Direni~ ~ehitlerinin

Anrsma
Bagld.k Devrimde Za/eri
Yaratmakla Miimkiindiir!

SUNU~
~ehitler, her halkm mUcadelesinde kutsal
bir yer te$kil ederler. Diinya halklannm tanhleri irdelendiginde, miicadelenin ba$laW·
masmdan zafer aruna kadar saylslz $ehidin
kahramanhklanna tarok olunur. Gel'gekten de
$Chitler, baltmSIZ bir t1lkenin, sOml1riisiiz bir
toplumun G.zerinde yarattldl&1 temeldirler. Bu
aynl zamanda, halklann baltmSlzhk ve Ozgiir·
hlklerine ne kadar tutkun olduklannl da kanu·
lar. Tarihte hi~bir halk, ne kadar kt1c;:iik ve
gii~silz olursa olsun en kutsa! deler a lan
bagtmslzhk ve ozgt1rliigUnden vazge~memi$·
tiro i$te bunun en biiyiik kanltl ismini baitmslz
bir iilkeye ve ozgiir bir topluma veren ~e-
hitlerdir.
Bizim Wkemizde de, tarihin ~k eski
dOnemlerinden bu yana yabanct i$gale k&Il1 bir
~k halk kahramaru admt tarihe gec;:inni~,
ha1kmuz kahramanhk.lar yaratml$tlr. Her
donemde siirekli iizerinde estirilen aClmaSlZ
sOmiirgeci imha ve ta1an rOzgarlanna kar~:tn,
varltlirun bugiine ula~mastnm tek ve en biiyiik
nedeni, ha1k olarak hic;:bir zaman boyun
egmeyen inat.;:1 bir direnmeyi ternel almasllitr.
Tarihimizdeki Demirci Kawa, balknmzm i$te
bOyle bir kahramanh.k efsanesidir.
Ancak, tarihimizdeki tlim direnme!erimize
ragmen 20. yy'a giri$te yine Kiirdistan' tn
kaderinin degi$tirilememesi olayt vanhr. Bunun ic;: ve W$ nedenleri biliniyor. Fakal bir
ge~ek daha var ki, 0 da; haikirnl7.ln rum

Kurdistan halk! ve PKK, daima sehitleriyle amlaeaktu. C;iinkfi bu birbirinden aynlmaz. iki olguya anlam veren scy, hayatlanru
c;:ekinmeden ortaya koyan bailmslzhk sehitleridir. Onlar kit biT hi~lik denizine gomillmek
istenen tarihi vc bugGnkG varlJ&1yla inkar edi-

len ve gelecege a~llmasl sOz konusu dahi ewlemeyen biT halka hayat veren, onu dipdiri biT
ge~ekl ik olarak dfinyarun kfUllsma tr1karan

61iimsuz degerlerimizrlir.
ASlrlar boyunca her halDn tarihinde.
tarihin yaranh$Lnda belirgin rol oynayan balk
kahramanlan ve mucadele schitleri yerahr. Ya
yabancl bir isgalc karll halkulln bagwslzh&i
ugruna "cya cgemen $I.mflann dayarulmaz
bask:! "'-e saml1nilerine kar$1 b8.$kaldmlann bu

unuwlmaz isim1cri amlar 6ncesi Y8.$anm:JS biT
geryek ~ olsalar gllnO,mOze kadar ul8.$ml$ ve
baJen halldann ve proletaryarun Ozgiir biT
diiny. yaratma milcadelesinin en tcrnel gii~ ve
ilha.m k.aynaAl olrnu$lardlT. Arna Kurdistan'da
aWcade1e $Chitlerinin bunun da otesinde ~k
daba derin bir anlanu vardlT. Onlar sadece. bir
SItIIf s6ml1nlsii ve yabanci egernenlige kSllI
driil ~tk bir inkara k~1 da sav8$arak, bir
baam ,'arlJ.k ml1cadelesinin yarancilan olmu~·
.-du_ Bu nedenledir ki, $ehitlerimizden bahse-oaten, kurumaya terkedilmi~ ve kurumasl i~in
kr o:utti tahribann uygularuh&1 Kl1rdistan
~ yeniden ye$Cnnesini sagIayan hayat
111)'11 oI&rU delerlendirilrnektedir.
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olumsuz ~artlara ragmen iyine itildtgi zifiri
karanhkta dahi ozunu korumu~ olmaSldlf. 20.
yy. geryekligi iyinde KtiTdistan'm goriinti~ti
korkunytur. Her ~eyi ile talan edilmi~ bir iHke,
aCI ve yoksulluklara itilmi~ bir halk ... CagJ.n 0
tuzh akl~1 iyinde h,ten i~e eritilip-ttiketilen bir
toplum ... Eski toplumun hakim slrunan gibi,
geli~e n somtirgeci-kapitalizm altmda da yine
~ekilsi z u~ak biT egemenler gtiruhu ... Eme k~i
slmnar ~ok gilt;silz.. somilrged baskllar dayarulmaz ol~tide a8:Lr ... Boyle bir toplum nereye
gideeektir!
Dtinya halklanmn pe~ pe~e yilkselttikleri
mticadelelerle ba8:LmslZhklanna ula~tlklan,
dtinyarun onemli bir bOltimtinde sasyalizmin
in$asma giri~ildigi biT donemde, dilnya gert;ekJigi He ya~arulan bu yeli~ki ortadan nasll kaldtnlacak, ya8:Ln geryeklerine nasll ula~l l aeak
ur. Bir adlm daha atliLrsa; toplum oyle bir
duruma getiriimi~tir ki, varhg. inkar edilen
halkln bireyleri adeta kendilerine yabanctla~
unlml~, halk bir yokluk silredne sokulmu~tuT.
Orgiitsilz, ondersiz ve ba~ka bir geryekligi
(hakim ulus gert;ekligi) ya~ayan bOyle bir top.lum iyin, dilyanm yarglSlda kesindir. Hit;
kimsenin dikkate dahi aimadlg., sadece daha
faz la somiirii kaynaS! olarak gOTtilen ve
Giiney, Dogu paryalannda goriildiigii gibi
ancak u~akhk siyaseUerinin varhgma izin verilen ve koriiklenen bir toplum. Evet! 20. yy'da
K11rdistan'm olumsuz tarihine eklenen, bir de
lriiyilk-bUljuvazinin teslimiyet ve u$akllk kamburu vardlT. Halkln varolan direnme oz11nil bir
agay kurdu gibi, iyten tilketmeye t;ah~an
lcl1yiik~burjuva ve yan~feodal yan~burjuva ilkel
milliyett;i orgiitlenmeler, Kilrdistan'm yag,.mlZda ya~adlSL en btiyiik talihsizlik olmu~tuT.
HaJklmlza kendi geryekligini tamtmaya dahi
~ana~mayan ve aneak yabancl bir egemenin
koltukJan alunda kendi iilkesinin tilecarhg,.m
yapmaya sayunan bu orgiltlenmeler yarattlk~
Ian tahribatlarJa gert;ekten de t;ok olumsuz bir
rol oynann$lardlr.
PKK, Kurdistan'm Kuzey~Bab paryasm~
cia da)'8ulan inkann adeta dogal bir silret; gibi
kabul ettirilmek istendigi ve aruk kesinlikle
)'a$&lD emareleri gosteremez denilen bir halk
ge~k.ligi it;inde dogdu. BazLlan iyin hala
anl'$1lmaz gelen bu dogum geryekten de t;ok
satrlb olmak zorundaydl. Bu aCI en derinden
)apndt. Kiirdistan'da tek biT adlm atmak iyin;
~"m:l$J gereken engeller diger bir t;ok halkln
yapchkJanndan farkl lydl ve bu gorillmeksizin
:ades almantn bile olanag. yoktu.
SOm1llgeciligin topluma dayatml$ oldugu
aha \e inkar. halbmlza en yok dost olmasl

gereken Turkiye sosyalist gUylerince de kabul
gormu~ ye sosya l-~ovenizmin en olumsuz bir
yanslmaSI da sosyalist maske altmdaki ulusal~
inkarclhwn geli~tirilmesi olmu~tur. Vine, bun~
lanD ve ilkel K11rt milliyet~iliginin birer
uzantISI biyiminde $ekillenen kUytik~bUlju va
reformizmi de bu olumsuzlugun tamamlaYlclsl
olarak beslenmi~tir. Kisaca, biT yanda somurgeeilik ye yerli i~birl ikyi1eri feodal~kompra~
dorlarm dayatllW inkar, imha ve talan, diger
yandan ise sosyaJizm ve halkln t;lkarlanm
savunma adl altInda dayaulan inkarla bu
sureein tamamlanma t;abasl vardlr. Bu ko~ul~
larda, dogu~un yok yonlu bir mucadele iyinde
geryekle$ecegi anla~lhrdlr.
Geryekten de daha ag.zdan ilk sozeukler
t;lkmaya ba~ladlSLnda s6miirgedlik bir deniz
anasl gibi kollanm her yonden uzatmaya ba~~
laml~OT. Henuz bir orgut $ekillenmesi dahi
olmamw halde adeta kelimelere sa ldm lml~,
yeni yeni aydmlanan biliny yoneltilen saldm~
larla yeniden karartdmaya t;ah$llml~tlr. E l bet~
teki bu, yiizyLilardlr baskl alOnda tutulan bir
halkm kendi ozgur iradesini konu~turma
yabalanna yoneltilen saldmdlr. Daha ilk anda
kesinlikle kabul edilmeyen $ey, dL1~unee biyi~
minde de olsa Kurdistan halkmm kendisi it;in
t;izilmi~ kadere ba~kaldl rmas l dlr.
o halde, bu kO$ullarda yapllacak tek $ey
Yard!: 0 da, ne pahasma olursa olsun halkln
siirekli bastlnlan 6z taleplerine sahip ylklp,
ona cevap vermek. i$te PKK, bu kararhhSLn
iirilnu oldu. CagJ.n i1erleyi~ine, proletaryamn
ye halklann lrurtulu~una kllavuzluk eden
Marksizm~Leninizme sanhnarak, bunun Kur~
distan halklmn da tek kurtulu$ yolunu goste~
ren kllavuz olduguna inamlarak, halkln oz
giicune sonsuz guyen duyarak ve ona bagh
kahnarak yola Ylklldl. Yiizydlarchr karanllk,
aelh bir ya$aImn it;ine itilmi~ bir halkln 6ne11~
leri olundugu daha ilk gunden bilince kazmdl,
ASlTlardlT maruz kaldlW her t11rl11 katiiam, soy~
gun, talan ve i~kencelere ragmen inatt;1 bir
direnmeyle yarJlwm koruyan diinyanm en
mazlum halklanndan birisi olan bu halka
korkunt; olt;ude bagh olunmasl, ona ihtiyat;
duydugu ve hakkl olan her~eyi vermekten daha
onur verici hit;bir ~eyin olamayaeaw inanCI ve
bunun eoskusuyla hareket edildi. Yoksa, her
yonden saldmlarla ka~1 kar$lya olan, saylca
az oldugu gibi, donamm at;lsmdan da hiybir
olanaga sahip oimayan bir avut; insanm bOyle
bir ger((eklige yakla$masl miimkun degildi. KI~
saea bu halka verilmesi gereken he~ey verilmeli, t;ag zorlanmah, halklmlz laYlk oldugu
baSLmslz ve ozgur ya$ama dogru akJtIlma~
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hydl. i~te Kiirdistan Ulusal BagllIlSIzhk
Miicadelesi'nin dii~iince birikim1erinin olu~u
mundan giiniimOze kadar pe~ pe~e topraga
do.~en ~ehitlerimiz bOyle bir inan~ ve bilincin
abideleri oldular. DagJarda, i$kence tezgahlannda ve zindanlann dayanilmaz vah~etorta
mtnda bu inanci haylonp, dll$marun en al~ak~a
saldlOlanru bOyle bir bilin~le bo$a ~Ikardllar.
Kiirdistan, ~ehitlerin ve mucadele kahramanlanrun bu direni~inde dile geldi; dUnya bu
hayktn$la Ulkemizi tarudl.
Bize halk olarak ya$am yolunu gosteren
sehitlerimiz i~in, halk ve ona OncUlo.k eden
Parti olarak yapilmasl gereken $ey ar1J.k ~ok
a~lkttr. Ciinkii onlar yapilmasl gerekeni kendi
miicadeleleriyle ortaya koydular. Ve zaten bu
nedenle tarihimizin aydtnlattcilan ve bizlerin
ogretmeni oldular. PKK'nin mOcadelesinde
somutl8.$an ulusal direni~ sa v8.$uruZln $ehitleri
hakktnda PICK I. Konferansln'da dadegerlendinne yapilml$, sehitlerimizin miicadelemizdeki anlam ve onemi ortaya konularak, onlara
laYlk olma mucadelesinin oniimiizdeki en
temel gorev oldugu bir Parti karan bi~iminde
sonuca bagJannu$tt. Bu degerlendinneyi, sehitlerimizin hayatlan ve mOcadelelerini konu
a1dlgmllz ~ehitler Albo.mo.'ne de aynen aktan yoruz;

trBiz $ehitlen'mizin vedirenen tutuklulanm/Zln an/Sin' ve direnmesini. dllania bulunanlann emirlerinden daha dayatlc/, mutlaka yen'ne gelirilmesi gereken bir emir olarok
anltyoroz. Bunu ozellikle vurgulamamlZIn
nedeni. oniimiizde (:ok gii(:/ii bir dimlme
donem i blllllnmasma kar$llik mevcut yaplmlZm (:ok hazlT/,kslz 0111$11, dii$iincede ve
protikte kendini bir turlii istenilen raya
olllrtamamaSldlT. Parti program,. Parti
rU:.Ujii \'e Partiyonetim merkezlerinin dayatmasl alnnda i$ yapmajc lart degildir. Biiyiik
de"rimcilik, bll amlann ve direnme ornekI~rinin ~mir- komulasl allinda il yapmak ve
onlan ba$an lt (:alt$mamn gOnllmeyen ama
sUnkli dayallcl komutam olarak gormektir.
Henll.:. lopraga dii.$memis ve dllania olanlanmuin fedakarllkfan, cesare/len' ve en
4:1J,dan hareketin bir ilyesi olarak(:alisacaklanlltl dair giivenimiz tamdlT. Ama bu
p""in okiilerini laYlklyla geliS/irip geli$C'tINtJft:eklerine dair duydugumuz kayglYl
• «linmemiz gerekmekledir. $ehi/olanlar
lDJCJanyla. direnenler direnis/enyle isimlni'li temi: r flka rdl1ar, f akat bizler. ba~an
idllW)'On. yen'ne getin"lemeyen. uzaga dilf~JlIlOrn1er kLlr;lslnda nasl/temize ~Ikaca
tJ.:. Ejtr, oniimuzdeki donemde direnmeyi

kesin zqfer amaclyla daha gu(:/ii bj~imlenie
ba$fallp. gelistiremezsek, bizi hi(: bir sey
kurtaramaz. Ne oliim, ne de direnis amk
yeterU o/abmr. (:ilnkii, ilk sehitler ve direnenler bu konuda yapl/masl gereken/en' yapmlflardlT. Amk. bizi kllrtaracak olan tek ley.
mucadeleyi kaliCI bir zqfere dogro giiriirmek,
orgiitlenmede. siyasal ve askeri (:ail$malania
pra/ikte zq/en" geT(:eklestirecek olanaklan
yaratmak/lT. Bizim miicadeledeki yerimiz.
bu a~ldan onem taSlmaktadlT. Diler yerlen"n
komutanlan vardlTvebiz buralanfazla irgal
edemeyecegiz. Bizi, ne eskisi gibi bir ajitasyon, bireylem nede birdirenme kurtarabi/ir; bizi kurtaracakolan, ugrona aCI (:ekilerek
ve kan doHlerek hafka mal olan birhareketi
uyglln orgilt ve milcade/e yon/emleri, uygun
stratejik planlar ve taktiklerle hayala ge(:ir-mek ve kesin za/eri olanakil kllmaknr. »
PKK, I. Konferans'da yaprru$ oldugu bu
belirlemeri Konferans sonrasl ~ah$malan ve
bugun yilkselen mucadelesiyle hayata ge~ir
mektedir. PKK, kendisinin her ~eyden once
$ehit kamyia yogrulmuS bir Parti oldugu gerc;eginden hareketederek. bagunslzhga ula$marun
onlann arulanna baghhk temelinde olacag.ru
daima bilin~te eanh tutmakta ve onlann Iolavuzluguoda ilerlemektedir.
DU$marun. 12 Eylo.! 1980 askeri darbesi
sonraslOda ve 6zellikle PKK II. Kongresi
anhnda ~k yonlo. olarak dayatuAt devrimei
hareketi t8sfiye. imha ve provalc.asyon faaliyetlerine ve i$kencelerine ragmen gOsterilen
kararh direnis. PICK'nin sehitlerin aruslna
duydugu baghhgm da en gO~lil kamudlr. Ya$anan so.re~ ortaya ~Ikanru~ttr lU, PKK, hangi
katliam. saldrn, iSkenee ve provakasyon
dayauhrsa dayablsm, artJ.k kesinlikle yok .edilemeyecek ve tam tersine siireldi biiyilyecek,
Ulkemizin bajlmslz gele<::elinin yarabelsl ve
garantisi olan gii¢1r. Ciinldl. PKK, kendisini
gUn(imiize ve taribe SChitlerle nak$etmi$tir.
$ehitlerin taribe brrakbAt gu~lu iz. ha1bm1za
daima yol gosterecek ve bizleri yenilmez
Iolacakbr.
1980 sonraSInID en gii~IO atthrnt 15 Allistos eyJemleri i$te bu gerc;egin uruniidilr. $ehitlerimizin dagJarururoa, ovalanrruzda ve
zindanlarda IozillaSt1rdtklan bayraitn. aruk
Ulkemizin doruklanoda dalgalandmlmasl,
dii$manla di$e ~ bir tarihsel hesapl~mamn
ilan edilmesidir.
$imdi PICK militanlan ve hallom.tza duSCn
gOrev, $ehitlerimizin kanlanyla IoZlllqbrdt.kIan ve emanetleri olan Parti bayrapRl daba da
yilkseltmek ve sehitlerimize verilen sozii mutlaka yerine getinnektir. Bu sOzil yerine getir-
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menln anlaml c;:ok ac;:.knr. Gerek militanlar ve
gerei.se rum bir halk olarak. doniilmezligi kesin
Glan bu yolda ulusal direni!ji yilkselten sava~C;:t
lar oimasin. bilmek, oniimuzdeki giineel ve
tarihsci gorevleri her ne pahasma olursa olsun
ba.$armaktlr. Bunun dl~mda, ~ehitlere baghhmn sOz edilemez. Ve yine ~u da a~.k bir
ge~ek k.i, $ehitlerin siirekli emir ve komutasl
yiirekte duyulmadan da s.radan bir insan bile
oIunamaz. Cilnkil KOrdistan'da insarum diyebilmenin yolu da, yalmzea bu gorevleri ba~ar
maktan ge~mektedir.
PKK'nin ~ah s mda somutla~an Ulusal
D ire ni$ Miieadelemizin bir donem ~ehitlerini

kapsayan bu album, bize bu gorevlerimizi bir
kez daha hatulatan canll biT kJiavuz olarak
degerlendirilmelidir. Her kan$ toprag. iilkemizin kadm-erkek. ge~-ihti y ar binlerce insamn
kamyla sui anarak s6murgeci karanhg.n pareralanaeag. ve ozgilrlilk ~i~eklerinin aneak bOyIeee a~aeag. ger~egi surekli hannmrzda
olaeaknr. Bundan bOyle isimlerinin dahi sorulmayaeag.. tek bir geiYekten bahsedileeektir;
Bag.mslzhg.na tutkun bir halkm, bu tutkusu
ugruna ~ekinmeden oltime anImasl ger~egidir
bu. Yani ya~ama. bagllnslz ve Qzgilr bir
ya~ama ula$ma miieadelesi ve bunun isimsiz
halk ve proletarya kahramanlan ...
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PKK Hareketi; Turkiye kapitaJizminin
yeni-s6mOrgecilikten kaynaklanan ve hi\':bir
\,:W, olanapnm olmadlp apr bir bunaluru
ya$adlll, sosyal geli,me ve ~eli,kilerin yogunlasmlS bulundu!u bir objektif zemin; ve
subjektif planda da Kemalizmin az \,:ok ~atia
dIAl, marksist-Ieninist Iiteratiinin yogun bir
bi\,:imde tartl.$!ldl&,1 bir ortamda dogdu. Bu yt!larda Kurdistan'da ise, ulusal kurtulu$ miicadelesinin objektif sartlan olgun; ilkel
milliyet~ilik ve reformizmin toplumu lrurtulu~a
gOtllrmeye yetenekli olmadl8J. ortaya \':tkmJ$
durumdaydl. Astl olaru, Kiirdistan'daki toplumsal geliSmenin ve Ozelde de proletaryarun
doguS olayma bath olarak ve dunya gelismelerinin dayauci etkileriyle $ekillenen PKK,
objektif zeminin mOcadeleyi geli$tirmede sundugu son derece elveri$li kO$u1Iara ragmen,
subjektif planda hakim olan hertiirlU gerici
ideoloji, anJa}'l$ ve ili$lri bi/Oimleriyle kaqldevrimci ideoloji ve politikalarla layaslya bir
milcadele i\':inde dogmU$tur.
PKK Hareketinin olusumu, bu hareketi
)"aratan dU$uncelerin filizlendigi ve ilk grubun
$diDendigi 1970'Jj ylilara dayanmaktadrr.
1970'!i ytllar, Kilrdistan tarihinde bir donilm
aotWl. tarihi geli$ime ilk bilin~li miidahalenin
,a.pddJjI Y1l1ardlr. 3000 Yllltk tarihi boyunca
~ bir yaSama mahkum edilen ve
bt;;unsuhk ve ozgilrlilk ylilan olan 20. aSlrda

dabi halk varh&! inkar edilerek en sinsi ve
al~ak/Oa yOntemlerie imba silrecine sokulan bir
balkm, bu olumsuz tarihi ge/OmiSe ragmen
yasayan bir varhk oldugunun kamtianmasl, ilk
aUhmm geflOekJe$tirilmesidir.
Elbette!ri, b6yle bir ulusal ve sosyal geryeklik i/Oinde ilk ses, ilk hareket olmak dahi bash
basma bir SaVa$l, her ylmden gelen saldmlan
gogilslemeyi, tiim olanakslzhk ve zaytfhkJara
ragmen eger bu halk yasaulmak isteniyorsa
ayakta durmaYI basarabilmeyi zorunlu
luhyordu.
Kilrdistan UJusal Kurtulu$ sorununu gilndeme getirip, hallumlZln, Tilrkiye hallumn ve
d11nyarun dillatini b6yle bir probleme /Oevirmek hangi zorluklar, aCI ve fedakarWdar
pahasma geflOeklesmistir, bunlar bilinmektedir. Herseyden Once, bu ~11a$1R, kendi 6z zemininde bile nasll bir ~abaYl gerektirdigi ortada
iken, ve bu harekete yOnelen saldmlar bugUn
en kOr gOrlerin dahi gOrebilecegi kadar a\,:lga
~lkmlsken: dogumun sancl" olacall da kendiligindeD anla$llmaktadlr.
Bu )'Illarda Kemalizmin etkisinin lanlmaya baslanmasma, marksist-Ieninist Iiteratiinin Tilr!riye'ye girerek yaygm bir
tartl.i$mastnm yaplhyor olmasma ragmen, bu
d6nemde ve daha sonra da var olan devrimci
Orgut ve yeni olu$umlann, KlIrdistan'a balu~1
olduk/Oa olumsuz ve ~arplku. Bunlar, b6yle bir

gergekligi kabul etmek bir yana, ondan babset~
meye bile yana~InIyor. Kemalist ideolojinin
aRar etkisi altloda bulunuyorJardt. Vine, Kurdistan'dak..i objektif geli~me toplum yaplsl
uzerindeki katl dinsel ve a~iretsel g6rii~lerin
etkisini lurarak ki~i1erin ozgOr hareket eune
olanaklanm artmm~ olmasma ragmen, toplum
iizerindeki feodal etkinlik tamamen kmlama~
InI~tJ. Ve Oyle ki toplum, bu Yillara kadar aStr
baskdara maruz kalmarun, en vahsi katliam~
dan ge9irilmenin, samUrgeci uygulama ve
politikalann bir sonucu olarak tarihten silinmenin esigine getirilmis olmamn; ama bunun
kar~lslflda en kii~iik bir umut ISlg.. gorememenin ~okiintiisiinu ya$lyordu. Son bir 1J11a$
yapan ilkel milliyet9ilik ag..r bir yenilgi almls,
bu akimlann Kiirdistan i9in hi9bir bi~imde
kurtulu$ umudu olamayacag.. alJlga ~Ikml~tl .
Diinya tarafmdan unutulmu~, kendisineen
yalan mllttefik olmasl gereken Turkiye
devrimci hareketi tarafmdan degiJ kabul edilmek, gOriilmek dahi istenmeyen, somurgeciJigin aStr tahribatlan altlnda giin giin kendisine
yabanc"a~tlnlan bir halk ge~ekligi i~inde
dogan PKK., dogal olarak ilk diisunce filizlerini
atarken bile kendisini slcak bir sava~ m ilJinde
bulmu~tur. Tarihin Slla bir irdelenmesi,
tarihsel ve toplumsaJ gergeklerin 9ailn 019U~
lerinde ele~tiriye tabi tutulmasl, halka kendi
davasmm dayatdarak, buna sahip IJlkmaslnm
istenmesi Be i~e ba~larm~ ve bunun i~in ilk
adlmlan atanJar her taraftan yonelen saldtn~
lara hallan gelecegi ilJin kendilerini siper
euneyi vazgeyilmez bir gorev olarak. kabul
etmislerdir.
SaYlca yok az olan bir grup devrimci, bOy~
lesine zorluklar ilJerisinde i~e ba~larken, elbetteki onlara gUIJ veren Klirdistan halk
ge~ekligi. yag,.n mucadeleye yagnsl ve
marksist-leninist ideolojinin yol gOstericiligi~
dir. GUIJIiI direnme mirasmm olmadtg.., politik
planda biiyiik bir bilin9sizlik ve durgunlugun
hOkiim siirdCigu Kiirdistan'da, eger bir direnis
hareketi ba~latdacaksa. ise he~eyden once, bu
yaptYI yaratan ge~ekligi ele~tinnek ve 90ziim
yoIlanru gOstennekle baslamak zorunluydu.
KlSaCa. toplumun kurtulu$ sorununu iJOunek,
ulusJararasl ve ulusal zeminden kaynakJanan
sonm.Iara ideolojik temelde yOnelerek; toplLlt11l egemen kllman yanhS ideoloji ve
~rin etkisini !onnaYI, devrimci ideoloji~
IIIIIJ tetnsil ettigi simfl uYUsturan, onu miicadele
aJ'nmID dismda buakarak gerici sLnlflann
~ bir parlJ&Sl haline geliren anIaytslarla
akadclt etmcyi gerekli ktlmaktaydt.
Bu temelde. hem sosyal-sovenizm ve hem

de klasik toplum yaplsmm uzerinde yfizYlllar~
dan beri egemenligi olan kesimlerin 91karJanm
dile geliren ideolojik yakJa$lmlara karsl miica~
deleye giri$ildi.
Grup yailsmasl olarak isimlendirilen bu
donem 1970'lerden 1976'lara kadar gegen bir
sureyi kapsamaktadlr. Heniiz sert smlf sava~ l 
mmm gundemde olmadlSt, faaliyetlerin daba
90k gazete IJlkanna ve demekler etraflnda
toparlanma bilJiminde siirdiiriiJdiigii bu ytllarda, hemen her grup gibi bu olusumda bas~
langJ9ta fazla dikkat yekmedi. Ancak
dii~llnceler olgunla~lp ve bu du~unce l eri ete
kemige kavu$maya yonelen bir 9ah$maya
yonelince, saldlOlar da fazla gecikmeyecekti.
Daha once, bu olu$umu da herhangi bir (jlkl$
gibi degerlendirerek onun kendi temellerine
y6neldigini farkedemeyen samllrgeci bUlju~
vazi ve Kilrdistan'daki dayanakJan, grubun
illke zemininde (jallsmaya ba~lamasl ve yaygm
bir bi(jimde propagandaslfll yaptlg,. kurtuluS(ju
dii$uncelerin yarattlAi biiyfik etkiyi goriince,
daba 0 noktada sinsi imha planlanfll gundeme
getinneye basladllar.
1976 sonunda, grubun ulke zemininde
yailsma ve dusunceleri kitlelere g6tiinne
karanna bagh olarak Kurdistan' da mOcadeleyi
yfikselten Haki KARER. bu sinsi planlann ilk
hedefi oldu. 1976 sonundan itibaren illkenin
ye~itli alanlanna dag..larak baslanglyta aydm
genlJligi temel alan 9ah$malar yiiriiten bu
(jekirdekgrup, gitligi her yerde biiyukyalkalan~
malara yo!aylyor, yaydan dOsilnceler Iasa
zamanda kok sa\lp yeni filizler veriyordu.
Daha 0 noktada bile, eger anti durdurulamazsa, gii91u geli$me ve sarsmtllara yolayacak
bir olu$um oldugu aylk(ja goriilmekteydi.
Nitekim sOmiirgeci buljuvazi, daba fazla boy
atmadan mutlaka irnha edilmesine kesin karar
verdigi bu lJekirdege karsl saldm eylemini
ge~itli bi9im1erde uygulamaya gC(jinneye ba$ladl. Toptan etkisiz hale getirmenin hesabl tut~
mamaktaydl. Gelisen ulusal kurtulu~9U
diisiinceleri gomen dO~iinnek ilJin sabte
olu~umlar yarallp. bunIan saldtnlan i(jin
hazlrlamaya koyuldu. "Sterka Sor~Be~
Paryacllar" adl alllndak..i ajan orgiit vasltaslyla
ilk ciddi saldlOslfll yOnelten s6murgeciler, bu
saidlOlann hedefini de yok bilin91i bir $ekilde
selJmi~lerdi. Grubun yaratlcllanndan olan
Haki KARER, devrimci kisiligi ve gilcilyle
oldugu kadar, baska bir halktan Olmasl itibariyle de, somiirgecilige kaIll miicadelede
buyfik rei oynayacak entemasyonalist Onder
bir komiinistti. Cahsma yaptlSl alanlarda
diiSiinceleri kabul ettinnede ve bunlar etra~
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linda

toparlanmaYI sagJamada gosterdigi
arunda dikkat ~ekiyor, onun ugradl1l
heryerde bu dil~ilnceler etrafinda bir grup
olu$uyordu. Ama aS11 olarak. d~man, bu az
sa}'ldaki 6nderler grubunu etkisizle~tinnek ve
gerekirse imha yoluna basvuraca1lm aylkya
gostennek, her ne pahasma olursa olsun bu
geli$imin Onilne dunnak istiyordu.
18 MaYls 1977, dl1~mamn bu karanm a~1k
bir cinayetle Han ettigi ve bu gen~ grubun
(mune kesin bir tercihi dayattt1l tarihtir. Du~
mamn hertOriu olanag,. kullanarak imha da
dahil tOm yOntemlerle ezme karan ka~lsmda,
mevcut zaYlfhk ve olanakslzhklara bakllarak
ya gen yekilinecek, yada toptan imha pahasma
da o lsa mucadelede devam karan verilecekti.
Yeni o l u~makta olan, PKK'nin ruhu bu
noktada belli olacaktl. Onerni bir yok kez
belirtilrni~ bulunan bu karar bilinmektedir.
Halka guven ve davaya inanytan b~ka hi'fbir
dayanaklan olmayan bu bir avuy insan a1dtkIan kararda Iteger bu dava ugruna d(jkUlen bu
ba~anlar

ilk kana bag" kalmacaksa, sonu toptan bir
imha da olsa mucadele edilecek artlk ugruna
kan d6kiUmu1 bir dava olan bu mucadele
yukseltilecektir. DU1manm istediginin tam
da tersi biriminde bu kez dahageni1 kitIelere
gidilecek, bu da~'a halka mal edilecektir»
demi~lerdir. Sadece bir ki$iye ka~ l degil, bir
hareketin imha plarunm uygulanmasl olan bu
cinayete kal'$lhk, devrimciler, aldlklan karara
bag,h kalarak pratikte ve teorik planda rnucadeleyi daha da geli$tirdiler. Pratikte Haki
KARER' in katilleri cezalandmhrken; teorik
planda da faaliyetlen siyasal bir programa
ka vu~tunna yabalan i'fine gircliler. DI1~manm
korkup gen yekilmeyi, dag,.lma}'l bekledigi
bOyle birdOnemde 10 EylUll977'de program
laslag,ru haurlayarak rnevcut teorik g6~leri
siyasal bir beige haline getirip, bOylece
bag,mslzhkC;1 dil$iinceleri arok silimnez bir
ge~ek haline getirdikleri gibi, Haki Karer'in
amsma baghhg,n da en anlamh 6megini
\'erdiler.
Du d6nemde sadece somurgeci Tl1rk devletinden degil, sosyal-$Qven giif,':ler ve ilkel milJiyetc;i ~vrelerin de zaman zaman giindeme
gden saJdtnlanyla ka~!1a~llml$. ancak bu salOmler clatIa sonrakl aonemde oldugu kadar

ciddi boyutlara ulasmaml$t1. Ama bu f,':evrelerden yonelen saldmlarda ilk kayap da yine bu
d6nemde verilmi$ti. Sosyal-$Qvenizm ve
ulusal inkarclhg,m bir zehir gibi beyinlere
zerkedilmek istendigi Dersim'de Aydtn GUL
adtndaki gen~ bir sempatizan sadece bu
du~unceleri savundulu i~in "Halkm Kurtulu~u" admdaki sosyal"~ven bir hareketin
ku~un1anyla katledilmi~ti.
Ya~anan ge~ekler, Kurdistan'da bag,mslzhk du~uncesi ve hareketinin ~ok y6nlii

sald,"ya maruz kalacag,.01 ve geli~me sagladtkya bunlardan gelen saldlOlann da artaca11m ortaya koymaktaydl. Ama her ne kO$ul
albnda olursa olsun alman tarihi karar uygulanacak, kor bir karanhg,m i"inde olilme mahkum
edilen halkm kaderi gerekirse binlerce kaYlp
pahasma degi~tirilecekti. Ve bunda tek dayanak Kurdistan'm derinlikleri, yoksul i~f,':i ve
iWylO }'I11nlan idi. 0 halde, dl1~unceler ya~atll"
mak, halk kendi kavgasl i~inde gelecegini
yaratan bir gUy haline getirilmek isteniyorsa,
dar bir aydm grubu olmaktan f,':llularak halka
dayanan bir kurtulu$ hareketi haline gelmek,
bunun i"in halka gitmek gerek.iyordu.
1977-78, bag,.mslzhkYl dU$Oncelerin aruk
yoksul koylOIOk i~ine g6tl1rOimeye bu alanlarda yanlu bulmaya ba~ladt1l }'Illar oldu.
Ancak bu adlm da, en az birincisi kadar sen. bir
darbeyle cevap buldu. Turk s6ml1rgecileri
istihbarat 6rgutleri ve diler kurumlanyla provakasyon, tutuklama ve saldm eylemlerini sUrdiinlrken, Kurt feodal kompradorlan da
tehlikeyi sezmekte fazla gecikmediler.
Dag,.ms lzhk~1 du~i1nce lerin yoksul Kurt koylii.Iilgu i~inde ternel bulmasl halinde bunun kendi
varhklannm da sonu oldug,unu g6rerek, varllk.lanm varhg,.na balladlklan saml1rgeci devletin
askeri ve polis gO~leriyle i~birligi halinde ilk
sald,"lannl
y6nelttiler.
1978'in
18
MaYlsmda dilzen1edikleri bu saldtn ile Halil
CAVGUN'u katlederek, mucadeleye yonelik
said," pJanmda yerlerini aldtlar.
Bu de g6stennekteydi k.i, direni~ ve kanla
dogan baSlmslzltkf,':1 hareket, geli~imini de yine
di!iC di~ bir ml}cadele if,':inde sOrdOrecek ve her
adtm yok daha bt1yOk fedakarhk ve cesareti
gerektirecekti.

BEN iNSANDIM!

Yoktu hi~bir Ja rklm
Diger klil/anndan tannnln
Dokuz ay on gun
Ana rahminde kalan,
Dogan. buyuyen, konu$an,
Yemek yiyen bir candlm,
Yirmi),edisindeydim daha,
Heniiz omnine doymaml~
Gellcecik bir jidandlm,
iyiye, giizele, yeniye, dogruya; dost
Kiiliiye, rirkine, eskiye, egnye dii~mandlln.

Ben iNSAN'dlm... !
Canlm aldllar ecelsiz
PEn I pEnI bir onsekiz MaYls gunu
Yoluna ba~ koydugum,
Vebabm, sel'dailm. topraglma uzandlm.
Sap/andl yagll kUl'$unlar
delikanlt bedenime;
Tepeden lIrnaga kandlm.
Ben iNSAN'dlm.. ,!
Ben ciimle ezilenlerin sadlk dostu,
Zulme, basklya, somuriiye dii$ma lldlm.
Baglmslzllk ve ozgiirliik kavgasmda
En on safianndm'dlm mazlum halkImtn.
Elde silah kahramanca saVa$andl m.
Yokluguma kadeh toku~turdu hain taklml
Bilmediler ki ben soylenen tiirkiide,
YakIlan agllta

V,
Dillme),en silah seslen'nde ya~ayandlm.

Adl ve soyadl: Haki KARER
Dogum Yeri ve YIII: Ulubey·Ordu, }950

Orta halli bir aileden olan Haki KARER,
ilkokul, ortaokul ve liseyi kendi memleketi
olan Ordu'da okumu~, ilniversiteyi de Ankara
Fen F a1ciiltesi'nde okumaya ba~laml~u. Daba
lise Yillanndayken i1eriei dil~ilneeler ta~lyan
ve sol egiJimli biT yaplda olan Haki KARER,
Ankara'da oldugu donemde de herhangi bir
siyasi grup i"erisinde olmamasUla ragmen ,
genelde devrimci bir diisiince ta~lyor, eylem·
lere a1ctif olarak kauhyor ve MarksizmLeninizmin yogun bir ara~tlrmaslru yapl·
,""Orou. 1973'lerde Ankara'da devrimci 68,
~ncilerin kurdugu ADVOO'iin iiyesi olan ve
bu demek i<;erisinde yiiriitiilen faaJiyetierin
~t6rliigiinil yapan Haki KARER, aym
dOoemde wusal sorun konusunda ara~tuma
lar yapan grup i<;erisinde de yer alm~ur.
Blr grup Kiirdistanh aydlllia birlikte yapbId.an aTa$urma ve ineeleme sonueu Kiirt
uswun BagunstZhk Miieadelesi vererek
aftte w*\8bile«gini ve Tiirkiye proletaryasl·
ac da ancak bu $Orun IY6ziimiendigi zaman

devrim yapabiJeeegi sonueuna yaran Haki
KARER, yllee bir enternasyonalist ruh/a
--kendisi Kilrt olmadlg. halde- fakiilteyi son
srnlfta terk etmi~ ye Kllrdistan'a gelmi~tir.
Halkuntza kendibagrrndaIYtkan aydmlartn
bile g6steremedigi bir dostlugu g6steren Haki
KARER, 1976'da Batman 'a gelmi~ burada
klSa bir sllre kaldtktan sonra aynlarak An·
tep'e giuni~tir.
Klirdistan'da henllz bagunslzhk91 bir ha·
reketin olmadi&t. halkrn kendi yarhg.Dl inkar
eder konuma geldigi b6ylesi bir d6nemde.
Tiirkiye sol hareketinin sosyal·~ove n dil~ilnee·
lerin etkisinde kalmasmlD tersine onlarla
yogun bir miieadele i<;erisine girerek halklml2m dayasma sanlan Haki KARER. en zor
ko~ullara ragmen yt.l.madan <;alt~malarml silrdiirmu~, aydm-genIYlik iIYerisinde yaptlgl egitim ye propaganda faaliyetleriyle saytSlz
militan yeti!j,mesini sagIamJ!itif.
Bir <;ok gil" ye "eyre tarafmdan hayal ve
ger"ekle~me2 bir umut olarak degerlendirilen

"

Ben iNSAN'dlm... !
Ben i$~ilerin, ben koyliUerin,
Ben butun ezilenlerin muhre$em kini;
Ben s6murgecilige, emperya!izme,
Ve yerli gericilige kar$1
$aha kalkan halklmm gur sesi:
Ben ba$tan ba$a isyandlm...
Ne be$ mere/ige Inlm vermeye hazlr
Bir hain, ne de "yedigi insan eli,
i~tigi kan olmu$" bir sultandlm.

Ama ben i NSAN'dlm ... !
Tarihtim ben, ezilenlerin, horlananlann
tarihi..

Ben i NSAN'dlm... 1
Ben Karadeniz'de
Derya dibinde bailklara yem edilen
Onbe$ 6zge candlm.
Agn'ydlm ben, K~gin·'ydim,
Dersim'dim, Zilan'dlm ...
De$ilmi$ kannlanndan alman
Giln yuzil g6rmemi$ bebeydim ben,
Sungulen·n ucunda sallandlm...

Ben iNSAN'dlm.. .!
Spartakils'le beraberdim, Roma
arenalannda
i lk umudu,
i lk gen'Uaslydlm cihantn
Efendilerine kar$1 ayaklanandlm.
1871 'de Paris'te. Rusya'daydlm
Ekim 1917'de.. .!
Cin'de, Kore'de, Kilba'da, Vietnam 'da
KIZlI bayrag,ta$,yand,m.
Laos'ta, Kambo~ya'da, Mozambik'te,
Angola'da kan kusan mirra/yozdilm ben. .. !
De$tim kar",,,, hainin, somilrgecinin:
Cepheden cepheye yankl/andlm.
Yurt sevgisini igren~ bir maske gibi
Suratlannda ta$lyanlar,
Camm aldilar ecelsiz.

Ge~tim zuliim cenderesinden,
Kan klZlla boyandlm.
imparatorlar, sullanlar cilmle iblisler
Yak etmek istediler beni.
Saldlm topraglmda k6kumu,
Bugilne dek dayandlm.

Ben iNSAN'dlm.. .!
Zulum ve i$kence, dert I'e kahtr
Unutulur belkide, ben unutulmam.
Cilnku ben dildell dile dola$an
Bir destandl m.
Dag/ardan, ban·kat/ardan
Dil$mana kur$un sallayan
Gerillamn gogsundeki lIi$andlm.
Ben iNSAN'dlm ... !
Ben pen~elerini ve igren~ di$ferilli
Vucuduma ge~iren
Somilrgecilerin agzmdaki kandlm.
Ben toplu imhalar, ben idam, ben silrgiin
Ben mecbun' iskandlm.

Ben bir MiLiTAN'dlm .. .!
ve somilriisilz
Bir dunya i~illdi kal'gam ...
Henilz yirmiyedisindeyken ve
Gencecik bir fidanken daha,
Baglmslzilgm ~'e 6zgiirlilgiin
Kutsal6zlemi ugrona al kanlara
boyandlm.

Sa~'a$slz

Elleri ve kollan birbirine bagh
Kirve, hlSlm ve akraba,
Kimilen"yle akrandlm.
Oraclkta benzin doktuler iistiime,
Kiillerimiz birbirine kan$lI;
Yiizbinlerle caytr caylr yanandlm ...
Benzerlerimdi katledenler ben;"

Ben iNSAN'dlm ... !
Ben bitmeyen kavga,
Ben baglmslzhga susaml$ iilke,
Ben kunu/u$un giibrelenmi$ fopragl,
BEN KURDisTAN'D IM ... !
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Kurdistan sorunu giderek kendisini dl1nya
kamuoyuna kabul ettiren bir sorun haJine
getirilmi~tir. Bu ilk grup iGerisinde yer alan ve
belirgin faaliyetleriyle geli~melerin hlZlanmasml saglayan buyu"'k entemasyonalist devrimci Haki KARER, ideolojik !jekillenme
d6neminde yilriitillen hayati oneme sahip
Gal~malara damgaSllll vuran 6nder kadrolardan birisi olmu!jtur.
Ulkemiz kO!jullarmda mllcadelenin buylik
zorluklarla geGecegini ve <;ok y6nhi fedakarllklar geeektiedigini kavrayan ve buna en gUGhI
tarzda intibak eden Haki KARER, Kurdislan
Devrimciligini !jabsmda somutla!juran bir
onder haline gelmi!jti . Butun gunhik i!jlerini
kendisi yapan, giiniinu <;ok az bie gdayla,
bazen basit bir kahvaltlYla ge<;iren, yanmdaki
arkada&larmm en basitinden en zoruna kadar
tum sorunlanyla yaklOdan Ilgilenen Haki
KARER, <;evresini bizzat pratigiyle egitmekte
usta biT devrimciydi. Teorik yonden donemin
6zelligini de dikkate alarak ba!jta kendisi
olmak uzere <;evresini egitmek i<;in sllreldi okumaYI ve tart1&maYI bir kural haline getiTen
Hili KARER, (jevresindekilee i<rin tam anlamIYla bir esin kaynaglYdl. OenG, y~ h , kadm,
erkek tUm insanlarla kayna!jan ve sohbetleriode bile gUGhl bir egitici alan Haki
KARER , Kurdistan d!l geli!jecek alan mucadelenin onder ve militanlarmm, a!jlrl fedakarhklarla dolu bir sava!jUlla atlimalan gerektigi
genregini kavrayan ve bunu <;evresindekilere
kaveatan ve en kit olanaklar i<;erisinde aylarca
ya!jay IP elindeki paray I daba 6nem1i !jeylere
harcayan ornek bir devrimci oJmu!jtur.
Devrimci profesyonel ya!jama atdmadan
once ydlarca haz ..llk yapan ve herkonuda belli
bir seviyeye gelmek i<;in <rall!jan Haki
KARER , gel1jek<;i ve bilime saygul birisi
olarak Gevresinde buna ayklrl olarak g6rdllgii
her anlay I!ja ka~1 kararhhlda taVJr almakta ve
insanlan -hangi konuda olursa olsun- ikna
etmek i<;in giinJerce ugra!jmaktaydl.
Her yonuyle mucadelemizin ihtiyaG duy dugu onder bir devrimci alan Haki KARER ,

gerek teorik yoniiyle, gerekse de pratigiyle
davamlZa degerli katkliarda buiunmu!j, ilk
geli!jmelerin saglam bir zemin uzerinde boy
vermesini sagJaml!jtlT.
Sosyal-ljovenizme ve reformist klicjiikburjuva milliyetc;iligine ka~1 amanslZ bir
mucadele yiiriiten Hili KARER, teori ve
pratigi en gll<r1U tarzda bir1e~tiren ve bunu da
bizzat pratiginde g6steren bir yaplya sahipti.
Bir (jok eylemin bizzat ba!jmda yer alan Haki
KARER, Kurdistan 'daki 0 karanllk ve suskun
yapmm klfllmasmda.. haklUlUl hakklIll savunmasmda da onderlik rolUn1l oynam\litJr.
Ozellikle emperyaJist s6murgeci sistem
taraflOdan varlltma son verilmek istenen
halkmllzm 0 gllne kadar kar!jLia$l131 ihanet ve
teslimiyetin tersine, entemasyonalizmin yuce
savunucusu Haki KARER gibi bir 6nderi
kendi mucadelesine kazanmas lise tarihi bie
olay olarak degerlendirilmelidir. Haki
KARER, enternasyonalist devrimci ruhuyla
bunu hakeuni~ 6hlmsUz bir 6nderimizdir.
Onun faaliyetieri ve 6nderlik ettigi mucadele, Turk somurgecileri ve onun u!jak1arml da
tedirgin etmi!j ve kurulan al<rakGa bir komplo
sonucu 18 MaylS 1977 giinu Antep'le !jChit
d1l!jmll!jtiir. Haki KARER'i fiziki olarak ortadan kaldnrak geli!jmeleri durduracagml sanan s6mllrgeciler ve kurduklan !\ian 6rgut
"Sterka Sor", klSa sure sonra yanlidlklarull
anlam\li ve buyiik bie tela!j i<rerisine girmi!jlerdir. Bu telll!ilarmda yandmIY0rJardl. Giinku,
Haki KARER'in &ehit olmasmm ardmdan,
m1lcadelemiz daba bo.yilk bir auhm yapmL!j,
kitleler hlZla saflarumzda yer alml!j ve O 'nun
anlSUla baghhgm geregi olarak PARTiY A
KARKER£N KURDiSTAN'1O program
taslagl hszlflanml'ttlr.
PKK'nin Haki'nin ve ardlOdan du'ten
!jehitierin anlsl uzerinde y\ikselme gibi bir6zelligi vardIT. Bu anlamda Haki KARER,PKK'nin kurulu!junun ve Kllrdistan utusa.1 Direniljinin ilk kilometre ta!jl, miicadele de doniilmezligin ilk ilan!dlf.
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Tukenmedi umut bizde
gun oldu katledildik
AgrJ eteklerinde
Kerkuk boylannda
Suriye merkezine I'orando.
Ve yaman estiginde
Munzurda rUzgar
38 Dersim'de 40 Bin olu
Cocuklar daha dogmamJ$tJ gun
YUI'arlak karmlarda cocuklar
bir isyamn ardmdan g6~up gitti/er
Seni kime demeli tulsak Mitrolyoz
NaSlI demeli bizi bize
umuda ser I'erdik ki
Umuda kal'ga rerdik ki
Yeni dogan bebe ugramasln somuriiye
Sa/aktan loy, la/a klan
gelir sesimiz Ortadogu'dan, Nurhaktan
Gelir sesimiz
Kurdistan'dan
Sa/aktan

°

Ali Dogan YILDJRlM

3.7.1976

Adl ve Soyadl:AIi Dogan Y/LDIRIM
Dogum yeri ve )1h: Pillilmilr, 1956

Aslen Kardistanh olan ama ge'j:im SlkmUSI
yOzl1nden metropole g6'j:ederek Ankara Tul.IU'j:aYIr'a yerle~en oltahalli bir aHenin 'j:OCuguduro Kendisi liseyi Ankara Tuzlu'j:aYlr'da
okuduktan sonra Gazi Egitim Enstitiisiine
kaYll yapllnnl$ ancak siyasi 'j:ah~ma1an nedeniyle devam edememi$tir.
Hareketimizin daha bir grup olarak ~ekil
lendigi 1974-75 dOneminde bu dil$l1nceleri
benimseyen ve klsa silrede kavrayarak 'j:evresine de ta~lran Ali Dogan YIWIRIM, ozellikle de Tuzlu'j:aYlr ve diger gecekondu semllerinde Oluran Kurdistanh gen'j:ler i'j:erisinde
dU$t1ncelerimizin taban bulmasl i~in yogun
faaliyel surdunnU$lOr.
DOnemin gerektirdigi miicadele geregi sivil
f~isl gO~lere kalll eylemlerde de aktif olarak
yer alan ve bi~k eylemin planlaYlclsl olan
A. DcAan YlWIRIM , 1975 son1annda bir
kez Kurdistan'a giuni$, ulusa1 lrurtulu~u
ideolojinin ulkeye ilk ta$tYlclianndan biri

olarak burada bir sure kaldlktan sonra tekrar
Ankara'ya donmO$tur. DOndugt1nde hemen
gorevlerine sanlan A. Dogan YIIDIRIM,
aktif ve cO$kulu yaplSlyla ~evresine moral
veren ve hareketlendiren bir karektere sahipti.
Eylemci, atak ki$iliAiyle hi'j:bir zorluktan
kal;mmadan verilen her gOrevi severek yerine
getiren A. Dogan YILDIRIM, ki$isel kay&!lardan uzak donemin ozelligi il;erisinde omek
biT profesyonel devrimci ya$am sergilemi$tir.
Eylemsel ve siyasi I;ab~malann yogun
oldugu 1976 AAustos' unda birarkada$lyla birlikte eylem haztrhg. yapan A. Dogan YlLDlRIM, elindeki silah1a oynarken kazara
I;lkan kUllunun isabet a1maslyla $ehil olmu$tur. Du olay, arkad8$lan ve ~evresini buyiik
bir I1zOntiiye bogarken, devrimcilerin de her
i$lerini di.k.katli yapmaJan, hil;bir $eyi tesadOfe
blTakmamaJan gerektigini de aCI bir bil;imde
oltaya koymu$tur.
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Ad, ve ~oyadl: Aydin GOL
Dogum yeri ve }'Iii: Turismek ko)'ii-Der-

sim. 1959.

1959 Ylhnda, erta halli, kalabahk bir i$cyi
ailesinin cyocugu olarak diinysya gelen Aydin
GUL, lise)'e kadarokuyabilmi$tir. Cevresinin
de etkisiyle daha ko.cyuk ya$tan beri ilericidevrimci-du$uncelerle taru$an Aychn GOL,
Partimizin daha grup olarak raliyet yiiriittugii
bir oonemde, Ulusal KurtulU$ Mucadelesiyle de
taru$u. Ogrenci genclik icerisinde yGriitto.gu
propagandayla yorede bu fikirlerin ilk ta$I)'lCIlanndan olmu$tur. Klsa siireli pratigiyle KGrdistan Ulusal Kurtulu$ Mo.cadelesine olan
inanClru ve bagblJ&iru, biiyiik bir ozveriyle
yapU&1 cah$malanyla karutlaml$b. Oldukca
tutarh ve inanch bir yaplya sahipti ve bununla
da cevresinin, arkada$lanrun sevgi ve gii\enini kazannn$b.

Daha lisedeyken. y6rede hakim dii$iince
durumunda olan sosyal-$oveniz.me kalll aktir
bir miicadeleye giri$rni$ ve Kemalizmin, gen9ligin karasma doldurdugu zehirleri yok
etmeye calt$OlI$t1r. Bu seviyede yiiriitiilen faaliyetlerde ikirciklige dil$meden yer alan Aychn
GUL, 7 Mart 1977 gtinG sosyal-$Oven giic1erden Halkm KurtuJu$u'nun taraftarlanyla girdigi bir tartJ$ms sonucu bu ki$iler tarafindan
alcakca katledilmi$tir.
Kiirdistan Ulusal Kurtulus Mticadelesmin
ikinci $ehidi olarak tarihe g~en Aydm GUL
sosyal-$ovenizme kalll verilen miicadelenin
de sembolU olmu$tur.
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deme getiriJmesi kaCjl1dmazdl. Bu a«dan
hemlz orgut sorununun giindemde oldugu bu
donemde, feodallere ve fa&ist mitis gUCilerine
ka~1 eylem geli~tinnek bir zorunluluk haline
geldi. Yerli gericilige kar~1 tavJr pratik planda
ilk defa bu noktada belirlendi. Ve tum olanakSlZhklara ragmen bu gUCilere ka~1 eyleme
gec;ildi. Halil GAVGUN 'un 6hlmu ardmdan
yoksul koyliiliigun korkup-sinecegini. devrimcilerin ktrSal alana girmeye cesaret ede meyecegini du~unen du~man ve yerli u~aklan
bir kez daha yantlml!ilardl. Verel feodallerin
ylizytllardan beridir tahakkilmunli ya~ayan
k6ylii YlgmiaTl, bunJarla sava:!lan bir gucun
(flkabildigini goronce harekete sempati duymaya ve etrafnda grupla~maya ba~ladLiar.
Kitle destegi surekli arttl ve buna bagh olarak
hareketin silah ve teknik olanaklan da buylimeye ba~ladl. Yoksul k6yliiliik 0 gune kadar ilk
defa bir devrimei gUeUn feodallere y6neldigini
ve sandmaz zannettigi bu kof otoritelerin
YlktldtAlOl g6n1yordu.
o}t:nirlerde ta~1St gdc;:lerin klTSal alanda ise
feodal e~kiya ..etelerinin giderek geriletildigi
bu ylliarda, Hilvan'da haikm ba~ma bela kesilen SlileymanJar Cjetesi, devrimciler ve halkm
guC;lu mucadelesi ka~lSmda teslimolduklarml
ac;ildamak zorunda kaldtlar. Silahlaofll da
devrimcilere teslim eden Suleymanlar, beJediye hoparl6riinden y aptlklan ac;:lklamada suc;-

19771erden 19791ara kadar ge"en sure,
hareketin teorisinin ve programmm geni~
aydm kesime ve halka al;lklandlgl, gerek propaganda ve ajitasyonla ve gerelese 0 zaman
giderek geli$C:n bir tehlike olan fa:!listlere, ajan
yerli gericilere ka~l eylemlerle kendini g6steren birdevrimei "all~may la bu gOrii$lerin halka
yayLldlgl politik geli~m e donemidir.
D aha ilk adunlart atar atmaz dU:!Imanm
imhaYI amal;layan saldrruanyla gogus goglise
gelen devrimei hareket, her adunmda daha da
yogunla.!jan saldrrtlarla durdurulmaya c;a1 I:!1 I1ml.!itlr. Dotro devrimci dU:!Iuncelerin zorla
engelleruneye c;all.!il1dlgl, her adunm kanla
bogulmak istendigi bir ortamda, degil hareketi
ge li~tinnek dil~iineeleri koruyabilmek bile
aneak silahll bir direni.!j temelinde olabilirdi.
Daha H aki KARER'in katledilmesinde Oftaya c; akan bu geN;ek ge li~meler dayattlk"a daha
da yaklCl1~IYor, gerici .!jiddete kar.;l devrimci
~iddeti 6rgutlemeyi zorunlu kdlYordu. Hali!
GAVGUN 'un feodal e~kiya Getelerinin ve
polisin ortak silahiJ saldJrlSl)'la katledilmesi
ise, bu geN;egi GOk daha yaktel HmaktadlC.
Halil C;AVGUN'un kat1edili~inde devlet ,
bu !tel. de yerli gerici ve milis kuvvetlerini kulJanarak ge li ~meyi engeliemek istedigini ottaya
koymU.!j, bu saldlTdann giderek artacagl ac;1&a
c;:*rn !!itl. Buna cevap verilmezse devrimcilerin
\e ardlldan yurtsever ailelerin imhasmm giin-
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larUlI ve Turk s6murgecileriyle i~birlik.lerini
ilan ettiler.
Hilvan miicadelesinin etkisi en klSa zamanda diger b6lgelere de yansldl. Yoksul koyliihlk yUzYlllardtr i~inde besledigi kini, bu
slmfa ve s6miirgecilige duyduAu onii aluunaz
ofkeyi giderek daha qok aqlga <;lkarmaya,
silahlanm bunlara ka~1 kullanmaya ba~ladl.
Nitekim bu miicadelede halktan bil1;ok insan
~ehit dii~tii ve bir ~ok1arl da en Onde ate~ ~em
beri i<;inde fedakarca <;arpl~tl, yaralandl, tutuklandi, i$kenoehanelerde en sadist i~kencelere
maruz blfak!ldl.
Geli$en mucadele kitleleri saTlp daha da
$iddetlendik~e, orgOt sorunlafl da kendisini
daha fazladuyuruyordu. Bir yandan bu gO~lere
kar~a mocadele siirdilriilfirken, 1978·in sonlannda OrgOt sorunlanmn Partinin kurulu~
~ah.!imalan yaplldl. 27 Kaslm 1978 Kordistan proletaryasl ve halkmm OneO goco olan
PKK'nin kurulu.!i karanmn ahndlgl, miicadelerun artlk politik 6rgOtlenmenin somut bi<;imi
o lan parti etrafmda geli.!iecegi bir donemin ba~
langlel oldu.
Ancak fazla bir sUre ge<;meden dO~mamn
saldmlan gondeme geldi. SOmOrgeciler, KOrdis!an·daki bu devrimci geli$melere g6z yummayacaklannl, gerekirse katliamlan kitlesel
dOzeye vardlracaklanm ortaya koyduk1arl
Mara.!i katliamlm giindeme getirip, arkasmdan
slk.iyOnetim uygulamalanm yaygmla$brarak
bu kez daha geli~mi~ ~iddet yontemleriyle
devrimci geli~menin ka~15ma ~Ikmaya basladtlar. 6yle ki saldmlar her taraftan yaygmla.!iu. bir yandan samiirgeciler, fasistler ve feodal
e~kiya o;:eteleri toplu katliamlar komplo ve
diger a~lk ve sinsi yontemierle saldmrlarken;
ate yandan da sosyal-.!iOven ve iikel-milliye~i
o;:evrelerin saldmlan sonucu biryok devrimci
~ehit dii~til. Milcadele aqlsmdan en olurosuz
geli$melerden biri olan bu saldmlar, dii.!imana
kar~l sOrdOriilen hazlfhklar Onunde de
en
biiyiik engellerden birini o lu$turdu.
Boylesine .,:ok yoniO saldmlarla yUzy11ze
olan hareket, .!iilphesiz ki en bOy11k destegini
halktan almaml$ olsaydl, daha a YIUarda bile
saYllan onlan bulan kaYlba ragmen geli$me
mOmkun olamazdl. Ama miicadeleye kan
veren-<:an veren kitleler, tek urout olarak gordukleri PKK'yi her saldmya ka~1 tum olanakIan ile besleyip-kucak ao;:tJiar. 6zellikle Hilvan
mticadelesi ulusal ve slnlfsaJ bilincin uyaru$ ve
geli~mesini hlzlandlfarak., Kurdistan genelinde ajanlasmlS kiSi ve kurumlara kal11 milcadelenin alevlenmesini sagJadi. Bu ki~i ve
kurumlara kar$1 milcadele aruk bizzat halk.in

dayatug. bir istem haline geldi. Bu gelismelere
bagJI olarak alman karar geregince, bOlge halk.i
iizerinde kan lrusturan Turk s6mUrgeciliginin
azgm u~a&i feodal e$kiya ba$1 M . eelal
Bucak'm cezalandmlmasma yonelik bireylem
gel1;ekle$tirildi. Salih KandaI'm ~ehit dU$tUgU
bu eylemden sonra, Siverek k6ylilleri adeta
gen~-ya~h, kadm-erkek mucadeleye auld.lar.
Azgmla$an feodal "etelerin saldmlanna ka~l
kOylerini kendi silahlanyla savundular. Yoksui KOrt koylGl1lgilniln somilrgeci feodal
yaplya kal11 nasil bir kinduydugu, 0 yaplyt ytkmak io;:in naSl1 bir fedakarhk ve cesaret1e mucadeleye aoldl&! ve nasll bir kararhhkla bu
mucadeleyi devam ettirecegi Siverek pratiA:inde karutlanml$or. Feodal eskiya qetelerine
ka~. elde silah sava~an halk, samiirgeci ordunun tank paletJeri ve mermilerine ka~1 da ilk
defa burada kendi vUcudunu siper yapml~,
yiizYlllann kinini kusma cesaretini burada bulmu~tur. 6rgiitlenmenin zaYlf, olanaklann.,:ok
Slrurh oldugu bir dOnemde halk.in g6sterdigi bu
e$siz cesaret ve inanq omekleri Kurdistan
tarihinde her zaman birer onUr belgesi olarak
anllacakur.
Aqlkur ki, egerdevrimci hareket bu coskun
geli$meyi orgOtUne kavu$turup, daha planh ve
orgiitlii bir gelismeyi saglayabilseydi, Siverek
pratiginin kazammlan bugOn qok daha ileri
geli~meler sagIayacak gu~teydi. Ancak bu
Orgiitliiliigun ya~anan yogun saldmlar ortammda istenilen bic;imde ge~ekle$tiril
meyecegi de a(Jlktir.
1980'lere gelindiginde ya$anan ge~eklik
k.isaca soyle idi: Ozellikle yoksul koyliiler ve
geni$ halk kitleleri co~kun bir bio;:imde milcadeleye katl.hyor, hareket etrafmdaki sempati a&i
gjderek genisliyordu. Ama ate yandan da, bu
ge1i~meleri durdurabilmenin telaSlyla diisman
en azgm saldmlan yoneltiyor, tutuklama ve
operasyonlar birbirini takip ediyor. Feodal
eskiya ~eteleri ve fasist gu~ler silahh bir
biqimde harekete ve kitlelere saldm
yoneltiyor, karalama ve iftira kampanyalan
silrdiiriil1lyor ve biryandan ise "sol" cepheden
saldlfllar eskisinden daba siddetli biqimlere
buriinOyordu.
Devrimci hareketin tum gucunil orgiitlenmeye ve dil.!imana karSI miicadeieye verdigi bu
donemde, bir de bunlardan gelen saldmlan
gogilslemek zorunda blrak.ilmaSI durumu
vardl. Devrimci kurtuluS hareketinin geli$imini kendilerine yonelik bir tehlike olarak
goren bu giio;:ler, devrimci hareketi "bOliiculukten", "anal1istlig~" ve daha da inamlmaz
iftiralarla karalamaya, yaym organlannda
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ar;ukJan bu yonlii kampanyalarJa "tutmazsa
bile izi kahr" misali r;amur atmaya e;:ah~lyor
lard .. Ideolojik mucadele ve politik dostluk
ilkesinin en c;:ok ihtiyac;:hissettirdigi, du~mana
kalll orgutlu mucadelenin kendisini en yok
dayatuga bOyle bir donemde bu gilr;lerin sal~
dmlan sonucu ylkan c;:au~malarda !jehit alan
devrimcilerden bir ktsnu albumde yer almaktadlr. Bu saYI bile, bu r;atJ$malann yolaytJga kayaplann ve yaramn derinligini gonnek
ae;:lsmdan yeterlidir.
Dil~man saldtnlanmn giderek azgmla~tJga,
du~manm askeri gilcilnu aylktan sava~a surdiigu 1980'e gelindiginde, kuc;:uk bUJjuva ilkel
milJiyet9i gUc;:lerin .. UOG" adl aJunda saldm birIigi olu~turduklan ve bu oJaktan yoneltilen saldmlar sonucu neredeyse saYllan lOO'e varan
devrimci ve yurtseverin oldurtildiigu aruk
bilinmeyen bir olay degildir. Hareket noktalanmn PKK'ye kal'$l olmak ilkesi oldugu bizzat kendileri tarafmdan aylklaruru~ bulunan bu
saldm ittifakmm, bu amaCI eylemlerinde
aylkr;a g6nJlmektedir. Sadece devrimci
hareketin degil halk kitlelerinin de, du~manm
aylk saldmslyla yOzyilze oldugu bir donemde
bu giiyler, du~mana kal'$l degil birlik olu~tur
mak en kuc;:uk bir eylemde dahi bulunmazken;
PKK'ye kal'$l olma. onu imha eune amaclyla
en curetkar bir bir;imde iuifaklara gidebilmi~
ve yonelnikleri saldanlarla devrimci geli$meyi
onlemeye yah$m1$lardlf. Nitekim 1980 yax.
PKK'nin bu saldanian ve r;au$malan oolemeye ve onlan de$ifre etmeye yah$uga aylar

dan bir bagIanu iyerisinde olmasalarda ar;lk ki,
temel ilkeleri PKK'ye kalll olma oldugu mUddetye ve pratigin de kanltladlSJ gibi dilsman
politikaslmn uygulaYlcllan olmus, aym cepheden devrimcilere ve halka saldlrarak halk
kurtuluS milcadelemize bu yilk zararlar vermislerdir.
Adeta ate$ a1tJnda dogan PKK, gortildugu
ilzere geli$imini de bOyle bir slcak milcadelerun ortaSlOda yasaml$tl.r. Dunya ulusal kurtuIU$ hareketleri tarihinde yok az rastlanan bir
biyimde daha ilk adlmlanru atarken $ehit1er
vermis ve henilz r;ok genr; oldugu bir d6nemde
bile gilcilniin uzerindeki saldanian gogilsleyip,
buyilk fedakarhk ve yoksunluklara katlanmak
zorunda kalml$ur. PKK tarihine baklldlganda
gonJlecektir ki, 0, adeta sehit1eriyle doArnu$ bir
harekettir. PKK'nin ruhu, anlaml ona gile;:
veren $ey; hir;bir ki$isel r;lkar kaY8lslna kapllmakslZln, hir; de gu"iil bir donamma sahip
olmadlklan halde davaya ve halka duyduklan
sonsuz inane;: ve bu inanytan aldlklan cesare tie,
nereden ve kimden gelirse gelsin saldanian
g6gilslemede, milcadeleyi yilkseltmede bir an
bile tereddiit euneyerek, kanlanm halklmlzm
ba&imslz ve azgiir gelecegine ha~ yapan sehitlerimizdir. PKK bunlarlayaraulml$tJr,onlann
anlSlOa bagIdlk her donemde daha gUyh1 adlmlann auhSlfll sagIamlS. PKK sehitlerinin
oliimsilz komutasl PKK militanlan ve halk kitlelerinin ardmdan yilnJdilgu tek gur; olmustue

iste bu ge~ek nedeniyledir ki. PKK en
yogun saldm ortamlOda bile ug,radl&a kaYlplara
mArnen, dusman i"in vurduk"a bir baSI daha
"Ikan canavar olmustur. Ge~ekten de PKK,
tJpkl bOyle bir gerr;egi yansltmaktadlr. Her saldin, her imha girisimi PKK Hareketinin kit1eler ir;inde 11:011: sah$lOI, her !jehit kam
milcadeledeki d6nillmezligin biraz daha per~
r;inlesmesini getinni$tir.
Bu d6nemin ortaya ,"Ikardlga gerc;:eklerde
aziinde budur: s6milrgecilik topIum ~ art1k tUm
sUylan ortaya r;lklnlS Ylkllmasl iyin sava~:Jlan
bir hedef, SUy ortaklan feodal-kompradorlar
halklO bin Yllhk kini karSlslnda otoritesi Ylkllan
birer par;avra haline gelmis; sosyal-sovenizm
ve inkarciligm ve yine kii,"ilk-huljuva reformist
leriyle ilkeJ milliyetc;i giic;lcrin suc;lan dC$ifre
edi1mis ge~ek yii.z1eri ar;lga r;liunIStJr. PKK
Hareketinin bu k1sa gelisim tarihinde, Kurdistan'ln 3000 Yl11lk kolelik tarihi mahkum edilerek karanhk pa~alarum$, mucadelede fedakarca one ablan onlarca PKK militam ve
yurtsever kanlanm kabk ettikleri bu direnisle
geJecegin mujdesini venni$lerdir.

olmu~tur.

Somurgeci Turk burjuvazisinin ha:da
yonetim degisikligine y6neldigi askeri-fa~ist
cuntamn kaplda g6rtindugu bu zorlu donemde,
PKK, ugradlga agar kayaplara ragmen milcadele kazanlmianru korumak, daha da siddetlenecek olan sOmilrgeci saldlnlara hazlfhkslz
olarak yakaJanmamak ir;in tedbirler gelistirmeye, bunun ir;in kadrolanndan belli bir ktsnum degi!jik alanlara r;eiuneye ve kitleleri
geiecek yeni flrunalara kal'$l hazlrlamaya
r;a1I$lrken, bir yandan da kendilerine
"devrimci" yurtsever vs. adlar takan ve fakat
dilsmana karSI en basit bir yonelim iyerisine
bile girmeyip tiim gilr;lerini PKK Hareketini
yok etmeye hasretmis olan bu gUylerin saldmlanyla bogusmak zorunda kalmlStIr.
12 EylUl 1980'de askeri fasist cunta
y6netime oturtuldugunda, yasanan gerr;ek
budur. Bir yanda 61urnleri pahasma milcadele
kazarumlanru korumaya yonelen saldaniar
ortasmda dil~mana karSI milcadeleyi yiikseltmeye c;:ahsan PKK; ote yandan bu hareketi
imha etmeye yaiJsan birr;ok gur;. Bunlardogru-
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Adl ve Soyadl: Mehmet DIRLiK
Dogum yeri ve }'Ih: Kuru~ay k6yu-Pazaf'clk, 1956.

Yoksul bir koylU ailesinin ~ocugu olarak
diinyaya gelen Mehmet DiRLiK, biiyiik zorluklarla bitirdigi ogretmen okulundan sonra,
gOrev yerinde, fasist ve gericiler taraflOdan
Ocak. 1978' de hunharca katledildi.
Oldukc;:a sessiz, olgun bir yaplya sahip
oldugundan c;:evresinde ~ok sevilen Mehmet
DiRLiK, aktif olarak rniicadele ic;:erisinde yer
almamaslna ragmen. maddi ve manevi olarak
hertiirlii destegi vermekteydi.

Adl vt SoyadJ: Orner KA YA
Dogum yeri Vt }'til: Konak

Yabanci egemenligin halklllllZ lizerinde
yaratug,. tahribatlann bir kurbaru olan bu
yunseverin katledilisi, halklllllZln birlik ve
beraberlige kaVU$lurulrnaslnlO c;:ok acil bir
gorev oldugunu onaya koymuS ve bu vahim
olaym bir daha tekeniir etmemesi ic;:io oncii
giicun Kurdistan' lO her kosesine ulasmasl,
ulusal birlik ve beraberlikdiisuncesini buralara
la$lfTTlaSlnJn zorunlu bir gOreY olduguDu
kaOitlarnlstJr.

ancak. siyasi nedenlerle okulu terk etmek
zorunda kaimlSbr.
ilk olarak 1975'te Halkm Kurtulu$u ile
kurdugu ili~kiyle siyasi ya~ama giren Orner
'KAYA, 1976-1977'de Hareketimizin saflanna kauldJ. Kendisini egitip, gelistirmek ic;:in
yogun c;:aba harcayan, yerilen her gorevi titizlikle yerine getiren, sorumluluk duygusu
olduk~a geliskin olan Orner KA VA, Ulusal
Kurtulu~~u dO~uncelerin ilk filizlenip taban
buldugu bu ytllarda, g~erli olan sozlu propaganda faaliyetlerine de aktif olarak kanlR1l$nr.
Aydm-genc;:lik arasmda sOren yogon tartJ$malarda slk slk yer alan Orner KA VA, yioe
bOyle bir tar'tlsma sonrasl Hallon Kurtulu~u
tarafindan kurulan pusuda katledildi. $ubat
1978'de Antep-NuripazarbaSI'nda rneydana
gelen bu olay tl1m Kiirdistanhlarca lanetlenmis
ye sosyal-~ven1erin tecritini lullandJrnu~br.
8u girisimleriyle aSJi kimliklerini aC;:lk1ayan
sosyal-soyenler, miicadelemizin hergiin daba
iist boyutlara varmasma bir turlu engel olamaR1l$lardir. $ehit diisen her devrimcinin ardindan binlerce K(lrdistanh davayla taruSIJUS,
yurtsever dil$unceier her alana yaYlllJU$nr.

koyii-Bjreci~

1959.

Ona halli ve kalabahk niifuslu bir kOytu
ailesinden olan Omer KA VA, ailesinin de
destegiyle lise 2. slnua kadar okuyabilmi$
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Bir oj/urn o/ursa eger
Eline Ya,mm do/II. bir ma vzer l'erin
Ozgur/iik harflerini kur$unlarla yazsm
Bu kutsal kavgada
Sonuna kadar dirensin ...
Hasan Aydm

HASAN AYDIN
( 1950- ... )
EMPERYAL!ZME VE SOMORGECiLI(iE
KAR$I VERDiGI SAVA$TA FAsiST GOCLER
TARAFINDAN KATLEOiLDi . ANISI BAGIMSIZLIK

MOCADElEMlzE ONDER OLSUN

YA.ASIN B.I\.GIMSIZLIK
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Adl ve Soyadl: Hasan AYDIN
Dogum yeri ve }'Iii: Malatya, 1950.

Dna halli bir aileden olan Hasan AYDIN.
A vukawk yaparak ailesinin ge~imini sagJamaktaydt.
Daha OlreDcilik }'lllannda ilerici du~unce
leri benimsemi~ olan Hasan AYDIN, Antep'de avukatlik yaptl.&1 dOnemde fa~isUere
kar~1 tutarll bir mucadele i~erisine ginni~, 0
donemde Ulke genelinde yaygtnla~an ulusal
baStmSlzhk~1 d~Uncelerin bu yorede de yayguila~masl iizerine de ara~t1nna i~erisine
girerek, lusa siirede bu saflarda yerini alnu~tlr.

Partimiz saflannda gu~lu bir sempatizan olarak cesitli gorevier fistlenen Hasan

A YDlN, tutarh ve gUven veren ki~iligiyle
ge~ek Kurt aydlO tipini olu~turuyo rdu . O'nun
~ah~malan ve inanchgt dava ugruna hi~ bir
fedakarhktan ka~tnmamasl. ku~uk-burjuva ve
~arplk Kurt aychn tipini tecrit etmede gO~lu bir
Omek oimu~tur.
Kararb yapislyia gerici ve fa~ist mihraklann da dikkatini ceken H3.§:an A YDlN. vine
bu gfi~ler tarafmdan Antep'te 10 Mart
t978'de al~akc;:a katledilmi~tir.
O'nun katledilmesi devrimci gii~lerin fa, ~istlere ka~1 mUcadelesini luzlanchran bir
etken olmustur.

Adl ve Soyadl: K6roglu KESER
Dogum Yeri ve Ylh: Igdlr-Kars, (. ..)
Yurtsever devrimci llzellik1ere sahip olan
"'e yorede Hareketimizin geli~imiyle sempatizan haline gelen KOrogJu KESER, 19dtr'da
wmurgeciler tarafindan Iu~kt rtJlan Kurt-Azeri
~eli~kileri doneminde fa~istlerle devrimciler
arasmdaC;:lkan bir~atJ.~mada Haziran 1978'de
~hit olmu~tur.
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HALiL YOLDA~
Sana engel dejil
Dillman ~emberleri
ve tuzaklar
Durso

Patlamazsa bile
elindeki silahm
zajer naralan ve lOp mermileriydi
karanfIkta

gurleyen
BiJl SerxwebUn
Bijl Kurdistan
diye

hayklran sesin.
Yankllandl
D6rtbir yamnda
Ulkemiz
Son Ilererek suskunluga
l1eymarak

ohimiin
sessizligini
Bir kiVllclm
bir ales
veparlayan
bir klZll giine~ gibi
Aydm/lea
ozgiirliige hasret
Ulkemin
Kans kans

topraglndasln.
Sen Hi/van 'do
Siverek'te
Klzlftepe'de
Batman 'do
Deslan/ar yaratan
savas~llann

Direni$lerinde
pat/ayan tiifeginde
merm; fekirdeginde

ve kaya/ora kanlanyla
yazdlklan
slogandasln.

Sen
KIZII bayragl gibi

baglmslzllCln
ve kan/ara biiriinmiif
iskencede
Zulmun feligine goius geren
Partizan/ann inancmda
Damla damla akan
kanlarmdasm
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Adl ve Soyadl: Hafif CA VGUN
Dogum yeri ve )'Ill: Hi/van , 1954

S6milrgeci asimilasyonun en az etkiledigi
yorelerimizden olan Hilvan'da emek"i bir aileDin "ocugu olarak diinyaya gelen Halil f;,AVGUN, daha ~ocuk ya~ta ailesinin ge~imine
katkIda bulunabilmek iyin, bir yandan okula
gidiyor. bir yandan da ~esitli islerde "aliSlyordu.
i1kokulu Hilvan'da okumu~. ona ve liseyi
ise Urfa'da yauli olarak bitinnistir. Daha
sonea egitim enstitiisilne devam eden Halil
f;,AVGUN, siyasi nedenlerden dolaYI bu
olmlu yanoa terketmek zorunda kattnlsur.
71 'Ier doneminde genel devrimciligin hakim oldugu bir strada, "PDA" i1e siyasi y~ama
giren Halil CAVGUN, giriskenligi ve inan~h
yapislyia kIsa siirede militanozelliklere kavu~
mU$tur.
Hareketimizin ilk ideolojik bi~imlenmesi
nin bu yorede de ortaya ~lkmaslyla birlikte,
ara$unna iyerisine giren ve klsa slire i~erisinde
geryekleri gorerek, bulundugu saflan Iuzla
terkeden Halil CAVGUN, militan ki~iligiyle
kendi oz davasma kaulmada biran bile tereddilt etmemistir.

Ozellikle oolgede hakim olan feodalkompradoriann. gerek ilericiler iizerinde,
gerekse de yoksul halkmuz uzerinde siirdiirdiikleri baskl ve zulrne kafil dikilen Hareketimizin yoredeki ;ik temsilcilerinden olan ve lasa
silre i"erisinde de feodalizme kafil verilen
miicadelede gil~lu bir halk onderi alan Halil
f;,A VGUN, ya~adtgt donemde pratikteki
~ah~malanyla kitleleri ayaga kaldtnnakla kalmadl, ~ehitolrnaslyla da tilm Hilvan'l yedidenyetmi~e milcadeleye seferber etti.
Hilvan'da, Haki KARE1<.: m ~ehit edilisinin
I. Ylldonilmii dola}'lSlyia yapllan afi$lemeye
miidabale eden polis ve feodallerin usaklanyla
girilen ~ausmada hedef se"ilerek ~ehit edilen
Halil f;,A VGUN. 0 gline kadar feodallerle
sav~lma girmekte tereddilt gosteren Hilvan
haUumn tUmgilcilyle milcadeleye ablmaslm ve
daba yeni yeni politik bir gil~ haline gelen
Hareketimizin gil~lil bir taban bulmssull sag..
ladl. ~ehit edildigi 19 Mayls 1978 giinil gerek
Hilvan'da, gerekse tfun Kilrdistan'da direnis
gUnil olarak kabul edildi.
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ilk damlalar diistiigiinde topraga
bir hO$ kok u gelir
insom topraga ceken
sonra sagl/ok olur YOVO$.. yava$..
susuzlugu gideren
Toproktl bizim ozlemimiz
topragaydl susuzlugLlmu!
ana bagnna hasrel cocuklar gibi
anam! diye sanlncag:mlz.
i$te 0
bir demet k,rmlZI karanfi/ gibi
sUl/alllardl topraga kanlanm
anaml=,
talllionior bire.
Kim miydi?
Ad, ml lIeydi?
lie ollem; I'a r ~imdi hUII:JIl
Domlo domla yogmurdu de sell...
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Adl ve Soyadl: $ahin AKAR
Dogum Veri ve YIII: 19d1r. (. ..)

Igdlr'da Hareketimizin ilk sempatizanlanndan biri olan Sahin AKAR. tutarh ve
kararh yapislyia mGcadelemize yonelik her
saldlnrun online geyen, gOcii orarunda propaganda yapan bir yurtsever aydlndl.
Ortanun klZl~tlg., fa~istlerle yat1~malann
alabildigine boyutlandlg. 1978'lerde, bu g11-

•

ruhun saldmlanna maruz kalan yiizlerce
yurtseverden biri de Sahin AKAR olmu~ ve
Haziran 1978 olaylannda fa~istler taraflOdan
al~akya katledilmi~tir.

Aym olayda 4
insan yaralanmJ~t1 r.

ki~i o lmG~,

yok saYlda

Yoksul bir ailenin tek (,':ah~aOl durumunda
olan Mehmet ECE. daha kilyilk yasta is sahalanna giderek ailesinin ekonomik gereksinmelerini ka~llamak i(,':in (,':ah~maktayd1.
Kl sa silrede siyasetle ugra~maya baslayan
ve baslangu;ta "HK" saflanndayer alan Mehmet
ECE. Ulusal Kurrulusyu Dil~iincelerin Nizip'te
yaYllmaslyla bu saflarda yer alarak ger(,':Ck
kurtulu~ ideolojisine sahip YlkmJ~ur.
Proleter disiplini kendi ki~iliginde ve faaliyetlerinde sonuna kadar hakim kJian Mehmet
EeE, Toprak iSyileri ve fabrika i~yileri
araslOda yilriitiilen faaliyetlere de aktif olarak katllmaktaydl.
Kurdistan'lO belli ba~h is(,':imerkezlerinden
biriolan Nizip'te sabun fabrikasmda ve digeris
alanlannda (,':ah~an Kflrdistanhlara ulusal
bilinci gotiinnede, gericilij.in etkilerini !armada onemli rol oynanu~tJr. Y~ geny olmaSlna
ragmen i~yilerin sevip, saydlg. bir onder durumuna gelen Mehmet ECE, dU$marun da
goziine batmakta gecikmedi. 28 Agustos 1978
gGnli Nizip'te tilkii ocaklan ba~karu ve 2 fa~ist
tarafmdan yolu iizerine pusu kurularak Sehit
edildi. Y6rede fa~istlere kar~1 verilen miicadeJeyi daha da Iozl~t1ran bu olay, a gtine kadar
sessiz duran biryok iSyiyi de miicadeleye katmada etken oldu. Gerek sOmiirgeci ajan ve
polislere, gerekse de u~aklan alan fa~istlere
ka~1 verilen amanslz miicadeleyle Nizip gUylii
biT yurtsever alan haline geldi.

..

Adl \'e Soyadl : Mehmet EeE
Dogum yeri \'e YIIl: Areh koyu-Halfetl:
1958.
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Adl ve Soyadl: Huseyin SAHiN
Dogum yeri ve Ylh: $anik k6yu-Elazlg,
1957

Yllmadan, yorulmadan siirdiirdiigii ~ah~
malanrun yaruSlra 6zellikle de fa~istlere kar~l
verile!! miicadeleye de kaulan Hiiseyin
~AHIN girdigi her eylemde ba~anyla ~Ikml~.
fa~ist giiruha Elazlg'da vurulan darbelerde
6nemli role sahip olmu~tur. Korkusuz ve
fedakar yaplslyla kitlelerin r;ok sevdigi bir
de,"rimci militan haline gelen Hiiseyin ~A
HIN, aktiffaaliyetlerinden 6tiirii eTken de~ifre
olmu~, fa~ist giiruhun takibine ugramaya ba~
laml~b. Halk'a, iyiye ve giizeledu~man olan bu
karanhk gii~lerin kalle~r;e gerr;ekle~tirdikleri
bir saldmyla 1978 yazmda ~ehitolan Huseyin
~AHiN'in 6liimii, y6rede fa~istlere ve gericilige kar~l verilen miicadelemizin daha da ruzlamp boyutlanmaSlnl sagJayan bir etken

Yoksul ve tanmclllkla ger;imini sagJamaya
bir k6ylii ailesinden olan Hl1seyin
~AHiN, bl1ytik slkmularla bitirdigi liseden
sonra in~aat i~r;iligi yaparak ger;imini sagJamaya r;all~maktaydl.
Daha okul SJralanndayken siyasi dii~iince
lerle taru~an ve r;e~itli sosyal-~oven giir;lerin
saflannda lasa siirelerle kalan Hiiseyin
~AHiN 1977 sonlannda ideolojimizle ta'lI~
nu~ ve Kiirdistanh her genr; devrimcinin yapmaSl gerekeni yaparak bu ideolojiyi benimsemi~ti. Biryandan in~aatlarda r;ah~arak kendi
ger;imini ve yolda~lannm ihtiyar;lannl ka~ l
Iayan, bir yandan da siyasi r;all~malanru siirdilren Hiiseyin ~AHiN. gerek kendi k6yiinde
sosyal-~ovenler, gerekse de Elazlg ir;erisinde
gericileTe ve fa~istlere kar~l yiliiittiigil aktif
r;all~malarla aydm genr;lik ir;erisinde 6nemli
adlmlann aUlmasml sagJaml~u.
r;all~an

olmu~tur.
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Ad! ve Soyad!: Huseyin SAHiN
Dogum yed ve yth: Dllkayan koyu·Ad,-

yaman, 1958.

Koyu bir feodal ortamda yeti~en Huseyin
S,AHiN, aym zamanda zengin bir ailenin
e;:ocuguydu. ilkokulu k.endi koyiinde bitirdikten
sonra orta ve Iiseyi okumak amaclyla Adlyaman'a gelmi$ti. Siyasal dU$uncelerle de bu
donem de tamsan ve b~langu;ta klsa bir sure
Emegin Birligi adh siyasi gue;: saflannda yer
alan Huseyin s,AHiN, Hareketimizinbu alandaki faaliyetierinin baslamaslyla birlikte hlzla
iIi~kilere ginnis ve aktif bir sempatizan haline gelmi$tir.
Yasam kO$ullan iyi olmaslna ve ailesinin tUm luar ve yabalanna ragmen 0 her $eyi
reddederek geryek k.urtulu$unun yolunu izlemistir. Ki$isel C;:lkarianru ulusal y!karlarla

biitiinlestinnenin en gUzel omeklerinden birini
sergileyen Huseyin S,AHiN, yetenek.li ve
cesur bir yap1ya sahipti. Giic;:1ii bir asker olan,
verilen her goreve seve seve kosan ve mucadelesinde oldukc;:a tutarh olan Huseyin SAHiN,
1978 Ekiminde MHP olku ocaklanna k8r$!
giri$ilen bir eylemde fa$istler tarafmdan serut
edildi.
GOc;:IO bir cenaze tOreniyie topraga veri·
lirken O'nun, ugrunda carum verdigi bu davarun
surdurUcilled olan Klirdistan halkl ve devrimeiler, fa$izme, sOmiirgecilige kllf"$.! haylordlklan sloganlarla mikadele yemini ic;:iyorlardl.

Ad! ve Soyadl:Cemal COBANYlLDIZ
Dogum yeri ve yth: Hi/van, 1962.
YurlSever bir ailenin

~ugu

olan Cemal

COBANYILDIZ. Hilvan'da geli$Cn rniicadeJeye sempati duyarak daha ba$langu;:ta bu saflarda yerini alnn$t1r.
Gelisen rniicadeleyi zor .a bastlrm.aya ve
halta g6zda81 vererek sindirmeye c;:ahsan fe<>dal-Ic.ompradorlann Hilvan'da 1978 yanncia bir kahveyi warnalan masmda ~ehit alan
Cernal COBANYIWIZ, ya~ gene;: olmasma
ragmen, fedakarhg.. ve diiIiistHiguyle sevllen
bir .k.i$iydi. Katledilmesinin ardmdan tl1m balk
topyekiin savapma katllmak iym yemm etmi~tir.

45

Adl ve Seyadl: M ehmel OKA Y
Degum ye ri \'e Yl h: Vezrine koyu-Gercus.
1958.
BabaSI Batman belediyesmde iSC;i olan
Mehmet OKAY, ilk ve onaokulu da burada
okudu.
Devrimci dU$uncelerJe tanlsmaSI. partimizin y6rede b3slatug. faaliyetlerle gerC;eklesen
ve klsa sure sonra da mucadeledeki yerini alan
Mehmet OKA Y. J 97Tde sempatizan olarak
ba$lattl8J faaliyetlerini ozelli kle y6rede etkin
olmaya c;alisan fa$istlere karSI veri ten mucadeleyle aktillestinnistir. Aym zamanda yore
halklrun potansiyelini sosyal-$Oven ideolojileri
ic;erisinde eritmeye cahsan cesitli giiClere kaf$1
da aktif mucadeJeye kalllmlStl.

1978'in senlannda Batman'da bir fa,sist
taratindan kaUedilen Mehmet OKA Y' a halk
buyuk bir ozveriyle sahip C; lkIm ~ tlr.
Partimizin ilk ,sekillendigi bir donemde,
Ulusal K u rtul uS~u D usuncenin ayd1n-ge n~ lik
ic;erisinde o rgutlendirilmesinde ve mUcadelenin kadrolanrun yeti,stirilmesinde beJirJeyici
oneme sahip olan c;ah,smalann yilrtitUlmesinde
verilen ilk $ehitlerden biri olan Mehmet
OKAY, gelisen savaSInmmzm yiikselmesinde ve Batman yoresinin desteginin almmasmda onemli bir basamak olmustur.
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Korkardlk
yuriimekten loprak uSlunde
allmda atalanmlZln yatt/gl;
severdik, seni
hlTslzlama
bir baskasmm maltm ~alar gibi;
seni biz, ana diye
~aglrmaya korkardlk. ..
Anaclglm. yurdum!
$ imdi a'egisrik amk.
Kendimiz kurtardlk
boynumuzu boyunduruktan
Ve domi$ii yok amk bu yolun.
Augustino N£TO
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Adl \"e Soyadl: Mahir CAN
Dogum Yeri ve YliI : Arpah koyii-DigorKors, 1958.

Mahir CAN, yoksul bir koylU ailesine
mensuptu. Ku~uk ya~ta babasml kaybettiginden agabeyinin de yardanuyla kendi koyunde
ilkokulu. D igor'da onaokul ve liseyi okudu.
Yal. tatilinde bir~k Kludistanl! gem;: gibi 0 da
istanbul' a gidip in~atlarda i~ey i lik yaparak
okul masraflanru kan;llamaya eyah~lyord u.
1975-76 'larda lstanbul'da ey ah ~ tlSl i~yer
lerinde bir eyok. greve katllan ve oldukeya aktif
olan MahirCAN_ siyasi du~uncelerl e, HK saflannda taru~tl. Bu saflarda ulusal ve toplumsal
sorunlann c;:6zumunu bulamayan ve ara~nnna
ieyerisine girerek ulusal kunu lu ~eyu du~unceleri
benimseyen Marur CAN, 1977'den itibaren
Hareketimiz saflannda yer alrru~tlr. Aktif ve
kararh yap&slyla Digor'da siirdurdiigii eyail$malaria gencyhgm saIlannuza akin etmesini sagl ann~tlr.
Sosyal-~venl e rin hedefi haline
gelmekte gecikmeyen bu kararh militan, sivil
fa~ i stJere kar~iI ge li ~tirilen mucadelenin de
ieyindeydi ayru zamanda.
'
I 97S'lerde daha aktifbirdevrimci yasama

geeyen ve buyuk bir azimle kendisini egitip gue;:lendirmeye eyah~an Mahir CAN, egitim eyahsmalanrun sorumlulugu, propaganda faa liyetleri, eylemler duzenleme gibi gorevleri de
ytiriituyordu. Cesaret, anlganhk, gozupeklik,
fedakarhk ve eyah~kanhk gibi ol.ellikleriyle, 0,
dikkati eyeken bir militan haline gelmisti.
Yorede somiirgeci fasist Tiirkdevleti tarafindan kI~ lmnlan Azeri-Kurt eyeliskisinin yarustra, ulusal bagamslzlak mucadelemize y().
neltilen fas istsaldmlar ve sosyal-soven saldmlar, bir eyok yurtsever devrimcinin yasanuru
yitirmesine neden olmakta, bu yontemlerle
gelisen mucadelemiz bastmlmaya, engellenmeye eyahSllmaktaydl.
iste yine bOylesi saldmlann yogunl~ tl 8;l
I 978' lerde, okula gitmekte olan bir grup
devrimci uzerine 11 Arahk gunu HK' liler tarafindan at;lIan yayhm atesi sonucu birc;:ok
devrimci yaralanml$ ve Mahir CAN'da $ehit
olmustur.
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Ad! ve Soyadl: ibrahim YOLDAS
Dogum yeri ve }'Ill: £gil-Diyarbaklr, 1959

Egil'de oturan yoksul bir aileden olan
ibrahim YOLDAS-, ilk ve ortaokulu aym yerde
okuduKtan sonra Diyarbakir Ogretmen Okuluna girdi. Yatlh olarak okudugu bu Yillarda
ilerici-devrimci dOsOnceleri de ogrendi. Baslanguyta "DDKD" ite ili,skileri oimasma ragmen,
Partimizin taraftariannca olu~turulan Liseliler
Demegine gidip gelmesi sonueu Hareketimizin sempatizam haline geldi. Aym donemde,
bu demegin ~ah~malan ilYerisinde aktif rol
oynarru~ ve sozlU propagandamn yamslra afi ~
asma, bildiri da~tma vb. gorevleri de yerine

getinni~ti. Olduk~a

eesur ve fedakar bir ozellige sahip olan ibrahim YOLDAS, 1978' in
Araltk a}'lnda bildiri da&ittl&i esnada "DDKD"
liler tarafmdan kollun1annl1~ ve kanrundan
aIdl&! yaralar nedeniyle kurtulamayarak ~e
hit olmu~tur.
Bu olay sonrasl Ulusal Kurtulu~ MOeadelesinin Divarbakir v6resindeki etkinligi hula
artarken, "DDKD" ve diger m.Jlllye~i, reformist kilyiik.-bwjuva gU~ler de htzla gii~ kaybetmi~ ve haIktan tecrit olmuljlardtr.

Ad, ve Soyadl: Hasan AKGOZ
Dogum yen' ve yll,: klZl1capmar koyiiAdlyaman, 1955

Ortahalli bir aileden olan Hasari AKGOZ, ilkokulu kendi koyOnde, ortaolrulu ve
liseyi de Adtyaman'da bitirerek 1978'de Urfa
Egitim Enstirusilne girdi.
Daha lise slralanndayken ileriei du~iince
lerle tanl~nu~, 1978 ba~lannda da ulusal
lrurtulu~yu du,suncelen benimsemi.s alan
HasariAKGOZ, klsa swede aktifbirsempati-

zan haline gelerek olruJ i~inde ve genylik
iyerisinde surdOriilen faaliyetlere aktif olarak
katllmaya ba~laml,sur. Aktifligi ve gozl1pek
lri~iligiyle arkadaslannm saygJ ve sevgisini
kazanlrken, soml1rgecilerin ve sivil fa~ist gii~
lerin de hedefi haline gelen Hasari AKGOZ,
1978 bahannda Urfa'da f~istler farafmdan
katledilmi~tir.

Adl ve Soyadl: HulusiAYDAR
Dogum yeri ve )'Ill: Siin. /957.
Aychn bir ailenin c;:ocugu olarak dunyaya
gelen Hulusi A YDAR, Siirt Egillm cnstitiisiinden siyasi nedenlerden atum bitiremeden aynlch. Devrimci ya$aml, Hareketimi zi
tarumaslyla ba$layan HuJusi A YDAR, t)ar
langl~ta Siirt $ehir merkezinde c;:e$itli g6revler
almlS, daha soma Kurtalan'a gonderilmi$ti.
KOrdistan'da yasayan Arap IlZ..InlIga mensup
clan ve azmhk milliyetlerin de lcurtuJu~un Klirdistan Ulusal Kultulu$ Miicadelesinden gec;:tigini kavrayan ve bunu ~evresine kavratmak
Ic;:in yogun c;:aba harcayan Hulu si A YDAR,
davaya baghhg., ilkeli ve tutarhhg.yla cevresinde say&! uyandmnaktaydl. Oldukc;:a ag.r
ba$h oJan Hulusi A YDAR, miicadelemlZln

Adl ve Soyadl: i smail CA YMAZ
Dogum Yeri ve Ylli: Urja. (. . .)
Hareketimizin Urfa icerisindeki ilk sempatizanlanndan birisi olan ismail CA YMAZ
Ulusal Bag.mslzhk Mucadelemizin geliSimiyle etk:inlikleri ionian ve Kurdistan'da tutunamaz duruma gelen fa$ist milisler tarafmdan
1978 'de Urfa'da alt;:akca katledilmistir.

ihtiyac duydugu kadro tipini ki$iliginde sc>
mutla$onnaktaydl.
Dii~mamn halluffilz ve diger azmhk milliyetler araSinda yaratmaya cal!$ug. sunn.
celiskileri bo~a C1kanp, gercek karde$lik ve
dostlugu yaymaya cah$an Hulusi A ¥DAR,
bu giri~imleriyle somurgeci kolluk kuvvetlerinin hedefi haline gelmekte gecikmedi. 1978' in
sonlannda Kurtalan'da bir eylem donu$u
polisle girilen t;:aU$mada yaralJ olarak yakala
nan Hulusi A YOAR, tUm l~kencelere ragmen teslim olmanu$ ve polisler taraflndan
yemegine zehir konularak alt;:akt;:a katledilmi$tir.

Adl ve Soyadl: Me/in TURGUT
Dogum yeri ve )'Iii: Germj$i koyu-Mazgirl,
1958.

rurken, ka~lt gu!;lenn ae hedefi durumuna
geliyordu
Nitekim 6 MaYls 1979 giinii, bu kararh ve
gU.!;lii militaru al~ak~a katleden "HK", tarih
6niindeki talihsizligini biraz daba arttlOyordU.
Bu gii~lu devrimcinin katledili~i, yore halktru
buyiik bir yasa bog.mu~, 0 glIne kadar ulusal
bilin!;ten yoksun olan bir !;ok insarumlz ger~ekleri daha hlzh g6nneye ba~lamJ~llr. 0 giine
kadar slrurlt bir sempatiyle Hareketirnizi
izleyen bir~ok yurtsever ve devrimci aydm,
davarun aktif savunuculan haline gelerek
desteklerini maddi bir guce donii~t11rduler.
Kiirdistan hallomn degerli evlatlanrun karu
pahasma yiikselen mOcadelemizin aS11 anlamJ
ve giicii de burada yatmaktadJr.

Melin TURGUT, ge~imini ~iftr,:ilik ve
hayvanclhkla sagJayan bir ailenin r,:ocugu
olarak dogdu. i lkokulu kendi koyiinde okuduktan sonra Mazgirt'e gelerek burada ortaokul ve liseyi de bitirdi.
Daha Jise )'IlIannda iken, siyasetle i1gilenmeye ba~layan ve "HK" saflannda yer alan
Metin TURGUT. 76'mn sonlannda yorede
fil izlenmeye ba~layan ulusal kurtulu~~u du~iince l e rle tam~arak Hareketimiz saflanna
kallldJ.
Denim yoresinde hallumJZ Ozerinde hakim
Ioltnmaya rrah~dan ~arpl k ideolojiler ve sosyal-~ven dii~iincelere klllli amanSlz bir mucadele yiiruten Metin TURGUT, aktif ~al.ir
malan, inanci ve fedakarbpyla arkada$lanmn
ve Kiirdistan hallarun sevgi ve sayglSlOi kaza-

55

Adl ve Soyadl: MuslUm BAR1N
Dogum yeri ve yth: Tepelimlzar koyu-

Suruc. (. ..)
arkada~lan ve balk taraflOdan sevilen bir
militandl,
23 Ma)'ls 1979'da Surutr'ta Haki KARER
ve Halil CAVGUN'un afi~lemesini yaparken,
sOmurgeci kolluk kuvvetleriyle girdigi trau$mada ~ehit dlisen Musilim BARIN. Kurdistan
halkina, ~ehitlerin amslna bagh kalmarun
ge~ek anlamnu bir kez daha gostermi~tir,

Ailesinin diger fertlerinin olmesi uzerine,
annesi ile tek ba~lfla kalan Muslum BARIN,
devrimci mucadeleye 1976-77 doneminde
Hareketimiz saflanna kaularak ba~ladl.
Hilvan ve Surutr'ta ge~lik itrerisinde pro-paganda faaliyetleri yOriitmesinin yamslra
askl"rl alanda da wrev airrustlr, Kendisine vefi...
len henurlu gorevi ikirciksiz yerine getlren,
hitrbir ~eyden trekinmeyen Muslum BARIN,

Adl ve Soyadl: ilhan ".
Dogum Veri ve YIIi: Batman, (. . .)
Hareketirnizin sempatizanianndan bili olan
i1han, silahla oynarken kaza kUflunuyla vurularak ~ehit olrnu~tur,

Yine KOtref takma ismiyle bilinen bir sempatizarumlz da aym ~ekilde kaza kur~unuyla
~ehit oimu~tur.
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Adl ve Soyadl:
Dogum yeri ve }'Iii:
/953.
Maddi Slkmular nedeniyle ilkokuldan
soma okuyamayan ve ~ahslp yasarruru surdurmek zorunda kalan i smail PEHLivAN. baslangl<;ta Emegin Birligi saflannda yer alnu ~u,

1978 'de iplik h Sendika <;ahsmalannda
Pan.imizin, is<;iler &raslnda surdurdiigO faaliyetlerden etkilenerek saflanmlza kaulmlsur,
Fabrikada, grevier, gosteriler yapmada onder*
lik eden, is<;ilerin ulusal bilince kavusmasl i<;in
<;aba gosteren ismail PEHLivAN. slUlfsal ve
ulusal davanln bi rlestirilmesi <;alismalanna
gti<;1U katkilarda bulundu, KOrdistan proletaryaslnln kararh ve fedakar bir elemaru olan

Ko~hisar*Bozo\!a

ismai! PEHLivAN. cesurve sablrh yapislyia
doga! bir i$(:i onderi olmu$tu,
10 MaYls 1979'da ~ah~t1gl inerinde fa~ist*
ler tarafmdan ah;ak<;a kat1edilen ismai!
PEHLivAN. 6h1muyle de i~<;ileri ayaga kai*
duan bir rol oynam l~ur, Antep'deki tum i~yer1erincle genel grey i1an eden Kiirdistan proletaryasl, sOmurgeci ve sivil fa~ist gu<;lerin ortaklasa tertipledikleri bu komplonun hesabml sor*
mak i<;in and i<;m i ~lIr, Cenaze turenine tum
engellemelere ragmen binlerce kiSi katllml~,
yapllan protesto gosterileriyle dusmana olan
kin bir kez daha gOsterilmi~tir,

Adl ve Soyadl:Nuh PEHLivAN
Dogum yeri ve fi ll: Ko~hjsar koyii-Bozova,

/966.
Az topraklan oldugundan koyde ge<;imini
saglayamayan ve Antep'e g6<; eden yoksul bir
ailenin <;ocugu olan Nuh PEHLiv AN, hamalIIk yaparak aileyi ge<;indinneye t;ahsan babaslna destek olmak it;in. i1kokuldan sonra
<;ahsmaya baslarrusur,
YaSI kii~t1k oldugundan amcasmlnogJu is-mail PEHLiVAN'm yarunda dokuma tez*
gahmda ~ITakhk yapan Nuh PEHLivAN,
Partimizin sempatizaruydi. i smail PEHLiVAN 'la birlikte fasistlerin kUTsunlanrun isabet
aimaslyla t;ok gent; yasta 0 da sehit 01*
mustur.
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Ad, ve Soyadl: M iirlU'm POLA T
Dogum yeri ve }'Iii: Kelec:mane koyu~Urfa.
1961.

Maddi durumu iyi olan bir aHenin ~ugu~
duro Yurtsever ozellikleri olan ailesi aydm
ozelliklere de sahipti. Kendisi lise son sHufa
kadar okumu$tur.
Daha evvel " KA W A" saflannda yer almt~.

sonralan grup halinde saflannuza ge1enlerle
birlikte PaItimizin sempatizaru olmu$tur.
Dinamik ve co~kulu bir yaplya sahip olan
Musliim POLAT, Urfa rnerkezinde " HK"
tarafmdan 1979' un bahannda katledilmi$tir.

Adl ve Soyadl: Eyup SE VGA T
Oogum yeri ve }'Iii: HaiejIi ko)'ii~Silierek,
1335 (hied takvimine gore)

Cocuklan ve ~evresinin ba8;:lmslzllk mueadele sine sempati duymalanndan etkilenerek
taraftar haline gelen bu ya$ll yurtsever, Partiye
rum gueiiyle destek olmu$tur. M addi~manevi

her turlii yardlnu ,·ennekten ~kinme)en Eyii:p
SEVGAT. 31.7.1979 tarihinde koyU basan
Celal Bucu',n ~leleri tarahndan katlediJ..
mi$tir.
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Adl ve Soyadl: Hasan KU$
Dogum Yeri ve Ylh:Dersim 1959.

HasanKU~, kOyiindenkopmu$~kyoksul

olarak ~all$maya ba$ladJ. 1976'dan itibaren
Hareketintizle ili$kileri geli$meye ba¥ladl.
c;evresinde iilkesine bagbbj1, sakin Iri$iligi ve
dOliistlo.gu ile tanIruyordu.
1978 Temmuz'unda silahiru temizlerken
bir kaza kuIlUDuyla $Chit oldu.

bir ~enin yocugu olarak dOnyaya gelm.
Ilkokuldan itibaren sinema bile~isi, su sa·
bCISI, ayillabl boyacisl olarak ~ah$IP hem
okul masraflanru iwllbyor hem de aile bOt·
~sine katklda bulunuyordu. Bu kO$ullarda Ii·
seyi bitirdi ve in$aatlarda boyacI, badanaci
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Adl ve Soyadl: Hayrettin ERTURJ(
Dogum yeri ve }'III: Agn, 1960
Partimizle ili~kisi 1979'un ba~lannda bar
layan Hayrettin ERTURK, orta halli bir ailerun ~ocugu olup, i1kokuldan sonra in~aatlarda
~ah~arak ailesinin ge~imine yardtmcl 01maktaydI.
Olduk"a "ah~kan ve al"akgoniillii, eesur,
geli~meye a~lk bir ozellige sahip olan Hayrettin ERTURK, miicadeJeye heniiz yeni kanlrru~ olmasma ragmen giieii orarunda faaliyetlere omuz vennekte ve propaganda yap-

maktaydI.
19 Temmuz 1979'da Agn'da fa~istlerin
silahh saldmsi sonueu katledilen bu gen~
devrimci, yorede giderek koklenen miieadelemizin temeJ tasJanndan biri oldu. Fa~istlere hak
ettikleri cevabm Partirniz tarafmdan verilmesiyie, haJJo.mlza 0 giine kadar kan kusturan
bu "etelerin etkinlikleri Jo.nJrru~ ve ulusal
kurtulu~~u dii~iineeler ruzla yaYllmaya ba~

Ad, ve Soyadl: Abdullah HAZIR
Dogum Yeri ve Ylil: Batman, ( ...)

Adl ve Soyad.!: Musuifa (:ELiK
Dogum Yeri ve YIII: Batman, ( ..)

lanu.~br.

Yorede Hareketirnizin ideolojik-politik
yogunla~maya ba~lad.!g.. ilk
donemde aktiftaraftarhaline gelen ve devrirneilere, maddi-manevi alanda destek olan
Abdullah HAZIR, 1979 Haziran'lOda Batman (Skesteke),de Aydi~Jer denilen gerici
giiruh taraflOdan katledilmj~tir.

Partimizin sempatizanlanndan birisi olan
ve bildiri dag,.tma, afi~ asrna vb j~lerde
g6revler iistlenen Mustafa CELIK, 1979'da
Batman'da kaza kursunuyla vurularak sehit

~all~malanrun

olrnu~tur.
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Sava~Ylmn

Yemini

OlUmsuz savan'llar
Yeminimiz devdm yeminidir
Sizleri ya$atmak
En koyusundan karanllga
gune$ gibi dogan
En koyusundan soysuzluga
ina!
KOTe goz, a~'a ekmek
Solmu$ bir gule
ya$am umudu veren
sizler
Ya$amm en bereketlisini
Yanm, iyiyi, dogruyu. duriisfu
Avu~/annda comert~e bize
sunan/ar
0, kufsal gorkemliliginizle
Ozgur yannlara
DU$lugunuz da~'a ugruna
Yemin ediyoruz ki;
Bereke!1i lopraklanmlZ
Olume inat bire on verecek
Kukremi$ arslan edaslyla
daha gu~lu olacak insanlanmlz
Bu umudun koku sizdedir
Yann sizler i~in ya$anacak
En incesinden en kabaslna
zorlugun
Goriinen dayatan umudu
Direncin timsalleri sizler
i~in

Yeminimizi bir kez daha yeniliyoruz
En aglr zorluklar da olsa
Btraktlglmz yerden
AIe$ haillmn ilen'sinde
En son mifesimizde
Sizleri anarak
Ve her ztifer narasmda
Olumsuz isminiz ya$ayacak
Bebeler ammzla buyuyecek
Yanm sizsiz - ama mu!lak ya$ayacaklar
Ugruna dU$lugiinUz bu yo/da
Ofmek bizim i~jn $erejin en buyugii
en yiicesi olacak
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Adl ve Soyadl: Salih KANDAL
Dogum yeri ve )'Iii: Ozbek koyu-Hill'an,

/956.

Kalabahk niifuslu. yoksul bir koylu ailesinin ~ocugu olan Salih KANDAL. zor ko~ul
lara ragmen okuyarak Ogretmen olmu~tu.
Mezuniyetten sonra klsa bir sure ogretmenlik
yapIDI~, aneak daha sonra profesyonel devrimeilige abhnea bu gOrevini blrakrru~b.
Hilvan'da sOmurgeeilerin yerli u~ak1an
feodal-kompradorlann, halklIDIz uzerindeki
zulmune yalandan taruk olmu~ ve Partimizin
78'Ierde bu gu~lere kaqt bll$lattJg. mueadeleden bir hayJi etkilenmi~ti. Halil CAVGUN'un katledilmesi olaYl onll mucadeleyie
birle~tiren onemli biT etken olmu~tur.
Mueadeleye abldl81 gunden itibaren gerek
Hilvan'da, gerekse Siverek'te feQd.al-kompradorlara ka~1 siirdiirulen sava~m\ln e.n on saflannaa yer alan ve sorumluluktan ka~m
mayan Salih KANDAL, gi.i~1ii btr halk onderi

oldugunu daha ilk anda karutlanu$ur.
0 , gii~1U bir propagandacl, ajitator ve
Orgo.t~u olmaslrun yarustra en ~ok bilinen
y6nilyle gii~lii biT askerdi. ·
30 Temmuz 1979'da sOmiirgecilerin Kilrdistan'daki en go.venilir u~a81 M. Celal
Bucak'a kar~t ba~lablan mo.cadelede, bu
unsurun bulundugu yere baskin dOzenleyen bir
grup PKK sava~~ISlrun ba~tnda eyleme kablan
Salih KANDAL, ~ab$mada aldlg. yarayla
$ehit dilsmu$tiir.
Bin1erce Kiirdistanltrun kabldlg. ve rum
baskllara ragmen somiirgecilere ve agaiara
kllfl1 kinin hayklnldlgt bir cenaze tOreniyle topraga verilen Salib KANDAL, miieadele saflannda verilen ael birkaytpolmu~sada, yoksul
Kiirdistan yurtseverlerinin davaya daha sIlo
sanimaslru sagJanuStl.r.
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Adl ve Soyadl: $evkec YAVA$
Oogum yeri ve flh: Fik k6yii-Hilvan, 1952

Ge~imini feodallere yanclhk yapmalda saglayan bir ailenin yocuju olan ~evket YA VA~,
yoksulluk yflzilnden okula gidemedi&i gib~
daha yocuk ya~ta yrrakhk vb. i~lerde ~ah~rm~.
daha sonralan da ~oRirluk yaparak ailesiru
geyindirmeye yah~rm~br. Evli ve iki ~ocuk
babasl olan $evket YA VA~, yurtsever bir
Ozellige sahip olmasmdan dola},!, yOrede gelisen devrimci mucadeleye ilk katllanlardan
olmustur.
Hilvan mucadelesinde olduju gibi, Siverek
mucadelesinde de Onemli gOrevler ustlenen
$evket YAVA~, askeri ylmden olduk~a gu~
luydu. Verilen her gOreve severek giden
cesaretli ve kararh bir yurtsever devrimciydi.

5 Agustos 1979'da bir grup arkada~lyla
M1SInlS kOyfl.nde, feodallerin yapulculan
tara'fmdan ku~ablan ~evket YA VA~,
ryall,maya girip di.i~maru oyalayarak arkadaslanrun kurtuimaSiru saglarms, ancak kendisi aImil
lrullun yaralanyla sehit olmustur.
Capulculann yardlnuna gelen sOmO,rgeci
kolluk kuvvetlerinden bir ~avus ve bir er'i ailT
seltilde yaralayan, yapulculara da ka}'!plar
verdirten Sevket YAVAS. ~ehit oldugunda;
"Yasasm Baglmslzhk 'Ie OzgurlUk Mijcadelemiz, YasaslR Sanh Onderimiz PKKI"
sloganlanru hayklrarak, PKK savaSyllanna
yaraSlr bir tarzda son nefesine War direnmerun de semboIU olmustur.
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Adl ve Soyadl: SerjfKEVCi
Dogum yeri ve }'Ill: Erellbuk koyu·Sh'trek. (. ..)
Yoksul bir k6ylO ailesinden olan Serif
KEVCi, Hareketimiz saflanna 1979'da kanidl.
Maddi ve manevi alarak Partiyi destekJeyen ve
kuryelik vb. i$lerde gorev alan Serif KEVci.
gii~lii bie yurtseverdi.
1979'un Agustosunda kendi koyiinde

Bucak e~kiyalan tarafmdan ~hit edildi. Bu
olay, dii$marun hedefinin sadece devrimci
militanlar oLmadlpru, kendisine u$akhk et·
meyen her Kiirdistanh yunseveri de hedef
aldJg.ru gostenni$tir.

Adl ve Sayadl:Hamjt COBAN
Dogum yeri ve )'III: Helabelo koyu·Viran·
$ehir. (. ..)
Hamit COBAN, olduk~a aktif bit yaplya
sahipti.
I 979'da Celal Bucak'lO e$kiya ~teleriyle
girilen bie ~an$mada bit arkad8$lyla birlikte
$ehit dU$tii.

Orta halli bir kOylii ailesinden alan Hamil
COBAN. ilkakul mezunuydu.
1978' lerde "DDKD" sempatizaru alan
Hamit COBAN, Siverek mucadelesinin ba~
lanlmaslyla Hareketimiz saflanna kanlnu$nr.
AldJp her gorevi zamarunda yerine getiren
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Bak!
Filislin,
Ef Safvador'a
Naslf kO$uyor pe#nden
Ozgurfugiin.
Kavu$acak also
son bir adlm daha
lum benligiyfe ya$ama.
Seni de e:agmyorlar
dinle!
seni de aralanna.
"Onurlu bir uyesi olmafwn"
diyorlar.
"Biz ozgur dunya halklannm. .. "
Kolay degi/lakin
eri$ebilmek on/ora.
Yolunun ustunde e:akallar, Yllanlar
pusudafar....
Yutmaya hazlrlamyor sem
emperyalizm
Ama. .. olanakslz
hie: degi/.

cana~·an.

Eri$eceksin on/ara.
KanIa do yogrulsa kavgan.
kurban ~·ersen de en yigit evlatlanm
bu yolda
Katllacaksm 0 $erejIi aileye
Bir gun mutlaka ...
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Adl ve Soyadl: Cuma TAX
Dogum yeri ve Ylh: Hi/van. 1956
Toprakslz yoksui bir kOylu ailesinin 1;(>.
eugu olan Cuma T AK, yabh olarak ogretmen
lisesini bitinni$ti.
Dersim'de ogreunen lisesini okudugu YlIlarda Hareketimizle i1i$kiye ge4';:mi$ ve aktifbir
militan haline gelmi$ti. Bu dOnernde bir kez
tutuklarum$sa da serbest blrakllnu$ ve hernen
ardlndan Hilvan'a gelerek feodallere kaf$1 verilen miieadeleye kab.inu$tl.
GUl;lii bir propagandaCl, Orgiit4';:ii oimaslDdan6te, geli$kin bir askerdi. Taruyan herkesin
sevip saydlg,. bir ki$iligi olan Cuma T AK.,
inanel ve kararhh&iyla I;evresine guven a$llamaktaydI.
1979'un EyliilUnde 4 arkada$lyla birlikte

bulunduklan yerde I;ernbere alman Cuma
T AK, I;apulculann "teslirn 01" ~agnlanna 6nce
konu$arak eevap venni$, aneale. onlan ikna
edemeyinee l;ab$lTlaya ginni$tir. KUf$unlan
bitene kadar devam eden l;aU$rnada onlan sag
ele gel;iremeyeeekIerini anIayan feodallerin
u$akJan, bulunduklan yeri ate$t ,'enni$ ve
onlan katlettikten SOnta da cesetlerini Firat
nehrine aUTU$lardl..
10 Eylnl 1979'da A1$uo'da meydana gelen bu al4';:ak~a katliam ve 5 degerli devrimcinin katledi1mesL yore halbru ayaga kalchran bit
etken oldu. Cenaze tOre nine kOylerden abn
aJun insarun kablmaSI da devrimcilere sahip
4';:lkmarun bir gostergesi oldu.
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KAHROLSUN EMPERYALiZM,TURK SiiMURGECiLiGi
VE FEODAL KOMPRAOOR DUZEN •I
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Adl ve Soyadl: A Ii "AT
Dogum yeri ve YlII: Fik koyu-Hi/l'an, 1954

Adl ve Soyadl: Cuma BOZKOYUN
Dogum yeri ve Ylh: KO$an koyii-Hilvan,
1959

1954'te oiduk~a yoksul ve feodallere
yanclhk yaparak ge~imini saglayan bir koyiii
ailesinin ~ocugu olarak diinyaya gelen Ali
CAT, daha ~ok gen~ ya~ta bu yoksullugun aCllanru omuzunda hisseuneye ba~larru~ ve
buyiik slkmtllarla bitirdigi ilkokuldan sonra,
okuyamayarak metropolJerde ~ah~maya bas-

ugrasan, olta halli bir ailenin
olan Cuma BOZKOYUN, ortaokul2.
slrufa kadar devam etmis, daha sonra okulu
blrakrmsnr.
Hareketimizin Hilvan'da feodal ~etele re
karSi gelistirdigi miicadeleden etkilenerek saflanrruza katllrrus ve klsa siire i~erisinde aktif
bir savaS~1 haline gelmistir.
Askeri alanda bir ~ok gorev alan ve
basanyla yerine getiren Cuma BOZKOYUN,
feodalizme karSI verilen miicadelenin somiirgecilige vurulan bir darbe oldugunun bilincine
uiasmlS, kararh ve fedakar bir devrimciydi.
10 Eyl1il1979 gunil 4 arkadaSlyJa birlikte
Axsun'da feodal ~apu lc ulann kusatmaslndan
kurtulamayan Cuma BOZKOYUN'un da
cesedi eskiyalar taraflndan Firat nehrine anlrrus. aramalar sonucu sudan ~Ikan hp topraga
verilmistir. Tiim engelleme ve tehditlere ragmen yapllan cenaze rorenine binlerce Kiirdistanh katdmlStir.

C;i~i1ikle

~ocugu

lanu~t1r.

1978'lerden itibaren y6rede ruzla gelisen
Ulusal Kurtulu~ Miicadelesinden etkilenerek
Hareketimizin aktif sempatizaru haline gelen
Ali CAT, propaganda ve askeri alaniarda
gorev alch. Cesur ve fedakar bir ki~ilige sahip
oimaslrun yaruslra kendini gelistinnede de
yogun ~aba sarfetmekteydi.
Siverek'te feodallere karsl yiiJiitiilen miicadelede aktif olarak yerini alan Ali C;A T. I Q
Eyliil 1979'da ~apulcular tara6ndan katledilerek Firat nehrine atllrrusn. Cesedi tUm aramalara ragmen bulunamarruSllr.
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Sadun DEMiRKOC'un Cenaze Toreni

7.

Adt ve Soyadt: Sadun DEMiRKor;.
Dogum yeri ve YIlt: Sahdin koyii- Silw ek.
1953.

Adt ve Soyadt : Abdurrahman MANAP
Dogum yeri ve )'lh: Gu~gu~uk koyu-Hil~'an. 1959.

A ilesi, yoksul koylO kategorisinden alan ve
agalara yancthk yaparak ge~imini sagJayan
Sadun DEMiRKOC, daha ku~uk ya~ta ~ah~
maya ba~latru~ur. Kendisi evli ve bir ~ocugu
vardlr.
Ba~mdan beri Hilvan mlicadelesinde yer
alan Sadun DEMiRKOC, bu sure i~erisinde
degi~ik dtizeylerde gorevler altru~ur.
10 Eyltil 1979'da 4 arkada~ayla birlikte
Ax~un koyunde feodal Bucak ~etelerine kar~1
girilen ~atl~mada ~ehital mu~tur. Firat nehrine
aUlan cesedi, belli bir sUre sonra bulunmu~ ve
kalabahk bir halk toplulugunun kallld.J8.I
ilirenle topraga verilmi~tir.

Urtaokul mezunu olan Abdurrahman
MANAP, Hilvan'da yerli gericilere kar~1 verilen kararh mucadeleden etkilenerek saflantruzda yer altru~llr. Halil CA YO UN'un vurulmasmm ardmdan aktif devrimcilige ge~mi~
ve verilen her gorevi ba~anyla ge~ekle~
tirmi$tir.
Partiye bagh, disiplinli bir yaplSI olan
Abdurrahman MANAP, 10 Eyllil 1979'da
AX$un'da feodal e~kiyalarla girilen ~atl.~mada
~ehit olmu~ ve cesedi Firat nehrine aUlml$llr.
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EZ Ji 8iR NAKiM!
Tu aregi dile min de,
venamiri.
J; Medya Ii Mehabate
hatim ba teo
Deryakek berdomin hati hejandin
Tu guleki son'k
Herdem vedibi.
Bigwe~;m we bipejiqe
ji her boste xaka Ie xwin.
Ararat, Munzur
Dicle Ii Feral nex$in dike ~a".cigehen Ie.
Ji Haki Ii Mazlum'an
Qeieni bo min.
Pi Ie veketin diU min
dipe~e xwebima min
~awa eze tej; bir bikim?
Ji bir nakim,
Ji bir nakim ...

"8

Adl ve Soyadl: Aytekin TUGLUK
Dogum yeri ve }'Ih: Mergo koyu-Tunceli,
/959.
Ge"imini, olen babalanrun emekli maaSlyla saglayan orta hal1i bir ailenin ~ugu olan
Aytekin TUGLUK, 1976' Iarda sempati duydugu Hareketimize okudugu Diyarbalor Egitim Enstitiisiinii terkederek aktif olarak kauldl.
E1azlg, Maden, Malatya ve Tunceli' de
siyasi faaliyet yiiriitmu~tii. En son olarak ElaZlg' da bOlge komitesinde gorev alnu~t1.
Parti deierlerine sonuna kadar baih alan
Aytekin TUGLUK, hertiirhl zorluga
olumsuzluga ragmen dogrulan savunmaktan
yekinmezdi. Gii"IU propagandaclbprun yaroslra giiylU bir orgiitleyiciydi de.
1979 maYlsmda ElaZJg'da meydana gelen
toplu tutuklanmalarda yakalanan Aytekin
TUG-LUK, tum iskence ve baskJ\ara ragmen
teslim olma)'lPt Partiye la)'lk birdirenisisergilemistir. Bazl haWerin zorlamalanna kllflln

diger arkada~la nru da direni~e te~vik eden
A ytekin TUG-LUK, herturlu oyunu bo~a
"lkarabilm i~tir.

14 Eyliil1979'da cezaevinde bir havalandmna esnasmda somiirgecilerin planlamasl yla
i"erdeki fa~istler tarafmdan taranan bir g,rup
devrimci i"erisinde alan Aytekin TUG-LUK,
$r yara a1dlgmdan. DiyarbakJr hastahanesine kaldlnhm~, ancak burada da planh bir
$ekilde Oldurillmiistw-.
Direni~in ba~ml "ekenierden biri olan
Aytekin TUGLUK' un katledilmesiyle devrimcileri teslim almayt umut eden dii~man,
hesabmda yambm~, tersine devrimci tutuklular, bir ka" hain dl~lRda tGmden direnise
geymislerdir.
Vine yore haUurun davaya olan inan" ve
giiveni de bu olay sonrasl daba da pekiS-mi~tir.
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Adl ve Soyad.: £yup KORKMAZ
Dogum yeri ve Ylh: Sumrll k6yu-Besn;-

Adlyaman, 1961.
MAZ. her ko~ul alunda mueadele etme
kararhhgandaydl.
Ek.im 1979'da SOsyal-$Oven giic;Jerden
"DHB" nin yapug. alc;ak~a saldln sonueu
Antep' in Nuripazarba$1 mahallesinde ~ehit
olmu~tur. Daba c;ok gem;: iken katledilen Eyiip
KORKMAZ, olfuniiyle de c;evresinde onemli
oranda etki blfaknu~ ve bir ~k insarun miicadelemizle daba ya..kmdan ilgilenmesini saAJanu$Ur. A ynea sosyal-$Oven guc;Jerin teerit ve
te~hirini de htzlandJ.rnu~tJ.r.

Babasl belli bir sUre yundi~lnda ~ah~uSln
dan maddi durumlan nonnal olan Eyiip
KORKMAZ, lise son Slmfa kadar okumu~tu.

1979'da Partimizle ili$k.i kunnus ve aktif
sempatizan olarak mUeadeJeye kaulnu~u.
Daba ~k gen~lik i~erisinde siirdiiriilen faaliyetlere kaulan Eyiip KORKMAZ. ~ehit
oldugu donemde istihbarat toplama ve kUryelik gibi gorevler de iistlenmi$ti. Olduk~a azimli
ve dii.riist bir yaplya sabip olan Eyiip KORK-

81

Adl ve Soyadl: SaUh CEYLAN
Dogum yeri ve Ylh: Dogubeyazlt-Agn

Orta halli bir ailenin ~ugu olan Salih
CEYLAN, Hareketimizin daha ilk gelittigi donemde sempati duymaya ba$lamt$ ve
tereddlltsllzce saflannda yer alrru$t:lr. ideolojik grubun politik bir hareket olarak bi~im
lendigi bir donemde. cre$itli gorevler iisdenen
Salih CEYLAN. ~ah$kanhg,. ve atakhg,.yla
dikkati crekmekteydi.
Ankara Hacettepe Onversitesinde propa-

ganda vb. faaliyetleri yiirlltmesinin yanlslra,
giderek profesyonel faaliyetlere hazlrlanmaktayd!. Miicadelemizin illkede yaygml8.$t:lg.
bir donemde unversiteyi lerk ederek, profesyonel faaliyetlere kattlffil$ttr.
1979 Ylhnda, miicadelemize daha fazla
katklda bulunabilecegi bir donemde, gericilik
tarafmdan $ebit edilmi$tir.

Adl ve Soyadl: Kemal ERCAN
Dogum yeti ve Ylh: Yukarlmj~elli koyuKeban-Elazlg, 1940.
Yoksul bir ailenil. 9<)Cugu alan Kemal
ERCAN, daha geocr ya$mda i1erici ftkirlerle
tanl$tt. YaplSl geregi ilerici dU$iincelere acr1k
ve baskJya, sOmur(lye karsl alan Kemal
ERCAN, 1965 ydmda itibaren "TiP" vb. Orgiltlerde crallliU.
I1erici almasmdan dolaYl, ktsa zamanda
gerici crevrelerin $im$eklerini ilzerine crekti. Bu
nedenle Etibank'daki bek~ilik gOrevindeo
uzakla$ttnlan Kemal ERCAN. Adana'ya yerle$erek billal diikkaruru i$leuneye ba$lad!.

1978' lerde Ulusal Kurtulu$ Mucadelemizin etkisiyle, Hareketimize sempati duymaya
ba$ladl. <;e$itli gorev ve faaliyetler yGrilten
Kemal ERCAN, bulundugu semtin f8.$istlerle
dalu olmasma ragmen, Hareketimizin ytlmaz
bir propagandacislydi da.
Fa$istlerin hedeft haline geleo Kemal ERCAN, 1979 Ylhrun Kaslm aYIOda Adana Denizli mahalesinde ugradl8:J silahh saJdln sonucunda $ehJt dii$til.
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PARTiYA lI..tJIm£M lUROiSTlII
(PKK )

Ad! ve Soyad!: Edip SOLMAZ
Dogum yeri ve }'Iii: Geramemo koyu-Bismil, 1952.
Orta halli bir ailenin fOocugu olan Edip SOl.,.
MAZ, harp okulunu bitinni~ ve iistegmen
ol mu~tu. Daha sonralan somiirgeci ordudaki
bu gorevinden aynJan Edip SOLMAZ, evli ve
UIY yocuk babas!ydJ.
Devrimci ya~amlfla Hareketimizle baslayan ve 1978'lerden itibaren Batman'da
ye~itli faaliyetlere katdan Edip SOLMAZ,
alyakgonullii ve olgun yapislyia fOevresinin
sempatisini kazanabilmekteydi.
79 yerel seyimlerinde Parti tarafmdan
belediye ba~kanhgma aday gosterilmi~ ve lasa
siireli propaganda yahsmaJanna ragmen bii-

yfik bir oy farlayla Belediye

Ba~kanhgma

sefOilmi~ti.

Kendisini Partinin ideolojisiyledonatan ve
halka bu yapislyia giden Edip SOLMAZ, tiim
yore hallu tarafmdan sevilen-sa}'llan biT ki~i
haline gelmi~ti.
12 Kaslm 1979 giinii yore halklrun ba~be-
lasl olan feodal-kompradorlar ve MiT'in i~bir
ligiyle diizenlenen biT komployla ~ehit edilen
Edip SOLMAZ, feodalJere ve samiirgecilere
kar~1 halkla birlikte ba~latJlan miicadelenin
sembolii olmu~tur.
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Adl ve Soyadl: Mehmet RlZa DURSUN
Dogum yeri ve yth: Ztrka ktiyu-ERGANi,

/959.
Tanmeillkla ge9inen yoksul bir k6ylii
ailesinin (j:ocugu olan ve daba lise 2. slndinda
iken ~ehit edilen M.R1za DURSUN, Partimize Ergani'de 78'in sonlannda sempati
duydu. Daha oneeleri " Halkm Yolu' adh
siyasetle ili~kideydi.
Saflannuzda daha 90k gen9lik igerisinde
gerev alan M.R1za DURSUN, olgun ve

fedakadar bir ezellige sabipti.
Ergani'de siirdiiriilen c;:ok yenlu miicadele
d6neminde, 1979'unsonbahannda "iGD"nin
yapugJ. ihbar sonueu polis tarafindan kursunlanarak ~ehit edildi. Bu olayla yorede sosyal~venlerin as!l yiizleri birkez daba te$hir
olmu~tur.

Ad, ve Soyad.!:.Bekir SA vel
Dogum yeri ve YIlt: Agnik koyu-Ktihta,

/954.
Yore hallarun ba$belaSJ olan Mude$ agaIan tarafmdan koyiinden kovulan ve Mersio'e
g6(j:eo Bekir SA YCI, yoksul bir ailedendir.
Hareketimizin yorede geli$tirdigi miieadelenin etkisiyle kOyiine donen ve aktif bir Parti

taraftan haline gelen BelUr SA YCI, 24 Arabk
1979 giinu bir grup arkada$lyla heraher, Firat
keoannda Bucaw.n 9apulculanyla girdikleri 8
saatlik 9atl$mada ~ehit dii$mu~tiir.
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Adl ve Soyadl: Dervi$ COBAN
Dogum yeri ve Ylh:Anlep, 1961.
Zengin bir ailenin ~ocugu olarak diinyaya
gelen ve maddi yonden bir silann ~ekmeden
biiyiiyen Dervi~ COBAN, lise son sl1ufa kadar
okuyabilmistir. Olduk~a zeki olmasma ragmen, okulu bitirememesinin nedeni ise, siyasi
nedenlerle arafllr duruma gelmesidir.
191Tlerde Hareketimizin Antep'teki faaliyetlerine kanlan ve ozellikle de okul gen~ligi
arasmda propaganda ~ah~malanru yiiruten
Dervi~ COBAN, aulgan ve yetenekli bir devrimciydL Ya~l ~ok genr; olmasma ragmen i~r;i
yurtlannda faaliyet yurutmeye baslayan ve
birhayli de ba~anh olan DerviS COBAN,

6grenci ve isr;i komitelerinde gorev almlSu.
1919'un sonlannda is~ilerin ekonomik
mucadelesine aktif olarak kaulmakta ve bu
yenlu blUianlar da elde etmekteydi. Sonunda
yine bOyle bir faaliyet esnasmda iplik isinde
~ahsan ve iicretleri Odenmeyen i~~i1er1e beraber isverenin kaplsma giden ve onu zorlayan
Dervi~ COBAN, fasist patronun birusag,. tarafindan katledilmistir.
$ehit olu~u is~i ler iizerinde buyiik bir etki
blrakrms. faaliyet yiiruttiigu alan1arda bulunan
is~iler losa siirede Hareketimizin savunuculan
durumuna ge1mislerdir.
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Adl ve soyadl: Orner DA YI.
Dogurn Veri ve Ylh: Hilvan ( .. .J
Olduk~a yoksul bir koylu alan Orner
DA YI, eskiden beri var olan yurtsever yaplSlnl, geli~en UlusaJ BaSirnslzhk Miicadelesiyle biitiinle~tirerek saflannuza katllaniardan birisiydi.
Ya~h olmaslna bakmakslzm giicu yettigi
kadar her goreve ko~an ve caruru tehlikeiere
atmaktan ~ekinmeyen Orner DA VI, yorede
tUm devrimciler ve yurtseverler taraftndan
sevilip saydan biT tarafiannuzdJ. Devrirnci
sava~~llann banndJnlmasl. yiyecekJerinin
temin edilrnesi. kuryelik yapmarun yaruslra,

zaman zaman da bilzat ~atl~ma larda yer
aJarak davaya katloda bulunan Orner DA YI,
tUm ailesini ve ~evresini de mucadeleye seferber ederek, soylu yurtseverligin gu~lii bir omegini ortaya koymu~tur.
1979'da PKK sava~~llanyla Sfileyrnanlar
arastnda ~Ikan ~atl~ma)'l duyar duymaz
karasabaru buaktp, silaluru alarak devrirncilerin yardJnuna ko~an Orner DA YI. bu ~atlr
mada Siileymanlar denilen u~ak feodal giiruh
taraftndan al~ak~a katledilmi~tir.

Adl ve Soyadl: Mehmel EROGLU
Dogum yeri ve Yilt: Kii.lba$1 koyu-KiihlQ,
1953.
Kendi toprag.ndan koparak Mersin'e yer

sadece kendi yoresiyle slmrh kalmaYiP Hilvan
ve Siverek'te de halktnuztn sava~lnu na aktif
olarak katllrru~tlr. Propagandaci ve orgii~ii
6zellikieriyle de yararh cah~malar yapnu~tlr.
Fedakar ve cesur bir sava~cl olan Mehmet
EROGLU, 24 Arahk 1979'da biT grup arka~lyJa Firat kenannda Bucak'm capu)cu
lan yla girilen catl~rnada ~ehit du~mii~tiir.

le~rnek zorunda kalan Mehrnet EROGLU,

maddi olarak ~ak yoksul bir ailedendir. Hie
okula gitmeyen, geeimini Ifga~lhkla sagIayan
Mehrnet EROGLU, evli ve iki eocuk babaslydJ.
Hareketimizin, feodal-kompradorlara Icar~I verdigi mucadelenin etkisiyle koyune donen
ve saflannuza kaalan Mehmet EROGLV,
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Cevher MA.N
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Adl ve Soyadl: Abdiilkadir SOLEN
Dogum yeri ve }'Ih: Sikefian-HasankeyJ.
196/.
Lise birinci siruftan aynlan AbdUlkadir
SOLEN, orta halli yurtsever bir ailenin
~ocuguydu.

1977'den itibaren Hareketimize sempati
duyan ve gen~lik arasmda faaliyet siirduren
AbdiilkadirSOLEN, 1979'daBatman' da feo-

dal-komprador Ramanli larve MiT tarafmdan
ka~lnlarak oldiiruldu.
Cesedi, 20 gun sonra Hasankeyf ~a}'1nda
bulundu. Bu olay, bOlge haUorun mucadeleye
daha da baglanmaslru hizlandudig,. gibi, agalara kaI'$1 olan kin ve nefreti de arttmm~tlr.

Adl ve Soyadl: Cevher MAN
Dogum yeri ve yth: Fik ko)'u-Hil\'an, 1952
Yoksul bir ailenin ~ocugu olan Cevher
Man, daha ku~uk ya~tan itibaren ~ah$lp ge~i
mini sagIamak zorunda kalrru$tl.r.
Yorede devrimci mucadelenin geli~imiyle
saflanmua kablan bir~k yunsever gibi, 0 cia
aktif bir sempatizan haline gelmi$tir. Gu~1U

sava$~1 ozellikJere sahip olan Cevher MAN,
feodal e~Jciya ~etelerine de ozellikle bu yo.
niiyle bfiyiik korku salmaktaydi.
Feodal-kompradorlara kar~1 verilen rnucadelede $Chit olan onlarca sempatizandan biri
de Cevher MAN'dl.
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Adl ve Soyadl:A hmel A CAR
Dogum yeri ve }1h: K afarlar koyu-Penek,
1959.
Ailesi kalababk ve yoksuJ olan Ahmet
ACAR., ge~imini ~iftcilik.le saglamaktaydt.
Maddi silanttlara ragmen Iiseyi de bitiren
Ahmet ACAR., 1976' larda Aydtnhk saflannda bulunmaktaydt. Lise }1l1annda Hareketimizle ili~ki kuran ve la.sa surede aktif
sempatizan olarak saflanrruza kanlan Ahmet
ACAR, en ookdaAydmGtiL'dn "HI{" tarafin
dan ~ehit edili~inden etkilenerek pratik mUe8delede yerini alrru~ttr.

Filfistiere karll verilen mllcadelede aktif
rol oynayan Ahmet ACAR, 1979'da " UK"
lilerle arastnd a ~ bir tartlfma sonueu

" HK"liler taraftndan pusuya dii4Un1leret febit edildi.
Sava~~1 ozelliklere sahip alan ACAR,
cesur ve attlgandt. O'nun katledilmesi yore
halla nezdinde sosyal- ~venleri te~hir eden
6nemli bir etken olm~tur.
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Adl ve Soyadl: ibrahim PA YDAS
Dogum yer ve yIII: Viran$ehir, 1939
verdir. Yerli gerieiierle mueadelenin IoZl~n~
d6nemlerde silahlru alarak I;an~maiara da
kanlan ibrahim PA YOAS, bu giil;ler taraftndan ~ehit ediidi.

Evli ve 61;ocuk babasl olan ibrahim PA YDAS, yerii gericilige kalll verilen miicadelenin etkisiyle Hareketimize sempati duymu~ ve
gueu orarunda Partiye destek olmu~ bir yunse-

Adl ve Soyadl: Zeki AKIL
Dogum yeri ve YIIl: Karakeci-Siverek, 1958
yilriiten Zeki AKIL, birl;ok kez tutuklarup
i~kenee g6nnesine ragmen dil$mana en ufak
bir bilgi vennedi. Cezaevinden en son elknktan
sonra profesyonel devrimeilige ba~ladl.
Siverek ve eevresinde ee$itli gOrevler listIenen Zeki AKIL. Siverek'te SOmo.rgecilerle gir_
digi ean~mada ailr yaralanarak getirildigi Diyarbwr TIp FakuJtesi Hastanesinde fqist
doktor ve hem~ireier tarafmdan $ehit edildi.

Orta halli biT aileden olan Zeki AKIL
babasl, 0, daha kileiikken 61diigii iein, agabey·
leri tarafmdan buyiltillmil~til. Liseden sonra
girdigi DiyarbaJor TIp Fakilltesinde 3. slrufa
kadar okudu. Daha bu okuldayken Hareketimizin dO$ilnee leriyle taru$ml$, okull;evresinde
ve hastanede propaganda faaliyetIerini yiiriltmil$tU. Okulda ve kendi eevresinde sosyal
('o\'enizme ve refonnist kOcilk-burjuva mil
liyetcilerine kaT'$1 oldukca kararh birmOeadele
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Adl ve Soyadl: Yilmaz KAL MAN
Dogum yeri ve }'Ih: Tez:mab koyii- S iverek.
(. ..)
Az toprakh yoksul bir ailenin lYocugu olan
Yilmaz KALMAN, ilkokul mezunu olup,
ailesinin gelYimine katkJ.da bulunmak amaclyla lYalJ~maktaydJ.
Hareketimizle iliSkisi Siverek' te baslamlS,
yine burada ve lYevre koylerde lYesitii g6revler iistlenmisti.
Dii~mana karsl soylu bir kinle dolu ve her
kosulda tUm olanaldardan yararlanarak miica-

dele siirdiinne azmmde olan Yilmaz KAlr
MAN, yurtseverlikten gelen bir devrimci oZe
sahipti.
1980' in Ocak aymda M. CelaJ Bueak'm
lYeteleri taraftndan pusuya dii.siiriilen ve giin(eree i~kenee edilen Ydmaz KALMAN, tiim
hakaret ve baskllara karSl onurluea direnerek
sehit dii~miistiir.
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Ad. ve Soyad!: Mustafa KARABACAK
Degum yeri ve YJh: C;:okyasarlar kiiyuPazaTClk. 1963.
Ailesinin ge~im durumu nonnal olan
Mustara KARABACAK yoresindeki bi~ok
gen~ gibi liseyi Antep'te ailesinden ayn
kalarak okuyordu.
Devrimcililde tam~masl "DHB" ile b~la
ffiJ~, aneak Hareketimizin yorede ge li ~meye

ba~lamaslyla saflanrruza kaulnu~ur. Oaha r;ok
okul h;:inde ve r;evresindcki faaliyetlerde biT
sempatizan olarak yer alan Mustafa KARABACAK, Mehrnet TAHT Aile koylerine gittik1eri ~ubat 1980'de "DHB" tarllfmdan garajlarda katJedilmi~tir.

Adl ve Soyadl: Mehmet TAHTA
Degum yeri ve }'III: C;:okyasarlar kO),iiPazarclk. 1962.
Maddi durumu normal olan Mehmet
T AHT A'mn ailesi, yurtd!~mda i~~i olarak
~ah'imaktachr. Kendisi ilkokulu koyiinde,
ortaolrulu da Mar!lf'ta okumu$. Muq katliaml nedeniyle liseyi Antep'\e dcvam ctmck
zorunda kalmt~br.
Daha Marq'ta iken Harckctimize sempati
duyan Mchmct T AHTA, Antcp'\e aktif
ili~kiyc ginni~tir. Ogrenci oldugundan okul

it;indekJ ve yaklD t;cvredeki faaiiyetlcre ka·
b!rnaktayd!.
Okul d6njj~i1 koyune gitmek it;in bir arka·
da~lyla garajlarda oldugu csnada "DHB"liIcr
tarafmdan katledilmi~tir. Bu igrent; olay,
t;cvrede bUyUk yankJ uyand!rnu~ ve sosyal·
$Ovenlere kalll yogun bir nefret geli~tir·
mi~tir.
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Dokiilen kammlz
BIer..
emperyaJizmi boguyorsa
Dokulen kammlz
Eger..
yukselen kavgada
bir klVliclm daha oiuyorsa
Ba$lmlZ diktir
yolda$lanmudan aynllrken
Rahattlr yureklen·miz
son farpl$ta
Cunkii...
UIQlml$tlr son soziimiiz
oliime meydan olwyu$
diinya halklanna mesajianmlzla
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Adl ve Soyadl: Remzi YAL VA C;
Dogum yeri ve Ylh: Hani-Diyarbaklr. 1958
Oldllk~a yoksul bir ailenin ~ocugu olan ve
daha kiic;:iik ya~ta babaslflI yitiren Remzi
YALVA<; . Slkmtllar ic;:erisinde bCiyllmu~,
agabeyinin yardlmlyla sanatokulunu bitirmi~tir. Cocuk denecek ya~ta. bir yandan
okula devam ediyor. bir yandan da ~Irakhk,
vb. i~Jerde yal!~lpokul masraflanm C;:lkarmaya
c;:ah~lyordu.

Okulunu bitirdikten sonra DiyarbaJur
PTT'sinde memur olarak i~e ba~ layan Remzi
YALVA<; , slmf mueadelesir.in de bilincine
vararak siyasetle ilgilenmeye ba~laml~u.
Sahip oldugu ilerici fikirlerini hergiin biraz
daha ilerleten ve aktif bir ~ek.i ld e c;:ah~ma
yllliitrneye ba~layan Remzi YALVA<;, PTTDer'in kurulmasmda aktif bir rol oynaml~ ve
daha c;:ok gem; olmasma ragmen bu demegin
ba~kanhgma sec;:i1mi~ti.

Hareketimizin ideolojisiyle de tanl~an ve
1978'den itibaren iIi$ki i~e risine giren Remzi
YALVAC, kararhhkla, inancla miieadeJeye
aulml~, tUm olanaklanm seferber ederek
cevresinde bu dii~iineelerin taban buimasma
~ah~ml~ur. Ozellikle ba~karu oldugu demegin de yardlmlyla memurlar i~eris i nde
ulusal kurtulu~c;:u du~iineeleri yayan ve
yogun bir sempatizan kesim ortaya C1karan
Remzi VALVAe, talil giinleri ve guniin bo~

kalan saatlerinde de gizJi ve zor ko~ullarda
yllrOtiilen basm-yaym faaJiyetinde gorev
ustlenmi~tir.

Cevresiyle her kO$Ulda uyum i~erisinde
olan, tum arkada~lan ve yolda~ lan taraflOdan sevilip saYllan bir devrimci olan Remzi
VALVAe, inafl1;h kararh ve redakar ki$iIiAlyle gircligi her i~te b~anyla C;:ll{lm~, Diyarbaku'da ideolojimize sahip Ij:lkan ilk kadrolar
arasmda yer alml~ur .
Subat 1980'de evi basllan ve agabeyiyle
birlikte tutuklanan Rernzi YALVA<;, semurgeci fa~ist i~keneeeilerin insanhk d l ~1 i$keneelerine maruz kalml$ aneak sergiledigi
gOrkemli direni~le fa~ist eellatlan CtlglOa
cevinni~tir. O'nun agzmdan bir tek kelime
dahi alamaymea, tiim hmlYlanyla o.zerine
c;:ullanan eellatlar haftalar boyu suren i~.
kence ve aSJr darplar alunda bu kararh
militam hunharca katletmi$lerdir.
Direnmek Ya$arnaktlr $ianm kendisine
amek alarak yigit~e direnen ve inandlSJ dava
ugruna $ehit olan Remzi YALV A<;, yore
halklflm gonllinde taht kurc\ugu gibi; yoldar
lanna ve kendinden sonraki mucadeleye de
en biiyo.k annagafll blrakarak ismini tarihe al·
un harflerle yazdmm$ur.

IO ~

Adl ve Soyadl: Musa DURAK
Dogum yeri ve JlI!: Baykan. 1956.
Yoksul bir ailenin I;ocugu olan Musa
DURAK, Batman'da sanat akulunu bitirdikten sonra MTA'da i~ girmis ve I;esitli 001gelerde I;allsnustlr.
Daha 6 nceleri "KUK" Be olan iliSkisini
kesen ve Partimizle I;ahsmaya ba~layan Musa
DURAK, aldukl;a canll, aulgan ve co~kulu bir
yaplya sarupti. Cevresinin koyu taassubuna

ragmen I;ah~malanru ve aldlS! gOrevlerini
aksatmadan yefine getiren Musa DURAK,
evli ve bir I;ocuk babaslydJ. Kendisini, siyasi
olarak bir hayJi geli~tinnis olan Musa
DURAK, 1980 ~ubat' mda Diyarbaklr serur
merkezinde " KUK" tarafmdan pusuya dusunllerek $ehit edildi.

Adl ve Soyadl: Seda/ ALKAN
Dagum yeri ve )111: Yozgat. 1961.
SedatALKAN, kUl;uk memurolan babaSIrun maaSlyla gel;inen orta halli bir ailenin
I;ocugudur. Kendisi de daha kill;iikya~ta I;e~itli
i$lerde l;ah$lp ailesine maddi destek sagJanu$,
bir yandan da okuluna devam ederek liseyi
bitirmiSti.
Olduk~a durust, fedakar ve yah§kan ozellikleri olan SedatALKAN, daha onceleri "}(oP"
saflannda yer alnn$tl. Hareketimizle 1977

sonralannda i1i~klye gel;mi$ ve losa siirede kendisini yeti$lIrip gOrevler iistlenmi$, gen~lik
il;erisinde yuriitiilen faaJiyetJere kaulnuStlr.
Devrimci ya~ammda bir kez tutuklarurus, 76
giin boyunca i$kence ve baslo altmda kalmasma ragmen dii$mana hil; biT bilgi vermemi$
ve kendisini Partiye ve halka karutlanu~t1r.
21 Mart 1980'de Diyarbalo.r'da "UDG"
tarafmdan aJl;akl;a katledilmi$tir.
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Ad) ve Soyad): Haydar KANDEMiR
Dogum Yeri ve Ylil: $ikeflan, ( ..J
Baunan'da yore hallmun ba~belasl olan
Ramanlara kar~1 verilen mficadeleye, Hareketimizle birlikte aktif elarak kanlan $ikeftan
k6rlfllerinden birisi olan Haydar KANDEMlR, sahip oldugu aktifyurtsever yapislyia bu

gerici guruhun hedefi haline gelmi~ti. 1980
$ubat aymda Batman'da bulundugu gunlerde
RamanlJ'lann silahh ~etelen tarafindan vurularak $ehit edilmi$tir.

Adl ve Seyadl: Ekrem BleAK
Degum Yeri ve YliI: Siverek, ( ...J

Orta halli bir ailenin ~ugu olan Ekrem
BIyAK, daha gen~ ya$ta ulusal bilince ular
mI$ ve davaya katluda bulunmak i~in gl1~ ve
yeteneklenni seferber etmi$ sempatizanlannuz.dan birisiydi. Ogrenciler l~risinoe propaganda yapma, bildiri dag,.tma ve ~e$itli eylemlerde sava$~1 olarak yer alma gibi gorevleri

yenne getiren Ekrem BICAK, 7 Mart 1980
gfulu Siverek'te Bucak e$kiyalan tarafmdan
katledilmi$tir.
8 Mart 1980 gfinii Ekram BICAK'In
cenaze tOrenini tarayan samllrgeci koUuk kuvvetleri, bin kad.m olmak iizere6 yurtsever KiirdistanilYI aJ~ak~a katletmi$lerdir.
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Ad. ve Soyad.: Lati!CiZRELi
Dogum Veri ve y.lI: Cizre, 1960
Orta halli bir ailenin ~ocugu olan Latif
cizreli, kendisi evli olup, ailesiyle birlikte
Diyarbaku'da oturmaktayd•.
Diyarbalur Lisesi ogrencisi oldugu dOnemde, Hareketimizle ili~ki Iruran ve daba Once
bulundugu " DDKD" saflanm terkeden Latif
CiZRELi, aktif sempatizan olarak ~e$itli
g6revler Ostlenmi~ti. Qgrenci gen~lik arasmda ve esnaf kesim i~e risindeki propaganda
'~ah~malanna kaulan Latif CiZRELi, Mart
1980'de Diyarbaku' da "KUK"~ular tarafmdan al~ak~a katledilmi$tir.

Ad. ve Soyad.: Celal ASKlN
Dogum yeri ve ytll: Venk koyu-Dersim.

1961
Orta halli yurtsever bir ailenin ~ocugu olan
Celal A~KIN, Iiseyi bitirmi~ti.
Oevrimci dil~ iince lerle talU ~mas. 1976'
larda TiKKO saflannda olmustu. Oaha
sonrali donemde Hareketimizin bu alanda
geli!$mesiyle birlikte, 0 da saflanmlza kaulml$Ur. Kisa surede aktif gorev Ustlenen Celal
A~KIN. orgUtlenme vegen~lik faaliyetlerinde
yer almlSur. Henuz gen~ olmasma ragmen.
olduk~a duyarh. mucadele azmiyle dolu olan.
cO$kulu ve her gorevde kendine gu\"eni olan
bir devrimciydi.

30 Mart I ~80'dc Tunceli !$ehirmerkezinde
"' HK" taraflndan tertiplenen biT suikast sonucu
katledilmi!$tir.
Celal A$K.IN , sosyal-$OvenJer taraflfldan
al~ak~a katledilmesi, y6rede uzun sureden beri
surege \en ~eliskileri daha da luZl~Unru~, hallun
ulusal direni~ saflanna kaulmasllU lu zlandlrffilsur. Sosyal-$O\"enlerin mueadelemize yonelik surdurdukleri saldmlann belli bir amaea
hizmet ettigi halk tarafmdan daba iyi
kavrannusuT.
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Adl ve Soyadl:Lati/I$IK
Dogum yeri ve )'Iii: Gercu$-Mardin, (. . .)

Yoksul bir aileden olan Latif I~IK. Hilvan'da i$c;:ilik yaparak gec;:imini saglamaktaydl.
Yurtsever bir Parti taraftan olarak, maddi
ve manevi wanda mOcadeleye katkJda bu1unan
Latifl$IK. yerli gericilerin de dikkatini c;:ekmi$
ve 12.3.1980'de SiiJeymanlar tarafindan katledilmi$tir.

Adl ve Soyadl: Sabri 6ZDEMiR
Dogum yeri ve )'lit: Gercu$, ( ..J

Yurtseverbir6ze sahip olan Sabri 6ZDEMiR, maddi sliuntl lar yliziinden Hilvan'a gitmi$ ve orada yern fabrikasmda i$c;:i olarak
c;:ahsmaktaydl .
Gelisen mlicadeleye gUcl1 orarunda katbdal:ulunan Sabri 6ZDEMiR, 12.3.1980'de
SiiJeymanJar tarafmdan taranan fabrika arabasmda 6 isc;:iyle beraber ~hit dU$tii..

III

Ad, ve Soyadl: Hldlr BARAN
Dogum yeri ve }'til: Siverek

Orta haIli bir ailenin r,:ocugu olarak diinyaya gelen Hldu BARAN, Siverek Lisesine
devam etmekteydi.
Geli§en miicadelemizin etkisiyle i1erici
dii$iincelere sahip olan ve ulusal kurtulu~r,:u
ideolojiyi savunmaya ba~layan Hldlf BARAN, genr,:lik i~erisinde ve mahalle komitesinin faaliyetlerinde de yer ahru$, egitim ~a
h~malanna katllmt~tl. Atak ve cesur yaplslyla
ginligi her i~te ba§anyla ~:lkan ve arkada$lan

tarafmdan r,:ok sevilen bir devrimci alan HLdir
BARAN, Siverek miicadelesinin ba$lamasLyla birlikte Siverek ir,:indeki Bucak e$kiyalanna kar~1 verilen miicadeJeye de kablml$br.
Somiirgeci koJluk kuvvetlerinin e$kiya r,:eteJeriyJe i$birligi halinde yaptJ&i saldlnlardan
birinde; 18 Mart 1980 gunii HLdtr BARAN'da
fa$ist yiizba$lrun attJ.&i ku~unlar1a $ehit 01mu~tur.
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Adl ve Soyadl: Muhitl in ALTA Y
Dogum yeri ve}'l II : Zakarat koyu-Maz/dag/.
1956

Ge~imlerini olen babaSlnln maa~lyJa sagJayan, olduk~a yoksul bir ailenin ~ocugu olan
Miihittin ALTAY, ilkokul mezunuydu. Daha
sonra 0, meU'OpoJe glderek binlece Kurdistanh
gen~ gibi ekmek kapisl aramaya ba~lanu~sa da
fazla bir ~ey elde edememi~tir.
donemde
Klirdistan'da geli~tirilen Ulusal Kunulu$
Mlicadelesinin etkisiyle tekrar Olkeye donen
Muhittin ALTAY, tek kurtulu~ yolunun.
bailmslzhktan ge~tigini kavrayarak aktif mOcadeleye atdnu~nr.

°

Nusaybin'de halkla ili$ki kurma, propaganda yapma gibi gorevlerin yarusua askeri
alanda da faaliyete kaulnu$ttr.
Mart 1980'de "KUK" tarafmdan pusuya
dO$urUien Muhittin ALTAY, al(f:ak~a katiedildi. Nusaybin yoresinde'meydana gelen bu
ilk olayda kitleler "KUK"a karsl nefretlerini
Partimiz saflanna g6nOli0 olarak kaularak
g6sterdiler.

Adl ve Soyadl: Mecil ...
Dogum Yeri ve Ylh: KlZlltepe (. ..)

Orta halli bir ailenin ~ocugu olan Mecit ... ,
Ailesinin kendisine sagJadl8:J. olanaklarla
ogrenimini, liseyi bitirip devrimci miicadeleye
kattlarak noktaladl. Geli$en miicadeleden etkilenen Mecit ... , kendisini. kisa zamanda egiterek Hareketimizin aktif bir sempatizaru durumunagelip ~e$itli faaliyetlerde yer a1di. Anlgan, kararh ve gO~1U yeteneklere sahip oldugundan (f:evre ve yolda$lan tarafindan sevilip
saYllmaktaydl. Verilen her g6reve bOyOk bir
ozveriyie kO$an ve bu konumundan otOrii., sOmlirgecilerin yanlSlra, Hareketimize amanSlz

saldmlar y6nelten teslirniyet(f:i KUrt kii(f:ukburjuva reformistlerinin de hedefi durumuJ;1a
geldi.
Samurgeci kolluk kuvvetleri ve onlann
"sol"dan yardak(f:llan alan baZl gii~lerin. Harekelimize yagun bir $Ckilde saldirdiklan bir
d6nemde, Nisan 1980'de iizerinde ta$ldiSi
silahtan (f:lkan kaza ku~unuyla $erut dii$miir
tOr. Mecil'in bOylesi bir olayla $erut almasl,
arkada$lan ve kitle iizerinde etki blrakng. gibi,
devrimci sava$~llara silahlanna hakim almaIan yanOnde de biiytik bir ders olmu$tur.

liS

Adl ve Soyadl: Takyeddin TEKDAL
Oogum yeri ve )'lh: Furdelis koyu-Lice,

/959.
Esnaf bir ailenin e;ocugu olan T akyeddin
TEKDAL, maddi slkmulardan uzak buyumesine ragmen daha c;ok gene; ya$la devrimci
dusuncelere sahip olmustu.
Ba~langlyla " KDP" ve ··KUK'· He belli
oranda iliSki gelistirmi~ olmas ma ragmen, 1977'
nin sonlannda Hareketimizle iliskiye geyli .
Gerek okudugu Egitim Enslitusiinde,
gerekse de genel faali yetler ic;erisinde yesitli
duzeylerde gorev alan Takyeddin TEKOAL,
propaganda-ajitasyon ve orgGtleme faaliyetlerinin yamSlra askeri alanda da gUvlu yetenege sahip olan birdevrimciydi. C;evresinde ve

Adl ve Soyadl: Nuro ...
Oogum Yeri ve Y,h : KlZlilepe, ( ...J

iliskide oldugu gorev alanlannda kendisini
kabul ettinnis, olgun biT kisilige sahip olmasuun
yamslra dusmana kal"$l duydugu soylu kini ve
ustun yurtsever ozunCl de tutuklu kaldl&t ve
iskenceyle gec;irdigi 20 gGnlUk siirede ortaya
koymuStu.
18 Man 1980giinu Oiyfarbalar'da " UGO"run smsi bir oyunuyla katledilen T akyeddin
TEKDAL, olGmuyle de gerek okul yevresinde, gerekse de Diyarbalor genelinde mucadele sananru slklasuran biT etken olmu$, bu
olay kUyGk-burjuva reforrnistlerinin Ozunde
kime hizmet ettiklerini karutlamlsur.

Oldukc;a yoksul ve yurtsever bir ailenin
yocugu olan N uro, Babasmm o liimunden sonra ailesinin geyimini saglamak ierin, fmn iSC;iIigi yapmaktaydl.
Somiirgeci barbarhga karsl, soylu bir kin ve
nefretle doJu olan Nuro, Ulusal KurtuluS Mucadelemize maddi ve manevi yonden destek
saglayan guC;lu bir yurtsever ve Hareketimizin
de aktifbir sempatizaruydl.
" KUK"un, PKK jahsmda Kili'distan UIusa1 1
KurtuluS Miicadelesine saldmya gec;tigi bir
dOnemde Slrf PKK'jj o lduk.lan iyin katledilen o nlarca k.i$iden biri de Nisan 1980'de sinsi
biT planla isyerinden wsan C;lkartdarak hunharca kursuna dizilen Nuro ... idi.

117

II OESTA IilIIK! II GUNO! SiKESTON

liNG PABON ERO! HERSlvA 01 SIR DE

tJ HEMBER! KEOKWARAN S! CENGAWERBOI

OTROKA 'URoisTAJI OIXEMiLAIIIliII
SER! SERKWlBOI~ OOtEMllAIIIII

eEK II OESTA plST BIHEV DE

AolRiI!:

"KE~iI!:

BERXWEDANA
$EWQ DIDE KURDiSTANiI!:

118

*

PlIITITA IAllEIll IIIIisra
IP III

Adl ve Soyadl: Ahmel KURT
Dogum yeri ve ytli: Tlrsahlm koyii-Batman, 1961.
Direni~

Tiirkiilerimize Kernal isrniyle
Ahrnet KURT, mevsimlik i~lerde
~ah~arak ge~irnini sagIayan kalababk niifuslu
yoksul bir ailenin ~ocugudur. Daha I,':ocuk
ya~ta ailesinin ge~imine ortak olmak i~in
~e~itli ara i~lerde I,':al!$mak zorunda kalnu~t1r.
Maddi olanakslzllklar yiiziinden ortaokul 2.
SHufa kadar okuyabilen Ahmet KURT, gii~1ii
bir yurtsever oze sahipoldugundan losa siirede
devrimci faaliyete ka~tlr. B~ "DDKD"
saflannda yer alrru~, aneak losa siire i~erisinde
gerl,':ekleri gorerek bu gUl,':le ili$kisini kesmistir.
I 977' run sonlannda Batman'da Hareketimizle iIi$kiye gel,':rni~ ve losa siirede profesyonel devrimci haline gelrni$tir. Mazlum
DOGAN' In ilk yeti$tirdigi kadrolardan biri
olan Ahmet KURT, oldukl,':a olgun ve ai1rba~li
bir kisilige sahipti. Ki~isel tiim ozelliklerini
Partinin belirttigi yaplya uygun hale getiren
Ahmet KURT, eesaretli ve ya~arrunda dagaru khga, disiplinsizlige asia yer venneyen 01du k~a gUl,':lii bir ajitator ve 6rgiit~Oydii.
Kurtl(e uzerine onemli arastlnnalar ya~
Q]II$. stminerler venni$ ve kitleleri eyleme kalo.rmada bir hayJi etkili olabilmi~tir.
Kjllelerle kayna~mada gbsterdigi ustahSJ"
JQi.d.a$bk iliskilerinde ve yonetieiliginde de
ge~en

ortaya serebilmekteydi. Daha I,':ok gen~ 01maslOa ragmen ger~ek bir onder diizeyine gelmis, killelerin sayglnliilru kazannustlr.
Kendisi Batman'da desifre oldugundan
Diyarbabr ve Urfa yorelerinde losa sure faaliyet yihiitmUS, son olarak Mardin bOlgesine
gitmiSti. Nusaybin, KIZlltepe ve Derik'te ozellikle kitleler araslnda sehirde ve \ursal kesimde
propaganda-ajitasyon ve orgiitleme ~ah$ma
lannda aktif sorurnluluk iistlenen Ahmet
KURT, Bolge Komitesinde koyluliik alarurun
sorumlulugunu yilriitOyordu. 0, devrimci ya~anu boyunea ald1&i her garevi ba$anyla
yerine getinnistir.
28 Mart 1980 giinii 2 arkadaSlyla birlikte
$ikestun'a gelen Ahmet KURT, "KUK"un
yaptlg,. ihbar sonueu kaye basion diizenleyen
sbmilrgeci kolluk kuvvetleriyle girdikleri ~at1$
mada sehit dii$mii$tur. Bu ~at1~mada 3
devrimci sehit olurken, 3 koylii yurtsever de
hunharca katledilmi~tir. Aynea somiirgeci
kolluk kuvvetlerinin I ylizha$lsl, I ha~~avusu
ve 1 de er'j oldUriilmu~tur.
Bu gorkemli direnis yurtsever yore halh
iizerinde olduk~aolumlu biretki blrakrru~, dUr
mana k81'$1 olan kin ve nefreti katbekat
arttlrnu~t1r.
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Adl ve Soyadl! Selman DOGR U
Dogum yen ve }'III: KlZlltepe. 1956.

Maddi durumu oldukc;a iyi olan bir ailenin
t;ocugudur. Kendisi egitim enstitusiinden
mezun olmu~, ancak gOreve gitmemi~tir. Zengin bir aileden olmaslna ve Arap milli azmhgma mensup olmasma ragmen, devrimci
miicadelenin yorede ilk filizleruneye ba~lad1g,.
ydlarda saflamruzda yerini alrru~llf.
1978'1i Yillarda baSimslzhkt;1 ideolojinin
9C,Tede yaYllmasl ve kitleler tarafindan klsa
surede benimserunesi, Selman DOG RU'yuda
~armaya sev ketmi~ ve saflanrruzda yer
almasnu sagJanu~tlr. ikirciklige dii$meden proresyonel ya~an tl ya get;en ve !ursal kesimde
pnv alan Selman DOGRU, sessiz, sakin ve
ct":SUrbiryaplya sahipti. Giit;!u propagandaCi ve
orzutleyici vaslflanrun yaruslra oldukt;a ba.anIJ blJ' sava~t; l ydl. Partiye bagJ_bkta slrur
l&QImayan Selman DOGRU, kitleler ve yol-

da~lan

tarafindan sevilip saYllan bir devrimciydi.
28 Mart 1980'de 2 arkada~lyla $ikestun'da sOmurgecilerle girdikleri t;atl~mada
~ehft dii~miistiir. Bu t;atl~mada somiirgecilere
verdirilen kaYlpta ternel rolu oynayan Selman
DOGRU, kendisi c;atl~maya girip, dii~marun
atesini uzerine crekerek, diger arkadaslanrun
kurtulmasaru sagJamakistemis. cratlsmada dU$marun ustiin giiciinii dag,.unaYl basamuStlr.
Mermileri bittiginden ve diger arkadaslan da
sehit oldugundan, teslim eunemek it;in silarum
!unp suya atmls ve diisman kursunlanrun isabet almaslyla sehit olmustur.
Cabsma esnasmda g6sterdigi Omek davraIUS_, y6rede bir destan gibi dilden dile dolasarak yeni nesillere mucadelemizin soylulugunu karutlayan bir eser olmustur.
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Adl ve Soyadl: Mehmet KURT
Dogum yeri ve }"Iii: Bozova. 1959

Faaliyet slirdlirdiigii alanlarda Cernal ve
kOO isimleriyle tanman Mehmet Kurt,
oldukr;:a yoksul bir ailedendir. Anne ve babasl
olrnaruilndan yakmlanrun yarrurnlyla ve tatillerde de bizzat kendisi mevsimlik is,,i olarak
"ahSLpger;:imini sagJamaya"altsnus ve bu kosullarda okulunu tamamlaYlp ogretmen 01mustur.
Ogretmenlik yapbg, donemde, once genel
devrimci du~unceler taSlmlt 1977'de ise
Antep' te Hareketimiz1e iliSki kunnustur. Aktir
iliskiye 1979'da Cizre'de Ogretmenlik yaptlp
donemde ge"en Mehmet KURT, bu }"Ildan itiRe~o

Adl ve Soyadl: Su /ey man SA R L'HAS
Dogum yeri ve }"Iii: Mensuri koyu-Dtn1.

( ..J

-

baren r;:esitii duzeylerde gorev ustlenmistir.
KJZlltepe ve koylerinde proresyonel raaliyet
surduren MehmetKURT, olduk"a aprba~h ve
olgun bir yaplya sahipti. Gen!y-yasiL her
duzeyde insanla rahatlJkla kayna~abilen ve
onlan davaya ortak edebilen bir karakteri
vacek
28 Mart 1980 gunu ~ikes tun ' da s6rniirgecilerle girilen "ausmada $ehit dil~en ur;:
devrimciden biri de Mehmet KURT idi.
Mehmet KURT'u sag yakalayan rasist kolluk
kuvvetieri, O' nu tiim koylillerin gozu onunde
i$kenceyle katJetmislerdir.

y 6resmde, Siileyman e Ebdo olarak tarunan Suleyman SARUHAN, olduk"a yoksul bir
k6y1u ailesindendir. Kendisi okul okumamJ$ur. Feodallerin baslnsl yUzunden aS11 koylerinden g~ etmek zorunda kairrus, ezilen. horlanan Kurt insan tipinin en bariz omeklerinden
biridir. 0, Kurt k6yliisunun en iyi ozelliklerini
uzerinde taSlmaktayru.
Devrimci saflara katllmaSl, 1979-80 done
minde Hareketirnizle gerr;:eklesti. Ozellikle
kmaJ alanda propaganda raaliyetlerinin yaruSlra aske ri alanda da savas,,1 olarak gorev
yapm1sur. Olduk"a yurtsever, Partiye bagJl,
"ararh bir sava~IYch .
5 Nisan 1980'de $ ikestun'da daha once
meydana gden r;:ausmada sehit o lan devri.mcilerin \-uruldugu yere tas dikcrken pusuda
betJe)en r~ist 1r.olluk kuvvetleri tararmdan
kuflWlyagmuruna ruwlarak katledilmistir.
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Adl ve Soyadl: Abdullah YOCE
Dogum yeri ve Ylh: Mensuri koyii-Derik.
1955.

Yoksul bir k6ylli olan Abdullah Ylice, evli
ve 5 I;ocuk babasldlr. Kendisi ilkokulu okumustur. Kendi koyCinde feodallerin baSIoSi
yUzunden aynlip Mamucan koyline yerlesmis,
burada yanclhk yaparak gel;imini sagJamaktaydi.
Devrimci mikadeleye 1980'de, Hareketimiz saflannda kaulnusur. Aktif sempatizan

olarak gorev alan Abdullah Yiice, Parti kararlanna bagh, cesur, fedakar bir savaSl;lydl.
Gelisrneleri yakmdan takip eden, duruma
uygun kararlar alabilen bir ozellige sahipti.
5 Nisan 1980 giinii ljikestun'da daha once
sehit olan 3 devrimcinin vuruldugu yerlere tas
dikerken pusudaki s6mi.irgeci askerler tarafllldan kursunlanarak katledilmistir.

Ad. Vt So),ad.: Mehmel OZSOY
Dogum yeri "e }lh: Tezne koyu-Ma=tdagl,
1935

1960'Iarda kendi k6yiinden aynlip ljikestun'a yerle~en yoksul bir k6ylii olan ve
I;evresinde Mlhemede Evdo olarak bilinen
Mehmet OZSOY. okul okumanu$ olup. gel;imini yancililtla sagJamaktaydi.
Derin bir yurtseverlige sahip olan Mehmet
Ozsoy, 1980' lerde yorede luzla gelisen
Ulusal KurtuluS Mucaaelemizden etkilenip
Partimiz saflannda sempatizan olarak yer
almISt.1r. FeodalJere karSI mucadelede yogun

...... ba sarfelmis, halk arasmdaki propaganda
faaliyetJerine aktif katJlnuStJr. Partiye bagJI,
hil;bir fedakarhktan kal;lOmayan oldukl;a
yurtsever bir sempatizan olan Mehmet
OZSOY, ~ikestun ola)'l esnaSLnda I;evre koylere ko~up devrimcilere yardi m istemistir.
Kendisini yakalayan koUuk kuvvetlerinin
i$kenceleri sonucu Mardin tugaYlnda 3 Nisan
1980 gunO katledilmistir.
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Adl ve Soyadl: Mehmet AGAC
Dogum yeri ve )'1h: Yukan Garaz (Bozin)

koyu-Hilvan, 1959.

A galara yanclllk yaparak ge9imini saglayan ve olduk9a yoksul bir koylii olan Mehmet AGAC:;, kendi koytinde ge9inebilme olanaklanru yitirince metropole giderek 9ahr
maya baslamlSu.
Ancak 78' lerde Hilvan yoresinde hlzla
yiikselen ulusal kunulu$ miicadelesi ve feodalkompradorlara karsl b8slaulan sav~mun
etkisiyle tekrar y6resine d6runuS, Halil C;AVGUN'un sehit olmasmdan sonra aktif olarak

l1areketimiz sallannda yerini alnusu.
S6mtirgecilige, yerli-gericilige ve teslimiyel9i1ige karsl askeri alanda gorevler ustlenen Mehmet AGAC:;, inan9h ve cesur bir
kisilige sahipti.
3 Nisan I 980'de bir grup arkadaSlrun gembere ahn<hgnu duyan ve sHarum alarak onlann
yardlmma k~an MehmetAGAC. bu s:au~ma
esnasmda sehit olmustur.

Adl ve Soyadl: ...
Dogum Yeri ve Ylh:. ..

.Bir grup savawmm 1980'de Siverek' te
somiirgeci kolluk kuvvetleriyle girdigi 9abr
mada, savaS911ardan Mehmet, Hamit ve ismini
tespit edemedigimiz bir yurtsever laraftannuz
vurularak sehit olmuslardlr.

• isimlerini tespit edemedilimiz yurtsever
k6ylOIerimizden 5 kiSi 1980 dOnemi 9ausmalannda feodal eskiyalar tarafmdan vurularak
sehit edilmislerdir.

I2l

Adl ve Soyadl: Yusuj Ziya CAN
Dogum yeri ve }'IlL- Balman, ( ..J
Ge~imini

i$gucunu satarak saglayan ve
yurtsever bir oze sahip olan Yusuf
Ziya CAN, Hareketimizin yerli hain gu~lere
ka~1 verdi!i mucadelenin etkisiyle saflanmlza
kalllrru$ ve aktif sempatizan oiarak gorevier
ustlenmi$tir.
Bata$ TuAla Fabrikasmda i$r;i temsilciligi
yapan ve i$~iler arasmda sevilip saYilan bir
devrimci olan Yusuf Ziya CAN, ylirUtrugu propaganda ve orgiitieme faaliyetleriyle i$~ilerin

buyilk bir ooliimunu mucadele saflanna ~k
meyi b~annl$tJr. Aym ~k.ilde i$verene ka~1
verdigi kararh miicadelede de tum fabrikarun
desteg,ini aimaYI basamu$tl r.
1980 Babannda " KUK"un vurdugu saytSIZ yurtsever-devrimci araslnda yer aJan
Yusuf Ziya CAN'm katledilmesi. tfun yore
halk! ve BataS iS~i1eri arasmda buyfik bir tepki
uyandlnru$ ve bu olayJa "KUK" denilen
giiciin kime hizmet ettigi daba net kavranml$lIr.

g(i~lu

Adl ve SOYBdl: Mahmut ...
Dogum Yeri ve YIII: Batman, (. .. J

HBreketimizin taraftarlanndan yurtscvcl
oir Kiirdistanil alan Mahmut ...• 1980 bahar
aylannda BBtman'da " KUK "~ular tarafmdan
vurularak $ehit edilmi$tir.
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Adl ve Soyadl: Suphi ,',
Oogum Yeri ve Ylh: Batman, (,'.)

Geli~en miicadelemn etkisiyle " KUK"tan
aynl!p saflannuza katllan ve aktifsempatizan
halinegelen Suphi "" 1980'in Bahar aylannda

"KUK"un, Hareketimize y6netik olarak b~lat
Uil azglD saldmlarda hayaum yitirenlerden
birisi olmu~lur.

Ad. ve Soyadl: Mehmel AYIS (Mel/e)
Oogum Yeri ve YIIi: Balman, (,.)

Adl ve Soyadl: M. Emin .. ,
Dogum Yeri ve Vlh: Batman, (oo)

isminden de anla~ilacag. g,ibi kendisi, cami
hOCasl olan bu yurtsever KurdistanlI, Ulusal
Ba&1mslZlIk Miicadelesine katllmarun herhangi bir suun olmaehpru, tUm Slrufve tabakalardan, tiim dini grup ve mezheplerden olan
Kiirdistanhlann, sOmiirgeci du~mana ve onun
yerli u~aklanna kalll miicadeleye aktif olarak
kablmasl gerektigini bizzat pratigiyie gostererek. diger insanlanmlza bmek oimu~tur,
Onun sergiledigi bu gu~h1 yurtseverlik 6megi,
yerli hain gUylerin i~ini zorla~tlrdig.ndan, O'nu
hedef alnu~lar ve alyakya bir salehn tertipleyerek 1980'nin Temmuz aymda Caminin
ortasmda vurarak ~ehit etmi~lerdir,

Partirnizin ideolojik-politik mucadelesini
yalandan takip ederek, bu dii~iinceleri benimseyen ve yurtsever enerjisini saflamruza
aktannaya karar veren M, Emin .. " 0 giine
kadar hizmet ettigi "KUK" siyasetinin politikasuu yanh~ bularak aynlrru~ ve Hareketimizin sempatizaru haline gelmi~ti. Bu aynh$ tam
da "KUK"un Hareketimize saldmhil dOneme
rastlaehpndan, saflanndaki kaymaYi bniemek
isteyen "KUK"yulann ba~ hedefi haline gelen
M. Emin.,., 1980'inbahanndaSuphi ... isimli
yurtsever sempatiz8lUDlIzia birlikte "KUK"
taraftndan alyakya kat1edilmi~lerdir,

1J 1

•

Hasan KANDAL 'Ill Cenaze Toren i

,-

1-,

Adl ve Soyadl: Hasan KANDAL
Dogum yeri ve Ylh: Gokmuf k6yii- Hil van,
1957

Ad. ve Soyadl: Mehmet ESEN
Oogum yeri ve Ylh: Rabel k6yu-Derik,
1963

Evli ve 3 cocuk babasl olan Hasan KANDAL, kOyde topraS! olmamSl i~in, ge~imini
saglayamadJg..ndan Hilvan'a g6f,:mii~ ve
burada Vern Fabrikasmda iS~i olarak ~abr
maktaydl.

Olduk~a yoksul bir kaylii ailesinin ~ocugu
olan Mehmet ESEN, daha ~ocuk ya~ta bazen
YSE'de ~ah~arak, bazen de kaye ~ehirden
e~ya getirip satarak, taM bi~erek ge~imini saglamaya ~abSlyordu.
Hareketimizle i1iSkisi 1977-78 daneminde
basladl. Rabet kay komitesinde yer 81m.
Yarede Partimize ka~1 baslablan salmnlara
karSl askeri alanda da miicadele verdi. Partiye
sonuna kadar bagh, cesaretli bir yaplya sahip
olan Mehmet ESEN, 25.4.1980'de 2 arkadaSlyla beraberken, Mensuri agalan ve
"KUK"un i~birligi halinde kurduk.lan pusuda
sehit edildi.

Hareketimizin yoredeki miicadelesini yakmdan tarumlS ve maddi-manevi olarak destek
vennesinin yaruSlra, fiili olarakta savaSlma
katJlml~tJr.

l2.3. 1979'da ~ahStJg.. Vern Fabrikasmdan eve danerken 6 yurtseverle birlikte feodal
~eteler tarafmdan katJedilmistir.

Adl ve Soyadl: Asian BADEM
Oogum yeri ve )'1h: Viranff.'hir, 1952

Ge~imini lokantaclhkla saglayan ailesine
yardlm elmek i~in insaatJarda ~ahsan evli ve
bir ~ocuk babasl olan Asian BADEM, yurtsever bir Oze sahipti.
Hareketimiz saflanna 1978'de kanlan ve
onceleri legal olarak i~c;:i ve $Offirler arasmda
~ahsma yiin1ten Asian BAD EM, lasa sure
ic;:erisinde somiirgeciler tarafmdan aramr duruma gelinee larsal kesimde propaganda Vt
orgiitJeme faaJiyetJerine katddl. Kararl..t. fedakar ve gii~lii kitle iliSkilerine sahip olan bir
kisilige sahipti.
KIZII hafta kampanyasmda siirdiiriilen

aktif ~a1lsmalara kaql, 8ZgJniasan diisman saldlnlan sonueu bir~ok devrimci katledilirken,
bir ~ogu da yakalarup zindanlara doldurulmustu. Asian BADEM de Nisan 1980'de bir
ka~ arkadaSlyla birlikte yaka1anmlS ve iki gUn
sonra aglT iskenceler a1nnda katledilmiStir.
Asian BADEM'in katledili~ bi~imi dilsmarurruZI tammak aC;:Ismdan belirgin bir Omektir.
Asian BADEM'i teslim a1amayan diisman,
onun kafatasHu yOzmiis ve ezerek tarunamaz
hale getinni~ti. Vahset danemini bile geride
blrakan bu barbarbk ka~lsmda yukseltilen
direni~ hi~bir zaman unutu!mayaeaktlr.
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Adl ve Soyadl: Aslall ESEN
Dogum yeri ve YIII: Rabel koyii-Derik,
1956.

Adl ve Soyadl: Halip ESEN
Dogum yeri ve YIIl: Rabet kOyii-Derik,
/954.

Ge~imini toprak agalanna ~a1I~arak saglayan Asian ESEN. evli ve u~ (focuk babasl
olan yoksul bir koyluydu. Hi(f okula gitmemis
olmasma ragmen, gU(f1i.i kavraYISlyla gelisen
mucadeleye en erken kat..tlanlardan biri 01mustur. Olduk(fa kararh ve sagIam bir yurtsever oze sahip alan Asian ESEN, gU'rlu bir
askerdi.
Yurtsever koylUierden olusan koy komitesi
i(ferisinde gorev alan Asian ESt:N, Hareketimizle iliskiye 1977-78 doneminde girdi.
1980'de bir ka(f arkadaSlyla birlikte devrimcilere erzak ve malzeme goturiirken Mensuri agalannln ~eteleri taraflOdan yakalamp
"KUK"a teslim edilmek istenmiS, teslim
olmaYI reddeden ve siddetli bir (fatLsmaya
giren yurtseverler. bu ~atlsmada sehit 01muslardlr.
Bu olayla daha net olarak ortaya 'rlkan
"KUK" He Mensuriler araslOdaki iliskinin
kime hizmeteuigi dost. diisman her kes taraflndan anla$llml$ur.

Ailesinin ge(fimine katkJda bulunrnak
amaclyla mevsim lik is(filik yapan ve Adana'ya
pamuk topJamaya giden Hatip ESEN, gerek
kendi kurtulu$u, gerekse de toplumun kurtulusunun ger(fek yolunu gormekte gecikmemis.
bask.! ve somurii altlnda surdiirdiigii yasanuru
Ulusal 8apmslzhk yoluna adamakta gecikmemistir.
Hareketimizin Mardin yoresinde gelistirdigi (fok yonlii savaSlma ilk kaulanlardan olan
Hatip ESEN, kendi koyiintin orgtitleme
komitesinde gorey almlStL, Kararll ye fedakar
yapislyia halk.!n guvenip saydlp bir koylO
onderi durumunda alan Hatip ESEN. Partimizin 1980'de Ban ettigi KIZII Hafta (21-27
Nisan) (fahsmalan esnaslOda yorede kan i(:icilikleriyle tanman Mcnsuri agalan ye "KUK"un iSbirligiyle kurulan pusuda $chit edildi.
Miicadelcmizi engellemek amaclyla kurulan
bu u(f1O i$birligi (somurgeciler, Mensuri agaIan ve "KUK") ge~ek devrimci saflarla sahte
yiizlerin aynsmaslnl hlzlandmmstlr.

1JS

Adl ve Soyadl: Nedim iM$iK
Dogum Yeri ve YIII: $in:an~Siirt. ( ..)

Orta halli bir ailenin yocugu olan Nedim
iMSiK, $irvan Lisesi'ne devam etmekteydi.
YOrede geymi~te hakim olan siyasi du~un~
celerden annarak. bag.mslzhk~1 ideolojiy;
benimseyen ve Hareketimizin aktif bir sempatizaru haline gelen Nedim iMSiK, yorest!
faaliyetler iyerisinde yer alrru~. yerli gericiiere
kar~1 mucadeJeye katJldlg. gibi, hall:. araslO~

daki propaganda faaiiyetierini de surdurmu~tur.

1980 Yl hnda $irvan'da Hareketimizin
sempatizaru oldugu iyin yerli gericiier taraflndan vurularak ~eh it du~n Nedim iMSiK,
oliimuyJe de yOre halkJrun dii~manlanmlza
kar~1 olan kin ve ncfretini anunru$or.

Adl ve Soyadl: Salih DOGUTEKiN
Dogum Yeri ve Ylli: $irvan~Sjjrt, C...)

1979'Iar sonrasmda ideolojimizin geli~tigi
alanlardan birist olan Sirvan'da, du~iinceleri~
mizi benimseyen onlarca gen~a'ydJndan biri
olan Salih DOGlffEKiN, aktifbir sempatizan
olarak bildiri da~tma afi~ yaplstmna ve
ogrenci-gem;lik iyerisinde propaganda faa-

liyetlerini ytiriitme gibi gorevleri de yerine
getirmi~tir.

1980'de ~irvan'da yerli Bericiler taraflndan katledilen Salih DOGUTEKiN, Ulusal
Ba~m sl zbk Miicadelemizin ~ehitieri araslnda
yer alarak. halklmlzln bagnna gomOlmO$tilr.

III
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Adl ve Soyadl: Davut KURTA Y
Oogum yeri ve Ylh: KlZllrepe. 1947.

Adl ve Soyadl: izuuin ER
Oogum yeri ve Ylh: Saden Koyu-Dedk. (. ..)

Yunsever, orta ha1Ji bir aileden olan Davut
KURT A Y, devrimci mucadeleye KlZlltepe'de
kanIdJ.. Oaha Onceleri "KDP" i~inde uzun sure
faaliyet yiiriitrniiS, 1977'de Partimize sempati
duymaya baSlanustlr.
Kitleler i~erisinde propaganda yapan ve
gelisen mUcadelenin saflanm gU~lendinneye
~ahsan Oavut KURTA Y, ~evresinde ~ok sevilen bir kiSiydi.
Davut KURTAY, 1980 bahannda kendi dukkaru onlinde "KUK"c;:ular taraflOdan
taranarak sehit edildi. Tum y6rede tamnan ve
sevilen bir yurtsever oldugundan, 61funU
r.;:evrede nefretle kmannu~ "KUK"c;:ulann
maskesinin diisiiriilmesini sagJarrustlr.

Orta halli bir kOylii allesinin ~ocugu olan
izzettin ER, daha ~k gen~ iken metropole
gimp r.;:ah~arak ailesinin ger.;:imine katluda
bulunmu~tur.

Hareketimize, geli$en miicadelerun yorede
IoZl$tlga donemde katllrru~tlr. Bildiri da8Jtrna,
haberlesmeyi sagJama g,ibi pratik gorevler ustlenmi~, olduk~a inan~h bir yurtseverdi.
Nisan 1980'de gece Derik'te bildiri da8Jtlrken, Mensuri a!alan tarafindan pusuya
dusuriiliip, esir ahnmlS, " KUK"un ortakhS1yla yapllan iskenceler sonucu a1~ak~a katJedi1mistir. Bu olay, y6rede feodal gericilere ve
"KUK"a kar~:I halkln biiyiik bir nefretJe dolmaslru sagJanlisur.
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Ad. ve Soyadl: Ramazan OZSOY
Dogum yeri ve }'Iii: Dedk. 1960.

Ona l1alli bir ailenin yocugu olarak dilnyaya gelen Ramazan OZSOY, Diyarbakl r
Lisesinden mezun oldu.
Lise yillanndayken yevreden etkile nip
" DDKD" sempatizam olmu$,daha sontaki
dOnemde ise Uiusal Bag,.mSlzhk91 ideolojinin
oolgede geli~mesiyle geryekleri gorerek bu saflara katJ.lnu~tJ..
Hareketimize sempati duyduktan sonra!.:i

sure igerisinde DiyarbakJr ve Derik'te propaganda \e ajitasyon faal iyetlerinde yer alan
Ramazan CZSOY. k.i~iligiyle ve 9a h ~ m a
lanyla de"rimci 6zu temsil eunekteydi.
22 Nisan 1980 giinii "KUK" "e yerli gericiler tarafindan pusuya dii$iiriilup yakalanan Ra
mazan OZSOY. bu gil91er tarafmdan i~
kencede alt;akt;a katJedilmistir.
1

Adl ve Soyadl: Mehmel SOYLEMEZ
Dogum yeri ve }'Iii : Rabeke koyu-Derik.
1948.

H ayvanclhk yaparak ge9i m10l sagJayan bir
ailedendir. Kendisi hi9 okul okumanu~ olup,
daha kilyilk yasta ekonomik olarak ailesine
katkJda buJunmak i9in koyde yesitli biyimlerde
yahsmaya baslanusnr.
Yorede yerli-gericilere kars1 gelistirilen
miicadeleden etkilenerek H a reketimizi destek-

lemis ve yesitli gorevler usuenmistir. Politik
mucadelenin Ioz1Stlg, d6nemde askeri birimJerde de yer alan Mehmet S6VLEMEZ.
Nisan 1980'de " KUK"-Mensuri agalan ve
samurgeciler taraHndan bir yatJsma esnaslOda
yembere ahnarak sehit edilmi~tir.
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Adl ve Soyadl: Hu snu ArE$
Dogum yeri ve YJII: $ eb koyu-Den·k. 1951.

Ge~imini

bir pa~a taprakla sagJamaya
bir koylil ailesinden alan Husnu
A TE~, evli ve 11, ~ocuk babaslydl. Ogrenimini
ilkokul o.~o.neu slrura kadar s11 rdurebilmi ~tir.
Uzun sureden beri Hareketimize sempati
duymakla birlikte, pratik ili~kilerini 7S·den
soma geli~tirdi. Kendi koyUnde ve diger ~evre
koylerde devrimei ~ah~malarda yer alan
Ho.snU ATE~, olduk~a redakar, eesur ve
davaya bagh bir yurtseverdi. Dogr-ulugu ve
a&ir bashh&iyJa yore hallo. tararmdan sevilipsayJlmaktaydl.
30.4.1980 tarihinde Fesih .. . ile birh.kte
sOmUrgeeilerle ~an~maya ginni~, bir gOn
boyunea sUren direnmeler sonunda, iizerlerine
a~i1an panzer ate~iyle vurularak ~ehit olmu~
lam. CatJ~mada gosterdikleri go.~lii direni$ ve
siirekli atbklan sloganlar, direni~te sembolle~
melerini sagJaml$br. Yore hallo.run Hareketimize alan gUven ve baAhh&inlO artmaslOda
onemli biretken alan bu direni$, sOmiirgecilere
ka~ halkmuzm kin ve ofkesini de arttJrffiI$br.
~ah~an yoksul

Adl ve Soyadl: Fesih ...
Dogum yeri ve YJh: Ba10I'a koyu-Derik,
1956.
Ku~o.k bir toprak pa~aslOa sahip olan
Fesih ... , ailesinin ge~imini bu toprailyla saglamaya ~ah ~l yordu. ilkokulu kendi koylinde
bitiren Fesih ... , evli ve iki yocuk babaslydl.
1980'm ba~mda Hareketimizle i1i$kiye girmi~. yerli gerieilere ve te s limiyet~ilere ka~1
verilen mUeadelede aktir olarak yer alml~u.
Paniye bagJl, redakar, o lduk~a eesaretJi bir
yaplya sahip Dian Fesih ... , Yllmaz bir yunsever savaWlyrn.
30.4.1980'de bir arkada~lyla birlikte
(HUsnii Ate$) Derik'ten ba$ka bir alana
giderken sOmiirgeci kolluk kuvvetleriyle kaf$lia$ml$, onlann " dur" ihtanna silahlanyla
ka~lhk venni$lerdir. Clkan ~aU$ma, 24 saat
boyunea devam etmi~, dU$mana kar$1 amanSlzea direnmelerine ragmen devrcye giren panzerlerin taramasl sonueu vurularak $chit
dU$mii$lerdir.
Bu olayda gu~IU biT direni~in sergilenmesi,
sllmUrgceileri biiy11k bir tela$a bogarken,
yorede ve gene Ide direni$i gelenekselle$tiren
bir etken olmu~tur.

\J}

Adl ve Soyadl: Hafil GUNDUZ.
Dogum Yeri ve Yilt: Cermik (SO ya$la-

nnda).

Diyarbaklr'a baglt Cennik kazasmda oWran ve in~aat i~~iligi yapan Halil GUNOOZ,
olduk~a yurtsever bir oZe sahipti. Miicadelemizin geli~ip gii~lendigi ve ozellikIe de feodal
bain ~etelere katll sava~urun yiikseltildigi
donemde, maddi ve manevi oJanakIanyla saflanmlza kanlan Halil GUNDOZ, kendi ~o
cukJan ve yaklnlanrun da milcadeleye ka-

ulmasmda te~vik edici rol oynamaktaydt.
OgJunun devrimci oimasl ve aktif olarak
mucadeleye kaulmaslndan otfirfi silmurgecilerin ve yerli bainlerin hedefi baline geJen bu
yuruever koyliimuz, 1980'de kendi tarlasmda
~all~nSl bir esnada, "DDKD"liJer tarafmdan
kur$unlanarak $ehit edilmi$tir.

Adl ve Soyaw: Sino ...
Dogum Yeri ve YliI: Klzz/lepe

01duk~a yoksul bit yurtsever olan Sino.
kayde ya$anuru siirdiirme olanaw, bulamaymca, KlZIJtepe'ye gOc;:mli$ ve burada at
arabasl ile ta~maclhk yaparak ge~imini saglamaya ~ah$maktayd1.
Hareketimize baglt, verilen her goreve
severek kO$Bn ve en zorlu dOnemlerde bile
fedakirltktan ka~mmayan Sino, "KUK"un
Hareketimiz taraftarJanna saldtrdJ.b donemde
bu gerici gilcun de hedefi haline gelmi$ti.

MaYls 1980'de birgrup " KUK"~u tarafmdan evde oldukIan bit saatte baSllan Sino iJe
karde$i Hemo ve yakmlan alan Mehmet
hunharca kur$una dizilmi$lerdi.
Kendi aileleri ve ~uklanrun gozu onunde
lrur$una dizilen bu sempatizaniannuZin ardtndan halkut sabn tfikenmi$ ve "KUK" denilen
siyasetin ge*k y\iZu daba rahat te$hir edil-

mi$tir.
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A YDINLIK VE DEVRiMCi
Guntle donuk almek
s/ogamdlr biT devrimcinin
aydmilga tutkundu,.
funku 0
pml pm/ ge"fege.
()nun gidasl
ge~eklir Ciinku
once insan gerreji
insam guzellestinnenin
USIQSlillr

devtimet

bi, heyke/trot gibi
ya da biT bahflvan
fifekleri ok$ayan-budayan

Gerrekn"r biT devrimci
y alm-keskin biT kllzf gibi
hayaulT bir devrime;
katl-sen aClmaslZizgl gibi yalamm
giinell! donuk yalar devnomci
korkmaz runkr'l gozlen aydmilktan
ve naSI/ YO$lyorsa

giinef/e gor g6ze
giineSI! donuk 6/u,

biT devnomci.
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Adl ve Soyadl! Ahmet CELiKTA$
Dogum yeri ve )'Ih: Kurdeminik k6yu-

Ela:lig, 1960.
,

,
"

•
Faaliyet alanlannda Omer ve Hemo too
isimleriyle tarunan Ahmet CELiKTA$,
maddi durumu iyi olan bir aHenin ~ocugudur.
Liseyi bitirdikten sonra egitim enstitOsOne
ka}'1t yaptmru~, ama siyasl nedenlerle devam
edememi~tir.

Hareketimizle iIi~kisi, 1976'ya kadar uzarur. ilk donemlerde O#renci-genylik arastnda
siirdiirii.len faali yetlere aktif bir ~kilde katllarak ulusal kurtulu~yu du~fmcenin yorede
laban bulmasma yardtmci olmustur.
Oldukt;:a cesur, kararil ve fedakar ozelliklere sahip olan Ahmet CELiKTA$, miicade-

"

,

"

,

•

lenin geli$mesi oniindeki engellere kaI"$1 geli$tirilen askeri eylemlere de aktif olarak katllnuSllr. Aynca semt sorumlulugunu da iist\enmistir.
22 Nisan 1980'de Pertek'in PlOariar nahiyesinde fasistleTle giriJen t;:abSmada, biT f~is
ti cezalandlOp. birini de yaraladikt6n sonra
vurularak sehit diismiistiir. Fasistlere karSI
mOcadelede sehitdusmesi yOrede bOyGk yanla
uyandirdi. Kitlelerin bu giiruha ka'11 olan kin
ve nefretlerini artbrarak, faSistlerin sonunu
daha da yakmlastlrdi.

Adl ve Soyadl! Abdulkadir ZANA
Dogum yeri ve }'lh: Ceyianplnar, 1963.

Annesinin yabsmaslyla geyimini sagIayan
yok-sul bir ailedendir.
1979'larda Ceylanpmar'da Hareketimiz
saflannda miicadeleye katlldl. K6ylmiik arasmdaki orgutleme faaliyetlerinin yaruslra
askeri alanda da gorevler aldl.
Cok genry olmasma ragmen olgun ve kiUe-

lerle kaynasabilen bir ozellige sahipti.
Ma}'1s 1980'de KlZlltepc'nin $Ikevtan
k6yiinde sOmurgeciler taraflndan ~hit edildi.
Olay, yore hallamn diismana olan kinini
daha da bilediginden cenaze tOrenine oldukya
kalabahk bir kitle kattldi.
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Ad, ve Soyadl: Adif YA VUZ
Dogumyeri veyth: Qesra Qenco koyu-Derik,
1962.

Oldukc;ayoksul ve yurtsever 6ze sahipolan
bir ailenin ~ugu olan Adil YA VUZ, ilkokuldan sonra okuyamarru~tJr.
1980'de Hareketimizle laJlJ$mJS ve klsa
surede sempatizaru haline gelmi~tir. Somurgecilere ve ham feodallere kalll mucadelede,
gucu orarunda yaba sarfetmi~, Partiye ve
davaya baghb8J.ru her flrsatta karutlarru~ bir
yurtseverdi. Ozelliklerinin ba~mda ise gUyJii
bir SaVa~yl Olmasl gelmekteydi.

1980'nin MaYls aYlnda bir arkadaSI (ibrahim ALAN) ile birlikte feodaller ve
" KUK" culann i~birlig;yle kacmhp alc;akca
katledildiler. Adil YA VUZ'un cesedi de tUm
aramalara ragmen bulunamadI.
Olay, yorede buy11k yanlulara sebep oldugu
gibi, kalll-devrimci guc1erin salt devrimcileri
deg;l, tiim bir yurtsever hallo hedenediAini
karutladI.

Ad. ve Soyadl: ibrahim ALAN
Dogum yeri ve ytll: Qesra Qenco kOyu-Derik.
1962.

Oldukc;a yoksul, yurtsever bir ailenin
cocugu olarak dunyaya gelen ibrahim ALAN,
ilkokul mezunuydu.
1980 ytbnda Hareketimizle i1i~ki geli~tir
miS, gelisen mucadelenin etkisiyle klsa surede
aktif sempatizan haline geimi$tir.
iliSki kurdugu gunden beri cevresinde propaganda faaliyetlerinde yer alan ve tUm

,Ocuyle Partinin guc1enmesi icin cahsan
Ibrahim ALAN, Davaya bagh, cesur ve
fedakar bir yaptya sahipti.
Ma)'ls 1980'de dagda hayvan otlabrken.
Mensuri agalan ve "KUK"c;ular wafmdan
yakalarup, Slrf PKK sempatizaru oldugu ic;in
a1cakc;a katledildi. Cesedi imha edildilinden
izine rastlanamadl.
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Adl ve Soyadl: Vahdettin 6ZUPEKCE
Dogum yeri ve Y1h: Van, 1956

gma kavu~arak utif bir c;ahSmaya aUlml$t1r.
Okul ioinde ve c;evresinde yiiliitOlen pratikOrgiitsel faaliyetlere katdan, verilen her g6revi
tereddiitsiizce yerine getiren ve en zor k~u1larda dahi oe$itli eylemsel-pratik faaliyetleri
iistlenen Vahdettin OZUPEKCE. somurgecilerin dikkatini oldugu kadar reformist milliyetoi1erin de dikkatini iizerine oekenlerden
birisiydi. "UDG"denilen reformist birligin kuru
IU$unun hemen ardmdan saldmya geoen reformist milliyetc;iler onlarca devrimcinin kamna
girmislerdir. iste bu guc;lerden biri olan ve
sOrniirgecilere ka~1 bir tek kursun dahl sLkmayan "DDKD" denilen gUo 1980 ilkbahano
da Diyarbalur Egitim Enstitiisu bahc;esinde
Vahdettin OZUPEKCE'yi alc;akc;a katletmi$tiro Geli~en rnilcadelemizin engellenmesi
amaClnl taslyan bu katliamla reformist milIiyetc;iler kendi yiizlerinin teshirinden ote
birsey elde edememi~lerdir.

Yoksul bir kOylu ailesinden olan Vahdettin
OZUPEKCE, ilk, ortaokul ve liseyi Van'da
okum~, daba sonra iiniversite imtihanlanru
kazanarak 1976'da ODTU'ye kaYlt yapUrnu~ur.

Liseyi okudugu d6nemde, kendi aile yqanu ve oevresinin yoksulluk ioerisindeki durumundan etkilenerek arayl~ ioerisine giren ve
sol fikirleri benimseyen Vahdettin 6zuPEKCE, siyasi yqamma "DDKD"ye sempati duyarak ba~larm$ur.
ODTU'de okudugud6nemde Hareketimizin ideolojisiyle taru$an ve b6ylece daba onceden de araw&! 06zum yoluna kaVUljan
Vahdettin oziiPEK<;E, Jusa sl1reli bir arar
urtna ve inceleme sonucu bu g6~leri
kavrayarak, Hareketimizin aktif sempatizanlanndan biri haline gelmi~tir. O. kendi
sahasmda ve genolile ioerisinde bu golii~lerin
propagandaslru yapml$. ve okul ioerisinde de
verilen her gorevi buyilk bir ozveriyle yerine
getirtni$tir.
Daha sonraki donemde gerek maddi durumunun elvermemesi, gerekse de kendisinin
Kl1rdistan'da kalmak istemesi sonucu
ODTU'den aynlarak Diyarba!or Egitim
Enstitilsiine kayn yapUran Vahdettin ozOPEKCE, burada Ulusal Kurtulu$ Miicadelesine daha fazla katktda bulunabilme olana-

,

Vahdettin 6ZUPEKCE, vurulup yere
sonra da sloganlar hayklfarak kinini
ve nefretini bu karanltk gOc;lerin yOziine
hayklrmlsur. Hastaneye kaldmldlktan sonra
da 11 gun ya$aYlp buradaOlrniistiir. Olay, Van
ve c;evresinde de "DDKD"nin te~hirini ruzlandLran bir etken olmu$tur.

dii~tiikten

lS I

Adl ve Soyadl: Hasan ...
Dogum yeri ve )'III: Xerabeba k6yu-

Nusaybin, 1937.
Kalabahk niifuslu yoksul bir ailedendir.
Ailesi geyimini bagClhk ve hayvanclhk yaparak saglamaktadIr.
Y6rede geli~en mucadelenin etkisiyle yurtsever olarak saflarda yer alnu$, yine bu

duzeyde bazl g6revleri iistlenmi~tlr.
MaYls 1980'de tarlasmda yab~lrken
"KUK"yular tarafindan pusuya dii~iiriilerek
katledilmi$tir.

Adl ve Soyadl: Hal:k'/ POLAT
Dogum yeri ve }'Iii: Fik k6yii-Siverek,
1947.
Evli ve 2 yocuk babasl olanHakki POLAT,
hiy bir mal varhgma sahip olmadJg..ndan ailesinin geyimini sagIayabilmek iyin ye~itli yerlerde
yobanltk yapmaktaydI. 1978'den 80nra Hi!van'da Karayollannda i~yi olmus ve evini
buraya ta$lnuStl.

Hilvan'da gelistirilen Bagtmslzhk ve Ozgfrrliik Mucadelesinden etkilenip luzla Hareketimizin sempatizaru haline gelrni~ti. 3 Ma}'ls
1980 giinu Bucak'm yapulculan tarafmdan
G6ktepe koyiinde daga kaylfllnus, ancak cesedine dahi rastlanmanuSbr.

Adl ve Soyadl: isa DEMiRCi
Dogum yeti ve }'III: Hodra koyu-Siverek,

Ad, ve Soyadl: Mehmet AYATA
Dogum Yen ve YliI: Siverek, ( ...)

1333 ( hieri takvimine gore)
Geyimini yanclltk., giindelikyilik vb. i$ler
yaparak saglayan isa DEMiRCi. evli ve 5
yocuk babasl olan yoksul bir koyliiydii.
Partimizin asiretyi-feodal hain gUylere
kar~1 gelistirdigi mucadeleden etkilenerek
yakln i1iSki iyerisine ginni~ti. Bir yurtseverin
yapmasl gerekenleri fazlaslyla yerine getiren
i sa DEMiRCi, 9 MaYis 1980'de Bucak
yapulculan tarafmdan kaylnlnus, sonuyta aldbetinden haber ahnamanusur.

S6miirgeci fasist TOrk devletinin, Kurdistan'daki ternel dayanak1anndan birisi olan
ve yore balklm iliklerine kadar somiirUp, kole
lestiren hain M.Cela! Bucak'a karSt Hareketimiz onderliginde basiaulan sanh mOcadeJeye
kaulan ve bu ugurda carum feda eden onlarca
yurtseverden birisiolan M. AYATA,1980'de
Siverek'te girilen biryabsrnada vurularak sehit
olmuStur.
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Adl ve Soyadl: 2iiIjU TURK
Dogum yeri ve }'Ih: Qesra Qenco-Derik.
1958.

Orta halli yurtsever bir aileden alan ZUlfii
TURK, evli ve 2 !;ocuk babasldlr. Devrimci
diisiincelerle. Hareketimilin saflannda tarusan Ziilfii TURK, ilkakul mezunuydu.
Yurtsever bir ailenin !;ocugu alan ZUlfii
TURK, faaliyetler icerisinde aktif olarak yer
almlS, oleUikle koyHiliik i!;erisinde !;allsmalar

yOruunU$tU. Olduk!;a gu!;1U SaVa$!;1 OleJliklere
sahipti. Halkla iliSki kurmada oldukca una,
Parti kararlanna uyan, fedakar bir propagandaclydi.
Haliran I 980'de Derik'in Kenmrara k6yOnde "KUK"!;ular tarafmdan pusuya dil$un1lerek al!;akca katledildi.

Adl ve Soyadl: Nezir ABAK
Dogum yeri ve Yilt: KlZllk6y.Derik, /954.

g~'ric llere

karSI mUcadelede Harekctl mi<:'!
maddi ve manevi destek sag!aml$. saldinlara
kar$1 askeri alanda gorev alml$tJ.
Haliran 1980'de Derik'in ~aban koyu
yaklnlannda "KUK" tarafmdan pusuya dii~ur(i1erek katledilmistir.

E vii ve iki !;ocuk babasl alan Nezir ABAK,
ge!;imini mevsimlik islerde !;ahsarak saglayan yoksul bir ailedendir. Kendisi ilkoku l
I, lelunudur.
Bask! ve s6muruye karSI kin ve neflcu ,.
dolu alan Nezir ADAK, miicadeleden yana
alan yunsever bir KiirdistanhydI. Yerli

ISS

Ad, ve Soyadl: Sadlk ....
Dogum yeri ve }'th: Siverek. (. ..)

Hareketimizin aktif sempatiza.nJ.anndan
bin olan Sadtk ... ortahalli bit ailedendir. Kendisi de ~ahGarai ailesinin ge~imine katluda
bulunmaktayc;h.
SwyOnetim kOGullannda, dUGmanm en
apr baslo ve operasyonJanna ragmen, feda·
karca gOrevler iistlenen ve verilen her i~i
severek yerine getiren Sadtk. .. 1980 bahannda

b.ltukl~,

uzun sOren i~kencelere ragmen
istegini yerine getirmeyince gozl1
dOnml1~ fa~isl cellatlar tarafmdan 23.6.1980
gOnil hunharca kaUedilmi~tir. Olay, s6mUrgeci
f~istlerin umdugunun tam tersine, halkuruzm
mucadele azmini bileyen, dii~mana kinini
artbran bit etken olmU$tur.
dl1~mamn

'57

IS8

Adl ve Soyadl: Sinan A YATA
Dolum Yen ve Yilt: Siverek, (. ..)
Siverek'te feodal e~kiya ~etelerine kafll
politik milcadeleye kablan binlerce
yurtseverden birisi olan Sinan A Y ATA ,
1980'de Siverek' te ~Ikan bir ~au s mada vurularak ~ehit olmu~tur.
ba~lablan

Adl ve SoyadJ: Huseyin KANPAK
Dolum yeri ve )'Iii: Sjverek, 1930.

Olduk~a yoksul bit ya~anbsJ olan
Hiiseyin KANPAK, yqanu boyunca en tortu
islerde ~ahsarak ailesinin ge~imini saglamaya ~ahSmtStJr.
Ekonomik ve sosyal olarll.k ~ektigi slkmulann etkisiyle devrimcilerin baslatug.. mucadeleye katklda bulunmus ve y6rede reodal hain
r;:etesme kaflJ savaSlma aktif destek 01mustur.
18.6. 1980 giinU Siverek' te eskiya Ducak
~ete si tararmdan taranarak sehit edilmistir.

AdJ ve SoyadJ: eelal KORELi
Dolum yeri ve )'til: TlTblk k6yu-Hilvan,
( ..)

Zengin bir aHenin r;:ocugu olarak dllnyaya
gelen Celal KORELi, Siverek'te yaub bOlge
okulunda okumaktaydl..
YOrede gelisen mucadelenin etkisiyle Hareketimiz saflannda yer alan ve aktif bir sempatizan haline gelen eelal KORELi , okul
tatilini ge~innek uzere gittiAi kOyiinde 15
Haziran 1980'de Ducagan eskiyalan tarafmdan kursunlanarak serut edildi.
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Adl ve Soyadl: Hasan YILMAZ
Dogum yeri ve ysh: Bayramgazi k6yil
Pazarclk-Mara$, 1959

Adl ve Soyadl: Sadun KURAL
Dogum yeri ve ysh:Alimi$mi$ koyilAd,),aman, /957

Onahalli bir ailenin c;ocugu olan Hasan
YILMAZ. ilkokulu koytinde, onaokulu ve
sanatokulunu da M ara~' da okuyarak elektrikc;i

Ortahalli bir koylii ailesinden olan Sadun
KURAL, daha gen(( yasta ailesinin gec;imi
ic;in c;e~itli i~ l ere girerek <rah~maya ba~la
mlstir.
Slkmularla dolu olan ya$amlOlO da etkisiyle ilerici diisuncelere sahip olan Sadun
KURAL, tasldlg. yurtseverozelliklerini, 1973
ler sonraSl hlzla geli~en ulusal kurtulusc;u
dfi$iincelerle birlestirerek I 979'lar da Hareketimize sempatiduymaya ba~lamISllr. Yoresinde
siirduriilen faaliyetJere kaulan ve bildiri dag.trna, af1$ asma, sOzIO propaganda yapma gibi
gOrevlerin yanlslra feodal e~kiya c;etelerine
kar~l verilen miicadeleye de aktif olarak
kaulmlstir.
Aktif ve fedakar kisi1igiyle. kitleler arasmda sevilip saYllan bir devrimci olan Sadun
KURAL, Partiye bagh, cesur bir yaplya da
sahipti. 1980 bahannda "KUK" denilen reformist-milliyetc;i gU(( taraflOdan alc;:akc;a katledilen Sadun KURAL'm Olumu yore halk!
Ozerinde 6nem1i oranda etki blfaktiSl gibi,
"KUK"c;ulann da bOlgede birdaha bannamamaSIOi beraberinde getinnistir..

olmu~tur.

Daha Kti((tik ya~ta ilerici dti~uncelere
sahip olan ve milcadelemizin y6rede hlzla
taban buldugu 1978'ler de Hareketimize sempati duyan Hasan YILMAZ, daha 0 andan itibaren ((evresinde bu du~Uncelerin propagandaSlru yapmaya, gen((lik i((erisinde tartlsmalar
a~arak aydm-gem,ligin bu dti~tinceleri benimsemesine ((ah~m l lillr. 6zverili ve fedakar
yaplSlyla 'Yevresi tarafmdan sevilip saYllan bir
devrimci olan Hasan YILMAZ, yash-gen((
tum insanlarla kayna~abi1en dusuncelerimizi
tum kesimlere g6ttirebilen 6zelliklere de
sahipti. 6zellikle sosyal sovenizme k~1
yorede yiiriitiilen mOcadeleye aktif olarak kallIan Hasan YILMAZ, azgm sosyal-liQven gu~
lerden birisi olan " PDA" tarafindan 18 Haziran 1980 giinii C;oky9.$arlar k6yiinde aJc;akc;a katledilmistir.
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Ad, ve Soyadl: Ahmet YETKiN
Dogum yeri ve YlIi: $ahpe/i kayu-Hi/van,
1958.
Y6renin feodallerinden zengin bir ailenin
r;ocugu olan Ahmet YETKiN, liseyi bitirmisti.
Gerici bir aile r;evresine sahip olmaslOa
ragmen, ta~adJ&t diiliist 6zelliklerle devrimci
dilsilnceyi biitiinlestirebilenAhmet YETKiN,
1978' lerde yorede hlZla geHsen miicadele saflanna katlldt.
Oldukr;a zeki, davaya bagl! ve cesurozelliklere sahip olan Ahmet YETKiN, Hilvan'da
ve r;evre k6ylerde propaganda ve 6rgiitsel faaliyetlerin yaruslra askeri alanda da yer aIJIllS,
gilr;lil bir asker oldugunu da karutlaJIllStl.
E vii ve bir r;ocuk babaSlChr. Kendi aile
r;evresiyle siyasi nedenlerle araSl bozulmus,
Siileymanlar ve Bucaklar'a hizmet eden kardeslerine karsl da aymm yapmakslZln savasmaSlru bilmistir.
Siyasi diiSiincesine baghhkta iistiin bir
6mek sergileyen Ahmet YETKiN, ryevresinin

tlim baslolanna ragmen tutarh bir mlicadele
yiiriitmlistiir.
9.6.1980 tarihinde kendi yalonlan ile
Bucak r;etelerinin ortaklasa kurduklan pusuda
al1Yakr;a katledilmistir.
Ahmet YETKiN' in mlicadelesi, Kurdis-tan gerryekligini kavramak ar;lsmdan glir;lii bir
6mektir. 0, miicadelesiyle, s6mlirgeciligin
toplurnumuzu ailecilik ve asiret baglan gibi
1YagdlSl olryuler irrerisinde bogma 1Yabalanna
karSI, ulusal ve top[umsal degerlere sahip
1Ylkma gibi soylu bir amaca hizmet etrnistir.
Diismarun tlim oyunlanru bosa 1YLkaran bu
guryhi omek, somurgeciler ve gerici mihraklann en rrok saldmhklan ve ryarpltmaya rrahStlklan bir gel'1Yek.1ik olmusrur. Onun pratigiyle anlam kazandJrrlI8I ailecilik. kabilecilik ve asiret gericiligine karsl miicadeie,
baSimslZhk SaVa~lJIllZ iryindeki onemini daima
koruyacak ve bizJere yoJ gosterecektir.

Adl ve Soyadl: Selahattin 6ZDEMiR.
Dogum yeri ve Ylh: GulluhOyuk k6yu-Isla-

Adl ve Soyadl: Hamza YAZGAN
Dogum yeri ve YlIi: Diyarbaklr, ( ..)

hiye, 195$
Ekonomikdurumlan iyi olan aydtn bir ailenin ryocugu olan Selahattin 6 ZDEMiR., egitim
enstitiisiinii bitirmisti.
Devrimci r;ahsmalan "TsiF" saflannda
basiarrllS, Hareketimizin gelistirdigi miicadelenin etkisiyle saflanrruzda yer almlSbr.
Okudugu d6nemde Maras'ta amat6rce faaliyetlerde yer aIJIllS, Islahiye'de genr;lik i1Yerisinde faaHyet siirdiirmiistii. Oldukr;a soguk
kanh, kitle taraflOdan sevilip saYllan bir 6zellige sahipti.
Haziran 1980'de islahiye'de fasistlertarafmdan katledildi. Onun katledilmesi y6rede
fasistlere karsl olan kin ve nefreti daha da bii-

Yurtsever bir ailenin ryocugu olan Hamza
YAZGAN1n, devrimci y~anu Hareketimizle
basladt. Her y6niiyle gii1Ylli bir proleter olan ve
yaptl&t her gorevi bliyiik biT sorumluluk.1a
basaran Hamza YAZGAN, guven veren bir
yaplya sahipti.
1980'10 bahannda Diyarbalor'm BagIar
semtinde polis tarafmdan yakalanan ve polisin
istedigi hi1Y bir bilgiyi vermeyen Hamza YAZGAN, evine gotliriililp ailesinin g6zii onilnde
kur~unlanarak katledilmi$tir.
Yorede duyulan bu olay, somiirgecilere
karSI alan kin ve nefreti birka1Y kat daha arttlrnuS ve Partimizin savasmuru daha da gii1Ylendirmistir.

yiittil.
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Adl ve Soyadl: Ahmel DEMiR
Dogum yeri ve yth: Omerli-Mardin, }960.
dG ~mana hi~

Bir demiryolu i~~isinin oglu olan Ahmel
DEMiR, daha lise }'lllanndayken devrimci

lere ragmen

dU~Gncelerie taru~ml~tlr.

O'na, hertGriG i ~ kence ye ragmen boyun
egdirtemeyen s6 mGrgeci- fa ~ i s tler, acizliklerinin bir karut! alan al~ak~a einayetleriyle
i~keneede katieuni~lerdir. Cezaevlerinde direni~in yuksehilmesinde ve Partinin savunulmasmda bir nefer olarak gogsunu siper eden
Ahmet DEMiR, ~erefli bir olUmle direni~
~ehitlerimiz arasma katllnu~t!r.
Dnun i~keneedeki direni~i, yorede halka
guven vermi~, yolda~lanrun mueadele azmini

78' lerde Hareketimiz saflannda yer alml~,
gen~lik arasmda yuriitiilen ~ah~malara katllnu~, egitim cah~malanm sGrdGrmii$tGr. Aynea mahalli garevlerle kay list komitesinde yer
alm'~tlr.

Partiye bagh, ~ah$kan ve kararh bir
devrimci olan Ahmet DEMiR, 1980'de
yarede samiirgeei kolluk ku vvetlerinee ba~latl
Ian yogun operasyonlarda yakaJarup gazaltlna
almnu~tl. Tutukluluk siiresinde yogun i~kence--

bir bilgi verme--

mi~tir.

bilemi~tir.

Ulusal Kurtulu~ Mueadelemizin geli~ip
boyutlandt&i1979-80 doneminde yogunla~an
kar~1 saldtnlarla birlikte. dava ugruna ~ehit
dii~en ve kanlanyla bagJmslzhk agaelru sulayan yiizleree ~ehidin halkasma bir yenisi de
1980 yazmda Diyarbaktr'da eklendi. Feodallerin gudlimunde olan reformist Kurt kG~uk
burjuva gii~lerinden "KUK"un Hareketimize
yanelttigi azgm saldlOlarda Be~ir ... adl!
yurtsever sempatizarunuz da hayauru kaybetmi~ ve onurJu bir 6liimUn de omegi haline gel-

Ad, ve Soyadl: Be$ir ...
Dogum Yeri ve Yth:...

mi~tir.
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Adl ve Soyadl: Hem o ...
Dogum Yeri ve Ylh: KlZIltepe.
Hareketimizin aktir sempatizanlanndan
olan Hemo, Klziitepe-Bahoy:elievieide urak bir
tarlada bahytvanhk yaparak ailesini geoy:indir·
meye oy: ah ~ an yoksul bir KurdistanltydJ .
Partimize duydugu sempati yUzunden
somurgedlerin ve diger gerici .guoy:lerin hedefi
olan veHaziran 1980'de"KUK"unyaptlpkat·
liamla $ehit olan Hemo, bu haio guruh
kaIllsmda taklndJit kararb tutum i1e halka
guven ve cesaret vermistir.

Ad. ve soyadl: Mehmet ...

Sino ve Hemo Be aym katliamda ~hitolan
Mehmet, Hareketimize taraftatolan ve maddimanevi alanda mucadeleye katloda bulunan
aktir yurtseverJerden birisiydi.

Ad. ve SoyadJ: Rl/at ...
Dogum Yeri ve Ylil: Batman. (... J

tl areketimizin aktir taraftarlanndan birisi
olan RJ fat .... gerid asiretoy:i yaplya karSI verilen sava~lma maddi ve manevi olarak destek
\'eren yuzlerce taraflannuz gi b ~ sbmurgecilo--

rin ve onlann yerl. u$aklanmn dusmanltgaru
kazannuStl. Bu yurtsever, 1980'in Temmuz
aytnda Batman'da Ramanhlar tarafmdan
aloy:akya katledildi.
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Adl ve Soyadl: Meder ASLAN
Dogum Yeri ve YIII: Siverek, ( ..)

Adl ve Soyadl: ihsan ...
Dogum Yeri ve YliI: Glresira koyu-Batman,
(., ,)

Yerel ~al.J$malar i~erisinde yer alan ve
Siverek'te Bucak e~kiyalanna ka~1 verilen
sava$lma aktif olarak kaulan Medet ASLAN,
$ehit oldugu donemde silahh birim sorumlusuydu. Kitleler i~erisinde propaganda faaliyetlerine dekal:ilan MedetASLAN, 1980'de
Siverek'ta jandannalar tarafmdan vurularak
sehit edilmistir.

Batman i~erisinde ve ~evre k6ylerde so.rdurulen propaganda ve eylemsel faaliyetlerde
aktif olarak yer alan ihsan, Hareketimizin
inan~h ve kararh sempatizanlanndan birisiydi.
1980' de kendi koyunde bulundugu bir
esnada oynanan silahtan elkan kursunla sehit
olmu$tur.
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Ad. ve Soyadl: SakI PA YDAS
Dogum Veri ve Ylh: A$aglkiililn~e k6yiiHi/van, 1940.

Yoksul ve yurtsever bir koylii olan SltJo
PA YOAS, yanclhk vb. i~lerde t;:ah$arak
ailesinin get;:imini sagiamaktaydJ..
1978' lerden sonra yorede geli~en Ulusal
Bag.rnslzhk Miicadelesinden etkilenen ve
gucii orarunda davaya katJoda bulunan SltJo

PA YOAS, 1979'da bir kez tutuklannu~br.
Serbest blraiuld1ktan sonra tekrar gorevler ustienmi$, ancak 1980'de Hilvan'da Bucak ve
Suleymaniann ortak olarak yapuklan bir saldmda hunharca katledilmi$tir.

Adl ve Seyadl: Omer ...
Degum Yeri ve YliI: Midyal, ( ...)

Hareketimizin ideolojisinin Midyat'a ilk
girdigi donemlerde saflannuzda yeralan ve
aktiftaraftardurumWlagelen Orner ... , ~1dJ.g.
yurtsever ozellikleriyle yerel gericilerden

Selirn Batte' lerin hedefi haline gelmi$ ve bu
hainler taraflndan 1980'de alt;:akt;:a katJedilrni~tir.
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Sonra ...
radhlerden bir gun
3000 Yli sonra doguyordu yeniden
g6kre ku~uk bir 6jke buiuru;
NEDiR bu yureklerin susuzlugu
agml NEDiR Diye soron.
ilk bakl$
ilk g6z g6ze geli$
ilk SQrlIE$ dagdaki yontuyla
canlandlrdl
suskun
kederli
dii$iinceli adaml
ses verdi.
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Adl ve Soyadl: ismai/ KIRVAR
Dogum Yeri ve Ylh: Sil'erek, 1960.

Yurtsever bir ailenin I;ocugu olarak dunyaya· gelen Ismail KIRVAR., daha ~k gen~
ya$ta ulusal bilince sahip olmu$ ve Hareketimiz saflannda yerini alarak somurgecilige ve
onlann yerli u$aklanna kar$1 sava$lma kanlmJ$tlr. Ozellikle de Bucak ~etelerine ka~1 bar
latllan miicadelenin etkisiyle Hareketimiz
saflannda yer almaya ba$layan, binlerce Kurdistanlmm bilin~lendirilip eyleme kaldml-

masmda, propaganda yapma, bildiri dagatma
ve askeri birimlerde gorev ustlenme gibi i$leri
de yapan ismail KlRVAR, gen~ olmasma ragmen, kitleler i~erisinde eOOn bir~ah$ma ortaya
koymu$tur. Bucak a$iretine mensup e$kiya
~eteleriyle slk slk girilen ~au$malardan birisinde, 1980'de Siverek'te vurularak $ehit
olmu$tur.

Ad. ve Soyadl: SeUm BA YSAL
Dogum yeri ve Yilt: $ikeftan kQyu.Hasankeyf, ( ...)

Ailesinin durumu yoksul olan Selim
BAYSAL. $ehit dustugunde Iiseyi okuyordu.
Devrimci mucadelesi. Hareketimizle iii$kiye ge~tikten sonra b8$layan Selim BAYSAL,
Batman i~inde mahalle komitesinde yer
altyordu. Fedakar ve ~ah$kan ozelliklere
sahipti.

... 1980 }'Ihnda polisle girdigi ~an$mada
mennileri bittikten sonra yakalanan ve orada
mfluna dizilen Selim BAYSAL, slogan1ar
hayIurarak $Chit dii$miistiir. O'nun direni$i ve
kararhh&1. yore halIurun mucadeleye olan
inanclru daba da pekiStirdi.

I7l

Adl ve Seyadl: Turkan DERiN
Degum yeri ve yth: Kara ko~an-Elaz lg.
/96/

Yoksul kokenli bir aileden gelen Turkan
DERiN, Ulusal Kunulu$ Miicadelemizin
gelisrneye baslamas I ile birlikte, sempati duymaya ba~lamlstlr. Ogrenci gem;lik arasmda
propaganda faaliyetleri YUrUtmesinin yanlSlra,
~evresinin de ulusal kurtuluS~u du~uncelerle

aydmlatLlmaSI dogrultusunda yogun ~abalar
harCarnl$tlr.
8.7.1980'de s6murgeci kolluk kuvvetleri
ve l\ian-muhbirlerin ortakla$a kurduklan bir
pusuyla kaT$ua~an devrimcilere yardun ederken ~ehit d(j~tii.

1;5

•

AdJ ve SoyadJ: Zubeyir A LPTEKiN
Oogum yeri ve }'lit: Nusaybin, 1966.

Ad! ve Soyad!: Abdiilkadir ...
Dogum yeri ve Ylh: Nusaybin. {.. .}

Yoksul biT aHenin ~ocugu alan Zubeyir

Daha onceleri "KOP" saflannda yer alan
Abdillkadir, evli olup gecimini $of6r1tik yaparak sagJamaktaydl.

ALPTEKiN, ~ehit oldugu zaman ortaokula
gidiyordu.

Daha yocuk denecek ya~ta olmasma ragmen, geli~en mucadeleden etkilenerek Ha-

Partimizle i1i$kiye ge¥tikten sonra, verilen
her turlij gorevi hemen yerine getiren, cesur,
auigan ve kararh bir ki$ilige sarupti.

reketimizin aktir sempatizaru haline gelmi~ti.

Verilen hie; bir gorevden kacrmac:iLg. gibi, kendi
ya~mdaki insanJann da bir yok iSi ba~anyla
yerine getirebilecegini savunmaktaych. Parti
kararlanna sonuna kadar bagb kalnus, surekJi
kendisini gelistinneye cahsnusu.

1980'de "KUK"la t;:au$malann yogunla$-

tls! bir donemde, tek tarafh olarak ba~latllan
ate~kes bildirisini da81tuxen " KUK"t;ular
tarafmdan katledilmi$tir.

Y/5rede "KUK" ile giriIen c;:atJ$maIaroone-minde (1980) yine bu gue tarafmdan pusuya
do.$iirOliip katledilmi$tir.

!17

Adl ve Soyadl: Haydar 1$IK
Dogum yeri ve yth: Hasankeyf

Yoksul bir ailenin yocugu olan Haydar
I ~IK. HasankeyfbeJediyesinde crah~arak gec;imini sagIamaya crah~rnaktaydl.
Hareketimizin yorede feodal·kornpradorlara k~1 verdiA,i mllcadelenin etldsiyJe ideolojimize sernpati duyan ve maddi-manevi

olarak bu rniicadeleyi destekleyen Haydar
I~IK, gerici Raman a~ireti tarafindan 30 Ternrnuz 1980 gunll Hasankeyf belediye ba~ka
ruyla birlikte kaC;lnltru~ ve i~kencelerle
katledilmi~tir.
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-.....
Adl ve Soyad!: Ali ARlt;
Dogum yeri ve fill: KlZIltepe, r.,.J

Ad. ve Soyadl: YusujKUS
Oogum yeri ve }'Ih: Dersim, 1961.

Ailesinin ge~im ine katklda bulunmak
amaclyla daha kut;:iik ya~ta ye~ itli i~lerde yah~
maya ba~layan YusufK U$, somurgecilerin ve
sosyal-$Ovenlerin basklsl yuzOnden liscyi
yanda terk etmek zorunda kalml~tI.

Ali ARIC. yoksul bir ailenin ~ocuguydu. O.
ailesine yst(ilmci olabilmek i~in daha kU9Uk
ya~ta c;:ah~maya baslaml$, ylrakhk, manavcillk
gibi isler yaparak katkJda bulunmaya yah~
miSt!. Ali ARIe, Miicadelenin gelismesiyle
Partimizin aktif sempatizaru haline ge1misti.
S6miirgeciligin tum aClianm kendi yasanunda bilen Ali ARIC. bu katlarulmaz
yasama karSI hayauru ortaya koymaktan

Kendisinin devrimci olmasmda bllyuk rolu
olan agabeyi Hasan Ku~'un ~ehit olmasmdan
sonra scmpatizanllktan aktif devrimcilige
geyerek mlicadeleye devam etmi~tir.

c;:ekinmemis ve bir sempatizan olarak hergoreve
severek kosmustur. En tehlikeli kO$ullarda
kuryelik gorevini cesaretle ve basanyla yerine
getirdigi gibi, bildiri dag-tma vb. islerde de yine
gorev ustlerunekten ~kinmemi$tir. Ali ARIC.
Kurdistanh bir yurtsever olmarun gereklerini
kavranus ve bunu kendi pratigiylc de karutlanu~ biridir. Tum bu 6zellikleriyle PKK onderJigindeki Kurdistan Ba&imslzhk Mucadclesinin kararh bir ncferi olan Ali ARIC. yoredcki
ilkel vc kU!;Uk-buljuva milliyct!;i1erinin de
hedefi haline gelmi~ti. Nitekim Ali ARI<;:.
" KUK" un I 980'de PKK ~ahsmda Kurdistafl
8a&imSlZhk Mikadelesine ka~1 b~lattlgi
azgm saldInlann ilk ~ehitlerinden olmu~tur.

Oldukya direnyli kararh vc zorluklara ka~1
dayarukh olan atak bir ki~ilige sahipti. Hcnuz
~k geny olmasma ragmen olgun davraru~lanyJa kitleler arasmda seviJen bir ki~iydi.
S6miirgeci kolluk kuvvetleri ve MiTin
bash ve tehditi altmda bulunan Yusuf KU$,
30 Temmuz 1980'de evine giderken polisin
kurdugu pusu sonucu alyakya katledildi.
O'nlln

kal1e~ye

katledilmesi, yore halhrun

du~mana olan kin ve ofkesini daha da peki~ti

ren bir etken oldu.

1~1

Fakat senin evlallarmm
daha ba$ka oldu yazg/SJ
(atladl sablr ta$1
~'e ~atladl

tohumu acmm
ve oike agaclfi$klrdl ondan.
Ve gaklere baglanan umudun
sonu geldi.
Umut biziz, kendimiz!
Biz ki, dunun
Kalelen";
~Iplak Irgallar
kahve plantasyonlannda:
Biz ki, a~ her zaman,
her zaman susuz,
biz ki. aydmhktafi
yoksun;
k6r. cahil.
ve bildigimiz tek okul
ejendilen·mizin buyrugu, ..
Augustino NETO
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Adl ve Soyadl: $ukru MAN
Dogum yeri ve Yl h: Fik koyu-Hilvan, 1959.

1959'da Irgat~lhk ve yanClhk yaparak
sagJayan yoksul bir ailenin ~ocugu
olarak diinyaya gelen Siiklii MAN, ilkokuldan
sonra okula devam edememi~, ~e~itli i$lerde
(f:ah$lp ekonomik olarak ailesine yarchmci
olmaya ba~lamJ$l1.
1978'den sonra Hilvan'da Siileymanlara
kar$1 geli$tirilen miicadelenin etkisiyie Hareketimiz saflanna kaniml$tlr. Hilvan ve
ge~imin i

~evresinde

yiiriitiilen propaganda yah$malanrun yaruSlra askeri alanda da gorevler iistlenen
$iikrii MAN, fedakar, kararh ve her kO$ul
altlnda ne$esini muhafaza eden bir karaktere
sahipti.
Temmuz 1980'de Hilvan'lO Clmdeli kOyiinde ajanlann kurdugu pusuda vurularak
$ehit dii$tii.

Adl ve Soyadl: Selahattin AKTA$
Dogum yeri ve Ylh: Den'k, (, .)

Niifusu kalabahk olan zengin bir koylii
ailesinden olan Selahattin AKT AS, ilkokul
mezunuydu.
1980' lerde devrimci dii$iince[erle taru$arak, Hareketimiz saflannda SaVa$lma ka-

ganda faaJi yetJerine kaulml~, askeri birimlerde
gorevler.alml$Ur. Oldukya giiylii sava$(f:1ozelliklere sahipti.
Temmuz 1980'de, 2 arkada$lyJa birlikte,
KUK'(f:ular tarafmdan pusuya dii$iiriilen
Seiahattin AKT AS. yau$ma sonucu katiedilmi$tir.

uimJ~u r.

Derik ve koylerinde yiiriitiiien, propa-
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Adl ve Soyadl: FeridlJ.n AKKURT
Dogum yeri ve )'III: AII/ca kayli-MaZldag,

1955_

Kuyuk iiretimle ugrasan \Ie ailesinin gecyimini kendisi saglayan FeridunAKKURT, e\lti
\Ie biT cyocuk babasl idi.
Partimizin yorede gelistirdigi miicadeleden etkilenerek sempatizan haline gelen ve
maddi-manevi her tiirln destegi saglamaktan
geri durmayan Feridun AKKURT, feodal ve

yeTli gericilige kaT$1 biiyiik bir kinle doluydu_
1980 yazlnda Nusaybin'de KUK He
Omerli feodallerinin isbiTligi sonucu pusuya
dilsilriilerek katledildi.
Yorede se\lilen bir kiSi oldugundan, bOyle
alc;akcya katledilmesi yore halkt \Ie yurtsever
kitle tarafindan nefretJe karSllanrru~ur.

Adl ve Soyadl: Hale! KA VRi
Dogum yeri ve )'III: MlJ.sika (A vel/ar) KayliMardin, 1952.

E\lli \Ie 6 c;ocuk babasl olan HalefKA vRi,
dilstiigu donemde Mardin sanayi sitesinde i~cyi olarak cyahsmaktaydl.
1978'de bulundugu yorede Hareketimizin
dilsUnceleriyle tarusan Halef KA vRi. gUcylU
yurtse\ler ozelliklere sahip olup,yerel faaliyetleT iyerisinde orgiitieme \Ie propaganda yall~
malanna kaulmlsu. Cesarctl i \Ie sava~kan biT
karakterde olan Halef K.A vRi, aynca koy ust
komitesinde de gorev alrru~u.
Agustos 1980'de biT ajaru istasyon semtinde cezalamilrma eyleminden sonra somurgecilerle cyausmaya giren bir grup PKK
Sa\laSylS! iyinde yer alan Halef KA vRi,
~ehit

yapng. rehberlikle arkadaSlanru yemberden
irurtarmaslru bilmistir. Ancak dUsmarun, havadan ve karadan amanslz takibi sonucu yeri
desifre edilen Halef KA vRi, kaT$llasu&t
somiirgeci kolluk kuvvetleriyle tekrar t;:au~
maya girmistir. Bu cyau$mada yarah olarak ele
geyml~ \Ie iskencelerle hunharca katledilmistir.
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Adl \e Soyadl: Ff!I':iye KASDE.\fiR {l'f!
Kal1demir

ailf!sil/d~1I

5 ki$iJ

Dogu m Veri \'e Ydl: $ikejtall-Ha sallke,lj, {.. ,J
~iketian koyiinde oturan \'e bir PKK mililarurun ailesi olan bu yunse\'er aile, somurgedlerin ve onlann usa81 Ramanhlann bas hedefi
haUne ge1misli, ~ikeftan koylUleriyle Partlmlzin ortakla$a geli~tirdikleri mGc adele kar~I smda tutunamaYlp ka~ m ak ve te slim olmak

zorunda kalan geriei a ~i ret mensuplan. hainlikleri ni bu sefer de sinsi bir oyunla de vam
e ninn i~ler \'e Kandemir ailesine gonderdikleri
yiyecek ~u\ah ilj:ine bombah kutuyu yerJeslirerek 6 masum insarun 6liimilne sebep
olmu$lardlr,

Adl ve Soyadl: Abdulkadir TA PTI
Dogum yeti ve }'I ii: Ce.1'lallplflar, /960,

Faaliyet yuruttugu alanlarda BGlenl ismiyle tarunan Abdulkadir TAPTI, gelj:imini
zorluklarla sagJayan bit ailenin Ij:ocugu idi. 0 ,
daha kUlj:uk y a~ta -babasl cezaevinde 01dugundan-- ailesinin ge~imini saglamak i~in
Ij:e$itli i~lerde ~ahsmaya ba ~ lanu~l1r. Bu nedenden otiiril, ogrenimini ortaokul ikinci Simfa
Kadar silrdiirebi1mistir,
Hareketimizle iliSkisi. 1978' de Ceylanp!nar'da bas1anu~, daha sonta Ceylanpmar
icrinde ve yevre koylerde, egium cralt~malannl

y6neune, is~i1eri orgiitieme, ulusal k urtulu~~u
diisiinceleri kitleler arasmda yayma gibi gore\,lefin yaruSira askeri alanda da gorevler
iistlenmistir.
Partiye bagh. ideolojiye inan~h olan
AbdulkadirT APTI, dava ugruna hertOrlO lOrluga katlanan kararh ve fedakar biT devrimeiydi.
6 Aguslos I 980'de Ceylanpmar'm ~ikefte
koyO yakmlannda somiirgecilerle girdigi cratlsmada vurularak sehit diiStii.
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12 Eyliil 19S0'de gen;ekle~tirdigi askeri
darhe ile a!;lk bir savas ilan eden sOmiirgeci
Tiirk burjuvazisi, darbenin ilk giiniinden bar
layarak !rural tarumaz bir Yl lgmhk.1a Kiirdistan'a saJwrdJ. Kiirdistan adeta yem ba~tan
i~gal edilerek. pe~pe$e yapllan operasyonlarla
halk kitleleri sindirilmeye. devrimciler ele
ge!;irilmeye !;ah~llw.
Askeri fa$ist diktatOrliigUn basa getirilmesinde rol oynayan temel etkenin PKK
onderligindeki Kiirdistan Ulusal Kunulu$
MUcadelesi oldugu, bu sUreyte yasanan gelir
melerden de aylkya gortilmektedir. Sadece
TUrk burjuvazisi i!;in degiJ, bOlge gericiligi ve
emperyalizm iyin de mutlaka giderilmesi
gereken bir tehlike olan Kfirdistan'daki gelir
meier, emperyalizm ve bOlge gericiliginin aYlk
destegi ile i$ba$ma getirilen azgm bir diktatbrliik eliyle basbnlmak istenmistir. Ve hem de bu
naSlI bir gelisme kar~lsmda?
Evet, halktan ve dogru devrimci !;izgilerinden ba~ka hiybir dayanaga sahip olmayan, en
kIt olanaklar i!;erisinde yola ylkan bir elin parmaklan kadar az saYldaki insarun Kiirdistan
adma am.g. ad.tmlara k8ll1 bu ge~ek bile Kiirdistan'daki miicadelenin diinya gericiliginin
can damanna bast:lg.ru ve niye bOylesine pervaslZ bir salwnya yOneldikierini ortaya koymaktawr. Ellerindeki bu tek. ama sarsdmaz
dayanaklarla cesaretle miicadeleye ablmalan,
bu bir avuy insarun klsa zamanda miicadele

eden bir halk konumuna ula~malanru, olii bir
halkln tum dunya gericiligini korkuyla titreten
biT gny haline gelmesini sagianuSbr. Daha
mucadelenin ilk awrnlan atlhrken onlarca
insarun karoyla ~ki1lenmi$ ve hu nedenle onu
almamaz bir mucadele dogmu$tur.
12 Eyliil'de fasist cunta iktidara otunuldugunda, var olan bit¥ok zaYlfbk ve yetersizliklere ragmen, objektif olarak du~man
kar$l slnda bOyle bir gUy vardJr. Ve onu ytlwrtan, Kfirdistan aw.na olan canh canSlZ
herseye saldlnan da budur.
Nitekim cuntarun ilk isi, bir yandan pani
hareketini, bir yandan da ba.lk:J basin ve $iddel yontemiyle sindirerek devrimcilerle halklD
bapru kopannaya, KWdistan'l yeniden teslim
almaya yalJ$mak obnustur. Bu amayla dagJar
dahi kU$ablnu$, helikopterler, Zlrhh araylar vs.
ile sfirekli baskInlar yapllffil$ ve koylere anan
bir hizla operasyonlar diizenlenrni$tir. Halkm
eHnde ne var ne yoksa talan eden cunta. silah
toplama ve henzeri adlar albnda soygun ve
vah~ti tek kura! haline getirmistir. Dabs Once
ve 0 donemde elioe ge!;irdigi PK.K'1i bltukluIan insanbg.n taruk oldugu en vah$i uygulamalarla daha 0 noktada ya teslim olma yada imha
ile yiizyiize buaknu~br. Cezaevlerinde bOyle
bir politikaYl uygulamaya geyirirken, wsanda
da gerisindeki giiylerdende alwlt maddi desteklerle tam bir savas ba$laurus, cezaevlerinde
ve wsarda PKK'yi imha hareketini, Yllwnm
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operasyonlan ve birbirini takip eden katliamlarla tamamlamak istemi~tir.
HenOz orgiit sorununu ~ozi.imlemeyle u~
b&t bir dOnemde ve hala bir ~ok gOCOn salcbnlanyla ka~1 kaIllya oldugu halde, PKK
olanaklann ne kadar olup olmacb&tna, du~ma
run vah~etine aldlnnadan yine direni~i yfIkseltmi~ ve dO~marun hesaplanru bir kez daba ilk
adtmlarda bozguna ugratrru~br. Cunta iktidara
geldiginde baslalann nasll bir vah~et ol~us(ine
~Iktl&tru gorerek, korku ve ~a~lanhk i~erisinde
milcadele alamrun terkedili~ine aCI birbi~imde
tamk olundugu bu donemde PKK, buyuk direni$ Omekleriyle halklmlZln geleceginin tek
temsilcisi oldugunu karutlaffil ~llr. Cunta, belki
argut sorunlanm n ~ozumlenememi~ olmasl ve
donemin ozelliklerinden otiiru gii~1O bir
bi~imde kar~llanamaffil~llr. Ama bOyle bir
savas ilam gii<;:lerimiz <;:ok zaYJf, olanaklannuz
~ok az gibi bir gerek<;:eyle de cevapslz blfalo.lmamlSbr.Tam tersine, en gii<;:lii direni~ omekleri bu dOnemde yaralliffil~. dii$mamn
ordusuna sanlarak tamamlamaya <;:all~ll&t
riiyssl kapkara bir kabusa donu$turiilmu~t(ir.
Emperyalizm ve sOmurgeci Turk burjuvazisinin 12 EylUl'le ba~latllklan son salehn
harekao kaIllslOda PKK daha gu<;:lii bir miicadele i~in gl1~lerini toparlar ve yeni bir haZlfhk
sl1reci ba~labrken, dagJarda ve zindanlardaki
militan ve hatta taraftarlanyla da alo.lIara durgunluk veren bir cesaret, inan<;: ve kahramanhk
brnegi olmu$tur. DagIardaki PKK mililanlan
ellerindeki az saYldaki silahlanna, dort yandan
ku~aulffil~ olmalanna ragmen halkla baglanm
koruyarak du~mamn halk tizerindeki oyunlanm bo~a <;:Ikarmaya <;:ahsmLS ve gerektiginde
son mennilerine kadar savasarak son nefeslerinde dahi inan~ ve kararhhklanru haylo.rffil$lardlr.
A<;:lk ki, bir Partinin orgutun ve yine kiSilerin devrim kaIllslOdaki rolleri en belirgin
bi~imlerde bu donemlerde a<;:lga <;:dcar. Bir
devrim orgiitii olmamn iddiaslOda bulunan
gl1<;:ler, bu iddiarun ge~ek sabibi olup olmacbklanm hi<;:bir yasal <;:alt~ma olana&trun kalmacby, kalll-devrimin azgmca salcbrcb&t bOyle
oonemde karutlarlar. Bu, orgiltler ie;:in oldugu
gibi, ItiSisel planda da gee;:erlidir. Devrimci
olma iddiaSInda bulunan kisiler de, dava adanu
olup olmacbklanru, devrime inan~ ve halka
guvenlerini baslolar kalllsmdaki direnc;:leri.
orgut ve milcadele yaratma e;:abalan i1e karutlarlar. Nitekim 1980 sonrasl donem gerek
Orgiitsel ve gerekse ki~isel planda ayn~marun
yasaneh&t, inan<;: ve inane;:slzhpn, cesaret ve
korkakhglO, direnisle teslimiyetin en kesin

bie;:imde kendilerini ortaya koyduklan bir
donem olmusrur.
Cunta sonrasl, "biiyiik" iddialar, biiyiik ve
"amanslz tartJ.smalardan geriye kalan i~te
sadece bu ae;:lk ltimliktir. Kendilerine,
devrimci, demokrat, yurtsever diyen biryok
gilC;:, cunta sonrasl yurt dLsma <;:Ikarak, adeta
tUm bu iddialanm kendilerini yalanlarcasma
mUited biryasam i~ine ginnis, [iikeye uzaktan
birbalas bile bu giie;:leri korkuyla sarsmaya yetmi~tir. Baslo ve zuliimden ~ok uzak alanlarda
devrim ie;:in sarfedilen sozlerine ragmen, pratigin kendisi bugun bu giie;:lerin devrim acbna hiybir iddialanrun kalmadlg,ru ortsya koymaktaehr. Gerek cezaevlerinde ve gerekse
A vrupa ve benzeri alanlarda bu gil~ lerin tam
bir teslimiyet, da~lma ve e;:Uriime durumunu
ya~amal an s/)z konusudur. Ve hatta bu durum
oyle bir duzeye varml$t1 r ki, davaya inane;:,
halk ie;:inolmek, proletaryarun <;:elikten irade ve
disiplini bunlar i(,":in bir alay konus\!, salcbnlan
birer hedef olmu~tur. Onlar i(,":in kutsanan tek
~ey, dii$mana duyulan 0 soylu kin ve mucadeleden kurtulu~, yani kaIllslOda korku ile titredikleri bu gUnahlardan anomak olmu~tur.
Gef\":ekten tum dii$iince ve yasamlanna balalehglOda bunlar ic;:in miicadelenin affedilmez bir
giinab. soysuzlugun dii$mana teslimiyetin ise
kutsanan bir erdem oldugu goriilUr. Kisaea
ayn$ma bOylesine kesin ve nettir. Bir yanda
hertilrlii ki$isel kaYildan uzak kendini hallon
kurtulu~ davaslOa adaffil$ltk; diger yanda ise
tam bir yasam kaYilsl, korku, teslimiyet ve
soysuzluk vardn. ikinci egilimin temsildsi
olan gii<;:lerin kimlikleri hallaffilz taraflOdan
bilinmektedir. Bunlann durumunu ele alma,
mticadelenin bilyuklilgunu daha iyi gorebilmek ic;:ingerekli olsada, sehitkanlanyla yiikselen bir miieadelenin en zorlu evresini
anlatb&tmIZ bir yaZlda yacbrgauci da olabilecektir. Bu ae;:ldan, biitun kimlikleri ile tarunan
ve halen bu tarutma gorevini eylemsizlik,
du yarslzhk ve direni~e kilffirleriyle bizzat kendileri yapan bu gUe;:lerden babsetmeyecegiz.
PKK ie;:in 1980 sonrasl }'1l1ar, gile;: toplama,
ge~mi~ miicadele deneyimini devrimci elestirinin siizgeeinden gee;:irerek gelecek ie;:in
dersler (,":Ikanna, yeni donemin mueadele ozelliklerini bilinee e;:lkararak kadrolan ve kitleleri
zorlu mileadele giinlerinden basanyla e;:lkarabilecek silahlarla donatma Ylilan olmustur.
Daba eunta oncesinden ba$layarak kadrolanru yurt dl~1 alanlara ~eken PKK. Ortadogu'nun en Slcak alanlannda siirdlirdugii bu
donem e;:ahsmalanyla sOmiirged fasizmin
azgm baslolan alonda da~lma, e;:iirtime ve
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karanllk Yillan haline getirilmek istenen bu
donemde, tam tersi bir bi~imde devrimin
zaferini garantileyen gii~lii hazullklann yapl·
IIp, adlmlann allldlp bir donem haline getir·
meyi bilmi~tir.
Kilrdistan devrimine haZlrhk, emperyalizm ve siyonizmin silrekli saldlnlan alllndalci
Filistin ve Lilbnan hallorun milcadelesi i~inde,
bu sava~a destek ve kan vererek gef\':ekle~tiril
miS, donem her alanda direni~in yOkseltildigi,
halkimw.n lrurtulu~ milcadelesinin dilnya halklanyla sarsllmaz kOpriiierinin olu~turu1dugu
bir gii~lenme evresi oJmu~tur.
Bir~ok gucUn daprukhk, ~a~klDhk ve panik
i~inde bulundugu ve dU~marun da devrimcileri
yok ettigi iddiaslyla alabildigine propaganda
yaptlp gUnlerde PKK, dusmana ve teslimiye~i gil~lere en bOyOk darbeyi 1981 T emmuz'unda gef\':ekle~tirdigi I. Konferanslyla
vurmu~tur. PKK I. Konferansl, Kilrdistan
Ulusal KunuluS Mo.cadelesinin kaYlplanna ve
aldlp darbelere ragmen ~ok daha gii~lil bir
bi~imde geli~ecegini, eger hazuhklar belirlenen g6rii~ler l~lpnda tamamlarur, devrimci
~izginin gerektirdigi adlmlar atllabilirse rOyaIan yIiulan kii~iik-burjuvalar taratindan
kapkaranhk gosterilen bu YllIann, tam tersine
aydlDh81n ufukta belirdiii ytllar olabilecegini
ortaya koymuS, toparlanmada temel bir rei
oynanu~tlr. Dilsmarun kar$lslDa bOyle sine
&il~1il bir dikili~ ve aTdtndan hayata ge~irilen
haZlrhklar korkaklar, ka~lonlar, refonnist ve
teslimiyet~iligi ~llglDa~evirirken, devrimci ruh
ve aulumn daha da gi.i~lenmesini getinni~tir.
Konferans ve sonrasl ~ahsmalar sadece
PKK i~in degil, bir bUttin olaTak siireci etkileyen biT gilce sahiptir. Konferanstan aldlp
gii~Je PKK, daprukhk i~erisinde bulunan gil9lerin toparlanmaSlDda da onemli rol oynanus,
cuntarun karS1Slna Tilrkiye ve Kilrdistan halklanrun birlesik gilcilnUn ~lkanlmaslDl sagJamal< i~in yogun bir ~aba sanederek bu
~abalanru
FKBDC'de somutlaStlrrnt$ur.
FKBDC i~indeki ve dlsmdaki bir ~ok gil~le
yalondan iliSki i~erisinde olmaYl, onlann gil9lenmesine katkJda bulunmaYI Kiirdistan devrimine duydugu sorumlulugun kopmaz bir
par~aSI olarak gOrmo.stilr.
Cezaevleri ve illke i~inde de bu d6nem, her
ne pahaslna olursa olsun dire nisin yUkseltileceginin kamtiandlll, milcadeleye gil~ ve
yeni bir ivme kazandlnlan bir siire~tir.
A~lkurki PKK, dlsardaki miicadele haZlrhklanru 61timleriyle yeni bir yasarn yaratan
sebit ve tutuklu yoldaslanrun direnisleri teme.
Iinde yaprru~ur. En zor kosullarda bile hayatlanm ortaya koymaktan ~ekinmeyerek

inanlflan ile kavgaya aulan ger~ek dava
insanlan, preletarya ve halk 6nderleri, PKK'nin oz ruhunun da temsilcisi olmuS, eger bu ruh
ya~atllmak
isteniyorsa geride kalanlann
yapaeap tek ~eyin de hi~ bir kaygtya kaptlmakSlZln alUm pahaslDa direrunek oldugunu
gostermislerdir. Bu ~agn ve emir nedeniyledir
ki, PKK ve her PKK militaru bugiin sadece bir
mucadele ate~i, bunun i~in varolan ve bunun
i~in ya$ayan bir gii~ ve dava neferidirler.
Cunta sonraslDda cezaevlerinde ve dlsarda
yasanan ~etin mucadele bu gef\':egin karuudlr.
Daha da gii~lenmi~ ve kendisini yenilmez 101rna ~abalan i~inde bulunan bir parti ve halk
gerlfegini kar~lslDda buldugundan cunta, adeta
~llgtna donmtis ve sava$ esirleri uzerindeki
vahset politikaslDl da iste bOylesi bir gii~len
menin yasandlpl981 sonrasma deRk getinnir
tiro Kilrdistan' da halk i~in, devrim i~in aulan
her adlma vah$et ve cinayetlerle cevap veren
cunta, bu kez de elinde esir olarak bulunan
PKK'1i tutuklulara y6nelmi$ ve onlan teslim
aimaYl hayati bir sornn kabul euni$tir.
PKK' nin dl$ardaki ~alJ$malanru etkisizlestirmenin en gelferli yolunun da PKK'nin yanSI
dedigi eezaevlerindeki sava~ esirlerini teslim
a1mak, davaya ihanet ve soysuzluju gelistirmek oldugunu sOyleyen cunta, va h~et omeg,i
i$kencelerden en sinsi saun alma oyunlanna
kadar her yomemi uygulamaya ge~irmistir.
PKK' Jj savas esirlerinin mahkemelerdeki
savunma halOOru bIle kabul euneyerek, haUumlZln bapmslzhk ve 6zgiirltik miicadelesini biT
~ete hareketi gibi gostermeye ~ah$rru~ur.
Bunun i~in teslim aldl81 bir ka~ usa&! pasalan
~Ikincaya kadar kullaDmlS, onlaT v8Sltaslyia
adi karalama ve kurur kampanyalan a~nustlr.
Ancak ba~ta PKK-MK ilyeleri Mazlum
DOGAN, Kemal PiR ve M. Hayri OURMUS olmak iizere PKK'1i savas esirleri, direni~i tek yasarn bi~imi haline getirerek davada
d6nillmezlili ve p,elecegin zaferini ilan etmi$lerdir. Dii~marun dayattl81 teslimiyete kaIlI
"OiRENMEK YASAMAKTIR" slogaru
i1e hayatJanru ortaya koyan bu yoldaslar hallomlllO ya~am suyu, milcadelenin ger~ek sahipleri ve 6z ruhu olmusJardJr.
21 Mart 1982'de Mazlum DOGAN. Ferhat
KURTAY, ESrer ANYAK ve MahmutZENGm'in gosterdikleri soylu direnis ve direni~e
katlk ettikleri kanJan dusmarun oyunlanru
bozguna ugratnu~, dusman politikalanru iflas
ettinnistir. Kiirdistan'da yeniden doguS, ya~a
nun yeni anlaml, b6ylesine bir vahset
ortasmda inan~la, diren~le. kanJa yaZllnusur.
C;agda~ Kawa Mazlum DOGAN ve diger yoldaslar bu ya~arrun yaraucllan, ardlanndan en
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kUc;:u.k bir ikircili~e d1l~meden i1erledigimiz
mucadele Onderlerimizdir.
Onlan teslim alamadl&inda yakarak,
bo~arak vd i$kence yontemleriyle fiziki
ya~amlanna son veren dii~man. ka~smda
onlann ya$ayan ruhlanru gordUkc;:e daba da
C;:llglRla~nu~ en sefil, en alc;:akrr;:a yontemlerle
azgm saldmlanm surdunnii~tiir. Ancak. ODUD
vab~eti De 61rr;:iide arttIysa, direni$ de biro kadar
daha bl1y1lmu~tiir. PKK'!i sava~ esirleri birbiri
ardmdan ileriye ao. lnu ~, hayatlanm kavgaya
siper etmi~lerdir.
Cezaevlerindeki bu vah~etiyle bir yandan
ic;:erde teslimiyeti geli~tirecegini umut eden,
ote yandan da dlsarda PKK'yi haztrltklanru
tamamlamadan erken bir savasa c;:ekerek imha
pJaruru tamamlamayt dO~unen du~man, iki
yonden de umutlanru C;:6kerten kesin bir
darbe yemi$tir.
DI$arda PKK, Konferans sonrasl haZlrhklanm adlm adlm tamamlaml~ ve artlk yeni bir
sOrecin Kiirdistan ic;:in gurr;:lu bir mllcadele ve
aydlnhklann ya~anacagJ bir donemin basladli1ru Han ettigi II. Kongresini gerrr;:ekle~tinni$
tir. 20-25 A~ustos 1982'de gerrr;:eklesen PKK
II. Kongresi, diisman ic;:in yenilginin, hallonuz
ic;:inse yeni bir ya~am bic;:iminin belirdigi tarihi
bir d6nemec;: no.ktasldlr.
Nitekim diisman, haZlrhklann giderek bu
evreye geldigini gOrerek rr;:ligmhklanru son
noktasma kadar rr;:lkanruS ve saldlnlan dl$
a1anlara kadar uzatarak ic;:erde imha edemedigi
PKK'yi bulundugu alanlarda imha etme plaruru, emperyalizm ve siyonizmle tam bir ittifak
ic;:erisinde gerrr;:ekle~tinneye rr;:ahsJru~b.r. Filistin ve Liibnan sahasma yoneltilen 6 Haziran
israil saldlnsmda Onemli bir hedefm de PKK
oldu~u, bugun esir kamplanndan Ozgurlugune
kavusan PKK militanlanmn yasadlg.. gerrr;:eklerle de karutlaruruSbr. Ancak PKK, direni~
ic;:erisinde dogmuS bir gOrr;: olarak, bu alanda da
direnerek ya$amayt bilmi$tir. tnkelerinin
IcurtuIU$U ic;:in tiikenmez bir enerji, cO$ku ve
oolenemez bir kinle kendilerini savasa hazlrlayan PKK militanlan, bu alanda Filistin ve

Lubnan hallona saldlran emperyalist ve siyonist giic;:lere kar$1 da aym inanrr;: ve k.inle sava$makta bir an bile tereddiit etmemif, On PKK
militarumn kam bu davada Filistin halklrun
karu i1e kaynaSlrken, onlarea PKK militaru da
esir kamplannda entemasyonalist dayarusma
ve direnisin essiz omeklerini vennislerdir.
Dii$man saldlnsma direnisle cevap veren
PKK, halklarla miieadele kardesliginin nBS11
ve hangi temellerde olabilecegini pratigiyle
gostererek, Ortadogu halklanyla sarsllmaz
karde$lik bagJan kunnustur.•
II. Kongre'ye giderken PKK. slcak bir
savasm h;:erisinden C;:lkmlS ve bu savasta da
dU$man komplosunun fiyaskoyla sonuc;:landlSID! ilan eden, go.c;:lenmenin. direncin Ionlmadl8J.D1 bOyOyen gOcOyle kaD!tlayan bir mucadele orgutUdiir. Bu gerc;:egin dii~maru ne
kadar ~a~klDa ~evirdigi, onda nasll bir korku ve
tela$ yarattl8J.. cezaevlerinde uyguladly JX)litikalardan bir kez daha gOnllebilmektedir.
PKK'nin iilke zemininde balkla kaynasarak
miicadeleyi yiikseltrne c;:abalanna kal'$1 diiSman , bir kez daba cezaevlerindeki yoldli$lan
imba etrneyle teMit etrni$, teslimiyeti dayatarak, aksi durumda tek sec;:enegin katliam
oldugunu s6ylemi$tir. PKK onder kadrolan
bakklnda olmadlk iftira ve kara c;:almada bulunarak diger savas esirlerini etkilemeye c;:allsmI$, beyhude c;:abalanm yine yogunla$t1rmaya ba$laml~t1r.
Fakat buna cevap tarihte tanJk olunan en
biiytik direnis Ome~idir. PKK-MK uyeleri M.
Hayri DURMU~ ve Kemal PiR He yolda$lan,
dU$marun imha amaci ve sinsi politikalanru
bo~a C;:lkannak ic;:in bayatlanDl ortaya koymu~,
55 gUD sUren OIUm orueuyla direni~in yenilmezligini PKK direnisrr;:iliginin hiO bir bic;:imde
teslim ahnamazhwru karutlanustJr. Partiyi
hayatlanyla koruyan, ona ya$am ve can veren
bu yolda~lar, dl$ardaki yolda$lara dadireni!;te
devam emrini vererek, miicadele bayragJDI
lekesiz bir bic;:imde geride kalanlara
de·.~nnislerdir.
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Adl Soyadl: Faysal DUNLA YICI (ismail e
HaCI Ahmet'in oglu)
Dogum yen ve flh: Dike koyil-XlZIltepe
1960.

Orta halli yurtsever bir ailenin ~ugu alan
Faysal, hi~ okula gidememi~ti.
Hareketimizle olan ili~kisi 1979'da kendi
~evrelerinde geli~en miicadeleden etkilenerek
ba~Jad!. ~ehit dii~tiigii ana dek, kendi k6yiinde
ve ~evre koylerde yilriitiilen propaganda faaliyetlerini siirdilnnekteydi. Partiye olduk~a
bash, kararh ve fedakar bir sempatizand!.
14 EylUll980 gunil somiirgeci kolluk kuv-

vetleri tarafindan k6ylerde yapdan bir operasyonda Mlstefa Mlhk k6yii yalarundaki bir
magarada yakaJand!. Birlikte kOy meydarunda
i$:kenceye Rhnan baba-ogul a~m dayak ve
i~kence sonucu orada Olmii~ler, cenazeleri teslim edilmeyip alimp g6tU:rii:lmii~tO.
Bu vah$i katliam. silmiirgecilerin yii.ziinii
halk nezdinde iyice te$hir etmi$tir.

Adl ve Soyadl: Mazhar TUZUN
Dogum yeri ve Jlh: Batman. 1957
1976'Iarda Hareketimizle iIi,skiye ge~en
Mazhar TOZON, Batman'da egitim faa liyetlerine kauldl. Daha sonraki donemlerde
K12litepe ve Siverek'te gorev ustlenmi,stir.
F aaliyet alanlannda Metin ve Hasan isim·
Jeriyle tarunan Mazhar TOZUN, liseyi
bitinni,sti.
Partiye ve halka bagh yolda,shk iIi~ki
lerini en iyi bi~imde hayata ge~iren, alch&! her
gorevi laYlklyla yerine getiren, olduk~a
geli,skin ve olgun bir devrimci olan Mazhar

TOZON, aUlganhg. ve cesuriuguyla da
tantnmaktaydl.
18.9.1980 giinu bulundugu k6ye bir
ihbar iizeri gelen somurgeci kolluk kuvvetJeriyJe giri$tigi ~alJ~mada vurularak ,sehit
oldu.
Dnun direnisi ve $ehit olu,su, yorede sevilen
bir kadro oldugundan halk iizerinde derin
etkiler blfaJurus, samurgecilere olan kin ve
nefreti daha da artUnrusbr.
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Bizeyo$om;
Afltkrzr, karanllktlr,
Kin ve 6fke
AngaryadlT
Doha dun vurdu/ar biz;,

POlin/eriyle cignediler yurek/en'mizi;
Piilumu,'de. Teman 'do
Gab'do, $ikestun'da
S,lail yumruk olmaslTI diye;
Ezdiler bileklen'mizi,

ANEY

Birinde. be$inde,
yirmisinde. yermisinde Aney!
Bize yosom;

GunahlmlZ Aney!

Yaban ollanm aYlklayan
Emekfinin ritmini

Ael. i$kence.

Yagzllnl yagmurun
Kanncamn ugrollnl

Kalliam ve 61umdur.
Bilirim. bilirim de yananm.
Arpa ekmeginin.
Gubrenin
Ellerindeki kokusuna Aney!
Bilin'm, geee
Ocakba$1 allt/ann!,
Oraya ge/dlgimde,
Dag/ara f1kacaglm
Ve sana, boyum kadar
YA$ASIN PKK yazacaglm,

sevmekmi$.
Yarama kezap daktu/er,
Tuz yedirdiler Aney!
Fa/okadan naslrianml$IOputumu
yardllar.
eelCik tarlast gibi kavruldum
Aynzllxa golUndeki ballklor.

Duvar dibindeki oksilzlerin
yandl ah,ma.
Duydun..! Duydun do ajladln,
itten ife, bilirim.
Bu 111 yaylalann bereketi

001 ala.
Magror balalil $ervanlar
inermi ineT obara Aney!
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Adl ve Soyadl: Mahmul GUDEN
Oogum yeri ve }'Ill: Balova koyu·Derik,

1956
Koylu kokenli olup ge~imini ~ehirde sag·
layan ve yine orada oturan yoksul bir ailenin
e;:ocugudur. Devrimci mucadeleye alJlmadan
once ogrenciydi ve okul dJ$mda da tatllclhk
yapan ailesine yardlm ediyordu.
Toplumdaki feodal ve modem ili$kileri
kan$lk olarak ya$amasma ragmen ciddi bir
olumsuzlugu goriilmeyen Mahmut GoDEN,
Ba8J,mm.hke;:1 dU$unceyle taruSl1~ gunden hi·
baren aktir olarak mucadeye auldJ. Derik'te 0
zamana kadar kiimelenmis olan kue;:uk·burjuva
rerormistlerine kaI"$1 ideolojimizi savunan ilk
unsurlardan biridir. Mahmut GOD EN,
1979'dagorevli olarakgittigi Hilvan'da gentrli·
gin orgiltlendirilmesi ve halk araslndaki propa·
ganda e;:ahsmaJannda yer aldJ. Daha sonra
Derik'e dondu ve yerel temsilcilik gorevini
ilstlendi.
Partiye, devrime ve halka SlmTSIZ bir giiven
beslemekteydi. Tembellige, uyusukluga, gev·
seklige asia yer venneyen, bir an e;:ah$madan
edemeyen, girisken ve ale;:akgonilllu bir
karaktere sahipti. Gericilerin bile saYglslm
kazanabilen Mahmut GOoEN, yolda$lanna

olduktra baghydl.
25 Eyliill980 giinii Gap yakmJannda sllmur·
geciler taraflndan e;:embere a1man ve Oe;: arka·
daSlyla sonuna kadar direnen Mahmut
GUOEN. bu e;:al1smada destansl bir direnis
yaratak oJilmsilzlesmistir.
iki bin asker, 6 helikopter ve birt;:ok pan·
zer"in girdigi ku~atmada sabahtan aksama
kadar e;:absan Gap kahramanian, hl!.~adan atl·
Ian bomba ve mennilerle part;:alanarak sehit
diismuslerdir.
Mermisi biten Mahmut GoDEN, sHarum
knarak e;:ausmaya tabancayJa devam etmis bu
esnada aldJ8:I yaradan akan kanlarla yam·
ba$mdaki kayaya, " PKK Savasc;:tlan
61umsuzdur" slogamm yaznu$br. Yarah
haJde yakalandJ~nda da sloganlar hayloran
Mahmut GoOEN, gozu donmiis somurgeci
ra$istler taraflfldan kayaJardan ablffil$, yine
olmeyince silngillerie ve dipt;:iklerle pare;:aJa·
narak katledilmistir.
Bu e;:au$mada dusmana da a~ r kaYlplar
verdirtilmistir.
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Ad! ve Soyad!! Mehmet SiNCAR
Dogumyeri ve}'lli: Qesra Qencokoyil-Derik,
/958.

ilkokul mezunu, evli ve iki ~ocuk babas!
olan Mehmet SiNCAR, ge~imini yancillk
yaparak sagJayan yoksul bir k6yiU ailesindendir.
Devrimci mucadeleye PKK saflanna katllarak ba~layan Mehmet SiN CAR, olduk~a
yurtsever bir oze sahipli. Feodal-kompradorlara. ajan yap!ya ve sbmiirgecilere karl!
geli ~ tirilen miicadele, O'nun bag,ms!zhgaolan
tutkusu ve gericilige karp olan kiniyle biitiinle~mis ve !usa siirede aktif bir sava~~! haline
gelmisti.

Derik yoresinde miicadelemizin ihtiya~
duydugu propaganda ve orgiitsel faaliyetlerde
yer alan Mehmet SiN CAR, askeri birimlerde
de sava~~l olarak gorevler Ustlendi.
Tum benligiyle Partiye bagh, cesur. kararh
ve fedakar bir sava~~mm en iyi orneklerinden biriydi.
2S Eyliil 1980 gUnil Gap yakmlannda
sbrnilrgeciler tarafmdan ku~atmaya alman bir
grup PKK sava~~lsmdan biri olan Mehmet
SiNCAR, yak1a~lk on saat suren ~au~ma
.;onucunda vurularak ~ehit dii~tii.
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Adl ve Soyadl: Mehmet ESEN
Dogum yeri ve Ylh: Si(:ana koyu-Derik.
1962.

Liseyi yanda blrakarak aynlmak zorunda
kalan Mehmet ESEN, orta halli bir koylu
ailesinin ~ocuguydu. Devrimci miicadeleye
atilmasl, Hareketimizin 1979'larda Derik'te
yarattJ.&1 yurtseverlik temelindeki yogun kaban$m etkisiyle oldu.
Devrimci sanarda daha ~ok Iorsal kesimde
yUrU.tGlen raaliyetlerde yer alan Mehmet
ESEN, propaganda-ajitasyon ve askeri alanlardaki gorevleri de yilriittii.
Sessiz ve sakin davram$h olan Mehmet
ESEN. atik ve hareketliligiyle de kendine has
bir yaplyl ortaya koymaktaydl. Ki~isel sorun

diye bir $ey tarumayan, tiim ~Ikarlanru iilke
~Ikarlanyla birle$tirebilen bir ozellikteydi.
AI~akgoniillulUgu y le yore halk! tararmdan
sevilen bir militandl .
Sehit olmadan Once Parti tarafindan yurtdi~lna ~agnllTlJ$, ancak ge~i$in sagJanamamasl
yUziinden tekrar bOlgesine donmu$tii.
25 EylUlJ980'de birgruparkad8$lyla Gap
yalonlannda kendilerini ~embere alan dii~
mania girdikleri ~au$mada kararh direni$i
sonunda, aulan u~aksavarmermile rinin isabet
almaslyla $ehit oldu.
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Adl 'Ie Soyadl: Dovut TASKIN
Dogum yeri 'Ie Ylll: Akc:apmar k6yu-Derik,
1954.

Gc~imini sahip OJdugu KiiC;;iik toprak
pan,:asmdan 'Ie yaz aylannda mevsimlik iWi
olarak .. ah$Lp sagJayan Davut T A$KIN, evli
'Ie 3 90cuk babasldu.
Devrimci miicadeleyle, Hareketimiz saflannda tam$ml$, ozellikle knsaJ kesimde
yUriitiilen propaganda 'Ie ajitasyon faaliyetleriyle. faodal ajan Mensuri agalanna karSL
verilen sava$lmda aklif yeT alml$Ur. A yn ea
askeri alanda da g6rev iistlenmi$tir.

CesuT. hareketli, mert 'Ie giiC;;lii biT karaktcre

sahip a lan Davut T ASK IN, biT gcriUada
bulunmaSI gcreken ozelliklerin bUyiik bOlUMilne sahipli.

AgUS10S 1980'dc yakal anarak 15 gun
i$ke nce gormil$lii. Agzlndan tek kelime Cl karamayan somiirgecilcr. anu hasta vaziyeue serbest blrakmak zorunaa kalml $lardJ.
Serbest kahr kalmaz yen iden miicadele
saflanna kaulan Davut TA$KIN , dl$arclaki
direni$iyle de gii~tii bir omegi te$k.il etmektedir.
25 EylU l 1980 gunfi Gap yakmlannda
snmiirgeciler tarafmdan ~embere alman 4
devrimciden bin o lan Davut TASKIN, destanla$an bu ~atJ$mada PKK' nin adma yak.i$lr
tarzda direnmi$, isabet alan sOmfirgeci kUllunlada orada $ehit dfi$rnu$tflr.
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Adl ve Soyadl: Ahmet ATLAN

Dogum yeri ve }'Ih: Musolar k6yilPazQrclk, 1958.
Ge~imini

ciftcilikle saglayan yurtsever biT

biT baskmda yakalanarak gozaltma alm-

koylU olan Ahmet ATLAN, 1979'da Ha-

miS, yapilan tum iskence ve baskllara ragmen
kahramanca direnmis ve sehit olmustur.

reketimizle iliskiye geeli. Ulusai kurtuluscu
diisiinceJerin ve s6miirgecilerin uygu]amalanrun propagandaslfll yaparak miicadeJeye
katJuda bulunu·yordu. Pratik olarak da bazL
eylemlere kaulnusu. DeSirre oldugundan Sik
Slk evi baslJan Ahmel ATLAN, eunla sonraSl

Hareketin biT taraftan ve destekleyicisi
olarak iskence gormesi ve sonunda katledilmesi yore halkmm kin ve nefretini artaran bir
etken olrnustur.
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Adl ve Soyadl: Delil DOGAN
Dogum yeri ve )'Iii: Ternan k6yuMazgirt. 1958.

maIanndaki ba~anslru orgutleme ve askeri
alanda da karutlanu~t1. Faaliyet yuliittugu
aIanlarda yolda~lanrun ve hallon sayS! ve
giivenini kazanabilen Delil DOGAN, Ulusal
Kurtulu~ Mucadelemizin ihtiyacy duydugu
kadro tipini olu~turuyordu.
7 Ekim 1980 tarihinde kendi koyii:nde
(Teman) bulundugu bir SJrada somurgeci kolluk kuvvetlerinin basklruna ugrarru~, iki koldan
cyembere ahntru~b. Oldukcya basanh bir cyabSmayla bir kez cyemberi yanp cyJiunaslna ragmen, tekrar geri donmesi sonueu gogsiinden
alw&i kursunla ~ehit olmu~tur.
Onun direni~i ve devrimeiligi tum yorede
hallon dilinde dolaSb&i gibi saylSIz a&it ve direnis tiirkiisiine de konu oImustur.

Faaliyet yiiliittiigii ba.zJ ooJgeJerde Kaslm
ismiyle tarunan Delil DOGAN. orta halli bir
ailenin ~ocuguydu.
Dersim i1kogretmen Okulunda mezun
olduktan sonra bir kacy ay ogretmenlik yapml~,
daha soma gorevi buakarak profesyonel
devrimeilige ba~larru~b. Daha okul Yillanndayken ulusal kurtulu~cyu dii~iineeleri benimsemi~ ve yorede etkin olan sosyal-~ovenizme
ka~1 aktif miieadeleye girismisti.
Devrimci ya~anu boyunea Karak~an.
Bingol, Diyarbalor, Dersim ve Malatya'da
sorumluluklar ustlenen Delil DOGAN, cyok
yonlu geli~kin bir halk onderi ve savaSCYlslYW.
Herkese karsl aCYlk yfuekli, oIdukcya eesaretJ.i,
zeki ve kavraYI~h ozeIliklere sahip oIan DeIiI
DOGAN, propaganda, ajitasyon cyahs-
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Adl ve Soyadl: Zeki PALABIYIK
Dogum yeri ve yth: Gen~Bingiji, ( ..J

ilkokul 6gretmeni alan Zeki PAtABIYIK.
halli bir ailedendir. Devrimci d~iincelerle
taru:>m/lSl TUrk sol'u saflannda ge~kJe:>en Zeki
PALABIYIK, 1978'deHareketimizle ili~kiye
ger;mi:>, Bingol, Genr;, Varto, DiyarbakJr ve
KlZlltepe'de sorumluiukJar iistlenmi:>tir. FaaIiyet alanlannda Pala ve KaZim Hoca isimleriyle tanman Zeki PALABIYIK, orgiitleyici
ve propagandaCl olarak gorev yapmasmm
yaruSifa askeri alanda da onemli sorumluluklar yiiriitmU:>tUr. Cesur. atllgan ve gorevinde
disiplinii alan Zeki PALABIYIK, aniatlm
gUciiyle kitleleri rahatltkla etkiieyebilme ozelIigine sahipti. Askeri eylemler planlama ve
bunu hayata ger;innede de oldukr;a usta bir
kadroydu.
29 Ekim 1980'de Kurdistan tarihineBloka
Direni:>imiz olarak ger;en r;atI:>mada kahramanca direnerek sehit dii:>en Zeki PALABMK, s6mUl'gccilerie aralanndaki gW; dense>"
sizligine ragmen PKK'ye laYlk birdirenisi sergilemede omek role sahiptir.

orta

Adl ve Soyadl: ismail DAMAR
Dogum yeri ve ytll: Aperi-KlZlilepe, ( ..J

Yoksul bir koyiU ailesinin r;ocugu alan ismail DAMAR, evli ve 5 ~uk babaSidu.
Ger;irnini :>ofOrliik yaparak sagJamaktaydJ.
Hareketimizle ili:>kisi 1979'da KlZlltepe'de
ba:>ladJ. bnceleri sempatizanhk diizeyinde
siirdiirdiigii ili:>kilerini. de:>ifre olduktan sonra
profesyonellestinni:>ti. KJrsal alanda orgiitIerne ve propaganda faaliyetlerinde gorev iistlenrni:>ti.
Teorik olarak fazla geli:>kin o!mayan ismaii
DAMAR, inanci ve fedakarilg. ile mUcadelesi
boyunca hertiirlU zorluga gogiis gennesini
bilmi:>tir.

0 , ihanete ve doneklige alan nefretini her
flrsana dile getiren ve devrimci ahlaJuyla da
bunu ispatlayan giir;IU bir sava~lydJ.
29 Ekim gUnil Bloka I;ansmasmda uzakta
olmasma ragmen silah seslerini duyunca arkadaslanrun yarwnuna ka:>mus ve sonuna kadar
direnerek :>ehit diismu:>tii.r.

21l

214

I

Adl ve Soyadl: Davut ULUf;:
Dogum yeri ve }'Ill: KlZlltepe, 1960.
Devrimci mucadeleyle. ogrencilik }'IIlannda taru$an ve faaliyet alarunda da Mehmet Hoea olarak tarunan Davut ULUC;,
yoksul ve yurtsever bir aHenin Cocugudur.
1977' lerde Hareketimizle ili$kiye gecmi$,
egitim faaliyetlerinin yaruSlfa, ogrenci-genclik
arasmda surduriilen cah~malarda da yer
alnu$ur. Daha sonra kmal alanda Cah~maya
baslayarak orgutleme faaliyetlerine kaulnu$,
KlZlltepe yerel sorumlulugunu ustlenmisti.
Partiye bagh, herolayaobjektifolarak yakla~abilen, programh ve planh hareket eden
Davut ULUC;,tartl.sma ve propagandadaki
b~anslrun yaruslTa, cesur, at1lgan ve kitlelerle kaynasabilen ozelliklere de sahipti.
29 Ekim 1980 gunu Bloka'da 5 arkadaSlyla birlikte sOmiirgecilerle girilen amanslz
catl$mada 0 da ~ehit olmu$tu.

Adl ve Soyadl: idris AKTAS
DoAum yeri ve }'III: Omerli, 1956.
KlZlltepe'de oturan ve ailesinin gecimini
memurluk yaparak sa#layan idris AKTAS,
evli ve uC cocuk babaslydl. Devrimciligi,
1978'de ili~kiye gecugi Partimizle ba$layan
idris AKTAS, sempatizan olarak surdurdugu
iIi$kilerini daha da gelistirmi$, aranma durumu
C1kmca i~inden de aynlarak kmal kesime
cekilmek zorunda kalmlst!.
Olgunlugu, fedakarh81 ve Partiye baghhg.dan dola)'l, kiUeler ve yold8.$lan tarafmdan
sevilip sa}'lLtyordu.
Faaliyet alarunda Ali Hoea olarak bilinen
ve 29 Ekim gunu Sioka direnisinde yer alan
devrimcilerden biri de idris AKTAS idi.
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Adl ve Soyadl: Hasan ERTA$
Dogum yeri ve YliI: Amrud-Klzlftepe. ( ..)

Yoksul ve feodal-k6ylii ozellilderinin a8;lrhkta oldugu bir aileden olan Hasan ERT AS.
ilkokul mezunuydu.
Hareketimiz saflanna 1979'da Klzlltepe'de kanlan ve hlzla geli~en mOcadele saflannda pratik gorevler Ostlenen Hasan
ERT AS, yurtseverligi ve davaya baghhg.yla
dikkatleri ~ekiyordu. En gu~ l u yam da
sav~~1 ozeUigiydi.
29 Ekim I 980'de Bloka'da meydana gelen
~an~mada ~ehit oldu.

Adl ve Soyadl: Bozan ALAN
Dogum yeri ve )'1 i1 : Derik. 1958.

¥urtsever ve yoksul bir aileden olan Bozan
ALAN. gundelikr;ilik ve yanclhkla ge~ i min i
sagJamaktaydl. Yoksulluk yOzunden ilkokul3.
slmfa kadar okuyabilmi~ti.
Hareketimizle i1i~kisi 1978'd, Derik'te
ba~laml~, Jarsal alanda propaganda, ajitasyon
~ah~ma l anm yuriittiigii gibi, askeri alanda da
g6revler iistlenm i~ti. Her gorevde kararh ve
fedakarca yer alan Bozan ALAN, 29 Ekim
1980'de Bl oka'dadu~manla girilen ~ab.~ma da
~ehit oldu.
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Ad. ve Soyadl: Bekir CiDA
Dogum yeri ve }'III: HO$in-Hilvan, /938.
Marangozluk yaparak gec;imini sagJayan
Bekir emA, 7 nufuslu bir aileye bakmak1a
yfikum]uydu. 0 , ulusal kurtulu$c;udu$uncelerden c;abuk etkilenmi$ ve yunseverlik gorevlerini yerine getirmeye ba~laffil$u.
Tum yurtsever KOrdistanhlar gibi. som(irgeciler ve onlann yerli u~akIanrun heeletl haline
gelen Bekir elBA, tarlasma giderken e$kiya
c;eteleri tarafmdan yolu kesilerek teslim olmasL

isteruni$tir. Ancak 0, bu C;agnya silaluru C;lkanp
ate$ ederekcevap vermis ve iki taraf arasmdaki
amanS1Z (jau$mada mennisi bitince hain1er
tarafLndan yakalanarak orada hunharca katIedilmi$tir. 1980 yllmda meydana gelen bu olay,
yore halki iizerinde mucadeleye baghhk
a(jLsLndan olumlu bir etki blrakirken, dU$mana
olan kin ve nefreti daha da artUrml$tlr.

Adl ve Soyadl: Hiiseyin GELiNCiK
Dogum yeri ve }'Ih: Glrgel't're koyii-Klzlltepe, (. ..J

Yanclhk yaparak ve baskalanrun topra8iru
i$leyerek ge(jimlerini sagJayan bir ailenin
(jOCugudur. Sosyal yaplSI koylii starusOnde
olan Hil:seyin GELlNeiK, ilkokul mezunudur.
Devrimci dOsiincelerle, Hareketimizle
iIi~kiye ge(jtikten sonra tanl$ml$ ve kisa siirede
aktif sempatizan haline geimi$tir. 1979'da
Klzlltepe'de ba~lattl.8i ili$kilerini $ehit olu~una
kadar arahkslz s(ird(iren Huseyin GELiN-

eiK. de vrimcilerin (jesitIi pratik i$lerinde
onlara yardimci olma, taslmaclhSi saglama
gibi gorevleri ustlerunistir.
29 Ekim 1980'de Mardin tugaYlnda tutuklu bulundugu zaman, somurgecilerin barbar i$kenceleriyle katledilmi$tir. Katledildikten soma Bloka'da ayru giln sehit olan
PKK sava$!;llanrun gom(ildilgii (jukura konulmu$tur.
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Ad! ve Soyadl:Sait SiM$EK
Degum yeri ve )'lit: Tavianeren koyilHalfer;, 1956.

Cocuklugu biiyiik biT seralet i~inde ge~en
Sait $iM$EK. daha ,"ok gen," yasta r;ahsmak
zorunda kaldlgmdan okuyamanuStl. Nizip'te
giniigi sabun fabrikasmda usta iWi durumuna
gelen Sail $iM$EK evli ve 2 ~uk babaslydl.
Isr;i sirunrun ekonomik ve sosyal yaplsma
bizzat tarnk olarak SIDlf miicadelesi denen
olguyu kavrayan Sail $iM$EK. tek kurtulU$
yolunun Ulusal KurtulU$ Mticadelesinden
ger;tigini kavrayarak r;ahstl.S1 is yerinde orgulIerne faaliyetJerine ginniSti.

isr;ilerin gOr;IO destegiyle sendika baskanll-

gam kazanan Sait $iM$EK, buray. biT pan!
okulu haline getinneye r;ahsnu$tl. isyeri ha-

ricincle de birr;ok goreve kosan ve bin;:ok kezde
tutuklanan Sail $iM$EK, her defasmda polisin oyununu bosa r;lkarabilmi~tir.
KaSLm I 980'de ozel bir baslunla evinden
alman ve agLr i$kenceler sonucu katledilen bu
giir;:lii devrimcinin cenazesini de sbmurgeciler,
ailesine venneyip gizJice g6mmu$lerdir.
Olay, iwiler arasmdaki direniwi dii~unce
leri peki~tirirken, sLruf kinini daha da arttlrnu~tl.r.
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ACI,Yc Soyad!: OmerAKTAS
Dogum yeri ve )'lh: Urfa, 1957.
Kalabahk niifuslu, arta halli biT kaylii
ailesinden olan Orner AKT A$, ticaret lisesini
bitinnii?ti, arna geerimini 9ifterilik ve mevsimlik
ii?9ilik yaparak saghyordu.
Devrirnci rniicadeleyJe tarui?maSI, 1979'da
bai?layan Orner AKTA$, aktifbir sempatizan
olarak erevresinde propaganda faaliyetlerine
kaulmaktayd!.
12 Eyhll1980'den sonra sOmiirgeci kolluk
kuvvetlerince yakalanarak ii?kenceye allflan
Orner AKT AS, tUm i$kence yontem1erine ral·
men dlli?marun istedili bir tek bilgi dahi vermeyince hunharca katledilmii?tir.
Du olay somiirgecilerin yUziinu bir kez
daha tei?hir ederken. devrimcilerin mllcadeJeye olan inaner ve bagbhk.1anrun da somut ifadesi o lmu$tur.

Ad! ve Soyad!: Saban SAGLAMGOZ
Dogum yeri ve )'Jh: Urfa, 1957.
Seyyaf sanelllk yaparak ge~imini sagIayan
yoksul biT ailenin ~ugu clan Saban SAGLAMGOZ, ilkokul mezunu olup evli ve 2
~ocuk babaslYch.
Hareketimizle i1i~kisi 1977'lerde Vican~ehir'de ba~lach. iIkgorevlerini de burada listlendi ve askeri alanda basanb biT eleman
durumuna geldi. ideoiojik olarak fazla geliskin
olmamaSlna ragmen, kitle1erin toplumsal

siyasal sorunlanru

~ozmede

ve onderlik

ctmcde yetenek.li biT militan alan Saban SAGLAMGOZ, 16 Kaslm 1980'de Viransehir'de
yapilan genel operasyonlarda yakalarup i}kenceye almch. Bir hafta araldcslz suren
iskenceler sonucunda $chit oldu.

223

Adl ve Soyadl: Abbas DOLDUR.
OOKum yeri ve yth: Turuclar koyii.Pazarclk. 1958.

Ge~imioi
C;i~i1ik
yaparak saglayan
yoksul bir ailenin c;ocugu olan Abbas DOLOUR, liseyi bitirmi~ , belli bir sure de yedek
ogretmenlik yapnu~tI.
Antep' te okudugu donemde Hareketimizle ili~kiye ge~mi$ ve kIsa surede c;e~itli
gorevler iistlenmeye ba~lanu~tI. Sehir birimine bagh mahalle komiteleriode yer alarak
sekreterlik g6revini ustlenmi~ti. Bu gorev
doneminde de~ifre olmu~, kIrsal alana c;ekil-

mi$, orada propaganda ve orp:iitleme cah$malanru yllriitmu~tii. Gu~lii propagandaci
ozellildere sahip olan Abbas DOLOUR, yore
halkIyla gu~1ii bir kayna~maYl da sagJanu~tlr.

1981 Subat aYlnda PazarClk' a bagh
klrsal alanda samiirgecilerin kurdugu pusuya dU$unce, ~atl$maya girmi~ ve direnerek
~ehit olmu~tur.

Adl ve Soyadl: Yurt({ $EN
Oogum Yeri ve YliI: Gtreus. (...)

Yurtsever aydm Ozellildere sahip olan
Yusu( SEN, bir yandan otfetmenlik yaparak
gec;imini sagJarken, diier yandan klrsal kesUnde sflrdWilleo devrimci faaliyetlerde yeralarak iizerine d~n gOrevi yerine getir-

mekteydi
1980 Sonbahanoda kOyllllerle dolu olan
bir kamyooa binerek gorev yerine gideo Yusuf
SEN, yolda kamyonun devrilmesi SODUCU
ya$anuru yitirmi~tir.
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Gormesin g6z1erin
Kulaklann duymasln
AlmaS/Il diye yuregin
Kilillediler kapt/arl ardmdan
Lakin;
bilmez..
lukenmez bir ozlemdi
hucrelerine can veren
Sevgi la~l da damar/ann
yureginde
Yfiklli umut
yuklU diren~li
beyninde k/v/Ie/mlanan
Kahreden dfi~mam
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Adl ve Soyadl: Bartal E VSAN
Dogum yeri ve }'Jh: Musolar koyuPazarclk. 1959.

Geo;;:imini hayvancillkla sagIayan yoksul
bir ailenin yocugu olan Batlal EVSAN, lise
mezunuydu.
Hareketimizle ili~kisi 1977 de Antep'te
iken ba~laml~, burada fa~istlere ka~1 Yliliitillen milcadelede aktif olarak yer aIJlll~tJ..
Genylik iyerisinde egitim yah~malan , seminerler dilzenlemi~ti. Olduko;;:a yah~kan, fedakar ve azimli olu~u, onu kitleler arasmda
sevilip say!lan bir militan haline getinni~ti.
Belli bir d6nem yerel temsilcilik gorevini de
yliriiten Battal Evsan, 1980 de Parti bildirgesiyle yakalanmt~, ailr i~kencelere maruz

kaldlg. halde gilylil bir direni~ ortaya
koyarak dil~marun oyununu bo~a O;;:lkanru~tJ..
DI~an yiktlktan sonra, tekrar gorevine ba~
lanu~ ve ozellikle kmal alandaki orgu_tleme
faaliyetlerine katllJlll~tI.
Cuntarun i~ba~ma gelmesinden sonra
yorede silrdilriilen orgiltsel faaliyetleri, donemin ko~ullanna uygun hale getirmek iyin
yogun yabalann devam ettigi $ubat 1981 'de
somurgeci kolluk kuvvetlerinin ku~atmasma
kar~i girdigi yab~mada kahramanca direnerek ~ehit dii~tii.
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Adl ve Soyadl: Sakine KJRMIZITA$
Dogum yeri ve)'1h: Denim, }959

Ona halli bir ailenin c;ocugu olarak dOnyaya geJen Sakin~ KJRMIZIT AS, ilkokul,
ortaokul ve liseyi Elazlg'da bitirdikten sonra,
Mardin Egitim Enstitiisune devam ett!..
Daba lisedeyken Hareketimizin ideoiojisi ile tam$an ve klsa sOreli bir ara$tlrma
sonucu, bu gOn1~leri benimseyen Sakine KIRMIZITAS, egitim <;ah~malanna kablml~ ve
klsa siirede aktif bir sempatizan haline gelmi$tir.
Propaganda qah~malannm yanlslra, egitim vb. faaliyetler de y11.n1ten Saltine KlRMIZITAS, atak, gi~ken yaplSl i1e alchgJ. g6revleri
buyOk bir ozveriyle yerine getirmekteydi.
Mardin Egitim EnstitusOnde olrumaya
ba$lawA:;l yillarda, Hareketimizle i1i~ki1erini
daha da geli~tirmi$ ve aktif g6revler ustlenmeye ba~laml$tlr. 1979'da Mardin-Klzlltepe'de kadm faaliyetieri sorumluluguna getirilmi~ti. DiyarbaklT'da da bu g6revini Verel
Komite uyesi olarak b8lianh bir bic;imde

yt1n1ten Sakine KIRMIZITAS, ozeUikle
kadmlar ara~mda mucadelemizin taraftar bulmaslIlda aktif bir rol oynam~tlr.
19~u Ylhnda Diyarbaku'daki tDplu tutuklamalardan dolaYI aramr ha1e gelmesine raA:men uyamk, politik yapisl ile kendisini korumastnl bilmi~tir. Bu surede Hareketle bir
dOnem iI~kisi kesilmesine ragmen, yeniden
baA: lrurmaYI ba~ararak. faruiyetlere kaulml~t1r.

Mu:r-Karhova <;evresinde faaliyetJerini
sl1rdurdugu dOnemde de kan;II8.$t!.#1 zorluklan
ba~an ile a~an Sakine KIRMIZITA$, Van'dan Diyarbalm'a kadar uzanan bir alanda
Partinin iIi~k.ilerinin sa1ianmasmda g6revler
lisllenmi$. cunta ko~ullanna ragmen bu gOrevlerini layooyla yerine getirmi~tir.
1981 bahannda, mucadelemize daba fazla
katklda bulunabilecegi birdonemde UZUD suredir yakalanml~ olduA:u hastahktan kurtulamayarak ~ehit dli$til
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Adl ve Soyadl: Besey ANlJS (Gencer)
Dogum yeri ve }'Ih: £ smapuru koyii..
·Pazarctk, 1961

Ad, ve Soyad,: Veli GEeiT
Dogum yeri ve YIlt: Kaynarplnar koyiiKarllOva, 1959.
Orta halli bir koylti ailesinden olan Veli
GE<;iT yevresinin sa}'lh aydmlanndan bir
tanesidir.
Bingol'de okudugu donemde Hareketimizle ili~kiye geymi~, fa~istiere kar$l rnticadele
icinde aktif olarak yer alffil$tJ.
Okulu bitirdikten sonra faaliyetierde daha
aktif yer alan Veli GECiT, Karhova yoresine
ulusal kurtulu$Cu dti~i1ncenin ta$mlmasma ve
geri yapl}'l parcalamaya biiyiik gayret gostermi$tir.
Propaganda, orgiitieme ve askeri alanlarda
profesyonel olarak gorev iistieruni$tir.
1981 ' in Nisan a}'lnda faaliyet yiiri1ttiigii
Sancak nahiyesinde s6miirgecilerin biiyiik bir
gii"le diizenledikleri operasyonda, " teslim 01"
!;agnsma ate$le kar$lhk vermi$ ve "emberi
yannaYI ba$arml~ur. Ancak, yine ayru giin iz
stiren s6miirgecilerie ikinci kez kaI'$1 kaI'$lya
gelmi$, buna ragmen elindeki ku"Uk tabancaslyla r;:all ~ maktan cekinmemi$tir. Yarah
olarak ele gecirilen Veli GE<;iT, daha olay
yerinde kafasl ta$larla ezilerek hunharca
katledilmi$tir.

Ona halli bir ailenin yocugu olarak
diinyaya gelen Besey ANU~, ortaokula kadar
okumu~tu. Kendisi evlidir. E~i de devrimcilik
yapug.ndan geyimlerini aileleri saghyordu.
Devrimcl miicadeleye 1978' lerde Hareketimiz saflannda katllnu$, Pazarclk'da
kadmlar ve aileler arasmda devrimci cah$malar yliriHmli$tii. Araruna durumu C1lo.nca
larsal alana cekilen Besey ANU~, kendi azim
ve kararhhttru pratigiyle ispatladt. Bag,.mSlz11k miicadelesine yiirekten inannu$ ve bu
ugurda her fedakarhg,. yapmaya ham bir Kilrdistan kadtruydt O.
198"in ilkbahannda, Musolar k6yii ya1onlannda s6mtirgecilerle devrimciler arasmda
Clkan catJ.$mada vurularak $ehit oldu.
O' nun $ehit olmaslyla bag,.mslzhk miicadelemiz ilk kadm militaruru yitiriyordu. Bu
mticadelede kadtnlann da aktif gorev alabilecegi ve dava ugruna caruru da verebUecegi
kamtlanml$ oluyordu.

III

Adl ve Soyadl: Hasan ALER
Dogum Yen ve Ylh: Viran$ehir, (. ..)
Hareketimize ywtd1~mda iken sempati
duyan Hasan ALER. t1lkede r;ektikleri sliantllar yUziinden yurtdl~ma gitmi~ ve burada ya$anuru siirdiirmeye r;ah~an yiizbinlerce Kiirdistanhdan birisiydi. Kendi slruflDlD bilincind(.
olan ve lek kurtulu~ yolu olarak da Kiirdistan'da geli$en Ulusal Ba!lmslzhk Miicade-

lesini gOren Hasan ALER. Almanya'da
bulunan Tiirkiyeli fa$istierin saldtnsma ugraD1l$ ve 1981 'de Dortweiler'de r;J.kan
c;:atJ$mada bir fqisti Oliimle cezalandtnp
birini de ailr yaralad,ktan sonra kendisi de
$ehit olmu$tur,

Adl ve Soyadl: Salman PARTO
Dogum yeri ve Ylh: AbdullahovaSI k6yuPazarclk, 1957.

Adl ve Soyadl: Nizameltin BARACK1LIC
Dogum yeri ve )'lit: Gung6ren (Mezraclk)
k6yil-Sancak-Bing6I, 1948.

Ailesinin ekonomikdurumu zaYlf oldugun·
dan, kOyde r;e~itIi i$lerde r;a.lJ$arak ger;imini
sagJayan Salman PARTO evliydi.
Hareketimizin yOrede geli~tirdigi miicadcleyle taru~madan Once "HK"ye sempati duyuyordu. 1978'den sonea Hareketimizle
ili$k.i kurmU$, sempatizan diizeyinde davaya
kathda bulunmU$hl
Bir yandan ailesinin ger;imini sagJamaya
r;ah$lrkell, diler yandan da devrimcilerle olan
ili$kilerini SICak Marak, c;:e$itli gorevleri de
yerine getinni$tir.
1981'in i1kbahannda s6miirgecilertaraftndan katJedilmi$tir.

Yoksul bir r;evreden gelen Nizamettin
BARACKlLIC , kOyde r;e$itli i$lerde r;obanlik
Vi. r;ah~arak ger;imini sailamaya c;:all$lyordu.
3 crocuk babasl olan Nizamettin BARACKIUC. Hereketimizin bu alanda geli~
me gOstermesi ile birlikte mucadeleye sempati
duymaya bllflanu,br. Devrimcilere destek
olan Nitzamenin BARACKILIC, Oze1likle 12
Eyh11 soneasmda atu" bash ve i$kencelere
ugramaslDa ragmen. bu destegini devam
ettirdi.
1981 ylllDda karakol r;avu$unun planlamastyla, cuntarun u$aklan tarafmdan VUJUlarak, ~ehit oldu.
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Ad) ve Soyad): AbdUlkadir f;UBUKf;U
Dogum Veri ve YIII: Kozluk-Siirt, 1958.

Yoksul ve yurtsever bir aileden olan
Abdiilkadir CUBUKCU, ailesinin ge"imini
Batman Rafinerisinde ~ah~arak sagJamaktaydi
Oevrimcimucadeleye katJ.hml, 1976'larda
Hareketimizin ideolojisiyle tam~tJ.ktan sonra ba~
layan Abdiilkadir CUBUKCU. kisa surede
gii~lu birdevrirnci olarak kendisini yeti~tinni~,
kitleler i~erisinde ve ozellikle de Batman Rafinerisindeki i~"iler arastnda propaganda, orgu:tIerne ~ah~rnalanm yUrtitmii~tu.
Partiye ve yolda~lanna koprnaz bagJarla
bagIJ cesur, fedakar, sogukkanh ve halkin
degerlerine kar~1 saYgJh olan Abdiilkadir
C;UBUKCU, tUm ya~ant1smda ve davram~
lannda proleter an1aYI~1 hakirn kihm~tJ..
YuriittUgu faaliyetler sonucu s6murgeci!tr
tarafmdan aramr duruma gelen Abdiilkadir
C;UBUKCU, bu kez de kirsal kesirnde gorevler ustleruni~. a~ire~i-feodal yaplya ka~1 veri-

len rnucadeleye katJ.lnu~tJ..
1980 sonrasl sagJanan geri ~ekilrne siirecinde Parti tarafindan yurtdi~ma ~lkanlnu~,
burada elde ettigi olanaklarla kendisini gelecegin gorevlerine haZJr hale getinneye "ah~nu~tl.
Hir yanaan da yamnda bulundugu Filistln halk!
run rnucadelesine de kablarak ortak dii~rnana
kar~1 sava~lrn vennekte, entemasyonalist
g6revini yerine getirmekteydi.
Giiney Liibnan'ln Nebatiye kentine bagJJ
Sigip Kalesinde, israil u~aSt Suad Haddat'm
gU~leri taralindan aCilan top ate~i Slrasmda b~na
isabeteden birpar~a ile 2 MaYls 1981 'de ~ehit
olan Abdiilkadir CUBUKC;U, miicadelemiz
~ehitleri i~erisinde onemli bir yere sahip 01mu~tur. Q'nun ~ahsmda halklannuzm birbirine kan~an kanlan. devrim onundeki tUm
engelleri ~arak ba&imslzhk ve ozgiirliikmiicadelesini zafere ula~tJ.racaktJ.r.
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4 MA VIS ~EHiTLERi
Pat/adt
Dort MaYls sabahl
bin'ken kinimdi
YaYlldl da/ga do/ga
(:arplJ miiferli zalimlere

Hesap isrercesine on/ardan
Vahlet kusuyordu
Somilrgeci nom/u/ardon flkan
Alacak can anyordu
Sap/andlgl ardlflann
ParampoTfQ govdesinde

KUl1unlar.
Dog ruldu viicuduma nom/u/ar
Comml leninden aldllar
Uzandlm
Bagnndan dogdugum topraglma

Hayklrdlm

yolda$lanma
halklrna

bagzmslz/lga
VI!

6zgiirlilge
se/am.
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Ad! ve Soyadl: Huseyin TASCAN
Dogum yeri ve )'Ih: Yukon Mi$elli k6yuKeban, 1958.

Ad! ve Soyadl: Seyfi DOGANA Y
Dogum yeri ve YlIl: ~emizgezek-Dersim
1962.

Ci~ilik ve babalanrun emekli maa~!yla
ger;:imini sayayan ortahalli bir ailenin octanea

Yunsever ve miicadeleye bag,lJ olan yoksul
bir ailenin ~ugudur.
1977'de Dersim'de Hareketimizle ili'lki
kurmuS, Hozat'ta aydln-geo~lik i"inde faaliyet
yiiruunu'ltiir. Daha sonralan da Hozat,
OvaCik ve Cemizgezek'e baYI kOylerde Orgo.tlenme ve propaganda ~ah'lmalanna katllmlstlr.

~ugudur.

Devrimci yasama Partimizle iliskiye ge~
tikten sonra b3$layan Huseyin TASCAN,
liseyi ikinci Slrufia iken terketti.
ilk baslangl~ta kendi koyunde~esitli gorevler ustlendi. 1980'den sonra da Hozat'a Parti
tArafmdan gorevli olarak gonderildi. Cogunlukla askeri alanda ustlendigi g6revleri basanyla yerine getirmekteydi. CeSitli gorevler
i~in OvaCik ve Cemizgezek alanlannadagiden
Huseyin TASCAN, Nwm ve Cuma ked
isimleriyle tarunmaktaydl.
Sakin bir yaplya, fedakArve marh bir ki'lilige sahip olan Huseyin TA~CAN, a1dlp gOrevleri eo iyi bir bi~imde yerioe getirmelcteydi.
Silah kullanmadaki ustahg,. ise en gU~lu yanlanndan biriydi.
4 MaYls 1981 gunu Cemizgezek'e bay!
Agtilk k6yiinde bir ihbar sonucu bask/I) dilzenleyen somiirgeciJerle "atJ.'lmaya girmi'l, yarundaki arkada'llyia birlikte ellerindeki silahlann
gii"siizlugune ragmen dii$mana apr kaYlpJar
verdirterek $ehit olmu'liardi.
Bu olay, yore halla iizerinde devrimcilere
ka~1 daha biiyuk sevgi ve saygl uyandlmtl'l,
dU'lmana ka~1 kini anuTml~tJr.

Proleter ya'lam ve du~tince tarzlru kendisinde somutla~tlran. Partiye ve halka son
derece bagh olan Seyfi DOGANAY, r;:ah'lkanbil, fedakaru&i ve coSkulu azmiyle arkadaslanna omek olan bir devrimciydi.
4 Ma)'ls 1981 gunu, Cemizgezek'e bagh
Agtlik k6yune giderken silmiirgecilerin baslaruyla kaT$llaSmJ$ ve yarundaki arkada'llyia birlikte girdikleri ~atl'lmada uzun sUre dU'lmaru
oyalamJ'llarmr. Arkada'lirun vurulmasmdan
sonra da tek ba'lina r;atl'lmaYI devam ettiren
Seyli DOGANA Y, r;:emberi yaramayaeailru
anlaymca taktigi degi'ltirip, yarahynus gibi
davrarup dU'lmaru yarnna r;:ailTml~, yaruna
yaklaS30 dU'lmana aniden att~ ar;:arak bir
usttegmen, bir onba'll ve bir eri vurmu'l,
s6murgecilerin ~J!glnca ar;:ukIan ate'l sonucu
kendisi de vurularak ~ehit olmu~tur.
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Adl ve Soyadl: Sukrii SEVER
Dogum yeci ve }'Ih: Dolbostan k6yii-Kigil
Bing6~ )956
Onceleri yurtdJ$lnda ~ah$an babaSln1n
emekli maa$lyla ge~inen kalabahk nUfuslu
bir aileden olan Silkn1 SEVER, ilkokul
ogretmeniydi.
1979'da Hareketimizin ideolojisiyle
taru$ml$, Iusa sure i~erisinde )Xllitik milcadelemizi de kavrayarak gorevinden aynlrrn$ ve
profesyonel devrimcilige ba$laml$l.J.r.
Devrimci pratiti i~inde Ahmet ismiyle
tanman Siikn1 SEVER, Nazimiye'de askeri ve
siyasi alanda ~e$itJi duzeylerde faaliyet sur-

durdu. Vine okul ya$anunda da fa$ist odaklara kalll aktif mucadele yiiriltmU$to..
AI~akg6nullu. fedakar ve karach ki$iligi
He arkada$lan ve kitleler araslnda sevilen bir
devrirnciydi.
4 Ma)'ls 1981 tarihinde KiAi'ye bagIl
koyGnde somiirgecilerle girdigi ~a
tl$rna sonucu yarah olarak ele ge"irilmi$ ve
yolda siingii ve kasaturalarla vurularak
$ehit edilrni$tir.
Kuru~

239

Adl ve Soyadl: ismet OMURCAN
Dogum yeri ve }'lit: Bayramgazi k6yii-

Pazarc,k.
Cif~ilik

yaparak ge"imini sagJamaya
yoksul bir ailenin "ocugudur.
1977'lerden soma yorede boyutlanan
miicadelenin etkisiyle Hareketimize sempati
duymu$, koyde yiiriitiilen ~ah$malara aktif
olarak kalJlnuslJr.
12 Eyliil fa$ist darbesinden sonra artan
bask! ve i$kenceler, koylere kadar ta$ml$ ve bu
~ah$an

donemde aranan ismet OMURCAN diger
sempatizan ve militanlar gibi daga "eki!mi~ti.
I yg 1 baharmda bir operasyon esnasmda
Pazarclk'ta yakalanarak i$kenceye ahnml$Ur.
Maruz kaldlgl aglr i$kencelere ragmen kararh
bir $ekilde direnen Ismel OMURCAN, i$kenceciler tarafmdan al"ak"a katledilmi~tir.

Adl ve Soyadl: Hiiseyin EROL
Dogum yeri ve }'lh: Aran-mardin, 1958

Oldukya yoksu! bir aileden olan Hiiseyin
EROL, ge~imini mevsim1ik i$yilik, garsonluk
vb. i$lerde yali$arak sagIamaktaycb, evli ve bir
yocuk babaslYcb. Okula gidemediginden
okuma-yazmayt w$ardan ogrenmi$ti.
Hareketimizle ili$kisi 1979'da Mardin'de
ba$ianu$, propaganda ve askeri faaliyetlerde

gore vier iistlenmi$ti. Devrimci pratikte yeni
olmasma ragmen, verilen tOrn gOrevleri
ba$anyla yerine getiren Hiiseyin EROL,
korkusuz, fedakar, kararh ve komiin ya$anbsma uyan disiplinli bir ki~ilige sahipti.
13 Mayts 1981 tarihinde Mardin'de polis
ve bekyilerle girdigi yalJ$mada $ehit dii$tii.
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Adl ve Soyadl: Abdurrahman CECEN
Dogum yeri ve )'III: Humran koyu-KIZI1tepe. 1960.

Orta halli bir ailenin 90Cugu olan Abdurrahman CECEN. ailesinin kendisine olanak diye
sundugu ~ylere ragmen, halkmm kunulus
davasml se~mis bir insanch. A. CECEN
ilkokul mezunuydu.
Abdurrahman CECEN, 1979'da KlZlltepe'de Hareketimizle iliskiye ge~mis. koylerde
ki egitim faaliyetlerini YUrUtrnesinin yaruslra
askeri birimlerde de gorev ainustl.
Olduk~a pratik, abigan ve sogukkanh 6zelliklere sahip olan Abdurrahman CECEN
1981'in Nisan aymda sOmurgecilere askerlik
yapbg. esnada, bir ihbar sonucu tutuklanarak
Diyarbabr'a getirilmis. burada da yapllan rum

i$kencelere ragmen diismarun isine yarayacak
hi~
bir bilgiyi vennediginden alyakya
katledilmi$tir.
Abdurrabman CECEN'in direnisi. cunta
sonrasl bir mezbahaneye yevrilen Kurdistan
ve kan g610ne yevrilen zindanlarda uygulanan zuium ve barbarhk ne olursa olsun davaya
baghhgm ilk gUylii omeklerinden birisi 01mustur. DiiSmamn onunde diz yOkup boyun
egmektense. halktrun kurtulusu yolunda direnerek serefli bir oJUmu seyeo Abdurrahman
CECEN, haJJ.an davasma sahip ylkmamn
gu~1U bir ornegini sergilemistir.
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Adl ve Soyadl:Ahmet MARANGOZ
Dogum yeri ve YIII: Musken k6yii-(ermik.

Yoksul ve kalabahk bir nufusa sahip olan
ailesi, Cennik'te otunnaktadlr.
Somiirgeci Tiirk askerleri tarafmdan bir
kan davaSI yiiziinden aSIr iskencelere ugrayan
babasl fel~ oldugundan, daha ku~iik yaslardan
I,':ahsmaya ba~iaml~ ve somurgecilige ka~l biiyuk bir kinle dolmustur. Daha kUl,':uk yasta iSl,':iUk yaparak ge~imini saglama ya l,':ahSan A hmet
MARANGOZ, metropol kentlerinde de I,':esitIi i~ierde l,':alism1Sl1r.
1977 ythnda Cennik' te de bagunslzhk
dii~iincesinin geliljmesi ile, Hareketimiz safiannda yer a1maya baljlanu~br. Karde~i alan
Mustafa MARANGOZ'un (Filistin ~ehidi
miz) da etkisiyle giderek, faaliyetlere aktif
alarak kanlarak. I,':eljitli gorevler iistlenmi~
tiro
1979'da ailevi nedenlerden dolay! askere
gitmi~se de, 8 ay sonra silaht ile birlikte ka~lp,
yeniden Parti saflannda yerini alrm~t1f.
Bir ka~ kez kii~iik-buljuva reformist gii~le-

rin pususu Be ka~tlaljmasma ragmen, cesareti
ve 8nlganiJSIyla buruardan kurtulmaYI ba.sarmtljbr. Call~kanhga ve diinistlilgii Be ~evre
sinde sevilen biri durumuna gelmiljti.
Faaliyet alanlannda ilhan ve Ercan kod
isimlerini de kullanan Ahmet MARANGOZ,
Cennik, Siverek, Ergani ve DiyarbaJor'da
~eljit1i gorevler iist1enmi~ti. Kitle ili~kilerin de
gO~hl degerler yaratabilmi~, askeri yoniiyle de
),endisini kabul ettirebilmi$ti._
Ahmet MARANGOZ, 21 Temm\.lz 1981
gOnO Diyarbaklr-BagJar'da polisle girdigi ~a
uljmada vurularak sehit oimustur. Causma esnasmda yamndaki 4 yoldasmm kurtulmaslnl
saglayan ve tek baSlna saatlerce polisie ~ali$an
Ahmet MARANGOZ'un bu kahramanhtI,
kitleler iizerinde buyuk bir f.:ki yaratnlllj ve
hangi ko~ulda olursaolsun birdevrimcinin tavnnm yalmzca direni~ oiacagl yasanan bOyle
bir omekle bir kez daha ortaya konu!mustl!!:..-
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Ad. ve Soyadl: Bah KAHRAMAN
Dogum yeri ve Ylh:Teman koyu~Mazgjrt,
1960.

Yurtsever bir aHenm cyocugu olan Baki
KAHRAMAN. 1978-79 doneminde Karak~an Lisesinden mezun olmu~tu. Deyrimci
miicadeleye de lise yillannda iken sempati
duymu~. olml bittikten sonea da cye~itli nedenlerden otiirU ararur duruma dii~fince pro-resyonel devrimcilik yapmaya ba~latn1~tl.
Karak~an biriminde g6reyler iistlenen Baki
KAHRAMAN. bildiri, bro~iir baSltn1, propaganda ve eylemsel faaliyetlerde gorey alml~ ve
bunlan b~anyla yerine getirmi~tir.
GOriinii~te suskun olmasma ragmen,
gorevleri yerine getirmede biitiin yetenek1erini
konu~turmasml bilen direnyli, Partiye baglJ bir
militan olan Baki KAHRAMAN, kitlefer
tarafmdan da yok sevilmekteydi.
7 Agustos 1981 giinii Karakoyan'da yap!Ian genel operasyonda 6 arkada~lyla birlikte

cyembere alman Baki KAHRAMAN, girilen
cyatL~mada sergilenen kararh direni~ sonunda
isabet alan kur$unlaria ~ehit oldu. Aym yat1$mada bir devrimci de yaral! olarak ele geyerken, digerleri kunulmay. ba~arm.~tl.
Baki KAHRAMAN'm gUylii direnisi
kar~.smda, cesedine bile yakla~ma cesaretini
gosteremeyen somiirgeciler, 6ldiigiinden emin
olmak icym halktan insanlan g6ndermi~ ve
sonucu kendilerine bildirmelerini istemi$lerdir. Buna ragmen cesede yakla~lrken yeniden
kullunlarru~lar ve kUIlunlannu$ cesedi halka
da gostererek gozdag. vermek istemislerdir.
Ancak, sonuy tam tersi olmu$ ve halk kitleleri
sergilenen bu vahseti lanetlerken Bald
KAHRAMAN'a ve onun direnisiyle temsil
ettigi mucadeleye sahip yllop, daha yok
sanltn1$lan:hr.
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nUl OEJn'WEfi\NA MEY! !iOI~F.Ri
LI IL\RlJOI'A 0 KAIlAI«H,:AN!

n KfJ WElA:I'ilME SERRixWE j)
Ii nUl Mii-riNGEJllYA TiRK~ FNjlis-r~
JlnF'!,,·r~MF. XEKEVIN !

*
KUSURA BAKMA EVLAT
Bugun19 Hoziran 1980

20. asnn son ~eyregj
Bu gUn biT ojlum almu$
Ben yoklUm, habeT oY/1! geld;

Diyecegim fU:
kusuru bende arama eviat.
Goziinu ilk a~arbn.
Yam ba$Ulda deli/dim diye.
Guzel biT hostone kaplS/lIdo.
Dogumunu miijdeleyecek ebey;;
Senin mini mini eIfen'fli.
Sinon firin bakon goz/erini.
Doyaslya gormeyi;
Amgm fItHian

{:ok duymak isterdim
Hem de pek fOk

$imdi iy; dinle evlat.

Ne sen ozgar bi, aikede

Ve ne de ben hastane /caPliannda
bekJeyebi/dim dogumunu mOjde/eyen ebeyi,
Boban VaT iken.
babaslZ almam.
Valamn vaT iken,

vatanslz almont.
iSlememek if;";
Gelemedim yamna.
S6ziin klSQSI $U evJat:
Valan pa~a pa~a
Her pa~asmJ bir kurt kapml$.
Kurdu kovmak i~in.
Valam valan yapmak i~jn,
Valan Kii.rdislan i~jn,
Serxwebun kin geJemedim yamna
bii.yii.nen bir giln sende anlanm
Ben 6Jii.nem, sen yolda$larJa devam edenin
Sana ve yolda#ara l1a.fanlar

Pmlpm l birdogum evinde

Of doktor on ehe arasmda dogdun.

Zeki YIW IZ
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Adl ve Soyadl: Zeki YILDIZ
Dogum yeri ve YJh:Qumik k6yu-Karako~an,

1953

Bir kaza sonucu olen babastnm cmekli
maaSlyla ge~inen dargehrh btr ailenin ~ocugu
olan Zeki YILDIZ, Ankara Yiiksek Teknik
Og, Okulunda okuyordu,
Evli ve bir~ocuk babaSL olanZeki YILDIZ,
1972'lerden itibaren devrimci dii~iincelere
sahip olmu$, okulda iken girdigi bir eylem
sonrasl silahla yakalarup 6 ay hapis yatnu~,
!;Ikuktan sonra da Kiirdistan'a d6nmti$ti.lr,
K Ordistan' a geldikten sonra Hareketimizin
ideolojisini ve pratigini daha yaJundan taruyarak PKK saflannda yer alan Zeki YIlr
DIZ. siyasal raaliyetlere Bingorde kaulnuSb.
Siyasi o larak olduk~a gii~lU, redakarhkta
labi1digin~ comen, kararh ve inan~h bironder
Ian Z~ki YiLDIZ, yonettigi ve ir.;inde bulunugu tum birimlerde devrimci ol~Uleri egemen
Llmakta. panik ve karamsarilga asia yer verlemekteydL Kendisi !;ok hasta olmasma raglen bunu hi~bir k~ulda yolda~lanna belli etlemi$ ve sonuna kadar mucadeJeyi hep on
lana !;Ikannl$u. Yolda~lan tarafmdan sevilip,
aYlldlSJ kadar. 0 kitleler taraflOdan da aranan

ser.;kin bir devrimciydi,
En SLJu~lk anlarda bile mutlaka bir ¢lzum
yolu bulan, yolda~lan na gur.;lil moral veren,
onlann tum sorunlanyla i1gilenen yetenekli bir
y6netici olan Zeki YILDIZ, aym zamanda
tum beceri ve tecriibelerini halkmmdavaSI ir.;in
zoriayan, kullanan ve yarauci olan bir halk
onderiydL
23 Agustos 1981 gOnO buiundugu Qumik
kOyii, bir ihbar sonucu somurgeciierce baSllnu~
ve Zeki YILDIZ, bulundugu evde siper aJarak.
samiirgecilerin "teslim' 01" r.;agnsma silahtyla
cevap venni~tir, <;ab~mada ra~ist kolluk kuvvetlerinden bir asker vurmu$, ~ok saYlda
askeri de yaralaYlp ~emberi yarm l ~ ve koyden
~Ik[nt~br, Ancak aldiSt yaradan akan kanlan
takip ederek bulundugu yere gelen kolluk kuvvetleri Onu hemen katleuni~lerdir,
Zeki YILDIZ'tn kendi yoresinde uzun yIlIan kapsayan devrimci ~ah$malan sonucu
bOyle bir ~all$mada yigi~e direnerek ~hit
dusmesi olduk~a bOyiik bir etki yaratnu$, halk
onun arum aStt ve tOrkiilerle destanla$urffiJ~t1r,
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Adl ve Soyadl: A/aauin GOLMOS
Dogum yeri ve )'lh: Uzundere ktiyu4Gercu$I
Mardin

I 980'de serbest blrakJlml$tlr. DI$an ~lktJktan
soma, yeniden g6revine donen ve daha da
azimli bir ~ekilde ~ah$an Alaattin OU"LMUS,
Partinin geri ~eki lme sOrecine girdigi donemde
iilkede kalarak en zor kosullar altmda ili~ki4
lerini ve kitle baglanru korumaya ~ah~mt~llr.
Bu faaliyetleri surdiinnek amaelyla gittigi
Siverek'te bir sure kalml$, aneak somiirgeeilerin yogun baskJlanyla yOzyiize ge1mekten
ka~mamarru~, bir operasyon esnasmda kolluk
kuvvetlerinin " dur" ibtanna uymaymea
1981 'de kur~unlanarak al~ak~a katledilmis-tiro
Oerek yo1daslan, gerekse kitleler tarafmdan
~ok sevilen Alaattin OULMOS'iin katledil-mesi, halkm s6miirgeci fa~istlere olan kin ve
ofkesini biT kal daba artunm~tJr.

Olduk~a yoksul bir ailenin ~ocugu olan
Alaattin OOLMOS, daha kO~iik yastan itiba4
ren luslan okula gidiyor, yaz latilleri ve diger
ara tatillerde de ~trakhk, boyaclhk vb. ~es i tli
islerde ~a.lJSIP okul masraflanru karSlhyordu.
Batrnan'da geli$en mucadelenin etkisiyle
daba ~o k gen~ yasta ulusal kurtulu~~u
du~Oncelerle tam~an Alaattin OULMU$.
yoresel olarak yiiriiti.ilen faaliyetlerde gorevler
ustlenmi~, kuryelik, istibbarat toplama gibi
dikkat isteyen i~leri ba~anyla yerine getirmi~
tiro Okudugu Batman Lisesini 2. Slnlfta terk
ederek Klziitepe'ye giden ve 0 alandaki faaliyederde yer alan Alaauin OULMOS,
1979"da s6miirgeeiler tarafmdan tutuk.1anml~.
birsure eezaevinde kalm l ~. aneak lUm i~kenee
lere ragmen (ularh bir ifadede direterek
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UBi VE KELE BANG DiKiM;
BiJVE,iNiN Ji SERE !;iYA YEN WELA TEN MiN
PARTiZANEN TAZi U BiR!;i :jER DiKiN,
BiwE,iNiN Ji ZiNDANAN
Li HEMBER HoviTiYA KEDXWARAN.
BiBEJiN Ji QADEN GUNDAN;
YEN XU!;KEN MiN ,UT U TAZi DO, DiKiN
Bi'VE,iNiN Ji i,KENCEXANAN
BANGEN SERXWEBUNE
U QERiNiYA ,EHiDAN!
BiBEJiN, YEN Bi GERNASiYA XWE
RENG U DENGE PARTiYA Mi
NivtSANDiN Hi XwfNA XWEJ
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Adl ve Soyadl: Ali EREK
Dogum yeri ve )'III. Evirli koyu-Pazarczk,

1957

gerekse cezaevinde Partiye sahip ~Ikmarun
gii~IO bir omegi olmaya azami ~aba sarfetmi:jitir. OrgiilSei faaJiyetlerde ve patti ~iz
gisini savunmada en kO~Ok bir duyarslzhw,n
bile hangi sonu~lara yol a~acaw,m bilerek
hareket etmi:ji, duyarlt ve kararlt bir militan
olma)'l ya:jiamarun an1arru olarak: gordOgunO
her eylemiyle ortaya koymu:jitur. Diyarbalor
zmdan1annda en vah:jii i:jikenceler altl.nda Patti
bayraw,m elden blrakmamasl ve cezaevi direru:jilerinin ilk :jiehitleri arasmda yer almasl da,
O' nun halkm davaslDa ve Partisine nasd slbea
baglt oldugunun a~lk bir karutl.chr.
Ali EREK'in yqam ve milcadelesi,
militanlar ve yurtsever kitleler a~lslndan zengin derslerle doludur.

Ekonomik durumlan nonnal olan bir ailerun ~ocugudur. Lise mezunu olan Ali EREK,
devrimci dO:jiOncelerle Hareketimiz saflannda
taru:jitl.. ilk devrimci faaliyetlerine Antep :jiehir
merkezinde ba:jilanu:ji, aychn-gen~lik arasmda
egitim ~alt:jimalanna katl.lrru:jitl.. Daha sonra
belli bir sOre silahh birim1erde yer alan Ali
EREK, yakalanchw, tarihe kadar da Birecik
faaliyetlerinin sorumlu bir elemamych.
Ali EREK, Partiye ve parti degerJerine
sahip ~Ik.marun ne demek oldugunu pratigin
~Iplak ge~eginde ogreomi:ji bir militandJ. DU:jimamn 1978 de Antep'de geli:jitirmek istedigi
yJiccl faaliyetlerde, ba:jilang1~ta durumu
farkedememerun aCISlm siirekli hissetmi~ bir
militanolarak 0, gerek tutuklanmadan onee ve
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HayvanClhk yaparak ge~imini sagIayan
yoksul bir ailenin ~ocugudur. Kendisi liseyi
bitirdikten sonra devrimci ya~ama geymi~tir.
Onceleri HK ile il i ~kileri olmaslOa ragmen,
1978-79 doneminden itibaren Hareketimilin
dii~iincelerini kavrayarak saflanmllda yer
allTll~tlr.

Adl ve Soyadl: Husnii KARAGUL
Dogum yeri ve yah: Corsan koyii-Vano,
1960.

F aaliyet yiiriittligl1 bOlgelerde Be~ir ismiyle tarunan Hiisnii KARAOUL, miicadeleye bagh. atik ve cesur birdevrimciydi. Pratik
i~erisinde geli~ip olgunla~mJ~, devrimci ki~i
lige ula$mJ~t1. AldI&! tUm gorev ve sorumlulukIan ba$anyla yerine getirmede gayret
gostenni$ti. eUnta oneesi bir kel tutuklanml$,
dii~mana hiy bir bilgi vennediginden serbest
blraJulml$t1.
14 Eyliill981 tarihinde Karhova'run Licik
kayO yaJunlannda samiirgeei kolluk kuvvetleriyle girdigi ~a tl$mada yarah olarak dii~ma
run eline ge~m i$ ve olay sonraSI i~keneeyle
katledilmi~tir,

Adl ve Soyadl: Halil YAVUZ
D ogum Veri ve YliI : ...

Yurtsever tarartarlanmlldan olan Halil
YA VUZ, eunta sonraSI, somiirgeeiler taraflOdan tutuklarup DiyarbakJr zindanlanna konulrnu$ ve burada gordiigii agIr i~keneeler
sonueu 198 1'de $ehit olmu~tur.
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FA$IST TURK SiiMURGECILltl1ft KARSI SILAHLARIMIZ SUSMAYACAK !
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Ad. ve Soyadl: Metin YILMAZ
Dogum yeri ve Ylh: Taptik koyu-Pertek,
1955.

Adl ve Soyadl: Kazlm AYDIN.
Dogum Yeri ve Ylh: istanbul, 1958.

Yoksul ve yurtsever bir aileden olan Melin
YILMAZ, Jiseyi bitirdiklen sonra bir siire
iskenderun Demir Celik Fabrikasmda ~aiJ
~arak ailesine katlada bulunmU$tur.
Ba~langtyta "HK" saflannda yer almlS, biT
yok gorev iistlenmi~ti. Bir yatlsma sonraSl
"HK", kendisine sahip ylkmaymca askere git~,orada durumu ayl~ ylkJp tutuklaruna karan altrunca da fuar ederek KUrdistan' a dorun~tii.
1978 de ElazJg'da Hareketimizle ili~ki kurmu~ ve bu dl1~iinceleri benimseyerek saflanrnnda aktif olarak yer alml~t1.
iskenderun, ElazJ8, Antep, Dersim veErzincan'da c;:esitli duzey ve biyimlerde fasist
odaklara ve Turk s6ml1rgecilerine k8T$1 mucadelede gorevler ustlenen Metin YlLMAZ,
Dersim ve Erzincan'da yerel askeri sorumluluk gorevlerini yUtiitrnu~tO.
Yetenekli bir komutan, gl1(flii bir eylemci
olan Metin YILMAZ, cesaretl~ sogukkanh,
insiyatif sahibi olmasmm yaruslTa illkeye,
hruka ve Partiye bagb bir devrimci militanm.
6 KaslDll981 de POlfuniir'e bagb Kmnese
k6yimde ihbar sonucu s6murgecilerin baslalUna ugrannS, yarundaki arkada~lyla (KazJm
Aymn) birlikte teslim olmayarak yabsmaya
ginni~ ve burada vurularak ~ehit olmustur.

Orta halli biT ailenin yocugu olan Kazlm
AYDIN, istanbul Ortaogretim Kiiltiir Derneginde ilk devnmci faaliyetlerini surdurmeye
basladJ .
1978 sonlannda Dersim'e gelerek Hareketimiz sallanna katllmJ~, ustlendigi yesitli
g6revleri basaoyla yerine getinni~ti.
1980 de, askere gitrnis, orada kendisi
haklonda tutuklama karan ylkanldJ8inda ise
silahlyla birlikte kayarak tekrar Dersim' edonmus ve Paruyle iliSklye gec;:mistir. Dersim
merkezde, kazaJannda ve Erzincan yoresinde
faaliyetlere kaulan Ka.zJm AYDIN, kendisi
metropol de yeti~mi~ olmasma ragmen, Kurdistan toplumunun yaplsma ayak uydunna ve
halkla kaynasmada bUyUk basan g6stenni~
tiro
Giiyll1 bir kisilige, sahip olmasllUn yaruslTa
iyi bir saVll$yl, usta bir aUcl, yetenek1i bir
devrimci alan Kaz...m A YOlN, Partiye ve yoldaslanna SICak bagIarla bagbydJ.
6 KaSlm 1981 tarihinde Pl1l11miir'e bagh
K.Jnnese koyiinde bir yolda~ayla (Metin Ydmaz) birlikte somurgeciler tarafindan alyak~a katledildiler.
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Adl ve Soyadl: Mural YUKSEL
Dogum Yeri ve VIII: Dersim (. ..)

Bir memur ailesinin 90cugu oJan Murat
VOKSEL, Jiseye kadar okumu$tu.
Devrimci dii~iincelerle "TKP~ML"sempati
zan, oJarak taru~ml~, daba sonra ulusal Kurtu~
lU~9U dii~iinceJerin yorede etkin olmaslyla
beraber saflannuzda yerini alml~n.
$ehir merkezinde siirdiiriilen 9ali~malara
kaulan Murat YDKSEL, kuryeJikg6revini de Ust~
lenmi~ti. KlfSal alanda da propaganda, ajitasyon faaliyetlerine kanlnu~, gevreyi iyi tam~
w81ndan kuryeligini burada da siirdiinnii~tii.
Fedakarhkta Slnlr tarumayan, en zor ko~ul~
larda bile gorevini ba~anyla yenne getiren
Murat YOKSEL, silahslz oldugu zamanlarda
bile defalarca pusu ve gemberlerden kur~
tulabilmi~ti. Kitle ili~kilerinde olduk9a ol9iilti
davraruyor, gevresinin saYglSlru kazanabi~

liyordu. «Yapacaglm i$, benim varllglmdan
daha degerli ise, 6Illm benim i~in 6nemli
degildim diyen Murat YOKSEL bunu prati~
giyle de karutlanu~ur.
1981 tarihinde Dersim'in Kuresipi Mezrasm~
daki slg.nag.n. bir ihbar sonucu somtirgecilerin basluruna ugramasl iizerine, slg.naktaki
devrimcilerden biri olan Murat VUKSEL.
arkada~lanndan once davranarak, slgmaktan
9lkJp sorniirgecilerle 9aU~rnaya girmi~ ve dii~
mam oyalayarak yolda~lanm kurtarmak istemi~ti. <;ab~mada slltmdan alwg. yara sonucu
sHah kullanamaymca silahml kJrarak, somiir~
gecilerin teslim 01 9agnsma "Kahrolsun
askeri·fa~ist cunta" slogaruru atarak cevap
veren Murat YUKSEL, yiizba~lmn a9ug. ate~
sonucu ~ehit dii~mii~tiir.
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Ozgiirliige goniil veren
Azime baclm
isgalci nam/u/ar a/tlnda
KIZI/ bayragl dimdik,
S,ms,kl tutarak
Kiirdislan kadlnlnln dinni$ ruhunu
taze/eyenJ
Ozgiirliik ve baglmslZllk maT1/anm
hayklrarak.
Go~iip gill; 6IUmsiizler kervamna
Sol yammda YI/dmm gibi dU$lii.
hgalci gii~lerin baSlna.
G6k gibi gurledi. haylardl ibrahim Kaplan.
Ben den/eri otuk otuk kan akan.
Ben, Irmak/an yoksuUann kaniany/a
k,z,Ua$an,
Ben. iizerine gaz d6kuliip yanan yah/an
Ben aSlTlann kiniyle dolu.
Ben, g6kyiizlen· karabulut kaplanml$,
Ben, topraklan inim inim inleyen
Ben don vamp;rin agzlndan saUanan
Kiirdistan',n topraglndanfisklrdlm
Glum. idam, zuliim nedir ki y,ld,ramaz.
Ben zulUmle yogru/mu$um.
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Adl ve Soyadl: Azime DEMiRTAS
Dogum Veri ve YliI: Demjrce koyu-Nazimiye
1961.

Ge~imini hayvanellJk ve !asmen de tanmelhkJa saglayan kalaballk nUfuslu bir ailenin yocugu olan Azime DEMiRT A$, liseyi
yanda terketmi$ti.
1978'lerde Hareketimizin ideolojisini benimseyerek aktif sempatizan haline gelmi~ti.
Nazimiye'de yerel faaJiyetlerde gorevler listlenen Azime DEMiRTAS, 1979'da tutukJan-ml$, en aSir i$keneelere maruz kalmasma
ragmen gUylii bir direni$le dli$maru yen-mesini bilmi$ti. Dl$an ylktlktan sonra ikireikJige dU$meden yeniden devrimci gorevler
iistlenmi$, ozellikle de !arsal kesimde kalarak sorumluluklar alnu$tl.
Hertiirlu zorluga gogils gerebilen, eesaret
ve moral gileil oldukc;:a fazla olan Azime
DEMiRTA$, tiim yolda$lanna omek birdevrimeiydi. Kendi $ahsmda Kurdistan kadmmm

yig,itlig,ini, mertJigini ve davaya baghhitru
somutla$tm1U$u.
25 Arahk 1981 sunu Dizik koyu ya!an-lannda sOmurgecilerle kaf$lla$ffi1$ ve girdikleri ~atlsmada bir arkada$lyla (ibrahim
Kaplan) birlikte sehit olmustur.

Adl ve Soyadl: ibrahim KAPLAN
Dogum Yeri ve Vlh: Gilneycik koyu-Na-

zimiye. 1957.

Maddi durumu normal olan bir ailenin
c;:ocugudur. Kendisi liseyi bitirmi$ti.
Devrimei miieadeleye 77'lerde Hareketimiz sanannda kanlan ibrahim KAPLAN,
Nazimiye'de genc;:lik i~erisinde yiiliitillen
faaliyetlere kauldi.
Olduk~a alr;:akSonilllli ve fedakar ozelliklere sahip olan ibrahim KAPLAN, partidisiplinine bagh, karaTh, devrimci kisiligiyle

kitleler ir;:erisinde sevilen biT devrimciydi.
Kille faaliyetine biiyilk onem vermekte. en
genis Y1Sinlan parti sananna ~ekmek ic;:in
gayret gostermekteydi.
25 Arahk 1981 sUnil Dizik koyil ya!an-lannda somilrgecilerle kar$J!aSffi1$ ve girdig,i
r;:atl$mada mermileri bittiginde somlirgeciler
tarafmdan vurularak $ehit edilmistir.
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Yolda$,
Biz de, size soz venyoruz
Sizin kazldlgln/Z yolda
Yiinimeye devam edecegiz.
Hem daha uygun,
Hem de, daha korkusuzca yiiniyecegiz.
Sizin ta$/d/glnlz
Orak ~eki~1i klZ/l bayragl
Asia yere dii$iinneyecegiz.
Yolda$,
Yolun sonuna yak/a$m/$Iz
Miicadele aleli yamyor
Kiirdistan daglannda.
PKK ve halklmlZ elele,
Alevlendiriyor, bu ;syan ate$ini
Oyle ki...
Diinyaya 1$lk sa(lyor.
Karanllgl yma, yma.
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Adl ve Soyadl: Hilseyin DURMUS
Dogum Yeri ve Ylh: Qumik koyil·Kara·

koran. 1960.

Bingol'de oturan bir i$~j ailesinin ferdi olan
Hiiseyin DURMU$, Bingol Lisesini bitinniS·
ti. HiiseyinDURMU$ evli ve bir~uk baba·
slydJ.
Devrimcilige 73'lerden sonra Bingol'de
fa$istlere k8f$1 miicadele i~erisinde ba$ladI.
Hareketimizin yorede gelistirdigi mucadeleyle
birlikte saflanmlza katIlan ve daba 0 anda
~esitli gorevler iistlenen bir devrimciydi.
AydIn.gen'fILk araslnda siirdurulen egitim
'faiJsmalanna kaolmt$, okulu bitirdikten sonra
da profesyone! devrimcilige ge'fmisti.
Cennik'te yerel sorumluluk, MU$ bOlge
temsiiciligi gorevlerini de yiiriiten Htiseyin
DURMUS,zekasl. kabiliyeti ve militan ki$ili·
giyle I1stlendiSl her gorevi ba$anyla yerine
getinni$tir.
Cesareti, fedakArhiJ. ve yetenekll, bilgili
olma 6zelligiyle kitlelerin onderi durumuna

yiikselen Huseyin DURMU$,yarabclbg.yla da
yolda$lanmn ba$ destek~isi durumundaydl.
27 Arallk 1981 gUnu Karhova'run Li~ik
koyii yaktnlannda samiirgeci koUuk kuvvet·
leriyle girdigi ~ab$mada tek ba$lna olmasma
ragmen gii~lii bir direnme gostenni$, saatlerce
suren ~ab~ma sonucu vurularak $ehit 01·
mU$tur.
Kurdistan halkmm yigit onderlerinden biri
olan Hiiseyin DURMUS'un kahramanca di·
renerek $ehit olmasL, yore halkml derin bir
uzuntflye bogmu$tur. Somllrgecilerin, pUSU
arnaclyla uzerinde gl1nlerce nobet tuttuklan ve
daha sonra ailesine teslim ettikleri cenazesinin
topraga verilmesi esnaslnda ise tUm bask! ve
engellemelere ragmen bin'e yakm kitJe bir
araya gelerek gorkemli bir miting yapliml$tlr.
Bu olay bile, fa$isl saml1rgecilerin baskl ve kat·
liamlannl bo$a 'flkannaya yeter bir etken
olmu$tur.

Adl ve Soyadl: Vakkas DOGRU
Dogum Yeri ve YIII: Eskialtmta~ koyuAraban, 1929.
Yoksul bir k6ylu olan Vakkas DOGRU,
c;:iftc;:ilik yaparak ailesinin gec;:imini sagIamaya c;:ah~maktaydl.
Yurtsever ozelJiklere sahip olan bu koylumuz, c;:ocuklanrun devrimci mucadeleye katl.lmasmdan dolaYI, somurgeeilerin hedeti haline

gelen, slk slk g6zaltlna almarak bash goren
insanlanffilzdan biriydi.
1982 ba~lannda s6miirgeeiler tarafmdan
gozaltlnaahnan Vakkas DOGRU, istenilen bilgiJeri vermeyinee aglT i~kencelere maruz
blTalularak hunharea katledilmi~tir.

Adl ve Soyadl: Huseyin ASLAN
Dogum yeri ve yth: Nusaybin. (. ..)

Adl ve Soyadl: Selahattin KURMUS
Dogum yeri ve ytli: Siverek. (. ..)

Aktif bir PKK sempatizaru olan Huseyin
ASLAN, eunta sonrastnda yliriitillen faaliyetlerde yer alml~, zorluklara ragmen verilen her
g6revi yerine getirmeye c;:ah~nu~l1r.
Operasyon ve i~keneelerin yogun1a~I1Sl
Arahk 1981 'de s6miirgeei kolluk kuvvetlerine
teslim olma}'lp c;:atJ~maya giren Hiiseyir.
ASLAN, bu c;:atl~mada vurularak ~ehit

Yurtsever bir aileden olan Selahattin
hain feodal c;:etelere kar~1 verilen
miicadeleye de aktif sava~C;:1 olarak katllmt~l1.
Cunta sonrasmda yorede 1oZ1~an baslolara
ragmen i1i~kilerini devam ettiren ve c;:e$itli
gorevler iistlenen Selahattin KURMU~, bir
operasyon esnasmda Arahk 1981'de sOmOrgeei kolluk kuvvetleriyle girdigi c;:atl.$mada
vurularak $ehit dii~mii$tiir.
.
KURMU~,

dG~mii~tur.
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DiYARBAKJR'A UZA NJR BUTUN YOLLAR

YI I 1982
M art'm 2l'i,
nokra koy
buraya tarih.
bir geee bir sabah
degil 0 gun
SQndiinnu$ tum ISl/tlSl1ll Ylldlzlar,
gunesu
saklanmlS ardma 6jkesinin,
can aflyorlar
doganm en sif/I yarauklaTl. ..
pUS/1l bir bahar sabahl,
radyolar sllsku n,
gazeteler sllskun,
suskun diiny a!
ve yasa maddelen· slra/amlsiar
hiikmii ge(:ersiz
ardarda.
Slnllyor
en igren(: poz/anyla generaller
ve ovgu duziiyor
"demokrat" yazarlar.
ve kahredici
kahrolasl suskun/uk. ..
orada
sabaha ulasan geee degil,
orada
ya son kurtun
ya da son iSkenee
ve sonsuzluga ka vusuyor rohlar,
en guzelini yasamm
ve umutlanm
I'e sel'da/anm
emanet ederek bize
Y,ld,zlar
I'e gunes
ar/lk evrende size yer yok ...
belli ki bilerek

(:ekiliyorlar
onlar da en gerilere
aim us! diyor
olmusier!
bir ses,
suskun/ugu y lrtan
bir bl(:ak gibi
ka/be sap/anan
agn
of anam oo/ .. !
nokta koy
buraya tarih,
bugiin Mart'lII 21'i.
kalbim
y umrogumda kenetleniyor
ve beyin huerelerim
nazil nazll es
ey bahar ye/i
sallan ey yaprak
g6k eslik etsin sana
en temiz
en duru maviligiy/e.

v,

daldan siizulen
bir Jagmur dam/asl kadar
berrak yureklen"miz ...
o/mu$! diyor
a/musier!
yalan
yuzbin kere ya/an ...
ya$amak
et ve kemikse
ve nefes almamaksa
so/uk so/uk
yasamak:
dogro
onlar 6Iduler...
Ama

yasamak bu degil
aluye can verdi onlar
daglann doruk/anndan
topraga dusen
ilk savQ.f(:lIun ruhunu
Kiirdistan bahanna tasldl/ar
Medya'mn riizganndan
ordu kurdular
mezar tas/anndan

,af,aj. ..
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Adl ve Soyadl: Mazlurn DOGAN
Dogum yeri ve yth: Ternan Koyu-Mazgin,
1955.
Mucadele tarihimize aru, ((C;agda~ KawaI>
olarak ge~en Mazlum DOG AN, orta haW bir
i$~i ailesinin ~ocugu olarak dunyaya geldL
ilkokulu Karak~an'da, ortaokul ve liseyi
de Eski$ehir, Bahkesir gibi metropol kentlerinde okuyan Mazlum DOGAN, 1974-75
devresinde girdigi universite imtihanlanru
kazanarak Hacettepe Universitesi Ekonomi
B6llimline devam ettneye ba$ladl.
Aile ve ~evresinden etkilenmesi sonucu,
daha kli~lik ya$ta devrimci dlisuncelere sempati duyan ve hemen her sol yaytru okuyan
Mazlum DOGAN, 1975'lerde Ankara'da
ADYOD ve diger ogrenci demeklerine slk slk
giderek tartl~malara katJlmlS. arasurma ve incelemelerde bulunmustur. Ulusal sorunla da
bu donemde tarusan ve kendi ~apmda ara:r
urma i~erisine giren Mazlum DOGAN, 0
donemde bir ideolojik grup olarak yeni yeni
sekillenen Klirdistan Devrimcileri ile taru~rru~
ve uzun sliren tart1$ma ve ara$urmalan
sonucunda bu grup i~erisinde yer alml$ur.
1976 sonlannda kendi iSlegi lizerine Kilrdistan'a gelen ve orglitsel-pratik faaliyetler
i~erisinde yer alan Mazlum DOGAN, ozel-

Iikle entemasyonalist onder Hili KARER'den
etkilenerek profesyonel devrilllcilige aulrrus ve
okulunu yanda blrakrru$ur.
Sahipoldugu derin marksist-leninist bilinci
ozellikle de pratik alana a!-:tarmada basanh bir
omek sergileyen Mazlum DOGAN, daha ~ok
gen~ olmasma ragmen gen~-yash tum insanlarla kaynasabilell, onlara meseleleri kavratabilen bir yaplya sahipti. 77 sonlanna kadar
daha ~ok propaganda ve orgiltleme alanlannda
gorev ustlenen Mazlum DOGAN. Kiirdistan'ln belli bazl bOlgelerinde surekli dolasarak
seminerler vermis, tartJ.smalar duzenlemis,
propaganda ve egitim faaliyetlerini sun:lurmustur. Daha "ok, Urfa, Antep, Diyarbaklrve
Batman'da yliriittiigii bu ~ah$malanyla klsa
slire i~erisinde mucadelemize sempati duyan
yUzlerce kadro ve kadro adaYI ortaya~ lkarrrus,
hi~ iliskilerimizin olmadlg,. alanlarda gu~lli
i1iSki odaklan yaratrnJ$ur.
Bir yandan pratik-6rgutsel faaliyetlerini
slirdiiriirken, diger yandan da Kiirdistan
tarihi, dili ve kiiltiirii uzerine yogun arastlfmalara giren Mazlum DOGAN, bu hususlarda da engin bir bilgiye sahipti. Arasur-
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malanm yogunla$lIrrll!.J asll nokta ise, parti,
devlet ve halk sava$lrun iilkemiz kO$u1lannda
nasll uygulanaca!.J, marksist-leninist bir partinin nasll olaca81 ve kadrolann egitilip, geli$tirilmesi olmu$tur.
Faaliyet silrdilrdilgil her alanda kendisini
dogal bir 6nder olarak kabul ettiren Mazlum
DOGAN, gerek yolda$lan arasmda, gerekse
de sempatizanlar arasmda her yonilyle omek
alman bir 6nderdi.
197Tnin sonlanndan itibaren pratik-orgOtsel faaJiyetJerin yamslra basm-yaym ~ahr
malannda gorev UstJenen Mazlum DOGAN,
bu gorevini de gii~lii bir ~ekilde b a~anru~ ve
orgUtUn ihtiyaclm onemli oranda ka r~l l ayabil
mi~tir.

1978 Kaslm'mda Partimizin kurulu~ toplanllsma kall ian Mazlum DOGAN, orgOtiin
Merkez Komitesi'nde gorev ilstienmi$ ve bu
a$amadan sonra gorev ve yiikiimliiliiklerinin
a8lrl8$rnaslyJa daha planh ve 6rgiith1 bir
~ah$ma i~erisine girmi~tir.

MazJum DOGAN, losa silreli pratikorgiitsel ya$aml i~erisinde, e$ine ender rastJanan bir devrimci ve Kiirdistan ko$ulJannda en
~ok ihtiya~ duyulan bir korniinist oldugunu
kamtiamJ$lIr. Ara$brmaCI, incelemeci yab$rna
tarnyla adeta direnmenin bilin~ barnuru
olrnu$tur. Oiinde 500'ii a$lon sayfa kitap
okuyarak Marksizm-Leninizmi etiit etmede
rekor klran bir anlaY'$m sahibi de olmu$tur.
Kendi mahkeme savunmasmda da belirttigi
gibi, fiziki varh8lru sUrdiirebilmek i~in en basit
olanaktan bile yararianan, en kU~iik olanaklan
bile degerlendiren ve mueadeleye katlk eden
Mazlum DOGAN, zor kO$ullarda ya$amaktan ~ekinmeyen devrimci militan tipinin
bir omegidir.
Yold8$hk bagJan ch$mda herbangi bir bag
tarumayan, arkada$lanna ka~1 bilyiik bir sevgi
ve saygtyla dolu olan Mazlum DoGAN,
yarundakilerin geli$mesi i~in her tiirlii destegi
veren, onlara yol gOsteren gen;:ek bir onderdi.
Pratik faaliyet ytinlttiigil bir donemde bir
bOlgeden diger bir alana ge~erken Viran$ehir
yak.IDlannda 30.9.1979 giinil iki arkad8$lyla
birlikte yakalanan Mazlum DOGAN, ilk
donemde cezaevinde tuwh ifadesiyle uzun
sure ltirnligini gizleyebi1mi~tir. Bu arada kendi
6z ~abaslyla cezaevinden ka~ma giri$iminde
bulunmu$ ancak tekrar yakalanarak i$kenceye
aiJnmI$br.
Aym dOnemde yogunla$an tutukJamalarda

yakalananlann da ifadesiyle kimligi a~lga
~Ikanlan Mazlum DOGAN, s6milrgecileri
$a$kma yevinni$tir. Goziidonmii$ barbarlann
en apr i$kencelerine maruz kalan Mazlum
DOGAN, kararll ve bilin~li bir $ekilde direnmi$, halbna illkesine ve partisine la)'lk bir
onder oldugunu pratigiyle bir kez de zindanlarda karutJamJ$br. Hi~ vakit kaybetmeden
sorniirgeei zindanlarda da yolda$lanrun ba$lDa
ge~en ve onlan yoneten Mazlum DOGAN,
buraYI da bir devrimci okul haline getinni$tir.
Ayru ~ekilde dl~anyla haberle~mede ve Partiye ka~1 olan gorevlerini yerine getirmede de
olduk~a duyarh davrannu$, degerli direktif ve
onerileriyle dl~ardaki faaJiyetJerin yiiriitiilmesine de katIuda bulunmu$tur. Cuntarun
i$ba~ma geleeegini, Ortadogu'daki muhtemel
geli$meleri zindan kO$ullannda tahlil eden
Mazlum DOGAN ve diger onder kadrolar,
i1eri g6rii.$1ii sentezleriyle davaya buradan da
katklda bulunmu$lardlr.
Cuntarun i$ba$lDa gelmesinden sonra,
azgmca salchrmaya ba$layan fS$ist Turk devJeti, en ba$ta onder kadrolara yonelmi$ ve
onlan teslim alabilmek i~in akIa-hayale gelmez metodlar uygulaffil$, aneak her defasmda
da ~abalan fiyaskoyla sonu~laruru$tlr. Teslim
alchklan birka~ hain unsur vasltaSlyla cezaevinde bulunan 5 bini a$kln PKK'li kadro ve
sempatizan tutuklu iizerinde denetirn kurmaya
ve onlan da pi$manbk gOstenneye zorlayan
fa$ist yonetim, Mazlum, Hayri ve Kemal'in
onderli&indeki bu tutuklu kitiesini hi~bir
$ekilde etkileyememi$tir.
Dzerinde uygulanan ve insarun akhrun
almayaea81 kadar vah$ice i$kenceler, O'nu
hi~bir$eki l de Ylldlrmaml$, Ozellikle de mahkemelerin a~llch81 donemde en zor kO$ullar
albnda sa vunmalar haZlrlayarak tiim gruplarla
birlikte mahkemeye ~Iknn$ ve yapb81 gii~lil
savunmalarla tOm yolda$lanna 6mek oldugu
gibi, mahkemeleri tarihi {meme kavu$turmu$
ve s6mOtgeeilijin yargtlanchb bir kUrsii haliDe
getirmi~tir. Tek 1ti$i1ik hilerede ozel i$kence
yontemieri albnda oimasma ratmen. yold8$lanna direktifler gOndenneyi ihmal etmeyen ve bunun i~in alol almaz yontemler bulan Mazlum
DOGAN, Yll$amak ve direni$i silrdiiriip, teslimiyeti tamamen mahkum etmek i~in en kil~11k
olanakJardan bile yararlaruru$br. Kogu~ta katchg.. donemlerde yold8$lararasl sevgi ve saySlYI doruk noktaSloa ~Ikaran yUce onder
Mazlum DoGAN, hasta arkada$lanrun ihtiyaci i~in yagmur sulanndan bile tasarruf
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kendisi gfmlerce a~ kalarak tayinini yolvenn i ~tir. Her yonuyle tutuklu
devrimcilerin guvencesi haline gelen Mazlum
DOGAN, ch~a n ya g6nderdigi sOzlu ve yazdi
talirnat ve isteklerinde ~unu belirtmekteydi.
KCuntaya kar$1 koydugumuz eylemler, gosterdigimiz direni$ ve mahkemelerde hayklran
sesimiz mutlaka killelere ula$tmlmabdlr.»
Bunu belirtmekle w~ardaki devrimcilerin nasil
bir ~ah~ma i~erisine ginneleri gerektigini vurgulayan ~agda~ Kawa Mazlum DOGAN, ihanet takim] ve somurgecilerin isbirligi ile
sistemli bir i~kence ahma ahnarak teslim almmaya zorlanlTU~, aylarca suren bu ~abalar
sonu~ vermeyince O'nu bogar.ak oldurmuslerdir. Oldt1n1ldugu aksam 21 Mart 1982 gunune
denk gelmi~tir. Gt1nkii 0 aksam Mazlum
DOGAN. uzun siireden beri saklaW&i mumu
yakarak hikresinin penceresine koymuS ve
roldaslanna yonelik yapn~ konu~ ma ve okudugu ~iirlerle Newroz' a ger~ek anlanuru vererek tum cezaevini direniste birlestinnistir. Bu
da~la nn a

kadar iskence ve baslo sonrasmda, 0, caruru
ortaya koyarak teslimiyeti bir daha dirilmemecesine yere gommus ve bu da somiirgeci
barbarlann g6zt1nt1 d6ndiiren bir eylem olmustue.

O'nu katlettikten sonra, dogacak sonu~tan
korkan somiirgeciler, oliimtinti uzun stire sakh
tutmuslarsa da chsardan ve esirdevrimcilerden
gelen baski sonucu a~:JklaYlp. ailesine teslim
etmck zorunda kallTU~l ardlr. Vt1cudu tepeden
omaga bantlanm]s olarak ailesine teslim edilen Mazlum DOG AN'ln cenazesi yine s6murgeciler tarafmdan kendi koyiine kadar gotiin11erek gomulmiistt1r.
OIOmuyle de gO~1il bir kamuoyu yaratan ve
zindanlardaki direnisi atesleyen Maz.lum
DOGAN, Demirci Kawa'run modem temellerdedirilen ve 21 ManNewroz ate~ine ge r~ek
anlamlru veren «Gagda~ Kawa}) olarak Kurdistan ve bOlge halklanrun tarihine ge ~meye
hak kazannusnr.
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ADAR 1982
Sala 1982an.
meha Adora bi xwin de,
yeko-yeko, dido-dido, deh-deh,

bin zilma hol',
serbilind u serejraz
em halin,

xeniqandin. QetilkidnJ
Hey dirok.
bir nekt
Adara /982an
guh bidere ger hebe zirave Ie,
zindanin Diyar-e Bekir.
Bir nekt tu dirok,
hembere ~eperen pe#ya Ie,
dema cenga axlepotan ditir,

em sehir ketin,
zindanen

212

Diya~e

Beki, de.

Ad! ve Soyadl: Yasar ONER
Dogum Yeri ve YIIi: (:ermik (. ..J

Urta halli yurtsever bir ailenin yocugudur.
Aileee Cennikte otunnakta ve ye~itli i~lerde
"ah~arak geyimlerini sagIamaktadlriar.
1976-77 doneminde miieadeleye kanlan
Ya~ar ONER. aktif bir sava~y! oldugu gibi,
genylik iyerisinde, ~ehirkomite lerinde ve ktrsal
alanda ye~itli gorevler u.stlenmi~tir.
F aaliyet alanlannda Nesimi ismiyle tarunmakta olan Ya~ar ONER. Siverek'te de yerli
gerici feodal-kompradorlara kaill verilen
miieadelenin en on saflannda yer alnu~tl.
Kararil, fedakar, eneljik ve gii"lu. bir ki~i
lige sahip olan Ya~ar ONER. iyi bir ajitatOr,
propagandael ve askerdi. Bu ozellikleri ve
reformist kOyiik-buljuva milliyetyilerine kar$!
yiirOttOgu ilkeli ve tavizsiz miieadelesiyle kit-

leler tarafindan sevilip sa)'llmaktayw.
Fa~ist euntarun i~basma gelmesinden
sonra, ba~latl.lan operasyonlaresnasmda arkadaslanyla birlikte kalwiJ evin ku~atl.lmasl
sonueu, teslim olmaYlp yan~maya giri~en
Ya~ar ONER. arkada~lanrun kurtulmaslru
sagIaJm~ ama, kendisi yakalannu~b.
Tutuklu kalwg. 2 ytl boyunea Diyarbakir
Zindanlanndaki gorkemli direni~lere de aktif
olarakkanlan Ya~arONER. 21 Mart 1982'de
diger bir yok militanla birlikte bu zindanlarda
alyakya katleailmi~tir.
Cenazesi ailesinin Isran sonueu aneak 28
Ma)'ls 1982 tarihinde yaklinuS vaziyette teslim edilmistir.
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Dijmine roje,
dijmine rindiye,
dijmine Ie,
dema me Ii hembeqerdikir.
ku demji wi lanet kin"bu.
em $ehft kerin Te$-$evan de.
zindanen Diyar-e Bekir de.
Hey dirok,
xeml bi xeml
nex$ bi nex$
mina hunermendan
cih kir di/en xwe de
neda erde ala SOT,
me ne vemirand agire serxwebime
~ilmjsa NEWROZe.
Bin hingavtin u qetliamen tari,
Adara 1982an
zindanen Diyar-e Bekir de.
Hey him yen Ii derve!
Silav bo we,
hun kesen ala partiye bilind digrin,
situ pe$iya dijmin xwar nekirin,
bi merxasi $er kirin u ketin,
si/av bo we.
Bona agire serxwebuna Kurdistan,
mejiyan de $un bigre,
yeko-yeko, dido-dido, deh-deh
bo bedeIe em $ehit ketin
Adara 1982an de,
zindanen Diyar-e Bekir de.
Bin tari u ziime,
me pir can dan, qurban dan.
Em dizanin tu hej dixwazi
Bi hersa xwe a mina deryan difitre!
Jingar me xwe avet nav agir,
[tronall de $ewitin, beridi$ek bUn,
H~~edell fergu$an de bun,
sere smgowan de hejiyan,
me canen ciwan dan
panzdeh-bist sali
engezisyonan de hatin vejilandin
~armixan de daleqandin,
Buka azadiya dilbixwin
Ji bona KURDjSTAN!
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Adl ve Soyadl: Cernal KILle
DoA;um Yeri ve YIII: Beybostan koyu

Gerge~

Adlyaman, 1955.

Orta halli bir aileden olan Cernal KIllC.
olrul okumanu~br. Get;imini de sabip oldugu
Billal diikkaruru i~leterek saglayan Cernal
KILIC. dogu$tan sahip oldugu yurtsever
yaplslIU, ulusal bilint;le donatarak saflanmnda yer alnus ve aktifbir sernpatizan olarak

tte~itli

diizeylerde gorevler iistlenmi$tir.
26.S.1980'de tutuklanarak cezaevine konulan ve daba sonra DiyarbaJor zindanlanna
getirilen Cernal KILle. Mart 1982'de apr
i$kenceler sonucu sehit olmustur.

Adl ve Soyadl: TahirSAHiN
Dogum Yeri ve Ylh: ...

Partimizin karar11 militanlanndan bmsi
olan Tahir SAHiN. dlsardayken sl1rdl1rdl1gu
ozverili t;ahsmalanna. tutuklandlktan sonra
da, cezaevi ko~ullannda devam etmis. sOmiirgeci barbarlann yogon iskencelerine, sistemli basJo yontemlerine ragmen kendisine tek
yasam yolu olarak dire nisi set;rni~ olan PKK
kadro ve taraftarlanndan bir tanesidir.
Kut;Uk-buQuva refonnistlerinin ve diger
t;esitli gl1t;lerin ~erefsiz bir yasanu set;erek ihanetin batapna sapJandlk1an bir donernde ve
sOrniirgecl f~ist du~rnarun tum barbarbk1an
konuSturdugu cunta sonrasl k~uJlannda 0,

y~anun direnmekten ve serefli bir oliimden
get;tigi ge~egine sanlarak onderlerin yolunu
takip eunis ve Yllmadan siirdiirdugl1 sav~ml
dan muzaffer olarak ~knu~nr. Sonut;ta egemen giit; olan fa~ist barbarlar. O'nun ve
yoldaslanrun diren.is ateSi karSlslnda erimi~ ve
onlan liziki olarak imha edecek kadar buyl1k
bir acizlik it;erisine du~muslerdir. 21 Mart
1982 gunu t;agdas Kawa Mazlum DOGAN'In
yaktlp diren.i~ ate~ine caruru feda ederek klUll11k veren Tahir SARiN. gozu dOnmii$ faSist
barbarlar tarafindan alt;akt;a katledilmistir.
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Nisan 1982
Otuz ut;ii.neii mahzen.. .!
BuraSI otuziit;uneii mahzen
Bu i$keneedir, zulUmdur
Bir yumrok gibi oriilur yureklerde
Aellar all$l/ml$ bir duygu
Glum ula$lImaz mulfuluk
Zuliim iliklere dayalllr.
ihanet kastediyor namusa, ara, onura.
BuraSI otuzut;ilneil mahzen
Zulilm kol geziyor
Zirvede Slnllyor i$kenee
Yilzlen' aievler it;inde bile$en
ihanetle gilre$en
Don mililan yamyor
Gozlerde bir inant;lir
Yamk bedende isyan
Dudaklar slogan hayklnyor
Taze maylS geeesi
Bir direni$ ruhudur
Saran lulsak beden/en'
Don me$flie gibi, dorl ean
Yam yor dim militan
Kurta r mengeneden
Tutsak umudu
Hir sabah gibi
AydllTlanaeak zindan ...
VE A YDINLANDI iMAN!
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Adl ve Soyadl: Ferhat KURTAY
Dogum yeri ve fill: Uluko),-KlZlltepe, 1949.

Orta haiti bir ailenin ~ocugu olarak diinyaya
gelen Ferhat KURTAY, ailesinin kendisine
sundugu olanaklardan da yararlanarak okumU$ ve munendlS olmu~tu. Evli olan Ferhat
KURTAY Mardin TEK' de muhendislik
yapmaktaym.
Yurtsever ki~iligini daha sonra aymn oz.ellikleriyle de butiinle~tiren ve Kurdistan'da ki~i
Iiginden uzakla~tJnlamarru~, ger~ek aymn
tipini olu$turan Ferhat KURT AY, Ulusal
Baw,msll.hk Miicadelesinin geli$uruyle birlikte,
Hareketimiz saflannda yerini alrru~ ve tUm
guciiyle ~ah~arak, verilen her gorevi ba$anyla
yerine getirmi$ti. Mardin, Kl7Jltepe. Derik
ve diger alanlarda propaganda, egitim faaliyetleri ve orgutJenme alanlannda gorev alan
Ferhat KURT A Y. gii~lii ajitawr ozelligiyle
gittigi her alanda klsa surede kitJelerle kayna~abilen ve onlan ayaga kaldlrabilen bir
yaplya sahipti.
Elindeki maddi ve manevi rum olanaklanru
devrimin hizmetine sunan, ki~isel hi~bir ~Ikar
gozeuneyen Ferhat KURTAY. aydm-gen~lik
arasmda siirdurdugO seminer. toplantl ve
egitim ~ah~malanyla, onlarca kadronun yetiimesine de hizmet euni~ onder bir devrimciydi.
Kiirt~e iizerine yaptly gii~lii ara~tJnnalar

ve yine kiirt~e olarak ~e~itli alanlarda verdigi
seminerler de, Onun mucadelemize katttg.
degerler arasmda safllabilir. Kendisiyle birlikte tum ailesini ve yakmlanru da miicadeleye
sevkeden ve bunda ba~anb da olan Fernat
KURTA Y. bir devrimcinin ve onderin ta~l
masl gereken ozelliklerin buyiik Iosrruru
~ahsmda somutla~tlnnl~tl.

Faaliyet siirdiirdOgii alanlarda kitleler
iizerinde gii~1ii etki blrakabilen ve yolda~lan
arasmda da saygmhk kazanabilen Fernat
KURTAY. yaplCl ozelliklerinin yaruslra sablrltbg.., yaratlClhgt ve zorluklar kaT$lsmda )'11mayan kisiligiyle de omek ahnan bir devrimciydi.
Arahk 1979 da M. Hayri Dunnus'la
birlikte, agabeyi DavutKurtay'm evinde yakalanan Ferhat KURTAY. haftalar hayu siiren
a8ir i~kencelere ragmen, diismana hi~ bir bilgi
vermedigi gibi, i1i~kiler konusunda da hi~ bir
a~lk vermemi~tir. Daha sonraki siire~ i~e
risinde de cezaevinde direni$in temsilcilerinden biri haline gelmi~tir. M. Dogan'ln
katledilmesinin ardmdan bir grup devrimciyle
birlikte yaJolarak katledilen Ferhat KURTAY, oliimiiyle de cezaevindeki rum yurtseverlere ve devrimcilere direnme azmi vermi$tir.
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o yureklerin ate$iyle
atl$lyla
duyacak evren
dogumun miijdesini
suskunluga
ve karanhga inat
dogacaglz her bahar yeniden
6lUlerimizden doguyoruz biz...
gomU/emez ruhlar,
sular hapsedilemez topraga
toprakta bogulamaz
bogamasm tohumu
ve aruk
Diyarbak/T'a uzamr tum yollar...

silahlar
o yureklerin emrinde amk.
BUliin yollar Diyarbak/T'a uzamr
engebeli daglar a$arak
ve ge~erek
klzgm ovayl.
Diyarbaklr aClya bogulmu$
Diyarbak,r yusta ..
Yol/arda insanlar liar
ag,r yiik allinda
soguk lerini dokerler kallgamn,
kavgamn kucagmda
dogmu$ 0 msanlar
umutlanm ve sevdalanm
gjz/emeden yiireklerinde..
Diyarbaklr'a uzamr biitiin yollar
insanlar liar yollarda
soguk terini dokerler umudun
karan/lk mahzenlerinde
~arpan yurek/ere
uzamr yollar...
olilme hor baklyor dUliariar
sesleri var
yol/arda mahpuslann
Biitiin yollar Diyarbaklr'a uzamr
Kiirdistan'da toprak dam/ar
ve tum insanlar
aClya umudunu kallk eden
inancml
Silahlna yolda$
lie i$kence aillna yatmlml$ insanlar...
insanlar var
yollarda
ve sflah/ar ~atl/dl $imdi
barut kokan nam/u/anyla
cO$kun su/arda
ve doruklannda dag/ann...
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Ad. ve Soyadl: E$n:/ANYAX
Dogum Yeri ve Y.II: Viran$ehir, 1960.
Yoksul bit ailenin ~ugu olan E$ref
ANY AK., ilkokulu bitirdikten sonra okula
devam edemeyip daba ~k. gene; ya$ta ite;iJige baslanu$tlr.
Ha reketimize sempati duyduktan sonra
siyasetle tam$an E $ref ANYAK, propaganda
yapmak, bildiri dag.tmak gibi gorevier de
yilriitmii.$ aneak, sllmiirgeci baskl.iann yogunia$maslyia, 15.4. 1980 gOno. yakalanarak
cezaevine konulmu$tur. Yapllan t11m baslulara
ragmen ideoiojisinden ve inanctndan vazgec;..
meyen Esref ANYAK, Nisan I 982'de Diyar·
baku Zindanlannda ya.kJ.larak k.atledi1miStir.

Ad. ve Soyadl: Necmi (jNER
Dogum Yeri ve Ylh: ...

Kiirdistan Ulusa! Bag.mSlzl.l It M iicadelesinin ytlmaz neferlerinden birisi alan Necmi
ONER, devrimci kararltbk ve dfuiistlo.giin
stnanrug., en wrlu kosuliann yasanrug. cezaevinde, PKK militan ve savase;danna ya1o.$Ir
tarzda bir direnis ortaya koyan ve M.
DOGAN' ln onderliginde basianian Mart
direnisine kanlan yilzlerce militandan birisiydi.
Fasist TUrk. SOmiirgecilerinin teslim alamacbklan sav8.$ esitleri o.zerinde uyguladlk.lan
oldfuiico. iskence yontem1eri sonueu Necmi
ONER. Nisan 1982'de semt olmustur.

Adl ve Soyadl: Ali KILIf;
Dogum Yeri ve YIII: Siverek. 196/.

Partimizin politik bir guc;: haline gelmesinden sonra, c;:ok yenlii olarak baslatu81 miicadele ic;:erisinde ezellikle feodal usaklara karSI
verilen SaV8.$lnun ozel bir yeri vardn. Bu
sav8-$lm ic;:erisinde en onemlisi olan feodal
e$kiya Bucaklara ka~l Siverek'te verilen
mucadele, kitleleri de saflanna kazanarak en
Ust boyutlara varnustlr. Yine bu siirec;: ic;:erisinde yiizlerce militan ve savaSC;:1 da yetismis,
kurtulu-$Ianrun tek umudu olan PKK saflanna
kaularak canJanru da bu soylu davaya kauk
etmislerdir.
hte bu militanlardan birisi olan Ali
KILIC da, 1979' lar sonraslOda ideolojimizle
tarusnus ve daha okul ic;:erisindeyken devrimci
faaliyetlerde yeT alarak ogrenci-genc;:ligin
miicadelemizle tarusmaslOa araCI olmustur.
MOcadelenin kizlsmaslyla okulu, lise 2. Slruftan terk. ederek aktif devrimciJige baslayan

Ali KILIC. gi'urlii bir savaWI oldugunu da bizzat pratigiyle kamtlanusur.
Boylesi yogun birfaaliyet i~erisinde oldugu
birdonemde; 20.8.1 980'de somurgecilertarafmdan esir alman Ali KILlC, zindanlarda da
kararh tutumunu sUrdUrerek. somurgecilerin
tUm oyunlanru bo-$a C;:lkamuS ve tarihi Diyarbaku Direnisinin yaratlcllanndan biri olmu$tur. 1982 Newroz Direnisinin ardmdan korkunc;: iskencelerJe oldUMilen Ali KILlC, 01diiMildiikten sonra cenazesi uzun sUre sakh
tutulmus ve nice sonra, paramparc;:a bir
vaziyette ailesine teslim edilmi$tir. Diyarbalor
zindanlannda meydana gelen bu olay, gerek
tutuklu yakmlan araSlOda gerekse de kitleler
tarafmdan nefretle k8.llJ!anrru~ur. Diinya
kamuoyu taraflOdan da Ogrenilen bu katliamlar, fa-$ist Turk devletinin te-$hir ve tecritini luzlanduan elkenler olmustur.
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Adl ve Soyadl: Bedri CAN
Dogum Yeri ve Yilt: ...
Yaratt18J. gU~1ii. direni~le halkulUzlR tarihine unutuJmaz isim olarak geyen Bedri
CAN. ch~ardayken yunlttfigu kararll devrimcilikle bir ~ok deler yaratt1&t gibi. samurgeeilerin eline esir dii$tukten sonra da da·
yarulmaz iskenee ve baslo ko~nllannda PKK
onder ve kadrolanrun ortaya serdigi gorkemli

mOcadeJeye katllnu~ ve oIUmde y4$amJ yuatmaSIOl bilmi~tir.
PKK. militanlanlU teslirn alamayan somurgeci barbarlann Nisan 1982'de yaratbklan
katliamda ag..r i~keneeler sonueu ~hitlerimiz
araSina kablarak oliimsiizle$mi~tir.

Adl ve soyadl: Mahmul ZENGiN
Dogum Yeri ve Yilt: ...

Askeri-ra~ist euntarun i~baslDa gelmesinden sanra Ulkemizde ba$latt18J. operasyon, katliam ve tutuklamalannda, samurgecilere esir
dU$en Mahmul ZENGiN. devrimcilerin 51nanma slam olan zindanlarda gosterdigi
militan direni~le ge~ek bir PICK'1i oJdugunu
karutlamJ$ur. S6murgeeiJerin, en sinsi uygulamalardanen barbar i$keneelere kadar, henurlu
yantemi jjzerinde denemelerine ragmen, istikrarh ve ideolojisine baglJ bir $ekilde direnen
Mahmut ZENGiN. 21 Mart katliarru ardlD-

dan direni$e ge~n PKK'Ji militanlardan
birisiydi. Du direni$i basnratnaytp. yareyi katIiamda goren ra$ist barbarlann, gozil donmO$
bir vaziyette ger~kle$tirdik1eri yem bir sa]dmyla Nisan 1982'de yakbklan devrimeiler
araSinda MahmutZENGNde yam. Onlann
vah$i bir $ekiJde oldiirfllmesi olayt. eezaevindeki devrimci ve yurtseverlere direnme azmi
ve gueu verdigi gibi tutuk1u yahnlan ve kitleler
Uzerinde, somiirgeeilere Ur$1 gU~lil bir nerret
ve ofke yaratrru$br,
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A YRlLlK ONCESiNDE VEDA
AnaclKlm!

Oldiirdiiler ev/at/anm senin
Ve sabretmeyi agreuiler sana.
Anaclglm!
YJ/lan sellin ya~amlnlll
benz(l'or birbin"ne

mezar ta$lan gib,:

Ve

aCI ~ekmey;

6grettiler sana

umul bag/a)'lp g6k/ere.

Ve billJ'orsun ona hir gamut lorent' yapllmad,glnE
(:iinkii
Ka/hindi, onu orten tek toprak
Butun giinlerimiz bUl/dan bOyle
Onun mezarmdajilizlenen fifeklen"fl [rinde"

fisklracak.
A Ilgus/ino NETO

....
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Adl ve Soyadl: Eire! MiLLi
Dogum Yeri ve YIIi: ...
21 Mart'ta Diyarbalur'da sergilenen gorkemli direnisin ardmdan yapdan katliamla
~ehit olan PKK onder ve kadrolanrun baJilatugt mucadeleyi siirduren diger devrimcilerin
bu katliamt protesto amaclyJa Nisan 1982'de

baslatuklan eylemi de kanla bastmnaya
cah~an fasist Turk devleti, insanhk dlSI
y6ntemleri kullanarak Esref MiLLi' nin de
icinde bulundugu bir grup PKK militan ve
savaSClslru yakarak kalieunistir.

Adl ve soyadl: Ali ERARSLAN

1982 Nisan'mda Diyarbalur zindanlannda sergilenen vahset olaymda yasanuru
yitiren devrimcilerden birisi a lan Ali ERASLAN, iki }'II boyunca somiirgecilerin elinde
esir olmasma ve uzerinde uygulanan yok yonlu
baskllara ragmen inancmdan en ufak bir sey
yitirmemis, " Direnmek Yasamaktu!" sianO!

kendisine ilke olarak benimsemis, Partimizin
yizdigi yolda son una kadar yUriimustiir. Onun
kararhhgl ve davaya olan inanclru sondiiremeyen fasist Turk s6mii rgecil~ri, careyi 61diirmekte bulmus ve Nisan kat1ianunda onu da
hunharca katletrnislerdir.
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Adl ve Soyadl: H. Hiiseyin AKAR
Dogum Yeri ve YliI: ikiz koyu-BozOWl, (. ..)

Yoksul bir koylil ailesinin ~ugu olan H.
Hilseyin AKAR, Antep'te oturmaktaydi.
Partimize sernpati duyan bir proleter
devrimci olan H. Hl1seyin AKAR, 1982 bar
lannda Antep'te yogun18$an seri operasyonlarda tutuklanarak Adana'ya gotiiriilmii$,
burada gordilgl1 ag,.r i$keneeler sonueu sakat
ve hasta bir vaziyette serbest bLrakllnu$, aneak

iI~ hafta sonra yeniden i$kenceye ahnml$ ve
koma haline getirildikten sonra ailesine teslim edilmi~tir.
Ailesinin yarunda I hafts ya$adlktan sonra
hayalJru kaybeden H.Huseyin AKAR'm katledilmesi yore halkl lizerinde bliyOk etki bLrakml~, somlirgecilere kar~1 kin ve ofkeyi
artunru~lJr.

Adl ve Soyadl: SiUeyman $EKER
Dogum Veri ve Ylh: Turkmenonn koyuBozova (40 yaf/annda)

Yoksul bir yurtsever koylO olan Siileyman
SEKER, tanrneLhk ve hayvaneL!Jk yaparak
pilesinin ge~imini saglamaya ~ah$maktaydJ.
Yorede geli$en miicadeienin ve feodalkompradorlara kalll venlen sava~lnun. etlrisiyle Hareketimize sernpati duyan ve taraftar
olarak gOcii orarunda maddi ve manevi
destekte bulunan Siileyman SEKER, cunta
soorasL baskl kO$ullannda da gorevienni
yenne getinni$, devrimcilere destek olmu$tur.

yorenin yurtsever ozelligini bilen s6rnilrgeci
koBuk kuvvetieri, sik slk dilzenledikleri
basklnlardan birinde; Subat 1982'de TOrkmenoren koyliilerini koy meydaruna toplanu$,
talim ve komuttan soma i$kenceye ba$lamI~lan:hr.
Yurtseverolarak tarunan SOIeyman SEKER'i
tilm koylulerin gozil oniinde i$kenceyle katleden somilrgeciler, ol~ii tarumaz barbarhklanru
bir kez daha gostenni$lerdir.

fa~ist
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Ad 1 \"e Soyadl: AY$€ OO(:ER
Dogum yeri ve YIIl: Bozlar k6yu-Pazarclk,

Adl \"e Soyadl: i brahim K UR T
Dogum Veri ve YIII: (..ir:fa, (."")

(""" )

Y6renin yunsever koylerinden olan Bozlar"da oturan A y~e GO<;ER, evliydi.
Cunta somaSI azgmla~urdlklan operas~ onlarda halkt mlza en igreny basio ve i~kence
leri uygul ayan somurgeci caniler, 1982 bar
lannda yorede yine boylesi bir operasyon
duzenle m i~lerd ir" Ya~l.t-geny demeden tUm
k6ylGyti meydana topia)'lp, talim yapUran ve
sonrada daga ko~turan somiirgeci subaylar,
tlrmanmada (hamile oidugu iyin) zorlukceken
Ane G O<; ER isimli yurtsever kadml dipyikleyere k <;ocugunun dii~mesine ve kendisininde blmesine neden olmu~lardlT.
Su olay da yapdan barbarhga dayanamayan A y~e OO<;ER'in babasl Bekta~ Bayat
kaip krizi gecirip olay yerinde olmO~tiir"
Bu \" ah ~ et tablosu ttim yorede duyulmu~ ve
somGrgecilere kar~l halkllruzlO kin ve ofkesini
daha da bile mi~ti r"

Adana"da <;ah~ arak ge<; imini saglamaya
yah san i brahim KURT , yurtsever ozelliklere
sahip bir taraftanmlzdl.
Cunta sonraSl her alanda yogunla~unJan
bask! ve operasyonlar sonucu Adana' da tutuklanan ve kimligi Kiirdistanh ylionca yogun
i~kenceye alman ibrahim KURT, guelii bir
direni~ ortaya koyarak somiirgecilerin rum
oyunlanru bo~a ylkanru~t1r" Hie bir ~ey elde
ederueyen fasist somiirgeci gtieler, O'nu serbest blTakmak zorunda kaJrruslardlr" Fakat
aldtgt darbelerin agtr!Jgt ytiztinden bir kac giin
ya~adtktan soma hayaoru kaybeden ibrahim
KURT, Ktirdistanl.t yurtseverlerin ve devrimcilerin somiirgeciJer kar$ISmda talanrnaian
gereken tavn ortaya koyarak oliimsOzlesmj~tir"
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Adl ve Soyadl:AskerDEMiR
Dogum yed ve ytlJ: SU$ehd-Sivas. 1963

Asker DEMiR'in aslen Sivas'h olan ailesi
Ankara TuzlucaYlr'da oturmakta ye kucuk
memur olan babasmm maaSlyla gecimini
sawamaktadlrlar,
ilk, ortaokul ve liseyi de burada okuyan ve
lise son slmfiayken siyasi nedenlerle okulu
blrakan Asker DEMiR, profesyonel devrimcilige de bu donemde baslamlStIr.
Daha cok genc yasta Hareketimizin ideolojisiyle tamsan ve klsa silrede kendisini yetistirerek eesitli gorevler ilstlenen Asker
DEMiR, gem;:lik icerisindeki egitim ve propaganda faaliyetlerini slirdiirmus. daha sonra
mahalle komitesinde gorev ilstlenmistir.
I 980'de cunta sonrasl donemde. Partinin
geri cekildigi sure ieerisinde Ankara ve Diyarbaku arasmdaki iliskilerin sagJanmasmda da
ciddi gorevler iistlenen Asker DEMilt bu zor
kosullarda Partinin kendisine verdigi her
goreyi biiyOk bir ozveriyle yerine getirmis en
son olarak da Diyarbalur sehir merkezinde
6rgiltsel pratik faaliyetlere katIlnuStJr. Burada

oldugu sure boyunca bir yandan cezaevindeki
yo1daslanyla silo bir irtibat kuran ye bir yandan da Ankara'daki sempatizanlarla iliSki de
olan Asker DEMiR, kadrolann yundlsma
Clkarken oolgeden geeisini de sagiaml$tlr.
Asker DEMiR, uzun sure Diyarbakir'da
bu cahsmalanru yilriitmi.iS, ancak somilrgecilerin azgm operasyonlan sonucu tutuklanarak
iskenceye ahnmlstlr. Haftalar boyu sUren
iskenceJer sonucu hicbir sey elde edemeyen
sOmiirgeci cellatlar, 11.6,1982 gunil Dnu
hunharca katletmislerdir.

Adl ve Soyadl: Celal YILDIRlM
Dogum Yeri ve YIIi: KlTmlk k6J'u-Suru~.
(. ..)

nllslardlr. Bu esnada k6ylulerin g6zu onunde
kadmlanmLza sarkmtlhk eden somilrgecilerin bu davraruslan barda&! taSlTan son damla
olmus ve koyliiler herseyi goze alarak onlara
karSt Clkrnlslardlr.
Bu ceki~me esnaslOda sOmiirgecilerin
aeug. yayhm atesiyle yunsever muhtar Celal
YILDIRIM. ~hit diismiistlir. Aym olayda
,"ok saYlda koyliimiiz de yaralannusur.

Yurtsever bir Kurt koyliisii olan Celal YIL
DlRIM, k6yunde muhtarhk yapmaktaydl.
Cunta sonrasmda azgmlasan somiirgeci
teror kendisini, en cok Urfa ve eevresinde
sbstermis, bu alanda basllmayan kay, dayak
yemeyen tek insaruml'l dahi kalmanuStIr.
~ubat 1982'de yine bOylesi bir operasyon
dilzenleyen somilrgeciler, Klrmlk koyliiierini
de meydana toplaYlp dayaktan gecirmis;cr.
silah vb. bahane ederek bask! yapma) a ba~h.
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Adl ve Soyadl: Mehmel Aonaca
Dogum Veri ve YIII: Cibi" koyu-Ha/feli,
1957.
Yoksul biT koylil ailesinin cocugu olarak
dunyaya gelen Mehmet ATMACA, ogTenimini yauli okulda surdilnnek zorunda kalnuS,
yasanumn her doneminde aCllar ve zorluklarla bogusmustur.
Daha cok gene yasta cok cesitli islerde
cahsan ve ailesine yardimci olan Mehmet
ATMACA, en son olarak gittigi yurdismda
belli bir sure 1j:ahsuktan sonra geri donmiis ve
Antep Egitim Enstitu.sune kayu yapunrusur.
Burada okudugu 1977 Yllinda, Hareketimizle
iliSki kunnu$ olan Mehmet ATMACA, siyasi
yasanuna da yine bu saflarda baslanusur.
Proleterce bir yasama sahip olan Mehmet
ATMACA, guCIU biT ihtiiaici oz ve hallamn
somurgeci baskldan cektigi aCllara karSI soylu
bir kinle doluydu. Hareketimizle ili$ki kurdugu
donemden itibaren aktir gorevler ustlenmis,
mahalle, semt, sehirve bOlge sorumluluklanna
getirilmis olan Mehmet ATMACA, okudugu
Egitim EnstitusilnU son Slnlfta terk ederek proresyonel yasama ge~mistir. Antep, Urfa,
Adiyaman, Maras, iskenderun, Adana ve
Mersin'de Parti g6revi yiirUten M ATMACA,
sorumlulugu alundaki alanlarda, bircok i~Ci
grevi, ogrenci hareketi ve askeri eylemlerin
gen;:ekJestirilmesini sagIanus. yetenekli orgut~illUgu nun yaruSlTa guChl bir asker oldugunu da kamtlanusur. proresyonel ya~anusl

bo)'unca beS kez gozaluna ahnmls, ancak usta
taktikleri sayesinde serbest blrakllmls alan
Mehmet A TMACA. son olarak Urfa'da tutuklarums ve 16 gun suren aliIr iskencelere ragmen, polise bir tel.: bilgi vennemis ve tekrar
disan 1j:lkmasml basanrusur.
Yapuklanm hi~ bir kO$ulda yeterli bulmayan, Kendi yeunezlikJerine karSI aClmaslz
olan, kendisini hatalan temelinde egiten,
Paniye bagh. zor kosullara gagils gennede
ustala$ml$. yolda~lanna kalll gasterdigi itinayla gerek militanlar ve gerekse de halk tararlndan sevilip saYllan bir kadro alan Mehmet
ATMACA. cunta sonrasl donemde de Parti
talimau geregi yurtdisma ~Ikan kadrolann
ge~islerini basanyla ger1j:eklestinnis, sonunda
kendisi de yundlSlna ~lkml$Ur.
YurtdlSlnda kaldig, sure i~erisinde. gelecegin gilClil halJrhg,.na en aktirkaulan militanlardan biri olan Mehmet ATMACA, 1982
Haziran'mda baslauian Israil saldm lan esnasmda bulundugu Amun Kalesinde bir grup
yoldaSlyla birlikte karumn son damlasma
kadar savaSnus ve yaral! oldugu halde sloganlar hayklrarak kahramanca sehit dusmustur.
OlUmiiyle de Partinin bir ilkesini canh tutan ve
entemasyonalist dayaruSmada timsal alan M.
ATMACA, diger halklardan yuzlerce sava$~lya da direnme azmi vennistir.

"
SERXWEBUN
JI SERXWESON

0

AZAoivt BI ROMErTIR TlSTEK NINE

OooI_o_, ... t _

PARTiMiziN ENTERNASYONALiST DAYANI~MASININ
SEMBOLU OLAN

•
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Adl ve Soyadl: Veli (:AKMAK
Dogum Yeri ve YIII: Dersim. /960.

Orta halli bir I;iftl;i ailesinin I;ocugu olan
Veli CAKMAK, ogrencilik Ylllanndan itibaren I;lfakhk vb. i~ l erde I;ah~arak ailesinin
biltl;esine katkJda bulunmaktaydl. Devrimci
dilsilncelerle de daha kill;ilk ya~ta tarusnus ve
yorede yaygm olan sosyal-~oven gill;lere sem·
pati duyarak siyasi yasama ginni~tir.
Ulusal kurtulu~l;u dilsuncelerin yorede
ge li ~meye ba~lamaslyla. il;inde bulundugu
yapldan uzaklasarak kendi ulusal varil8lna
sahip I;Lkan ve Kilrdistan Devrimcileri saf!anna katlian Veli CAKMAK, !97S'lerden
itibaren ozellikle kJrsal kesimde yliriitUien propaganda faaliyetleri il;erisinde yer alml~ur.
Ayro slirel; il;erisinde yerel baslm i~l erinin silrdilrii!mesinde de gorev olan Veli CAKMAK,
daha sonra Haydaran yore sorumluluguna
getirilmisti. Siloyonetim doneminde gel;ici
olarak ~ehir merkezinde askeri-pratik bazl
gorevleri de yiiliilen Veli CAKMAK, tekrar
aS11 gorevine donmG~tOr.
Yorede Hareketimize yonelik ajan faaIiyetlerin hlzlandlnldl&L silrel;te ~ehi r merkezinde gorevlendirilen Veli CAKMAK, politik
uyamkhw ve kararh ki~il i gi y le istihbarat gore-

vini basanyla yerine getinni~tir.
GOI;\ii anJaUnu. inam;h ve kararh yaplsLyla
gittili her alandagorevini basanyla yerine getiren ve halk laraflndan sevilip saYllan bir
devrimci olan Veli CAKMAK, Pan-iye baghII&! ve yolda~lanna ka~1 sevgi ve gilvenle dolu
olmaSI ~ibi ozellikleriyle belirgin bir yere
sahipli.
Hareketimizin geri ~ekilme doneminde
yurtdlsma ~Ikanlan kadrolar arasmda yer alan
Veli CAKMAK, bu alanda, askeri ve siyasi
olarak kendisini yeni donemin ozelliklerine
uygun bir kadro haJine getirmek il;in ~ok yogun
bir ~aba harcanu~ , sun ulan her olanaktan
sonuna kadar yararlanmasml bilerek gUl;lfI bir
militan haline gelmi ~ti.
1982 Haziran aYlnda Israil siyonistlerinin
LUbnan sahaslna yapuklan saldmda Amun
Kalesinde bulunan bir ~ok PKK kadresundan
biri olan Veti CAKMAK, son nefesine kadar
direnmis, sorumJulugundaki a rkada~la nna
moral ve gO~ vermede elkin bir rei oynanu~,
aldl&! yaralar sonucu kahramanca ~ehit
dii~mil~tilr.
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Adl ve Soyadl: ismet OZKAN
Dogum Yeri ve Ylh: Aybasll
1962.
Ona halli, yurtsever bir is~i ailesinin
~ocugu alan ismet OZKAN, ogrencilik Ylllanndan itibaren kahvehane. lokanta Ylrakhg.
vh. ara isleri yaparak kendi okul masraflanru
karSllamaya ve allesine bu yoniU katkJda bulunmaya ~ahsnuStlr.
Lisede okudugu donemde, yorede luzla
gelisen ulusal kunulusyu diisiinceden etkilenen yUzlerce genyten birisi olan ismel
OZKAN, 1977-78 doneminde iliskiye geytigi
Hareketimizin ideolojisini kavramak ve diiSiincelerin yaygmla~tmlmaslru saglamak yOniinde gUylii ~abalar sarfetmi~tir. ~ok gen~
olmasma ragmen kendisini gelistirip ogrenci
genylik i4ferisinde propaganda yiiriitme, egitim
yah~malan yapma gibi gorevleri ustlenen ismet OZKAN, atakhSi. luzh kavraY11l1 ve
kararllhSl sayesinde klsa siirede yeTel komitede gorevlendirilerek gen4flik ve askeri
alanda yetkinlestirilmeye yahsilmlSlJr. Ajanlara, fasistIere ve samurgeci kolluk kuvvetlerine yonelik bir~ok eylemde uygulaYlcl ve

k6yii-Suru.~,

sorumlu olarak yer alan ismet OZKAN, bu
sure iI,erisinde bir ihbar sonucu iki kez yakalanrru~, ancak tum su~lamalan kararh bir
lIekilde reddederek klsa sure sonra ru~an
~tl{!m~tlr.

Cunta sonraSI yurtdJ~ma ylkan ilk gruplar
arasmda yer alan ismet OZKAN, co~kulu
yaplsl, atakll@;i ve giri~ken1igiyle arkada~lan
run da sevgi ve sempatisini kazanan, kendisini
egitip gUylendirmede amek te~kil eden ve bu
alanda verilen her gorevi severek yerine getiTen kararh bir militanru. Egitim sUTed iyinde
Paruye bagh!J@;im, entemasyonalist dayaru~
maya verdigi onemi bizzat pratigiyle ortaya
koyan ismel OZKAN, en son olarak yallanum
da kalJk ettigi entemasyonalist dayam~mada
halklanrnmn kalbinde sembolle~mi~tir.
Haziran 1982"de ba~layan i srail saldmlan
esnasmda Sayda·da bir kampta bulunan ismet
OZKAN, siyonistlere ka~l verilen sava~lmda
kahramanca direneTek ~ehit dii~miistiir.
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Adl ve Soyadl: Kema/ (:ELiK
Dogum Veri ve YliI: Yukan mi$elli kO),IiKeban. /956.

Ka1abahk niifuslu bir i~~i ailesinin ortanca

ge~irilen Kemal c;ELiK, d6nemin 6zellik-

~ocugu olan Kernal CELiK, kl~lan okula

lerine uygun yiirutiilecek olan pratik orgiitsel
faaliyelleri so.rdiirmek i~in yeniden iilkeye

giderken, yaz tatillerinde dediger karde~leriyle
birlikte koyde ~e~itli islerde ~ahSarak rnaddi
Slklntllanru hafinetmeye ~ah~lyordu.
197 1'lerde kabaran devrimci geli~rneler
den etkilenen ve daha ortaokul ylilanndayken
sag-sol ~ausrnalanna kaulan Kernal CELiK,
biiyiiyiip olgunlastlk~a ge~ek kurtulu$unda
yolunu gormiiS ve Hareketirnizin ideolojik
grup asarnasmda sanannuza kau larak ~e$ i tli
gorev ler iis tlenmi~tir.
1979'un ba~m da okudugu Antep Egitirn
Enstitilsunii terkeden ve profesyonel devrimcilige ba~l ayan Kernal CELi K, 0 giine kadar
yoresel faal iyetlere ve Keban'da siirdiirillen
egitscl ~a h srnalara kaulnu~t1. 1978'de, sfirdiirdiigii diger ~a h s m alara ek olarak bOlge basm
~ah$rna l anna da katllan ve 1979 ElaZig tutuklarnalanna kadar legal olarak faaliyetlerini
siirdfiren Kernal CE Li K, bu asarnadan itibaren illegale ~ekilmistir. PartiyJe i1i$k.ilerin zaytfladlg. ve somiirgeci baskllann a1abildiginc
arttlg. bu donernde, elindeki Parti malzemelerini gozbebegi gibi koruyan ve insiyatifini
kullanarak yoresel ~a h s m alan siirdfiren Kemal CELi K, Partiye baghhSln gii~ l ii bir omegini sergilemi$tir.
1979 sonlannda Parti tarafmdan yurtdlsma ~Ikanlan ve Ortadogu·nun ~l,..nk "'1' :1'
kosullannda siyasi ve asker! 1'(T,.,,.,..,d.·,,

donmii~tjjr.

Elazlg bOlgesine bagh olarak Hozat,
Ovacik. c;:.erni~gezek yoresi askeri sorumlulugunu iistlenen Kernal CELiK. cunta sonrasl
ayr ko~ullar aiunda, biiyiik olanakslzhklara
ragmen devrimci sorumlulugunun geregi olarak ~all~maiannl siirdiirmii~, militan devrimciligin gii~lii bir omegi olmaslnl b il mi~tir.
O l duk~a ~ah~kan, eneljik ve kitIe i1iskilerinde basanll olan Kernal CELi K, ayru
zarnanda gii~lii bir askerdi de. KitIeler ve yoldaslan tarafmdan sevilip-sa}'llan bir kadro
durumuna gelen Kemal CELiK, 1982'de yeniden Parti tarafmdan yurtdlsma ~agnlrnl~ ve
egitirnini siirdiirdiigii Amun Kalesindeyken,
Haziran israil saldmsi esnaslnda kahramanca
direnerek sehit olmu~tur. Olkesine ve Partisine
olan baghllg.ru Filistin halklrun sava~muna
kaularak g6steren ve entemasyonalist dayaru~maya olan inanclru bOlge halklanrun ba~be
la1anndan biri olan israi1 siyonistIerine ka~
Slktlg. kur~unlarla dile getiren Kemal CELiK,
~au~mada aldlY a~r yaralar yiiziinden silah
kullanamaz dururna gelince diger yoldaslan
gibi dii$rnarun surauna hayklrdlSl sloganlarla
onlara karsl duydugu soylu kinini ve nefretini
de son kez gostermistir.
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Adl ve Soyadl: Emin YA$AR
Dogum Yeri ve YIII: Kozluk, 1960.

ailestnin ~ugu olan Emin
ilk, ortaokul ve Iiseyi Batman'da
okudu. Okula gittigi Ylllardan itibaren I;ah~
maya ba~layan ve i~l;ilikle , oto tamirciligi gibi
isleT yapan Emin YA~AR, sanat okulunda
okudugu donemde Hareketimizin dUSltnCe-siyle tanl~ffiJS ve ogrenci kesim il;erisinde sOrdurulen faal iyetlere kaolffiJ$or.
Daha sonralan bir otc tamircisinde I;ah$-maya ba~layan ve I;e~ itli pratik faaliyetlere de
kallian Emin YA~AR. 1979'un sonlannda
Batman dlsmda gorev almastndan otum, i~in
den de ayn larak. profesyonel ya~ama gey.
Bir

i~i

YA~AR,

mi~tir.

Bil"l;ok ba~anh eylemin il;inde yer alml$,
propaganda I;ah ~mala nn a kaolffiJ~, miicadelenin scrunlanmn yamSlra, gorev aldlg.. alanlarda halbmlZln sornnlanna da egilmesini
bilm~tir. <;:ah~IlSl her alanda eksiklik ve hatalann ustiine yiiruyen Emin YA~AR, Partiye
"e halkma kaTlI al;lk oImayt devrimci geli$mesinin temdine oturtmus ve I;ok genl;

olmasma ragmen., giiCIO biT gehSlm ortaya
serebilmi$tir.
Cunta sonrasl yeni doneme daha giiC1ii
hazlrlanabilmek Urtn yurtdl~lna I;agnlan kadTolar arasmda yer alan Emin YA~AR, buradaki olanaklardan yararlanarak genrek biT
PKK militam olmak arnaelyla I;ok yogun biT
ara~llrma-inceleme ve ogrenme safh asma girmi$tir. Enerji dolu yaplst, atikligi ve fed akarhSlyla yolda$lanrun sevgi ve sayglslru kazanan
Emin YA~AR, 1982 israil saldtnSI done-minde on cepheye cephane ta~lma i~inde I;ah$llSJ. bir esnada b~layan bombanlimarun,
onun surdugu aracm bulundugu kopruyO
tahrip etmesi sonucu ~ehit olmu~tur. Bu zor
kO$ullar alllnda g6ziinu ktrpmadan goreve
kO$an ve ba~kalanrun terk ettigi askeri araclan
da bombardtmandan kurtarmaya I;ah$an Emin
YA $AR. engin devrimci ruhun ve entemasyonalist anlaYI~m guCIil biT omegi olurken, FiIistin ve LObnan halklanrun da mucadele
tarihinde yer edinm i~tir.
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Adl ve Soyadl: SerifARAS
Dogum Veri ve Ylli: Hobasi koyu-Derik,
/957.
Yoksul bir koylu ailesinin ~ocugu olarak
dunyaya gelen Serif ARAS, kii~iik yastan ilibaren~obanhk, lrgathk vb. isleryaparakailesinin ge~imine katkida bulunmustur. OIanakS1Zilklar yiizunden aneak ilkokulu bitirebilen
ve 1976'da istanbul'a giderek, buradaki en
tortu islerde ~ah~an Serif ARAS, yaSl doldugunda askere gitmek zorunda kalml~t1. Askerlik doniisu, kendi yoresinde Ulusal KurtuluS
Mueadelesinin kitleleri sardJS:inl goren ve etkilenen Serif ARAS, feodal eskiya ~etelerine,
yerli mil is gii~lere. ajan ve muhbirlere karSl
geli~tirilen mueadeleye kaulan ve ger~ek
kurtulu$un aneak bOyle sagianabileeegine inanan, aym zamanda yaSamln tum a~ls1m benli
ginde taum~, fedakar ve inan~h bir devrimciydi. Kuryelik, propaganda yapma gibi

gorevlerin yamma askeri eylemlerde de yer
alan Serif ARAS, orgut i~erisindeki yanh~ egilim ve tutumlara kar~1 aelmaS1Z olan, Partiye
bagh, ~ah~kan ve dii~man kar~IS1nda da
amanS1Z bir sava~~ lyd1.
Cunta sonraSl donemde yurtdJ.~ma ~lkan
Ian kadrolar arasmda yer alan Serif ARAS.
burada kaldlS:i iki yil boyunea biT anini bile
bosa harcamarm~, ge~mi~te kazanamadlS:i ve
ihtiya~ duydugu ideolojik-politik alandaki
geli~mesini tamamlamaya ~ah~ml~tlr.
Verilen her gorevi severek ve i~ten gelerek
yapan Serif ARAS. Haziran 82'de israil siyonistlerinin saldmlan sonueu bulundugu kamptaki diger Kurdistanh ve Filistinli yolda~
lanyla birlikte yigit~e direnerek sehit du~
mu~tUr.

JOJ
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Adl ve Soyadl: Musrafa MARANGOZ
Dogum Veri ve YliI: Cermik-Diyarbaklr.
1961.

6 C;ocuklu yoksul bir koylil ailesinin
alan Mustafa MARANGOZ, ~ocuk
ya~ta iken maddi slJonll i~inde alan ailesine
yardlmci olmak i~in ~ lrakhk yaparak r;ahsmaya ba~lanu$llr, Daha sonra, amelelik,
in~aat ustahSi gibi i~ l erde de ~ahsan Mustafa
MARANGOZ, 1977 sonlannda profesyonel
devrimci ya~ama atlldl,
c;ermik'te ve ~evresinde propaganda faaliyetlennde yer alan ve kendisini klsa siirede
geli~tirip ~esit1i gorevler ustlenen Mustafa
MARANGOZ, agabeyi Ahmet MARANGOZ'un ~ehit olmaslOdan sonra, du~mana
olan kin ve ofkesini daha da arttlrarak
sava~lma girdi,
1979'da c;ermik yerel komitesinde koyliiluk sorumlusu olarak gorev alan Mustafa MARANGOZ, eelal Bucak ve diger eskiya ~ete
lerine kllTSl verilen milcadelede aktif gorevler

~ocugu

ustlendi. c;ennik' e dondugilnde askeri birimde
gorevlendirildi, 1980'de Diyarba1ar'a g60derilen ve askeri b61ge sorumJuJugunu iistlenen
Mustafa MARANGOZ, bOlgedeki toplu tutuklanmalar sonrasmda aSir sorumluluklar
alarak, buyilk bir 6zveriyJe ~alismlStl r,
Cunta sanrasmda yuruilsma ~lkan kadrolardan biri olan Mustafa MARANGOZ, verilen her olanaktan sonuna kadar yararlanmt~,
askeri-siyasi olarak yetenekierini ortaya koyMUS militan devrimciligin ol~iilerine uJasmak
i~in 8zami ~aba sarfetmistir.
Filistin egitim kampJannda bulundugu
1982 Haziran'mda, israil siyonistlerinin saldlnlan sonucu Nebatiye'de sehit dusen
Mustafa MARANGOZ, Partimizin yilce
entemasyonalist ruhuna uygun tarzda sonuna
kadar savasm1stlr.
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Her Yer Sizin i~in Vatan

Kara bulutlar
Zljlrl karanl'klar
Her yamm,z dUfman yuvalan.
Haln pusulan,
A~ kurtlar.
Bir elde yucejanus
Digerlnde kora namlu
Yuriiduk hep bfrllkte.
Ge~tik vadllerden.
Dog/ardon,
Ova/ardon".
Ge~tlk kahpe karan/,k/ardan
Ha in pusulordan
A'l'n/ad,k adlm adlm
D6n bir yamm Kurd/stan 'ln
Saguk gecelerde,
Oyuk/arda,
Magara/ardo,
Dag lar oofmda
Ufurduk hep
Sicak ~ays,z
Tutunsuz
Ve hasta."
Her,eyimiz
Heron,
Her verde,
baof ucumuzda
Anomlz, bobamlz
Bizim Sip Slcak halk,mlzd,
Seudik.

Sayd,k halk,m,zl".
inandrlar.
Seudller bizi ...
Az'klanndan pay,
Pekmezle birllkte
Mlslr ekmegf.
rutlin/e bir/ikte
GiHIii kaglt uerdller...
BIz anlarslz
Onlar bizsiz
Aga~ ~I~eksiz
C;f~ek aga~Slz

Olur mu

hi~

ya,am?!!

BI/frsenlz Vietnam',
Bllirslniz Kurd/stan'l
i,te!."
Yam ba<f,mlzda,
Kalblmfzde yenl Vietnam
Dogdu ve buyuyor
Ozgiirliik miicadeluldlr yube/en
Krrlarda, fehlrlerde...
Bag,mslzl,k ateofldlr aleulenen
Daglarda, oualarda...
if~ldlr, koyliidur gur/eyen
Fabrlkalarda, tarlalarda ,
Zuliimdiir, somuriidiir tltreyen
Yatakto, ayakta ...
Kudurdu,
Barbarlaftl zuWmf..
ZuWm var olsun,
Salyal, It
Sevl/Jr ml hl~?
Dlyarbaklr'da savunma,,% estre,
Vletnam'da, aga~ak' }laprago,
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Adl ve SOlad,: $ahabelfill KURT
Dogum Yeri ve YII,: KU$kaya koyu-NuSQ)'bill, 1961.

Orta halli bir koylii ailesinin ~ocugu olarak
diinyaya geldi.
Hareketimize sempati duymasl 1980 oncesine dayanmakla birlikte aS11 SlkJ ili~kiye
1981'de giren ~ahabettin KURT, yoresinde
bulunan kiu;:uk-burjuva rerormistlerinin milcadeleden ka~malan , cuntamn basktsl kar,;lslOda
kendilerini inkar eden konuma dil~melerinin
tersine, ger~ek anlamda Ulusal Bag,.mslzhk
Milcadelesini geli$tiren Harekelimizle alan
baglanru daha slkJla$Urml$ ve zor ko~unara
ragmen kendi ba$ma illke dl$ma ~lkarak yolda~lanna yetismi$tir.
Olke dlSl faaliyetlerinde kendi yetersiz-

liklerine yanelen ve bunlan a$ma yolunda
ciddi adlmlar atan Sahabettin KURT, devrimciligin gereklerini yerine gctiren, Partiye
sonuna kadar bagh, zorluklardan yilmadan
kararh bir militan haline gelerek yolda$lanrun
da sevgisini kazanabilmi$tir.
Kendisini sava$ hattlOda daha da gu~len
dirmeye olgunla$tmnaya ~ahsan ~ahabenin
KURT, hi~ bir garevden ka~mmayan, gozilpek bir devrimci haline gelmistir. 1982 Haziran'mda Sayda'da bulundugu kampm israil
siyonistlcrinin azgm saldmlanna ugramasl
sonucu yigitge ~au~arak sehit dusmu$tur.

307

HlrOflma ve Nagazakl'dekf canllya,
Sabra lie ~atflla'dakf yetlm bebeye,
iylye ve gibe/e dUfman,
, Boyle.f hayvanf..
Slzler yaldaflar
Boylesl hayvana dUfman.
Ruhumuz ate, ve kan
Bflenmek gunuydu ...
Renga renk ~fI;eklf.
Taptaze bahardl a an! ...
Y111982, 6 Haz/ran
Bekllyordu 11%1 KurdiSlan
Farkslzdl;
Sizin I~in dUfman ...
Flliltin .... Lubnan
Her yer Ilzln 1~ln vatan
Siz entemosyonalist
ve kahraman ...

Sizin yo/daf/ar .. !
Amun ka/esinde
Aynel Hi/vrde;
Filistinli.
Lubnanh yoldo.,lonmzla
Emperyalistlere.
Siyonistlere.
Maketlere.
D/.,Ieri euriimu.,
Kudul kopeklere ...
Krm kUlan nam/u/anmz ...
Sogumadl bir an!
i.,te bun un le/ndir hep
Kahpe kur.,una hedeJ.
Taptaze.
Gencecik bahonndoki Partizan,
Zu/me kar.,1
Her nomullu InIon,
Pml pml,
Yaprok gibi toproga dUferken,
Kurtun gibi s logan Slkon
Kemoller, VelHer, HaUl/er, irian lor,
Hasan/or
Ve bin/erce inIon...
And ieiyornz:
Sizlere And!
Kamnilia lulonon toproklardo
Kilil guller ye.,ermedlkt;e
Ve sizler yoldoflor
Sevdohnlzm koynunda
Sokln oe mutlu
Uyumadlgmlz muddet~e. ..
SlpSicak Kalefnlkajlanmz
Ellerimizden ...
Parmaklanmu: tetikten
Gozlerimiz orpoclkton
Slogan/onniz dilimlzden
DUfmeyecektir
HI~bir on!..
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Adl ve Soyadl: irian A Y
Dogum Yeri ve YIII: PmarbaSI kijyu~Bjsm il~

Diyarbak" , 1963.
Yoksul bir k6yIU ailcsinin ikinci c;:ocugu
alan inan A Y, babaslnl kaybeuikten sonra,
durumu k6tiile$en ailesine yarwmci olmak
amaclyla daha 10 yaSlndayken c;:ahsmaya bas~
larmstJr. Kolonya Fabrikaslnda ve KaTo ima~
lathanesinde iSc;:i1ik yapan inan AY, bir
yandanda okuladevam ederek DiyarbakIr Endiistri Meslek Lisesini bqanyla bitirmistir.
1979'da Hareketimizle tarusan ve ~esitli
diizeylerde g6revler \istlenen iJfan AY, pro!.eter
aywn kisiligiyle oigulan lasa siirede kavraya~
bilen ve sorunlann albndan kolayca C;:lkabilen
bir yaplya sabipti.
Profesyonel yasantJya gec;:tikten sorua
daba c;:ok propaganda faaliyelierine katJlan ir~
fan A Y, 1980 sonrasmda Partinin baslarug.

yurt.dJSlna C;:11a~ ve miicadeleye haurhk sii~
recine katJlmak ic;:in U1ke wSlna C;:lktJ. Bu
a1anda giic;:lii kavraYiSI ve sorumluluk hisseden
yapislyia lasa siirede gelisme kaydeden irfan
A Y, Partinin kendisine sundugu imkanlan
sonuna kadar zorlanus ve istenilen militan
61c;:iilere ulasmak ic;:in yogun c;:aba sarfetmi$tir.
Siyasi ve askeri egitimini tamamlamak
amaclyla gittigi Arnun Kalesinde 1982 Ha~
ziran'mda b~ l ayan siyonisl salwnlar sonucu
c;:au$arak serut duscn d6rt PKK militarundan
birisi alan irfan AY, kararh direni$iyle ha1k~
lannuzm militan dayarusmaslnl sembollestinnistir.
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Ad. ve Soyadl: Abdullah KUMRAL
Dogum Yeri ve YIII: Cibin kO),u-Haljeli.
19550

Cok yoksul bir ailenin oglu olan Abdullah
KUMRAL, yoksulluk yuziinden koyde devam
ettiremedigi ogrenimini, yauh olan Dicle
ilk Ogretmen OkuluOnda surdurmek zorunda
kalml~uro

1971 'lerdonemindedevrimcidii~iince1erle
bin;:ok eyleme kau1ml~ ve ogrenci
boykotlanru diizenlemi ~ alan Abdullah
KUMRAL, okulundan surgun edilmi~ ve
kalan bOlumOnii Erzurumoda tamamlayarak
ogretrnen olmu~turo
Ulusal kunulu$~u dii~uncelerle daha ideolojik g.rup a~amasmda laru~an Abdullah
taru~ml~,

KUMRAL, Diyarbaklr, Mardin, Antep, Nizip, Birecik ve Halfeti yorelerinde ~e~itli
diizey1erde sorumluluklar all11.l~tJo 1980' de
Pani tarafmdan Urfa bOlge sorumluluguna
getirilmi$ ve yurtdl$lna ~lkana kadar bu gorevini siirdiirmiiStiiro
Yurdl$1 faaJiyetlerinde. yeni donemin ozelliklerine uygun biT kadro haline gelebilmek i~in
hazlThk ~ah$malan igerisinde aktif olarak yer
alan Abdullah KUMRAL, siyasi ve askeri
alanda yetkinle$meye 9sh$tJg. Haspaya egitim
kamplnda iken. ba~laysn 1982 siyonistsaldmIan sonucu ~lkan ~au$mada ~ehit olmu$turo

311

312

Adl ve Soyadl: Su[eyman TUGCU
Dolum yeri ve yah: Batman~Siirt, 1956

va~e;1 olarak gorev yapan Siileyman TUG CU,
e;ab ~m a l arda bir e;ok kez 6liimle burun buruna
geldigi ve bir kez de yaralandlga halde inane; ve
cesaretinden en ufak bir ~y yiti nnemi~tir.
GUe;lu militan Qzelliklere sahip olan Suleyman T UGCU , cunta sonras! ba~ laya n gen
I;ekilme surecinde PaTti tarafmdan yurtdl~ma
I;agn lan kadrolar arasmda y eralm! ~ ve ulke
dJ~! hwrllk ~ah~mala n na aktif olarak kall~
larak kendisini egitip gUl;le nd inni~tir. Filistin
halklyla birlikte. israil siyonistlerine kar~1
kararhca sa\a~an ve entemasyonalist gorevini
de yerine getiren Siileyman TUGCU, da\'asma olan inancml her ko~ulda ispatJayan
gUI;ILi bir sa\·a~lydJ.
1982'de ulkeye gorevli olarakdonen ve zor
kosuJlar il;erisinde yogun bir faaliyet yumten
Siileyman T UG CU. 13 Agustos 1982 gunu
samiirgeci kolluk ku vvet.ieriyie giristigi bir
I;ao~mada all;akc;a katl edilmi ~ tir.

Yoksul bir ailenin CQCugu alan SUleyman
TUG-CU, ogrenimini ortaokulu bitirdikten
sonra noktalamlS, bundan sonra da c;ah$arak
ailesinin gec;imine katloda bulunmaya ~ah $
nu~ur. Ce$itli nedenlerden dolaYI daha 18
ya$mdayken somiirgeci baskdarla ka~lla$ an
ve cezaevine giren Siileyman TUGCU, Batman, Siirt ve Sivas cezaevlerinde yatnus, bu
siire~ it,:erisinde somUrgeciligi ortadan kaldlTmamn ancak proletarya onderliginde geli stiri~
leeek bir ulusal kurtulu$ savaSlOuyia miimkun
olabilecegini kavranuSbr. Bu dU$Uncelerle.
eski yaplslru asan ve egemen gti~lere karSI
soylu bir siruf kiniyle dolan Stileyman
TUG-CU, ch$an ylkbktan sonra Hareketimizle
ili$ki kurmu$ ve 1978'den itibaren de aktif
miicadeleye kablml$br.
Batman'da i$I;iler arasmda propaganda ve
orgutleme faaliyetlerinin yamSira. yerel feodal
eskiya ~telerine karsl mucadele i"inde sa-

JIJ

Surer hayat. dogar yeniden
o/ii.me inat.
Yen; dogan bebenin
gu/ii.sunde belki.
belki dikenlere inal
buyuyen k,r ~i~eklerinde...
Ama. .. dogar birgun mutlako
yenjden . ..
Giinesin ISlklanyla parla)'on
namlusunda silahlann.
gurleyen hayklnSlnda sal·aS~llann.
Ve... bir de...
gUrUl guml akan
nehir/er misali
bin·ken...
kininde ana/ann.
Dogar bir gun hayor.
Dogar yeniden
Karanhga inat...

Adl ve Soyadl: Curran 6ZCAN
Oogum yeri ve yth: Dimgi-Sil'Qs. 1959

Orta haUi bir ailenin ~ocugu olan Gurcan
OZCAN, ilk, orta ve lise ogrcnimini AnkaraTuzlu~aYIf'da tamamladl ve yine Ankara'da
Gazi Eg. EnstitiisUne girdi.
Kendisi TUrk olmasma ragmen sahip
oldugu devrimci dii~iinceleri. geli~en Kiirdistan
Ulusal BaiLmslzhk Mucadelesinin ideolojisiyle biitunle~tiren ve 1976-77 d6neminden
itibaren Hareketimize sempati duyan OOrean
OZCAN, bu donemde verilen gorevleri biiyiik
bir co~ku, fedakarhk ve kararhhkla yerine
getinnekteydi.
1981·de okulunu ve iSini terk ederek proresyonel devrimcilige ba~layan Glircan
i)ZCAN. Ankara·da ~c~itli dtizeylerd~ gore v-

leT l:\ tlenmi~ veolumune kadar, biran bile ba$
Jurtr.<tyarak gii~Ju bIT dava adaml olmaYI ba
~anm~tIr

3 J Agustos 1982 gunu Gurean OZCAN
ve bir grup arkada~mm bulundugu alana
baskm diizenleyen somiirgeci kolluk kuvvetleriyle aralannda ~Ikan ~an$mada ~ehit
dii$Cn Ourean OZCAN, 3 saat SUren ~ansma da
e~siz bir direnme omegi gostenni~. yarnndaki yolda~ lanrun kurtulmasllu sagiaml$ ve
enternasyonalist devrimciligin en gu~1ii omeklerinden birini sergi1emistir. ~ehit dusen bu
glu;:lii devrimcinin cenazesi de olay yerinde
somiirgeciler tarafmdan aleJace le gomiilmiistiir.
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koparamlyor sen; silahtndan.
Sen nerede silahm orada
ve dusman nerede sen arada.
Direnmektesin.
onunde diz ~okmekle
cesaret.
karorllilk
ve bir deJedaktullk. , ,
AYlrmak gu~ sizi;
seni veJedakarllgl.
oylesine butunlesmis
ve oylesine ifife
Sen veJedakarllk
Sen ve kavga
Sen ve yofdaslik
doslluk
kardeslik. . ,

ADNAN ZiNCiRKlRAN'm aruSlna,
3 ARALIK 1982

Duyduk haberini yo/daSlm
Duyduk:
"{)/mil$" diye!
Oy/esine gu~ ki inanmak, , ,
Beraberdik daha dun.
Yureklen'mizde iilke hasreli
gozlen'mizde dUlmana kin
Ve, .. zaJere inanf belleklerimizde,
omuz omuzaydlk daha dun.
Cephe genlen'nde.
mevzide.
ve, .. dershanede
Marksizm okulunda
,
aym slralardaydlk.
Isle sen!
"Bi asra"mn bastnda
elin lelikle
bastIn. ve, ..
hedqyerle bir . ..
iSle sen!
"Cenup"ta
Silahlmn bas!nda yine.
Ve. . , kolles Israil
bomba yagdlrmakta uSliinuze.
Sen!
Silahtnla yekviicul.
elin rerikre.
yureginde kin. nqrel
I'e umut ve inan~.
direnmeklesin
butun gucunle,
Ne ufusan menniler
Ve ne de yagan bambalar
yagmur misali.

Duyduk
Lakin inanamadlk
oldugune!
Sen iS~i SeUm
yaSlyorsun belleklerimizde,
soylu direnme kavgamlzda,
diiSmana kinimizde
yaSlyorsun sen.
Bir pro/eler olarak yaSadtn
prolelercesine oldu
jjfumun de.
Oylesine soylu
vakur
ve boyunegmez
Dimdik gittin o/ume.
Ne kadarda istiyordu dusman
Beynini okumaYI
~ozmeyi dilini,
Lakin. profeler sabn
bir kez daha getirtf;
iSkence lugahlanm diu!
Bir kez daha lalll azroil
Bir prolelerin gozlerinden Oliimii.
Sen. isci SeUrn.
Bizimlesin yine
uifere degin
Soy/u direni$in.
profeler sabnn
yo/ g6steriyor bize,
Sen dii/mana kinimiz.
Zq[ere inanclmlz,
Sen anurumuzsun.
Sana sefam o/sun
biz/erden;
kavga arkadaslanndan
Ve. .. se/am o/sun sana
ten'nle su/adlg,n
FiUstin toprak/anndan.
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Adl \'C Soyadl: Adnan ZI.VCiRKJRAN
Ooium ycri VI: Ylh: Ko~h;sar koyu-Bozol·o.
21.6.1956
Olduk~a yoksul bir koylii ailesinin ~ugu
olan Adnan ZiNCiRKlRAN. yasam kosu]·
Ian yuzunden ilkokulu dahi bitirememistir.
i~inde yetistigi yasam kosullanna kar$1
kinle dolu olan ve bu yaplslyla da gelisen
Ulusal Bag,.mslzilk Mueadelesine kendisini
daha yakm bulan Adnan ZiNCiRKlRAN,
ge~ek kurtuluS yolunu se~erek Hareketimizin
aktif sempatizaru olmustur.
Kendi ~evresjnde ge~lmlRi saglayamaylnea Almanya'ya giden Adnan ZiNCiRKlRAN, burada da mUeadeleyle olan
bagJanru siirdiinniistiir. Belli bir sure burada
kaldtktan sonra iilkeye donerek aktif devrimeiilk yapmaya karar veren ve bunu pratikte de
gOsteren Adnan ZiNciRKlRAN, Partimizin
yurtdtsmda a~tlg.. egitim olanaklanndan da en
iyi bir tarzda yararlanarak kendisini ~ok yonlil.
egitmis ve gu~lii bir militan haline gelmistir.
II. Kongre sonrasl iilkeye giren ilk kadrolardan biri olanAdnan ZiNCiRKlRAN, fazla
desifre olmadJF;t i~in kendi yoresine giunis ve

burada iliskiler sagIamaya ~ahsmIStlr. Onun
yoreye geldigini ihbar alan fasisl sOmurgeci
gUcier.9 Ey]ul 1982 gUnu koyilne yaptlklan bir
baskmla kendisini \e kardeslerini yakalaYlp
daha orada i$kenceye alm.JslardJr. Bilin~li ve
karar" kisiligiyle somurgecilere kinini haylaran sloganlardan baska a&z.indan bir tek
kelime ~Ikmayan Adnan ZiNCiRKlRAN
gunler suren iskeneele~ sonueu kolluk kuvvelleri tarafmdan kendi koyiiniin ust tarafmda bit
u~urumun basma getirilmis ve he'leyi itiraf
etmezse buradan ataeaklanru sOyleyerek tehdit etmislerdir. Direnisine kararllea devam
eden bu )'igit halk onderini ~ezemeyeeekierini
anlayan kolluk kuvvetleri, onu gozi! kapah bir
sekilde u~urumdan asag.. yuvarlayarak
katletmislerdir.
U"urumdan asag.. atma esnasmda semUrgeeilere karSI tUm giieiinfi kullanan ve fasist
subaYI da birlikte u~uruma ~ekmek iSleyen
Adnan ZiNCiRKlRAN, 0 soylu kinini son
kez dusmana kusma)'l da ihmal etmemistir.
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Adl ve Soyadl: Mehm et Hayri DURMU$
DogumyeriveYlh: Qumik k6yu, Karakoroll,
1955.

ilk, oTta ve lise ogrenim ini Bingorde goren
M.Hayri D U RM U~, daha sonra Hacettepe
TIp Fakultesini kazanarak Ankara'ya gitmi~tir,

ilerici-devrimci d u~fi n celerc daha ortaokul
malanndayken sahip olan ve lise d6neminde
daha da geli~tirip c;;e ~ itli ara ~ t1rm a ve incelemelere giren M. Hayri OURMU~ , geli~meleri
i1giyle ve derinligine izleyen bir yaplya sahipti .
Ankara'da yogun siyasi omm ic;;erisinde Marltsizm-Leninizmin ara~t1nhp, incelenmesi ve
gene Ide bir devrim ic;;in sonuc;;lann C;;lkanlmasl
duzeyinde bir faaliyeti soz konusuydu. Marksizmi ara~t1T(h& donemde ulusal sorunu da
inceleyen ve gec;;mi~ten kalan Kiirdistan konusundaki bilgileriyle biitlinle$tirmeye c;;ah~an M.Hayri OURMU~ . Marksizmi giiC;;1li bir
~ekilde kavraYlp benimsemesi temelinde ulusal sorunda da belli ip u(fiannl yakalamaya
ba~ladl. 0 d6nemde daba ~k ADYOO'e giden ve tum seminer (fali$malanna katdan M.
Hayri, yine aym doncmde kurulan " OOKD"ye de gidip gelmesine ragmen, onlann du~fin
cesini reformist- milliye~i olarak degerlendirmi$ ve onlarla birle~meyi akhna bile getirmemistir.

1975'Ierin sonuna dotru, Kurdistan konusunda ara~t1nna. inceleme yapan ve d ii~ un
celerinin belli bir bOlumunu sistem i e~ ti re n bir
grup Kurdistanh aydmla tamsan M, Hayri,
grubun oncUliigunu yapan AbdUllah OcALAN'la yaptJg,. konu~ma ve tarllsmalar sonucu bu
kU(fuk grubun ic;inde yer alml$ \"e ilk adlmlann
al1cllanndan olmu$tur.
Ozellikle ogrenci kitlesi ic;erisinde yiiriitrugu c;ah$malarla Kurdistan devriminin kadrolanm haZHiamaya ~ali$an M. Hayri, Ankara'da kaldlg,. 1977 Ylhna kadar, propaganda ve
egitim faa liyetlerini surdlirerek, kurtulu~~u
ideolojinin taban bulmasma c;:ahsmlsur.
1977 Ylhnda o kulunu 3. slmftan terkederek. Kiirdistan'a donen ve profesyoneJ devrimcilige ba~ lay anM. Hayri, Haki KARER'in
olduriilmesinden sonraya denk gelen bu dOnemden itibaren Bingol. Oiyarbaklr. Mardin, Urfa bOlgelerinde k a lml~. surekli hareket
halinde propaganda ve egitim faaliyetlerini
yiiriitmustur, Bildirilerin yazllip dag,.ttmlmaSI, yazlh mate ryallerde anlaulanlann sozhl
olarak sempatizanlara ve kitlelere kavrarunlmasl gibi gorevleri de yiiriiten M. Hayri, Gliney
b6lgesinde de bir sure kalarak N usaybin,
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Kl.tlltepe ve Viran~ehir'de seminer crah~ma
lanru yiin1unu~tur.
Ar~unel, ineeleyici ve egitiei yapislyla,
kadro ve sempatizanlara omek olan, gittigi,
konustugu her alanda derin bir etki buakan M.
Hayri, grup a~amasmdaki ideolojilc ~ekillenme
ve dU$uneelerimizi kitlelere aktannada gucrlii
bir pratik onaya koymu$tur. Politik bir guc;:
olunmadan 6nee, daha ziyade aydm-gencrlik
ic;:erisinde silrdun1len kadro yetistinne faaliyetlerinde de ustiln bir ba~an ortaya koyan
M.Hayri DURMU~ , kavraYlsh ve politik
ki$iliAiyle gerc;:ek bir Onder oldugunu ilk gilnden kaOitlamlSur.
Her atug. adlml dikkatliee ve titiz bir ljekilde atan, dag.mkhga, vurdumduymazilga ve
i~leri oluruna veya tesadilflere blrakan anlaYI~
lara karsl amanSlzea mueadele veren M.Hayri
DURMU~ , duygusalhglO da kar$lsmda alan
ilkeli bir komOnistti. Bizzat kendi aile c;:evresinden ba~layarak tUm Kurdistanhlann davaya
kaulmasl y6niinde yogun bir c;:aba sarfeden ve
aynm yapmakslzln tum insanlarla konuljup
sorunu kavraunaya c;:alHian M.Hayri DURMU~, uzun sureli halk sav8$lrun ilkelerini en
inee detaylanna kadar kavranu$ ve mucadelemizin ihtiyac;: duydugu ittifaklann yaraulmasl
konusunda da guc;:1ii bir bilinee eri$mi~ti_
1978'de 27 KaSlm gunu bir grup onder
devrimei ve kadronun gerc;ekle$tirdigi toplanuya kaulan ve Panimizin program taslag;.run ol u~turulup kurulusunu sagJayanlardan
birisi olan M.Hayri DURMU~ , Panimizin
sorumlu kadrolanndan biri ve Merkez Komitesi uyesi idi.
Partimizin Merkez Komitesi uyesi olduktan sonra, Olke sathmda geli$tirilen mueadeleye ka r~iI sorumluluk ic;:erisine giren ve bu
~amada n itibaren crok daha yetkin bir faaliyet
silrduren M.Hayri DURMU~, politik mileadelemizin baslaulmasl icrin yiiriitiilen c;:ahljmalann en sorumlu duzeyinde de bulunmu$ ve
pratik Onderligiyle bir crak alanda bu yonlu
c;:ah$malan hlzlandlnnl$nr.
Kitlelerin safJamruza hlzla kaUldlg., yogun
bir kadrolasmamn sagJandlg., aneak onderligin gereken orgiltlemeyi yaraunada yetersiz
kaldlg. 1979 Yllmda M. Hayri DURMU~ ,
kendi deyimiyle mueadelenin 6nder kadrolara
en c;:ok ihtiya!; duydugu bir zarnanda yakalanmamn sorumlulugunu ya~am l boyunca hissetmi$tir. Zindanlarda oldugu donemde de gonderdigi talimat ve onerilerle mueadeleye .onderlik eden ve geli$melerin seyrini belirlemeye
!;a1I$an M. Hayri DURMU~ , eezaevinde de
gerekli olan onderlik gorevini ilstlenerek saYIIan binleri bulan tutuklu PKK'lilerin yonlen-

dirilip direnise sevkedilmesini saglaml$ur.
Diger 6nder devrimeilerle ortakla$a silrdurdugil bu zorlu c;:ah$malar sonueu, Diyarbaku
Zindanlan direni$ odaklan haline getirilmi$ ve
tarihi ba$a$ag. gidi$ oiaYI gil!;lii bir taruia
tersine !;evrilerek, direni$ muzaffer klilnml$be.

En ayr i$keneelere maruz blrakIlan ve
her rurlO oyun denenerek teslim ahnmaya
c;:ah$llan M.Hayri DURMU~, ilkeli tutumundan en ufak bir taviz vennemi$, direni$ mueadelesini oteJlikle de mahkemeler doneminin
ba$lamaslyla daha da yukselterek somilrgeeileri samk sandalyesine oturunU$tur.
Mazlurn DOGAN' m, carum kauk ederek
mahkum ettigi teslimiyeti ve yilkselttigi direnisi hemen devralan ve eezaevi y6netimi ba~ta
olmak uzere fa$ist TUrkdevletinin koydugu hi!;
bir kurab tarumayan M.Hayri DURMU~ ve
di&er onder kadrolar, bazl sanlml$ hainlerin
!;abalanmn bo$a !;Ikanlmasl ve teslimiyetin bir
daha dirilmemeeesine yok edilmesi i!;in 15
T~mmuz 1982 gUnu mahkemede a!;lk!;a ilan
ederek ba~latbk1an tarihi Oliim Orueuna giri$mi~, bu eylem boyunca en ayr i$keneelere
maruz blTalolmasma ragmen tam 55 gundirenmi$ \'e olumde ge~ek y~aml yaratarak, Eylill
1982'de $Chitdu$mustur. Komunistlerin soylu
itkesi olan \'e «o/unmesi ge~ken Jerde olunmelidir,. $ianna uyan ve oliimuyle yeni olan
!;ok degerli $eyleri yarataeagma inanan M.
Hayri. Slrasl geldiginde Oliime gitmekte biran
bile tereddl1t etmeyerek. bir insan i!;in en zor
sey olarak dii$Unilien blum ola)'1D1 da kolayla~bnnl$br ve yold8$lanna en guc;:lu onderligi
de bOyleee yapml$br. M.Hayri DURMU~,
oHimunden klsa bir sOre Once yapbgJ vasiyetinde, «gerek ruruklanmadan once, gereksede
ruruklondlkran SOllra, PartiJe kar$/ olan gorevlerimi ram an/am/J/a Jerine geriremedim.
mezanma bo~/u Jazl/s,n » diyerek 0 yilee
komilnist ruhuyla. bir insanda bulunabileeek
en biiyiik al!;akgonulliiliigii gbsttnni$ \'e Partiye, halka kat$1 duydugu sorumlulugu bir kez
daha ifade euni$tir. OliimOnfin ardmdan rum
dunya karnuoyunun dikkatleri Kurdistan' a ve
ya$anan gerc;eklere c;:evrilmi$, f~ist Turk devletinin igren!; yiizii bir kez daha teshir edilmi$tir.
Cenazesi slkl "guvenlik" onlemleri albnda kOyUne kadar gotun1lmesine ragmen
yUnsever BingO! ve Karakoc;an halk! akin alun
gelerek O'nu toren!e topraga venni$ ve
bununla, 0, gerc;:ek bir halk onderi oldugunu
bir kez daha kamtiaml$br.
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Adl ve Soyadl: Kemal PiR
oogum yeri ve }'Iii: Guzeloluk koyu-TorulGumu$hane, 1952.
Yoksul bir koylii ailesinin (,:ocugu olarak
dunyaya gelen Kemal PiR, Kiirdistan ger(,:ek\igi He taru$ug. YIllardan ba$layarak Kurdistan bag.mslzhk miicadelesinin en cnde sava$an bir nefen olmaslRl bildi.
Universitede okudugu YllJarda, geli$en
devrimci-demokratik hareketin de etkisiyle
diinya gen;:ekligini daha yakmdan kavramaya
(,:ah$an ve bilimin siizgecinden ge(,:iren Kemal
PiR, 1970 sonraSl ya$anan yogun tartI$ma ve
ara~tmna silrecinde kendisini giiClii bir marksist-leninist olarak egitmesini bildi. D. Marksizm-Leninizmle tam$maSlm ve bunun kendi
ki$iligi uzerindeki etkisini $oyle ifade etmektedir:
<c.lJen ara$tmr incelerken ve tahfi/ etmeye
{:alt$lrken i$feri gerrek, {:Ipfak ofarak kavramaya {:ail$tlm ve Marksizme yonefdim.
Marksizmin tek dogru dii$unce sistemi oldugunu, sosya/isl sistemin ezilen smiflan kurtaracagml, e$itsizligi orladan kaldlracagml,
diinyadaki efitsizligin kapitalist sislemden

kaynaklandlgma inandlm, marksist oldum,
yani sosyalist o/dum.
«DiinyaYI tammak ve bilmek benim i{:in
yelmiyordu. DunyaYI degi$lirmek gerekiyorduo Degi$lirmek ip'n de miicadefe elmek
gerekiyordu. Ben, aym zamanda sadecebilen
bir insan degi/, bilen, ara$tlran bir insandan
ziyade dunyaYI degi$lirmek i{:in mucadeleye
katlfmamn da gerekfiligine inandlm ve
miicadeleye katdmak istedim.1l
'Kemal PiR. CO$kun bir militan ruhla
doluydu. DunyaYI degi$tirmenin gerekliligine
inamp, bunun nasil ger¥ekle$eceginin yolunu
buldugunda, D. aruk 6nu ahnmaz CO$kun bir
pmar haline gelmi$ti.
'Aslen Turk olan Kemal PiR, ii1kesinin
emperyalizm ve i$birlik(,:i1eri tarafmdan talan
edilmesi, halkmtn onurunun ayaklar altmda
(,:ignenmesi kaI"$lSmda duydugu 0 devrimci
kini, emperyalizm ve Turk hakim Slmflan 13rafmdan somurgele$tirilen Kiirdistan halkmm
maruz blraklldlgl aCllar kaI"$lsmda da en derin-

Orsiin iiSliinde ses ve atef
Ya/lmlan 38 can!
Ayaklan ~lplak, gogiisled yank
Yamlanna inanf basmlf/ar
Giiliimseyerek taflyor/ar
hkencenin izlerini ve aClyl
Kulaklannda yiizyillar boyunca
Ezilmi#edn agltlan!
Doga suskun
Tiirkiiler aeill
Daglarda yankilamyor
Diyarbaklr'da koguflardan
Hiierelerden lafan, yayilan
Kor gibi djke
Diyarbaklr suskun
Ael. ::ehir gibi
Ojke fagll fagi!
Ve (fendiledn igrenf giilu$fed
Difled. ifkeneeled. zindanlan
Daragaflan
Ve #mdi Diyarbaklr'da
Biiyiir binleree yilln
HlnCI kavga ifin!
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den duydu, Yurtseverligi onu, MarksizmLeninizme ula~lIrml~ ve diinyaYI degi~tirmek
i~in hayallru onaya koyan bir rnilitan haline
getirmi~ti, Marksizrn-Leninizrni derinligine
oziirnseyip-kavramasl ise onu dogal olarak
entemasyonalizme g6tiirecekti, Ve Kernal
PiR, heniiz hi~ kirnsenin yakla~ma cesaretini
bile g6sterernedigi Kiirdistan ge~ekligine bOylesi bir bilin~ ve co~kunlukla el atll ve onu degistirmek ilfin her seyini onaya koymaktan
asia Ifekinmedi,
Kernal PiR'i Kiirdistan halklOlO 61iimsuz
dostu ve 6nderi haUne getiren ilk adlrnlanm
nasll ve neye dayanarak atll&im kendisinden
okuyahm:
c~u sistemi Ylkabilmek icin, sisteme duSman olan hareketleri arad,m, Turkiye'de
del'rl'mci, komunist harekellerdi bunlar.
Kurdistan 'da do ulusal kunulu$ hareketi idi,
Turkiye'deki del'rimci harekeller 0 zaman
1974 )'II/annda parca/anmlilardl, Ce=ae,tlerinden Clkan unsurlaronderlikyapaml,\'Orlardl. Parcalanma "ardl. Birlqme egUimlen'n degil, parcalanma f!jilimlen'ni temsil
edi),or/ardl; ama bu Hareket, topar/a)'lC/llk
mzifesi gOnl),orriu, )'am' de\'dmd ~erreferde
topor/a)'lclflk vazjfes; gosteriyordu. 1971'lerde onaya ~Ikan ,'e bugun PKK Hareketi
olarak bilinen bu Hareket, bir argut deg;I,
ideolojik-siyasal bir aklmdl. Bu Hareket,
toparlaYIC/I,k pazi.{esi goriJ.yordu, lOparlaYlclyd,. Ve geleceginde zaJer seyleri pardi,
halo do \'ar, buna inamyorum. Bu hareketin
geleceti parlak, iklidar olacak. Boyle bir
durum vardl, Bunun iein ben bu Harekete
kallld,m, Bu Harekette de bOyle basit tartlsmalar/a katl/mad,m, Yani bir genclik argutu
vardl, evet Ankara'da ADYOD, (Ankara
Yuksek Ogrenim Kullur Dernegi) Bu dernegin ben de uyes; idim, Bu dernege gidip
ge/iyordum. Abdullah OCALAN', orada
tamdlm zaten. dernek vaslloslyla tamd,m;
ama bu hankelin ideolojik sekillenmesinde
ben bulunmadlm. Benden once bu Hanker
zatensekillenmisti. Ben bu Hankeredeminki
saydlglm nedenlerden dolaYI kallldim. Devleledusmand, bu Hankel, ben de devlete dusmandlm, devleti Ylkmak istiyorduk biz,
buriuva simflarlmn devleri oldugu fein Ylkmak iSliyoniuk. Onun iein bu Hanker; arall,rd,m, Bakllm, bu Hareket ne diyor, tie
demiyor? Basit milliyerei bir Hareketse asia
kallimazd,m, Milliyeteilige karllYlm cunku
ben, Milfiyelei degilim, milliyetei dii$f,incenin
hangi ulustan alursa o/sun kal'$lSIndaYlm.

a

iSler bunlardan olsun, ister ne olursa o/sun,
Kurtler'den o/sun. Kalllmazd,m bOyle bir
Harekere, Katlldlglm yillar da 1974 Ylllan
degi/, 1974 Yillannda bOylebirHareketiramdIm, bOylegardum, konustum, tart/stlm, Tilrkiye'deki devn'mci harekete kallimak isriyordum. Ama orada, topar/aylC/lik olmadlCI
iein kaflimad,m bu Harekerlere, 1976 YIIlannda ben bu Harekere kesin olarak kanlmaya karar verdim. Ama kalildlglm zaman
bu Hankel iddianamede iddia edildigi gibi
bir argiil degi/di. Bir ideolojik-siyasal ecilimdi, orgiillenmesl gerekiyordu,»
Kemal PiR, yliksek bir bilin~ ve enternasyonalist ruhla allldlSi mlicadelede, Kurdistan halk.lOlO en biiyiik dostlanndan birisi oldu.
1976 sonlannda devrimci-bag,.mslzhklfl dlisuncelerin Tilrkiye metropollerinden Kiirdistan' a tasmlmasl karanna bagh olarak 0 da, en
kii~iik bir tereddOt bile gostenneden biitun
k.i~i se l kaygalardan uzak Kiirdistan'a ko~tu, Bir
an bile dunnakslZln ogrenci genlflik, i~lfiler ve
koyliiler i~inde bu diiSiincelerin propagandaslOl yapu \'e sosyal-$O\'enizme kalll oldugu
g.ibi ulusal inkarclhk ve kUlfuk-burjuva reformist milliye~ili~ne kal"$1 da ta\'izsiz bir mucadele siirdiiIdti. 0, konu~tugu her insan iizerinde
silinmez bir etki b1rakan, en devrimci-ihtilalcl
dil~ilnceyi temsil etmenin co~kunlugunu ve
gUlfliilugiinG kendi kisiliginde yansltan, arkasmdan kitleleri siinikleyen bir onder ve
rnilitandl. O'nun daima haurlarda olan canh
k.i$iligi, anG durdurulamaz olan devrimci
diiSilncelerin Kiirdistan'm karanhk tarihini
zorlayan ak.i~ly l a tam bir biltilnsellik arzediyordu. Yani, baglmslzhklfl ideoloji naSll ki,
Kiirdistan'm her kenti, kazas!, kOyii, rnahalle
ve evini adeta zorluyorve aydlOhk dii~lincelere
ar;lyorsa, Kernal PiR'de bu dii~iincelerin bir
taSlylC1SI olarak Kilrdistan'm her ko~esine
ko~uyor, her insam tarumaya lfah$lyor, onlara
kendi 6z davalannl gotiinnenin co~kunlugunu
ya~lyordu: ff ... biz ikna etlik, ikna elmeye ~a
IIStlk. 3 saafte ikna ediyorsak 3 saatte, 300
saatte ikna edUmesi gerekiyorsa 300 saat
ugraftlk. Yam' insanlarla ugraSlyorduk,
insanlann bizimle beruber hanker ermes;
iein ugraSI)'orduk, benim de ugraltlglm bir
alan. II derken Kemal piR, bu ge~egin
yamslra, Kurdistan'da devrimci ~ahsmamn
nasll yOnitJ1lmesi gerektigini de ortaya koymaktaydl.
Kernal PiR, ikna giicG ve Kiirdistan insamyla Ifabuk kaynasma 6zeUigiyle tamyan her
insamn g6nliinde yer eden bir ki~ilikti. Birbir-
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lerini anlayamaz, kendini bile tamyarnaz
duruma getirilen Kilrdistan insarurun gergegini
tamYlp, kayna~an, silrilkJeyici devrirnci ki~ili
giyle el att.lgJ. her insaru ve alaru zapteden
Kernal PiR, Kiirdistan halkl tarafmdan daha
saghgmda efsanele~tirilirken, bu yere hakh
olarak gelmi$ti. Kilrdistan halkl O' nda en
biiyiik dostJugu ve halklar arasl karde~ligi
taruml~tJ yiinkii. 0, toplumun her kesimiyle
ilgilenirdi. Ya~h-gen9, kadm-erkek, yocuk
demeden her insanla igilenir, onlan devrime
kazamimasl gereken bir deger olarak gorurdii.
Kiirdistan'da her ~ey ve herkes bagJ.mslzhk
milcadelesine hizmetetmeli di.i~ilncesi, O'nun
davraru~lanna yon veren gergekti. Gilniimiizde bile hala bir 90k devrimcinin yamna
yakla~ma geregini duymadlg. liimpenlerle bile
ilgilenmesi ve onlan i9inde bulunduklan yi.iriimiisli.ikten gekip ylkannaya 9ah~masl ve
90gunlukla bunda ba~anh da oimasl bunun
kamtldlr.
1976 sonralannda Kilrdistan'a gelerek,
onu her ~eyiyle taruYIP ya~amaya yah~an
Kernal PiR, en kit olanaklar igerisinde elde
silah savasmarun ve devrimde mevzilerin
ancak bOyle kazamlacag.nm da canh bir omegi
idi. F a$istJere, feodal-komprador gii91ere ve
ajan yetelere kar~1 bir yok eylemin bizzat
i9inde yer almasl, propaganda yah$malannda
oldugu gibi eyJemsel alanda da militan devrirnciligin en gil91il omeklerini sergilemesi i$te
bu geryegi anlatmaktadlT. Kernal piR, halkln
dostu ve ardmdan tereddiltsilz ilerledigi bir
onderi oldugu gibi ve i$te bu nedenle Tilrk
s6miirgecileri, onun ajan yeteleri ve fasist milis
gU91erinin de korkulu riiyasl idi. Vine kiSiliginde temsil ettigi entemasyonalizm ve ulusal
kurtulu$ savaS9lhg. gibi 6zelliklerden otilrii,
sosyal-sovenler ve Kiirt kiiyiik-burjuva milliyetyilerinin de hedefiydi. Geryekte bunlar,
Kernal piR'in sahsmda halklanmlZ arasmda
tohumlan serpilen geryek kardeslik baglanm,
Marksizm-Leninizmi ve ulusal kurtulu$ milcadelesini hedeflemekteydiler. Kernal piR'in, en
alyakya saldmlara rnaruz kalmasmm nedeni
bu idi. O'nun ki~iliginde adeta tarihin tUm
tortulan ve en karanhk diisiincelerle, yagJ.n
geryekJigi ve Kilrdistan'a ula$an aydmhk
yatJsh.
Kernal PiR, bir devrimci militanlfl en yetin
slflavdan geytigi i$kence tezgahlanndan da her
defaslflda elindeki bayraSi yiicelterek 9lktl.
Ulkelerirniz devrimci miicadeleleri aylsmdan
tasldlgl rolden 6tiiru 1977'den beri kontrgerillanm da yakln takibi altmda olan Kernal
PiR, bir kornplo sonucu ilk kez 3 Haziran 1977
tarihinde iizerindeki bir silahla Ankara'da

yakalandl. Ankara ve Ordu- Ulubey cezaevlerinde yattl. Ulubey Cezaevinden kayarak
yeniden gorevinin basma dondii ve en aktif
bi9irnde 9a11S0. ikinci kez ise, 8.11.1978
tarihinde Pazarclk'da yakalandl. Ostiinde
bulunan sahte kimlik ilzerinde direnerek en
ag.r iskencelere ragmen ve kendisinin Kernal
PiR oldugu bilindigi halde adml dahi kabul
etmedi. 0, acz iyinde iskenceye sanlan dii$mania adetaalay ediyordu. «Du$man bize her
tur/u i$kenceyi yapmakta ve en kutsal degerleresaldtrmakta kendini 6zgurg6rii.yor, ama
biz devrimcilerde direnmekte 6zguriiz vedu$mam bir saat daha ugra$ttrmak j~jn bile
a/sa adlml da kabul etmeyecegimJl diyordu.
Pazarclk'da yakalanmasl ardlOdan gotilriildilgii Adana Cezaevini adeta bir okul haline
getiren Kemal piR, verdigi serniner ve egitim
faaliyetleriyle ulusal kurtulus biJincini burada
da kavratrnaya yah~tJ ve bir aOiOI bile bo~
gecinneden geryek onderligini burada da
kamtladl. Kernal PiR, bir rniiddet sonra Urfa
Cezaevinden de bir grup rnahkumu da yanma
alarak kaymaYI basardl.
Kemal piR, cezaevinde de "adi" sU9lardan yatan mahkumlara kadar herkesle ilgilenerek, onlan bir kurban haline getiren sOmiirgeci diizenin karSlsma Clkannaya yahStJ.
Kerna! PiR, bend tanlrnayan bir nehir gibiydi.
::ezaevinde ge9irdigi hergiin, adeta duvarlan
zorluyor ve devrimci gorevlerinin ba~ma donmek iyin en kil9iik flrsattan bile yararlanmaya
yah~lyordu. Bu, Kernal PiR'in onemli biT ozel
ligiydi. Bir devrimcinin alacag. son nefesi bile
kitleleri devrirne seferber etmeye harcarnasl
gerektigi ve bunun nasll gergekle~ecegi, i~te
Kemal piR'i ya$amamn ve milcadelesinin
bize anlattJg. en sornut olgu budur. Ba~ka halkIan kendi halkl kadar sevebilrnenin, en kii9iik
bir milliyetyi duyguya kapllmakslZln 0 halkln
kurtulu~ rniicadelesine biltiln benligini katabilrnenin, egernen slmflar tarafmdan yilzYlllardlT
uygulanan sornilrgeci-baskici politikalann
sonucu olarak birbirine "dilsman" denilen, ya
da birlik adl aitJnda varhk hakkl tarunmayarak
birbaska ulus gergekligi icinde zoriaeritilrneye
yah~llan bir halkla somiirgeci illke halkmm
gergek birlik kO$ullanru ve arzusunu bir milita~
mn ~ahsmda somutlastJnnarun ornegi gosterilmek istendiginde, silphesiz ki ilk akla gelen
Kernal PiR olacaktJr.
Kemal piR, cezaevinden ikinci ka91S1
ardmdan, dii~rnarun kendisi hakklndaki yogun
ararna ve imha karanna ragmen, yine en aktif
bicimde gorevlerinin basmda yer aid!. Feodalkomprador getelerine ve fa$ist milislere kar~1
bu siirecte yiikselen rniicadelenin bir Cok
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alanda orgiHleyiciligi ve komutanhgml yapu.
Ve kitlelerin i~inde ge~irdigi her gfinii devrimin
kitleleri sardlg,. anlar haline getirebilrnek i~in
biltiln enedisini onaya koydu. 1979 Ylhnda
Parti'nin illke dt~mdaki alanlara kadrolanru
geri ~ekme taktigine bagh olarak. Kemal
PiR'de bu Yillarda Filistin-Liibnan kamplanna geldi. Bir grup arkada~lyla birlikte Kilrdistan Ulusal Direnis Milcadelesinin askeri
~izgisi iizerinde ~ah~malarcla bulundu ve
yanmdaki grubun siyasi ve askeri egitirnini bizzat silrclOrdO.
Yurtdl~makendisini siyasi ve askeri alanda
yetki nle ~tirerek yeniden Ulkeye donen ve
ko~ullara uygun bir faaliyet ytiriitmek i~in
merkezi dilzeyde g6revlendirilen Kernal PiR,
1980'de en ag,.r s6rnOrgeci basJu ko~ullannda
O:lkeyi birba~tan bir ba~a yiiriimuS, heroolgeye
gidip sorunlarla yalundan ilgiJenrnis ve siyasiaskeri alanda belli bir plan ~Ikarmaya ~alt~
ml~Ur. iste b6ylesi yogun birfaaliyet i~erisinde
oldugu bir dOnemde 1980 Sonbahar' mda kotii
bir talihsizlik eseri yakalanan Kernal piR,
hernen Diyarbak.u zindanlanna g6ruriilmuli
ve yaSamlOl serene noktaladtg,. ana kadar koydugu direni~lerle abide l e~rnistir.
Kendisi Turk oldugu halde, O 'nun Kiirclistan halkl i~i n bu kadar aClyl kauk ederek direnisi yuksekte tutmasl, somurgeci fasistleri
sasJuna ~evi nn i$tir. Diger onder kadrolara
oldugu gibi Kernal PiR uzerine de olduk~a
sistemli i$kence yonternleriyle gelen s6rnurgeci fasistler, O'nu teslirn alabilrnek i~in bin bir
tUrlli yontem ve iskence uygulaInl$lar, ancak
O'na asia boyun egdirememislerdir.
Yoldaslanna moral kaynag,. olan ve ayakta
bile duramaz haldeyken de gorkeminden hi~
bir sey yitinneyen entemasyonalist kahraman
Kernal PiR, iskencecilerin daima korku kay-

nag,. olrnustur. Mahkemelerin at;llrnaslyla birIikte bir ~ok grup davasma kaulan ve yapu&t
gii~1U siyasi savunmayla sornilrgeciligi yerden
yere ~alan Kemal piR, rum yoldaslanna oroek
ve en cesaretsiz yllrege bile cesaret veren bir
guven kaynaSl olrnu$tur. S6milrgeci mahkemenin kendi uzerine gelmesi ve bazl su~lan
O'na maletmek istemesi ilzerine 0; « ••• kaldl
ki ben, bana ven"lecek cezamn da bellim icin
pek 6nemi olmadlgl kanaalindeyim. Ven"lecek celOmn siyasi oldugullu bildigim iCill,
benim icin sere/olacaktlrll tarihi belirlernesini
yaparak davaya olan inancml ve bu soylu
rnucadele ugruna rahathkJa canlnl reda edebiiecegini. tarih kaT$ISmdaki g6revini de aneak
bOyleee yerine getirecegini a~lklayara k , s6murgecilerin sinsi oyunlanOi yerle bir etmi~tir.

21 Mart Direni$i ardlOdan yogunlasunlan
teslirn alma ~abalanOi bosa ~I kannak amaclyla 15 Temmuz'da M,Hayri DURMU~'un
rnankeme salonundaki a~lklamaslyla ba~lau
Ian alum Orucuna kaulan ve bunu M.Hayri'run a~lklamasml destekleyen bir konu$mayla
duyuran Kemal piR, yUzlerce sava~ esirinin
hep birlikte direni ~e katllrnasml sagJ8Im~ur.
Yakla~ lk 55 giln siiren bliim Orucunda
kendisini ya~atmaya ~ ah $an sorniirgeci fasistlerin takbklan serumu kolundan yeken ve
(Siz in gucunuz beni yasatmaya yelmez »
diyerek )cararh direni$ini siirdi\ren ve 61iinmesi
gereken yerde 61menin bir go~ev oldugu
bilinciyle hareket eden Kernal PIR, bu son
eyleminde 6li.irnsiizle$erek halklmlzm ve diinya halklanntn baAlmslzhk-ozgiirliik ve sosyalizm rniicadelelerinde sonmeyecek bir rne~ale
haline gelmi~tir.
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sUahslZ duldaslz
~elik yurekten siperleri
ve beyinleriyle
cOfkun bir Irmak gibi
if Ie
en buyuk
ya/amm s6yluyor tarih.
6lmuf! diyor
6lmufler!
ve suskunluguyla
agll yakmaml istiyor dunya ...
agla diyor
agla!
kGr
saglr
ya$ll
ve bunak diinya,
g6rmuyor ki
can/amyor efsane/er
AgTi fi$kmyor
ta$lyor Firat
kanFyor
dag/ar/a
akarsulann
tafklnliklan ..

hayklr $imdi
haykmm dag/ar,
hoy ~'ersin
bafak btl$ak bugday,
yagsm
bardaktan bO$amrcasma yagmur.
sese bog dunyaYI
sese hogu/sun diinya
daglar haykmm
kanfSln
Dicle'nin

"'0

6Imii$... diyor
6Imii$ler!
yalan
yuzbin ken ya/an ..

Flrat'ln sulanna
en izbe bir kii$ede
saklanml$ olsa da
en kii~uk bir mahluka bUe
hay van soyunun
lilresin bu sesten
almii$ mii
olmufler mi?
Yalan
Yiizbin ken ya/an .. .
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Adl ve Soyadl: Akif YILMA Z
Dogum yeri ve ytll: BC$ikla$ koyu-Ardahan/Ka rs. / 956.

Faaliyet yuriittiigii alanl arda Piro kod
adlyla tarnnan Akif YILMAZ. yoksul bir
koylU ailesinin cyocugu olarak dunyaya geldi.
Kalabahk . bir nufusa sahip olan ailesinin
maddi 51kmnlar icyinde gecyen ya\>anu. O 'nun
iizerinde de derin etkiler blrakrnl\>u. Oaha cyok
kuCiik ya\>ta ya~a rnJn sorurnlulugunu ornuzlannda hisseden Akif YILMAZ, o rtaokula glttig;. ytllarda. tati! donemlerinde metropol
kentlerine gidip en tortu i\>lerde eah$lp okul
harcyhgJm CYlkarmaya eah\>rnaktaydI. Bu SlIonu lar ieen slOde ancak lise 2. slmfa kadar
okuyabilmi\>, bu asamadan sonra okulu da
blralop, tumden cyahSIP gccyimini sagJamaya
ba~laml~u.

Metropolde kaldl&i sUre ieerisinde, Slm f
mucadelesini tamyan ve cyesitli seminerlere,
tarusmalara kaulan Akif YILMAZ, 71 'ler
doneminin devrimci auhml ieerisinde aktif
olarak yer alnu~, fasistlere karsl gereekJestirilen bir cyok eylemde aktif gorev ustlenmi$ti.
Atik, fedakar ve gozupek biryaplya sahip olan
Akif YllMAZ, J976'da tekrar Kars'a dOnmUs
"e yorede teroT estiren sivil fasist giicrlere karSI
aktif bir rnilcadeleye girismistir. Bu esnada
yanda bl rakU&iliseye yenidcn kaYlt yapurarak
O&rcnci-genelik icrerisinde yogun bir eah\>ma
yuru UTI il~ . onlan devrimci milcadeleye eekebilmek ic;in yogun Caba sarfeUTIi~ti. Yorede
leni yeni gelismeye ve taban bulmaya ba$lalan uJusal ba&imslzllkel dilsilncelerle de
bu dOnemde tamsan ve yogun araSnrmatarD~a safhasmdan sonra Hareketimiz saflanna kaulan AkifYllMAZ, bundan sonraki
s~te, kendi oz da vaSI ugruna tum benligiyle
raalilet )iuilUTIeye baslaffilsur. Yorenin ozel-

Iiklerini iyi bildiginden klsa sUrede eOOn bir
faaliyet sergileyen ve ozellikle de aydIngencylik araslOda genis bir tabana aeilabiJen
Akif YILMAZ, liseyi bitirdikten sonra
tum kisisel-ailesel bagJanru devrimin Clkan na
tabi tutarak profesyonel yasama geCmiStir.
Ancak bu asama da henUz legal oldugundan
formalite geregi Eg;.tim Enstitiisune kaYlt
yapunnl$ ve devrimci faaliyeletlerini bu yolla
devam ettinnistir.
Okul icinde ogrencilerie. dI$arda da esnaf
ve isci kitleleriyle sicak bagJar gelistiren Akif
YlLMAZ, biUTIez tiikenmez enerjisiyle tilm
olay ve gelismelerden haberdar olabiliyor ve
eevresini her kosulda aydlfllatabiliyordu.
<;:esitli gerici odaklara karsl diizenlenen eylemlerin planlaytclsl ve uygulaytclsl a lan Akif
YlLMAZ, 1978-79 doneminde Kars ve
eevresinde yiirutiilen faaliyetlerin aktif bir
yUrutiicusii haline gelmi~ti. O. HK, Dev-Yol
vb. sosyal-:soven gile1erin boy hedefi haline
gelmekle kalmann~, fa~ist odaklar ve p:llis tarafindan da takip edilir duruma gelmisti. J979'un
sonlannda da Pam taralindan Diyarbalor'da
gorev lendirilmi~ yerel komitede aldI&i g6revi
sOrdOrdiigu esnada s6miirgecilere esir dii~mii~
tOr. Esir kalru&i sure icerisinde, Hallunuzln
6lUmsOz onderleri M. Dogan, M. Hayri Ourmus, Kemal Pir ve diger yiizlerce PKK
kadrosunun izledigi direnis yolunu seeen Akif
YlLMAZ, somurgecilerin tUm oyunlanru
bosa Clkarmada tam bir PKK'1i olarak hareket
etmi~ Temmuz 1982'de H. Durmu$'un aelklamaslyla ba~ l anlan blUm Orucuna katJlarak
EylUl 1982 de $ehit dusmustiir.
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Adl ve Soyadl: Ali <;i<;EK
Dogum yeri ve fill: Kabahaydar koyiiHi/van, 1961

M.Hayri ve K.piR yolda~lann IS Temmuz'da ba~lattig. alum orucuna kallian Ali
CiCEK, samiirgecilerin tUm oyunlannl yolda~lanmn direni~ine katllarak, bo~a ylkarmada 6nemli bir yer alml$t1r. Katlldlg. alum
orucunda, Eylul ayl ir;:erisinde $ehit dli~erken,
Diyarbakir direni~inde 0 da abidele~mi~tir.

Yoksul bir ailenin yocugu olarak diinyaya
gelen Ali CiCEK, daha kuyuk ya$larda
samurgecilige ka~1 kin duymaya ba~ladl.
Hareketimizle taru~1r tamsmaz tereddiitsiizce saflannda yer alarak, r;:e~itli diizeylerde faaliyetlere katlldl. Gorevlerine baghhg.
ve diiriistlilgii, Q'nun belirgin yanlanydl.

JJ3

Adl ve Soyadl: Feyzullah ISIK
Dogum Veri ve YIII : Varlo. 1966,

Somurgeci fa$ist cuntarun isbaSlna gelmesinden sonra, ulkemizin her kosesinde yaygmlaSbTcilg. bask! ve i$kencelerden nasibini
alan yurtsever insanlannuzdan birisi de daha
~ocuk denecek yasta Dian Feyzullah I$IK'-

Mus'a gotiiriilen Feyzullah l SI K, ag.r iskenceler sonueu hayau ru kaybetmistir, Bu yurtsever
gencimiz, Slrf Kurdistanh oldugu i~in hunharea katledilmistir. Bu olay, samiirgccilcrin
yuziinCm tcshir edilmcsinde a~lk bir omek
OhliiJStUr.

.e.

24 KaSlm 1982 giinii Varto'da tutuklarup
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PKK, i4Yinde ve dl$arda surduliilen lffiha
planJan, i~ten !f6kenme ve teslim alma hesaplanm cezaevlerinde oldugu gibi, dl$arda da
i~leme z kllmaYI bilml$tlr. thr!fok guciin "PKK

zamallSIZ bjrbi~imdesal'a$agiri)'or, dtisman
bir yumnJkla biz; ma/ifeder, PKK ne
yaplyor, neden datlardan, silahlan bahsediyor, PKK halkl kalliama sUrii.kluyor direnilmemeli... direnilmemeli ne pahasma olursa olsun teslim olunmalld,," diye avaz avaz
bag,.nnalanna ve dG.$manm a~lk saldmlanna
aldlnnakslzm ulkenin doruklanna y6nelmi$,
gU!flerini halklD derinliklerine aktararak bu
alanda yerle$meye ba$Iam.1$llr. Her zaman
oldugu gibi cesaret ve inan4Y gerektiren bu
achmda da riskten ~ekinmeyen PKK, y6neltilen ele$tiriler, kopanlan feryatlar, savrulan
lriiftirler ne olursa OISWl hallwnizm baymslz
ve 6zgur ya$aml i!fin kolelik zinClflerinin
par!faianmasl i!fin, zuliim ve vah$et yuvasl,
k61eligimizin en aCI ornegi zindan kapllannm
kmlmasl i!fin 6denmesi gereken kan bedelini
severek, gururla oltaya koymu$tur. PKK
militanlan ii1ke dagIanna, koylerine halbn
derinliklerine bOylesi biT ruh ve inam.la yeniden ilsiJenmi$ler, bu ugurda 6JQnmesi gereken
yerde tereddutsuz 6leceklerini, pratikienyle
kanltlaml$lardn. Hezil direni$i ve digerleri,
bunun a~:tk ve soylu 6mekleridir.

gU~lU

PKK, Kurdistan halkmm 6rgiitlu mlleadele birligini yaraunak i!fin, dusman tarafmdan yaraulan tum yaralann uzerine de yOliiyerek, ulusal butllnliigu sagIamaYI bu silrecin en 6nemli gorevlerinden birisi olarak
kabul etmi$tir. Bin Yillardir halbmlZl kendi
i!finde pan;alayan siini !feli$kilere kaIll ulusal
birliSi. teslimiyete kar$l direni$i, Tefonnizme
kar$l devrimei kunulu$ mileadelesini dayatml~. bunun i<;in en ledakar giri$imlerde bulunmaktan ~ekinmemistir. Yogun bi~imde diger
par~alarda suren i~ <;au$malan onlemeye ~a
h$ml$, Kiirdistan halkmm ulusal kurtulu$
eephesini bagunslzhg,n temel garantisi olarak
bu gil~lere dayatmJ$br. Nitekim PKK-MK
iiyesi Mehrnet Karasungur ve PKK. militam
ibrahim Bilgin. bOyle soylu bir <;abanm ~hit
leri olmU$lar, halbn birli&i i~in hayatlanru
ortaya koymaktan <;ekinmemislerdir. Kl1rdistan tarihinin en aelli ve derin yarasl olan i<;
!fatJ.smaian kendi kanlanyla ukamaya, Oniemeye ~all$an bu insanlar, hallo.mtz i!fin milcadelede birlik ve dU$manla hesapla$ma ~a&nsl
olmu$lardlr.
PKK. en degerli onder ve militanlarunn
hayatlan pahastna Kurdistan U1usal KurtuJu~
Mileadelesi 6niindeki engelleri Ylkmaya, yaraIan sannaya ~all$ml~ ve bu o zelligiyle Kllrdistan Ulusal Birliginin yaraulmastntn da onder

bir giicii oldugunu karutlaml~tIr. A!;lknr ki
PKK'nill sehit kamyla perciniesmis birlik
!;abalan varclir. Ve bu eabalar iilke topraklarmda ~imdiden filiz vennektedir.
Emperyalizme, somiirgecilige ve fa~izme
kar~l, direnis temelinde ytiksehtigi mGcadelesiyle, her soydan gericiligin boy hedefi haline
gelen PKK, biT kez de bu alanlarda saldmya
ugraml~, dlinya ve bOlge gericiligininittifakiyla
ezilmek istenmi~tir. 25 MaYls 1983'de Giiney
Kiirdistan'a yapllan saldmlann anlanu artlk
hi" kimse iein bir giz degildir. Turk ve lrak
somurgeci gii!;lerinin kendi varltklan iein en
lernel tehlike olarak gordtikleri Ktirdistan ulusaJ
direni~ini ezmek amaclyla emperyalizmden aldtklan direktifle gen.ekle!?tirdikleri bu saldm
harekau da bilindigi (izere tam bir hezimete
ugranu!?, saldlrganlar bozgundan kurtulamanu~lardtr.

PKK'nin stirekli yeni filizlerle flsklran,
mticadele ve ya!?am doguran kokleri aruk illkenin derinlerine i~lemis, direnis hareketi zeminine otunnustur. Bu noktada dusman icin
yaptlacak tek !?ey kalmlsur ki 0 da hicbir sinsi
oyunla raymdan clkaramadlSJ, Kurdistan Ulusal KurtuluS milcadelesine karsl aelk askeri
saldmlardtr. Bu saldtnlann sadece Turk devleti ;cin degil, ama emperyalizmin de tek secenegi
oldugu geli!?melerin dogruladl&J. bir olgudur.
Samilrgeci fasist Tilrk devleti, Kilrdistan
gercegi karslsmda arttk hi!;bir maskeye gerek
duymamaktadtr. Kendi varltSim imhastnda
gordilgii halklnuza, elinde esir tuttugu PKK
militanlanna ve PKK'nin dagIardaki direni!?ci
gil!;lerine azgmca saldlnnaktadlL 1983 EyliilEkim aylannda ve ardtndan 1984 Ocak aymda
ba!?layan alUm orucunda devrimci tutuklulara
yonelttigi saldtnlar, toplu imhalar bunun
bariz omelderidir.
"OiRENMEK YA~AMAKTIR" sianru bayrak edinen PKK, dayanlan hertilrlU
refonnist, tasfiyeci ve provakatif saldtnlara
karsm, bu siann gerektirdigi direni!?i silrece
hakim kilmasml bildi. PKK'nin direni!?"i varh&imn, 1980 sonrasl Yillar ilzerindeki etkisini
mutlaka anmak gerekir.
Direnis ve ihanetin en beJirgin 9izgilerle
karSI kar!?lya geldigi bu Yillarda, s6miirgeci
fasist cunta, gerek Tilrkiye cephesindeki
kiieilk-buJjuva refonnistlerini ve gerekse bunlann Kiirdistan'daki uzantIlanm teslimiye19i
ve uzlaSlcl teori ve pratikleriyle devrimin bir
hayal oldugu dilsilncesini yaygmlasnrmada bir
ara9 olarak kullantrken, bu yapllanyla bu gil9leri ve zindanlarda da onilnde diz ¢ktilrdilgil
ihanetei taklnum Tilrkiye ve Kiirdistan dev-

rimci hareketlerinin tasfiyesi i9in son bir koz
olarak piyasaya silrdil. Ka(ll-devrimin biltiin
arae ve olanaklanyla en azgm bir bi(fimde sal~
dtrdlSJ kosuUarda ileriye siirii.lecek olan en
kileuk bir refonnist g6rii~ ve uzlasma meylinin
bile devrimi tasfiyeye gotilnne oldugunu,
diinya devrim pratiklerini izleyen herkes
yakindan bilir. Cunta sonrasl 6zellikle A vrupa
sahasmda yogunlasan Turkiye ve Kilrdistanh
bircok kU(filk-bUijuva 6rgiltil, temsil ettikleri
slrufin karakterinden 6tiirii de bu Yillan teslimiyet teorilerinin alabildigine geliStirildigi ve
bunu ise bir ya~am felsefesi olarak halklannuZln onune koyduklan Yillar haJine getirdiler.
Devrimin yenilgisi gibi, kendi slmf iflaslanm
sergileyen teorilerle A vrupa'YI tercih ettikleri
soysuz ya~aml icra etme alam olarak g6n1p,
bunun iqin de kendilerince hakh nedenler aramaya koyuldular. iItica akmma ugrayan
A vrupa, bOylesine bir batak haline getirilerek,
halklanmlZln devrimci mucadele ve umutlan
bu batakta kararulmaya cah~tldt. Bu, tesadilfen geli~en bir olay degildi. KarSI-devrimin.
devrimci milcadeleleri tasfiyeye y6nelik stralejisinin en tehlikeli bOlfuniinu olusturmak·
tayd!. Sozde halklanmlza 6nderlik iddiaslyla
yola (flkanlann aSJzlanndan dokillen bOylesi
teoriler, dil~marun fiziki imhaya yonelik en
azgm saldtnlanndan daha etkili bir Ylkictilk
row. oynayabilirdi. Ama bir sartla. Bu ~~rt,
devrimci direni~(filigin liimden ezilmesi idi. I ~le
bu noktada, PKK olgusu onem kazanmakta;
O'na yonelik saldmlann neden bu kadar 90k
cepheden ve bOylesine ~iddetli oldugu da daha
iyi anla$llmaktadlT.
PKK' nin kar~l-devrimin azglO saldmlanm
daha guClii goguslemek i!;in haZlrhklanm da
yine kendi ozilne uygun bir bi!;imde illkeye en
yakm ve SICak bir sava~ alamnda silrdilrmesi.
nanm ve kil9tik-bulJuva refonnizminin
,lesaplanm bozan birinci neden oldu. Ama
PKK, birdireni!? gucii olarak kendisini bunun~
a smull tutamazd!. U , blr yandan bu alanlarda emperyalizme ve siyonizme karSI milcadelenin aktifbir gucu olurken ve bOyle bir direni$ i9crisinde tilke devrimirun gU91il haztrltkIanni silrdtiriirken. diger yandan da her tUTlti
reformist ve teslimiyet!;i teorilere karsl bilimsel sosyalizme dayanan devrim teorisini
dayatn ve her ttirW teslimiyet9i ve tasfiyeci
gon1Sil, devrimci teoriyle biltllnseJlik halindeki
pratigiyle mahkum etti.
1983 yllml dti$man, kU9Uk·burjuva reformizminin ortaml bulamklaSnnnaya (fah~
masmdan da yararJanarak, PaTti ieinden ve
dlSlndan silrduriilen tasfiyeci· provakatif faa-
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liyetlerle sonuca vardlgl bir YII haline getinnek
istemekteydi. Zindanlarda direni~in onderligini yapan sava~ esirlerinin ~ehit dU!j:mesi
ardmdan burada da direni$i teslim alacaSl
umudunda olan du~man. Sabin-Yddmm ihanet c;etesi eJiyle zindanlardaki faaJiyetini
yogunla~lJnrke n, bu yetenin biT halkasl olarak
da dlsanda Semir hainini aym donemde yogun
bir faaliyete yonelterek, ama aym zamanda da
ordu guctinu harekete geyirerek planlanm
uygulamaya soktu. Parti iyinde geli~tirilen provakasyon, dl~tan dayalJlan imha yabalanyla
butunle~iyor ve Parti'yi kendi tarihindeki en
zorlu rnilcadeleyle kar~1 kar~lya getiriyordu.
Bilyiik zorluklar ve yoksunluklar pahasma
miicadelenin illke zemininde yilkseltilrneye
yall~lldlil, Wrn giiciln buna yoneltildigi bir
donemde, Parti'yi iyten kemirerek direni~i
adlmlan onlemeye yah~an provakasyon faaliyetleri, kiiyuk-burjuva refonruzrninin PKK
du~manhglna da denk dU$tugilnden, a~lga
ylkanimasl ve biiwn ytizunOn de~ifre edilmesine ragmen, bu gUylerden en buyuk destegi
buldu ve kuyuk-burjuva refonnizminin devrimi
tasfiye hareketi oldugu onlann PKK ka!llsmda kurduklan ittifak ve i~birlikleriyle bir kez
daba kanltlandl.
1983 ve 84 Ylllannda, du~man hiy de gizIerne geregi duymadan, PKK'nin ILKongre
kararlanm hayata geyinnesini onlemek iyin
butun gucunu harekete geyirdi. Zindanlardaki
tutuklulara hayatlan ka!llhSlnda ihanet yolunu 6!Otlerken, dl~anda da kuyuk-burjuva
hareket ve ki~ilere eger ya~arnak istiyorlarsa
her ne pahasma olursa olsun PKK'nin adlmlanmnengellenmesi buyruA:unu verdi. 1983 ve
84 YIllannda refonnizrn cephesinden yiikselen
feryat ve kilfiir seslerinin anlaml budur. Direni~i bir intihar gibi gostennelerinin anlaml da
buradadlr. C;unku onlar, direni~te kendi sonlanm g6nnuS ve bu nedenle de Him giic;lerini
PKK dU$manhSJ temelinde direnisin engellenmesi yabalanna hasretmi~lerdir.
Ancak, burada da hOkmlinu icra ettiren,
slmfmiicadelesinin yasalandlr. Ve madem ki,
yaiJ,mlzm en i1edci Slnlfi proletaryadlf ve
madem lei proletarya hertilrl ii c;ag dl~1 gericilige
kar~1 zaferi ve aydmhSJ temsil etmektedir; 0
hal de, Kiirdistan proletaryasmm oncii gucu
olan PKK de, Ktirdistan ulusal direnisil"
temsil eden gUy olarak ilerlemek, ktiytik adlmlarla da olsa k~l-devrimin uzerine iizerine
yijriimek durumunda olacaktl.
ya~anan
ge~ek de bu olmustur.
Cezaevlerinden, i~ten ve dl~tan dayalJlan
tasfiyecitik ve provakasyona ka!ll PKK,

hte

cezaevlerinde ve bulundugu her alanda direni~
bayraSiOI daha da y(jkseltmi~. hertiirhl enge tiemeye ragmen diiSmanla dise di$ bir hesaplasmanln haztrhk1anOi derinle~tirmi$: iSler direkt
isterse dolayh du~mana hizmet eden rum
gortiS, egilim ve pratikleri mahkum ederek i$lemez hale getinni~ ve 1982 Parti II.Kongresinde alman kararlar temelinde kitleler
iyerisinde hergiin yeni bir mevzi daha kazanarak. tilm bunlan IS Agustos ~anlt devrimci
alJhnuyla tac;landlnnl~lJr. IS Aguslos eyJemleri, devrimci direnisc;itigin giinilmiizun tek
gCyerli yolu oldugunu, aruk direni$ dl~mda
ya~amanm miimkiin olmadlSJOI, halkimlzm
direni~i oztinu ve co~kusunu, dil~manm ise
nasll bir yUrilmu~liik ve acz iyinde bulundugunu ortaya koymu~ ve tabiki en bilyiik damelerinden birini de yine direni~in bozgunu
ilzerinde kendilerine ya~am bulma hayallerini
kuran kUytik-burjuva refonnizmine vunnu~
tue.
15 Agustos devrimci direnis ve saldm
eylemleri, halkimlzm binlerce Yllhk kin ve
ofkesinin, ama gelecege olan aydmhk umutlanmn da giir bir sesi olarak yankilantrken, ve
PKK bu eylemlerin ba$mda direni$ ~ehitleri
nin kanlanyla kizlllaSmdlklan bayraSl biraz
daha ytikseltirken, emperyalist ve s6murgeciierin ~J!gmhklan ile ktiytik-burjuvaziden yiik::.den C;lghklar. tarihin bu gtiC;lti atJhml kar~lslnda ne kadar da sefil kauyor.
E vet! Emperyalizme ve sOmurgecilige
kar~l, bag,.mslzhk ve demokrasi iyin, yani ~a&1mlzm en azg," gerici gUyleri taraflndan
kararuirrus yasamlnl aydmhk bir gelecekle
giivenceye almak ic;in PKK'nin sahsmda
mucadeleye alJlan halknruz, IS Agustos
eylemleri ve bu eyJemlerie ilan edilen HRK'nin kuruJu~uyla tilm diinyaya gururla haykirmlSlJr lei, 0 arbk k¢lelik prangalanna mahlum
tutulamaz; "halkylhk", "sosyalizm" vb aelina
da olsa hangi maskeyle sunulursa sunulsun
ycni baSimhhk ili!j:kilerine boyun egdirilernez.
IIkel milliyetyilik ve kUyOk-bwjuva refonnizminin maskesi aruk du~mu~tiir. Bunlar arbk
Kcndilerini ya~atma olanak1anna bile sahip
vlamayacaklardtr. Kendilerini ayakta tuunaya
yah~anlarca devrimci direni~ mucadelemizin
kar$lsma hala bir engel olarak ylkanlmak iSlenen bu gtiy ve yevreler, son ylrplmslan iyinde
tiikenip gjtmeye mahkumdurlar. IS Agustos'la
ilan edilen yeni donem direni~imiz, yani halk.!nuzm ulusal direnis savaSI ilerleyip gUylendikye, Kiirdistan'daher ~afak sOkiqu gelecegin
aydmhg,.m haberverdikc;e, kendi geleceklerini
bin YJlhk kolelikte g6ren ve bunu halklmlza da
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utanmazcaSlna onenne curetini gosterenler,
aydlnhktan duyduklan korkuyJa her gOn biraz
daha yok olacaklardu.
Gelecek. halknruzlndu. Gelecek, halkuru·
Zln da i~inde yer alw!J bOlgemiz ve dOnya direni~ gii~lerinindir. Gelecek sosyalizmindir.
Ve bugelecek, kolelik boyundurugu altmda
onursuzca ya~aylp her giln bin defa 61·
mektense, YA$ASIN BAGIMSIZLIK VE
SOSYALiZM ~ianyla hayatlanru onaya
koyan direnen halkmllZIn ve direni~ kahramanlanmn eseri olacakur. 15 Agustos ~anh
direni~ eylemlerinde en onde sava$arak ~ehit
dti~enler, bu gelecegi bizlere mlijdelemi~lerdir.
<;ilnkO onlann mticadelede dokUlen kanlan,
yUzleree ... binleree yurtseverin miicadele saflanna co~kun akJ~lyla selamlaruru~, tUm direni~ ~ehitlerimizin emreden anllan, hallomlZl
da aruk somut bir ger~ek olarak komutasl
altma alml!iur. Eger bugOn, somurgeci-fa~izmin zulmil albnda i~kenceli bir ya~ama
HAYIR diyerek HRK saflanna ko~an binleree insan en slkl kenetleni~le vUcutlanndan
bir siper onneye hazlrlanlyorlarsa. a~ ve
yoksul olan halklmlz son lokmaslru da direni~
gO~leriyle pay ediyorsa ve dCi$man her turlO
al~akJ;a saldJnsma ragmen gOn geJ;tikcre daha
da bilyOyen bir mucadele seliyle k~l
la~lyorsa; sehitJerimizin kanJanyla aydmlatuklan bu yol asia terltedilmeyecek. Iozllla~urdJklan bu bayrak asia yere diismeyecek
demektir.
Bundan bOyle aruk tek birgen;ekten bahsedilecektir: Direnen Klirdistan ge~egidir bu.
l cL.aevlerinde, daglarda ve her cephede •
yaslya sliren bir milcadelenin, d6nillmezliglll.
inanclO ve kavganln gen;:egidir. Diinya tarihinde az gornlen bir bi9imde daha Uk adlmlarda fedakarea kanJanru doken Kilrdistan
devrim sehitlerinin simdi bizlere emanet ettikleri bOyle birdava, bOyle bir kavga ve yasam
vardlr. inan~ ve cesaretomekleriyle bezenrnis
bu yasam, bizim de tek yasammllz; kan, zuliim
ve iskenceyle d6seli olan bu yol her tilrlu
fedakarh&i gOze alarak bizim de uzerinde
yOruyecegimiz tek yoldur.
KaYlplanmlzdan buyOk aCI duyuyoruz.
Dli$man, katJiam ve cinayetJeriyle bizi, kolumuzdan, kanadmllzdan ve yiiregimizden etmeyi hedeflemistir. Bu bir anlamda da bOyledir. Ama 0, bizim, yiiregimizi her zaman yern-'
Jeyebilecegimizi, bundan kaynaklanan aCIlanmlzl, en gUJ;lil direni~ ogeleri haline
getirerek cevap verebiiecegimizi de hesaplamak zorundadtr. Haki yolda~m aruSlna duydugumuz baghhkla gergekle~tirdiklerimizi, her
$ehit yoidaSlmlzlO aOiSI karSlsmda ve hem de

daha gelismis g0.9 ve olanaklarla, bin misliyle
ge~eklestirecegiz. Bunu gergekle~tinnek konusunda bugo.n kendimize daha 90k gUven
duymaktaytz. Ve yine bu anlaYI~ladlT ki, ne
sogukkanhbg,.mlZl yitirerek, ne de kaYlplannuZI ve halklmlz ile hareketimizin, iJ;inde
bulundugu derin aCllan gozardl ederek, davaya bagh adamlar ve militanlar ir;in r;ok
bo.yilk anlanu olan bu mirasa laYlk olmarun
hesablRl yapmaktaYlz. DU$man, yo.riiunekte
oldugumuz sonut; ahcl devrimci t;ahsmalara
bir tepki olarak isledigi bu vah$i cinayederi ile,
hizi yo!umuzdan ahkoyabilecegini samyor.
Partimiz onun bu yamlglSlm, ortaya 91kardiSt
Ulusal Kurtulu~ Cephesi Programl ile ona iliklerine Kadar hissettirecektir. Biz bOyle katHamlan yadlrgamlYoruz. Bu ulusal imha
siyasetine kar$1 oylesine 6zlU ve oylesine gur
birmucadele yiikseliyor ki, $ehitlerimizin arusl
sadece bu mucadelenin alevini daha da
yiikseltmekte ve IozLlla~bnnaktadlr.
Aruk bize dusen gorev, $ehitlerimizin kanlanyla kaztnll~ olduklan yolda, tUm gilcilmilzle yilrumektir. Onlar, bag,.mslzhk ve
ozgOrlo.k ugruna milcadelede aCI geloneyi ve
oliimu kolaylaSbrdllar. Bu, Onlann bize
yapbg,. en buyOk yardlmdtr. Biz bundan sonra
daha zahmetsizce ve daha korkusuzca yOriiyecek. 61unmesi gereken yerde olmesini
bileccgiz.
I- akat tum siirerr de gosterrnektedlr ki, K .J r·
distan kendi yasam yolunu se9mi~, bu ugurda
savasan slcak biT mucadele gergegidir. Bu
geryek Haiti KARER'den basJaylp Mehmet
KARASUNGUR'lara kadar uzanan sehit1er
halkaslmn yaratu!J ya~am gerrregidir. Cezaevierinde, daglarda ve her cephede iuyaslya
sliren bir miicadelenin, donlilmezligin, inancln
ve kavgarun ge~egidir. Diinya tarihinde az
goriilen bir bi9imde daha ilk awmlarda
fedakarca kanlanru doken Kiirdistan devrim
sehitlerinin simdi bizlere emanet ettikleri
bOyle bir dava, bOyle bir kavga ve ya~am varchr. inan~ ve cesaret omekleriyle bezenmis
olan bu yasam bizim de tek yasanunu~ kan,
zullim ve iskenceyle doseli olan bu yol her tUJ Iii
fedakarh!J goze alarak bizim de illennc~
yilrnyecegimiz tek yoldur.
~ehitlerimizin aruSI onilnde say&! ile egilil
ugruna kan doktUkleri bu davarun inanrrh birer
lcferi olmaktan baska hirr bir yasam taw
ull~u nmeyece gi mizi onur dUyarak hayJ...Il"ln'
I ek tek militanlar olarak, Parti olarak ~ ........
".!IIi!: olarak haylon$lmlZ, slogarunuz hud,,,

'Oi RENMEK YA$AMAKTIR"
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Adl ve Soyadl: $ahill KILA VUZ
o ogum Yeri ve Ylli: rlllkara, /958.

Mahir ve Ke nan kod ismiyle Lamnan ~ahin
KILAVUZ, aslen E rwrum'lu olan yoksulluk
yuzUnden Ankara'ya g~eden. aneak burada
da yasamm zorluklanyla miicadeleden kurtulmayan bir ailenin ~ocugudur.
Mueadelemize daha ilk sekillenme ~11lannda sernpati duyan Sahin KILl. VUZ.
devrimci dG$iineelerle 71'ler donemindeki
olaylann elkisiyle tamSffil Sl.i,
1975'lere geldiginde kendisini tamamen
davaya adamlS ve okulu bLrakarak pralik faaliyetlere atllml$ olan Sahin K1LA VU Z. ilk
profesyonel gorevini Kars bOlgesinde ustlcndi.
D aha sonraki ydlarda Amep ve ardmdan
Siverek'te aldl&! Parti gorevlerinin tumGnli de
basanyla yerine getirmi $tir,
A tik cesur ve cosku yla dolu olmasl onun en
bUyGk ozelligiydi, En zo r kosuUarda ve ola~
nakslzhklar i(,:erisinde sGrdiirdiigii (,:a h sm a~
lannda, profesyonel bir devrimcidc n beklenen
ol ~ i.ileri tutturabilen Sahin KILA VUZ. Kendi
geleeegini, iilkenin gelecegiyle bii li.inle s tir~

miSti. Miicadele mizin en zorlu doneminde Si~
verek'te feodal ~ etelere kal11 verilen mu~
eadelede sorumluluk Gstlenen Sahin KILAVUZ. bu alanda da iisllin basan omekleri se rgi~
levebilmistir. Bucaklarla girilen bir ~atJ s m ada
y~ralanmL S, buna ragmen diismana ag,.r ka~
Ylplar verdirerek kurtulmaYI basann1Snr.
A nkara. Antep ve Siverek' te birer kez tu~
tuklanan Sahin K1LAVUZ, iistiin taktik1e~
riyle kurtulmaYI basardlgJ gibi, en son
Sherek tutuklanmasmda cezaevinden ka~arak
diismanm oyununu bosa IVl kannl ~ t1r.
Partinin. cuma sonrasl yurtdlsma IVlkardlg,.
kadrolar arasmda yer alan Sahin KILAVUZ,
siyasi \'e askeri alanda kendisini y etkinles~
tirerek te krar ulke pratigine dorunek htin b!!yuk
hamILk iIVerisinde olan bir grup PKK partizaru~
run ba$lnda yer alarak iilkeye girmiSlir, Bu
geIViS esnasmda H~ zil IVaymda somiirgeeiler
tarafmdan pusuya dii$iiriilmus ve 7 a rka~
daSlyla birlikte sehit OlmU$lur.

345

SEVDAM ZULUM ALTINDA
<;ook uzaklanndaYlz
de olanlann
Her gun, her saat
Yan yana
Omuz, omuza
Sava$anlar misali
i~ j~eyiz yolda$lar
Mutlu gelecege bedeldir
D6kulen kanlanmlz
ihanet~inin yiUune
TariM bir $amardlr
OdestanSI ...
Kararll direnmenin
Oysa direni$~;ler
Her $eyleriyle
Zuliim allindalar $imdi
i~imjz
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Adl ve SoyadL:Cahit DA YAN
Dogum yen' re )'III: Na=imiye- T unceli. 1957

Bir i~~i ailesinin ~ocugu olan eahit
DA YAN, ge~imleri ir;:in yeterli oimayan
babaslntn kazancma destek olmak amaclyla,
daha ilkokul YLllannda kendi ihti ya~la nru karSllarnak i~in, r;:obanhk, bulaSlkr;:ll lk. i~ponac lhk
vb. i~lerde ~alJSJIllsnr.
Yasarrun tUm aCllanIll bizzat tadan ve
sdannlar i~erisinde okuyup ogretmen olan
Cahit DAYAN, bizzat kendi yasarrundan
etkilenerek devrimci dO~ilncelerie taIllsmLS,
kurtulu$un tek yolu olarak ba&imslz bir
Ko.rdistan'ln yaraulmaSlnl gonniistiir.
MUcadelemizle i1iSkisi 1976'lara dayanan
ve daha bu YLlIlarda gUcU orarunda gore vier
Ustlenen Cahit DAYAN, C;;:emisgezek'te bazl
sorumluluklar alnusur. Dersim'de YHK gen~
Iik temsilciligi ve 1980'de Dersim yerel temsilciligl gorevlerini yiiriiten Cahit DAYAN,
devrimci yasarru boyunca 2 kez tutuklarums, 3
kez de gozalnna ahnnus ancak her defasm-

da da kara rh tutumu sayesinde kurtulrnaYI
basanru stlr.
Davaya olan inanr;: ve baghhSim her
hareketiyle kamtlayan, sorumlu devrirnciligin
Omeklerinden biri olan ve her atui' arurrunda
degerler yaratan Cahit DAYAN, cunta kO$uliannda r;:ok zorlu bir donern ger;:irdikten sonra,
Parti tararlndan yurtdJSlna ~lkanlmJ $ ur.
Burada verilen tum imkanlardan sonuna kadar
yararianmJ$, siyasi-askeri her alanda ustun bir
gelisme saglamJ$ ve ulke pratigine gonderilen
ilk militanJar araslOda yer a1mJstlr.
Ulkeye d{men ilk gruplardan biri olan 8
kisilik grubun, H~zil ~aymda dii$man taraftndan pusuya dii$Utiilmesi sonucu vurularak
sehit dUsen Cahit DAYAN , bilgi ve
becerisini halkl i~in yeterince kullanamamlr
sa da, sehit olu$u ve gosterilen direnisle mucadelenin giir;:lii temellerde gelismesini sagJamJsur.

34i

Hasre!iz
Birbirimizin yilzune
Suya hasre! ~oller gib;
Neyazlk ki...
kelexe1ere vurulmul hasret
Don duvar arasmda
Zuliim altmdadlr limdi
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Ad. vc Soyadl: Musa iLK
Degum yeri ve )'Ill: Clg/rlt-HozQr, /955.

gorevinin ba~magecen ve Hozat birim sorumlulugunu Gstlenen Musa iLK, J979'da Parti
tarafmdan yurtdl~lna Cagnlml~. aneak DiyarbaklT'da yakalamp 40 gGn suren aglT i~kence
lere ahnml~ur. Direniste de giiClu bir o mek
omya Clkaran Musa iLK, eezaevindeki
devrimei ya~am ve disipline en iyi bir sekilde
uyum sagJam l ~, orada da komun sorum lulugunu yuruUOU$tu. 11 ay kaldlSi eezaevinde 12
Eyliilden 4 gun once Climu$ ancak klsa sure
sonra tekrar aranmaya b8.$lanml$br. Ailesine
ve yaklnlanna yaplian tum baskllara ve kendine yonelik teslim 01 cagnlanna 0, hep mileadeleye daha slkl sanlarak eavap venni$, tekrar
yurtdl$ma clkana kadar Dersim de klrsal
kesimde kalml$llr.
YUrtdl$1 hazlThk raaliyetlerine aktif
olarak kallhp kendisini yetkinlestiren Musa
iLK, iilkeye dondiikten klsa bir sure sonra
Hezil Caymda kaT'$llasuklan pusuda 7 arkada~l yla birlikte ~eh it edilmistir.

Gazi kod ismiyle tanlnan Musa ilK
yoksul bir ailenin ~ocuguydu. Ya~am ko~ullan

nedeniyJe liseye kadar okuyabilmi~, daha
sonTa loprakta ~ah~arak aile gelirine kalloda
buJunmak zorunda kainuSlJr.
197Tde iIi$kiye gc"tigi biT Kurdistanh
Devrimci vasltaslyla tamsu!J batJmSlzhk91
harekette, kendi duygu ve ozlemlerinin iradesini bularak tum varhWyla miicadeleye san·

Ian Musa iLK, kendi yaratug. olanaklarla
ideolojiyi kavraYlp, 9cvresini aydtnlatmaya
9ahsml$ur. 1978'de profesyonel 9ahsmaya
gC9crek, kendini davaya adaml$, biT yandan

biT iSle c;ah$Lp maddi gelir saglarken, biT yandan da gen9lik i9cresinde egilim, propaganda
faaiiyetlerini sfircliinnu$tilr.
Ayru donemde Elazlg:da birkez tutuklanlp
15 giin gozalunda kalml~, dii~man. bir~ey elde
edemeyinee Onu serbest blrakmak lorunda kalnu~tlr.

Cezaevinden Clkuktan sonra devrimei
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o giizellikler de
Yoksundur doga
Buram, buram kokan
Papatyalar, nergizler
dogamn 0 giizelligi
Tum renklenyle fifekler
Fa$izmin ...
Cizmelen· altmdadlr $imdi
Oku/ d6nii#i. fOCuklar
Vardiye sonrasl i$filer
Hatta ...
Hasat zamamnda k6yiulerimiz
Harap olmu$ ya$amlanyla
Zuliim altmdalar $imdi
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Adl ve Soyadl: Veysi SiMSEK
Dogum yeri ve )'111: Bin'an koyu ·
Elazlg. 1962

Dlta halli bir ailenin ~ocugu olan Veysi
SiM$EK, Iiseyi bitinni$ti. Okul doneminde
ElaZlg'da kalan, yaz tatillerinde de koye ailesi·
nin yaruna dOnen Veysi $iM$EK, daba~ok gen~
iken siyasi dii$iincelerle taru$ml$, Partimizin
ideolojisini benimseyerek miicadele saflanna
kaulnu$u.
Og.renci gen~lik arasmda propaganda ye
egitim faaliyetlerine kanlnu$, lisede temsilci·
Iik gOrevini yliriiunii$tu. Daba sonraki dey·
rimci ya$ammda ~e$itli sorum1uluklar ustlenmi$, kitle i1i$kilerinde ba$anh bir devrimci
haline gelmi$ti.
12 EylUl sonraSI, en yalondan taruk oldugu

bir ~ok ihanet ve teslimiyet omegine ragmen
kararhhpru ve inanclru canh tutan Veysi
SiMSEK, birdeyrimci i~in tekya,samyolunun
direnmek oldugunu Israrla savunmu$tur.
Parti tarafmdan yurtdl~ma ~agn hncaya
kadar da bir ~ok zorlu ~orevi ba$anyla yerine
getinni~ olan Veysi SIM$EK. yurtdJ~mdaki
haZlrhk SCirecinde de yeteneldi bir devrimci
oldugunu karutlarru,sur.
Yeniden Ulkeye dondCikten sonrn clCi$man
tarafmdan pusuya dU$uriilen Hezil $ehitleri
araslnda yer alan Veysi $iM:$.l:.K. burada da
inan~h bir direni$in sergileyicisi olmu$tur.

351

irren i~ kaynayan
Sir WJ/kandlT jrimi:
XII/ar. bloC

Samu,f dii,., yanlnl
Her le,vi ile ulkemin
Ama.. ulktm, anam
Zuliim alnndad/r simdi
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Adl \'e Soyadl: Veysi HA N TAS
D ogum yeri ve )'I II: Lice-D(rarbaklr, 1963.

Maddi durumlan normal olan bir ailenin ¥ocugudur. Kendisi de daha kii¥iik yasta
ailesine yardimci olmak i¥in ¥ah~maya ba:?lanu~lI. Ailesinde dini inan¥lann a~r basmasl
onu da ilk donemlerde etkilemi~, ancak ta~ldJ&l
yurtsever duygular onu geli~en miicadelenin
i¥erisine iten gii¥lii bir etken olmu~tu.
Ba~langI¥ta 6zgiirliik Yolu sempatizaru alan
Veysi HANTAS. Ulusal Ba~mslzhk~1 dii~iinceyi tanldlktan sonra, bu giiciin aS11 yiizUnU
g6rmu~ ve bu saflan terkederek Hareketimizin
sempatizaru haline geimi:?tir.
12 Eyliil sonrasmda ya:?anan yo~un basiu

ortammda OiyarbakJr-Hani arasmdaki iIi~ki
lerin saglanmaslnda adeta k6pIii rolll oynaml:?,
bildiri dagll.lml vb. i~lerde g6rev alarak en zor
ko~ullarda devrimci sorumlulugunu bilmi~tir.
Partinin 12 Eyliil sonrasl yurtdJ.~ma aldl~
kadrolar arasmda yer alan Veysi HANT AS,
burada kendini geli~tirmede co~kun bir azimle
hareket eui.
Olkeye giren grupiardan birisinde yef
aiml:? olan Veysi HANTA$ Hezil ~aymda
dii~iirUldiik leri pusuda hunharca katledilen
sava~~llar arasmdaydl.
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Hi, mDpushDI2~~
Zil2drl~rr "u ru lm u~

O: gurluk....

Ujnmda alume gidenleriyle
O:gurluk adma a/enler...
Yan i...
Yurejim, sel'gim, herreyim
Zulum alttndadlr $imdi
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Adl \'~ Soyadl: H asan OZCELiK
Dogum y~ri V~ ),11: .\ 'a: imiye- Tuncefi,

1964.

Zengin bir ail~nin ~ocu gu a lan Hasan
QZC;ELiK, sosyal ya~ amda sahip oldugu
buyiik maddl olanaklara ragmen, ~ok gen~ ya$tadevrimci mucadeleye auimL~ur. 0 , Kurdistan
halknun i~inde bulundugu v ah~et ortammda
salt ki~isel ~Ikarlanru dii~iinerek yasamarun en
al~ak~a bir yasarn oldugunun bilincinde olarak
hareketeden ve her kaf$llasug,. l.orluktan halka
dayanarak ~Ikmasml bilen bir devrimciydi.
Ailesi ve ~evresinden gelen baskllara ragmen,
U1usal Kurtulu~ SaVa$~ISI olmakta tereddut
etmeyen Hasan QZCELiK, 6grenci-gen~lik
arasmda siirdurulen ~ah$malarda ~e~ltJi sorumluluk.1ar iistlendi. Aktif ~ahsmalan yiizunden
$Osyal-sovenlerin ve ajan 6rgiit " Isterka
$Or"un hedefi haline gelen Hasan QZCELiK
0." kel. pusuya do.so.rulmesine ragmen, her
defasmda da sogukkanhhg. ve cesareti sa-

yesinde kunulabilmi~ li . Devrimci mucadelesi
boyunca bir kez gol. aluna ah nml$ iki kez de
tutuklanmlS. diismamn eline hi~ bir delil vermeyerek kurtulmay! ba $ anm~ur.
Bildiri dag.um,. propaganda, ogrenci gen~
lik $Orumiulugu gibi ~~S itli gorevleri iistlenenH asan QZI:;E li K. yalmz kendi gorevlerine kars! degil. tl1m parti gorevlerine kar~!
buyuk bir titizlik gostennekteydi.

1980 sonrasl kusal kesime giden oradan da
yurtdl $ma ~Ik a n Hasan QZCELiK, Partinin
sundugu olanakl ardan sonuna kadar yaradanarak kendisini egitip. gl1"lendirerek, yeniden
iilke pratigine dOnml1$ll1r.
H! zil "aymda Kaslm 82'de pusuya dilijiirii
lefek katledilen partizan grubunda 0 da vard!
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Ruyalannda ~ocuklar
Haya/len"yle cIVIl cIVIl
$enliklerfe",
Bir numayi$e
Bir bayram guniine donu$mu$
Antep, Siverek, Hilvan
Oysa Batman 'da
Sevdam, Emegim, a/mterim
Zulum altmdadlr $imdi
hrm deji! aldanma
Guier yiizlulUgume
VedaflYlm tan'hlerden beri
Sel'giye, guler giin/iilUge
Bir kahlrdlr ya$amlm
(:iinkii Diaplar'da
Ge/ecegim,
Umudum
Ve de sevdam
Zuliim alttndadlr $imdi

356

Adl ve Soyadl: M. BesirAKSOY
Dogum yeri ve )'Iii: Halah-Midyat, 1956.

Evli ve bir ~ocuk babasl olan Besir
AKSOY, devrimci miicadeJeye aktif olarak
katLlmadanonce, metropolde kaynak~L olarak,
daha sonra da Midyat'ta a~tLg,. dograma atolyesinde ~ahsarak ailesini ge~indiriyordu,
Olduk~a derin bir yurtsever oze sahip olan
Sesir AKSOY, 1973' lerde " KDP" ile ili~kiye
ge~mis, I 976'lardan itibaren de bag.mSlZhk~1
ideolojiyle taruSITU~t1r. Maddi ve manevi
olarak tum imkanlanru devrimcilere a~ml~
olan Sesir AKSOY, devrimci miicadeleye
katloda bulunmus, I 979'laragelindiginde aktif
olarak savaSLma kaulm.tStLr.
Cunta sonrasl donem de O. yeni yeni
~e v relerin mficadeleye kazamlmasmda orgiitleyici olarak ~ahStLg. gibi, Midyat sehir sorumlulugu gore vi He Iorsal alanda propagandaclhk

ve orgiitleyicilik raaliyetlerinde bulundu.
12 EylUl sonrasmda kadrolann yurtdl$ma
~Ikanlmasl gorevini de fistlenen Sesir AKSOY, cunta gu~leri tararmdan aranmaktaydl.
Esini ve yalonlanru deralarca tutuklaYlp
iskenceye alarak O'nu teslim olmaya zorlayan
rasist yonetimin tUm ~abalanru da bo$a
~Ikaran Sesir AKSOY, ailesini de miicadeleye
kazanmada onemli basanlar sagJaffilsur.
Ulkede ~ah$amaz duruma gelince Parti
tarafmdan yurtdlsma ~lkanllTU$ ve hazlThk
~ah$malannda yerini alml$u.
Klsa surede yetJdnleserek yeniden mUC8dele pratiline donen Sesir AKSOY, H~zil
~aYlnda kurulan pusu sonucu al9ak98 katledilen 8 partizandan biriydi.

,--

-"

Fum ERTURJ(
BiR AG GiBi SARIYOR ULKEMi
OZGURLOK DUSUNCESi,
eOSKULU BiR YAGMUR GiBi
YILLARIN VERDiGi ACIYA TALANA
DUR DiYEBiLMEK ieiN,
BARDAKTAN BOSANIRCASINA YAGIYOR
EKiLEN BAGIMSIZUK TOHUMLARIN OSTONE,
OLO TOPRAKLAR tJSrONE,
OLU iNSANLAR OSTONE
VE YARAU SUSKUN YOREKLERE.

]S8

Adl ve Soyadl: Fuat ERTURK
Dogum yer ve ydl: Dambii),uk ko)'uElazlg, 1963

Kararh, cesur ve atik yapisl nedeniyle
Penek'te de bazi eylemleri ger~ekle~tirmede
g6revlendirilen FuatERTURK, iizerine aldlg.
her gorevi ba~anyla sonu~landlfan iyi bir asker
ve devrimciydi.
1980 sonraSI d6nemde Dersim yoresinde
kalan ve propaganda orgtitieme faaJiyetierinde
gorev alan Fuat ERTURK, PaTti taraftndan
yurtdJ~ma ~agnhncaya kadar burada kal-

Drta koylii bir ailenin ~ocugu olan Fuat
ERTURK, ailesinin koyden Elazlg'a go~
etmesi nedeniyle ortaokuldan itibaren burada
okudu. Ailesinin ge~imine katloda bulurunak
i~in kaportacl ve soguk demircilikte i~r;i olarak
~a1L~anFuatERTURK,lisede okudugu 197677 donemmde bag.mslzhk~1 hareketin bir
sempatizaru olarak saflanmlza kattldt. 197778 doneminde okul komitesinde gorev iistlenerek ogrenci gen~lik arasmda yiiriHtilen
faaliyetierde yer aid!.
Elazlg tutuklamalan doneminden sonra
ararur duruma gelince, Hozat'a gitmi~, orada
pratik faaliyetlerde yer almadlg.ndan iS~i
olarak ~ahsarak Partiye maddi gelir saglam1stJ.r. Faaliyetlerin yeniden diizene girmesi
sonucu, Elazlg"a donen Fuat ERTORK, bura
da askeri alanda gorev iistlendi. Bu arada
Hozat ve Cemi~gezek yorelerinde de ~e~it1i
gorevler yUriittii.

m1~ur.

YurtdI~mda kalchg. stire i~erisinde her
alanda kendisini geli~tirmek i~in yogun ~aba
harcarru~ ve klsa stirede yetkin bir devrimci
haline gelmi~ olan Fuat ERTURK, Kongre
sonrasl iilkeye gonderilen ilk gruplarda yer
alml~tJ..

Ulkeye girdikten sonra 82'nin Kaslm
aymda Hezil ~aymda pusuya d(i~(iriilerek kalledilen 8 PKK paTtizamndan bid de Fuat
ERTURKidi.
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Adl ve Soyadl: Sehmu s HABUS
Oogum yeri ve YliI: Ol'a K6yu-Mardin,
/ 935
Ulusal Bagamslzhk MOcadelemizin taraftarlanndan olan $ehmus BABU$, cunta
sonrasl yogunla ~an fa~ ist basla ve operasyonlar esnaSIn da silah teslirn euneye zorlannu ~ ve
yiizlerce k6ylUye uygulanan bir dizi iskence ve
hakaretlerden sonra tutuklanml sur,
1982 sonbahannda tutuklandl ktan sonra
gUnler boyu suren i~kencelerde somiirgecilere

bilgi vermeyen yunsever koylUmuzu. I$kencelerle alt;:akt;:a katleden sOmurgeci caniler, cesedini de bi r yolun kenanna atarak.. trafik kazasl
silsu venneye !;ah~rru~larsa da olay t;:evre tarafmdan bilindigi it;:in kimse inanmanu~ ve
yunse\'er kitleler araSinda yogun tepkilere
yol ayrru~tlr,

Adl ve Soyadl: Abdulkadir KA YA
Oogumyeri ve Ylh: Giikdereko),u-Bingol, (. ..)

Adl \t Soyadl: Rama=an )'ayan
Oogum Yeri \e Ylh: Si\'erek. (.,.)

Hareketirnizin taraitarlanndan bin olan ve
hayvanclhlda ger,irnini sagJayan A bdiilkadir
KA VA, cunta sonrasl yogunla~an baslalardan
defalarca nasibini alnu ~, ancak davaya clan
inanclru yitirmediginden sOml1rgecilerin keydeki hedefi haline gelmi ~tir,
1982 sonbahann da sHah toplama bahanesiyle yeniden keyU basan semOrgeci kolluk
kuvvetleri tUm k6yJiiyii i~kence ve hakaretten
geyinnis, Abdiilkadir KAYA'Yl da 6zel i~
kencelere alnu ~lardlr, Oevrimcilerin ili$kilerini ve buna benzer biryok soruyu yonelterek
bilgi almaya r, ah ~an ve o nu ihbarcthga te~vik
eden somiirgeci gut;:ler, hit;: bir ~ey elde edcmeymce bu yunsever KiirdistanhYl alt;:ak!;a

Parumizln aktif sempatizanlanndan olan
Ramazan YA YAN. yorede hain feodal yetelell'
kaI11 \crilen sa\'astmda ntif yer alan \'e kurtuJu~unun ttll: yoluolarak baga.mslzbk milcadelemizi goren )'uzlerce aktif yunsever SaVaSylc!m
biri olmusrur,
Cunta sonrasl Sherek'te fasist y6nctim taraflndan estirilen leror ~'e ruzlanan operasyonlarda IUlukiarup haftalarca iskence goren
Ramazan YAY AN, IeSlirniyeti redclederek direni~ sanannda yer ainu sur, Tarihi Oiyarbalar
Oirenisinin neferlerinden birisi olan Ramazan
YA YAN, Man 1983'te awriskencelersonucu
$Ch1t o l mu~tur,

ka tleuni ~ lerdj r,
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Adl ve Soyadl: ismel KARAK
Dogum yeri \'e YIll: Kubuk ko),u-Suror,

1952

Yoksul bir Kurt koylusu olan ismet KARAK.
evli ve S !;otuk babaslydl. 0, maddi sllonular
yiizunden aneak ilkokulu bitirebilmi$ \"e daha
gen!; ya$ta !;e$itli i$lerde !;ah$arak ailesinin ge,imini saglamaya ba$laml$ur.
Yurtsever bir oze sahip olan ve feodal-komp-rador dazenin kar$lsmda yerini alan ismet
KARAK, mueadeJemizle 1978 Ylhnda tarusnus
ve aktif biT sempatizan olarak gorevler iistlenmeye baslaml$ur. KoyllilUk biriminde, kuryelik
yapmada ve sav8$!;1 olarak eylemlere katllmada
gorevler ustlenen ismet )(ARAK, cunta somas!
ararur duruma dusmustur. Somurgecilerle ka~l
laStlgl esnada, "teslim 01" I;agnsma silaJuyla
cevap veren ismet KARAK, mennileri bitinee
fasist kolluk kuvvetleri taraflndan yakalanarak
iskeneeye ahnml$t1r. Haftalar boyu devam eden

i$keneelere ragmen agzLndan tek kelime I;Lkmaml$ ve Diyarbakir zindanlanna gonderilmistir.
Ce18evindeki tum direnislere de katllan ismet
KARAK, muebbet hapis eezasma I;arptlnlmlSu. Devrimcilerin direnisleri karslsmda I;llg.LOa
donen fa~ist cel1atlar tarafmdan \983'On sonlannda katledilen ismet KARAK, vueudu pa~a
ianml$ vaziyette I Ocak 1984 gunu ailesine
teslim edilmi$ ve olUmii, "ame/i)'ouo 61dii" bi!;iminde lanse edilmeye c~hsilml$lLr.
ismet KARAK-m hunharca katledilmesinin
anhndan tum eezaevi, direnise gel;mi$ ve 5 Ocak
1984 'Ie oiQm orueunu baslaulml$lLr. Bu direnisle
$askma donen somurgeci fasistler I,S ay devam
eden direnisin taieplerini kabul eunek zorunda
kalmLslardlr.
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HASRET
Bir volkan gibi patlarsa hmclmlz;
Cammlz bOyle istedlginden degi/,
Olkemizin barbarca talan edilmesinden
Bebelerin ana karmndan sunguyle ~lkanlmasmdan
Jrzma ge~ilen bacllanmlzm diri diri
yak,/maslndand/r.
Bir gun dU$mana kar$1 6terse silahfanmlz;
Mermi harcamak istedigimizden degi/,
Olkemiz kl"~la kU$atlld/glndan,
Topla Ylktfdlgmdan
Borurfa yaktldlgmdandlr.
Bir gun bagmr.rak sesimiz dUfene dek,
Sarho$ oldugumuzdan degil
Kiiltiiriimiiziin talamndan
Di/imizin kopanlmasmdan
AgzlmlZa kilit vurulmasmdandlr
Bir giin elimizi kolumuzu sal/orsak doyar/ya
Deli oldugumuzdan degil
Yiiz Yillardir hor g6riildiigiimiizden
zindanlarda ~iiriidiigiimiizden
Smlmlza yiik, ayaklanmlza pranga
ellerimize kelep~e vuruldugundandtr
K iifiir edersek bir gun ana-avrad,
Dosta merhaba diyemedigimizden,
yananlarla muhabet etmedigimizden,
Bilimimiz engellendiginden.
Dii$mam yeremedigimizdendir.
Ve $imdi Yafasm Baglmslz KORDiSTAN diye
bagtnyorsak
Bagnaz mjlliyel~iler oldugumuzdan degiJ
Adlmlzl anamadlglmlzdan
Ulkemize ve baglmslzllga
.
Kavufma hasrel; duydugumuzdandlr.
Zeki YILDIZ
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Ad. ve Soyadl: Ce~'del GONERHAN
Degum yeri ve )111: Kunulu$ koyu-

SancaklBingol. J. 1./958.

Ona halli bir ailenin ~ocugu olarak
dunyaya gelen Ce\'det GUNERHAN. ilkokulu kendi koyunde ona \-e liseyj de Bingorde
okumustur.
Cevresinin etkisiyle ilerici dusuncelere
sahip olan Cevdet GUNERHAN, sanat okulunda okudugu donemde, ideolojik olarak
"esitli arasunnalar yapmlS, devrimci miicadelenin genel do~lanm ogrenmisti. Yorede
tuzla kabaran Kiirdistan sorunu ite ilgili g6rGSlerle tamsuktan sonra, bu konuda da arasurmalara ginnisve Partimizin sempatizam haline
gelmisti.
Liseyi bitirdikten sonra kendi koyune giden
ve burada gen"lik arasmda ulusal bag,.mslzIIk,,1 dii$unceleri yaymaya "ahsan Cevdet
GUNERHAN, "evresinde olgunlugu ve fedakar yapislyia sevilip saYllan bir devrimci
haline gelmi$ti.
S6murgeci baskllann azglOlaStl&t dOnemde klrsal kesime giden ve PKK partizanlanna kaulan Cevdet GUNERHAN, propaganda, kuryelik ve askeri bazl eylemJere
kaulnustlT.
Kosullann zorluguna bakmadan profesyone! devrimcilige aulan ve hi~bir gorevden
ka~lnmayan Cevdet GUNERHAN, d6nemin
ozelligi i"erisinde gu"Jo. bir devrimciligi simgelemekteydi.

KH'Sal kesimde kaldlSJ sure boyunca her
),onuyle Partiye laYlk biT kadro haline gelebilmek i!;in c;aba sarfeden Cevdet G ONERHAN, 1982'oio ba~lnda Parti tarafmdan
yurulisma c;agnlnusur.
Yurtdl$lnda surdurulen haZlThk faaliyetleri
suresi boyunca da o rnek kiSiligiyJe dikkatleri
~ekmi~. yold8s1anmn sevip saydlp biri haline
geimisti. Kisa silTede kendisini c;ok yonlu
olarak yetistiren Cevdet GUNERHAN 0.1keye giren ilk gruplarda yer alml$tlr.
Dlkeye girdikten sonra biT bOlgeden b8ska
biT aJana geC;mek isteyen Partizan birligi ic;inde
bulunan Cevdel Gunerhan. 7.3.1983 gunu
C;lkan c;atJsmada kahramanca direnerek sehit
dU$tii.

<;ausma esnasmda yaTa alchktan sonra,
kendisini slrtlamak isteyen yo lda~lOa ka~1
~lkan Cevdet GUNERHAN, silahllu yolda~lna venni$ ve eline aldlg,. el bombaslOlO
pimini ~ekerek ham hale getinni$, diger yolda~lanna geri ~ekilmelerini soyleyerek sloganlar hayklrmaya ba$laml$ur. Ozerine gelen
samurgeci askerlerin ustUne hazar beklettigi el
bombaslm atarak onlara onemli kaYlplar
verdinni$tir. Bu kararh direnis karSlsmda ~II
gma donen somurgeci fasistler, O'nu ve
Ferhan in katlettikten sonTa panzelerle uzerinden ge~erek cesetlerini de ezmislerdir.
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HEWAREN SERKEFTiNt
Sazi buye di navika dine,
hi zaraken sewi, banen xwe yen pejrandi.
dikfine tewara hezar salan.
Silna xwin. bani! Ii ogir,
azadi, a#ti if. biroderi dixwaze.
Rojan da denge "potinan" dihejenin
diwaran.
Rewa dixeniqe nav xweli Ii dumant
Di van cihe" taJ) naKhljite
hat dadan pe/eki dinj; diroke.
Qebani dastandiye hewten nalinan,
cihe dengen xiz Ii rifen westayi
Demo wediwe$iyan bir"Usken tali
SiJrsorik rengin dikiranji serf la bini
A ven Dicle Ii Feral.
Pe/peli vediketin nf/len rna/an,
kemdeng bun xummin,
belivin tariyen dakeli.
~andjn

welat.

ji dliriyen-diir levhat hewQrefl serk(/tine...
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Ad! \ t Soya.dJ: F~rltQ'" IL
Ooium ~eri \ t )111; H arbi l..DYIf-S II.Joytmr.

/951

Olduk;;a )'oksul bir kaylu ailesinin e;ocugu
olan F eman i L, ),oksulluk yUzunden aneak
i1kokulu bitirebilmis, daha sonra e;ahsarak
ailesinin ge~imine katkJda bulunmustur. Kendisi evl i ve 4 ~ocuk babaslYd.!·
Daha ku~uk yasta yoksul aiiesinin geyimini omuzlamak zorunda kalan Ferhan iL,
insaat isc;iligi, tanm i~cyiligi ve hamalbk gibi
islerde cyabSll.
1967 'de Nusaybin' e geien ve buradaYll$am
olanaw. arayan Ferhan iL. kahveeilik, dukkanelbk gibi i ~ler yaparak ailesinin gecrimini
saghyordu. $ehirde sooyal yaplrun giderek
aynsmasl ve dunyayt tarumaolanakJanrun artmasl sonueu siyasai dOsuneelerle taru~an
Ferhan iL. yurtsever duygulanrun etkisiyle
"T-KOP" icrerisine girmi~ ve c;eSitli gorevlel

iL.

Hareketimiz san anna kau!a rak e;e~itli
duzeylerde gorev!er us tlenmeye bas!anu~ur.
12 Eylu! sonraslOda gizlilik kosullan
ie;erisinde yapug,. kuryelik gorevini basany!a
yerine getirmis, Parti militanlanrun korunmasl, ve banndmlmaslru da saglanusur.
1981 ' de s6murgeeiler larafindan tutukJannus aneak kararb direnisiyle hie; bir bilgiyi dU$mana slzdirmayarak d.!san ~;:1knu $ ur.
Kuryelik yapuSJ paruzan birliginin,
7.3.1983 gGnG dGsman\a bir e;allsmaya girmesi sonueu, silahlyla dusmana k~1 kararhea
savll$an Ferhan iL, alruiJ. yaraya ragmen
e;ausmaya devam ederek diger yoldqlanrun
kurtulmaSlru saglamaya ~ah$nu$lI r.
T aSld.!il devrimei inane; ve ruhu son
nefesine kadar koru yan ve kararh direnisiyle
dusmaru korkuya bogan Fehan iL'in eesedi
de somOrgeei panzerler altmda ezdirilmistir.

(lstlenmi~tir.

1978' lerden itibaren yorede geJisen Ulusai
Bailmslzhkc;1 dusuneelerden etJtilenen Fernan
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Adl ve Soyadl: Ahmel GENCE

Oldukr;a yunsever bir aileden gelen ve
mucadelemizin boyutlanmaslyla tarafianmlZ
olan Ahmet GENCE, gerek cunta oncesi
k~ul1arda ve gerekse de cuntamn i$ba'iina gelmesinden soma inancmdan hir;bir $ey yitirme~. Bu yunsever taraftaruru.z, Partiyle olan
ili$kileri belli bir donem kopmasma ragmen,
somUrgecilere teslim olmaml~ ve onlann nir;bir istegini yerine getinnemi$, bir giin yeniden
ili$ki kunna umuduyla bekIemi~ ve nihayet

Olkeye yeniden donu~iin ba$lauldtg. 82 sonJannda devrimcilerle bag kurabilmi~tir.
Kurdugu bu ili$kileri en dikkatli tamia
degerJendiren ve siirekli r;evresine propaganda
yapan Ahmet GENCE, 7.3.1983 gunu devrimcilerle cunta kuvvetleri arasmda r;lkan
r;atJ.$ma kendi koyiine yakln oldugundan
silahml alarak devrimci lerin yardnruna kO$mU$, ancak 0 da bu olayda $ehit olmu$tur.

Ad. \'e Soyadl : Hayas YILMAZ
Dogum yeri ve ylll : Gerdi-$emdinand,
1956,

Olduk~a yoksul bir ailenin ~ocugu alan
Hayas YILMAZ, ilkokulu yanda blrakmak
zorunda kalmlS ve samiirgeci Turk devletinin
baslosl yiiziinden Guney Kiirdistan'a g6~eden
ailesiyle buraya gelmistiL
Daha ~ok gen~ yasta Pe~mergelige baslayan Hayas YILMAZ, 1975 yenilgisinden
sonra, multeci olarak iran'a gittL Burada kaldi81 Zewe kampmda, multeci Kiirtler arasmda
aktif ~ahsmalar yaparak, onlan n sarnurgeci
propagandalara kanmamasml saglaru, Yaptlg. aktif ~ah~malar nedeniyle SA YAK ajanlannca tutuklannus, Irak 'a teslirn edilmek
istendiginde de ka~mayJ basamuSti. 1978'de
baslal.i lan miicadelede aktif yer almlS .olan

Hayas YlLMAZ, 1981'de Guney Kiirdistan'a
ger;erek, buradaki miicadeleye kal.ildl. 1982'de tekrar iran'a dandiikten sonra, PKK'nin
g6riislerini benimsemi~ti. TaSlrug.. diisiinceler
yiizunden 8 Mart 1983 giinii bir baska PKK
taraftanyJa birlikte iran "KDP"nin kurdugu
pusuda esir ahnrnlS, 1,5 ayhk tutuklarna
siiresinde dii~unce l erinde direnince baZl
ger~ekdlSI olaylan bahane eden "i-KDP" tarafmdan J 5 Nisan giinii katiedi1mistir.
Bu olay baZI giiylerin PKK andt::lliginde
Ulusal Kurtulus Miicadelesinden ne
kadar rahatslz olduklanru karutlayan bir
aroek olmustuL

geli~en
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Di R~ya Rizgariya Netew Ya Gel~ Kurdistan
Di Teko§ina Ji Bo Yekitiya Teko§ini Bikar Binin de Sehid Ketinl
MeYel

-
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Adl ve Soyadl: Mehmel KARASUNGUR
Dogum yeti ve YIIl: Sutliice K6yu- KigiBingOl, 1947.

Kalabahk nufuslu yoksul biT koylU ailesinin ih.uneii ~ocugu olan Mehmet KARASUNGUR, evli ve bir ~ocuk babasldlr.
ilkokulu kendi k6yiinde, onaokul ve liseyi
de Bingol'de bitiren Mehmet KARASUNGUR daha sonra devam ettigi Erzurum
Egitim Enstitiisu' niin Matematik Bohlmu' nu
bitirerek ogretmen oldu. 1971-72 Ylhnda
Marali'ta ogretmenlik yapml$, aneak devrimci
faaliyetleri y\i.zunden Hakkari'ye SUrglin edilmisti. Burada g6reve bir sure devam ettikten
sonra yeni bir surgl1nle kaT$1 kaT$lya gelen
KARASUNGUR. askere gitmek zorunda kalmlstlr. Askerlikten d6ndl1kten sonra ~eb in
karahisar'a tayini ~l'ams ve 1975'de deBing6l
Lisesi'ne atannu~Ur.
Devrimci bir aydm olarak her sorunla yakmdan ilgilenen ve egemen gU~lere k~1 orgUtlenmenin zorunluluguna inanan Mehmet KARASUNGUR, Bing61'de T6B-DER subesinin a~llmaslna 6neulUk etmis ve bu subenin
yonetici uyeleri arasmda yer almlStir.
Bingol'de iken M.H. DURM U~ ile tamsan ve
onunla ulusal sornn konusunda taruSan M.

KARASUNGUR, bu dU$uneeleri benimseyerek saflanmlza katliml$tlr. Hareketimizin
ideolojik grup oldugu bu donemde kendi yOresinde surdurdugii ideolojik mucadele, propaganda ve egitim faaliyetleriyle , dusuncelerimizin ulkeye ilk taSIYlcdan arasmda yer alan
M. KARASUNGUR, daha bu 8.$amadayken
bize yoneltilen bi~k saJdtnnm kaT$lsmda yer
a1ml$ ve t;akan !j:atlsmalarda billat kendisi
de bulunmWjrur.
Bir yandan ogretmenlik yaparak ailesinin
ge~imini ve yoldaslanrun harcamalanru kaT$llamaya ~ahlian, diger yandan da yogun bir faaliyet yuroten KARASUNGUR. 1976'da bir
kez tutukJanmlli ve karakolda emniyet mildurunu dovdugu i~in. koma haline gelene kadar
dOviilmilstilr. Aktif yaplsLyla sempatizanlara
omek a lan ve onlan eyleme kaldlran Mehmet
KARASUNGUR, ideolojimizin Bingol'de
sekillenip boy vermesinde belirleyici bir oneme
sahiptir. Tutarh ve olgun kisiligiyle de kitlelerin dogal bir onden a lan KARASUNGUR,
1978 Ylhnda BingoJ"de fazla de$ifre oldugundan. ogreunenligi de buakarak tamamen pro
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Siinmus bir yanardag diyorlardl
oloy/a!
s6nmus bir kez.!
Ama ilk ugultusu du)'u/dugunda
toprak..
kendi lopragl bile
silkind,: .. iirperdi.. .
baku #jyle bir
dumanfl basIna dagmm
kO)'lIoyan slcakflimQ baktl...

EVEn dedi birlesmeliyiz
SO( IOl'lni
sa~

alevin;
$0(...

•
•

••

•

)J4

fesyonel olmu~ ve oradan aynIO'll~tlr.
Partinin kurulu$ ~ah$malanna aktif olarak
katllan ve yapnun $ekillenmesinde en on saflarda yer alan Mehmet KARASUNGUR, orgiitsel-siyasi ve askeri alanlarda 6nemli gorevler GstJenmi$ ve ba~anyla gorevlerinin iistesinden gelmi~ onder bir komGnistti.
Ozellikle de bag,.mslzhk mucadelemizde
18rihi oneme sahipolan Hilvan ve Siverek direni~lerinin orgOtJeyicisi olan ve illke satlunda
h!zla geli~n direni~in ba$mda yer alan KARASUNGUR, teslimiyeti par~alayan direni$in
geli$tirilmesinin komutafllydl aym zamanda.
12 Eyliil sonrasl, gorevli olarak iran'a giden Mehmet KARASUNGUR, Kuzey-Bau
Kiirdistan'da geli~n modem uiusal kurtulu$
mucadelesinin Dogu Kl1rdistan ve diger paryalarda da ittifaklannm yaraulmasl i~in yogun
~aba harcamt$, 1980 sonunda Lubnan sahaslna ge~erek bu a1andaki faaliyetJerin merkezinde yer a1ffi1$ur.
Her donemde sava$ln en i1eri hattmda, en
zorlu gorevleri bOyOk bir azimle ustlenenMehmet KARASUNGUR, bu alanda belli bir haZlrllk gordOkten sonra, 1982 'de tekrar GOney
Kl1rdistan'a giderek ulusal birligin sagJanmasl
gibi ~ok onemli bir gorevi yl1ruuneye b9.$laml$Ur. Bu alandaki gu~lerin birbirlerine karsl var
olan du~manhklanRl durdunnak, ~au$malara
son vennek ve ~rtak dU$mana kar'$1 birlikte bir
mucadelenin verilmesini sagJamak amaclyla
blkmadan yorulmadan ayJarca ug,a$ veren M.
KARASUNGUR, Partimizin anlaYI$IRI en

ustduzeyde temsil euni$ ve gerekli ittifak.lann
yaraulmasl yonunde onemli adlmlar aunl$Ur.
PKK 'nin direni$~iligini bu alana da 18$1yan
ve otonomcu anIaYI$lar kar$lsma bag,.mslzltg,.
diken KARASUNGUR, feodal onderlikleri
_
de gii~lii bir 18rzda te$hir etmi$tir.
Kiirdistan tarihinin en sancJiI yarasl olan
ulusal gil~ler araslndaki ~aU$mala rm , birlik
ve direni$ sorununun en yaluci bir bi~imde kendisini dayatug,. bir donemde bile siirdiiriilmesi,
yiizlerce insarumlZln amanSlzca kantn1n aluulmasmm {miine ge~mek isteyen ve fa$ist Saddam rejimine kaf$1 birlik olu$tunnak iyin engin
bir azim ve ~aba gosteren Mehmet KARASUNGUR, yine bOyle bir gorev i~in gittig;
KDP'nin karargahmm Yekiti gii~Ieri tarafmdan baSllmasl sonucu 2 Mayts 1983 gOnu Kandil Dag,.' nda $ehit dU$mu$tilr.
Partimizin 6nderlerinden bir tanesinin,
hallumlZln birlik sorununu ~6zmek amaclyla
$emt verilmesi ise, somut bir geryeklig; yani
ittifaklar ve birlik konusunda Hareketimizin ne
kadar ciddi ve onemli bir ~aba i~erisinde 01dugu ge~eklig;ni ifade eunektedir.
Sadece Orta-Kuzey-Bau Kl1rdistan'dadegil, diger p8l¥a1arc1aki mucadelenin de manevi
onderi durumuna gelen, PKK-MK ve kurucu
uyesi, Mehmet KARASUNGUR'un ya$aml
boyunca sOrdurdugl1 azimli ve bru;anh ~ah$
malanrun yarnslra, canlru feda ettigi halkmm
birlig; i~in ~hit dU$mesi de tarim oneme sahip
bir olaydlr.
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Ad! ve Soyadl: ibrahim BiLGiN
Dogum Yeri ve YliI: Yellice-K angal-Sivas,
1963.

Orta halli bir ailenin r;ocugu olarak d im·
yaya gelen ibrahim SiLGiN, i1kokul, ortaokul ve liseyi Ankara TuzluyaYlr semtinde
okudu.
<;evTesinin etkisiyle daha kuyuk ya~ta
devrimcilige sempati duyan ibrahim S i LG iN,
19 74 ·leT sonraSl 6zellikle Tuzlur;a)'lr'da yayglOla~an Kiirdistan Ulusal Kurtulu~ Miicadelesinin ideolojisiyle de taru~mJ~ ve kendisi
Turk oldugu halde, halkmuZln davasma sahip Ylknll~tlr.
Tuzlu~aY1r lisesinde okudugu d6nemde
ideolojimizle taru~an ve onu benimseyen
ibrahim S iLGiN. ogreoci-gem;lik j~risinde
siirdiiriilen faaliyetlercle yer alrruli, propaganda. bildiri dai,ltma gibi gore,·leri iistlenmistir.
ASII resmi iliskilere Kiirdistan·da giren \'e
ilk olarak baslm-ya)'ln gare,;nde yer alan
ibrahim SiLGiN. daha sonra UnaldJ mahalle
sorumlulugu ye archndan Antep yerel k()mitesinde gorev alrrnStlr. Komite iyerisinde
genr;lik orgiitlenmesi gOre\ini yfuiiten ibrahim
S i LG iN. gen~ ve tecriibesiz. ulke ko~ullan
nuza yabanci oimaslna ragmen, bu gorevlerini
ba~anyla yerine getirmi~tir. Gen~, dinamik ve

co~kulu bir yaplya sahip olan i brahim SiLGIN, gii~h1 kavraYI~I. propaganda ve ajitasyon
yetenegi i1e kitleler tarafmdan sevilen bir
militan haline gelmilitir. 0 , sorunlan n uzerine
gitme ve yolda~hk ili~k.ilerinde de ol duk~a
olgun ve yaplcl 6ze11iklere sahipti.
Cunta sonrasl Panimizin geri yekilme
surecine girmesiyle birlikte, yuruiJsma ylkan
ibrahirn SiLG IN. kamplatcla da girdigi yogun
ara~tlnna. ogrenme ~abasly l a yolda~la n na
6mek olmu~. lasa siirede kendisini kanlllayarak kamp sorumluluguna getirilmi~tir.
Askeri \'e siyasi konularda kendisini gUylu bir
landa egiunili, Partinin istedigi militan olyulere ul~abilmi~ti.
Kongre sonT8S1 lilkeye do nli~ a~amaslOda
Gliney Klirdistan'a gonderilen ibrahim BiLGIN. ye~itli diizeylerde gorevler ustlenmili ve
6zelHkle de orgiitler arasl i1i~k.ilerde Mehmet
KARASUNGUR He birlikte yogun yaba sarretmi~tir. Vine bOyle bir faaliyet esnaslOda, 2
MaytS 1983giinu" KDP" ile " Yekiti" arasmdaki
yatl~malan durdurmak amaci yla diizenlenen bir
toplantlya katllrru~l ar. Yekiti gUylerinin toplano)'l basmalan sonucu vurularak ~ehit
ol mu~lardH.

J17

Adl ve Soyadl: Yaiar ORGAN
Dogum yeri ve fill: Mazgirl-Dersim, 1960.

sl1recinde, bulundugu alanda ~ah$malanru
arahkSlz surduren Y~ar ORGAN, her kosul
altmda yenilmez bir devrimci oldugunu pratigiyle karutianuStlr.

Yoksul bir ailenin yocugu olan Yasar
ORGAN'ID ailesi aslen Tunceli'li olup, ElaZ1g'da otunnaktadJr. Kendisi dahaonaogretim
donemindeyken, birligi bozulan ailesinde,
anne ve kii~iik kardeslerine bakma yukiimliiliigtmii de alml$ll.
Yazlan i stanbul, izmir gibi metropol kentlere gidip "alisan Ya$ar ORGAN, lu$1n da
okula devam ederek liseyi basanyla bitirdi.
Useden sonra Diyarbalar Eg. Enstitiisiine byltyapllnru$, lise ylilannda taru$lliJ devrimei
fikirlerini daba olumlu bir zeminde gelistinne
olanaiJna kavu$mu$tu.
Diyarbalur'da kaldljp sure i"erisinde, kendisini lusa surede geli$tirerek aktif bir militan
haline gelen Y~a r ORGAN, 1978-79 doneminde bu alanda faa liyetlerde yer alan saYl1i
devrimeilerden biri olmu$tu. Daha sonraki YIIlarda bu faaliyetlerini daha da hizlandinnl$ ve
onemli sorumluluklar ustlenmi$ti.
1979 sonlannda Diyarbalur'dan aynlan ve
gittigi yeni alanda daha da azimli bir fi:ah$ma
siirdiiren Yaliar ORGAN'1n 1981 'den sonra
Partiyle baglantllan kOpmU$tlL Biiyiik zorIuklar ifi:erisinde bagIanllslz kaldJjp zaman

1983 ba$lannda Partiyle yeniden bagkuran ve yeni donemin ozelliklerine uygun bir
~ahsma i~erisine giren Ya$ar ORGAN, PKK
militamrun gerektirdigi tiim ol~iileri ki$iliginde
somutla$tlfmJ~, umut vaadeden bir kadro
haline gelmi~ti. CO$kulu, azim dolu yapislyia
~evresine bilin~ ve inan~ ~llayan Ya$ar
ORGAN, yoldaslan ve kitleler araslnda gu~1ii
bir saY&1nhga sahip olmu$tu.
Haziran 1983' te birliginden aynlarak aniden kaybolan Yasar ORGAN, tum arama ve
ara$tmnalara rag.rnen aylarea bulunamaml$,
aneak bir tesaduf sonueu, 7 Ekim 1983 giinu
eesediyle kaI'$llasilnu$t1r. 4-5 metrelik bir
u~urumdan ayajprun alllndaki ta$1D kaymasl
sonueu dU$en ve beyin kanamasl sonueu yasanum yitiren Yasar ORGAN' In Oliimu, tUm
yotda~lanru derinden etkilemi~ ve ya~amda
her tehlikeye kar$1 tetikte olunmasl gerektigini
kamtlayan bir olay olmustur.
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Adl ve Soyadl: Mehmet ISIK
Dogum yeri ve '/Ih:.idil· Mardin. 1946

Yoksul ve yunsever bir k6yIU olan Mehmet
bazl ailesel nedenlerden oturfi kendi
koyunden aynlmak zorunda kalarak, Suriye
Kiirdistan' ma giuni~ti.

I~IK,

Burada bag.mSlZhk~1 ideolojiyle taru~an ve
klsa surede mucadele san anna kaulan Meh-met I~IK, bir ~ok konuda oldugu gibi slrurda
ge~me sorununda da devrimcilere aktif yar·
chmda bulunmaktaydt.
Olduk~a durfist ve davaya bagb olan Meh-met I~IK, ~evresinde sevilip sa}'llan biriydi.
Bagunslzhk mucadelesine olan baghhg.yla
saygmhg. daha da altao Mehmet_ISIK..
10.6. 1983 gunu yineslnlrdan ge~mek is temi~
ve bu ge~is esnasmda somurgeci slrur bek~i·
lennin 4 koldan a~tl klan otomatik silahlarla
tarama sonucu hunharea katledilmi~tir.
B~~ne zorlu ve Ozven isteyen bir
g6revde $Chit du$tn yurtsever sempatiz.an Meh-met I~IK. Kurdistan ko~ullannda yunseverli.
gin ol~ii.lerini en net bi~imde onaya koyan bir
omek o lmu~tur.

Adl ve Soyadl: A:i: BUYUKERTAS
Dogum Veri \'e Ylh: Seldek ko),u· Hal/eti.
1938.

Yurt.Sever bir koylU olan Aziz BO·
YUKERT A~ , hlzla geli$en mii.cadeleye sempati duymu~ ve kendi gueu oranmda ~e~it1i
gorevler iistlenm i ~ti . Cunta sonrasl mke gene·
linde yogunlasan operasyon ve basklnlar
sonucu bin;ok yurtsever gibi tutuklarup, sor·
gusuz-sualslz iskencehaneye gotiirfilen Aziz
BOyOKERTAS, buradan cezaevine konulmu~tu. Aneak 1983'un Arabk aylOda yeniden
i~keneeye a hnrru~ ve barbar i~kencecilerindar
beleri sonUCll hayanru kaybeuni$tir.
Sadece yunsever oldugu i~in 3 '/II boyunca
tutuklu kalan Ariz BOYOKERTAS. heltii.riii.
i$kence ve baskllara ragmen. mucadeleye olan
inanClru kaybetmemi$. tersine daha da pcki~tirmi$tir. Bu nedenle de fa~istcunta. eezaevlerinde yalruz militanlan ve onderleri imha
etmekle yetinmemekte, sarsllmaz bir inanea
sahip olan yurtsever emek~ilere de yonelerek
onlan teslim olmaya zorlamaktadJr. Ancak bu
kesimin kendisine boyun egmeme geryegi ile
karslla~lnca da Aziz BOYOKERTA~ orneginde de gOrfildii.gu gibi al~ak~a katIetmektedir.

hiicre dUliarlannda
~'e diifmamn gozbebeklerindek; korku
orada bile degi/ mi onlar?
degilm; ki
en inam lmadlk
lie en giir olano
en biiyiik cOfkuyla
allidlonlar.. .
yaflyorlar.. .
yaflyorlar.. .!
es ey bahar yeti
sal/an
sen ey yaprak
nazil nazlt...
selama durdu.
selama duruyor
yafamm her u"esi.
daglar amk olliinemiyor
ululuklanyla
ve sularsa
cOfkunlugundan ...
se/am dUrdu
selama duruyol
yafamm her u"es;
lIef/'mdi
ratlldl silahlar
barut kokan namlulanyla
lie siz aCllm ovalar
yiizYI//ann ihanetine inat
direnci simge/iyor
daglar
zindanlar...
yeferiyor doga
yeferiyor
lie siz bekleyin daglar
her yd canlamrken doga
atarken ilk adlmlantu yeniden
yenjden dolufa
yiireklerimizle gelecegiz
Bir kez daha
enyecek doruklannda
karlar

duymuyor musun?
o ses...
o ses ragmyor sen;
yakflklan alefe...
hissetmiyor musun?
hiicrelerine kadar
yafamm solugunu
soluklanndan gelen ...
gormuyor musun
gozlen' kaplamlfken umulla
daglanmm
ovalanmlzl...
yalan
d({alarca yalan..
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Adl ve soyadl: Cerna{ ARA T
Oogurn Yeri ve YIII: (:elikli Koyu-DiyarbaklY.

Olduk~a yoksul bir ailenin ~ocugu olan
Cernal ARA T, daha gen~ ya~ta bir yandan
~e~ i t1i ara i~lerde ~ah~arak ailesinin ge~imine
katklda bulunurken, bir yandan da okula
gitmekteydi.
Devrirnei dii~uneelerle ogreneilik Yiliannda taru~an ve 1978'lerden itibaren de Panimiz
saflannda yer alan Cernal ARA T, aydmgen~lik arasmda surdiiriilen propaganda ve
egitirn faaliyetlerine kauiml$, esnaf kesimle
ili ~kilerin geli$tirilrnesini saglaln1$ur. Daha
sonralan profesyonel devrirneilige ge~e rek
giiniiniin 24 saatini davaya hareayan Cernal
ARA T, Diyarbakir $ehir kornitesinde gorev
alrnl$Ur. Yakalanana kadar da bu gorevi surdii rmu~ olan Cemal ARA T, 6zellikle 1980
toplu tutuklamalar d6neminde en zor ~art1ar
alunda yuriittiigii ~ah$malarla bir~ok i l i~kinin
korunrnaslru sagJaln1~, sempatizan ~evremizin
moral gueunu artnrmaYi ba$arml~ur.
Olduk~a ~ah~kan, inan~h ve diiriistozellikleriyle kitleler tarafmdan ~ok sevilen Cernal
ARAT, Parti i~erisinde militan ki~i1igi temsil
eden, gu~lii kadrolardan birisiydi. Siyasi ve

6rgiit~i.il iigiiniin giiClii olrnaslrun

yarusl ra gii~Hi
bir asker olan Cernal ARA T , eylemlerin planJanmasl ve ger~ekle~tirilrnesinde ba~anh 6rnekler sergilemi$tir.
1980 yaZl nda tutuk¥tnan Cernal ARA T,
ihanet~ilerin uzerinde ~ok a~lk ifadeler vermi~
olmasma ragmen, en ailT i$keneeler alnnda
haftalarea direnrni~ ve h i ~bi r ~eyi kabul etmerni!1tir. A~llan mahkernelerde her tiirlli ihanet
ve teslimiyeti rnahkum ederek gu~Jii biT
savunma ortaya seren Cernal ARAT, 1982
Mart direni~i ve Eyliil direni$inin ardmdan
zindanlardaki direni~ gelenegini devam ettiren
onder kadrolar arasmda yer a l rnl~, dayaruJrnaz
ko ~ ul1ar alunda ideolojisine olan baglthilru
devam ettirmi!1tir.
En son olarak, 5 Deak 1984'te ba~latJ.
Ian bllim Drueuna kaulan Cernal ARA T, bu
eyJemde !1ehit dii~en I I PKK militarundan biri
olmu$tur. Yankilan diinyarun her alarunda
duyulan ~anh bllim orueu eyJemi sonunda
basanya u la$In1~, s6miirgeeiler gen arum
atarak devrimeilerin isteklerini kabul etmi$lerdir.

Adl Vf: soyadl: Halil CATAK.

Diyarbwr zindanlanndaki direni~i PKK
militanlanndan birisi olan Halil CATAK.
inancmdan ba$ka f:lindf: hi~bir silalu olrnaw&J.
halde, fa$ist Turk sbmurgecilerinf: bizzat
onlann esiri oldugu birdonemde en buyiik darbeyi vuran PKK savaWllanrun i~erisinde yer

J.lrru$ n i.o[tulan rum dirtni$ eylemlerine
carum orUya koyarak katllnu$b. En son
ala.aIr:: 5 Oeak 1984'te ba$latllan OlUm Orucuna kanlan \'e samurgecilere gen awm alaran
Halil CAT AK bu eylemde $chit dU$mii$tiir.
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Adl ve Soyadl: AbdiUaziz KANAT
Kod adl: Hiiseyjn
Dogum yeri ve )'III: K,z,llepe--Xanika
Herzem Kayii~ 31.1. 1955

Oiduk~a yoksul bir aileden olan AbdUlaziz
KANA T, rum ya~a'm i~(filik1e ge~mi$, bugday
ahm-saunundan hamalliga kadar her i~te
~ahsa rak ailesinin ge(fimini saglamaya (fau$ml$ur.
Dogu~tan, yurtsever bir oze sahip olan
Abdillaziz KANA T, belli bir dOnem sempatizan
olarak ltalmlS, ancak geli~n miicadelenin etkiIcmesiyle devrimci saflarda aktif olarak
yerini alnuSu.
KlZlltepe ve Oerik' te defalarca sergilenen
direnis orneklerinden esinlenen ve gu«.IU onder
kadrolann pratik egitiminden ge~en Abdulaziz
KANA T. hain feoda l-komprador gii(flere
karSI verilen sava$lrnm on saflannda yerini
almlSur. ~ehirde ve klrsal aianda yiliiitiilen
propaganda, 6rgutleme faaliyetierine de aktif
olarak istirak euni$, gO~lii manci ve fedakar
yaplslyla sevilip saYllan bir k6ylii onderi
olmu$tu.

1980 sonrasl Partinin ~a&nsl uzerine yu n~
devrimciler arasmda yer alan
Abdillaziz KANAT, burada eksik ve yetersizliklerini a~arak istenen o l(fiHere ula$ml$, Filistin
sav8.$~llanyla omuz omuza tsrail siyonistlerine ve Suat H addat'ln gU~lerine kar$1 ahr
top kullanarak sav~nu~tlr. Gi:iI;:IO ki~iligiyle
0 , II. Kongre sonrasl fllkeye gOnderilen ilk
kadrolar i(ferisinde yer alnu~tlr.
Oogu ve Guney Kurdistan'da belli bit sure
raaJiyetlere katllml~sa da asd gOrev alaru olan
KUley~Bau
Kurdistan'm Van yoresine
giderek, done min ozelliklerine uygun, parti
faaliyetierini yOriitmeye ba$huru~u.
Bu g6revini siirdiirdugii esnada 1984 kl~
ayiannda bir (fIg dU$mesi ola)'l sonucu, trlj
altmda kalarak ya~ammJ yitiren Abdiilaziz
KANAT, Ulusal Kurtulu$ Mucadelemiz
a(flsmdan aCI bir kaYlpur.

dl~ln a ~Ikan
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Adl ve Soyadl: Huseyin DEMiR
Dogum yeri ve }'III: CokYQsorlar·Pazamk.
3.3.1957

Yoksul bir ailenin ~ocuAu a lan Hiis~vin
DEMiR, ilkokulu bitirmi~ ve ge~imini i~~ilik
yaparak saglamaktaydl.
Hareketimizin 1979-80' lerde Kiirdistan
genelinde a ldugu gibi, Antep ve Mara~ yorelerinde de katettigi ge li~melerden etkilenerek,
sempati duymaya ba~lam l ~lIr..
En son olarak ~ah~tlg. i$yerinde i~~i1erin
haklanm cunta oonemi olmasma ragmen
kararh bir bi~imde savunmakta, ve miicadele-

nin propagandasml yapmaktaydl.
i ~~ ile r uzerinde olumlu bir eOO blrakan
Hiiseyin DEMiR, fa~ist patronu tarafmdan
26.2. I 984'de al~ak~a ~ehit edilmi~ ve olumu
gizlenmeye ~ah ~llml~lIr..
Hareketimizin degerli bir taraftan olan
Hiiseyin DEMiR' in olumil i$~ i lerde patronlara kar~1 kinin daha da arunaSlnl sagJam l ~
Uc.

I

Adl ve Soyadl: Ebllbekir A )')"ILDIZ
Dogum yeTi \'e ),11: Pergit koyu-Arpacoy.
/955.

OldukC;:8 yoksu! biT aileden clan Ebubekir

A YVILDIZ, evJi olup ailesinin ger;imini saglamak amacLyla biTlj':ok i~te r;ahsml~. en son
olarak da ilIke dlsmda Arap r;611erinde ekmek
parasl kazanmak ierin isguciinii satmaya
baslamlSll.
Azeri ulusal azmliSina mensup olan
Fhllhekir A VYILDIZ, gerr;ek kurtulu$un
~UltJIIU tJKK onderliginde gelisen Kilrdistan
Ulusal Kurtulu$ Mucadelesinde gorerek.

I-Iareketimizin sempatizam haline ge1misti
Libya'da r;ah$llSJ. TEF A sirketinue
r<Ordistanh isc;:iler araslnda propaganda faa-

Iiyetlerini siirdiiren EbubekirA YYILDIZ, isr;i

direnislerinde de aktif temsilci olarak gorev
yapmL$Ur.

28.4.1984 gunu adt geeren sirketin, fasist
Turk devletiyle isbirliti halinde diizenledikleri bir saldmda direni~yi iSyiler iizerine saldmlan saunahnnll$ birka~ polisin ac;:u8J. ates
sonucu. EbubekirA VYILDIZsehitdiismiiS, 2
iS~ i de aSir yaralannusur.
Bu olay, fa sist Tiirk devletinin aSll yiiziinii
yurubsmdaki Tiirkiyeli ve Kiirdistanh emek~ilere gosteren ve hu devletle ishirliginde
c;:ahsan sirket ve tekellere karSI, is~ilerin direnislerini daha da pekistiren biT etken 01mustur.
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Adl ve Soyadl: Hiiseyin YOCE
Dogum yeTi ve )'lh: Mensun' koyu.-Dedk

Yoksul bir kbylii olan Huseyin VOCE,
yanclhk vb. i$ler yaparak ailesinin ge~imini
sag!amaya ~ah$maktaydJ.
Agabeyi Abdullah Yl1ce'nin Hareketimizin ideolojisiyle taru$masl ve aktif devrimci
c;ah$maya aulmaslyia Hiiseyin VOCE'de
gii~1ii bir yurtseverlikle ~e$itJi gOrevieroe yer
almaya ba$laml$Ur. 1980 cunta sonraSI tutuklanml$ olan HOseyin VOCE, 4 ay Mardm

Tugaymda tutuklu kalml$. oradan da Diyarbaku zindanlanna gotl1riilmii$tiir. Diyarbaklr'da tutuklu bulundugu donem i~erisinde
direniwi bir tutum taklnml$,sbmiirgecilerin
baskllanna boyun egmeyerek teslimiyeti ve
ihaneti mahkum euni$tir. Dna boyun egdiremeyeceklerini anlayan romiiregeci barbariar
15.5.1984 gwul uyguladJklan vah$i i$kenceler
sonucu bu yurtsever KiirdistanhYI hunharca
katJetmi$lerdir.

Ad, ve Soyadl: Necip ALPTEKjN
Oogum Yeri ve YIII: Agn, 1961.

Yoksul bir ailenin ~ocugu olarak diinyaya
ge-Ien ve geny yasta babaSlru yitiren Necip
ALPTEtGN, lise)'! bitirdikten soma ~itli iJiJerde
~a1lsarak ailesinin geyimine katlada bulunmaya yahsmlStlr.
Daha yok gem; yasta yaSanun ag.r ylikunu
omuzlannda hisseden ve ezilmi$liginin bilincine varan NedpALPTEKIN'. 1980'de zorunlu
olarak askere giuniS ve orada da ye$itli bask!lara maruz kalmlsur.
1975'ler sonrasl Agn'da gelismeye baslayan ve luzla kitlelere malolan Hareketimizin
ulusal kurtu)u$yU dusuncelerinden ' etkilenen
ve 79'lardan.itiharen aktifbir sem"patizarumlz
haline gelen NecipAlPTEKiN, propagandafaaliyetlerinin yaruSira. eylemsel gorevler de ustlenip ba$anyla yerine getinnistir.
1980'de Partiyle i1i$kileri koptu8}.indan ~s
kere gitmek zorunda kaJan Necip ALPTEKIN,
burada da KUrt oldugu ve ulusal sorun konu
sundaki dU$Uncelerini diger Kiirdistanh askerlere aniattlg. iyin i$kence g6nnii$. pasifize
edilmek istenmistir. S6miirgeciligi taruyan ve
onlara kar$1 soylu bir kinle dolu olan Necip

ALPTE KiN, bu uygulamalardan hi~ etkilenmemi$. tersine nefretini daha da buyutmu$tur.
Askerlik donii$unde yorede faaliyet surdiiren devrimcilerle taru$an ve son geli$meleri
ogrendikten sonra yeruden faalryetlere aillan
Necip A LPTEKiN ~ab$tl81 fabrikada vediger
~e$itli alanlarda propaganda ~ah$malan yiiriitmU$. maa$lyla da miicadeleye maddi katklda bulunmu$tur. 1984'un yazmda kendi istegi Ozerine yurtdJ.$Ina ~kanlan Necip ALPTEKIN, burada da bilyiik bir $anslzhk olaYlyla
kar$lia$ml$ ve kimin oldugu bilinemeyen bir el
tarafmdan a~llan ate$ sonucu bacagmdan yua
alarak hastaneye ginni$tir. Uzun sure tedavi
gordiikten sonra farab halde yolda$lanrun
yanmagelenNecipALPTEKiNbulwduguevde,
tek oldugu bir esnada gaz sobaslIun devrilip
ate$ almaslyla ylkan yangmda feci bir $tkilde
can venni$tir. Yolda$lanrun tilm yabalanna
ragmen kurtanlamayan Necip ALPTEKiN
cO$kulu ve azimli yaplslyla yo1daslanna gUy
veren, hiy bir zorluktan }'I1mayan g6zupek bir
militan olarak halktmlzm ka1bine g6millmU$tur.
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Adl , Soyad,: Ziyauin 6ZER
Kod adl : Men'an, i smail, Yasin
Dogum yen ve fi ll: lJe$iri, 1955

O na halli bir aileden o lan Ziyattin DZER,
evli ve iki lOocuk babaslydl. Aneak o naokulu
bitire bilen OZER, I 971'de TPAO uretim servisinde i!ilOi olarak ~ahs m aya ba$ladl. Bu YIIlarda i!i~i slrufmm gucunu ya!iarmn i~inde .
ogrenen ve bun u gu~1t1 bir bilin~ l e tamamlamaya lOahsan Ziyattin DZER, proleter bir ki!ii
lige sahipti. Hareketimiz sananna kal1hSI da,
onun bir proleter ve somurge bir ulkenin insaru
olarak kurtuluS yolunu aradlg,. bu yillara denk
gelmektedir. S6miirgecilige karSI buyuk bir
kinle dolu olan ve bunu mueadeleye al1ldJg,. ilk
gunden hayklrmaktan ~e kinmeyen Ziyattin
dZER. s6mi.irgeeiligin iskenee tezgahlanyla
da 1979'da tamsti. EylGl 1979'da g6zall1na
almarak, 24 gun stiren bu gozall1 sonrasl
mahkemece serbest blraklldl. Ama, 1980'de
hakkmda yeniden tutuklama karan YlkaTlldl.
Bunun tizerine isini blrakarak klrsal alana
~ekild i ve profesyonei devrimci "ah~malara
ka111dJ. Partinin yurtdLsma yektigi ilk kadrolar

arasmdaydl. Klsa stireli bir egitim devresinden
sonra Sikeftan. M idyat ve G ereus faaliyetlerini
siirdtirmek iizere g6revli olarak Glkeye d6ndu
ve ikinci kez yurtdLSLna yagnhncaya kadar bu
faaliyetleri yiiriittti, S6miirgecilige, feodalkomprador ~eteJere ve fasist gii~lere karSI
diizenlenen bir yok eyJemin iyinde yeralan
Ziyattin OZER, bir yok y6nuyle 6mek bir
militan olmaslnl hilmisti.
1980 sonrasl yurtcbSlnda silrdiiriilen hazlrbk yallsmalan i~eri sinde de yeralan Ziyattin
dZER, kendisini yeni d6nem mucadelesinin
gereklerine uygun biT militan haline getirmek
iyin biiyilk bir 6zveri ve fedakarhkla yahl/l1.
Duydugu bilyilk inany ve tasldlg,. eoskuyla ulusal dire nisin gelistirilmesinde yine en bnde
mueadeleye alLlan Ziyattin OZER, s6murgeci
ordu gii~leri y le " LkAn bir "alLsma sonueu
sehit dilstii.
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Adl ve Soyadl : Ethem A KCAN
Dogum yeri ve YIII: Sunl(;, 1958

Orta halli bir ailenin ~ocugu olarak diinyaya gelen ve ortaokula kadar okuyan Ethem
AKCAN. daba kU1;uk ya$la ~lTakllk yaparak
kendi ihtiya~lanm kaT$llamayac;all$ml$Ur. Bir
fotograf91 arolyesinde i$9i olarak c;ah$ml$.
daha sonra kendisi de bOyle bir atolye a9m1$.
aneak fazla ilerlelemeden blTakmak zorunda
kalml$ur.
Devrimci dii$iincelerie 12 Mart doneminde taru$an ve genel devrimeilik yapan
Ethem AKCAN. sahip oldugu yurtse\o'e r duygulann etkisiyle kendi y6resinde boyutlanan
Kiirdistan Ulusal Kurtulu$ Mucadelesiyle
taru$m1$ ve 1977'den itibaren bu ideolojiye
hizmet etmi$tir.
ilk donemlerde hem 9ah$IP devrimcilere
maddi olarak destek olmu$, hemde gevresinde
propaganda faaliyellerini
siirdilrmii$tlir.
Miicadelenin en c;ok letU$t18I. dli$man basletlanmn alabildigine yogunla$t18I ve bif90k
sabte devrimcinin dokulmeye ba$ladJ&i 1978/
79'Iardoneminde ise. i$ini blrBkarak profesyonel devrimcilige ba$laml$, orgUtleme 9a,bsmalanmn yaruSJra birc;o k askeri gorev de
ustlenmi$ti.

inane, \e Partiye baghh8IyJa her devrimciye omek olacak bir yaplda olan Ethem
AKCAN. 1979'da tarihi bir gOrev yerine getirmi$ ve Panimizin Genel Sekreterini yurtdl$lna
e;lkannaolanaklanm yaratrnl$ur. Aynl $ekilde
yUrtdl$1 hazlrllk e;ah$malan run oturtuldugu
zeminin yaraulmasmda da belirleyici bir rol
oynanu~ur.

Bu alanda e~siz bir fedakarh k \'c coskuyla
yun1ttugii e;ah$malan yla yuzlercc kadronun
egitim ve e;esitli sorunlanrun e;6zuml1nl1 saglaffil$ Ur. Kendi geli$iminden fedakarhk gosterip.
yolda$lanrun ihtiyae;lanna kO$u$tunnu$ ve 11e;
Ylh a$letn bir sl1re hep pralik faaliyetlerde
kalml $ur.
Daha sonraki siiree;de kendisi de kavu$tugu
egilim olana&im en iyi bir bie;imde degerJendiren Ethem AKCAN, letsa sure sonra Glke
pratigine donmu$tiir.
En verimli 1;agmda iken ani bir mide kanamasl sonucu ya$amml yitiren Ethem AKCAN, yolda$lanm ve Kiirdislan halletm biiyiik
bir I1zl1ntiiyc bogarken, militan ki$i1igini de en
buyuk omek olarak yo lda$lanna miras blrakmlSIIr.
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Ad, Soyadl: Kerim BA YTAR
Oogum yeri ve )'111: Derik-Mardin /956
Yoksul biT ailenin ~ocug u olan Ke rim
SA YTA R, ilk ve ortaokulu Derik'te okudu.
Ogretmen Lisesini ise slTaslyia Diyarbaklr.
T rabzon. Dersim ve M ardin'de okuyarak
tamamladL Evli olan Kerim SA YT A R' m

layan Kerim BAYTA R, 1982 M aYls'mda
hazlrhklann filkeye ta~mlmasma bagl! o larak,
GuneY"e Dogu Kurdistan'a gonderildi. Klsa
biT miiddet bu alanda kalan KeTim BA YT AR.
daha sonra Silahh P ropaganda birliklerinden
birinin basmdasorumluolarak. Kuzey Kiirdistan' a ge(ferek faaliyetlerine ba~ladl .
Cesareti. atakh8J. ile gu~1ii bir omek olu~
turan Kerim BA YTA R, yolda~lanna ve halka
kar~ 1 sonsuz bir saySl i ~ i nd eyd i.
22 E yliil 1984 gunil, koyliller arasmda
ottaya (flkan bir anla ~ma zh gl ~az umleme k i ~in
gittigi Eruh' un Sipiwyan kayi.inde ka~lI a~t1 ~
bir hain tuzak sonucu ~ehit dustil. Ajanmuhbirlerden birini de yaralamaYI basaran
Kerim BAITAR, cesaretini burada da gastererek,yarail oldugu halde hainlerin ilzerine
yi.irilmii~ ve onlan puskilrtmustilr.
Yarah halde yolda~lan ve halk tarafmdan
kay dlsma ~Ikanlan Kerim BAITAR, son
nefesinde milcadeleye olan inancml, yoldaslanna ve halka baghhSifll " Yoldaslanm Sagolsun", " Partimiz Sagolsun" " Halklmlz Sagolsun", sloganlan nda dile getiriyordu.

r;:ocugu olmamlstJ.

1974 Ylhndan itibaren ilerici. devrimci
diisunceye sempati duymaya haslamlS. ulusal
bilincin etkisi kendisini Sarm L$U. 1977 YLilnda,
Dersim Ogretmen okulunu okudugu Yillarda
hareketimize sempati du yarak, saflannda yer
almaktan cekinmemistir.
1978 Yllmda geJdigi Derik mmukasmda
Hareketimizle iliskilerini daha da sLkiastlTarak, aktif gorevler tistlendi. 1979'da
Derik yerel Hazuhk Komitesinde yeralan
Kerim SA YT AR, daha sonra ba$arlh r;:a l l.~ma
lanndan dolayl 1979'un sonlannda Mardin
B61ge HaZITl!k Komitesi ilyeligine getirildi.
Hareketimizin yurtch~ l na ~ekili~ YI I_
lannda, diger yolda~lan ile birlikte 1981 'de
Filistin-Lilbnan sahasma gelerek, siyasal ve
askeri egitimini gelistirip bu d6nemi gil~1il
asma dogrultusunda ~abalanm yogunla~tIr
nu~tIr. Egitimi basanl! bir bi~imde tamam-
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ONLAR i<;;iN
Bizden airkondugunull
Tom do 0 !Jerde

Doha dun ...
Hep beroberdiJc

Yine yon yana

Ge/ect:gimize
Duyulon sonSUl inom;/o
Yiizyuze bUe gelmemj~tik.
$Imdi sizierslz

Kon kokuyor orolor
Dort bir yondon
K'ZII f;i<;ekler ye~eriyor
Korkudon IIzok
OzgiirlUgiine dofjru

OWmsiizliige gomWdii§iiniiz
o dog silsllelerlnde
Ceki<:-orok ormol,
Porti boyrogrmrz
Do/galaTl/yor

Kon goliiniin
Orto yerinde

Gur/e,en her k,zlf .;it;ekle
$Imdi doho do yiikseklerde
Doha birgiir

Doha bir hm;m
Boglms/zllle naro/unmll

Doruklanndo Nurhaklorrn
Bir par<:a do olsa
Sima/ordo gOriiniiyorsQ

ESer...
Giiliimsememek ve hilzun
Bu gef;ici de olso
Anslz/IBmdodrr oyn/rgm

Kodosmo sevdolamlan
Tutkusundod" dire"i,in
Yaba ...
Can telofmdo
YIg/I,P ko/mom" deglldir.
ikf esk! dost gibl
Beroberi~ olUm/e

Davet

edildliilmi~de

Giilerek karfllan~ her an
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Adl ve Soyadl: Faik ALAGOZ
Dogum Yeri ve YliI: Kaya onii metrosl

(K/Slall koyii)-Adlyamall, /964.

Geeimini tutunculUk ve IrgaWlhk yaparak
saglayan yoksuJ bir ailenin Cocugudur. K1slan
sehirde yakmlanmn yamnda kalip okula
giderken. yazlan da koyde ailesinin gecimine
katklda bulunmak iein cahsmaklaydl
ilerici dU$iincelerie lise YllIanndayken
tamsan Faik ALAGOZ. okulu bitirdiklen
soora ulusal ba8,!mslzhk ugruna miicadele
veren devrimcilerle iliSki kunnuS ve bu
diisiinceye sempati duymaya basJaml$ur.
1980' lere rastlayan bOylesi bir donemde
somiirgecilerin azgm baskilanna ragmen iliSkilerini siirduren ve giieo. orarunda gorevler iistlenen Faik ALAGOZ, imtihanlanru kazandig. Oniversiteye gitmeyip, koyde kalIrus ve
kirsal kesimde bulunan PKK savascLianrun
bannma, yemek vb. sorunlanrun Coziimiine
katkLda bulunrnustur. 1981"in Deak aymda
Partiyle alan i1iSkisi kopan Faik ALAGOZ,
1983'e kadar tek baSlOa kalmaslOa ragmen
urnudunu muhafaza etmis, so.rek.1i yeniden

kavusacagJ diiSiincesiyle her flrsaua okuyup
bilinelenmeye \c eevresine propaganda yap-maya eahsml$lIr.
83 sonlannda Partiyle iliSki kuran ve
kendisine gelen talimat tizerine 1984'11n
bahannda yurtdL$lna elkan Faik ALAGO Z.
cok kisa bir sure bu alanda kalmaSlna ragmen.
sunulan olanak.1arclan sonuna kadar yararlan~
mtSlir. Yaz sonlannda yeniden tilke pratigine
donen ve kendi yoresinde gorev alan Faik
ALAGOZ. kisasureli cah$malanylag11cl11 bir
militan adaYI oldugunu kannlarmSlIr.
Bu faaliyetlerini SiJrdurdtigiJ donemde 9
Ekim 1984 gunil bir ihbarclnm. kaldlklan S18,Inag. s6m11rgecilere gosiennesi sonucu fas ist
kolluk kuvvetleriyle amar.SLZ bir c;au~maya
gtren ve cok saytda askeri yaralayan Faik ALAGOZ. yamndaki yolda$1 Ali RJZa SDYLEMEZ'le birlikle vurularak sehil dilSmuSlerclir.
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YUregi ugzlndo
Pusudoki germo misoli
Kdh turkillerle
bir numayi$ verine
Koh halaylarla
Bir kurtulu$ ulomna
qidercesine uonnz
u.stune uSlune
Sonsuzluguno YO$amrn
" H,nc,m,z, jarjurlue bosarok
Sml/ bilincimizllJiiriip nomluyo"
Bazan sevdomrn tetlii/ne
Bazon koleme $on/orok
Her olOklo dunyoy. sonarak
i.l.er/emek ne de guul
Olurken ya$amak gibi
ilerlemek guul $ey
Geleceiiin ...
Bag.mslZ ue azgiir
Kurdislon 'rna doiiru
Ulkemde diren/$in abidesi
PKK'nin anderliglnde
Giine kauu$omoyon

$0/09 m ...
Alaco koronlrglndo
Kur"un sesler/yle
Co l,nd, S ike.stun koplsl
Ve ...
o omndo torinin
Douel ediliyordunuz
YO$omda Olum.ui zWge
Ronotlrgln ...
Sonsuzlugunda olun
Ulusal direni"in eulotlon
Torinimizln blr giinilnde
Amo mutlako
CAMYURDU
Direni"in yurdu olocok
Fokat ...
Siz yokken orom.zdo
Sizlnle olonlorlo

Adl ve Soyad! :.A1i RI:a SOYLEMEZ
Dogum Veri ve Ylli: Ka:ni Me:rasl (Klstan
kO,I· u~Adlyaman. 1965,

meyerek yanlanna almlslardlr. Oaha sonra
olanak elde edildiginde onu bir parti okuluna
gonderip bilin9 ve yetkinlik kazandlnnak
amacmda olan y6redeki sorumlu kadrolarla
kalan A li Rlza S6YLEMEZ, 90k gen9
olmasma ragmen bir 90k gorev ustlenmi~ ve
zor ko~uJlara alrunnakslZln basanyla yerine

Olduk9a yoksul bir ailenin 90cugu olarak
dunyaya gelen Ali Rna SOYLEMEZ, ilk
ogrenimine yatlh bOlge okulunda ba~lanu~ ve
ona ortaokulu da burada bitirmi~tir.
Olduk9a gen9 yasta koyundeki devrimcilerin etkisiyle bu fikirlerden etkilenmi$, Adlyaman Lisesi'ne devam ettigi ytllarda Kemalizmin
etkisinden slynlmaya ba~lanu~llr. Oevrimcilerle kurdugu ili ~ kilerden tedirgin olan ailesi,
onu okula gondenneyip metropole gidip 9ahsmaSlnl isteyince, bunu kabul etmemi~ ve
sorumlu devrimcilere durumunu ileterek saflannuza kaulmak istedigini bi ldinni~tir, Onun,
i9ten gelen yurtseverligi, duriistlugu ve fedakar
yap!s!m bilen devrimciler, istegini reddet-

getinni~tir,

Yurtdl ~ma 91\0$ i9in bekledigi bir dO:1emde,9 Ekim 1984'te sLg..naklanrun birihbar
<;()nucu b8S1lmasl iizerine yarunda bulunan F aik
A LAGOZ'ie birlikte, du~mana kar$L gii91ii biT
direni~ ortaya koyan Ali Rlza SOYLEMEZ,
bu 9ausmada vurularak sehit dii~mu~tiir,
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Adl ve Soyadl: Kazlm DEMjRTAS
Dogum Yeri ve Ylh: Demirce koyii-Nazi-

miye, /959.

Orta halli bir ailenin r;oeugu olarak dilnyaya gelen KaZim DEMiRTAS, daha ~ok
genr; ya~ta, k1~lan okula giderken yazlan ise
ailesinin gee imine yardJmcl olmak icin cah~maktaydJ.

Hareketimizle ili~kiye gecmeden onee HK
saflannda yer alrru~ olan Kazlm DEMiRTAS, ulusal bilinci almaslyla 1977' lerde
Hareketimizle ili~kiye girmi~tir. Kisa siitede
kendisini egiterek genclik icerisindeki ca"~ma
larda aktif olarak yer alan ve yorede Hareketimize kar~1 yiiriitiilen sosyal-~oven faaliyetlerin
bo~a clkanlmaslnda da onemli rol oynayan
KaZim DEMiRTAS, somilrgeeilere kar~1
soylu bir kin ve ofkeyle dolu olmaslOIn yaruSlra, hertiirlii sapma anl aYl~1O da kaIllslOda
yer alml~tIr.
Hareketimizin politik ve pratik mileadele
doneminin ya~andJ&t 1979'larda profesyonel
devrimeilige ba~layarak yoresinden aynlrru~
ve Partinin talimatJ. iizerine Urfa ve r;evresindeki faaliyetlere katJlrru~ olan KaZim
DEMiRTAS, burada da feodal e~kiya cetelerine ve fa~ist milislere kaIlI yogun bir milcadeleye giri~mi~tir. Gerek propaganda, gerek
orgiitleme, gerekse de eylemsel faaliyetlerde
oldukca ba~anh bit pratik sergileyen KaZim

DEMiRTA~. gosterdigi kararu eesur, fedakar
ve disiplinli tutumuyla kitlelerin ve yolda~lan
run sevip saydJg. bir militan durumuna gelmi~tir. O. pTatigiyle tum aile, kabile, bOlge vb.
gen ili~kileTe itibar etmemi~ ve bu hiT gerie!
an1aYI~lann amanslz du~maru oldugunu karutlaJru~tJ..

12 Eylul sonraSI donemde Pani taraflOdan
yurtdJ.~lOa cagnlan KazJm DEMiRTA~l bu-

rada da omek bir devrimcilik gostermi~ ve
olanaklan en iyi ~ekilde degerlendirmesini bilmi~tir. Kendi egitiminin yamslra, Ulke pratiginden yeni gelen birr;okdevrimeinin egitimine
de katktda bulunmu~tur.
II. Kongre sonraS] iilke pratigine ilk donen
gruplar araslnda yer alan KaZim DEMiRTA~, biiyiik zorluklara ragmen kendisini uzun
sure koruyabilmi~. iIi~kilerin en zaYlf oldugu
alan1ara girerek degerler yaratabilmi~tir.
Yine bOyle bir pratik esnaslOda 13 Ekim
1984 gunii ~enkaya'ya bagh Dokuzelma
kOyiinde bir ihbar sonueu somilrgeci kolluk
kuvvetlerinin basklruna ugrayan ve yarunda
bulunan Erean KILiC ile birlikte ellerindeki
tek tabancayla r;atJ~maya giren Kazlm
DEMiRT AS, kendilerini ihbar eden iki ajaru
cezaiandJrmaYl ba~amu~, aneak isabet alan
kur~unlarla orada ~ehit olmu~tur.
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Adl ve Soyadl: £rcan KILle;:
Dogum Yeri ve YIII: Tuygun koyu-Selim-

Kars. /965.

Yoksul biT ailenin e;:ocugu olarak dunyaya
gele n Ercan Kille, ailesinin ka~lla~lJg.
gee;:im zorluklan ve evin en bOyOk e;:ocugu
oJmaslmn verdigi sorumluluk duygusuyla,
daha ortaokul Slralannda iken, e;:ah~maya ba$laml$ ve okulu terketmi~tir.
Ko.e;:o.k ya~ta ya~amln zorluklanyJa yogrulmU$ olmasl, O'nu dlizene kar~1 biiyuk bir kin ve
bfkeyle doldurmu$tu. Yarede devrimci miicadelenin ve ulusal bilincin gelisip taban buldugu
doncmde. bu du~iinceden elkilenenler arasmda Ercan KILle da yer abyordu.
Oaba e;:ok gene;: olmasma ragmen davaya
duydugu inan.; ve kurtulu~un tek yolu olarak
see;:tigi mOcadele yoluna girmekte tereddOt
etmeyen Ercan KIlle. yurtd!smda slirdliriilen hamhk e;:ah$malanna kaulmak ie;:in Parti

tarafmdan iHke da$ma ';lkanlffilSIJ.
Bu alanda gosterdigi gayret ve fedakarhklar sonucu klsa sure ie;:erisinde egitimini
buyuk oranda tamamlaml$, pratikte kisiliginin
verdigi saglamhk ve nitelikle e;:evresine amek
olmasuu da bilmistir.
Ulkeye giren bir gmp yoldaSlyla birlikte
yeni danemin orgiitsel pratigi ie;:ine giren Ercan
KILle, ideolojik-politik olarak fazla yeterli
olmamaslna ragmen yukumlendigi her gorevin
biiylik bir ozveriyle gere;:ekle~mesini sagJayabi1mistir.
13 Ekim 1984 gunil Senkaya'run Of;).
kuzelma kOyOnde Kazlrn DEMiRT AS ile birlikte samlirgecilerle girilen e;:au$mada sehit
dilsmu$tur.
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DiRENiS SEHiTLERiMizE...
Ye1en'r ~orak toprak...
ye1erir en klra~ daglar bile
bir ~apa vuram olsun yeter.
Uyuyan bir yanardag gibiydi
bu ~orak topraklar
gune#n ojkesini ~ekmi1te ustune
kar11ilglnl bulamaml1 yuklu bulutlardan.
Uyuyan bir yanardag gibiydi bu ~orak lopraklar.
BaSln1 avu~/anna aiml1
heybetli bir heyke/ gibi
ta .. tan'h oncesj YOlllu/an
Nemrut'a ..
aym gokten oo1aian.
Domur domur ~i~ekti de sen...
aym aga~tan tomurcuklanan.
Topragln susuz ~atlaklanndanfisklran ...
guzel
guzel bir yaSam,
Armagammrz ~ok guzel yolda$lar
ge/ecege mutlaka akacak
ogrettiginiz bu YASAM!
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Ad, ve Soyadl:Abdurrahman ZOGURLU
Dogum yeri ve )'111: Diyarbaktr, (65 yatilarlnda)

Adl ve Soyadl: irian GULER
Dogum yeri ve YJh: Siverek-Urfa, 1958

Olduk~a yurtsever biT aileden olan Abdur·
rahman ZOG URLU. daha ~ocuk ya&tan itibaren Kiirdistan"ln bagunslzhSl ugruna verilen
direni~lere katilarak yeti~mi~ biT insand!.
1925 Palu Gen<;-Hani isyanma kaulan
ailesinin isyandan sonra ugramgl bask! ve

Ulusal Baglmslzhk Miicadelemizin Siverek yoresinde de geli~ip taban buldugu 1979'larda Hareketimize sempati duyan irfan
G ULER. aktifbir sempatizan olarakgiicii oramnda \enlen her goreve ko~mu~. fedakarc a
~all~arak kitlelerin da\aya olan baghhklanm
anurmak i~in caba sarfetmi~tir.

ilikcnceJeri biZZ3t Ya4ayan vc diiljmana

ka~1

soylu bir kin ve nefretle dolu olan Abdurrahman ZOGURLU. Dogu \"C Guney Kurdistan'a da giunilj 'ie yillarca buradaki SaV3ljlO

Ozellikle de feodal e~kiya vetesi Bucaklara kalll verilen mucadele i~erisinde aktif
olarak yer alan irfan GULER, bu gerici
giiruhun etkinliginin klOlmasl ve te$hir edilmesi i~in ~ok y6nlii bir faaliyete atliml$ur.

ic;:erisinde yer almll/ur. 75 yenilgisinden sonTa

tekrar Diyarbaku"a donen ve klsa' biT siire
sonra da Hareketimizi tamyarak aktifbir sempalizan haline ge\en bu guc;:lli yurtsever

1980'de cunta sonraSI yogunlasan operasyonlarda tutuklanarak DiyarbakIr zindanlanna g6tiiriilen irfan GULER, davaya olan
baghhgJ.nJ da yine en iyi bir bi~imde burada
kanJtlaml~tJ.r, Teslimiyet ve ihanetin ka~l
smda yer alarak direnilli yiikselten binlerce
PKK'Ji tutukludan birisi olan ve zindanlarda
dahi s6miirgeci dii~mana boyun egdiren irfan
GULER, Mazlum DOGAN'la ba~layan, 15
Temmuz blUm orucuyla devam eden ve daha
sonraki y!llarda durmakSlzm devam eden
Dlrenis eylemierinin tiimiinde yer alml~ ve
sonu~ta s6ml1rgecilerin hedefi haline gelmistir.
O'nun direncini klramayan somtirgeci cellatlar, ~areyi EylUl 1984'te uyguladlklan vahlli
i~kenceler sonucu al~ak~a katletmekte bulmU$lardlr,

Kiirdistanh. tum ailesini davaya seferberetmilj

bask! ve iljkencelere aldlrmayarak sonuna
kadar direni~ten yana tavlr takmml~ur.
<;ok ~eyler ya~aml~ ve g6rmii~ bir insan
olarak 0, kurtuiu~un tek yoiu olarak PKK
onderliginde geli~ecek olan miicadeleyi gorerek, ne pahasma olursaolsun bu saflarda yerini
almakta gecikmemi~tir. Direni~~i bir aileden
olmasl itibanyla her d6nemde oldugu gibi,
cunta ko~ul1annda da siirekli baskl altmda
tutulan ve ya$ma bakdmadan i~kencelerden
ge~irilen Abdurrahman ZOGURLU, dii~ma
run hi~ bir istegini yerine getirmedigi gibi,
bagJ.mslzhga olan inancmJ da her f1rsatta
onlann yiiziine hayklran 6rnek bir yurtsever
olmu~tur.

Bu direni~~i tutumundan Otiirii, somiirgeciledn oldiiriicii darhelerine maruz kalan
Abdurrahman ZOGURLU, 1.6.1984 giinu
komaya girerek ~ehit olmu~tur.
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Adl ve Soyadl: (:etin AKKURT
Dogum Yeri ve Ylh: Alllea kiiyu-KI=lllepe,
1961.

Yoksul bir ailenin iYocugu olarak diinyaya
gelen Cetin AKKURT, olanakslzhklar yuziinden okula gidememi~ ve 'Yok gen~ yasta emek
giicunu satmaya ba~lanu~nr.
Kiirdistan'da devrimci miicadelenin yiikselmeye ba~lamaslyl a birlikte, kendi yoresinde
geli~en ve feodal kompradorlara kar~1 baslallIan saVaSlmm etkisiyle saflanmlza katlhp,
aktif bir sempatizan haline gelen CPtin
AKKURT, KlZlltepe ve Nusaybin'de kmal
alanda propaganda iYall ~ m alanna katllnus,
askeri eylemlerde giiiY1ii bir sava!j:CI olarak yer
almlSti. "KUK"catl.smalan d6neminde ~ehit
olan karde~inin amSlOa baghhg. da davaya
daha SIlo. sanlmakta goren Cetin AKKURT,
tUm benligiyle gorevlerine sanlml$. gU'Y 1ii
askeri yetenekleriyle yoJdaslanmn da takdirin;
alarak Nusaybin askeri sorumlulugunu ustlen mi$ti .
Y urtdl~ma 'Y1kng. silreye kadar bu gorev;
yiiriiten Cetin AKKURT. yurtdisl faaliyetleri

i~inde de bGyGk biT azimle iYah~ml~, en ba~ta
kendi yaplsma yoneleTek ideolojik-politik
geli~mesini sagIaml~, okuma-yazmaYl da bu
arr..da ogrenerek Marksizmi etiid etme ~ansma
da ula~nu~lIr.

Kongre sonraSI iilkeye donen gruplar
iiYinde yer alan Cetin AKKURT, yetmezlik ve
hatalanm bizzat pratikte a~ma yoluna ginni~,
Parti 'ya~amma uymada buyuk bir gayret
gostererek kendisini yolda~lanna ve halbna
kabul etti rebi lmi~tir.
24 Ekim 1984 gunu $lmak'm Gundike
Melle koyu karakoluna saldlTan HRK giiiYleri
He kolluk kuvvetleri arasmda ~Ikan iYatl~mada
ba~anh bir direnme omegi onaya seren Cetin
AKKURT, isabet alan kur~unlarla ~ehit 01mu~tur. Aym olayda dii~mana da agu kaYlplar
verdirilerek 4 asker6Idunilmii~, 12 askeryaralanml~, 3 adet G-3 silalu da kamula~lI nl
nu~lIr.

HAYATLARI VE MOCADELE YA~AMLARI HAKKINDA
AYRINTILI BiLGiYE SAHip OLMADIGIMIZ ~EHiT YOLDASLARIMIZDAN
iSIMLERi BELiRLENENLER ~UNLARDlR,

~erif AKKUS

Hiisnii DURAK
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