimdi KUrdistan'da gelişen ulu
sal direniş savaşı karşısında bu 
güç tekrar başa dönmeye çalış
makta, özel savaş yöntemlerini 
peşpeşe ve büyük bir hızla uygu
lamaya koymakta. "beni var eden 
özelliklerimi şimdide ortaya ko
yarsam yine yaşam olanaklan 
bulurum" manbğıyla hareket et
mektedir. Ancak zaman iler
lemiş, durumlar değişmiştir, işler 
geçmişte olduğu gibi gitme
mekte, SÖmürgeci özel savaş 
yöntemleri PKK önderliğindeki 

modern ulusal kurtuluş mücade
lesi karşısında bir bir yenilgiye 
uğramaktadır. işte bu noktada 
bazılannın bir türlü an layamadığı 
ya da anlamak istemediği şeyler 
olmaktadır. Küçük eylemler dev 
gibi bir savaş gücünü eritmekte, 

"küçük" bir g Jç "bOyOk" bir gücü 
adım adım yenilgiye uğratarak 
çaresizlik içirıde çırpınır kılmak
tadır. 

Yakın geçmişi kısaca formüle 
etmek yararlı olacaktır. PKK'nin 
örgOtsel bir gOç olarak ortaya 
çıktığı ve ulusal kurtuluş uğruna 
pratik mücadelenin başladığı ilk 
dönem karşısında TOrk burjuva 
yönetımı 12 EyiUI'e gitmek ve 
maskeyi tOmden atarak gerçek 
yüzUyle ortaya çıkmak zorunda 
kalmıştır. PKK daha o zamandan 
bu gerçeği dile getirdiğinde bazı 
kuşbeyiniller bunu çok değişik 
biçimlerde yorumlamak iste
mişlerdi, ancak bugon o döne
min en önde gelen burjuva 
politikacıları bu gerçeği bizzat 
ifade etmektedirler. 12 EylUl 
cuntası, basit özel savaş yöntem
leriyle muhaliflerini altetme gele
neğinden aldığı gUçle, bazı deği
şiklikleri olsa da kendine bir 
program çıkarmış, ancak PKK 
direnciyle karşılaşınca, PKK'nin 
hazırlıkları ve ülkeye dönoş eyle
miyle yOzyOze gelince gizliden 
sOrdUrdUğU "pişman ettirme, 
teslim alma" çabalarını tasfiyecl
provokatör bir çizgi olarak bu 
gelişmelere dayatmak istemiştir. 
15 Ağustos devrimci atılımın 

bütün bu çabaları yerle bir etmesi 
karşısında, faşist TOrk sömUrge
clliği, görülmemiş bir hızla askeri 
harekatiara girişmiş, çoğu askeri 
özellik de taşıyan özel savaş 

yöntemlerını açık bir biçimde 
peşpeşe uygulamaya koyarak 
sömürgeci savaşını yoğun
laştırmıştır. Surdaki "hızlılık", bir 
yandan Türk sömUrgeclllğinln 
karakterinin, inkarcılığının ve 
tahammOisOziOQUnün bir gereği 
olsa da, esas önemli etken in özel 
savaş yöntemlerinin sert bir dl
rence çarpmış olması ve aynı 

hızlıhkla yenilgiye uğraması ol
duğunu belirtmek gerekir. Sıra
larsak, ayaklanmaya karşı koy-

. ma, yıldırım savaşı (Güneş, Hu
zur, Son darbe vb. operasyon
ları), pişmanlık yasası, infaz ya
sası, psikolojik savaş, hiçbir ölçü 
tanımayan propaganda, kontr
gerilla (özel vurucu timler), (tu
tuklama ve işkenceleri saymaz
sak) çeşitli biçimlerde yoğun göç 
ettirme, çok çeşitli ekonomik 
yöntemler, eğitim seferberliği, 
aşı kampanyası ve nihayet en çok 
umut bağlanan "köy koruculuğu 
(ajan-mills çetecilik)." Her turlU 
ekonomik, politik, askeri vb. 
yöntemle sonuç alamayınca ve 
ulusal kurtuluş kuwetlerinin sal
dırıları karşısında ordusunun bile 
güvenliğini sağlayamayınca, çö
küş içindeki orduyu korumak için 
köy koruculuğu! işte şimdi bunlar 
da kendilerini bile koruyamıyor
lar, Newroz atılımı karşısında 
yerle bir oldular ve pratiğin 

açıkça gösterdiği bu durum en 
yetkili ağıziares da itiraf ediliyor, 
o halde faşist-SÖmOrgecl rejim 
nasıl korunacak? işte çaresizlik 
içinde çırpınma burada çok daha 
gözJe görülür bir tarzda ortaya 
çıkıyor. 

1987 Newroz kampanyası, da
ha önce önemli ölçüde yıpratılmış 
olan ajan-milis çeteclliğe vurduOu 
darbelerle paramparça etmiş ve 
işlemez kılmıştır. Faşist Türk 
sömUrgeciliğinin özel savaşının 
en çok umut bağlanan yönte
minin bu duruma düşmesi, onu 
ciddi çıkmazlar içine sokmuş ve 
yaşanan mevcut politik ortamı 
yaratmıştır. Bu gelişmeler karşı
sında TOrk burjuvazisi yöntem ve 
araç arayışenda o kadar derlnleş-

mlşki, Işi "kanatlı tanklar", "In
san ısısıyle uyaralıp haber veren 
araçlar" vb. arayışına kadar var
dırmıştır. Ve yeni bir yöntem 
olarak, kendi tarihinde başka 

hiçbir yerde görUimeyen toptan 
sOrgUn yöntemini, KUrt halkını 
tOmOyle KUrdistan'dan çıkararak 
soykınma uğratma, imha etme 
hedefini planlamaktadır. 

Bazıları buna "Kürtleri batıya, 
TOrkleri doğuya yerleştirme" 
diyorlar. TOrk burjuvazisi onlarca 
yıldan beri birçok yöntemle zaten 
bunu yapmaya çalışıyordu ve 
GAP, vb. ile bunu zaten yoğunlaş
tırmıştı. iktidara yUrüdUğü yıl
larda ise TOrk halkının bilinçsiz
liğinden ve KUrt gericiliğinden de 
yararlanarak Ermeni, vb. halkları 
tümden, KOrtlerl, vb. halkları da 
kısmen sOrgUn etmiş, bunları 

vahşi bir katliamla birlikte uygu
lamıştı. Bu durum, dünyanın 

başka bir yerinde şimdiye kadar 
pek görOlmemiş bir uygula
maydı. Anlaşılan Kürdistan Ulusal 
Direniş Mücadelesinin gelişimi 

karşısında TOrk burjuvazisi bu 
alanda da başa dönmek, geçmiş
te uygulamış olduğunu şimdi de 
geliştirilmiş bir özel savaş yön
temi olarak uygulamak iste
mektedir. Ama zaman Ilerlemiş, 
koşullar çok değişmiştir, geçmiş
te olan birçok şey şimdi zıddına 
dönOşmOştOr. Artık kendisi köh
nemiş bir gUçtOr, Türk halkı 

eskisi kadar bilinçsiz değildir, 
KUrt gericiliği zorla ayakta tutulan 
çok cılız bir varlıktır ve en önemli 
olarak da KUrdistan halkının 

örgütiU devrimci bir önderliği ve 
modern bir ulusal kurtuluş mO
cadelesi vardır. Bu koşullarda TOrk 
burjuvazisi geçmişte yaptığını 
aynen ve başarıyla yapamaya
caktır. KUrt halkının toptan sor
gun ve katliam yöntemleriyle 
ulusal imhaya uğratılması ger
çekleştirilmeyecektir. Bu duru
ma halkın bUyük bir tepkisi 
daha şimdiden gelişmiştir ve 
kitleler de ulusal kurtuluş mOca
delesine yönelim ve daha aktif 
katılım hızJa gerçekleşmektedir. 

Sömürgeci özel savaşın bu yön
teminin halkın geniş direnciyle 
karşılaşacağı ve ulusal kurtuluş
ta ordulaşan kitlelerin yoğun 

mücadelesiyle yenilgiye uğratıla
cağı açıktır. 

Faşist-sömOrgecl özel sava
şın son sOrgUn ve katliam yönte
minin daha değişik ve geniş 

anlamları da vadır. Dikkat edilir
se şimdiye kadar uygulanmaya 
çalışılan özel savaş yöntemleri 
çoğunlukla önco devrimci gücün 
imhasını ve ulusal kurtuluşa 

katılma durumunda olan güçle
rin etkisiz kılınmasını hedefliyor
du. Ama Kürt halkının toptan 
sOrgUn edilmek istenmesi yönte
ml böyle değildir, bunun hedefi 
halk içinde sadece bir kesim
değil, halkın ve ulusun tUmOdür, 
bu nedenle sorun şimdiye kadar 
mücadeleye katılmış olanı ve 
olmayanıyla tOm halkın sorunu
dur. böylece ulusal kurtuluş 
hareketiyle mücadelede tüm halk 
karşıya alınmakta, herk~s ulusal 
kurtuluşun bir goco olarak görül
mekte ve doğrudan mücadele 
içine sokulmaktadır. Bunun fa
şist-sömOrgeci rejim için yararlı 
mı, zararlı mı olduğu fazla belli 
değildir, ama o çaresizdir, ne 
olursa olsun bir şeylere girişrnek 
zorundadır. Bu durum, halka 
karşı dayatılan sürgün politikası, 
ulusal kurtuluş hareketinin tom 
halka maJ olduğunun, halkın 

tOmOne yakın bir kesimince 

destekendlğinln ve halk toptan 
imha edilmedikçe yok edelemez 
bir hareket haline geldiğinin en 
açık ve somut bir göstergesidir. 
DUşmanın böyle pratik Itiraflar 
yapmakta olduğu bir ortamda, 
bazı propagandaetiarın hala "ha
reketin halktan destek görme
diğini" söylemlerinin en açık bir 
yalan olduğu ortada değil mi
dir? 

SUrgün politikası, eğer uygu
lanablllrse, çok pahalıya da mal
olsa sömUrgecllik için belki biraz 
ömrü uzatmaalanı olabilir. Ama 
bunun tersinin gerçekleşmesi 

olasılığı çok daha gUçiUdUr. Bu 
durumda en geniş halk kitleleri 
doğrudan aktif mücadele Içine 
girecek, bu da faşist-sömürgeci 
rejimin sonu olacaktır. Aslında 

uygulanmak istenen bu son 
yöntemin çapı bu kadar geniş, 
riski bu denli fazladır. Fakat her 
alandaki başarısızlıklar, yenilen 
darbeler, özel savaş yöntemle
rinin bir bir boşa çıkarılması 
faşist Türk sömürgeciliğini öyle 
çaresizlikler Içine sakmuştur ki 
artık en büyük riskler içine 
girmekten ve en tehlikeli mace
ralara atılmaktan geri durama
maktadır. işte bu durum, yaşa
nan bu gelişmeler faşist-sömür
geci politikaları tUmden Işlemez 
kılmakta, iç ve dış politikada tam 
bir çözOime ortaya çıkmaktadır. 

Ajan-milis çeteciliği dağıtan 

Newroz kampanyası, faşist-sö
mOrgeci özel savaşın en güvenilir 
bir yöntemini boşa çıkararak 
faşist Türk sömOrgeciliğine gOçiO 
bir politik-askeri darbe vurmuş, 
onu ciddi bir çaresizlik ve ara
yışlar içine sokmuştur. Çeteci
liQin dağılması ve çaresizlik için
de sorgUn vb. politikalara sarı
lınması Türkiye'nin iç politik 
yapısında önemli gelişmelere yol 
açmaktadır. Newroz kampanyası 
karşısında 12 EylUl rejiminin 
etkinliği tUmden silinmiş, Evren
Özal kliğinin başarısızlığa ve 
yenilgisi herkesçe kabul edilir 
olmuştur. Bu durumu, "istifayı 

dUşOndOğOnO" söyleyerek bizzat 
faşist şef Evren de itiraf etmek 
zorunda kalmıştır. Evren-Özal 
yönetiminin içine dOştOğO bu 
durum karşısında tekrar Ecevit
ler, Demireller öne çıkarılmaya 
çalışılmakta, TOrk burjuvazisi 
politika ve politikacı Uretme
mektedir Bu güçler, "böiOcülüğU 
önleyemedlkleri Için kendilerinin 
suçlanamayacaklarını" belirte
rek yeniden politik etkinlik içine 
girmek istemektedirler. Hatta 
daha da ileri giderek, KUrdistan 
sorununa karşı yeni çareler öner
mekte, Ecevit bile "Kürt soru
nunun" hiç olmazsa adının kon
masının ve tartışılmasının "olum
lu" ve "ileri" bir gelişme olduğu
nu belirtmektedir. ÇünkO Türki
ye'de geçen Oç ayda en çok 
konuşulup yazılan husus "KUrt 
sorunu" ve ulusal kurtuluş hare
ketinin nasıl bastırılabileceği ko
nusudur. Newroz kampanyası 

TOrkiye ortamını öyle etkilemiştir 
ki, onlarca yılın tabusu ve bu 
denli yasak, baskı bir anda 
tuzbuz olup gitmiştir, gitmek 
zorunda kalmıştır. Sorun Uza
rinde bu denli yoğun durulması 
ve Ecevit gibilerin bile "KUrt 
sorunu" diyerek ortaya çıkması 
nasıl gelişmeler doğuracaktır? 
Bir kere yazılan şeyler bütünüyle 
sorunun bastırılması, ezilmesl 
üzerinde toplanmakta, yönetimin 
uygulamları esasta onaylanarak 
bunun biraz düzeltilmesi ve daha 
yeni yöntemlerle geliştirilmesi 
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istenmektedir. Bunların lideri 
olmak isteyen Ecevit ise, Kürt 
işbirlikçileriyle geçmişten beri 
var olan suç ortaklığını birkaç 
sözle yenileyerek yaşam bulma
ya çalışmaktadır. Yeni yöntemler 
bulmak ve uygulamaya koymak 
Ise bUtOnUyle rejimin durumuna 
bağlıdır, olanlar zaten yapılmakta, 
kişiler sadece bunun flgUranı 
olmaktadırlar. 

Faşist-sömOrgecl rejim ciddi 
bir çıkmaz ve yönetim bunalımı 
Içindedir. Evren-özal kllğl tüm
den iflas etmiştir ve bunların 

yerine konacak yenileri buluna
mamaktadır. Daha 1970'1erde 
birer siyasal ceset haline gelmiş 
olan Demirellerin, Ecevitterin 
1980'1erln sonunda ve 1990'1ar
dan yapabilecek bir şeylerinin 
olmadığını hemen herkes bil
mektedir. Kaldı ki Evren-Özal 
yönetimi Türkiye'de sıradan bir 
yönetim değildir, TOrk burjuva 
dOzeninin gelinen aşamada ya
ratabildiği siyasal rejimin ta ken
disidir. Evren-özal yönetiminin 
çıkmazı ve yenilgisi sadece bazı 
politikaların değil, askeri-sivil 
rejimin toptan yenilgisldir, ifla
sıdır. Bu nedenle, rejim tOmden 
yıkılma noktasına gelmiştir de
mek en doğrusudur. Yaşadı()ımız 
aylar ve yıllarda rejimin bu durumu 
sUrecek ve onu yıkabilecekler 
ortaya çıktığı zaman ise yok 
olup gidecektir. 

Faşist-sömürgeci rejimin bu 
durumunu uluslararası alanda da 
görmek mümkündür. Newroz 
kampanyasının yarattığı politik 
ortam onu çepeçevre kuşatmış, 
tüm politikalarını işlemez kılmış, 
birçok güçle savaşır hale getir
miştir. Ama artık durumu açıl)a 
çıkmış faşist ordunun kaba g -
rültülü tehditleri de kimseyi Or
kOtememektedlr. Tam bir fiyasko 
olan son GUney Kürdistan saldı
rısı karşısında sesler daha gür 
çıkmış ve rejim birçok goç tarafın
dan ciddi biçimlerde uyarılmıştır . 
BugUn faşlst-sömOrgeci rejim 
tum komşularıyla savaş hali 
durumundadır, müttefiklerinden 
bile gereken ilgi ve desteği göre
memektedir, ABD emperyalizmi 
elinde kukla bir güç olma karek
teri bugün herkes tarafından çok 
daha iyi görülmektedir. Ve buton 
bunlar hızla gelişen ve netleşen 
olgulardır. Bazıları ortaya çıkıp, 
dış savaşları kastederek "Tür
kiye maceralara sUrüklenmeme
lidir" diyor, bazı yöneticiler de 
buna teminat veriyor. Ama elde 
değil ki, bunlar politikanın bir 
gereği olarak ortaya çıkıyorlar ve 
çaresiz, çözOmsOz politikaların 

varacağı sonuç da sonu belirsiz 
maceralar oluyor. ABD'nin elinde 
bir jandarma olarak hareket 
eden TOrk faşizmi her zaman 
sonu hüsran olacak maceralar 
içine girmeye hazır bulunuyor. 

Bütün bunlar, yeni bir döne
min henüz başlangıcı olan New
roz kampanyasının ortaya çıkar
dığı sonuçlarıdır. Böyle güçiU bir 
adımla gelişecek olan ulusal 
kurtuluş hareketimiz, bu yeni 
dönemde faşist-sömUrgeci reji
min tüm politikalarını bir bir ye
nilgiye uğratarak onu yıkıma 

götorecektir. 

Tasfiyecilik ve 
Teslimiyetçilik Can 

Çekişiyor 

Newroz kampanyasının yarat
tığı gelişmeler karşısında bir de 
kendisine "sol", "devrimci". 
"yurtsever" diyen, fakat gerçekte 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( SERXWEBÜN 

işbirlikçi-teslimiyetçi ve tasfiyeci 
olan güçlerin durumuna baka
lım. Ve bunların durumunu bazı 
pratik tutum ve davranışlarıyle 
irdeleyelim. 

Bu güçlerin genelde devrim
ci, yurtsever mücadeleye yakla
şımları, Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Mücadelesi karşısındaki 
tutumları, PKK'ye karşı tavırları 
ve bugüne kadar geldikleri nokta 
bilinmektedir. Özellikle 15 Ağus
tos devrimci atılımı karşısında 
takındıkları tutum devrimci di
reniş mücadelesine nasıl faşist
sömürgeciliğe yol gösterircasine 
saldırdıkları açıkça bilinen bir 
gerçektir. Bu tutumları onları en 
kötü bir Inkarcılığa, en gerici 
birlikler oluşturmaya ve Avrupa 
ülkelerinde birer kaçkın, uşak, 
işbirlikçi mihrak haline dOşmeye 
götürmoştür. Ama Newroz kam
panyasının yarattığı gelişmeler 
ortamında bu durum emperyalist 
devletlerin polis örgütlerinin bi
rer basıt muhbiri olmaya kadar 
vardırılmıştır. 

1987 Kış ve Bahar Kam
panyasının pratik gelişimi karşı
sında bu güçlerin durumunu göre
lim. PKK militanları akılalmaz 
doğa zorlukları nı, güçlüklerı aşa
rak, metreleri bulan kar altında 
faşist-sömürgeellere ve uşakla
rına şimdiye kadar görmedikleri 
darbeleri vuruyortar, dünya bu 
gelişmelerle ve Kürdistan'da 
gerçekleştirilen gerilla eylemle
riyle ilgileniyor, ama bu güçlerde 
ses yok, dut yemiş bOlbOl gibi 
ağızlannda "çıt" bile çıkmıyor. 
Tabanları tarafından iyice zorla
nanlar, kenarda köşede "KOrd Is
tan'da mocadele eden militan
ları destekliyoruz, ama PKK'nin 
dışardakl tutumu şöyle, böyle ... " 
diye yazıyorlar. Bununla da söz
de politika yaptıklarını sanıyor
lar. Sanki her atanda yürütülen 
mocadele merkezi bir hareket 
değilmiş gibi, basit bir köylü 
kurnazlığıyla PKK kitlesine hoş 
görünmeye ya da esas olarak 
kendi tabanlarının rahatsızlıkla
rın• gidermeye çalışıyorlar. Faşist 
Türk ordusu kış koşullarına rağ
men, Kürdistan'a yeni birlikler 
gönderiyor, tanklar sevkediyor, 
uçak ve helikopterler kaldırıyor, 
başta Hakkari, Siirt ve Mardin 
olmak üzere Kürdistan 'ın her 
alanında yeni yeni operasyanlara 
girişiyor, yüzlerce yurtseveri tu
tuktuyor, işkencede katlediyor, 
evleri-köyleri yakıyor, fakat bu 
güçlerde yine ses yok, ya da çok 
cılız bir biçimde adı konmamış 
güçler Uzerine ordu gidiyor diye
rek işler geçiştiriliyor. Ama gide
rek devrimci eylemler çoğalıyor , 

bOyOyor, Kürdistan'da savaş kı
zışıyor, ajan-milis çetecilik yediği 
darbelerle dağıtıyor, faşist ordu 
bütOn çabalarına rağmen geril
laya ulaşamıyor, darbe vura
mıyor ve içine dOştOğü zor 
durumu biraz giderebilmek için 
operasyonun ucunu Güney KOr
distan'a kadar uzatıyor , sınır üze
rindeki köytarimizi bombalıyor 

ve yurtsever halkımızı katlediyor. 
Faşist Türk sömOrgeciliğinin 
vahşeti bugün tum KUrdistan 
parçalarına kadar genişlemiş bu
lunuyor. Ama burada ilginç olan 
TOrkiye'nin tasfiyeci solu ile uşak 
teslimiyetçi Kürt işbirlikçilerinin 
tutumudur. Sanki Kürdistan'da 
daha önce faşist TOrk ordusu en 
barbar zulmO uygulamıyormuş 
gibi suspus olan bu güçler, bu 
son olay karşısında, faşist or
dunun bir hava fifosunun GO
ney'e yönelik yarım saatlik bom-

bardımanı karşısında avazları 

çıktığı kadar bağırıyorlar, yazıp 
çiziyorlar; Kürdistan 'daki vahşet
ten, Türk ordusunun Güney 
Kürdistan 'a yönelik işgalinden, 
bilmem hangi partinin nasıl bir 
sorumlusunun yaptığı açıklama

lardan, Güney'deki peşmerge 
kuwetıerlnin gösterdikleri di
rençten, vb.,vb. söz edip duru
yorlar. Yanlış anlaşılması n, bUtOn 
bunlar çok iyi ve daha da gelişti
rilmelidir, biz bundan yanayız. 

Ama ortada çok sinsi ve açık bir 
septırma vardır , bu septırma 
düzeltllmedikçe bu güçlerin ya
zıp çizdikleri şeyler hiçbir değer 
taşımayacak ve en kötü inkar
cılar, Kürt egemen sınıfının hiz
metçileri ve uzantıları olmaktan 
kurtulamayacaklardır. 

Burada kamuoyunca çok açık 
bilinen şu gerçeklerin bir kez 
daha belirtilmesi ve mevcut gOç
lerin durumlarının bu çerçevede 
değerlendirilmesi gerekir. Acaba 
Kuzey-Batı Kürdistan faşist Türk 
ordusunun işgali altında değil 
midir? Neden Güney Kürdistan'a 
yönelik işgal eğilimine karşı bu 
denli bağınlıyor da, Ku~ey-Batı 
KOrdistan'dakine ses bile çıkarıl
mıyor? Neden GUney'e yönelik 
yarım saatlik vahşete karşı çıkı
lıyor da Kuzey-Batı'da her dakika 
uygulanan vahşete karşı bir şey 
söylenmiyor? Faşist Türk ordu
suna karşı mücadele Güney'de 
mi veriliyor yoksa Kuzey'de mi? 
TOrk ordusunu en aşağılık çılgın
lıklara götüren peşmerge direnci 
GOney'de midir, yoksa Kuzey'de 
mi? Acaba faşist orduyu Güney' e 
saldırmaya götOren mücadaleyi 
kim veriyor? Boy boy resimleri 
yayınlanan, demaçieri açıklanan 
örgütler ve örgüt liderleri Türk 
rejimine karşı mücadele ml edi
yorlar, yoksa onunla işbirliği mi 
kuruyorlar? Neden gerçekler 
olduğu gibi söylenemiyar da, bu 
denli inkarcı davranılıyor? Bu 
tutum, sahiplerini Kürdistan Ulu
sal Kurtuluş Mücadelesi karşı
sında nasıl bir konum içine 
sokuyor? vb., vb. 

örneğin , sözkonusu ettiğimiz 
dönemde ortaya çıkan faşist 
Türk sömürgeciliğinin Kürdistan 
halkını toptan sürgün etme planı
nı ele alalım . TKP'sinden diğerle
rine kadar bütün gOçler "sürgün 
uygulaması durdurulmalıdır' di
ye yazıyorlar. Ama bu uygulama 
nasıl durdurulacak, bunu kim dur
duracak? Politikanın sahibi faşist 
Türk sömürgeciliği mi, yoksa 
Kürdistan halkı mı? Eğer KOrdis
tan halkı durduracaksa bunu 
nasıl yapacak? Faşist-sömOrgeci 
rejim hangi gelişme sonucunda, 
neye ve kime karşı bu politikayı 
gündeme getirmektedir? Bunun
la neyi ve kimi önlemek, ezmek 
istemektedir? Açık ki, tom bu 
konularda tek bir söz bile yok. Bu 
mantıkta kendinin iş yapması ve 
halka iş yaptırılması diye bir şey 
yok, sadece burjuvaziya yakarış 
vardır. Devam edelim. Halk bu 
politikayı, yani sürgünleri dur
durmak isterse mOcadele etmesi 
gerekir, çünkü başka türlü olmaz. 
Ama politikayı ordu uyguluyor, 
bunu savaşla yapıyor, o zaman 
halkın da savaş yapması gerek
mez mi? Silahlanıp dağa çıkma
sı , yani "eşkiya" olması, "eşki
yayla" birleşmesi gerekmez mi? 
Ve bütün bunlar şimdi büyük 
ölçüde gerçekiaşiyor . Burada 
sormak gerekiyor: Kendisine 
"sol"um diyen Türkiyeli çevreler 
bu noktada neyi ve kimi destek
leyeceklerdlr? Yoksa yine 1920'-
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lerde, 25'1erde, 38'1erde olduğu 
gibi M. Kemal'le birlikte "eşkiyayı 
bastırmaya" mı çıkacaklardır? 
Yukardaki mantığın bundan 
başka bir şeye kişiyi götürmeye
ceği açıktır. işin ilginç bazı yön
leri daha var. Durumu belirttiğimiz 
gibi olan güçler, Kürdistan 'daki 
gelişmeler karşısında "birllkten", 
"ilgili güçlerle her türlü ilişki ve 
görüşmeye açık olduklarından" 
söz ediyorlar. Acaba hangi güçle 
ve ne için, nasıl bir birlik, ilişki ve 
görOşmedir bu? Bunu yazanların 
Kürdistan'la ne ilişkileri var ki , 
kendileri Kürdistan'da neyi tem
sil ediyorlar ki , bir de başkalarını 
Kürdistan adına ilişki ve görüş
meye çağırıyorlar? Halk Içinde 
böyle kendini tanımazlıkları tanım
lamak için ''yarım yumurtayla 
eğlence düzenlemek" diye bir 
söz söylenir; ellerinde "yarım 
yumurtaları" bile olmayan bu 
güçlerin, sadece TOrkiye'de değil, 
Kürdistan halkına bile önderlik 
etme iddiasında olmalarına 
acaba ne denir? 

Söylenecekler bitmedl, bi
raz daha var. KUrdistan'da böyle 
şiddetli bir mücadelenin yaşan
dığı ve böyle önemli gelişmelerin 
olduğu bir ortamda, kendilerinin 
Kürdistan örgütü olduklarını söy
leyen ve fakat Kürdistan'da bir şey
leri kalmadığı için Avrupafare 
taşınmış olan Işbirlikçi-uşak takı
ri'unın , ÖY, DDKD, Rizgari, vb.' 
lerinin Avrupalarda yaptıklarına 
da kısaca bakalım. işte pratik 
yaşamdan birkaç örnek: Kendi
lerinin Rızgari ve Ala Rızgarici 

olduklarını söyleyen 8-1 O kişilik 
bir grup, Danimarka yönetiminin 
mültecilere eşit haklar vermesi 
için on gOnden fazla açlık grevi 
yapıyor. Bu güçlerin, halkı ve 
KUrdistan değerlerini sömür

sıraya dizillp silahlanarak PKK 
üzerine yürüyor. TOrk devleti 
"sınır güvenliğini sağlayın" diye 
çağrı yapıyor, KOP sınır üzerinde 
karakollar kurarak PKK militan
larının hareketini engellemeye 
çalışıyor. Bunlar da AvrupaJarda 
ulusal kurtuluş hareketinin ulus
lararası ilişkilerini engelieyebilmek 
için her türlü ihbarcılıktan silahlı 
saldırganlığa kadar güçlerinin yet
tiği her şeyi yapmaya çalışıyor. 
Peki yapılan bu şeylerin Kürdis
tan halkı ve ulusal kurtuluş 
mücadelesi açışından farkı nedir? 
Bunlar bir bütünün değişik alan 
ve ortamlardaki tutumları değil 
midir? 

Açık ki, hem Türkiye'nin tas
fiyeci solu, hem de Kürt egemen 
sınıfının işbirlikçiliği , tesli
miyetçlliği için varılan nokta can 
çekişmedir, sonuçsuzluktur; sal
dırganlık bunun verdiği can
haviiyle olmaktadır. Dünyanın en 
vahşi rejimi olan barbar TOk 
faşizmine her tOriO engeli aşarak 
yıkıcı darbeler vuran, Kürdistan 
ve Türkiye halklarının tek umudu 
haline gelen bir harekete ve 
mücadeleye karşı böyle inkarcı, 
saptırıcı ve saldırgan davranan 
bu güçler dünyanın en sefil 
yaratıklarıdırlar ve hakkattikleri 
sona gitmekten kurtulamaya
caklardır . Yurtsever ve devrimci 
tutumun bu güçlere karşı açık tavır 
almaktan geçtiğini bugün çok 
daha iyi anlamakta olan halk 
kitleleri bunlara gereken dersi 
vermektedir ve sonuna kadar 
da verecektir. 

Kürdistan'daki Direnif 
Türkiye'de Olumlu Yanlo 

Uyand~r~yor 

mekten başka hiçbir anlamı Elbette ki Newroz karn
olmayan geceleri devlet radyo- panyasının etkisi sadece bu güç
larının anansuyla propaganda lerle sınırlı değildir. KOrdistan'
edlliyor. Kendi istemleri üzerine da durmaksızın ve sOrekli gelişen 
Avrupa devletlerinin polisi koru- direnişin geçtiğimiz dönemde 
yuculuğunda geziyorıar, gece, TOrk faşizmine vurduğu darbele
vb. dOzenliyorlar. ÖY'nun "Hol- rinin emekçi halk kitleleri üzerin
lan'da Newroz Gecesi"nin açılış deki etkisi de büyük olmuştur. 
konuşmasını, yapılan yerin bele- özelllkle son Newroz kampanyası 
diye başkanı yapıyor. ERNK kitle- Türk halkının dikkatini KOrdis
sinin Duisburg'da dOzeniediği tan'da gelişen mücadele üze
Newrez gecesini polis engellemek rinde daha çok toplamış , kitleler 
istiyor, gerekçe olarak olay çıka- içinde bu mücadeleyi daha ya
cağı konusunda "bazı KUrt grup- kından tanıma ve anlama yöneli
larının ihbarda bulunduğunu" mi, ilgi ve sempati gelişmiş ve 
söylüyor. KUrdistan 'da savaş belli bir eylemlilik uc vermeye 
koşullarının olmadığını söyleyen başlamıştır. Belli ki halkın çıkar
bu hain takımının kurşunlarıyla larını gerçekten temsil eden ve 
Münih'de bir ERNK savaşçısı kat- gelişecek olan budur. 
!ediliyor. Palme'nin öldürülmesi Türkiye'de kitlelerin eylemli
nedeniyle isveç polisini ERNK fiğin i engelleyen ve gelişen 
taraftarları Uzerine yöneiten bil- muazzam devrimci potansiyeli 
giteri bu gOçlerin verdiği, iddia hareketsiz kılıp çürüten önemli 
ettiği ortaya çıkıyor vb. vb. Peki etkenler vardır. Her şeyden önce 
bUtOn bunlar nedir ve ne anlama kitleleri aydınlatan, onlara yol 
gelir? Bu durumun, işbirlikçilikten gösteren, onları örgütleyip mO
de öte, emperyalist devletlerin cadeleye seferber eden örgütlü 
polis örgütlerinin birer basit ve bir devrimci önderlik yoktur. Bu 
adi muhbirler! durumuna düş- durum TOrkiye halkını dünyanın 
mek olduğu açık değil midir? Bu en vahşi rejimi olan faşist dikta
durum ölüm döşeğindeki can törlük altmda mücadelesiz yaşe
çekişmeden başka bir şey olabi- tan en önemli etkendir. Bilinçsiz 
tir mi? Acaba çeşitli sosyaJ- . ve eğitimsiz olan, gerçekleri 
demokrat çevrelerden Ecevittera görmeyen kitleler, en vahşi zul
ve her tür lO polis örgütlerine me ve en ağır sömürOye karşı çare
kadar uzanan güçlerin o her türlü sizlik içinde kalıp mücadele 
yardımları bunları yaşatmaya edememekte, bu durum önemli 
yetecek midir? Avrupa sosyal- toplumsal ve ruhsal bunalıma, 
demokrasisi böyle mi politika çökOntüye yol açmaktadır. Gün
yapacak, bunlarla mı politik güç lük haberler bunların binbir çeşit 
olarak varlık gösterecek? örneğiyle doludur. Faşist rejim, 

Eş zamanit olması nedeniyle yarattığı ekonomik, sosyal, siya
bu gOçlerin durumunu başka sal ve kOitürel yapıyla toplumu 
şeylerle genişletmek de müm- sürekli bir cendere içinde tut
kündOr. Faşist TOrk ordusu "çete makta, kendi yaşamını toplumsal 
olacaksınız" diye çağrı yapıyor, bunalım, çökOntO ve çOrOmede 
Kuzey-Bab Kürdistan'daki &Oalar Oyteki Inaanlar 
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yaşamından habersiz, her şeyi 
adeta kabul eder ve çıkarlarını 

savunamaz bir hale getirilmiştir . 

Buna bir de en şoven faşist 

milliyetçi propaganda eklenince, 
KUrdistan 'da yOrOtOien devrimci 
mücadeleyi anlamak Türkiye 
Insanı için gerçekten çok zor 
olmaktadır. 

Elbette burada tasfiyeci-tes
limiyetçi sol'un ve kendisine 
"demokrat" diyen çok sayıda 
uşak aydının rolünü ve çabalarırıı 

da belirtmek gerekir . Bunlar da 
adeta birbirleriyle yarışıressına 

toplumu zehirlerneye çalış
makta, kendi çöküntuıerini ve 
uşaklıklarını tOm topluma maı 
etmek istemekte, kendileriyle 
birlikte toplumu da çOrOtmek için 
çaba harcamaktadırlar. Halk ı 

demokratik ve kardeşlik düşün
celeriyle eğitmek bir yana, en 
ince şoven milliyetçi dUşOnce
lerle, en adi yalan ve en kaba 
tutumtarla halk içinde düşmanlık 
eğilimlerini geliştirmekte, KOrdis
tan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi 
hakkında kitleleri yanıttmaya ça
lışmaktadırlar . 

Bütün bunların kıskacı altında 
bulunan halk kitlelerinin gerçeği 

görebilmesinin, Kürdistan'daki 
gelişmeleri antayabilmesinin ve 
mücadeleye yönelebilmesinin 
çok zor olacağı açıktır. Ama 
Newroz kampanyası bu durumu 
belli ölçüde kırmıştır. Hareketin 
güçiO etkisi tOm TOrkiye toplu
munu sarmış, aylarca süren 
tartışma ortamı içinde Insanlar 
doğruyu kavramak ve kandilerin 
teprendirmemek isteyen düşün
celerden kurtulmak için daha 
çok çaba harcar, araştırır ol
muştur. Elbette bundan faşizmin 
yıllardır sOrdOrdüğO yalan, de
magojinin Iflas etmesinin, yedi 
yıllık pratik içinde faşizmin ve 
sahte sol'un daha iyi tanınmasırnn 
da payı vardır. Bu durum akı lal

maz boyutlarda seyreden pah 
lık, işsizlik ve yoklukla birleşince 
çeşitli halk kesimlerinin faşist 

diktatörlüğe karşı mücadelelerinin 
ilk kıvılcımları ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Faşizmin bütün ted
birlerine rağmen geçtiğimiz dö
nemde öğrencilerin örgütlenme
sinde, protesto yOrOyüşO ve 
benzeri eylemiere kOçük çaplı da 
olsa yönelmesinde belli bir atılım 
görOimüştür. Çoğu ajan olan sarı 

sendikacılığın engelleyici bUtOn 
çabalaFına rağmen birçok i şye

rinde haftalarca ve aylarca süren 
işçi grevleri gerçekleşm işti r. 

Bugün bu iki eğilim de önemli bir 
gelişme yönelimi göster
mektedir. Öğrenci ve ayd ın 
kesimi içinde, özellikle Kürdis
tan'da yükselen devrimci dire
niş mücadelesi çerçevesinde 
devrim sorunlarının tartışılması , 

araştırılması belli boyutlarda 
sürmektedir. Çok sayıda işye
rinde yüzbinlerce işçi, çeşitli hak
larını korumak ve elde etmek 
amacıyla da olsa grev hazırlığı 
içinde bulunmaktadır. Bunlar, 
olması gerekene göre zayıf da 
olsa önemli gelişmelerdir ve 
KUrdistan'daki direnişin de etki
siyle önümUzdeki dönemde ö
nemli ölçüde gelişeceğe ben
zemektedir. 

Henüz zayıf, örgütsüz ve ye
tersiz de olsa TOrkiye'de faşizme 
karşı mocadeteye ve bunun 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Müca
delesiyle yakın dayanışma içinde 
geliştirilmesine yönelik olumlu 
yaklaşım belirtllerinden de bura
da sözetmek gerekir. KOrdls
tan'da gelişen mOcadele ger-
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çeği kendisini TOrkiye aydınları 
Içinde kabul ettirmeye başlamış, 
faşizme karşı doğru demokratik 
ve devrimci çizgi arayışı içine bir
çok gucu sokmuştur. Onumuz
deki dönemde, Kürdistan'daki 
gelişmelere bağlı olarak ve onun 
yakın desteğiyle bu yönelimin de 
gelişeceği açıktır. 

Türkiye'de faşizmin ve tasfiye
ciliğin ömro artık dolmuştur. 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Müca
delesinin gelişen yeni atılımı 

Türkiye'de hem bilinçli hare
ketin, hem de kitle mucadele
sinin gelişimi için daha elverişli 
ortam yaratacak, daha çok destek 
sunacak ve bu temelde gelişen 
mocadele faşizmin ve tasfiyeci
liğin işini birlikte bitirecektir. 

Uluslararasi Alanda 
Kürdistan Sorununa ilgi 

Art1yor 

Newroz kampanyası KUrdistan 
sorununu uluslararası alanda ye
niden gündemleştirmiş, uluslar
arası politikanın gOndemine daha 
Ileri boyutlarda sokmuştur. Öyle
ki, sorun Uzerine görOş belirt
meyen yayın, politikacı, yönetim 
kalmamış ve bu durum aylarca 
devam etmiştir. Çeşitli gOçlerin 
kendi anlayış ve çıkarları doğrul
tusunda daha aktif tutumlar içine 
girdiği bu gelişmeler ortamında 
faşist-sömürgeci rejim bOyUk 
ölçüde teşhir ve tecrite uğramış
tır. Bu durum, Kürdistan ulusal 
sorununa ilgi ve sempatinin 
arttığının en açık göstergesidir. 
Bunun günlük gazetelerin haber 
ve yorumlarında, çeşitli radyo 
yayınlarında ve sorunun Avrupa 
Parlamentosu gibi çeşitli uluslar
arası kuruluşlarda daha kap
samlı bir düzeyde gündemleşti
riimiş olmasında görmek müm
kündür. 

Newroz kampanyasının yarat
tığı gelişmelerin uluslararası 
alandaki yankısından sözeder
ken en başta Ortadoğu'daki etki
sine bakmak gerekir. 1987 kışın
da ve baharına girdiğimiz bu 
ayda yaşanan gelişmeler , zaten 
önemli bir bölgesel güç olma 
yolunda ilerleyen Kürdistan Ulu
sal Kurtuluş Hareketini, bölgesel 
durumu daha çok etkiler ve hare
ketin bölgesel aktivitesini daha 
çok artırır bir konuma getirmiş, 
bölgedeki güçler ilişkisini daha 
gerçekçi hale sokmada önemli 
açıklıklar ortaya çıkarmıştır. Bu 
durumu TOrk faşizminin Irak, iran, 
Suriye ve israil ile olan ilişkile
rinde görmek mümkündür. TOr
kiye'nin israil ile olan ilişkilerinin 
çok daha Ileri boyutlarda geliştir
mesi gerektiğini ve israilvari bir 
savaş çizgisi izlemek zorunda 
olduğunu yazan faşist gazete 
yazarları, şimdiye kadar gizli 
yapılan ya da gizlenmeye çalı

şılan gerçeği açığa vurmuşlar, 

Türk faşizminin yıllardır sürdür
meye çalıştığı "islam Ulkelerlyle 
ilişkiler" ve "Arap dostluğu" 

politikalarının nasıl bir aldat
maca olduğunu ortaya koy
muşlardır. Saddam rejimine kar
şı yürotülen mücadeleye önemli 
oranda güç katan ve Türkiye-lrak 
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ilişkilerinin karakterini daha çok 
ortaya çıkaran Newroz kam
panyası, TOrk faşizminin Suriye ve 
iran'la olan ilişkilerinin özelliğini 
de, esas olarak bu Olkelere karşı 
nasıl bir dUşmanlık içinde oldu
ğunu da apaçık etmiştir. Bu du
rum, TOrk faşizminin bölgeden 
daha çok tecritini getirirken, 
bölgesel gOçler arasında daha 
anlamlı Ilişkiler kurulmasının 

zeminini de geliştirmiştir. 
Newroz kampanyası faşist

sömürgeci rejimin bOnyesinde 
yarattığı panik, şaşkınlık ve çare
sizliğin bir benzerini de onun 
emperyalist efendilerinin, ABD. 
ingiltere, Almanya gibi yönetimle
rin bünyesinde yaratmıştır. Geliş
meler karşısında telaşa kapılan 
bu güçler, Türk faşizmini yaşata
bilmek için, ona yaptıkları eko
nomik, politik ve askeri yardımın 
dozajını artırmaya, bunların 

önUndeki engellerı temizlerneye 
ve Türk politikasının çıkmaıma 
çözüm aramaya koyulmuşlardır. 
Ancak bu güçler şunu çok iyi 

Mart 1987 

rinden Ecevltlere kadar örOime
ye çalışılan ve bir avuç ihbarcı 
takımıyla ulusal kurtuluşa karşı 
alternatifler hazırlayacağını sa
nan anlayış ve çabalar boşuna
dır. Bu biçimde KUrdistan hal
kına ve ulusal kurtuluş mucade
lesine karşı yapılan dUşmanlık 

sahiplerinden başka kimseye 
zarar vermez. Halkımıza ve hare
ketimize karşı içinde bulunulan 
dUşmanlıktan vazgeçllmelldlr. 
Bağımsızlık ve özgOriOk, tüm halk
ların olduğu gibi halkımızın da 
en demokratik ve en meşru 

hakkıdır, kendisinin gerçekten 
demokrat olduğunu söyleyeniere 
bu hakkı tanımak ve buna destek 
olmak düşer. Halkımıza düş

manlık yapanlar Ise bu en haklı 
dava karşısında yaptıklarının 

cezasını mutlaka çekerler. 
Bunlar yanında Avrupa'nın 

çeşitli demokrat ve ilerici kişi ve 
kurumlarının mücadelemize ya
kın ilgi duyduklarını, çeşitli ku
ruluş ve organlarda bu sampatiyi 
açıkça dile getirdiklerini ve faşist 

bilmelidirler ki, ne yaparlarsa Türk sömürgeclliğlnin barbar
yapsınlar, halkların kasabı haline lıklarını şiddetle protesto ettik
gelmiş ve köhnemiş bu yapıyı lerini belirtmek gerekir. Halkımız 
yaşatmaya güçleri yetmeyecektir. ve mücadelemiz gerçek dost
Ve halkımızın katliamına ellerini lerını yaratmakta ve ilerici insan
bu laştıranlar yaptıklarının ceza- lığı da bu yapı temsil etmekte
sını zafer kazanan mücadelemiz- dir. 
den çekeceklerdir. Newroz kampanyasının yarat-

Emperyalist kamp içinde da- tığı gelişmeler, sosyalist sistemin 
ha çok telaşianan bir kesim de çeşitli basın-yayın organlarına 

bazı sosval-demokrat çevreler geniş olarak yansımış, Türk 
olmuştur. Özellikle isveç komp- faşizmini kınayan ve halkımızın 
losunun boşa çıkmasıyla kış ulusal kututuş mücadelesinin 
taarruzumuzun peşpeşe geliş- haklılığını belirten açıklamalar 

mesi bu tOr çevrelerı şiddetli bir yapılmıştır. HenUz az da olsa, bu 
telaş ve panik içine sokmuştur. tutumu çeşitli kitle toplantıların
Bu güçler, gelişmeler karşısında da halkımıza doğrudan mesaj 
beslemeleri olan hain-uşak ta- haline getiren ileri düzeyde ilgi ve 
kırnın eriyip yok olacağını anla- desteğe de ulaşılmıştır. Açık ki 
yınca birçok manavralara yö- bunlar ileri ve önemli gelişme
nelmişler, tom güçleriyle bu · lerdir. Ancak sahiplerinin dünya 
takımı ayakta tutma çabası Içine konjüktOrOndeki durumu ve halk
girı:ni~ler ve ulu~al kututuş hare- ı, ar karşısındaki ödevi dikkate 
ketımıze karşı dOşmanca uygula- alınırsa henuz çok yetersiz sayı
malarını artırmışlardır. Ancak bu Iabllecek tutum ve yakla
güçler şunu çok iyi bilmelidirler şımlardır. Ulusal kurtuluş devri
ki, kendi halklarına bile hiç bir mimiz, yarattığı ateşli pratikle 
yararı olmayan, tersine ulusal dünya devrimine nasıl bağlı 

kurtuluş hareketine karşı savaş- olduğunu ve nasıl hizmet ettiğini 
maktan geri durmayan bu muh- harkese açıkça göstermiştir. 
bir ekibiyle hiçbir yere varılamaz, Dünya devrim ve demokrasi 
bunlar Insanı olumlu hiçbir yere gUçlerinden gereken ilgi ve da
götüremez. Bu nedenle, kendile- yanışmayı görmek elbette onun 
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da hakkıdır. 
Daha başlangıç atılımıyla 

uluslararası alanda böylesi geliş
melere yol . açan, faşist Türk 
sömOrgecilerini ve efendilerini 
telaş ve tecrit içine sokarken 
önemli uluslararası ilgi ve sem
pati toplayan ulusal kurtuluş 

mücadelemizin bu yeni dönemi, 
gelişim süreci içinde önemli 
uluslararası ilişki ve ittifakiara yol 
açacaktır. 

Yeni Atll1m Kahc1 Sonuçlar 
Ortaya Ç1karacakt1r 

Ulusal direniş mücadele
mizde yenı bir atılıma yol açan, 
faşist TOrk sömürgeciliğine ve 
uşaklarına ağır darbeler vuran, 
tasfiyeciliği ve teslimiyetçiliği

yerleblr eden, TOrkiye halkı nez
dinde büyük yankılar uyandıran 
ve hareketi uluslararası kamu
oyunda daha ileri düzeyde yeni
den gündemleştiren Newroz 
kampanyamız, uluslararası ka-

muoyunda daha Ileri düzeyde 
yeni bir atılım döneminin başlan
gıcıdır. Açık ki bu, kalıcı sonuçlar 
doğuracak olan çok güçlü ve 
önemli bir başlangıçtır. 

Ulusal kurtuluş mücadele
mizin bu yeni döneminin gelişme 
perspektiflerini ve hedeflerini 
Partimizin tarihi lll. Kongresi'nin 
yaklaşımları ve kararları ortaya 
koymaktadır. Bu kararlar, gerilla 
düzeyinde ögUtlenmiş bir Halk 
Kurtuluş Ordusunun inşasını, 

Ulusal Kurtuluş Cephesinin ge
niş kitleleri örgütlemiş bir güç 
olarak geliştirilmesini, Türkiye 
devrimci hareketinin gelişme

sine destek olunmasını, ulusal 
kurtuluş hareketinin uluslararası 
ilişki ve ittifaklarının kurulup 
llerletilmesini ve bUtOn bunlara 
önderlik etmeye muktedlr bir 
parti örgütünün geliştiritmesini 

içerir. Partimizin 9. kuruluş yılı 

dolayısıyla halkımıza yayınladığı 

mesajında Başkan Abdullah 
ÖCALAN yoldaş, bOtün bunları 
şu cümleyle özetlemlştir. "1987-
88 ytl/arr düşmana 6/üm, bize 
yaşam ytllan olacaktlf." 

BUton bunların anlamı son 
derece açıktır. içine girdiğimiz 
bu yeni dönemde ulusal kurtuluş 
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mocadelemiz Cephe ve Ordu 
Inşasını gerçekleştirme hedefine 
ulaşacaktır. Bunlar son derece 
maddi, geniş kapsamlı ve kalıcı 
sonuçlardır. Örgütlü bir kitle gücü 
olarak şekiilenecek olan Cep
hemiz ve Ordumuz kendi ege
menliğini, denetimini adım adım 
kurup geliştirecektir. Bu, pratik 
egemenliğin Olkemizin en elverişli 
alanlarından başlamak üzere ele 
geçirilmesi, Inşa edilmesi, geliş
tirilmesi, ancak ilerletllip 
genişlettiebilecek kalıcı sonuçla
ra ulaşılması demektir. Bu, 
"KUrt" ve "KUrdistan" adını ağ
zına almak Istemeyen tüm düş
manlarımız Için zafer yolunda 
ilerleyen bir yaşam demektir. 

Mücadelemiz bu dUzeyde 
gelişme olanaklarına sahiptir. 
Dünya ve bölge koşulları ulusal 
kurtuluş hareketimizin gelişimi 

Için elverişlidir. Faşist-sömUrgecı 
duşman son derece çUrümüş, 

bunalım ve çıkmaz içine düşmüş 
bir gOçtUr. Halkımız bağımsızlı
ğını ve özgUriOğUnO elde etme
den yaşam olanakları bulama
yacak kadar baskı, zulüm ve 
setalet altındadır. Onbeş yıllık 

mücadele tecrUbemiz bir Par
timiz ve her geçen gOn geliş

mekte olan Cephemiz ve Or
dumuz vardır. BUtOn bunlar 
halkımızı ve mücadelemiz! e 
ileri düzeyde gelişmeler içi e 
sokabilecek kadar güçiO olana -
!ardır. Bu sonuçlara ulaşmanın 
mümkün olduğunu şanlı Newroz 
kampanyamız çok açık bir tarzda 
ve büyük başarıtarla göstermiş

tir. 
Elbette bu sonuçlara kendiliglA

den ulaşılamayacaktır. Bunlar, 
dişediş bir mücadeleyle düşman
dan koparılıp alınacaktır. Bunun 
için tOm devrimcilere, yurtsever
lere, halkımıza düşen büyü 
ödevler vardır. Devrimciler, dö
nemin görevlerine uygun geniş , 

yaratıcı ve yoğun bir çalışmayla 
bütün bu gelişmelere önderlik 
etmeyi, halkımızı örgütleylp, bir
leştirip savaştırmayı başarmak 

zorundadırlar. lll. Kongre'nin 
ortaya çıkarıp mahkum ettiği her 
türlü geriliği, hata ve yetmezll~i 
aşmah, lll. Kongre çizgisinin Iyi 
birer militanları olabilmelldirler. 
Yurtseverler, ulusal kurtuluşçu 

örgütlenme ve mücadele görevle
rine daha sıkı sarılmalıdırlar. 

Tüm halk kitleleri ulusal kurtuluş 
yolunda daha sıkı birleşmeli ve 
ulusal kurtuluş mücadelesine 
katkıyı sürekli artırmalıdırlar. Ve 
herkesin şiarı "daha çok çalış
mak, daha etkin savaşmak ve 
daha bOyOk zaferler kazanmak'' 
olmalıdır. 

Bize böyle görkemli bir dönemi 
açan Newroz atılırnma hayat 
bulduran güç, bu dönemde de 
Münih'den Şırnak'a kadar uzanan 
alanda akıttığımız şehit kanı 

olmuştur. Direniş şehitlerimiz, 

halkımızın gerçek varlığı, müca
delemizin gerçek yaratıcısı ve 
hepimizin yol göstericisi ölümsüz 
kahramanlardır. 

Böyle kahramanlar yaratan 
PKK önderliğinde, ERNK ve 
ARGK saflarında birleşip sava
şan halkımız zaferi mutlaka ka
zanacaktır. 

Norveç 7.50 nkr. 
Fransa 7.50 ff. 
I sviçre 3.00 sfr. 
lsveç 7.50 skr. 
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( SERXWEBÜN Mart 

R1fet BALLI 

eKuzer lralt'~altl sınır oııeras.lfDrıurıllalf sorıra /lf!ll"f Iddia: 

ü 111a .. · · 
euı:ıy;nıan Art9013 ya, Etıyopya'dan 

ve kadar pek çok ulkeve den!zaşın 
Ihraç ecıen" oır Ulke oıcıuou !leri surı.ılen :;;_--
Kı.ltıa nın, PI(K omrıanna da asker gon· 
dercııaııcıcııa edlld 
:metcll KO~I Nevut 861uglray, "ICCı· 
ıalllar çeşitli halk ısyanıann.ıı heP asker ltı"'----------------'aç etm~raır. su Ometelert de dikkate 

ASKERSEL BEUEKLERDEN ıırsatc, ıcubillılann Cün~u·daıu terö
st kampıarında asker ııuıunısurma lhti-

SiViL iNLERE ıallnl vaııan;ı atmamaııvız" dedi 

!HJUCUM nereden ellyo Ana muhalefetin bu 00, ırııt oldutunu lıclırııılrr Bu .idd,.bır uzrnn< MHII
rusu onemli. one ~u'da yOKşelen harare tl, "''".~"' yıınnlaıan_ emckh Korıı<ncnl 1\ .. uı S. 
"Kily koNC .,nın ran ya cıa ıaren" Ozerinde· '· ' Koboldano CIOtfdop ıı~ın.dolıl lrrörhı 

ki bir tatlışma ç az. ma llkrf &iode""""'"lrri l~ti•lll diıııoi· 
HOCumun ner eldıCinl lylce bir anlama!< garpk. • d<tfl. 

HOkOmeıın bu konuda par1.,.nıoya bilgivermealni 110· loproy. ıunbın ıoykd>' 
lamak gerek Artık bu işl en tartışmak gerıık. 1"'., ..... -tql .. lll! 

ÇOnkO tartıtmamak çare getirmiyor Ters na, mose
le berraklıktan uzak bıraJ<ıldıkça duygu ısıısmarınagayat 
atvarışii bır kıŞkırtma ortamı sorekliilk wanıyor. 

Ana muhaleletlldert, artık tedbirlerin yetmediCin ı be· 0 .. rs an 
Iirterek eleşııriye bqtarken "TIIrklya'da utueal lınırtar 
l<;lncla bir bUtOn ol1r1k ya...,ak lo liyoruz" comıealnl ni· •• 
ye kullandı? . ovmen 

Hocum TOılılye 'nln ulusal sınırtarını mı hldef alıyor? 
Yada TOrkiye'yı tıoıgede bir Işlere karıştırıp, h ariiayı ya·.-----....:. __________ _ 
nıden dOzenierne oyunu mu sahneıenlyor? • • • 

OORAK'ıe K ort bOtge~ı!ı: bir monendiSimiıkaçırı· 1 LAN ED 1 LMEMIŞ SA 
lırken, sınırtanmız Içinde ı• yurtıqımız kelllam 
şekilnde OldDrOIOrken ernekil Arniral V Id ll Bilgel 

natırloııyor 
"1te5 yılında, ABD'nin dilnemin batbakinının -

Süleyman Olmlrel'ln ... aGııno erldıOı .. lren·lrlk·TDrtılya 
KOrtlerlnl Içeren •.-TDrlılya'ya b .. lanacok bir fedatel 
cumhurlyaUan, bwıun ekonıımlk yarariortndan dam vur· 
cıuou bqbaklnın • Genalkurm.tıy'Ciokl bir brltfngda bu 
konularelen eli• tıOı hill ,.._.,..., belllklardldlr. An· 
cak Silahlı Kuwe lar yelkl rinin bu linarinin lçyDıOnD 
ka.,.yıp anındi ı ki tlfdtklert di umıtulmlrrtıt ol· 
sa garektfr. ($1mel1) T ılı.lya Clıtında yakılan aletler 11nır· 
lanmııı ıtıhrtıan, bu Ilki ABD linertel Mului·KertıOk 
llzandlrmetlyle yaniden canlandınlmayo çalltılmak ta, ç• 
t1111 kaalmlarln eOızlan are.nmaklldır." 

Bu agız arama meselesi artık Iyice açıQa çıkmakta· 
dır NATO Genel Sekreteri, Milliyet yazarlarıyla -Meıın 
Toker ve MOmtaz Soysal- konuşmalarında TOI'kıye' nln 
Kertc~k·Musul tıOigesındekı muhtemel bir mOdııhalulne 
kendi konumu bakımından aleyhıe olıımayacagını hlsset· 
Urmış, " Bu lti Türtcler b111r'' demiştir. Aralarında eski bir 
NATO Genel Sekreleı Yardımc ı sı 'nın da bulunduCu yOk· 
sak mevki sahibi ve Batı llemine yaıtın bazı kilit yurttaş. 
larımız mOdaı..oeden yana açık ıavrr almışlardır. 

Ve bir de petrolle kOşeyl dllnme ozerlne TAT'de bol 
bol ozendlncl propaganda ... 

"• f' -- --aıJil, .t ~ıkı 70rbı 
arabllaro ıurulıl<ndilor. Bu sında 
biZI a)·nfık,ıbınn dırmmcsı uzen. 
ne poU;ın 10t lullıııdıjı " b:ıııliı· 
nnı ıtrck 
hs25 

1987 Sayfa 17) 
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( SERXWEBÜN 

-::.ı. 

Mart 1987 

Milli birlik ortamı 
B IR önceki giln, TOrk uçaklan, Kuze~ 

lr~k'tıı sınır bölgesınde gizlenmi' 
bölOtO komünist eşluya lnlonni yok 
eımi~tır Bütün TOrk· milleıı. ve 

RAUFTAMER 

ktnunla tanınan yeıkıy<ı dayandıgını 
belırımeklo!, bu konuda bır devlet adam
lıgı ~rnı>Aı vennı~ olmaktadır 

_.ıek,.,.rfanmasına ııhşılmı~ 
nokıı,.,.ıımız daha vardır. 
In her alanda kalkınması 
,..kı Aaba bu h<ıy~ı 

ıdıı blr~meyen '"" da, 
bu gıırçejli rekrarloyıp 
1adaki olgu ~dur ki, 
:imi2 boyunca yaıınm 
lan, yıne kalkınmanın 
Dogu bölge ml ı ı. h inde 
a~bkça bu bölgemize 

• çol< Onem6 yatırımlıır 
ılmaoı plonlan~tadır. 
dolu Prolui'nln anlamı 

MiLLI iTTIFAK. .• 
kınmaoı zorunlu§unun 
ılım da ne olur, sıınkı bu 
cine erifemeyenlor, ya 
ı ihm.ııl edenler varmil 
neye !im! Sevinecek ne var? .. 

Bölücü eşkıyaya karşı bUtOn siyasi parti le· 
rin müşterek tavrı, neredeyse "sevindirici" ol· 
muştur. 

Sevinecek ne var satıi? 
Bilakis ... Böyle bir milli ittifakı "sevindi· 

ricl" bulacak kadar bıısret hale gelmişsek, 
"üziilmek" gerek ... 

En azından "düşünmek." 
Hem de uzuıı uzun düşünmek. 

* 

Sayfa 18) 

e Sıfırın afıınııa 8 derece 
SOOukda gerçekleştırı
fen falblkaffa. duşman 
kuv vell.erinın her za
man olduCu gıbi kuzey 
yada kuzeydojudan 
gelmediOI gö.ılelldl 
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1987 ewroz At1l1m1n1n Dünya Bas1n1ndaki Yank1lar1 

TROUW: 7.3.1987 

Eildert Mulder 

Türkiye'nin doğusundaki Kürtler, ormanlar ve Afganlılar 
için yerlerini terketmek zorunda kalıyorlar 

Yüzlerce insanın öldi.lrUidi.lğü 
sanılan Irak ile sınır bölgesindeki 
KUrt köylerine yapılan Türk bom
bardımanları -gerek sınırın Türki
ye tarafında, gerekse Irak tara
fında- sadece bağımsızlık savaş
çılarını hedeflemeyip Şam'a da 
yönelik bir uyarı olmaktadır. 

KUrt kaynaklara göre son 
yıllarda da sOrgünler sözkonusu 
olmaktadır. TOrk yetkililer, 
onları mUmkOn olduğu kadar 
Türkiye'nin geneline dağıtarak 

KUrtlerin milliyetçilik duygularını 
kırmaya çalışıyorlar. Kürtlerin 
terkettiği bölgelere TOrkler yerleş
tiriliyor. Geçmiş birkaç yıl 

içerisinde Karadeniz'deki Trab
zon'dan 16 bin TOrk ailesinin 
KUrdistan'ın buğday merkezi ola
rak bilinen Harran'a sevkedildiği 
sanılıyor. Geçen sene sınır bölge
sinden 60 bin Kürt göç etmeye 
zorlanmıştır. Tomonun Der
sim eyalatindeki 235 köyün 
sakinleri olduğu, yaklaşık 50 bin 
KOrd ün, Akdeniz'deki Adana ve Mer
sin kentlerine götüri.lldükleri be
lirtiliyor. Kürtler tarafından bo
şaltılan bölgelere sadece TUrk
ler değil, aynı zamanda TOrkçe 
konuşan Afgan moıtecileri de 
yerleştiriliyor. KUrtlere göre 
sOrgünlerin sonu henüz gelmiş 

HE LAATSTE NIEUWS! 

11.3.1987/B.M. 

Bagımsız Kart mucadalacilar: 

değildir. Türk basınında Kürtlerin 
yaşamakta oldukları Türkiye'nin 
doğusunda 'ormanlaştırma pro
jeleri' hakkında haberler yer 
almaktadır. Kürtler, bunun sonu
cu olarak uzun sürede milyon
larca insanın göçe zorlanacak
larından endişe duyuyorlar. 

70'11 yılların 2. yarısında 

-başlayan bir sivil savaş yolun
da epeyce mesafe katedildiği bir 
yapı Türls:iye'de hakim olduğu 

dönemde- Kürtler gerilla m üca
delelerini genişlettiler. 1980'1n 
askeri devlet müdahalesinden 
sonra gerilla faaliyetlerinde 
azalma oldu, fakat 1984'ün yazın
dan itibaren bu faaliyetler yenı ... 
den çoğalmışlardır. Türk açıkla
malarına göre, 133 TOrk askeri, 
344 sivil ve 242 ayaklanmacı 

öldürUimUştUr. 

Türkler, son eylemlerde sını
rın Irak tarafındaki Kürtlere karşı 
30 bombardıman uçağını sefer
ber ettiler. Kara kuvvetleri de Irak 
sınırını geçtiler. Napalm'ın kulla
nılmış olduğu ihtimali vardır. 

Kürtler, birgün sonra TOrk köyle
rinde 40 traktörü imha ederek öc 
aldılar. Tepkiler arasında iran'ın
ki en dikkat çekici olanı idi. 

"Efier Batt Avrupa Türkiye'ye Yardim Ederse Baskıya Ortakbr" 

Türkiye Kürt halkını imha 
etmek Istiyor. 

Sürgünler, açlık, işkence ve 
idamlar: Bunlar Kürt bağımsızlık 
çabalarını ortadan kaldırma 

araçlarıdır. Onun için Batı Avrupa 
Türkiye'ye siyasi, ekonomik ve 
askeri yardım etmemeli, eğer 

tersini yaparsa halkımıza yapılan 
baskıya ortaktır. 

KUKC adına Brüksel'de yapı
lan basın toplantısında Avukat 
öyle söyledi. KUKC. gelişmiş bir 
örgüt olup 1985'te kurulan ve 
silahlı mücadele veren gerilla 
grubu KUrdistan Işçi Partisi 
(PKK)'ni destekliyor. Çeşitli ey
lemler yapan KUrt bağımsızlık 

savaşçıları tarafından bu aylarda 
TOrk-Irak-Suriye sınırlarında şid-

detli eylemler devam ediyor. 
Kürt gerillaları Irak ve Suriye sınır 
köylerine saldırı düzenlediler. 
Ölenler oldu. Kürt militanların 
eylemleri köy korucuları na yöne
liktir, bunları Türk ordusu kendi
sine milis-çete olarak kullanmak
tadır. Onlara göre bunlar Kürt 
işbirlikçileridir. 

Türkiye 150.000 askerini sı

nıra yığmış ve geçen hafta 
Irak'ta · rt hedeflerini bomba
lamıştır. Türkiye, Irak ile arasın
daki antlaşmaya göre sınırı 20 km 
takip etme yetkisine sahiptir. 
Suriye ile öyle bir uzlaşma yoktur. 
Geçen hafta Ankara Irak, i ran ve 
Suriye sınırına gUçiU birlikler 
yolladı. 

N.R.C: 21.2.1987 

istanbui/Frans von Hasseli 

Kart savaşçıları genellikle köy korucularma darbe vuruyorlar 

Köy korucular.nı kim koruyor? 

Türk gazeteleri KUrtler keli
mesini yazmaktan kaçındılar. 

Bunun yerine hainler, eşkiyalar, 
en iyi kelimeleri olarak da bölO
cOler tabirini kullandılar. Kürt 
kelimesi Türkiye'de yasaktır. 

Yine geçen perşembe günü 
Siirt ilinde bir köy muhtarının 

evine makinalı tüfekler ve bom
balaris saldırıldı ... Bu köy koru
cuları son günlerde PKK militan
larının bir numaralı hedefi ha
line geldiler. 

Ortaya çıkan soru: "Kim bu 
köy korucularını koruyacaktır?" 
Gittikçe ağırlaşan bu durumdan 
sonra bu soru ortaya çıkmıştır. 
Gerillalar köyü sarıp nefret ettik
leri evleri yakıp yıkıp sonra da, 
"Sizleri kim koruyor!" sloganları 
lle köyden uzaklaşıyorlar. TOrk 

Hollanda'daki Türk Elçilifiine, 

Sizden, 4 Mart'ta Kürt köyle
rinin bombalarımasını ve muh
temelen Ders ı m bölgesi nde ve de 
Harran alanında gerçekleşecek 
olan toplu sOrgünleri kınadığımı
zı, kendi devletinize iletmenizi 
Istiyoruz. 

Kürt halkına yönelik bu yeni 
asimilasyon adımı ve de yok etme 
politikasını, biz, bir faşist metod 
olarak kabul ediyoruz. Bu sizin 
ırkçı politikanızdan kaynakla
nıyor, bu yalnız sizin şimdiki 

mevcut yönetiminize has politika 
değildir. Karanlık tarihinizde yüz
yıllardan beri çeşitli rejimler 
tarafından uygulanagelmektedir. 

Biz, Hitler rejimine karşı dire-

TAZ: 24.2.1987 

silahlı kuvvetleri ise ancak köy 
korucularının silah agitimi ile ve 
bunların daha da modernleşması 
için çalışıyorlar. 

içişleri Bakanı müsteşarı olan 
Galip Demirel ise, şiddet olay
larının şimdiye kadar resmi sava 
göre sadece dışardan degil de, 
içerde de var olduğunu kabul
lendi, "failler genellikle bir köy
den gelip diger köyde ol~y yapa
rak tekrar kendi köyOnda cenaze 
merasiminde hazır bulunuyor
lar." 

Hükümete göre, gerilla ey
lemleri bu kış biraz azalacaktır, 
ama havaların dOzelmesi ile 
birlikte (Newroz bayramından 
sonra-21 Mart) olaylar tekrar 
şiddetlenecektir. 

9.3.1987 

nen yaşlı direnişçiler olarak, 
şunun inancındayız: Sizin yöneti
miniz (devletiniz) bu gaddarca 
yöntemlerle insan haklarını en 
ince noktasına kadar azmiştir 

(çiğnemiştir). Biz bundan dolayı 
Hollanda politikacılarına da şika
yette bulunacagız. Bunun için sizi 
bu katliarniara son vermeniz için, 
ulusal ve uluslararası alanda 
teşhir edecegiz. 

H.v. luttikhuizen 
(Voorznter van de Anti

Fascistische -oud 
Verzetsstrijders - Nederland 

Bond van Anti- Fascisten) 

Kürt bölücüleri 14 insan öldürdWer 

KUrt bölUcU gerillalar pazar yoğun mOcadeleleri lle resmi 
ak_şamı Taşdelen köyOnda hO- olarak etnik azınlık diye kabul 
kümet taraflısı bir milisin evini edilmeyen ve tahminen 6-8 mil
basıp 14 insanı öldürdUier. illegal yon nüfustan oluşan Kürtter için 
olan Kürt işçi Partisi'nin gerillaları otonamiyi amaçlamaktadırlar. 

FRANKFURTER ALLGEMINE 
ZEITUNG: 
24.2.1987 

Güneydolu tOrkiye'de bir 
KUrt baskinında 14 kişi öldü 

Polisin yapmış olduğu açıkla
malara göre, Kürt bölücülerinin 
Taşdelen yakınlannda yaptıklan bir 
baskında 14 sivil halktan kişiler 
öldürOlmUş ve 9'u yaralanmıştır. 

Pazartesi gUnkü açıklamalara 

göre, bölücüler güvenlik güçle
rinin kaldığı bir eve ateş açmış ve 
daha sonra el bombaları atmıŞ
lar. Kurbanlar arasında çocuk ve 
kadınların da bulunduğu söylen
mektedir. Polisler, bunu ger
çekleştiren kişilerin PKK üyeleri 
olduklarını tahmin etmektedir. 

REFORMATORISCH 
DAGBLAD: 5.3.1987 

Türkiye, Kürdistan 
direnişçilerine kal"fl Na~lm 

bombaları kullaniJor 

Türkiye, şimdi Kürdistan dire
nişçilerine karşı napalm bomba
larını kullanıyor. Bu, Türkiye'nin 
dün Irak'taki KUrt mevzilerini 
bombalamasından sonra iyi ha
ber alan kaynaklardan duyul
muştur. Bu olay askeri yönetimin 
1980 yılından beri gösterilee sert 
tutumlarının iflas ettiğinin mOrn
kOn oldugunu gösterir. SOrekli 
daha fazla asker gönderildiğ ı 

gibi, bunun dışında KUrtlerden 
oluşturulan ve Ankara tarafından 
desteklenen Kürt milisieri de 
bölgeye gönderilmiştir. KOrt mi
lisleri, direnişçiler tarafından ş

birlikçi diye anılır. 
Askeri birliklerin arttırılma

sından dolayı, direnişçiler son 
aylarda eylemlerini milis gOçle
rine ve onların ailelerine karşı .•. 

. geliştirlyor. 22 Şubat günü, Irak 
sınırına yakın bir köyde yapılan 
böyle bir eylemde Kürt koman
dolan 2 köy korucusu ve onlann 
ailelerine ait 14 kişiyi öldOrd -
ler. 

APELDOORNSE COURAT: 
6.3.1187 

TOrkiye şimdi ayakJanarı 

Kürtlere karşı napatm bombasa
nı kullanıyor. 

Bu bilgiler Türkiye'nin çar
şamba günü yapbğı bombar
dımandan sonra bilgi kaynakla
rınca verildi. 
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MÜCADELEMiZE IŞIK TUTAN ULUSAL 
KAHRAMANLARIMIZI SAYGlYLA ANlYORUZ 
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