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önsöz

Tarihsaltyazılanlardanibaretdeğildir.Böyleolsaydıbirçokresmi-yazılı tarih yaşanmış sayısız toplumsal olayla bağı kopartılmış
olarakelealınırdıki,bugerçektarihinkendisiolamazdı.Kendivarlıknedenleriyle,kendiyaratıcılarıylakarşıkarşıyagelenresmi-yazılı tarihler az değildir. Ve burada gerçekler yer değiştirmiş oluyor:
Yargılayan tarih yargılanmaktan kurtulamıyor! Açık ki, tarihi gerçekleri kapatan politikalar sonradan çok tehlikeli toplumsal patlamalarayolaçtı.Veyıllarsonraki“Perestroika”larsorunlaraçözüm
olamadı.
Bu nedenle yeniden yaratılan, yaşayan tarihler önemlidir. Aynı
zamanda böyle bir temel üzerinde verilen her karar, söylenen her
sözvegerçekleştirilenhereylembüyüksorumlulukgerektirir.Çünkü
bunlar doğru ve yerinde olmazsa sonuçlarını tersine çevirmek zor
olur. Bundan sonra yazılanlar yaşananları değiştirme gücünü göstermeyebilirler.Amayaşananlartopluma,insanlığamalolacakgüce
erişmişsevekendiniyazdıracakkadarderinliğenüfuzetmişse,oradatarihinakıcılığıyamanolur!
Helebirdetoplumuveinsanıyenidenyaratacakbüyüklüktekavgayüklüysetarih;onunromandilinde,şiirdilindeyazılması;edebileştirilmesi ve sanatsal öze kavuşturulması kaçınılmazdır. Ve hiç
kimse yaratıcı emeğin abideleştiği, insana özgü güzelliklerin bütün
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çıplaklığıylaresmedildiğikocamanbirgerçeklikiçin,“yazılmasada
olur”diyemez.
Tarihi;savaşlaanbeanyaratılan,yaşananlarıniseanıanınayazıldığı Kürdistan gerçekliği sözkonusu olunca, bunu anlamak ve
izah etmek hiç kolay değil. İşte PKK önderliksel tarzı bu anlamda
daha çok izlenmeye, incelenmeye değerdir. Kendi içinde muazzam
birzenginliği,özgünlüğübarındırmaktadır.Dengeli,kararlı,sürekli
birdevrimselliğiyaşıyor.Genelibukadarkapsamlılıktakucaklamak
ilekendiözgülündebireyinderinliklerinekadarinen,oradanbaşlayarakherşeyiyaratıcıbirşekildeçözen,dengelivebiraradaustaca
yürütmegücünügösterenbutarznasılortayaçıkmıştır?
Belgesel, bu anlamda yazılanlarla yaşananlar arasında direkt
bağkurançoksomutbirişlevgörmektedir.Birönderliğin,birhareketinhalka,insanlığa,tarihe,yoldaşlarakarşıbudenliaçık,sadeve
çözücüyansımasıgerçeğiilegenel,darkalıplarasıkışıpkalangerçeklikarasındakitemelfarkrahatlıklagörülmektedir.Buözgünlükte
saklıolan,birleşikbirirade,mükemmelbirdemokratikişleyiş,bunlarınenyüksekderecedetemsili;olaylarıelealış,yürütüşvesonuca
götürüştekiamansızçaba,onunsavaşımıdır.
Belgeler itinayla dosyalanmış. İçeriklerine göre sınıflandırılmış
farklı tarihlerde, farklı imzalarla yaşayan bir tarihi oluşturuyor.
Parti Önderliği 1979 yılındaki bir talimatında: “Tüm hareket için
birarşivolacak.Özellikleölenarkadaşlarınanılarınıyaşatacakbirerdosyalarıhazırlanmalı;hareketiilgilendiren,bütünolayvebelgelerarşivlenmeli;arşivişiözenleelealınmalıdır.Merkezbelgeler
içinarşiv,yayıniçinarşivdenayrıtutulmalıdırvedirektyürütmenin
sorumluluğunda olmalıdır” diyordu. Ancak ilk yıllara ait arşive
ulaşmakzordu.Osürecinbelgelerieksik,bufarkediliyor.Buçalışmada yer alan belgeler 1979-1985 yılları arasındaki belgelerdir.
Bunlarındabütününeulaşılamadıamaönemlibirbölümü“Belgeler Zafer Kazanan Tarzın Özdilidir” başlığı altında birkaç ciltten
oluşançalışmadatoplanmıştır.
Devrimimizin en zor, en yaman yıllarında Parti Önderliği’nin
merkez komiteyle, alanlarla yazışmaları; merkez komitenin kendi
aralarında ve Parti Önderliği’yle yazışmaları, yine birçok arkadaşın önderliğe, merkez komiteye yazdıkları raporlar, bireysel değerlendirmelerveprotokollerdenoluşanzenginbirbelgeseldir.
O süreçte devrimle yürüyen, örgüt içinde olup sonradan ihanet

eden,yolayrımlarınıyaşayanbirçokunsurudabubelgelerdebulacaksınız. Tarihimiz yaşananları kapsıyor. PKK Önderliği’nin en
önemliözgünlüğüdeaçıklığıdeğilmidir?ButarzPKK’deyaşamın
heralanınayansımıştır.Baştanberiaçıklığıseçti,arşivinitopluma,
insanlığaçokerkendenaçtı.Budahareketisağlamzemineoturtan
veonasüreklikendiniyenileyenbirözellikkazandırdı.PKK,enbaştasorgulamayıkendiiçindeyürütmüştür.Enamansızeleştirilerkendi bünyesinde uygulanmıştır. “PKK’nin sorgulama tarzı; kördüğümleri İskender kılıcıyla çözmektir!” Butarzbaşarısağlatmıştır.
Belgelerindilidebaşarı,zaferdilidir.
“Belgeler Zafer Kazanan Tarzın Özdilidir” adlı belgesel çalışmadaPartiÖnderliği’ninbütünyazılarını“Mektuplar”adlıkitapta
birarayagetirerekyayınlıyoruz.
WeşanênSerxwebûn
Nisan1998
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düzeltme

“Belgeler Zafer Kazanan Tarzın Özdilidir” adlı üç ciltlik belgeselçalışması;PKKarşivinigünyüzüneçıkarma,yazmasorumluluğubiranlamdatarihibirgörevvesorumluluktur.Bununanlamını
veböylesibirçalışmanınağırlığınıgözönündebulundurarak,üçciltlikbelgeselçalışmadaaraştırmaveincelemekonusundakiyetersizlik,bukonudabilgisiolankişileredanışmadanöteye,derinbiraraştırma yapılamadığından bazı hataların ortaya çıkmasına neden olmuştur.PartiMerkezOkuluYayınlarıadıaltında,sınırlısayıdabasılıp örgüt içinde dağıtılan birinci ciltte hatalı yazılmış olan isim ve
yerisimlerinindüzeltmesiniveriyoruz.
1- 5. sayfada “Newroz” kodunun karşılığı Merkez Yürütme KomitesiyerineMerkezYayınKomitesiolacaktır.
2- 11.sayfada“Durecik”diyeyazılankodundoğruyazımıDureşik’tir.
3- Dıbıstan:KuzeyEyaletKomutanlığıolarakyazılmış,doğrusu;
KuzeyEyaletKomitesi’dir.
-Helin:OrtaEyaletKomutanlığıolarakyazılmış,doğrusu;Orta
EyaletKomitesi’dir.
-Gulan:BatıEyaletKomutanlığıolarakyazılmış,doğrusu;Batı
EyaletKomitesi’dir.

4- 48. sayfada “Cotkar: O dönemde Elazığ’da sorumlu düzeyde
bulunankişi”diyeyazılmışyanlıştır.
5- 70. sayfada “Bıra” kodunun karşılığı Fuat yazılmış, doğrusu
YıldırımMerkit’tir.
6- 70. sayfada “Felat” kodunun karşılığı Delil Doğan yazılmış
doğrusuMehmetKarasungur’dur.
7- Sayfa94’tetarih1979yerine1980olacaktır.
8- Sayfa101’deG.AlikodununkarşılığıAbdullahEkinciyazılmışdoğrusuAliÇetiner’dir.
9- 107.sayfadaFikret-YaşarOrgan-arkadaşFilistin’deşehitdüştüdeniliyor;doğrusu1983’deLolan’daşehitdüşüyor.
10- 295-322’ye kadar olan sayfalardaki Doğu raporu S. Cuma:
MetinGüngözetarafındanyazıldığıbelirtilmişdoğrusuMehmetKarasungur’dur.
11- 348-354’tekiyazıPartiÖnderliği’nedeğilMardin’egönderilenyazıdır.
PartiMerkezOkuluYayınları
Not:(BudüzeltmelerCumaarkadaşınbilgileridahilindeyapılmıştır.)
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kullanılanbazıkodisimler
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Hasan:
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SalihCuma:CemilBayık
AliD.:
AliDursun
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Sami:
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Ahmet: ŞemsettinAktaş
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“PKKhareketibiranlamdahalkımızıntarihselgerçekliğinitersyüzetmenin,sahteönderlerialaşağıederekgerçekhalkönderlerinigeliştirmeninadıdır.Buçıkışınanlamıbüyüktür.BuanlamdaPKK’ninçıkışı
aynızamandaönderlikselbirçıkıştır.PKKsomutundadahailksözcükleriortayakoyarkenbileönderlikselbirçıkışvardır.Bukonudaki
sorunlarımızınağırolmasınınbirnedenibugerçeklikteyatmaktadır.”
AbdullahÖcalan
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Dureşik’e

Benim ayrılmamdan sonraki gelişmeler hakkında hazırlamakta olduğumkenditavrımailişkinyazılarındahaçokeleştiriniteliğitaşıması ve somut gelişmelerden dolayı talimat niteliğini kaybetmesi nedeniylegöndermeyiuygunbulmuyorum.Yazılardahaçokbelgeniteliğinitaşıyacaktır.İlerdesizedegönderilebilir.Benbukısayazıdahareketiniçindebulunduğudurum,kenditavrımvebazıeleştirilerle,taleplerkonusunadeğineceğim.
A-Gerekayrılmamdanöncevedahayoğunolarakgerekayrılmamdan sonra bazı yoldaşların sorumluluğunda gelişen olaylar ve tedbir
almadaki yetersizlikler ve hatta suça varabilen tavırlar bende sürekli
endişevegüvensarsılmasınıyarattı.Hareketinideolojivesiyasalyanlarınainancımtamdır.Kitlevetabankadrolarındurumudaolumludur.
Amaaynışeyimerkezkadronunekseriyetiiçinsöylemekmümkündeğildir.Şuolaylarbukanımaörnekgösterilebilir.
1- ÇokönceleriAntep’teTekoşinprovokasyonlarıüzerinedoyurucu bir şekilde gidilemedi. O dönemin sorumlu yoldaşları adeta bizi
önemlibirbölünmevegerilemeyeitecekbuolayıçokyönlüvedetaylı
ele alamamışlardı. Olayın öncesi ve geleceğine ilişkin görüşleri çok
sığvesonuçalamazbirşekildeolmuştur.Benimuzunbirsürebuolay
etrafındameşgulolmambazıgörevleriyapamazdurumagelmemesebepolmuştur.Bukonudaalınmasıgerekentavırlarıbelirlediğimizhalde,TunceliveKars’tadahadeğişiktavırlarkonulmuştur.Kars’tage-
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lişmelerinbeklendiğigibigelişmemesininnedenioradadahaöncesorumluyoldaşıntavrıdır.
2- Ağrı’dakidurumayrılmamdanazönceaçığaçıktığıiçinpekbir
şeyyapamadım.Amaöylebirörgütlenmedüşününki,otuzayakınarkadaş ve o kadar silah hiç de devrimcilerin alacağı tedbirlerle değil,
bazı şüpheli unsurların sorumluluğunda adeta sömürgecilere peşkeş
çekilmişlerdir.Aklımbuörgütlenmeyikavramıyor.BirarabütünBeyazıt’ahakimizdenilecek,dahasonraaylarcailişkikurulacakbirunsurteminedilemeyecek.Benimbuyöreyeilişkinendişelerimolmamış
değildir.Odöneminsorumlularınabunusöylediğimdesağlamcevabınıalmıştım.Takimalumgelişmeleroluncayakadar.Sorumluolarak
sadecebazıprovokatörlerigörmekvegerekeniyapmakyetmez.Orada
çok önceleri çalışma yapan yoldaşın da nedenlerini kendisinin daha
doyurucu açıklaması gereken sorumluluğu önemlidir ve sizlerin bu
konuyu nasıl araştırıp sonuca bağladığınızı bilmiyorum. Diyorsunuz
ki, orada durum arkadaşın abarttığı gibi değildir. Öyleyse zamanında
niyebizeyalnışraporgeldi;bittidenilenÖzgürlükYolubudenlivarlığını gösterebildi? Bu yöreye ilişkin kaygı ve endişelerim devam etmektedir. Ve ayrıca oraya bakıp tedbir almamanız, hatta hafifçe ele
alınmasıbuendişelerimidahadaarttırmaktadır.Öylesüngerçekilecek
birdurumdeğildirvebengerekoradaeneskiçalışmayapanyoldaşın
vegereksebütünsorumluluğudahasonraüzerinealansizlerinbukonudaki görüş, tedbir ve geleceğine ilişkin tavırlarınızı belgeleyen raporlara gereksinme duyuyorum. Ben üzerinde önemle durulması ve
sizlerdenbirininoradaveKars’tasüreklikalmasınıönermiştim.
3- Elazığ’ın durumu da buna benzerdir. Sadece Şahin’e yüklenilerekişiniçindensıyrılamayız.Bendahaöncelerideihanetedenveçok
daha pahalıya patlayabilecek kişilerin ihanetini gördüm. Yıllarca onlarlauğraştımvehareketezararlarınıenazsınıraindirebildik.Burada
da gerek ilk çalışmayı yapan, gerek Rıza’yı harekete alan ve olayın
gelişmesafhasındaoradabulunanyoldaşınpektedbirlidavranmadığı
kanısındayım.Olayınensıcakanındaorasıterkediliyor.Halbukiodönemde özellikle alınabilecek tedbirler ve yapılabilecek birkaç eylem
durumunhiçdebuşekildesürmesineveAytekinyoldaşınbuşekilde
gidişine mahal vermeyebilirdi. Ama benim sürekli önerilerime rağmen,orayladaçokgeçilişkikuruluyorveistenileneylemlerkonulamıyordu.
4- Tunceli’deyozluğugeliştirenunsurlarınvarlığıvebunlarakarşı

tedbirlereilişkingörüşlerimiçoköncedenbildirdiğimhaldeyeniyeni
ihanetvehareketiçökertmeoyunlarıbasittecritvemalumunsurlarıda
buolaynedeniyleharekettenatmabiçimindeçözümaranıyor.Burada
da hafiflik ve gerekenin yapılmaması vardır. Bu durum Tekoşin ve
Halkın Kurtuluşu’nda cesaret kazanılmasına yol açıyor ve şimdi görüldüğügibiüzerimizegelmecesaretiniarttırıyor.Zamanındaişleryapılmıyor.Buyörededekısırbiriçyozlaşmavebunakarşımücadelede
yetersizlik,dıştasedeceaşiretkavgasıgibiHalkınKurtuluşuveTekoşiniledidişmevar;sömürgecilerunutuluyorveçokönemlihazırlanmasıgerekenbuyöreböyleceenverimsizbirdüzeydetutuluyor.
5- Batman’daiçimizesızanbirçokajandanbahsedildi.İkidefabazı
kızlarınMİT’leilişkisindenbahsedildi.Ensonbelediyebaşkanıvuruldu.Buradadaüzerindeönemledurulmasıgerekenyanlarvardır.Belediyeönemlibirmevzidir;kazanıldı.Niyesavunulmadı?Seçileningüvenliği niye sağlanmadı? Diğer bir konu; madem bu kadar anlaşma
var,niyebunlarakarşıyoğuneylemleregirmeemirverilmedi?OkadaryurtseverbirortamdaAPyanlısıgüçlerbukadarnasılilerleyebiliyorlar.BinlercegençsavaşçınınolduğubirBatman’dadurumlarböyle
sürerse,hangimevzileridiğerbölgelerdedekoruyacağız?Bubakışla
mümkünmüdür?
Diğer bölgeler hakkında kaygılarım vardır. Alınması gereken tedbirlerinveyapılmasıgerekeneylemlerinhareketinçizgisineuygungeliştirilemediğikanısındayım.SonörneğideBingöliçinverebiliriz.Urfa’nıniçiiçinverebiliriz.
6- Parti örgütlenmesinin de olumlu yönde pek geliştirilemediğini
bizzatsöylüyorsunuz.Süreklitekrarbaşlangıçnoktasınagelindiğinden
bahsediyorsunuz. Sorumluluğunu kendinizde aramalısınız. Niye bana
herşeyolupbittiktensonrahaberveriliyor.Sizeverilenbirgörevdir.
Yayaparsınız,yaüstesindengelirsiniz.Eğeryapılamıyorveyapacağınızadairdegüçlübirplanveinandırıcıyeteneklergösteremiyorsanız,
bu durumda da yapılması gerekeni yine yapmalısınız. Açık ki genel
parti örgütlenmesi de pek parlak gitmiyor. Halbuki bana bu konuda
dahaönceepeymesafealındığındanbahsedilmişti.
7- Kadroların güvenliği ve şehit olduklarında anılarına yapılması
gerekenlerinyapılmadığıkesindir.Onlaryönetimimizegüvenerekher
şeylerini bize emanet ediyorlar. Hatta bu güvenlerinde çok ileri gidiyorlar.Amabizonlarakarşıböyledavranır,şehitolduklarındaanılarınıkaldıramazsakengüçlüyanımızolaninançcephesiyıkılacakveo
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zaman çok az unsur yanımızda kalacaktır. Salih, Cumalar, Aytekin
olaylarındatedbirsizlik,hataveanılarınalayıkolamamadurumuvardır. Ben bu olaylarda suçluluk payının da az olmadığı kanısındayım.
Ben sorumluluğumda olan bir hareketin en güzide kadrolarına karşı
böyledavranmayıaşağılıkvesuçlarniteliktebuluyorumvesorumlularındanhesapsoracağım.İçeriyealınanlariçindedurumaynıdır.Yüzlercesieğer,yönetiminizdebasitnedenleredayalıolarakiçerialınıyorsa,yüceönderliksıfatınaçokyazıketmişoluyorsunuz.Önderleryönetimlerindekihalkavekadrolaraancakcanlarıpahasınaböylebirsonucu gösterebilirler. Yoksa yaşamları bir anlam ifade etmez. Ya doğru
yönetim,yadaböyleolunamıyorsacanımızpahasınadaolsagerekeni
yapmak gerekir. Sürekli hata ve şoke ettirici sonuçların bir halka ve
kadrolara getireceği yılgınlık ve çekilmedir. Eğer mirasa dayanılarak
dahadayolalacağınızısanıyorsanız,birgünbunundasonugelir.
8- Hapishaneler konusunda da devrimciliğe uygun bir gelişmeden
bahsedilemez.Kaçkişikaçırıldı;içerdenekadareğitim,eylemyapıldı?
Pasifikasyon yönetimleri ne kadar başarısızlığa uğratıldı; bunun için
özelolaraknegeliştirildibellideğil.Amaiştebukadarkişininsorumluluğukolaydeğildir.Eğerzamanındaönlemleralınmazsaçözülme,ihanetveteslimolmaçokzararverir.Bukonudaneyapıldığıbellideğil.
9- Eylemlerde siyasi gelişmemizin çok gerisinde bulunuyorsunuz.
Askeriörgütlenmebirhiçtirvebizeçokpahalıyaoturmuştur.Öylebir
sorumludüşününki,kocayıldırbirgrubuörgütlendiremiyor.Bumudur önderlik? Birçok bölgeye zaruri eylem yaptırılamıyor. Acaba ne
kadarkayıbayolaçtığıhesaplanıyormu?Bukonudadahareketehakim olunan çizginin çok gerisinde ve sapasında kalındığı açıktır. Ne
siyasi gücümüz ölçüsünde örgütlenme ve ne de örgütlenmemiz ölçüsündedoğrueylemhattındakalınabilmiştir.Yaçokgerideyadasapma
içindekalmakeldekisonuçolmuştur.
10- Belgelerinyakalatılmasındakendinizdesuçiçindeolmakbiçimindedeğerlendiriyorsunuz.Pekibubilinçvarsasizdeolayınasıl,
basit trafik polisinin kaza eseri olarak yakaladığına bağlıyorsunuz?
Budörtkişihemaranıyorlar,hemşoförçokdeşifreolmuşbirisidiradını bana vermediniz-, hem de bu kadar önemli belgelerle, her an
aranması mümkün bir yolda savunmasız yola çıkıyorlar. Bu çılgınlıktır.Bumantıkvebunayolaçanlarancakbirhalkınkurtuluşdavasıyla oyun kabilinden ilgilendiklerini ıspatlayabilirler. Bu olayı hiçbirgerekçeaçıklayamaz.İnsanıürpertecekcinstendir.Benşahsenbu

olayla çok şeyi yitirdim, mecalsiz kaldım. Sizinle çalışma iştahımı
önemli ölçüde yitirdim. Nereden bakılırsa bakılsın ister takip, ister
kasıt, isterse objektif hata olsun, sonuç devrimcilikle zerre kadar
bağdaşmayacakbirdurumdur.İfadeettiğinizgibibununlahareketin
stratejik, taktik konulardaki bütün planları MİT’in eline geçmiştir.
Veböyleceengüvenilirbelgeleredayanarakharekethakkındaişlem
yapabilecekler.
11- Emirsizlik!Yönetimdahaçoktalimatbiçimindeemiryayınlayarak görev yapabilir. Ama ne kadar emir verdiğiniz belli değildir.
Hareketin geneli ve bölgelerin özel durumları için ne kadar talimat
yayınladığınızıbilemiyorum.Fakatbukonudadaçokyetersizkalındığı, gerekli emirlerin nicelik ve nitelikçe zamanında verilemediği
mevcutpratiklerdenanlaşılmaktadır.Hareketgüçlübirmerkezyönetimindedeğil,rastgeleyürümüştürçoğunlukla.Alışılagelençalışmalarkendiliğindenyürümüştür.Raporkonusudaaynenböyledir.Gerekhareketinbirimlerindensize,gereksesizinbanaroporvermeanlayışınızhiçdedevrimcidisiplineuygunolmamıştır.Benadetaharekettenizoleedilmişveneyedayanaraktalimathazırlayacağımıbilemezdurumagetirildim.AdetamektupbiçimindeolanveçokgeçyazılarınızPartiSekreterliğigibibirkurumiçingülünçtür,disiplinden
uzaktır.
12- Hizipçilikkonusunda:Bahsettiğinizkonularayrılmamdanönce
kararabağlanmıştı.Eğergörevyapmazvedisiplinsizilişkikurarlarsa
cezalandırılacaklardıvebudurumsabitolmuştu.Ancakyenisuçlarve
yakalanmalar olduktan sonra sanki yeni şeyler keşfeder gibi davranıyorsunuz. Bu konuda bana hakim olan Stalinist yöntemdir. İradesi
soysuzlaşanlar cezalandırılır. Bir-iki ispat yeterlidir. Ama sizler onca
gelişmeyerağmenhâlâincetasfiyeusulleriyleuğraşıyorsunuz.Yalnız
yine hizipçiliği önleyelim derken güçlerine güç katmayalım. Onları
yok olacakları yerden vurmak devrimci ustalıktır. Acaba bu liyakati
gösterebilir misiniz? Geçmiş pratiklere bakılırsa doyurucu bir sonuç
beklemeksadeceumutoluyor.
Daha nicesini sıralayabileceğim nedenlerden ötürü mevcut pratik
gelişmelerbeniendişelendiriyor.Normalgörevyapamamadurumunda
kalıyorum.Tedirginlikyüzündenolumlubirgelişmeyibaşlatmadageç
kalıyorum.Bueleştirilerinsonucuolaraksizinyapmışolduğunuzyeni
örgütlenmeyi nasıl yönlendireceğimi pek belirleyemiyorum; çünkü
durumun çok uzağındayım. Normal raporlar yok. Yine de siz daha
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sonrabenimbizzatgeliştirmederoloynayacağımörgütlenmeyekadar
belirlediğinizgörevbölümünüsürdürün.
Eleştirilerimkabahatlarıylabellidir;bueleştirilerdenöğrenmekistediğiniz birçok konuda görüşlerimi öğrenebilirsiniz. Ayrıca genel
tavrımmalumunuzdur.Kendidurumumuikiliolarakkoyabilirim.Size karşı hiç sorumluluğum yoktur diyemem. Ama bu kadar kabullenemeyeceğim gelişmenin sorumluluğunu sizinle aynı derecede paylaşmayacağımdatabiidir.Biryanıylasizinleyürümeyeçalışırken,diğeryanımladahagelişmişbirpartisiyaseti,taktiğiveörgütlenmesini
de geliştirme sorumluluğumun da olduğunu size belirtmek isterim.
Herşeyinmükemmelgeliştiğiveyeniarayışlaragereksinmeolmadığınısizdeiddiaedemezsiniz.Durumbunugerektiriyor.İlerdebukonudaki gelişmelerden haberdar olursunuz. Yeni gelişmelere kadar
yapmışolduğunuzörgütlenmeyibueleştirilerindeışığındasürdürün.
Sorumluların üzerine, hanginiz olursanız olunuz amansızca gidin.
Birbirinizekarşıhatalarınızıyumuşakçakarşılargibideğil,devrimci
disipline uygun davranın. Sizler eğer bu eleştiri ve görüşler ışığında
bundansonrakigörevlerinizdebaşarıylayürürsenizaramızdakimesafekapatılacakveçoğumuzunelbirliğiyledahayüksekbirörgütlenme
veeylemhattınaulaşacağız.Aksihaldemesafeleraçılacakvebazıları
çokgeridekalsada,yinedeyürümüyeçalışacağız.Suçteşkiledebilecekhatalarvediğerhatalarakarşıtavrımıenuygunsüredebelirlemeye çalışacağım ve bildireceğim. Hiçbir olayda sorumlular eleştirisiz
vecezasızkalmayacaklardır.Bununiçingörüşlerinize,raporvediğer
belgelereihtiyacımvardır.Birliktedeğerlendireceğimiziumarım.Ayrıcayaptığımabenzereleştiriveözeleştirileriniziyazılıolarakhazırlayın.
B- Yukarıdaki durumlardan ötürü ve yapmış olduğunuz örgütlenmenin bir sonucu olarak taleplerimi şöyle belirtebilirim. Bu talepler
ayrıcagönderdiğinizsonraporadabircevaptır.
1- Eyaletlere askeri sorumluyu eleştirme gerçeğe uygundur. Yeni
örgütlenme daha doğrudur. Siverek’te hapsolunmuş bir askeri örgütlenmeyimahkumetmenizvebütünülkeyibirSiverekyapmakararınız
eğer uygulamada etkisini gösterirse başarılı olabilir. Yayın işinin ayrı
birörgütolmasıkonusudoğrudeğilir.Benbuaşamadahiçbiryanörgütün geliştirilmemesi kanısındayım. Ama gençlik ve yayın işinde
böyledavranılmıştır.Devamedilmelidir.İlerdedüzeltilir.
2- Eylemler,bölgelerinözeldurumuhesabaalınarakheryerdege-

liştirilmeli. Kadrolaşma ve örgütlenmeyi esas almak eylemleri ikinci
planaatmayıgereklikılmaz.Tersinebuaşamadaancakbirliktesürdürülürse gelişmemize en uygun olacaktır. Hakkari’de -yol durumu-,
Adıyaman-Siverek, bütün Güneydoğu ve Bingöl-Karakoçan ve Mazgirt’te özel yoğunluk alanları yaratılmalı. Yakalanan son talimatta bu
olanlar belirtilmişti. Eylem siyasi çizginin gerisinde kalmamalı. Yoldaşlarınanısınavefaşistlerindarbelerinekarşılıkmisillemekesinlikle
olmalı ve kat be kat ağır olmalıdır. Batman’da belediyede kazanılan
mevzinepahasınaolursaolsunbırakılmamalı,şehirdetambirtemizlikyapılmalıdır.Urfaiçindeaynışeysöylenebilir.Birçokkentitemizlemekönemlibireylemhattıözelliğimizdir.
3- Örgütlenmedehücreveyerelkomiteleredahaçokağırlıkverilmelidir. Bölge temsilcilikleri, bölge komiteleri, köy temsilcilikleri
yavaş yavaş köy komitelerine dönüştürülmelidir. Askeri ve siyasi
yan bütün örgütlerde birleştirilmelidir. Özel durumlar için özel birliklerzorunluysaoluşturulmalı.Örgütlenmedegenelkuralbasit,gizlilik,benzerlik,askerivesiyasiyanınbirleşmesiesasolmalıdır.Talimatlardakezaböyle.Raporlardüzenlivegeleceğeışıktutacakcinstenolmalı.Denetimherdüzeydeyoğunlaşmalı.Emiruygulamasıgeliştirilmeli.
4- Hizipçilerhakkındadüşündüğünüzüuygulayın.Yalnızyoğunbir
denetimvetaktikesnekliğiunutmayın.Mardin’deadıgeçenlerinağa
olansülalerininüzerinegidilmeli,meselabüyükparavesilahlaristenmeli,çelişkiyaratılmalıvedahaöncetecritettiğinizbuunsurlardevrimciler üzerine sülaleleriyle gelirlerse ezilmelidir. Kural, kesinlikle
halk“bunlarezilmelidir”dediğianezmebiçimindeolmalıdır.Gizlilik
mümkünsebaşkacezalandırmalaradagidilebilir.Gerideihanetveparçalanma faaliyeti içinde olan hiçbir unsur bırakılmamalıdır. İçte tam
birsaflıkesasalınmalıdır.
5- Milletvekillerisempatizanbirgrupolarakhazırlanmalıdır.İlişkilerinikendiaralarındageliştirsinler,birinizvebirtemsilcionlarlailgilensin.Esnekvehassasolaraküzerindedurun,basitealmayın.İlerde
birgörevverileceğiniveyalnızbırakılmayacaklarınısöyleyin.
6- Necoileeğersizesilahverirseilgilenin.Siyasitartışmalarapek
girmeyin.Elindeepeysilahvar.Yardımiçinisteyin.Siyasikonulardakitaleplerinisizebildirsin.Sonracevapverileceğinisöyleyin.Durumu
tam anlaşılamamıştır. Nihai değerlendirmeyi sonra yaparız ve bu ana
kadar dikkatli olun. Yalnız o çok yönlü bir faaliyet içindedir. Bütün
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bağımsızlar Ala Rizgari, DDKD ve Özgürlükten ayrılanlarla birlik
kurmayaçalışıyor.Gerisindebazıgüçlervar.Basitvesıradanbirdurumuyokkısaca.Hakkındadedikodulardavar.
7- BundansonraadamgelmeişiniAhmetkanalıylaEthemileberaberyönetecektir.Onuaskerisorumlularlailişkilendirin.Neistersekarşılayın.Birinizilişkiiçinsorumlulukyükümlenin.Fotoğrafpekönemli değildir. Gelenler üzerinde bulundursun. Yani daha önce fotoğraf
gelsin,sonrakimlikyapıpçağıracağızbiçimindekiuygulamayürümüyor.Grupgrupgeçsinler,isteküzerinesüreklibirgrupgeçmeyehazır
olsun-gruplarbeş-onkişiolmalı.KısacaAhmetlernasılöngörürseöyleolsun.BukonudabenartıksorumluluğuAhmetvasıtasıylasürdürürüm.Basıniçinistediğimgrupdakezageçmeyehazırlanmalıdır.Yalnıztercümeiçinistediğimkişilerinadlarıyakalanansontalimattavardı.Uygunsadahaiyibiribulunsun.YanımdasiyasiçalışmaiçinArapçaokur-yazarbiriolsaçokiyiolur.Örneğin;M.E.Bozarslanvb.bir
kişiçokfaydalıolabilir.M.E.Bozarslan’lakonuşun.Tercüme,basın
işiiçingörevalırsabütüngüvenlikvemaddiihtiyaçlarınınkarşılanacağını söyleyin. Özel olarak konuşun, gelmek isterse buraya hemen
gelebilir.Benzeribirkişiiçindeaynışeylersöylenebilir.Basınişive
buradaki Mardinliler için Ferhat’a büyük ihtiyaç vardır. Dış ilişkiler
içinverimliolabilir.Kürtçesiiyidir.Kendisiylekonuşunvebualanda
benimlebirsüreçalışmasınınkendisiiçindeçokuygunolacağınısöyleyin. Evini getirebilir. Yabancılık çekmez. Ayrıca deşifre olması bunundiğerbirnedenidir.OgelemiyorsayineobenzerKürtçesiiyiolan
birisigelebilmeli,bunuhazırlamalısınız.Kısacabasınveaskeriişiçin
grupgrupgeçişhazırlığıbulunsun.Ahmet’inemrinegöregelinsin.Ne
kadarerkenolursa,okadariyidir.Basınvetercümegrubuikincigelen
grupolsadahaiyidir.
8- Bellibirsüreiçinparayaihtiyaçolacak.Ahmetlerinisteğinegöre
paraverin.Benoradanalırım.Dahasonraparayaihtiyaçolmayacağı
kanısındayım.Ayrıcapasaportlaeğitimiçinnekadararkadaşgeleceksegelsin.7.noktadabelirtilenadamgöndermeişindepasaportalabilenlerpasaportla,diğerleriysekaçakgelsin.Pasaportlubirgrupmutlak
oluşturulmalı; bunun faydası çoktur. Diğer yol olmazsa bu yol daha
güvencelidir.Pasaportlardahasonradiğerillegalunsurlariçinkullanılacak.
9- Uygungöreceğinizbirkitappaketinigönderin.Özelliklesonçıkanönemliyayınlar.Marksistklasikler,Türkiyetarihi;DoğanAvcıoğ-

lu’nunTürkiyetarihiveyapısıüzerinebütünciltleriolabilir.Yinebasında önemli konuları dosyalayarak kitaplar göndermeye çalışın; hazırladığınızpaketlerigeçirin,sonraalırız.
10- Dünyayaduyurmakiçinbütünolaylarınresimleri,içerdekilerin
adı,nekadaryattığı,gördüğübaskılariçinbirdosyahazırlayarakgönderilsin. Bütün tutuklular, mümkünse öncekiler de dahil bir listesini
yapılarakAfÖrgütü’nesunabiliriz.Bununiçinyatanlarınadı,soyadı,
nekadaryattığı,neredeyattığınıbelirleyenbirlisteyihemenhazırlayın. Yayın için ne kadar erken sürede yapabilirseniz bir haber paketi
hazırlayın.Resimliolsadahaiyidir.Partiyiilgilendirenbütünolayve
haberler belgelerle birlikte ne kadar sık süreyle buraya ulaştırılırsa,
dünyayaduyurmakokadarkolayolacaktır.Bukonudabirarkadaşveya komite görev alarak gerekenleri düzenli olarak hazırlasın. Bu kişi
burayagelecekbasınsorumlusuylailişkiliolacaktır.Bunagörehazırlıkyapın.Bukonudagelişteişbirliğiyapılsın.
11- Bütünhareketiçinbirarşiv;özellikleölenyoldaşlarınanılarını
yaşatacak birer dosyaları hazırlanmalı. Hareketi ilgilendiren bütün
olayvebelgelerarşivlenmeli.Arşivişiözenleelealınmalıdır.Merkez
belgeleriiçinarşivoluşturulurkenyayıniçinarşivdenayrıtutulmalıve
direktyürütmeninsorumluluğundaolmalıdır.
12- Türkiyesoluylasiyasiilişkigeliştirin.Dahaçokdostluğaönem
verin. Ajan-provokatörler -unsur olsun, grup olsun- dışında herkesle
samimi dostluk geliştirin. Dev-Sol, Kurtuluş, Dev-Kur, TKP-ML ve
hatta Aydınlık, Tekoşin ve kısmen H. K. dışında Türkiye’de bütün
grup ve örgütlerle dayanışmadan geri kalmayın. En yakın gruplarla
eylembirliğinegirin.Kürdistan’daprovokatörlerdışındafazlasertlik
yapmayın.Amaüzerimizesinsiceveartniyetlicegelenlericezalandırmaktan geri kalmayın. Hem Türkiye, hem Kürdistan’da gruplar arası
tartışmaları kesinlikle silahlı çatışmalara dönüştürmemeye çalışmalı,
birişbirliğiortamıhazırtutulmalıdır.Geneldeanti-faşistcepheyeilkeli olarak gireceğimiz unutulmamalı, propaganda da belirtilmelidir.
İçindebulunduğumuzdönembunugerektiriyor.Dahaçokdıştaajanlar,faşistlervehalkdüşmanlarınakarşımücadeleyehızverilmelidir.
13- İran’da gelişmeler çok olumludur. Hudut kısmına önem verin,
ilişkikurabilirsiniz.Bendeburadankurmayaçalışacağım.Sonrabirleştiririz.Avrupa’yagelenarkadaşıgöndermedim.Sonraorayıelealacağım. Sakat arkadaş buradadır, durumu iyidir. Kamışlı için Nusaybin’leilişkikurulabilir.Böylebiröneriolursakarşılayın.
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14- Benim adıma Ahmetler bir öneride bulunursa karşılayın. Ben
direktilişkikurmayabilirimveyageçkalırım.
Buesaslardahilindeçalışmalardabaşarılar.Enkısazamandagörüş,
önerivetaleplerinizibelirleyenyazıveraporlarıbeklerim.
Selamlar.
*

Kani

PartiÖnderliği’nin
merkezkomiteyetalimatı

Not:İlişkiiçinAhmetlerlebirkaçkuryekullanın.Tekkuryeartıkçoksakıncalıdır.İkiveyaüçlüolsun.Pasaportludaolabilir.

YürütmeningerekGenelSekreterlik’le,gerekmerkezleolan/olması
gerekenilişkileripekkavranamamıştır.Neyinemir,neyinöneriolduğu,merkezkararlarınınneolduğu,hangiorandauyulduğu,uyulmadığıtakdirdeneyapılmasıgerektiği,hangidurumlarındoğacağıvb.gibi
konulardaberrakbirdüşüncevetavırgelişememiştir.GenelSekreterlikvemerkezkomitekurumununrolününanlaşılmaması;eskitipgrup
çalışmasınınyürütmeyehakimolmasıönlenememiştir.Denetimkonusundadadurumaynıdır.Neyin,nasıldenetlenmesigerektiğini,denetimin sonucunda ne yapıldığı bilinmektedir. Düzenli rapor ve talimat
konusuişletilememiştir.Halbukiyürütmenintemelçalışmaaraçlarıraporalmavetalimatvermektir.BütünuygulamalardaGenelSekreterliğinonayışartolduğuhalde,adetaGenelSekreterlikolmadandaçalışmaların yürütülebileceği sanılmıştır. Böylece birçok olayın sorumlulukkanallarıanlışılamazdurumageliyor.

*

Kani: PartiÖnderliği

2-Örgütlenmeveeylemkonusunda
Marksist-leninist örgütlenme anlayışı hem açıktır deniliyor, ardındandayürütmeninbilekendinidoğru-dürüstörgütlendiremediğinden
bahsediliyor.Butambirçelişkidir.Açıklanmasıvekonununsorumlusunun hesap vermesi gerekirken, aynı sorumlu kişi her şeyi yeniden
başlatmakiçinbaşarısızlığınınnasılengelolduğunugöremiyorveaynı
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görevetalipolabiliyor.Eğerbizherbaşarısızlıkdurumundaböyledavranırsaksorumlulukvehesapvermediyebirdurumkalmazvekendisi
hesapvermeyenbirmerkez,biryürütmeninaltdüzeyindenhesapsormahakkınasahipolmasagerek.Bukonudaönceörgütlenmeiyigelişiyor deniliyor, ardından hiçbir adımın atılmadığından bahsediliyor.
Budaizahıgüçbirçelişkidir.Yüzlercekadronunbasitçeiçerialınmasıgizliliğeveörgütsüzlüğebağlanırken,böylekalmanınbaşsorumlusununyürütmeolacağıakıllarınayeterlicegelmiyor.
Eylemhattıkonusundadahaöncedeğinildiğigibisuçavaranepey
durum vardır. Başlangıçtan beri harekete hakim olan dinamizme ve
sürekliemirlerleçalışanbirnitelikvermekgerekirken,merkezveyürütme bu konuda da adeta kendiliğindenliğe ve emir vermeme durumuna düşmüşler. Ancak hareketin dinamizmi kendi kendine yolunu
açmaya devam etmiştir. Merkez ve yürütme sanki hareketi durdurma
ve atıl duruma sokma organlarına dönüştüklerini farkedememişlerdir.
Birçok olumsuz eylemin hesabı bile sorulamıyor. Yapılması gereken
biryığıneylemunutuluyor,ardındanhalkınbüyükdesteğindenbahsediliyor.Birkaçajankurumun,hattasömürgeciliğinbütünkurumlarının
sarsılabileceği,işlemezdurumagetirileceğifarkedilmiyor.Hiçgerekmediğihaldehareketgücününçokgerisindebireylemçizgisitutturuluyor.Örgütlenmedededurumaynı.Çokgenişsempatiörgütlenmeye
hemen hemen hiç dönüştürülemiyor ve bunun ne kadar acil ve tarihi
birfırsatolduğulayıkıyladeğerlendirilemiyor.
Hapishanelerkonusundahiçbilgiyok.Halbuki,devrimcileriçinbir
okulolmasıgerekenbuyerlersüreklieylemveörgütlenmeiçindetutulmalı;polisinpasifizeederekveeriterekonlarıdevrimciliktenuzaklaştırma oyunları böylece boşa çıkarılmalıydı. Burada da örgütsüzlük
veeylemsizlikdurgunluğayolaçacakvebüyükçabaveacılarsonucu
hazırlananbukadrolardanhiçyararlanılamayacaktır.Butehlikevardır
vetedbirleralındığıbilinmemektedir.Hapistenkaçmakonusundafazla bir şey yapılamamıştır ve ne yapılmak istendiği bilinmemektedir.
Halbukiçokdeğerlikadrolarındışarıçıkarılmasındazaruretvardır.
Askeriörgütlenmealanındasüreklihatalarvebunakarşıeleştirilerimiz belli olduğu halde etkili önlemlerin alındığı söylenemez. Askeri
örgütlenme değil, sanki askeri örgütsüzlük öneriliyormuş gibi davranılmaktadır. Ajanlara karşı mücadelede daha yüksek boyutlara ulaşabilecekkenhalkgüçlerininörgütlenmemesiyüzündenbirçokbaşarısız
sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu konuda sorumlu arkadaşın durumunun

nasılelealındığıpekbilinmemekte.Yinegeneleleştiriveaynıgörev
yürütmedurumundakalabiliyor.Halbukisilahlaradahaiyihakimiyet
veörgütlüeylemgeliştirilseydi,ülkededahayüksekboyutlardabirgelişmebeklenirdi.
Kitleörgütlerikonusundadaileribiradımatılmadığıanlaşılmaktadır.Doğrubirkitleörgütlenmesiiçineskidenberibirçabavardı.Hangi doğrultuda ve neye öncelik verilerek örgütlenileceği tartışılmıştır.
Amamerkezkadrokendisiniörgütleyemeyincebukonudadasiyasal
gelişmeninçokgerisindekalındı.
1- Seçimgünlerindehazırladığınızraporniteliğindekiyazıyıancak9
Kasım’daalabildim.Bugünekadaraşağı-yukarıikiaytamamenveiki
aydakısmenraporsuzvehabersizkaldığımıbelirteyim.Yazıgelmeden
önce hazırladığım eleştiri-talimat niteliğindeki iki yazı var. Bunları
gönderiyorum;içeriğibirazserttir,amapolitiközüneyinedekatılırım.
Buikiyazıyıhazırlamadanöncezoranlargeçirdim.Çünküleninizmin
örgütlenmevedisiplinanlayışıönemliölçüdedarbeyemişti.Buyazıyı
size yeni yürütme ve denetim göreviniz dolayısıyla hazırladım. Zaten
bu görevinizi bilmeseydim bile bu nitelikte bir yazı hazırlayacaktım.
Yazıdaki hususlar sadece şahsi görevinizden ötürü sizi değil, merkez
yürütme ve komitesine yöneliktir ve dolayısıyla içeriğinden diğerlerinindegerektiğiölçüdehaberdaredilmesigerekir.Dahaöncekiikiyazıyı okursanız, orada merkez komite ve yürütmesiyle, yayın, askeri komite ve diğer örgütsel çalışmalar hakkında yerine getirilmesi gereken
önemli görevler var. Bu görevlerden kaçınılmaz. Ama GYK (Geçici
YürütmeKomitesi)’ninoluşabilmesiiçinmerkezüyelerihakkındadüşünülenişlemlerertelenmelidir.Merkezyürütmehakkındadaaynıertelemesözkonusudur.Özellikleyürütmeninsuçişlerniteliğevaranörgütsüz ve hovardaca davranışları kendilerince de suç olarak kabul edilmektedir.Amamademsuçişlemez,busuçtanbirinciderecedensorumluolanlarınaynıgörevegetirilmeleriniuygunbulmadım.Eğerbizher
suçişleyenebumuameleyiyaparsak,enağırhataişleyenlerehiçbirşey
yapamayızvebunundakomünistbiranlayışlaalakasıyoktur.Bubaylarınişlediklerisuçuhatırladıkçakendimidebitiriyorum.Bukadarsorumluluğu nasıl bu ellere verdim ve daha asli ve tedbirli davranışları
geliştiremedimdiye.Suçlusadecedışardakiikisideğil,yakalanandiğer
ikisidir de. Partinin en mahrem ve hayati belgeleri merkez komiteden
hiç kimseye ulaşmadan MİT’e ulaşmasına bu kadar yardımcı olanları
hayatım boyunca unutmayacağım. Sıradan bir sempatizanın titreyerek
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ve canı pahasına bu baylara ulaştırdığı benim son dört aylık hareket
hakkındaki bütün stratejik ve taktik konulardaki talimat niteliğindeki
görüşlerimi,birtaksisafasıylaMİT’eulaştıracaklar!Çıldırıpdeliolmamak mümkün mü? Nasıl oluyor bu? Sıradan trafik polisleri yakaladı
deniliyor.Utanmadanbusatırlarbananasılyazılır?Yazılarındeşifreolmuşbirarkadaşıntaksisinde,savunmasızarananikikişininyanındaolmasına nasıl olanak tanındı? Vurdumduymaz ve aymazlığın bu kadarı
düşmanın alabildiğine üzerimize geldiği bu dönemde bana ürkütücü
geliyor.Eğerbenbudörtkişiyiiyitanımasaydım,haklarındahertürlü
düşünceyi geliştirmekte ve tedbir almakta acımasız davranacaktım.
Amayinedebuhaliylebırakılamazlar.İşlemezhalegelensadecekendilerideğil,bütünbirhalkınkaderidir.Yıllarcagelişmelerineveoluşmayahazırladığımızbukişivekurumlarnasılbuhalegelebilir?Enverimliolacaklarıbirzamandabunuyapacaklar.Buçılgınlıktır.Merkezin
debukonuyusadeceeleştiriylegeçipaynıgörevleriiadeetmesi,denetimanlayışınıvetedbiralmadakidurumunugözlerönünesermektedir.
Vesuçniteliğindekidavranışlarakarşıkomünistdisiplinanlayışınıhakkıyla göstermemesini kaygıyla karşılamamak mümkün değildir. Ben
üzerinde durulması gereken bu konuyu; Aytekin arkadaşın -Aytekin
Tuğluk-komünistdisiplininunutulmazbirörneğinisunduğunuhatırlatmaklavebirkısmımerkezden-Şahin’inalçakçaçözülüşünüvepolise
verdiğibilgileri,bunlaraymazlıkvedisiplinsizliksonucuvermişlerdirdiğerisıradanbirkadroyuyanyanakoyupkendileriniseyretmelerinisalıkvermeklekapatacağım.
2- Sizlerinkaptırdığıyazılarıbilmiyorum,amabenimözellikleson
talimattaişlediğimkonularıözitibariyleşöyletekrarlayabilirim:
a-Cumalarınşehitedilişiüzerineaskeriörgütlenme,şiddetanlayışı,
haberalmavedisiplinkonularındaaskerikomiteeleştirilmişti.
b-Beşarkadaşınanısınabirhaftalıkyaygıneylemlerönerilmişti.
c-Hakkaribölgesininnepahasınaolursaolsun,ajanvemuhbirlerden temizlenmesi ve Kürdistan parçaları arasında güvenilir bir yolun
yaratılmasıönemlibirgörevolarakkonulmuştu.BunuOrtadoğu’daki
dayanışmanın seçkin bir üssü haline getirmek biçiminde de koymuştum.
d-Yayınkomitesieleştirilmişti.Bağımsızbirörgütlenmeyegitmesi
uygungörülmemişti.Azyayındanşikayetedilmişti.
e-HedefolarakKürdistan’ındört-beşhainmilletvekiliadverilerek
hedefgösterilmişti.

f-Basınişiniorganizeetmekiçinburadayapabileceklerimizbelirtilmişti.
g-Askerieğitimiçinadamistenmişti.
h-Düzenlibirhabergöndermeönerilmişti.
ı- Tutuklular hakkında ad, giriş tarihi ve yattıkları yere ilişkin bir
raporistenmişti.Dünyakamuoyunayansıtmakiçin.
j-Yazıyazmamiçinmalzemeistenmiştivb.
Dahaönemlibirdizikonuvardı.Yakındığımbaşkabirkonuda,yazısorumlukişiyeulaştığıhaldeokunmaması.Belkiçokönemlibirhususvardır.Hemenyerinegetirilmesigerekendurumlarvardır.Sorumlubukadarzahmetindeğeriniveöneminikavramamaklaveyagereğini yapmamakla ağır sorumsuzluk örneği göstermiştir. Ayrıca Siverek
bölgesindeörgütlenmeanlayışıbelirtilmişveBingöl-Karakoçan-Mazgirt üçgeninde mücadelenin hızlandırılması -Hakkari için de- istenmişti.Yazılardamerkezüyelerideeleştirilmişti.Bunuayrılmadanönce sözlü de yapmış ve endişeli olduğumu yürütmeden iki unsura belirtmiştim. Kısaca son dört aylık bütün somut taktik belirlemeler
MİT’e teslim edilmiştir. Benim daha çok ağrıma giden, demokratik
merkeziyetçilik gereği emir sayılması gereken bir yığın önerimin havada kalmasıdır. Bu şartlarda aynı komitede bu kişilerle nasıl görev
yürütebilirim?Onlarınsorumsuzluklarınanasılkatlanabilirim?
3-Geçiciyürütmekomitesihakkında
Geçiciyürütme,merkezkomitegöreviniyapamazhalegelince,başvurulması gereken zorunlu bir kurumdur. Önemli ölçüde yara almış
birmerkezkomiteyleişlergidemeyincebukurumabaşvuracağız.Daha önce belirttiğim gibi ağır hata işleyenlerle merkez sağlıklı çalışamaz.Güvenbüyükölçüdezedelenmiştir.Amayenibiryürütmedezamanişiolduğundanmerkezinbugörevinibelirlibirsüredahayürütmesizorunluolmaktadır.Eğerşartlarelvermişseağırhataişleyendışındamerkezkomitebüyüklüğündebirgeçiciyürütmekomitesiyledahasağlıklıçalışabilirim.Sözüedilenvedahaöncekiyazılardadaeleştirdiğim kişilerde politik-taktik ve ağırlığını göremiyorum. Bundan
dolayı basit kalıyorum. Bu beni inanılmaz ölçüde asabi kılıyor. Ben
güçlüklerden yılmam, ama yıllarımı verdiğim ve bütün emeklerimi
emanetettiğimkişilerinbudurumunugörünceçılgınlığaelimdeolmayaraktankapılıyorumvezatençokkötüolanasabiyetimdahadabozuluyor. Ben dengeli, politik taktik sahibi bir ekiple çok daha verimli
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olacağımırahatlıklasöyleyebilirim.Bukonudasizinledahadayazışacağımveoluşacakgeçicikomiteylebirliktehazırlanmayaçalışacağım.
Sizşimdilikbazıunsurlarüzerindedurun.Bunlarkısmenyeni,kısmen
eskiolanunsurlardanseçilmelivehazırlanmalıdır.Unsurlarıngelişme
derecesinibilmediğimiçindahaçokgözlemlerinizibekleyeceğim.Bu
konuyuşimdilikbaşkaarkadaşaaçmayın.Düşünceleriniziilkcevapta
belirtin.

hareketleriniyoketmekvegörevindesuçveağırhataişleyenmerkez
ve önder kodroları sürekli hesaptan geçirmektir, hiçbir hata ve suçu
karşılıksız bırakmamaktır. Bu konudaki örgütlenmeyi kendinize bağlı
vegizliolarakyapın.Birnevibiriçistihbaratörgütüdürsizingöreviniz ve direkt yürütme sekreterliğine bağlıdır. Başkasına hesap verme
durumundadeğilsiniz.Bukonuyudoğrukavrayın.

4-Denetimhakkında
Denetimbirhareketingözü-kulağıdurumundadır.Hareketeyönelik
olarakortayaçıkanhertehlikeyianındaveyaöncedensezerektedbirleryürütmeyeönerilirvealmasısağlanırsagörevbaşarılmışolur.Halbuki siz daha çok, şimdiye kadar genellikle tehlikeleri her ne kadar
görüyorsanız da zamanında tedbir geliştirememe durumuna düşüyordunuz. Mademki bu görevi aldınız, eskiden de ders olarak seri karar
almaveuygulatmadageçkalmayın,yoksahareketbüyükzarargörür.
Helehizipçilikdurumundagecikmeyehiçgelmez.Ençoktedirginolduğumkonulardanbiridebudur.Zamanındatedbiralınmadığıveuyanık davranılmadığı için neredeyse Antep gidecekti. Kıymet -Kıymet
Erdoğan-’in durumu biliniyor. Mardin ortadadır. Halbuki aylar önce
halledilmesi gerekirken bana hâlâ şikayat ediliyor. Benim eğilimim
bellidir.Yıkıcıhiziphareketleriveonaönayakolanunsurlarkimolursaolsunzamangeçirilmedenyaetkisizkılınırlar,oolmazsaimhaedilirler.İkidebirnakaratgibi;“Kıymetşöyleyapıyor,HüseyinŞexoşöyle
artniyetlidir”demektenbıktım.Neyapacaksanızyapın;şartlarısizyaşıyorsunuz.Denetiminözü;yapılanveyapılmayanişlerinpartiprogram,tüzükvetaktikçizgisineuygungidipgitmediğinitespitetmektir.
Merkezkomitekararlarınındurumuiçindeaynışeysöylenebilir.Kararların uygulanıp uygulanmadığı denetim açısından ele alınır. Denetimbütünörgütlerdevazgeçilmezbirkuraldırvebirusta,örgütselbaşarıdadenetiminpayınıdokuz-onolarakgöstermektedir.Ayrıcadenetimbirkişiyledeğil,tepedegerektiğindemerkezkomiteyidehesaptan
geçirerekbirkomisyonvebukomisyonunemrindetabandabağımsız
çalışmayapanuygunsayıdaunsurlayürütülür.Kısacabirörgütlenme
sorunudurdenetim.
Her şey denetlenemez, daha çok parti çizgisine uymayan konular
denetime tabi tutulur ve tedbirler zamanında aldırılırsa sonuç alınır.
BuaşamadaMerkezDenetimKomisyonu’nunenönemligörevihizip

5-Merkezüyelerihakkında
Bu arkadaşın epey hataları vardır. Başından beri kendisini ciddi
eğitmedi.EnçokbulunduğuKomal’daneredeyseTekoşin’inherşeyi
elegeçirecekkadargüçlenmesiniönleyemedi.Şahinleryakalandığındaoradaolduğuhaldehiçbirönlemalamadı.Rıza’nın-RızaSarıkayabizekatılışıonunzamanındaolduğuhalde,kişiliğihakkındadoğrubir
değerlendirme yapmadı. Son dört aylık örgütlenme sorumluluğunu
üstlendiğihaldealınansonuçtanbaşarısızolduğunusizsöylüyorsunuz.
Fedakarolmasınarağmen,politikasanatınıhakkıylakavramadığıanlaşılıyor.Sıradanbirinsangörüntüsünüaşamadı.Kişiliğiyledisipline
değil,disiplinsizliğeaçıkepeyyanlarındankötüceyararlanıldı.Buhaliyleuzunsüremerkezdeveverilenönemligörevdetutulamaz.Düşünülen GYK oluşturulur oluşturulmaz, bir bölge sorumluluğuna ceza
olarak atanması gerekir. Şimdiye kadarki pratiği ve çeşitli sorunlar
karşısındatavrıhakkındaözeleştirisiistenecektir.
(…)Buyoldaşıniyiyadakötüyanlarıfazlaaçığaçıkmadı.Fedakardır,amasondörtaybanakankusturdu.Bukadarriyakatsizçıkacağınıbeklemiyordum.Durumuhakkındaşaşkınım.Görünüştedisipline
ençokönemverenbiriolmasınarağmen,biziraporsuzbırakışıvebelgelerle son dört aylık yakalanmalar ve diğer olumsuz gelişmelerdeki
en sorumlu biri olarak payı büyüktür. Bu, göreve layık olamadığını
göstermektedir.Bunadabirbölgesorumluluğuverilerekcezalandırılmasıgerekir.Özeleştiriistenmeli.
(…)Askerialandabukadargerilemeninbaşsorumlusudur.Büyük
imkanlarıdeğerlendiremedi.SalihveCumalarınşehitolmalarındayolaçtığıörgütsüzyapınınpayıbüyüktür.Buyoldaştanbunlarıbeklemiyorduk.Nasılbudurumadüştüğünehâlâşaşıyorum.Fedakarbirkadrodur. Önderlik sıfatına henüz sahip olamadığı anlaşılıyor. Bugünkü
görevinde uzun süre bırakılamaz. Bir bölge askeri sorumluluğu ceza
olarakverilmesigerekir.Özeleştiriistenmeli.
(…) Bu yoldaşın çok iyi bir hafızası ve okuma alışkanlığı vardır.

34

35

Pratikpolitikadavegizliörgütlenmedesıfırdır.Hattaçoktehlikelidir.
Ayakbastığıtopraklarıteorideçokiyibilmesinerağmen,pratiktetam
tersişeyleryapmasıbeniürkütür.Sontaksisafasıylayakalanmasınemenem bir gizlilik ve ciddilik anlayışına sahip oluğunu göstermiştir.
Kesinlikle önderlik mevkisine gelemez, çok tehlikeli olur. Hapiste
kendisindenbolbolincelemeveteorikyazıistenmeli.Çokfedakardır,
ama bir yayın sorumlusundan fazla pratik politika ve örgütlenme sorumluluğu verilemeyeceği açıktır. Haydar’ın bir ailevi meselesindeki
tavrıciddideğildir.Taksideyakalanışıçokserteleştirilmeli.Geçmişte
deeleştirilecekepeyyanlarıvardır.Ençokçalıştığıbölgeninbirajan
yuvası çıkması tesadüfi değildir ve kişiliğinden çok yararlanılmıştır.
Özeleştiriistenmeli.
(…)Buyoldaşıniyivekötüyanlarıiçiçedir.Ençokçalıştığıbölgenin MİT’çe allak-bullak edilmesi kişiliğinin zayıf yanlarından nasıl
yararlanıldığınıiyicegöstermektedir.Kendinebağlıoluşturduğukadro
ve örgütsel yapının sonucudur bu. Kendisini bu konuda uyarmıştım.
Kendisine en iyi bağlılık gösteren unsurlar hakkında yanılıyor. Sahte
bağlılıklarbizdeazdeğildir.Bazençoksertkararlarvetavırlaralmakta, bu da bize pahalıya malolmaktadır. Esnek olabilirse çok daha yararlıolabilir.Liderliksıfatlarıvardır.KanımcaMİTsürekligözetimaltında tutarak yararlanmaya çalışmaktadır. Kendini iyice gözden saklı
tutmalıdır. Çalıştığı bölgeler hakkında çok dikkatli olmak gerekir.
Özeleştiriistenmeli.Özellikleençokbulunduğubölgehakkında.Merkezdekalabilir.Kendidurumunagelinceyukarıdabirazdeğinmiştim.
Zamanında karar ve bitirici tavır arasındaki uyumu sağlamanız gerekir. Sonraki ah-vahlar işe yaramaz. Çok geniş yetkilerinizi, her gün
kendinizibaştanaşağıgözdengeçirerekeniyibirşekildekullanmaya
çalışınız.Birazdahasertolun.Objektiflikpayınıartırın.Önemlisiyasalkararlarveuygulamalarlauğraşın.Ayrıntılarıönemlikararkonuları haline getirmeyin. Eleştiriyi zamanında yapın ve karşılığını bizzat
görün.Enufakbirhatanınkadrovekitlelerinhayatıylaoynamakolduğunuunutmayın.Merkezüyeleribukonudasağırcabirdavranışiçinde
bulunuyorlar.
6- Merkezivekonumuönemlidiğerkişilerhakkındasağlıklıbirdenetimiçinyanlarındadenetimörgütünebağlıbirkişiyisüreklibulundurun.Bukişi,yanlarındabulunduğukişininhemgüvenliğini,hemde
bütündavranışveilişkilerinisizeaktarmalıdır.Merkezüyelerininhiçbirilişkisibilginizdışındaolmamalı.UnutmayınkiMİTönemlioyun-

larlabazıkişileriŞahinolayındaolduğugibiiğfaledebilir.Helehele
merkezin deşifre olması bu tehlikeyi önemli kılmaktadır. Ben şahsen
kendibazıyanlarımdanbileşüpheederim.Dolayısıylamerkezüyelerinindenetimvegüvenliğiönemlibirgörevolarakönümüzdedir.Ayrılmamdan sonraki dört aylık dönem bu konuda da beni tedirgin etmektedir.Sankigörünmezbirelaltanaltamerkezdekibuolumsuzlukları doğurmaktadır gibi bir endişeye bazen kapılıyorum. Diyorum ki,
herkişihakkındaçokdikkatliolunveolmazdediğimizçokşeyinolabileceğiniihtimaldahilindetutun.Kısacaiçpartiistihbaratınıbağımsızbirörgütolarakgeliştirinvetabandanenüstdüzeyekadarherüye
hakkındamutlakabiristihbaratasahipolun.Buistihbaratıdüzenliyapınveçokgizlibirdeftereişleyin.Bubanavesizeileridelazımolacaktır.
7- Yürütme konusundaki görevlerinize ilişkin görüşlerimi merkez
ve yürütme üyelerine talimat biçimindeki yazımda işleyeceğim. Bu
genelyazıdandenetlemedeyararlanmakiçindekullanıpdeğerlendirebilirsiniz.
8-Diğerbazıkonularhakkında
a-Hizipçilerhakkında
Bunu yürütmeye talimatta ele alacağım. Siz denetimin en önemli
görevi olarak bu konuyu görmelisiniz. Hizipçilik sadece ezilmekle
halledilemez.Bizimgibiağırulusalbaskıvegelişmemişbirtoplumsal
yapısı olan ülkelerde her türlü kariyerizm ve hizipçilik için geniş bir
madditemelbulunmaktadır.Heleheleçağımızdakendiniburjuvamilliyetçigörüşlerlekitleleredoğrudandoğruyayansıtamayanburjuvave
hattafeodalgörüşlerhizipçiliğiproletaryahareketininbaşınaenbüyük
birsorunolarakdikmektedirler.MİT’inbilinçlifaaliyetidebunaeklenincekonununönemidahadaartmaktadır.Partiiçihizipçiliğiyoketmenin veya en az zararlı sınıra indirerek eritmenin yolu olarak ben
ideolojik-politik, eylemsel bir çalışmayı bütün hareketin önüne koymak ve herkesi bu konuda bir örgüt içinde görevlendirerek iş yaptırmak,görevsiz,yetkisiz,sorumsuzhiçbirunsurudıştabırakmamak,örgütlenenunsurlarüzerindesağlamiçistihbaratadayalıbilgitemelinde
denetimi yoğunlaştırmak ve temelde parti içi çarkının eritemediği ve
çarkıengellerhalegelenunsurlarıayıklamak,buunsurlarıöncetecrit
ve eğer hareket üzerine varıyor, unsur çekmeye çalışıyor, hareketin
kitlesiiçinegirereketkidebulunmakistiyorlarsa,bunlarıöncehalkın
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vicdanındateşhirlemahkumetmekvehalkın,tümhareketebağlıkadroların“ezilmelidirler”dediklerianda,bunlarıyoketmekendoğrubir
stratejikbiryaklaşımdır.Stalinistyöntembukonudaörnekalınmalıdır.
Çeşitlibölgelerdeortayaçıkankariyeristvehizipçiliğevaraneğilimleriyokederken,buyöntemebağlıkalınmalıdır.Bilinçliajanlaştırma da
ancakbuyollaengellenebilir.Ajanlarişlemezhalegetirilir.“Yayetki,
görevvesorumluluksınırlarıiçindeçalış,yadadefol.”Eğerdefolup
birköşedekalıyorlarsaneala,yoksapisvücutlarınınbudünyadakalmasınamüsadeedilerekşehitlerinkanıpahasınayükselenbirhareketinzararauğratılmasınaolanaktanınamaz.Aksihaldeyenilenhareket
olur.
b-Ailevisorununbuşekildeelealınmasıveonundabusorunubizekadaryansıtmasışuandaiçindebulunduğumuzkoşullarlabağdaşmıyor.Arkadaşınuzunbirsüredirgerilemeiçindeolduğuveevlilikte
küçük-burjuva eğilimler içinde bulunduğunu bana yazdığı mektuptan
dahaiyianlaşılmakta.Şikayetleribanaçocukçagelmektedir.Budurumadüşmemeliydi.Senkimseninonaçocukyapıpyapmamasınakarışmayacağını,amadurumunundapekparlakolmadığınımünasipbirlisanlasöyle.Yayındakisorumlularındadahaciddiişlerleuğraşmalarını
uyarı olarak bildir. Hatta ona istediği veya sizin uygun gördüğünüz,
özellikleeylemselvepropagandayanlarıağırbasanvedahaçokhareketliliğedayananbirgörevverin.
c- Aynıdenetimkonusunahapishanedekiyapınındaalınmasıunutulmamalıdır.Polisinoradakiyapıyıdahaçokbozacağı,satınalmaya
çalışacağıbilinmelidir.Örgütsüzvesorumsuzbiryapıyaoradadamüsadeedilemez.
Kısaca size düşen görevleri şöyle özetlemekle bu yazıya son vermekistiyorum:
1- GYKteşkilineçalışılması.Asilveyedekkadrolarıngözlemlenmesi.Tahminenon-onbeşcivarındakadroyagereksinimduyulacaktır.
GYK görevi devralıncaya kadar yeni teşkil olunan yürütme görevine
devamedecektir.
2- Denetimörgütününoluşturulması:TepedeMerkezDenetimKomisyonu,bölgedebölgemüfettişlikleri,tabandaherörgüttenbirerkişi
alınmalıdır.Denetimörgütü,partininiçistihbaratörgütüdür.SizinvasıtanızlaGenelSekreterliğebağlıdır.Bütünhareketingözü-kulağıdurumundadır.Bukonudakiçalışmalarınızıdüzenliraporlarhalindeyalnızbanayollayacaksınız.Başkasorumlularabukonudahesabısizver-

meyeceksiniz. Bu ancak sekreterliğin kanalıyla olabilir. Aksi halde
gizlilikçiğnenirvedenetimciddiyetinikaybeder.Merkezüyeleridahil
bütünönemlikişi,kararveeylemleripartiçizgisiaçısındanizleyecek,
hakkında rapor hazırlayacak, bunları deftere işleyeceksiniz. Denetim
üyeleritabiiki,partiörgütlenmesinebağlıolarakseçileceklervebusıfatlarınıberaberçalışacaklarıkişilerbilmeyecektir.
3- Enönemlidenetimkonusuolarakhizipçiliğiezmeyi-önerildiği
şekilde-gündemekoyacaksınız.Ayrıcagörevlerindeağırsuçişleyenlerin-örneğinsonyürütmevebunuyeterincedenetleyemeyenmerkezden- yakasına yapışıp hesap isteyeceksiniz. Özellikle yürütme sekreterliğinekarşıgöreviniyapamayanadıgeçensorumluorganlarısekreterlikadınasürekliyargılayın,hesapsorun,budurumlarınınideolojipolitikveşahsiyanlarınıaçığaçıkarıpraporedin.Sondörtaylıkçalışmalarınıkendilerininsizeverecekleriözeleştiriışığındavesizinyapacağınızsoruşturmayabağlıolaraknetbirraporhalindesonucabağlayın.Yazılıbelgehalinegetirin.Çünküileridebudörtayınhesabıağır
sorulacaktır.Sözlerunutulabilir.
4- Denildiğigibibütünmerkezkadrolarındavranışveilişkileriizlenecek,herbirininyanındagörevli-denetimveemniyetiçin-biriverilerekbuişgünlükvebütünhususlardagözlenmeyeçalışılacaktır.Denetimin ağırlığı tepeden tabana doğru, askeri örgütlenmeden propagandaçalışmalarınadoğruderecederecegeliştirilecektir.Önemböyle
birsırayıtakipedecektir.Şüpheçekenbütünalanlar,kişiler,kararve
uygulamalardenetiminyoğunetkisialtınaalınacaktır.
5- Özellikle…bölgelerindedenetimherdüzeydeyoğunlaştırılmalıdır.
Eğersizbuhususlarıvesizindeuygungörebileceğinizdiğerhususları uygun esaslar dahilinde örgütlerseniz ve sonucu düzenli raporlar
halinde bana iletirseniz, kolektif çalışmayı kabullenirim. Eğer yürütmenineskidenyaptığıgibimektupbiçimindeikiaydabirveçokyetersiz bilgilerle donanırsam sorumluluğu kabullenemeyeceğim. Leninistörgütlenmeninbirgereğidir.
Son olarak yürütmenin raporlarını sizin vasıtanızla ve siz diğerleriyle -müştereken- hazırlayarak bana ulaştırmaya çalışacaksınız. Bu
konulardakigörüş,öneri,talepleriniziveyaptığınızçalışmalarınsonucunuönemlebekler,başarılardilerim.
Selam.
*
Kani/1979
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Ek: Okuyacağınızbenimsondörtyazımhakkındadakapsamlıgörüşve
eleştirileriniziilkfırsattabildirmeyeçalışın.Nasıletkisioldu?Sorumlulara
ilettiğinizdetavırlarıneoldu?Ayrıcayazılaryabir-ikinüshaçağaltılsın,ya
daçokgizliarşivlenmesiyapılsın.

Mücadelemizingelişmeyönü
vebazısorunlarüzerine

*Kani:PartiÖnderliği

Partikomite,temsilcilikveadayüyelerinetalimattır!
Petrolkrizinindeetkisiyleemperyalistbunalımıngittikçederinleştiğivebubunalımıatlatabilmekiçinemperyalistdevletlerinhertürlü
oyuna,ahlaksızlığabaşvurduğu,emperyalizmebağımlıülkelerdekifaşistdiktatörlüklerinveişbirlikçiyönetimlerinengenişhalkmücadeleleriyle birbiri ardına yıkıldığı, revizyonizmin özellikle Ortadoğu ve
Uzakdoğubölgelerindedeçıkmazınınbirkezdahaıspatlandığı,istisnasızdünyanınheralanındadevrimcimücadeleninşartlarınındahada
olgunlaştığı günümüzde; Ortadoğu’da ulusal ve sınıfsal çelişkilerin
gittikçekeskinleştiği,sıcaksavaşıngiderekgeliştiğivedevrimgüçleriylekarşı-devrimgüçlerininaçıkolarakçatıştığıbirbölgedurumuna
gelmiştirvebudurumgiderekgelişmektedir.
EmperyalizmveişbirlikçileriOrtadoğu’dagelişenulusalvesınıfsal
kurtuluş mücadelelerini bir yandan soykırımlara varan uygulamalarla
ezmeyeçalışırkendiğeryandanbumücadelelerireformizmekanalize
ederekdevrimciözleriniboşaltmakveçıkmazasokmakçabasıiçindedirler. Bu amaçla çeşitli ekonomik ve siyasi anlaşmalar yapmışlar ve
yapmaktadırlar.Bölgedeyıllardırdevrimcimerkezdurumundaolanve
mücadelesinigenişkesimlerekabulettirenFilistindevrimi,bugüçler
tarafındanezilmeyevesaptırılmayaçalışılmaktadır,-ortakamaçdevrimintasfiyeedilmesidir.ÖzelliklesonyıllardabölgeninenönemlisorunlarındanbirihalinegelenKürdistansorunundandaemperyalizmve
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işbirlikçileri kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmaya çalışmaktadırlar. Kürdistan sorunu bugün Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin en
önemliiçsorunlarındanbirivekendiaralarındakienönemlidışsorun
haline gelmiştir. Irak ve İran kendi çıkarları doğrultusunda Doğu ve
Güney Kürdistan’daki mücadeleden yararlanmaya çalışsalar da, bir
bütünolarakbudörtdevletKürdistanhalkınıyoketmevedoğacakher
türlükurtuluşmücadelesiniortaklaşaezmekararındadırlar.DoğuKürdistan’daki son olaylarda İran askerlerinin sınırı geçmelerine karşı
Türkdevletininonlarınkoruyuculuğunuüstlenmesivedevletinenyetkiliağızlarındanaçıklanansonbeyanlarbudurumuaçıkçaortayakoymaktadır.
EmperyalistlerKürdistan’dakendiçıkarlarınıilerisiiçindegüvence
altınaalacakbirtakımgirişimlerlekendilerinesadıkvebağlıişbirlikçileroluşturmaçabasıiçindedirler.DoğuveGüneyKürdistanbugünçeşitli politik güçlerin yoğunlaştığı bir alandır. Halkın kendisine sahip
çıkma isteği ve bu yönlü mücadelesi, feodal-aşiretçi gerici yapı tarafındankendiçıkarlarıdoğrultusundareformistbiryönesaptırılmakta,
bağımsızlıkmücadelesigelişmesininbüyümesiengellenmektedir.Yer
yergelişendirenişmücadeleleri,İranveIraksömürgecileritarafından
eniğrençvecanicekatliamlarlabastırılmaktadır.BugünDoğuKürdistan’dasavunmasızhalkateşaltındadır;çocuklarveyaşlılarbileenacımasız bir şekilde katlediliyorlar. İran sömürgecileri, diğer sömürgeci
devletlerle işbirliği yaparak direniş hareketlerini ezmeye ve kurtuluş
hareketinindoğmasınıengellemeyeçalışıyor.
Nasılki,OrtadoğusorununuçözmedeKürdistansorunubiranahtar
durumundaise,KürdistansorunundadaOrta-Kuzey-BatıKürdistan’ın
durumuodereceönemlidir.DiğersömürgecidevletlerinbaskıvekatliamlarınaparalelolarakTürksömürgecileride,Ortadoğugericiliğini
kalbindenvurarakgelişenveeskisigibirahatnefesalışınıdahaşimdidenengelleyen,hareketimizitasfiyeetmek,onunhalkiçindekiitibarınısarsmakveuygunbiçimdeezmekiçinçabaveoyunlarınıyoğunlaştırdılar.
Devrimci yurtsever düşüncelerin halka ulaştırılmaya başlandığı
grup aşamasındayken “tehlike”yi sezen sömürgecilerce hareketimizi
ezme ve “tehlike”yi ortadan kaldırma planları hazırlamaya başlandı.
Planikiyönlügeliştirildi:Biryandanhareketeajansızdırmavezayıf
unsurlarısatınalarakhareketiiçtenparçalama,diğeryandanisekomploveezmeplanlarıhazırlandı.Hareketimizielegeçirmekiçinajanun-

surlarıntasfiyesinitakibenoluşturulmuşolanajanörgütlerhareketimizinönderlerinekomplodüzenlemeyeçalıştılar.1977’nin18Mayıs’ındaHakiKareryoldaş“SterkaSor”denilenajanörgütütarafındankurulan bir komplo sonucu katledildi. Bazı yörelerde birtakım unsurlar
harekettesorunyaratmayaçalıştılar.Ancaketkinmücadeleveuyanık
davranışlarla hareketimizin önderlerine yönelik komplolar şeklinde
gelişen sömürgeci oyunlar boşa çıkarıldı. Hareket daha canlı gelişip
güçlenmesinedevametti.
Oyunlarınınboşaçıktığınıhissedensömürgeciler,buseferajanlaştırdıklarıfeodalkompradorlarıhareketegeçirerekdevrimcigelişmeyi
durdurmak istediler. En açık olarak Hilvan’da oynanan bu oyun geri
tepti.Devrimcigelişmeyidurdurmakbiryana,Hilvanhalkıdevrimcilerle birleşti ve sömürgeciler Hilvan’da kontrolü kaybettiler. Başka
yerlerdedeyerligericiliğekarşıbaşarıylamücadeleedildi.
Bir yandan yerli gericiliği devreye sokan sömürgeciler, diğer yandanajanfaaliyetlerinehızverdiler.Başkagruplardanayrılıyormuşgibi gör ün en fak at tam am en har ek et im iz i parç al am ay a yön el ik bir
komplo Antep’te açığa çıkarıldı. Kandırılan unsurlar kazanıldı ve
komplocularcezalandırıldı.Bufaaliyetlerleoluşturulan“Tekoşin”denilenajanbirgrupçeşitliyörelerdebugündehareketimizeveönderliğineyönelikkomplolarhazırlamaçabasıiçindedir.
BuçabalarınınboşaçıktığınıgörenTürksömürgecileribiryandan
bölgemizdekidevrimcihalkmücadelelerininkabarması,diğeryandan
hareketimizinhalktemelineinerekgüçlübirpolitikhareketolmayave
kendi temellerine vurmaya başlaması karşısında sıkıyönetim ilan etmek zorunda kaldılar. Gözleri dönmüşçesine devrimcilere ve emekçi
halkasaldıransömürgeciler,ev,kahveveköyleribasarakdevrimcileri
veemekçihalkıtuktuklayıpişkenceyaptılar,öldürdüler.BaştaAğrıve
Elazığolmaküzereçeşitliyerlerdeonlarcadevrimcitutuklanarakaylarıaşkınsürelerceişkencealtındatutuldu.Biryandanbuuygulamalarıgeliştirensömürgeciler,diğeryandanbasınyoluylauydurukveyalan haberler yayarak hareketimizi karalamaya çalıştılar. MİT’in birer
yayınorganıdurumundaolanAydınlık,Hürriyet,Hergüngibisömürgecibasın,hareketimizhakkındahertürlüiftirayıyazmayavegerçekleri halka yanlış aktararak halkı kandırmaya çalıştı. Ayrıca “Halkın
Kurtuluşu” gibi ajan-provokatörlerin yönettiği gruplar hareketimize
açıksaldırıyageçtilerveçeşitlikomplolarladevrimcilerikatlettiler.
Hareketimize yönelik bu kadar azgın saldırıdan faydalanmak iste-

42

43

yen,devrimcileriihbarederekefendilerineyaranabilecekleriveyaşamaortamıbulabileceklerinisanan“ÖzgürlükYolu”gibipilibitmişve
ne yapacağını şaşırmış meyhane serserileri, işçi hareketimize “ajan
hareket”diyecekkadarilerigötürdü.
Bütünbusaldırılarayiğitçekarşıkonuldu,bütünsömürgecibaskılara karşı örnek direniş mücadeleleri verildi, komplolar açığa çıkarıldı,
yalanhaberlerinniteliğiaçıklanaraketkisizleştirildi,bütünküçük-burjuva akımlar paramparça olurken devrimci mücadele daha da yoğunlaştırıldıvedevrimcigelişmedahadahızlandı.
Bütün bu gelişmelerden şaşkına dönen sömürgeciler hareketimizi
açık olarak karşılarına almak zorunda kaldılar ve bunu sıkıyönetimi
üçüncü defa uzatırlarken, en yetkili ağızlardan, en yetkili organlarda
açıkladılar.Tabiibuaçıklamailebirliktehareketimiziyokedeceklerini
vebitirmeaşamasınageldiklerinidesöylemektengerikalmadılar.Diyarbakır’dabizimlehiçilişkisiolmayanbirolayıbahaneederekkendi
uydurmaları olan bir örgüt adıyla hareketimizi teşhir etmek istediler.
Hattadahailerigiderekenyetkiliağızlardanbizimparakarşılığıadam
kiraladığımızı söylecek kadar basitleştiler. Aslında bu beyanlarıyla
kendi yöntemlerini açığa vurdular. Diğer taraftan tutuklamalarda dirençsizlik gösteren bazı kişilerden faydalanarak, onların şahsında hareketimizimahkumetmekistediler.
Bugünbütünbuuygulamalarşiddetiyledevamettirilmektedir.Sömürgecilerkendilerinehedefolarakaçıkçahareketimizialmakta,tasfiyeetmekvebirbütünolarakezmekistemektedirler.Bununiçinaçıksaldırılar, baskınlar, tutuklamalar, özellikle önder seviyede olan devrimciler
üzerindeyoğunlaştırılmayaçalışılmaktadır.Budurumsömürgecilerinhareketimizinönderliğineyöneldiğiniaçıklar.Sömürgecilercehızlandırılan
ajan faaliyetleri bir yandan devrimcilere karşı komplolar düzenleme ve
onları katletme biçiminde, diğer yandan ise hareketimizi kendi içinden
parçalamakgayretlerişeklindesürdürülmektedir.ÖzellikleAydınlıkgibi
ajangazetelerinihbarçabalarıdabunayönelikfaaliyetlerdendir.Devrimcimücadelekarşısındabirpanikiçerisinedüşenyerligericilik,sömürgecilerinhareketimizitasfiyeçabalarınabütüngücüylekatılmakta,yüzyıllardırsürdürdükleriuşaklıklarınıbugündahaçokajanlaştırarakikikatına
çıkarmaktadır.Bugüçlerekarşıgelişendevrimcimücadele,sosyal-şoven
vereformistmilliyetçiakımlarınetkisinihemenyoketmekte,buakımlar
kendileriniyaşatmakiçinhareketimizinaleyhindepropagandageliştirerekgericiliğehizmetedenyüzleriniaçıklamaktadırlar.

Bütünbusaldırılarınortakamacı,hareketimizinitibarınızedelemek
ve tasfiye etmektir. Bu kadar çeşitli güçlerin içten ve dıştan gelecek
saldırılarınıboşaçıkartmak,bölücüfaaliyetlerietkisizkılmakvedevrimcimücadeleyiheralandageliştirebilmekiçindevrimciler,çalışma
tarzlarınıgözdengeçirmeli,hatalıveeksikçalışmabiçimleriterkedilmelidir.Bukonudaşunoktalaröğreticiolacaktır:
a-Eylemselveörgütselfaaliyetlergeliştirilmelidir
1- Özelliklesonsıkıyönetimhareketimizitasfiyeetmekiçinuzatılmış
ve giderek devam ettirilecektir. Sömürgecilerin hareketimizi etkisiz kılmak için uyguladığı yöntemlerden birisi, devrimci faaliyeti yürüten unsurlarıtutuklamak,böyleceaktifdevrimcimücadeleningelişmesiniönlemektir.Bununiçinçeşitliyerlerdebirçokdevrimciarkadaştutuklanmıştır.
Bututuklamalaryetmemiş,AğrıveElazığbölgelerindedevrimcifaaliyet
yürütenbütünunsurlarıntoplututuklamasınagirişilmiştir.Bundaamaç,o
bölgelerdedevrimcimücadeleyibütünüyleyoketmektir.İstertektektutuklamalar olsun, isterse toplu tutuklamalar olsun, ikisi de hareketimizi
tasfiye etmek amacındadır. Tutuklama büyük çoğunlukla arkadaşların
dikkatsizliğivebasitdavranışlarıyüzündengerçekleşmektedir.Bugünev,
kahvevb.yerlerebaskınlarınısürdürensömürgecikollukkuvvetleri,-polis, jandarma vb.- önümüzdeki günlerde bu baskınları ve tutuklamaları
dahadahızlandıracaktır.Tutuklamalarözelliklemücadeleyiyönlendiren
arkadaşlara yönelik olarak geliştirilmekte ve sempatizanlar tutuklanarak
bilgi alınmaya çalışılmaktadır. Bu gerçekleri bütün devrimci arkadaşlar
kavramalıvebuoyunlarıboşaçıkaracaktarzdahareketetmelidir.
Eskilaçkailişkilerterkedilmeli,kahvevb.yerlerdeilişkikurulmamalı,hareketeaitmalzemeveözelliklebelgeniteliğindekiyazılariyi
korunmalı,arkadaşlarsağlamvegüvenilirbarınaklarinşaetmelidirler.
Devrimcimücadeleözeldikkatgerektirenbirmücadeledirvedevrimciler,polisçemberiniyarmak,onuetkisizkılmakzorundadırlar.Polise
karşı kabadayıca, ciddiyetsiz ve ferdi -bireysel- davranışlar devrimci
davranış sayılamaz. Devrimci davranış; ciddi olarak düşmanı kavrayan,onuetkisizkılmakiçinplanlargeliştirenvebunungerektirdiğibiçimdehareketeden,kararlıvebilinçlidavranıştır.Herdevrimcibirincisindensıyrılmak,ikincibirolumludavranışiçinegirmekzorundadır.
2- Sömürgecilerin,hareketimizitasfiyeetmek,etkisizkılmakvesürekligüçlenenbirliğiniparçalamakiçingeliştirdiğibiryöntemdeajan
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faaliyetidir.Hareketimizsömürgeciliğekarşı“tehlikeli”olmayabaşladığından bu yana, bu yönde geliştirilen çabaları ilerde açıklamıştık.
Buçabalarbugündedevametmektevedahadeğişikbiçimleraltında
sürdürülmektedir. Özellikle “Tekoşin”, “Sterka Sor” vb. ajan gruplar
hâlâ bir yandan devrimcilere komplo düzenlemeye, diğer yandan da
zayıfkariyeristunsurlarıkazanarakhareketimizibölmeyeçalışmaktadırlar. Bütün gücüyle üzerimize gelen MİT, hareketimizi etkisiz kılmakiçinoluşturduğuajangruplarıfaaliyetegeçirmektevebugruplarıngiremediğialanlardaise,bunlaradınabizzatkendisihareketimize
yönelikfaaliyetyürütmektedir.
Şimdiyekadarhareketimizinbaşınabelakesilenbuajanfaaliyetler
boşaçıkarılmış,komplocularcezalandırılmıştır.Herdevrimciarkadaş
bu gerçekleri iyi kavramalı, dışardan gelecek komplolara ve içerden
gelecek hareketimizin birliğini parçalayıcı hareketlere karşı-devrimci
uyanıklıkiçindeolmalıdır.Herarkadaşhareketimizinbirliğinigözbebeğigibikorumalıvebubirliğiparçalamayayönelikdavranışlaraasla
gözyumamalıdır.Butehlikesürekliakıldatutulmalı,butürhareketleri
açığa çıkarabilmek için taban üzerinde sıkı bir denetim uygulanmalıdır.Açığaçıkarılanajanunsurlarteşhiredilipetkisizkılınmalıvegerektiğindedevrimcişiddetuygulanmalıdır.Açıkvegizlipolisfaaliyetleri devrimci uyanıklıkla boşa çıkarılmalı, bu güçlerin bize yönelik
serbesthareketetmesineizinverilmemelidir.Ayrıca“HalkınKurtuluşu”gibiajan-provokatörlerinyönettiğigruplardahareketimizeyönelik -özellikle önder devrimcilere- komplolar geliştirme çabası içindedirler.Bugüçlerinkomplolarınakarşıuyanıkolunmalı,kitleiçerisinde
provokasyonyaratmalarınameydanverilmemeliveözelliklebizeyönelenkomplolarcezalandırılmalıdır.
3- Sömürgecibasınçeşitliuydurukveyalanhaberlerlehareketimizi
teşhiretmevehalkiçindekiitibarınısarsmaçabasıiçindedir.Özellikle
Aydınlık,Hürriyet,Hergünvs.gazetelerdevrimcifaaliyetiyürütenönderarkadaşlarıaçığaçıkarmakveteşhiretmekistemektedirler.Ayrıca
hareketimizisürekliparçalananbiryapıdagöstermeyeçalışaraksempatizanvekitlelerinhareketimizeolangüveninisarsmakistemektedirler. Bütün bu çabaların yalan niteliğini; hareketimizi tasfiye planlarınınbirparçasıolduğunuaçıklamak,bunuyorulmadanhalkaanlatmak
gerekir.Ayrıcabutüryayınlarınserbestçedağıtımına,muhabirlerinin
halkiçindeserbestçedolaşmasınamüsadeedilemez.ÖzellikleemperyalizminOrtadoğuçapındakiçıkarlarınınsavunuculuğunuyapanajan

Aydınlık gazetesinin okunmasına ve ajan muhabirlerinin ülkemizde
serbestdolaşmasınaaslaizinverilemez.
4- Belirliorandageriletilmesinerağmenhâlâbazıbüyükmerkezlerde
faşist güçler vardır ve örgütlenmelerini geliştirme çabası içindedirler.
Devletdışındafaşistlereenbüyükgücüfeodal-kompradorlarsağlamaktadırlar.Buikigüçgiderekdahaçokbirleşeceklerdir.Yüzyıllardırsömürgeciliğeuşaklıkedenvehalküzerindekatıbirbaskıkuranfeodaller,kapitalistsömürgecilikaltındaoluşankompradorlarlabirliktegelişenbağımsızlıkmücadelesikarşısında,tambirkorkuvepanikiçerisinedüşmüşler,varlıklarını sürdürebilmek için, bugün sömürgecilere gönüllü ajanlar durumunagelmişlerdirvegiderekajanlıklarınıdahadaarttıracaklardır.Sömürgecilerin üzerimize sürdüğü bu güçler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık
mücadelesinigeliştirmedevehalkınyurtseverbirliğiniyaratmadabugün
önümüzdekienbüyükdüşmanlarıdır.Budüşmanlarbelirliölçüdegeriletilmeden,buajanyapıkısmiorandaparçalanmadanbağımsızlıkmücadelemizgelişemez.Faşistlerevefeodalkompradorajanyapıyakarşıgeliştirilenkararlımücadeleilehareketimizitibarkazanmışvebugüçlerevurduğudarbeilegücünüarttırmıştır.Mücadelemizinbuaçıkgelişmeyönü
iyicekavranmalıdır.Politikgelişmemiziçinbugüçlerekarşı-devrimcişiddetvazgeçilmezdirvedahayüksekdüzeydegeliştirilmelidir.Ancakşimdiyekadarkendibaşınavebizigeliştirmeyenaşırıorandakadrovemalzemekaybınayolaçaneylemlerdeyapılmadıdeğil.Bundansonrabutüreylemleresonvermeli,eylemlerinniteliği,siyasigelişmemizaçısındanyararları,askerivesiyasisonuçlarımutlakahesapedilmeli,sorumlukişilerin
bilgisidahilindemerkezibirşekilde,örgütlüveplanlıeylemleryapılmalıdır. Her birimde siyasi gelişmemiz için hedefler tespit edilmeli ve askeri
eylemler esas olarak bu hedeflere yöneltilmelidir. Gelişmemiz için devrimcişiddetgereklidirveeylemsizlikkabuledilemez.
5- BugünKürdistan’dasosyal-şovenvereformistmilliyetçiakımlar
genel bir dağılma süreci içindedirler ve etkinlikleri hemen hemen silinmiştir.Bugüçlerbugünküşartlardabaşhedefdurumunagetirilmemeli,bizigeliştirmeyecekzararlısürtüşmelerdenkaçınılmalı;gelişmemizehizmetedecekittifaklarakarşıdakatıdavranılmamalı,tabanlarınıkazanmayayönelikideolojikmücadelegeliştirilmelidir.Ancak“ÖzgürlükYolu”nunyaptığıgibidiğerlerinindesömürgecilerinbizeyöneliksaldırılarındanfaydalanmakisteyecekleriunutulmamalıdır.Bugibi
durumlarda ve gelişmemiz önünde ciddi engel durumuna geldikleri
yerlerdehertürlümücadeleuygulanmalıdır.
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6- Örgütlenmeninbiçimimücadeleninkoşullarınauydurulmalıdır.Sömürgeciliğeveuşaklarınakarşıgüçlübirsiyasimücadeleyürütmek,ancak güçlü siyasi ve askeri örgütler yaratmakla mümkündür. İdeolojik
mücadele aşamasının gevşek grup ilişkilerine dayanan örgütlenme ve
amatör çalışma yöntemleriyle böyle bir mücadele yürütülemez. Bugün
bizdegevşekgrupilişkilerihâlâegemendirvebubazıgüçlertarafından
hâlâ yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bugünkü örgütlenme aşamamızda,
grup ilişkilerine ve kişilere bağlılık, hizipçilik ve kariyerizmin temelini
oluşturmaktadır. Sorumsuzca ortalıkta istediği gibi dolaşan, kendisine
kafasıncaenüstyetkiyivererekbunagörehareketedeninsanlaravebu
türolaylaraazrastlanmıyor.Amatörçalışmahâlâbazıyörelerdeegemen
durumdadır.Birçokkişiolurolmazyerdeabuk-sabukkonuşarakmuhbir
durumunadüşüyorvefarkındaolmadanarkadaşınıihbarediyor.Bugibi
davranışlarhızlayokedilmelivebudurumdaolankişilereğitilmeli,düzelmeyenunsurlarcezalandırılmalıdır.Gevşekgrupilişkileriyerinesağlam örgüt bağları geliştirilmeli, amatör çalışma yerine profesyonellik
egemenkılınmalıvebuyapıyauymayanunsurlartasfiyeedilmelidir.Gelişigüzeldolaşma,rastgelekonuşmaengellenmeli,kişileryerinepartiye
bağlılıkvedevriminzaferinesonsuzinançgeliştirilmelidir.
Devrimcimücadeleyizaferegötürentemeletkenörgütlümücadeledir.Örgütlendirilenkişileregörevleri,sorumluolduğuyerveyetkileri
açıkolarakkavratılmalıdır.Herarkadaşaseviyesinegöregörevverilmeli,gençarkadaşlaragörevvermektençekinilmemeliveciddibirdenetim uygulanmalıdır. Her devrimci arkadaş verilen görevi başarıyla
yapmalıvedahaçokgörevalmakiçinazamiçabagöstermelidir.Örgüt
içerisindeboşalanyerlergecikmedendoldurulmalı,bununiçinyedekler hazırlanmalıdır. Örgüt yapısı içine giren herkes partiyi güçlendirmekiçindevrimcidisiplineveörgütkurallarınauymakzorundadır.Bu
kurallarıçeşitlibiçimlerdeihlaledenherkesmutlakacezalandırılır.

lıdır.Halkkitleleriilebağkurmak,onlarınsorunlarıylailgilenmekve
onları aydınlatmakla mümkündür. Ancak bu işte çok titiz davranmak
gereklidir.Çünkükibirliliği,bilgiçliğihalkyığınlarıaslakabuletmez.
Halkkitleleriyleaynıseviyedeyaşamak,onlarlakaynaşmak,fakatonlarıniçindekaybolmayıpilerletmekiçin,onlaraönderliketmekkomünistçalışmayöntemidir.
2- Bazı yerlerde geniş işçi ve memur kitlesiyle bağımsız olduğu
haldesankiyalnızonlarmücadeleedecekmişgibiaileleriylebağımız
hiçyoktur,yadaçokzayıftır.Halbukitoplumubirbütünolarakdevrimcimücadeleyeçekmek,kitleleridevrimcileştirmekve“işçiyiailesi
ile tanımak” gereklidir. Ailesinin durumu bir işçinin devrimcileşmesindeetkendirveaileyaşantısınındevrimcileştirilmesigerekir.Bunun
içinişçiaileleriyleilgilenmek,ilişkilericanlıtutmakvebirbütünolarakmücadeleyekazanmakgerekir.Aynıbiçimdemahallevesemtçalışmaları geliştirilmeli, aileler devrimci mücadeleye kazanılmalı ve
bununiçinözelkurumlargörevlendirilmelidir.Mücadeleyekazanılan
evleriyikullanılmalı,ilişkilercanlıtutulmalı,“evdeneve”ilişkikurulmalıdır. Bu mahalle çalışmasının esasıdır ve gizliliği korumaya uygundur.İşçivehalkkitlelerininekonomikvedemokratiksorunlarıyla
ilgilenilmeli, bu yöndeki mücadeleleri siyasi mücadele ile birleştirilmelidir.
3- Parti basınımız oldukça zayıf, basın tekniğimiz çok geridir. Bu
alanda büyük çabaların sarfedilmesi gerekmektedir. Bu yönde çeşitli
bölgelerden haklı eleştiriler yapılmaktadır. Ancak şurası da gerçektir
ki, bu işleri yapacak ve yürütecek kişiler bölgelerden sağlanmak zorundadır.Bütünisteklerimizerağmenhiçbirbölgeçeşitliteknikişlerde
çalışacak arkadaş gönderememekte, bu konuda bize gerekli yardım
yapılmamaktadır.Hattaçoğubölgedehangiarkadaşınnetüralanlarda
yetenekliolduğubilebilinmemektedir.Ciddiçabalarharcanmazsaelbettekibasımişizayıfkalacaktır.Birbaşkayanda,basımişindetitiz
davranmama,düzenliliğedikkatetmemedir.Merkezibasımlauğraşan
arkadaşlardergimizinadınıvebiryazınınbaşlığınıbileyanlışyazacak
kadar dikkatsiz davranabilmişlerdir. Bölgelerdeki durum da bundan
pekfarklıdeğil,hattadahakötüdür.Örneğindahaileridüzeydeyayın
yapmakiçinbizdenizinisteyenbirbölgeninbastığıbinbildiridenancakyüztanesininokunacakdurumdaolduğunuöğrendik.Büyükfedakarlıklarveonlarcadevrimcininkanıylakazanılanhareketimizinitibarınınbutürciddiyetsizliklerlezedelenmesineizinverilemez.Bukadar

b-Propagandavebasın-yayınfaaliyetlerihızlandırılmalıdır!
1- Bugünhalkkitleleriiçineyayılmaveköksalmadönemiiçindeyiz. Bu yönde bazı yörelerde ileri mesafeler katettik ve başarılar kazandık.Kitleçalışmasınıngeliştirilmesiiçindüzenlibirpropagandacı
ağı örgütlemek zorundayız. Ancak bazı arkadaşlar propaganda yapmaktaisteksizdavranmaktaveyetersizkalmaktadırlar.Herarkadaşen
genişemekçikitleleriilebağkurmayaçalışmalıvebundaistekliolma-

48

49

geriaraçlarlaçalışmamızarağmengereklidikkatgösterilirse,temizve
okunaklı, yanlışsız basım yapılabilir. Bu hareketimizin halka karşı
göstergelerinden biridir ve halk buna göre ciddiyetimizi ölçmektedir.
Ayrıcadiğermalzemelerdeolduğugibibasımmalzemeleridegerektiğigibitemiztutulmamaktavekorunmamaktadır.Hareketimizinkolektif malı olan bu araçları bu şekilde kullanmak harekete yapılabilecek
enbüyüksaygısızlıklardanbiridir.
4- Devrimciler çevrelerindeki olaylara seyirci kalamazlar ve tavır
almakzorundadırlar.Bölgelerdehâlâbirçokolayatavırsızkalınmakta,
sözlüveyazılıpropagandageliştirilmemektedir.Ancakbuyolabaşvurulduğundadaciddihatalarveseviyesizyazılarortayaçıktı.Geçenyıl
birbölgedeyazılanbirbildiri,ülkeçapındabizekarşıpropagandaaracıoldu.Butürciddihatalarişlenmemeli,basmakalıpyazıcılıktanuzak
durulmalıdır. Mücadelemizde şehit olan arkadaşlar yazılı propaganda
iledehalkatanıtılmalıdır.Yazılarseviyelivehitapedilenkitleninanlayacağıbiçimdeolmalıdır.Ayrıcaçıkarılanbildiri,broşürgibiyayınların-merkeziveyayerel-dağıtımıiyiörgütlendirilmelidir.Çeşitliolanaksızlıklaryüzündensınırlısayıdabasabildiğimizbroşürlerindağıtımı özel olarak örgütlenmeli, en geniş kitlelere ulaşımı sağlanmalıdır.
Butüryazılarbirlikteincelenmeli,eldeneledolaştırılmalıveözellikle
halk kitlelerine okunup açıklanarak etkin propaganda yapılmalıdır.
Ancakdağıttığıbildiriyiokuyamayanarkadaşlardavardır.Oysakibir
komünist yorulmaz; bir okuyucu ve inceleyicidir. Çıkarılan her yayınıniyiceincelenereközümsenmesi,arkadaşlaranasılmücadeleetmelerigerektiğikonusundaçokyardımcıolacaktır.

gördüğümüz şey, kadro eğitimine gereken önemin verilmediğidir.
Kadrolarındahagüçlükılınması,adaykadrolarıneğitilerekkadrodüzeyinegetirilmesiveçoksayıdaadaykadrokazanılmasımücadelenin
sürekliliğiaçısındanhayatiönemdedir.Bundaenküçükbirgevşeklik
veertelemeolamaz,herşartaltındabufaaliyetsürdürülmelidir.
2- Kişiliksizleştirilmeye çalışılan bir toplum içinden gelindiğinden
bizdekikişilikgelişimidezayıftır.Toplumunbuyöndeüzerimizdebıraktığıhertürlüetkiyiyıkmak,yepyenidevrimcibirkişiliğesahipolmakzorundayız.Bununiçindevrimcikadroeğitiminidahacanlıtutmamız, yaşamda birbirimize eğitici olmamız gerekir. Güçlü kadrolar
yetiştirebilmemiziçinteorikvepratikçalışmayıbirbütünolarakkavramamızvegerçekleştirmemizşarttır.
Bizde çoğu zaman; “iyi pratikçidir ama teoriden anlamaz” deniliyor. Olmaz böyle şey, o nasıl bir pratiktir ki, plansız ve programsız
gerçekleşiyor.Butüryanlışeğilimleryokedilmeli,teorikvepratikeğitimbirliktesürdürülmelidir.Teori,kitabibilgileriezberlemekdeğildir.
Olaylarhakkındayapılanyorumvegeliştirilensistemlidüşüncelerdir.
Budüzeyegelebilmekiçinherarkadaşmarksizmiveleninizmiincelemelivekavramalıdır.Herarkadaşinsancabiryaşamınancakülkemizinvehalkımızınkurtuluşuiçinmücadeleetmek,partiyeveyoldaşlara
komünistbirbağilebağlanmakolduğunukavramalıdır.Herdevrimci
arkadaş, emekçilere karşı sevgi duymalı, dürüst, yürekli ve engin bir
fedekarlıkruhunasahipolmalıdır.Şurasıbilinmelidirki,mücadelemiz
sayısız kişinin ender rastlanır fedakarlıklarıyla bu aşamaya gelmiştir
vebundansonradamücadelemizinkoşullarıböylebirfedekarlığıgerektirmektedir.Bütünarkadaşlarbitmezbirçalışmaazmine,devrimin
zaferine sonsuz bir inanca ve büyük bir kararlılığa sahip olmalıdır.
Önderseviyesindekiarkadaşlartarafındandiğerarkadaşlarpratikiçindeeğitilmeli,arkadaşlarınmücadeleazimlerisüreklibilenmelidir.
3- Devrimcibirörgütünvarolabilmesiiçinkendisineaitbirdisiplini
olması gerekiyor. Komünist partilerdeki disiplin, emekçilerin bilinçli
çeliktendisiplinidir.Görevvesorumluluk,alanınıdoğrukavramayıve
eksiksizgerçekleştirmeyiiçerir.Bizimgibizorvekarmaşıkbirmücadeleyi yürüten örgütler, disiplin sorununda daha duyarlı davranmak
zorundadırlar.Örgütyapısıiçinegirenherkespartikurallarınauymalı,
onunbirliğinikorumalı,halkakarşıonunitibarınayakışırşekildedavranmalıdır. Bu tür davranış dışına çıkanların, disipline uymayanların,
hizipçivekariyeristeğilimleriçinegirenlerinbizimiçimizdeyeriyok-

c-Güçlüveçoksayıdakadroyetiştirilmelidir
1- Her türlü örgütlenmesi dağıtılmış ve güçlü düşmanlarla karşı
karşıya olan bir halkı örgütlemek ve muzaffer kılmak için güçlü bir
öncüörgütgerekir.Böylebirörgütüancakherbakımdangüçlü,azimli
ve kararlı komünist kadrolar oluşturabilir. Yüzyıllarca ülkesine ve
emeğine yabancılaştırılmış, politika dışına itilmiş bir toplumu politik
mücadele içine çekebilmek için, her kesim içinde adım adım politik
mücadeleyi geliştirmek gerekir. Böyle bir toplumu bilinçlendirmek,
örgütlemekvemücedeleyeçekmek,ancakgüçlüveçoksayıdakadronunoluşturduğuöncübirgücünyürüteceğimücadeleilemümkündür.
İşte bu noktada “her şeyi kadrolar belirler.” Bizde son dönemlerde
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tur.Bütünbunlarbizeyabancıdırvemücadelemiziengellemeyiamaçlar.Butürdavranışiçinegirenherkesmutlakauygunbirtarzdacezalandırılmalıdır.
4- Bazıarkadaşlaryanlışdavranışlarıeleştirmektençekiniyor,bazılarıdaeleştirilmektenkorkuyorvesabırsızdavranıyor.Bazıarkadaşlarıneleştirilerioldukçakırıcıoluyorvemücadelemizezararveriyor.
Bu tür davranışlar tümüyle yanlıştır. Komünist bir örgüt içindeki sorunlareleştiri-özeleştiriyöntemiileçözülür.Herarkadaşyanlışgördüğü davranışları mutlaka eleştirmeli ve eleştiri yapıcı olmalıdır. Hata
yapan arkadaşın eleştirilmesi, arkadaşı eğiteceğinden; hatayı eleştirmekoarkadaşıngelişmesineyardımcıolmakdemektir.Herdevrimci
arkadaşyaptığıhatayıbüyükyüreklilikleeleştirebilmeliveondanders
çıkarmalıdır;diğerarkadaşlarıneleştirilerinisaygıyladinlemeliveonlardan yararlanmalıdır. Eleştirilmekten korkanlar ve kendi hatalarını
gözardı etmek isteyenler zayıf kişilerdir. Hareketimiz içinde eleştiriözeleştirimekanizmasımutlakaişletilmeli,hatalardandersçıkarılmalı
ve bir daha tekrarlanmamalı, eleştiri yapıcı olmalı, arkadaşların ve
mücadelemizingelişmesinehizmetetmelidir.
5- Bazıyerlerdevebazıarkadaşlardagelişigüzelharcama,düzensizyaşantıvehareketinmaddidurumunungelişmesiiçinçabaharcamamaeğilimleriningittikçearttığıaçıkolarakgörülmektedir.Bazıkişiler,hareketinotoritesindenyararlanarakkişiselkazançsağlamakisterken,bazılarıdahareketinsırtındanasalakbirşekildegeçinmeyeçalışmaktadırlar. Bu tür davranışlara müsade edilemez ve mücadelemiz
kimseningeçimaracıdurumunagetirilemez.Kesinbirirdelemeyapmak,butürunsurlarıaçığaçıkarmakveuygunbiçimdecezalandırmak
gereklidir.
Herkesçokiyibilmelidirki,hareketimizintekdestekleyicisivetek
dayanağı halkımızdır ve halkın malını çarçur etmeye, kendi keyfince
harcamaya kimsenin hakkı yoktur. Bunu yapanlar kadar, yapılmasına
gözyumanlardasorumludurlarvebudurumhalkınmalınakarşısaygısızdavranmakdemektir.Düzensizyaşantıvegelişigüzelharcamalara izin verilmemeli, eleştirilmeli ve cezalandırılmalıdır. Mücadelemizintarihindeönderarkadaşlarbizebukonudaenbüyükdavranışörneğivermişlerdir.Herarkadaşbudavranışlarıörnekalmalı,hareketin
maddidurumunugeliştirmekiçinazamiçabaharcamalı,elindebiriktirdikleriniçarçuretmemelidir.
6- Yüzyıllardıryabancıegemenlikaltındakiülkemizdekadınlarımız

dakoyubirfeodalbaskıaltındatutulmuş,toplumsalolaylardansoyutlanmışvetamolarakerkeklerinbirerhizmetçisidurumunagetirilmiştir. Bugün kadınlarımızı bu durumdan kurtarıp devrimci mücadeleye
kazandırmayaçalışırken,devrimciolmayaçalışanbazıerkekarkadaşlar eski anlayışlarını bir türlü terketmemektedirler. Evinden dışarı çıkıncadevrimci,fakatevinegirincebirfeodalgibidavrananarkadaşlar
vardır.Birdevrimcibütünyaşamıiledevrimcidir,arkadaşlarınbudurumuhoşkarşılanamaz.Arkadaşlaraileyaşantılarıilebirliktedevrimcileşmelidirler,ancakbuyapıdagüçlüdevrimcilerdurumunagelebilirler.Bununkarşıtıolarakkadınlararasındadakadın-erkekeşitliğiadına doğma eğilimi gösteren küçük-burjuva ukalalıkların devrimclikle
hiçbirilişkisiolamaz.
Bir başka yanlış eğilim de arkadaşlar arasında cinsiyet ayırımına
göregörevbölümüyapmaeğilimidir.Komünistlerarasındagörevalmadacinsiyetayırımıkesinlikleyokturveherkomünistgücüveyeteneğiölçüsündebaşarabileceğigöreviüstlenir.Görevlendirmedegözönündetutulacakteknoktagörevverilecekkişininyeteneği,seviyesive
göreveuygunluğuolmalıdır.Kadın-erkekherarkadaşmücadeleninher
alanındaveherdüzeydegörevalmakiçinhazırlanmalıdır.
Birbaşkasorunevlilikilişkilerivedevrimciailesorunudur.Bizce
devrimciaile,ülkemizvehalkımızınkurtuluşunahizmettemelinde,
partiye ve yoldaşlara bağlılığı geliştiren, karşılıklı sevgi, saygı ve
güvenedayanarakkurulanailedir.Komünistleriçinenyücebağparti
bağı,devrimciarkadaşlıkbağıdır.Diğerbütünbağlargibi,ailebağı
dayoldaşlarabağlılığınvemücadelemizingelişmesinehizmetetmelidir. Her örgütlendirilmiş devrimci arkadaş, bu ilkeyi benimsemek
vebunauymakzorundadır.Ayrıcasempatizanlararasındamücadelemiz e yar arl ı olac ak evl il ik ilişk il er in in gel işt ir ilm es in e yard ımc ı
olunmalı,komünistkurallarınuygulanmasınagirişilmemelidir.Devrimciaileilişkileriiçinegirmekisteyenarkadaşlardürüstveaçıkyürekli davranmalıdırlar; gizli ilişkiler bize yabancıdır ve mutlaka cezalandırılır.Ayrıcaherarkadaşhareketimizinçıkarlarınıngerektirdiğiilişkiiçinegirmekzorundadır.Bukonulardaönderseviyedekiarkadaşlar açık davranmalı, bu tür sorunları uygun biçimde çözmelidirler.
7- Sonolarakçokönemlibirsorunadeğinelim.
Tutuklulukanındapolisekarşıtavır:
Bukonudabirçokolumsuzluklarolmasınarağmen,yoldaşlarınaörnek

52

53

olacakdevrimcidirenişgösterenarkadaşlardaazdeğildir.Polishertürlü
yöntemikullanaraktutukluarkadaşlara,özelliklehareketimizekarşısuç
işletmeyeçalışmaktadır.Tutuklananherarkadaş,enküçükbirkararsızlığadüşmeden,polisindüşmanolduğunuvemücadeleetmekgerektiğini
aklındançıkarmadanhareketetmeli,düşmanakarşıenküçükbirsuçlulukduygusuiçinegirmedenmücadelemizinzaferineolaninançvehaklılıkduygusunuhakimkılmalıdır.Bizyalnızcahalkımızavepartiyekarşı
sorumluyuz,ancakbugüçlerehesapveririz,bunundışındakigüçlerehesap vermek zorunda değiliz. Tutuklanan her arkadaş, tutuklanma durumunagöreyatümilişkileriniinkaretmeli,yadaPKKsempatizanıolarak
Program,ManifestoveBildirge’dekigörüşlerindoğruvehaklıolduğunu
savunmalıdır.Herikidurumdadadevrimciilişkileriniaçıklamamalı,partiyeveyoldaşlarazararvericidavranışiçinegirmemelidir.Poliskarşısındaküçülerekbirermuhbirdurumunadüşenlermutlakahakettiklericezayıalırlar.Devrimcilerindenendiğisondenektaşıtutuklulukanıdır;devrimciler orada yürüttükleri direniş mücadelesi ile kendilerini diğerlerinden ayırırlar. Her arkadaş böyle bir durumda iradesine egemen olmalı,
inancınıcanlıtutmalıvegöstereceğikararlılığındevrimcimücadeleyiçelikleştireceğini ve geliştireceğini bilmelidir. Sömürgeci mahkeme ve işkencehanelerdedevrimcimücadeleyükseltilmeli,devrimcionuryüksekte tutulmalıdır. Ancak bu tür davranış içine girenler halkımıza saygılı
davranmışolurlarvekomünistolmayüceşerefinitaşırlar.
Proleteryaya,halka,partimizeveyücekomünizmdavasınasonuna
kadarbağlı,yiğit,fedakar,yaratıcıveönderdevrimcilerolalım!
Kahrolsunemperyalizm!
Kahrolsunsömürgecivefeodal-kompradordüzen!
YaşasınbağımsızlıkmücadelesindebirleşenKürdistanhalkı!
YaşasınhalkımızınönderiPartiyaKarkerênKurdistan!
15Ağustos1979
PKK-MK

Not: (PartiÖnderliği’nindeğerlendirmeleriPKK-MKtarafındantalimathaline
getirilmiştir.)

1980yılı
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Abbasarkadaş!

“Türkordusuiçvedışgericiliğinbütünolanaklarınıkendisinedayanak yaparak üzerimize geldiğinde, elbette ki her şeyden önce inkarcı
olmayacak,halkımızınbağımsızlıkveözgürlükumutlarınıaslaterketmeyecek, onlardan soyutlanmayacaktık. Zindanlarda, dağlarda ve
dışardabudeğerleresonunakadarbağlıkalınacaktı.Yaniilkeseltavır
böyle olacaktı. İkincisi; bu ilkelerle bir bütün olan parti varlığımızı,
builkelerleortayaçıkandeğerlertemelindekorumasavaşıverecektik.
Yani Kürdistan halkının yıllarca içinde yaşadığı savunma stratejisini
devrimcibiriçeriğebüründürerek,günümüzdeyenidenkurtuluşhareketinin saldırı stratejisi durumuna dönüştürmek için her şeyin yapılmasızorunluydu.”
AbdullahÖcalan

1- EbuMedyagilinüstdüzeydenbirsorumlusuylagörüştüm.Eskiyenazarankonumumuzadahadeğerverdikleriveileridebununolumlu sonuçlarının daha da artacağı kanısındayım. Bu her şeyden önce
Türkiye’nin Arap ve islam gericiliğiyle geliştireceği ve Amerika’nın
Basra Körfezi’nde girişeceği askeri eylemlere katılmasına bağlı olacaktır.ŞimdikidurumlarTürkiye’ninböylebirpolitikadeğişikliğinehiç istememesine rağmen-, emperyalizme bağımlılığının sonucu olarak yöneleceğini göstermektedir. Bunun karşıtı olarak Arap ilerici
güçlerinin bu politikaya karşı Kürdistan ve Türkiye’deki hareketlerle
dayanışmaarayacaklarıvedestekleyecekleribeklenmelidir.Şimdipratik olarak atılan adımları daha da sıklaştırmamız yeterlidir. Eski tip
yardımlarısürecektir.Ayrıcabizdenbirtemsilcigerekliolduğundagörüşebilir.Budurumkonuşuldu.Yalnızönemlivehazırlıklıolarakgizliliğe önem vererek bu ilişki sürdürülmeli. Ayrıca onların önerdikleri
ilişkibiçimleridahauygunolurveuyulmalı.
BuaradaŞimal’ledeilişkileriyileştirilerek,adetaaynıcepheilişkileriymişgibidavranılaraksürdürülmeli.Pürüzlerolsabileaçığavurulmamalıdır.Eskidenolduğugibi,aracıgibidedavranabilir,amabiz de
zaman zaman direkt ilişki sürdürmeliyiz. Behzat’ın durumu konuşuldu.Onlarındaşüphesivar.Sanırımarayacaklar.İleridebudurumdaha
netleşebilir.Yaoyundur,yadaIrakajanıdır.Dengesizolmaihtimalide
vardır,amayinebudurumlardailişkilibirdengesizlikolsagerek.
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2- IrakKomünistPartisi’yleben debutipgörüşmeleryaptım.Genel sekreter ile görüştüm. Keza Irak’ta Kürdistan’da görüşülmüş.
Önemliolandahaiçtenvepratikadımlarınatılmasıdır.Bizbunubekliyoruz. Yine de görüşebilirsiniz. Gerekirse burada benimle görüşme
randevusunualabilirsiniz.EbuCengovasıtasıylabugörüşmesürdürülebilir.Oradanarayacağız.
3- GerekUrfa,gerekbenzeriyerleriçindahaönceönerilenhususlar
uygulansaydısonyakalanmalarolmayacaktı.E...’şığındurumundagecikildi.Hiççalışmaolmasaydıdahaazzararlıolacaktı.BuradakiBatmanlılarsorunoluyorvearkadaşBatman’dakiyapıdankuşkulanıyor.
Mehmet’in tutuklanması da nerelere dayanıyor, bilmiyoruz. Sorumlu
arkadaşın yetersizliği ve duyarsızlığı yüzünden MİT’in yapıyı etkileyebileceği söyleniyor. Buna göre gereken uyarı ve görevlendirmeler
tekrar tekrar yapılmalı ve gözden geçirilmelidir. Çeşitli bölgeler için
aceleyegelengörevlendirmeleryerine,araştırmayadayanan,özlü,gizli,darilişkileresasıuygulanmalı,aksihaldegenişçalışmalaragirişilmeli.Grupveçevrelerbellibirsüreuyarılarakolduğugibibırakılabilirensonçareolarak.Dahaöncekiuyarılarveyenidurumlargözönünegetirilerekbukonudakicanlılıkveuyanıklıksüreklikılınmalıdır.
4- Yirmibeş-otuzkişilikciddibirgrubundahaeğitimolanağıortaya
çıkmış bulunuyor. Değerlendirmek gerekiyor. Bu sefer istenecek unsurlarkesinliklenitelikleribilinenkadroadaylarıolmalıvemücadele
azmi yüksek kişiler olmalı. Mümkünse Kuzey illerinden istenmeli.
Kars,Ağrı,Muşyöresindenalmayaöncelikverilmeli.AyrıcaDersim
grubugelebilir.Diğervilayetlerdendurumusıkışıkolanlarveyakalanmamasıgerekenlerihemenalın.İlişkikurarkurmazkarşıdanbugelişler mümkün olduğu ölçüde hızla sağlanmalıdır. Zaten yapıyı bu yoldanrahatlatmakaçısındandabubirtedbirdir.
5- Kendi olanaklarınızla yayın faaliyetini geliştirmeniz uygundur.
Hatta mümkünse Türkçe bildiriler basılarak karşıya da gönderebilir
veyabununolanaklarıaraştırılır.YinedediğimizIrak-İran’ageçişyolu
hazırhalegetirilmelidir.Bugüçbirsorundeğildir.Ayrıcaonlarcada
ilişki için bu önemlidir. KUK ilişkilerini bu araca borçludur. Bu olanakbizdedahagüçlüolsa,ancakbizeyönelebilirler.Bukonudasomut
-yol,görevliörgüt-bekliyoruz.
6- Hapishaneveaileleriylebağımsız-ayrı-birdayanışmakomitesi
direktmerkezebağlıoluşturulmalıvehareketegeçirilmelidir.Buişartıktektekçabalarlaolmaz.Mutlakadüzenveörgütgerektirir.

7- Almanyaveİsveçiçintelefonnumaralarınıyazıyorum.Merkezve
il sorumlularına verilerek gerekli uygun bilgiler ustaca buralara aktarılmalıdır. Bu aşamada iletişim çok önemlidir. Uygun yer ve kişiler bunu
sağlayabilir.ÖzellikleDiyarbakıriçinsüreklibirkoordinasyonbürosuna
benzerbiraygıtoluşturulmalıydı.Birkaçyerdensağlanacak,hattagerektiğinde umumi telefonlarla, gerektiğinde şifremsi yöntemlerle Almanya
veİsveç’ebilgiaktarmakzorolmayacaktır.Tabiidirektbizebağlıkanallarındaoluşturulması,hattaAvrupaörgütlenmesinebağlıkişilerinkendi
adlarınatemsilcigöndermelerideolacaktır.Gazetemeselesiiçiniletişim
şarttır.Legalkonumuolankişilerinbualandayapacağışeylerazdeğildir.
Büyükbiriletişimsizlikvardırvegelişmeyiengelleyenbirdurumdur.
8- MehmetHoca-MehmetKarasungur-Beyrut’tadır.Bellibirsüre
orada olacaktır. O kişiye bu konu şöyle açılabilir: Siverek pratiğinin
değerlendirilmesiyapılacaktır.BukonudaoradaçalışanlarlaHocagörüşmektevedeğerledirmeyapmaktadır.Kendisidebuyapıyadahildi.
Kendisiyledekonuşmasıgereklivedoğrudur.Kendisibukonudaüzerinedüşeniyapmalı.Yapılanhatalarıgörmeli,belirtmeli,gerektiğinde
arkadaşlığınıeniyişekildesürdürmelidir.Herşeyasılşimdiciddiolarak ele alınmaktadır. Kaçınmamalı, ayrıca kendisini güç duruma düşürmeyiz.Ailedurumunuhesabakatarız.Buhususlaraktarılırkenfaaliyetlerhakkındagenişbilgivermebiçimindeolmamalı,dahaçokkendisiniaydınlatmalıveumutlandırmalıdır.İllegörüşmekistersekendisi
debirazeğitilmekşartıylaB…gelebilir.Amadurumuelverişlideğilse
bukonuaçılmamalı,ilerdekendisiylegörüşüleceğiniveilişkileriuygun bir şekilde ayarlanacağı belirtilmelidir. Biraz daha sorumluluk
duygusu onda geliştirilmelidir. Ayrıca aile durumunda kendisinden
aşırıfedakarlıkistendiğibirhataolarakbelirtilebilir.Amaeğerkendisi
bizebağlıolursahiçbirzamanyalnızbırakılmayacağınaveayrıcabizimdeyokolmayacağımıza,engüçlükalacağımızainanmalıdır.
9- Para kalabilir veya gönderebilirsiniz. Zeren’le de uygun bir zamandagörüşebilirsiniz.Dahaöncedeğinildiğigibi,diğerbenzerdurumu olanları da şimdilik kaybedip, polise yem ettirmek için idare etmek, hatta yararlanmak gerekir. Bu konularda uzun vadeli politik çıkarlarıgözönünealınarakhareketedilmelidir.ZekiAktaşdakardeşinindurumuüzerindedurulduğuvegerçekyerininbirdahaaçıklanacağınıbelirtebilir.Eğerdevrimciliğineinanıyorsavesahtedeğilsekendisindendevrimcitutumbeklenir.
10- Şemsettin-ŞemsettinAktaş-ailesigelsin.M…eveyerleştirebi-
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liriz.Böylesidahauygundur.
11- BenartıkZübeyirvebenzerikişilerlegörüşmüyorum.Güvenlik
veistismarnedeniyleböyle.Amaİsmet’lersorarsagüvenlikveçalışmalardanötürübudurumdahareketinzorunluolduğu,örgütçedeböylearzuedildiğibelirtilebilir.
12- Orhan’ınmektuplarıAlmanya’daçoğaltılıpdağıtılabilir.Ülkede
degenişdağıtmakuygunolmazmı?
MektubutamamladığımdaBeşir’ingeldiğihaberverildi.Notumuzdakihususlarafazlacevapverilecekkonuyok.YalnızFırat’larındurumuvar.Bencedeeylemhayliriskli.Yapılsayakalanmavekayıpihtimali fazla. Yine de üzerinde durulabilir. Ama bu amaçla uzun süre
beklemeleridoğruolmaz.BenceFırat,ReşoveSuphihempolitikdurumları,hemdearanırtipolmalarınedeniyleistenmelivevakitkaybetmeden bu tarafa alınmalılar. Özellikle istiyorlarsa şimdilik orada
kalabilirler. Kaldı ki, eylem hepsinin bulunmasını gerektirmez. Hatta
hepsinin katılması hatalıdır. Şimal’den veya E. Medyan’dan -direkt
değil-gereklimalzemeistenebilir,-özelbireylemiçindenilir.Bukonudafazlagecikmedoğrudeğildir.Urfa’daolduğugibiburadadaolmasın.Ayrıcailişkidurumlarınabakaraközellikledurumukritikleşen
unsurlarayolgöstermekgerekir.Helebuunsurlarınbulunmasızorunlu değilse ve fazla başarılı olamıyorlarsa yakalanana dek bekletmek
haksızbirdavranıştır.
Selamlar
Ammar*

*

Ammar: PartiÖnderliği

Hiv’e!

Uzunzamandırilişkilerimizdekopuklukvar.İlişkikanalıoluşturulamadığından haberleşme şu ana kadar mümkün olmadı. Gelişmelerden habersiz kaldık. Gelişmelerden haberdar olmamız ve istediğimiz
şeylerin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki hususların derhal yerine
getirilmesigerekir.
1- Antep’tenBesiarkadaşıalıyoruz.Buarkadaşıbizkendimizalacağız,haberinizolsun.
2- SizdenHiv’inadresinivebütüneyaletvebölgelerinadreslerini
istiyoruz.Buadreslerienkısazamandabizeulaştırmanızgerekir.Ayrıcabunlarlahangirumuzlarlailişkikuracağımızıdabelirtmenizgerekir.Çünkübizgerektiğindedirektbölgelerleilişkikuracağızveonlardantaleplerdebulunacağızveyaarkadaşgöndereceğiz.Bununiçinde
bölgeleri uyarmanız gerekir. Biz ilişki kurduğumuzda şaşırmasınlar
veyakargaşalıkçıkmasın.Bölgelerleilişkikurarkenbizsizinrumuzla
ilişkikuracağız.
3- Hiv’denbirarkadaşdışilişkileriyürütmeklegörevlendirilsinveyaHiv’deneğergörevlendirmiyorsanızHiv’ebağlıbirtemsilcigörevlendirin.Buarkadaşıngörevişualacaktır:YurtdışıileHivarasındaki
ilişkileri yürütecektir. Bu arkadaşın bu görevi yerine getirebilmesi
için,kendinebağlıbirörgütoluşturmasıgerekir.Tekbaşınaböylebir
görevi yerine getiremez. Bu arkadaş kendisine bir merkez yer tayin
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eder.Kendisiylesizinaranızdakuryeoluşturur.Kendisinebağlıkişiler
oluşturur ve bu kişileri çeşitli yerlerde yerleştirir. Kendisine bağlı
oluşturacağı kişiler deşifre olmamış, dürüst ve güvenilir yurtsever
köylülerolmalıdır.Çokgüçlü-teorikolarak-olmalarıgerekmez.Sadecebunlarlakonuşurveişinönemini,nasılçalışmalarıgerektiğinikavratır.Kısacasıbuişiyapabilecekkişilerolmalarıyeterlidir.Bugörevlendireceğikişileriyerleştireceğiyerlerşuralarolacaktır:İslahiye,Suruç,Ceylanpınar,Nusaybin.YaniTürkiye-Suriyesınırboyunuörgütleyecektir. Bu sınırdaki kazalarda ve köylerde örgütlenme yapacaktır.
Buşununiçingereklidir;eşyaveinsannaklivehaberleşmeiçin.Biz
buradanarkadaşveeşyagönderirsekbunlarınbuoluşturulacakyollar
vasıtasıylasizeulaşmasıveyaistenilenyereulaşmasıiçin.Aynışekildesizingöndereceğinizkişi,haberveeşyalarınbukanallarvasıtasıyla
butarafaulaşmasıiçin.
Özellikle köy ve dağ yolları geliştirilmeli, konaklama yapılacak,
barınabilecek köyler oluşturulmalıdır. Ayrıca İran hududu için de bu
geçerlidir.İranhududundabuarkadaşkendisinebağlıadresler,kişiler
oluşturacaktır.İ...arkadaşadabildirin,odasınırınöbürtarafındaarkadaş görevlendirsin. Bu taraftakilerle onlar arasında ilişki kurulsun.
Mesela İ...’ye arkadaş veya haber göndereceksiniz; hemen yurtdışı
ilişkileri ile görevli arkadaşa bunları teslim edeceksiniz. O kendisine
bağlıkişileregönderecekveonlardasınırınöbürtarafındakiarkadaşa
ulaştıracaklarveodaİ...temsilcisiolanarkadaşaulaştıracak.İ...’daki
arkadaş da size aynı kanalla başvurur. Burası için ise, yine yurtdışı
ilişkiliolanarkadaşateslimedersiniz;okendisinebağlıkişilereulaştırır ve onlar da bu tarafa aktarır, bu taraftakiler de bize ulaştırır. Bazı
kanalları,görevlendirilenkişileri,adresleribizebildireceksiniz.İ...kanalınıdaİ...’dakiarkadaşabildireceksiniz.Bizdebutaraftakigörevlendirdiğimizkişilerisizebildireceğiz.Buenkısazamandagerçekleştirilmelidir.Bugerçekleştirilmezseişleryürümez.Buihmalegelmez.
Şuandaenönemlisorunbudur.Bütünağırlığınızıbunavermelisiniz.
Çünküyakındaarkadaşvemalzemeulaştıracağız.Bunlarıulaştırabilmemiziçinbukanallarınoluşturulmasıgerekir,yoksamümkünolmayacaktır.Buarkadaş,özelliklesınırboylarındantaülkeniniçkesimlerinekadarulaşılabilecekşekildeemindağveköyyollarıgeliştirmelidir.MeselaSuruç’tanbirmalzemebuyollarlataAdıyaman’aulaştırabilmelidir. Bunun ulaştırabilmesi için oraya kadar yollar, kişiler ve
köyler bulması gerekir. Bir de biz geçirdik ve bu unsurlardan birine

teslimettik;okişinereyevekimeulaştıracağınıbilmelidir.Bunuarkadaş iyice görevlendirdiği kişilere kavratmalıdır. Tek bir yer sakıncalı
oluyor.Orasıolmadımıişlerolduğugibiduruyor.Onuniçinnekadar
yervekişiörgütlendirilirseokadarişlerbasitleşir.BukonudaBolşeviklerin çalışması örnek alınmalı. Iskra’yı nasıl yurtdışından yurdun
içlerine kadar götürebiliyorlardı. Hiv kendisi de bununla uğraşamaz,
uğraşırsaeğerbaşkaişleraksarvebudatamyapılamaz.Onuniçinbir
temsilcigörevlendirilmelivebuarkadaşagöreviiyicekavratılmalıve
arkadaşkendisinebağlıbirörgütörgütlemelidir.Buörgütleyeceğikişilersırfbuişiçinçalışacaklarvebaşkaişlerdeçalışmamalıdırlar.
4- İ...’dakiarkadaşlahaberleşin.İ...temsilciliğiadınagönderilentalimatıdahemenulaştırınkendisine.İ...’aeğitimiçinarkadaşgönderin.
Bunu oradaki arkadaşla kararlaştırın. İ...’a göndereceğiniz arkadaşlar
Ağrı,Dersim,Kars,Elazığ,Bingöl,Muş,Van,Hakkari,Siirt,Diyarbakır’danolmalıdır.Göndereceğinizarkadaşlaraskerieğitimiçinolmalı.
Dürüst,mücadeleyebağlıveazimliolan,fizikiyapısıelverişliolanyaniherhangibirhastalığıolmayan-,arananvesempatizanolabilirler.
Sayıları en az otuz olmalıdır. Oradaki arkadaşla bunu kararlaştırın.
Daha fazla olursa da olur. Şart değil kadro olmaları. Diğer illerden
oraya göndermeye gerek yok. Buraya Antep, Adıyaman, Urfa, Mardin’dengönderilir.YanlızdahaönceD...arkadaşlaburayagönderilecek bazı kişiler tespit edilmişti. Bunların bir tanesi Ağrılı, iki tanesi
Muşlu,ikitanesiKarslı,ikitanesiBingöllü.Buarkadaşlaryineburaya
gönderilmelidir.Birayiçindeburayaotuzkişigöndereceksiniz.Yedi
tanesi yukarıdaki arkadaşlardır. Diğerleri de şunlar olacaktır: Hamza
veAskerAntep’ten,Kadir-ODTÜ-,Ekrem,-buarkadaşındurumuelverişliysekonuşulurgönderilir.BuarkadaşevlidirveAntepsorumlusuarkadaşbilirbunu.Adıyaman’danMahmutOkveikikişidaha,Urfa’danAbdurrahman,Viranşehir’denVeysi,-eğerilişkileridevredeceğibiribulunursa.Hilvan’danüçkişi,Bozova’danNecipveyaOsman,
Vanlı Fethi, -bu arkadaş Diyarbakır eğitimde öğrencidir ve İngilizce
biliyor.Batman’danEfe,Dursunarkadaş,Mardin’denŞemseddinilişkilerinidevretmelidirvedörtkişibunlarArapçabilenlerdenolmalıdır
kesinlikle.BunlardanbiriNusaybin’deterzidirvegelmelidir.Antep’te
ÖmerHocaveAdıyaman’daMehmetAkarHocailekonuşmalıdır.Bu
ikiarkadaşaşusöylenmeli;eğerciddigörevlerüstlenmekistiyorlarsa
gelmelidirler. Biz bunların ciddi görev üslenmesini istiyoruz ilerde.
Kendilerikabulediyorsagelsinler,siyasieğitimetabiitutulacaklarve

62

63

görevüstlenecekler.Buarkadaşlardanpasaportalabilecekleralsınhemen.Yoksaalamayacakdurumdalarsagerekyok.Buarkadaşlarınbu
birayiçindegelmelerigerekir.Gelirkenyanlarındaüçadetfotoğraflarıbulunsun.Eğermümkünsefatoğraflarınhepsinitoplayınveilkgelecekolangruplabirliktefotoğraflarıgönderin.Bizkimliklerinihazırlayalımvegeldiklerindekimliklerihazırolur,beklemedenhemengiderler. Bu arkadaşları bekliyoruz. Hatta sıkışık durumda olan arkadaşları
dagönderingelsinler.Yerlerinearkadaşbıraksınlarveilişkilerinidevretsinler.
5- Afganistan ile bildiriyi İran ve Türkiye temsilciliğine gönderin.
Bütün bölgelere de birer adet gönderin. Uygun sayıda çoğaltılsın ve
kadrolaradağıltılsın.
6- Türkiye ve Kürdistan gruplarıyla olumlu ilişkiler geliştirilmelidir.Ajangruplarlahariçtabiiki.Gereksizsürtüşmeleregirilmemelidir.
Çeşitli ittifaklar ve ortak eylemler geliştirilmelidir. Bunun bize yararı
çokolacaktır.Solanlayışlarkesinlikleterkedilmeliveeleştirilmelidir.
Gereksizeylemlerhareketinitibarınızedelemektevekarşı-devrimcilerinişineyaramaktadır.
7- Cezaevlerine arkadaşlarla ve aileleriyle iyi ilgilenmelidir. İhtiyaçlarıkarşlanmalıdır.Bununiçindemerkezebağlıtemsilcigörevlendirilmelidir.Butemsilciarkadaşbirgrupörgütlemelidir.Bugrupvasıtasıylabütüncezaevlerindekiarkadaşlarlasürekliilişkihalindeolmalıdır.Bölgelerininisiyatifineterkedilmemelidir.Çünkübölgeleryeterince bu konuda titiz davranmamaktadırlar. Bu sorun da ciddidir. Eğer
avukatlar davalara girmiyorsa -ki biz böyle duyduk- Uluslararası Af
Örgütü’ne başvurur ve temin ederiz. Bu konuda da propaganda canlı
tutulmalıdır.Arkadaşlarınaileleriziyaretleregitmemelidirler.Buailelerleolumluilişkilerbizeyeterlidir.İçerdekiarkadaşlarimkanlardahilindebilgisahibikılınmalıdırsürekli.Dışardamücadeleningelişipgelişmemesindenendişeduymamalıdırlar.Mücadeleyükseltilecektir.Bu
konudagüvenleriniyitirmemelidirler.Olumsuzluklarderhalmüdahale
ilegiderilmelidir.
8- Merkezebağlıbirtemsilcigörevlendirilmelidir.Butemsilcibelgetoplamalıdır.Gazetelerde,dergilerdebizimleilgiliyazılarıtoplamaladır.Diğerhareketlerinçıkardığıbizleilgilibildiri,yazıvebroşürleri
toplamalıdırlar. Bizim çıkardığımız yazı ve bildirileri toplamalıdır.
Bunudaancakbölgelerdegörevlendireceğikişilervasıtasıylayapabilir.Birernüshalarınıoradaarşivlervebirernüshalarınıdatoplayıpon-

beşgündebiryurtdışıtemsilcisineteslimederveodabizegönderir.
Budaönemlidir.Bölgelerdegörevlendirdiğikişilerayrıcafotoğrafda
çekmelidirlerolaylarlailgili.Fotoğraflardahabelgelivesikalardır.
9- YakalananŞükrüHoca(ŞükrüGülmüş),Şirket(RızaAltun),Felemez, Cahit (M. Cahit Şener), Bozo Hüseyin (Hüseyin Gürgöze) ve
dahavarsabugibiarkadaşlarınifadelerihakkındavetutuklamalar,işkenceler hakkında bilgi göndermelisiniz. Ayrıca ölen arkadaşlar hakkındavekimlertarafındanvuruldukları,resimleri.
10- MilletvekiliA.T.ilebirarkadaşkonuşmalıdır.Durumununtehlikeli olduğunu ve yurtdışına çıkması gerektiğini ve hareketin böyle
değerlendirdiğinivekendisindençalışmabeklendiğinedair.Bütünhazırlıklarınıyapsın,ailesiniçıkarabiliyorsaçıkarsın.Çıkmakistiyorve
çalışmakistiyorsabizimkabuledeceğimizsöylensin.Bütünhazırlıklarınıyapsınveçıksın,bizilişkikurarız.Hattakendisineadresveririz.
Çıktığındaarkadaşlarbulur.Onutanıyanbirarkadaşkonuşmalıdırve
buçokgizlitutulmalıdır.Çıktığındanetipsorunlarolabilir,bunuenineboyunadüşünmelidirveonagöretedbiralmalıdır.Onuyurtdışında
bizkorurvebarındırırız.
11- Cezaevlerinde çıkabilecek arkadaşlar çıkarılmalıdır. Özellikle
sivil cezaevlerinde bu mümkündür. Diğerlerinde zor olabilir. Bunun
için debirarkadaşınsorumluluğundabirgruparkadaşgörevlendirilebilir.Bugrupbuişlesadeceilgilenmelidir.Bukadararkadaşıçürümeye terkedemeyiz. İçerde güvenlikleri tehlikede olanlar için imkanlar
varsasilahverilmelidir.
12- İngilizce, Fransızca, Arapça bilen arkadaşlar bulunmalıdır.
Dışardailişkigeliştirebilmekiçinçoktercümanaihtiyaçvar.Özellikle
yüksek okullarda varsa bu tip arkadaşlar geliştirilmelidirler ve yeni
unsurlarbulunmalıdır.
13- Resul arkadaş eğer orada barınamıyor ve yararlı olamıyorsa
İran’a gönderilmelidir. İlişkilerini bir kişiye devretsin. Zaten çok lakayt davranıyor. Eğer iş yapamıyorsa orada kalmasına gerek yok.
İran’dasiyasifaaliyetyürütebilirdiğerarkadaşlabirlikte.
14- Özelikle örgütlenmeye ve propagandaya ağırlık vermelisiniz.
Gereksizeylemleregirilmemelidir.İlişkilercanlıtutulursabuaşamada
yeterlidir.Gereksizeylemleregüçdağıtılmamalıdır.Şehirlerdearanan
arkadaşlarkırsalkesimeçekilmelidir.Bukonudabölgelerebirtalimat
yayınlayın.Kırsalkesimeçekilsinvefaaliyetleriyoğunlaştırsınlar.Şehirlerdearananarkadaşlarheranyakalanabilirler.Dolaşmalarköyve
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dağyollarındansağlanmalıveyayaolmalıdır.Sömürgecilerindenetimindekiyollarkullanılmamalıvearabalarlagidilmemelidir.Bukonuda ciddi kayıplarımız olmuştur. Uymayanlar sert bir şekilde eleştirilmeli ve uyarılmalıdırlar. Hiçbir arkadaş habersiz ve kontrolsüz yola
çıkmamalıdır.Tutuklamalarolacaktır,amabunlarınyeridoldurulmalıdır.Görevvermektençekinilmemeli.Görevverilenarkadaşlaragörevleri iyice kavratılmalı ve geçmiş deneyler kendilerine aktarılmalıdır.
Fazla gelişmemiş olabilirler. Dürüst, inançlı olmaları önemlidir. Sömürgecilerinhakimiyetialtındaistediğimiztipvesayıdakadrohiçbir
zamanbulamayız.Aksinidüşünmekhayalciliktir.Ancakörgütlüyapı
içindearkadaşlargelişebilirvemücadelesanatınıkavrayabilirler.Görevleriniyapmayanlara,dağıtıcıolanlaraveartniyetliolanlaraacımasızdavranmalıdırelbet.Yapamayanlaralınmalıveyapabilecekolanlaragörevverilmelidir.Bukonudadenetimisıklaştırırsanızolumsuzluklarızamanındagiderirsiniz.Pratikyönlendirmegörevinizvardır.Bunu
sağlarsanızilişkilerehakimolursunuz.Yoksailişkilerdağılırvekimseye söz dinletemezsiniz. Mümkün olduğu ölçüde bildiri dağıtılsın
merkez ve bölgeler adına. Bu ilişkileri canlı tutar. Aranan arkadaşlar
kesinkırsalkesimdençokzorunluolmadıkçaşehirlereinmesinler.
15- Hakkaribölgesineağırlıkverilmelidir.Arkadaşorayakaydırılmalıdır.HakkaristratejikbiryertutarKürdistanbağımsızlıkmücadelesinde.İran,IrakveTürkiyesınırınıbağlayanveüçKürdistanparçasını bağlayan bir üstür. Burayı düşmandan kurtarmak gerekir. Hatta
Nusaybin’denHakkari’yebiryolgeliştirmekgerekir.Bukonudadiğer
örgütlerdeuğraşıyor.Eğerbizbunusağlayabilirsekönemlibiryoluve
alanı denetiminize geçirmiş olacağız. Bu, İran ve Irak’taki devrimci
mücadeleiçindezorunludur.Diğerülkedevrimcilerinevehalklarına
enbüyükyardımıböylesağlayabiliriz.Bununüzerindederhalçalışılmalıdır. İleride burası ile İran arasında ilişkiyi bunun sonucu ancak
sağlayabileceğiz.Sömürgecilerdeburanınöneminikavramıştır.Kürtlerinvekomşuhalklarınilişkilerinivebirbirlerineolacakyardımlarını
burayı denetim altında tutmakla önleyebilirler. Biz bunu ortadan kaldırmakzorundayız.Bugörevbizimomuzumuzdadır.Başkasıdabunu
yapamazzaten.
16- Son gelişmelerle ilgili rapor hazırlayıp gönderin. Bölgelerdeki
gelişmeler, tutuklamalar, cezaevindeki durumlar vb. hakkında bütün
olumluveolumsuzgelişmelerhakkındabilgilendirin.
17- BirarkadaşKürdistan’dakiAmerikanüslerininsayısınıvedu-

rumunu, ne zaman kurulduklarını, görevlerini, Türk ordusunun Kürdistan’dakigücünü,örgütlenmesini(ordu,kolordu,tugayvb.)araştırsınvebukonudabirraporhazırlasın.Bunuilerideisteyeceğizsizden.
18- Iraklıgruptanİstanbul’dabirkişivardı.Sizbiliyorsunuz.Oarkadaşla İstanbul’daki arkadaşlar ilişki kursunlar. Kendisine yardımcı
olsunlar. Fazla içli-dışlı da olmasınlar. Anlayacağın, birbirlerini tanısınlarvebiristeğiolursaimkanlardahilindefazlaolmamakşartıylailgilensinler.İlişkilerdahaçokdevrimciilişkiolmalıdır.Konuşsunlarve
tartışsınlarsiyasisorunlarda.
19- EkteEbuDafaradınayazılıolanpusulayıyerineulaştırın.Siz
Cizre’ye gönderin -Mardin- Cizre’deki arkadaşlar versinler. Verecekleri kişi Şeyh Salih’tir. Şeyh Salih dükkancıdır. Mektubun üzerinde
krokisivar.Verenarkadaşbunu“EbuTekoşingönderdi”diyecektir.
20- BiziS...’deşuadreslerdedebulabilirsiniz.Eğerarkadaşgeçerse
veya not gönderirseniz şu adreslerden Aziz arkadaşı sorsunlar, bize
ulaşır.
(…)
Buikiadrestenbizibulabilirsinizveyagöndereceğinizbirşeyolursabuadresleregönderin,bizibulur.İlerdeyineadresveririzsize.Nusaybin’denarkadaşgeçersegeçsin.K...’dabeklesinler.Arkadaşlarıgeçiren kişi K...’da akrabaları olan biri olmalı. Bu geçirdiği arkadaşları
eveyerleştirmeli.KendisiyalnızA...A...’agelipAzizarkadaşıgörmelidir.Azizarkadaşa,arkadaşgetirdiğinisöyler.BirlikteK...’yagiderler
veAzizarkadaşlarıoradateslimalır.ŞayetbuolmazsaSuruç’taFevzi’yeverinveonabunotusağlambirşekildegeçirveyukarıdakiadreslereteslimetdenilir,ogöndersin.YaniSuruç’taFevziileyapabilirsinizgeçiciolarak,kanaloluşturuncayakadar.YalnızFevzi’yebildirin
notlarkarışmasın,çünküUrfa’dandakendisinenotgidiyor.Sizinburaya bize ulaştıracaklarınızı açmaması ve okumaması gerekir. Bunu
bilmezse kendisine geldiğini zanneder ve açar okur. Onun için bize
ulaştıracağınız notun üzerine herhangi bir isim yazın. Bu ismi Fevzi’yesöyleyin.Üzerindeşuisimyazılıolannotlarsanaaitdeğildirve
bunotlarS...’yeşuadresegöndereceksindenilmesigerekirFevzi’ye.
Fevzi’yededirektgönderinbölgearacılığıolmamalıdır.
Arkadaşlarneredengeçersegeçsin.BiziA...A...’tabuadreslerden
sorup bulacaklar şimdilik. İlerde bu tarafta adresler size vereceğiz.
Bizlebutaraftaböyleilişkikuracaksınızşimdilik.Otarafısizinayarlamanızgerekirartık.Notlarıkimevereceksinizveonasılbizebuta-
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rafa ulaştırılacaktır, bunu örgütleyin. Bizim size göndereceklerimizi
bizgeçirincekimeteslimedeceğiz,neredeteslimedeceğizbizebildirin.Veonusizenasılteslimetmesigekiyoronuyineayarlayın.
Buyazılanlarıenkısazamandayapmanızgerekir.Vesizdenhaber
bekliyoruz. Sizden haber gelinceye kadar beklemek zorundayız. Ne
kadarerkenhabergönderirsenizokadariyiolacaktırveişlerimizaksamayacaktır.Yoksabizimyapacağımızhiçbirşeyyok.Vegeliştireceğimiz, yapmak istediklerimizin hepsi sonuçsuz kalacaktır. Bunun sorumluluğudaçokağırdır.Yoksabizkendimizgelmekzorundakalacağız.Çünkübuişlerinenkısazamandayapılmasıgerekiyor.Bizimgelmemiz de çok riskli olur herhalde. Siz yapmazsanız biz yapmak zorundakalacağız.
Devrimciselamlar

Hiv’e!

14Mart1980
Kani

Not:BukonularıDuranarkadaşlakonuşabilirveonundüşüncelerindenyararlanabilirsiniz.Onunbukonulardasizeyardımcıolabileceğinisanıyorum.İran’dakiarkadaşadresversinsize.Sizdebizegönderin.Kendisiniaradığımızdaİran’da
neredevenasılbulabiliriz?
Bu mektuplar çok iyi saklanmalı ve kesinlikle yakalatılmamalıdır. Duran hemengelsin.
-16Mart1980günügönderildi-

1- Gönderdiğinizpaketalındı.Sizdendahaöncebazıisteklerdebulunmuştuk. Bunların en kısa zamanda yerine getirilmesini istemiştik.
Amabukonudasomuthiçbirşeygödermediniz.Bundanböylesizden
istenilenlerzamanındaveeksiksizyerinegetirilecektir.Dahasonragenişbilgiveririzbiçimindeyazıgönderilmemelidir.Eksikbilgiistenilmiyor sizden. Hem arkadaş istiyorsunuz, malzeme istiyorsunuz ve
hemdebunlarınsizeulaştırılmasıiçinsizdenistenilenleriyerinegetirmiyorsunuz.Bizsizdenbunlariçinyolgeliştirmeniziistemiştikveen
kısa zamanda bize ulaştırmanızı istemiştik. Bunu yine istiyoruz ve
hemdeenkısazamanda.Bizsizdengelecekhaberibekliyoruz.Bunu
bize ulaştırdığınızda hemen arkadaş ve malzeme size ulaştıracağız.
Bunun için sağlam adresler ve yollar örgütleyip bize ulaştırın. Yoksa
malzemevearkadaşgönderemeyiz.Bubasitbirsorunolarakelealınmamalıdır.Yoksaarkadaşvemalzemehederolurki,budabüyükbir
darbeolur.Bukonudasizdenhemensomutbilgiistiyoruz.
Yani bize oradan köy adları, köylerde şahıs adları, mıntıka adları
bildireceksiniz.Veayrıcahazırolduğunuzu,bunlarıgeçergeçmezkarşılayacağınızyerleriveoradanalıpeminyerlereuluşturacağınızyerlerihazırlayıpgöndereceksiniz.Bukonuda...arkadaşıgörevlendirmişsiniz.Buarkadaşhembugörevivehemdebölgegöreviniyerinegetiremez.Bununiçinbirarkadaşgörevlendirmeniziistemiştik.Buarka-
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daşınbölgesindezatensorunlaroldukçaağır,ancakbölgegöreviüstlenebilir.
Arkadaşvemalzemeyihangimıntıkadangeçirmemiziistiyorsunuz?
Hangimıntıkadangeçirilirsesağlamolur?Bunubizeyazın.Bumıntıkalarbirdenfazlaolmalıdır.Bumıntıkalardangeçincesizintaraftahanginoktayaulaştırılmalarıgerekirvenoktalarınadlarıvekişilerinadlarını bize yazın. Bu noktalardan uzaklaştırılmaları hemen gerekecektir.
Bunun için uzaklaştırılacak noktalar nereler olacaktır? Bunları yazın.
Çünkübunlarıbizebildirdiğinizde,uygungörüldüğündesizehangigün
vesaatlerdevehangimıntıkalardangeçirileceğibildirilecektir.Sizoradahazırbekleyeceksiniz-görevlendirilenler.Onlarıhemenoradanalıp
sağlamnoktalaraulaştıracaksınız.Oradandahasonradağıtımıolacaktır. Bu mıntıkalar, noktalar, şahıs adları, uzaklaştırılacak noktalar ve
yollarsağlamolarakoluşturulacakveoralardadevletindikkatiniçekici
ve onların oralara güç yığıcı şeylerden kaçınılacaktır. Ayrıca bunların
birinci noktadan uzaklaştırılmaları için uygun yollar geliştirilmeli ve
denetimaltınaalınmalıdır.Bunlarıuzaklaştırmakiçinarabavehayvan
gerekir.Bunlarıöncedenayarlamanızgerekir.
2- Dahaöncesizden...arkadaşistendi.Bunlardan...geldi....arkadaş geldi. Diğerleri de uygun aralıklarla gelmelidir. Fazla göndermeyin. Hatta kalanlardan uygun gördüklerinizi göndermeyebilirsiniz.
Yerlerine başkalarını da gönderebilirsiniz -daha çok sıkışanlardan.
Yalnızsizesöylenenyerlerdenolmalıdırlar.
3- Sizden liseyi bitirmiş bir arkadaş istiyoruz. Bu arkadaş bir-iki
yıldır bitirmiş olabilir. Kız veya erkek olabilir. Yalnız İngilizce veya
Fransızca biraz bilmelidir. Zeki olmalı. Liseyi iyi veya pekiyi derece
ilebitirmişolmasışarttır.Buarkadaşınkendisinihemenistemiyoruz,
göndermeyin.Böylebirarkadaştespitedinvehemenistediğimizbelgeleri onbeş gün içinde bize ulaştırın -bu arkadaş harekete bağlı biri
olmalıdır. Kendisini daha sonra isteyeceğiz. İstediğimiz zaman pasaport çıkartacak ve gelecektir istediğimiz yere. Bu arkadaşı ... bir ...
okutmayagöndereceğiz,hareketadına.Masraflarıonlaraaitolacaktır.
Muhtemelen tıp dalında okuyacaktır. İstediğimiz belgeler şunlardır:
Onikiadetvesikalıkresim,diplomaveyadiplomasureti,nufüscüzdanı sureti, hastahaneden tam teşeküllü roporu -sağlam olduğuna dair-,
kısacaailedurumunubildirenbiryazı.Bunukendisiyazacaktır.Yoksulaileçocuğuolduğunadairyazsınvealtınaadını-soyadınıyazıpimzalasın.Bubelgelerihemenbizeyetiştirin,gecikirseolmaz.Buduyul-

mamalı başkaları tarafından. Böyle bir arkadaş okuyabilecek biri olmalıdır.
4- Dahaöncemerkezin,bölgelerinadreslerini,şifreleriniistemiştik.
Gerektiğinde ilişki kurmamız açısından bunları göndermelisiniz hemen.Ayrıcabölgelerdeörgütlendirilenleriveyedeklerinadlarınıdaistiyoruz. Bu konuda bölgeleri de uyarmalısınız. İlişki kurduğumuzda
sakatlıkdoğmamasıiçin.Heradres,şifredeğişikliğindedeğiştirilenler
bizebildirilmelidir.
5- Bize rapor göndermeyi ihmal etmemelisiniz. Üç ayda bir bölge
raporlarını ve ayda bir de kendi roporunuzu iletmelisiniz. Raporunuz
olumsuz,olumlugelişmeleri,tutuklamaları,yaralanan,ölen,tutuklularındurumunu,cezaevlerindekigelişmeleri,yapılanları,yapılmasınıistediğinizşeyleri,kararlarıvb.kapsamalıdır.
6- KUK’un sorununu basit ele almamalısınız. Bugün devlet bütün
gücünü kullanıyor harekemizi dağıtmak için. KUK’un böyle bir dönemdesaldırıyageçmesivebukadaryoldaşıkatletmesiucuzgeçirilmemelidir.Arkadaşlarınanısınalayıkolunmalıdır.Pasifbirtutumtakınılmamalıdır.Pasifbirtavırbizeçokşeykaybettirir.KUK’unsaldırısıhareketinvarlığınayöneliktir.Hareketikorumakgerekir.Düşman
örgütselvarlığımızıveyoldaşlarımızıimhayıhedefalmıştır.Yoldaşları
ve örgütsel varlığı korumak ancak ajan yapıya karşı-devrimci şiddet
kullanılarakmümkünolur.Karşı-devrimimhahareketinibaşlatmıştır.
Bizkendimiziancakimhayakarşıimhaylakoruyabiliriz.KUKdağıtılmalıdırkesinlikle.Örgütselvarlığınayönelinmelidir.Bunuyaptıranlar
hedef alınmalıdır. Barış diye bir şey olamaz. Ajanlarla barış olamaz.
Örgütsel varlığımızı hedef almış olanlar halk olarak görülemez. Bu
konuda bölgelerin tavrı daha doğrudur. Bu konuda Beş Parçacılar’a
nasılyöneldiyseköyledebunlarayönelmeliyiz.Rastgeleeylemleryapılmamalı,onlaradarbevurucuvedağıtıcıeylemlergeliştirilmelidir.
7- MİTyenibirtaktikgeliştiriyor,aileleriyıkmavebitirme.Bukonuda da uyanık olunmalıdır. Bu konuda Celal Aşkın, Halil Çavgun,
MıllaDavutbirerörnektir.MİTbunudahaçokgeliştirecektirbundan
sonra.Durumutehlikliolcakaileleriçinönlemalın.Buhalktadapanikvekorkuyanedenoluyor.Özelliklebazıarkadaşların-gerekcezaevindeki,gereksedışardaki-ailelerineMİTyönelecekvebuaileleriçökertmekisteyecektir.Buaileleruyarılmalıdır.SonŞıkestunolayıüzerindedeiyidurmakgerekir.Bütünaileyihedefalmışveçökertmişlerdir.İçimizdedebuolayıntertipçileriortayaçıkarılmalıdır.
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8- ...’tekiyanlışmücadeleanlayışıterkedilmelidir.Haleneskianlayışsürüpgitmektedir.Bubizeçokkayıplaravealtındançıkamayacağımız maddi kayıplara yol açmıştır ve açmaktadır. Cephe anlayışı
terkedilmelidir. Pusu, baskın geliştirilmelidir. Savunma anlayışı terk
edilmelidir.Düşmanadağıtıcıvedarbevurucueylemlergeliştirilmelidir.Şimdiyekadarkieylemçizgisiylesonuçalınamaz,sorumlularuyarılmalıvebunusürdürmekisteyenlerdengörevalınmalıdır.Bunuinatla sürdürmenin anlamı nedir anlayamıyoruz! Ülkeyi, mücadeleyi ve
halkıdüşünenlerbunuyapamaz.Azkadrovemalzemeyleişyapılmasını arkadaşlar öğrenmelidir. Bizi ancak saldırı, pusu, baskın bu çıkmazdankurtarabilir.
9- Bazıbölgelerdekigüçyığılmasıtehlikelidir.Güçyağınağınınolduğuyerlerdekifazlaarkadaşlarbaşkabölgelerekaydırılmalıdır.Özellikledevletinşu anakadarönemlibirdarbevuramadığıyerlerüzerindeiyidüşünülmeli.Buralarayakındayükleneceklerihesapedilmelidir.
Ayakta kalan bölgeleri çökertmek isteyeceklerdir. Bu bölgelere özel
talimatlarçıkartın.Geçmiştetecritedilenleredikkatedilmelidir.Bunlarbazımanevralaryapmakvehareketetekrarsızmakistemektedirler.
Böylebirdönemdegelmekistemelerianlamlıdırveüzerinedüşünmek
gerekir. Diğer gruplardan katılanlara da iyi dikkat edilmeli. Bunlarla
sızıntılarolur.Geçmişteyanımızdayeralanlardanveşuandaiçimizdeki adamlarından bize karşı kullanacakları kişilere koz verilmemeli
veenufakgirişimlerisertçeezilmelidir.Karşı-devrimbunlarıharekete
geçirmiştir.Örnek...
10- Aranan arkadaşlar yine kırsal kesime çekilmelidir. Şehirlerde
yine arkadaşlar yetiştirilmeli ve onlara dayanılmalıdır. Kırsal kesime
çekilenarkadaşlaraskeribiryapıiçindehareketetmelidirler.Böylearkadaşlarışehirdetutmanınanlamıyoktur.Heranyakalanabilirler.Kırsalkesimegeçipşehirlerideyönlendirebilirler.
11- Şehitdüşenarkadaşlarınfotoğraflarını,doğumveölümtarihlerini, nerede ve kimin tarafından şehit edildikleri, nereli oldukları, ad
vesoyadlarını,kısacadurumlarınıgönderin.Özelliklesizüçaydanbu
yana olanları gönderin. Daha öncekiler hemen hemen var. ...’dekileri
bizalırızsizegöndermelerinegerekyok.
12- DDKDileherhangibirilişkikurulmamalıdır.ÇünküI...yönetimileilişkilerivar.İttifakedebileceğimizbirgüçdeğildirveoldukça
da tehlikelidir. TKP ile olumlu ilişkiler geliştirmeye çalışın. Eski
olumsuzlukları gidermeye çalışın. İlişki kurduğumuz ve güç birliği

için konuştuğumuz hareketler varsa bize bildirin. Bu konudaki girişimlerinizveönerilerinizidebildirin.
13- ... sorumlu arkadaşa bazı adresler veriyoruz. Bize bazı şeyler
ulaştırmasıiçin.Hemsizdengelecekolanlarıvehemdeondanistediğimizşeyleribizeulaştırmasıiçin.Yanidahaöncesizeadresvermiştik.Oadresleryinegeçerli.Başkaadreslerdeveriyoruzbizleilişkikurulmasıiçin.Buyeniadreslerisizedeyazıyorum.
...sorumluarkadaşyakalanırsabuadreslerlebizleilişkikurabilirsiniz.Zatenbirkanalıdaoyaratmış,ayrıcaonudaoradanöğrenirsiniz.
1- H.Atasicaddesidükkancı-kodlama.
Budükkancıyaverilir,birşeyolursa.Dükkancıyabunu-kodlamaarkadaşaverdenilir....bizeverir.
2- 10715...’dan...istenir.
Buarkadaşgörülür.Bunadaverilir.Bunu daarkadaşaverdenir.O
bizeverir....dükkancıdır....
Not; S...’ta ... arkadaşa da verebilirsiniz, bize ulaştıracaklarınızı o
biliyor, onun için bize ulaştırır. Kendisine söylerseniz sadece, adres
vermişiz.
Dostçaselamlar
28Nisan1980
Kani
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Hiv’e!

Gönderdiğinizbütünyazılarıancakbugünalabildim.Bukadargeç
ulaşan yazılarla size gerekli bigi göndermeyeceğimiz açıktır. Bundan
dahaönemlisibölgedenaldığımızbirhaberdeEbuAli-KemalPir-ve
bir arkadaşın yakalandığını öğrendik. Bu durum hakkında bize açık
bilgiverilmelidir.Zatenüçayıgeçenbirsüredirbizehiçbirhabergöndermemesiçokbüyükbirhataydı.Aldığımızhaberegörebirarabada
yakalanmışlar.Eğerbudoğruysa,buşekildehareketnasıledebiliyor?
Hâlâarabasırtındaseyahatedenzihniyetsizdenasılvarolabiliyorve
bu mantığın varacağı sonuçta zaten bundan farklı bir şey olamazdı.
Hâlâbuseviyedekiarkadaşlarböylebasitdavranışiçindenasılbulunabiliyorlar, bu duruma nasıl izin verilebiliyor, böyle laçka ilişkilere
nasılmeydanverilebiliyor?
Bu durum karşısında etkin önlemler alınmalıdır. Yakalanan arkadaşlarınbildiğiilişkilermümkünolduğuorandaderhaldeğiştirilmelidir.Oarkadaşlarıngörevlendirdiğiarkadaşlaraenkısazamandahaber
verilmeli,sizdedahilolmaküzerekararlaştırılanişlerdederhaldeğişiklikler yapılmalıdır. Bizden gelen arkadaşların dağıtımını bizzat siz
yürütmelisiniz.Zatenaldığımızhaberleregörehâlâbeklemektedirarkadaşların birçoğu. Bu durum hızla çözümlenmelidir. Bu duruma ve
genelçalışmalarailişkinönerilerimiziaşağıdakısacabelirtiyoruz,genişbilgiyisizdengelenyazılarıincelediktensonraenkısazamandasizeulaştırmayaçalışacağız.
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1- Örgütsel alanda durumu toparlamak ve ilişkileri düzenlemek
içinetkintedbirleralınmalıdır.Bununiçinherşeydenöncekendiörgütlenmenizi ve ilişkilerinizi düzenlemelisiniz. Sadullah arkadaşın
durumuhakkındaveşimdineyaptığıkonusundabizebilgiverilmelidir. Bu arkadaş yerine alacağınız Resul -Davut- arkadaş bizce uygun değildir. Bu arkadaş bu görevden alınıp İran’a gönderilmelidir.
SizAliarkadaşınyakalanmasıdurumunudadikkatealarakyenibir
arkadaşdahaalmalısınız.BuarkadaşburadangelenBingölllüHidayetarkadaş-HidayetBozyiğit-veyadurumubizceuygungörülenve
Ali’ningöreviniyapabilecekbaşkabirarkadaşolabilir.Üçkişiolarakkolektifbirçalışmayaağırlıkvermelisinizvearanızdagörevbölümüyapmalısınız.Kiminhangiişlerdensorumluolduğubelliolmalıd ır. İlişk il er i şeh irl erd en sağl am a anl ay ış ı bu dön emd e old ukç a
yanlıştır.Kendiilişkimerkeziniziuygunbirkırsalalanayerleştirmelisiniz.MeselaGercüş-Midyatbölgesieğerilişkilerimizkaldırabilirseuygundur.
Sizebağlıolarakeskisigibieyaletbiçimindeörgütlenmeyapılabilir,bunagöreüçveyadörteyaletoluşturulur,bölgeilişkileriniveyönetimini buralardaki sorumlu arkadaşlar yönetirler, sizin ilişkileriniz
bu arkadaşlarla sizin aranızda kurulur. Bölge temsilcilikleri ve yerel
temsilci veya komiteler sağlamlaştırılmaya çalışılmalı, bu ilişkiler de
mutlakakırsalalandanyönetilmelidir.
Bütüntanınandeşifreolmuşarkadaşlarkırsalalanaçekilmeli,şehirdeyakalanmasıylazarargöreceğimizunsurlarkırsalalanaalınarakdenetim altına alınmalı, bu alanda örgütlü faaliyet yoğunlaştırılmalıdır.
Çok zorunlu olunmadıkça hiçbir arkadaş şehre inmemeli, bu konuda
kesinemirleruygulanmalıdır.Şehirçalışmalarıtanınmayan,güvenilir
arkadaşlar tarafından dar bir şekilde yürütülmeli, sömürgecilere yem
olacak açık çalışma biçimlerinden mutlaka uzak kalınmalı, gizlilik
tam olarak uygulanmalıdır. Çalışmalar birbirini tanımayan hücre örgütleriyle yürütülmelidir. Kırsal alanda örgütsel faaliyetler geliştirilmeli,köytemsilciveyakomitelerimutlakaoluşturularakkitleleryönetimsiz bırakılmaladır. Güçlü eylemler ve yoğun propaganda, kırsal
alandailişkilerdahadaçokyaygınlaştırılmalıdır.
Mardin bölgesinden şimdiki temsilci arkadaşı alacağız, yerine uygunbirkişigörevlendirilmeli-Serdararkadaşolabilir-,buyöredeeski
yapılan hatalar -özellikle düşmanı çoğaltma hataları- düzeltilmeli.
KUK ile çatışmalara girmemek için çaba gösterilmeli, sömürgecilere

yönelikeylemleryapılarakkitlelerleilişkilerimizyenidentoparlanmalı
ve mutlaka örgütlendirilmelidir. Bu yöreden Hakkari yöresine doğru
yayılabilmek için çaba harcanmalıdır. Siirt bölgesinde temsilci olan
arkadaş ve başka arkadaşlarla takviye edilmelidir. Buradan gelen
MahsumveSömürgearkadaşlarlabuyörededekırsalfaaliyetyoğunlaştırılmalı,HakkariveSasonyöresinedoğruilişkilergeliştirilmelidir.
Bu yönlü yapılacak çalışmalar bize güçlü mevziler kazandıracaktır.
VanveAğrıyörelerindekırsalalanavesınırboyunayönelikçalışmalargeliştirilebilir.Ağrıiçinbizimgönderdiğimizarkadaşasorumluluk
verilebilir,ancakyanınabirarkadaşdahaverilmelidir.Karsyöresinde
kırdakitleçalışmalarıvesağlıklıkadroçalışmalarıyapılabilir.Buiki
yönlüçalışmaburadamutlakagüçlübirşekildeuygulanmalıdır.
Abbasarkadaşİran’agruplaberabergönderilebilirveyeriyenigelen arkadaşlarla doldurulabilir. Dersim’de gereksiz ve bizi içerden
oyalayıcı,halkıtedirginediciçatışmalardanuzakkalınmalıdır.HKile
geçici ateşkes yapılabilir ve eylemler sömürgecilere yöneltilmelidir.
Tekoşinveajanlarakarşımücadelesürdürülmeli.
İçimizdebiziuğraştıranunsurlaretkisizleştirilmelidir.Yoğunkadro
eğitimivekırsalalandapropagandaveörgütselfaaliyetebüyükönem
verilmelidir.Haydararkadaşınyeriyenigelenarkadaşlarladoldurulabilir,eğersağlıkdurumuaskerifaaliyeteuygunsabizegönderilebilir.
Vebudönemdegüçlübirfaaliyetyürüteceğimizaçıktır.Buralaradeşifre olmuş arkadaşları yığarak yakalatmanın hiçbir anlamı yoktur.
Buralardailişkilertanınmayanarkadaşlarlasınırlıvegizliolarakyürütülmeli ve örgütlenmelidir. Bu yörelerin kırsal kesimlerinde gelişmemizeelverişliyerlervardırvebualanlardaçalışmalaryoğunlaştırılmalıdır.Buradakiajanyapıiyiceincelenerekgerekliönlemleralınmalıve
bizebilgiverilmelidir.
(…)Veyöresindekırsalalandakiilişkilerimizoldukçagüçlüolduğu
halde ve buralarda güçlü çalışma yapılmadığı halde haddinden fazla
arkadaşşehirleredolarakdüşmanayakalanmışlardır.Budurumakesin
olarak meydan verilmemeli ve boşluklar yeni gelen arkadaşlarla doldurulmalıdır. Kırsal alanda köy örgütlenmesine gereken önem verilmelidir. Bize fazla zarar vermeden etkisizleştirilmeye çalışılmalıdır.
Orad an ayr ıl ıp başk a yer e gitm es i biz im i çin yar arl ıd ır. Bur ay a
dışardanikiarkadaşgetirilipbütünüylebirayıklamayapılmalı,orada
gelişmeyeadayunsurlarbaşkayörelereaktarılarakeğitilmeyeçalışılmalıdır.Buunsurlarbizezararlıolduklarındabuaşamadaserttedbirler
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uygulanmalı, başka halde böyle bir uygulamaya geçilmemelidir. Bu
konudasizesonrabilgivereceğiz.
2- Eylemlerdeve silahlarınyönetimindemerkezileşmekesinolarak
sağlanmalıvesizdenbirarkadaşınyönetimindeolmalıdır.Eylemcilerinşehirlerdetutulmasınasonverilerek,büyükölçüdekırsalalanaçekilmelidir.Şehirlerdeeylemlerhiçtanınmayanunsurlarlayadakırdan
örgütlenerek yapılmalı ve tekrar kırsal kesime çıkılmalıdır. Her gelişigüzelinsanasilahverilmemeli,ancaksilahıkullanabilecekmilitanlara verip faaliyetleri denetlemelidir. Sizden bir arkadaşın yönetiminde
bölgelerdetemsilcilerebağlıolarakeylemcikomiteveyagruplaroluşturulabilir ve bütün silahlar bu arkadaşların denetimlerinde olur. Bu
konudasizdenönerilergelirsebizincelervegörüşlerimizibildiririz.
Gereksiz,gelişigüzeleylemleresonverilerekmerkezivegüçlüeylemleryapılmalıdır.Rastgeleveçoksayıdaolaneylemleridurdurmak,
bir düzen sağlamak gereklidir. Ancak böylece herkesin bize düşman
edilmesi önlenebilir. Eylemlerin hedeflerini doğru tespit etmek, her
gericiveyazenginibuaşamadabizedüşmanhalegetirmemekgerekir.
Sömürgecilerinyoğunbirsavaşaçtıklarıbudönemdekarşımızahedef
olarak alacağımız güçler, sömürgeciler ve onlarla kaynaşmış olan bir
avuçhaindir.Sömürgecilikbaşhedefolarakdoğrubirşekildealınmalı
veeylemlerbaskınekiplerinekırdabaskıcıvefaşistkarakolyöneticilerine,baskıcıpolisgüçlerine,devletlebütünleşenbiravuçajana,baskıcısömürgeciyöneticilere,arkadaşlarıkurtarmayavemaddidurumu
güçlendirmeyeyönelmelidir.
Bunundışındakigüçleryatarafsızlaştırılmalı,yadaonlardanyararlanılmalıdır. “Sol” içinde görülen güçlerle çatışmaya girmekten bu
aşamada uzak durulmalıdır. En tehlikeli düşmanı öne çıkararak tecrit
etmek ve onunla savaşmak, düşman güçler arasındaki çelişkilerden
yararlanmak,belligüçleritarafsızlaştırmakvebirleşebilecekengeniş
güçlerlebirleşmekpolitikasıdoğrubirşekildeuygulanmalıdır.
3- Devrimci çalışmada hiçbir zaman gevşetilemeyecek olan eğitim
vepropagandafaaliyetleridir.Bukonudayetersizliğimizgüngibiaçıktır.Olaylarkarşısındakitleleretavrımızıyazılıolarakçokazbirbiçimde açıkladığımız ve bunun çoğu kez haklı olduğumuz meselede bizi
haksızgibigösterilmedurumuylakarşıkarşıyabıraktığıbilinmektedir.
En yaygın yazılı propaganda aracımız bildiridir ve bunun da yeterincekullanılmadığıaçıktır.Merkeziolarakvebölgelerkendileriyleilgiliherolaydamutlakayazılıtavırbelirlemeliveböylecekitleleriçin-

deçalışmamızyaygınlaşarakkitlelerilişkiiçinealınıpeğitilmelidirBu
konudabölgelerekesinemirverilmelidir.Sözlüpropagandaörgütlenmeliveyönlendirilmelidir.BirbaşkaaracımızolanBültendahasıkçıkarılmaya çalışılmalı ve kullanımı iyi yapılmalıdır. Bülten’de görevli
arkadaşların güvenliği iyi sağlanmalı, mümkünse ve uygun yer bulunabilirsekıraçıkarılmalıdır.Bülten’ehabergönderilmeişiherdevrimci arkadaşça yapılması gereken mutlak bir görev olarak kavratılmalıdır.Ayrıcasizdenbirarkadaşabağlıolaraksınırlıdaolsahabertoplayacı bir ağ oluşturulmalıdır. Bu materyaller şimdi Bülten çıkarmada
yardımcı olacağı gibi, ilerde çıkarmaya çalışacağımız haber organına
habertoplamayıyürütenbirağınşimdidenhazırlığıolurvebuhazırlık
mutlaka yapılmalıdır. Yakında sizden bu ilişki istenir, dışarıya nasıl
bağlanacağısizebildirilir.
Baştakırsalalanlardaolmaküzerekadroeğitimçalışmalarıdahada
hızlandırılmalıdır. Boşalan kadroların yerine yenileri daha güçlü olarakyetiştirilmelidir.Eğitiminherşartaltındayapılmasıbirgelenekhalinegetirilmelivesilahaltınaalınanherunsuraaskeriveideolojikeğitimmutlakaverilmelidir.
4- Emperyalizmin her türlü saldırı ve oyunlarına karşı gelişen
devrimci ve ilerici mücadeleler, Ortadoğu’da bugün yoğun bir kaynaşmavecepheleşmesüreciiçindedirler.Böylebirsüreçtegecikmiş
deolsak,bizimdeçabalarımızveilişkilerimizyoğunlaşmakta,enradikal güçlerle güçlü ilişkiler geliştirmek için çaba harcanmaktadır.
Ancakböylebirçabayagüçvehızverecekkaynağınülkedegeliştireceğimizmücadeleveçeşitligüçlerekarşıdoğrupolitikaolduğubilinmelidir. Ülkede gelişen mücadele ve dışarda yoğunlaşan ilişkiler
ülke içinde de bu yönlü çabanın yoğunlaştırılmasını gerektiriyor ve
“sol” içinde görülen gruplara karşı olumlu tavır belirlenmesini zorunlukılıyor.Zatensömürgecilerinenazgınbiçimdesaldırıyageçtiği bu ortamda devlete karşı her ne biçimde olursa olsun, mücadele
etmek isteyen güçlerin devrimcilerin önderliğinde cepheleşmesi ve
bazıgüçlerintarafsızlaştırılmasızorunludur.Böylebirgörevinbizim
omuzlarımızda olduğu bilinmeli, başka güçlerden beklenmemelidir.
Bununiçin“sol”içerisindegörülenbütüngruplarlaçokzorunlukalınmadıkçaçatışmayagirilmemeliveçatışmalaryaygınlaştırılmadan
eng ell enm em el id ir. Devr imc i-yurts ev er özell ikl er i o lan grupl arl a
ilişkiveittifakgeliştirilmeliveonlardevletekarşıdaharadikaltavır
almayazorlanmalıdır.
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ÇatışmayagirdiğimizKUK,HK,DHBvb.gruplarlaçatışmalardurdurulmalı,yoğunsözlüveyazılıpropagandaylaonlartecritedilmeye
çalışılmalı, saldırıları çok zorunlu kalınmadıkça genişletilmeden önlenmeli ve daha güçlü sömürgeci saldırılara karşı hazırlanmalıdır.
Böyle bir süreçte biz güçlerimizi toparlayarak hazırlık yapmalıyız ve
bizimhazırlıklıolduğumuzbirdurumdahâlâbizeengelolmayaçalışırlarsaonlarıezmekdahakolayolacaktır.Bunundışındakigruplarla
çeşitli biçimlerde ilişki geliştirilmeye çalışılmalı ve özellikle Türkiye’dekiradikalhareketlerleilişkikurulmalı,Türkiyedevrimci-demokrat kamuoyunun desteği sağlanmaya çalışılmalıdır. Sürekli yazılı ve
sözlü propagandayla bizim çatışmalardan yana olmadığımız, bütün
yurtsever güçlerin sömürgeciliğe karşı birliğinden yana olduğumuz
yolunda propaganda yapılmalıdır. Böylece onları tecrit etmek, bizim
haklılığımızıortayaçıkarmakvebizekarşıkurulankamplarıdağıtmak
mümkünolacaktır.
KDPilesizilişkiyifazlageliştirmeyin,dikkatliolun,yalnızçatışma
ortamına girmeyin; biz dışardan ilişki geliştireceğiz ve durumu size
bildiririz.AlaRızgarive-Nusaybin’dekibağımsızlar-ilearamızdaçatışma olmaması doğrultusunda anlaşmaya varılmıştır, buna dikkat
edin. Gerek olursa bu güçlerle orada şu adreslerden ilişki kurarsınız;
AlaRızgariyleDiyarbakırileSiverek’te,Viranşehir’dedenenadamlarınaracılığıylailişkikurarsınız.KUKilesonMardin’desağlananateşkesin ilkelerini, diğer gruplarla ilişkilerimizin durumunu en kısa zamandabizebildirilmelisiniz.KUKilebizgörüşebilirseksonucubildiririz,ancaksizsorunlailgilenmelisiniz,bölgededurumungerginolduğunuöğrendik.
5- Cezaevlerindeentutarlıarkadaşlargruplaşmalıveilişkileriüstlenmelidirler. Diğerlerinden mümkün olanları eğitmeye çalışmalılar
vedenetimaltındatutmalılar.Hareketekarşısuçişleyenlermutlaka
cezalandırılacaklardır,ancakşimdizamanıdeğildir,zatenmümükün
de değildir. Direniş ruhu yüksek tutulmalıdır. Arkadaşlar siyasi savunmayapmalıdırlar.Kurtarmaişiyledışardanetkinolarakuğraşmalısınız. Bazı arkadaşlar geçmişleriyle ilgili yazı yazıp gönderebilirler.Dört-beşaydanbuyanatutuklananarkadaşlarınifadelerinikendi
yazılarıyla alıp bize göndermelisiniz. Arkadaşlardan çeşitli konular
hakkındayazabildiklerikadaryazıyazmalarınıistemelisiniz.Bunlar
bildiriler,Bülteniçinçoksayıdayazıvebroşürolabilir.Şehitdüşen
arkadaşların ne zaman ve kim tarafından vurulduklarını, devrimci

yaşamlarınıiçerenyazılarıvefotoğraflarınıtoplayıpenkısazamanda bize ulaştırmalısınız. Şehit düşen ve tutuklanan arkadaşların yakınlarıyla mümkün olduğu kadar güçlü ilişki kurulmalı, bu konuda
ihmalgösterilmemelidir.
6- Kuzey ve Doğu bölgeleri dışındaki diğer bölgelerden -Mardin,
Siirt,Diyarbakır,Urfa,Adıyaman,Antep;altıbölge-otuzarkadaşıhemeneğitimealacağız,bizegöndermelisiniz.Buarkadaşlariyiseçilmeliveniteliklerihareketebağlı,sorunyaratmayan,zorluklarakatlanan,
bünyeolaraksağlıklıolan,cesur,fedakarveazimliolmalıdırlar.Buarkadaşlarınyarısıaskeriönderolabilecekniteliktevepolitikbilincesahip,diğeryarısıbelirliölçüdeideolojik-siyasibilincesahip,askeriolarakgelişmeyeuygunarkadaşlarolmalıdırlar.Kesinolarakgelmesigerekenarkadaşlar.
Gelişlerbizimleilişkikurduğunuzarkadaşınbilgisidahilindevesizeverdiğimizbütünadreslerdenolabilir.Herarkadaşgeldiğiyereuygunolanyerdendegeçirilebilir.Yukarıdabelirlediğimizarkadaşlaren
erkendengelmelidirler.(…)temsilciliğinebendurumubildirdim.Buradanoarkadaşkendisiylebirliktesekizarkadaştespitedecekvegetirecek. Bizimle ilişki için görevlendirdiğiniz arkadaş bu geçiş işlerini
yürütürveensongruplabirlikteilişkilerinigörevlendireceğinizbaşka
arkadaşadevrederekkendisidegelir.Buişegerekenönemivermelisinizvearkadaşlargrupgrupseriaralıklarlageçmeliveburadabizizor
durumdabırakmamalıdırlar.Bizdengelenarkadaşlarsongelenbeşkişiylesonbulmuştur.
7- Bizimle ilişkiyi düzenli örgütleyemediğiniz açık, görevlendirdiğinizarkadaşınbukonudabilgisiyetersizveişyapmıyor.Bukonuda
kendisinesınırlıdaolsabilgigönderdik,ancaksizgöreviniiyicekavratmalısınız.Bizimleilişkişöyleolmalıdır;Suruç,Ceylanpınar,Kızıltepe,Nusaybin’denbizetanınmayan,güvenilir,başkagöreviolmayan
adreslervermelisiniz.Bizimoadresleregöndereceğimizhaberleri,onlarsizingörevlendirdiğinizarkadaşa-kibuarkadaşınbaşkagöreviolmamalıdırvetanınmayanbirarkadaşolmalıdır-ulaştırmalıveoarkadaşdasizeulaştırmalıdır.Ancakilişkilerinhızlıolabilmesiiçinsizden
bizimleilgilenenarkadaşUrfaveyaMardinyöresindekalmalıdır,yoksa başka bölgelere sağlıklı, hızlı haber ulaştırmak mümkün değildir.
Siz, bize göndereceğiniz haberleri görevlendirdiğiniz arkadaşa vereceksiniz,odakendininhazırladığıkuryelerleşuadreslerdenherhangi
birinegönderecekvebizbuadreslerdenalacağız.
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Ayrıcaeşyageçirmekiçinbütünsınırboyundauygunyollartespit
edecek ve bize bildirecek ve biz bu yollar aracılığıyla eşyayı geçirip
kendisineteslimedeceğizveodasizeteslimedecek.Bununiçinsınır
boyundaçalışmavedenetimgüçlendirilmelidir.
8- Çoksayıdaparaylasilahaldığınızıöğrendik.Bundansonrasilahaparavermeyeceksinizvebizdenhabersizburadansilahalmayacaksınız.
9- Ceylanpınar’danarkadaşlarsizinbilginizdahilindeS...ilegörüşmüşler.Buoldukçasakatbiranlayıştır.Budurumincelenmeli,birdaha bu tür hatalar işlenmemelidir. Ayrıca bu işte başka zararlı ellerde
olupolmadığınıaraştırınvebizebildirin.
10- Mardin’debirisindebirazparamızvardıveyakalananAliarkadaşınalmasıiçinhabergöndermiştik.Alıpalmadığınıaraştırın,almışsaherhaldesizegerekliolmaz,bizegönderin.Bukonuhakkındabize
bilgiverin.Aliarkadaşlayakalananarkadaşkimdir?Yanlarındaneyakalatmışlarvedurumlarıhakkındabizehemenhabergönderin.
11- Açılmasıistenenbiryolvardı.Bukonudahiçbirbilgivermiyorsunuz.Bununlaözelarkadaşlargörevlendirilmeliveüzerindetitizlikle
durulupbukonudabizebilgiverilmelidir.
12- Ceylanpınar’dakiarkadaşlardan45binliraparaaldık,haberiniz
olsun.
13- (…)kadararkadaşgönderildi,oradakidurumlarnedir?Bukonulardahiçbilgivermemişsiniz.Durumlarhakkındabizebilgiverin.
14- SizemalzemegönderecektikveAliarkadaşteslimalacaktı.Biz
yakında göndereceğiz ve Mardin’deki arkadaşa teslim edeceğiz. Bu
malzemelerihemensizteslimalmalısınız.Kullanışışöyleolacak:Buralarasonradagönderebileceğimiziçinhepsikuzeyegönderilecek.İhtiyaçolduğukadarçıkarılacakvegerçektensilahkullanmasınıbilenlereteslimedilecek,gerikalanısonrakullanılmaküzeredepolanacaktır.
Kimehangisilahınverildiğinumaralarıyla,listenecek,nasıldağıtıldığı
hakkındayazıhazırlanacakvebirnüshasıbizegönderilecektir.
Yerindevedüzenlikullanmayanlar,çarçuredenlercezalandırılacaktırvetümündensizsorumluolacaksınız.
15- Bundansonradiğerimzalarımızınyanında“Botan”imzasınıda
kullanacağız, bilginiz olsun. Bizimle ilişki biçimini en kısa zamanda
belirlediğimizgibidüzenleyin,ilişkisizlikolmasın,doğacakilişkisizliken siz sorumlu olacaksınız. Ayrıca gelecek arkadaşların yanlarında
üçeradetfotoğraflarıbulunsun.Bukonuiçingörevlendirdiğinizarka-

daşabilgiverebilirsinizvebizimleerkendenhaberleşebilir,budurum
dahayararlıolur.
Dostçaselamlar
09.08.1980
Kani
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Cumaarkadaş!

a- Gelenbuarkadaşlarpolitikyöndenfazlagelişmemiş,amapratiktesınanmışsavaşçıolabilecekunsurlardır,dahaçoksiyasiveörgütsel
yanlarının geliştirilmesi gerekmektedir. İlerde grup tamamlandığında
seviyelere göre bir gruplandırma yaparak siyasi ve örgütsel yanlarını
geliştirmek için programlı bir çalışmanın yapılmasını önce belirtmiştim. Ayrıca oranın durumunu bilen ve her konuda gelişmelerine yardımcıolacakbirkişininpratikyönetimiuygunolurdu.Ebubekirolabilirdi.Gittiğinegörebunuuygunbirtarzdaidareedin.
D. Cephe’nin eğiteceği gruba Ebubekir ve Tercüman verilebilir.
YalnızKıbrıs’takidurumlarabirazbağlıolacak.Fazlaönemlideğilse
ilerdedaimibirtemsilcibulunduracağımızıbildirerekonlarıisteyebiliriz.Geçmiştekihatalaradüşmeyelim.Yönetimsizlikönemlibozukluklara yol açıyor. Kendi hallerine -her yönden- bırakılmalılar. Çok yakındanilgi,tartışmavegeliştirmeprogramınaihtiyaçvardır.Benilerdedahagelişkinolanlargelirseörgütseldavranmalarıiçingerekenleri
söylerim. Bu hafta, yani yaklaşık on gün içinde grubun bir kısmı tamamlanabilir. Cephenin yanında yoğunlaşsınlar. Ebu Arab’ın isteğini
sonra seçme yaparak bir de gelirlerse Almaya’dakilerden karşılarız.
Biraz gelişkin unsurlar olmalılar. İstihbarat, emniyet için bir grubu
özenleeğitebilmeliyiz.
b- Almanya’danhâlâgrupgelmedi.Eğergeleceklerseyavizeli,ya
dakesininişsaatibizebildirilmeli.Telefonnumaralarıverilmiş.Ayrı-
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ca cesur, zeki ve gönüllü olmaları gerekiyor. Biz bu hususları bildirdik.Telefonedersenizyinedesöyleyebilirsiniz.Diğersorunlarınada
cevapverebilirsiniz.Türkiyeiledeilişkilerinigeliştirebilirler.Bizarkadaşlarıuyardık.İdam,işkence,tutuklamavediğergüçlerleilişkigeliştirmekiçinortaklaşaçalışmalarıyoğunlaştırılmalı.
c- E.Aliler,Diyarbakır’aalınmışlar.E.Ali’ninkonuşmadığı,diğerinin sınırlı çözüldüğü söyleniyor. Ateşkes lehimize sürüyor. DDKD
özelliklehırçıkarıyor.Doğugruplarakarşıdaöyle.TeşhiriiçinözellikleEbuCehabilekonuyudetaylıkoyun.UDGbozulmuş.Öz.Yo.ile
dostçailişkilerehazırız.HattaTKPiledeöyle.YalnızDDKD’nintecritdurumu,bağlıolduğugüçlernedeniylehırçınlığıbelirtilmeli.Bizim
gerekKürt,gerekTürkdevrimcileriyleözellikledarbedensonrabütün
gücümüzü koyacağımızı, buna kendileri ve dostları da elinden gelen
yardımıgöstermeliler.Buaşamadaönemlidir.
d- Bildirileri,M.K.adınaçıkarın.DarbeüzerinebildirininTürkçeArapçavemümkünse-Fevziolursa-Kürtçenüshalarınıbizegönderin.
ArapçatabiidahaçokTürkçedaktiloyazısıylaolsun.
Bundan sonra yayın faaliyetini geliştirin. Özellikle cuntanın bütün
girişimleribildirilerleduyurulmalı.
e- EbuCehabyoluylakurulacakilişkiyidahaöncesöylemiştim.İlk
amaçdiyalogveKürdistan’dagruplararasındakiçatışmalardankaçınmaveiç-dışgericilerleilişkiyekarşıdurmabiçimindebelirlenmelidir.
Çalışmalar bu esas üzerinde geliştirilmelidir. Ayrıca İran için adres
alın.Yaniilişkiiçinkanallarınedir?Dahaiyisonuçiçinbizdenmuhtemelen biri oraya gidebilir. Yine İran’daki gelişmelerle yakından ilgilenmek için gerek onlardan, gerek M. Mıho’dan, gerekse şehit olan
Muhammed Ramazan’ın arkadaşlarından yardım isteyin. Çünkü cuntanınİ...içindetehlikeliolduğunu,butemeldeilişkigeliştirilebileceğinibiliyoruz.
Lübnanpasaportumorada.S...’yegirişlazım,illegelmemgerekirse
-cumartesigeleceğinisöyleyenAhmet’ebildirin-yoksamüteahityapıyorsagelmedengönderin.Filmiçindeilerdebildireceğimizimücahidesöyleyin.
f- Buaşamadadahaçoksiyasidestekaramalıyız.Zatenbuolmadan
maddi destek olmaz. Cephe ile özellikle bu önemli. Siyasi destekleri
dahadeğerlidir.Sanırımcepheleşmeiçinsosyalistülkelerindesteğide
onlarınkanalıylaolsadahaiyidirvebukonudaçalışmalarıyoğunlaştırmalıyız.Türkiye’denDev-Yol,Kurtuluşbenimlegörüşmekistemiş.

Bendeistedim.TKPveÖz.Yo.’nubirazonlarsıkıştırsın.SanırımAvrupa’da da buna benzer çalışmalar var. Bu konular daha iyi açılarak
somutsoruçlaravarmayaçalışmalı.Cephenindeönderiolmakiçinbütüngücümüzükoyma,önümüzekoyduğumuzgörevindegereğidir.Bu
konudabaşarılıolmakiçinhertüresnekliğienönemsizvegüvenilmezinden, en stratejik olanına kadar dayanışma yaratmasını bilmeliyiz.
Bizi geliştirecek önemli bir araç da budur. Mücadelemizin dayandığı
birdurakdabudur.
Esas olan yine yeni ve daha gelişmiş üst düzeyde bir hazırlığı her
düzeyde sürdürmekdir. 1975’lerin hazırlığı esas olarak bir öncü güç
olmamızısağladı.Şimdikihazırlıkkesinzaferiçinbüyükhalkdirenmesini yaratmayı amaçlamalı ve bütün çabalar bunun başarılmasına
verilmelidir.Budahemdüzeyler,hemderinlikaçısındançokyönlüolmayıvepratikadımlardaustalığıgerektirmektedir.Kadrolarbuustalığıedinmedikçedevrimolmaz.
Selamlar
Ammar(Kani)

Not: 19.09.1980’de,saat04:00’tealındı.
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Hiv!*

1- Görüşmeyapılmıştırvegörüşmesonundaimzalananmetninbir
nüshasınıektesizegönderiyoruz.
Bunagöreşunlaryapılmalıdır:
Metinde kararlaştırılan bildirinin hazırlanmasına gerekli dikkati
göstermelisiniz.Bildirikısaveözolmalıdır.Genelolarakmetindekararlaştırılanşeylerinhalkaaçıklamasınıyapmalı,sömürgecisaldıralara
karşı-devrimcimücadeleninyükseltilmesigerektiğini,bumücadelede
engenişkitlelerinbirleştirilmesini,böylebirortamdahalkiçindehuzursuzluk yaratmanın halk düşmanlarına hizmet ettiği ve bunu yaratanlarınhalkönündesorumluolacakları,yapılanşeyinbirittifakdeğil,
yalnızcaçatışmalarıdurdurtmakolduğuvebundanböyleçatışmaçıkarantarafınbütünolaylarınsorumlusuolacağı,bundansonrakiolayların çeşitli biçimde kışkırtma yapanlara dikkat edilmesi gerektiği, sömürgecigüçlerlebirleşenhalkdüşmanlarıyladevrimcilerinbirleşemeyeceğivebenzerlerinikapsamalıdır.
Ayrıca-eğersizdeuygungörürseniz-bizeaitbirbildiridağıtarak,
kendidüşüncelerimiziaçıklayarakpropagandayapılmalıdır.Bubildiridesömürgecilerinveuşaklarınınhalkımızayönelttikleribaskılar,bu
baskılara,sömürgecilereveonlarlatamamenbütünleşmişhainlerekarşıyürüttüğümüzmücadelevebumücadeleyledevamedeceğimizböylebirmücadelebütünhalkgüçlerininbirliğindenyanaolduğumuzve
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bunun için çalıştığımız, hiçbir zaman halk içinde huzursuzluk çıkarmaktanyanaolmadığımızvebunuyapmadığımız,bunuyapmakisteyenlerin oyunlarını bozduğumuz, şimdiye kadar çeşitli güçlerin bize
saldırdığıvebusaldırılardabirçokkayıpverdiğimiz,busaldırılarıboşaçıkaracağımızvehalkönündebunlarımahkumedeceğimizvb.dile
getirilmelidir.Bildiri,sömürgecilereveuşaklarınakarşı-devrimcimücadeledebirlikolunmasıyolundabirçağrıylabitirilmelidir.İlgilibölgelerdehalkiçindeçatışmalarıbizimbaşlatmadığımız,bizesaldırıldığı,çatışmalarıbizimdurdurduğumuz,butürçatışmalardanyanaolmadığımızyolundayoğunsözlüpropagandayapılmalıdır.
Bunun yanında KUK’un saldırgan niteliği unutulmayarak uyanık
davranılmalı,özellikleilgilibölgelerde,bizeyönelebilecekmuhtemel
saldırılarakarşıgereklihertürlühazırlıkyapılmalı,karşılaşabileceğimiz bir saldırıda hazırlıksız olmamalıyız. Bizden kesinlikle bir saldırı
gitmemeli, tabanımız çeşitle tahriklere karşı iyi denetlenmeli, küçük
olaylarhemenbüyütülmemeliveönünegeçilmeli,bizeyönelensaldırılarda,bizehemenhaberverilmelidir.Bumetinçeşitliörgütleringözetimindehazırlanmıştır,yapacağımızküçükbirhatabizidışardabüyükorandatecritedebilir.Bizimdoğruvebirbütünolarakdavranışımız bize yönelebilecek bir saldırıda bizi haklı çıkaracak ve büyük
orandagüçlendirecektir.Bununiçinçokdikkatliolmalısınız,bizeyönelen bir saldırı olursa anında bize haber vererek propaganda yapma
olanağımızıgerçekleştirdiktensonradahagüçlüolaraksaldırılarıpüskürtebileceğimizigözönündetutmalısınız.Ayrıcabundanbaşkagörüşmeyaparakyenidenprotokolimzalamagibibirdavranışiçinegirmeyin,yeterlidir.Herhangibirşeyolursabizehaberverin.Metindebelirlemelere bağlı kalarak uygulayın. Metinde belirlenen ilişkileri sağlamakiçinbuişeuygunbirarkadaşgörevlendirin,başkaarkadaşlarkarışmasınlar,ancakarkadaşkendibaşınadeğil,sizintopludüşünceleriniz doğrultusunda hereket etsin. Bu durum bir müddet korunabilirse
bizimçalışmalarımıziçinbüyükkolaylıklarveolanaklarsağlar,budurumugözönünealarak,özellikleilgilibölgelerdeideolojik,politikve
örgütselçalışmalarıyoğunlaştırın.
2- Sizin bildirdiğiniz birtakım isteklerinize yakında cevap vereceğiz.Ancaksizinbizimleilişkileridüzenleyemediğinizvedüzenliyürütmediğiniz açık bir gerçek. Bu işle görevlendirdiğiniz arkadaşı iyi
denetleyin, çalışmalarda hiçbir ilerleme kaydedilmedi ve kendisi bizimlehâlâhiçbirilişkikurmadı,bizimkendisinevesizehabergönder-

memize rağmen ilişkiler önceki mektupta belirlediğimiz gibi sağlanmalıdır.Bizimverdiğimizadreslerintümügeçerlidir,sizbizeistediğimizbütünadreslerienkısazamandagöndermelisiniz,budurumbizim
de sizinle ilişki kurmamızı oldukça zorlaştırmaktadır, eğer görevlendirdiğiniz arkadaş bu işi beceremeyecekse sürüncemede bırakmadan
değiştirilmelidir.
3- Oradan düzenli bir hazırlık yapılmadığı için göndereceğimiz
malzemeleribukadarsıkışıkolduğumuzveihtiyacımızolduğuhalde
hâlâ gönderemedik. Bu durum bize çok pahalıya malolmaktadır. Biz
hazırızvesizindeenkısazamandahazırlıkyaparakbizebildirmeniz
vebuişihalletmemizgerekir,böylebirortamdaelimizdekimalzemelerikullanmayışımızçokolumsuzdur.Kullanmabiçiminiöncebildirmiştik.
4- İstediğimizarkadaşlargelmelidirler.BizMardinbölgesindenhemençağırıyoruz.Diğerbölgelerdenvebelirlediğinizölçüdebölgenin
yerineyakınolanyerlerdensizeverdiğimizadresleregönderilmelidirler. Beşer kişilik gruplar halinde geçmeleri uygundur, siz hazırlıkları
yaparakserihaldepeşpeşegöndermelisiniz.
5- ÇeşitliönemliolaylarveAliarkadaşlarınyakalanmaları,sonuçlarıhakkındaacelehaberbekliyoruz.
DostçaSelamlar
21.08.1980
Botan*

*

Botan:PartiÖnderliğisahakodu
Hiv:ÜlkeİçiMerkezKomitesi

*
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Abbas’a!

Gelensonbilgilerinveiçindebulunduğumuzkoşullaragöreyapılmasıgerekenleriözitibariyleşöylebelirleyebiliriz:
a- Hemen bir merkez oluşturmak, gerçekleri fazla zorlamak olur.
Yeni bir merkez, hazırlık isteyen bir iştir. Birincisi; bir konferansın
gerçekleştirilmesidir.Bununzorunluluğunuzatensizdebelirtmiştiniz.
Bununbiçimselyönüüzerindeduruyorum.Yermeselesibüyükbirihtimalleeğitimgörülenyerolacaktır.Zamanıdabaharayakınbirtarihi
düşünüyorum.Toplantınınbileşimiiçinşuandagetirmeyeçalıştığımız
gruptemelteşkiledecektir.Avrupa’dandaçağrılanolacaktır.Sizkarşıdangelengrupmeselesini,budurumugözönünegetirerekayarlayın.
Temsilkabiliyetiolanvebölgelereuygunbirbileşimdüşünülmelidir.
Gelenlerinsayısınekadarolursaolsunikameedebiliriz.
İkincisi; yayın organlarını gerçekleştirmektir. Bunun için de Avrupa’yaKesirearkadaşgönderildi.Mevcutolanaklaragörebirçalışmayahemengirilecektir.Bukonudabizedüşen,ülkedenbirhaberkanalı
vebelgehazırlamaktır.
Üçüncüsü;kadrolarıneğitimidir.Bukonubiziperişanetti.Eğitimsiz
kişilerle bu işlerin yürütülmeye çalışılması birçok sorunun temelidir.
Grubunöncedengelmesininbirnedenidebudur.Eğitiminitamamlamayacakveeskiilkelliğisürdürmekisteyenlereolanaktanınmayacaktır.
Dördüncüsü; dış ilişkiler için bir alan yaratmak. Bu konuda çalışmalar gelişme temponuza ve içinde bulunduğumuz koşullara uygun
olmazsadayürümektedir.
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b- Böyle bir merkez oluşuncaya kadar ortada genel bir koordinasyon ve haberleşme merkezi gerekecektir. Bu merkezin politika üretmesi ve denetim sağlamaması pek düşünmemeli. Daha çok ve en
önemlisi bizle bölgeler arasındaki kanalları açık tutmak ve karşılıklı
taleplerielindengeldiğincekarşılamaktır.Bugörevbirgruparkadaşa
verilebilir.MektuptaGA.’yabildirdiğinizgibideolabilir.Bukonuda
benimdeekdüşüncemGA.bugrububelirlesin.Buaradabazıisimleri
bizdesöyleyebiliriz:Bunlarpekdeşifreolmamışvegezmehürriyetleriolankişiler.Hiçolmazsabirkaçtanesiolmalı.Varsabayanarkadaş
daolabilir.Veyabelirlemeyibirlikteyapmakiçinkendisideyanınıza
gelsin.Benceodabutarafageçmeli.Çünküyaygınaranacakveepey
bilgileri var. Tedbir içinde geçmelidir. Bu taraftan karşı yazışmalarla
idare edilebilir. Benim isim söylememe gerek yok. Ölçü; çok deşifre
olanveağırdavranışlıkimselerolmasın.
c- Esasmeselebölgelerveoluşabilirseeyaletlermeselesidir.Budönemde özellikle merkez yapı güçleninceye kadar bölgelerdeki çalışmayıaksaksızyürütmeliyiz.Eğerbölgeçalışmasıhiçolmazsakendini
korursa bu bile yeterlidir. Kesin çöküşler bu arada önlenir, daha çok
propagandaveajitasyonlakitlelerinsiyasiilgilericanlıtutulmasıbaşarılırsaveyinekomitedüzeyindeolmasabileyaygıngruplaşmalarıyaşatmayısağlarsak,fazlabirşeykaybedilmeyecektir.Şuacelekomiteleşmelerden vazgeçmeli. Şartlar varsa olur, yoksa her alan şimdilik
temsilcilikveadaykomitelerleidareedilmelidir.Şartlarıolgunlaşmadanyapılankomitelerpolisiçinmükemmelbirmalzemeoldu.Elazığ,
Urfa,Diyarbakırgibi.Amagruplaşmavehücrelerinoluşturulmasıbu
ara dönemde esas alacağımız biçimler olmalı. Kimseye kaldıramayacağıgörevlerverilmemeli.Zatenbueğitimdüzeyleriyledesakıncalıdır. Kısaca her düzeyde temsilcilik, hücre ve etkin, resmi olmayan
gruplaşmalar sürdürülmelidir. Askeri çalışmalar daha çok bu yapıyı,
yanibizesempatizankitleyi,gruplarıvekadrolarıkorumayı,geliştirmeyi hedef almalıdır. Tipik Vietnam’daki “kendini koruma birlikleri”nin fonksiyonlarını yerine getirmelidirler. Örgütleniş biçimleri belirttiğiniz gibi olabilir. Fazla hedefe saldırmamaları daha çok mevcut
yapıyısavunmayıbudönemdeesasgörevtelakkietmeliler.Bununiçin
birgenelsorumluolmalı,busorumluarkadaşbirkaçyardımcıylabölgesorumlularınıvegruplarınıbelirleyerekmevcutbirikimiuygunbir
tarzdadeğerlendirebilir.
d- YayınkonusundasanırımHocagilindurumuzorlaşıyor,olanakla-

rı kıt. Bu konuda daha çok bir bilgi toplama merkezi oluşsa ve bize
bağlansa en uygunudur. Bu önemlidir. Çünkü gazete çıkarmak biraz
dabunabağlıdır.Dahasonramerkezkomiteadınabildiriler,büroşürlerveyinebölgeleradınabildirivebüroşürlerçıkarılabilir.Seçilecek
genelgrubabiryayınsorumlusudaalınmalıdır.Busorumlugeneleve
bölgelereilişkinyazılıpropagandayıayarlamayıtemelgörevkabuletmelidir. Düşünülen toplantıya Hocagilin de alınması gerekecektir.
Eğerçokaranıyorlarsavedurumlarıgüçleşmişsebencekaybedilemeden kendisi ve uygun görüyorsa başka bir ikisiyle -kendi ekibindençıkmalıdır.Onlarındaeğitilmeyeihtiyaçlarıvardır.Bencegelmeliler.
Kısacabukonudadabirbilgimerkezi,genelvebölgeçapındabildiri
ve broşürlerle işler bu ara dönemde idare edilebilir. Bu çabaya kaldı
ki,bizdeyardımcıoluruz.Yeterkibilgilenelim.
e- Başta Hilvan-Siverek olmak üzere bölgeler hakkında alınması
gerekenacilönlemlerkonusundaelinizdekiraporlaravebizimimkanlarımıza bakarak uygun talimatlar hazırlayabilirsinz. Hilvan-Siverek
içindüşündüğünüzşeyleridahageliştirerekuygulattırılırsa,enuygunu
olacaktır.Askerigruplardıştaderbevurmakzorundadırlar.Halkınözsavunmasıiçindebirörgütlenmeolmalıdır.Şimdiyekadarözsavunma
ve bağımsız gerilla grupları birbirine karıştırıldı. Bunlar birbirinden
ayrılmalı.Bağımsızgerilla-bazıbölgeleriçin-dahaçoksaklanmasıve
hareketkoşullarıuygunalanlaraçekilirken,savunmagruplarıdabuiştenanlayanbirkaçkadroylahalledilmelidir.Hiçolmaszafeodal-faşist
milislerekarşıbunubudönemdebaşaralım.Pekokadarzordadeğildir.Bizdekolayişlerzorlaştırılıyor,zorişlerdekolaygibigörülüyor.
Gerçekbudeğildir.Bukonudasizdetaylıbirtalimatveörgütşeması
gönderebilirsiniz.Dahaöncehazırladığınızyazıyıdagönderiyorum.
Kısacaroporlaravekendidüşüncelerinizedayanarakbölgelerinacil
sorunlarınauygunyönergeleri-GA.gelirseodakatılabilir,hattagrup
gelirse onlardan da yararlanabilirsiniz- hazırlayın. Bu yönergeleri
oluşmasıgerekenkoordinasyonvehaberleşmegrubuyla-yanlışanlaşılmasın,bugruptaMKyönetimindegenelvegeçicibiryürütmekomitesidir- bölgelere ulaştırın. Bu arada bazı araç ve gereçle takviye
edin. En önemlisi bölgelerle irtibatın kaybedilmemesidir. Grup oluşmadandadirektkendinizebölgelerveoluşursaeyaletlerarasındairtibatıkurupgeliştirebilirsiniz.Buaradabirbildirihazırlayıpgönderebilirsiniz.Bildiribirazuzuncaolmalı,bölgeraporlarındakigerçeklerive
dolaylıolarakNATOtoplantısınıvesongruplararasıçatışmadanka-
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çınmaya,işkencevebölücüparçalamafaaliyetlerini,yinebütünbunlararağmenmücadeleniningelişmişyurtiçiveyurtdışıittifaklarıngüçlü
birtarzdayürütüldüğünüaçıklayıcınitelikteolsun.
f- İstemiş olduğun isimlere yenilerini de ekle. Bence bütün bölge
sorumlularıyerlerineyedekleriniyerleştirerekçıksınlar.İ...’agitmeye
temsilciler dahil olmasın. Bu iş ertelenmesin. Ayrıca bazı gelişmeye
adayunsurlarınçağrılmasıfazlakülfetliolmayacaktır.Eğertemsilciler
bölgeleriçinsöylenilenönlemvetedbirlerialıp,yedeklerinihazırladılarsa derhal çıksınlar. Hareketin daha çok etkin kadroları tüketilerek
imhayaçalışılıyor.Böylegeçicibirtedbir,diğerbazıhazırlıklarımızla
birlikte düşmanın oyununu boşa çıkarmada önemli rol oynayacaktır.
Bencebukonudaağırdavranılıyor.Geçenyıldaböylebirdavranışoldu ve bize çok şey kaybettirdi. Bütün yolları deneyerek bu çıkışları
gerçekleştirmelisiniz. Bu tarafa geçerlerse işler kolaydır. Kimlik yerleştirmeyihallederiz.
g- Malzemeyi eğer geçirirsek, Adıyaman ve Dersim’e bölüştürülmeli.Serdar’agönderebilirsiniz.Ayrıcadüşündüğümüzkaçakçılarladürüstlükşart-işyapılabilir.Zatengerekburadan,gerekkarşıtaraftan
buişiçinörgütlenmegerekir.Buaradabirgörevdebudur.Bunadürüstsempatizanlarıkatın.Pılınguygunsakatılabilir.Boşdurmasısıkar.
Masraflarına,güçdurumdaysakısmenkatılmalıyız.
h- Has, Zeren ve Bar. meselesi uygun halledilmemiş ve yumuşak
davranılmış.Kendilerimerkezinbirraporuna-6Mayıstarihli-veBerlinDemokratikCephe’ninkimliğineelkoymuş.Alçakçayalanvede
tahripkarlığıönplanaalarakmalummerkezieleştirmeyibirnolufaaliyetihalinegetirmiş.Halktabunlarıntambirtecritivenefretiiçinajitasyon ve daha sonra eğer devam ederlerse sertçe cezalandırılmaları
şarttır.AyrıcabukonudaGA.yeterikadartedbirliolamamıştır.Merkezin yazısını çok iyi biliyor ki onlardadır, ama çıkarılamıyor. Mektup
tamokunmuyor.Bendenisteniyor.Halbukikendilerindedirvehepsini
okutmayıisteyebilirlerdi.Ayrıcabunlaragerekyok.Açıkçabirihanetlerivenamussuzluklarıvar.Bunlaraçıklanırsabilegirecekdelikbulamazlar.Benbukonudabirhaberisözlüyollayacağım.İlgilenin.
ı- Gruplararası,aşiretlerarasıçatışmalardanısrarlakaçınalım.Bunu
belirtin. Çünkü NATO toplantısı bu işin geliştirileceğini gösteriyor.
Hatta gelişme istidadı gösterecek feodallerle çatışmaya bile girilmemeli.Engericifeodalvesömürgecilerekarşımücadelehattımızısürdürürkenkarşıtarafıntecritedilmesigerektiğiniunutmayalım.Buşart

yoksa pahalıya patlayacağı bilinmelidir. Arkadaşlar fazla yük getirecek çalışmalara katılmayıp, daha çok mücadele ürünlerini toplamayı,
kitlelerle bağ sürdürmeyi, etkin gruplaşmayı ve kadroları gizleyerek
çalışmayı,budöneminbirtaktiğisaymalıdır.Askeriveyayınfaaliyeti
bunahizmetetmelidir.Yinedesomutşartlarıyaşıyanlarıngörüşlerine
daimadeğerveriyoruz,bizsadecegenelbirçerçeveçizmeyibirgörev
biliyoruz.
j- Benburadayım.Bazıgörüşmeleregirişeceğim.Ardındanbazıyazıları hazırlayacağım. Bu görüşmeler azami bir ayı geçmez. Bir ihtimalİ...’ageçebilirim.Olmazsayazıyazacağım.Buaradasizgeçişleri
tamamlarveyerinizebakacakbirini-geçerseGA.,olmazsauygunbir
başkasını-bırakırsanızburayagelipbazıyazılıfaaliyetlerekatılabilirsiniz.Eğerbengitmezsembaraberhazırlarız.Gidersemsizinlebirtaslaküzerindeanlaşırızvebutaslağagöreayrıayrıbuçalışmalarıyürütürüz.Gerekkonferans,gerekseçıkacakgazetevedergiiçinbuçalışmalarönemliveesaslıbirroloynayacaktır.
Sizyoğunolarakyukarıdabelirlenengörevlerigerçekleştirirsenizsadecekendinizdeğil,yerinizebakacakbirveyaikikişiyleyürüyebileceğinekaniolursanız-burayagelmeyiplanlayın.Çünkügerekkonferans,gerekseyayıniçinönhazırlık-teorik-gerekiyor.Merkezrapor,
karar taslakları, yayınlar için program ve bazı ilkelerin belirlenmesi
şarttır. Önemli oranda ben hazırlamaya çalışacağım. Ama bazı pratik
zorunluluklardanötürüsizlerdekatılmalısınız.Zatenyukarıdakiişlerin örgütlenmesi pratikseldir. Özellikle haberleşmeyle mümkündür.
EğerGözlüklüAliveyabaşkauygunbirisiolursadayürütebilir.Kendilerinebazıaçıklamaveperspektiflerçizilirseyapabilirler.
EbuAli’nin-KemalPir-yaptığıciddibirsorumsuzluktur.Bizeçok
şeykaybettirdi.Halbukiençokosözverdiböylehareketetmeyeceğine dair; “ben deli miyim?” diyordu, “gerekirse 60 km. yol alır yine
arabaya binmem.” Ama buna rağmen yapacağını yaptı. Hareketin en
çokihtiyaçduyduğubirandakendisiylebirlikteM.Can’ıda-M.Can
Yüce-orayaçekti.Orayaciddibirgörevledegidilmiyorveyaaracıyla
halledilecekbirgörev,ayrıcaM.Can’ınalmasınadahiçhakkıyok.Üç
seferdiraynıdurumadüşüyor.
Eğer durumları hakkında bilgi gelirse gerekenleri yaparsınız. Ama
bütün bunlar işe yeniden başlatmamızdan başka bir sonuç vermiyor.
Bukadrolarlakimolursaolsunfazlabaşarılıolamaz.
Sonuç olarak konferansa kadar ben bazı dış ilişkileri geliştirmeye
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devamedeceğim.Buaradabazıyazıtaslaklarıhazırlayacağımvebana
gelecek bilgilere göre -önemli olursa- bazı cevaplar hazırlayacağım.
Sizindeisteruzunsürelioradakalarak,isterburayagelip-kiburadan
da oradaki işler az çok yürütülebilir- devam ederek yapacağınız işler
konferansa kadar az-çok belli. Ce. Bey.’dir. Konferansa kadar orayla
uğraşacak.Baki-BakiKarer-Süleyman-,Kesire-Fatma-veAli-Dursun- Avrupa’dadır. Orayla uğraşacaklar. Yalnız Baki’nin çok hataları
var.Ce.gibigörmekistemiyorveyageriçekilmedurumunuçözümsanıyor.Bunlaradahaçokkonferanstadokunacağım.
Eğerraporlarınişitamamlandıysahemengönderin.Parçaparçada
gelebilir. Ayrıca her zaman bilgiye ihtiyacımız olduğu bilinerek her
türden bilgi gelsin. Sizce önemli olmayan bilgiden bile sonuç çıkarmakaçısındangereklidir.
GelecekleriçindeResul-Davut-,Çetin-Semir-veHaydar-Fuatarkadaş-olmalı.Bunlardafazlagecikmemeli.Yinehareketiçindeprovokatiffaaliyetiolanveşüphelidavranışlarıgözlemlenenunsurlarıetkisizleştirin. Onlar daha çok bu dönemde iş yapmaya çalışacaklar.
Halklavekadrolarınyönetimiyleilgiliilişkilerdenuzaklaştırılsınlar.
Ş...’dekaldığımsürece,taleplerinizecevapverebelirim.Şuankidış
ilişkiler düşündüğümüz konferans için uygundur. Dayanabilir. İlişkilerde bizi uyutma değil, daha çok ideolojik-politik yapıları rol oynamaktadır. Ayrıca durumumuzu hakkıyla kavramaları ve kavratmaları
gerekmektedir.
YönetimsahanızaCeylanpınarveSuruçgirmektedir.Dahadageliştirmekgerekiyor.Yakındakimliksorunlarınadaçözümgelebilir.Geçsinler.(…)Cep.herhaldeeskisindendahasıkıduracak.
Sur... size bildirdiği hususlar üzerinde ben durmaya çalışacağım.
Aceleetmeyin.Sonucuveyanasıldavranılmasıgerektiğinibildireceğim.Yalnızistenilenşeyleridevrimcilerindeamacıolduğuilketapta
bellidir.Bizimiçinrisklideğildir.İşinsiyasiyanınınçözümünebağlıdır.
Selamlar,başarılar

Ek: Konferansiçintabiitemsilciler,önemligördüklerikadroniteliğindekiarkadaşlaratoplantınınolabilirlikihtimalinisöylemelivedüşüncelerini mümkünse yazılı almalılar. Yani harekete bağlı kadrolara kararların
bağlayıcı olması açısından haberli olmalı, öneri ve görüşleri temsil edilmelidir.Mümkünolduğuölçüdetabii.
Aynışeyhapishanedekiarkadaşlariçindegeçerlidir.Ayrıcaoarkadaşlaraşunlar dailetilmeli:Banabütündurumlarhakkındaraporvebazıdüşüncelerini behemehal -mutlaka- bildirsinler. Yazılı olmalı ve kapsamı
geniş tutulmalıdır. Bütün hapishaneler yapmalı. Ayrıca Hayri -M. Hayri
Durmuş- dışarıyı yönetebilmeden bahsediyordu. Bütün hapishaneler durumlarıelverdiğiölçüdedışarıyıyönetebilmeli,bukonudagörevveyetki
verilmelidir.Hiçolmazsabulunduklarışehirleriveailelerivasıtasıylayakın çevrelerini diri tutmalılar. Hayri onların bir savunma taslağı vardı.
Dahadageliştirerekbütünhapishaneyegönderilmeli.Bukonularetrafındahapishanelerlekarşılıklıilişkilenimiçinkanalişlenmelidir.

05.09.1980
Kani*

-09.09.1980’dealındı-

98

99

SalihCumaarkadaşa!

İkimektubunuzualdım.Oradabelirtilendurumlarvehususlardoğrudur.Askeridiktatörlüğüngelmesikaçınılmazdı.Herdevlettendaha
çok tarih boyunca kurulan bütün Türk devletlerinin askeri nitelikleri
öndegelir.Bu,dahaçokTürkkavmininişgalcivetalancıkarakterinden kayn akl anm akt ad ır. TC dön em ind e de ask er i nit el ikl er hep
önplandadır. İç ve dış koşullar yumuşayınca, sınıf mücadelesinin koşullarızayıflayınca,sınırlıvegeçiciolaraksivelleredevredilendevlet
yönetimininvebudevletinsınıfpolitikasınınyürütülmesiağırlıklıolarakordutarafındanmümkünolmuştur.OrdunundirektmüdahalesiolmadanTC’ninherdüzeydekipolitikasınıyürütmekolanaksızdır.KısacageçmiştevegünümüzdeTürkhakimsınıflarınınpolitikalarınınyürütülmesindebaşaraçşiddettir.Bupolitikanınbarışçılvesivilaraçlarlayürütülmesiolanaklarıtamamentükendiğiveiflasettiğiiçinmüdahalekaçınılmazolmuştur.Bundansonrasınıdevrimilekarşı-devrimin
çatışması tayin edecektir. Her devrimci hareket böyle bir iktidarla
mutlakakarşılaşacaktır.Bundandolayışaşırmadık.Bizbirihtimalolarakhakimsınıflararasındakikördöğüşünbirazdahasürmesiniveiç
savaş şartlarının biraz daha olgunlaşmasını bekliyorduk. Ama biraz
panik içinde ve sonunu fazla düşünmeden müdahale gerçekleşti. Bu
durum taktikleri etkiliyecektir. Teslimiyet ve kararlı devrimcilik arasındakiayrımıhızlandıracaktır.Reformizmiveişbirlikçieğilimleriiyiceaçığaçıkarıpiflasettirecektir.Devrimcikesimüzerindeterörsonu-
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na kadar uygulanacaktır. Seri idamlar beklenmelidir. Zaten en başta
bütüngaddarlıklarıylaüzerimize-hemdeenbasitbilinçalmışkişiye
varanadek-birbaskıveterörlegeleceklerivarlıknedenleridir.Ülkede
yarattığımızbilinçlenmeveörgütlenmeyiyoketmeyihedefbelirleyip,
baştagelenuygulamalarıolacaktır.
Bunauygunbizimcevabımızhedefolmaktankaçınmak,kitlemizin,
sempatizanvekadrolarımızınbilinçveörgütlenmedüzeyinikorumak,
bununiçinteslimiyetçieğilimlerekarşısonunakadarmücadeleyihesapsız,örgütsüz,siyasitemelihazırlanmışsolçıkışlarakarşımücadeleyle birleştirmeli, güçlü bir siyasi, örgütsel hazırlıkla birlikte işgale
karşıdahaakıllıtaktiklerleuzunvadelivesabırlıbirmücadeleyaratmakvesürdürmekolacaktır.Yenilgidiyebirdurumsözkonusudeğil.
Amadurumauygunsiyasal,örgütselveaskeriçizgimiziberraklaştırmak,bununiçinyoğunçalışmalarıyürütmekvebaşarılıkılmakgerekecektir.Acelesiyok,fakatçokyoğunveherdüzeyihesaplayacakbir
çalışmaolmadanayaktadurmamızdasözkonusudeğildir.
Duran’lagörüştüm,ülkeyeilişkinyapılmasıgerekenlerizahedildi.
Esas olarak konferans kodrosunun, eğitimlerini de gerçekeştirmek
amacıylabiranöncedışarıyaçıkarmak,birgrupkadroyuyineaskerisiyasieğitimiçinburayaalmak,ülkededahaçoktemsilcilik,grupve
hücreörgütsisteminiuygulamak,askerihazırlıkiçinbazıbölgeleriüs
seçmek, kitlelerden katliama uğrayabilecek olanları nakletmek. Dışta
da konferans toplantısının hazırlıklarını sürdürmek, Avrupa’da yayın
faaliyetleriniyoğunlaştırmakvebuaraburayagelenarkadaşlarınsiyasi,örgütseleğitimleriniyoğunbirşekilesürdürmek,Türkiyedevrimcileriyle dayanışmayı yaratmak, Kürdistan’daki güçlerle ilkeli birlikleri
ısrarla istemek, dış ittifaklar gerçekleştirmek gibi konular görüşüldü
ve bu çalışmaların bu önümüzdeki dönem esas görevleri olarak saptandı.Buişleribirliktegerçekleştirmeyeçalışıyoruz.Kısacaperspektiflerimizbunlar.Önemliolanbukonudakibaşarılıpratikçalışmalardır.Sizyineoradaolanvegelecekolanarkadaşlarınsiyasiveörgütsel
düzeylerinindegelişmesiiçinplanlıbirçalışmayısürdürmelisiniz.Arkadaşlargeçmişindeışığındadurumlarıolancaağırlığıylakavrasınlar
veonagörehazırlansınlar.
İlişkileri sürdürüyorsunuz. M. Mıxo ile düşündüğünüz gibi ilişki
kurun.BenbukonularıHasaniledekonuşurum.Birazevhazırlayın.
Bukonudayardımlarınıalabilirsiniz.Sefaretleilişkiyisürdürün.Yeni
ilişkiler dekurabilirsiniz.Askeridiktatörlüktensonrailişkileryeniden

elealınabilirvegeliştirilebilir.El-Fetih’lebukonudatemaslaryeniden
başlayabilir.
Askeridiktatörlüğekarşıtahliledayananbirbildiriyihemenkaleme
alın. Bildiri askeri yönetimin dayandığı ekonomik temeli emperyalizmle-özellikleABDveAET’nindekesindesteğininnedenleri-ilişkileri,İran,KürdistanveArapilericihareketlerinekarşıtehlikeliyanlarıPakistan,Mısırtipiyönetimlerleilişkilerivesonundaağırlıklıolarakbizeyönelikyanıvebunakarşıbizimhedefvegörevlerimizi;Türkiyedevrimcileriyleittifak,Kürdistan’daulusalcephe,bölgedevrimcileriyleittifak,sosyalistdevletlerindesteğikonularıözenleişlenmeli.
Uzunluğundankorkmayın.Bilimselyanıvedevrimciiçeriği,belirlediğihedefleranlaşılır,uygulanırolsun.Suriyeveİran’ınolumlurolüde
abartmaya kaçmadan bilimsel olarak konulsun. Genişçe dağıtacağız.
Diğer bildiri olumlu oldu. Avrupa’ya yollayın. Haberleşmeniz orayla
olsun.Benpekilişkikuramıyorum.
Geliştirdiğiniz ilişkiler için dosya tutun. Yine yukarıdaki konular
hakkındadüşünceveönerilerinizibazıarkadaşlarlatartışarakyazarsanız, iyi olur. Aynı şeyi biz de yapmaya çalışacağız. Arkadaşların sorunları ile -eğitim, özellikle siyasi- yakından ilgilenin. Kampa gidin,
bazenkendilerigelsin.Bütüneksik,olumsuzyanlarıortayakonulmalı
vegiderilmeli.
Fazlahabergelmedifakatbekliyoruz.Arkadaşlardameraketmeliler.Adetayenigönüllübirçalışmaprogramınıbirliktehazırlamakonlarındaanlayışıolmalı.Sankibiranlamda1975’leriüstdüzeydeyenidenyaşıyormuşsunuzgibidavranılmalıdır.
Selamveiyiçalışmalar
Kani
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Ek: EbuCehab’ınyoluylaIrakPDK’siileözellikleimzaladığımızprotokolün
içeriğine uygun görüşmeler yapabileceğimizi bildiriniz. Gazi adlı bir sorumlusu
buradadır. Daha önce orada benimle görüşmek istemişti. Kötü yorumlanmaması
içinbunugizlicesürdürün.Zatenprotokolgereğidirdebugörüşmeler.
Masraflardanboşyere,yaniyararsızişlemlerden-özellikletelefonlardan-kaçının. İlerde çok arkadaş gelebilir. Şimdilik kendi gücümüzle gitmeliyiz. Hasangil
elden geldiğince ortak olmaya devam etsinler. Almanya’ya da telefon ederseniz,
oyalayıcı iş yapmasınlar. Geleceklerini söyledikleri halde hâlâ gelmediler. Vizeli
gelmelilerveyavizesizgeleceklersekesingelişsaatinibildirsinler.Birkaçdefageliyoruz dedikleri halde o saatte gelmediler. Ebu Arab’a durumu anlatabilirsiniz.
Bizkararlıyız.Yenirejimindedurumubellidir.SanırımFetihbütünüyleyakınlaşabilir.İ...’agitmemigeciktireceğim.Belkiyazıiçinoradakibiriyi,deşifreolmamışevgerekecek.Şimdidenüzerindedurun.
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Abbasarkadaş!

-15.09.1980,saat06:30’daalındı-

1- Buyazıyısizegetirenlebazıkonulardatercümanarkadaşkimseninhaberiolmadankonuşabilir.Konuşulacakkonulardahaöncebazı
olumlu,bazıolumsuzkişilerhakkındabilgidir.Birinizidebelkiolumlukişileritanıtmakiçinisteyebilir.Kimsebilmeden,arkadaşlardanbiri
onunlagitsintanısın.
2- Belediyebaşkanıolayıylailgilenmeyedevamedelim.Olayıtasvipetmiyorvemahkumediyoruz.AyrıcadahaönceCuma’nıngörüştüğüveverilenmalumattaolumsuzbiriolarakgösterilenvearamızda
barışiçingörevlendirilenİzzettin’inoğluylagörüştüm.Sizonunlayineeğerbarışiçinaracıolacaksaolumluvebirarkadaşvasıtasıyla-siz
vetercümandeğil-olumluilişkikurun.Eğeruygungörüyorsanızbazı
ilişkilervebahsettiğinizbirkaçişlerinörgütlenmesiiçinPılıng’danyararlanabilir, görev verebilirsiniz. Sanırım biraz açılması ve bunalımdankurtulmasıiçingerekli;ilgilenin,yardımcıolun.Eğitilebilirseiyi
olur.Dolaşmamüsadesivarzaten.
3- Yazılarınızıaldım.Benimleilgiligörüşolumlu.Gitmeyebilirim.
Benimlegörüşmekiçir-Kur.veD.Yol-D.Cep.himayesindeburada
veyaBeyrut’taolabilir.Girişimlerebaşlayabiliriz.
4- Arkadaşlarhemengeçsinler.ÖzellikleGA.vediğeryöneticidüzeyindekiler mümkünse geçebilmeli. Çünkü bugünlerde yakalanma
ihtimallerifazladır.
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5- Askeri-fasiştdiktatörlükilanedildi.Hiçaceleetmeyeceğiz.Yalnızgizlilikiçinvedüzenlibirgeriçekilmeyeilişkindüzenlemeleredevamedin.Acilişleriçinbenimfazlayapacağımbirşeyyok.Düşündüklerinizi uygularsınız. Şimdilik yeterlidir. Yalnız GA. gelirse, dönmezseveoradankuryelerleyönetmedahauygundur,siziilerdealabiliriz.Bukonununşartlarıbelirtilmişti.
Selam

Abbasarkadaşa!

12.09.1980
Kani

a- Gönderilenmateryaliokudum.Dahaönceleriçalışmalarıngenel
çerçevesi çizilmişti. Öz olarak yeni bir döneme girmekte olduğumuz
ve bu dönemin siyasi koşullarını iyi tahlil etmek gerektiği, yine geçmiş teorik ve pratik deneyimimizin öğretici dersleri ışığında bu yeni
aşamadaki siyasi, örgütsel ve eylemsel hattımızın somutlaştırılması
gerektiğinikavramakzordeğildir.
Benesasolarakbudönemeilişkinhazırlıklarındahaçokteorikolanınıüstleneceğim.Zatenbuhemzorunlu,hemdebaşkaalternatifverimsizolacaktır.Teorikhazırlıkdahaçokcumhuriyetdönemindekikapitalistgelişme,bugelişmeninKürdistan’ayansıması-sonaskeridarbeyekadar-,birazdahagelişmişolarakaçıklamayaçalışılacaktır.İkincikonubirincinindevamıolarakdünyadaveOrtadoğu’dakisongelişmelerolacaktır.Üçüncükonubazıanabaşlıklarhalindeteorivepratiğimizineleştiricibirgözleelealınmasıolacaktır.Sonuçolarakgelecek
konferansa temel teşkil edecek bu çalışmalar başarılırsa, sağlıklı kararlaravarmamızgibipratikbiramacahizmetetmişolacaktır.
Bu açıdan pratiğe fazla bulaşmadan bu çalışmalara girişmeliyim.
Dikkati önemsiz konularda dağıtmak verimsiz oluyor. Böyle olunca
sizedahaçokpratiğeilişkingörevlerdüşüyor.Bunlarmerkezivebölgesel düzeyde çok genel bir deyimle düzenli ve güçlerini koruyarak
geçicibirgeriçekilmeyeilişkinönlemlerolmalıdır.Buikialandane-
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lerin yapılabileceği konusunda aynıya yakın düşüncelerin olduğunu
biliyoruz.Bütünmeseleacil,gerçektenacilveustalıklıolarakbudüşünceleri pratiğe geçirmek gerektiğidir. GA.’yı da yanınıza alırsanız
vekuryesisteminizikurarsınız,bellibirsüremerkezivebölgelereilişkinsomuttedbirlerihazırlamanızzorolmayacaktır.Bölgeselçalışmalardan hududa bitişik yöreleri direkt de etkilemeniz mümkün. Diğer
bölgeleri daha çok açıklayıcı talimatlarla yönetmeniz gerekir. Bunlar
bilinen ve mümkün şeylerdir. Açmama gerek yoktur. Bu arada yeni
olay ve durumlar ortaya çıktığında siyaseti uygulamanız zor olmayacaktır.Tabiiteorikkonulardafırsatbuldukçasizindedüşüncelerinizi
somutlaştırmanız -benim belirlediğim gibi- çok faydalı olacak ve zatengörevidirde.
b- Be...bahsettiğisilahlaralınırsabizdençokistenilenbugörevde
başarılır.Önemleüzerindedurun.AlırsanızBat...,Sa...,veMah...,yönetimine değişik iki, Sir... yeni sorum. İki, diğerleri yarı yarıya Ad...
veDer...gönderilmeli.SilahlarıdabiranönceAdı...veDer...ileilişki
kurarakgöndersenizçokiyiolur.Atlarlabuişmümkündür.Güney’de
şiddetindozajınıdüşürmekgerekeceğindeneldekilermümkünmertebeüçalanaAdı...,Der...,veBat...dağlıkkesimdeçalışmaolmakaydıylaaktarmakenuygunudur.Bölgelerinelindesınırlıveküçüksilahların bulunması daha uygundur. Bu tip bir toparlamayı behemehal
yapmalıyız.SonSiv...örneğidebunuzorunlukılmaktadır.Ayrıcasayılan üç ve ilave edilecek bir-iki bölge dışında diğer yörelerde daha
çok politik çalışmalara girişilmeli. Silah sorumluluğu çok önemli olmadıkçabubölgelereverilmemeli.
Zatenkoşullaruygundeğilvegörevverilenleraltındankalkamıyorlar. Bu konuyu daha da geniş olarak çözümlemeye çalışın. Örgütsel
yenidendüzenlemelerdiğertedbirlerenazaranokadaracildeğildir.
c- Bütünbölgelereirtibatdiğerönemlibirmeseledir.Çözümlerbunabağlıdır.Bukonubaşlıbaşınabirörgütlenmesorunudur.Sadecebir
kuryelik değildir. Bir nevi Iskra çalışmasıdır. Bilgi toplama işi için
Sen... görev alabilir. Ama daha çok aranmayan ve pratik girişkenliği
olanbirekipişidir.Veörgütlenmeylebağlantılıbirkonudur.İvedilikle
elealınmasıgerekenbirkonudabuydu.GMYileilişkisipratikbirşekildeolmalı.GMY’denbirsorumlubuişeyetkilikılınmalı.Hertürlü
kanalaçmavebilgitoplamaişiniüstlenecekbuarkadaşdeşifreolmamışbiriyleolsadahaiyiolur.
d- Raporlardan da anlaşılacağı gibi, buraya daha seçkin bir kadro

alınabilir.Saltsavaşçıeğitmekşuandatemelbirihtiyaçdeğildir.Politik kadroyu hazırlamak hayati bir konudur. Bu açıdan isteyeceğiniz her bölgeden olmalı- kişileri iyi seçin. İstenilenlere ilaveten ve eğer
yakalanmışlarsa yenilerini isabetli seçin. Örgütlenme alt seviyede ele
alınacağına göre bu arkadaşların geçici bir süre eğitim-örgütlenme
amacıyla buraya gelmesi kayıp değildir. Ayrıca koşulları elverişli ve
kesingönüllüolanlargelsin.
e- Cizre’denaçılanhattıveBur...denilenkişiyledahaçokTürkiye
üzerindenikişkikurun.Çevresiomıntıkadabizigeliştirebilir.Kezaiknaedilirsedahaçoksilaheldeedilebilir.İlişkinizgizliolmalı.
Diğerkonularvemuhtemelbazıyenişeylerkarşısındatekrarlamak
istemiyorum.Amabazıbölgelerdetemizlikuygundur.Ör.Ağrı’dadurumlartamanlaşıldığındaoyapıyabirdarbevurmakgerekir.Amasomutbilgiyanisonuçlarneolabilir?Diğerbölgelerdekaçanunsurların
enzararlılarıcezalandırılabilir.Özelliklebunlarihaneteaçıkkişilerse.
İyiçalışmalar
Selam
20.09.1980
Ammar
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Ek:
a- TKP’yeilişkinönerileriniziuygulayabiliceksenizbencebirsakıncasıyoktur.
İlişkiyi merkez adına kurabilirsiniz. Bir mektup yollamak istiyorsanız ilişkilerin
düzeltilmesigerektiğivebukonudabizimelimizdengeleniyapacağımızıbelirtirsiniz.
b- Benimle ilişki kurmak isteyen Dev-Yol ve Kurt... kişiler en geniş ilişkileri
kurabilmekamacıylavesomutittifakadımlarıatmakiçinhazırolduğumuzubelirtinvegelmelerinimutlakasağlayın.Önemlibirkonudur.Onlarlakuracağımızilişkiyediğerlerinideçekerekgeliştirebiliriz.
c- Darbeüzerineistediğinizbildiridahagenişçebiryazıdüşündüğümiçingirişmedim.Cumalaryazacaktı.Bukonudayinesizkalemealın.Songelişmeleribiraz tahlil edin. Daha sonra ABD, NATO istekleri ışığında darbenin amaçları ve
bunakarşımücadeleyidahagüçlübirtemeldegeliştireceğimizibelirtin.Ayrıcaiçte ve dışta bütün ittifakçı güçlere seslenerek dayanışma ve cepheye davet edin.
Burjuvazininbusonçeresininyıkılacağınıvegirdiğibuaşamadadevriminhazırlıklarınıtamamlarsazaferleçıkacağını,işçi,köylü,gençlikvebütünyurtseverlere
devrimcibilinç,inançveörgütlerininepahasınaolursaolsunkorumalarıgerektiğinihitapedin.Partinindahagüçlübirhazırlıklabuaşamadadahalkımızıöndersizbırakmayacağınıvurgulayın;öncetaslakgeliştirin.
d- Hapishaneyleilişkiönemli.Bizden-benden-mutlakatalepleriolabilir.Cevapvermemgerekecek.Bukonudaivediaçınvebenimhazırolduğumubütünhapishanelerebildirin.

Ammar

PartiÖnderliği’nin
merkezkomiteyeyönelikdeğerlendirmesi

Edinilenkısabilgilerışığındadüşünceveönerilerimibelirtiyorum.
Bu dönemin mücadele hattı hakkında daha önceki yazılarda genel
birçerçeveçizilmişti.Eğertamkavranmamışsayinegörüşerek,detaylıkonuşulabilir.Esasolanıtekrarlıyorum.Propaganda,ajitasyonveörgütlenme bu dönemde daha yoğun ele alınmalıdır. Özellikle şehir ve
ova kesiminde bu çalışmalar gizliliğe riayet edilerek ve çok zorunlu
olmadıkça silahsız yürütülmelidir. Çok kişinin elindeki silahları alın.
Bunu ısrarla söylüyorum. Silahlar toplanmalı ve merkezi düzeydeki
arkadaşlarındenetiminealınmalıdır.Onunuygungöreceğialanveörgütlenmeiçindevekomutasıaltındakullanılmalıdır.
Hemen belirteyim; silahların çok yanlış kullanıldığı Hilvan-Siverek’tesilahlartoplanacaktır,busilahlarıhedefsizvehalkazararverici
şekildekullananvekullamaktaısraredenlertespitedilecektirveobölgedenalınıphepsinden“mücadeleleri”hakkındayazıistenecektir.Ben
budurumuyaniSalihlerin-SalihKandal-şehitolmasındanbugünekadaryapılanlarınhesabınıisteyeceğim.Geçenyılsizeyazdığımveyakalananyazılardaısrarlabelirtmeştim.Yinebunusonunakadararaştırıpsorumlularınıaçığaçıkarmakgörevveönemlibirsorumluluğunuzdur. Bu konuda görüşlerim bellidir. Ama sizler uygulamayı bir türlü
başaramadınız.Oralarınsondurumubirkezdahagözdengeçirilmeli.
Kısaca iyi bir araştırma -şimdiye kadar yapılanların olumlu-olumsuz
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yanları,halkazararverentutumvesorumluları,askeridarbedensonra
silahlı mücadele koşulları vs.- sonucu hazırlanacak bir rapora göre
tekraroradakisiyasi,örgütselveeylemselçalışmalarımızıyenidenbelirleyebiliriz.
Sondurumlarıkapsamlıbilmedenhemenoradadoğrubirsilahlımücadeleçizgisiniizlemekdoğrudeğildir.Yarımyamalakbilgilerlegörevalacakkişiverimliolamazvekendinikoruyamaz.AdıgeçenReşoveSuphiSuphiÇevirici-zatenburadadasorunyaratmışlardı.OnlarınısrarlaHilvan’ıistemelerininnedeniniiyikavramakgerekir.Bukonudamerkezadınakendilerinden-vb.-biryazıisteyin.Buyazıgelinceyekadargörevvermeyin.Yazıdapartiyekarşıtutumlarınıizahetsinlerveneyapmakistediklerini belirtsinler ve ayrıca merkezden haber gelinceye kadar görevli olmadıklarını bilsinler, -benzerleri için de aynı şey. Bu yörenin durumuna
tekrar değinmemin nedeni hep şikayet edilmesi ve pratikte işlerin sürüp
gitmemesidir.Yöredeneğitimiçinikişerkişigöndermeyeçalışın.
Dahaöncebelirtmiştim.Bölgeraporlarınıokudunuz.Arkadaşgeldi.
Ohaldeherbölgevehermıntıkaiçinbudönemingerektirdiğiuygun
örgütlenme,propagandaveeylemkoşullarınıbelirleyebilirsiniz.Şimdiyekadarakılalmazhatavesoysuzluklaryapıldı.Hiçolmazsaşimdiden
sonra devrimci önlemleri uygulayalım. Hele hele her bölgeden canını
kurtarmak için her şeyini vermeye hazırlanan bir yığın korkak, düşük
ruhluinsanlarolduktansonrabuönlemlerdahadaönemkazanıyor.Polismuhtemelenağırbaskıkoşullarındanyararlanıpbütünbölgelereyoğun ajan-provokatör ve tasfiyeci unsur sokmaya çalışacaktır. Birçok
“suçluyu” kurtarmalık olarak devrimci hareket üzerine saldırtacaktır.
Bunagöretedbirlerdevrimcibirçizgietrafındayoğunlaştırılmalıdır.
Halktançokdüzensizparatoplanmaolduğubilinmektedir.Neredeyseçapulculukgibibirdurumortayaçıkıyor.Bunubanakadariletiyorsunuz.Amabunlarınsorumlularınıbulmak,uyarmakönemlidirvezor
değildir.Bütünarkadaşlarbenişikayetmerciiolarakalıyor.Bu,görevlerin yanlış anlaşılmasıdır. İşleri yürütmek için elinden geleni herkes
yapmalı. Buna rağmen örgütün gücünü tamamen aşan sorunlar bana
gelmeli.Şubilinmelidir;bizzathalledebileceğinizsorunlarıbırakabırakaneasligörevimiyaptım,nededoğrudürüstpratiğegirişebildim.
Ortayaçıkançeşitlidurumlaramüdahaleetmenizzordeğildir.Elinizdeki olanakları sonuna kadar kullanırsanız çok şeyi başarmanız
mümkündür.Devrimcilikbirsanattır.Busanatınözüolanakyaratmak,
eldekienbasitolanaktan,enönemlisinekadarhepsiniyerinde,zama-

nındaveenverimlibirtarzdakullanmaktır.Çokkişininçalışmasının
budüzeydeyürütülmediğibiliniyor.Hattaolanakbeğenmeyenleribile
görmekazolaylardandeğildir.
Diğerbazıpratikhususlaragelince;
a- İran-Irak çatışması hakkında kısa değerlendirmemiz doğrudur.
Eğer bildiri gerekiyorsa, bu düşünceyi daha geliştirerek, ama Irak’ın
daha çok emperyalizme oynadığını, İran’ın ise devrimci mücadeleyi
önlemeamaçlarınıaçığaçıkararakveKürdistan’dayükseltilecekmücadele temelinde bu ülkelerde devrimci mücadeleyi geliştirmek devrimci bir tutumdur. Tavrımızı sözlü veya yazılı böyle izah edebilirsiniz.HerikiülkeyöneticileriözellikleKürdistan’dakimücadeleninyolaçtığısorunlarısavaşlaözündenboşaltmakistiyorlar.
b- Pılıng’atavır,partilideğildi.Partininemrineuymadı.Bucak’laçelişkisindebizimlegeçicibirittifakıvardı.Böyleanlaşılmalı.Necokonuşmuştur. Zaten muhtar onlarla çalışıyordu. Tavra gelince düşman olarak
karşımıza çıkmaması hedeflenerek, bizimle dost geçinmesi, kendisini
düşmanlarından elimizden geldiğince koruyacağımızı, güç durumda olduğumuz için -içerde ve dışarda durumu izah edilmeli-, maddi yardım
yapamadığımızamasokaktakalmamasıiçinyineelimizdengeleniyapacağımızı söyleyin. İstediği silah, parasına gelince bu çok münasebetsiz
biristektir.Biliyorki,yüzlerceinsanşehitoldu.Oarkadaşlarımezardan
çıkarsın,biz desilahveparasınıverelim.Bukonudauyarın.Verdiğiniz
iki silahı da hareketin malıdır ve başka zamanda alacağımızı söyleyin.
Kısacadostçailişkilerolmalı,geçmişteböyleydi.Bundansonradaböyle
olmalı.Bizzatçokzordurumdaise-ör.aç,barınamazdurumdaise-yardımcı olabilirsiniz. İlişki kurmakta serbesttir. Allaha inanması bizden
uzakolmasınıgerektirmez.Geçmiştebirsempatizanolmaktanöteyegidemedi. Ne sorumlu arkadaşlık yapabildi, ne de kendisi çaba harcadı.
YalnızorayaCeylanpınar’daniyibirarkadaşalınmalı.Hemonuveonun
gibileri, hem de orada Ceylanpınar’ın yönetilmesini ve hudut işlerinde
çalışmasınıyapsın.Diğerini-M.Ufak-deilişkilerefazlasokmayın.Suruç’takalmakistiyorsakalsın.Hattaişteçalışmakistiyorsayardımcıbile
olabileceğinizi söyleyin. Ama bu haliyle hareketten birisi olarak değerlendirmeyeceğimizisöyleyin.Birdedurumunubilmiyorum.Burayageldi,bizigördü.Yinedesiznasıluygungörüyorsanızdeğerlendirin.
c- Yayındakiarkadaşların-HocaveMe...dışındakileribilmiyorum-durumlarıisyanettiricitabii.Kendileriningelmelerinibelirtmiştim.Zatenbu
konudagerekyurtiçi,gerekyurtdışındayenidüzenlemeleregidilecek.On-
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lara da bu arada nerede görev vereceğimizi belirlemek ve kendilerini bu
konudaaydınlatmakiçingelmelerizorunludur.Hâlâhabergöndermeyişinizbirgecikmedir.İ.HocaarkadaşŞenay’danbahsetti.Formaliteevliliğin
zordurumdabıraktığını,ayrılmalarınıvebaşkabirgörevistediğinisöyledi.
İstetin,görüşünüalın,uygunsayabirbölge,yadaburayaalabilirsiniz.
d- MerkezinoluşmasındagörevalacakarkadaşlareğerMardinbölgesine gelirlerse, bir ikisini bu tarafa alabilirseniz ben de konuşabilirim.Yanionlarıgörebilirim.Orayabilegelebilirim.Sizhazırlıkyapın.
Gelirlerse ve şart uygunsa ben gelirim. Bu yirmi gün içinde olabilir,
ayrıcabirmerkezitoplantıolabilirbugelişle.
OradaçalışmadüzeninizkonusundaGA.ilebirliktekonuşulmasıvekararlaştırılmasıgerekenhususlarıhallettiktensonra,GA.K’yegitse,orada
Antep,Adıyaman,TürkiyeveUrfaileilgilensesiz deSiirt,Mardin,Kuzey,K.veİ.’akadarhudutlailgilensenizdahauygunolurbence.Zaman
zaman bir araya gelebilirsiniz. Eğer merkezi oluşturabilirseniz, böyle bir
bölünmekolaylıkyaratır.Oluşacakmerkezleikiyerdendekanalkurulabilir. İran ve Irak üzerinden de merkezle bağlantılı bir kanal oluşturmak
önemlivegereklidir.AyrıcaAvrupa’nındamerkezleilişkisimutlakakurulmalıdır. Avrupa Antep’le ilişki kurmuştur. Bu ilişki merkeze bağlanmalı.
Önemliolanmerkezioluşturmaktır.Bukonudaesasolankoordinasyondur.
Altıaylıkbukoordinasyongöreviniyapsabileamaçyerinegetirilmişolunur.Şemsettin-ŞemsettinAktaş-ileAbdulah-AbdullahEkinci-Hoca’nın
hemenburayagelmelerinegerekyoktur.Onlardasizeyardımcıolarakgörevyapabilirler.AbdullahileGA.sizlebirlikteŞemsettinhareketetseniz
uygundur.Buaradaonlarkendieskibölgeleriyledeuğraşabilirler.Buraya
gelişlertamamlandıktansonraensonundaonlarıalırızki,budabirkaçayı
alabilir.Hudutirtibatlarınınsağlamgelişmesiiçinböylesidahauygundur.
BenK.veİ.arasıgeçişiçin,altbirbiriminoluşmasıiçin,Hacıilekonuştum.Anlatır.Direktsizdeğildekontrolünüzaltındaayrıbirbirimoluşursa
dahauygunolur.Bubirimdahaçoksizeveiçtekimerkezleİran-Iraksorumlusuvebazıbölgelerle-Mardin,Siirt,Hakkari,Van-irtibathalindeçalışmalı.Görevihertürlüinsan,ikişkivemateryalaktarmakolacaktır.
Merkezin yedeğini oluşturmayı unutmayın. Ayrıca her sorumlu ve
biriminyedeğihazırlanmalıdır.Bundansonrakiçalışmalardayedeksiz,
yardımcısız bir organ olmamalıdır. İran-Irak temsilciliği için ileri de
haberleşiriz. Zaten İ ran için bir adres vardı. Yakında yeni ilişki için
adresvemektupgönderebilirim.
SizGA.ileacilenyenidönemeilişkinbölgeleriçinayrıayrıvege-

neliçintalimatlarıivediolarakhazırlayın.Geçenhergünaleyhteişliyor.Merkezinoluşmasınıvebumerkezehakimkılınacakanlayışıile
ilkeldenvehemenbununlabirliktebölgesorumlularıvebunlarınbağlıkalacaklarıtalimatlarıgenelçerçeveleriylehazırlayın.
Halklailişkilerindurumunusağlamlaştırmak,bunuengelleyendavranışlarıbertarafetmek,eniyiunsurlarıbölgelerdesağlıklıbirşekilde
görevlendirmek, sorun olan unsurları çeşitli yöntemlerle etkisiz kılmak,silahlarıvesilahlımücadelemeselesinimerkezileştirmek,sağlıklı bir rapor, talimat işleyişini gerçekleştirmek, haber-yayın iletişimini
merkezileştirmek,gerçekleştirilecektemelveivedigörevlerdir.
Banameseleleritekrartekrariletmeninanlamıyoktur.Durumuniçyüzünü biliyorum. Yapacağım şey bu işleri bizzat üstlenmektir ki, o
zaman da teorik çalışma görevleri gerçekleştirilemez. Uzun süredir
kavrayamadığınızveyakavrayıp dayerinegetiremediğinizbuişbölümüdür. İzah ettiğim pratik işlevler görevinizdir. Bu görevleri gerçekleştirmek mümkündür. Olanaklar vardır. Olanakların değerlendirilememesisözkonusudur.Şartdeğildir,herşeyibizzatyapmanız.Herkeseyapabilecekkadarişvermekyönetmenintemelkuralıdır.
e- ŞirinrumuzuylakonuşmakisteyenherhaldeFırat’tır.Buarkadaşı
askerialandagörevlendirebiliriz.Amakonuşulmasıgerekenbirunsurdur.Geldiğindehaberimolsunkonuşabilirim.Gelebilir,gelmelidir.Ne
yapabileceğikonuşulur.Dediğişeylerizatenbiliyoruz.
Silahlarıgöndersenizdedağıtmayacağız.Dağlıkalanaulaşırsadahaçok
hazırlıkiçin,ilerdekullanmakiçin,eminyerdebulunduracağız.Tekrarediyorum, silahları merkezileştirin. Zaruri bölgelerde biraz kalsın, diğerleri
alınacaktır.Silahlımücadeleyapılanlardeğildir.Adamvurmamerkezileşecektir. Bu yetki tamamen merkezin olacaktır. Savunma ayrı bir konudur.
Budurumdateslimolunmaz.Bukonulardadadahaöncekonuşuldu.
Sonuç olarak beni gelişmelerden haberdar edin, yani gelen bütün
bilgileriiletin.Ayrıcaçalışmalarınızıraporlabanailetin.Çözemediğinizsorunlarıiletin.Uygulamadagecikmeyin.Dediklerimdeniletişimsizlik anlaşılmamalıdır. Tersine yoğun ilişki olacaktır. Ama yapabileceğinizşeyleritereddütsüzyapın.
Selamlar
Ammar

-05.10.1980’dealındı-
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YoldaşD.*

Sömürgeci-faşist diktatörlük, Türk burjuva yönetiminin varacağı
sonsınırdır,bundansonraartıkyıkımgelecektir.Buyönetim,KürdistanbağımsızlıkmücadelemizinveTürkiyeemekçilerinindevrimmücadelesininhızlıgelişimikarşısındaortayaçıkmıştırveilkgörevolaraknepahasınaolursaolsun,bugüçleriezmeyiamaçlamaktadır.Ancakfaşistcuntabunubaşaramayacak,Türkburjuvazisiniekonomikve
sosyalbunalımdankurtarmayacakvekısabirsüresonrasiyasibunalımvekarışıklık,istikrarsızlıkortayaçıkacaktır.12EylülaskeridarbesiyleTürkburjuvayönetimiyenibirbiçimalmış,devrimimizdeyeni
biraşamayagirmiştir.Artıkaskerivesivilolmaküzeresömürgecilerin
herçeşitgücüylesavaşmak,sömürgeciorduyuenönhedefolarakalmakvemücadeleetmekgündemegelmiştir.
Düşman son kozu olan askeri diktatörlüğü gerçekleştirmiş, bütün
gücüylebaştamücadelemizvehareketimizolmaküzerebütündevrimci-yurtsever güçlere saldırtmaktadır. Amacı, hareketimizi dağıtmak ve
bütündevrimci-yurtsevermuhalefetiezmektir.Bunagöremücadelemizingeleceğiningarantisiolanhareketimizinsürekliliğinisağlamak,bu
aşamada onun kadrolarını korumak tarihi önemdedir. Bugün düşman
bütüngücüyleazgınbirsaldırıyürütmekteveherçeşitgücünübunun
içinseferberetmektedir.Düşmanınazgınsaldırıdaolduğudönemdeaktif savunmaya geçmek, güçlerimizi korumak ve düşmanı taciz etmek,
düşman duraksadığı veya geri çekilmeye başladığında saldırıp yoket-
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mekdevrimcisavaşınilkesidir.Düşmanbuazgınsaldırısınısüreklikılamayacak,çokkısasürededuraksayacakvegerilemeyebaşlayacaktır.
İşteşimdikibuazgınsaldırılarkarşısındagüçlerimizikorumak,toparlamak, eğitmek ve hazırlık yapmak düşmanın saldırı gücü kırıldığı dönemde ona saldırarak yıkıma uğratmak en doğru yoldur. Zaten bugün
elimizdebulunankadrolarıneğitimveörgütlülükdurumları,gücümüz
ve ilişkilerimiz, gücünü toplayarak saldırıya geçmiş düşman bir ordu
ileaçıksavaşagirebilecekdurumdadeğildirvebunuaçıkolarakhepimizgörmekteyiz.Kısacaaçıkladığımbubelirlemelerışığındaönümüzdekiaradönemi,ilişkileritoparlama,güçlerimizinkorunmasını,gizlenmesinisağlama,eğitimfaaliyetlerinihızlandırarakörgütlenmeyigeliştirme ve her alanda, yakın zamanda yürüteceğimiz güçlü mücadeleye
bir hazırlık dönemi olarak belirledik ve bu yönlü çalışmaları sürdürüyoruz.Hazırlıksızgirilenbirsavaştanbaşarıylaçıkılamayacağıaçıktır.
Önümüzdebelirlediğimizkısahazırlıkdönemindesizlerneyapabilirsiniz?Busoruyabenimkısacacevabımşöyleolacaktır:
Elbettesizingörevinizdebulunduğunuzalandagerillasavaşıyürütebilmekiçingereklihazırlığıyapmaktır.Mücadelemizinyürütüleceği
alanıhazırlamak,yapılacakhazırlıklarınenönemlisidir.Seninsorumluluğunda oraya gelen arkadaşlar, Elazığ-Dersim-Bingöl üçgenini
oluşturan dağlık alanlarda çalışacak ve bu alanda hazırlık yapacaktır.
Bualandabutürbirçalışmayapmakiçingerekliilişkilerimizvardır.
Bualandevrimcisavaşiçinçokelverişlibiralandır.Bualandagerilla
savaşı başlatıp yürütebilmek için gereken hazırlıkları yapmak sizin
şimdiki baş görevinizdir. Sizinle gelen arkadaşları, bu alana ilişkin
bölgelerdeki aranan savaşçı arkadaşları ve büyük silahları siz denetiminizealacaksınızvesorumluolacaksınız.Bununiçinilgilibölgesorumlularıylagörüşürvebugüçlerikendidenetiminizealırsınız,ayrıca
sizinhareketedeceğinizalanlardakihertürlüsiyasalveörgütselçalışmayı da siz yapmalısınız ve size bağlı olmalıdır. Bu durumu da ilgili
bölgesorumlularıylakonuşur,alanlarıbelirlerveyapılacakşeyleritartışarak birlikte kararlaştırırsınız. Size bağlı güçlerin hareket edeceği
alanlardahertürlüdevrimciçalışmadansizsorumluolacaksınız,onun
içingörevinizhertürlüdevrimciçalışmayıbirlikteyürütmekolduğunu
unutmamalısınız. Bu dönemde savaşçı güçlerimizin korunması da en
önemligörevlerdenbirisidir.Budağlıkalan,devrimcisavaşiçinelverişli olduğu gibi, bu azgın saldırı döneminde güçlerimizin korunması
içindeçokelverişlidir.

Yukarıdabelirlediğimizegöresizebağlıolangüçleri,belirlediğimiz
budağlıkalandacoğrafikolarakuygunbiçimde,sizebağlıgruplarhalindebölüştürün-örneğinyedikişi.Coğrafyayısizdahaiyibiliyorsunuz,Palu-Genç-Haniiçinbirgrup,mümkünseKarlıovatarafıiçinbir
grup,Dersimiçinuygunbiçimdeikigrupbenceuygunolur,ayrıntıları
siz ayarlarsınız. Bu gruplar sorumlularıyla size bağlıdırlar ve siz yönetmelisiniz. Her grup kendi hereket alanı içinde her türlü devrimci
faaliyettensorumlukılınmalıdır,buarkadaşlarkendilerinikoruyupgerekli hazırlıkları yaparken, aynı zamanda bu alandaki halkı da çeşitli
temsilciliklervegörevlileraracılığıylakendilerinebağlıolarakörgütlemelidirler. Bu durum arkadaşların istihbarat imkanlarını da arttıracak,sömürgecilerintuzağınadüşmedenveetkinçalışmayapmayaolanakhazırlayacaktır.Buarkadaşlarınyapacaklarıhakkındagereklitalimatı siz vereceksiniz, siz denetleyeceksiniz, onlardan rapor alacaksınız,oraporlarıvekendifaaliyetraporunuzuheraybölgesorumluları
aracılığıyla bize göndereceksiniz. Bir silahlı grubun nasıl hareket etmesigerektiğiniçokiyibiliyorsunuz,builkelerekesinolarakuyulmalıdır, bu konularda arkadaşlara gerekli bilgileri verirsiniz, bizim yazmamızagerekyoktur.
Bugruplarınvetümolaraksizinyapacağınızhazırlıklargenelolarakşunlarolmalıdır:
a- Her şeyden önce savaşçı arkadaşlar azgın saldırılar karşısında
kendilerinimutlakagizleyerekkorunmalıdırlar,sömürgecilerintuzağınadüşmemelidirler.Bütüngruplarkendialanlarındadahaçokdevrimcinin barınabileceği, çok sayıda gizli barınak yerleri yaparak ilerdeki
savaşdönemiiçinkorunmavegizlenmeişiniörgütlemelidirler.Bukonuçokönemlidir,çoksayıdadeğişikbiçimlerdevesağlambirşekilde
yapılmalıdır.
b- Hergruphareketettiğialandakisiyasiçalışmayıyürütmeklegörevlidir. Buna göre, yukarıda belirlenen kırsal alandaki siyasi faliyettenbirbütünolaraksizsorumlusunuzvebunuilgilibölgesorumlularıyla dayanışma içinde yürütebilirsiniz. Halkın desteği ne kadar çok
sağlanırvehalknekadargenişörgütlenebilirse,savaşyürütmekokadarkolaylaşır.Budestekveilişkisağlanmadandevrimcisavaşyürütülemez.
c- Gerekli cephane ve erzak depolama işleri örgütlenmeli ve bu
alandadagerekenhazırlıkyapılmalıdır.Bumallarıeldeetmekiçin,ihbarcı ağını kırmak için vb. gibi konularda savaşçılarımızın barınma
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yerlerindenuzakta,savaşçılarımızabüyükkayıplarverdirmeyecekiyi
örgütlenmiş sınırlı sayıda eylem yapılmalı, gereksiz, zarar verici çok
sayıda eylem yapmaktan kesinlikle vazgeçilmelidir. Eylemlerimiz de
yapmaktaolduğumuzhazırlığahizmetetmelidir.
d- Hemsiyasi,hemdeaskeriolaraksavaşçılarımızeğitimfaaliyetleriniyoğunolaraksürdürmeli,savaşçılarımızınbukonudaeksiklikleritamamlanmalıdır.Eniyisavaşçı,enustapolitikacıolmakzorundadırveustapolitikacıdırda.Ayrıcahalkiçindenyedeklerdeeğitilmelidir. En önemlisi de halk içinde hiç tanınmayan unsurlardan gizli görevlendirilmiş özsavunma güçlerinin eğitilip örgütlendirilmesidir. Bu
güçler hareketli birlikler tarafından deşifre edilmemeli, gerektiğinde
hareketligüçlerdenyardımalabilmelidirler.
e- Bütünalaniyicetaranmalıvetanınmalı,coğrafya,nüfus,inanç,
politikeğilimvb.konularındaharitaveistatistikbilgihazırlanmalıdır.
Yollar, köprüler, geçitler vb. hakkında çok geniş bilgi sahibi olmak,
başarılısavaşyürütebilmekiçinşarttır.
f- Düşmanın gücü, yerleşim biçimi, hareket planı vb. konularında
açıkvegenişbilgiedinilmelivebunagöredüşmanakarşıyürütülebileceksistemlibirsavaşplanıhazırlanmalıdır.Düşmanıngücüvehareket planı bilinmezse ve buna göre bir devrimci savaş planı hazırlanmazsabaşarılısavaşyürütülemez.
g- Bunlarvediğerbirçokkonudagenişhazırlıkyaparak,sorumluolduğunuzalanıgerillasavaşıyürütebilecekdurumagetirmekgörevinizdir.Düzenli,dikkatlivetedbirliçalışmaylabütünbunlarbellirlibirsüredeyapılabilirvemutlakaeniyişekildeyapmayaçalışılmalıdır.Kısa
sürelihazırlıkdönemisonunda,mücadelemizeğitilmişyenikadrolarla
datakviyeedilerek,özolaraksizinyapacağınızhazırlıklaradadayanarak,çokgüçlübirşekildegelişebilirveeğerhazırlıklartamyapılabilirse,budönemdedevrimimizinzaferkazanmasıdamümkündür.Bütün
yoldaşlar,butarihigörevinbilincinevarmalıvesorumluluğunuduymalıdırlar.Yönetiminizaltındadakiyoldaşlarınyenilmezbirersavaşcıolmalarıiçinyöneticiliğinbütünmeziyetlerini,alçakgönüllülüğünü,ciddiyetini,çalışkanlığınıvefedakarlığınıeksiksizgöstermelisiniz.
Düşmanın azgın saldırıya geçtiği bu dönemde, bütün savaşçı yoldaşlarınkorunmalarıhayatiönemdedirvebununiçingereklihertürlü
tedbir eksizsiz uygulanmalıdır. Bütün arkadaşlar düşmanın pençesine
düşecekdavranışlariçinegirmemelidirvebutüralanlarakesinolarak
inilmemelidir.

Özolarakkendiihtiyaçlarınızıkendinizkarşılamalısınız,hattafazla
eldeederekdepolamalısınız.Bizsizemalzemegöndermeyeçalışacağız,yadirektsizeveyabölgeleraracılığıylagöndeririz.Sizilişkiliolduğunuz bölge sorumlularıyla sürekli haberleşmelisiniz ve kanalınız
sürekliilişkiiçinaçıkvegüvenilirolmalıdır.Bizsizebölgesorumlularıaracılığıylayazarız,sizdeşimdilikbizeonlararacılığıylagönderebilirsiniz,sonraayrıkanaloluşturacağız.
Diğerbazınoktalariseşehirlerdekifaaliyetihiçtanınmayanunsurlar aracılığıyla sürdürüyoruz. Diğer gruplarla kesin olarak çatışmaya
giremeyeceğiz.Heralandapropagandaveajitasyon,eğitimfaaliyetlerini hızlandıracağız. Siz de köylülük içinde propaganda ve ajitasyon
faaliyetlerinihızlasürdürmelisiniz.İlgilibölgesorumlularındanyararlanarak ve onlar adına çeşitli konularda bildiriler basarak yazılı ve
sözlü propaganda yürütmelisiniz. Savaşçılarımız düşmanın tuzağına
düşmemeli, köylü anlayışı ve davranışı yerine devrimci uyanıklık ve
davranış hakim kılınmalı, düşmana kesin olarak silah teslim edilmemelivedüşmandansilahlanılmalıdır.Bukonudadoğruanlayışbudur
veşimdiyekadaruygulanmıştır.Ancakbudoğruanlayışımutlakahakimkılacağız,bubizimiçinhayatiönemtaşımaktadır.Yoksaşimdiye
kadarki savaş anlayışıyla düşmanı ezmek ve zafer kazanmak imkansızdır,imkansızlıktandaöte,varlığımızısürdürmekbilemümkündeğildir. Yapılacaklar hakkında kısaca düşüncelerimiz bunlardır. Siz
bunlarıiyiceinceler,düşünürvetartışırsanız,pratiğetamolarakuygulanacak daha çok şey bulursunuz. Araştırmak, incelemek ve uygulamak,bunagöreyorulmadançalışmak,hertürlüfaaliyettekesinbaşarıyısağlar.
Bütünsavaşcıyoldaşlaraçalaşmalarındabaşarılar,devrimciselamlar.
Not: SizinrumuzunuzFelat.

05.10.1980
Rumuzumuz:Bawer*

*

Bawer:PartiÖnderliği
YoldaşD.:DelilDoğan

*
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SalihCumaarkadaşa!

19ve21Eylültarihliyazılarıbirazgeçikmeilealdım.Oradabelirlenenhususlarvesondurumlarhakkındakısaca;
a- Enönemlisorunoradabirikenarkadaşlarınheranlamdaeğitimidir.Önemlikadrokaybı,hareketintasfiyeedilmesiiçinamansızbaskılar ve önümüzdeki önemli görevlerin altından kalkabilmemiz için bu
kadroadayıolmasıgerekenarkadaşlarıneğitiminiçokönemlikılmaktadır.Herşeygözealınarakeldekienkıtveriskliolanaklarıbiledeğerlendirerekdört-altıaysüresonundahedeflediğimizgörevleriyerinegetirecekyapıyıönemliorandaorayagelecekarkadaşlarlaoluşturmayaçalışacağız.Şunuhiçbirzamanunutmamakgerekirki,başkalarınınimkanlarınabakarakdeğil,halkvedevrimcihareketolarak,haklılığıkolaykabuledilmekistenmeyenbirsorununsahipleriolarakçok
sınırlıimkanlarlahareketetmekzorundaolduğumuz,dolayısıylamevcutolanaklarıntitizceveharcanmayarakenakıllışekildedeğerlendirilmesigerekecektir.Geçmiştevebugündeisterülkede,isterülkedışındabuböyleolmakzorundadır.
Pratikolarakarkadaşlarhakkındaiyigözlembaştagelir.Kapasite,
olanak ve gücünün ne olduğunu, her birisi için araştırmak, ne kadar
gelişebileceğivebukısasüreiçindeherbirinenekadaryardımcıolabileceğimizibirönaraştırmailetespitetmelivebunauygunaskeri,siyasi ve teorik eğitimlerini yürütmeliyiz. Bu konu her zaman yoğun
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gözlem ve ilişki gerektirir. Bunu ben burada tayin edemem. Askeri
program hazırlamam burada sözkonusu olamaz. Daha önce eğitim
alan arkadaşların da deneyimden yararlanarak -Şoreş bilir- ortaklaşa
programlarhazırlanabilir.Hocadaoradaolduğunagörebuişiilerletebilecekolanaklarvaraslında.
YineDemokratikCephe’denhemsiyasi-bazıkonulardagörüşlerine
başvurun, koşullarımızı anlatın-, hem askeri olarak program geliştirmedehaylitecrübelerivarveyardımcıolurlar.Siyasiveteorikeğitiminkapsamını,durumlarıgözönünegetirereksizbelirlemelisiniz.İstihbarateğitimindenkastımA.Arap’ıneğitmekistediğigruptur.Ama
kendisidahaçokbunu15.karşıeylemamacıylaelealıyor.Bizbunu
zorunlu bir şey olarak kabul edemeyiz. Kürdistan’daki devrimci mücadele için esas olarak eğitmeye yardımcı olmaları gerekir. Özellikle
budönemdebuesastırvegüçlerimizeyönelikdarbeleryoğundur.Biz
buradadevrimcimücadeleyigeliştirmekleemperyalizmvesiyonizme
karşıgörevimiziyerinegetirdiğimizkanısındayızveonlardabunagöreyardımcıolmalılar.Buanlayışışığındaveiyibireğitimvereceklerineinanıyorsanız,bahsettiğimvesizindedahaöncebildiğinizbeş-altı
kişilik grubu A. Arap’ın yanına verebilirsiniz. Bu olmazsa özellikle
bazıdar,amaçlarınıgerçekleştirmemiziisterlersekabuledemiyeceğimizi bilmeliler. Sanırım Demokratik Cephe bu konuda istediğimizi
karşılar.BunuEbuEthem’eduyurabilirsenizosizebirşeylersöyleyecektir. Siz esas olarak emniyet ve istihbarat konusunda durumumuzu
veeğitimihtiyacımızısözlüveyayazılıolarakönerirsenizinanıyorum
ki, yardımcı olacaklar. Bence bu konuda tekrar Ebu Ammar, Ebu
Cehab’lakonuşun,gerekligörürlerseEbuEthem’edeiletin.Özellikle
Ebu Ethem’in Amerikan personelinin kaçırılması hakkında önerileri
vardı.Bunudahatırlatarakeğitimtalebindebulunun.İstihbarateğitimi
meselesi budur. Ben yine Hoca’ya bu iş için muhtarın alıkonacağını
söylemiştim.Gerekyokşimdilik.Arkadaşlaryoğunlaşsın.Hepsininya
genel eğitim tamamlandıktan sonra; bir ihtisas grubu olarak istidatlı
bir grup seçilir, ya da önce koşulları gözönüne getirerek ayarlayın.
Yalnız genel eğitimden sonrası için olursa daha iyi olur. Tabii Ebu
Arabiçingerekligörürsenizbuaysonundauygunbirseçmeylebeş-altıkişiyiayrımatabitutarsınız.
Cephe Nidal’dekilerin eğitimi yetersiz diyorsunuz. Sanırım genel
eğitimleritamamlanıyor.Eğerdahafazlaverebilecekleribirşeyyoksa
onları da Demokratik Cephe’deki arkadaşların yanına alın. Bütün ar-

kadaşlarıntoplanması,siyasieğitimleriiçindekolaylıksağlar.Durumları sorun yaratanları zaman zaman yanınıza alın. Eksiklik ve sorun
yaratan yanlarını düzeltmeye, ayrıca hangi koşullarda yaşadığımızı
iyicebelirtin.Disiplinsizliğinsonuçlarınıbelirtin.Devrimciolmaktan
başka çare ve kurtuluşun olmayacağını dolaylı olarak özümseterek
kavratın.Ayrıcahiçbirisininserbestbırakılamayacağınıdolaylıolarak
anlasınlar.Bugrupdiğerigibideğil.Soranlarındapekönemliolmadığı kanısındayım. Daha çok seviyeleri gelişmemiş. Bu da eğitimle ve
yardımetmeklegiderilir.
TercümanFevzidurumunagelince;zatenkongredeyaptığızırvalığınsonuçlarıgiderilmişdeğil,C.T’nintavrındanbunurahatlıklaçıkarıyorum.Butambirprovokasyonvesuçtur.HemBaki’nin-BakiKarer-Süleyman- bilmeden, sınır koymadan bunu kürsüye çıkarması,
hemdekendisininbuakılsızcadavranışıbüyükzararvermiştir.Ayrıca
niyetiningitmekolduğunusöylüyorsunuz.Bukadarilişkiyekarışmış
bir unsura karşı böyle kayıtsız kalınamaz. Gitmesi de bu şekilde ele
alınamaz. Ben ayrılmadan konuşmanızı, eğitilmesi gerektiğini belirtmiştim. Ayrıca tercümanlık da bir görevdir ve yapması gerekecektir.
Askeri yurtseverlik bunu gerektirir. Yine durumunu değerlendirin,
mümkünseHo...yanındatercümanlıkyapsınvebuaradakendinieğitsin.KesingitmektekararlıysaarkadaşlarındenetimindevebirgruplaisterParis’te,isterAlmanya’da-ilişkiiçindeolmakoşuluylagönderin.
Yoğunlaşan kadro adayları hakkında gerek kişisel, gerek toplu raporlarhazırlamayıdaisteyeceğiz.Bukonudageçmişteyaptığımızgibi
her arkadaş kendi özgeçmişini ve neler yapabileceğine dair bir yazı
hazırlamalı,ayrıcasizlerin de-siz,Hoca,Şoreş,vb.-haklarındayapacağınızbirdeğerlendirmeyibirleştirerekhaklarındabirdosyahazırlayın. İlerde bütün partili unsurlar için böyle dosyalar hazırlayacağız.
Bubirbaşlangıçolur.Sonuçolarakülkeninkoşullarını,gereklerinive
oradaki olanaklarınızı ve önümüzdeki dönemin görevlerini gözönüne
getirerekazamialtıayiçindeelli-altmışkişiyeulaşabilecekbukadrolaşmahareketini,gücümüzüeniyişekildeseferberedereksomutşartlarındaetkisiniherzamanhesabakataraktamamlamayaçalışmalıyız.
b- Yayın konusundan kastım; ulaşan bilgileri zaman zaman basınyayınorganlarınaaktarmaktı.Bunudadüşündüğünüzgibi-fazlasiyasi
tahlile gerek olmadan- yapmanız daha uygundur. Röportaj ve basın
toplantılarınıeldengeldiğinceyapın.Çokönemlikonulardaveuygun
görürseniz demeç, röportaj ve bildirileri merkez komite, aksi halde
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Beyrut temsilciliği adına yapın. Basın-yayın için en uygun yer orasıdır.Orasıolanaklı,haberlerönemlidirvedünyayaduyuruluyor.Bukonuda Mücahitgilin yararı önemlidir. Bunu farkeden yerli grupların
Mücahit’isıksıkziyaretetmelerisebepsizdeğildir.AyrıcaSovyetNerostniveTASS’ladailişkiolsaiyiolur.GeçmişteHürriyettemsilcisi
sözverdi,amailişkikurulamadı.Yeniteşebbüsdenemeyedeğer.Mücahitleriçindeuygunyazılarhazırlanabilir.Sakıncayoktur.
c- Fatma’danbirmektupdahaaldım.İmzalıişkenceifadeleri-postaylayolladınız.Sanırımhâlâulaşmamış.Taahütlüysesoruşturun.Dahaçokpolitikmücadeleolmalı.Gerektiğindekitlevişiddetdekullanılabilir. Ama örgütlenmenin başlangıcında silahlı ve aceleye gelmiş
şiddet eylemleri -ki, Alman istihbaratı, MİT çalışıyor-, orada tasfiye
edilmemiziçinkullanabilirler.DDKDveÖzgürlükYoludazatenbunu körüklüyor. Bu durumu arkadaşlara bildirdim. Ama muhtemelen
idamlar gerçekleşmeye başlarsa kesin koymak gerekir. Avrupa’da en
elverişliyerM.belirttiğigibiplanlamagerekir.Sizdenbiribukonuda
Mücahit ile kapsamlı tartışmalı, özellikle silah sokma, gerektiğinde
adamgönderipgetirmedeyardımcı,hattayabizimadımızabizimleortak bir eylem yapma -bu daha uygundur. Biz de onlar adına Türkiye’de bir eylem yapabiliriz-, bu olmazsa veya bununla birlikte ortak
bir eylem koyma planları üzerinde de durulabilir. Avrupa’daki arkadaşlardabukonudayapacaklarıhazırlıklarıbildirecekler.İlerdekoordinasyonsağlanarakbirkaçönemlieylemiçinkesinhazırhalegelmeliyiz.BukonudaAvrupakoşullarınıiyibilen,orayagelenkişilerinuygun görülürse üzerlerinde durmak, bu arada M.gilin yanında özel bir
eğitimi de görmeleri faydalı olur. Bu konuyu oradan yürütün. Ama
posta-telefon kullanmamaya çalışın, elle veya sözlü sürdürmek gerekir.
d- GelenarkadaşlarınsizikolaybulmasıiçinDemokratikCephe’ye
birkaçadresverin.Zatenkamptadaarkadaşlarvar.İsteyenibuadreslervasıtasıylayasize,yadakampagönderirler.M.Sofi’ninadresigecikmelereyolaçıyor.Gelenlereadınızıbelirtmiştim.AmabirazAvrupalılıkgereğidisiplinvedikkattenuzaklar.Unutmuşlarherhalde.
e- TeorikeğitimvegeneltoplantıyahazırlıkiçinTC’ninyakınsiyasi tarihi, cuntanın dayandığı iç ve dış, ekonomik ve siyasi güçler, bu
yeni iktidar biçiminin hedefi ve yaşama şansı konusunda ayrıca geçmişpratiğimizineleştirelbirdeğerlendirilmesivegeleceğeilişkinyeni
hedefvebuhedeflerevarmakiçinyerinegetirilmesigerekengörevler

hakkındayazıvekarartaslaklarıhazırlansaiyiolur.Bukonularhem
sözlü, hem yazılı olarak arkadaşlara verilse hem eğitimleri, hem de
görevlerinikavramalarıaçısındançokyararlıolabilir.Hocadabukonulardaçabaharcamalıdır.AyrıcaHoca’nınoranınilişkivesiyasidurumları hakkında görgüsünü arttırması açısından gelişmeleri yakınen
takip etmesi bazı görüşmeleri yürütmesi bütün gününü kampta değil,
sık sık sizlerle ilişki içinde olması, özel ve genel değerlendirmelere
katılması uygundur. Bu arada siz yönetici düzeyinde yeni bir görevlendirmeyi de herhalde yapmaya çalışmışsınızdır. Yani daha uyumlu
veherunsurunkendinisorumluhissettiğibiryapıolmalıdır.Çokyıprananarkadaşlarınzamanzamanistirahatveteorikçalışmaiçinyanınızda kalmaları uygundur. Ayrıca hepsiyle eşit düzeyde ilgilenme de
önemlidir.Oradaaktifbirişbölümübunacevapvermeli.
f- Afiş hazırlamaya devam edin. Delil’in de bir afişini hazırlayın.
Fotoğrafı vardı. Yoksa yanınızda cephe kimliğinde vardı. İsteyebilirsin.AhmedeHatunebuişteepeyyardımcıoluyordu.Bütünbasımları
yapıyordu.
g- Pasaportiçinolanakyaratmayadevamedelim.KendiniziçinbizdekiTürkpasaportlarındanbiriniadınızaMücahithazırlayabilir.Ayrıca birkaç fotoğraf gönderiyorum. Bunlara da aynı şekilde hazırlansa
Türk pasaportu iyi olur. Hacı’ya -ki parayla Lübnan’ınkini çıkarsak
Arapçabildiğiiçinepeyyararıolur,özelliklekuryegörevindenötürü
deböylebirArappasaportugereklidir.
h- Ebubekir’leilişkikurulamadı.NeS.,nedeözelkişilerilişkikurulacakdurumolmadığınıbelirtiyorlar.AncakEl-Fetihyapabilir.Başka olanak zor bulunur. Bir de eğer ifadeleri kötü olmazsa bir ihtimal
fazlatehlikedoğmaz.OradaEl-Fetih’ibirazdahazorlayabilirseniztek
çaredir.
ı- Gelenbusondörtkişidefazlagelişmişdeğiller.Çoktoybirikisi.
Tercümanın durumunu mektubun sonunda anlatmıştım. Bir arkadaş
gibi ele alınmalı, ama denetim ve tedbir de elden bırakılmamalı.
Önemli görüşmeler dışında diğer bütün alanlarda değerlendirebilirsiniz.AyrıcadurumunuAlmanya’danDoğanKarakoç’tansorabilirsiniz.
Yazının bundan sonraki devamı bu yazıdan bir hafta sonra yazıldı
vedahaçokgenelkadrosorunuylailgilidir.DemokratikCephevasıtasıylagönderileneşyayıaldım.MümkünseSalih’in(SalihKandal)afişlerinidegönderebilirsiniz.
Görüşmelerdebulunurkenistercephe,isterdiğerörgütlerdenmuh-
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temeleneğitimiçinarkadaşlargelebileceğinivebuamaçlakontenjan
ayırmalarını talep edebilirsiniz. Ayrıca Almanya’dan Fatma arkadaş
arabagönderebileceklerinisöylüyor.Oraya,hattaburayadalazım.Başarılmasıiçingörüşünveenuygunyoldan-MustafaSofi’yledebukonukonuşulabilir-,hattaparaamacıylabilenekadaralabilsekiyiolur.
Almanya’dansizebukonuyuanlatırlar.Mektuplasizeizahetsinler.

mişsinizdir.
Ayrıca gönderilen unsurların ekseriyetinin başbelası ve hastalıklı
yapısı da en zor dönemde işin tuz-biberi oldu ve işleri aksatmak ve
kendilerinebağlananumutlarıhançerlemektenöteyebirsonuçvermedi.Bunlarısadecebensöylemiyorum,arkadaşlarenkahramancaşehit
olurken;“bizşöylegörevkabulederiz,böyleetmeyiz”deyipkaçmaya
kadarvarandurumlaradüşmelerivebuyüzdenbizimdeenazbiryılı
kapsayanemeklerimizinboşaçıkmasınayolaçanreziltutumlarınınçeşitliyazılarlabizebildirilmesidir.Elbettedeğerliarkadaşlarındaolduğu ve bunların üzerine düşeni şereflice yerine getirdiklerini inkar etmiyoruz.Amabudurum,budeneyinortayaçıkardığıbugerçekleriortadankaldıramayacağıbellidir.
Bugün yine varolan gelişmeler ışığında bu sorun önemini kaybetmekşuradakalsın,biryaşamsalsorunolarakvarlığınıolancagücüyle
önümüzesermektedir.Hemdegeçenseneyenazarankahramancaanılarını yaşatmamızı isteyen yüzlerce şehit, genişleyen ve boyutlanan
çeşitlisorunlar,düşmanıniktidardeğişiklikleribukonuyubütüngücümüzü ortaya koyarak merkezin temel görevi olarak çözmeyi zorunlu
kılmaktadır. Ağzımızdan çıkan sözlere bağlı olarak ölüme gidenleri
eğerbizeğitemezvedevrimsanatınıngerekleriniöğretemezsekcanilerdurumunadüşeriz.Yineeğerdörttaraftan-reformistmilliyetçisindentutsosyal-şovenistine-kadrokatliamından,hertürlüprovokasyon
örgütlenmesine kadar, etrafımızı saran tehlikeler karşısında devrimci
ideolojimizi,başarıyaulaşanpolitikvetaktikçizgimizidebununçok
değerliürünlerinikorumaz,sağlamlaştırmazvegeliştirmezsekgerçektençokyazıketmişolacağızvetarihkarşısındaesefedilmektenkurtulmayacağız.
Ohaldebutemelsorunudahaöncedebelirttiğimgibidahaüstdüzeydevegelişmişhedefvegörevlerebağlıolarak1970’lerinruhuyla
çözmeyebüyükbirinançveözveriyleyaratıcıbirbiçimdesağlamaya
çalışalım!Aslındayapılanbudur.Benbununöneminivurgulamakve
kesinkavratmak-herarkadaşa-amacıylaüzerindeduruyorum.Ayrıca
kolektifbirçabaolduğuiçinbütünarkadaşlarındikkatiniçekmekistiyorum. Kişisel bir sorun olsaydı, en başta kendimle çözerdim. Ama
sorunkesinbuçapıaşmıştır.Bazıteoriktespitlerbizigeriletmiyorveyabukonudayaratıcıolamamadiyebirsorunsözkonusudeğil.Tersinedevrimciteorikvepratikdeğerlerikadrolarvasıtasıylahareketlileştirmekiçingereklikolektifkişiliklerinoluşturulmasıdır.

II–
Dönüp dolaşıp tekrar kadro surununa gelmek zorunda kalıyorum.
Bu konuyu biraz daha geniş açmakta yarar var: Hem yakın geçmişte
ve hem de yakın gelecekte bizler bu konuda hatalarımızı görmek ve
gidermede başarılı olamazsak hem kişi olarak suçlu ve esef edilecek
bir konuma gireriz, hem de hareket olarak bile bile olanakları sanatkarca yerinde ve zamanında kullanamamanın sonucu olarak çok zor
durumlaradüşeceğiz.
Yakın geçmişte bu sorun çözümlenmemişti. Dayatan güç koşullar
bırakalım yeni kadroların eğitimini, kadro durumunda olanların bile
şapırşapırdökülmesiniberaberindegetirdi.Yanayakılahertürlüferyatlarımızbunuönleyemedi.Budurumunbıraktığıacısonuçlardırki,
geçensenesizden100rakamlaeğitilmeyeadayunsuristemiştim.Ben
dahaönceülkedeyoğunpropaganda,örgütlenme,provokasyonlarıönlemevebazıyazılımateryallerihazırlamanedenleriylekadroeğitimineolanakbulamamıştım.AyrıcasonzamanlardaadımetrafındakoparılanfırtınayüzündenhareketedemezdurumageldimvezorunluolarakMİT’inöngördüğüakibetedüşmemek,oyunlarınıkısmendeboşa
çıkarmak amacıyla bu taraflara sadece kendim imkan yaratarak geçmeyibaşarmışvebilinensonuçlaraulaşmıştık.İştehemenardında100
rakamı istemem çok büyük temel önemde bir eksikliği gidermek ve
böylece hareketin sürekliliği için güçlü bir kaynak yaratmaktır. Ama
dahasonraarkadaşlarayazdığınız“buarkadaş-benkastedilerek-durumubilmiyormu,bizbukadaradamyollayamayız”adlıdeğerlendirmenizbazıhakikatlarıvesomutdurumungereklerinitaşısada,geleceğiöngörme-kiönderliksanatınınengereklerindenbirisidir-açısından
talihsizbirdeğerlendirmeolduğunusanırımsiz desonradankabulet-
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Bu çalışmanın kapsamlı ve doyurucu bir şekilde ülke koşullarında
başarılamayacağı veya yoğun pratik faaliyetlerin buna olanak bırakmadığıgeçenyıldanberibelliolmuştu.Şimdibulunduğunuzyermüsait ve bence bulunmaz bir fırsattır. Karşımızdaki örgütlerin anlayışsızlığı ve laçkalığı bizi bu önemli fırsatı değerlendirmekten alıkoyamaz.Onlarınhastalıklarıonlarakalsın.Amabizdefalarcabelirttiğim
gibienkıtolanakları-para,ev,kamp,tercüman,yöneticiarkadaş,sağlananilişkiler,vs.-değerlendirerekmuhtemelenellicivarındayönetici
vealtkadrodüzeyindekişiyimutlakaeğitelimvebundaazamisonucu
almakiçinönümüzdekidört-altıayıbüyükbirihtimamveüretken-yaratıcıbirşekildedeğerlendirelim.Gelenunsurlardahatayapıldığıbelli.Amabenyineağırlıklıvesağlıklıbirgrubunbuaradaulaştırılacağı
kanısındayım.
Pratikolarak;
a- Bundansonrakendinizi-siz,Şoreş,İ.Hocaveyararlıgörürseniz
takviyeederek-darbiryöneticigruphalinegetirin.Yanitekdeğil,daha çok bir komiteye benzer bir yönetici organ haline gelin. Şoreş ve
Hocadahaçokiçdüzeyle,yanigelenarkadaşlarınaskeri-siyasieğitim
vedenetlemeleriyle,sizdahaçokdışayönelik-örgütlerleilişkiler,bildiri, basına ilişkin vs.- çalışmaları üstlenin. Tabi en üst düzey olarak
bütüngenelindurumunudadeğerlendirmeyivedenetlemeyiihmaletmeyeceksiniz.Yinekalanzamandaarkadaşlarlayoğunilişkiler,eksik
vehatalıyanlarınıgörmevegidermeleri,geçmişindeneyindengeleceğeuygunkadroadaylarıiçinarzulananölçüleridüşünmeveuygulatmaiçinHoca,Şoreşvediğerleriylebirlikteelealmavebütünolarak
sağlıklıbirşekildeiçvedışçalışmalarınyürütülmesiiçinhertürlüönlem ve tedbirleri tek ve birlikte almaya çalışmalısınız. Bu arada Almanyaileilgileniyorsunuz.
b- Kadroadaylarıarasındaayrımyapmak.Gelişmişolanlarladaha
azgelişmişleriayırıpikigruphalinegetirmek.Hemarkadaşlarınçok
olmaları,hemdeseviyefarkıbunugerektirirkanısındayım.Amadaha
iyibiruyumiçinbazıiyigelişmişleriazgelişmişlere,bazıazgelişmişleridegelişmişlerinarasınakatmaktayararolabilir.Ayrıcahergrubun
başınabirbaşkanvegerekirsebir-ikiyardımcıverebilirsiniz.Başkan
ŞoreşveHocadaolabilir.Askerieğitimieğerteknikolanaklar-örgütler böyle istiyorsa- zorluyorsa birlikte yapabilirler. Ama yine de iki
grupdurumumuhafazaedilebilir.
c- Tercümanmeselesi:Yenibiribuyazıylabirliktesizeulaşmışola-

cak.HakkınızdaGözlüklüAli-AbdullahEkinci-’nindeğerlendirmesini birlikte yolluyorum. Bu durumumu gözönüne alarak bir arkadaş
olarakdavranacağızvedahaçoktercümanlıkyapacakvehaylidefaydalıolacaksanırım.Yalnızdahaçokbildirileriveolursadiğeryazılarımızı Arapça, İngilizce vs. tercüme edebilir. Keza o dillerden önemli
olanları-örneğincepheninverdiğiyazılarıveeldeedebileceğimizdiğeryazılarıTürkçe’yetercümeedebilir.Basıntoplantılarındatercüme
yapabilir.Buaradatabiikendinivearkadaşlarıdaeğitecektirvedaha
çok da arkadaşların eğitiminde tercümanlık yapacaktır. Hasan ve diğerlerinideuyguntarzdakullanırsınız.Eğeryenitercümantamgüven
verseydi,aslındabaştercümanolarakalırdık.Bunuzamanlaçözmeye
çalışırız.
d- Genel askeri eğitimden sonra bazı alanlarda gerekli ihtisas eğitimleriniisteyeceğizveolurkanısındayım.İhtisasalanlarınısizlerde
kararlaştırabilirsiniz. Zaten mevcut eğitim olanakları, silah ve patlayıcıların durumuna göre istediğimiz branşları tercih etmek zor olmayacaktır.Geneleğitimdönemindebukonudahaaçıklıklaortayaçıkacak ve arkadaşlardan alınacak bilgiler ışık tutmaya kafi gelecektir.
Amaşimdidenköprü,demiryolu,elektirikhatlarınıtahrip,telsizistihbaratkonularıihmaledeğmeyecekkadarönemliolduğunubiz desöyleyebiliriz.
e- Siyasiveteorikeğitimiçindeyazıdadahaöncedenbahsettiğim
gibielealabilirveözelliklegeçmişhataları-eylem,kitleilişkileri,disiplin,gizlilikvs.-somutörnekleriyleortayakoyarakuygunbirçalışma programını diğer arkadaşlarla birlikte hazırlamamız zor olmayacaktır.İlerdebukonuyuülkeyegidişdönemindetamamlamayaçalışacağım.Amaşuaçıkki,sonunakadarinançvekararlılıkiçinteorikseviyeönemtaşımaktadır.Ayrıcasiyasikonulardapratikteönümüzeçıkanengellerhakkındadetaylıbiraydınlatmaonlarıilerdeçokuyanık
kılacaktır.Teorikvesiyasieğitiminaskerieğitimleilişkisini-öncemi,
sonramı,birliktemi-kamptaveyaevdemiveyaherikiyerinbirlikte
mikullanılmasıgerektiğinioradakisomutdurumlarınızıgözönünegetirerek ayarlayın. Bu konuda esas olan amaca hizmettir. Yöneticilik
özellikleriningeliştirilmesiiçingerekHocaveŞoreş,gereksediğerarkadaşlarınyoğunilişkivetartışmaları,ilişkilerhakkındabilgilenmeleri gibi pratik tedbirler de yararlıdır. Diğer örgütlerin deneylerinin
özümsenmesidekeza.Özellikledahaöncebelirttiğimgibisiyasieğitim ve deneyler için Demokratik Cephe’den durumları sorulabilir ve
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bizeneverebilecekleriistenebilir.
Kadrolarkonusundasöyleyebileceklerimbunlar.Eğerbenigelişmelerden zaman zaman haberdar ederseniz düşüncelerimi iletmeye devamederim.Amaayrıntılarhakkındadabendensıksıkgörüşistemeyin.Dahaçokgenelideolojik,politik,askeri,örgütselkonulardagörüş
belirtebilirim ve esas görevim de budur. Pratik çözümler ve yürütme
isedahaçokişiniçindeolanlarcayerinegetirilebilir.
Mevcutolanaklarlavebuolanaklarölçüsündebaşarılıolabileceğinize inanıyorum. Bu konudaki başarımızla geçmişte yapamadığımızı
gecikmiş de olsa telafi edebileceğimize ve yeni dönemin gerektirdiği
ağır görevleri bu kadro gücümüzle önemli oranda göğüsleyebileceğimize,hiçolmazsakurtuluşbayrağınıyeredüşürmeyecekkadarbaşarılı olacağımıza dair kanılarım olumludur. Hoca ve Şoreş de bu yazıyı
topluolarakokuyabilirvedeğerlendirebilirsiniz.Bundansonra daortaksorumlulukaçısındangelenyazıvebilgileriböyletopludeğerlendirirsenizdahauygundur.
Selamlarvebaşarılar
08.10.1980
Ammar

Fatmaarkadaşa!

11 Eylül, 1 Ekim ve B... ile yapılan konuşma ve mektuplar bana
ulaştı.Oradabelirlenenhususlarhakkındavesondurumlarailişkinkısacagörüşlerimişöylesıralayabilirim:
a- Belirlenen görevleri gerçekleştirmeye fırsat bulamadan hemen
pratikeylemveörgütlemeleregirişmenizbirazacelevegetireceğisonuçları fazla düşünmeden girişilen bir çabadır. Ayrıca her an deşifre
olmanızmümkündür.BudurumdaAlmanyaveTürkMİT’ininortaklaşagözetimialtındafazlaemniyetiçindebulunmanızmümkündeğildir. Gerçek durumunuzu kavrar kavramaz hakkınızda önlem alabilirler. Sizin ise buna karşı önlemleriniz oluğunu veya düşündüğünüzü
sanmıyorum.Halbukiverilengörevlerigerçekleştirmekdışardaveserbest olmaya bağlıdır. Siz benim emniyet durumumu soruyorsunuz,
ama kendilerinizin emniyetini fazla düşünmüyorsunuz. Halbuki şu
aşamadabelliyöneticiarkadaşlarımızokadarazkiveihtiyacımızonlaraokadarçokki!
b- Oradakigörevleriikianabölümdedüşünebiliriz:Birincisi;genel
olarakAvrupa’dakiörgütlenme,mücadeleveçalışmalar.İkincisi;merkezyayınorganları.Herikisinedegücünüzzoryeter.Sizşimdilikdaha çok birinci görev üzerinde duruyorsunuz. İkincisine zaten uğraşacakolanakolmadığıbelli.Amaikisinideyürütmekmerkeziçalışmalarımızıngereğidir.İşlerinrayınaoturmasıdabunlarınbiranöncesı-

132

133

nırlıçözümünügerektiriyor.
Örgütlenmeyi çözüme bağlamak bence D..., H..., S... ve Ş...’lerin
dahaçokiknaveeğitimyoluylayeniresmiilişkilerikavramaveuyma
yeteneklerine hazırlandırılmaları, genç unsurlardan en iyilerinden bir
grubu eğitim ve görevlerinin bilincine vardırma ve Ali ile Halit’le
bunlarıkolektifbirşekildebirleştirerekortaksorumlulukaltındabirlik
örgütlenmesine tabi kılma en uygunudur. Kısaca üçlü etkenin uygun
bir bileşimi bu işin çözümünde en uygun yoldur. Sizlerin bu aradaki
göreviniz kuruculuk olmalı. Daha sonra ana merkezle birlik arasında
koordinasyonu sağlamada rol alabilirsiniz. Zaman zaman denetleme
ve raporları isteme daha sonra yapabileceğiniz görevler olabilir. Bu
görev MK temsilcisi biçiminde somutlaşabilir. Ali ve Halit’le başka
biri,daryürütmeyiteşkiledebilirler.BirliğinMK’sidahagenişolabilir. İhtiyaç ve uzmanlık bu sayıyı belirlemeli. Böylece bu yapıda Ali
veHalitdahakalıcıroloynarkensizinkidahageçiciolmalı.
Örgütlenmeyiyukarıdakigibibaşarabilirsekikincialandaçalışmaya ilişkin olanaklar artar. Yayın merkez adına gelişecektir. Ayrıca bir
yazıkurulugerektirecektir.Yazıkuruluiçinoradakadroadayıolupolmadığını bilemiyorum. Buradan mümkün olursa Hocagili çağırdım,
gelebilir.Başkaunsuristemeyeceğim.Ayrıcahaberkanallarıüzerinde
duruyorum.Sizindemuhtemelenyayınişlerindesorumlulukalmanız
gerekecektir.Yayınişlerininbirliğebağlıdeğil,direktMK’yebağlıolmasıdüşünülüyor.Amakolaylıkaçısındanbirliğebağlıbirisideyayın
örgütlenmesindeaktifgörevalmalıdır.
Böyleceyerinizbirazdahaaçıklığakavuşmuşoluyor.Bugörevlendirmelereğergerçekleşirsesizdenhareketlibiryapıisteyecektir.Pasaport durumunun uygun olması gerekecek. Ayrıca yakalanmaya karşı
kesin önlem gerektirir. Emniyet sağlama alınmadan bu görevleri yürütmeksakıncalıdır.Hiçolmazsakurumlaşıncayakadar.
Almanya’daki son eylemler ve bu görevler üzerinde daha yoğun
durulmazorunluluğubencegerekenörgütlenmedüzeniasgarigerçekleşir gerçekleşmez oradan ayrılmanız, -tehlike varsa derhal ayrılmak
dagerekir.Amaemniyetgerekçesinedayandırılanbuayrılışgerekçesi
bellibirsüresonra-azamibirayiçinde-gerekyapılançalışmalarailişkinraporlarıgörüşme,örgütlenmeyionaylamak,gerekseyayınörgütlenmesinin ve yayın politika ve programlarının belirlenmesi için görüşmeyi gerektirecektir. Mektup veya telefonla yürütülecek bir çalışmadeğildirbuhususlar.Bencesizacilenverebileceğinizvebellizo-

runluluk arzeden işleri -özellikle müdahale etmenizde zorunluluk arzedenişleri-yaptıktansonraayrılmanızdahauygunolacaktır.Busüredeburayaisteyeceğimarkadaşlarvekanallardakısmenoluşursaburada,yaniyanımdayapılacaktoplantılarladahayoğunolarakyayınsorununu çözüme bağlamamız somutluk kazanacaktır. Artık bu sorun
kesin ertelenemez bir noktaya gelip dayanmıştır. Bu nedenlerle bu
ayın sonuna doğru gelmenizde yarar vardır. Geliş için vize alırsanız
iyiolur.AmaalamazsanızdasiziŞ.havaalanındaalmakzordeğildir.
Benimle ilişkinizi C.T’nin telefonuna bildirirsiniz veya geleceğiniz
günüvesaatibirkaçgünöncedenbizebildirin,bizosaattesizialabiliriz. Ayrıca D. Cep.’nin telefonunu da kullanabilirsiniz. Arapça bilen
venormalolarakbutarafagelenbirisiyanınızdaolsadahaiyiolur.
c- Mücahitgileilişkintalebiniziöğrendim.BukonudaC’yemektup
yazdım. Silahlı eylem bence bu aşamada uygun değil, ama kesin hazırlıkgerekir.İdamlaryaklaşırkenbirşeydeğil,amakesinhazırlıkgerekir.İdamlaryaklaşırkenbirşeylerkesinkoymakgerekecektir.Yalnız
bukonugizlilikgerektirirvedahaçokbirarkadaşilgilenmeli.BukonudabirsorumluarkadaşgörevalmalıvetalepleriniC’yeiletmelidir.
Mü. silah sokabileceğini, Almanya dışında eylem yapabileceklerini,
buişiçinplanistediklerinisöylemiş,ayrıcaadamsokuptekrargetirebileceklerini somut plana göre karara bağlayacaklarını söylemiş. Bu
konudatalep,planveörgütlenmehakkındagörüşünüzüsorumluarkadaş vasıtasıyla belirlemeye çalışın. Şimdilik kitlevi şiddet eylemleri
dahauygundur.
d- D.,H.,S.,Ş.hakkındadahasonragörüşbelirteceğinizisöylemişsiniz.Aceleetmeyegerekyok.Zatenartniyetlideolsabiri,onuhemenatmakveteşhiretmekdoğrudeğildir.Denetimaltınaalmak,etkisizleştirmek gerekecektir. Ama sorun bence daha çok ikna, eğitimle
halledilmeyeçalışılmalı.İyibirdevrimciolmalarınıdahepsindenbekleyemeyiz. C’nin mektubunu ne zaman isterseniz verin. Eğer uygun
olmayacaksa hiç vermeyebilirsiniz de. Ben de dördüne müşterek bir
mektup yazmak istiyordum. Ama son durumlarını bilmediğim için
vazgeçtim.Bencehiçbiriniatmamak,dahaçokdüşünülenörgütlenme
içindedurumlarınıçözmekgerekir.
e- Dev-Yol’unbututumueskidenberiböyleydi.OnlartemelittifaklarınıdahaçokCHP’nintemsilettiğikemalistanlayışadayandırıyorlar.
KlasikTKPpolitikasıdırbu.Böylelikledeküçük-burjuvadevrimciliğininulusalhareketveişçi-köylütemelittifakınıdeğil,orta-burjuvaziyle
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ittifakıtercihettiğinigösteriyor.Buyanlarınüzerinegidilmeli,tabanlarıönündeaçıkteşhiriyapılmalı,bupolitikanınneye,kimehizmetettiği
ısrarlabelirtilmelidir.Dev-SolveKurtuluş’ladahaçokbudoğrultuda,
yani Kürdistan ulusal kurtuluş hareketiyle ittifaka çekmeliyiz. Bunun
içinhertürlüdayanışmayavarız.İktidarıdevirmeyeyönelik,cepheden
ensınırlıdayanışmalarabilegirmektençekinilmemeli.
TKPiledekontakkurabilirsenizcuntadönemindeişbirliğindenyanaolduğumuzu,bukonudadevrimcigüçlerinbirliğiniısrarlavurgulamalıyız. Birlik, dayanışma sloganları sadece onlara bırakılmamalı.
Onların hakkımızdaki anlayışları bütün gerçekler önlerine konularak
teşhiredilmelidir.AynışeyÖzgürlükYoluveDDKDiçindeyapılmalı, yani kitle önünde yüzleri açıkça sergilenmeli, onlar kaçtıkça kâr
ediyorlar,sahtekarlıklarınıgizliyorlar.Yeterkigelsinler,kitleönünde
hatalarımızıortayakoysunlar,ıspatlarlarsaözeleştiriyeaçıkbirtutumlaonlarıdabunadavetetmeliyiz.
Kısaca onları ustaca içinde bulundukları konumdan çıkarmalıyız.
Amabusadecesertlikdeğil,heryöntemkullanılarakyapılmalı.Onların Almanya’yı ihanetleri için bir yaşama alanı haline getirmelerine
olanakverilmemelidir.Almanemperyalizmionlarıbesliyor.Adetaonlar orada işçi sınıfımızın aristokrat tabakasını oluşturuyorlar. Onları
Alman burjuvazisine satıyorlar. İşte her yol kullanılarak bu yapıları
açığa çıkarılmalı. Yalnız bizi güç duruma düşüren ve onların arzuladıklarıyöntemlerleolmamalıdır.Önderrolümüzüoradadasürdürmeliyiz. Hem Türk, hem Kürt işçileri arasında onları temsil iddiasında
olangüçlerleideolojik-pratikçalışmalardaustacageliştirilecektaktikler devrimci hareketi orada da güçlendirecek ve devrimi besleyen
önemli bir kaynak haline getirecektir. Bütün solun oradaki durumları
detaylıbilinirse,onlarakarşıtavırlarımızdahagerçekçitemelleredayanır.Bukonudadagelişmişbilgileresahipolmalıyızvebunusizlerdenbekliyoruz.
Dev-YolveKurtuluşbenimlegörüşmekistemişler.Onlarabulunduğumyerleribildirdim.Gelmeleriçokiyiolurdu.Yineoradabudurum
eğeruygulamayakonulacaksa,yanigelebileceklersebuluşturabileceklerini söyleyebilirsiniz. Dev-Sol, Dev-Yol ve Kurtuluş’a bu durumları
anlatabilirsiniz.Yanieğergörüşmelerolacaksabuişlerinplanlamasına
girişebilir.Gerektiğindebendahiİ...vs.gibibiryeregelebilirim.Bu
görüşmelerdenesasamaçiktidarmeselelerineyönelikbircepheyaratmakolacaktır.Kesinsonuçvermeyeuygungirişimlerolmalıdır.Sizler

debusüreçiçinşimdilikhazırlıklarısürdürmelisiniz.Kürtgruplarının
durumunubiliyorsunuz.Onlarakarşıdadahaçokesnekveyapıcıyaklaşımlareldenbırakılmamalı,yerigeldiğindedevrimdeoynadıklarızararlarıdakonulmaktançekinilmemelidir.
Buittifaklarmeselesindesizlerilkeolarakgörüşmeleribellibirolgunluk derecesine getirin, nihai karar aşamasında direkt katılabiliriz.
Dahabaşlangıcındaherşeyinbizesorulmasınagerekyoktur.Zatenbu
yetki gerek Avrupa çapında, gerekse merkez düzeyinde verilmiştir.
Başkatürlüyürütücülükolmaz.
Kurtuluş’unmektubunacevabıdasöylenenlerinışığındacevaplandırın.ŞimdiliksizleronlarlaAvrupaçapındaeylembirliğivedayanışmayı sürdürün. Merkezi düzeyde ilişki için durumu anlatın. Benimle
görüşmetaleplerinisöyleyin.SizleriveyaHalit’inyetkivesorumluluğunusöyleyebilirsiniz.İknaolmazlarsabenimlemerkezidüzeydeonlardantanıdığımbiriolursabuişleridahasağlamesaslarabağlayabileceğimizibelirtin.Zatenülkeiçiişlerdeyetkiolsabilekullanılamaz.
f- Yenidönemdehedefvepolitikalarımızınşöylesomutlaşabileceğiniarkadaşlaraöneriyorum:
Sınırlıaktifbirgeriçekilme,busüredeörgütselhazırlıklarıyoğunlaştırma,bununiçinsiyasiveaskerikadrolarıneğitiminihızlandırma,
partiyapısınakesinbirbiçimkazandırma,kitleörgütlerinintemelleriniatma,şehirveovalıkkesimlerdedahaçokkitlevipolitikhareketleri
gel işt irm e, elv er işl i dağl ık alanl ard a ask er i haz ırl ık, yurt iç i ve
yurtdışında geliştirilebilecek ittifakları geliştirme, uluslararası destek
sağlama, yayın faaliyetlerini geliştirme ve kurumlaştırma, Avrupa’da
ajitasyonvepropagandayahızvermevebütünbukonulardadahasomutkararlaralmaveuygulamayıhızlandırmakiçinkoşullarelverirelvermezbirpartikonferansıyapma.Kısacacuntanınneyapabileceğini
iyicegörmek,güçveolanaklarımızınneolduğunutambelirlemekiçin
budöneminbuşekildedeğerlendirilmesi,dahasonrakiaşamadakesin
devrimiçinyoğunmücadeledöneminegirişmemiziçinçokönemlibir
hazırlıkdevresiolacaktır.
Konferans düşünüldüğüne göre siz de bütün bu konularda ayrıca
yakınTCtarihivecuntanındayandığıiçvedışekonomik,siyasikoşullarvehedeflerihakkındaayrıcageçmişimizineleştirelbirdeğerlendirmesiiçintaslakyazılargeliştirmeyeçalışmalısınız.Bunudiğersorumluarkadaşlaradaönerdim.
g- MK bildirisi için dedikleriniz doğru. Bundan sonra bu şeylere
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gerekyoktur.Obölümleriyanlışanlamlarayervermemekiçinçıkarabilirsiniz,-eğeryayınlamakistiyorsanıztabii.Yalnızsizindebildirilerinizdüzvegenel.Çarpıcıveiçeriğidoyurucubildirilergeliştirmelisiniz.Aksihaldepekbirşeyvermez.Diğergüçler deufakbireksikliği
özellikleokoşullardabüyütüyorlar.Bildirilerdahaçokyukarıdabelirlenenyeniyönetiminışığındaolmalı.AyrıcaAvrupatemsilciliğiadına
vebazenvarsaPKKsempatizangruplarıadınadaçıkarabilirsiniz.
Yalnızgizlilikyineönemli.PKKyurtdışıbirliğieğeryasalaraçısından sakıncalıysa ve faaliyetlerimizi kısıtlayacaksa bizi yasal açıdan
zor duruma düşürmeyecek adlar, biçimler kullanın. Orada da barınamazhalegelmegibibirdurumyaratmamayaçalışın.
h- Yayınişleriiçinteknikhazırlıklarınızısürdürün.Halitdeuğraşabilirbutipteknikhazırlıklarla,işlerohalegelmelikibizdenhaberve
yazılarulaştımıhemenbasımavedağıtımahazırolunsun.Teknikhazırlıklarbunuamaçlamalı.
ı- Yazı tamamlandığında telefon haberiniz geldi. Telefon genel bir
yer olduğu ve uzun beklemek gerektiği için bizzat konuşmayı uygun
görmedim.Zatenyazıdadeğinilenhususlarkapsamlıdır.Yinedesabah
veakşamlarıedebilirizbazen.Bendahaçokaranmadurumundankaygılanmıştım. Tabii yine bazılarınız için bu tehlike daha da artmıştır.
Eylem olumludur. Daha da hesaplı ve planlı, Avrupa’nın gelenek ve
yasalanlayışıylafazlaçelişmedengeliştirmeyeçalışılmadı.Örgütlenmebirazgelişirse,sistemlivesürekliçeşitliardıarkasıkesilmeyeneylemler,toplantıveyazılıçalışmalarönemlidirveyenidöneminicaplarınauygundur.Tabiieylembaşarılıoluncayineüşüşenlerçoğalacaktır.
Doğru bir iş tuttu mu hemen sahiplik ederler, yanlış çıktı mı tukaka
ederler.
j- Bu yazıyı Ferzende (M. Uz.) adındaki Ala Rızgari’den birisiyle
gönderiyorum.Tanırsınız.Epeykonuştum.Geçmişyazılarıçokkötüydü.Bunukendisidebiliyor,kabulediyor.Amafazlaonlarınüzerimize
geldikleri gibibizimüzerlerinegitmemize gerek yoktur.Dahaolgun,
eleştiri ortamı açmak gerektiğini belirtelim. Sizinle konuşmalarını
önerdim.Herhaldesizibulupkonuşmayaçalışacaktır.GenelveAvrupa’dayürütülecekçalışmalarailişkingörüşlerinizialmadayararvardır.
Kendisibukonudaveayrıcayayındabizdenbirazdahafazlatecrübelidir.AyrıcahaberleşmekanallarıveYNKileilişkileridahafazlagelişmiştir.Dahaçokolumlubirhavadayaklaşmayavebazıortakgirişimlerde bulunmak doğru olur kanısındayım. Sizler de tabii aynı ko-

nulardakendidurumunuzu,geneliveAvrupa’yınasılgördüğümüzüve
kendileri ve diğer gruplardan neler beklediğimizi belirtebilirsiniz.
Hakkımızdadoğruolmayanvedahaçoknaylonbasınadayananbilgilenmelerinigerçeklerikoyarakdeğiştirmeyeçalışmalıyız.Diğergruplariçin detabiieldengeldiğinceböyledavranmakgerekiyor.Gerçekten burjuva basınının özünde MİT’in provokasyonlarına kendilerini
inandırmışlar.
Kısacadahasağlıklıkararlaravarmakiçinoranınkapsamlıbirdeğerlendirmesi,yayıniçinkadroveilksayıdayayınlanabilecekyazılarınveyazıprogramınınhazırlanıpalınabilmesi,dahaüstdüzeydeeylemlerinörgütlendirilmesivebuhususlarıdetaylıişleyentalimatların
alınabilmesi için sizin, eğer bu çok zor ve sakıncalı olursa başka bir
arkadaşıngelmesindeyararvegereklilikvardır.Dönüşvedahasomut
görevlendirmeyi sizin için yine burada kararlaştırmaya çalışacağım.
Vizeler için Kemal Fuat’tan sanırım yararlanabilirsiniz. Olmazsa bile
dediğimgibiiki-üçgünöncedentelefonlagelişsaatvegününübildirsenizdeolur.Oradaüstlendiğinizçalışmalarlailişkinizindevamedeceğini ve kısa süre sonra direkt veya endirekt ilişki ve sorumluluğumuz altında olan ilişki ve kişilerin böyle kalmaya devam etmelerini
belirtin.Ayrılmanızmümkünolursayalnızbir-ikiarkadaşbilsinkafi.
Sanırımaysonunadoğrubirgrupgelecekti.Onunladagelinebilir.Nasıl uygunsa. Ben muhtemelen gelecek ay belli bir süre ayrılabilirim.
Yakındatelefondabukonudadurumunuzuöğrenmeyeçalışacağız.
YukarıdaönemlibelirlemeleriHalit’eyazdım.Sizdeuygungördüğünüzeaktarabilirsiniz.
İkibildirivebazıfotoğralargönderiyorum.RenklisiTürkiye’dedağıtılmış.DiğeriniDuranhazırladı.B.geleniCe.hazırlamıştı.
İ.HocaveŞem.butarafaaldık.Ülkedegenellikleçatışmalıbirortamvar.Cuntasıkıntı,öfkevekinidahaçokarttırmışabenziyor.
Selamlarvebaşarıdileğimle
09.10.1980
Yeniadı:Ammar*

*

Ammar:PartiÖnderliği
Fatma:KesireYıldırım

*
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SalihCumaarkadaşa!

Sonikimektuptakihususlarhakkında:
a- Halkcephesiyleilişkileringelişmesiniolumlubirgelişmeolarak
değerlendirmekgerekir.BenburadaŞamsorumlusuylagörüştüm.Bir
rapor hazırladığını ve olumlu sonuç alınacağını söylemişti. Kendilerindenilktaleplerimizörgütlerarasıdayanışmanınherdüzeydeartması,birguruparkadaşınenazdörtaylıkciddibireğitimealınmasıolmalıdır. Ayrıca yoğun baskı ve tutuklamalar yüzünden maddi açıdan
dailerdesıkışacağımızı,şimdiyekadaryalnızhalkınimkanlarıylamücadeleyiyürüttüğümüzübelirtmekleyetinilmelibence.
b- Demokratik Cephe ile görüşmeler normal olarak sürdürülmeli.
Gerekbunların,gereksediğerörgütlerincephekonusundakisorunlarınaşöylecevapverebilirsiniz:İranveIrak’takibütündevrimci,ilerici
örgütlerleilişkivedostluğumuzvardır.Builişkimizözellikleoralardaki örgütlerin kendi aralarındaki ilişkilerinin normalleşmesi üzerinde
önemli etki bırakmakta, ciddi itilaflarda arabuluculuk yapılmakta,
önemli pürüzlerin giderilmesinde devrimin çıkarı gözönüne alınarak
çözümlergetirilmeyeçalışılmaktadır.İlişkilersadeceKürtörgütleriyle
değil,Arapveİran’dakibütünörgütlerledir.Türkiye’dekilerileilişkileringelişmesiiçinyoğunçabaharcanıyor.
Eskidargrupveideolojikyapılarındakiyanlışlıkvesapmalarnedeniyle zor gelişmektedir. Ama “anti-Sovyetik” olanlar dışındakilerle
ilişkilerinsürekligelişmeiçindeolduğunuvegörüşmeleredevamedil-
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diğini belirtebilirsiniz. Türkiye Kürdistan’ındaki örgütlerle de görüşmelerin devam ettiğini, bu arada Özgürlük Yolu’yla da görüşmelere
geçilmeyebaşlandığını,amaçokdahabaşarılısonuçlariçinsadecetek
taraflıçabalarımızınyetmediğini,bukonudakendilerinindeözellikle
somutadımlaratılmasıiçinyardımcıolunmasınıbelirtebilirsiniz.Biz
dostgüçlerindayanışmasıylahazırlanacakherdayanışmayavarız,hazırız. Mesele diğerlerinin de esas sorumlularıyla karşı karşıya tartışmayaoturmasıdır.
c- Mücahit’legörüşmeleredevamedilmeli,istenilenikipasaportluyuteminetmeyeçalışacağız.Eylemlerdeadkonusuhakkındabelirtilmesigerekenhususşuolmalı:Bizimkendileriyleyaptığımızenufak
birdayanışmayıTürkbasınvehükümetçevreleribüyükbirtantanayla
ve şovenizmi körüklemek amacıyla kullanıyorlar. Ayrıca arkadaşlara
bu yüzden aşırı baskı ve işkenceler yapılıyor. Ermeni örgütleri, özellikle kendileriyle olan ilişkilerimizden çok rahatsızlar. Ama yine de
biz ortak eylem ve tavır alışları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz.
Dikkat edilmesi gereken husus; seçilecek eylem onların şovenizmini
körükletecekcinstenolmamalı.DünyaveTürkiyehalklarınınsaygıve
desteğinidavetedecekeylemlerolmalı.Bunagöreemperyalizmesadık Türk yöneticilerine -örneğin; NATO’ya göreve gelen Türk generalleri,hükümetadamları,vs.-dahaçokörneğinyaptıklarıkatliamve
idamlarakarşıkonulmalı.Ermenikatliamlarınınyıldönümlerindekullanılmalı.
Enyakınbireylemiçinhazırlıkgeliştirilmeli.Eğerbizdenbiradam
idam olursa, bunda önce ve yine Derik, Kızıltepe katliamları için bir
elçilikbaskınıverehinalınmasıiçin-kiOrhanAydın’averilenidamı
kısasüredeinfazetmeyeçalışacaklar-somutplanlamayageçilmeli.Bu
konudaülkebelirlenmeli,kendilerindenbiryöneticiveplanlayıcıseçilmeli,gerikalanunsurlarıAvrupa’dabizimteminedeceğimizisöyleyin.Silahtemini,planlamaveeylemebiryöneticiylekatılmalarıistenilmelivehemenhazırlıklaragirişmelisiniz.İdamlaröncesindebehemehal -mutlaka- yapacak derecede hazır olmalıyız. Bu konuda ben
sizdensomutplanbekleyeceğim.Bueylemadımızaolmalı.Bunamukabil,onlarındaTürkiye’deistedikleribireylemiveyabirkaçeylemi
bizimgerçekleştireceğimizibelirtin.
d- Ebubekir’in durumundan dolaylı bir haber alındı. Güya durumundabirşeyolmadığıbiryakınıveyatercümangelirsehallolabileceğinibelirtmiş,birgayrisorumlu.Amapekinandırıcıgelmiyor.Bizye-

nidenilişkikurmayaçalışacağız.AmasizSur...’ninbabasınıgöndermeyeçalışın.İsterburadaelçilikyoluyla,isterAmman’agiderekoğlunun durumunu öğrensin. Ancak biz de bu dolaylı yoldan durumu
kavrayabiliriz.AyrıcaMustafa’nıntanıdığıÜrdünmuhaberatındankişiyeyardımcıolunmasıiçinkimbukişininyakınıysabirmektupyazmalı.Amaaceleolmasınbu.Biztamilişkikuruncabunuisteyebiliriz.
Ebubekir’in durumunu anlamadan müdahaleler sakınca yaratabilir.
Gelişmeyibildiririz.
e- Behzat’ın durumu öyle kalsın. Kendisini YNK’den bildiğimizi
ve YNK’ye dost olduğumuzu sürekli belirtin. Kamışlı’ya gitmesi iyi
olmadı.Benidefazlaolmasada,bazısakıncalıdurumlara-isterbilinçli,isterbilinçsiz-itmeyeçalıştı.Bendeduyduğunuzkuşkuyuduydum.
Amafazlaabartmamalı,yapabiliyorsanızilişkilerinikontroledin.Ahmet ve Mustafa’ya fazla bilgi vermeyin. İlişkilerin mümkün olduğu
kadar dışında olsunlar. Yapıları bilinmektedir. Her şeyi açıklar. Ama
güçleriyok.
f- Diğer örgütlerle görüşmeler yararlı olur. Lübnan Komünist Parti’siyle görüşmede yarar var. İlerletmede bir sakınca yok. Ben yarın
IrakKomünistPartisiGenelSekreteriAzizMuhammedilegörüşeceğim.Bunubilerekonlarladailişkilerinizigeliştirin.Benadınızıveririm.Onlardansorumlularısıksıkorayageliyorlarveyasüreklivardırlar.OrayagelenTürkveKürtörgütleriyledeeldengeldiğincegörüşmelerolmalı.Uygunaralıklarlabasın-yayınişinedevamolunmalı.
Buradakiilişkilerveönerilerhakkında:
a- BenKam.gittim.DahaçokKızıltepekatliamıileilgiliydi.Fazla
bilgialamadım.Bilinenlerşunlar:OlayQurs’unüstündekidağlıkyöredegelişiyor.62cemseasker,3helikopterveçoksayıdapanzerakşamdan itibaren dağı sarıyor. Çatışma sabahleyin beşte başlıyor, akşam4’ekadardevamediyor.Helikopterdenyapılantaramaylavuruluyorlar.7arkadaş,1köylükadını-panzereziyor-2yaralı,3’ükaçıyor.
İhbarkesin.AyrıcasabahakarşınöbetiolanQursmuhtarı-Ahmetlerin
teksirisakladıklarıköyünmuhtarıEmin,bendeoradaonbeşgünkalmıştım. Ama o zaman beni tanımıyordu sanıyorum- ve bir köylüdür.
Bunlaraskeringeldiğinigörünceçatışıyorlar.Denildiğinegöremuhtar
üçşarjörboşaltıyor.Düşenoluyor.Arkadaşlarakaçındiyor.Arkadaşlar ise bırakmak istemiyorlar onları. Ama üç çemberi yarıp sağlam
köylerine ulaşıyorlar. Köyde serbest olduğu söyleniyor. Firar edeni
bilmiyoruz.İkiyaralınınsağlamkalmasıönemli.Tahminimizmuhtar-
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dır. Büyük bir ihtimalle Ahmetler olayından sonra elde edilmiş veya
buşartlaozamansalıverilmişolabilir.Araştırmayageçilecek.Anlaşıldığınagöredirenmesonunakadardırvebirkaççemberaşılıyor.Ama
helikopteryukarıdanbombaylakatlediyor.Kızıltepeşehirsorumlularıdır.AralarındaDavutdavar.Buarkadaşdahaöncealındıiçeriye,ama
çok direniyor, çıkıyor. Yine sorumlu olan İdris adlı biri var. Davut
dağdanşehriyönetmeyeçalışıyor.İdrisvediğerleriniçağırmışolabilir.
Ayrıcabölgesorumlusu,VartoluyeşilgözlüSelahattinadlıarkadaşın
güçlübirihtimallearalarındaolabileceğinitahminediyoruz.Önceadı
Ömer, fakat Kasım adlı bir isim geliyor bize. Sanırım Delil’in adını
kullanmakistemiştir.Muhtarınyanındaymışuzunsüreveonunlahareket ediyormuş. Yalnız kesin bilemiyoruz. Arkadaşları toplu Kızıltepe’yegetiriyorlar,halkavermiyorlarvetoplubirçukuradolduruyorlar.
Derikolayıdabenzerbirbiçimdegelişiyor.Yalnızihbaraaçıkdurumlarıvar.Mensuriağalarıolabilirgüçlübirihtimalle.Güçlübirdirenmelerivar.Yineçatışmaakşamdörtekadarsürüyorvehelikopterdenateşlevuruluyorlar.AralarındasorumluMahmut-biraraHilvan’a
gitti-veçokyiğitlikgösterdiğisöylenenMemoveyineikiDerikliarkadaş. Bağlayıp şehre getiriyorlar. Mensuriler Memo’nun başını askerlerlebirlikteezipintikamımızıaldıkdiyorlar.Şemsi’nin-Şemsettin
Aktaş-deyeğeniişkenceyleölüyor.Baskılartabiiyoğun.Siverek’teki
olaydabizeait.ÖlenarkadaşoradaolanbirBatmanlı.
İlişkilerfazlakurulmamış.Burayagelmesigerekenarkadaşlarkarşıda yığılmış durumdadırlar. Sanırım onbeş gün içinde bir aksilik olmazsahepsigeçer.Toplamdoksankişicivarında,hattadahafazlaolabilir.Bunagöreyeraçacaksınız.DemokratikCephe’yeyenibirdevre
içinbaşvurulabilir.Veyaeskiarkadaşlarauygunilaveedilebilir.Cephe
Şaabi’denyineuygunsayıdabirkontenjan-30-40-istenebilir.Kalanı
CepheNidalveEl-Fetih’everebilirsiniz.AmaDemokratikCepheimkanbulursaçoğunuorayaalmayaöncelikvermeliyiz.Bununiçingörüşmelerebaşlayın.Mücadeleiçinönemlihazırlıklaragiriştiğimizikoyunvedahafazlaolanakgöstermeleriniisteyin.Buradabendekonuşacağım.Herzamanihtimalleriçineldekontenjanlarımızolmalı.Arkadaş almakta -özellikle siyasi, askeri ve teorik eğitimlerini başarırsak-çokbüyükyararlarvar.Hattasonucugetirecekenönemligirişimlerimizdenbiriolacaktır.Öneminidahaöncedevurguladığımgibi,bu
arkadaşların eğitimi ve yönetimi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca
bundan sonra gelenler niteliklidir. Yönetici arkadaşlar da var. Sizler

yineyöneticiçekirdeğigeliştirmeyedevamedin,İsmetarkadaşdageliyor.Antep-Adıyamanyöresindekilerinsorumluluklarınıalabilir.Ayrıcagenelyöneticikadroiçindedebulunabilir.Siyasitecrübesiniarttırması gerekir. Yönetici çekirdek biraz daha genişleyecektir. Uygun
birtoplantısisteminibukesimuygulamalı.Elealınacakkonulardaha
öncesizeönerdiğimveyazılıtaslakhalinegetirilmesiniistediğimkonular.Ayrıcabütünarkadaşlariçin,Filistindeneyimiiçinilgiliörgütlerdendersvermesiniisteyin.Hattaişgalaltındakiörgütlenmevemücadele deneylerini ders olarak vermeleri önemlidir. Askeri programa
ekbirsiyasiprogramıdaherörgüttenistemek-eğertercümanelverişliyse-yararlıdır.
Arkadaşlararasıilişkilerinbüyükbirözenlegeliştirilmesinivurgulamayagerekyok.Saygıvesevgidenyoksun,ahbap-çavuş,sekterilişkilere müsade edilmemeli. Eğitim -siyasi- için önerdiğiniz dört konu
çokşeyikapsar.Önemliolangeçmiştecrübenindeışığındaaskeri,siyasi, örgütsel çalışmayı birleştirmek, gizli örgütlenmek, halkla doğru
ilişkiler, disiplin, ajitasyon ve propagandacı yan, kadro çalışmasının
nitelikleri,kadrosorunu,polisevejandarmaveorduyakarşıtaktikler,
moraletkenlerivs.gibikonularlabuprogramızenginleştirebilirsiniz.
Amaönemliolanpratiktekiuygulamavebununözümsetilmesi.Yine arkadaşların deneylerini uygun bir şekilde birbirlerine aktarmaları
veöğrenileninışığındabunlardanaçıkderslerçıkarılması,sağlanması.
Diğerarkadaşlarındayazılınottutarakçalışmalarıistenmeli.Sonuçta
Kürdistanşartlarınauygunbirgerillayöneticisininsahipolmasıgereken koşullar -bilinç, yönetim, propagandacı, örgütleyici, halk önderiiyicebelirginleşmelidir.Bütünbunlargeçmişinyetersizvehazırlıksızlıklarıyla karşılaştırılırsa arkadaşların başarılı olmaması mümkün değildir.
Durumlarıylasorunyaratanlariçindahaöncedediğimgibiözelolarak ilgilenmeli ve bu durumları arkadaşlar arasında sürdürülmesinin
çoksakıncalıolacağıbelirtilmeli.Bukoşullardabutipdavranışlarhiçbir gerekçeyle ortaya konulamaz ve devam ettirilemez. Sanırım ikna
veilgilenmeklehalledileceksorunlardırbunlar.Dahaçokaçıklayarak,
konularınmahiyetinikavratarak,aksihaldedevrimciönlemlerinuygulanmasınınkaçınılmazlığınaonlarıdainandırarakbusorunlarçözümlenmeli.Esasolanvasatkadrovesavaşçılardeğil,askerivesiyasiyöneticileryetiştirmektir.Amaçbuoluncaeğersüreyetmezsebizbusüreyiuzatabiliriz.
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b- Zeynep’inyazısınıokudum.Durumunukavrıyor.Gerçekleribelirtiyor. Hazırlıksız ve deneysiz oluşundan ve ayrıca sıkışmış durumlardanşikayetçi,fakatdürüstveiçtenanlatmışdurumu.Cevapvereceğim.Sizdeeğeryazısıoradavarsaokuyunveayrıcauygunsakonuşun.
Gelişmemesiiçinhiçbirnedenyok.Ayrıcafazlasuçlulukduymasıda
gereksizdir.Keşkebütünsuçlularkendisigibiolsa!Bizkendisinegelişmesiiçinyardımcıolacağızvesaygı-sevgimizikoruyacağız.Belirttiği şeylerin -hakarete varan- kendisine söylendiğini sanmıyorum.
Eleştirilenhavasısıkıntılı,canlıolmaması,küskünlükgibibirhavaya
bürünmesi-kibunlarıyöreselveaileseldeneyimeksikliğine,kadının
tamdurumunudevrimcileştirmemesinebağlamakgerekir-fazlaönemlideğil,bunlarıatmasımümkünvebizciddibirsorunyapmıyoruz,fakatkendisineyakıştıramıyoruz.Bunagöreuyumlubirtipolarakgelişmesineuygunbiryöntemleyardımcıolunmalı.
c- Alm. ben ilişkideyim. Gelen son haber KUK’tan birinin Karslı
yöneticiolmayaadaybirarkadaşıvurupfelçolmasınayolaçtığıbiçimindedir.Türkörgütleridayanışmayapekyanaşmıyorlar.Eskigereksiztavırlarınısürdürüyorlar.Benilişkilerisürdürürüm.Önemlidurumlardasizdekurabilirsinizamagizlilikşart,sanıyorumkontrolediyorlar.Telefonuygundeğilpek.Kuryesisteminioluşturmakgerekecek.
Kendimidahaöncedüşündüğümteorikkonulardahazırlamayaçalışıyorum.Ayrıcailişkileringeliştirilmesiiçinyararlıbirdurumvar.Zaman zaman yukarıya gidip toplantılar yapacağım. İran’da arkadaşlar
biraz var. Önemli bir alan haline getirmeyi buradaki hazırlıklardan
sonrayabırakmayıdüşünüyorum.
Selamlar.

Not: Afişler geldi. Bu şekilde gönderilebilir. Ama yukarıya ulaştırma sorunu
var. Gelenlerden bölgeler ve durumlar hakkında bilgi alabilirsiniz, uygun bir şekildebubilgileriarkadaşlaradaulaştırabilirsiniz.Cuma’ların-CumaTak-özenle
hazırlanmışbirafişi,ayrıcaDelil-DelilDoğan-içindebirafişolumluetkiaçısındanbudönemdeiyisonuçyaratır.Cuma’larınafişiiçingerekirsemasrafıbizkarşılayalım. Afişleri ülkeye sokmanın yolu da var sayılır. Ben Hasan’a “şimdilik
göndermeyin”demiştim.Fakatgöndermeimkanıoluncagöndermeyedevamedin.
DemokratikCephe’dekigruptamamlansın.Zatenfazlailerlemişdeğil.Söylediğimizgibiotuz-kırkcivarındaoluşsun.İkincibirgrupiçindegörüşmeyebaşlayın.
CepheNidal’dekiarkadaşlarınişitamamlanmış,benceşöyledeğerlendirmeliler; eğer Ebu Arab’ın eğitimi ek olarak yeni ve faydalı şeyler veriyorsa bir-iki
amaca uygun arkadaş verilebilir. Tercüman zaten yeni gelecek grup için görev
alacak,buaradayanınızdabirazsiyasiyöndengeliştirilebilir.Gerikalandahaçok
teorikseviyesiyetersiz,sanırımikiSuruçluiyibirarkadaşdenetimindebirevde
teorikyöndengeliştirmeyeçalışmalılar.Mücahit’inikitamposaportluolsun,eğer
niteliklerielverişliyseoradakilerdenseçilebilir.Bizpasaportlarınınsüresiniuzatabiliriz.Buarkadaşlaayrıcauzunsüredirçalışıyorlar.Evlerboşolduğunagörebiraz dinlenip, teorik çalışma da yapabilirler. Genelde belirttiğim gibi mevcut olanaklarınenuyguntarzdadeğerlendirilmesinioradakikoşullarabakarakdeğerlendirmelisiniz.Döneminsıkıveçokcanlıbirhazırlıkladeğerlendirilmesininönemi
hergeçengünartmaktadır.
Sonbirnokta;KemalBurkaybizdenM.Çamlıbel’inölümüiçingüyaözeleştiri
istemiş. Böylelikle işleri yokuşa sürmek istiyor. Eğer Demokratik Cephe ile bu
konularkonuşulursabizimaramızdakihertürlügeçmişolumsuzluklarıgidermek
için örgütsel olarak hazır olduğumuzu bildirmemize rağmen, böyle bireysel ve
devrimciyöntemlereuygunolmayandurumlaryaratmasıönlenmelidir.Birkişinin
ölümünüsüreklimeseleyapıpdayanışmayızayıflatmasıdoğrudeğildir.Bizzaten
bütüngruplarınbirbirlerinekarşıvurma,küfürveajanolaraksuçlanmalarınıterketmelerinedairprotokolimzaladık.BukonudasizonlarınadınıdakapsayanprotokolüDemokratikCephe’yeokuyabilirsiniz.Tesir’ledemümkünsebukonudabu
biçimdegörüşülebilir.YalnızÖzgürlükYolu’nunpisliklerinedairbelgeveprotokollerolmalı.

Ammar

-07.11.1980’deteslimalındı-

06.11.1980
Ammar
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Abbasarkadaş!

a- Orhan arkadaşa verilen idam süreci hem hızlıca, hem yaygınca
başlatacaklarını göstermektedir. Buna ve daha önce Derik, Kızıltepe
vs.katliamlarakarşıdirenmek,bugirişimlerinisessizvekarşılıksızbırakmamak gerekir. Bu açıdan silahların kumandasına ilişkin tutumumuzu hızla somutlaştırıp pratiğe aktarmayı başarmalıyız. Bir yanlış
gerillamücadelesininşartlarıvekararlarıolmadığıhalde,butipdavranışlarınbazıbölgelerdeboyvermesidir.Gerillanınsiyasiveteknikhazırlıklarınıuygunbireğilimolarakkabulediyoruz,amabirgerilladüzenine girilmiş gibi davranmayı yanlış buluyoruz. Tartışıldı bu konu
vesanırımyapılmasıgerekenlerinizahedilmesizorolmayacaktır.Silahlarınsaklanmasıbuaçıdanbirtedbirdi.
Amabudurumyenibiranlayışayolaçmamalı.Özelliklebölgelerin
vegörevlendirilecekmerkeziunsurlarıntamamenyetkisizbırakılması
birtehlikedir.Eylemleringelişeceğigenelçerçeveyibiz,yanisizlerçizebiliriz.Budakısacasavunmakiçindirenmek!Ajanlarınentehlikelilerini, özellikle yeni dönemde işbirliği, ihbarı ve teslimiyeti geliştirenlerinentehlikeliolanlarınıölümlecezalandırma,yinepolis,janmadarma ve ordu şefleri içinden boy hedefi haline gelenleri cezalandırma,yinedevletleaçıkişbirliğineyönelenlericezalandırmakdoğrudur.
Buçerçeveiçindeolmakveaskerikurallarauymakkaydıylamerkezi
vebölgeselsorumlularabuyetkiverilmeli.Kontroledilmesigereken
askeri kurallara uygun planlar geliştirilmeli; eylem alanından hızla
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uzaklaşma, silahı saklama vs. gibi hususlardır. Bu konularda uyarıcı
talimatlarhazırlanabilir.
Ama bizim için şimdilik ivedi olan adı geçen uygulamalara karşı
direnmek, bunun için eylemlerin planlanması ve kararlaştırılmasıdır.
Mardinbölgesindebirkaçkarakolveözellikleilkinhapishanebaskını
planlanmalıdır.Gecikiyoruz.Orhan’ınidamıöncesindedebirkaçbaskınplanlanmalı,bugücümüzünolduğuçeşitlibölgelerdeuygulanabilir. Mümkünse Diyarbakır içinde de bir baskın planlanabilir. Üst düzeydebir-ikisivilveaskeriyöneticininkaçırılmasıveyacezalandırılması,yinemümkünsevaliveyakaymakamlıklarınbasılması,valivb.
yöneticilerin,yenibelediyebaşkanıolanlarınkaçırılmasıverehintutulması,ayrıcaorduevi,vilayetkonağıgibitopluolanalanlardabasıp
rehinalmamümkünseuygulanabilir.
Ayrıcaönemliolanhapistekiarkadaşlarladailişkilerihızlandırmak,
bu arada Elazığ, Diyarbakır, başka yerde önemli tutuklamalarımızın
olduğumerkezlerebaskınplanlarıgeliştirilmelidir.Gerekmerkezidüzeydeki yeni görev alacak arkadaşa, gerekse bölgelerdeki askeri sorumlularabuamaçlayetkivetalimatlarverilmelidir.Ayrıcasilahların
buamaçlakullanımahazırolmasıveeksiklerintamamlanmasıdır.Bu
taraftakisilahvebombalarıgöndermeişibaşarılmayaçalışılabilir.
Önemliolankarşıtarafınbiryanlışıdüzeltmeamacıylayaptığımız
girişimi yanlış anlamamaları, kendilerini eylemi konusunda tümüyle
yetkisiz hissetmemeleridir. Böyle bir şey yanlıştır. Bunu daha çok
Mardin’dekigelenyazıdandolayısöylüyorum.Sankihertürlüdirenmeyanlışmışgibibirdüşünceoluşmuş.Düşman,kabuledilenleriçin
yetkiliveaynızamandagörevliolduklarındanşüpheetmesinler.
b- İlişkilerdekiyavaşlıkvekopuklukdahaçokalternatifnoktalarve
yedeklerinzamanındahazırlanamayışındandakaynaklanmaktadır.Bu
eksikliksizdebarizolarakgözükmektedir.Adetateknoktalarlaişyapmaanlayışıvar.Buaçıdangerekkurye,gerekilişkimerkezleriçiftve
yedekleşmelidir.
c- Bazı bildiriler, özellikle katliam ve idamlara karşı iki bildirinin
acilenkalemeveyayınaalınmasızamanındaolmalı.Bildirilertekrarlayıcıolmaktanziyadebirbirinikuvvetlendirici,sonyönetiminbilimselbirtahlili,bunakarşıbizimyenikoşullarauygunmücadeleveörgütlenmeanlayışımızı,işbirlikçiveteslimiyetçieğilimlerideaffetmiyeceğimizi içermeli. Herhangi bir yönelim halinde yoldaşlarımızın
anısını yaşatmak için en sert şekilde cevaplayacağımız vurgulamalı.

Hapishanedekiarkadaşlaraseslenmeli,içvedışittifaklardakigelişme
vebukonudakiiçtenveönderlikgörevimizibelirtirbirbiçimdeolmalı. Ayrıca ve önemli bütün kendine ilerici, sol, marksist diyen güçler
arasındasilahlıçatışmalarındurması,bunakarşıolduğumuz,bunuönlemekiçinçalışacağımızıvebukonudakiçabalarımızıısrarlasürdüreceğimizi, ayrıca bunların dayanışmasını istediğimizi, bunu cuntaya
karşıtutarlılıkölçüsüolarakbileceğimizivurgulamalı.Bildirilerağır,
içerikolarakdolgunveittifaklaradavetniteliğiniherzamantaşımalı.
d- Afiş gönderiyoruz ve göndereceğiz. Geçişler için Şimal’le bazı
ortakgirişimleredebaşvurabilirsiniz.Eğeronbeşinekadarbeklediğimizsorumlulukalacakmerkeziunsurlargelse,yinegelebilirim.Yanınızdakieşyayıgönderebilirsinizuygunsa.
Selam
08.11.1980
Ammar

150

151

Abbas!

a- Onbeşindekitoplantıyabirihtimalkatılabileceğimibelirtmiştim.
Fakat gerek beklenen sorumluluk alacak arkadaşların gelmeyişi, gerekseyeniayrılmamvedahaönceleritartışılankonularıyazıylabildirmem;benimorayatekrargelişimimingecikmeliolmasınındahayararlı olacağını göstermektedir. Gelişmelerin ve arkadaşların gelmesiyle
gelmemönemlibirengelçıkmazsamümkündür.Onbeşindekitoplantı
içindüşüncelerimiöneriolarakdatartışabilirsiniz.
b- Mardin, Ceylanpınar, Viranşehir vs. gibi yerlerdeki dağınık ve
olumsuzdavrınışlarhakkındagereksize,gerekGa’yauyarınetileğindeyazılıcevapvermiştim.Bundabizimçokkısırkalmamızınrolüde
vardır.HerüçnoktadandahiçolmazsaNusaybin,CeylanpınarveSuruç’amüdahaleedilebilirvefazlazaiyatverdirilmedençokgevşekde
olsailişkilerimizkontrolaltındatutulabilirdi.Gücümüzoranındailişkileri denetim ve kontrol altına almak zor değildi. Hiçbir şey yapılmazsazararlıbirgörevlendirmeyerineçokgevşekbiryapıbırakılabilirdi.Geçicibirsüreiçin;buaradaüçnoktadanulaşılanyerlerlebiristihbarat ağıyla ilişkiler sürdürebilirdi. Bunu bu taraftan yapmak zor
değildi.Halbukiençoksorun,enyakınolduğumuzyerdençıkıyor.
Şartlardakisongelişmeleridedikkatealaraksessizvederindenyavaş da gelişse başlangıçta salt istihbarat alışverişi biçiminde de olsa,
gerekbuüçnoktayla,gerekseulaşabilendiğeryörelerlekontrollü,yedekli, birkaç merkezli ilişki kurmaktan yılmayan ve düşünerek yeni
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olanaklar yaratarak sürdürmekte ısrarla devam e din. A. Hoca eğer
Ceylanpınar’ın bu tarafına gidecekse yanında yine oradan gelen yardımcı olabilecek biri olsun. Kendini koruyamıyorlarsa gelenleri tek
başınagöndermeningereğiyoktur.Orasıiçinöncesöylendiğigibiilişkilerin her iki taraftan kontrol altına alınması gerekir. Yöre üzerinde
diğerlerideduruyor.Pılıngkullanılmakisteniyor.Kontrolaltındaolursapropagandaetmeyefazlacesaretedemez.Veöncedenbunubelirtmiştim. Yoğun olarak üzerinde durmamız gereken bir yerdir. Oradan
bu dağılma durumundan yararlanmak isteyen olabilir. Bunun için de
sıkıönemgerekiyor.Kaldıki,herikitaraftadagenişilişkilerimizvar.
Bundan yararlanmamanız ve kontrolü tümden kaybetmemiz affedilecekbirşeydeğildir.Hertarafdosttur.Bir-ikiakıllıadamçokşeydavranıldı ve bile bile bu durumlara düşüldü. Aylarca önce dediklerimiz
uygulansaydıbunlarbukadarortayaçıkmazdı.Basitbirörgütlenmedir. Buradan bile istesem kontrol edebilirim. Kısaca yöre için uygun
örgütlenmeherikitaraftadayapılsın,Hocaveyardımcısıbutaraftan
kontrolüvedenetimisağlasın.Yüzlerceinsanın,çoksayıdakadroolabilecekinsanınhayatısözkonusudur.
c- Bahsettiğinyöredekieşkıyalığavarandavranışlarınkaynağınıyinebulmanızvehiçolmazsabiziçokgüçdurumadüşürenbudurumlarınönlenmesi,sorumlularınıntespitizorolmazsagerek.Hiçbirşeyyapılamıyorsaoalandasorumlubırakmayız.Sanırımbundadüşmanfaaliyetleri de etkili oluyor. Sizlerin bir amacının da bu hudut boylarını
karşıdan arkadaşlarla ortaklaşa yönetmenizdir. Yönetemiyorlarsa hiç
olmazsa sağlıklı bir istihbarattır. İstihbaratın çalışmanın temeli olduğunubiliyorsunuz.Sanırımmüdahaleiçinolanaklarınızazdeğildir.
d- Eylemler meselesine gelince; gerilla mücadelesi konusunu kavramakzordeğildirveyazılanlardafazlaçelişkiyoktur.Bizgerekhalkı
ve gerekse kadroların savunulması için kendini korumayı doğru buldukveöyledir.Ayrıcaajanvebunungibilerleilgilieylemleredeevet
diyoruzvegüçoranındayapılır.Ayrıcabudönemingeriçekilmeyigereklikıldığıgenelbirdoğru.
Son istediğim eylemler daha çok öneri değerindedir ve gücümüz
varsa yapılır. Karşıdan “eylem için sıkıştırılıyoruz” dendi. Ben de ilk
olacakarkadaşlarınkurtarılmasıiçinolabilirdedim.Ayrıcayinesilahlı
gücümüzelveriyorsaidamlaryaklaşırkenciddibir-ikieylemyapılmalıdır.Yinebütüneylemlerinöndegelenihapishanelerinbaskınıolmalıydı.Arkadaşlarzordurumdaysalarsıkıştırmayın.Aksihaldecinayet

olur, kayıplar daha çok olur. Benim sıkıştırmam sözkonusu değildir.
Şartlaragöreçalışmavemücadelenindoğrubelirlenmesidirsözkonusuolan.Şartlarındoğrudeğerlendirilmesindenkopukbaşarılartesadüfidirvekayıplarhanesiherzamanfazlaçıkar.
e- Gerekkızarkadaşlariçin,gerekseaynıdurumdaçoksıkışanve
arananarkadaşların,gerekeğitim,gerekseoradageçiciolarakkendilerini koruyamadıklarından bu tarafa alınmalarını önermiştim ve sizler
buyetkiyiherüçnoktadansüreklikullanabilirsiniz.Kullanamazsanız
sorumlu olacağınızı geçenlerde defalarca belirttim. Buradaki şartlar
korunma ve eğitim için bence daha elverişlidir geçici bir süre için.
Kendinizde,özellikleilişkileriniziçinolduğunuzyerdeuygunbazıarkadaşları-aranmayan,uyanıkveilişkigeliştirmeyeaday-kısasürelerleeğitiptekrargörevlendirebilirisiniz.G.A,Saimegille(SaimeAşkın)
Suruç’tanbağlantıkurupistesedahauygunolmazmı?
f- Urfaiçinonbeşindekitoplantıdaüçlübirtoplantıyaparakçoksınırlıdaolsabirdüzenlemeyapmanızzorolmayacaktır.Direktotaraftanolmazsa,butaraftailişkilerikiyebölünerekbağlantıkurulupsürdürülebilir. Ayrıca bir irtibat merkezinin karşıda oluşturulmasına uygununsurlarlayaratılmasınaçalışın.
Gerekkaranlıktakalanilişkiler,gereküzerinegidilmesigerekliyapı
içinsanırımbenimlepekkonuşmadandaüzerinegitmenizhemyetki,
hemgörevinizdir.Mevcutbilgilerlesizbendendahaçokneyapılması
gerektiğinibilecekdurumdasınız.Eğeraltındankalkınmayannoktalar
varsa,uçağaatlayıpgelebilirsiniz.Yanibazıönemlikonulardabenim
beklenmemengelteşkiletmemeli.Benimgelişimbaşındadabelirttiğim gibi onbeşinden sonraki daha geniş -o taraftan görev alacakların
katılması-birtoplantıamaçlamalı.Gelenlerlegelişmeleribildirirsiniz.
Hatta isterseniz görüşmek için gelebilirsiniz. Ama bilinen hususlar
içinolmasın.
Burada Özgürlük Yolu sıkışsa gerek. Normalleşmeleri beklenmeli.
IKPsekreteriilegörüştüm.Sanırımbizlebircepheyidiğerlerinedayatıyorlar. Biz bu konuda onlardan daha avantajlıyız ve propagandayı
hızlandırmalıyız.Birlikçitutum,halkındasanırımdayattığıbirkonu.
İçteki gelişmeyi idare edersek, dışta güçlenmekle içeriyi daha güçlü
kılmakzorolmayacak.
Selam
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Ek: Şehit arkadaşların fotoğraflarını temin etmeye çalışın. Afiş işini işlerliğe
kavuşturabiliriz.Ayrıcagerekdirektbildiğiniz,gereksetahminlebileceğinizolaylarınbiradedinidahaönceburayagönderdiğinizebenzerhaberbültenihalinegetirin.Sizegelenyazıvesayfalıkbültenigönderin.Birbaşlangıçolsun.Geneltutuklanmalar, işkence, katliam vb. gibi unsurlar yeralsın. Muhtarın da komalık olduğunu buraya gelen Ala Rızgariciler söyledi. Sanırım düşündüğümüz gibi değil.
Ömer’denvebaşkakaynaklardanbilgiisteyin.Ayrıcaeğerkoşullaruygundeğilse
veözellikleyaralarsarılıncayakadarMardinbölgesindeeylemler-mümkünsedüşünülen Hap. dışında- olmamalı. Ömer’den durumları öğrenmeye bunun için de
kendinimutlakakorumasınıisteyin.Aceleşeyleryapılmamalı.Birdefailişkilere
yenidenulaşalım.YaraalmayanKUK,AlaRızgarivs.gibilerbudurumumuzdan
ve ayrıca halkın bizden hoşnutsuz kılınmasından yararlanarak çalışmalarını hızlandırdıklarıkanısındayım.İboobölgedeolabilir.Ömeryanlariçindeolabilir.

Cumaarkadaş!

-15.11.1980’dealındı-

15.11.1980
Ammar

a- Buradaki başlıca gelişmelerin başında Irak’ta IKP ve Dr. MahmutOsmanlar’ınkatılmasıylagenişleyencephedir.Eğerprogramagöreyürütebilirseolumlubirgelişmedir.HattabukoşullardasağlanabilecekbirKürdistanotonomisibileeğerKürtgericiliğinigüçlendirecek
biraracadünüştürülemezvebununiçinözelliklebizdikkatliveyerindebaşarılıtaktiktavırlargeliştirirsek,Kürdistan’dadevrimcihareketin
yükselişiiçinbirbasamakhalindekullanılabilir.BukonudaesasmeseleKürdistangenelindeiçvedışdestekçileridahaçokolan,amapratiktevedevrimciteoriaçıdangelişmesi,gerçekleşmesibizceçokzor
olanotonomietrafında-özündegericibirroloynayacakolan-feodalburjuvaveküçük-burjuvagruplarakarşıherdüzeydegeliştireceğimiz
ilişkivemücadeledir.Özelliklepolitikmücadeledir.Çeşitlidüzeylerde
gelişmeleri sağlarsak devrimci hareketin önünde bir engel olarak ileri
dedikilebilecekotonomcuakımıdevrimhizmetindedekullanmakzor
olmayacaktır.Bütünmeselekendiözgücünedayanandevrimcihareketinkendinigüçlübirşekildeayaktatutmasıdır.Kısacabudüşünceyle
atılan bu adım, şimdiki haliyle ve bölge koşulları gözönüne alınırsa
taktiksel olumlu bir adımdır. Bu haliyle değerlendirmek ve daha ileri
gelişmelerebirbasamakhalinegetirmekiçinsağlıklıilişkilerkurmak,
sürdürmek şimdi tavrımız olmalıdır. Çok kıt da olsa açılan manevra
alanı küçümsenmemelidir. Hele içinde bulunduğumuz koşullar gözönünegetirilirse.

156

157

Bu grupta yer alan örgütlerle ilişkileri sürdürüyoruz. Tanıma ve
hangileriyle nereye kadar ilişki sürdürebilmek açısından gerekli. Bu
aradaAzizAkravi’yidebirkaçdefagördüm.MahmutOsmanlar’laçalışabilir. Yakında Irak Kürdistan’ına gidip mücadele edeceğini söylemektir. Barzani-Talabani biçimindeki çatışmalardan rahatsız ve daha
çokMesutlarıolumlubuluyorlar.Sami’yi(SamiAbdurrahman)Londra’nın adamı olarak koyuyorlar. Hatta bu konuda Yekiti’den de çekinilmesigerektiğinisöylemekistiyorlar.
b- Abbas’laburadabirdahagörüştüm.AskerisorunlardaEbuAmmar’ın dediklerini zaten daha önce biz de kavramıştık. Uygulamaya
geçirilemedi.Gelişmelerhakkındaözlübildiriyayınlamakveiçteilişkimerkezininçokacilbirsorunolarakkurulmasıiçinçabaharcanıyor.
Aslında bizde gelişmeyen gizli örgütsel çalışma teknikleri çok şey
kaybettiriyor.Buaradayenidenbuluşmalarlaiçilişkileridüzenlemeye
ağırlıkvereceğiz.
c- Oradaki durumun istediğimiz düzeyde gelişmediği anlaşılıyor.
Dağınıktutulmaları,yönetimveörgütlenmeninzayıflığı,beklediğimiz
kadrolaşmayı olumsuz etkiliyor. Abbas da bunun ciddi sakıncalarındanbahsetti.Bizbuarkadaşlardançokşeybeklenmesigerektiğikanısındayız. Meselenin bütün ciddiyeti ortadadır. En önemli sorunumuz
kadrolardır. Bunun da bu şekilde sürdürülmesi pek başarılı sonuçlara
yolaçmayacaktır. Sanırım siz yine daha çok bireysel olarak hareket
ederek,kendiözçabanızlabunuhalletmekistiyorsunuz.Bueksikolur.
Asılrolplanlama,seviyelerineuygunkonularıntaslaklarınıhazırlama
ve bunu uygun arkadaşların yönetiminde uygulamaya geçirmedir ve
ardındandenetimdir.Dahaçokneverilmesigerektiğinedairyazılıtaslakprogramveyazılarhazırlanmalıveyabunuyerindeçalışmaylatakviyeetmelisiniz.Sanırımşimdiyekadaryazılıverilecekkonularınbir
dökümü yapılmış değil. Halbuki gerek teorik, gerekse bizi ve başka
ülkelerin bize benzeyen koşullarını çeşitli taslak -ufak olabilir- yazılarlagruplarıntartışmasınaveririz.Zatenbelirtildiğigibisadecekitap
okumaklayürümez,koşullarelvermez.Amahaftalıktartışmakonuları
böyletaslakyazılarlakonulsadahaolumlusonuçlaralınır.Evdeolduğunuzsürecebutaslaklarıhazırlamak,dahasonragrupsorumlularına
uygulatmak. Yine grupların bize sorduğu soruları açıp tartışmayı, bir
deonlarındurumlarınauygungeliştirmek.Elbetteyayınlarımızvekitaplar da yardımcı olacaktır. Bu konuda daha detaylı olarak gelecek
olanİsmet’ledekonuştum.Bilgialırsınız.

D. Cephe’dekiler iki grup halinde getirilseler daha uygundur. Bu
konuda gerek tercüman, gerek yönetim açısından zor durumda olduğumuzubelirtin.Ayrıcasiyasieğitimleriiçindezorunlu.D.Cephe’dekileri isterseniz arttırabilirsiniz. Ama sakıncalı değilse Cephe Şabiye’degerekengrububugünlerdegelecekarkadaşlarlatamamlayabilirsiniz.Hasan’labukonularıkonuştum.Bunagöregelenleriuygunbir
şekildetaksimedersiniz.AyrıcaNidal’dengelecekolanlarailişkingörüşler,yinediğerörgütlerleilişkilermeselesigibikonularıHasan’dan
sözlü olarak alabilirsiniz. Ayrıca Mustafa, Behzat, Mücahit’lere karşı
uygun tavırların ne olması gerektiğini belirttim. Bu konularda Hasan’ıngörüşleridedikkatealınmalı.Özellikleörgütlerleilişkiortamı
vebiçimivezamanlamasımeseleleri,kişseltavırlarımızınortamauygunlukderecesi,örgüttemsilcilerininyapılarıhakkındakendisinedanışılmasındayararvardır.
Bir ihtimal eski Siirt sorumlusu Enver (Enver Ata) gelecek. Hem
tedavi hem de ilişki için -özellikle Hasan’ın bahsettiği radyo, Beyrut
içiçalışmalarveevlerdeeğitimişleriiçinsanırımuygunbirarkadaş.
Tedavisineuygunbirçalışmadır.Yanınızdaolmalı,zamanzamanilişkileredekatılmalıdır.Biryardımcıgibiolmalıdır.Gelirsekonuşurum.
Ozamanneyapabileceğidahaiyianlaşılacak.
d- Zeynep’ingirdiğidurumnedenineolursaolsunkalıplaravurmak.Ölümüne,öldürülmesinerazıamakendisinindeçokiyibildiği
gibi köle halkına ne biçimde olursa olsun hizmet etme zor geliyor.
Üstüne gidilse daha batak bir durum yaratabilir sanırım. Kadınsı
eğilimleriyle -küskünlük, ailemde böyleydim, parti içinde de istemeyerekdeolsabunusürdürüyorum,nazikolduğuvs.-bizigüçdurumdabırakmaktansakınmayacakkadarkendinikoyverecekbirtip.
Yalnız içinde bulunduğu durum gereği atamayacağız. İdare etmek
zorundayız bir süreye kadar. Daha çok olumlu yaklaşılsa, bu arada
eğerŞoreşuygungörüyorveeğitebileceğine,buvasıtayladahakolay olacağına inanıyorsa, nişan veya evlenmesinin bizce sakıncası
yoktur.Uygunbulursanız,Şoreş’lebudurumutartışın.YineZeynep
böylebirdurumyokturdeyip,adetabilinçlibirzıtlıkdaçıkarabilir.
Çünküyapısımüsait.DediğimgibiolumluyaklaşımŞoreş’euygun
birzamandakonuyuaçma-nedenolarakçevrekoşulları,kendibaşına kendini zor ayakta tutuğu, yardımcı olunması gerektiği, örgüt
açısından da olumlu olduğu- söylenir. Ama iradelerine yine bağlı
kalacağız.
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ÇeşitlikonulardaHasan’lakonuştum.Uygunsorularlavesizgerekenleriöğrenebilirsiniz.Hasan’ınböyleyirmişergünaraylagelmesini
debilirttim.
Selam
-19.11.1980’desaat07’deteslimalındı-

Cumaarkadaş!
19.11.1980
Ammar

a- Kamptaki arkadaşların gönderdikleri notlardan geçmişteki hataların tekrarlandığını göstermektedir. Parti iradesini önemsemez gibi
görünendavranışlardankariyerizmkadar,çeşitlihastalıklarıngelişebileceğiniihtimaldahilindegörmekgerekir.
Örgütlenmedeisabetlihareketedilmemiştir.Seçimusulüyleyöneticilertayinedilmektedir.Budavranışbilebaşlıbaşınabirhatadır.Hem
kimsekimseyipektanımıyor,hemdebizaskeriçalışmayapıyoruz.Bu
gerekçelerbilegerekgrupyöneticilerinin,gerekeğitimgruplarınınbileşimininbellibiraraştırmadansonradirektmerkezibirşekildeçözülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Merkez işlerin kuyruğunda yürürse, en sıradan bir unsurun ukalaca davranışının en soylu bir çalışmayıbilesulandırabileceğigörülmektedir.
Biri(İ.)hocanın,diğeriŞoreş’inolduğugruptanörnekolarakçıkan
unsurlarındavranışıçeşitlieksiklikleriortayakoymaktadır.
Grup bileşimlerine hiç müdahale edilmemiş. Kim kimin yanında
kalmışsa veya toplu olarak geldikleri gibi birikme olmuştur. Halbuki
kişi, yöre, bilinç vs. farklarını gözönünde tutarak uygun bileşimlerin
yaratılması gerekirdi. Bütün tedbirlere rağmen yine de inadına disiplinsizunsurortayaçıkarsayapılmasıgerekenbunlarıçekmektir.Topu
topunabirkaçunsurunhatırınaenciddiçalışmalardanbirisiyaraalmamalıdır.Bukonudahertürlüyetki,sorumlulukvegörevesahipoldu-
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ğumuzu belirtmeye gerek var mı! Ayrıca art niyet yoksa sanmam ki
birisonunakadarsorunyaratsın.
Ayrıcagruplarınkimininotuzüç,kimininyedigibiolmasıetkinliği
azaltır. Denkleştiremez miyiz? Grupların bünyesinde altı-yedi kişilik
eğitim birimleri ayrıca yaratılmalıdır. Bu birimler hem askeri manga
düzenineşimdidenalışmışolurlar,hemdeteorikeğitimiçinelverişlidir.Bunlarabiryöneticitayinedilmelidir.Bualtbirimlerdenüçü-dördününbileşimibirtakımıoluşturur.Böyleoluşanbirtakımaikiyönetici verilmelidir. Birisi daha çok askeri teori ve tekniğin geliştirilmesinden,diğerisiyasigelişmelerindensorumlututulmalıdır.
Çalışma gruplarının böyle oluşmasını sayının elverdiği yerlerde
sağlamalıyız.DemokratikCephe’deböyleoluşacaküçtakımımızolabilir.Gelenarkadaşlarlaüçyerdekigruplarınsayısıyaklaşıkyirmibeş
civarınadoğrudenkleştirilmeli,hemtakımın,hemtakımaltbirimlerininbizzatbazıarkadaşlarındayardımıylayenibirgözdengeçirmeyle
tespitedilmesiveyöneticilerinintayinedilmesigerekir.Birimlerinbileşimienidealbiruyumveçalışmaetkinliğinigözönündebulundurarak zaman zaman değiştirmekten çekinmeyin. Yeni gelen arkadaşlardanbuamacahizmetedecekepeyunsurvar.
b- CepheŞabiyeunsurvermedahaçokonlarıdostedinmek,orada
aleyhimizdekipropagandayasonverdirmekamacıylaönemveriyoruz.
Yine daha çok siyasal duruma bakarak karar vermeliyiz. Demokratik
Cephe’ninolanaklarıtercihedilmelidir.Vebuolanaklarınsiyasigelişmelerihızlandırmasıçokdahagüçlüdür.Eğerçokkalabalıkoluyorve
onlariçinsorunyaratıyorsa,danışarak-açıkolmasada-birgrupCepheŞabiyeverebiliriz.Bunlarısizoradandaseçipalabilirsiniz.Ayrıca
El-Fetih’tekilerden ve Nidal’den gelenlerden katabilirsiniz. Bu konudakibileşimi,koşullarıgözönündebulundurarakayarlayın.EğerŞabiye olmazsa dördüncü ve son bir grup olarak bunları da Demokratik
Cephe’yeverebiliriz.
c- Hastaarkadaşlarvar.Bunlarıyanınızaalınvetedavilerigerekirseen
iyihastaneyealarakbaşarılmalı.EskiSiirtsorumlusuyanınızdaolmalı,tedavisi sürdürülürken diğer yanda bir yardımcı gibi çalışabilir. Görüşmelerdeyanınızdaolmasıhemsiyasigelişmesiiçin,hemdeusuledahauygundur.Kenidisinibirsorumluolaraktanıtabilirsiniz.Kendisiniiyitanırsanız, uygun bir işbölümü yapabilirsiniz. Bu arada gerek radyo, gerek
matbaaiçindebirkaçarkadaşıdüşündüğünüzgibiuzmanlaştırabilirsiniz.
AhmetHatunimatbaaiçinuygundur.Öğretebilir.Arkadaşlardanözellikle

askeri-siyasi gelişmesi sınırlı olanlardan bir-ikisini hem orada çalışmak,
hemdebuamacıgerçekleştirmekiçingörevlendirmeksorunolmaz.
d- SelimHocagilingrubuyakındagelecek.Birbayanarkadaşıgönderebiliriz.Dosya,arşiv,yazıtaslaklarınınhazırlanmasındanbireksiği
kapatırlar. Ayrıca bu arada gelişirler. Ekrem de var. Onunla konuşurum.Muhtemelenaskeriyöneticiolarakgörevlendireceğiz.Efedebir
ihtimalgelecek.Yöneticiveörgütçüolarakgelişebilir.Amauzakkalması onu geriletti. Kendisiyle uzun uzun konuşulmalı ve sorumluluk
almayahazırolmalı.Durumudikkatlideğerlendirmeli.Tabiibuarada
mücadeleiçindendeğerliarkadaşlarındaenuyguntarzdadeğerlendirilmesiesastır.
e- El-Fetih’tekitercümaniçinAlmanya’dangelenbilgilerçokdikkatetmeyigerektiriyor.Hemenalınmasıgerekentedbirlerkimliğiyanınızdaolmalı,yapımızıveilişkilerimiziçokaztanımalı.KendielyazısıveDoğanhakkındayazdığımektubugönderiyorum.Yazısınınkonuşmasınagöreçarpıklığıdikkatçekiyor.DahaönceBayrut’ageldiğinivebizimleilişkikurduğunusöylemesitambirçelişki.Buçelişkiyi
anlamamalı. Her arkadaştan özgeçmişi ve tüm hareket tarzı, zamana
göreneredeneyaptığıistenildiğinegöreonun dayazacaklarıönemli.
Hepsindenisterken,odaörgütselbirgörevolarakgüvenlibirşekilde
yazmalı.Ailesiveçevresihakkındabilgimizitamamlarsak,büyükbir
ihtimallesorguyaçekeceğiz.Buanakadarhakkındatedbiralın.Kaçmaması ve tüm hareketi bir arkadaşın gözönünde olabilecek şekilde
tedbirleri gerçekleştirirsek şimdilik yeterlidir. Ayrıca bu konuda tüm
yapımızıkontrolaltındabulundurmalıyız.Hattahergruptanyalnızgüvenilirbirarkadaşıbuamaçlagörevlendirebilirsiniz.Mümkünolduğu
ölçüdeherkişinindavranışınıolduğugibianlamalıyız.
f- Her arkadaş için dosya meselesi için öngördüğünüz yöntem uygundur.Yaniilkinkendilerinideğerlendirmeleri,ikincisigrupyöneticilerini değerlendirmeleri, sonuncusu olarak da bizim hakkındaki değerlendirmeleri, her kişinin gelecekte görevlendirilmesi açısından
önemlidir ve amaca önemli ölçüde yaklaştıracaktır. Hazırlayacağınız
anketbiçimindekisorularıgönderirsenizdüşüncelerimibildiririm.Bu
konunungecikmesifazlasakıncalıdeğildir.
g- Üyekimlikkartıiçinbirmodelgeliştirmemizbencefırsatvarken
kaçırmamanızgerekenbirhusustur.Ayrıcasekreterlik,merkezkomite
vegeneluygunsayıdamühürhazırlamakilerisiiçingiderilmesigereken bir hazırlıktır. Program ve kuruluş bildirgesini de düşündüğünüz
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gibibasabilirsiniz.Hasananlatamamış.GelenarkadaşlardanveradyodantoparlananbilgilerleyenibirhaberbültenideArapçayayınlayabilirsiniz. Çıkaracağınız afişlerin yazıları Kürtçe olmalı. Delil’in çıksa
uygunolur.Tanıyanıoradadavar.
h- Sizebirazdaburadakifaaliyetlerdenbahsedeyim:AğırlıkverdiğimbirçalışmaKürtörgütleriarasındakidayanışmasorunudur.Daha
önce Kemal Burkay’ın da olduğu tanışma kabilinden bir toplantı yapıldı.Buakşambirazdahakonularagirilecekbirtoplantıolacak.Bu
konuda başarılı olmamız özellikle artan dış destekler açısından çok
önemli. Bazı kuvvetler yardım için şart haline getirmişe benziyorlar.
Ayrıcaülkeiçigelişmeleriçinde,taktikaçıdançokgerekli.Bugelişmelerfiilenönderliğimizaltındaolmakzorunda,özelliklemevcutilişki ve hazırlıklar bizim durumumuzu güçlü kılacağını göstermektedir.
Bukonuyugenelolarakarkadaşlarladakonuşun.Buaçıdanhazırlıkların önemini vurgulayın. İhtimal bu konulardaki başarılarımız dış
desteklegüçlendirilirse,teorikvetaktikaçımızınzaferkazanmasıkaçınılmazdır.
İ…’dan(MehmetKarasungur)hocanınyazısıgeldi.Durumlarıöğrenmenizaçısındangönderiyorum.Bukonudakiçalışmalarıfazlagelişmemekleberaber,siyasihattauygundur.KDPiçinilişkilerbenzerdir.Birazdahagelişmelerdensonrauygunbirilişkibiçimiaçıklıkkazanır.
Almanya’dan F... geldi. Esas eksiklik; yayın, ülkeyle ilişkiler ve
kadro-örgütsorunudur.Çeşitlikonulardakigörüşleribantaokursakyayınfaaliyetinegeçebilecekler.Temelgörüşlerüzerindeveülkeylekuracaklarıbağlantısonucuuzunsüreliyayınfaaliyetlerinisürdürebilirler.
Beklediğimiz önemli arkadaşlar gelmiş sayılır. Eğer bu arkadaşlar
gelişmelerinihızlandırırlarsakadrosorunumuzunbelkemiğiniçözümleyebiliriz.Herşeybizimçabalarımızınsonucunabağlıolacaktır.Şüphesiz kayıplar önemlidir. Verilen mücadele yığınla gerçeği ortaya çıkarmıştır.Önemlimevzilerkazanılmıştır.Yenimevzilerinkazanılması
gündemdedir. Ama yine de kadro ve ilişki olarak gücümüzü yeniden
onarmamıziçinelverişlibirtemelortayaçıkmışsayılır.Bukonudaarkadaşlarladabirtartışmaaçmamız-kizatenprogramlanmıştı-geleceğe hazırlık için geçmişteki mücadelenin önemini ve eksik yanlarını
görmelerizorolmayacaktır.Verilendirenmebuşartlardabüyüksaygıyadeğerdir,amabuhataların,eksikleringözardıettirilmesinigerektir-

mez. Ben ilerde gündemdeki çalışmaları bitirirsem, mücadelemize
ilişkindeğerlendirmeyibirliktetartışarakgeliştireceğimizisanıyorum.
Şuandaülkeiçinenönemlisorungeçicibirmerkezoluşturmaktır.
Fazlaadımatılmışsayılmaz.İlişkinoktalarıvar.Kışsürecindekesilmezse yaza doğru güçlendirmek zor olmayacaktır. Hudutta birkaç
noktadaönemledurulmaktadır.
Cephe,askerihazırlık,örgütlenmeninyenidenorganizasyonu,dıştasağlamdestekleriyazadoğrubaşarırsaktekrardangüçlübirsaldırı
içinkoşullaryaratılmışsayılacaktır.Tümperspektifimizbukoşullarınbirbirineparalelolarakhazırlanmasıdır.Hazırlıklarıneksikolmasıveyaacelebazıgirişimlergeçmiştendeanlaşılacağıgibialtından
kalkamayacağımızsorunlaryaratabilir.Buaçıdanbuseferçokdaha
sağlam bir zemine basarak ve çok iyi çizilmiş amaçlara bağlı faaliyetler geliştireceğiz. Tesadüfen rol oynamasını en aza indireceğiz.
Ziranedüşman,nedemüttefikgüçlertesadüflerefırsatvermeyecek
kadarbilinçlidirler.
Sonverirkentekrarolarakişlerindahaçokmerkeziolarakplanlanması, merkezin gücü ve iradesinin eksiksiz gösterilmesi, iknayla, ısrarlahatalıdavranışlardabulunanlarındüzeltilmesi,aksihaldebutiplerinciddibirçalışmanıniçindebarındırılmaması.Butiplervarsaeğer
bazıyançalışmalaraalınması,siyasiveideolojikeğitimealınmasısuretiyleolumsuzluklarınıaltetmekşarttır.Hasan’adasözlüaktardığım
hususları dinleyebilirsiniz. Yine gelenlerden bazılarıyla konuşabildiğim hususları öğrenebilirsiniz.Eğer zorlanıyorsanız yardımcı sayısı
ikiyeçıkarılabilir.Arkadaşlarcabirbütünolarakgeliştirmekistenilen
program,tasarıvedüşüncelerinibekler,başarılardilerim.
Selam
06.12.1980
Ammar
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Cumaarkadaş!

a- Batman’danensongrupdagelmişoldu.Benkendileriylegörüşmedim.SanırımiçlerindeEfedeolsagerek.Gruplariçindeyapılacak
gözlemlerle yönetici yetenekleri olan arkadaşları seçebilmek önemli.
Şimdilik bunları grup ve takım yöneticiliğiyle bazı özel çalışma biçimleriiçindegörevlendirmekveesasolarakda,budönemdebuyöndekiyeteneklerinigeliştirmelerinibirbütünolarakkendilerindenbeklediğimizisıksıkvurguluyoruz.
Önümüzdeki döneme ilişkin perspektifimizi ve geçmişin genel bir
değerlendirmesini -kafalarındaki soru işaretlerine aydınlık getirmesi
açısından-yapmanızuygunolacaktır.
Çalışmanızda bizzat tüm işleri yapmak yerine, uygun örgütlenme
ve görevlendirmelerle bütün yapıyı çok yönlü çalışmaya yönetmeyi
biryöntemolarakgeliştirmekdahasonuçalıcıdır.Mevcutarkadaşlarla
istenilenuyum,disiplininsağlanabilmesizorolmayacaktır.Yardımcılarınsayısınınikiyeçıkarılmasızorunlugörünmektedir.
Pazartatillerindenolanaklarbulunursa,grupyöneticileriyleşehirde
dahadartoplantılardüzenleyipçalışmaprogramlarınıdahadageliştirebilirsiniz.Özellikleeğitimiçinyararlıolacaktır.
Ayrıcagerekdurumlarısorunarzeden,gerekseilerdegelişebilecekleriihtimaldahilindeolanlarladamümkünölçüdediyaloghalindeolmakönemliyararlarsağlayabilir.
Ekremdegeldi.Askeriçalışmalarıniçindeolmasıgerekecek.Grup
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yönetimindeçalışabilir.Amauzunsüremücadelenindışındakalmasınınberaberindegetirdiğibazıbilinenalışkanlıklarıvar.Sanırımdaha
daolgunlaşıpgerekensorumlulukyerineoturtulacaktır.
Efe gelmişse onunla da detaylı konuşulmalı ve daha ileri düzeyde
görevlerehazırlanmasıbelirtilmeli.Eksikliklerinigidermedeyardımcı
olunmalı.
Yinetümolaraközellikleönümüzdekidönemçalışmalarınayöneticiolarakkatılabilecekolanlara,yakındönemdekiçalışmaprogramımızı, bu arada yapılacak toplantıya katılabilmesi muhtemel olanlardan,
bizlerin de hazırladığı cinsten ve daha çok kendi çalışma alanlarına
ilişkinraporhazırlamalarıistenmeliveolanaktanınmalıdır.
b- Daha rahat çalışmamız için sanırım D.Cephe kolaylık gösterecektir. Çalışmaların önemini anlatırsak anlayış gösterirler. Tabii bu
arada arkadaşlar orada kaldıkları sürece onların savaşçı bir yoldaşları
olduğumuzubilmeliveonlardanbiriolduğumuzugörüşmelerdebizzat
vurgulamalısınız.BuçalışmalarınsiyasiöneminiveKürdistan’daoynayacağı rolü kavramalarında ve kendi görüşlerini zaman zaman almadayararlarvardır.
c- GözlüklüAli,Kamil’in(Abdullah)Dersimlibirgrubuyolladığınıveulaşıpulaşmadığınısormaktadır.Bukonudadurumuöğrenipbizebildirin.AyrıcaOsmanÖcalan’ınlaçkayapısınınHalfeti’deolumsuzluklar yarattığı ve bu konuda eleştiri ve uyarılması istenmektedir.
Gerçektengevşekvehâlâilişkilerdegeriveçocukçadır.Kendisiniaşmasıveeskiolumsuzluklarınıgidermesikendisindenistenmelidir.
d- Pazar moral gecelerinde Viranşehirli Abdurrahman için bir saz
teminedilseyararlıolacaktır.Ayrıcabanthazırlayabilir.Yeteneklerini
değerlendirmemizgerekecek.
Cephe Şabiye arkadaş verme meselesini Hasan’la konuşmuştum.
Tekrarbelirtmeyegerekyok.Yaklaşıkyirmibeşcivarındaarkadaşgelebilir.Hattaartabilir.
e- KurtuluşveİşçininSesi,merkezdüzeydedahaçokbenimleilişki
kurmakistediklerinibelirtmişler.GörürsenizvebudoğrultudaözellikleKurtuluş’tangelecektalebiyerinegetireceğinizibelirtebilirsiniz.
Türkiyesolundanbaşkalarıyladagörüşmemolanağıdoğarsadeğerlendirmemizgerekir.
f- Mardin bölgesinde Tekoşin’in Abdullah Kıral ve Hüseyin Kaplan’la muhtemelen ilişkili olabileceğini Abbas belirtmektedir. Bizden
tavırsormaktadır.AyrıcaNusaybin’deMah.tutuklanmış.Mediha’nın

dahaçokonunlailişkilioduğuveNur.benzeribirdurumunolabileceğinibirkanıolarakAbbasbelirtmektedir.Görüşistemektedir.Bensomut bilgi almak amacıyla Mah. Hoca’nın bu tarafa, yani hudutun bu
tarafına alınmasını istedim. Mediha için de özellikle kaybolmaması
açısındantedbiralınmasınıisteyeceğim.Nusaybin’dekidurumtamanlaşılmışdeğil.BirşeyanlamadandacezalandırmakM.Turanolayında
olduğugibiyarargetirmeyecektir.
g- Hasantekrarayın20-25’iarasındagelecek.Durumlarveisteklerinizhakkındabilgileributarihteyollayabilirsiniz.Ayrıcakızarkadaşlardanikisiniyollayabileceğiz.BuyüzdenHasancepheyoluylagelsin,
tabiiolanakvarsa.
h- Biraz yaşlıca olan arkadaşın tedavisi için elinizden geldiğince
yardımcı olun. Kendisi de bu konuda tatmin olsun. Sonra hudutta
önemliyardımıolabilecek.
Selam
08.12.1980
Ammar
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Abbasarkadaşa!

7.12.1980tarihlinotunuzacevapolarak:
a- Nusaybinsorumlularıiçindahaöncedebelirlediğimgibiortaya
çıkanolumsuzdurumunnedenlerinitamolarakortayaçıkarmakhedefimizolmalıdır.BuaçıdanözellikleM.HocaveMed.durumuönemliydi.Med.hakkındailkeldeincelemeyapılmasınıbendefalarcaCuma’ya da vurgulamıştım. Çünkü gerek Kızıltepe, gerekse Bat.’da bu
tip davranışları ortaya çıkmıştı. Ayrıca harekete katılış tarzı da biraz
maceracıydı.Birküçük-burjuvaduygusalıolsadahi,yarattığıtahribat
önemlidir.EğerM.Hocailedenildiğigibigerçektenilişkigeliştirmiş
ve bu temele dayanarak tehlikeli kararlar vermişse, durumu daha da
ağırlaşmışsayılır.BuaçıdanM.Hoca’nınemniyetinisağlamakbunun
için, kesin güvenliğimiz altına almak için, eğer çok sakıncalı ve zor
olmayacaksabutaraftageçirmekteisabetvardır.Buolanaksızlaşırve
yazdığınızyazıyaolumsuzcevapverirvebundabilebileinkarasaplarsa zorla bilgi almak, özellikle çeşitli olayları belirterek tek tek cevaplarını kendi ağzından -gerekirse teyiple- almak yoluna başvurulmalıdır.
Med. ifad es i de dah a der inl eşt ir il er ek alınm al ıd ır. Yan i siz e
Ömer’ingönderdiğiifadesinedayanarakveNusaybin’dekiçeşitlisomut olaylar karşısında bizzat soruları hazırlayarak ve ayrıca M. Hoca’nın ifadesi -bu gelmemişse- daha önceki görüşlerine dayanarak
bilgialıcıveikisininçelişkiliyanlarınıiyiaçığaçıkarıcıbirsorulis-
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tesiniÖmer’egöndererekgerekbusorulara,gereksebildiklerihususlarımerkezehitabenyazmasınıondandaisteyin.Hattauygungörürseniz ona da Me. Hoca’ya yazıldığı gibi bir pusula yazın. Med.’nın
kaçacağını sanmam, ama ucuz yakalanma yoluna başvurulabilir. Bu
nedenletedbirgeliştirilmeli.Veyavaşyavaşilişkileridaraltılmalıve
hiçoralıolmadan,yanifarkettirmedenkontrolsağlanmalıdır.Buaradaolaylariçindeolançeşitliunsurlardanbilgialınmayadevamedilmelidir.
İlerde her ikisinden genişçe bilgiler alındıktan sonra, ikisini karşılaştırarakifadeleriniyenidenalmayaçalışacağız.Ayrıcabazıtanıklara
bizzatbaşvuracağız.Karşılaştırmaeğerbutaraftageçirilmelerimümkünolmazsa,karşıdadayapılabilir.YokeğerM.Hocageçirilirseonu
dageçirmektebirsakıncayoktur.Yalnızikisininhaberleşmesineolanakbuaradatanınmamalıvedurumlarınınnasılelealındığınıbilmelidirler.
Mevcut bilgileri topladıktan ve nihai safhaya gelindiğinde mevcut
materyale dayanarak bu konuyu yeniden birlikte tartışacağız. Ayrıca
busüreçteKUK’undurumunudazamanabağlıolarakincelemekyararlıolacaktır.Soruşturmadosyasıbuaçıdançokyönlühazırlanmalı,
çeşitlitanıkifadeleri,hattamümkünseHasanağanınbilegörüşleriyazılıalınmalıdır.VeyaHasanağabuolayıneyedayandırıyorsabilinmelidir.
b- MardinçapındagerekTekoşin,gereksebenzerigruplaşmalarıve
bu gruplaşmaların bize yönelik yanları tabii ki sürekli araştırılmalı.
Özelliklebizdengeçinipdedahasonralarıbuyapılariçindebizeyönelik faaliyet geliştirenlerin kontrolü sıklaştırılmalıdır. Eğer faaliyetleri
siyasiçalışmamızıtahripedicivegelişmeleriengelleyiciveprovokatörnitelikteyseensertcezalarverilmektençekinilmemeli.A...’nındaha önce hareket aleyhinde yaptıkları, aslında cezalandırılması için
önemlibirbirikimdir.Ayrıcabufaaliyetlerinihâlâtehlikelicesürdürüyorsavecezalandırılmasıhalktarafındanvekitlemizcebirzararolarakdeğerlendirilmeyecekse,gerekenneyseoyapılmalıdır.Somutdurumlarınıbilmediğimiçinkesinbirşeydiyemiyorum.
c- Ömerarkadaşayazacağınızmektuphakkındabeminverdiğimbir
kısımcevapyukarıdabelirtildi.Birkısmıdasözlükonuşulmuştu.Ayrıcabölgedeçalışmalarhakkındagenelbirbelirlemeyapılmıştı.Gereken toparlanma -en az düzeyde de olsa- yapıldıktan ve sizin bu yapı
hakkındabirazgüveninizolduktansonra,yageçiciolarakbutarafais-

temeniz veya bir kişiyle takviye -Faki, eğer olanaklar elveriyorsa ve
yenikoşullarhakkındauyarılırsa,özellikleiyigizlenirseDerikyöresinidahaöncedebildiğindenorayaalınmasındanmahzur,geçiciolarak
olmaz-edilmesiuygunolacaktır.Düşünüldüğügibisilahlarısaklarsa,
bu tarafa geçmesi ve özellikle mevcut bilgilere dayanarak bu tarafta
kendisiyle iyice planlama yapılması ve takviyeli olarak tekrar oraya
gönderilmesidahauygundur.Buaradabizeğitimgörenveyöreyiiyi
tanıyandürüstbirkaçköylüunsurudaalabiliriz.Ayrıcasilahverilebilir.Bencebuaçıdaniyibirplanlamavebizzatbizimdeiçindeolduğumuzbölgeiçiniyicebirhazırlıkiçinçağrılmalı.Fakideeğergiderse
siyasiilişkiyicanlıtutsunyeterlidir.ÖmerbuaradatehlikeliolmayacaksasoruşturmadaveMed.geçirmedebirliktedegelebilir.
e- S...istihbaratınakarşıiçindedahaöncebelirttiğimgibiçeşitlisakıncalarolabilirvenitekimolmaktadır.Buradadaoadınıverdiklerimdenbirisipartiadınıkullanıyor.Ayrıcaparayemişvesahtedövizsatıyor. Bu şeyler yaygınlaşıyor. Bence çare olarak daha önce de Emin
Hoca’yıtanıdığınagörevehocaçeşitliyönlerdenuyarılıphazırlanarak
doğacak durumlardan sorumlu olarak tanıtabilir kendisini. Yani tüm
hudutboylarındakisorunlardabizitemsilettiğinisöyleyebilir.Buaradaözellikleadımızıkullananlarınkimliğihakkındaobilgiveyagerekeniyapabilir.Ayrıcaöneriolaraksorumlubirsiyasiyetkilerindende
görüşme talebi istemelidir. Gerekirse buraya bu iş için gelebilir. Bir
sakıncasıyokturilişkikurmanın.Hattasongelişmelerzorunlukılıyor.
Ayrıcadurumlarhakkındagenelbilgiverebilirsiniz.Direktilişkisisizle olsun, başkaları bilmesin. Eğer ilişki ve görüşme durumu doğarsa
kapsamınısizbelirtirsiniz.Buaradagörüşalış-verişiyaparız.Şimdilik
amaç hudut sorunlarında her iki taraf için de sakıncalar yaratan durumlarıbertarafetmekiçinbilgialış-verişidir.Pılıngsempatizandurumunukorusun.Butipilişkilerdenkaçınsın.İlişkilerdedahabelirlendiğibiçimdebizizordurumadüşürmeyecek,amaolduğugibitanıtacak,
karşıpropagandayıbertarafedecekvedostluğugeliştirecek,amaresmiörgütlenmebiçimindeolmayacakşekildeyürütülmeli.
f- EğerbehsedilenarkadaşMus...gelirseCefer’idetoplantıyaalabileceğimiziCafer’eyazdım.
Meh.Hoca’yayazıyıgönderiyorum.Yazıdamuhtemelgeneltoplatıdanbehsedeceğimvegelmesiniisteyeceğim.HazırlıkolaraksizkendinizleonunarasındagerekirseBat...başvurmadandirektikikuryeyle
kanalı sürekli açık tutmaya çalışın. Meh. Hoca’nın verdiği iki adresi
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harhaldealdınızveyabiliyorsunuz.LegalikiunsurunözellikleYüksekova’ylabağlantıkurmasızorolmayacaktır.
Yazıyailaveolaraksizdebirşeyyazacaksınızbenimkineekleyinbenimkiniokuyabilirsiniz-veaynıimzaylagönderin.Benbenimkinin
imzayeriniaçıkbırakacağım.Sizhocanınbildiğiimzayıatarsınız.Ayrıcahitaptakiboşluğadaadını-ünvanını-yazın.
Selam

YoldaşHasan!*

09.12.1980
Ammar

12.11.1980 tarihli yazı ve yayınladığımız bildiri taslağını aldım.
Geneldurumlar,önümüzdekigörevlerveoradakiçalışmalarınızailişkingörüşveönerilerimizisunuyoruz.
a- Geneldurumveönümüzdekiyakıngörevlerhakkında;Türkburjuvazisinin daha iktidara tırmandığı dönemlerde taşıdığı özellikler ve
özellikle ülkemiz üzerindeki yansımaları tüm açıklıkla ve utanmazca
sergilenmişbulunmaktadır.Kemalizminözündekiulusalinkarveimhayöntemlerimantığınauygunolarakpratiğegeçirilmeyeçalışılmaktıdır. Halkların bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin amansız düşmanı olma özelliğini komünist, demokrat ve yurtseverlere gaddarca
uygulanmaktadır. Özellikle Kürdistan’da yansıdığında bu rejim her
türlü insanlık dışı baskıyı uygulamakta, kendini mecbur ve zorunlu
hissetmektedir. Yaşamak için bunun zorunluluğunu her gün daha iyi
anlatmaktadır.
Amagerekdışuluslararasıkoşullar,gerekseTürkiye,Kürdistanve
bölgekoşulları1920’lerdesağladığıbaşarıyıbusefergösteremeyeceğini belirlemektedir. Biz bunun uzun açıklamasını önemli bir teorik
çalışmagöreviolarakgerçekleştirmeyeçalıştığımızıbelirtmekleyetinelim.
Yalnızburejiminkendinirahatlıklasürdüremeyeceğinivehaklıbir
davanındoğrubirsiyasiçizgidesürekligedikaçacağını,çokhazırlıksız,eksikvehatalarladolu,amamilitanvedevrimciliğindenhiçkim-
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senin şüphe etmediği parti hareketimizin yakın pratiği ispatlamış bulunmaktıdır. Bugün faşist sömürgeci rejimin korkunç çabalarına rağmen mücadelemizin dimdik ayakta durması, halkımızın umut dolu
ulusal dirilişi ve dıştan sürekli gelişen olumlu ilgileniş, önümüzdeki
dönemin fırtınalı niteliğini şimdiden göstermektedir. Fakat bu sefer
geçmiştebiranlamdakaçınılmazdaolaneksiklik,hatavehazırlıksızlığımızıkesingidermekkoşuluylabudurumubilinç,planlamaveörgütlenmemizleyaratacağımızıderindenkavramalıyız.
1975’lerdahaçokmarksizm-leninizminülkekoşullarınadoğruuygulanmasıvebunadayanaraksiyasiçizgimizinyaratılmasıydı.Buda
somuttapartileşmeninilkadımınınbaşarıylaatılmasıydıki,buamaca
daulaşılmıştır.Marksizm-leninizmeuygunideolojik-pratikçalışmalarımız bugün ülke sathında güçlü bir kuvvet olan parti gücünü yaratmıştır.Hiçolmazsaulusalkurtuluşaönderlikedecekpartinintemelve
vazgeçilmez öğeleri olan ideolojik-siyasi hat, kitle ilişkileri, geniş
kadrovesempatizanrezervleri,dayanılabilecekdışilişkibasamaklarınınilkmerdiveni,taşlarıatılmıştır.Amabirbinanınsadecetemelolmadığı,yükselmesivegözkamaştırıcıbireserolabilmesiiçingüçlü,
sanatkarcaçalışmalaraihtiyaçgösterdiğihatırdançıkarılmamalıdır.
Siyasi ve örgütsel etkinlik için aynı şey söylenemez. Güçlü siyasi
prestijveetkinlikörgütselolarakkapatılmamıştır.Yoğunkadrotutuklanması,eğitimsizlik,ağırbaskıkoşullarıörgütlenmeyisüreklidarbelemiştir.Ayrıcagizliçalışmanınbirtürlügereklerinegöreyürütülemeyişi, tecrübesizlik de rol oynamıştır. Örgütlenmeyi en baş bir sorun
olarakgörmekgerekir.Şuanakadardahaçokişkenceamacıylaçoğu
köylüveyoksulhalktanolmaküzereotuz-kırkbinkişiiçerialınıpağır
işkenceyleveharekettenuzakdurmalarınısağlamakiçintutuklanıpbırakılmıştır. 3000 civarında tutuklumuz vardır. Hâlâ parti davası açılmamıştır,amaaçılacaktır.Hapishanelerleilişkilerimizimerkeziolarak
kuramıyoruz.Yoğuntutuklamalaryüzündenzorolmaktadır.Tümbölgelerde,Türkiye’deveAvrupa’dagrup,örgütvetemsilciliklervardır.
Amaaralarındavemerkezleilişkilerizayıftır.Ayrıcamerkeziyapı-iç
merkez-tutuklamalaryüzündençokzayıflamıştır.Hayri,Mazlum,Kemal Pir, Yıldırım, Mehmet Can dışında diğer merkezi kadrolar sağlamdır.Cuntanıngelmesindendörtarkadaşişkencedeveyirmiyeyakını da çatışmayla şehit olmuştur. Şehit olanlar arasında tanıdıklarınız
Mazlum’unkardeşiDelilveZekiPalabıyıkdavardır.
Dışilişkilerdebellibirgelişmevardır.Filistindirenmehareketinde

yeralan tüm önemli örgütlerle ilişkilerimiz vardır. Demokratik Cephe’yledahadageliştirilmiştirvestratejikbirönemesahiptir.IrakYurtseverCephesi’ndeyeralanbellibaşlıörgütlerledostluğugeliştirmeye
çalışıyoruz. Kürdistan Birleşik Sosyalist Partisi -Dr. Mahmut Osman
grubu-IrakKomünistPartisi,YekitiNiştimaniKürdistan-CelalTalabanigrubu-ilişkileriüstdüzeyleriylevemerkeziolarakgeliştiriyoruz.
Türkiye Kürdistan’ındaki gruplar arası çatışmaların çok zararlı olduğu ve karşı çıktığımızı, bu amaçla Ala Rızgari, Özgürlük Yolu ve
KUK’la görüşmeler oldu. Şu aşamada çatışmaları kaldırmak ve düşmancadavranışlarasonvermeyiamaçlıyoruz.
Türkiye soluyla daha çok Avrupa’da ilişki kurulmaya çalışılıyor.
Kendileri eksik ve yanlış tutumlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ama
onlarla da ilişkileri ısrarla geliştirmeye çalışıyoruz. Onlarla da çatışmalıbirortamasonvermeyeçalışıyoruz.
Avrupa’da da ilişkileri yenileyerek geliştirmeye çalışıyoruz. Hareketkitleolarakhepsindendahaçok.Amakadro-örgütseviyesidüşük.
Şıvan arkadaşlarladır. Eğer yol durumu ve bağlantılar uygun olursa
oraya-baharaylarında-göndermeyeçalışacağız.
Birbütünolarakgerekiçtehalkarasında,gerekdıştasaygınlıkdurumumuzukoruyoruz.
Bu durumlar karşısında yakın vadede temel görevlerimizi şöyle
saptayabiliriz:
1- Partiörgütünüyenidenorganizeetmekvegüçlendirmek.
2- Bunabağlıolarakaskeri-siyasikadroeğitiminiesaslıolarakele
almak.
3- Şehiralanındadahaçoksiyasiamaçlıpropagandaveajitasyona
ağırlıkvermek,kırsalvedağlıkalandaaskeriçalışmalariçinsiyasitemelhazırlamak.
4- Cepheçalışmalarınıhızlandırmak.İlkinTürkiyeKürdistan’ı,daha sonra Türkiye, genel olarak Kürdistan Ortadoğu’nun faal örgütleri
vesosyalistülkelerleilişkilerisomutlaştırmak.
5- Yayınçalışmalarınıbirdüzenvesürekliliğekavuşturmak.Birgazetevebirdergiçıkarımınıbaşarmak.
6- Buaşamadakendiliğindenliktenkurtulmak,hücumamacıylahazırlıklarımızı -kısaca yukarıda belirlenen- tamamlamak için aktif savunmayadayanandüzenlibirgeriçekilmek.
Kısacasiyasihattımızvebunadayalıgörevlerimiziböylesıralayabiliriz.
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b- Şimdisizdenbeklediklerimizhakkında:
Yaklaşık on sayfalık yazınızda belirttiğiniz görüşleri uygun ve çalışmalarımızaparalelbuluyoruz.Amadarvefazlaetkilialanyaratılamadığı anlaşılmaktadır. Elbette bunda zamanında talimat yollamama
ve ilişkilerinizin zayıf kalmasında daha çok bizim yetersizliğimiz de
rol oynamıştır. Halbuki dediğiniz bir-iki yıldır Doğu Kürdistan çalışmalarımıziçinönemlibirdesteküssüolabilirdi.Bendahaöncebunun
öneminivurgulamışvemutlakadeğerlendirilmesinibelirtmiştim.Ama
çoksınırlıkalmamızbirgerçektir.Yinedegelişme,olanakvepotansiyelidesteküssü,hattaideolojikyetersizliknedeniyledevrimcibirgrubunoradadayaratılmasındaveİrandevriminingeneldegelişmesinde
dahaönemlibirroloynayabilirveoynamalıyız.
Buaçıdansıralarsakçalışmalarımızı:
1- GüneyveDoğuKürdistan’ındafaaliyetgösterenörgütlerleilişkiler.
2- İran-Türkiye,Irak-Türkiyehudutlarındailişkivedestekmerkezleri.
3- İdeolojik ve politik etkinliğimizin yaygınlaştırılması konumları
elverişligrupveörgütleribudoğrultuyaçekmek,güvenilirveelverişli
ortamvarsa,benzergruplarınoluşmasınaözellikleİ…’dayardımcıolmakbiçimindeüçalandagelişebilir.
Örgütlerle ilişkilerde takip ettiğiniz hat genellikle doğrudur, ama
yetersizdir. KDP-Irak ile -benimle de haberli olduğunuz biçiminde
ilişkileri geliştirmeye- özellikle Hakkari’de dost çevrelerinden yararlanmayaçalışabilirsiniz.Emperyalizmveyerelgericiliğekarşıülkede
gruplar arasında bu aşamada silahlı çatışmaya son verme temelinde
ilişkileringelişmesindesakıncayoktur.
Hattaonlardanyararlanarakgerekilişkiiçindeolduklarıörgüt,gerekseİ…’lıbizezararlıolmayacakgüçlerleilişkilerigeliştirebilirsiniz.
YekitiNiştimanveYekitiSosyalistiKürdistan,yaniC.Talabanive
Dr.MahmutOsmanönderliğindekigüçlerlededostçailişkilerisürdürmelivegeliştirmelisiniz.IrakKomünistPartisi’yledeilişkilerisonuna
kadargeliştirmekteyararvardır.Diğerdemokratveyurtsevergruplarladadostlukdoğrultusundaözengöstermeyedikkatetmelisiniz.
İranKDP’sinindurumunuçokiyibildiğiniziçin,birşeydiyemeyeceğim.Amailişkileriyinegeliştirmeye-bildiğinizdoğrultuda-ısrarla
çalışmalısınız. Onlar daha çok sosyal demokrat doğrultuda DDKD
(İhsan Aksoy) ve Özgürlük Yolu grubuyla ilişkiler. Bizim güçlenme-

mizi istemezler. Ama içlerinde ilerici ve devrimci unsurlarla ısrarla
ilişkiliolmak,dağınıkveideolojikyetersizlikleridegözönünealınırsa
etkiliolurkanısındayım.
Zahmetkeşanların durumu üzerlerinde durmayı gerektirmektedir.
Ayrışma vardır. Eğer ideolojik etkinliğimizi duyurabilseydik “İ… genelindeörgütlenme”,“sosyalemperyalizm”vs.gibigörüşlerinetkisini
azaltabilir bir devrimci ideolojiye ulaşmalarına yardımcı olabilirdik.
Zaman geçmiş değil, olanaklarınız varsa yine de ilgilenebilirsiniz.
BelkiyararlıolurdiyeprogramınbirkaçArapçanüshasınıgönderiyoruz.İlerdeKuruluşBildirgesi’nindeArapçasınıgöndereceğiz.Gerek
fedainlerinetkisinde,gerekdiğerTürkiyesolunabenzergruplarınetkisi altındaki Kürt aydınlarını etkilemeli ve gruplaştırmaya çalışmanızdakoşullarelveriyorsabirsakıncayoktur.Cirikanlarınburadabazı
unsurlarıyla ilişki kurduk, ama sonra birbirimizi kaybettik. Onlarla
ilişkileringeliştirilmesizorolmasagerek.
Hudut boylarında destek yaratma konusu en önemlisidir. İ…’da
özellik Senar’ın mıntıkası çok önemlidir. İlişkili olmanızda hata yok.
Amayapısınıtambilmiyorsunuz.Yinedeasılamacımızıgözönünegetirerekbaştanbaşa-yaniüçkuzeysınırınınbirleştiğinoktadan-üçaşağısınırakadarnekadarilişkidestekmerkezikurarsanızokadaryararlıdır. Bu amaçla gerek Senar’ın aşireti içinde, gerekse diğer aşiret ve
gruplariçindebudoğrultudakiçalışmalarıhızlandırın.Hattadirektbize
bağlıgrup,mıntıka,köyveşahsidostlarbileedinebilirsiniz,gerekirse
güçlü,gereksegüçsüzittifaklaroluşturun.Buamaçiçinyanınızasizinleortakçalışmakiçinyararlıolacakbirarkadaşıgöndermeyeçalışıyoruz.Kürtçe’yibilir.Propagandaveaskerieğitimeyardımcıolabilir.
Eğer durumunuz uygunsa Kars, Ağrı, Van ve Hakkari’yle merkez
komiteadınailişkikurunveçalışmalarınızıonlarlabağlantılıkılın.İstekvetaleptebulunun.Özellikledahaöncebelirlediğimizeğitimiçin
öncelik taşıyan kişileri isteyin. Bu görevlerde kendinize bağlı propagandagruplarıkurun,mümkünseörgütleyin.Merkezadınabudoğrultuda size yardımcı olmaları için bu bölgeleri uyaracağız. İlişki kuramazsakbile,dediğimgibihertürlüolanağıkullanaraksizkurmayaçalışın.Sanırımzorolmayacaktır.Şimdidenbilemevcutilişkilerlesağlanabilirbu.Arkadaşalınırkenözelliklekorunmasızvearanankişileristenmeli.
c- Yazınızda para ve kitap istemişsiniz, göndermeye çalışırız. Geç
gelirseörgütlerdenborçisteyinbizsonraveririz.
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Birincibölümdealtımaddehalindebilirttiğimhususlaraaçıklıkgetirmekvebukonularıkararlaştırmakiçinyapılacakbirtoplantıyasizi
deisteyeceğiz.Şimdilikaramızdakikanalişlerhaldetutulsakesintariheyakınbirdönemlesizialmayaçalışacağız.Bununiçinbukonularda
görüşgeliştirmevekararhazırlamayayardımcıolacakkapsamlırapor
nitelikte yazılar hazırlamanız gerekecektir. O güne kadar boş kalmamalısınız.YazılardahaçokTürkiyeveKürdistan’dakiyakındönemin
siyasideğerlendirmesi,bölgedekigelişmeler,geçmişpratiğineleştiriözeleştiriyönleri,örgütlenme,mücadeleçizgisi,ittifaklarveyenidöneminesasçalışmaprogramıhakkındakikonularavegörevlereaçıklık
getirmelidir.
Buyazıyailavebiryazıyıda-özellikleeksikyanları-arkadaşekleyecektir.Tümsorunlarımızıtoplantıdaelealmayaveçözmeyeçalışacağız. Şimdiye kadar yapılan hazırlıklar umutlu olmamızı haklı kılmaktadır.Aynışekildesizindeçalışmalarınızınolumlusonuçvereceğine ve yeniden büyük bir güçle çalışmalarımızı kolektif bir şekilde
derinleştireceğimizegüvenimtamdır.
Sizeveyanınızdakilereyoldaşçaselamlar.
Bawer*
10.12.1980

*

Bawer:PartiÖnderliği
Hasan:ŞehitHamitAvcı

*

Abbasarkadaş!

Arkadaşlaönümüzdekidönemeilişkinperspektifvegörevlerinniteliğinedairkonuştuk.Temelsiyasi,örgütselveeylemselhattıngenel
özellikleribelirtildi.Yüklenebileceğigörevanlatıldı.Sizinledegerek
yazılı,gereksözlüaynıkonulardazamanzamantartışıldı.Bunlarıtekrarbelirtmeyegerekyok.Yalnızaçıklıklaanlaşılmasıgereken;
a- Arkadaşbizlerleaynıyetki,görevvesorumlulukseviyesindeolmalı.Teknikolarakbirişbölümüyapmışız.Ovediğertespitedileniki
veyadahafazlaarkadaşsınırlarıvebelirlenenyurtiçiilişkileriüstlenecekler.Kısacatekbirmerkezgibiçalışmayadevamedeceğiz.Düşündüğümüzikimerkezliçalışmadüzeniningeneltoplantıdansonrayakalmasıgerekir.Çeşitlinedenlerbunuzorunlukılmaktadır.Yapılanherişten
herbirimiz tüm merkezi yapıya karşı aynı sorumlulukla bağlıyız. Yeni
arkadaşlarla zorunlu bir genelleşmeye gidiyoruz. Onlarla teknik bir işbölümünegidiyoruz.Dolayısıylasiyasi,örgütsel,eylemselalandayurtiçindebizimleaynıdüzeydeyetkiliolacaklar.Aramızdakiişlerlikyoğun
bilgi alışverişi biçiminde olacak. Yaptıkları işlemlerden bizi haberdar
edecekler.Onaylarsakyürüyecek.Aksihaldenihaidüzeltmehakkı-çoğunluk ve dar yürütme esası- bizde olacaktır. Ayrıca hazırlayacağımız
talimatlarıonlarvasıtasıylauygulayacağız.Onlar dahemtümbölgeraporları ve kendi raporlarını gönderecekler, hem de kendileri özellikle
acilişlerdetalimat,atamayapma,eylemlerdekararvermeyetkisinikullanacaklar.Yalnızbizebütünişlemlerderaporvereceklerdir.
b- İkinciolarakbumerkezaynışekildetümgelişmeveolaylardanbizi
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haberdaredecektir.Hazırlanacakgazeteiçinbukanaldanbilgitoplayacağız.
c- Arkadaşlarıngörevlerinibaşarmalarıiçin;
1- Yenidöneminsiyasi,örgütselveeylemselhattınıözlübirşekilde
tekraryazılıvetalimatiçindüzenleyelim.
2- Bu girişten sonra bölgeler düzeyinde sorunlar yeniden ele alınmalıvehattımızınbölgelereuygulanmasıylasiyasi,eylemselveörgütselgörevlersomutlaştırılmalı.Bununiçinmevcutörgütselyapıanlatılarak yeni hedef ve görevler için bazı somut belirlemeler yapılmalı.
Kuryedüzeniiçinbirsistemgeliştirilmeli.Genelolarakçiftbölgelerle
onlar,onlarlabizlerarasındaolmalı.
3- İ…ilişkileriolmalı.Hocayayazdığımgibiilişkileriayarlanmalı.
YanihudutbölgeleriylehemHocagil,hemonlarilişkilenmelidir.Aynı
şekildetümbölgelerlehemonların,hembizimaynımerkezadınailişkileriolacaktır.Buamaçlatümadreslerbizeulaştırılmalıdır.
4- Eylemselolaraksolyelpazedegözüken-provokatörniteliktedeolsalar-gruplarlageçicideolsasilahlıçatışmadankaçınmalı.Aynışekilde
aşiret çatışmasıyla sonuçlanacak türde eylemlerden kaçınılacaktır. Açık
ihbarcı,işkencecivehalkçabenimsenebilecekkarşı-devrimcilerincezalandırılması, hapishane eylemleri sınırlı bazı misilemeler de -idam ve
katliamlarda- silahlı hareket yetkileri olacaktır. Ama tüm bu konularda
merkezinkararıolmalıveyaenazındanbilgisidahilindegelişmelidir.
5- Uygun bir şifreleme, rapor müddetleri ve gizli çalışma düzeni
hakkındamevcuttecrübelerdendedersçıkararakenuygunbiçimikararlaştırın. Yeni atanan bu arkadaşları ben ve sen şimdilik tanıyoruz.
Ayrıca kendileri birbirini gerçek kimlikleriyle bilmesinler ve tanımasınlar. Takma ad kullanmaları uzun süre gizli kalmalarında ve yakalanmalarındainkaretmelerindeyardımcıolacaktır.
6- HududayakınözellikleNusaybinkuzeyizamanzamanMidyatGercüşyöreleri,Derik,Adıyamankullanılabilecektir.
d- İttifaklar, yayın, dış ilişkiler, dıştaki siyasi-askeri kadro eğitimini
bizyürütüyoruz.Bukonudagerektiğikadariçteçalışanarkadaşlarıbilgilendireceğiz.Kendileridezamanzamanbroşürvebildiriçıkarabilirler.
e- Hapishanedekiilişkileringerekkendiaralarında,gerekmerkezle
ilişkilerienkısazamandasağlanmalı,bizdenistekleri,savunmavedurumlarıhakkındaacilenbilgilertoparlanmalıdır.
Selam.
12.12.1980
Ammar
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Cemalettinarkadaş!

SizeKasımayıiçerisindeikidefapusulagöndermiştik,birtanede
bildirivardı.Dahaöncekigönderdiklerimizisizveöncekiarkadaşalmışolmanızarağmen,sonikisinialıpalmadığınızıbilemiyoruz.Eğer
aldıysanız,çalışmalarınızıoradakibelirlemeleregöredüzenlemeyedevametmelisiniz.Almadıysanız,kısacaolaraknetürbirçalışmayürüteceğiniziburadaaçıklamayaçalışacağız.Şimdiyekadargenelbireksikliğinveilişkisizliğinolduğuaçık.
1-Kendiörgütlenmenizveçalışmalarınızhakkında:
a- İçinegirmişolduğumuzdönemdeyürüteceğimizmücadeletaktiğinidoğrukavramakgerekir.Bukonularıbirçokdefatalimatvepusulalararacılığıylaaçıklamayaçalışmıştık.Ancakbunauyguntedbirlerin
ve düzenlemenin olmadığını veya eksik olduğunu öğrendik. Her çeşit
yöntemle üzerimize saldıran düşmana karşı aktif savunma yapma ve
düzenligeriçekilmeyisağlamak,örgütlenmeveilişkileritamamengizlilikkurallarınauygunolarakdüzenlemekveyürütmek,eğitimvepropaganda faaliyetlerini dönemin şartlarına uygun olarak geliştirmek ve
böylecebirtaraftanideolojikseviyeyiyükseltirken,diğertaraftankitle
ilişkilerimizikoruyupcanlıtutmayaçalışmak,askerieylemlerimizisınırlıolarakveiyiörgütlenmişbirbiçimdesiyasifaaliyetlerimiziengellemeyeçalışanajanvemuhbirgüçlerekarşıyöneltmek,kadrolarımızı
tamgizlilikiçineçekerekkorumak,eğitmekvegelecekiçindahagüçlü
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olarakhazırlamak,içindeolduğumuzdöneminmücedeletaktiğiolmalıdır ve buna göre tüm bölgelerde tedbir ve düzenlemeler yapılmalıdır.
Bu konuda yazdığımız yazılardaki düşüncelerimizi yörenizin somut
şartlarıyladabirleştirerektümbölgeleregecikmedenulaştırmalısınız.
b- Şimdiki bulunduğumuz yer ilişki kurmamız açısından oldukça
elverişsizdir, bu yüzden ilişkilerimizde tam bir gecikme ve aksaklık
doğmaktadır. Aylar geçiyor gönderdiklerimizi ancak alabiliyorsunuz
vebizaylarcayöredeolupbitenleriöğrenemiyoruz,bizeraporlarulaşmıyor.Budurumukesinolarakortadankaldırmakgerekir,dahafazla
böyleilişkisizliğetahammüledemeyiz.Bununiçin,hemenbizeardes
verdiğinyere(Bingöl)gel,buradaSancakçevresindekalabilirsin.Buradan kendi ilişkilerine uygun örgütlenme yap, bize iki tane olmak
üzeretümbölgelereadreslergönder,onlardanalmışolduğunadreslerlehaberleşecekkuryeleriniörgütleveeğit.Burasıilişkilerimizinsağlanmasıaçısındanelverişlidir.Kendiniçinuygun,gizlibarınmayerleri
örgütle,kesinolarakdolaşmamalıvegizlikalmalısın,yakalanmamak
içinnegerekiyorsaonuyapmalısın.İyibirörgütlenmeveilişkidüzeni
sağlarsan,çalışmalardahiçbiraksamaçıkmaz.Üzerindeadresveyazı
bulundurma, adresleri yakalatma, mümkünse her yer için ayrı adres
ver,özelliklebizeverdiğinadresikesinolarakbaşkasınaverme.Kuryelerimümkünolduğukadarikitaneseç,eğit,ancaksanazararvermemeleriiçingerekenönlemial,yazılardamümkünolduğukadarşifrekullan,sanabirşifregönderiyoruz,bunubölgeleregönder,aranızda
vebizimleyazışmalarınızdabuşifreyikullanın.
c- Bölgerumuzlarınısizbiliyorsunuz,bizedebildirin.Ayrıcatüm
bölgelerleyazıştığınızbölgeadreslerinibizegönderin.Tümrumuzları
yazarkendeşifrekullanın,bukonudabölgeleriuyarın.Sizbölgelerile
yazışmalarınızda -Bawer- rumuzunu kullanmaya devam edin, ancak
şu rumuzlarla gelen yazılara da bölgelerin uymalarını tüm bölgelere
bildirin-Ciwan.Sizbizeyazdığınızyazılarda-Gavan-rumuzunukullanın,bizdesizeyazarken-Şawk-rumuzunukullanacağız.Diyarbakır
bölgesi ile siz artık ilişki kurmayın, biz orayla ilişki kuruyoruz, bura
dışındaki beş bölge ile ilişkilerinizi düzenli bir şekilde sürdürmelisiniz. Bu rumuzlar yakalatılmamalı, şifre ile yazılarak korunmalıdır.
Yardımcınızşimdiki-Bingöl-temsilcisiMahirarkadaşolsun,aynızamanda bölge temsilciliğini de sürdürsün, sizin yakalanmanız durumunda bölgeler ve bizimle nasıl ilişki kuracağını bilsin, ayrıca çeşitli
konulardakendisiyletartışırveonundüşüncelerinedebaşvurursunuz.

d- Sorumlu olduğunuz bölgelerde en yüksek düzeyde sorumlusunuz. Onlarla ilişkiyi sağlayacak düzenli bir ilişki ağı örgütleyeceksiniz.TümbölgelerdensizeKasımayındagöndermişolduğumuztaslağauygunolarak,herikiaydabirayın-20-25-’iarasındaçalışmaraporualacaksınız-taslaktaherayrapordemiştikşimdibunudeğiştiriyoruz,budurumubölgelerebildirin-,raporverilmeyenayınaynıgünleri
arasında ise sorunlarla ilgili bilgi veren pusulalar alacaksınız, bunları
inceleyeceksiniz,gerekliolduğuölçüdeobölgedeyapılacakgüçdağılımına, çeşitli bölgelerde yapılabilecek eylemlere, yapılabilecek yeni
çalışmalara karar vererek, bunları içeren talimatları ilgili bölgelere
göndereceksiniz.İşibittiktensonraburaporvepusulalarıgeciktirmedenbizegöndereceksiniz.Ayrıcasizdeçeşitlisorunlarhakkındakipusulalarınızıveherikiaydabirçalışmanızıiçerenraporuhazırlayarak
bizegöndereceksiniz.Dahasıkıilişkikurmanınimkanışimdilikyoktur, bu biçimde rapor-talimat düzenine işlerlik kazandırılmalı ve bu
konudabölgeleregerekenbilgitarafınızdanverilmelidir.Ayrıcaçeşitli
dönemlerdebizimgöndereceğimiztalimat,bildiri,afiş,çeşitlikonular
hakkındabilgilertarafınızdançoğaltılarakgeciktirilmedensorumluolduğunuz bölgelere gönderilecektir, böyle bir çalışma düzeni örgütlemenizgerekir.Çalışmalarınızıenkısazamandaböyledüzenlibirhale
getirmenizmücadelemizaçısındanbüyükyararlardoğuracakveilişkilerimizsıklaşacaktır.
2- Sorumluolduğunuzalandaaskeriörgütlenmevemücadelekonusundageneldebulunmayanbazıdurumlarınolduğunuöğrenmişbulunuyoruz.Siyasiörgütlenmedışındaayrıbiraskeriörgütlenmemizyoktur.Budurumderhaldüzeltilerekgerekenönlemleruygunbirbiçimde
alınmalıdır. Çeşitli yerlerde görevlendirilen arkadaşlar, oradaki siyasi
çalışmaları yürütmelidirler ve bulundukları yerin bölge temsilcisine
bağlı olmalıdırlar. Bunun dışında bir de askeri bağlılık ilişkilerimiz
şimdilikyoktur,varolanilişkibiçimikesilmeliveyenidüzenlemeyapılmalıdır. Arkadaşlar gereksiz silahlı dolaşmamalı, gizliliğe uymalı,
kendilerinesağlıklıvekoruyucubarınaklaryapmalıdırlar.Özelliklesıkı aranan arkadaşlar kırsal alanda görevlendirilmelidirler. Eylemlerimizsınırlıbirbiçimdesiyasiçalışmalarımızıengelleyenajanvemuhbirgüçlerekarşı,arkadaşlarıkurtarmayayönelik,azgınhalkdüşmanlarınıhedefleyeniyiörgütlenmişeylemlerolmalı,butüreylemlerden
bölge temsilcilerinin ve sizin haberiniz olmalı, yapanlar bilinmemeli
ve olay yerinden hızla uzaklaşılabilmelidir. Silahların fazlası saklan-
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malı, silahlar arkadaşları deşifre edici olmamalı, ancak güvenlik açısından ve kurallara uygun olarak taşınmalıdır. Askeri alanda yeterli
bilgiyesahipolanarkadaşlar,görevaldıklarıalanlarda,askerimücadeleninsiyasitemellerinihazırlamalıveheryönlühazırlıkçalışmalırını
sürdürmelidirler,yeniarkadaşlarıneğitiminiuygunyerlerdevezamanlardagerçekleştirmeyeçalışmalıdırlar.Üzerindesilahtaşımakzorunda
olan ve tanınan arkadaşlar, bir yerde uzun süre kalmalı, bir-iki gün
içinde değişik yörelere giderek sürekli hareketli olmalıdırlar.Gerçekleşen olaylardan ders çıkarmak en büyük görevdir. Bu konuda ilgili
yerleregerekentalimatıenkısazamandayazın,düzenlemeveönlemlergecikmesin,yoksadahatehlikeliolaylarortayaçıkabilir.Bukonuda küçük bir notu biz de Dersim’e gönderiyoruz, ancak geniş olarak
ve somut durumda örgütlenmeyi içeren talimatı siz de göndermelisiniz. Kırsal alanda, Dersim yöresinde siyasi faaliyetler geliştirilirken,
buradan çıkış kapıları olan Hozat-Ovacık, Haydaran, ve NazimiyeMazgirt ve Karakoçan-Palu yörelerinde de aynı faaliyet geliştirilmeli
veburalaradauygunarkadaşlargörevlendirilmelidir.
3- Tümbölgelerinadreslerinivesizinleyazışabileceğimizadreslerinizi en kısa zamanda ve düzenli olarak bize iletmelisiniz. Bölgelere
raporvetalimatkonusundagereklibilgilerivermelisinizvebudüzenli
birişlerlikkazanmalıdır.Yılınilkayınıniçindeikiaylıkraporlargönderilmeli ve bunu takiben devam etmelidir. Bölgelerin somut durum
ve sorunlarını bilemediğimiz için bir şey yazamıyoruz, ancak daha
sonrabazıbelirlemeleryapabiliriz.Sizelinizdekibilgileregöregereken talimatları gönderirsiniz. Cezaevi ile ilişkileriniz sürekli olmalı,
onların ihtiyaçlarını elinizden geldiği kadar karşılamaya çalışmalısınız.Tutukluarkadaşlarınaileleriyleilgilenmekvebuilişkimeselesinde onları örgütleyerek yararlanmak en olumlu yoldur. Arkadaşlardan
gelenyazılarıveçeşitlikonulardakiönerilerinibizehemenulaştırmalısınız.Ayrıcahertaraftangelenveçeşitlikonulardahebervebilgiverenyazılarıtoplayarakkısaaralıklarlabizeulaştırmalısınız.
4- Sorumlu olduğunuz bölgelerden bir grup arkadaşı eğitim için
(İ…’a)enkısazamandagöndermeyeçalışmalısınız.Arkadaşlardaaranannitelikler,eğitildiğindesiyasiveaskeriyöneticiolabilecek,sağlıklı,azimlivefedakar,çokarananvebuşartlardankorunmasıgüçolan,
zorluklarıgöğüsleyenözellikleresahipolmalıdırlar.Bununiçin,özellikle Dersim ve Kars bölgelerinden arkadaş gönderilerek buralardaki
yığılmaazaltılabilirveböylecekalanarkadaşlarınkorunmasıkolayla-

şır.Dersim’den,-AliCemal,Baki,Telsiz,Tahsin,Nurettin-Kars’tanApo- gibi arkadaşlar da içinde olmak üzere beşer-onar kişi arası ve
tümtoplamyirmi-otuzarasıarkadaşgönderilebilir.Göndermeişi-Doğubeyazıt-üzerindensağlanabilirveya-Y.B.,U.Y.YılmazOteliyanı
Yüksekova-adresinegiderekgerçekleştirilebilir,(İ…’agidinceşuadresegiderler.)BiradeştmıntıkasıGüleşexanköyü,H.R.’nınoğluSe…
Neredengitselerdebuadrestenarkadaşlarıbulabilirler.Ayrıcaİ…’deki arkadaşlar -Bawer- rumuzu ile sınırdaki bölgelerle ilişki kurabilirler, biz arkadaşlara gereken adresleri verdik, siz bu bölgeleri (K. A)
uyarın, haber verin, oradan kendilerine gelen pusulalardaki isteklere
uysunlarvebağlıkalsınlar,budurumdadahayararlıolur,oradakiarkadaşlarbölgeçalışmalarınaepeyceyardımedebilirler.
5- Sizdengelecekolanarkadaşlarıgecikmedengönderin,öncekiler
geldiler. Ayrıca sizdeki eşyalarımızın tamamını en kısa zamanda ve
sağlam bir şekilde gönderin. Bizim adresimiz ve şifre, ekteki küçük
kağıttadır.Onlarıkaybetmeyinveyakalatmayın.
Çalışmalarınızdabaşarılar,devrimciselamlar.
20.12.1980
Bawer
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Cumaarkadaşa!

Sonmektubunuzdakihususlarınhepsinegelmenizinuygunolmasındanötürücevapvermeyeceğim.Şutedbirlerinalınmasıhatalıolmaz:
a- İ. Hoca orada mevcut Türkiye’den gelen gruplarla da ilişkiye
geçmesiiçingörevlendirilmeli.Sizindeşimdiyekadarkontakkurmamanızveyagecikmenizbelkiplanlamaaçısındanuygunolabilir,ama
zaman açısından, özellikle cepheleşme konusunda onları sıkıştırmamız açısından kaçırılmamalıdırlar. Bazıları ülkedeyken bile özellikle
benimlegörüşmekistediler.Eğermerkezleriyleilişkilerivarsabunun
sağlanmasına çalışmalılar. Hoca diğer eğitim programlarının ve denetiminsağlanmasındadaçalışabilir.Efe’yidedüşündüğünüzgibigörüşmeleregirmesivegruplarındenetlenmesindeçalışmasıdahadoğrudur.Askerieğitimdezatenilerdedahadetaylıverilecektir.
b- C.Şebiiçinbirgrubunoluşturulmasızorolmasagerekir.Şimdilik daha çok siyasi ilişkilerin gelişmesi ve diğer onların yanındaki
grupların tanınması ve ilişki kurulması için beş-on kişinin ayrılmasının sorun yaratmayacağı kanısındayım. Yeni gelen gruplardan siyasi
yöndengelişmişbir-ikiarkadaşlaoradanalınabilecekvehalenevlerde
olanüç-beşkişiverilebilir.D.Cephesorarsasiyasivefikriçalışmalar
içinalındığınıbelirtebilirsiniz.
c- MatbaaiçinalmakistediğinizsanırımAdı.’dangelenSül...arkadaşsabuyalnıştır.Buarkadaşbirkadrodurvegelişmeyeadaydır.Bu
göreviyerinegetirmeyemüsait-askeri-siyasieksiklikleriolan-çokin-
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sanvar.Diğerbahsettiğinizikisiolabilir.VanlıMete’yidetanımadım.
Kimbu?Orayaçalışmakiçinkimsegelmedi.Ayrıcadahaöncedefalarcabelirttiğimgibikamplardaahengibozanunsurlarıalırveuygun
birtedbirlersistemialtındabulundurabiliriz.Kadrolaşmanınseviyesinibozmayahiçbirsuretlemüsadeedemeyiz.
d- Zeynepiçindüşünülendoğrudur.Yanioarkadaşlaböylebirilişkiye
sahipolmasıuygungörülemez.Zatenbizdebununböyleaçığaçıkmasını
istedik.Karanlıkolmasıdahaçokbozukkişiliğindenilerigelebilir.Yoksa
bilinçlibirihanetiolabileceğinisanmıyoruz.Yalnızkesinsıkıştırın,gerekirsesertçeazarlayın.Bututumunkendisiiçiniyiolmayacağınıvurgulayın ve hiç kimseyle muhatap olmasın. Gelen bayan arkadaşlar bu arada
etkisizleştireceklervegeldiğinizdehakkındadahasomutbirkararalınır.
e- Yenigelenarkadaşlardahanitelikli,bazıgruplarınaskerivesiyasi denetimlerine alınabilirler. Yani grupların uygun bileşimi için yer
değiştirebilirler.
f- Arabaiçinisteneneğermümkünsepolistenhurdaedildiğinedair
birbelgedir.Sigortalıolduğuiçin,paravermektekullanılacak.Bucephedendeğil,kendiözelimkanlarımızvarsaparaylayaparız,yoksaöylekalsın.Ciddibirmeseledeğildir.Arabayıkullanırhalegetirdiğinize
göreilişkilerinyoğunlaşmasızorolmayacak.
g- E.Cehab’ıntoplantıiçinistediğibilgilerikısacaburadasorumlu
Rabihadlıarkadaşabelirttim.İlerdeyapılacaktoplantılardabulunmalarınıisteyeceğiz.
h- Eğitimişininaceleolmasınınbizimiçindeuygunolmadığıbellidir.
Lakinbelirlenentarihteciddibireğitimiveardındandahadayetkinleşmeyiistiyeceğiz.İkitercümandahageldi.Sıkıntınınhafiflemesigerekir.
İstediğinizuygunbirzamandagelin.Sizimugayemdekiburadaher
zamanbulabiliriz.Bugünlerdesongruplardagelecek.Birhaftasonra
gelsenizdahauygundur.
Arkadaşların merkezi görevlendirilmesi meselesini kendilerine kısacabelirtinbukonudagörüşmemizdensonradahasomutbelirlemelerinyapılacağını,dolayısıylaönerilerinebaşvurun.
Selam.
25.12.1980
Ammar
Not: 27Aralık1980’deteslimalındı.

Dureşik’etalimattır

a- Seçimtarihlericivarındagönderdiğinizmalzemeyialdım.Yalnız
nitelikliunsurlarolarakbahsettiğinkişilerinfotoğraflarıvecenazeresimlerinialamadım.BüyükbirihtimalleŞ…’daalıkonmuştur.Sizde
bukonudadikkatliolun.Zayıfbirihtimaldeolsabazımuhaberatteşkilatlarınelinegeçebilir.
b- Sizecevapolarakbirkaçtalimathazırlamaktayım.Ortadasuçlandırılacak epey durum, yerine getirilemeyem -talimatların yakalanmasındanötürü-çokönemligörevveeylemlervar.Hattaeylemhattından
sapmalarvar.Mücadelemizinruhunatersdüşentavırlarvar.Çokgüç
durumdabulunuyorum.Vebukonulardacezaivetedbirolaraknegeliştirebileceğimisüreklidüşünmekteyimvehattayapmamayaçalışıyorum.Cevaplarımsizeulaşacaktır.Oanakadargöreviniziyürüteceksiniz.Acilolarak;
c- Özelliklemisillemeeylemleriyoğunlukkazanacaktır.Duyabildiğim çok önemli olaylarda karşılık verilmemiştir. Bu güçsüzlüğümüzden değildir. Karar ve örgütün oluşturulamamasıdır. Adeta yürütme
eylemgeliştirmedeğil,durdurmagibiçoktehlikelibirsürecegirmiştir. Ben kesin uyarı olarak örgütlenme ve silahlanma gücümüzün tümününeylemegeçirilmesivebizdenhergidenkişiiçinonlarcamisli
karşılık verilmesini, yerine kesin getirilmesi gereken bir emir olarak
görüyorum.Bazıyerlerdeeylemçokgüçlüolduğumuzhalde,eylemler
gerekliolduğuhaldeyapılmamıştır.ÖrneğinUr...,Bat...,El...,durum-
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larıböyledir.Buyüzdençokşeyyitirilmiştir.Ölenyoldaşlarınanısına
ciddi bir eylem ülke genelinde geliştirilmemiştir. Bu da ağır bir sorumsuzluktur. Bundan sonra bu durumlar kalkacaktır. Raporun diğer
konularınacevaplarkısasüredeverilmeyeçalışılacaktır.
d- Esasolarakbuyazınınkonususizdenikiyüzellifotoğrafalmaktır.Buradaönemliolanaklareldeedilmeküzeredirvefotoğraflarçok
acele olarak temin edinmelidir. Daha önce gönderdiğiniz kişilerden
yenidenfotoğraflarınıalabilirsiniz.Gönderilecekkişiler.
1- 50civarındahareketeiyiceinanmışniteliklikadrolarayakınkişiler.
2- 100civarındahenüzöğrenmeçağında,dürüstsempatizanvegelecektekadroolmayaadayözelliklelisemezunukişiler.
3- 100kişideaskerikonulardagelişmeyeaday,sağlambünyelikişi
olsun.Bunlarıniçindeüstdüzeydeaskeri-siyasieğitimiçinonbeşkişi
teorisyenvedahaçoküniversitebitirmişveyaüniversitedeolankişiler
olmalı. ODTÜ’lüler tercih edilir. Gönderilme işini Ethem arkadaş ve
yanındakiKe...-adıbundansonraAhmetolacaktır-arkadaşbutaraftanyönetecekler.Onlarsizinleilişkiyegeçecekler.Sizdeotaraftabu
işiçinözelbirkomiteoluşturarakkarşılıklıilişkiyegeçirin.Grupgrup
olurvesizenasılolacağınıbukısımdakisorumlularbildirir.Seçilecek
arkadaşlar vilayetlerin durumuna göre ayarlansın. Kars, Ağrı’dan birazfazlagelebilirler.Buişteilkadımfotoğraflardırvederhalgönderin.İlişkilerimbunuzorunlukılanbirdüzeyegelmiştir.
e- Basıniçinolanakvar.Güvenlikvetercümeiçindeolmaküzere
şutaleplerkarşılansaiyiolur:Yazıyazmamveneşriyatiçingazetesorumlusu arkadaş -durumu elverişliyse ve uygun görürseniz, ayrıca
kendisiuygungörürseBeri.-vedaktiloiçinSinan’laArapçabileniyi
bir veya iki -bunlar İsk. işçi Abdulkadir, Urfa’dan Nusret veya Mardin’denuygungöreceğinizbaşkabiriolabilir.-Basın,tercümevegüvenlik için yeterlidir. Acilen bunları hazırlar ve Sur... kısmına geçirmeye -fotoğrafları öncelikle gönderilmeli sonra kendileri istenilecektir-olanakhazırlarsınız,özelliklebasınvedışdünyayahaberkonusu
daönemliceçözümlenmişolacaktır.
Selam
Kani

Dureşik’e!

a- Dahaöncegörüşmeveküçükyazılarlaçeşitlikonulardakigörüş
vetaleplerimizibildirmiştik.Gerekenlerinçokacilenyerinegetirilmesi gerekir. Bölgeler hakkında pek konuşulmadı. Ama arkadaşlardan
öğrenildiği kadırıyla bilmem gereken önemli hususlar vardır. Ben bu
konudakigörüşleriancakbölgelerhakkındabilgigeldiktensonrabildireceğimisöylemiştim.Sabırsızlıklabekliyorum.
b- Bu yazıyı yazmama beni asıl zorlayan neden detayını pek bilemediğim,Viranşehir’debahsedilenvekaçakçıdenilenkişiler.Bunların kim olduğu, neye bağlı oldukları ve bunları kimin gördüğü, nasıl
tuttukları bilinmemekte, bilgi edinemedim. Burada yeni bir haber
edindim.OdaYekiti’ninsorumluadamlarındanbirindenbiraydırheberalınamamaktaveendişeduyulmaktadırkendisinden.Bukişibize
deyardımcıoldu,hattamühimatyönündeyardımcıolacağınadairsöz
verdi.MuhtemelenbirayöncedenyaViranşehir,yadaNusaybin’den
Türkiye,oradanIrak’ageçecekti.TahminenViranşehir’debahsedilen
kişilerdenbiriolabilir.Dolayısıylaeğerokişilerindurumuönemliyse,
yapılmasıgerekenşudur:Onlarıihbaredenkim?Yakalayanvesilahlarınıalankim?Sorgularınıyapankim?Dahasonraonlaraneyapıldı
vekimyaptı?Kimlereteslimedildilerveonlarneyaptılar?Birşeyyapılmışsakimyapmışvehangigerekçeyle?Konuçokönemlidirvebir
şey meydana gelmişse büyük bir oyun sözkonusudur. Benim hemen
yerinegetirilmesiniistediğimhususlardaşunlar:
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Eğerbirşeyolmuşsa,bukonudadetaylıraporvebuolaya-eğerolmuşsa- karışanların derhal tespit edilerek tutuklanması. Ayrıca bizzat
araştırma yaparak böyle bir kişinin mevcut bulunup bulunmadığını,
yanındakilerin kimler olduğunun bildirilmesi. Eğer bulursanız kendilerinehertürlüyardımısağlayın.Eğerbirşeymeydanagelmişsetavrımızbuolaylarayolaçanlardanhesapsormabiçimindeolacaktır.Olayı
yaratanınMİTvediğeristihbaratörgütleriolduğubilinecektir.Kısaca
beniacilenbilgilendirin.Dışilişkileraçısındançokönemlidir.-Bukonu ele alınırken bir köyde yükten bahsedilmişti.Bazı girişimlerden
bahsedilmişti.O konuda da bilgi beklerim.- Bu konu gizli ve mümkünseyalnızsizceelealınmalıdır.Dahasonraneyapılmasıgerektiğini
-eğerbirönemlidurumvarsa-sizebildiririm.
c- Gönderilen yerine ulaşmıştır. Durumlar iyidir. Lehte bir durum
vardır.Biranönceistenenbilgi,belgeveraporlarburayaulaşsauluslararası girişimleri çok hızlandıracağız. Almanya’ya yazılması gerekenyazılarıyazın.İ…’agidilsin.Yekiti,MahmutOsmanveKasımlo
ileilişkigeliştirilsin.Gerekirsebirgruporalardaeğitilsin.Türkiye’dekiveKürdistan’dakidahaöncebahsedilenkesimlerleilişkinormalleşsin.Kıya’damuvakafabağlıgruplardışında-DDKDveDengeKawa
hariç-hergrupunsurlanormalleşenbirsürecegirin.TKPiledüşmancafaaliyetolmasın.
Bu yazı elinize ulaştıktan sonra her konuda istenilen şey yapılsın.
Burayagelmesigerekenlerserigelsin.Herşeyhazırdeğilseeldeolan
gönderilsin.Çokönemlikonulardabizzatkararverin,amaderhalbana
bildirin.
Başarılarveselam
Kani

Abbasarkadaşa!

a- Fıratlargrubugelirsebunlarıdahaçokpolitikçalışmanınönemi,özü
vebiçimleriüzerindeeğitim,tartışmaortamıiçinegirilebilir.Bukonuda
gelişmelerigerekir.İkinciolarakgerekŞimal’le,gerekseuygungörülürse
E.Medyan’laTürkiyeüzerindenTürkiye-Irakilişkilerinibaltalamayayönelikeylemler-boruhattı,önemlitırkamyonlarınısoyma,köprüleritahrip vs. üzerinde durulabilir. Bu amaçla gerekli araç gereç ihtiyacı tespit
edilir.Ayrıcahududugeçişeuygunhalegetirmekiçinbazıgörevlendirmeleriçinealınabilir.İlerdeüzerlerindedahadetaylıdurabiliriz.Dahaçokbu
aradaenfaydalıbirçalışmaiçinegirmelerisağlanmalı.Ayrıcaeleştirileri
dinlenmelivesiyasiçizgivedurumlariyicekonmalı,kavratılmalı.Uygun
mevsimkoşullarındauygungörevlerancakböyleverilebilir.
b- SonAdıyamanhaberi,teslimolmanınsonuçlarıiçinibretvericidir.
Buörnekülkedeuygunbirşekilde,gerekirsebirbildirininbirbölümü
olarakdaişlenebilir.Özellikleteslimiyetiçinkurtuluşunolmadığını,direnmenintekçareolduğunuvegeneldedeülkeiçindekivedışındakiyeni koşulları gözönüne alarak ve talep önemliyse ve beklenti varsa bir
bildirihazırlayın.AyrıcaOrhan’ınmektuplarınıTürkçe,Kürtçe,Arapça
yayınlatmakbenceönemlivegerekli.Arapçasınıgönderiyoruz.TürkçeKürtçeisekarşıiçinolmalı.Sayfanınbireryüzüherdileayrılmasıdaha
uygundur. Karşının olanakları varsa beklemeleri bence uygun değil.
Güçlübirdirenmeyiyaratabilecekiçeriğesahipmektuplar.
c- Acilarananlarartıyor.SonarananAdıyamangrubudavar.Böylesi
açıkçaarananvetanınanlarbölgelerdebuhaliylefazlaişyapamazlar.Ayrıcakritikbirdönemdengeçiyorlar.Yerlerinedahaazdeşifreolmuşveamaca
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uygununsurlarıbırakarakbutipdurumlarıolanlarıburayaalmadaönemli
vegeçerlilikkazandırılmalıdır.Denildiğigibi,durumlarıgerginunsurların
yerinielverişliolanlaratakviyeetmekbirçizgiolarakanlaşılmalıdır.
d- Cafer’denyazıaldım.Bölgelerlepekirtibatlıdeğil,bağlandığınısanıyor. Ayrıca hâlâ Hilvan-Siverek eski yanlış uygulamalardan bahsediyor.Yılmaz’ınizinbelgesiniistiyorki,bunusizegöndermişler.Zamanı
geçmişolabilir.AynıfotoğraflaE.Medyan’dançıkarabilirsiniz.Buarada
oradakalacakolanlarıartıkoradanidareedin.Herhaldezorlukçıkarmazlar.Yalnızgizlivesorumluluğuiyicekorumalı.Kobaniüzerindengelenlerdeoradanayarlanabilir.Eğitimiçinyinebundançıkarabiliriz.
e- AlaRızgaripekdedostolmayayakışmadığınıortayakoyuyor.Dahaöncekisayısındakipislikyetmediğigibi,sonsayısındadatamcuntanın ağzını kullanarak, -tüm mücadelenin Kürdistan’ı tahrip ettiği, bunu
ancak Ala Rızgari’nin çizgisinin kurtarabileceği- anlayışını en uyduruk
yalanlarlaispatlamaçabasında.Amabudurumonlarıngayriciddiyapısınıdahadagülünçleştirecektir.Bizartıkbunlarınsahtelikleriniuygunyerlerdeteşhiretmenin-herkonuda-dahadoğruolacağınıdüşünüyorveöyledavranacağız.OnlarınKUK’lailişkileribenceHasanağadanyararlanma temelindedir ve araştırın. Düşman ağalara güvence verip kazanmak
isterler.Buyöndeteşhirgerekli.Bunlarıbuhalveçalışmalarıylabırakamayız.Gericiliğeuzattıklarıellerimutlakakırılacaktır.Amauygunpolitikveörgütselkoşullarolmadandabaşarılıolunamaz.
f- Neco geldi. Muhtemelen yeni bir grup oldular. Anlama, tanıma
veiyiniyetleşimdilikbeklemeyeçalışalım.Birolguyutamkavramadanfazlaolumlu-olumsuztavırlarbilimseldeğildir.Yaniortamınbuna
benzertümgelişmeleriniderindentanımakveonagöreçizgimizeuyguntavırlaragirmekyöntemolarakbenimsenmelidir.
g- Geneldesempatizankitlemizesahipçıkmanınyeniyollarınıbilmeliyiz.Güçdurumlaryaşıyorlar.Zorolan,buyenişartlara,fazlaolumsuzluklaragirmedenalışmalarıdır.Ayrıcaçevrenizdeistihbaratsahibiolun.
Çokörgütvekişigeliyor.DDKDaynenbenimvePKKadınıkullanarak
adamgetirtmekistiyor.Deşifreedin.Gerekirseönleyin.
h- Hapislerde para sıkıntısı çok deniliyor. Hiç olmazsa durumları
belliarkadaşlarınaileleriyleilişkiönünealınıptaleplerimutlakaöğrenilmeli.Mazlum,Hayri,Yıldırımailelerimüsaittir.
Salamlar
Ammar

Ethem!

Yazılarınızıokudum.Kısacaşöylecevapvermekmümkün:
a- M.B’ninhakkınızdakiiddialarıgeneldeKürthalkınavePKK’ye
karşısömürgeciburjuvaziveişbirlikçilerinintavrıylaaynıdır.Onlarda
siyasetbilmediğimizi,bazıgüçlertarafındanrobotolarakkullanıldığımızıherzamansöylerler.Okur-yazarolmamakveyaazokumak,teorikeksiklikler,güçlübirpartiyesahipolmamakdüşmantarafındanuygulananzorvebaskılarsonucudur.Ayrıcateoriyiiyibilmemek,iyibir
ulusalkurtuluşdirenişçisiolmayaengeldeğildir.Tarihtedirenenköleler,serfler,işçilervehalklarpekbilinçliolmadıklarıhaldevarlıklarını
yoketmekisteyendüşmanlarınakarşısüreklidirenmişlerdir.Dahaçok
burjuvavediğerhakimsınıflarınkültürlerinialanaydınlarise,genellikleuşakolmuşlardır.Leninişçisınıfındangelendevrimcilerleiftihar
etmiştir. Önemli olan şu anda az bilinçli olup olmamak değildir. İmkanlarızorlayıphemiyibilinçkazanmak,hemdebilinçleiyibirdirenişsavaşçısıolmaktır.Bilinçliolup daulusavehalkaihanetedençok
insan vardır. Ama az bilinçle direniş yolunda sürekli mücadele eden
vebusüreçtehemteorik,hemdepratikolarakgelişendevrimcilerde
vardır.
Sizindurumunuzaslındaanlattığımızgibidir.Tümdikkatiniziharcayarak elinizden geleni yaptınız. Ben daima halkımızın durumuna
bakarakonungibiolanevlatlarınınçokgerideolsa,onundavasınasahip çıkmalarını burjuva ukala aydınlarına tercih etmişim ve etmeye
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devam edeceğim. Kaldı ki, M.B de başlangıçta çok bilinçsizdi. Her
bakımdan yardıma muhtaçtı. Kendisinin bu kadar bize laf etmesini
sağlamasınıdayinePKK’yeborçludur.Odaherşeyiyleborçludur.İnsanherzamangeçmişineveiçindebulunduğukoşullarabakarakkarar
vermelidir.Obuyöntemleüzerimizegeldikçesadecekendinieleveriyorvebitiriyor.
b- Bukonudabilinçlihareketetmekgerekiyor.Heranihaneti-açık
sınıfveulusdüşmanlığı-genişletebilir.Hakkındanasıldüşündüğümüzübilmezlersedahaiyidir.Bendahaönceilişkilerinkesilmesini-sözlü
yazılı-söylemiştim.Amakimliğimünasipbirlisanlaisteyin.DevritamamlandığıiçinC.’ninbizdenistediğinisöyle.Vermezseozamanbir
yakını bulup tutmak gerekir. Aslında bu kadar iddiasını ispatlamak
içindeonututmakgerekir.Suruç’taonunhakkındagenişteşhirkampanyasıaçın.-Teşhir,silahlımücadeledenkaçtığı,tambirdevrimciolmadığı,-kendimektubundabunudiyor-başlangıçtaPKK’yekarşıdürüstvenederlerseyapacağını,-yinemektubundavar-söylediğihalde
PKK’ninkendisiniaffetmeyeceğinianladığızamanağızdeğiştirdiğini
ve alçakça saldırıda bulunduğunu bildirmelisiniz. Eleştirdiği konular
aslında Suruç’ta kendisinin işlediği suçlardır. Gençleri eyleme süren
hareketinsilah,itibar,parasınıçarçureden,kadroeğitmeyenkendisidir.BundankurtulmakiçinPKK’yisuçluyor.Eğerkendinegüveniyorsa parti huzurunda eleştiri yapsın. PKK’de hiç mi güvendiği kişiler
yok?Gerekirsekendimektuplarınıaçıklayabiliriz.Korkmuyorsa,parti
sorumluluğunda ve Suruçlu arkadaşların olduğu bir toplantı yapalım.
Kaçmakiçinpasaportistiyor.HerhaldeAlmanya’yagitmekisteyebilir.
Dikkatli olun, ne yaptığını denetleyin. Eğer tutmanın şartları olursa
bunubildirin.Zannettiğigibikendisinivurmayacağız.Lakiniddiasını
ispatetsinbununiçinçağırıyoruzveonumutlakatutacağız.Herarkadaşonuçağırsın.Korkmuyorsakendisinisavunsun.Hiçbirarkadaşhesapsormadanyakalarınıbırakmamalı.
Kısaca bu şekilde tavır alın. Bazı arkadaşlar tek bir mektup yazıp
cevapla durumlarını öğrenebilirler. Hatta mümkünse bir kişi onlarla
ilişkikursun.Bunuarkadaşlarkarşıdanayarlasınlar.Zeren’lerindurumunudadenetleyin,baştasilahalmasıdahil,yaptığıeylemlerlehareketi hangi zor durumlara düşürdüğünü teşhir etsinler. Önce onları ve
onlar gibi kaçanları genelde ve yoğun olarak teşhir edelim. Suruç’ta
böyleleriçokçıktı.Mutlakahakettiklerinigöreceklerdir.İlerdebenbu
konudadahadetaylıyazıyazarım.

c- Fatmaarkadaşayazdığınhususlarısöylerim.Mektubacevapverebilir. Ama pek önemli konular değil, isteyenlere daha çok ülke ve
mücadelemizianlat.DiğerörgütlerveSuriyehakkındayetkiliolmadığınısöyle.Bukonudagenişbilgiyiisteyenvarsaveönemlibiriyse-biriyleörneğinCuma’ylabirleştirebilirsiniz.
d- Kanalaçılmıştır.Suruç’tandauğraşıyorlarherhalde.Dahaönce
söylediğimiherhaldekarşıtaraftansorumluarkadaşlarkarşılar.İrtibatı
sağlasanyeter.Yardımiçinilerdemakbuzgöndeririz.Eğeryapılacak
önemlibirşeyyoksagelebilirsin.AmabenceokanalıdaiyiişleyinceyekadarveM.BileH.Z’nindurumuiçinkalsandahaiyiolur.Burada
idareediyoruz.
Selam
İsmail

EK: Oradaboşlukkalmazsadahaiyiolur.Mahmut’lanasıluygungörüyorsanız öyle hareket etsin. İlerde eğitim -askeri-siyasi- için sizleri çağırabiliriz. Yani
ilerdemutlakaiyibireğitimdenarkadaşlargeçecekler.İhvan’larınyoluüzerinde
iyidurum.Es.temsilcisimeselesinianlatamadım.Dikkatliol.Muhaberatlarsizinle ilişkiye geçmek isteyebilirler. Çok iyi bilmediğin siyasi meseleleri konuşma.
Önemli bir durum olursa ya sen, ya da Ömer gelebilir. Ben olmazsam Cuma’yı
görün.Salıyagidipgeleceğim.

Bar.veZeren’ingeçmediğinikarşıyasöyleyin.Bekleyenolabilir.Şaşırmasınlar.Yalnızgeçerlersehaberivermekgerekir.
*
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Şawk’a!

Edindiğimizbazıbilgileregöre,şuistekveönerilerimizolacak.Yakındabaşkaşeylerdebildirebiliriz:
a- Önemli bir mesele, orayı ve burayı ilgilendiren o olay ve bize
yönelikdevletsaldırılarıdır.Bukonulardabilgiedinmekvebunabağlı
olaraktedbirlergeliştirmekzorunludur.Bizimdurumumuzubiliyorsunuz, bize yönelik saldırılar ve planlar hakkında edineceğiniz bilgileri
bize ulaştırmalısınız. Olay hakkında geniş bilgi edinerek bize bildirmelisiniz.Olaytambirfeodalzihniyetledeyapılmışolsa,bazıkişileri
hedefliyormuşgibidegörünse,genelolarakdevrimcilerevebuarada
bizekarşıyöneltilenbirsaldırıveburalariçinkurulmuşbirprovokasyond ur. Orad a biz i güç dur umd a bır ak ıc ı son uçl ar a yol açab il ir.
Oradakibizimdurumumuzveyapmakistediğimizçalışmalargözönünealınarak,aceleetmedendoğrutavırlarkonulmalıvesorumluarkadaşlaruyarılmalıdır.Bizimtümçalışmalarımızıyokedicibirprovokasyondaortayaçıkabilirvebuyönlüçalışmalarvardır.Budurumiyihesapedilerektavıralınmalı,provokasyonagelinmemeli,kitlelerintalebine yalnızca bırakılarak hareket edilmeli, kısa vadeli düşünülmeli,
alınacaktavıriyihesapedilerekalınmalıdır.Birçatışmaiçinegirmemizbiziçokzordurumdabırakabilir.Tümdenvarlığımızıbitiren,güçlerinbufaaliyetlerinedehiçbirzamangözyumamayız.Buikiyöngözönüne mutlaka alınmalıdır. Acele etmek, soğukkanlı ve denetimli
davranmakgerekir.
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b- Bizimlebirlikteolan,genişçevresivebuçevredeetkinliğiolan
vebuçevreiçindedevrimciçalışmalarınyürütülmesineortamhazırlayabilecek,şimdidevrimcilikyüzündensıkıarananvekendisinikoruyamayandürüstyurtseverlerikorunmalarıaçısındanbirmüddetburaya alabiliriz. Bizim korumamız altında olurlarsa hem bize güvenleri
dahaçokartar,hemdekendilerinikoruyarakilerdeçalışmalarayardım
edebilirler.Bununiçin,çeşitliçevrelerdenenönemliveileribazıunsurlarıburayaalabiliriz.Butürunsurlarçıkabilirse,sizbizegönderebilirsiniz.Mesela-Adıyanam’da-aranırdurumadüşenvekendinikoruyamayacağını söylediğiniz köylüyü korumak için alabiliriz. Eğer
bunugerekligörüyorsanızbirkişigönderin,alıpsizinyanınızagetirsinvebizegönderin.Anlatmakistediğimizkişilerböylekişilerdir.Bizimistediğimizkişilerbildiğimizkadırıyla:-Gunsmuhtarı,KenanSakallıveYusufikikardeştenbiri-.
Bunlarındurumunu-Mardin-sorumlusuarkadaşasorun,eğerdediğimiz niteliklere uygunsa ve korunamıyorlarsa hemen size göndersin
ve bize gönderin. Bizim bilmediğimiz ancak şu an korunmaları bile
sorunolanbutürunsurlarvardır,arkadaşasorun,durumlarıhakkında
bilgialınveuygungördüklerinizibizegönderin.
c- Derik’tekiyönetimdurumuveçeşitliunsurlarındavranışlarıhakkındabilgialınvebizebildirin.Diyarbakıryöresindenyanımızdahiç
arkadaşyok,budurumilerisiiçiniyideğildir.-Apo-eğerbunungelmesi uygun değil ise, -Mustafa- arkadaşlardan birisi mutlaka en kısa
zamandabizegelmelidir.Sizhemenistetinvebizegönderin.Şuanzatendarçalışmayapıyoruz.Gerikalanarkadaşlarçalışmalarısürdürebilirler. Ayrıca Fis köyünde Alaaddin eğer kendini koruyamıyor ise,
istetin ve bize gönderin. O unsuru da korumak ilerisi için çok yararlı
olacaktır.Buikiunsurunbizeenkısazamandagelmeleriyararımızadır.
d- EdipSolmazarkadaşınfotoğrafıbizdeyoktur,özelbirkişigönderin,aldırtınvebizegönderin.Bunungibişehitdüşen-özelliklebulunduğunuzyöredeki-arkadaşlarınfotoğraflarınıenkısazamandabize
göndermeniz gerekir. Biz arkadaşlardan önce istemiştik, ancak daha
gelmedi,sizbudurumuhızlandırmalısınız.
e- BingöllüKadir,DiyarbakırTıp’taöğrenciymiş,seninokuldantanıdığınarkadaş.Cezaeviilişkileriveyaçeşitligruplarlagörüşmelergibiişlerdegörevlendirilebilir,ilişkikurunveuygunbirgörevvermeye
çalışın,kendisideistekliymiş.

f- Sana adresini verdiğim -Antep’teki Şevket- siz işlerinizi ayarladıktan sonra, sizin işlerinizi yürütmek üzere -Derik’e- alınabilir, oradaki arkadaşın kuryelik işlerine yardımcı olur. Arkadaş çağırıp önce
birkonuşsun,uygungörürsenizveköylerdeyerbulabilirsenizevinide
getirebilirsinizveyayalnızkendisigelir.Öncedensizkendisiyledurumukonuşarakkararavarın.Oarkadaşkonuşur.
Özellikle bulunduğunuz yörede çeşitli aile çatışmaları yaratmak,
eksidavalarıkörüklemekiçinçalışmaktadırlar.Budurumdaçokuyanıkolmak,bizezararvericitavırveçatışmalardankesinolarakkaçınmakgerekir.Aceleetmedenvekısavadelidüşünmedenhareketedilmemelidir.Sorumluarkadaşlarıbukonudasürekliuyarmalısınız.
Gelenvebunugetirenarkadaşolduğuiçinkısaisteklerimizibelirttik,dahagenişbilgiyiilerdeveririz.Buisteklerimiziuygunşekildeçözümlersenizyararımızaolur.
Devrimciselamlar
02.01.1981
Felat
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1981yılı

“PKKyurtdışınaçıkışınanlamınauygunolarakbusüreciengüçlübir
şekildedeğerlendirmeyibildi.Halkımızınacılarınasonvereceksavaşı
yaratmak ve bundan başarılı çıkmak için tüm olanaklarını seferber
ederek, bu süreci düşmanla yüzyılların acımasız hesaplaşmasının yapılacağı günlerin adım adım yaklaştırıldığı gelişme ve güçlenmenin
sağlandığıbirdönemhalinegetirdi.Örgütselvekişiseldüzeyde,yaşamaya hakkı olanla olmayanın, çürükle sağlam olanın, tüm zayıf ve
güçlü yanların, bağımsızlık ve özgürlüğün gerçek savunucularıyla
sahtekarların kendilerini ele verdikleri bu dönemde, halkımızın bin
yıllık umutlarının ifadesi olan PKK’nin temsil ettiği direnişçi eğilim,
hertürlüengellemevesaldırıyarağmensürecedamgasınıvurdu.”
AbdullahÖcalan
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Şirin’e!

1- Pusulanızı aldık. Bizden habersiz buraya geldiğinizi öğrendik.
Bizdeöncekiolduğunuzyeregönderdiğimizpusuladaburayagelmeniziistemiştik,ancaksizdahaöncegelmişsiniz.
2- Çeşitli sorunlar, eğer sonra da görüşülebilecekse ve şimdi bazı
çalışmalaryapalıbileceksebizceertelenmesindeyararvardır.
Önereceğimiz faaliyetler şunlar olacaktır: Bulunduğunuz yörede sömürgecilerbizeciddidarbelervurdular,bunakarşılıkbizciddieylemlerle
karşılıkveremedik.Ayrıcaçoksayıdayoldaşımızenamansızbaskıaltındaadımadımölümegötürülüyor.Bunlarıkurtarma,kendigörevimiziyerine getirme ve sömürgecilere karşı tavır belirleme açısından güçlü bazı
eylemlerinyapılmasıgerekiyor.Eylemlerplanlı,örgütlüvekamuoyuyaratacak nitelikte olmalıdır. Bunun için, bulunduğunuz yöredeki sorumlu
arkadaşlarlaortakolarakbaskıcıpolisveaskerişeflere,bunlarınkarakollarına yönelik birkaç güçlü eylem hazırlıkları yaparak konabilir. Bu tür
eylemler, idamlara karşın mutlaka konulmalıdır. Ancak bundan daha
önemliolarak,bulunduğunuzyöredekitutuklubulunanbirgruparkadaş
kurtarılabilir,uygunolduğusöyleniyorvearkadaşlarınbellibiraraştırmalarıvardır.Enöndeveönemliolarakmümkünseböylebireylemiplanlayıpgerçekleştirebilirsiniz.Böylebireylem,yaratacağıkamuoyuyanında,
tutukluarkadaşlariçindecanlıbirdirenişgücüolacaktır.Böylebireylem
iyiplanlanmalıveörgütlenmelidir.Eylembüyükbirçatışmahalinedegetirilebilir.Ancakkurtuluşyollarıiyiplanlanmalıvezamaniyiayarlanma-

206

207

lıdır.AyrıcakurtarılanarkadaşlarlabirlikteeylemcigrupS…’yegeçebilir.
Eylemplanıiçinebudaalınarakgüçlübireylemortayaçıkarılabilir.Bugün için orada yapabileceğimiz en önemli görev budur, bunun yanında
önemli bazı eylemler de örgütlenebilir. Sizin grup, oradaki arkadaşlarla
birliktebuvebaşkabirkaçeylemiörgütleyebilirseepeyişbaşarmışolur.
AyrıcaidamlarözellikleDiyarbakır’ındurumunuöneçıkarmaktadır.DahaçokarkadaşaidamkararıverilmesihalindeDiyarbakıriçindebüyükişkenceciveyadevletyöneticisivekurumunayönelikbirkaçeylemyapmamızadetazorunluhalegelmektedir.Dışardanbilgialınıp,planlanıpgiderekeylemgerçekleştiriliptekraryeregidilebilir.Kaldıkibukonudaçeşitli
çevrelerinyardımıdaalınabilir.Sizingruptanbirveyaikiarkadaşaböyle
birgörevverilebilir,eylemlerinigerçekleştirdiktensonraS…’yegeçerler.
Şimdibulunduğunuzyerdededüşünüleneylemlergerçekleştirilirseaynı
yere geçebilirsiniz ve ondan sonra çeşitli sorunları ve yapacağımız işleri
görüşerekkararabağlayabiliriz.Bütünbueylemlerkonusundabunusize
verenarkadaşlakonuşabilir,tartışabilir,ortakkararavararakuygulayabilirsiniz.Ortakolarakaldığınızeylemkararlarıiçinbirliktegörevlendirme
yaparsınız.Sizplanlayıcıveuygulayıcıolursunuz,bunusizeverenarkadaşdaçeşitliyerlereilişkikurdurmaveyardımsağlamaişleriniyapar.
3- Bizimsizeacilolarakyapılmasınıönerdiğimizşeylerbunlardır.BunlarıngerçekleştirilmesisonucuzatenS…’yegeçersiniz.Dahasonrauygun
biryerdebizsiziararvegörüşürüz.Sizinbukonudakiönerileriniznedir?
Bizimönerilerimiziuygungörürsenizhemenuygulamayageçebilirsiniz.
Eğeruygungörmez,bunlarıyapamayacağınızı,bizimlegörüştürmeniziacil
olarakzorunlugörüyorsanız,budurumubunusizeverenarkadaşasöyleyin,
osizibizimlegörüştürsün.Ancakgörüşmenizepeyzorolurveuzunzaman
alır,görüşmesonundabutüreylemlerigerçekleştirmekmümkündeğildir,
çünküçokzamangeçerveeylemlerindurumu,şartlarıortadankalkar.
Sizkendideğerlendirmeniziyapın,eylemlerekararverirsenizdurumubizebildirin,bunusizeverenarkadaşaracılığıylagerekenmalzemeyisağlamayaçalışın,sağlayabilirsinizveözelliklecezaevieylemini
güçlükılarakkarşıtarafakurtarılanlarlabirliktegeçebilirsiniz.Mümküngörmüyorsanızbunuverenaracılığıylabizimlegörüşmeyeçalışın.
Devrimciselam
13.1.1981
Bawer*
*

Bawer:PartiÖnderliği

Abbasarkadaşa!

a- Arkadaşların yazılarını okudum. Olanakları zorlasaydık daha çok
yardımcı olabilirdik. Şu anda en önemli sorunlarımızdan biri olarak ele
alınmalıdır. Mahkeme safhasını başlı başına bir mücadele dönemi haline
getirmeliyiz. Bizim direkt arkadaşlara yapabileceğimiz en iyi dayanışma
sonnotlarındandaanlaşılacağıüzeregelişmelerhakkındauygunbirtarzda
bilgivermekveaçıklamalardabulunmaktadır.Ayrıcagenel,üstüyuvarlak
açıklamalargerçektenonlarırahatsızediyor.Böylekimyazmış?Uyarmak
gerekir.Ayrıcabuilişkilerigiderekmerkezileştirmeklazım.Avutaklarişine
debazıuygunkişileriyenidengörevlendirmeklazım.Rızgari’ninikiavukatıileilişkikurulabilir.Maddiimkansızlıktanbehsetmişler.BuamaçlaönceleriDiyarbakır’dabirbüroaçılmış.Bumeseleyeyenideneğilerekbirçok
avukatınvebelirttiklerigibimahkemegünlerindeçokyakınakrabanınbulunmasına, eğer zorluklar artarsa bazı sindirme hareketlerine başvurmak
gerekecek.Bukonudaarkadaşlardagörüşbildirirler.Netipeylemleriuygungörüyorlarsabizebildirmeliler.Ayrıcanekadaryazıylabilgiverebiliyorlarsaversinler.Yineçokönemliolarakgerekiçeriyebirfotoğrafmakinesi verilerek, gerekirse mahkeme safhasında çok sayıda foto alınmaya
mutlakaçalışılmalı.Dışardaçokişeyarar.Ayrıcaiçerdekilerinişkencelerinintespitiçokönemlidir.İşkencelergerekyazıylagereksefotoyladetaylı
tespitedilerekbizesunulmayaçalışılmaldır.Dahaöncekanalsızlıktanbahsediliyordu.Mademkiaçılmış,ohaldetamdeğerlendirmeliler.
b- İstanbul’danEbuHalitgeldi.Kendisiylesizinledeolduğuuzunkonuşmayıpekyararlıbulmadım.Toplantıenuygunyer.Amayinedeciddi

208

olarak kendini yenileme gereğini ne kadar duyduğunu bilmiyorum. Bu
konudauyarıpçalışmalarıyoğunlaştırmalarınıisteyeceğim.AslındaAvrupa’daçokşeyyapılabilir.İlkel,yöntemsizçalışmaalışkanlıklarıçokşeyihebaediyor.Bir-ikikişiningitmesindeyararvar.Amapasaportsorunu
geciktirecek.Avrupaiçinmeteryalönemtaşıyor.Belgeselmeteryalözellikle önemli. Bu açıdan özellikle işkence görenlerin el yazıları -imzalıfotoğrafları,işkencevehakaretgörenkadınlarınkonuşmaları,işkencede
şehit olanların tarih, ad ve yerleri, önemli olarak Kızıltepe şehitlerinin
mezarları açılarak toplu ceset fotoğraflarının mutlaka çekilmesi ve tek
tekmezarlarakonulmaları,yinebenzerarkadaşların-şehit-durumlarının
fotoylatespiti.Kameraoradaolduğunagörebukonulardabaskı,işkence
vs.içeren,halklaröportajlarıiçerenbirbelgeselhazırlanmalıdır.
c- Eylemler için özellikle açıkça, ihbar yapan işkenceci, karşıdevrimciağıolanlarıncezalandırılmasıdoğruolduğuvegücümüzölçüsündeyerinegetirilmesi.
d- Fıratlar sözkonusu eylemle gerçekleştirmekte zorluk veya olanaksızlıklarla karşılaşacaklarsa geçebilirler. Hocayla gönderme durumuçıkabilir.Tabiisiyasiyanıgüçlükeşilerletakviyeşartıyla.
e- Orhan Aydın’a merkez komite adına bir yazı gönder. Kendisine
karşı,hareketüstünedüşeniyapacaktır.Direnmesininnihaizaferiçinbizebüyükgüçverdiğivurgulanmalıdır.Kendisinieğerfizikselolarakimhaedeceklersebununbüyükbirşeref,binlerceyıldırkişiliksizleştirmenin,özelliklekırkyıldanfazladurgunluk,ihanetiçindebiryapınıniçten
debirfidangibiyükseldiğiveşimdidenölümsüzleştiğivurgulanmalıdır.
Çünkü proletarya saflarında Kürdistan kurtuluşunun bu biçimdeki ilk
şehididir.Buanlamdadolgunbiryazıolmalı.Ayrıcaarananarkadaşlara
datekrarseslenenveistekleriniiçerenbiryazıgöndermelisiniz.
f- Görüşmeleredevamediyoruz.TanerAkçam’ınbenimlegörüşme
isteğiolmuş.Görüşmeyeçalışacağız.Şimalgelirsekonuşacağız.Gerekirse üst düzeyde ele alabilirim. Zayıflatılamayacağımız kanısındayım.Irakişinielealacağız.IKDP’ninadamlarıdagelmiş.
g- Karşıdakiunsurgidebilir.Hocabirazgecikebilir.Propagandaiçinbiri
yanındagidebilir.ÖrneğinVeysiSöm...gitmemişseberabergidebilir.Gerektiğindeyalnızkaldıklarındailişkiiçinadreskarşılıklıverdirebilirsiniz.
h- Yazıyabaşlarken,bugörüşmeleryineengeldi.
Selamlar
14.01.1981
Ammar
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Şawk’a!

Bazı sorunlar üzerine daha açık ve geniş şeyler yazmak zorunda
kaldık, zira önümüzdeki dönemde neler öne çıkarmak gerektiğini iyi
kavramakgerekir.Bugünmahkemelermücadelemizintümünüetrafında toplar bir nitelik almaktadır. Buna göre her yönüyle gereken işler
yapılarakmücadelemizgeliştirilmeli,olaylaraetkinmüdahaleedilmeye çalışılmalıdır. Bu doğrultuda sizin orada yapacağınız çok şey vardır.Ayrıcabizimdeburadayapabileceğimizçokşeyvardır.Ancakbizim yapacaklarımızın gücü, sizin yapacağınız yardıma, göndereceğinizmateryalebağlıdır.Bukonudakibazıisteklerimizşunlardır:
Tutuklu arkadaşlarla düzenli ilişki en kısa zamanda örgütlenmeye
çalışılmalıdır.Mahkemelerleyakındanilgilenilmeli,bununiçingerektiği kadar insan görevlendirilmelidir. Avukat işleriyle ilgilenilmeli,
Türkiye’denaraştırılmalı,diğerdevrimci-yurtsevergüçlersıkıştırılmalı, Rızgari’nin avukatlarıyla görüşülmeli, mümkünse bu işle uğraşan
biravukatlarbürosuDiyarbakır’dakurulmayavemümkünolduğukadar çok sayıda avukatın davalara girmeleri için çalışılmalıdır. Maddi
gerekler, ihtiyaçlar karşılanmalı, bu konuda çeşitli yerlerde elimizde
belli miktarlar vardır, toplanmalıdır. Tutuklu aileleriyle ilgilenme ve
mahkemelere getirme, onları örgütleme, gerektiğinde yargılamalara
karşı tutuklu arkadaşların da önerilerini alarak eylemlere girişme yapılmalıdır. Tutuklu arkadaşlara dışardaki gelişmeler hakkında sürekli
geniş bilgi verilmeli, bu konuda eskiden hata yapılmış, arkadaşlar
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eleştirilerindehaklıdırlarbizimvereceğimizbilgiler,onlaragüçkaynağıolmaktadır.Bununiçin,düzenlibilgiyisüreklivermelisiniz.Bukonuda biz de belki bazı yazılar gönderebiliriz, onları da gönderirsiniz.
Ancaksizkendinizgelişmelerhakkındabilgigönderin.Ayrıcaiçerdeki arkadaşlardan önceki yazıda yazdığımız isteklerimiz alınarak bize
iletilmelidir,bukonudabizimleilişkikanalısürekliaçıktutulmalıdır.
Mahkemeler başladığında bizi mutlaka haberdar etmelisiniz. Önceki
isteklerimize ek olarak, mümkünse içeriye küçük bir fotoğraf makinasısokulmalı,tutukluarkadaşlarınfotoğraflarıçekilerekbizegönderilmelidir. Ayrıca mahkemelerde mümkün olduğu kadar çok fotoğraf
çekilerekbizeulaştırılmalıdır.Bukonudaçeşitliavukatvb.güçlerden
bilgialınarakgereklihazırlıkveörgütlenmeyapılmalıdır,dışarısıiçin
çokönemlimateryalolacaktır,bunlarolmazsadışardafazlabirşeyyapılamaz. Yine tutuklu arkadaşların gördükleri işkenceleri açıklayan
imzalıveelyazmasıyazıları,fotoğraflarıalınarakbizegönderilmeye
çalışılmalıdır.İşkencegören,hakaretedilentutukluveyadışardabulunan kadınların bunları açıklayan yazıları veya kendi sesleriyle banda
alınmışkonuşmaları,fotoğraflarıalınarakgönderilmelidir.
Bizimiçinbelgeönemlidir.Belgelenenherşeypropagandaaçısındangüçlübirmateryaldemektir.Bizeacilolarakbutürşeylerlazımdır.Ayrıcadışardakiolaylarıbelgelemek,bizeulaştırmakçokönemlidir.İşkencedeşehitedilenlerinadları,nerede,nezamanşehitedildikleri,fotoğrafları.Kızıltepeşehitlerinintopluolarakgömüldüğünüduymuştuk, burasının açılarak fotoğraflarının çekilmesi, bu arkadaşların
tek tek mezarlara gömülmeleri önemlidir, araştırın, adam görevlendirin ve ne mümkünse mutlaka yapın. Bunun gibi tüm şehitlerimizin,
baskınlar sonunda harap edilen köylerin, evlerin, baskınların bizzat
yapıldığızamanlarınfotoğraflarıçekilmeli,sorguyaalınıpişkenceedilenlerinraporlarıveyagördükleriişkenceyianlatankendiseslerinden
doldurulmuş bantlar, işkencede katledilenlerin yakınlarının Af Örgütü’nehitabenyazılmışşikayetdilekçelerivb.gibişeylerhazırlanarak
bizeulaştırılmalıdır.Beklenmedeneldeedilenlersürekligönderilmelidir.Bununiçinçeşitlibiçimlerdebirçokkişigörevlendirilebilir.
Gerçüş’te bulunan kamera makinası oradan alınarak, özellikle bulunduğunuzyerlerdeolanolayları,yapılanbaskınları,işkenceleri,harapedilenyerleribelgelemekiçinfotoğraflıvehalklaröportajlarıiçerenbelgeselbirfilmenkısazamandahazırlanmayaçalışılmalı.Bunu
yapacak kişiler görevlendirilmeli ve onlar sürekli bu işi yapmalılar.

Böylenekadarbelgeortayaçıkarılırvederhalbizeulaştırılırsaokadardışardaetkiliçalışmayapabiliriz.Eldeettiğinizşeyleribizegönderin.Almaya’yaşimdilikgöndermeyin,dahasonrabudurumubildiririz.
Yazdığımızşeylerepeyçokvekarmaşıktır.Ancakiyibirgörevlendirmeylekısasüredeyapılacakşeylerdir.Çünkübugünenyoğunüzerindeduracağımızsorunbudur,arkadaşlarındurumunailgisizkalamayızveyoğunbirkampanyayürütmemizmücadelemizioldukçaetkileyecektir.
Eylemler için diğer mektupta yazdıklarımız genel çalışma yönümüzdür, nerede ne zaman hangi tür eylemler yapılabilir, bu konuda
durumlarıdeğerlendirerekendoğrukararısizverirsiniz.Yinetutuklu
arkadaşlar bizden ne tür eylemleri yapmamızı istiyorlar, bu konuda
düşüncelerialınmalıdır,dışardakişartlaragörebuönerilerideğerlendiririz.Eylemleriyiplanlanmalı,siyasizararvefazlakayıpverilmemelidir.
Devrimciselamlar
16.01.1981
Felat

212

213

Abbasarkadaş!

1- Ko...’danCaferbirmektuplaŞen...veİs...geldiğinedairhaberi
gönderdi.İs...bellisürelerleyanınızdatecrübeveşartlarhakkındaayrıca geçmiş ve geleceğe ilişkin çeşitli değerlendirmeleri anlatabilirsiniz. Daha sonra bir görev verilebilir. Gerekirse buraya da alabiliriz.
Şartlara yabancıysa hemen yollamak hatalı olur. Şen... buraya alınıp
dahasonrabellibiralandagörevverilebilir.
2- ÖzellikleUrfa’dakigelişmelertekrarönemvesorunarzetmektedir.Eylemlervar,buaradageniştutuklamavebaskılarvar.Yenişartlara uyamamanın sonucu değerli kayıplarımız oluyor. İlişkiler en
önemliyerlerlekopuk.Dahaçokbuörgütlenmetekniğininkavranmamasından ileri geliyor. Ayrıca sığ ve bu işin altından kalkamaz. Cafer’legörüşmemizdeveayrıcakarşıylailişkimizdeşartlarauygunbir
çözümgeliştirin.Benbukonudadatümdeğerlerinkorunduğuveolanakbulunamadığıgörüşünüyinesığveyanlışgörüyorum.Durumlara
uygunçözümlerimkansızdeğildir.Hilvan’dakiolaydansonraaramalar yoğun, daha önce durumu önem arzedenleri istemiştik. Çok sıkışıklar.Değerliaranırdurumdakiunsurlarlabağkurulmalıveçekilmeliler.Bukonularüzerindeçokdurulduğuiçintekraretmeyegerekyok.
Ayrıcaiçtekimerkezileştirmehiçolmazsabutipkritikbölgelerleilişkileriiyicehakimiyetialtınaalmayaçalışmalı.Mühimolançokeylem
değil,varlığınıkoruma,teknikleriniveilişkilerinisüreklikılmayıbilmektir. Sanırım bu dahil çeşitli konularda nasıl davranacağınıza dair,
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görüşümüzün mevcut bilgilere göre biraz daha gelişmiş olması gerekir.
3- BehzatveyanındaReşodenenbirialeyhtepropagandayapıyormuş.Yayüzbulamadıklarından,yadamuhtemelenIrak’tanetkilenselergerek.Cuma’ylaolanilişkilerdenbudurumagelmişlerveyaCuma
onları idare etmenin külfetine katlanamamış. Bana kalsaydı, şüpheli
deolsalargeçiciilişkilerlebunlarıidareetmeliydik.MustafaveAhmet
de öyle, hatta muhtemelen arkasından bunlara benzer yenileri ortaya
çıkabilir.Buikinedenledir.Biri;düşkünkişilikleri,ikincisi;bukişilikleriçeşitligüçlercekullanılmayamüsaitoluşlarıdır.Dolayısıylaonları
idare etmek gerekirdi. Ben birbuçuk yıldır böyle davrandım. Direkt
devrimcikurallarlamuhatapolsaydımçokdahagüçdurumdakalabilirdik.Siz debudoğrultudaçevrenizdekişartlaragörealeyhtepropagandanınkesilmesiiçinİsmetleriuyarın,bukonudaAhmetveMustafaileilgiligörüşlerinedir.AyrıcabazısempatizanlarımızaAhmetve
MustafasahipçıkıpBehzat’ınyanınaveriyorlar.Uyarsınlarveyailişkilerinikessinler.Aksihaldeiyiolmayacağınıbelirttin.Çevrenizedikkat,birazdaustacadavranın.
4- Cafer, yirmibeş sayfalık poliste sorgu tekniği ve karşı tedbirler
adındabiryazınıngeldiğindenbahsetti.Buveyararlıyazılargönderilmeli.
5- Muhbirlerekarşıyönelirkenbizegeniştepkilergetirecekdurumlara dikkat edilmeli. Bizi zor duruma düşürecek bu tip eylemleri sömürgecilerinbilinçliceortayahedefolarakçıkardıklarıherhaldeiyice
kavranmıştır.
6- Mevcutpratikilişkileryüzündençokönemligördüğünyazımeselesinisonuçlandıramıyorum.Arkadaşlargereköz,gerekseçevrelerinieğitmeyialabildiğineihmalediyorlarveherdavranışlarıdikengibi
gözünebatıyor.Budurumlarıkarşısındaçokrahatsızoluyorum.İlerde
buyapılarıylatambirsavaşverilmeli,kendilerinigeliştirmeyen,eğitmeyen/eğitemeyenveilkelkalmadaısrarlıdavrananlarasertdavranılacak.Bukadarolupbittiktensonraikiunsureğitemeyen,tersinekendieksikliklerinigözümüzebatıranlarakarşıhoşgörülüolunamayacağı
bilinmeli ve buna göre davranılmalıdır. Bu tip davranışlardan verimli
olamıyorum.
7- FıratgildenhepsigelmiyorsaFıratgelebilir.VeyaişçiHaliltekrar
görevlendirilebilir.Urfa’yıtanır.Diğerlerialınıpüzerlerindeciddidurabiliriz.

8- Mümkünse Kurtuluş’la ilişki ve birini buraya alabilirsiniz. DemokratikCephe’deistedi.
Selam
20.01.1981
Ammar

Ek: Hoca’yı (Mehmet Karasungur) arkadaşlara gönderdik. Özellikle Siverek’tengelengruplagörüşüpraporunuhazırlaması,birdesilahlımücadelekonusundagözlemdevegerektiğindebireğitimgörmesiiçintoplantıyakadarkalmasınıuygungörüyorum.Buaçıdangelmesigerekecek.Yapılmasıgerekendahaönceki talimatta belirlenen doğrultuda kalan arkadaşların çalışmasıdır. Eğer gitmişse
sorumluluğubirlikteüstlenebilir.Birdeyolmeselesivardır.İşlektutulması,kurye
düzenininhazırolmasıgerekiyor.Hoca’nınönerisiSuriyetarafındanSilopikarşısındaherikitaraftannoktalartutularakilerdekarşılıklıgeçişlerinburadansağlıklı
yapılabileceği, -Cizre-Nusaybin hattı kontrol altında bulunuyor. Hacı biliyor bu
yoldurumunu.Sanırımsempatizanlarımızınolmasıgerek.AyrıcaVeysi’yideyollayabilirsinizoraya,haylibaşarılıolabilir.Özellikleideolojikhattıİran-Irak’taişleyebilir.Arapçaprogramveyanınızdaolanbildirilerdendeuygunzamandagönderin.
Avrupaiçinülkedenbirkaçadresiyinegönderin.Dahaöncekipusulalararasındakaldı,ayrıcayetersizdi.
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Yöneticiarkadaşlara!

a- İkiyazıgönderiyoruz.BirisiDiyarbakırcezaevlerindekiarkadaşlardan gelmektedir. Önemli bir seminer yazısı olarak ele alınabilir.
Yaygın olarak tüm gruplardaki arkadaşlara okunmalı ve daha sonra
tartışmayaaçılmalıdır.DiğeryazımuhtemelenAntep’ten,cuntanınve
geneldegenelkurmayveTC’ninKürdistan’dagelişenhareketevenasıldavranılacağınıbelirleyenönemlibirbelgedir.Gerektiğisayıdaarkadaşlarcaokunmalıvegerekliderslerçıkarılmalıdır.AyrıcaKızıldere
direnişçileriyleSaitŞimşek’infotoğraflarınıgönderiyoruz.Sait’inayrı
-kendisiniİsmetlertanır,afiştekısayaşamıbelirtilir-diğerlerinintoplu
direnmeleriniyansıtanbirbiçimdeafişleriyapılmalı.Birisininfotoğrafıyok.Çerçeveboş,altınasadeceadı,doğumtarihiyazılır.Sloganlar
Kürtçeolmalı.Dikkatleelealınarakhazırlanmalıdır.Karşıyageçirme
olanaklarımız var. Yazılar daktilo edilmeli. İlk yazı kitap haline gelmesiolanaklıysaböyledehazırlanabilir.
b- Dahaçokarkadaşlarınyazısınavesonörneklere-Adıyamanvs.
gibiyerlerörnekalınarak-dayanılarakteslimiyetçiliğinsonuibretverici bir şekilde, özellikle zayıf iradeli olanlara ve genel olarak teşhir
edilmeli.Sömürgecilerinhiçaffetmedikleri,tersineenkötüsünübunların başına getirdikleri örnekleriyle iyice açığa çıkmaktadır. Adıyaman’daadıverilenlergenellikleteslimolanlardır.
c- Bingöl’denHayri’nin-HayriDurmuş-kardeşiHüseyin’in-Hüse-
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yin Durmuş- Karlıova’daki çatışmada şehit olduğunu Almanya’dan
duyduk.Diğerleriniradyolarveriyor.
d- AlaRızgariçamurlaşmaktankurtulamayacağabenziyor.Sonsayıları -Rızgariya Kürdistan- tam bir ibret ve sömürgecilerce aynı iğrenç ağzı kullanıyor. Bilerek yapıyor. İbo orada. Bu edepsizliği yapmasınlar,aksihaldekendileriiçiniyiolmazbiçimindekendisiylekonuşun.YazımektupbiçimindevealtındaSamiBawerismivar.Ama
ağız İbo’nundur. Çok önceleri böyle şeyleri yazdı ve devam ediyor.
Yoğunbireleştirihertürlükirli,iğrençliklerinikoyarak,onunyanında
vevarsabaşkauygunyerlerde.Dergielinizdeysedostlaradagösterebilirsiniz. Özünde Kürt burjuva milliyetçiliğinin çirkef durumunu ve
buakımıgeridenörgütlemekiçinyalnızbiziengelgördüğünüaçıkça
belliediyor.BukonuDemokratikCephe’yedeiyiceaçılmalı.Cepheyegelmedikleri,asılamaçlarıbizidurdurupKürtgericiliğini-milliyetçiözde-tümKürdistan’dagüçlendirmekistediklerinibelirtin.Bukonudaderinliğinekavratın.Dostluklabozgunculuğusürekliyapıyorlar.
Ayrıca söz verdikleri halde toplantılara gelmiyorlar. Çok gevşek ve
üçkağıtçı davranıyorlar. Diğerlerinde de pek ses yok. Kısaca hiç de
birlikyanlısıdavranışlariçinegirmiyorlar.
e- Kurtuluş’tangelenlerieğercidditanıdığınızsorumlularıoradaysa
nasıl yapacaklarını birlikte kararlaştırın. Böyle değilse onların mektuplarında istedikleri adamları gelinceye kadar yanımızda kalsınlar.
AyrıcailişkileriniDemokratikCepheilegeliştirsinler.Bukonudauyarın. Teşvik edin. El-Fetih sanırım onları tutmak ve cepheden, dolayısıylabizdenuzaktutmakistiyor.
f- EğerEbuCehabveS…temsilciliğiuygungörüyorveduyacaklarsaSBKP26.Kongresi’nebirmesajhazırlayabilirsiniz.Uluslararası
komünist hareketin üslubuna ve daha çok Afganistan’la ilgili bildiridenyararlanarakhazırlayabilirsiniz.
g- Elinizdeki parti pragramının Türkçe’sini ve Almanya’dan gelen
“KürdistanDevrimininYolu”adlıkitabıyollayın.İlerdetekrargöndeririz.
h- Durumlarıdeğerlendirmekiçinuygunsüredeikikişigelebilirsiniz.Amaçalışmalarıbellibirdüzenekavuşturmakiçinbazıyenikonularda görüş teatisinde -karşılıklı alıp verme- önemli yarar umulduğundaolmalıgelişler.
ı- Uluslararasındadostvemüttefikolmasıgerekengüçlerdendaha
yakınanlayışvedestekgörmedöneminegirmeolasılığınıngerçekleş-

meihtimalivardır.Bunagörekendinegüvenvehazırlıklararttırılmalı,
arkadaşlaradurumgenelolarakböylebelirtilmelidir.Bölgedegelişmelerinyoğunlaşmasıylarolümüzünçokartacağıbellidir.Başkalarıbuna
sahtecetalipolmakistiyorlar.Bizeyakındostlaradasiyasalgelişmeleridahaderindenelealarakişleyin.Diğerlerininiçtenolmayanilişkilerihakkındapolitiküslubauygunolarakyukarıdaözcebelirtildiğigibi
koyun.
K.Selamlar
12.02.1981
Ammar
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Ek: MahmutBaksi’ylegönderdiğiniznotualdım.
a- Temsilcilikle görüşmelerde sakınca yoktur. Sanırım yaklaşımları giderek
olumlaşabilir.OnlaradadahaçokTürkiyeKürdistan’ındamarksistlerinetkinliğininçeşitliyöntemlerlekırılmakistendiğini,Kürtmilliyetçiliğininçeşitlikılıflaraltındabunuyapmayaçalıştığını,Kürdistandevrimininsüreçiçindedünyasosyalist
devrimininbirparçasıhalinegeldiğini,TC’niniseemperyalizminsosyalizmeve
bölgeulusalkurtuluşhareketinekarşıgüçlübirkalehalinegetirildiğivebukonumunusürekligüçlendirildiği,sosyalistenternasyonalinözellikleKasımlo(İ-KDP)
etrafındaemperyalistsistemiçindeKürtsorununaelattığını,Irak’ındaKürthareketi içinde güçlü işbirlikçiler yarattığı, emperyalizmin son saldırısıyla Kürdistan
mücadelesininönemitekrarvurgulanmalı.
b- Kurtuluş’laaysonunadoğrugörüşmeyegelebilirim.Sizlerortamıbirazdaha hazırlayın. Özellikle bir dayanışmanın politik ve askeri zorunluluklarını ve
geçmişte Türkiye solunun sorumsuzluğunu vurgulayın. Benim gelişim daha çok
somutkararveuygulamalarayolaçmakamacınıtaşıyacaktır.Bunagörekavranılmalıdır. Gelişe yakın zamanda tekrar haberleşiriz. Ayrıca buraya da gelebilirler.
Bizyardımcıolabiliriz.Bukonuyusizdahaiyideğerlendirebilirsiniz.
c- Elçilikçegörüşmedeiçindebulunduğumuzkoşullarveeksikliklerhakkında
bilgi, pratik olarak da eğitim, emniyet, pasaport sorunlarının önem taşayacağını
sadecebelirtin.
d- Huduttakiarkadaşlardangelenbirkaçnotvar.Önemlibilgiyok.Kitledeeski
cuntayabakışaçısıdeğişimgeçiriyor.Öfkevekingelişmekte.İlişkilergüçlüolmasadatümyörelerdevar.
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Şawk’a!

1- Burayadevlettarafındangönderilenveyabudoğrultudaşüphelenilen bazı adamlar var. Bunlardan birkaçını önceki mektupta bildirmiştik, şimdi de bazılarını bildiriyoruz. Bunlar hakkında en kısa zamandabilgialınıpbizegönderilmelidir.Batman’danHamdinveİbrahim Abdulkerim. Bu ikisi arkadaştırlar, eskiden peşmergelik yapmışlar. Şimdi kimlerle ilişkilerinin olduğunu bilmiyoruz, ancak tehlikeli
oldukları söyleniyor. Buraya gelip sürekli bizi soruyorlar, durumları
mutlakaöğrenilmelidir.Cizre’denYunusMuhammedReşosorulmalıdır.AyrıcaKızıltepe’denAbdurrahmanAktay-Goliköyünden-,Selfiç,
SaideHacıUsovekardeşi.Bunlarburayagelmişlervesilahladolaşıyorlar, kendilerini devletin gönderdiği açık, ancak bir kaçakçıyı vurmak için geldiklerini söylüyorlar. Bunun doğru olmadığı kesindir,
amaçları genel olarak açık olmasına rağmen, yine de durumları hakkındaenkısazamandabilgigöndermelisiniz.Birdebizimsempatizan
olupdaburayagelenlervar;Goliköyünden-Kızıltepe-şoförAhmet,
MelleMuhammed,Ömerli’denRamazanÖzdemir,Kızıltepe’denHüseyneNurikî,vb.Bunlarındadurumlarıhakkındabizebilgiverin,biz
sizdenalacağımızbilgileregörehareketedelim,sondurumlarınıbilemiyoruz.
2- İstediğimiz arkadaşlardan hâlâ kimse gelmedi. Bu durumla gerektiğigibiilgilenilmelidir.Durumlarıgerginolanların,çoksıkıaranıp
oradabuşartlardabirşeyyapamayanlarınyerininbaşkalarıyla,duru-
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muuygunolanlarladoldurulmasıbirçizgiolarakkavranılmalıdır.Bu
durum ilişkileri zayıflatabilir, ancak durumu uygun olmayan kişilerle
sürdürülenilişkilerinheranyokolabileceğini,sürekliliğinolamayacağı da açık bir gerçektir. Bize ilişkilerde süreklilik gereklidir. Bu durumdaolup,yanisıkıaranan,fazlabirşeyyapamayan,ancakdurumu
iyi, gelişmeye aday, ilerde başka şartlarda çok iş yapabilecek azimli
arkadaşlarızamangeçirmedenbizegönderin,basitşekildekayıpvermeyelim. Buna göre çeşitli bölgelerde böyle olan arkadaşları hemen
gönderebilirsiniz.SonAdıyamanörneğiteslimiyetinvardığınoktaiçin
ibretvericidir.Bunakarşımücadeleedilmeli,teslimiyetmahkumedilerekkitleleredirenmenintekkurtuluşolduğuanlatılmayaçalışılmalıdır. Adıyaman’da bu durumun ortaya çıkmasından biz ve oradaki arkadaşlarınihmalkarlığıvardır.Oradaaranırolarakadlarıbelirlenenarkadaşlar,buşartlardabirşeyyapamazlar.Onlarahemenhabergönderin,yerlerinitanınmayanarkadaşadevretsinler-böylekişilermutlaka
bulunabilir- ve kendilerini hemen bize gönderin. Doğan arkadaş Antep’e gönderilmişti. O da orada kalamaz artık. Onu da hemen uygun
birşekildealarakbizegönderin.Yerinetanınmayanarkadaşlarbırakılabilir, bu konuda biraz dinamik davranırsanız arkadaşların kaybedilmesiönlenebilir,yoksatehlikelidir.
3- Bin adet yeni bildiri gönderiyoruz. Çoğaltılabilecek yerlere örnekgönderin,diğeryerleredeuygunşekildebölüştürün,uygunyöntemlerle geniş çevreye okutulmaya çalışılsın, önemlidirler, güçlü bir
direnişyaratabilirler.Yirmibeştaneelbombasıgönderiyoruz,diğeristenilenişimdilikteminedemedik.Bunlar,bunugetirenarkadaştadırlar.
Eşyaiçinbizsözümüzdeduruyoruz,sizibekliyoruz.
4- Ekteki üzerinde İR yazılı olan paketi -İ…’a- gönderin. Size
Türkçe olarak gönderdiklerimizin yabancı dilde yazılmışıdır, bir adet
de Türkçe ekleyin, yanına bir de pusula yazın, dost çevrelere geniş
olarakokutsunlar.Onlardangelenhabervarsabizeiletin.Bunugetiren
-Hüseyin- arkadaşa da -İ…- yolunu öğretmek gerekiyor, eğer şimdi
uygunsa bilen arkadaşla gönderin öğrensin gelsin, uygun değilse en
kısazamandahazırlıkyapınöğretelim.Bumeseleçokönemlidir,aylardırbizburadahaberbekliyoruz,hiçbirşeyyapılmadı.Bukadarsorumsuzluk olmamalıydı, sorumlu olan arkadaşlar -Serd.- çok büyük
hatayapmışlardır.Bizebirkaçtaneçokgüveniliryolgereklidir,bunun
için en güvenilir arkadaşlar ve sempatizanlardan gerektiği kadar görevlendirilebilir,enkısazamandasonuçalınmalıvebizedebildirilme-

li,hazırdurumagelinmelidir.Bununiçin-Şırnak’taHüseyin-diyebirisivarmışmemleketinde,yanınızdakiarkadaşbiliyor,onasorunveo
adamdan da yararlanmaya çalışın. Ayrıca bunu getiren arkadaşın da
öğrenmesigerekiyor,bizelazımdır.
5- Newroz için birdiri uygunsa dağıtabilirsiniz, bu konuda tutuklu
arkadaşlardan gelen şeyler olursa yapabilirsiniz. Ancak birkaç tane
güçlüeylemyapılabilseçokiyiolur,eğermümkünsebukonuüzerinde durulmalıdır, diğer şeylerin tümünü engelleyecek sömürgeciler,
halkagösterilenyenibiryololurbudurum,önemlidir.
6- Önceki pusulada da yazmıştık. Bize hemen sağlam bir -teksir
makinası ile bir küçük daktilo- temin edip, bunu getiren arkadaşla
gönderin.Önemlidir,eğerbirişeyararsabirşeygönderebilirsenizsize
epeyceyardımcıolabiliriz,ihmaletmeyin.
7- Cezaevlerindeparasıkıntısıolduğunuduyduk.Arkadaşlarveaileleriyle ilgilenmenin en önemli görev olduğu bilinmelidir. Kaldı ki,
Hayri, Mazlum, Yıldırım gibi arkadaşların ailelerinin durumları uygundur, özel bir kişi gönderilerek hemen ilişki kurulup arkadaşlara
yardım edilebilir. İhmalkarlık veya plansızlık olmamalıdır, iyi, planlı
çalışmakgerekir.AlaRızgarivb.güçler,bizeçeşitlidüşmanağalarla
ilişki geliştirmeye çalışabilirler, Mardin ve Siverek’te araştırıp bize
bildirin,eğerböyleyseteşhirederiz.
Haberveistiklerimizincevabınıbekliyoruz...
Selam
25.02.1981
Felat
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Beyruttemsilciliğine!

a- Kurtuluş’la yapılan konuşma bir giriş niteliğindeydi. Çeşitli etkenlersonucuoluşankarmaşıklıkvedağınıklığınağırbirsorumsuzluk
olduğu,1975’lerdeelimizdeolmayan,olanaksızlıktanötürüulusalsorunundoğrubirkoyuşunubaşarıylagerçekleştiremedik.Bizimaçımızdan eksik olanın genç, yeni şekillenen bir grup oluşumuz, ilişkilerde
belirlibirkonumuetkileyecekgüçtenyoksunbulunuşumuz,sorumluluğudahaçokonlardaolmasıgerektiğinigösterir.Marksizme,halklarınçıkarınauygunolmayanbudurumundeğiştirilmesiiçinçokkararlı
olduğumuzveyenikoşullarınbunaelverişliolduğunuvurguladık.Bu
konularıkonuştuğumuzkişidendinleyebilirsiniz.Esasilişkileribenyineyürüteceğimvebundansonrakigörüşmenindeburadaolmasınakararverdik.Oradayapılabilecekgörüşmelerdedevrimamacıylailişkileri,ilkeveprogramesaslarınabağlanmasıgerektiği,bukonudabize
hakimdüşüncelerianlatmak,butemeldeuygunittifaklargeliştirmektir. Onları somut adımlar atmaya hazırlamak gerekir. Diğer mevcut
odaklarladabenzerişeylergeliştirilebilir.Önemliolanortadailkesizliği,şovenizmi,pratiktenyoksunluğu,düşmanagetirdiğikolaylığıgücümüzü yıprattığını vurgulamaktır. Yapılan görüşmelerin sonuçları
bildirilir.Önemliolarakdahakkımızdaçoktehlikeligeliştirilenpropagandanıniçyüzünübunlarakavratmak,ilkelitutumtakınmalarınısağlamaya çalışmaktır. Birçok durumları, mücadele ve görüşleri ortaya
koyarakişinardındakigerçeklerikavratmaktır.
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b- Burada, Kürdistan’da toparlanma doğrultusunda çabalar devam
edeceğebenziyor.Amaklasikaşiretçi,darburjuva,çıkarcı,ilkelanlayış; modern Kürdistan ve kurtuluş hareketinin uluslararası ve ülkede
önemliroloynayabilecekyasalbirmeclisinteşkilinizorlaştırmaktadır.
Çabalarımbukonudaalabildiğineeskilerizorlamak,olumlututumiçine girmezlerse teşhir etmektir. Önümüzdeki yaz böyle genel bir toplantıolabilir.BuaradaTürkiyeKürdistan’ıiçinbazıadımlaratılabilecek,amabundadaaynısakatlıklarvar.Uyduruk,güdülengüçlerleyapılangörüşmeleraslındafarklıgüçlerleyapılıyorsayılmalıdır.AğırlığaalınanÖz.,AlaRız.,KUKvs.değildahaçokbunlarınarkasındaki
güçveanlayışlardır.Gerçeklerinserilmesidahaçokbizeyararsağlayacağından devam etmek, özellikle modern bir cephe hareketini dayatmakböyleceboylarınınölçüsünüaldırmak.Budostolmasıgereken
güçlerinsorumluluğualtındayürütmeksondereceçıkarımızadır.Vakit
kaybetsebileönemlibirengelinaşılmasıolacaktır.Buadoradadürüst
çabalarlaanlamkazanacaktır.
c- Buçabalarımızözelliklesosyalistülkelerinuyarılarınıdadikkate
alarakuygunbulduğumuzuSov.elç.belirtebilirsiniz.Bukonudadaha
yakın müdahalelerini istiyoruz. Kürdistan önce Amerikan çakarlarına
çekildi(Barz.),şimdilerdeAvrupakanalına,sosyalistenternasyonale,
bloksuzluğaçekilmek,dahakötüyönlerekaydırılmakistendiğiadverilmedendikkatleriçekilmekamacıylabelirtilmeli.Bizkendimizbilelim.Onlardaçıkarır.FilistiniçindüşünülenAvrupayolugelecektebizimiçindeşimdidenelealınıyor.İsveç,BatıAlmanyailişkilerleilintili ele alınmalı. Biz ise tüm gücümüzle Kürdistan’ı devrimci yöntemlerlesosyalizme,sosyalistsistemeçekmekistiyoruz.Bukonudakiçabamızdahayakındesketlenmelidir.
d- Duran’ınbiryazısınıgönderiyoruz.Okuyun,değiştirelecekveya
eklenecek kısımlarla bütünleyerek hem genel toplantı için, hem de
kadroeğitimiiçinaraçolarakyararlanabilirsiniz.Buaradabuarkadaşındahaönceonbirsayfalıkyazısıgeneltoplantıyagirmesimuhtemel
arkadaşlara ihtiyaç üzerine, durumlara aydınlık getirmek için sunulabilir.Kendisideistedi.
e- Kayıpmektuptaacabaadımızkullanılarak,yanibizleFetahilişkisinibelgeleyecekbirdurumvarmıydı?Bunubilmekvegelişmeleri
buna göre beklemek gerekir. Açığa çıkma durumu olabilecekse veya
bukonudabirşeyleröğrenebileceksekçokiyiolurdu.Buaradabelge
veilişkigizliliğitamsağlanmalı.

f- Ben ayın sonunda sorun halledildiğinden gelemeyeceğim. Bant
dolduruyorum. Arkadaşı göndermeye çalışıyorum. Pasaport sorunu
var.D.Cephe’ninposaporttayardımcıolmasıgerekir.Bizeöylesöyleniyorbazıdostlarca.Ülkedensonbilgi-biraydır-gelmedi.Dergiyok,
teşhirleriyapıldı.Zararlarınaolur.Necoilearalarıçokbozuk.Haklarındabenzergörüşlerimizvar.CelalTalabanigelincedurumukoyacağım.Lib...gitmekistendi.Pasaportyok.Lib...elçiliğinebunabelirtebilirsiniz.Yardımcıolunmadı.Halbukivaadetmişlerdi.
Yoldaşçaselamlar
Ammar
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Ek: Gelenbuikiarkadaşdürüst,fedakarkadroadayıolabilecekdurumlarıvar.
Ama teorik, siyasal gelişmeleri sağlanmalı. Suruç’tan geçişte rol oynamışlardı.
Ayrıcaoranınkadroihtiyacıbiliniyor.
Bayan arkadaşlar var. Burada altı, orada da var. Eğer toplu siyasi-askeri eğitimleridüşünülüyor,şartlarelveriyorsazamanıdır.Olgunbir-ikiarkadaşınsorumluluğunaveripgeliştirmekgerekecek.Üzerlerindedurmayıgerektiriyordurumları.
Başkatürlükadrolaşmalarızor.Ayrıcayenibazıarkadaşlargelebilir.Sanırımsakıncasıyokveşartlarelverişli.
Bunubaşkabirseferdebildirin.

Şawk’a!

Ammar

Not: 03.03.1981tarihindeteslimalındı.
SalihCuma

1- Antepolayı,yenidönemeilişkinörgütveçalışmataktiğiniuygulayamayışın,gevşekilişkiveeskidüzendeçalışmaktaısraredişinaçıkbir
örneğidir.Sonucunnereyekadarvardırıldığıiyigörülmelidir.Yenidönemeilişkindarvegizliçalışmaesasıuygulanmazsa,düşmansaldırılarından korunmak mümkün değildir. Arkadaşlar ise bunu bir türlü kavrayamadılarvenasıldavranacaklarınıbirtürlübilememektedirler.Aynıdurumudiğeryerleredeuygulamakisteyeceklerdir,özellikleönemliyerlersürekliuyarılmalı,gereklitedbirleralınmalı,eğerçoksıkıarananvekorunamayanarkadaşvarsa,bizegönderilmelidir.Mardin,Siirt,Dersim,bundan
böyleençokhedeflenecekyerlerdir,gerekliönlemleralınarakburalardaki
ilişkilerimizkorunmalıdır.Antep’ebiliyorsunuz-Doğan-arkadaşgitmişti,
ondanhiçhaberalamadık.Neyaptığınıbilemiyoruz,ilişkikurularakbize
gönderilmeyeçalışılmalıdır,oradakendisibirşeyyapamaz.Antep’eolaylarıincelemekveyenidendarvegizlişekildebirilişkiyaratmaküzereuygunvetanıyankişiveyakişilertespitedilerekgönderilmelidir.Çalışmalara başlarken fazla acele edilmemeli, olaylar açığa çıkarılmalı, kişiler tanınmalıvesağlam,darilişkilerkurulmalıdır.Aceleetmeyegerekyoktur,
ancakoradadahaaçıklanmamışçokilişkilerimizvardırvebunlarıbirleştirmekveörgütlemeküzeremutlakailgilenmekgerekir.
2- Gücümüzölçüsündeşehitvetutukluarkadaşlarınaileleriyleilgilenmeliyiz. Gidip hatırlarını sormak bile önemlidir ve onları yeniden
canlandırır.Buişisedürüstveyurtseverinsanlar,ihtiyarlararacılığıylayapılabilir.Derik’te-AlaattinAktaş-denenkişininüzerinegidildiğini hâlâ duyuyoruz, bunun amacı hareketimizi yıpratmaktadır, bunu
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oradaki arkadaşlar yapıyorlar ve zaten kendileri sağlıklı değiller, bu
durumönlenmeli,okişininüzerinegidilmemelidir.Oradakiarkadaşlar
kendikafalarındandahaçokolumsuzluklaryapabilirler,sorumluarkadaşlaruyarılmalıvemeydanverilmemelidir.Ayrıcaoradakiarkadaşlarındurumuhakkındabilgiedinilmelidir.Cizre’dengeldiğinisöylediğimiz kişinin adı Selahattin Heyecan’dır. Oradaki arkadaştan durumu
sorunvehemenbizebildirinniteliğini.
3- Siverek’tenistediğimizkızarkadaşlardanbirisinigetirttik,diğerlerideSuruç’agitmişler.Oraileyakındanilgilenilmeli,bazıeylemler
yapmaya müsait ortam varmış, bir-iki kişi görevlendirilerek bu tür
şeyleryapılabilir.Ayrıcakalmasımümkünolmayanbazıkişilerbutarafa gönderilebilirler. Örneğin, Sedat, Mehmede Zele, Fuat, Mahmut
denenkişiler,Koçe(Zeki)denentopalarkadaşgönderilebilir.
4- Gönderdiğimizelbombasısayısıotuzdur.Öncedahaazyazmıştık,
ancaksonrabumiktaraulaştı.Bunlarıgerekirsekullanırsınız,gerekmezsebekler,sonrakullanırız.Zatenyakındagerekolacaklar.Ayrıcabirde,
Adnan Tüysüz denen adamın evindeki mermilerin yerleri bulunmuş.
Ceylanpınar, önceden gönderdiğiniz arkadaş varsa onu, yoksa Ferman
arkadaşadurumuiletinhemengidiporadanalsınlarvegötürsünler.
Gittiğinizdenberisizdençokşeyistedik.Bütünbunlarbellibirsürede
yapılacakşeylerdi.Ancakbazışeylerönealınmalı,planlıyapılmalıdır.Çok
yönlüçalışmasınıbilmekgerekir.Birişinpeşinegidipdediğeriniondan
sonrayabırakmakdoğruolmaz ve ilişkilerimizi yaşatmaz. Bunlar bilinerek,çokyönlü,gizli,sağlamilişkilerleçalışmalarıyürütmenizgerekir.İstediğimizşeylerinkarşılıklarıgelmelidir.Şimdiyekadargelmesigerekenler,
çokacilvebasitolanlarvardı.Ancakfazlabirşeyalamadık.Bizsizindışınızdabir şeyyapmıyoruz, yada çokzor oluyor, siz kendidurumunuzu
kavramalısınız.İstediğimiz arkadaşlardan ve diğerşeylerden hiçbirşey
gelmediğigibihaberbilealamadık.Bütünbunlarçokönemlişeylerdi.Ayrıcadurumlarveolaylarhakkındaikitaneküçükyazıdışındabaşkabirşey
alamadık.Halbuki,bizimçalışmalarımızsizdengeleceklerebağlıdırveancaksizedebutemeldeyardımcıolabiliriz.Sizböyledavranırsanız,bizde
fazlabirşeyyapamayız.Bunlarbilinerekgereklibilgigönderilmelidir.
Devrimciselam
04.03.1981
Felat

YoldaşHalit’e!*

14.4.1981tarihliikimektubunuzu18tarihli-yanılmıyorsam-mektuptansonraaldım.Dolayısıylaikimektubaverilecekpekcevapyok.
Amabudönemde,bukoşullardadeğil,malumkonularıtartışmak,sorunlara yolaçmak, çalışma bütünlüğü bozmak, önemsiz sorunlarla
kendini tatmin etmek, bunları akla getirmenin bile siyasi açıdan tam
bir köylülük, kişilik açısından ancak hastalığı olanların edineceği bir
meslektir.Cuma’nınyapısınınkompleksliğiyıllardanberiençokbeni
meşguletmiştir.Kezabaşkaarkadaşlar da.Bukonulardahareketeen
yararlı sonucu aldırmak ölçüsünü hedef alıyoruz. Resul (Resul Altınok-Davut)geldiğinizdekendisiylekonuşuldu.Bukonulargeneltoplantılardaelealınırvekararabağlanır.Yapıldığısöylenentoplantıgayrı-resmidir, bağlayıcı bir sonucu yoktur. Ayrıca yetersizdir. Beyrut’ta
partinin bir temsilciliği vardır. İlişki aracısı odur ve şimdilik buraya
bağlıdır. Aynı durumlar hem son mektupta Halit imzalı, hem Davut
(Resul Altınok) imzalı olarak işlenmiş. Resul -Davut- hâlâ ileri grup
esprisiylesürdürmeyeçalışıyor.Bendenöneriistiyor.Halbukibugörev temsilciliğe aittir. Temsilcilik en üst kademedir. Genel sorumlu
adınayetkikullanır.
Sorunların hafiflemesi, gerginliğin azalmasından bahsediliyor. İki
yıldırişkencealtındaMazlumlarındayazılarınıalıyoruz.Sorunlardağ
gibioradavehersaat,hersaniyeölümgerçeğialtında.Böylebirnitelemeyok.Bupartininkadrolarının,heleheleileridüzeydekadroları-
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nın,odakendiaralarındahiçciddibirçalışmavekazanımlaryaratmadan-gerekkamplar,gerekilişkiler-peşpeşesorunlarınısıralayıpoda
benimle görüşmeye -bir mektupla mümkünken- vardır deyip kendi
kendinitatminetmeyekalkmalarıgörevaçısındanbirhiç,davayabağlılıkaçısındanbirhafiflikişaretidir.Kaldıkinesorunlarvar?Maddi,
ev,dışilişki,kampvs.gibienönemlikonularzatenağırlıklıolarakçözümlenmiştir.Geriyenekalmıştır?Aylardırhangiorijinalçalışmapeşindekoşuluyor.Buaçıkçailkelliğini-enaçığıCuma’dagörüldü-görememeninsonuçlarınıörtbasetmek,kendiniyenilemektebaşarısağlayamamanınnedenleriniönemsizalanlardavelveleyebağlayarakhalledildiğinisanmakhastalığınınmevcudiyetinigösterir.
HızlasorunlaraelatılıpbaşarılısonuçlaralındığınısöylüyorDavut.
Öyleyse memnun oluruz. Kendine güveniyoruz. Ama hiç de sandığı
gibisonuçalınamıyor.Çözümolanaklarızorunluolarakdayatılmıştır.
Eğer bu arada birbirleriyle uyumlu, üretken bir çalışmaya girilseydi
çokdahafarklısonuçlaralınırdı.
Ayrıcabirmerkezkomitehavasıveriliyororadakiçalışmalara.Böyle bir durum yoktur. Yine çeşitli örgütlenmelerden bahsediliyor. Olsa
olsageçicigörevleriçinolabilir.Partiadınabukonulardaişyürütülürkendikkatliolmakgerekiyor.Çokdahadeğerliunsurlarvardır.Ayrıca
merkez komite daha yeniden seçilmemiştir. Tüm bu konular ilkelliği
aşamamanın,aşmakiçinkendindebüyükbirsavaşıbaşarıyagötürememenin, giderek bunu tüm örgüte hakim kılamamanın sonuçları olarak
görüyorum.Hepinizeeksikliklerinigörmek,hazırlıklarınıtamamlamak
fırsatınıtanıdık.Amakullanmazsanızgünahbizimolmayacak.Ölümkalımgünleriyaşıyoruz.Birgünüyaşamakbilebüyüksorun.Amaoradageneldekihavahiçdefazlaiçaçıcıdeğil.Bunudışilişkidekidiğer
kadrolariçindemiyorum,öncüolmayakendiniadaygörenleriçinsöylüyorum. Kamplarda arkadaşların birbirlerine düşman gibi baktığını
söylüyorResul.Bununortayaçıkmasıbirsuçtur.Suçlularınaçıkseçik
ortaya serilmesi gerekir. Ciddi bir komünistin sorumluluğu bütün
kamplar için yeterliydi. Halbuki onlarca varsınız ve sorunları büyütüyorsunuz.Ayıpolmuyormu?Kaldıkinebutipdüşmanlıklarıaçıkgeliştirecekserseriçıkar,nedegizlibirprovokatörokadardargüvenlik
altına alınmış bir alanda bunu başarabilir. Durumları izah etmek gerçektengüç.Cuma’nınçalışmasıikiyıldırbusonuçlarıdoğuruyor.Ama
sizlerdeepeydiniz,hiçdekamplardabudurumlarıgidermeyip,arttırıcı
yöndedavranışlaragirdiğindeyatacakdeğildiniz.Amayineneyapıldı?

Ne ciddi bir eğitim-teorik programı, ne sorunları olan ve yaratanlara
karşıdeğişikönlemleralmayıbaşardınız.Halbukibütünbunlarinisiyatifsahibibirkomünistinazçokbaşarabileceğiişlerdir.
Ülkedeki durumlar parlak değildir. Çok ağır durumlar ortaya çıkmıştır. Üstünden kalkabilmek için ilkellik mutlaka aşılmalıdır. Aksi
haldeuyduruk,basit,siyasi,eğitseldeğeriolmayançabalarlaoyalanmayalım.
Benbusatırlarısağlıknedenlerininelverişsizolduğukoşullardayazıyorum.Çoğuyerdensaltilkelliklerinihaykıransesleralıyorum.Etkilenmemekmümkündeğil.Benbunuhiçummuyordum.Dışalanıaçarkenasılgelişmeleriniburadadasürdüreceklerinibiliyordum.Amaçoğunlukla ilkelliğini “kutsal sorunlar” ardına sağınarak, anlaşılmayan
tiplerebürünerekhalledebileceklerinisanmakveyaböyleolmakbudurumlariçinLenin’inkullandığınamertliktabiriyleadlandırabiliriz.
Sonuçolaraksizlerinaranızdasorunlarbizibukadaruğraştıracakkadarönemlideğildir.Görevlerinizvardır.Dengeliveüretkenbirtarzdaçözebilmenizbasittir.Çünküeldekiolanaklarziyadesiylebunaelverir.
Çetin -Semir- gelmek istemiş. Sizle birlikte önümüzdeki on gün
içindegelebilirsiniz.Dahauzunkonuşmakaçısındanyararlıolursanırım.Diğerleridemektupgönderebilirler.Resul-Davut-dahaçoksorunu olan birkaç kampla uğraşmalı, bu arada boş kaldığında uygun
olanyazılaryazmalı.
Sık sık cepheden kritik bölgelerden arkadaşları çekme talebiniz
olumsuzlukyaratabilir.Herkoşuldabizsavaşmalıyız.Memduh’laveyayardımcısıylaolacakgörüşmedevarsaböylebirdurum-iki-üçgrubuçektiğinizisöylüyorsunuz-giderin,savaşkoşullarıkaldıkieniyisidir. Ayrıca onlar da sağduyu sahibidir. Bu karşılıklı anlayışlara bağlı
elealınmalı.İkidebiralalım,almayalımbiçimicıvıktır.BundansonrakiadımıHasanolarakkoyalım.
Y.selamlar
Ali*
-22.04.1981’dealındı*

Ali:PartiÖnderliği
Halit:MehmetKarasungur

*
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Gönderdiklerinizi-arkadaşveeşya-aldık,bazıgelmeyenler,eksiklervarherhalde.Öncedendebirkaçdefabelirtmişolduğumuzgibibazıkonulardakidüşüncelerimizikısacayenidenbelirtiyoruz.
1-Geneldurum:
Dünyadakigelişmelereparalelolarakbölgemizdedevrimcimücadelelerin gelişmesi ve karşı-devrimle giderek çatışmaya girmesi -bu konudagelişmelerinbuyönlüolacağıbizimgenelbakışaçımızdı-olgusu
giderekbelirginlikkazanmaktadır.YeniLübnanolayları,diğerülkelerdekikıpırdanışlarbunugöstermektedir.BugelişmelerfaşistTürkcuntasını sıkıştırmaktadır. Özellikle Avrupa cuntayı epey zorlamaktadır.
İçerdeTürkiyedevrimcilerineepeydarbevurdu,ancakbizimdurumumuzkendileriiçintambirçıkmazdır,içvedışpolitikasınıbelirlemede,
hattahertürlüilişkisindebizihesabakatmaktadır,tümgücüylebizitasfiyeetmek,propagandaylahalkınvedünyanıngözündedevrimciolmayancanilergibigöstermekvb.içinçalışmaktadır.Ancakiçvedışşartlar,ekonomikbunalımcuntanınaşamayacağısorunlardır,çözümlemesi
veistikraryaratmasışimdilikolanaksızdır.Dahakötüdurumlaradüşeceğişimdidenaçıkolarakgörülmektedir,ancakbunahazırlıklıolmak,
üzerimize geliş yöntemlerini iyi görerek tedbirli davranmak, ilişki ve
çalışmalarımızınepahasınaolursaolsunyaşatmakgerekir.Dışardaçalışmalar giderek daha da yoğunlaşmakta ve gelişmektedir. Dünya bi-
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zimle ilgilenmeye başlamıştır. Ancak içerden ne kadar çok materyal
gelirse,bizimçalışmalarımızokadarbaşarılıolacaktır,yanisizebağlıdır.Budurumagerekenönemivermemizzorunludur.Özellikleolaylar,
baskılarvemahkemelerhakkındaenyenibilgileriulaştırabilmelisiniz.
Diğer gruplarla da ilişkiler sürüyor, konuşuluyor. Ancak pek olumlu
gelişmeler,sonucagitmegibibirdurumşimdilikyoktur.Eskiolumsuzluklarındadiretiyorlar.Bizkendileriniepeysıkıştırmışdurumdayızve
dahadaçoküzerlerinegideceğiz.Siziçerdeherhangibirolayameydan
vermeyin,ellerindebizekarşıbirkozyapıyorlar.Bizimmücadelebirliğindenyanaolduğumuzdoğrultusundapropagandayaparsınız.

ve gerçekleştirilmelidir. Gelişmelerin güçlü olduğu, yoğunlaştığı ve
devrimci kadroların yetiştiği yerlerde hücreler de oluşturulabilir. Ancak görevini yapacak kadrolar olduğu şartlarda böyle örgütlenilmelidir. Ayrı baskı koşullarında devrimci örgütlenme ve çalışma biçimleri
hakkındaLeninveStalin’inyazılarıokunmalı,okutulmalıveşartlarımızauygulanmalıdır.Gruplarveçevrelerebunauygunkişileralınmalı,neyapacaklarıonlaraiyicekavratılmalı,ayrıcakendileriyleuygun
aralıklarla ve gizli biçimde ilişkinin nasıl kurulacağı kavratılmalıdır.
Aranan unsurların kesin gizliliğe uyması ilişkilerin aranmayan, legal
unsurlaradayanmasıçalışmalarınsürekliliğiaçısındankesinbirzorunluluktur.Rastgelegelişmemişinsanlararanırdurumadüşürülüpkadro
diye dışarı çıkarılmamalıdır. Bunlar büyük sorunlar yaratmaktadırlar.
Dikkatligörevlendirmeveilişkibudurumuortadankaldırır.Birkadroda devlet tarafından aranır duruma düşmekle olunmaz, kadro uzun
eğitimvemücadelesürecindençıkar.Özelliklekızlarakarşıdahadikkatliolmakgerekir.Evindenayrılıpdışarıçıkarılan,devrimciliktenbir
şeyanlamayanunsurlarmücadelemiziveitibarımızısıfıraindirmektedir-Batman’abukonudadikkatetmekgerekir.Birçokunsurunkıraçıkarıldığındansözedilmektedir.Babalarınınevindeotursunkitapokusunlar,böylekadroeğitilmezvebizböyleunsurlarakadrodiyemeyiz.
Kendilerinin yaptığı yetmiyormuş gibi, bir de bu tür unsurları bize
göndermektedirler.
Tutuklanmalardandersçıkarmak,özellikleAdıyaman,Antepvb.
durumlarıdikkatealmakgerekir.Sömürgecileruzunbirmüddethiçbir şey yokmuş gibi davranarak bölge hakkında geniş bilgi toplamakta,yarattığıbuortamdadevrimcilerintedbirsizdavranışlarından
yararlanmaktadır. Yeterli bilgi ele geçirdikten sonra önemli noktalard an başl ay ar ak ser i oper asy onl arl a tüm devr imc i ilişk il er i
yoketmeye çalışmaktadırlar. Veya Adıyaman gibi istikrarsız, eğitilmemiş, ancak bölgenin her şeyini bilen unsurlardan yararlanılarak
onlardan aldığı bilgiyle iş yapmaktadırlar. Bu durumlar bilinerek
bölgedebirşeyyokdiyerekdavranılmamalı,gizliliğeveişlerdetitizliğeherzamanriayetedilmelidir.Gereksizunsurlaragörevverilmemeli, ilişki içine alınmamalı, bu tür unsurların bildiği ilişkiler
değiştirilmeli,zararverecekunsurlargüvencealtınabirmüddetalınarakilişkileronunbilgisidışınaçıkarılmalıdır.Görevvesorumluluk,oseviyeyeuygunarkadaşlaraverilmelidir;eğerbiryerdeböyle
seviyeli arkadaş yoksa, rastgele birine ille de burada sorumlumuz

2-Örgütlenmeveçalışmabiçimi:
a- Örgütlenmehakkındakigenelanlayışımızısizeaçıklamıştık.Bunarağmençeşitliyerlerdebukonudayanlış,hatalıveolumsuzdavranışların olduğu açıkça görülmektedir. Askeri ve siyasi örgüt ayrımı
hâlâyaşanmaktadır(Dersim),rastgeleyetersizunsurlaragörevvererek
komitelervesorumluluklaroluşturmaçabalarısürdürülüyor(Batman),
denetimsizlikveolmamasıgerekenolaylarınortayaçıkması(Mardin)
vb.yanlışlarhâlâyapılmaktadır.Bütünbunlarasonverilmelidir.Askeri ve siyasi örgüt ayrımı yoktur. Çeşitli komiteler veya temsilcilikler
şeklindekigenişörgütlenmedeyoktur.Ülkeiçinderesmipartiilişkileri yoktur, aday ilişkiler, sorumluluklar ve bunların etrafında sempatizanlar,taraftarlarvardır.Grupçalışmalarıyürütülmektedir.Resmiilişkilereburadanvarılacaktır.Bunuherkesbilmelidir.Örgütlenmeyibunagöreyaparakböylebiranlayışyaratın.Herkeskendinişuveyabu
sorumlusuilanetmesin.Böylegörevlendirmekesinolarakyapılmasın.
Kendilerinibirtaraftar,sempatizanolarakbilsinlervepolistedeböyle
söylesinler.Boyboyörgütelemanlığıtüredi.Meydanvermemekgerekir.Bunagörebirbölgesorumlusu,birveyaikideyardımcısıbulunmaktadır.Bunlardan meydana gelen gizli çekirdek etrafında çeşitli
gruplar veya çevreler oluşturulmalıdır. Bunlar okuma ve eğitim, propaganda, eylem, bildiri dağıtma, istihbarat vb. ihtiyaca göre çeşitli
grupveçevrelerolmalı,bunlarlaişyapılmalıdır.Bunundışındakomite veya filan yerin sorumlusu diye bir şey olmamalıdır. Bu grup ve
çevrelerde kendilerini parti taraftarı olarak görmeli her yerde, poliste
deböylesöylenmelidir.
Dargizli,legalgüçleredayanan,önemligörevleriyapmaklagörevli
ağından oluşan bir örgütleme ve çalışma biçimine mutlaka uyulmalı
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olsun diye görev verilmemeli, boş bırakılmalıdır. Harekete dinamit
koyacak sorumlularla çalışma yapmaktansa bir müddet çalışmaları
dondurmak, ilişkilerimizi böyle bekletmek daha iyidir. Buna kesin
olarakuyulmalıdır.Bazıyerlerdeeğerçalışmayapacakyeterliarkadaşımız yoksa, çalışmaları bir müddet dondurabiliriz, bu durumu
sempatizanlarımıza bildirir, ben sorumluyum diye çıkacak kimseye
kanmamalarını söyleyerek ve çeşitli çevrelere ne yapacakları hakkında bilgiler vererek, ilişkileri bir müddet öyle bırakabiliriz. Tutuklanmaları engellemek için ilişkilerde legal unsurlara dayanmak,
gizli çalışma kurallarına uymak, bu doğrultuda yeni yöntemler yaratm ak ger ek ir. Ant ep’tek il er gib i kahv el erd e dol aş ar ak, Batman’daki gibi caddeleri ölçerek sömürgecilere karşı mücadele edilemez,buşartlardasömürgecisaldırılarboşaçıkarılamaz.Kendisorunlarıaltındaezilen,sorunlarınıbizeyüketmeyeçalışanunsurlara
kes in gör ev ver ilm em el i, bu tür uns url ar dışt al anm al ı. Tehl ik el i
olanlar,yanibizezararverecekunsurlar,ilişkilerbilgisidışınaçıkarılanakadarkorunduktansonradıştalanmalıdır.Bizbirsavaşörgütüyüz,savaşmakisteyenlerbizimleolabilir.Ancakgörülenodurki,
birçok güç kendi kişisel vb. sorunlarını bize çözdürmek için bize
gelmekte,bizimlebirlikolmakta,bizihayırkurumunadöndürmeye
çalışmaktadır.Budurumlaravebutürkişilerekesinolarakyervermemekgerekir.
b- Ayrıbiraskeriörgütlenmemizyoktur.Bölgedekiçalışmalarabağlı
olarakherbölgedeeylemyapabilecekiki-üçgrupoluşturulmalı-bölgedekiilişkilerimizingücünegöre-,bunlarnormalçalışmalarınıyürütürkeneylemgerektiğindedeeylemyapmalıdırlar.Bukonuda,bugruplaraalınankadrolareğitilmeli,silah,malzemevb.teminedilipyığılmalı,
çoksayıdahedefekarşı,onunhakkındaistihbarattoplanmalı,keşifve
planyapılmalıvb.hazırlıklaryürütülmelidir.Çoksayıdahedefeyönelikeylemyapmayahazırhalegelmeliyiz.Ajanveihbarcılarınelebaşlarınavemaddiihtiyacıtemineyönelikeylemleryapılmalıdır.Özellikle
verilebilecekidamcezalarınakarşı,bölgelerdeeylemgruplarıveplanları hazır olmalıdır. Mutlaka seri eylemlerle tepki göstermek gerekir,
bununiçinhazırlanılmalıdır.Bütünbunlarıbölgesorumluları,kendilerinebağlıeylemgruplarıylayapabilirlerveyapmalıdırlar.
c- İhtiyacagörebölgeveyamerkezadınabildirimutlakadağıtılmalıdır.Herbirveyabirbuçukaydabirbildirimutlakadağıtılmalıdır.Bunuyalnızbizdenbeklemekolmaz,birbildiribizdengelenekadarbir

aygeçervesizbunuyapabilirsiniz.Eğermerkeziseviyedebildiridağıtamazsanız,sorunubirbölgeadınahazırlananbirbildirideanlatırve
bubildiriyitümülkededağıtabilirsiniz.Enönemliolarak,uygunyöntemlerleveuygungrupveyaörgütlerle,gücümüzölçüsündevegizlilik
kurallarına uygun olarak her bölgede propaganda ve ajitasyon çalışmaları mutlaka sürdürülmelidir. Bunun için de somut şartlara uygun
yöntemlerbulmakönemlidir.Ancakhiçbirşart,durum,propagandave
ajitasyonçalışmalarınınyapılmamasınanedengösterilemezvebufaaliyet engellenemez. Aynı şekilde varolan kadroların eğitimi, kadro
adaylarınınsürekligeliştirilmesiiçinuygunbiçimlerdeçalışmasürdürülmelidir.
d- Tutukluarkadaşlarlauğraşmak,onlarınetrafındadevrimcimücadeleyi yürütmek, bugün yapabileceğimiz en önemli çalışmadır. Buna
göre:
-Tutukluarkadaşlarabiryazıyazınvebuyazıdaşunlaradayerverin: “İçinde bulunduğumuz koşullara uygun olarak bizden ne tür bir
mücadeleistiyorsunuz,sizenasıl,hangiyöntemledahaetkinbiryardımda bulunabiliriz? Mahkemeye çıkış koşullarınızı bize bir yazı ile
bildirebilirseniz -yazı gelirse hemen bize ulaştırın-. Çeşitli konularda
başkahertürlüyazıveönerilerinizibekliyoruz.Kitlelerivetutukluları
tedirginetmekiçinmahkemeleriaceletutuyorlar,çoksayıdaidamistiyorlar,bunuyapamayacaklarıkanısındayız.”Ayrıcadurumlarıhakkındagereklibilgileriverirsiniz.
-Budönemdeyapılacakönemlivebasitbirgörevdetutukluarkadaşlarınaileleriyleilişkiveailelerinörgütlenmesisorunudur.Bukonuda, bu kadar basit olmasına rağmen ciddi örgütlü bir durum yaratılamadı. Böyle ağır davranılmamalı, ortaya çıkan olgulara göre durumu
değerlendirerekuygunörgütlenmevemücadelebiçimibulunarakuygulanmalıdır. Aylar geçmesine rağmen, ne ailelerle düzenli bir dayanışmaoluşturulabildi,buolmadığıiçintutukluarkadaşlarladadüzenli
ilişkikurulamadı.Arkadaşlarıngönderdikleriçoksayıdamateryalailelerindekaldıvebizimelimizehâlâgeçmedi.Budurumadasonvermek, çeşitli biçimlerde ilişkileri örgütlemek gerekir. Bunun için bazı
arkadaşların, örneğin Mazlum, Hayri, Yıldırım vb. arkadaşların kardeşleri veya anaları görevlendirilebilir, bunlar bu işi çok iyi, hem de
gönüllü olarak yaparlar. Uygun ailelerle konuşulur, yapacağı şeyler
iyice kavratılır, onlar gidip diğer tutuklu aileleriyle konuşurlar, ilişki
geliştirirlervekendiaralarındatutuklularayardımetmek,ortakhare-
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ketetmekiçinbirlikoluşturabilirler.Böylebirçalışmayapılmalı,aceleolarakyürütülmeli,mahkemelerekalabalıkolarakailelergetirilmelidir. Ayrıca bu çalışmalarla aileler gösteri yapabilecek kadar örgütlü
duruma getirilmeli, bu konuda hızlı hazırlıklar yapılmalıdır.Önemli
durumlardaserigösterileryapmakgerekir,mutlakayapılacaktır,ailelerişimdidenbudurumahazırlamalıyız.Ayrıcaçeşitlitutukluveşehit
arkadaşlarınaileveyaçocukları,ana-babalarınınbakımamuhtaçolduğunu,fakatilgilenilmediğiniduyuyoruz.Butürdurumdaolanlarailelerleilgilenecekkişilercebaşkaailelerinyanınayerleştirilebilir,bukadar taraftarımız var, az sayıda insanı yerleştirecek yer bulamamak
mümkün değildir. Ancak önemli olan bunlara sahip çıkmasını ve bu
işinnasılyapılacağınıbilmektir.Görevverilenarkadaşlarınaileleri,bu
türdurumdaolanarkadaşlarınyakınlarınıdatespitederek,başkayerlerde,başkaailelerinyanınayerleştirilmelidir.
-Mahkemetutanakları,resimleri,verilencezalarınörnekleri,iddianameler,Diyarbakır’dayargılananvetutuklubulunanarkadaşlarıntümünün isim listesi, diğer cezaevlerindeki arkadaşların isim listeleri,
idamıistenenarkadaşlarınfotoğraflarıvb.çeşitlikonulardaçoksayıda
bilgi, belge, zengin materyal bize ulaştırılmalıdır. Bu konu üzerinde
her seferinde duruyoruz, çok önemlidir, ancak pek bir şey alamadık.
Televizyondan fotoğraflar çekilebilir, işkence izleri fotoğraflarla belgelenebilirvb.
e- Önemliolanmücadeleninbütünlüğünüveiçerisindeolduğudurumudoğrudeğerlendirebilmekvebudoğrultudagelişendurumlarda
neler yapılacağı hakkında sürekli düşünerek çözüm aramaktır. Böyle
yapankişilermutlakaendoğruyubularakuygularlarveyaazhatayaparlar. Buna göre sürekli somut durumları, gelişmeleri değerlendirip,
yapılması gerekenleri bularak uygulamalısınız. Zaten yapamayacağınızkadarağırilişkikalmamıştır.Bazıönemlisorunlarvar,onlarında
nasılyapılacağıaçıkortada,bunagöreçalışmalarıbaşarılıolarakyürütebilirsiniz.Dikkatedilecekbirolguda,birteksorunlailgilenipdiğerlerini unutmamaktır. Sizin gibi sorumluluk alan arkadaşlar ve geneldetümdevrimciler,mücadeleninbütünlüğünükompleolarakdüşünürveçeşitlimücadelebiçimlerini,değişikalanlardaveaynızamanda
örgütleyerek yürütürler. Birinin peşinden gitmek diğerlerini bitirir ve
mücadeleyideçıkmaziçinesokar.Budurumadikkatederek,hertürlü
sorunlailgilenmeli,hepsinekafayormalısınız.
f- Sömürgecilerinözelönemverdiğivehedeflediğibölgelerolabilir,

kaldıki,zatenhepböyleyapıyorlar.Butürbölgeleredikkatetmekve
gereklitedbirlerialmakgerekir.Eğertedbirsizkalınır,yanibölgetümdenvehertürlüilişkiyleezilmeküzerehedeflenirse,özelliklebölgede
çoksıkıaranansorumluarkadaşlar,yakalanmamakiçinilişkileriçeşitli
çevrelerebırakarakvedondurarakbaşkabölgelereveyabizegelebilirler.Budurumubölgesorumlusuolanarkadaşlarbilmelivebizegelme
yollarınısürekliaçıktutmalıdırlar.Yakalanmamakiçinbugereklidir.
g- Yukarıda yazdığımız konularda, tüm bölge sorumlularına acele
olarak açık ve geniş bilgi ve talimat hemen verin, burada belirlenen
örgütveçalışmaanlayışınamutlakauyulmalıdırveyanlışlardüzeltilmelidir.
3-Çeşitlidiğermeselelereilişkinönerilerimizşöyle:
(İ…’a)arkadaşgönderebileceğinizidedahaevvelbelirtmiştik.Oradaki arkadaşlara şunu iletin: -Dr. İbrahim Turan- adında birisi İsveç’tengeliyor.KDP’densorsunlar,görürlersebuadamdanyardımisteyebilirler, kim olduklarını söylerlerse yardım eder. Yekiti ve MahmutOsmanileilişkilerimizvardır,arkadaşlaronlarlailişkiyegeçebilirler.İ-KDPveI-KDP’yeyakınsorumluarkadaşıngeleceğini-bir-buçukayiçinde-onlargelenekadarbekleyin,onlargelirsedahakapsamlı ilişki kurarız desinler. Gelebilmek, yani gidebilmemiz için yol sürekli açık tutulmalıdır. Arkadaşlar çeşitli ilişkilerle sorumlu arkadaş
gelenekadaridareedebilmelidirler.Hakkari’denteksirorayaaktarılarak bildiri oradan basılabilir. Orasıyla yakından ilgilenmeliler. Savaş
denen unsur sorun yaratıyormuş. Ayrıca çeşitli gruplar dağılıyormuş.
BurasıhakkındabilgiyiDerik’tekiAliarkadaştanalabilirsiniz.Ancak
uygun çalışmalarla diğer grupların kandırdığı dürüst yurtseverlerin
sempatisini kazanmak mümkündür, önem verilmeli. Dağlık alanlara
doğru çalışmalar kaydırılmalı ve mutlaka ilişki geliştirilmeye çalışılmalıdır.Mutlakayoluaçıktutacakvebutürçalışmalarıörgütleyecek
birsorumluolmalıdır,eğeryoksauygunbirkişigörevlendirmelisiniz.
Bubölgedekisorumlu,oradakiarkadaşlarlavesizinleikiyönlüilişki
sürdürmelidir.Sömürge’ninilişkilerininlaçkaolduğudoğrudur,buarkadaş kaldıramaz oradaki ilişkileri, denetlenmeli, gelişi güzel davranışlarlailişkilerimizezararvermemelidir.Dahabaşkauygunarkadaşlarladenetimveilişkisürdürülür,oarkadaşdayapabileceğiuygungörevlerealınabilir.
4-ÇeşitliBölgeler:
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Birdefaşunuyenidenbelirtelim;özellikleilişkilerinsürdüğübölgelerde,çoksıkıaranansorumluarkadaşlarvardır,buarkadaşlarınyakalanmamasıönemlidir,bununiçinbuarkadaşlarsıkışıkandaayrılıpbize
gelebilmelidirler, bu yolu bilmeliler ve açık tutmalılar. Bunun dışında,
çoksıkıaranan,yakalanmasıbizeçokzararveren,devrimciolmaktakararlı,azimli,çalışkan,fedakar,zorluklarıgöğüsleyenvesorunyaratmayan,güvenilir,sağlıklıeğitildiğindeaskerivesiyasikadroolabilecekarkadaşlardanoradakalmasızorlaşanlarıbizeveya(İ…’a)gönderebilirsiniz.Bununiçinsayıyoktur,nekadarolursaolsun,yeterkiyukarıdabelirlediğimizkurallarauygunolsun,yakalanmamalarıönemlidir,gelebilirler.Ancaksorunyaratan,devrimciolmayaazmiolmayan,hasta,sağlıksız,devrimcianlayıştanuzakunsurlarıbizegöndermeyin.Butürunsurlar gönderildiler, hepsi de başımıza beladır, onlar nereye giderlerse
gitsinler,bizdertbabasıdeğiliz,hayırkurumudeğiliz,bizedevrimcigerekir.Batman’danoradakiarkadaşnekadardevrimciolmaktanuzakinsanvarsa,nekadarhastavarsaburayagönderdi,hepsidebaşımızabeladır. Bu arkadaş büyük hata yapmakta, giderek suç işlemektedir, çünkü
burasınıkendisiçokiyibilmektedir.Dahadagöndereceğinisöylemektedir.Gelenlerikesinolaraksiziyicekontroletmelisiniz,uygunolmayanlarıgeridöndürmelisiniz,kaldıkibölgedenhaddindenfazlaadamgeldi,
hâlâ bu tür unsurlar gelirse sorumlusu siz olacaksınız. O arkadaşa bu
yaptığınınağırsuçteşkilettiğinibelirtmelisiniz.
a- Dersim-Elazığ:Bölgecanlı,darbeyememiş,ancakdikkatliolunmalıdır. Sömürgeciler saldıracaklardır. Biz oradan mutlaka arkadaş
alacağız,azsayıdakalanarkadaşlarıdaörgütlemekdahakolayolacaktır.Bingölsorumlusuaracılığıylabubölgeyleilişkikurulabilir,orayla
iseilişkinizzatenvar.Ayrıcabubölgeye,şuadresedirektvegenişbir
talimat gönderin: (Süt fabrakası bekçisi Ali Kaytan fabrikada yoksa,
fabrikanınkarşısındaMustafaSöylemez’inevindensorulur.AliKaytan’a pusula verilir. “Cuma’ya ver” denilir.) Cuma arkadaşa hitaben
yazarsınız,altınaAbbasdayazabilirsiniz,rumuzdaotanır.Bubölgeden: (Veli -Şirket’in kardeşi- Fuat, Hayri, Şah, Cengiz, Kazım Kulu,
AliCemal,Telsiz,Meriç,Cahit-Garip-,FadimeKulu,Azime-Şimal-,
Çiçek,Semra,Güllü,Gülşen)adındakiarkadaşlarenkısazamandaistenerek getirilmeli ve bize gönderilmelidir. Ayrıca durumu yukarıda
belirlediğimiz kurallara uyan ve orada kalamayan daha fazla arkadaş
dagelebilir.Askerivesiyasiörgütayrımıvar,buhemenortadankaldırılmalıdır.Ozamançoksayıdakadrovardır,dahafazladaarkadaşge-

lebilir.Bölgesorumlusu(Cuma)oradakalacak,ancakçoksıkıştığında
yakalanmamakiçingelebilir,böylebelirtilebilir.
b- Kars:Burasıhakkındahiçbilgimizyoktur.Bazıtutuklamalaroldu,ancakdurumubilemiyoruz.Burasıileilişkikurulmayaçalışılmalıdır.BuradaFikretYaşarveAbbasismindeikiarkadaşvardı,gelmeleriniistemiştik.İlişkikurulursagetirilmeyeçalışılmalıdır.Başkauygun
kişiler diğer tarafa gönderilebilir. Bize burası hakkında bilgi göndermeyeçalışın.
c- Bingöl: Dersim ile burası aracılığıyla ilişki kurabilirsiniz. Bu
bölgeyle ilişki kurduğunuza göre, burasıyla yazışabilirsiniz. Rumuzu
Klan’dır.BölgesorumlusuarkadaşMahir,ilişkilerivegelişleriörgütlemeli, diğer arkadaşla Cemalettin ilişki kurdurmalıdır. Ancak çok
aranmaktadır, sıkıştığında gelmelidir. Ayrıca gelişlerin sonuna doğru
eğerilişkileriyürütecekbaşkabirarkadaşasorumluluğudevredebilirse, kendisi de gelebilir. Burada iyi bayan arkadaşlar vardı, bunlardan
yukarıdabelirlediğimizkurallarauygunolanüç-dörtkişibizegönderilmelidir hemen. Ayrıca burada yığılmanın olduğu söyleniyor, çok
aranan en ileri unsurlardan birkaç grup erkek arkadaş isteyip hemen
bize gönderin, ancak yukarıdaki kurallara uygun olsun. Mümkünse
Hayri arkadaşın bacısı getirilsin. Karakoçan’da iyi arkadaşlar vardı,
oradandaarkadaşgönderilmelidir.
d- Diyarbakır: Bu bölge hakkında da yeni bilgi gönderilmelidir.
Özellikle mahkemelerin yapıldığı şu günlerde biraz daha canlı çalışmalıdırlar.Öncebirkaçkişiburadandaistemiştik.BuraveÇermik’ten
birgrupkurallarauygunarkadaşbizegönderilmelidir.
e- Siirt: Ali ve Sami arkadaşların yakalanmaları önemlidir, buna
uygun tedbir olmalıdır. Bölge çalışmaları zayıftır ve arkadaşların yakalanmasındandahadaönemlideğildir,dondurulabilirde.Onuniçin
uygunkorumavetedbirolmalıdır.Veyailişkilerdarbirbiçimdezayıflatılarakbaşkasınabırakılıp,malzemelerkorunarakbirmüddetgelebilirler, biz buradan bazı işlerin yapılmasını birlikte kararlaştırabiliriz.
Gönderilenlerin -bize- büyük çoğunluğu gereksiz, sorun yaratıyor,
devrimciolmayacak,biraydırbizesempatiduymuşinsanlar.Bizbunlarıbaşımızabelamıedeceğiz,neylebunlarınihtiyaçlarınıkarşılayacağız? Böyle olmaz ve olmamalıdır, arkadaş uyarılmalıdır. Kaldı ki
bizistemedenkendibaşınaoradabaşınabelaolanlarıgönderiyorburaya,bunebiçimanlayıştır?Muratdenenunsuragüvenilmemeli,denetlenmelidir, ortam bulursa her türlü pisliği yapabilir. Faki’nin çok bü-
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yükhatalaryaptığıvebizezararlarverdiğiaçıktır.BudurumunbirortağıdaAliarkadaştır.Bizkendisiniortaksorumlukıldığımızhaldeen
küçükbirmüdahaleetmemiştirbuduruma.Faki’ninçalışmalarıirdelenerekbizeaçıkvegenişraporedilmelidir.
AyrıcaoZekidenenunsurunhatasısuçavarmıştır.Bukadaraçık
çalışanbirkişinasılyakalanmamıştırşimdiyekadar.Şüpheuyandırıcıdır.Kesindenetimaltındatutulmalıveilişkileriiyiceincelenmelidir,bizeraporedilmelidir.Yakalanmasıhalindezararlıolur,korumaya almak gerekir. Silvan’ın bu duruma gelmesi nasıl olmuştur?
Bizebilgiverilmelidir.Ayrıcabölgedeyanlışörgütlenmeveçalışma
yöntemi uygulanmaktadır. Devrimcilikten haberi olmayan, ancak
“ben desizdemin”diyenunsurlaragörevverilmekte,onlarlakomite
veya temsilcilik oluşturulmaktadır. Hâlâ işçi, kadın, gençlik, bilmem ne sorumluları oluşturulmaya çalışılmakta, bir yandan da hiç
kadroolmadığındansözedilmektedir.Pekibusorumlularnediröyleyse?Devrimciolmayanlarapartiyibitirmeleriiçinyetkimidağıtıyoruz?Budurumaenkısazamandasonverilmeli,örgütlenmeyukarıda belirlediğimiz biçimde yapılmalıdır. Kurtalan’da ilişkiyi yürütecekkimseyokamabulacağızdeniliyor,sankibirisikaybetmişde
bizimkilerbulacaklar.Acabagittiklerindenbuyanakaçkadroeğittiler? Nereden bulacaklar bu sorumluyu? Olmaz böyle şey. Biz sorumluluğu ancak devrimcilere verebiliriz. Eğer varsa devrimciler
verilsinsorumluluk,yoksaeğerolduğugibikalsınoralar,külhanbey
yetiştirmeye hiç de niyetimiz yok. Cenaze gibi. Olmayan yerlerde,
çeşitliçevrelereşimdilikkimseninsorumluolmadığı,kimseyeinanmamalarıgerektiği,sonrailgileneceğimizsöylenereköylebırakılabilir.Ancakyanlışlıkvegereksizliklerhemendüzeltilmelidir.Buraya -bize- kurallara uygun olmayan hiç kimse gönderilmemelidir.
Çok sayıda kızın kıra, oraya-buraya çıkarıldığından söz edilmektedir. Bunların durumlarını bilmiyoruz ve kuşkulanıyoruz, devrimci
olmadanhiçkimseyibabasınınevindenalmamakgerekir,helekibu
dönemde.İtibarımızısıfıraindirebilirler.Bunlariyidenetlenmelidir,
durumlarıhakındabizebilgiverilmelidir.Bizegönderilecekolanlar
iseyukarıdakikurallaramutlakauymalıdır,uymayanlargelmemelidir.
Ramanlarla çatışmaya dikkat etmek gerekir, bu dönemde o tür çatışmalarbizeçokzararverir.İhbarcılarınelebaşlarıüzerinegidilebilir,
eğerbizesaldırmıyorlarsaböylebirçatışmayagirmemek,provokasyo-

nagelmemekgerekir.Cengizarkadaşındurumuhakkındabilgiverilmelidir. Ali arkadaşın Ahmet Kurt arkadaşın ailesine karşı tavırlarını
oldukçafeodalcevedevrimciliktenuzakolarakbuluyoruz,bunukendisine iletin. Böyle davranamazdı. Bir yıldan beri fotoğraf istiyoruz,
ailesinin vermediği söyleniyordu, böylece neden vermediğini öğrenmişoluyoruz.Ayrıcabukonuyusenaraştırvebizedoğrubilgigönder,
en geniş olmalı. Yukarıdaki satırları Ahmet’in kardeşinin mektubu
üzerine ve Ali’den yaptığı alıntı üzerine yazıyoruz, elbette doğru değilsebizdedüşüncelerimizideğiştiririz,ancakarkadaşbukonudabize
hiçbiraçıklamayapmamış,bundanoiddialarıkabulettiğinisanıyoruz.
Sen bizim adımıza Ahmet’in ailesine bir kişi, gerekirse bir mektup
gönder. İyi bir fotoğrafını al ve en kısa zamanda bize ulaştır. Buraya
gönderilecekadamlardaGirginörnekalınmalıdır.Gereksizsorgulama
vb.şeylerartıkbitmeli,birçekidüzenverilmelidir.
f- Mardin:Bubölgeüzerindeduracaklardır,gerekliönlemleralınmalıdır.AyrıcaSakallımeselesihakkındabizegenişbilgiverilmelidir.
Ömerarkadaşınbukonudadatedbirsizkalışı,bizeepeyzararvermiştir.Budurumdaartıkoradakalamaz,builkeleredeaykırıdır,zatenbu
işleri kaldıramamaktadır. İlişkileri hemen devrederek -kimse olmazsa
Aliarkadaşadevretmelidir-bizegelmelidir,bekliyoruz,kendisiyleişlerimizvar.AyrıcaMedihaadındakibayanarkadaşıdabizegönderin,
orada daha denetleyemezsiniz, yakalanır ve sonuçta bize zarar verir,
bironudenetleriz.DerikliburadangelenMehmetdenenunsurusıkıştırmasınarkadaşlar,evindekalsınveşimdilikkendisinikorusun,çevresindeolanlarhakkındabilgiverirseyeter.Ayrıcailişkileriyicedaraltılıpişlerçeşitligrupveçevrelerebırakılabilirseveazsayıdakibunları
da Ali arkadaş denetleyebilirse, uygun zamanlarda oradaki Ferman
Şapkalıvb.birkaçseçkinarkadaşıdagönderebilirsiniz,enuygununasılsaöyleyapın.Köylüleredurumumuzkavratılırsa,onlarkendiaralarındaveenilerileriörgütlenerekpropagandayürütülebilir.İstediğimiz
ikiÖ...veM...mutlakagelmelidirler.
g- Diğerbölgelerleilişkikurmayaçalışınvebizebilgiverin.Ankara’danarkadaşalıpgönderebilirsiniz,orasıhakkındadabilgiverin.O
yol meselesi üzerinde durulabilir ve çeşitli güçlerin yardımı dikkatli
bir şekilde alınabilir. Sakallı ve kız Batman’da nerede ve nasıl yakalanmışlar,kiminyanınagitmişler,bilgiverin.Eksikgelenonbirtaneyi
bizaldık,pusulagitmişolduğuiçinyazamadık.
Bizimleilişkilerinörgütlenmesidüzensiz,gereklidikkathâlâgöste-
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rilmiyor. Arkadaşlar büyük tehlike altında tesadüfen gelmişler. Gönderdiğiniz malzemeyi bir ayı aşkın süre sonra ancak alabildik, arkadaşlargönderemediler.S...arkadaşlayenidenkonuşun,arkadaşönemsemiyorveyaörgütlemesinibilmiyor,birlikte,amamutlakadüzenlibir
hale kavuşturun. Sömürgeciler daha çok sıkıştıracaklar, böyle kalırsa
ilişkilerimizkesilebilir.
Yoldaşçaselamlarvebaşarılar

Şawk’a!

23.04.1981
Felat

Gönderdiklerinizialdık.Ancakbunlarıalmadanöncesizeönerilerimizi geniş olarak belirtmiştik. Orada belirttiğimiz tüm şeyleri aynen
yeniden öneriyoruz, değiştiriyoruz ve onlara ek olarak şu önerilerde
bulunuyoruz:
1- EktekiŞark’ayazılanpusulayaekleyeceğinşeyleriekle,tarihve
rumuzyazarak,göndereceğinbaşkaşeylervarsa,birliktegönder.Oradabelirlenenlerdoğrultusundahareketetsinler.Çevrebölgelerdenarkadaşgönderebilirsenizgönderin.
2- EktekiKlan’ahitabenyazılıolanpusulayıokuyun,ekleyeceğiniz
şeylervarsaekleyin,Bingöl’egönderin.Bundansonrasürekliyazışacağınıziçin,aranızdarumuzoluşturun,rumuzuveadresinideonayaz,
yanipusulayaekle.Oyöredegörevlibuarkadaşolacaktır,bunagöre
bölgeadresleri,rumuzlarıvarsasendepusulayayaz,ayrıcaöncekipusulada yazdığımız burada eksik kalan şeyler varsa ekle, en kısa zamandavesağlambirşekildeulaştır.Kendisindenadresiste,ayrıcabize belli aralıklarla sürekli ve en kısa zamanda da tüm yöre hakkında
bilgigöndersin.Oraya,aramalarkarşısındayakalanmamasıiçin,oyöreden bir kişi varsa onu gönder. Ayrıca orası için kuryelik yapmak
üzerebirkişiisteyipuygunbiryerdeyerleştirerekgerektiğindegönderebilirsin.AynışekildegerektiğindeDersimiledeyazışmakiçinadres
ve uygun bir kurye de oradan yanına alabilirsin. O arkadaş, yörede
ilişkilerienkısazamandasağlamayaçalışmalı,bununiçinsizdegerekliyardımıgöstermelisiniz.Buikiyöredenistediğimizarkadaşlaren
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kısazamandasağlambirşekildegetirilerekbizegönderilmeli,bunun
içinyolunaçıktutulmasınasizdeyardımetmelisiniz.Yöredeserioperasyonlaryapılmaktadır,arkadaşlaryakalanmatehlikesiilekarşıkarşıyadırlar, biraz acele ederek bu durum boşa çıkarılmalıdır. Karakoçan
sorumlusunuosorundandolayıçağırttık,ovebelkiyanındabaşkasıylagelebilir.Geldiğindearkadaştanaldığımızbilgiyegöresizkendisinin görüşlerini alırsınız, değerlendirirsiniz ve bize de gönderirsiniz.
Durumneolursaolsungelenarkadaşıgerigöndermeyin,uygungöreceğinizGüney’de,başkayerdeçalışsın,zatenoyöredearkadaşvardır.
Baskınlar karşısında tedbirli olmaları için defalarca uyarılmalıdırlar.
Ayrıcakoruyamayacaklarıbaşkaarkadaşlarolursasizalırsınız,uygun
başkayerleregönderirsiniz,uygunolursabizegönderirsiniz.
3- Bizegönderilmesigerekenarkadaşlardaaranannitelikleriönceki
pusuladabelirtmiştik.Kesinolarakoniteliklereuygunolmalıdırgelen
arkadaşlar. Girgin örneğinden gerekli ders çıkarılmalıdır ve aynı durumdaolanbaşımızabelaolanunsurlardavardırşimdi.Gelenlerintümüyle açık konuşulmalı, kişisel sorun yaratmadan sürekli mücadele
etmeyikabuledenler,nitelikliunsurlargönderilmeliveaksidurumda
düşüp sorun yaratanların tarafımızdan cezalandırılacağı bilinmelidir,
bu durum geleceklere uygun bir dil ve yöntemle ihanet örnekleriyle
açıklanmalıdır.Bunlarıkabuleden,uygunolanveoradakendinikoruyamayanarkadaşlarıgönderebilirsiniz.Bununiçinsınırönemlideğildir,olanlarhepgönderilebilir.Bubütünbölgeleriçingeçerlidir.Ankarailemutlakailişkikurularakfazlaarkadaşlaralınıpbizegönderilmelidir.Avukatiçinise,birkaçtanesihiçolmazsatutulmalıdır.Bizbiraz
yardım etmeye çalışırız, ancak istediğinizin tümünü karşılayamayız,
ona göre davranırsınız. Adana ile de ilişki kurun, orada kalabilenler
kalsınlar,arananlarıalın,ancakgereklidikkatigösterin,uygunyerlerde veya tanıyanlardan sorarak deneyin, daha sonra uygun görülürse,
haklarındagüvenvericibilgiedinirsebizegönderebilirsiniz.
4- Belirlediğinizhedeflereyönelikeylemlerhatalıdır,zamanıdeğildir,vazgeçilerekyapılmamalıdır.Bunlarınsonucundaçoksayıdaarkadaşımız imha edilecektir, imha etmeleri için ellerinde koz olacaktır,
kamuoyu oluşturacaklardır. Biz bu tür eylemler yapılmasın demedik,
bunlariçingereklihazırlıklaryapılsındedik.Butüreylemleriidamlar
karşısında,yapılacağısıradaveyayapıldığındamisillemeolarakyaparızvebudurumdabizihaklıgöstereceknedenlerdekitlelercebilinir.
Buna göre arkadaşlara derhal haber gönderilmeli ve durdurulmalıdır.

Yeni toparlanmaya başladığımız bir bölgede tüm ilişkilerimizi bitirecekbireylembizenekazandırır?Buikiarkadaşeğer-Amerikalısubaylardan- iki veya daha fazla kaçırabiliyorlarsa, bunu örgütleyebiliyorlarsayapabilirler.Bununlauğraşsınlar,bilgitoplasınlar,hattaelverişli durum doğarsa her zaman yapabilirler. Böyle bir şey yapılarak,
adamlar gizlice bize kadar getirilebilirse elimizde tam bir koz haline
gelir. Ancak yapılacak şeylerin başarılı olması, dönemin özelliklerinden dolayı zorunludur. Şimdiki karar verilen eylemlerde tam bir koz
haline gelir. Ancak yapılacak şeylerin başarılı olması, dönemin özelliklerinden dolayı zorunludur. Şimdiki karar verilen eylemlerde tam
birsubjektivizmegemendir.Herikiarkadaşındafedakarlıklarıiyidir,
ancakbizkendilerindenbireylemiçinvarlıklarınıortayakoymayıdeğil,onlarcaeylemörgütleyipbaşarmayıbekliyoruz.Arkadaşlargittikleriyerdenhemengeriçekilmelidirler,eğermümkünolacaksayukarıdakibelirttiğimizeylemleuğraşabilirler.Mümkünolmazsa;arkadaşlar
kendilerinikoruyupçalışabilecekleriyerleregitmelidirler,-sınırboylarına-dağlıkalanlaragidebilirler,öncekibelirttiğimizyeregidebilirler,
hattasıkıştıklarındabizedegelebilirler.Bunundışındaeylemhattımızıdahaöncebelirtmiştik,yenidenyazmakgereksizdir.Misillemeeylemlerine hazır olunmalı, muhbirci başlarına yönelik sınırlı eylemler
yapılmalıdır.Bizsizeeylemyapılmadığıbiçimindebireleştiriyöneltmedik ve mücadelenin yaygın olarak geliştirilmesini de istemedik,
ilişkileryaşatılsınveasgarieylemleryapılsınyeter.
5- Çeşitli yerler için önerilerimiz: Çok sıkışılan yerlerde ille de
ilişkiyaşatılacakdiyearananarkadaşlarınyakalatılmasınıuygungörmediğimizi belirtmiştik. Bu duruma gelen yerlerde, ilişkiler çeşitli
çevrelereverilerekvetaraftarlarlakonuşularakarkadaşlarınçekilmesi
demümkündürdemiştik.BunagöreMardinileilişkilerimiziyicezayıfladı,Ömerarkadaşbizegeldivegerigitmeyecek.Aliarkadaşayörenindurumuhakkındabizbilgiyazdık,arkadaşşimdibulunduğuyerde kalsın, diğer görevlerinin yanısıra bu bölge ile de uğraşsın. Sen o
yöredekalmaklaberaber,bölgeilişkileriyleuğraşmalısınveyasorumlubir-ikikişiylegörüşüponlaraneyapacaklarıhakkındadurumlarıdeğerlendiripkararlaravararak,düşünceleriniiletmelisinveonlaruygulamalılar.Kitlekesinolarakseninkonumunukavramamalı.Budurumdakişilerbulmakokadarzordeğildir.Ayrıca-M.Şah...dabuişiçin
uygun değildir ve çok sakıncalıdır, şimdiki olduğu yerde kalamazsa,
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yaöbürtarafa,yadabizemutlakagönderilmelidir.Aslındadinlenmeye, yani dışarı çıkmaya ihtiyacı vardır. Sen durumunu iyi kavramalısın, kısa sürede işe yaramaz, bir şey yapamaz hale gelmek kötüdür.
Devletkesinolarakilişkilerüzerindederinaraştırmalaryapıyordurve
mutlakasenibulmayaçalışacaktır.Bukonudagereklibilgiyitoplayabilmekiçinşüphelendiğiyerleribirmüddetçokyakınolarak,bırakarak bunun için ortam hazırlayıp, gerekli bilgiyi topladıktan sonra bir
hamlede bitirmek isteyecektir. Bu durumları bilerek her zaman çok
dikkatliolmalı,herzamantedbirliolmalısınız.Senindurumundaolan
tümarkadaşlarıbukonudasürekliikazedin.Senhiçbirşeyleuğraşmıyormuş gibi davranmalısın ve kitleler seni öyle bilmeli, işlerini çok
gizliolarakyürütmelisin.
BulunduğunbölgedenbizegelenHaşimismindeTPAO’dabekçilik
yapanbirisininkarısıveçocuklarıvarmış,onlarıbularakhemenbize
gönder. Adam tam bir hayvanmış, her türlü pisliği yapıyor, başımıza
bela olmuş, bizi zor durumda bırakıyor. Bir müddet idare etmek için
gelmesigerekir,başkayoluyok,sakınihmaletmeyin,karısıveçocuklarıgelsin,gönderin.Bulunduğunuzyöredeyığılmaolduğunuyazıyorsunuz, bize gelmesi gerekenleri bekletmeden gönderin. Geri kalanları
da dağıtın. Fazlaları özellikle dağlık kasimlere doğru gönderin. Hakkari’ye doğru ilişki geliştirmek için yayılalım. Sınır boylarına doğru
ilişkileriyaymayaçalışın,yanifazlalıklarvekorunamayanlarotarafa
gönderilebilir,sıkışıncageçerler.Oikiarkadaşoradailişkihazırlamayaçalışsınlar.Buyöredeçalışmakveoradanötetümilişkileriyürütmeküzereyaterlibirgrupzatenbizgörevlendireceğiz,bunlargelene
kadar bazı ilişkiler hazırlanabilir, gelince sizin görevlendirdiğiniz arkadaşlar bunlara bağlı olarak çalışırlar. Ne zaman geleceklerini diğer
pasuladabelirtmiştik.
Belirttiğimiz hareketlerle ilişkileri de gelecek grup yürütecektir.
Bunlar gelene kadar o iki arkadaş eylem için, görev alan iki arkadaş
mutlakayakalanmamalı,sıkışırlarsadışarıçıkmalıdırlar.Buyörelerin
önemiaçıktır,ancakçalışmalaruygunyöntemlerleyürütülmelidir.
Diyarbakırbölgesindetoparlanmaçalışmalarınahızvermekgerekir.
Yenitoparlanmanınolduğuyerbireylemledağıtılamaz,budurumçok
hatalıolur.Kaldıki,böyleyerdeeylemyapılırsaoradaçalışanlar,yani
örgüthiçbilmez,birkişiaracılığıylahazırlanır,dışardangidiliryapılır
ve çıkılır. Burada çalışmaları geliştirmek için eyleme pek gerek yoktur, kitle ilişkileri geliştirilebilir ve eylem yapmadan geniş çevrelerle

ilişki kurma olanakları daha güçlüdür. Ortaya çıkan boşluktan onlara
sataşarakdeğil,mücadeleyesahipçıkarakvefaaliyetyürüterekyararlanmakgerekir,kesinolarakbaşkalarınasataşmaolmamalıdır,dikkat
edilmelidir.
Şexoarkadaşçalışabiliyorsaçalışsın,kalamıyorsagelebilir.Buyöreden istediğimiz arkadaşlar bize gönderilmelidir. Çermik yöresi ilgi
veilişkiistiyor,burasıylailişkikurulmalı,Siverekmücadelesininparti
tarafındanbütünyönüyledeğerlendirildiği,dahasonrakendisineulaşabileceği,bukonudaaceleetmemesi,imkansızlıklarıgörmesigerektiğivekendidüşüncelerinidahagenişolaraksöylemesi,yazıpgöndermesivb.konularındabilgiverilmelidir.Tümbubölgedenistediğimiz
kurallarauygunbirgrup-enazbeşkişi-enkısazamandabizegönderilmelidir.ÖzellikleSiverek’tekalanveşimdizordurumdaolanarkadaşlar gelmelidir. Geriye kalan arkadaşlar kendilerini sıkı bir şekilde
örgütleyerek,toparlanmaçalışmalarınıhızlandırabilirler.
Mahkemeler hakkında bilgi, iddianame, önceki dışarı gönderilen
yazılar,AhmetKurt’unfotoğrafı,Pertek’teşehitolanAhmetarkadaşın
fotoğrafı,vb.aceleolarakbizegönderilmelidir.Cezaevinehabergönderilirse,savunmametniniarkadaşlaristediklerigibidüzenleyebilirler,
kendiönerileriuygundur,bunuiletin.
6- Girginsorunuelbettekiolumsuzşeyleryarattı.İlişkilerekısmen
zararverebilir.Ancakilişkilerimizbütünbunlarıaltedecekkadargüçlüdür.Arkadaşgelmesiniengellemez,ancakgelecekarkadaşlarınniteliğiaçısındanörnekolmalıdıronundurumu.Butürhallerdepropagandayapabilirsiniz,bildiridağıtabilirsiniz.Afişgöndermeyeçalışacağız,
onlarıuygunşekillerdeçeşitliyerlereöncekilergibigönderirsiniz.
Şartlaragöredurumlarıdeğerlendirerekuygunçalışmayöntemlerinibulabilirsiniz.İlişkikurma,ilişkiyaratma,ilişkininsürekliliğiniyaşatma, ilişki kanallarını sürekli açık tutma konularında sürekli uygun
yöntemler geliştirip bu işleri başarırsanız yeterlidir, çaba harcanırsa
mutlakayapılabilir.
Devrimciselamlar
03.05.1981
Felat
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Arkadaş!

Cephe Şâabiye ve Cephe Nidal’deki grupları uygun şekilde alarak
bize(Ş…)gönderin.Herikiörgütedebirayakadarbirergrupyeniarkadaş getirebiliriz, o nun için her ikisine de birer grupluk kontenjanımız olmalıdır. Nidal’deki tercüman arkadaşı bize göndermeyin, DemokratikCephe’dekibirgruparkadaşatercümanlıkyapsın.Fıratarkadaşıdabizegöndereceğinizbirarkadaşlagönderin,bizegelsin.
Cenup’taki ilk grubun, mümkünse bayan arkadaşların bulunduğu
yerdeeğitimealınmasınıCephe’denisteyebilirsiniz.Eğerbuolmayacaksa, o grupların başka arkadaş grubuyla yer değiştirmesini isteyin,
oradadahafazlakalmasınlar.
Savaşıngelişmesişartlarındakadrolarımızıkorumamızgerekir.Bunun için DemokratikCephe ile ilişkiler sıkı tutulmalıdır. Savaşın genişlemesi ve kızışması durumunda, kadrolarımızın parti kadroları olduğu, uygun bir tarzda Cephe’ye anlatılarak, korunmalarının sağlanması,bununiçinkorunabilecekyerlerealınmasıistenmelidir.Savaşın
kızışmasışartlarındakamplardakiveşehirdekiarkadaşlarınkorunmayailişkinciddisorunlarıçıktığında,yerbulamadığınızdadurumuhemenbizebildirin.AyrıcabugibidurumlardaCephe’densizikorumalarınıtalepedin.Savaşdurumundaarkadaşlarkorunmasınailişkingereklitedbirmutlakaalınmalıdır.
Bayanarkadaşlarınkampınasorumlubirarkadaşıngecikmedengelmesi gerekir. Çetin (Çetin Güngör-Semir) arkadaş olabilir, olmazsa
uygun bir arkadaş gönderilmeli. O kampa Ala Rızgariciler gelmişler,
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onlarla ilişkiler iyi ayarlanmalı, çalışmalarımızı aksatmamalıdırlar,
olumsuzluklarameydanverilmemelidir.
Gazetelerdebizeaityazıveresimlerarşivlenecektir.Bunagörearkadaşlar dikkatli olmalılar, yırtılmamalı, korunmalı ve okunduktan
sonratoplanmalıdır.
Pasaportiçin-fotoğrafları-belirlenenarkadaşlarınkimliklerineilişkin bilgi -nüfus hüviyet cüzdanlarındaki gibi ve aranma durumlarını,
PKKüyesiolduklarınailişkindilekçebiçimindeimzalıyazıyla,fotoğrafınıhazırlayıpbizegönderin.Ayrıcasorunlubazıunsurlariçindeistenebilir. Yine hapishaneden kaçan, işkenceden sağlığı bozulan Salmaniçindeisteyebilirsiniz.Rusçaöğrenenarkadaşdaverin.
Kampsorunlarınıgerektiğinde,yanigecikiyorsaMemduhveyaEbu
Ömer’leaçıkçagörüşmedençekinmeyin.
Yoldaşçaselamlar
Ali

Not:Gelişmelervegörevlerimizadlıyazıdanbiradetyollayın.
-16.05.1981’dealdım-Xalit
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AbbasveSelimarkadaşlara!

munda değilim. Gönderecekleriniz ileri düzeyde korunması gerekenlerdenolmalı.Ayrıcaİran’agöndermehususudikkatealınmalı.
Ebu Leyla ile görüştük. Kalede bizden de bir grup arkadaşın altmışdörtsaatdirendiğivebununtarihinitelikteolduğunubizzatsöyledi.Düşündüğünüzgibibirmesajıpartimerkeziadınayollayabilirsiniz.
Devrimciselamlar
10.06.1981
Ali

Değerlendirme ve önerilerinize katılıyorum. Ama gerçekleştirmek
için dikkatli ve zarar vermeyecek tarzda olmalı. Kadro alıp yollama
talebikesinlikleyanlışveveremeyiz.Zatençokdeğerlikadrolarımızın
birkısmınıkaybettik.Dahafazlaistemeleriinsafsızlık.Bunlarpartinin
ayaktakalanvarlığıdır.Ayrıcaçoğuileridüzeykadrolardır.Eğeryeni
talepleriolursabutemeldebiraçıklamayaparsınız.Desteğimizinanlamınınçokbüyükolduğuvedahafazlasınınanlamsızveyanlışolduğunu belirtmekte sakınca yoktur. Özellikle parti merkez kadroları için
uygunsa,güvenliktedbirleriistersiniz.
AyrıcaDev-Yol’unbirgrubu,yeniEl-Fetih’ealınmıştı.GelenDevYol’cuyubulup,uygunbiryerleşimealmayayardımcıolursunuz.Varsabaşka Türkiyeliörgütlerede, yardımcı olunabilir. Kendinizi en iyi
bir tarzda korumanız lazım. Araziden en iyi yararlanmayı Suriye’nin
çekilişdüzeninegörebirçekilmeuygulanmalı,zatenolacağıdabuna
benziyor.
Mümkünolduğuölçüdetümörgütlerinkamplarındakiarkadaşlarla
ilişkikurupkorumayaalmalısınız.Elbettekianlamsızçatışmabiçimlerinegörehareketetmenizdoğruolamaz.Kısacabelirlemelerimizışığında tüm tedbirleri alma ve korunmanızı sağlama en önemli işimiz
olacakbuarada.BuradaveKuzey’debarınmaolanaklarıvardır.Yeni
bir durum ortaya çıkarsa ayrıca değerlendiririz. İran da hemen kadro
istiyor.Durumunuygunolduğubelirtilmiş.
Durumlarıeniyisizlerbildiğiniziçinfazlabelirlemeyapmaduru-
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Cumaarkadaş!

İsveç’teFatmaarkadaşL…temsilciliğineteslimolup,L…’yeiadesiniisteyecek,kendisiFatmaadıylaDemokratikCephe’denolduğunubelirtipiadesiniisteyecek.L…’danCephe’ninbürosunagelecek.Mümkün
olursa oradan buraya almaya çalışacağız. Siz bu konuyu hemen L…
temsilciliksekreteriM…S…’legörüşüp,onunvasıtasıylaL…’nınİsveç temsilciliğine talimat göndermesini sağlamaya çalışmalısınız. Biz
buradanDemokratikCephevasıtasıylaL…iletemasageçtik.AmaSalihdebununiçinçokuygundur.AyrıcaFatmaarkadaşİsveçtemsilciliğineS…’leilişkimizinolduğunusöyleyebilir.Buyönlübirbilgiolursa,
bizden kaynaklandığını anlatabilirsin. Arkadaşa zorluk çıkarmalarının
temelnedenideFilistinveradikalilericiArapülkeleriyleolandayanışmamızdır.ZatenoradaçokYahudivar.DolayısıylaMOSSAD’ınetkisi
çokvebunedenlesıkıştırılıyor.AyrıcaoradakihükümetinSovyetaleyhtarı,AmerikanyanlısıpolitikasıveTürkiyeileuzlaşmasıaçıktır.Diğer
arkadaşlarıda-Fuat(A.HaydarKaytan),Davut(ResulAltınok),Cemile
(Cemile Merkit)- alacağız. Muhtemelen Paris’e geçmeye çalışacaklar.
YineL…temsilciliğininvasıtasıylayapmayaçalışacaklar.Amaenacili
Fatma arkadaşın durumudur. Türkiye’ye iade etme tehlikesi varmış ve
acilmüdahaledebuyüzdengerekli.SizdahaönceNATOkararıveFatmaarkadaşınbenimleevlilikilişkisinebuyüzdenİnterpol’ünoyunlarını
dabildiğinizdenuygunbirbiçimdebelirtebilirsiniz.
Muhtemelengeleceğinizihesaplayarakdiğerkonularageçemiyorum.
Selam
18.11.1981
Ali
Ek: Gelmemizgecikebilir.BuaçıdanacilmeselePKKüçüncükuruluşyıldönümüneilişkinbirbildirininyayınlanmasısorunuvardır.Bildiriiçinpolitikrapor-

danyararlanabilir.Bununiçinde44.sayfadakiPKKhareketiadlıbölümdenyararlanılır.44.sayfadakiikinciparagraftanitibaren45.sayfadabaştakiikiparagrafa kadar olan kısımdan yararlanılır. Yöntem şu olmalı: Bildiri diline uygun bir
başlangıçveuygunbirsonuçlabirlikteanamuhtevabukısımolabilir.Ayrıcabölümündevamındanraporunsonuçkısmındandayararlanabilirsiniz.Böylebirdüzenlemeyi yapmanız sanırım zor olmayacak. Düzenlemede gerek Türkiye, gerek
TürkiyeKürdistan’ıiçin,Cepheiçinuğraşiçindeolunduğuvebaşarılacağı,yine
Ortadoğu’dadevrimcigüçlerledayanışmanıngeliştirildiği,dahadageliştirileceği
vurgulanır. Girişte Türkiye’deki son durumlarla, günümüzde ABD’nin Ortadoğu
üzerindekihakimiyetvekarşı-devrimciçabalarıvurgulanabilir.
Diğerbirkonudaafişti.Herhaldeçıkarırsınız.Bizülkeyegenişçeyollayabilirizherhalde.
KUKveTeslim’le(TeslimTöre)görüştüm.Sonuçlarınolumluolmasıgerekir.
Avrupa’da geniş bir komite kurulacak, HK yalnız beş büyük grubun alınmasını,
TEPveSosyalistParti’ningüçsüzvesonrayabırakılmasınıistiyormuş.Tanerbugünlerdegelmedi.KUKparçalandı.Muhtemelenbizesempatiduyan,Diyarbakır
Cezaevi’ndençıkanvearkadaşların“ilişkikurun”dedikleriAliKinoadlıbirarkadaşlarınıöldürdüler.
Ali
Not: 27.11.1981’dealındı.
S.Cuma
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YusufHoca’ya!

Gönderdiğin yazıdaki konuları konuşmuştuk. Belirttiğim gibi aynı
şeyleri tekrarlıyorsun. Sizi çok eskiden en iyi tanıyan, aynı zamanda
hareketingenelsorumlusuolarakbelirteyimki,oradakonuştuğumgibidir. Hareket içinde böyle oyun yapabilecek kişiler yok, varsa bile
düşünebileceğiniz durumları yapamazlar. Eğer bana, benim sorumluluğumaltındakihareketegüveniyor,inanıyorsanböyledir.
Her türlü araştırmayı zaten sürekli yapmak görevdir. Bu hareketin
sürekligözardıedilemeyeceğibirhususudur.Tekraretmenizinnedeninianlayamadım.Gerekyoktur.Benherhaldebirdefaanlayacakkadar
sağduyusahibiyim.
Arkadaşlardanrahatsızolma.Bunahakkındayok.Onlarherzaman
siziörnekgörmüşlerdir.Yinesizeyardımcıoluyorlar.Yarınenzorgörevleriyürütecekler.
Seninhakkındadadeğerlendirmeyibirlikteyaptık,neyitekrarlayayım.Sabıristiyorsun,onudasöyledik.İstediğinkadarevdekalabilir,
dinlenebilirsin. Ayrıca bu sürede iyi göreceksin ki, ortada aleyhinde
kişiler veya durumlar yoktur. İstediğin ve gücümüz yettiği oranda
olumlu koşullarda devrimci mücadeleye hizmet edebilirsin. Aksi bir
durum olursa hemen belirtebilirsin. Bütün bunları açıkça belirtip tartıştığımızagöre,yinedebilirteceğinşeyvarsayazarsın.Bensizehem
örnek olması açısından, hem de kendinizde beliren durumun -geçici,
anlıkdaolsa-,bilimselbirizahınıraporniteliğindehazırla.Hepimize
yararlı olur. Ben nasıl olması gerektiğini özce belirtmiştim. Bununla
sadecekendianlıkdurumunuzadeğil,genelbirdurumuhareketiçinde
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küçük-burjuvaetkilenmeninnedenvesonuçlarını,gelişimini,durumunuzugözönünegetirerekbelirteceksiniz.Kişilerçevrelerininneolduğuna bakmadan, her zaman en cesur eleştiriyi kendilerine yaptıkları
oranda güçlenebileceklerini ve güçlü olduklarını ortaya koyarlar. LeninbunuBolşevizmintemelbiryöntemiolarakbelirtir.
Tekraredeyimki,dediğinizhususlarbizcebilinenvesizindebelirttiğinizgibidir.İstediğinizgibikendinizitoparlayıncayakadarevdesiniz.Dahadeğişikbiryeristersenbelirtirsin.Olanaklaragöredavranılır.
Biz tekrar ediyoruz, sabırlıyız. Sen de buna güvenmelisin. Olan
şeylerden de kesinlikle belirteyim ki, sizin hiçbir rolünüz yoktur. Bu
benimiçinçokaçıktır.Öyleolmazsanediyesizienyakınımızaalıyoruz?Tamgüvenistiyorsansanırımmevcutdavranışlaryeterlidir.Okadararkadaş,hareketinmerkezigüvenmezse,nediyesiziyanındatutsun?Bunutekrarlamaklahaksızlıkediyorsun.
İstediğinkitaplarıarkadaşlargetirir.Zamanistediğinkadaruzayabilir, çalışmalar ne kadar gerektirirse. Bundan sonra belirtmek istenen
hususlarıEbubekirvasıtasıylailet.Bendedediklerimisözlüanlatırım.
Ayrıcaodasizlekonuşur.
Dahaiyibirdevrimcidönemdileğiyle.
Hoşçakal
Ali
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“…Partimizgerekligüçkaynaklarınıdayandığıtemellerdearayacaktır. Bizler dayandığımız temellerde daha şimdiden zaferi görebiliriz.
Enbaştapartidirenişcilerininanısı,mücadelemizinenbüyükgüçkaynağınıoluşturmaktadır.Zayıflıklarınenfazla,olanaklarınenazolduğudönemdebüyükbirinançvecoşkuylamücadeleyeatılanvehayatlarınıbuuğurdavermektençekinmeyendirenişşehitlerimiz,böylesine
büyük bir cesareti mücadelenin haklılığına ve geleceğine duydukları
inançlagöstermişlerdir.KemalPir’in‘buharekettezaferigörüyorum’
diyensözleribugerçeğinbirürünüdür…”
AbdullahÖcalan
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AbbasveSelim’e!

Savaşveateşkesyenidurumlarortayaçıkarmıştır.DeğişmevegelişmelerintümOrtadoğuçapındaolduğuaçıktır.Dostvedüşmantüm
güçler politikalarını bu yeni durumun tahlillerine dayandıracaklardır.
BaştaFKÖolmaküzereFilistindirenmesidetümüyleyenibirdöneminiçinegirmişbulunmaktadır.Savaştaçoğuolumsuzyönlerigerçeği
olancaaçıklığıylasergilemiştir.Politikalarınıgözdengeçirmelerikaçınılmazdır. Herhalde daha çok eleştirilen yönlerine ilişkin bunu yapacaklar.
Bizim için yeni durumlar ortaya çıkmıştır. Kayıplarımız yanında
yenisiyasigelişmelerinaktifbirgücüolarakroloynamamızsavaşve
savaş sonrası gelişmelerle ivme kazanacağa benzemektedir. Çok kısa
olarakşimdilikşuaciltedbirlerialacağız:
1- Tümarkadaşlarıdirektkendidenetimimizealacağız.Gerekçeyeni durum ve savaşta ortaya çıkan özellikle komuta yetersizliğidir.
Eleştirdiklerinde veya engellemeye çalıştıklarında parti merkezinden
emir aldığınızı söylersiniz. Ayrıca destek biçimimizin merkezleriyle
çokyönlügörüşmeveanlaşmalardansonrabelirlenebileceğinianlatırsınız.AynışeyŞabi’yeiçindegeçerlidir.Kaldıkikendilerideböyle
bir değerlendirme içindedirler ve olmak zorundadırlar. Ayrıca kendi
uygun göreceğiniz biçimde desteği sürdürürsünüz. Bunu tabii kendimizieniyikoruyacağımızbiçimdeyapacağız.Butavırışığındagrupların uygun toplanma ve denetimleri bizzat kendi yönetimimizden
kaynaklanmalı. Uygun görülmeyecek tarzda kurnazlık veya hatalara
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düşmemeliyiz.
2- Savaş sonrası Lübnan sahası uzun süre denetimsiz ve özellikle
çok sayıda silah toprağa atılmış, depolar terkedilmiş durumdadır.
Mümkünolduğuölçüdebukonudasilahtoplamayaveoradabirdepoyayerleştirmeyeçalışmalısınız.Ayrıcakendidonatımınızıdahadageliştirereksahipçıkacaksınız.Silahlarınızıbırakmayacaksınız.Özelliklearanızdabudurumutartışıpbölgeleritanıyankişilerletabiifazlasakıncasıyoksabiraraştırmavetoplamasorumlularınıoluşturabilirsiniz.
Gerekirseörgütlerdenyardımdabuamaçiçinisteyebilirsiniz.
3- Sondurumunuzutespitederektoplantıyapmayaçalışacağız.Bu
amaçlaarkadaşalmaya-gerekçemerkezdurumudeğerlendirecek-çalışacağız.Aynızamandaalacaklarımızkongreölçülerineuygunveyetersayıdaolmalıdır.Bizburadan,mümkünsesizdeoradanmerkezlerinebaşvurarakŞ…gelmenizeyardımcıolmalılar.Zorlayın.Zatendurumun ağırlığı ve gerekçelerimizi anlayışla karşılayıp gerekeni yapacaklar herhalde. Zaten yeni tavrımız da bunu zorunlu kılmaktadır.
Ağırkayıpveyenikoşullarıherhaldedikkatealmamazlıkedemezler.
4- Para ve belgelerin önemli kısmını buraya almaya çalışacağız.
Özellikleşehitarkadaşlarıntümyazıvebelgeleri,resim,kendielyazılarıvs.hementoplanmalıveiletilmeli.
5- Durumlarailişkinmerkeziaçıklamayıtoplantısonrasıyapacağımızı,partininresmitavrınınöğrenilmesiiçinaçıklamanınbeklenmesi
gerekeceğibelirtilir.
6- Buyenitedbirlerışığındaörgütlenmenizigözdengeçiripuygun
halegetirdiktensonragelmeyeçalışacaksınız.Sizdensonrayapıişler
birbiçimdeolmalıdır.
Son olarak kamp sorumlularının sizi hor gördüğünü belirtmiştiniz.
Hor görülmesi gerekenler onlar gibi komutanlar olduğu gibi, sizlerin
de böyle kelimeyi kullanmanız basitlik ve bize yakışmaz. Böyle durumlarortayaçıkarsaeleştirirvemutlakasaygılıolmalarınıtalepedeceksiniz. Kendiniz yapamazsanız merkezin tavrı olarak belirtirsiniz.
Ayrıca bu durumlarından sonra onlardan beklenen sadece saygı ve
ilerde eleştirilerimize karşı yapacakları -çok genel ilişkiler de dahil,
çünkü bu tam yeni döneme denktir- özeleştiridir. Yine olgunluk ve
devrimciölçülerimizieldenbırakmamalıyız.
Kendiniz de yeni durumu, özellikle savaşı ve sonrasını tartışıp
olumluveolumsuzyönlerinetleştirmelisiniz.
Ayrıca arkadaşlar şunu da bilmeliler ki, saldırı sadece FKÖ değil,

açık olmasa da en az emperyalizm açısından bizim başını çektiğimiz
TürkiyeveKürdistandevrimcihareketinekarşıdırvebusomuttur.Bu
açıdan kayıplar özünde emperyalizmin saldırısına karşı mücadelemizinbirsonucu,hemdeyakınilişkiiçindebirsonucuolarakdeğerlendirilmelidir.Cuntanıntamamlayamadığını,bizzatazıttığınısiyonizmin
saldırısıyla tamamlamak istediler. Herhalde kemalizm, siyonizm ve
Arap gericiliğinin bu savaşta olduğu kadar tüm ortak karşı-devrimci
yüzleri ve niyetleri ve Ortadoğu halk kurtuluş hareketlerinin ortak
devrimciçabalarınakarşıbudenlisaldırılarıbaşkabirolaydaaçıkolmamıştır.
Devrimciselamlar
12.06.1982
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Beyruttemsilciliğine!

a- Pasaportlarkonusunda:BenileKesire’ninkiniçıkarmanızagerek
yok. Kesire sanırım İsveç vatandaşlığına geçebilecek. Şimdilik Türk
pasaportuyla idare ediyor. Mümkünse derhal iptal edin. Yerine Efe,
Haydar,Cemile’ninkiistenebilir.İlerdedahayenibirlisteyihazırlayabiliriz.Birayiçindeçıkabilirseiyiolur.
b- L…ileilişkilerönemlidir.Bizdeburadabirazüzerindedurmuştuk. İstenilen kapsamlı bir raporu hemen hazırlayın. Öz olarak güçlü
bir anti-Amerikancı mücadelenin verildiği ve eğer kendilerine de belirteceğinizbazıeksikliklerimizigiderirsekbununbirazdahahızlıgelişebileceğinibelirtin.AyrıcaL…’nınradikalanti-emperyalisttavrının
Ortadoğu’daençokbizdegüçlübirmüttefikbulabileceğinikanıtlarla
vurgulayın. Cuntanın iç ve dış her alandaki dayanaklarını, daha çok
gelişmemizden ötürü Amerika’nın dayattığını kanıtlarla -NATO toplantısı, şehitlerimizin listesi, tutukluların listesi, görülen işkenceler,
hergünkükorkunçköyablukaları,sahtesiyasetleregözyumması-başka hususları da ekleyerek gösterin. Yine Arap anti-emperyalist, antigericigüçleriyleittifakanlayışımızınönemini.Milyonlarcahalkımızın
NATO’nunhizmetindesavaşmasıyerinebölgedekiilericiArapgüçleriyledayanışmayageçirilmesiiçinçabalarımızı.BudanKürthareketininiçindebazıörgütlerinrahatsızoluduğunu,bununsiyasiyorumunu
vurgulayarakbelirtin.Sonuçolarakbölgedekianti-emperyalistmücadeledekienyakınmüttefiklerdenbiriolarakgüçlüilişkilergeliştirmeninöneminibirdahavurgulayın.Üsluponlarındadurumlarıgözönü-
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ne alınarak daha çok anti-emperyalist, anti-gerici bir tarzda olmalı.
Ayrıca İslamlık meselesinde karşı olduğumuz Suudi tipinde temsil
edilenbiçimidir.Emperyalizme,gericiliğekarşıolan,eşitlikisteyenve
uygulamasınıL…’daenaçıkbiçimdegösterenözünüdesteklediğimizi
belirtin.KürdistandevrimininOrtadoğu’dakirolünüdeiyicegösterin.
Gazetelerdendahaöncekiuygunolanbildirilerdenparçalarıbelgehalindeekleyin.
Pratik olarak da güçlerimizi -eğitim, yoğun tutuklamalardan, şehit
ailelerin durumu bakımından güçlüklerle karşılandığını, ilerde silaha
ihtiyaç duyulacağını, dış politik destek, idamların önlenmesi vs. münasipbirtarzda,kısacaöncelerihalkınçokaktifdesteğiylekarşılandığımızı, şimdi çok sınırlı ve daha çok Almanya’daki işçilerden maddi
destekaldığımızıbelirtin.Hazırlıklarımızıveeksikliklerimizitamamlayabilirsekengüçlübirmücadelecephesininaçılacağınagüvenebilirler.S…konusundadaemperyalizmekarşı,yerelgericiliğekarşıtavrınıolumlubulduğumuzupolitikdostlukiçinde-resmenolmasada-bir
tavır gördüğümüzü, bu konuda da yardımcı olunursa çok değerli kazançlı-Arap-Kürtulusalkurtuluşhareketininittifakıaçısından-çıkılacağınıbelirtin.Ayrıcadiğergüçlerindurumuhakkındabilgiverirken“ajandırlar”diyeismenbelirtmedenözünükoyun.Önemverdiğiveya
sizinönemverdiğinizkonularıbelirtin.
c- Sovyet yetkilileriyle belirtilen hususları konuşabilirsiniz. Yalnız
somutisteklerdenşimdikaçınırsanızbencedahauygunolur.Gerekbu
konuda, gerekse başka konularda bölgedeki gelişmeler ve Kürdistan’dakigelişmeler,ayrıcadurumumuzüzerine-öneriolarakbenimle
bir yetkilinin görüşmesinin önemli olacağını, bunu benim bizzat buradayapmakistemediğimi,Beyrutkanalıylaistensedahauygunolacağınıgörüşünüzolarakbelirtin.
Sosyalistülkelerle,Filistinörgütlerinindebazıtavsiyeleriüzerinekibelirtilenşeylerdoğrudur-,ilişkilerindüşmanahizmetetmektençıkması, hatta cephe için, ön adımların atılması için bütün içtenliğimle
dört örgütle -KUK, Özgürlük Yolu, Ala Rızgari, DDKD- görüşmeye
oturduğumuzu,DDKDbizisınıfdüşmanıolarakgörüpheralandamücadeleedeceğinibelirtirken,KUK’undaaynıgörüşüpaylaştığını,ÖzgürlükYoluileAlaRızgaribiziyurteseverbilegöremeyeceğinibelirtti.Ancaközitibariylemaceracıolduğumuzubelirtip,kendilerineözeleştiri verirsek ilişkilerin gelişeceğini belirttiler. DDKD görüşmelere
hiçoturmadı.Şimdilikdahaçokbizimgelişmemizinengellenmeside

dahil,zayıfgörüşmeleryapıyorlarkendiaralarında.Dediğimgibidaha
genişbilgiözellikleKürtburjuvaulusçuluğununyapısıüzerinegörüşmelerde verebileceğimi ileri sürebilirsiniz. Anti-sovyetik ortamın,
Troçkizmin,üçdünyateorisinin,Avrupakomünizminin,sosyalistenternasyonalinKürdistan’datamameniflasettiğidekezaöylebirkonu.
d- İsimler konusunda önemli olan sadece denenmiş olmak değil,
gelişmeyeaçık,yüksekazim,yücegönüllülük,basitilişkilerdenuzaklıknedenlerideönemlidir.İdamverilenbirarkadaşvardı.Bilmemgelişmesi nasıl? Antep bölgesinden İsmet, Batman’dan Mühendis arkadaşaklagelenler.Yalnızbukonudatümyapıhakkındabuncaaçıkpratik -daha önce teorik- gelişmelere karşın umduğumun çok gerisinde
kaldığımı,koşullarelverirsetektekherbirisiylebizzatilgileneceğimi,
tümhastalıkları,açıkçakoyarakvedenetimidearkasınaekleyerekbelirteyim.Rahatsızlıkverenönemlibirkonudur.Şahsenençoketkilendiğimkonudur.Bazıları-kızlardadahil-tanınmazhalegelmiş.
İdamları işlerken neden öne alındığımızı ve aceleye getirilmek istendiğiniAmerika’nıntamamendesteklediğini-bizzatReagen-,Avrupa’nıntınmadığınıbizdenduyduklarıkorkuyadayanır.Libya,Sovyet,
Filistin örgütlerinin bu konudaki Türk faşist cuntayı etkileyeceğini
vurgulayın. Ayrıca gelişmeyi ve direnmeyi en kısa zamanda kesmek
içincuntanınazvaktivardırvs.
Birhaber;Karlıova’davurulanarkadaşHüseyin’dir(HüseyinDurmuş). Çok örnek bir şekilde direnmiş. Yanındaki Can’ı -Nadire Turgut-kurtarıpmermisibitincevuruluyor.AyrıcadirektGüvenlikKonseyi’yleilişkiliçalışanM.Şerif,Fırat’ıntorunuHaydarFıratöldürülmüş.Tunceli’denikiarkadaşgelmiş.
Yoldaşçaselamlar
Ali

Buyazıyasonradaniliştirilmişikiküçükkağıdayazılmışeknot:
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Zarfıaçmamakiçinsonradanaklımızagelenikihususuburayayazdık.
a- Oradakiraporveifadelerdentutukluarkadaşların-tümcezaevlerinde-adlarını,doğumyerlerini,yılını,neredetutukluolduklarını,yanikünyelerinilisteedin
ve İsveç’e gönderebilirsiniz. Gönderemezseniz biz alırız.Ancak yazılarda olan
tümadlarıçıkarmalısınız.
b- SizdeİsveçadresiyoksatelefonlaAlmanya’dansorup,öğrenin,onlarsöylerleradresi.
Selamlar

Ziyadarkadaş!

Arkadaş!

Abbas

Ek:
a- BatmanlıSeydoarkadaşıbizegönderin.
b- Ektekifotoğraflariçinmümkünsebirpasaportçıkarın.
c- Çeşitlikonulardabroşür,makalevb.yazılaryazıp,İsveç’egönderebilirsiniz.
Yazabilecekarkadaşlarabildironlarsanaversinler,sengönderirsin.Sizilişkikuramıyorsanız, yazılar hazırlansın, biz size adres göndeririz. Upsala’daki adrese
gönderin.
d- Aynıyereoradanafiş,bildirivb.gönderebilirsiniz.Eğermümkünolursayenişeylerdengönderin.

a- Gelişinizpekaceleyigerektirenbirhususdeğildir.Zatenburada
yapılması gereken işler normal yürüyebilecek konuma gelmiştir. Siz
oradagündeminizekoyduğunuzişlerkonusundagerektiğigibikalabilirsiniz.Hattagerekirseveyabaşkabirdurumçıkmazsabizbilegelebiliriz.
b- Bahsettiğinizyardımkampanyasınıiyivekapsamlıbirhazırlıkla
başlatabilirsiniz.Bizzatbukonudabazıçevrelerlekonuşarak,önemini
belirterekkatılımlarınısağlamalısınız.Amaçlarıiyicebelirleyin.Ülkeyedönüş,gerekliaraçgereçtemini,hapishaneveailelervs.Ayrıcavideo kasetleri hazırlayıp onların gösterilmesi temelinde olursa yardım
daha coşkulu olacaktır. Yine propaganda ile birleştirilmeli.Kapsamı
geniştutabilir.
c- Bahsettiğinizsilahlarınalınmasıuygundur.Tabiikibizalacağız.
Dev-Yol benzerlerine açık ki, bu halleriyle ne yardımcı olunabilir.
Kaldı ki en çok bizim gereksinmemiz var. Gerçek mücadele içinde
olantekciddikonumdabizvarız.Onlaradahasonrasıragelir.Birde
sanırımbusayıveucuzluktabilinçlibiryanvar.Sanırımdevletaçık
vermek istemiyor. Bazı adamları veya ilişkili olduğu bazı çevrelere
bunubilinçliyaptırıyor.Birneviyardımyöntemiolabilir.Eğerbuihtimal doğruysa direkt bize yardımın yoludur.Geçmişte bazı konularda
da benzer durumlar yaşandı. Gözlemleyin.Ayrıca daha çok isteyin.
Alacağız.Depolarsakilerdeçokgerekliolacak.Hiçbirsakıncasıyok.
Depolamaimkanıdaolduğunagörebenzerinebulursanızalın.Şimdi-
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liksizleryanınızdakiparavekampanyaileödeyin.Gerekirsebirazda
bizgöndeririz.
d- Sınırolaylarıbudönemdeişlericiddiaksatabilecekgelişmelere
sebep oluyor. Bahsettiğiniz olay da öyle. Kaz... yakalansalardı, bizi
dahaçoksıkıştırabilirlerdi.Budönemdekesinyakalanmamak,ayrıca
bizimolduğumuzunbilinmesinisağlamakönemtaşır.
Tekrar gidişler o kanaldan biraz ertelenmeli.Çünkü bizim olduğumuzu tahmin edebilir ve çok önlemler alırlar. Yakalanma tehlikeleri
fazlaolabilir.Mümkünsebaşkabiryöntemledahasıradansempatizanlardevreyekonulursauygunolur.DiğergrubaReşitdekatıldığınagöreçokdikkatliolmalı.Gizlilik,buraylairtibatlıolmadıklarını,ilişkisiz
olduklarını,herhangibiryakalanmaanındasağlayabilecekbirkonumdaolmalılar.ÇünkübuaradaTürkdevletibizimolduğumuzadairkanıt elde edip burayı çok sıkıştırmak istiyor. Bu açıdan asla böyle bir
şeyeyolaçılmamalı.
e- İhvanların faaliyet geliştirdikleri söyleniyor. Bu konuda faydalı
bilgileri derleyip bize yollarsanız hayli iyi olacak. Burada en çok bu
konuda yardımcı olunmasını istiyorlar. Türkiye’den geldikleri ve son
zamanlarda yine araba patlatma, adam vurma -orada böyle adam vurulmuştaktiklerinebaşvurabileceklermiş.Türkmen’ingelişindensonrayenibirşeyyok.Yapılangörüşmelerdenteslimveyabarındırmama
meselesiniilkedebiletartışmadıklarını,hattakaderarkadaşlarıolduklarımızıbelirtiyorlar.Buaçıdanaçıkbirtehlikeyok.Amayinedebirazilişkilerigizleme,daraltma,enazındanMİTaçısındanalınmasıgerekentedbirlerdir.Yerdeğiştirmekonusundagerekirsekanallarıaçmamızzorolmayacak.
Hazırlanangrupkonusundaşimdilikaceleyok.Hazırlandığındayeniden bir değerlendirme yapırız.Yalnız İstanbul ve Dersim için grup
hazırlamakistiyoruz.İstanbuliçinbelirttiğimizarkadaşailavetenDersimligözlüklü,gecegözhastalığıolanDoktorveyaAzizadlıbirinden
bahsedildi.Akrabalarıepeyİstanbul’davarmış.Gerekirseonudahazırlayabiliriz. Şimdi Kamışlı’dadır. Tanıyorsanız ilerde oraya alıp, bu
işiiçinhazırlayabiliriz.EğerDersimiçinoradauygunolanvarsayine
deüzerindedurulmalı.Metinburada,Ömer,YücelveAfkasor’unda
dahil olacakları bir grubun yeterli olabileceğinden bahsediyor. Biraz
kalabalıkoluyor.İlerdeolabilir.Amaşimdilikkeşifiçiniki-üçyeterlidirbence.Bukonuiçindedüşüncenizvarsaoradaarkadaşabelirtebilirsiniz. Muhtemelen bu ay sonunda gönderebiliriz.Kimlikler müm-

künseşimdidenteminedilebilir.
Avrupaileirtibatıtelefonlayoğunlaştırmakgerekti.Geneldegecelerolumluvegüçlüyankıyladevamediyor.Ortayaçıkansorun,buradadakongredeeleştirilen,özellikledeAbbasarkadaşıneleştirdiğive
Semir’deki aydın yapısından kaynaklanan ve daha çok Dev-Yol’daki
örgütveyaörgütsüzlükanlayışıdır.Bunubazızayıfkızarkadaşlarüzerinde yansıtmış, yeni gidenlere karşı bu anlayışı savunma çabalarına
girişmiş.Tabiikiçoksakıncalı,heleheleortamvedönemhiçuygun
değil.Konuşuldubazılarıyla.Kendisinidebirazeğitmekvepartiçizgisini tamamen özümsetmek için buraya çağıracağız. Selam ve başarı
dileklerimle…
07.04.1983
Ali
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Süleymanarkadaş!

Yazmış olduğunuz yazıları ve Abbas arkadaşın değerlendirmeleri
banaulaştı.Çokkısabirdeğerlendirmevebunabağlıbazıreferansları
şöyleyapabilirim:
Her şeyden önce yazmaya başlamanız olumludur. Yazıların biçimi
vekapsamıkonusundadönemedahauygundüşenlerideseçipdevam
etmek herhalde sizin de arzuladığınız bir husustur. Tutumunuz konusunda yalnız sizin için değil, tüm önde gelen arkadaşlar konusunda
son yaptığınız merkez toplantısındaki değerlendirmelerimi muhafaza
ediyorum.Zatentümarkadaşlardaaynıdeğerlendirmelerekatılmışlardı.Sanırımsizdehalenodeğerlendirmeleripaylaşıyorsunuz.
Ondansonragirilenpratiğeilişkintutumunuzbelirttiğinizgibi“iradi veya parti tutumuna uygun düşmeyen bireysel bir tavra dönüşme”
biçimindedir.Aynıtutumurahatlıklageçmiştede,özelliklegruppratiğinekadaruzatmakmümkün.Zatenbenimdeeliştiriminananoktası,
dahaçokbaşarıylageçenbuaşamadansonra,resmiörgütaşamasındakitökezlemedir.Hemenbelirteyimki,buyalnızsizdedeğil,yapımızın
tümündeetkisinihissettirenbireksiğimizvebundankaynaklananhata
ve yanlışlıklarımızdır. Dolayısıyla eleştiri tümümüzü kapsamına almak durumundadır. Yaptığım da budur. Ama yine açık ki, en başta
geçmişteençoksorumlulukalanbizlerinkendimizigözdengeçirmemizgerektiğidir.Anladığımkadarıylayazılarınızlasizindegenişçebilince çıkarmak istediğiniz budur. Bu husus önemlidir. Yazılarla başta
kendinizolmaküzereyapıyahakimolanolumsuzluklarıdilegetirmek
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istediğiniz, salt suçlu arayıp işin içinden sıyrılamayacağını, alternatif
tutumlarıdagöstererekvurgulamanızönemlidir.
Yalnız burada uygun olmayan, hissi olarak değerlendirdiğinize
inandığım, sizin buradan ayrılırken size karşı zannettiğiniz tutumda
olmadığımı,sizderahatlıklateslimedersiniz.Yalnızsizedeğil,merkeziaddedilmesigerekençoğuarkadaşınolağanüstübirdönemdeadeta bizi yalnız bırakmalarını belirttiğim, buna kızdığım da doğrudur.
Siz de bunu toplantıda belirttiniz. Diğerleri de öyle. Geçmişi çok iyi
hatırlarsınız, en çok size yardımcı olduğumu rahatlıkla kabul edersiniz.Hattaşimdiaramızdaolmayanbiryoldaşınbukonudasizdeiçinde olmak üzere bazı arkadaşların üzerine gitmediğimi, bunun ilerde
sakıncadoğurabileceğinibelirtiyor.Beniyibirönreksunarakeğitiminize yardımcı olacağımızı düşünüyor, başkaca tedbirlere başvuramıyordum.Bukonudaarkadaşlarınkendilerinisıkmasıgerektiğikanısındayım.Yoldaşlıkanlayışımbudur.Gerçektenarkadaşlariçinkorkunç
bironursavaşıyürüttük.Kötübiryenilgi-kiheranmümkündür-her
şeyinsonuolurdu.Bubileenbüyükdestektir.Çokiyibildiğinizşeyler
olduğuiçinuzatmayacağım.Bukonudabelkidahasıkıbirçalışmada
bulunabilirdi. Ama sizlere güvenerek daha çok bunu güçlü pratikle
sizlerin göstermesini dilemek de bizim hakkımızdır. Oraya gidişinizi
öyleyorumlamanızhata.Kendinizieniyiyorumlayabilecekvekanıtlayabilecek bir alandı. Şimdiki şartlar gözönüne getirilirse ne kadar
isabetlidavranıldığınırahatlıklagörürsünüz.TekrarbirAvrupamacerası gerçekten çok şey kaybettirdi. Burada, yani olduğum alanda da
kalınabilirdi.Lakinöncelikleiyitanıdığınızbiralanı-kitümüylebizden kopuktu- yeniden ilişkilendirmek için sizlerin hemen teşebbüse
bizzatgeçmeyiistemenizendoğalbeklentiydi.Ayrıyetentümpartio
alana taşırılacaktı. Nitekim öyle oldu, oluyor. Oradaki durumlarınıza
da fazla değinmeyeceğim. Çünkü bu hem sizlerin, hem bizlerin durumlarınıköklüelealmayıgerektirir.
Mühimolangeçmişineleştirisitemelindegeleceğiniyihazırlanmasıdır.Ve bunun için koşullar halen uygundur. Yürütmeye yazdığınız
yazılardan çıkardığım sonuçlar, en az merkez toplantımıza kadar bir
yandandeğerlendirmelerdebulunurken,yanisonmerkeztoplantısında
beklenen değerlendirmeleri -yazdıklarınızı ve yazacaklarınızı bu anlamda değerlendiriyorum- hazırlarken olumlu pratik işlerden de geri
kalmamanızgerekir.Yapıyıgeliştiricipratikçokönemlidir.Yoksakarnımızıbiledoyuramayız.Sağımıza,solumuzabakarsakbununnedenli

önemli olduğunu çok daha iyi bilirsiniz. Görev statüsüne gelince, bu
pekönemlideğildir.Zatenbir-ikimizdışındamerkeziçinadastatüsü
önerilmişti. Asıl görevlendirmeleri genişletilmiş bir merkez toplantısında yapmayı düşünüyoruz. Oradaki yürütme hazırlık birimine merkeztoplantıyakadarkatılmamaisteğiniz-kiufakyazıdaböylediğerinedekatılma-kendiniziiyihazırlamanızıdagözönünegetirerek,ayrıcaoradakipratiğineleştirisinidegözönünegetirerek,dahauygunolur
kanısındayım.AmayinedeuygunbirgöreviAbbasarkadaştanalmalısınız.Çünkübuhemsizin,hembizimiçingerekli.Verimliolacağınız
kanısındayım.
Sonuçolarakuzunsüredenberi-bunadışardageçendörtyıldadiyebiliriz- yürüttüğümüz hazırlıklar sonuç aşamasına geliyor. Genelde
inanılmaz olanın gerçekleştiği kesindir.Her şeyden önce gerçek bir
BolşevikPartioluşuyor.Bastığımızzemindehiçbirgüçbizisöküpatamayacakkadartarihibiranlamasahiptir.Sizindebusüreçteeksikkalanı tamamlayarak ve hızla Bolşevikleşen PKK çizgisinin derinden
özümsenmesi, uygulanması, denetlenmesi temelinde kendinizi partili
yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getireceğinize güveniyorum.
Kendipayımabusüreceilişkinsondeğerlendirmelerimideulaştırmaya, böylelikle iyi bir biçimde yardımcı olmaya çalışacağım. Daha da
rahatlayıp güç kazanacağınız kanısındayım. Başta Abbasgil olmak
üzerearkadaşlarlayapıcı,verimlibirdiyalogiçindekalarak,bizleresizindeasılbundansonrabeklenenkatkınızıbeklemekbizimhakkımız,
sizin de görevinizdir. Gelişmelerin dilediğimizce olacağına inanır,
devrimciselamlarımısunarım.
04.07.1983
Ali
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ŞamilveAzizarkadaşlara!

Halitarkadaşa!

PartininTürkiyebölümüneilişkinhazırladığınızraporkapsamlıve
uygundur.Eğer sınırlı da olsa uygulanabilirse yaşadığımız koşullarda
partimiziçinbirgüçkaynağıoluşturacağıaçıktır.
Halkımızın ve partimizin tarihinde hem en ağır, hem de en onurlu
birdirenişsüreciiçindeolduğu,sizlerindeoalanailişkinçalışmalarınızlakatkısağalayacağınızagüveniyoruz.
Heralandayükseltmeyeçalıştığımızulusaldirenişmücadelemizde
sizlerindedeğerlivezorluçalışmalarınızlaüzerinizedüşeniyapacağınızainanıyor,aynızamandapartimizindeheralandaçalışmalarıylasizegüçkatacağınagüvenmelisiniz.
Üstlendiğinizsoylugörevinizdeüstünbaşarılardiler,gözlerinizden
öperim.

Agit’le birl ikt e haz ırl am ış old uğ un uz iki böl üml ük ve son 30
Ocak’83tarihliraporlarınızıokudum.Belirtilengörüşvedeğerlendirmelere katılıyoruz. Ama önemli olan bunlardan çıkarılması gereken
pratiksonuçlarveyabizzatuygulamadır.Bukonulardagelenakradaşlarla sözlü ve yazılı değerlendirmeler ve durumumuz belirtilmiştir.
Toplu olarak zaten merkeze gittiğinizde tartışırsınız. Konulara bu
mektuptagirmekistemiyorum.Zatensiyasaldurum,örgütçalışmalarına ilişkin kapsamlı görüş ve planlamanın genel yapısı sizce de bilinmektedir. Daha çok değinmek istediğim size yönelik bazı eleştiriler
konusudur.Buradaikendekonuşmuştuk.Ayrıcasizolmadandamerkezibirtoplantıdakonuşuldu.Çokkısaolarakdurumşudur:
Eleştirilerinpolitikkonulardakigörüşlerinizefedakarlıkvecesaretli
yurtseverçalışmalarınızaolmadığını,bununtartışmakonusuyapılmadığınıanlıyorsunuz.Dahaçokbuönemliözellikleripratikörgüt,eğitim ve güncel çalışmalara tam anlamıyla aktaramadığınıza, bu konudaki başarısızlıkların kaynağının olduğuna ilişkindir. Bunlar da üstesinden gelinmeyecek eksiklikler değildir. Bu konuda aşama yapalım
derken yalnız kendi gönüşlerimizi ifade etmiyorum, Kemal, Mazlum
veHayri’lerinözellikleSiverekpratiğineilişikinmektuplarıvar.Siyasihattınuygulanmasınaçokdikkatetmemizi,gözdengeçirmemizi,heleKemalyakalanmadanbukonularıbizzatkonuşmakistediğinibelirtiyor. Birgün bu konuda mektubunu okursunuz. Tabii yalnız siz sorumludeğilsiniz.Hepimizinderecederecesorumluluğuvar.Buanla-

22.07.1983
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yışlardır ki, genel olarak parti, özel olarak kendi adımıza eleştiri ve
özeleştiridebulunduk,bilinenürünlerçıktı.AyrıcabukonudayineörnekolarakşehitŞahin’indeğerlendirmesi;tümhatayıSiverek’eilişkin
olarak kendisinde buluyor. Zaten diğerleri de daha çok kendilerinde
buluyorlar.Yanibukonudaherşeysizsinizdiyenyok.Amaenüstdüzeysorumlularolarakbunlarınhatayapmalarınıönlemek,doğrupolitik,örgütveeylemhattınıuygulamayageçirmekvedenetlemek,böylecebaşarısınıgarantiyealmakönderkadrolarınenönemligörevidir.
Buna değinilmek isteniliyor. Bu eleştirileri olumlu karşılamamak
mümkündeğildir.PartininSiverekbaştaolmaküzere,direnişlerenasıl
sahip olduğu şimdiki partinin yeniden inşa ve mücadeleyi yükseltme
konumundanaçıkçabellidir.YineŞahin’inkendiözgeçmişineyönelik
eleştirisi “Politik Çalışmada Ajitasyon ve Propaganda Faaliyetleri”
yazısı da çok iyi bir örnektir. Sizlerden de beklenen şimdi o alanda
halkımızınulusalkurtuluşmücadelesiylepartininyaşamındaşanlıbir
dönembaşlatacakolanveyamutlakabaşlatmasıgerekentarihibirandageçmişinhata,eksiklikvezaaflarınıaşmış,sonuçlarınıaçıkçaortayakoymuş,bununışığındageleceğiparlakbirbiçimdegösteren,böylecebirçokarkadaşındahaklıolarakbeklediğiyazılı,sözlüvegüçlü
birkolektiförgütveuygulamaiçindeolmaktır.BukonudabaştaAbbasgilolmaküzerezatengüçlübirdevrimciçalışmayıortayakoyacak
arkadaşlarvebizlerburadaenbüyükyardımcıyız.Sanıyorumyaklaşımımızyoldaşçavegerçektenyardımcıolmatemelindedir.Önümüzdekidönemibuanlamdadahagüçlükarşılayacağınıza,bukonudabüyüyen parti ve halkla birlikte sizlerin de aynı konumda olacağınıza dair
tereddütümüzyok.Arkadaşlarınbeklentisidebudur.
BukonudaSüleyman’adakısacadeğineyim:Dürüstdavranmıyor.
Gelenarkadaşlardantümdurumuöğrenebilirsiniz.Makü’yegidiphemendönmesi,halkımızınmücadelesinegüçyetirmedeyoksunluğaişarettir.Okendinimüthişihmaletti,çokucuzbiryaşantıtutturup,bunu
Kürdistanhalkınınenacılıbirdönemiüzerineoturtmakistedi.Yinede
yardımcı olacağız.Ama dürüst olmayan yöntemlerle girdiği o davranışlaresefvericidir.Bututumunhiçyararıolmadığınıiyibilmesigerekirken,neyegüvenip-kizavallılıktır-yaptığınıaçıklayacakvemutlakahiçyakıştıramadığımızodurumdanolumluyöndeçıkacaktır.Bunayinehepimizyardımcıolmalıyız.
Sonvermekisterkengerçektenyaratılmasıgerekenönümüzdekitarihseldönemingüçlüdirenişmücadelesindeyüksekbaşarılardilerim.

Ülkemizinderinliklerinde,bukutsalmücadelesindebulunmaktümarkadaşlarındadileğidir.
Komünistselamlar
Ali
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“…Ülkemizincoğrafyavediğerözellikleribakımındanençetinvegeri koşullarında; sonderece çorak ve bilinçten yoksun Orta Kürdistan
topraklarında gerçekleştirilen 15 Ağustos Devrimci Atılımı, büyük
karlı dağlar aşılarak, günlerce aç kalınarak, aylarca yürünerek ve
sonsuz propaganda ve ikna gücü kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Kendini, tarihini ve çağı tanımayanlara ulusal-toplumsal gerçeklerimizivemücadelemizitanıtmakveonlarıkendisavaşlarınakazanmak
içinbüyükbirmaratonakalkılarak,ülkeboydanboyadolaşılmış;sınırlar, coğrafya engelleri ve feodal-aşiretçi çitler bir bir aşılmıştır.
Denilebilirki,biranlamdabualanınmuazzammaddivemanevizorluklarına karşı büyük bir savaş verilerek yaratılan 15 Ağustos Devrimci Atılımı, özellikle de küçük-burjuva reformizminin soysuz rahat
yaşamanlayışlarıyladevrimcisaflarıçürütmeyeçalıştığıbirortamda,
‘Enyücedeğeremektir’ şiarınıenparlakbirbiçimdedoğrulamıştır.”
AbdullahÖcalan
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Alandagörevliarkadaşlara!

a- Çeşitlikanallardandolaylıdaolsaalmışolduğumuzbilgiler,dönemedayatmamızgerekendevrimciölçülerimiziaşan,muazzammüşterekçabamızınürünüolandeğerlerimizinkaybedildiğinigöstermektedir.Örneğinkaçanbazıunsurların-hemdedurumlarıöncedenbilinmesine rağmen- silahlarla kaçabilmeleri, bazı köylü unsurların -Midyat’ınilişkilibirköyündenikikardeşdedahil-partisilahınıkaçakçılık
içintaS…’yekadargetiripdevletekaptırmaları,yakalanmaları,Uludere’dehiçbirgerekçeninmazurgösterilemeyeceğibirbiçimdeüçarkadaşınsilahlarıylabirliktekabuledilmeyecekbiçimdeyakalanmaları,
partitalimatlarıvepratikhazırlıklaraçısındanileribirnoktadaolması
gerekenörgütveeylemlilikdüzeyiningeridurumueleştiri,hattakabul
edilmeyecekağırhatalarvesorunnoksanlığınıortayakoymaktadır.
Birçok parti yazısı, talimatı dönemde yapılması gerekeni belirlemişti: Sorumlu devrimcilik hiçbir gerçeğe sığınmadan, gereğinin yapılmamasını mazur gösteremeyeceği gibi, yapılmasını da şart koşar.
Kaldıki,enbüyükzorluklarınaşıldığı,tümolanaklarınelinizeverildiği,donanımımızınküçümsenmeyecekölçülerdekarşılandığıkoşullarda bunlar olmaktadır. Parti gerçeğimizi birçok yönüyle biliyor veya
bilmek zorundasınız. Teori kolay üretilmiyor, bağımsız siyaset kolay
oluşturulup korunmuyor, bir kadronun teorik-pratik donanımı, bilip
tahmin edemeyeceğiniz zorluklarla gerçekleştiriliyor. Birini yine orayavardırmakbüyükzorluklarlasağlanıyor.Yalnızinançyaratmakbile
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yoğun bir eğitimle oluyor, bir mermi, bir şarjör için gerçekten tüm
onur,kişilik,hayatımızıortayakoyuyoruz.Buyüzdençokşeyisineye
çekiyoruz.Birazparaiçinaynışeylerduyuluyor.Amasizlerneyapıyorsunuz?Tarihimizinkritiksaatlerindedeğerlerlenasılinsafsızcaoynandığını,payımızınbundahiçdeküçümsenemeyeceğinidüşünmüyor
musunuz?BizPKK’yikolayyaratmadıkki,kolaykaybedelim.Yalnız
beşyıldırdıştanefesnefesegüvenliğiniz,bağımsızyetişmeniz,donanımınıziçinharcananemekleridetümparti,halkımızıişkenceliyaşamının ürünü olarak her şeyinizi düşünmek, kendinizin değil parti ve
halkın malı, canı, onuru olarak değerlendirmek zorundasınız. Tüm
devrimciliğimizin amacı, şimdilik oradaki gücü yaratmak değil mi?
Pekisizlerinbunuböylekullanmanızıbiznasılkabuledipsineyeçekeceğiz.Belkicanvepartimallarısiziniçinyetersizkavranıpdeğerlendirebilir,amabizhiçbirgerekçeilebunukabuletmeyeceğiz.
Sonyılların,hattatümdevrimciliğinizinağıryetersizlikvehatalarını herkes bize çektiriyor. Katlanıyoruz. Ama hiç olmazsa artık yük
paylaşımınınsırasıdeğilmi?Bizherşeyimizisizeaçtıkkoyduk.Gereğiniyedüşünülüpuygulanmıyor?Belkiyinebizioradada,yanimilitanınrolünüdebizeoynatmak-bilmedende-istiyorsunuz.Bizbunu
sevesevegururlavemutluluklaoynayabiliriz.Amayineozamanher
türdeğerlerimize-sizlerdedahil-kıymadan,“yapamıyoruz”deyipbize saklamanız gerekmez mi? Biz değerlerimize tutkunuz ve koruyup
geliştirmesini biliriz, sizleri de. Hâlâ o yetersizlik peki niye, tarihle
oynamak mı gerekli? Hakkımız olan başarıyı yetersiz devrimcilikle,
yöneticilikleelimizdenalmakmıyakışıyor?Hemenbelirteyimniyetiniz bu değil, ama objektif gerçeğe ne dersiniz? Herkes direnmesini
bilmeli,yaşamasıgerektiğikadaryaşamalı,ölmesigerektiğiyerdeölmesinibilmeli.Yoldaşlıkölçülerimizbelli.Uyulmalıdır.Gerekçe,bahanekabuletmiyoruz.Değerüretmesinibilenler-zindanlarbaşta-nasılyarattıklarınısergilediler.Pekimuazzambirkaçyılınasılkullandınız?Rahatveeminbirbiçimdeolağanüstükoşullardakibirdevrimciliklebaşarılıkıldığınızıiddiaedebilirmisiniz?
Arkadaşlartümbudurumları,dönemingörevleri,çalışmatarzı,birçok yazı ve talimatta elinizdedir. İnsanlık, yurtseverlik ve partililik
adınaüstünbaşarıylauygulayın,başarındiyoruz.Unutmayınki,silah
ve kadrolar böyle gittikçe, artık çalışma gücünü kendimizde göremiyorum.Böyleolsundiyedirenmiyorum,saatleritüketmiyorum.Boğazımızı boşuna günde saatlerce yırtmıyoruz. Halkımıza, şehitlerimize

verilmişsözümüzvar.Hiçbirkimsekendiyeteneksiz,başarısızçalışmasıyla bu konudaki görevlerimizi yerine getirmekten alıkoyamaz.
Siz desözverdiniz.Nasılyerinegetirilir?Herhaldeböyledeğil.Size
çok şey kolay gelebilir. Ama kesinlikle öyle değil. Zorlanmamanız
için çok kolaylık sağlandı. Ama tarihsel role soyunmak içindir bu.
Tekraren bizler ancak en ufak değerlerimiz üzerine büyük bir azimle
titreyip,koruyupgeliştikçe,sizlerleçalışmagücünükendimizdebulabiliriz.Sizdebizieleştirin,yargılayın,herşeyortada.Süreklibizverdik, orası yitiriyor hâlâ. Biz şimdiye kadar parti davamızdan bıkmadık.15yıldıraynıtempodahergün,herişebirpartineferigibikoşuyoruz.Aynıcoşkuyladevamediyoruz.Amakaldıramayacağımızşeyleroldumu,yoldaşlığımızıesirgeriz.Belkiyanyanadeğiliz,amabununanlamıaçaktır.
Muazzam çabanızı inkar etmiyoruz. Ama devrimcilik bir sanattır.
Üretilenkadro,örgüteylemlesonuçlarınıgösterir.Birtarihinistemlerinecevapvermekleyargıyıyinesizevedeğerlendirmelerinizebırakıyoruz.
b- Gelen grup hakkında
Halit;işçidir,Libya’dangeldi.Çalışkan,amapartiölçülerinitutturamadı.Muhtemelengeriliktenkaynaklananyetersiz,tuhafbiryöneticianlayışıvar.İdareetmedeaşırıbiçimci,hesapsız,dolayısıyladağıtıcıdır. Önüne konulan pratiği başarabilir. Üzerine yürür. Konuşulmalı,
özellikleri daha yakından tanınmalı, bunun için denenmeli. Dönemin
yükünü omuzlayabilir, Dersimlidir. Muhtemelen yeni buraya geldiği
anlaşılmıştır.
Delil;Ağrı’lıdır.DoğuBeyazıt’ıtanıyor.Hududubiliyor.Askerliğini
komando olarak Uludere, Beytüşşebap alanlarında yapmış. Dayanıklı,
buradakaldığımüddetçeçokdürüst,fedakar,inançlıçıktı.Yurteseverliğianlaşılabilir,Libya’dangelirkengelişbiçimi,Ağrılıolmasıbizibiraz
kuşkulandırdı. Bu zayıf bir ihtimaldir. Muhtemelen dürüsttür. Bir nişanlılıkdurumuvar.Sözlüolarakanlatabilir.İlerdeBeyazıtİranhududunaalınırsaki,bayandaalınırsahudutgerisindegenişakrabalarıvar.
Yararlıolabilir.AyrıcaUludereyöresiniveçevreyöreyitanıyor.Orada
daçalışabilir.Tamgüvenilirçıkarsaaskerialandaepeygelişmevaadediyor.Merkeziarkadaşlarladurumunubizzatiyideğerlendirip,görevlendirmeliler.Bubirihtimaldir.Dahaçokpratiktebelliolacaktır.
Nihat; o da Karslı ve Libya’dan geldi. Dürüst, proleter, güvenilir.
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İstanbul’ubiliyor.Birkimliklerahatlıklaorayagidipgelebilir.Kars’ı
dabiliyor.Ayrıcaalandadaçalışabilir.Yükükaldıracakbirinebenziyor.Değerlendirmeyiyineiyiyapmakvegörevlendirmekgerekir.
Asker; Semir kanalıyla Avrupa’ya alındı. Hapiste kaldı, Şahin’le
muhtemelen konuşmuş. Kamp sürecinde grupçu pratik yürüttü. Fuat,
Cuma’lardahaiyibilir.Yakınkontrolaltındadahaiyitanımakgerekli.
Aydın özelliği, grupçuluğu bazen birçok dürüst arkadaşa karşı düşmanlığateşhir,tecritekadargötürdü.Bunugrupçuanlayışabağladık.
Amadiğeryönleridehesabakatmakgerekir.Uyarıldı.Grupçuanlayışıaşarsadürüstolupolmadığıanlaşılabilir.Birazdadenetim,partiruhu içinde eğitim ve denemek gerekir. Lolan’da da eğitilebilir. Yalnız
benzerunsurlarınburadatoplanmalarıiyiolmayabilir.Benzerkonum
SemirprovokasyonunakapılanSerdar,Cuma’nınDersimçalışmasındakibirçokunsurdagözükenaynıdurumdur.
Adnan;durumuenazanlaşılanbiri.Geçmişihiçiyideğil.Uzunsürekamptadurumuyapıcı,geliştiriciolmadı.Dahasonrabelligelişmeleroldu.Şüphelenilenbirigibidavranıldı.Bundanetkilendi.Askerlikteistihbarattaçalıştığınıbizzatkendisisöyledi.Bukonudaayrıcayetenekliveistekli.Almanya’dangeldi,Urfa-Bireciktanıdığımızbirköyden. Ail e dur uml ar ı zeng in. Mac er ac ı olab il ir. Başl ang ıçt a başk a
amaçlarlaAlmanya’yagidebilir.Teoridezayıf,amapratikişlerdeçok
çalışkanvebecerikli.Epeyişbitirebilir.Özellikleköylülükleilişkiler,
bilgitoplama,hattaeylemyanlarıgelişmişebenziyor.Buyüzdenkesinyargıdabulunamıyoruz.Geçmişlehertürlübağınıgerçektenkoparabilirse,verimliolmamasıiçinnedenyok.Kötüdeçıkabilir.Bunuda
yakınkontrol,denetim,eğitimleçalışmasüreciiçindetanımakgerekir.
Durumuna uygun çalışmaları vermekten kesinlikle çekinmeyin. Güvenveripeğitin,ayrıcakontrollübirçalışmasüreciiçindetanımakgerekir.Durumunauygunçalışmalarıvermektenkesinlikleçekinmeyin.
Güven verip eğitin, ayrıca kontrollü bir çalışmaya itin. Daha sonra
başkagörevleriçindurumunuanlamakzorolmaz.
Kamuran;Batmanyöresinden,aslenİdilli.Huduttabirolayaadıkarıştı.Cumaarkadaştanır,bilinçlendi,propagandayapabilir.Oalanda
durumudahaiyianlaşılacaktır.Zayıfyönleriaçıkkivar.Amagelişme
yönleri-bazıaraştırmakonularıdışında-pekaçığaçıkmadı.
Daha önce gelen Nebil’in grubunu, Nebil’den öğrenmemiz mümkündür.Hepsinigerekkendilerinidinlemek,gerektanıyanlardandaha
iyiöğrenmekgereğiaçık.Buradaçokemekverdik.Basiteaslaalma-

yın.Nekadarzayıfdaolsa,gerekendeğerimutlakaverin.Çoğunlukla
başarılı olacaklarını sanıyorum. Zaten kadro politikası ve yönetimde
yukarıdadadeğindiğimizgibiciddiyetersizliklergörüyoruz.Özellikle
tanıma, eğitme, görevlendirme, bunun için yoğun çaba, başarı için
şart.Emekvermektenkesinlikleçekinmemeklazım.Yinedenemeve
denetimi eksik etmemek gerekiyor. Yetersiz, zayıf unsurları bu dönemdeyabirkaçiyiarkadaşınbiriminde,yadagerideamaherikiyönetimidekullanarakidareetmek,eritmekbüyükönemtaşıyor.Ayrıca
silahınıkullanamayacak,zayıflaraşimdiliksilah-özellikledebüyükvermemek gerekecek. Silahı kullanacak arkadaşlar çok. Bunlara vermek,varsayetersizlikler,hakkıylakullanamayanların-helegüvensizlerin-elindenmünasipbirtarzdaalmakveyakullanacaklarsakesintalimatlara bağlamak gerekir. Bu konuda çok hassas olmak -yani hem
kadro,hemsilahlı-döneminbaşarısıiçinbelirleyiciönemesahiptir.
Size gelen değerler ekte bir yazıda belirtilecektir. Ayrıca daha da
kadrovemalgönderebileceğiz.Risklideolsayapacağız.S…’yeçok
zorunlu olmadıkça görevliler ve sempatizanlar gelmemeli. Birçok
yöndensakıncalı.
Buradaki işleri önemli oranda tamamlayacağız yakında. Mardin’le
ilişkilerinizi,onlarlaDiyarbakır’ınilişkisinivekatkıyıihmaletmeyin.
Okanaldanilişkivekadroadayıalınabilir.Türkiye’yledebağlantıları
var.
Detaylıraporlarınızıyakındaalacağız-başkakanaldan-ozamandaha iyi durumlarınızı anlayacağız. Eğer biraz sert ve abartmalı değerlendirmişsek telafi edeceğiz.Amaç hepimizin arzuladığı ve mutlaka
döneme dayatılması gereken devrimciliği, militanı başarıyla yaratmaktır. Birbirimizi zorlamalı, ama makul sınırlar içinde ve karşılıklı
başarılıyoldaşlıkbağlarıyla.Başkacahiçbirşeymutlakabaşarıylaçıkmaz. Diğer birçok konuya ilişkin değerlendirmeler merkez ve gazete
aracılığıyla size ulaşacaktır, ulaşmıştır. Bu temelde her zamankinden
dahabüyük,olağanüstübirçabaylatarihikendimizinkılmakiçinyürüyelim.Enderyakalanan/yakaladığımız,yarattığımızbufırsattanzaferedoğrugelişmelerimutlakasağlayalım.
Hepinizeiçtenselam,sevgivebaşarıdileklerimle.
31.05.1984
Ali
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Birincipusulayaek:
Altıkişilikgrubaikiarkadaşdahaekledik.Bunlardadahaöncekigrubundonanımı gibi bir donanımla gelecekler. Getirecekleri eşya ek bir listeyle belirtilecektir.Diğerikiarkadaşınkısadeğerlendirmesişöyle:
Beşir; eski bir unsur olmasına rağmen, kendisinden beklenen yenilenmeyi
gösteremedi.Ağır,tembelcefazlayürüyüşvehareketliliğegelmiyor.Dönemin
gerekli kıldığı ölçülere ulaşma konusunda yeterli hırs ve azmi gösteremiyor.
Biraz da dönemi sakin bir köşede gözlemle geçirme temayülü var denilebilir.
Buzayıflıkları,onupartiiçindekonumuzayıfolanlarlabirleşmeye,dolayısıyla
olumsuzluğaitebiliyor.Amapartisiyasetinebağlılığıdavar.Alandadurumunu
gözönünegetirerek,bununiçinkonuşma,gözlemaltındabulundurarakdenetlemek,eğitmekdurumagöreceuygungörevlendirmekgerekecek.Denetlenmeli.
Direnmecikonumuzayıftır.Gelebileceksakıncalariçintedbirleröncedengörülebilmeli.Bu tipler için gösterilmesi gereken yöntem, biraz geri cephe alanlarındaeğitimlepişirmek,denemeyleçalışmalaraalmak,bundandoğacaksonuçlaragöreyeniyaklaşımlarlayetkinleştiripyararlıkılmak,yalnızisteklerinegöre değil, objektif durumlarına bakarak karar ve uygulamayı sağlamak gerekiyor.
Mehmet;aslenTürkiyeli,Afyon’dan.Almanya’dangeldi.Geldiğindeçokgeri,
safamahareketehepbağlıkalmış.Enufakbirsorunçıkarmadı.Nedenilseuydu.
Gelişti,amayinedegeri.Herhaldeçokyoksulkökenli.Amainançlı,bağlıgözüküyor.Oradadadisiplinlilik,dayanıklılıkgösterecek.Fakatyaratıcılığızayıfolacak.Verilecekgörevigerçekleştirmekiçintamsavaşabilecektir.Teslimolmakkonumundan uzaktır. Eğer uygun yöntemlerle yetkinleştirilirse eylem gruplarında
rahatlıklayeralabilir.Bunudatabiipratiktegörerek,deneyerek,eğiterekgeliştirmeye,anlamaya,uygungörevlendirmeyealmakortadadır.
Gerekşimdiyekadargelenleriçin,gereksehalengelenleriçinolsunoradaayrı
programlargeliştirmekgereğibiliniyor.Yurtdışının,eğitimyetersizliğinin,mücadeleyoksunluğununsakıncalarıbilinerek,geçmişbilgileryanındaözelliklealanın
özellikleri,yenigelişmelerortamındahepsiniyenidendeğerlendirmeleretabiitutmak,kalıcısonuçlara,bunugörevevarmagereğibiliniyor.
Yeniden devrimcileştirme gereğini, hele yetkinleştirme olgusu kendini sürekli
dayatangerçekliktir.Buaçıdanbugrupüzerindeneyapılacağını,herbirinineyapacağımızıoradakidurumagöredeğerlendiripkarargeliştirmeli.Acelegörevlendirmemek,merkezdenarkadaşlarınbilgisinedebaşvurarak,durumagörekarardeğiştirerekenverimlideğerlendirmelerisizebırakıyoruz.
Diğerbirhusus,grubungeldiğiyolu-KDPvasıtasıyla-sürekligerektiğindebağımsızkullanma,eşyataşımakiçinöncedendüşündüğümüzgibidayanıklıbir-iki

arkadaşıgörevlendirmeniz.Yolaalışmalarıyararlıolabilecektir.İlerisiiçindüşünülmeli.
Gönderdiğimiznotunbueklebirliktebirnüshasıveyakendisidiğeryetkililere
-hem de daha doğumuzdaki yetkililere- ulaştırmanız uygun olacaktır. Gelecek
kuryelervasıtasıyladahaçokbizelazımolabilecekbilgivetaleplerinizibelirtebilirsiniz.
Çalışmalarınızdaüstünbaşarıveyoldaşçaselamlarımla.
Ali
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Fuatarkadaşa!

a- 15Ağustoseylemleriylebirliktebeklenenadımınbaşarıylaatıldığıanlaşılmaktadır.Hernekadargelişmeleringerçekdurumunubilmiyorsak da, parti ve ulusal direniş mücadelemizde önemli bir rolü
oynamaktangerikalmayacakolanbuatılımdan,gereklibirçoksonucu
dahaşimdidençıkarmakmümkündür.Amayineaçıkki,eniyisinipratiği yaşayan arkadaşlar yapacaklar.Oradan anlamlı değerlendirmeleri
sizlerdenbeklemeyeçalışacağız.Eylemlermerkeztoplantısınıgerektirecek ağırlıktadır. Zaten güz sonu olağanüstü bir durum doğmazsa
böylebirtoplantıgerçekleştirmeyedahaöncedendeğinilmişti.Kışeylemininözümsenmesivebaharkalkışıiçinçokiyibirhazırlıkdönemi
olacak.Busüredebirihtimaleğeranormalgelişmeler,boşluklardoğmazsaAbbas’labir-ikiyardımcımerkeziarkadaşınburayagelmeleri,
eğeruygunolursa;koşullarelverirsebizimdegelebilmemizgerçekleşirse bu özümsemeyi güçlü yapabileceğiz. Gelişler olmazsa bile materyalüzerindedeğerlendirmelerisunmakzorolmayacaktır.Bukonularda açık ki rolü siz oynayacaksınız. Gerekli talimatları daha önce
sunmuştuk.Tekrarınfazlayararıolmayacaktır.Bazıtaktikadımlariçin
buradan belirlemeler yapmak yöntem olarak da fazla doğru sonuçlar
getirmek şurada kalsın, sakıncalar getirir. Ancak üst düzeyde bir soyutlamayapılırki,budabelirtildiğigibieylemliliğinsonundamerkezdegerçekleştirilir.
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b- Sizeyenikonuşmabantlarındangeçirilenbirdeğerlendirmetaslağınıgönderiyoruz.Konu“Darağaçları,KışlaKültürü,DevrimciİntikamGörevimiz”adıylayakıntarih,kültürvekişiliksorununadevrim
ve karşı-devrim perspektifi içinde bakmayı içirmektedir. Özellikle
Dersim somutu esas alınarak yakın tarih ve günümüzün devrim ve
karşı-devrim sürecini sosyal-şovenizm, işbirlikçi sahte milliyetçiliğin
gericilik,sömürgecilikleilişkiiçindecanlıanlatmayı,siyasi-edebibir
üslupla anlatmayı amaçlamaktadır ki, bu da sizin üslubunuz için çok
uygundur. Sanıyorum ki, konuyu derinden yaşayan ve kavrayan biri
olarakbutaslaktagüçlübiryapıtçıkarmanızmümkündür.Çünkügerçeğin merkezindesiniz. Hem tarihi yaşayan, hep yapan konumda olmak,enverimlieserlerinçıkışındada,enverimlibirkonumdabulunma anlamını taşır. Hani Nuri Dersimi’ye, anısına bir şeyler yapmak
gereğindenkonuşulmuştu.İşteonunkitabıdabuamaçlaeniyibiçimdekullanılıprolünüoynayacaktır.Konuşmalarıniçeriğinegirmeyeceğim, ama en iyi başlık, paragraf, bölüm, üslup, düzenini sizler yapmakta zorluk çekmeyeceksiniz. Konuşmaları tam bir malzeme gibi
kullanın.Karikatürizeedilenhususlarvar,azdeğinilen,tekraredilen,
çıkarılması gereken, ilave edilmesi gereken çok yerleri olabilir. Ama
dediğim gibi, konuyu sizden bu aşamada en güçlü yapacak durumda
çokazarkadaşvar.Konuşmadabazıörgüt,kişiisimleri,buaradasizden de bahsettim, uygun olmayanları, yazıyı zayıf düşüren isim ve
benzetmelerideyineenuygunolarakbelirtmekteözgürsünüz.Sonuç
olarak iyi bir malzeme olarak görün, tüm yaratıcılığınızı sergileyin.
BirnüshasınıdaAvrupa’yayolladık.Dergiiçinbelkibaşarılıolmayabilir, olabilir. Ama en iyisi sizdeki olacağını bekliyorum. Önemli bir
yankı,siyasidirenişçikültüreyaklaşmanınbiçimvemuhtevasorununaepeybizleriyaklaştıracaktır.Biranöncehazırlanmasındayararvar.
Yine tekrar edeyim ki, bazı bölümlerin geliştirilmesi, hatta ilave bölümler geliştirmekten çekinmeyin. Bu konuda üstün bir başarı bekleyeceğim.
Daha önce elinizde tasfiyecilik konusu vardı. Bitirdiniz sanırım.
Ayrıcapeşmergelerinsonsayısıçıktı.Dergininbeşincisayısıiçinbirikiyazıyaihtiyaçvar.Herhaldeenyakındagöndermişolacaksınız.Yineprovokatörünyenimarifetleri,yazılarıçıkıyor.Beşlideimzalıyor.
Onikisayfalıkolanyenibirisinigönderiyoruz.Bizeulaşırsa,Abbasiyi
bircevapvererek,maskeleriniiyicedüşürmekiçinkullanılabilir.Tipik
olarak Rusya’da halkın kontrolünü yitiren liberal monarşist Kadet-

ler’inbenzerbiroluşumudahagericivesümürgecilikle,emperyalizm
işbirliği içinde liberal bir sümürgecilik çıkışı olarak Kürt feodalkompradorlarının, binbir bağla kendine bağlı küçük-burjuva objektif
ajanlığırolüoymanmaktadır.Tamamenaçığaçıkangerçekbudur.Yani
herzamankindenfazlabirbiçimdereformistişbirlikçi,küçük-burjuva
akım, ajan konumunu açığa vurmaktır. Pratik politikanın ne olduğu
veya hiçliğini sergilemektedir. Bu konuma düşmesinde hareketimizi
esasolaraksorumlututtuğundaçokhırçınlaşmakta,elindengeleniher
yöntemle kullanmaktadır. Tüm mücadelesi devrimci harekete küfür,
dedikoduvetahriktir.Eğeryeniyazılaryazılacaksa,eldeepeymateryalbirikti.Soneylemlerindeışığında-serseriler,Kopenhag’taeyleme
karşıeylemyapacakkadargericiliklerinisergilerdiler-ortakbirbildiri
çıkarmaya,eylemprovokasyondurdiyebildiler.İyicereziledilebilirler.
Sonöfkeleridörtyıllıkteşhir,tecritçabalarınarağmenadımınatılmış
olmasıdır.
c- Partiiçisorunlardanorayagelenarkadaşlarınkonumunupartiilkesi ışığında ele almak ve sonuca gitmek kaçınılmazdır. Son Avrupa’dan gelen değerlendirmeler ve Ziyad için Cafer’in rapor hazırlanmasındandaaçığaçıkıyorki,provokasyonunazgınlaşmasında,tahribatıngeliştirilmesindesağ,liberalyaklaşımınınpayıbüyüktür.Yalnız
bu konuda değil, birçok konuda liberal aydın tutumunu sergiliyor ve
devrimci parti örgütlenmesinin inşasına anlayış ve pratik çaba olarak
tam bir tutucu rol oynuyor. Avrupa’nın sorunlarının bir türlü çözümlenmesindeburolönemlidir.Partiişleyişindeyoktur,tambirbabagibi
oturuyor,muazzamolanaklarbutemeletakılıyor.Talimatlarıyürütmüyor,raporçokaz,sanırımenkapsamlıgözlemlerCafer’devar.Diğer
arkadaşlarındahaylisorularıvar.Bunlarınışığındacevapvermesigerekir. Parti ilkesine ne diyor? Susarak geçiştirme en pis yöntemdir.
Söylenecek çok şey var. Birim çalışmaları ışığında durumunu netleştirdikçepartivetavrınısonucabağlayacaktır.
Cumaarkadaşındurumunailişkinde;dahaöncekitalimattavekendisineyazılanmaktuptaortayakonulmuştu.Bireyseldevrimciliğinen
çokgeliştiğiveyalnızbırakılırsatecritvegrupolmaktanöteyegidemeyecekpratiğemutlakaçözümbulmasıgerekiyor.Sonyazılarvegelişmelerin ışığında partileşmede net, niteliksel bir konuma ulaşıldığı,
tasfiyeciliğintümbiçimlerinindayanaklarıylaaçığaçıkarıldığı,yetersiz devrimciliğin rolünün yine ne olduğunun tanımı ve sonuçlarının
belirginleştiği günümüzün koşullarında partiden, ama grup gibi kav-
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ranmayan partiden, yani kesin anlayış ve tutum takınmanın ertelenemeyeceği bir durumu yaşıyoruz. Partiye bu zaman yeterli güç verilmezse ne zaman verilecek? Parti davası mutlaka kazanılmalıdır. Her
dürüst,gönüllüpartilipartiyiancakgeliştirdiğiölçüdepartiliolabileceğiniunutmamalı,bilincekazımalıdır.
Caferarkadaşındaepeyyetmezlikleri,bireyseldevrimciözelliklerininolduğuAvrupapratiğindeortayaçıkıyor.Yazılardanvepartitalimatlarınındurumundanbuanlaşılıyor.Kendisieniyibununfarkında,
özellikle de Avrupa pratiğinin doğru bir eleştiri-özeleştirisini vermek
göreviyle karşı karşıyadır. Parti imkan ve fırsatlarını örgütlü yürütememe,dayatıcıolamamakonumununaşılmasıçokönemli.Ençokçabasınamuhtaçolduğumuzbudönemde,bunuartıksonucapratiktede
götürmelidir. Size gönderdiğimiz son Avrupa MK raporu temelinde
Avrupa’dan gelenler durumlarını daha iyi kavramakta zorluk çekmeyeceklerdir.Şoreş,Delal,Metin,Sefkan’ındurumlarıdaçözümlenmiş
olmaktanuzaklar.Buncadesteğerağmendurumlarınedir,gerçeközlü
yaklaşımgösteriyorlarmı,yokeğerbirkaçkişiyibahaneolarakgösterip,işteAliarkadaşbizianlıyordiyorlarsabununkendileriiçinfelakat
olacağınıbilmeliler.Buarkadaşlarınuzunpratikleridurumlarınındevrimcilikten,partililiktenepeyuzaklaştıklarınıkavramaya,eğergerçektendevrimciolacaklarsabunupartiyolundayapmalarınınşartolduğunu bilmeleri gerekiyor. Parti Önderliği’ne karşı ikiyüzlü olunmak istenmiyorsa bu şarttır. Semir’in ikiyüzlülüğünün sonuçları ortadadır.
Buarkadaşlarpartinintasfiyesinigözlerigörmeyecekkadaryabancısı
veya iştirakçisi durumuna nasıl düştüklerini kendi öz kişiliklerinde
aramalarıgerekir.
Sefkan’ındurumusongelenyazılardandaanlaşılıyorki,ciddi.Son
olarakMizginkendisinintasfiyeciolabileceğinisöylüyor.Kültürgrubund a bil in çl i tahr ib at var. Mizg in evl il ik dur um un u redd ed iy or.
Birçok arkadaşın gözlemi de kendisi hakkında benzerdir. Bunları direktkendisinehemenbelirtmedengerçeklerikoymasıgerekir.Kuşkular,Semirgiderkenörgütlübırakabilir.Köküülkeiçinekadaruzanabilir.Araştırmayıaçıkkigeliştirmekgerekiyor.Bozo’dandaöğrenilecek
çokşeyolsagerek.ÖzellikleSalman’ındurumunu.Giderkennasıldı,
birarapartiiçindeisyanınmeşruluğundan-tabiikendisinin-bahsetti.
Gelirkentavırlıydılar.Durumuşimdidahadamuğlak.Aslındadürüst
veaçıkdavranabilselersorunlarıçokdaharahatçözümlenebilecektir.
Amabirtürlüolamıyorlar.Bukonudadahazırlayacağınızraporlarte-

melindenihaisonuçlaramerkeztoplantısındavarmakendoğrusuolacaktır.
Diğerunsurlarailişkineğitimvedüzeltmeçalışmalarıylasonuçalmak,partiyekarşıaçık,gizlifaaliyetiçindeolanlarıiseezmek,kaçanlaravefırsatbulduklarındaarkadanhançerleyeceklereacımamakgerekiyor.Açıkki,kampfaaliyetigerçektenbirokulrolünübukonularda
daoynamalıdır.
d- SongelenikiarkadaştanAzad,Karsyöresiiçinuygundur.Urmiye’den onu bölgeye göndermeye çalışacaklar. Bayanı ise tanıyorsunuz.Epeygelişti.Amauygunzeminvedenetimsizortamdazaaflarını
açığaçıkarması,geçmişinitekrarlamasıolanakdahilindedir.Kişiliğini
buradatamanlayamadı,birazdapratikbelirleyecek,kontrollüolarak
dayanabilir,bazıpratiklerledenenebilir.Yalnızbırakılmamalı,özellikleerkeklerleilişkilerdearkadaşlargerektiğikadaruyarılmalı.Olumlu
yöndegelişebilir,eğerdürüstsetabii.Sanıyorumkadın-erkekilişkilerinioradadahaiyivegerçekçiçözmeimkanlarıvardır.Partiyizorlamayacak ilişkilere öncelik vermek, sorunlarını kapalı tutturmamak. Onlarla samimi ve tüm kişiliklerini partiye katmak, geçmişte düşünülen
hatalarabirdahadüşmemekönemlidir.SanırımRukenbazıgerçeklerle,evliliktenbahsediyordu.Buvebenzerikonumdaolanlar,özellikle
evliliksorunlarıolanları,yapıyızorlamadançözümlergeliştirmekbazendahadoğruolabilir.Amayinepartiyeyararilkesiesasalınmalıdır.
Çokiyiyoldaşolmayımutlakasağlamakgerekir.Düşmanözündeçok
zayıflık bulunan bu ilişkilerden partiye epey zarar vermek istediği
açık.Çoksağlamvegüçlükılmakönemtaşıyor.
e- Mektubun bu satırlarına geçmeden İran’dan telefon geldi. Fatma’ylakonuştuk.Abbasgilin5-10EkimarasındaSelimvasıtasıylaraporlarıngönderileceğinibelirti.Uygunkarşıladık.Hemengeridönmesini belirtmiş. Ama bana kalırsa durumlara göre biraz uzatılır. Fazla
olacağınıdasanmıyorum.Kışadoğrudabelirttiğimgibibenzerbirkaç
arkadaşıngelişiayarlanabilir.
BuaradakendidurumundanbahsettiFatma.Görevvebenimleolan
özelilişkilerkonusuhakkındayazılıdeğerlendirmelerivebazısonuçlaravardığınıbelirtti.Dahasınırlıbirgörevlendirmeyeveözelilişkinin
gözdengeçirmeye,hattakendisiaçısındanbuhaliyleyürümeyeceğine
benzer sonuçlardan bahsetti. Ben birinci konuda Abbasgilin de böyle
bir önerisinin olduğunu, eleştiri-özeleştiri sürecine, yetmezliklerin durumuna göre yeni görev belirlenir, bunda fazla güçlük çıkmayacağını
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belirttim. İkimiz arasındaki ilişkinin özgür ilişki olduğunu, tarafların
iradelerinesaygılıolunacağınıbelirttim.KendisiSelim’legelirse,ikinci husus da bir değerlendirme olacağından bahsettim. Ben, eğer bazı
kararlaravarmışsanız,bunubir-ikiarkadaşadaaçabileceğinivevarılacaksonuçlarainancım,bilincimışığındagerçekçivesaygılıolacağımı
belirttim.Sanıyorumendoğrusubuolacak.Bunoktadanitibarenmevcutkonumlarıpartiyeaçmak-sınırlıdaolsagerekliveendoğrusuolacaktır-senveAbbasbukonularıntartışılabileceğinibelirttiğimideözel
ilişkikonusunuaçmayagörüşündepekaçıkdeğildi.Amabenbunusiyasi yapıyla olan bağlılığımdan ötürü çok önceden de belirttiğim gibi
kaçınılmaz olarak tartışabileceğimi, tartıştığımızı, dolayısıyla siz ikinizledesınırlıkalsa,buikikonudadadiğerarkadaşlarıneleştiri-özeleştiri,hazırladıklarıraporlarvebukonulardabaştaAbbasolmaküzere
sizin de görüşlerinizi bekleyeceğim. Karara varmadan önce özellikle
görüşveönerilerinizmutlakabanaulaşmalı.Arkadaşıyakındantanıdığınıveengerçekçi,hembizi,hempartiyi,hemkendisiiçinenuygun
sonuçların, hazırlayacağınız değerlendirmelerle karşılık bulacağını ve
bunurahatlıklakarşılayacağımainanıyorum.Sizinbaştabuarkadaşlar
olmaküzerebirçokkonuyailişkingörüşünüzüalmakistiyorum.Tabii
Abbasgildeeğerçokyoğundeğillersebudurumlarıodabanayansıtmalı. Daha sonra ben sizlere cevap verebileceğim ve belirttiğim gibi
merkeztoplantısında-kiSelim’ledeepeysonuçlaravarmayaçalışacağız-nihaideğerlendirmeleregidilebilecektir.Eskiyeoranlazorlukçekmeden çözüm mümkün olacaktır. Yine tüm süreç boyunca arkadaşlar
dürüstdavranmalı,partiilkesiensaygılıolmalarıgerekenilkeolmalıdır.Tümgücümleşimdiyekadarolduğugibi,bundansonradabunagerekenkatkıyıgüçlübirbiçimdegeliştireceğimizkesindir.
Sanıyorum siz de kendiniz için yürüttüğünüz gözden geçirme ve
yetkinleşmeolayındabelirginbiraşamayaulaştınız.Bukonulardadahaöncekimektupvesonkonuşmadadileklervedüşüncelerimiyenidenhatırlamamızmümkündür.Yenileşirkenbelirlenenkapsamvebiçime ulaşmanız en candan yoldaşça bir isteğim. Kişisel değil, bir tarihsel ve toplumsal yönden mutlaka yenilenip güçlenmesine öncülük
rolügerekiyor.Tarihimizinlanetlisayfalarıiçinsınırlıörnekledeolsa,
mutlaka çözümleyici, olumlu rolü oynamak gerekiyor. Son konuşma
çokşeyiveriyor.Vekarşılıkistiyor.Açıkki,bunaihtiyacımvar.Kendi
payıma,maddiyapımıztamamençökmedikçebağımsızlıkdüşünceve
direnişçieylemimutlakagüçlenereksonucabaşarıylaulaşacaktır.

Diğerarkadaşlardahalkımızınvepartininbeklentilerinihiçbirkişiselkaygıyayervermedenmutlakayerinegüçlerioranındagetirsinler.
Dönemherbakımdanyaşamamıziçinbunuzorunlukılıyor.
Sizlerin benim için güç kaynağı olacak değerlendirmelerinizi beklerken,dahadagüçlenmişyoldaşçaselamvesevgilerimibelirtirim.
Ali

Not:GelenAyten’indahaöncesinebenzerkarışıkdurumunuMesutarkadaşda
gördü, yaşadı. Orada gerçek konumunu sorgulamayla ortaya çıkarmalısınız. Bu
konulardasistemli,denetimli,dikkatliolmayıihmaletmeyin.
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Abbasarkadaşa!

Siyasal,örgütselveeylemselyöndenpartigerçeğineilişkindeğerlendirmeleriengenişvetekraraçıklamalarınsizlereulaşmasısağlanmışbulunmaktadır.Söylenmesigerekenlerfazlasıylasöylenmiştir.Dahaöncebelirttiğimgibidönemgüçlü,otoriter,kuruluşveyönetimolacaktır. Parti ağırlıklı olarak geniş propaganda aşamasını başarıyla tamamlamıştır. Bu faaliyet yine de sürekli olmakla birlikte en acil bir
çalışma olmaktan çıkmıştır. Dönem esas olarak kitle eylemliliği, örgütlülüğüdönemiolacaktır.Çalışmatarzı,olancayetkinliği,yeterliliği
sonucubelirleyecektir.Çalışmatarzınıfazlaişlemedik.Genelhatlarıylaöncekibirçokyazılıdeğerlendirmelerdesunulmuştu.Dahaçokyapılması gereken yaşanan somut pratiğin öğrettiklerini formüle etmek
olacaktır, ki bu da mücadele alanındaki militanlara ait bir görev olacaktır.
Son telefon -Cuma’nın- konuşmasında iki sakat, eksik anlayıştan
sanırım bahsetmek istedi. Yalnız telefonluk meseleler olmadığından
açamadı. Zaten bu yöntem saçma ve sakıncalıydı.Orada sizlerin de
geride kısır, tekrar, gevezelik diyebileceğimiz aşırı tartışmalarla, ileri
savaşçılardaise,saltsilahlı,askeriarayışlarınmevcutolduğubelirtilmek istendi. Bu konulara çok önceden değindim. Buna birincisinde
partininkarardüzeyininyersiztartışmalarlagerikonumaitildiğini,bu
sonucu doğurduğunu, ikincisinin ise, Siverek pratiği gibi kontrolden,
siyasi koşul ve denetimden çıkmış ve kayıplara yolaçması muhtemel
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anlayışlarolarakdeğinilmişvepartisıksıkuyarılmıştı.Bundahepiniz
sorumluluğunuzun payını iyi görmelisiniz. Kısmen değindik, ama
şimdieniyideğerlendirmeyisizyapacakvebizeiletecekdurumdasınız.
Merkezidüzeydeişingerçeği,özü,dağılımı,bileşiminasılolmalı,
gelişmeli, sorularına cevap verilmeye çalışıldı. Görüşlerimiz net ve
doyurucu,gerisinitamamlamanızhiçzordeğil.Sizinözellikleyetkileri dağıtma, sorumluluk altına sokma, böylelikle yükünüzü hafifletme
partimizin merkeziyetçi anlayışının da bir gereğidir. Zorlanıyoruz diyorsunuz, bunun çözümü yetki, sorumlulukların dengeli dağıtımıdır.
Bunupaylaşacakarkadaşlarazdeğil.Kısacabireyselağırlıktankolektifmerkezedoğruhızlayolalınmalıdır.Bürotipiçalışmaartıkkesinlikleveağırlıklıolarakhayatageçmelidir.İşbölümüneilişkingörüşler
esasolarakiletildi.Somutgelişmelerışığındaeniyisinigeliştirmeniz
zorolmayacak.
Bu konuda en önemli sorun dağılım olacaktır. Haklı olarak işlerin
dahagüçlüyönetimiiçin,ülkeyederinliğinegirişingereğindenbahsediyorsunuz.’85’leriçinbudahadagerekliolacaktırelbette.Enverimlibirdağılımiçinöneriolarakşöyledüşünüyorum:
Kuzey için bir-iki merkez üye, yerel her bölge için birkaç güçlü,
öndegelenkadroveçoksayıdadiğerkadrolarşimdidenhazırlanabilir.
Mevcutkonumböylelikledahadagüçlendirilebilir.Eğerbarınma,emniyetgelişmişolsaydı’86’yakadarbireyaletolarakelealıpbölgekomite ve gerillasını, kitle örgütlenmesini esas olarak gerçekleştirmeyi
hedefalanbirbüroyla-diyelimeyaletbirimi-yetkinbirbiçimdeelatılabilirdi. Bunun da çok güçlü olması gereği var. Belirttiğim gibi, barınma ve emniyet uygunsa sizden biri bile buna öncülük edebilirdi.
Terzi’yi önermiştik, yalnız Abdullah gibi bölgede -Bingöl- çok tutunan,birdahadabaşarılıolabilir.HocanınkardeşiHaydar’ıhazırlıyoruz.Epeykaldırabilecekdurumdadır.YineDersimveMuş’tandagerektiği sayı ve nitelikte unsur bulunabilir. Bunlarla ve daha önceden
orada bulunanlarla müdahale çok ciddi gelişmelere yolaçabilecektir.
Eğersizyerindedurumuyönetebilecekbirkonumaulaşmayısağlayabilirsenizengüçlübirbiçimdedönemeilişkinanlayışıozeminderahatlıkla hayata geçirebilirdiniz. Bu arada Terzi ve başka biri de yardımcıolarakroloynayabilir.
Acabaönceadıgeçenlerebenzerbirbileşimiyollayıp,dahasonraki
gelişmeleregöremüdahalenizbizzatdahauygunolabilirmi?Tabiibu

aradaeyaletiçineldekibilgileregöre,gerekirseeldekisilahvekadrolarınüçtebiriniaktarmaktançekinmemeliyiz.Koordinasyonbiriminin
üsleneceği,sanırımNebilgillerinolduğusaha,Bingöl,Siirt,Muş,Bitlis’in en yakınlaştığı nokta -Sason veya çevresi olabilir- önemlidir.
BurayaSelimveyardımcıolarakyöreyehakimolabilecekbiri-Agit,
Cafer vb.’leri- düşünülebilir. Hem merkez irtibat, hem de çok önemli
birbölgefaaliyetinigeliştirmelerizorolmayacak.Sanırımeldekitecrübe ve hazırlık çalışmaları da epey yol gösterecek seviyededir. Gereklitakviyeleryineyapılabilir.AltbirbölgeolarakDiyarbakırlıAbdullahveAdillerinolduğualan,Palu,Genç,Hani,Lice,Dicle,oradan
Diyarbakır’a müdahale için çok uygun bir alandır. Bu arkadaşlar gereklitakviyeilegüçlendirilerekyoğunfaaliyeteaçılmasırahatlıklabaşarabilir.Kesinliklegerilladahilhareketegeçirilecekbiralandır.HalkınŞeyhSait,dinebağlılığınadaönemvererek,onunmirasınındevamı olarak hızlandırmak mümkündür. Adıyaman’ın uygun alanı esas
alınmak kaydıyla şimdilik Maden, Çermik, Çüngüş, Gerger, Siverek’inbirleştiğizemindeişigeliştirmekçokuygunbirüstvegenişleme dahi olabilir. Bunun için Hasan’la birlikte Nebil, Mehmet Cemil
(Çermikli)vb.birüstbirimleyerleşilebilir.Emin,Reşoveyerelbazı
kadrolarladasonderecegeliştirilebilir.Yinebukonudaeldekiverive
tecrübelerönemtaşır.
ŞuandaCemal,Agit’inyürüttüğüBotan,yaniSiirt,Hakkari,Mardin’inbirleştiğisahadaaynıikiliveyaCemal’in,yaniiyitecrübekazanmışbazılarıylailerletilebilir.Bilgilervedeneygeniş,enverimlisonucutespitetmekzordeğildir.Hakkari,Van,BitlisvedahaçokPervari, Mutki, gibi alanda da tecrübe kazanmış bir birimi yetkinleştirmek
zorolmaz.Tevfik,Cihanlarınyanınagelişmişbirsiyasi-bunuheran
teminetmenizzordeğil-iletakviyeederekorayıdahadahareketlendirmeközelliklesilahlıbirimlerleuygundur.
Ağrı,Karsuzakdaolsaönemliveyerleşmekgerekir.Aydın’ınkaybıyanlışçalışmalardanveyetersizkadrolarındurumundanötürübölge
zayıf kalıyor. Silahlı mücadeleye ağırlık vermeden -başta Ağrı dağı
çevresiveuygundağlıkalanasilahlıbirimleryerleşebilir-siyasifaaliyetiçinbirkomiteyiyerleştirmekgerekecek.GelenMesutbunlardan
biri olabilir. Ama yetersizliklerini dengeleyecek biriyle ve birkaç yetişkin, kadro ve yerli unsurlarla yeniden inşayı, özellikle gençlik ve
köylülükarasındahızlandırmakiçinalanepeyelverişlidir.
Mardinbölgesikalıyor.ÜslenmeiçindüşünülenbirkesimiDerik-
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uygunolmasınarağmendahaçokyerliolmayançalışkanvegizli,kendiniiyikoyabilenbirininyönetimineihtiyaçvar.Mevcutunsurlarçok
ağır ve kitlenin gerisinde, salt kendilerini korumaya yöneldiler. Canlandırmakgerekir.SanırımMidyat,NusaybinkısmıHamitgilindarbesiyle şu anda darbe yemiştir. O ucu da çok güçlü, gizliliğe ve doğru
çalışmatarzınıesasalacakbirbirimeihtiyaçvar.
IrakhududuboyuncaCizre’den,Şemdinli,Yüksekova’yakadarşu
andayerleştiğinizalandan,Zaxo’dangeliştirmenizdahadagüçlendirilebilir.SizveEbubekiroradanbirikiliolarakyönetebilirsiniz,buaynı
zamanda şimdilik genel bir yönetim merkezi demek de olacaktır.Elbette eğer içeriye taşınma olursa -sanırım biraz ilerde mi daha doğru
düşünülebilir-ozamanyineöneminikoruyarak,amaşimdikigibideğil.BuaradaZaxo,Lolanvb.kampalanlareğitimokullarınadünüştürülereknekadarunsurvarsa-özellikleülkedençokçağrılmalı-buralarda askeri, siyasi eğitim için uygun olacaktır. Ve bu rolü en verimli
birbiçimdesürdürmeliyiz.Buaradahududayakınnoktalardaemniyet
için biraz da bu nedenle eylemlerden kaçınmak -görünüşte KDP’nin
tekderdidebu-,buamacadadahaiyihizmetedecektir.Yayıneviolarakdaburadahazırlıklardahadayetkinleşitirilebilir.LolaniçinFuat,
Fatmadevamedebilir,Zaxo’yaCaferdüşünülebilir,amabaşkabiryürütmeyletakviyeşart.Şoreş,Delalolabilirmi?Amabunlargüvenvermedikçe, kadrolarla yoğun ilişkileri sakıncalı ve kesinlikle böyle bir
ortamaşimdilikalınmamalarıuygunolabilir.Fakateğerhareketkabiliyetleriyoksa,eğitim,yayıniçindaraltılmışkontrollügörevler,bunlar
ve benzerlerine verilebilir. Yalnız bu tip görevlendirmeler, sahte bir
korunma,gizlenmevesözsahibiolmasonucunudagetiriyor.Bireylemcigibibirbirimdesorumlututulmalarıbazendahauygunolabilir.
İran’daçalışmayıbilmekgerekir.Hattaeksiklikvar.Cumaiçinyine
uygun değil, buraya veya Zaxo’ya, yanınızda daha yararlı ve mümkünse kendini daha iyi geliştirebilir.Onu yoğun kolektif çaba içinde
tutmakgerekir.Diplomatçagörüşmelerinyararlısonuçvermediğigörülüyor.
Kısaca ve öneri olarak size belki lazım olabilir düşüncesiyle dağılımiçinbubelirtilenlertekrarbirfikirvermekiçindir.Esasolarakbu
konudasizinönerilerinizibekleyeceğim.Aynışeydahaaltdüzeykadrolarvealanlariçingenişplan,çalışmaprogramınıdasizdenbekleyeceğim.Çalışmaprogramınınesasvehedeflerineilişkinbelirlemelerini
sunmuştum.Sizdesomuttançıkaracağınızderslerlepartiçekirdeğinin

en verimli, üretken bir biçimde dağılımını ve dağılımı, ülkeyi en verimlibölge,altbölgelere,köyveşehiresaslarınabölerekçalışmaplanınızıyetkinleştireceksiniz.Bukonudakikapsamlıplanınızıtamanlamıylahareketegeçmedenbaharaylarınakadarulaştıracağınızısanıyor
vebekliyorum.
Merkezdenözeleştirisürecineilişkinarkadaşlarındurumunadeğindim, yedek gibi kalacaklar, gösterecekleri başarıya göre merkez veya
başka bir görevlendirmeyi, bu sürecin sonuçlarına bağlayacağız. Fuat
veCaferbelkidedahakolaygelişebilirler.Enazındanyararlıolacaklar.
Ziyatgelendeğerlendirmelerdenvebirçokarkadaşınifadelerindenanlaşıldığıkadarıyla,göründüğügibideğilvehenüzyapısınıtamkavramamakla birlikte, kesinlikle partiyi uygulatamamış, hatta eşine ender
rastlanır ve az kavranır -kendisi bunun ne kadar bilincinde belli değil
veyansıtmamaktadaepeyusta-karmaşık,müphembirdurumudayatmıştır.ÖzündenSemir’denyana,onunisterbilinçli,isterbilinçsizkurtuluşunusağlamış,dolayısıylapartiyienciddibirtehlikeylekarşıkarşıya bırakmıştır. Semir için en iyi ortamı o sağlamış ve sürdürmüştür.
Asıl tahribat Beyrut,Halep’te yapılmış, bu Avrupa’da açığa çıkmıştır.
Hatırlarsanız,Şam’da,Halep’tenniyeraporgelmiyor,onunorayıözerk
biralanolarakdüşündüğüçokaçıkbunadayanıyor.Kongredenikigün
önceSemir’lebirliktesorunlarıolduğunu,benimletartışmakistediler,
açıkçauzlaşmaistediklerişimdianlaşılıyor.Ozamanteklafettirmeden
reddetmiştim. Seher’in Semir’in mektuplarında, Halep için Sakine ve
Cahide’ninmektupları,BeyrutiçinZeynepg.konumunaveyaşamına
ilişkinçokvedoğruşeylersöylüyorlar.Şoreş’inAvrupa’dangeldiğinde
“iyioldugelişi,tarafsızdır,hakemolur”edebiyatıdahaBeyrut’tankaynaklanıyor. Zeynep’i ve onun, Ayşe ve Doğan Süzen’i ve bunun gibi
sayısızöğe-kızlardahil-bukonumabilinçligetiriliyor.Buyeniölçü,
sosyalyaşamındüzenlenmesidiyor,amaentehlikelibirtasfiyeyiçok
çirkinbirtarzda-tuhaftırpolisdekız-erkekbazılarınaaynıkelimelerle,
bu arada Besam ve Semir de öneriyor- uygulama durumuna da düşüyor. Mehmet Hocagil Cemil’i, Beyrut’a ve kamplarda etkisiz kılmak
içinbeklenmediktavırgösteriyor.Örneğinhocayıhiçyeriyokken,bir
toplantıda yüzlerce arkadaşın önünde adeta azarlıyor, ki olgun Ziyat
bunuyapıyor.Hocanındagerçektenolugunluğuaçıkvehaketmediği
halde bunu yapabiliyor. Kardeşi Haydar benzer azarlamaları ısrarla
kendisinedeyaptığınısöylüyor.Buaradakesinpartibozguncuveyıkıcılarlasamimihemşericiliğikolluyor,öneçıkarıyor.Tümbunlardoğru.
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Avrupa’nınsonbirraporunudagönderiyoruz.Ayrıcamektuplarvar,
göndermeye gerek yok. Birçok evlilik teklifini başkaları vasıtasıyla,
başkalarınaçoksayıdadaAntep’tenberiyapıyor.Belirttiğimgibi,görünüşteolgunvepartidenyana,amagerçektamtersiçokmuğlak.Yapısı reformizm, kemalizmin türevi mi? Belki de hepsi üzerine gidilecek.Bilincevarırmı,dürüstözeleştiriverirvekendinieğitirmi?Zayıf
birihtimal,amabuşansıtanıyacağız.Dahaolumsuzlaşırsatümuygulamalarıkonusundahesapistenir.Açıklıkistenir.BugöreviFuatmıdaha
uygunyapabilir?Açıkkigörevdenalınmışvepartiliolmayıancakgerçekölçülereuyarsakabulgöreceğinibelleyereksonucagideceğiz.
Cuma’nınözündepartili,profesyonelleşmiş,helemerkezibirunsur
olarak bu durumuyla pek yararlı olamayacağı açık. Ama daha fazla
olumsuz olacağını sanmıyorum. Özeleştirisini daha detaylandırıp neden,sonuçlarıylaveçıkışyolunugösterip,pratiktedesöylediğimveya
dahauygunbirbiçimdeaşamayaptırılmasıçabasınadevamedeceğiz.
Durumunupartiyeaçmasıgerekenbirarkadaş.Çünküözündebirtasfiye grupçuluk da çıkmış, birkaç eylemle boğulacak bir devrimcilik
veyadireniştirtemsilettiği.Partiyebuanlayışçoktehlikeliolduğugibi,bunupartiaşıyorda.Aynışeylerdahadeğişik,CaferveFuatiçin
degeçerli,amaokadarısraretmiyorlar.Aşmaçabalarıdahayoğunve
bilinçli.
Fatma’ya gelince; hakkında çok şeyi belirtmiştim. Yine değerlendirmededekoydum.Kendiyazısıvar.BenimleolanevlilikilişkisikonusundasizveFuat’lakonuşmasınısöyledim.Yalnızbuilişkiyideğil,
aslında tüm parti ilişkisinin gözden -özellikle pratik örgütlenme, eylem- geçirilmesi gerekiyor. Bölgenin çoğundaki mevcut basit kişisel
çıkar,güdüleredüşkünlüğüyok.Kişiliğinehakim.Amakusurlarıolan
bir hakimiyet. Yabancı, entellektüel kalmış. En devrimci anlayış ve
davranışı düşüncede müthiş farkediyor. Ama çaba, katılım, coşku,
yöntem çok yetersiz. Bunun nedenlerine indik, kendisi de iniyor. Ne
kadar tutarlı, olgun ve sonuç alıcı olacak? Buna kesin bir şey diyemem.Oradakiyaşamgerçekleridahadayatabilir.Ayrıcabirbütünolarak parti aşama yaptı, ona yanılgılarını, yetmezliğini net bir biçimde
gösterebilir. Parti gerçeği en iyi bir öğretmen olabilir. Eğer özü de
güçlü ve sonuna kadar devrimden yanaysa düzelebilir. Daha doğrusu
yeterliliğeulaşabilir.Evliliksorununugözdengeçirmeyitümbunların
vebizimeleştirilerinbirsonucuolarakvebanayazdığıbirmektuptan
dafazlaaçıkolmamaklabirlikte,tekrargüvenyaratma,eleştiri-özeleş-

tirisürecinebağlıve-buradakisonucabağlıolarakdüşünüyor-kendine güvensizliğin bir sonucu geçmişte hatalı yaklaşım ve yaşantısının
bir sonucu. Sizlerin bu konuda üslupta -Fuat telefonda yapıya şantaj
diyesözünüzübelirtti-yersizbirpolemiğegirmenizegerekyor.Siyasi,ağır,olgunüsluplayaklaşacağızvebundanparti,doğruanlayışkesinkazanacaktır.Ayrıcabasitbirharcıalemsorunolarakanlaşılmaması,amayanlışanlayışveyaşantınınüzerinede,osonunakadarpartiyi
dayatarakgitmemiz,özelsorunlarınçözümünüdebutemeldearamak
endoğrusuveyürürlükteolandabudurvebuolmalıdır.Sorunsiyasidirveçözümeburadanvarılmalı.Kaldıkitümpartiiçindebenzersorunlaradaböylegidilmesigerektiğiaçık.Buarkadaşdaherhaldedurumunayeterliaçıklığıgetiriyordur.Gerekendestekdürüstçegösterilmeyekarşılıklıolarakdevamedilmeli.
Benimkonumumugeçmişteözellikledeprovokatifgelişmelereve
dengeli yaşama ilişkin zorladıysa da, partiye karşı ve tabii konuma
ilişkin özellikle de bundan sonra olumsuz ve zararlı olabileceğini,
bundan ne gücü ve ne de eğilimi olabileceğini sanmıyorum. Aslında
sorunu çok verimli olabilecekken, gerçekten güçlü özellikleri varken
niye bunları konuşturamadı, pratiğe kavuşturamadı sorunudur. Son
mektubunda düşünce, ruhunu ve varlığını güçlü bir biçimde katmak
isteğinibelirtiyor.Bunaancakdestekolunabilir.Amayinehiçolmazsa,buncadeneyimdensonrabunuistemekvebaşarmakbizimhakkımız,kendisinindegörevidir.Uygunbirbiçimdeodapartiyedahayetkinbirözeleştirivermedurumundadır.Dörtarkadaşındaözeleştirisinineğitici,örnekvegeliştiricimahiyetteolmasını,gerektiğindesizler
degörüşsunupsonuçalmayıenyakınsüredesağlamalısınız.Bukonudadabuarkadaşlarınvesizleringörüşveönerilerinizkesinkarara
varmayıhiçolmazsabuaşamadavebirbiçimalmayı,yakındasağlayacağımızıumutediyorum.
Şoreş,Delal,Sefkanvb.lerinindurumunayerindeçözümlergetirme
gücündesiniz, zaten biz gereken temel yaklaşımları sunduk. Mutlaka
verdikleri zararları açık koyacaklar. Son ana kadar Şoreş ve Delal’in
parti aleyhine çalıştıkları kesindir, tabii bir grupçu olarak. Kişilik
problemi,gelişmesorunlarıvediğerbirçokyazıözündetoplumsalzemini aşamayan oradaki çatışma, örgütsüzlük hatta teslimiyeti, çeşitli
yanlarıyla kişiliklere yansıtmaları, tam tasfiye edememeleridir. Yazılardansonunakadaryararlanın.
Artıkpartiyebağlanmıştırveoradasonuçşuveyabubiçimdealına-
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caktır.Kaçanvepartiyekarşıbozgunculuğuörgütleyenleriimhadahil
tereddüt etmeden uygulayın. Bunda usta olun. Örneğin kaçan Ferhat
için“Birdahaşöyleyapmazsan,olmazsangözünüoyarız”sözüonun
içinnihaibirkarargerekçesiolabiliyor.Yaniüslubadikkat,siyasiyöntem,asılniyetimizihemencecikveaçıkçasöylememeli,uyarılardaha
ustacavebelirlibirtedbirleolmalı.Geçmiştekaçmavebozgunculukta
yetersiz yöntemin payını unutmamak gerekiyor. Öldür ama kaçırtma.
Okadarınıbizihançerlemekiçincephegerisineyığmakherhaldeyetersizbirtedbirdi.Fazlaönedealınamazlar,amayinedebiryolubulunur.Bundansonradahatecrübelisinizvesanırızbukonulardaenbaşarılı sonuçları bunca ayıklamalardan sonra alabileceksiniz. Sefkan
konusundaAvrupa’dakiarkadaşlarkuşkularınıbelirtiyorlar.Caferbiliyor.Yinededikkatliüzerinegidilmeli.Meseleyinebirkız-erkek,evlilikolarakelealınmalı,siyasiözütemelalınmalı.İyiside,kötüsüde,
buradansonucagidilmeli.
Bayanların önemli bir bölümü de geldi. Epey ilgilendik. Biraz geliştiler.Unutmamakgerekirkigeneldekadın,özeldeKürdistan’dakadıngerçeği,problemli,hattahastalıklıbiryapıdır.Düz,yetersizgidilmeyegelmez,ilgi,ihtimam,destek,gerekirseiçdünyalarınıtanımaya
kadargitmeksomutkoşullarauygun,kaldıracaklarıyükütaşıtmakçok
önemlivebazenkaçınılmazbirgerekliliktir.Birçoketkenaltındaeziliyorlar,kişilikleriçoktahripolmuş,bunabirdebizlerinsertveduyarsıztavrıengellenirseyara,problemkızışır,kangrenedönebilir.Geçmişibirdebuaçıdankendiyetmezveözelbirilgi,eğitim,görevlendirmedenyoksunyötemlerdearamakgerekir.Birisiylenişanisteği,hatta
flörtü,eltutmasıacayipkarşılanıp,onutamamenbitirmenedeniolmamalı.İlişkilerinsosyalistveyücelmişbiçimleriniözellikleçalışmabirimlerindeki arkadaşlar mutlaka göstermeli, bu konu uyarılmalı ve
tedbirli olunmalıdır. Bayat, kitleden uzaklaştırıcı tavırlara hele hele
açıkaslagirilemeyeceği,bozguncuanlamagelebilecektavırlaradüşülmemeli,sıksıkuyarılabilir.Aynızamandadevriminçıkarına,mücadeleyekatılımıgüçlendiricievlilikdedahilyüceilişkilerinsosyalistçesi
alternatif olarak gösterilmeli, dayatılmalı.Gerekirse bir birim -Lolan’daFuat,Fatma,Elif,hattaolumsuzdanDelal-bukonuyuülkekoşullarınavepartiiçinenyararlıyaşam,ilişkitarzınasılolmalı,sorun
olarak incelenmeli, geçmişin birçok olumsuzluğu ve olumlu biçimleri
degösterilerekbireğitimbroşürühazırlamalılar.Pratiğeyöneldiklerinegöregerekliveçokyararlıolabilir.İlerdeben“AileGerçeği”adın-

dabirdeğerlendirmegeliştirmeyidüşünüyorum.Amaorasıdagörüşsüzkalmamalı.Birbroşürönemlihizmetgörebilir.Özelliklepolisbu
meseleyeevlikadın,kızlaraelattığınagöre,bizimdeyaklaşımvetedbirlerimizigeliştirmemizuygunvegereklidir.Herkonudaolduğugibi,
bukonudadadahaçokiyitanıyın,onagöregeliştirin.Yapıcılık,tedaviliksanırımbukonudadaçokçabaharcamamızıilerdedegerektirecektir.
Birkaçsözüdeçalışmatarzınagetirsek,bukonudadayenidöneme
girerkenhangistilveotoriteilegirileceğikonusundadeğerlendirmeler
yapıldı. Sizlerin, birimlerin siyasi bilinç, inanç azlığını, dolayısıyla
salt askeri açıların varlığını tehlikesini biraz yaşıyor ve yaşayacaksınız.Çözümmerkezdenenaltbirimekadarmilitanözelliklerdenvazgeçmeme,özelliklesilahlıbirimlerdesiyasalkomiserlikkurumunave
tümbirliklerdebirim,sekreter,yardımcıveyedeklerinigüçlükılmakla
mümkünolabilir.Siyasete,siyasieğitimeveörgütlenmeyisürekliesas
almaklazararlartelafiedilebilir,enazaindirgenebilir.Kısacapartianlayışımızıuygulamakiçin,tüzük,yönetmelik,talimat,denetim,istihbarattan,eğitimdensonunakadaryararlanılmalıdır.Banaşikayetdeğil,
sizedahaçokdayatıcı,çözücüolmagörevidüşer.Eylemlilikdönemini
yaratırken halk kahramanlığı, yumruğun acımasızlığı, kof sömürgeci
veortaçağkalıntısısahte,zararlıotoritelerüzerindesüreklikılınmalı.
Bilinmeli,bunundışındadevrimcieylemveörgütlülükfazlagelişemeyecektir.
Silahlar,militanlar,dil,beyinsusmamalı,enverimlivesürekliçizgiyeuygunkusmalı,yürümeli,söylemelivedüşünmelidir.Sizlerbunu
en üst dereceden sağlamakla sorumlusunuz. Mesele çok çalışmanın
kendisideğil,herkesibirçokiştekaldıracaklarıkadarçalıştırmanızdır.
Eniyikadrolardangereksizinekadarhepsinienverimlilikte,silahlarınızı en verimlilikte kullandığınızda, halkın özlemlerine en anlamlı
karşılık verdiğinizde, başarılı bir yürütme ve yönetmeden bahsedebilirsiniz. Bunun için bitmez tükenmez hırs, öfke, azim, çoşku, sağlam
mantıkkadargereklidir.Kısacaörnekolmayaçalıştık,herhaldeyaratıcıolarakbusanatıuygulamayıgiderekyetkinleştireceksiniz.
Buradakidurumlaragelince,Avrupadadahilyönetiyoruz.Dışilişkilerde birikim var, ama aktif sonuçlar şimdilik beklenmemeli. Yaşayabileceğiz.Umutluolmakgerekiyor.Sovyetlerdegelişmelerolumlu.
S…eskisigibirahatsızetmiyor.Halkındesteğiartıyor.L…daiyi,biraz işçi kadro alacağız. Avrupa’dan da alacağız. Sadun’un son yazısı
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durumları daha da netleştiriyor. Biraz da gelişmelerin alacağı açık.
Gece5000üstündekatılımlaveçoşkulugeçiyor.Birazsıktık,Cafer’in
kampanyaiçinazamibiçtiği300.000DM,750.000’eçıktı.Amamasrafveborçlaradetayutuyor.L…’da75.000dolarbağıştoplandı.Ama
çıkarılamadı. 36 sayı ve dergi yakında çıkıyor, göndeririz. Raformizme,tasfiyeciliğedahakapsamlıyaklaşımgerekiyor.Avrupaiçincephe
organı olarak Berxwedan çıkacak. Albüm, Kürdistan Devrim Yolu,
DirenmekYaşamaktırveKişilikSorunukitaphalinegetirildi.
MesutBarzani’ylebeş-altıtoplantıyapıldı.Kişiolarakanlaşmalara
gidilebilir. Ama etkisi çok sınırlı.Sınıf ve ilişki yapısı beklediğimiz
radikal yurtsever yönelime geçmeyi mümkün kılabilir mi? Hayalperest olmayacağız. Zorlayacağız. Sonuna kadar ilişkiler olmalı, taban
üzerindepropagandageliştirilir,dürüstaydınlarlailişkigeliştirilir.Objektifgelişmeleronlarıdadahaolumlukonumageçmeyezorlayacaktır
ve öyle oluyor. Mümkün ölçüde orada bağımsız ve gizli kalın, ama
uygunustailişkilerideyetkinleştirip,bağlayıcı,somutkılın.UnutmayınonlardakibilgilerGA.’yakadargider.Türkelçilikveyetkilileriyle
görüşmeleri çok buluyor ve yapıyorlar. Çıkar onları beklenmedik tavırl ar a iteb il ir ve öyl ed ir. T-KDP’yi canl and ırm ay a çal ış ac akl ar.
KUK’latekrarbirleşecekler.Bunlarbeklenmeli.Değinildiğiveiyibildiğiniziçinaçmıyoruz.Fakatişleritutmagereğiaçık,IKPvecephesi
Peşengvb.yenidendevreyegeçirmeyeçalışıyorlar.Bazıkarıştırıcıfaaliyetleriolabilir.Şuandailişkiyegerekyok.Sosyalistülkelerinesas
alınmasıdahauygundur.
Hemen belirteyim ki, bazı bölgeleri, özellikle orta kesimi askeri
bölge olarak ilan etmek uygundur sanırım. Gücümüz oranında denetimveemirlehareketiuygulayabiliriz.Buaradabizdenizinalmadan
gezen, kimliği belirsiz her türlü gücü -cephe anlayışımız ışığında ve
ona bağlı olanlar, olması gerekenler dışında- hedef alacağımızı, ezmek,tutuklamakhakkımızıdüşünerekhareketedeceğiz.Bukonudada
cepheilanıylabirlikte,askeribölgelermeselesinigörüşmeli,önerive
karardabulunmalısınız.Gerekirsegizliyöntemlerlealeyhtebozguncu
faaliyetleri,ustacabertarafetmeliyiz,bazendebukaçınılmazolacaktır.Aksihaldeonlarçokzararayolaçabilirler.Kısacatümhalkgüçlerinietkili,askeriyöntemlerlekontrolümüze,bununiçinalan,alandaharekettarzı,emirvetalimatlarımızıgeliştirmeliyiz.
Kamışlı’dangrupgecikti.BundaHamza’nınrolü,M.Gerger’inpayıolabilir.Amabugünlerdegeçmesigerekiyor.Yalnızherikitaraftan

biz açmalıyız. Hasangilin grubunu daha geliştirerek bunu sağlamalıyız.Oradandamüdahaleolursabuzorolmayacaktır.Mesutkendidurumunuveburadakigelişmelerianlatır.Ciddibirözeleştiriyeihtiyacı
var.Kolektifuyumdanuzak,Süleyman’ınetkilerivar.Ayrıcapratikte
denenmeliveyapıiçindebirazkariyerizmiezilerekeritilmelidir.Ondansonrauygunsadüşünülenalanveyabaşkabiralandagörevlendirilebilir. Bu haliyle merkez adaylığı için yetersizdir. Bölge düzeyinde
geliştirmek daha uygun olacaktır. Diğerlerini biraz biliyorsunuz, Mesut da bilgi verir, Cahide daha gelişkin, yine de dikkatle denenmeli.
Şimdilik geride pişirilmeleri daha uygun olacaktır. Zınar gelişmedi.
Dürüst,zekiveyailerdeZaxo’dapropagandayürütebilir.T-KDPtanıyor,bununlailgiliolarakdadeğerlendirilebilir.Yanigelecekolanlarla
grup hakkında gerekli bilgileri bizzat gelenlerden almanız zor değil.
Yalnızasılbelirleyiciözelliklerinoradapratikiçindeveeğitimledaha
dabelirginleşeceğiaçıktır.Unsurlarhakkındakesin,acele,çokolumlu
veya olumsuzdur biçimindeki yargıları daha ihtiyatlı sınamalı ve ona
görebiyografilerçizilmelidir.Buişidesüreklisistemlivebelgelikılmaişiihmaledilmemeli.Kişilikproblemininbizdekiözellikleridaha
özgün hareketi, eğitimi, deneyimi, olgunlaştırmayı, zamana yaymayı
zorunlukılıyor.Bukonudadagerekliilgi,zamanisrafı,bazenyararlı
vegereklidir.
Size KDP’den ya İdris, ya da Sek. Ali Abdullah’tan almanız için
AzadBerwariimzalıbirmektuplabirlikte…DMve…dolarkarşılığı
İranveIrakparasınıbirkaçseferdealacaksınız.CumaveyaFuatismini verdik, onlar olabilir. Ayrıca elden 10.000 DM yollayacağız.Çok
kitap ve üç küçük radyo vb. eşya gönderiyoruz. Gazete fotokopileri
var.Çokyararlıolabilir.
Kendimiidareediyorum.Teorik,pratikyöndensizlerigüçlendirmeyedevamedeceğim.Amayaşadığımgerçekliğingereklerinisizdenve
tümpartililerdenisteyecekveödettireceğim,yinegörevgereğidir.Tabii TC ve diğer istihbarat güçleri açısından hassaslık, aranırlık son
haddindeolsagerek.Dikkatediliyor.Amagünlerinkıymetiniçokiyi
kullanmanızgerektiğiaçık.
Haberleşmevekuryesistemihiçiyideğil,halbukiimkanlarvar.Hele
heletelefonlardaenönemlivegizliolmasıgerekenhususlarınkonuşulması,işisorumsuzluğakadargötürebilir.Gecikmeçokoluyor.Budüzene kavuşturulmalıdır. Bizim bu değerlendirmemizle birlikte sanırım
hembizeileteceğinizhususlariçin,hemdegeleceğeilişkinisteyebilece-
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ğiniztemelperspektifveönerilerisunmuşbulunuyoruz.Artıkbirdaha
aynıanlamaveayrıntıyailişkinhemdemevcutbağlantıyöntemiylegörüşistemekciddivekesinonayyetkimizdebıktırıcıoluyor.Gerçekten
benimkonumumdanbeklenebilecekteorikvepratikanameselelereilişkinolarakKürdistangibibirülkeiçinfazlasıylayerinegetirilmiştir.Gerisi pratik eylem ve örgütlenmedir. Bu da pratik merkez ve kadroların
işidir.Kendiasilişlerikonusundaşikayetvetalepinsafsızveaşırıbiristektirki,saygıyıdaazaltırvekonumlaratersdüşer.Bendemuazzamölçüdekendimisıkıyorverolümübaşarmayaçalışıyorum.Kimseyeşikayet etmiyorum. Herkesi onurlu ve gerçekleşebilir görevlere davet ve
bundaenüstsorumluluğupaylaşıyorum.Bundançekinmiyorumvebaşaracağımadairsürekliumut,coşkuvederinbilinçleçalışıyor,yaşıyorum.Aynışeyhepimiziçingeçerlidir.Helezindanveşehitlerinpratiği
gerçektenbununzorunlubölümünügerçekleştirip,bizeenarzuedilirsavaşmeydanlarınıbırakmıştır.Herkeseaynıtutumvedavranışahlakının,
militanmertliğinhakimolacağınainanıyor,butarzdabiryaşamdiliyorum. Sıkıntı, acı ve özlemlerimizi devrimin gelişmesinden başka bir
nesneningideremeyeceğiherarkadaşçatambilinerekyaşanmalıdır.
Partiveulusaldireniştarihimizdeilkdefageçmişinağırzincirlerinden,kısmenkurtularakgeleceğimiziözgürceçizmenintarihianını,bu
anınhalkasınıyakalamışız.Buhalkayamuazzamasılarakbirdahayıkılmayacakbiçimdegeleceğiinşaiçintümgücümüzleyüklenmek,bitmeztükenmezyaratıcılıklayaşamısüreklidevrimcileştirmekiçin,tüm
partililerin şanslarını iyi kullanmalarını, kendilerine emanet edilen
maddi,manevibirkuruşpara,mermideniyibirsözcüğekadar,değerli
birkadrodanbilinçsiz,amacefakarvekinlihalkımızınherbireyinidirenişin kutsal anıtında eritmek için elden geleni bu sefer gerçek bir
PKK militan savaşçısı olarak kullanacaklarına dair inanç ve umudumuzu,aynızamandabirpartiemriolarakbelirtirim.Tümdeğerlerimizin layık olan beyin, yürek ve ellerde gerçek rollerine kavuşacakları,
bununiçinbizimdekendirolümüzüaynıemrinbirgereğiolarakkullanacağımız, kimsenin şöyle veya niyet gözyaşına bakmadan sonuca
kararlılıklayürüyüceğimizdebirokadarkesindir.
Selamveyüksekbaşarıdileklerimle

Gerekbantkonuşmaları,gerekmektuplarımızdanvesizlerinkatkılarıyla;merkezi toplantılar için ve ilerde diğer alanlarda da kullanmak üzere rapor halinde
kendi raporlarınızı ve diğer yazılarınızla birlikte herhalde yetiştirebileceksiniz.
Konuşmaların bazı kısımları çıkarılarak yayınlanabilecek düzeye de getirilmesi
gerekecek.Bunuve15AğustossonrasınailişkinbizzatyaşadığınızpratikveTürk
basınındanyararlanarak,bazıönemliyazılarıbukışınhazırlayabileceğinizi,diğer
arkadaşlarındadeğerliyazılarsunabilecekleriniumuyoruz.Birderastgeleherunsura silah ve bol mermi verilmemeli. Silah ve teçhizat bunu çok iyi kullanacak,
koruyacak militanlara esas olarak verilmeli. Gerekirse depolanmalı.Unutmamak
gerekirse eldeki donanım bir-iki yılın tarihi görevlerini başarmak için çok tasarrufluvebiriktirerekkullanmayıgerektirir.
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