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Yayınevi notu
Tarih, bütün bir geçmişin muhasebecisi ise,
arşiv de onun belleğidir. A ynı zamanda geçmişin
bilgisi, belgesi ve tanıklığıdır da.
Bazı gezginler, bozulmamış doğayı anlatmak
için "balta girmemiş orman” veya “insan ayağı
değmemiş toprak” deyimlerini kullanırlar.
Kürdistan tarihi ve dolayısıyla PK K tarihi de
dayandığı zengin arşivle birlikte böylesi bir ta
nımlamaya muhtaçtır. Kürdistan tarihi, çoğu em 
peryalist devletlerin arşivlerinde ve karanlık
mahzenlerinde ışığa çıkmayı beklerken, PK K ar
şivi yavaş yavaş açılıyor. Bizzat önderliğinin sa
y ıs ız çözümleme ve anlatımları yanında yazılı
belgeler de büyük bir açıklıkla insanlığa sunulu
yor. Çekirdek kadrolarının anlatımları, rapor ve
değerlendirmeleri çeşitli yayın organlarında peş
peşe yayınlanıyor.
İyi korunmuş, dokunulmamış bir arşiv, tarafsız
bir tarihin olmazsa olmaz koşuludur.
P K K tarihini gösteren arşivin böyle bir özelliği
var. Yirmibeş yıllık geçmişin arşivi, sapasağlam
duruyor.
Yığınla belge, rapor, mektup, maliye cetvelle
ri, el çizimi haritalar, milis listeleri, ajan adları,
köy ve kasaba krokileri, bazen de solmuş siy ahbeyaz fotoğraflar. . .
Belgeler karıştırıldıkça ağır bir yük gelip
9

omuzlarına biniyor insanın. Çünkü bu belgeleri
yazan, bu planlan hayata geçiren, bu bilgileri ka
leme alan devrimcilerin büyük bir bölümü bugün
aramızda değil. Onlar büyük imkansızlıklar için
de, tarihin kendilerine biçtiği rolü oynadılar; im
kansızı imkan dahiline soktular ve kendileri de
tarih oldular.
Hiçbir kişisel çıkarı ve kaygısı olmayan bu yi
ğit insanların dokunuşlarını, soluklarını her an
hissetmek; onların bu paha biçilmez miras-bel
gelerine hakkını teslim etmek hem bir görev,
hem de ağır bir yük olsa gerek.
Yapış yapış olmuş eski sayfaları açıp arala
dıkça toprak, nem kokusu, devrim arşivlerinin
nasıl ve hangi şartlarda saklandığını da gösteri
yordu. Özenle, defalarca sarılıp bantlanan pa
ketler içindeki yazılar yine de ye r yer birbirine
yapışmış, bazen nemlenen mürekkep beyaz ka
ğıtların üzerinde usulca yayılm ış.
Günlüklerden anladığımız kadarıyla aç-susuz
geçen günler az değildi. Henüz H R K kurulma
mıştı. Maliye cetvellerinden , o dönemin sıkıntıla
rını ve değerlere yaklaşımdaki hassasiyeti: liste
lere geçirilen "1 adet sa kız " , "1 adet tırnak maka
s ı" veya ‘bir demet m aydanos"gibi masraflardan
anlamak mümkün.
15 Ağustos sevinci ve etkileri bu belgelere
sinmiş. Komutan Agit bu eylemleri büyük bir
coşku içinde değerlendiriyor. Eylemin yankıları
nı, eksikliklerini de açık bir biçimde kaleme al
mış.
Bu tarihi atılımın öncüsü olan Mahsum Kork
maz, geleceği en ince ayrıntılarına kadar düşü
nüp tasarlamış. Günlük planlamalar, militana
10

notlar, günlük harcamalara varana kadar her şey
yazılm ış. Ne var ki, bu belgeler birbirinden ko
puk. Belli bir sistemle tutulmadığı halde bu notlar
büyük bir planlılığı. ciddiyeti açıkça gösteriyor.
Agit. yanı Mahsum Korkmaz kendi el yazısıyla
bıraktığı bayrağı taşıyanlara altın değerinde
öğütler, değerlendirmeler sunuyor. Bazen eleşti
riyor. bazen de özeleştiri veriyor.
Onun el yazılarını okurken hem onu daha y a 
kından tanıyacaksınız, hem de tanıklığını yaptı
ğı. öznesi olduğu bir tarihi kesitin esintilerinde
genlere uzanıp bugünleri daha iyi anlayacaksı
nız.
A R G K M erkez Karargah
Basın B irim i

ıı

■•

Önsöz
Yaşamak hızla, nefes nefese gerçekleşiyor. Kürdistan top
ı akları b inyıllar içinde kimi dönemlerdeki gibi yine yeryiiiinün yazgısını değiştirebilecek olaylara sahne oluyor.
Doğası gibi acım asız, doğası gibi sevinçli, doğası gibi an
laşılm ası zor insanları, b ir yoketme ve yaratm a savaşı içindcler. İnsan burada yeniden, Kürdistan doğasının kanlı ça
murundan yeniden yaratılıyor. Gerçek, burada her yer ve
amankinden daha keskin b ir bıçakla zıtlarına ayrılıyor.
K ır yandan yaratm a eylemi içerisinde tanrılaşan insan, saı </\//z ateş ve dumanı, yenilgi in iltileri ve yengi haykırışları
u mden yükseliyor. O le yandan tarihin tanıklık etmediği öl*, ı'ıde ağ ır bir düşkünlüğün de hızlandığını görmek mümkün
••lııyor. H er şey ve herkes, yazgısını zamanın o eski köylü
durgunluğundan şiddetle çıkararak, büyük bir hazla yaşa
ma va başlamış, kimi zaman yakın mahkumiyetinin gerek
irle rin i toparlarken, kimi zaman da tarihsel b ir yargılam a
i\ m ispatları bir araya getirmeye çalışıyor.
Müthiş b ir hesaplaşm adır bu. Geçmiş ile gelecek, günt/ı lik insan eyleminde kolaylıkla görülecek biçimde hesap
la )! yor. Savaş, bir anda ve sürekli, görülmedik bir hızla ve
inanılmaz biçim ler altında ortaya çıkmış ve hâlâ devam
•ılıyor. B ir an da ve sürekli. Herkes bu a n ın içindedir. K a 
rt

çınılm
ası'/giderek herkes ve her >
sev
olanaksız o/an sa5
r için
;
yaş. lek tek kişilerin yazgısı olmaktan çıkarak. bütünlüklü
b ir yazgıya dönüşüyor. Bu. bir halkın yazgısıdır, Bu. bir
halkm kendi yazgı sı m gerçekleş! irm esidir Ve gerçekleşi
yor. ..
✓
Bugün buradan. Kürt halkının yazgısını haykırdığı bu
amansız dağ yüksekliklerinden gerise bakarken, tarih için 
de fırtınaya öncülük edenlerin siluetlerini görebiliyoruz,
/am anın sisi içinde neredeyse sürekli, ama yalnızca sava
şın insan yaratıcı yanını kendilerinde keşfedip uygulama
yetisine, ulaşanlar tarafından görülebiliyor lor. İşle orada
lar. geçmiş ve geleceği şehit gövdelerinden b ir vadiyle ve
onların gözlerinden gelen bir bakış köprüsüyle b irleştiri
yorlar. Savaşı amansız sürdürenler için, onlar hep ufuk çiz
gisinde b ir yenle durur ve yaşamın amansız oluşumunu i:
ferler. Ya da. bugün hâlâ savaşanlar için geçmişin ve gele
ceğin bu ışıklan heykelleri, her zaman görünür dürümda
lar. Tarih içinde sürekli görünür olmak, sürekli duyulur ol
mak yalnızca onların ulaştığı b ir varolma düzeyidir. Böylesine b ir sürekli varolma biçimine, böylesi bir ışıktan hey
keller o/ına gerçeğine ulaşmanın bedellerinden sözetmeye
gerek var m ı? Savaşın yıkıcılığı ve yaratıcılığının ne an la
ma geldiğini de. aşağı-yukarı herkes bilmektedir. Ancak
bazı gerçekler vardır ki. onlar ancak yaşandıklarında an
laşılabilirler. Bunun dışında bu gerçeklere herhangi bir
yaklaşım la bakılamaz bile. Çünkü büyük ve tarihi etkileyen
olaylar, her şeyin içinde yanar durumda olduğu bir ışık
kaynağı gibidirler. Sıradan b ir yaklaşım la bugiin Kürdis
tan'da süren savaş gibi bir gerçekliği anlam aya çalışmak,
çoğunlıı.k/a öldürücüdür. Bu. gözleri ışığa alışkın olm ayan
ların birdenbire güçlü b ir ışık kaynağıyla karşılaştığında
kör olmasına benzer. Ancak ateşe benzeyenler, ateşten ger
çeklen anlavabi/irler. işte bu ateşten gerçekliklerden en
yangını, en amansızı da. A git'tir.
O ’nu. Kürdistanlı olan hemen herkes, afişlerde veya her
14

i s \ğuslos'ta devrimci-yurtsever bas m-yay m organların
da: ikan, b ir eli ka/aşnikofunıtn namlusunda. ufuklara ba
ht: heybetli resmiyle tanır. Daha yimı/iden sayısı belirsiz
\e; ><O'nıı anlatm aya çalışmaktadır. Yine G abar dayı.
\git' in adı anılmadan hatırlanmaz ve. dile yelmez. Yine sa\ı\ ytire ve öyküye konu olmuştur O. Hemen her savaşçı
■:'unu yüzünü ezbere b ilir veya resmim yanından ayırmaz.
<'<mr savaşçılar 'A git e ve Başkan'a inanıyoruz " derler,
ti rke\ için ayrı b ir efsanedir. ayrı bir semboldür Agit.
ffnrkes için değişmez olan tek doğru ise. O ’nun henüz süt'■•o yavaşla gerçekleşmekte devam ettiğine duyulan inanç
lı: Bunun dışında ise. O ’nun bu kadar çok yürekte ve beı inde hangi düzeyde bir varoluşa kavuştuğunu kestirmek,
hczcn mümkün değildir.
f-.vet. bugün biz Kiirdİstanlıların savaşla bir fırtın aya tu
ndan yaşamında gerçekleşmekte olan O ’nun ta kendisidir.
\aredeyse bütün şehitleri kendi varlığında temsil eden bu
idivtjk savaşçı. giderek biiıün yaşayanları da. belli ölçüler
di havle bir sürekli varolma biçim iyle temsil etmektedir,
lam lar, bizim bugün yaşadığımız şeylerdir. Aııeak bunun
tik adım larını, başta Başkan A PO olmak üzere yakın silah
arkadaşları dışında, hemen biitün hafızalar neredeyse
unutmuştur veya böylesi ilk adım ların neler olduğu sorusu,
bugünkü yaşamımızın kar f ırtın aları içinde, unutuşun bea : örtüsüyle kapanmış gibidir.
iöS4 yılının 15 Ağustos günü. Kürdistan m dört yanma

gülerek dünyaya yayılan o muhteşem çağrı Eruh cam isim ı hoparlörlerinden yükselmeden önce ııeleı olmuştu? Bu
aı . ıs ıl yakalanm ıştı? Biiıün b ir halkın yüreğine giden yol
n<mİ bulunmuş ve hu zorlu yolda atılan adım lar neler p a
hasına gerçekleşmişti? Veya sonradan bu savaşa ilişkin
•durak yaşanacak her şeyin O ’nıın yaşamının detaylarında
bulunması mümkündür. Savasın bugün yaşanan bütün acıüıruım. bütün öfke ve sevinçlerinin ilk işaretlerinin O n un
/ 1 süreli gerillacılığında bulunması mümkündür. Tarihte
15

paramparça. edilmiş h ır halk gerçekliğittde.n sıyrılobilen
'her şey. cihette komutanı Başkan A PO 'n Jjn o çimlerde, he*
nû2 nlşvym halindeki de.ha.smd.an geçerek, gelip O'mm ya 
şananda. birleşm iş ve yen id e,n h ır tah/m olarak patlam ıştır.
Yum. Onda, gerçekleşen her şeyin, sonradan da gerçeki eş
meye devam edeceği inere, hepimiz için nemdeyse u laşıl
ma2 denildikteki Baykan A PO de y<)ldaşfiğinin, b ir ifadesi,
olduğunu, b ir kuz daha söyleme w. gerek yok. N asıl ki Agit
ve Başkan. APO . D iyarb akır zindanlarında teslim alınam a
yan ve şahadete, giden yoldaşlarını 15 Ağustos Atılım ı ile
\yıyamakta daha yüksek b ir düleye çektilerse. Başkan APO
da A git in şahadetini ancak onhinferce, savaşçıyı saat saat
ömrünü, adayarak yetiştirdiği M ah sum Korkm az A kade
misi. ni gerçekleştirerek karşıladı ve devam ediyor. Bu t.nantInun yoldaşlık da. bugün hâld bütün çıplaklığıyla lıe.pı
nuzın gözien önünde, sürmektedir ve denilebilir ki, eğer
Başkan A PO her şeye, rağmen he mu. yayıyorsa., bu yoldaş
lığın gereklerini karşılam ak içindir. Yine, denilebilir ki Baş
kan A PO , gencecik tarihindeki bütün o büyük yoldaşları
gibi, onların hepsinin yoğunlaştığı b ir ışık heykeli olarak
va/vlnmyt. sürdürüyor. Bunların, tünül iç içe geçmiş b ir ha
yatlar hürünü olarak, bugün Kürdistan denen bu topraklar
üzerinde., belki de gezegenimizin yazgısını etkileyecek h ır
savaşımı bütün şiddetiyle yürütmeye, devam ediyor
Bu nedenledir kı. Başkan A PO anlaşılnuıksum , A git in
anlaşılm ası mümkün değildir. Y/ne diğer şehitlerin eylemi
ile birlikte Agit ın eylemi doğru anlaşılm adan. Başkan
A PO yu da anlamak mümkün değildir. Bunlar, etle tırnak
gibi birbirlerine, (o inanılm ası güç. yoldaşlık, arkadaşlık
bağlarıyla.} bağlı gerçekliklerdir. H içbiri kendi başına var
olmaz çünkü, bunlar bütünlüklü hır tarihtir, bütünlüklü bir

s iiıv .ç ıir
Bu görkemli sarih abideleri hiç de öyle yaldızlı, cila lan
mış b ir gerçekleşme biçimine sahip değildirler, plinizdeki
kitabın en önemli h ır amacı da. bu anlamda b ir vurgu yap
lfS

mak(ir. Bölün höyük önderlik ve şahadet gerçeklen, aslın 
da bütün sayaşçı lo r ıitkine bazen ay ırdedilemez derecede
çok benzeyen gerçeklerdir. Ancak antantı fark ı, yaşam ları nnı v<; yaşam larına ilişkin savaşlarının b ir hedefi olarak ,
am açlarına sarsılm aı bağlılıklarıdır. Bu anlamda bir
tın la n diğer an farından ayrılm az, hır tek hedefe varmaya
yönelik b ir zincir olarak birbirine eklenir. Bütün insani du
yarlıkları ve yetenekleri bu amaca varmak için harekete
veçinJ.nuşUr Bunun dışında bizlere son derece, tanıdık ge
lirle r an laşılır ve nettirler. Anlaşılm azlıkları ise. ancak Inun anlayışsızlığım ız derecesindedir. Bütün bu sade ger
çeklik!erin ne demek olduğunu, çok somut olarak Agit ten
çer ye kalan her şeyde, görmek mümkündür. Yine de diğer
binan büyük şahadetler gibi, onun şahadetinden geri ve. ka
lanlar, özel eşyalar ve yazılar olmaktan çok. yaşayan ve
he/dmizin günlük ola/ak hissedebileceği bir yaratm a sava\ı sürecidir. Bu anlamda her Kürdistanlı'nm bugünkü yaşa
mında onların çok belirgin izlerini görmek mümkündür.
Yukarıdaki satırlarda Agit i. yeni doğan bir halkın yaram darından bin olarak, geçmişle birlikte, bugünü ihanete
\e derin bağlılığa dışkın bütün yönleriyle aydınlatan görü
nü/ bir ışık heykeli olarak amnıştık. Sonuçta, elinizdeki ki
li ıp hu ışık heykelinin kısa bir tasviridir. O nun bütününü
çörebilmck için gerekli olan ise, G abar D a ğ ı'm daha çok
yaklaşmak ve onunla bütünleşmektir

Mezopotnıya >uyudun
Murt 1997
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"Tarih içinde sürekli görünür olmak, sürekli duyulur
olmak yalnızca onların ulaştığı bir varolma düzeyidir
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f 'mudiin, güzelliğin elçisi
Mı M alım ııd R esu l
IStalısum Korkm az da biıcok arkadaşı gibi. vlirecini
K ıırdisun dallarında bırakarak wgerici
bir süre için
ülke dı>
>
m.ı çıkmıştı. Ortadoğu alanına geçmişti, geç.içiydi, ama
, ıik- cjc; bir kimlik gerekiyordu.
Mir laıudıifa
bir vesikalık fotoğraf
verildi.
t, sivalı-bevaz
m
/
*
W
lamdık, birkaç gün sonra elinde kimlikle çıkageldi. K im li
ni d/erinde. Malı su m* mı fotoğrafının sağında "A lla h 'ın
\dıyl(/" diye bir yazı vardı. Aslında lam anlamıyla bir
l tunik de değildi. B ir lamıma kartı, bir belgeydi. M a lı
nın >m ‘'Agit'ten sonraki ikinci takma adıda ilginçti: Ali
M.ılıiMud Resul.
\l "yüksek" anlamına geliyordu. Mahnuıd, "d eğerli
‘ vuırı/i" manasındayılı, Resul'un da cifi manası vardı: biri
I• \ M in b e rin sıfatıydı, diğeri ''e lç i"ye karşılık geliyordu.
S;;iikı kimliği yapan tamdık, bu Özelliklerin Mahsum'da
bulu ı.ın özellikler olduğunu biliyordu ve sanki yıllar geç
tikçe bu isıııin yüklendiği manaların daha açık görüleceğini
Mıhının

etmişti. Onun, umudun ve inancın elçisi, avdınlı21

um. vıiksck delerlerin habercisi oidu&ııntı hu tanırım bel
peşine, imleyerek kanıtlamak istemişti.
Ali Mahmtıd Resul, hu kimlikle epey dolaştı. Eğirim
gördü. lanışroalara kat .İdi. planlamalar yaptı.
Kim lik .5 Eylül 1.982 tarihliydi. Kimliği Irak Kürdistan
Sosyalist Partisi vermişti. Belgenin geçerlilik süresi üç. ay
dı. Belgede.
Ali Mahımıd Resul*a yardımcı olunması da ıs
t/
lenivoıtlu.
Mahsum Korkmaz.• Ali MaJımud Resııl kimliüi
*
G
ile Lübnan’da, Filistin’de kaldı. Bu kimliği üç aydan daha
fazla, bir şiire yanında taşıdı, ülkeye gelirken de atmaya veva
adı. sakladı.
V vakmava
4
J kıvam
J
A g iı'in bıı si yalı-be yaz. ve. soluk fotoğrafında Mazlum
da vaırl.t. Batm an‘da onu devrimcilikle tanıştıran: Kültleri,
Kürdislarf’ı ve ö/.uüılüvrü
sıman
W*
u# elde, etmenin ”>ec<7e’'sini
J
ilk öğretmeniydi çünkü. Mazlum, Malısum'la ilk konuşma
lardaki yoğunlaşma, dikk.ıt ve ilgi düzey ini tespit etmişti.
Mazlum, onu Kemallere, Havillere anlatırken; "oldukça
ytite.iw.kli . çirişken ve am fin b ir arkaday. iyi. b ir komutan.
ıvi.
hır halk önderi, o la b ilir" demişti.
•
*
Büyıik bir ülke sevgisi., özgürlüğe olan inanç, halka, ve
kendine uüven özellikleri cok a.cıkca görülen Mahsum
Korkmaz bıı güzel özelliklerini Başkan A P O ’ntın somut
t

v-/

9

?

t-

plan ve perspektifleri ile yoğurarak mükemmel bir komutaM

na dönüştürdü. Önderlikle geçirilen hu ülke dışı süreci
'dem irin övıİlm esi" ya da "çelikleşm e" dönemi olarak ad
lamlmnak mümkün.

E n kiiçiik işlerin dahi plan lı olm alı;
devrim cilerin boş anı olm az
Agit'in e.l yazıları arasındaki e.n ilgi çekici notların ba
.şmda günlük ve haftalık planlamaları geliyor, kolculuklar
dan tutalım yemek
yemeye,
haber dinlemeye,
eüitim
ve.
*>
*
•
•*
o
tartı sınava.
i
•* > dinlenme ve kadar ıri'miin her saati titiz bir biw

vimJ*: kullanılıyor. Onun z.ıınam kullanma konuşunda şon
Jn e e e "cim ri" olduğu, yazdığı bu notlardan çok açık bir
hiçimde görülüyor.
\ l' i *. tek başına da olsa, küçük gruplar haiınde de olsa
pimin planım, akşamdan yapmayı alışkanlık haline getir
ıııişiı. Îki-Liç. kışı de olsalar eğitim mutlaka görülürdü. Her
j'iııı mutlaka okunacak şeş ler bulurdu. Agit in yaşadığı döım ııtk bütiin geril.laian.ii planlamalar yaptıkları ve bunıı
rıııılüklerine işledikleri, el ya/malarından açıkça görülümu

17 Aralık 19S3 giinü MahsıımTın günlük planı söv ley

di:
S.(10: Kalkış
«XJQ: B B C . kahvaltı
8.50: Noı yazımı ve tüzük ekinin okunması
13/10: Yemek için bekleme
2.50: Yemek yenildi
030: Tüzük okıııulıı
s d; Komşularla sohbet; haber dinleme ve. parti yazısı
nın bîr bölümü okunmuştur
9.15: Haberler
9.30: Yatma
Agü. grup komutanı olmasına ve esas olarak çalışmaları
koordine ve planlamasına rağmen, bu yoğun tempoda ma•« iri .ıramıyor, arkadaşlarının yaptığı her görevi o da ek
İm çaba ile tamamlamaya çalışıyor. Odıın kırıyor, nöbet tuiııyoı, inceleme-araştırma çalışması yürütüyor.
İşte, 9 Ocak 1983 tarihli plaıı: 7.30 kalkış 7.30 8.00
kahvaltı, 8-11 inceleme çalışması, 11 I 2.00 odun kıınia,
I ’ I 1.30 yemek, dinlenme, 1,3.30-17.00 inceleme çalısına
■
ı 17.30-18.00 -•veme.k.* 18-22.00 arkadaşlar
ve Abbas ile
*
m

şıiü konulan konuşma, 23-30 yatma, 03-4.30 nöbet, 4.30

yatına.
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“ Siyasi konuşm a istem iyoruz"
1'k.K nin ilk kadrolarının (îiiney Kiirdistan’daki önce
lıklı iıcdetleri eğilimlerini yürütebilecekleri iistler bulmak
tı Ihımın yanında Güney'deki Kürtlerle /amana yayılmış
bu ilişki geliştirme planlanıyordu. Onlar, bu parçadaki
Killileri. Güney Küreleri de "P K K partizanları.' nt bilmi.mi ummuyordu. Ama bu ilişki biçimi değişmeli ve gideı. k geliştirilmeliydi. Çünkü P K K programındaki temel iII icı.’eıı biri de “ Bağımsız. Birleşik. Demokratik Kürdi s<ııı

hede.fivdi. O halde G üney’deki halk ihmal edilemez-

dı.
Vbhsuıvı Korkmaz 18 Aralık 1982 tarihinde günlüğüne
im ilişkilere başlangıç sayılabilen anılarım yazmış. Şöyle
mılaiıyor:
G rup halinde R o ja n d a n ZSve üzeri Şii n o ' ya saat
II h l’da vardık. K D P teşkilatında öğle yemeği yenildikten
«»ma '‘Kiraz la birlikle alışverişe çıktını. Biraz gecikmeyle
.İMiıdıiğüımizde, bizi sınır köyüne götürmek için bekleyen
u.ıhanıijLin sahibinin yakınmalarıyla karşılaştık. Kısa bir
ıl ıı.t çabasından soına yaklaşık 30 dakika süren kısa volenhıkla ly 'ın ıu rf köyündeki K D P makarasına, şoförümüzün
I* ıııhı 11 edildiği biçim iyle peş merg e sorumlusuna teslim
dildik. Araba sahibinin istediği 500 tümeni (fazla olmakla
I* lahor! adamın zararını dikkate aldığımızdan
dolavı.
w-•* 1 verııırmc diretmesini uygun bulmadık. Çünkü bir gününü bize
ayırmıştı..
Makarada kışa bir sohbet konuşması içinde Selim ,
h ııkiye Kürdistan inin niifus. coğrafik ve sosyal farklı
lığım. önderlik dıırnıunıı izah etmeye çalıştı. Fakat pe.ş-

t

I im :.: Km ın Sarık.. Tem muz 1985 tarihinde. P e rv a ri'n in Phubekran
imle düşman g ü çle ri yiv g i r d i l i çan.anada şehit düştü.

. -

nıcı e d e r in ... kövlü onavl.ınıası biçiminde lad a ilai cöş
tl'

H

S

V*

tem i olmadı. Pesınerge sorumlusunun bas sallaması ve
heı* se\«?
idraksizea
'«ver in le d ir... karşrlıeı.
Aksam
iv*
ı
j
»ve*
ineğini yedikten soma kervanlar için yer olarak ayrılan
köviin
camisine •vollandık.
Selim le karşılıklı
sohbet bi
••
*
■
çiminde, başlayan konuşmalarımız, iki K D P ’nin çatış
maları. İran’da Kıırl toplununum bugünkü durumu hak
kında konuşuldu.
G erilik sorununda... ne lüı *vgücün
te>
mel alınacağı. K D P nin ilişkileri,
konumu vb. tartışmat
laı gelişi güzel, yönremsiz. şekilde, ikimizin de dikkats v Jie iv lo . biraz serıleşmevlc birlikte fazla sürdürülmedi.
Daha sonra yai.şı namazını kılmak için camiye doluşan
köylülerle konuşmamızı Selim işledi. Ben de kendisinin
\eva başka arkadaşlaıııı da konuşabileceğini söyledim.
O ara Biıaz. bir köylü topluluğunun yanına gitti. Konuş
ma ortamını yokladı. I akal bir köylünün 'yi.yuyi kon.uşnuj/arı.n vapt/nıavm ı ü tem iyo ru z’ demesi üzerine geri
yanımıza geldi. Selim bazı teşebbüslerde bulundu. Tam
konuşma ortamı açılırken. Selim in, parçamızın özellik
lerini, yurtseverlik vb. propagandasını vapınaya başladı
ğı aıı. köylüler konuşmayı dini ve gereksiz yöne kaydır
dılar. İşi alaya almaya başladılar. Selim in bozulması
lavda vermedi.
Köylüler dağılmaya başladılar. Köylünün biri kapıdan
çıkarken alaycı bir dille, la/la anlaşılmayan bir Ial: .söyle
yip dışarı çıktı. S e lim in He dedi' diye sorması üzerine
'alay ediyor’ dedim. Kendisi bu /avalılıgım gösterir, bu si
zin hüsııünivetinizdir
dedim. Bövlece
havli
bir ton•'
••
*'
Veerein
- V'
da, karşılıklı
kısır bir tartışma
ortamına. Yanımızdaki
arka>
-»
*
daşları düşünmeksizin sürüklendik. Geceyi nöbetle geçir
dik.
19 Aralık 1982. 20 Aralık 1982 günleri yine yola çık
mak için bekliyoruz. Köylülerle daha sıcak ilişkiler içine
girme çabamız oldu. B ir loplulııga hitap edecek şekilde ko
2(i

nıışmaır oklu. B iz e yak laşım ların ın şoguk olduğunu
hl>P -vc olan düşman
duvsnjjarın
biiıün halka karsı
>
«• b/
•» olmam.im gerekliğini. yenilgilerinin Kürt sorunun bilimi anla
ıııııı*ı gelmediğini; mücadelemiz vc. kardeşlerimize olan ihh \ .ııja ım / vb. konulan özlü anlatmaya çalıştım, içlen ya
lı ılımalarım uslu örtülü bir tarzda inılıa elliler."

İlk kanıp kurm a çalışm aları
K ıı/cv’c
girebilmek ve belli bir süre askerı-siyasi
eğili^
V/
•
v.
mı laiTT.-ınıJamak iciıı
Günev'de
bir üs kurma zorunluluğu
>
*•
e.4
,mb İmkal bu sortin Öyle kolay çözümlenecek bir sorun
■la değil. KDP. Y N K , IK F ve diğer örgütlerin en azından
k.ıişi çıkmamaları, rahatsız olmamaları gerekiyordu. Çün-

1 u 1’K K ‘nin kamp kurmak işlediği alanlarda bu güçlerin de
kampları vardı. O donem sözü edilen bu örgütler Sad■l.ıın’trı baskılan ile karsı
Fakal P K K »vew sröre
> karsjvavdılar.
5 * •*
•ııl,11 daha büyük olanaklara sahipli, onların silah sıkmtılan \.)km. PK K ııin çok büyük bir silah ve cephane ihtiyacı
udi Onların para sorunu yoklu. P K K 'b le r kıi-kaııaaı ge. ııııııcK zorundaydılar. O zamanki hitap şekliyle bu öıgütIcı ’ rh'.f\"r.i parti sanlar" 1 ne ciddiye alıyorlar, ne de onlara
.11.1k bıkıyorlardı. Onlara göre P K K de diğer birçok örgüt
■ıhı sorunda ya lesliın olacak, ya da yavaş vava.ş tükenip
it İn ekli.
I .ıkai P K K kadroları, ilişkilere böyle geçici ve faydacı
hu •»izle bakınıyorlardı. Alandaki büıüıı güçleri hem ciddi .ıhyor hem de geliştirici ve kalıcı ilişkiler oluşturmaya
ılışıyorlardı.
\gM’m basında bulunduğu birim uzun sinsimler soıuıt

J

b#

*1

. mıdır "U jk I " denilen bir kamp veı i edinirler. Zap kıyısın•ı.ı. her iki yakasında sarp kayalıklar bulunan dar bir alan...
\ 1ıiii yine de kendilerine ait bir kamp kurmak grubu .sevin
dim Cijnkii arlık vosun bir biçimde askeri sivasi faaliyet
27

ler yürütülebilecek, düzenli olarak eğitim görülebilecektir.
En önemlisi de gelecekte önemli sonuçlara yol açacak,
Eruh-Şemdinli baskını gibi birçok eylemin tartışmaları,
planları bu ilk kampta yapılıyor.

Ve eğitim başlıyor
Agit 1983 kışında tuttuğu günlüğünde sık sık "kadrola
rın eğilim i için plan çalışm ası"ndan söz ediyor. Devrimci
mücadeleye katılımda tereddüt geçirmeyen onlarca arkada
şı "kadro" özelliklerine ancak yoğun bir eğitimle kavuşabilirdi.
O halde kadronun özelliklerini birinci ders olarak anlat
malı ve yoğunca tartışmalıydılar. Agit bir sonraki gün ders
te anlatacağı konuları özenle defterine kaydetti.

Kadro özelliği
a- Form asyon
Bilinç
Deney, yetenek
h- Meziyet
Feragat duygusu
Sorumluluk duygusu
Göreve bağlılık
Coşku, azim
Canlılık, hareketlilik
Fedakarlık
Duyarlılık
c- Çalışm a tarzı
İnisiyatif
Uyanıklık
28

Lılılıl. inceleme, araştırma, yorumlama, gelişmeleri ta(»«fr -.-lım:
rı.mlaına. programlama
isMİ* kıilolm a
'•«•içııı kurma
s . mhk;

çıkarma

ll kol i hareket
^*ıı«ıiiL’i olma
\yıi. hu başlıklar dışında günlüğünün kenarına sonra
mı <-k «»/ellikler dc ilave etmiş. Aslında bu notlar okunurı " iıeıkcsin bildiği ya da öğrendiği kadro özellikleri. Mebıı değil zaten. Başta Agit. günün devrim cileri bu
• iliklerin tümünü eksiksiz yerine getiriyorlar. Onlar ade■« hu «i/elliklerin pratik uygulayıcısı durumunda. Agit şöyu.ılıvnr diğer özellikleri; alçak gönüllülük, sınıf kiniı-.ııımı. sadelik. ınütevazilik, tutumlu olma, halk sevgisi,
t «ik külıiirıu halkla kaynaşma yeteneği, halkın sorunları
ı .<y unla kayıtsız olmama.
ihıiuıı bunları tespit ettikten sonra Kürdistan’da kadro
"i-i u/çımde de duruyor komutan Agit. Toplumun sosyoı Hİımel yapısı, düşmanın durumu, mücadelesinin niteliği
,* ıkm politik-askeri kadro tanımı verildikten sonra yane/ılinı ve belirgin özellikler başlığı altında da bir bölüm
•s1diniş. Mahsuın Korkmaz "yan lış anlayış ve eğilim ler
'■'tut:' başlığı altında alt başlıklar altında sıralayarak,
•imnJe hu konuların titiz bir biçimde anlatılarak ortaya
. »i-.u ıIm.ı.Nina özen göstermiş.

Yanlı.s an layış ve eğilim ler üzerine
i Ihıı sorumluluk-memur zihniyeti
’ l\ııii çizgisi ve talimatlarını kendi sübjektif niyetine
••ı \onmilama, uygulama
29

Belge no: 6
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' Dar pratikçilik, perspektif yoksunluğu, plansızlık
I Yöresel bağ ve Özelliklerin korunması
5- Deneylerden sonuç çıkarmama
(\ .Sekler tavırlar
7- Zorluklar karşısında yeterli direnç göstermeme
ıı- Kuralsızlık
l> Disiplinsizlik
» ■Bireyci davranışlar
K- Girişim zayıflığı
Kille ilişkisinde ve çalışmasında
b Çeşitli sorunları önleme ve gidermede
e- Kylemcie
Agiı. militanın bu özelliklerini anlatırken, en çok kendiıa>: bu özellikleri edinmesinin zorunluluğuna inanıyordu.
Bu -./ellikleri komutan önce kendinde başlatmalıydı.
/

cnin Öğretmişti

Sosyalizmi öğrendiği, araştırdığı dönemlerden beri Leiiü

e hayranlık duymuş, onun öğretilerini kulağına küpe

••lııı işli.
"H ır kadronun görevini, yapıp yapmadığı bir iistiine ve<•. <*ç/ raporla ö lçü lü r' diyordu Lenin.
A git İm sözü sık sık eğitimlerde tekrarlıyordu. Kendisi
•l< vapuğı işlerin raporunu tutmayı bir gün bile ihmal etmrdıği gibi bunları zamanında ulaştırmak için özen göstemv«hJu. Kısa mektuplar biçiminde de olsa mutlaka rapor
.1/v u d ıı. Lolan’da 22 Mart 1983 günü yazdığı 12 sayfa-

111 raporunda, grubun faaliyetlerini başlıklar altında tek tek
«It-ğcrlcndiıdikten sonra, bir maddeyi de kendi kişisel duru
muna ayırarak rapor etmişti.
•jöylc diyordu: "Kamp çalışmalarına katılımım zayıf ve yeu r\ r oldu. H aftalık değerlendirme toplantıları ve okuma
yı upfannm çalışmalarının az bir bölümüne katıldım. Bu top
lantı lan güçlendirici fazla bir katkım olmadı. Kamptaki yaşam

buyunca seyirci ve durgun kalma bende hüküm sürdü. Üç aylık
süreci kendi açımdan da değerlendiremedi/n. Okuma-inceleme
ve yazı hazırlamada, kampın genel temposunun gerisinde kal
dım. Hazırladığım seminer yazısı içerik bunumdan fena olma
masına rağmen, rahat detaylandımiada eksik kaldı. İşlediğim
konuların öneınli bir bölümünde geçmiş bir aylık ... pratiğimi
ve çalışma tarzım inceleme, eleştirme konusu yaptım.
Gene! çalışm alar karşısında seyirci kalışım amaçsız ve
benim açımdan yetersiz olmadı. Geçmiş pratiğim izi, örgüt
süz. plansız ve de. hep başarısız olunmasının nedenlerini
daha derin bir açıklıkla gördüm. Ve doğru çalışına tarzının
sistemini kurabilme, yöntem lerini kavram a: ilk uygulama
eksikliği arasındaki çelişkiyi, doğrulan yakaladım ve çöz
me gayretinde bulundum. Bunu aşacağım a eminim."

Belge no. 7
Agit kendisini böyle eleştirmişti. Kendisine göre bu
kadar eksiklik yaşamıştı ve kendisini "su çlu " buluyordu.
Yoldaşlarına, halka karşı son derece alçakgönüllü ve es
nek, kendisine ve düşmana karşı da bir o kadar sert ve
acımasız. Yaşam ilkesi böyle olunca içine girdiği hataları
kesinlikle mazeretlendirmiyor, hataları kabul etmiyor,
ama onları telafi etmenin bir volunu da mutlaka buluvor.
O zamanlar P K K 'd e henüz bugünkü düzeyde gelişkin ol
mayan eleştiri-özeleştiri mekanizmasında özellikle öze
leştiri ayağını güçlendirmek ve bunu kendi şahsında baş
latıyor.
32
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notlar tehlike an ın d a im ha edilm elidir ”

'• ıi çevredeki gruplarla ve “ ü st‘le düzenli bir habeıleş• i I iş I-.im içindedir, iletişim ağırlıklı olarak notlar ve ıııekıuf ı.Hİ.ı sürdürülmektedir. Önemli durumlarda ise rapor va#«[<«. I b u n l a r biri:
'

mal aıkadaşa/1 Aralık 1982
/ A id e n ülke içine doğru yürütülecek çalısına kap sa
i.trm ti, hedefleri konusunda gerekli talim atı, atandığı-

nı

\erden -:aıen almışsmızdır.
İte rde daha somut. gelişkin talim atları biz de size gön.ı, .‘tulereğiz, aynı zamanda bizim le de (Lo lan - R ajan )
t,d>de bulunuyorsunuz. Ira k güçlerinin durumu, ilişkile',1.' 11. d kın da ya mm zda ki a rkadas la rda n ö n b i Ig i l e r i
,i>. ıiu/ır\nıİ2 . KDR. IK P . IK S P (Sosyalist P a rti) bu dönenıı. m mt, ı. gelişkin ilişkilerd e bulunduğumuz güçlerdir,
ı o ,>,ir t ı b irim leri ile ilişk ilerin iz i iy i durumda tutmaya
. .ılıyn l\ D P sorum lularını güçlendirecek tavırlardan kai'iiJm nlıdır.
n e ile olan ulaşım yolu sürekli açık tutulm alı, da't.ı /•.-ıştüi kan allar açm aya uğraşm alısınız. Grup olarak
•11/ '.>■'/r a l verin sınırdan az b ir ötede olm ası gerekirdi,
it. .t yapılm am ışsa, şartla r elverdiğinde yapm aya çalı)lll
lyenan'gilin grubu hakkında kesin netice alınm alıdır.
ıtD \ verine yakın Irak-Türkiye köylerinde araştırm a yapın.
Hu D•unda K D P size yardımcı olmalıdır. Kendileriyle konuw

m

yıtı
/... u n u ; Ş,ıhın K la n ız ,
• y u t a r ın d a H e z it suyu ke narınd a düşman g ü ç le ri tarafından

,:.u t ■ı da yürüten 8 H R K g e rilla s ı ka ste d iliyo r. O la yd a 8 P K K ka•» • s K O P peşıne.rgesi şehit düştü
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Gönderdiğimiz iki adet paket ve başka bir örgütten o/an
adamı en kısa zamanda., hiçbir surelie bekletmeden, çok
güvenilir biçimde, hemen ... ya gönderin. Buketlerden kü
çük olanı önemli b ilg ileri kapsayan bir yazıdır. Mutlak şe
kilde korunm alı, tehlike durumunda da imha edilm elidir.
H içb ir suretle düşman eh ne geçmemelidir.
Yakınınızdaki bir makarada kalan beş kişilik D elil grubu
He ilgilenin. Yeni gelen yayın olursa kendilerine gönderin."
I). Selam lar
Agit
Kam p Ç alışm aları
1983 yılının başlarında. 6 Ocak ta kamp çalışmaları da
yavaş yavaş düzene giriyor. A git günlüğüne ve yazdığı
notlara bu çalışmayı detaylı bir biçimde planlamış.
Başlıklar altında çıkarılan kamp çalışma planı şöyle:
Tartışma toplantıları: Her grup haftada iki toplantı yapa
caktır. Toplantı süresi bir öğün olacaktır. Uzaması halinde
bir diğer toplantıda devam edilecektir.
K on u lar
1- Duı um değerlendirmesi
a- Mevcut koşullar (genel, özel)
b- Çalışma biçimleri (özel)
c- Eksiklikler
d- Öneriler
2- Kitle çalışması
a- İllegal çalışma biçimi: Şehir ve merkezi kesimlerde,
kırda
b- Legal çalışına alanları ve araçları
c- Kitlenin örgütlenmesi
c.
d- Kitle çalışmasında doğan yanlış eğilim ve giderme
yöntemleri

. <V sı ılı kiılc güçlerine karşı, pratikte yürütülecek polillkill.il
\ { ı-phc, örgütlenmesi
,ı

M»çim

ı» Cephegüçlerinin kendi aralarındaki ilişkileri
» ( enfıe-paıii ilişkisi
«I <'ephe-.şilahlı kuvvetler ilişkisi
l fabmaf
5 Kıi' fisiau'da savaş
.1 fek ııik

l» Savaş lipi ve ö/ellikleı i
« c rnjp yerleşme ve hareket tarzı
^ İç ve dış kurallar
fya ntf> tartışın a grubu

f•ır m, i. Ali. Yaser, Bedran. A. Kadir, Musa. Isa. Sadan.
\ (laydar. Sami, Şerit, Talat, Rıdvan, Hasaıı, Zeki, Şevki.
Kam p tartışm a grubunun 15 günlük çalışına program ı

ı SiMi (Silahlı Propoganda Birlikleri) hareket taızı:
alanlarında yerleşme ve barınma biçimleri
Iı-

Yürüyüşte alınacak tedbirler

« ' alışmalarda alınacak tedbirler
[Maniama
ı». l ylcnı. planlama ve hedef tespiti
Ih ■•/.otu: Mehmet Sevgal
h ,ı.k< \. K a d ir H a n çe r. /9S6’(lü şehit d iişu l.
\ f t ı u ı : e ü n A kkurt. J9$5 te şehit (iıiştii,
İ mi
Ç atışkım . 1985'te Ça/ıık'ta şehit (tüştü.
I 11uydur: 1985 'te D e ryiın 'd e şehit düştü.
Sııne \rahanh olup 1985't e Ş irva n 'd a düşmana esir düştü.
I n laf Suruç! 11. / 984 'te Ç u k u rc a ‘da düşmana esir düştü.
H a v a i: (aııin ... H ilv a n lı. 1986'da şehit düşfii.
Sı -M - Hefımct İn a n : 1987 veya 1988'de şehit düştü.
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b- Kitle çalışması ve eğitimin planlaması
c- îç eğitini planlaması
3- Örgütlenme
a- Gıup bileşimi
I)- Parti örgülüyle ilişki biçimi
c- Kille örgütlenmesi, biçim, araç
d- Haberleşme, kurye
o- Haber alma
F- Birliklerin savaş gücü ve kabiliyeti
a- Faktörler (doğal, yapay)
b- Faktör geliştirme kaynak ve yöntemi
Agit ülkeye girmeden önce Başkan A PO nıın tarihi söz
lerini ve ülkeye ayak basmanın değeri ve anlamı üzerine
yaptığı derin çözümlemelerini düşünüyordu. B ir de Maz
lum "u ve cezaevine düşen diğer yoldaşlarım bir an olsun
aklından çıkarmıyordu. Mazlum'un direnişi mutlaka dağla
ra taşınmalıydı.
>
*
Bütün bu sorumluluk ve görevleri yerine getirebilmek
ise ancak biiyük bir azim, fedakarlık, arzu ve planlama ile
mümkün olabilirdi. Mahsum Korkmaz bu nedenle günün
her saniyesine mutlaka bir işlev kazandırmaya, her dakika•f

P

V

yi bir anlama kavuşturmaya çalışıyordu. Kamp çalışmaları
nı bu nedenle biiyük bir titizlikle düzenlediler.
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Belge No. 10

"Ancak ateşe benzeyenler,
ateşlen gerçekleri anlayabilirler."

cu n tasın a k arşı cephe aray ışı ,
n\i;.nıe K arşı B irleşik D ireniş C ephesi

i ' J'.y liil
/

r;.v;2 yılına gelindiğinde Türkiye'deki faşist-eunia olı . ı i ı r-;ıiıyi ve kendinden emin planlarını hayata geçirmek
ti ıc y ıl<Ju. özellikle dışarıdaki kamuoyunun ve Avrupa
ı

| ıA-f liıı gelişmekle olan tepkileri karşısında cunta bir

. imi /fınısiı. ''D em okrasiye G eçiş in ilk adımı olarak
,, ınokvrıik b ir ortam da" seçimler yapılacak ve cuntanın
, ıpiınlıp anayasa referanduma sunulacaktı.
P K K :»«.* bu dönem bos7 durmuyor, cuntanın ataklarım ve
ı imi.o mı karşılamak için yoğun bir biçimde çalışıyordu.
\ 111.».,. -.ışisi güçlere karşı savaşan bütün örgütleri ortak bir
. |•Ilı-'.(c bı’ı araya getirmekti. Bu nedenle gerek Avrupa'da,
ı I (»nadoğıı alanında ve gerekse Kürdistaıı'da söz ko•ı .11 (îi j ij'rle.He görıismelcı siirüp gidiyordu. Birçok örgül
ün birçok devrimci, P K K kamplarında “ ağırlanıyor" olaı l.o ılçıısiinde kendilerine destek sunuluyordu. Onların
ı n \ Jcn ( iiiney'e. Güney'den Kuzey e geçişleri sağlaııı... kendilerine rehberlik de yapılıyordu.
!i

d; nemin en belirgin ve ciddiye alınması gereken ça-

ı ııı.ı .ı 'I*ejyizme K arşı Birleşik D ireniş Cephesi" çalışma
39

larıydı. Mahsura Korkmazda bizzat bu çalışmaların içinde,
yer alıyordu ve P K K adına sık >ik görüşmeler yapıyordu..
Bu görüşmeler .sonucunda birçok örgütün prensiple kabulü
ile cephe oluştu.
Faşist cuma 7 Kasım Ma göstermelik bir seçimîc icraatlannı daha rahat sürdürmek vc kirli planlarım ‘‘meşrulaştır
mak" niye.tinde.vdi. F K B D C ise bu seçimlerin gerçek anla
mim halka kavratmaya ve bunun için karşı kampanya yi'H
mı meye karar vermiş. çalışmalarını sürdürüyordu.

Agit 'in
F K B D C cuiına kalem e aldığı, bildiri
Türkiye vc Kuıdistan halklarına!
İSli kanlı, ağzı salyalı.. A BD ihraçlı. faşist icıaatlr \2 E y
lul sömürgeci faşist’ Türk cuntası., iki yıldan beri hal klan
miza karşı yürüttüğü sindirme vc imha savaşında kirlenmiş
kanlı savaş elbiseleri iize.rine, beyaz elbise, ç.iyme. çalışma
larını yapmakladır. Bununla kendini yasallaştırmak istiyor.
Bu kurumlaşmayı meşrulaştırmak: talan, sömürü, baskı uy
gulamalarını, oluşturduğu anayasayla sürekli ve doğal bir
işleyiş tarzıyla hakini kılmak yolunda, halklarımızın irade
sine sahip ve kullanmak yöntemi olarak referandumu ona
ya atmıştır.
İki yıllık yönetimiyle, emekçi halklarımıza yokluk, pa
haldik, işsizlik, talan, yüzlerce insanımıza ölüm, işkence,
en ufak hır yıııtsever-demokrar düşünceye, sahiptir diye,
vüzbinlere varan insana zindan, acı. öp/vası getiren fasisi:
cunta, temsilcisi olduğu, işbirlikçi-ıekelc.i burjuvazinin,
içinde boöiılmakla yüz viize. geldiSi bunalım girdabından
kurtulması yolunu açmak için, sınırsız sömürü talan vc kâr
>

W

»*

.»

* -m

W

b •

sairimmiş. Uşağı oidugıı. A B D emnervalizminiıı bolce uze
b/

1

S

W

U

I

b/

ricıdeki saldırı faaliveflerinin en aktif sücıi ve ülkemizi
“ çevik kuvvetler in bir lişsiı haline, getirme yolunda hiçbir
40

•ı min i \c tereddüvte olmadığını, hüyük bir cüretle yaptığı
•im
im

lıa/ıılık!?r ve. cuıiiainin başı Kcııau Evren'm son,
r.ıyı ı acıı im a gezisinde yaptığı konu şmal arda açıklan

ın ı ■11mlnçlv.r kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kendini
ı

| i >

ı l l . t ı n i N

İ ı r .

İ m.ı ve emekçi sınıfların emek mücadeleleri tarihi bo. m. ı ..ıhlanan gciişnıeleıie burjuvaziden sökülüp alınan
' *n<»nıık. sosyal ve demokratik, hakları, bir emirle roptan
n ılınuııs. hrçhir sendikal çalışına, grev ve toplu sözleş
• nııkaııı hiiTr.kdmamıştır. Fabrikalarda. komanda namlu
m i ,m

gölgesi adında işçilere, faşist Hj ı ie.r Almam yası de
mimle l*örülen açık köleleştirme yöntemleri ile çok ılıı-

mI luı ııereile işbaşı yaptırılmıştır, ( relimde artan dıırgıııı-

1ı

• ıllasltır sonucu birçok işyeri her yün kapanmakta, bu

, ıh itle çalışan binlerce işçi sokağa atılıp işsizler onlusuna
•i*»hal. eti i rü inektedir.
m ü ,nl köylülük geçim yapamaz durumda olup açlık
•ııdc, sefil, perişan, adına hayat den ilemeyecek bir yaşam
nluıiılmek durumunda bırakılmıştır.
I ut,ıık. orta üretici ve esnaflar her giin iflaslarla karşı ı

makı.ı. devlete sattığı ürünlerin birikmiş parasını alamaı ı rdıı. vergi ve iire.lim masraflarının karşılığını ödeve-

•••dıj'i için devlete borçlu bile, y ıkmaktadır.
\lnıııi'* maaşlarında,, alını güçlerinde meydana gelen diim binicice memuru amelelik, hamallık vb. işler yapmak
•ıunda bırakması yanında on binlere varanın da görev leI» n atrim-Kç sefaletlerini gün be. gün anılmaktadır.
ı »kullarda faşist-şoven ideoloji ve. emperyalist kültür
s*•/1ıı>*.ıı. gençliğe aşılanmakta, temel eğitim bu çerçevede
s. »ilinekledir. Öğrencilerin en küçük tepkileri okullarda
m

ıh mimlere polis-jandarma birliklerinin ıııiuklama ve da

s M-ıvla karşılaşmaktadır.
Iııııı basın-yayına karanlık bir sansiir uygulaması konu
...... Hiçbir serbest basın faaliyetine yer bırakılmadığı gi41

Belge no. 9

1*1 İm ma tamamen cuntanın yardakçılığı ve dalkavukluğu
>.•i'iııılmakry.dır. Genel olarak hiçbir kesime ve siyasal ku
lu .t gelişme imkanı tanımamaktadır. Toplum koyu, ka
mili. hır çıtanı içinde tutulup, cn ufak kitle birikimi ve
ı ••,n.iMiıaN ua bile tahammül gösteı ilmevip tamamen biunl» ı m* topluluklar arasında temas bağlan koparılmak is
ti ıııııek irilir.
l ıitdİNian’da mtuklaııma operasyonlarıyla devrimci avı
mim ııfır ;kfe. vahşi katliamlar peşisııa birbirini izlemekİn Halkımızca en kutsa) sayılan aile kurumu tahribe uğ•.ıiıhp adeta Kürdistan'da yasadıklarına pişman ettirilmek
ınp göçe /.orlanmaktadırlar. Birçok koy yakılıp yıkıl•

ı «i araçları. ürünler, evler sahiplerinin elleriyle yok

. n <ıılıııokc.vlıı*. Halkımızın namus anlayışı ayaklar altına
•'mm.ık kadınlarımız faşist ordunun erlerine peşkeş çektii .iim i -.iii Zindanlarda teslimiyeti kabullenmeyen P K K kadı.ııafi?ı*lan üzerinde işkenceler durmak bilmez şekilı dt \.ini ediyor. Direnişçi yoldaşlarımızın başeğmezliği,
•

»İni nafıasına halka, devrime ve partilerine bağlılığın
ıkfiıılriğ i karsısında paniğe kapılan faşist askeri cunta,

•ı•mil.ıı!a ha insanları ölüme götürmeyi göze alamayıp caI nicene volımu ı/lemeye devam etmektedir.
• ılo k e ş halklarımız yaptıkları bu olan sömürgeci-faşist
■ un Mim size kabul ettirmek istediği anayasayla **demok■mm, ı;r// dönüşü" bir safsatadan ibaretttir. Demokrasiye
ı m ıİmi; ş dediği şey. askeri-faşist diktatörlüğün çıplaklı. mı »mi: jy<: yarayacak bir örtü görevini yapacak; faşist si-

11 . oıummin biçimleri olmaktan öteve gitmeyecektir. Te•• l ı l ınk kapitalizminin ulaştığı düzey ve içinde bıılundııH hım.ilın•onanımda yaşamını sürdürmesinin tek yolu fa•/m oliîtifs' zorunludur. Bu noktadan geriye adım atılması
•lihilııülcmez.
• m anayasa ile oluşacak parlemento ve hiikümeı işbir
•.ı v ı lekele i burjuvazinin ekonomi politikasının devamını

sağlayacak, onu hayata geçinecek hirer uygulayıcı kurum
lar dışında başka bir şev olmayacaktır. Tiim siyasal-adli,
velküer simdjki cunta konsevi Liveler ince oluşan M illi Gü-

r

i

-

>

venlik Kurulu'ıııın elinde toplanacak, bu kurul en üst karar
ve yasama organı haline gelecektir. Kabul ettirilmek iste
nen cunta anayasası, düşünce, basın-yayııı özgürlüğü;
grev toplu sözleşme, miting, gösteri yapma, dernek ve sen
dika kurma haklarını büyük oranda kısıtlamış ve faşist dik
tatörlüğün denetimi alıma sokulmuştur. Getirilen vasalarla
emekçi ve orta kesimlerin ekonomik, sosval. şivasal gelişmeleri dondurulmuş, hiçbir açık ekonomik muhalefete bile,
izin verilmiyor. Askeri faşist diktatörlüğün hazırlamış olduüıı bıı anayasa üzerinde kurulacak bir yönetimin eskisinden hiçbir farkının olamayacağı, getirilen yasalar ve işleyiş
C

V

*

biçimlerinden
anlasılmahdıı.
Azsın,
ı
a
c*
' zor ve sönUirü tu fanmdan hiçbir yavaşlama olmayacak, tersine daha da artına
eöriilecektir. Halklarımızın elindeki son maddi birikimleri

v- *

de gasp ve lalan yoluyla tüketme noktasına götürülecektir.
Askeri faşist diktatörlüğün

"sivil yönetime çe.çif yap

ına ihtiyacını duymasının nedeni; içerde toplumun burjuva
kesimlerinde dahi ve özellikle de Avrupa kamuoyunda ar
tan hoşnutsuzluğu hafifletmek, beslemeli faşist oıdunuıı
sürekli yıpranma ve çözülmesini önlemek; Kenan Evren'iıı
son. Antalya şehrinde yaptığı açık konuşmasında da belirt
tiği eıbı bölgedeki ilerici gelişmeler karsısında müdahale
s-

w

c

C

>

>

ve saldırı amacıyla ordusunu hazır duruma getirmektedir.
Cuntanın kendi önüne koyduğu programın içerdeki bölü
münün gerçekleştirilmesi, ardından. A B D 'ııiıı planladığı
bölgemize yönelik askeri hareketler içeren ikinci dışa yö
nelik bölümü uygulanma safhasına sokulmaya çalışılacak
tır. Cunta son dönemlerde bu emellerini daha açık bir şe
kilde ortaya sermiştir. Şovenizmi alabildiğine körükleme
kampanyası açmış, Tiirk kamuoyunu bıı yönde zehirleyip
hedef şaşırtma çabası içindedir. Evet faşist cunta içerdeki
44

'• lı Ilı nın gerçekleştirme avunasım, anayasayla kabul el•Mİıı • »ıvle nokf^ilayıp. halklarımıza biiyıik yıkını ve acı
•ı• I maceralara atılma sevdasıyla hareket etmekledir.
1 n.m I vıcn 'ir son gezisinde, oının da işlirakıyla atılan
btı ıd I tıı kiyc' jfosa.nları bu niveliıı acık bir göstergesi
*■

.«

»-

ilil

I ılıkı\c. KüttSIscan ve bölge halkları acısından zor. sö• mu ı ıilıaın demek olan işbirlikçi-iekelci btırjvazmin çıı •»l.nım koruysak, bu sınıfın egemenliğini devletin ve
• ı •um m eıı derin hücresine kadar nüfus ermesini sağla• • ongoreıı, halklarımızı. altında tuttuğu boyunduruğu.
>ı« mh olaıak geliştirip pekiştirmesini kolaylaştıracak, en
•"u t lıak vc özgürlüklerimizin hiçbir tanesini tanımayan,
•inekçileri bir avuç para babasının zorunlu hizmetkarı
' ummı.ı dâşiiıen. asimilasyonun ve ulusa) baskının daha
ı. *»>ımlaşmasıııı amaçlayan anayasa, faşist bir anayasaıhı
Ihı .m.ıyasanın kabulü için 7 Kasım'da yapılacak oyla
dı lıalklan.nıızın cevabı "ftasvır" olmalıdır.
IhılI hıır.Kz için tek kurtuluş yolu, faşizme Karşı Birle
I hım ış v ep lıesi' ıı de tüm devrimci, demokrat; ilerici ve
'

-ı güçlerin birleşik eylemiyle faşizmin devrimle vı

1•t•Uıi a olacaktır!
kahrolsun askeri-faşist diktatörlük!
/.iler, halklarımızın birleşik direniş mücadelesi ile
" l.ııı.ıcaknr!
Vı asm Faşizme Karşı Birleşik Direniş Cephesi!
F R B D C - P K K - İra n - Ira k Temsilciliği
I I B I K ’ adına bu bildiriyi bizzat Malısuın Korkmaz ka' M' aldı. 7 Kasım 1982‘de yapılacak "referandum ' öııce• •• i. IK D P radyosunda okundu.
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4(Ş

i \ ı\an I 'A V .? giin ii yapılan toplantı
t . süresince kampta birçok toplantı yapılmış, birçok
, -ıı ,nu- sağlanmış ve bilgiler elde, edilmişti. Kadıo da ko•II ıı.ı yon- iyi bir eğitim görmüştü.
I •pl.mtu!;’. siyasal durum değerlendirmesi, talimatların
1 -ılı inlinim

i. sınır faaliyetlerinin düzenlenmesi, yeni

l .ılıştmıl.ırımn planlanması gibi konular yanında “ S u 
m durumu.“* “ " !A. arkadasın yanımıza gelme isteı "»m degeıicr.dirilmesi*' gibi ö^e! giindem maddeleri de
mu

M.b Süleyman, daha sonra devrimciliği bırakacak olan
ıhıl ı I ııeı**Ji. Zorluklar karsısında, sorunlar karşısında
M uini bir dum-ş gösteremiyor, zorlanıyordu. Sonunda
ıı mj'iıio dç yansıdı. Ve Agit'in notlan arasında yerini
ıtlıtı
I l ı toplantı öncesinde A g it'iıı tuttuğu notlar içinde
••ılı bıı bölüm de kamp çalışmasına, yani Lolan ana
I «ı111ı.ı ilişkin olanlardı. Agit. Lolaıı kampının mevcudu
mu
ı

it

.ıliılı-msı yanında K D P n in de bilmeyeceği, gizli
ı.ılaı.ı

yerleşme gerekliliğinden balıscdiyoıdıı.

hııtun Katk'.i'i
Âl
• •

Ülke içi faaliyetlerin işe şımr boylarına uygun bir biçim;
de dağılarak ve buraları geri üsleı haline semrildikten sonra
ivme kazanabileceği tespitini yapmıştı.. Bu görüşlerini top.
laruıda da dile getirdi.
''C e p h e p erileri, ön cep h e h a r e k e lim i g eliştiğ i, g ü çle n 
d i yi a n ım la sapla)ulaşa’, istikrara kavuşur. Hu \japdmadan
uzun süre k u lla n ıla b ile c e k sağlam cep h e p e r ile r i bulmak
jo r ola ca ktır G ü çlerin n itelik sel d u n u n u ve dtıpıujjunuzh
olan çe lişk ile r ve olum su? g elışm elen ia n etk ilen m eler ora 
nında f?02i istikrarlı a la n la r bulun a bilu

Cumanın peri üş olarak kullandı pimiz alanlara yönelik
olarak yeni engelleyici çalmalarına karşı b ir dizi önlem
arasında en belirgin önemde, olan i.ç yerleşme, faaliyû.tinın
hızlandırılm asıdır."
Agit, bıı nottan açık bir biçimde anlaşıldığı üzere iilke
içini ve oradaki faaliyeti esas alıyor. Gen üs alanlarımı]
esas çalısına yerine, konmamasına dikkat çekiyor. Bıı top
lantıda “ iç faaliyet planlam a s/' tartışılırken şöyle belirle*
melerde bulunuyor:
w*

“ Hakkari, Siirt. Van üçgeninde gizli siyasi iis çalışmaları
planlamanın birinci bedelidir. Çalışmaların sevk ve idaresi
başta İran-Irak sınırında yapılmalı, merkez birimleri alanın
içinde yerleşme ve yönetim olanaklarını yaratmalıdır. Uç
oeen şu
> şekilde
J

ayrılabilir:
•'

1- Şemdinli'nin Gerdi mıntıkasından başlayarak. Yiikso
kova nın doğusu, İran sınır boyu.
2- Oıamaı Dos ki mıntıkasından itibaren Yüksekova'mı
batısına kadarkı alan.
d- Çukurca ve Hakkari merkezinin Kuzey çevresi.
4- IJludere (Lak- J.)'den k u ze ye . doğru Be.yrülşebaj
merkezini çevreleyen alan.
5- Şınıak, Eruh ve Pervari ilçe sınırları bir bölge.
6- Merkezinde Başkale olmak üzere Kuzey de Gürpınar,
G iiney’*de Yüksekova şuurlarına kadar.

1in nıp olanı frak ve Iran şiriıHan.ndan açılarak hu
•ı. «iıit bölgelerine yayılma harekatım. bilinci ilerleme
•1 •ı nliiı.ık c»eğ£rkndiı*mek gerdcir. Bütün grupların
' ' , iı k hır rofcı.ada çakışımdan ecirken
ver.
üçsen
*FQ coö*
• 1 •inin oria noktası olan Hakkari merkezinin Kuzey vc
ı

m

1 "
1

ulıı Hu nokta, bökenin ortasında ver alması.

.'»Harının fciii!a.mlm.ayı.şı. elverişli arazi yapısıyla

. »*ıı huyiik ve gizliliğe uygun noktasıdır.
■»•ı.ulan vakanda belirlilen afr.ı çalışma bölgesiyle çev
.....

olacak hu nokra: faaliyetlerin vönet.imi ve deneti
W

•»

i* \ap.ıhıleeegi gibi, düşmanın kuşatma ve tecrit etme
- ' .»umulan kurluLabiİme olanağına sahiptir,
n

ılışma kolunun kapsamlarındaki sınır köylerinin

•■ " ı

' \«* kolların faaliyet merkezinde bulunan böyle
9

•

•• »i 'I ı.ıııııı \.ıratd m.ısının koşulları hazırlandığında birin
%

•'

• İm a

ıı

V.'

illi. im ı.T.r.amlamnış o la ca k tır.

alı anılara eş !.k halinde (Vot İp-M ııra d ive ilçelerinin

ı »ı mim la birleşCrgı şeritte hu-keşif grubu çıkarılabilir.
1 ı ti .lan (.'aldıran, Malazgirt ve Bulanık üreri Varıp “'ya
•I ı

aııa ıı

ııUrşmı hattı oluştunılabihı*.

1 d I ılt ıı Sımak, Eıııh, Baykan, Kozluk üzeıi Sason 'a
‘ ••••• hu ulaştır hatla oluşturulabilir.
Sason ve. çevresine.
7
ı
■»•

ı

•

a

•

nıhıı çikönlahiiir.

l

lan \rabk, İğdır, Tuzluca, Diyor üzeri K a rs ’a kaı ı. .m mim* boyunda ilişki sağlama, keşif hattı açma

•ı* " i . a yapacak bir grup gönderilebilir,
u-, m. ı aşamada gorevle.rle birlikte ele alınacak olan, bem< 1 n

.»içlere ilişkin keşif çalışm aları tamamlandığında,
uule Muş. BmgöL ve Kars yörelerinde üslenme, dar

• a . kiıdeMerini atama çalışması olan ikinci haıeket
'•»h »M İMslalılacakUr. Her iki faaliyet aşaması lamamlansavaşçı adaylarını çıkarma, ve gen ii.sler-

11 •

k

ı-

a

d

ı

n

v

e

inme alarak silahlı propaganda birliklerinin sayısal
U'l.ımnalıdıı/’
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(ilkeye giriş planını hu kadar kapsamlı bir biçimde ona
ya koyan Agit bu planın 1983 yazının sonunda tamamlana

bileceği hesabını yapmıştı.
20 Mart 1983 günü yapılan toplantıya Nlahsum Kork
maz geniş bir raporla katılmıştı. Yapılan planlamanın kaç
kişi ile yürütüleceğini de mevcut kadro yapısını göz önün
de bulundurarak düzenlemişti.
>
Buna göre grupların sayı düzeyi 3 ile 3 arası olmalı, bi
leşimlerde üyelerin kişisel, pratik ve siyasal özelliklerinde
birbirlerini tamamlamalarına dikkat edilmeliydi. Propagan
da. hareket ve inisiyatif kapasitesi yüksek tutulmaya çalı
şılmalıdır.
Agit, dönemin cezaevleı indeki durumunu gözden uzak
tutmamış, bu konuda da bir öneri sunmuştu: "C ezaevindeki
öldürme ve idam lara karsı misilleme am acıyla sınır yörele

rinden uzak, ana yolların denetimini saylayan karakolfarai
imha eylemleri yel ısı irmek için hazırlıklar yapılm alı. hede
fin büyüklüğüne yöre b ir veya iki grup luızırlanm alıdır."

"M a li durum um uz iyi d e ğ il ”
Büyük bir coşku ile ülkeye yönelen Agit ve arkadaşları
nın morali, coşkusu ve kazanma aı/usıı lamdır. Çalışmalar
da giderek rayına oturmaktadır. O günlerde tutulan "m ali
ye cetvelleri" incelendiğinde yapılan harcamalar ve alınaı
malzemelere bakarak ne denli zorlu bir süreçten geçildiği
örgütün ne kadar mali sıkıntılar içinde bulunduğu da açık
ça görülmektedir. Paralar. Agit'ın yanında taşıdığı çantadj
korunmaktadır.
13 Aralık 1982 günü Agit 'm yazdığı notlarda partiııiı
86 bin Türk lııası, 10 bin tümeni şöyle dile getirilmektedir:
"Hu akında m ali akm ağım ı: oldukça ciddi bir sorundur
Bu soruna çözmek için sın ır boylarında küçük b ir kısın
gruplarla soygun yapmayı düşündük. Fakat faaliyet akınla
50

,/ siatımdım önce. açığa çıkacağı için ve düşmanın dik, ' ut,dara irkeceğini, hu alandaki kitlelere yoğun batkı
. avım düşünerek böyle b ir teşebbüste bulunmadık,
ılı da uda ciddi yıkıntılarımız var. Başkan bu konuda
ın'celannuzı yaratmamızı ve yardımcı olam ayacağı. h <i ermişte, bataktın faaliyetlerim iz aksadı. Bııra-

■
uft '.dm vardım talep ettik, Jakal hiçbiri de pek yar'tır.ü Yanı bu sorun çözüm beklemektedir."
ıiıuZıı aider listesindeki her nesne en acil ve /o.it ' n\.f. l.»ı oluyordu. Gereksiz veya "lüks" denilebilecek
*

V

•t uf hu v\ :w
rastlamak mümkün deüil.
2 kilo çivi.
4 adet
J
w
f
.i'u >f ıde.ı defter. 40 adet kalem, 6 adet lastik ayakkai " ı.u-f .•»ıap. 2 adet sın çantası, 7 adet sigara... gibi,
ı ılı .imimin hu biçimde özetlendikten sonra Agit çöziiı

. -<'.ıva k o ✓M i v✓ o r : "Önüm üzdeki dönemde maddi kav.
: ■■yun ve finanse ye ri bellidir. B ir halk savaşının

huikm kendisidir. A vnı biçim de ulusal kıırtu•>.,>, •, tuun g e lir kaynağının temelinde halkın düzenli
.i. ■',// maddi ve m anevi katkısı yatm aktadır."

ı 11»/ .ı ..miada (ilkedeki örgütlenmemizin tahrip olması.
-

m. m

faaliyet alanına giren yörelerde, hareketimizin

ı kille ilişkilerinin zavıf olması, ilişki kurulan sıv

-*

i

ı •mu de aydın gençlik oluşu. T C niıı bunlar üzerin•ı ı- ı
m

baskı

uygulaması ve bu kesimlerin büyük bir

kum içinde olmaları gibi nedenler, buralarda lıareı mailse edilmesinde etkin bir rol oynamayacaktır.

•i .-m piçlerden de bu alanda herhangi bir katkı sağla..
.ıkl ıı
*

c

c

.

t t î< .m an kaynaklarına el koyma yolu ile hareketin fi-;iıhn..*si en doğru yol olmasına karşılık bu seçenek
m. ,ı.ı.ı icssadiiİlere bağlı bir yoldur,
i*

t 11 I-. mi/m maddi ihtiyaçları esas olarak kendi im-

ıh*ı11 ı/l.ı yaratılacaktır. Fakat içinde bulunduğumuz
•-1* " ıs olması, yağan voğuıı kar yüzünden hareket
V

V

^

C.

m

Si

imkanının olmayışı ve yine geçmişte de bu alanda, herhan

gi bir olanağın bulunmayışı gibi nedenlerle birim, merkez
yürütmeden yardım almak /-orundadır, belirlemesinde bu
lunu ✓
vor.

R ap o r örgüte karsı soru m lu lu ğu n gereğid ir

Âa.ıv'in rapora verdiği önem ve kendisinin bu konudaki
hassasiyetini yukarıda belirtmiştik.

1

i I Mart 1983 giinlii bir yazısında raporu şöyle anlatıyor
"Rapor vermek. n1e.rke.21 n doğru, değerlendi nneder yaparak
k ararlar çıkarmasına., ah birim lere yön gösterilmesine, ola
nak sunim, örgüt iy!eviyim sağlamla yu rem b ir araçtır, Ça
Uymaların/ belirlenen sûrede teferruatıyla rapor haline ye
tirerek sunamayan kadro veya birim lerin, örgüte, karşı şv
rum hılukLinm n gereğim yerme getirmemiş re görenlerin
yıpm am ıy sayıldıkları gerçeği L e m ıi in de önemle belirin)
ği. b ir husustur Önem ve yereyi bilindiği halde avlar boyı
rapor vermeme olayları sıkça vuyanın iyim Rapor, tüm part
ve örgütlerde 1yietilmesi ihmale yelmez öneme sahiptir. Ih
ma (karLığın bu derece ve çıkması son derece addı sorum

su.2 l.uk. örneklerinin başında ge.br. Karm aşık, zor ve mutlak

(it.i2 l.ik isteyen şanlarda merkezi yönlendiricilik ve m erkıi
2 İ 11 denetimi her zamankinden daha fazla zorunluluk taşır

M erkeziyetçiliğ i boya çıkarm anın, onu işlemez durum,o
sokmanın b ir yolu da rapor vermeme olacaktır."

Z or k o şu llar giiçlii in san ları ortaya çık arır
Koşulların ağırlığı ve buna karşın olanakların sinirliliği

ne kadar zorlarsa zorlasın Mahsum Korkmaz, Başkan 111
"zor koyulhır güçlü insanları ortaya çık a rır" sözünü hep
bir destek olarak hafızasında umu. Agit kamp çalışmalarını
ve ıılkeye kilçük gruplar gönderme çalışmalarını be ra be,
51

>i|iMi!ıkıit karşılaştığı ağır sorunları da abanmadan del te tim ı .nlcdıvordu. O küçük, kibar defterine not alırken bu
*l« İn im v.ıpıak yaprak hem de kapaiı ru nüm aktan solsa biI s •!/ıl

m ıııııı

bugünlere ('aşınacağı aklına gelmiş n ıivd i?

/.mu w /om asm anın en büyük bilgelerinden biri ko
immi.hi

\ > r ı ı ' 11

ı . <nt ^adileri, arka arkaya dizilm iş onlarca dağı sayılı
.m u ı n,ıııde yıııvm eyi e.n iyi o bilirdi. Tepeleri, yokuşları
iı. 11 ıl ıık n ı, beni inerken kan-ter içinde kalıyordu. Solu
>

, • l.

»

ılıvo ı. ayaklarının altı yırtılacakınış gibi oluyordu.

Belge No. 5
■Sm
*1

m

İ mi d m . ı n u ı

m

•hm

d

hiçbir zaman bahane yapmadığı gibi

ıln alruadı. Kopuk delter yapraklarının arasında

İm* *• l. « llıııleyle ;ı ıl.ilmiş bu dıırumıı "dizim deki a ğ rıla r

»../ » n nrnrnıı rngeHiyoniu'’ cümlesi ile açıklam ış. Bar/an
m

i * .ııı.ı s apılan bir yürüyüş esnasında yazılmış.
I »>•..! ıııııııı di/i tek desiJdi ağnvaıı. Yürürken arkada kal-

tttt*/.Iı İn.

Nü»

( in ip nasıl harekei ederse o da öyle davranırdı.

mıı iş.ıklam ın durumunu bııçok arkadaşı bile bilmedi.

\ f.ı «in/ takındı vc bu yüzden zorlanıyordu.
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w, lıııu i
\

k a ra s u n g u r (X a lit ) ile

m a s ın d a k i sert ta rtışm a

ı •«

lı.jk sınırları içinde faaliyet banlatan F K K 'n in

a n g i r i ş g ru p la rı" 6 Aralık 1982 tarihi ile 12
>m ıi> ı l a ı i h l e r i arasında birinci toplantılarını ger•n 111 •11Iı ı
ı ıt ı

ı>ı m i ı y a

ı

. ıı im ııı

,

Idplantı altı gün sürdü. R ajan â a yapılan
'

Agit, X a l i t , Haşan ve Cemal katıldılar,

başkanlığına Xalit, yazmanlığına Cemal se-

. »Iılllt'i
•

Nisan 1982 tarihinden beri alanda yürütülen

ı m.

•ı ı . ı ık n ıı sD/lii anlatımı, M. Y.'den gelen talimatların
ı - ■. ı M Y.’den gelen sözlü talimatın Cemal tarafın•

ı

.
.

ıi ı ım n a s ı. parti çekirdekleri ve silahlı propaganda
örgüılendirilmesini içeren, plan talimatının
mgütlenmenin yapılması, yeni kamp düzenle-

‘•■mim

-in , »ı

ı

. eğil mı gruplarının oluşturulması, mali kaynaklar

....

• birimin kendi içindeki iş bölümü maddelerinden
, "iılıı

ı r i miıya katılanlar oldukça hazırlıklı olarak gelmişler
iı r' *.|<
1ini mm seyri içinde bu durum daha iyi anlaşılıyordu.
o. -htu.’i Karasungur. 2 Mayıs 1982'de şehit düşıii
IM >
•
! ( tk
ıt t : :ı ( 'mırıl
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Nisan WN2\1en beıi alanda yüriiıiılen faaliyetlerin öze
tini Mehmet Karasungıır (X alitj yapıyordu:
“ Agit bu alana geldiğinde iki gıııp biçiminde çalışmala
mu yürütecekti. B ir grup Lak İd e kalacaktı. Diğeri de ..
Ma yerleşecekti. Fakat dalıa sonra bu değiştirilmiş, /ale ı’in urubu ...dan iilke içine gönderilmiştir. Ben InııTa
geldiğimde Agiı buradaki arkadaşların eğitim somnlanyk
uğraşmıştı. Dönemin özelliğini kavratmaya çalışmıştı. Y i
ne Irak kürdistan'ı ve İran Kürdistan ın bazı orgütlcrivk
görüşme yapılmıştı. Ben geldiğimde Agiı le birlikte, hare
ket etmemi/ gerektiğini söyledim. Birlikte dış ilişkileri ge
li.ştirme yanında ülkeyle de ilişkileri geliştirmeyi kararlaş
tırdık.
... Yüksekova'da daha önce sorumlu olan Savaş I;
Mehmet arasında çıkan çelişkiden dolayı Savaş. Mehmet'e
aian diyerek ayrılmış. İlişkiye geçmek istedik, not gönder
dik. takat gelmek islemedi. Savaş ın abisi Nejdel ile g o r ı i ş me.mı/ oldu. Aşiret ilişkilerine bağlılığından, ii/erindeki
uğraşılar sonuçsuz, kaklı... M İT. S A V A K ajanı Cihangir
ağa. eskiden azalan nüfusunu, yeni dönemlerde aşireti üze
rinde tekrar sağlayarak bölgedeki cencihcin dayanağı dıı
mmıına gelmeye çalışıyor.
■W*

•

S--*

Vm

Wr'

a

o

K ars'la ilişkim iz oldu. Aranan beş arkadaşı yanımıza
çekebildik. Zamanında dışarı çıkabilm iş olsalardı, o l
dukça gelişkin arkadaşlar. Yanlarında çok sayıda taraf
lar da kmlaıalabilirmiş.
tüm çabalarımıza
raâ» Astn’vla
*
v?
men ilişki kurmakta başarılı olamadık. Vano ve çevre
sinde belli bir çevremiz vardır. Özellikle kuçük-bıırjııva
çevrem i/ cuntanın ilk aslarındaki şaşkınlığı atlatmış
durumdadır. Varto'dan bulunduğumuz alana iki arkadaş
geldi. B iri Varto'da şu anda faaliyet yürüten sorumlu
arkadaşla ilişki içindedir. Bizim de yazışmalarımız ol
du.
Şemdinli'de dar bir çevremiz vardır. Bunlarla ilişkiye
5(i

İm

. 1

1.ııı.ı çekmek istedik. Fakat çok geri olmaları

••••!• ıı ilmi hariç) hiçbiri gelmek istemedi. Gelen de bir
«MII.I '*» I ı gitti.
" I d» Mı 11.ir hiı çevremiz var. Gazele vb. yayınlan
••• İ t

lıl

11

•I
' ıı .

İki arkadaşı çekmek istedik. Lâkin

H

D

K

-

İ

tıin

k.ıpa'.masından dolayı ilişkimi/ koptıı.
\ımelik çalışmalar bana göre aceleye getiril

lehi < ûtıkı'i geçmiş deneyler .şııııu açığa çıkarmışı. v. ••e' rilen adımlat bize birçok kayıp vermiştir.
a yeni donemdeki görevlerine gidecek arka••ı.ılıııda ı veterlı derecede üstesinden eelinebıleııı.ı • mi değildim. Geçmişte hareketimizin hu
•i-

ı yeterli hır çalışmasının olmamasının hır nede

ni İM
ıı m konuşması biter bitme/. A çıl söz hakkı istiyor.
■ .o tutanağını tutan Cemal, yazıyı yelişrirmek ıçiıı
. oıhııııvor. cüııkü oldukça hızlı koııusulııvor.
m4

m

‘

9

•

*

»

mu.inakla yazıldığı biçimi ile) Bu alana gönderi Iı bı/irnîe yapılan konuşmalarda yapılacaklar hak. m İ Lir çerçeve sıınııldıı. Buna göre, bu alan uzun

mm aticimi izin gen bir üssü durumuna getirilecekti.
s.

w

•ı ı.ılıyci kapsamında, alanımıza sımrdışı olan bölgeılı I ı kurmak bu alanlardan yeııı unsurlar çekerek
■um bölgelerine bazı küçük gruplar gönderme de

«Iı \«»ıdır.
ı .ıkM/lıklar yanında ülke içiyle ilişki yetersizliği, bi
İ m deı kaynaklanıyordu. Mesela, bir kısım bölgelere
.•.• ı. d.ı olsa birkaç> «urubu
çalışma
.
> *
*yürütmek için
> üönder•.•kiNordıı. Matta bu konuda Xalit ile aramızda tar
tı •<\*i ki. benim ısrarımla bir-iki girişimimiz oldu.
' m.ı efdieımizde
ikimize ortak *yetki verilmesine racy
^
ı kalıtı geldikten sonra, sizin tavrınız ve hareket
• i. esas sorumlu sizmişsin i 7.. cibi bir durum ortaya
•I ıı o. oidll.
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Föto: İ9SJ4 Muys. •.tüıv'iy Kürdi ifan

ı* i.-• ı*ı>ıc ülkeye yönelik çalışma yapılabil.İrdi. Fakat
11ıl u/un vadeli diŞH.Ö.a barında temel aJmrm
•'••• l- l»n rolii Lübnan .aJ»Slı oy namsan*, Biz, esas ola. a *•11-* 1- vımelik çalışma yürtrltösliydik.
ı -1‘i -ı .orununa gelince; arkacfa.şlarm eleştirisi i anın İn İn I enin, "b ir kadromun, görevini yapıp yap••••/*•*. hırüstüne vermezi gttmken rap orla ö lçü lü r" dcı -İn It ıı rapor gondeıeliffî.'' dediğimde siz. gerek
ı .1. imi/

fi en iki sent ence b ilg i verdim, d u ru k la r

-'niştır

dediniz. Bire, yöneltilen eleştirilere tepki

■ ıı m /e. kendimizi ciddi bir biçimde sözden se.

Anımızda iıiçbır zam,an örgütlü çatışmadık..

•ı ı udinle sınırladın, beni ad? ra smıvl b i r görevle
ı m

Ve görevim 7 k işiyi eğitm ek oldu. Siz, Örgüt

ı- ı h m kendinizde somut! aştır iıruz. Bunu da her-

• •-

• s ur.umak istediniz. Esasında aramızda pratikte hiçholumti olmadı. Bu tavrınızla örgüt yaratmadı • ı in/', örgüt ustu kişi tanımıyoruz, bize bu öğretil 11-* ı ı HiM/lıgm nedenlerinden biridir. Çalışma kolek•ı

ı *ıİdı o oı.ında başaıa şansı yiiksek olur. Kişinin kenı *.ı ı ovn.iması, yıkılmayası kalıcı örgütler ermesine

* m in S.iman alevi g.bı parlayıp sönen ışık aldatıcıdır,
I . Iı idil
>ı -ı m İm konuşması oldukça sert ve sinirli bir üslupla
m.

Idır ı ıı, m bıı kez X a lif cevap verme, gereği duyar:

defti durum olduğundan farklı gösteril inekledir,
ı 'i h an n a ilk geldiğimde, yaptığı mu toplantıda* iki.-. dışının avnı olduğunu bizzaf söyledim. H ana mer•
ı> a. ı şttit ıhın siz sağlayın'' dedi m 1 m / \i'il söz hakki islemeden araya giriyor: “ H ayır
>“ • a ine sı hana, merkezle yazışm aları ben sağlarım
Hat hi arkadaşlarla böyle kon u ya k " dediniz.
' d ıı

( ) /uman ben d iğ e r şevlere d eğ in m eyeceğim .

I» \ I h bir yöntemle bir sonuca varam ayız. Yükseko
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va üzeri gönderilecek grup sorunu üzerinde tartıştık. Ben <
zaman K D P ve Cihangir ağanın durumundan ötürü öneri
nize kaışı çıktım. Bunun dışında hep ortak karar alıyorduk
Yani her kararda arkadaşın düşüncesine başvuruyordum.
Agit: Hoca siz, bilginizin dışında bir arkadaşın hiçbi
yere gitmesini istemiyorsunuz.
X alit: Mesela rapor konusunda size bir not gönderdim
#•

ülkeye ilişkin faaliyeti sen yaz, dış ilişkiler konusunda d
ben yazarım.
Agit: Rapor konusunda başından beri sakat, yanlış hi
yöntem izlendi.
X a lit: Sorunlar bu noktaya getirildikten sonra doğru hi
sonuca gidilemez.
Agit: O zaman sonuçları değerlendirelim. Niçin rapo
göndermedik?
X a lit: Şimdi iki zıt anlayış var. Yani, sanki ben buraya
geldiğimde, arkadaşlar esas yetkiyi bana vermişler gibi bi
tavır takındığım iddiası var.
Agit: Benim hiçbir düşüncem dikkate alınmadı. Siziı
izniniz alınmadan hiç kimsenin bir yere gitmesini istemi
yordunuz. Biraz konuştuk mu solcu oluyorduk.
X alit: O zaman sizin inisiyatifinizi nasıl körelttim? Bu
nu sıralayın.
••

Agit: ülkeye iki grup gönderinceye kadar ne zorluklaı
çıktı. Ne denli sert çekişmeler oldu.
#•

X alit: Örgütlü çalışıldı, fakat uygun olmayan bir kısım
öneriler oldu.
Agit: O zaman parti çizgisi mi uygun değil? Çünkü ül
keyle ilişki partinin talimatıydı.
X a I i t : H a s a n ’ ın grubunun g ö n d erilm esi sorunu
İK D P ’nin daha önce arkadaşların yolunu kesmeleri vc düş
manlarıyla ilişkide olduğumuz için bizi de düşman kabul
ettiklerini söylemeleri nedeniyle grubun gönderilmesine
karşıydım.
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sı«ıı ıtn 111lyıık scııc önce gelen, iki arkadaşın bize ver» •» ı•11*■ı ıı/rrıııe ülkeye bir grup gönderelim dedim.
•
il iıın.' w böyle b ir sorumlu/uyu üstlenmem. git
«•

....... J . n\ai\un gönder" dediniz.
>.»ln Ilı n n \olıın tehlikesinden dolayı karşı çıktım,
sen

ıı im ı girip gönderilirken neye güvenildi? O za-

••• i- »mu .«»dediklerim yapıldıysa 8 ayda bir grup mu
• ■ I»ı lı lıl
v.ıiM

ıı. ıı luııaya geldiğimden iki komite biçiminde

• ■ .1 id

Kemal. Haşan, A li ve ikimiz. Ven ben arka-

• •

......

imi

laaliyetlerinin merkezileşmesini öner-

ı »ı ıi Kemal ve Hasan’ın içine girdikleri olumsuz•••• •
•<
•

>lı»l.ı\ı bu gerçekleşmedi. Bu arkadaşlar Ağrı,

ı

amlı* çalışma yürütecekti ve üçüncü olarak

' ı f in \ol açılacak, dördüncü olarak belli başlı
»• ılın a sı isi ile uğraşılacaktı. Bunlar acil görevle-

I l |i ı <••11

\ı-u ı ı .»I,ıı ak 5. yöredeki aşiretlerle ilişki geliştirile«ttl
\

ıh ı

Ibml.u tespit edildi. Bu arada ben Tahran a gir
il

►

m

um/

şuıııı kararlaştırdık; Irak örgütleriyle ilişki

m \ İrild i

»■ ......... .

' I iclıl in grubu geldi. Bizim merkezimiz Şi-

•' ■imli
• I •I lıı ıı

\»■11 miiii yakınındaki kampa gitti. Ben bura-

•• i ıık.ulaşın bulunduğu kampa gittim. B ir süre
•
•

ı ildik Arkadaş bana, yerleşeceğimiz alana bir
M
(I ılrs d im dedi. Ben de, “ havın K D P 'n in ver/'•■kirvelim" dedim. Çünkü onlara bağlıyız.

•m
•

• Mud. ıdıgımiz grubu bekledik, sonra ülkede ba-

»m. alamayınca, Irak örgütleriyle görüşme kaıa•>'.i ıtn .m ada Agit arkadaş. Lak-Tde arkaşların ba-

M. i

ı

\

I Myan J988'de Bagok ta şehit düştü.

(d

nnm alan için M esut'la görüşmek üzeıe K D P merkezini
hareket etti. Giderken çabuk (bir gün içinde) dönmesin
söyledim. Çünkü Irak örgütleriyle görüşmek üzeıc. Soı
va lisi Parti taralından Irak a götürülecektik. Nitekııı

•

w

Agit
arkadaş> cgecikti. Araba hazır olmadığı
arkada»
c
«
— iciıı
>
bekleyem edinı. Ve Iıa k 'a gittim . Bu görüşme 1.5 a;
sürdü. Ve ben geldiğimde Agit arkadaş Lo la n 'a gitmiş)
ti.

Agit: Ortak sorumluluğumuz vardı. Ortak konuştuk vtj
ortaklaşa hazırladığımız bir çalışma taslağı çıkardık. Dalıj
sonra yerleşme durumumuz ortaya çıktı. Kararlaştırdığımı]
kararların hayata geçirilmesi safhasına geçtik. Bu arada aı
kadaşlar /te/Vf/z'daydılar. Oraya taşındık. Yakın, iilkeye y<j
nelik faaliyetleri ben yürüteceğim dedim. Bunun üzerini
J

✓

W

ayrılacaktık.
Arkadaş Xalit orada, ülkeye yönelik çalışmaların yüriî
tülemeyeceğini, bu çalışmaların İran'da, yani kendisiııij
bulunduğu alanda yürütüleceğini söyledi.
Bu arada ben arkadaşa mektup yazdım. B ir kısım lıazııj
lıkların yapılması için. Çünkü kış mevsimi yaklaşıyordu
Mektup üzerine arkadaş, benim bulunduğum alana geldi
Daha gelir gelmez bizim yerleşeceğimiz alana gidip ge/ı*|
ceğini söyledi.
Ben yine kendisine görev bölümü yapılm ası gerekj
lig in i söyledim . İk im iz in birden örgütlerle görüşıu
yapm asının zaman kaybına neden olduğunu hamlat]
tim. Bunun üzerine benim, çalışm alarda merkeziyetçi
lig i korum ad ığım ı ve anarşist bir ta v ır takındığını
söyledi.
Yine ülkeye grup gönderelim dediğimde, kendisi

" / id |

y ır" dedi. Bu partinin Önümüze koyduğu bir görev olması
na rağmen arkadaş hiç de acil olmadığını söyledi.
Şimdi neden bu kadar alıl kaldığımızı ben şununla açık|
hyorum; arkadaşın her şeyi kendisinin istediği, kendisini^
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lu mi v.■'/.h'i Rıhsın,ilamı kendi elinde merkezileştirı ">d. n kaynak andızını düşünüyorum. Hiçbir plan
i><•lılıııU ya n ılm a d ı. Veya yapıldıysa pratikte işleiMlM* di
•• tiıı ı Muyîaı aban ılıyor!
•Mil Moftıtı değil!
il.t*,m hu yöntemle larii-Şîlmaz.
• m.ıl .midi olayı böyle tartışmak yerine, ortadaki id• .... . ı.nıişmak lazım. Agit arkadaş kararların ortak
••...

.»m ».irmen uygulamada her şeyin tek elde toplan-

. . . . . ı.ı 11111v111 I'mi -da şöyle bir durum ortaya çıkıyor; ar• ■ı.ı , ı . .»ılı inisiyatifini boğdurmuş. X a1i t arkadaş da ça
nının de hu dunıınu yaratmış,
t itil

o/ k.M." İMi ı okudunuz (5. madde). Benim iste-

- 1 1.ıı,ııl.',ı r pratiğe uygulanmasında ısrar etmenidir.
»

v »bul rdılmemışiir. Ben, durumun daha kötüye git* uı sessiz kaldmı.
v «ılıt '»ııı di nrfji.da şöyle bir iddia var. Benim arkadaşın
»• "i köreltmem sorunu var. Bu. asılsız bir iddia ol.. . . im r. bundan sonraki çalışmalarımız da bu duru•n ü n d e

bulunduracağım. Şitndi inisiyatifinizi kö-

•".» ...ıı m»yIr.yorsunuz, nasıl benim karşımda birdenbire
'• l

ı»ı ışU\

. ,r

sunuz?

'. ıı liııı.ula o.'gül var. hesap veriyoruz. Ben burada özbn şeyi söylerim.
•ı * m

lik a d a söylenenler zaten tutanağa geçiyor.

• mi. ı ı.tlıvı ilerinizi anlatın.
• ■ilini ı tıc; .1:: hır iddia var. Bana göre bunun nedeni
ı

ıhı ııkadaş konuşmasının başında şöyle sövleı . / u / y / e çok acele, e d ilm e si neden is le b irç o k

• n bu».

ı tlmnst te Hunun için çalışm ad a a ce le edilme-

.. . t/ıç/' tespiti yanında göreve uygun arkadaşlaİm.» a hareketimizin bu alana yönelik ciddi bir
•. < .. inini .'im im a s ı da eklenince ülkeye yönelik çalış63

malar için legal yollardan ön bilgilerin toplanması, es

bul edilmemiş veya ikna edilmiştir. Bu alanda yürütüleli
tüm çalışmalar yukarıda tespit edilen düşünce doğrultul
sunda yürütülmüş, mesela merkez yürütmeye rap oruJ
gönderilm em iş olması durumu vıne aynı düşüncede!
kaynaklanmıştır. Yani esas çalışmaların ağırlığı dış faali
vetler olmuştur.
*

9

X «i I i t: Bazı arkadaşları etkisizleştirdiğim (ki bu iddi
Agit arkadaş tarafından dile getirildi), iddiasını kabul et
miyorum. Vc kesinlikle reddediyorum. Biz burada tem
bellik yapmadık. Önümüzdeki çalışma suresi içinde ban
••

verilecek görevi yürütürken, bunlara dikkat edilmesi, fa
kat önümüzdeki görev bölümünde benim bu birim dışın
da tutulmamı birimdeki arkadaşlara öneriyorum. Benin
bu çağrışımım, bir kısım olumsuz tiplerin durumuyla ay
m düzeyde görülmemesi gerekir. Sadece bu durumu
dikkate alınarak, benim birim dışında tutulmanı ve ban
uygun bir görevin verilmesi iyi olur. “ Sen böyle yaptın
ben böyle yaptım " gibi kısır tartışmaların yararlı olmadı
ğı kanısındayım.
Agit: Şııııu belirtelim, bence arkadaşın eleştiriye verme
si gereken cevabı bu olmamalıydı. Oysa hana göre yapıla
çalışmalar ve yığınla yapılan eleştiri değerlendirilmeliye!
Ben şunu anlıyorum ortada bir eğilim vardır. Bu veya ş
arkadaş farketmez. Yani neyse bu eğilim otaya çıkarılmalı
dır.
X a lit: Hayır, yanlış anlaşıldı. Yukarıda bazı tipleri iza
ettim. Yanı bazı bahaneler ileri sürerek kaçan tipler. Yan
bir Resul vardır, bir ... tipi \ardır, yine günümüzde bir Sü
leyman tipi ortaya çıkmıştır. İşte bunlarla benim karıştırıl
(vt

•.•mı N.mı hnm dışında kalına önerim miicadeı >ı ı m değil. birim dışında bir görev verilmesi
«I» lıi

'. n

1hi.ul.ı ıılven sonııuı diye bir sorun yok. Bizim
lan güven iniz de sarsılmamışın. Arkadaşın
ini f reddedil nelidir! 13ence .sorunu oraya ka

• - - l l»ıı se\ yok ortada.

• ı•.unu t-lest irilerin*» rağmen Aalıı arkadaşla birlikle
•
ı

başarılı ışleı yürütebileceği inancındadır,

kalıCiu önerisine karşı çıkar. Birim in diğer

ı i ı ın \o ( ’enul de bu öneriye kahlınazkır.
İn

ı ıı ıı e sı uda yeıle.şıne. askeri iisler. şehir ör-

ı ıı/rl askeri birlik oluşlıııulması. sığınak ve de■ . ı ııl.ıııın;fs . kanıp vc eğilim düzenlemesi, propa-

m

\.i\ im

w

dış faal i y e l l e r . . malı

d u ııın ı

gibi ko-

. mı boyunca ruılı sıklıktan sonra oybirliği ile kaı mır lıı
•••••i mlıd.ı

.nlenıe dc şu biçimde yapıldı:

•ııl l«*ı ;n c s«?rıım lulııüıı:
Aı»il..
KC
uilc'iı ıcc sorumluluğu
•n I ıl.-ı so.unılıjlıığu: Xalil
S- *

I

kısan ve Cemal

• m lai'.liyod w hıı faaliyc.lle.iv işlerlik kazandır
İki-..m ve Cemal görevlendirildiler. Mali imkan
■• m \ ı \:»b ve. Cemal e verildi.
sen. v e zaman zaman karşılıklı geçen lariışı mil.ıııın s ve. bu laılısınalaı yeni dönemin plankı• •I

•ı. mı he ıv.r Jvoğunlasnıa
ve derinleşme
.saükıvamk.
C'
I
l
v •'
•
• • ull.it ııı.ı ıvyun
bir düzenleme, ile son bulmuştu.
^c
\
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t nıh (w \kını ve H RK'nın ilanı
m focç d a m tn in başlangıcı

..

I.» e
,

mIti

mu

hışlayıp 12 Aralık 1982 günü sona eren

rk-M faaliyetlerin planlanması ve örgütlenmesi

Iı »iri

Vgiı V verilmişti. O genel sorumlulukları ya-

•••• sı (m başlangıç. yapmanın koşullarını da arıyor,
.•ulu, ı.ıı \;'.>uııl.ısına içine giriyordu.
-İNiıı hüllelerde hem üstlenme, lıem de cylemler*ıı ■... rlmıların önü açılabilirdi. Uzun araştırmalar
•.. t ı;*/.. v.-nuJinli. Şırnak gibi kazaların aynı gün ba•Imm

k." ■" ^erildi. Eruh baskınının koordinesini Mah-

... ı

ı

/ yapacaktı. Fakat baskın öncesinde ilçe mcr.•«>»ı ısiilıbarat verecek bir tek kişi dahi yoktu,

n . ı m 1I .7 .-ilendirme raporunda bu durumu şöyle dile
,,.n.ı>.n ı>. m«in n» Agit: “ Kaza merkezinde istihbarat ala. i' M /<•/. b ir insan bulam adık. Köylerin birçoğu mü.././.»i

t

»/1

w m amacı
.o .. .iirı.ii 1 partimiz tarafından kuruluşu sağlanan si-

1

*

. karşı, ilerin b ir yabancılık içerisindedirler. "

•

.rl -nıııı/jn örgütü H R K 'n in kuruluş ve amaçları-

. '.*. m. <iv.vinden halkımıza ve dünya kamuoyuna güç67

lu bir sı?s ile duyurmaktı. Bu amaçla şehir odağı geçici olı
rak isnaI
edilm eli, düşmanın
askeri ve idari kıırumlaııc
iv
>

darbeler indirilmeliydi. Hedeflerin kapsamı bıı doğrulluc
belirlenerek somut ve ayrımdı eylem planı orîava çıkarıld

22 Ağustos 1984'de yanlığı raporda amacı böyle anlat
vordu komutan Acit.

Eruh 'u basma planı

Yapılan keşif sonucu yöneleceğim i/ hiitün kurum v

noktaların dar bir küme halinde bulundukları ve ortaların*!

da bölük dü/eyinde düşman askeri gücünün bulunduğu leı

pil edildi. Tasarlanan işgal ve kitlelere sö/lü. ya/ılı propl
ganda yapma olanağı ancak bölüğün elkisi/leştirilınesi vı

ya teslim alınmasıyla mümkiin olacağı görüldü. Bu nedeı

le hölüüe vönelme hedefler dizişinde temel ve bas sıraj

konuldu. İkinci sırada komutanların lojmanları ve aske

gazino, üçüııcii sırada kahvehanelerde bildiri dağılma, pal

karı asma (bombalı) ve banka soygunu. Dördüncü olaral

cami hoperlöründen şehir halkına hitap etıııe. beşinci ol|
vak. şehir karayolunu iki ucundan keserek, telefon hatlı
kesme hedef alındı.
Baskın akşam saat 2 l:0 0 ’de yapılmak üzere planlan<
Hylem süresi 1 saal olarak belirlendi. Hareket noktamız (j
rav dağı: geri çekilme lıatmıız Herekol dağı olarak

tesp

edildi. Sayım ız olu/ olarak belirlendi.
Bölüğün teslim alınması karar altına alınarak gruplar
d Lizen lemes ine geç i Id i.
Baskın planını ksısaea böyle değerlendirdikten son
Agit grup düzenlemelerini de su şekilde açıklıyor:
Baskın için beş grup oluşturuldu.
1- S a ld ırı G rııb ıı: Fıd al, Selim , Şivar, Fikret. Muı
Havdar. A/ad. Feıhaıı.
m

2- R H C Atış (.îrııb ıı: Haşini, Baran, Keleş (m ilis)
3- Savunm a grubu: Kazım. İbrahim (m ilis)
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• >sim ' h i (;i : \-ıi \t- yııııında diktiryof kullanıcısı SerIi.ır..j,ım ;,\ fıısııiKİii Im lıın aıı ga/iım ve kom utan
inim
•

mu ı..ıs.m grup: Bedran. B ijî. Kerim pıopaganmu

ıliir-' i'm. pankart ve banka .soygunu için iki grup

MfHlHlIthl
• .IMİİ4İ9-1*»ıaıp grııb ıı: Tev tik. Ömer Şores.
mı,İh i ı»,»riis.n l. soygun grubu: Botaıı. Cengo. Bozan.
» » Miif vc ıkı gnjp çıkarıldı,
ı .ılı v m i m i I im iii keseıı grup: Hacı. Xulil. Salih
ı ulı S u n a k yoium ı kesen grup: A li, Cuma. H alil
niı ıı >it milis)
A

M//y,

h a r e k e t ve m e v z i d i i z e n i

. nineye çıkanlar yol kesen gruplar olacak. Bııni"l* m ıı la» geçitlerde uygun mev/ilenıııeyi sağlaya» ı. ıı ı, ıı irf-1. Miıi kesecek, şehirden silah seslerinin ı.şiı.
•ı

••(.! (virajlı ve uçurumlu yerde) la.ş dizip Ira fi -

ı• > ı f l ı i m d u r d u r a c a k : g e l e c e k d ü ş m a n t a k v i y e k o n -

1

•\ a l , ı \ ; ı c : ı k l a r d ı r .

ı ıhucl • i kendilerine doğıu izli mermi sıkmamız.
. . ıılm» nr-d durumunda şehirden silah seslerinin
d . 1(1 v .ya 45 dakika sonra yerlerini terk ede••

m i \ lunu kesen grup Ç ırav dağına geri çekilip

••i,m lu/nıı
u

md

k.ııallaştırılan noktada ilişkiye geçecek,

.finin kesen grııp, yanlarına varışımızı bekle-

1 • nnkıi geri çekilme yönümüz o tarafla. Kendileri
• i.,Kalelerse ı/lı mermi işaretiyle mevzilerini terk
•ki ı

tir

da ınümkün olmazsa şehirde silah seslerinin

*'l-m, inden 15 dakika sonra kararlaştırılan iki noktada
* •••'
i hur a m bekleyecek, geç saatlere kadar lakımla
•"i,,, ,, i .h
verilen yöne doğrıı tespit edilen
rehberi
.e, iık . ekici
'•

•» »I ı ı tüm gruplar aynı anda mevzilenmeye doğru.
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birlikte hareket edecek ve bölüğün çevresinde herkes mev

zilerine doğrıı dağılıp atışa hazır olunacak. Dağılım ve atı

sırası şu .şekilde belirlendi.
Bölük içine saldırı yapacak sekiz kişilik grup da kend

içinde üç birime bölünerek; önde Erdal. Selim binanın ka

pısındaki nöbetçiye doğru yürüyecek ve nöbetçiyle karşı
taştıkları ilk an, onu vurup binanın kapısını tutacaklar. Bj

nanın arkasında mevzilenmiş bulunan R B C atıcısı, silal

sesini işitm esiyle birlikte üst kattaki koğuş binasına ate

açacak. R B C atışından sonra Erdal ve Selim , salona <
j

bombalarını fırlatıp, otomatik ateşle koridora dalacak vı

koridoru ateş altında bulunduracak. Arkalarından hareke
eden Şiyar, Fikret, Musa, Erd al ile S e lim 'in mevzisiıt
devralacak ve mevzilerini geridekilere devreden Erdal il
Selim üst koridora tırmanarak aynı atışı orada da sürdür*
cek. Şiyar, M usa ve F ik re t'in peşinden koridora gire
Haydar, Azad, Ferlıan üçlüsünden Haydar ve Azad

hil

beklemeden üst kata tırmanıp E rd a l’la S e lim ’in yanındı
yer alacak; Ferhan, Şiyar grubunun yanında kalarak böj
lece alt ve üst katta dörder kişilik imha birimleri tamam

lanmış olacaktır.
A lt kattakiler komutan ve telsiz odasını, üst kattaki 1<
koğuş odalarım hedef alıp imha edecekler. Hedef seçile
kapılar taranacak, tarama veya tekme atma suretiyle açıla
kapılara imha bombaları alılacak ve "teslim o l" çağnsınd
bulunulacaktır. İlk hedef odaları bu şekilde teslim alındık
tan sonra, diğer odalar aynı tarzda yoklanıp boşaltılacaktı
Alınan esirler, bina avlusunda mevzilenen komuta grubı
muzun yanına getirilecek ve d iktiriyof gölgesinde top!
halde tutulacaklardır.
İlk mevzilenme yürüyüşünde sekiz kişilik Erdal'gil gn
bunun arasında R B C grubu, onun arkasından, şehir meyd
mm kontrolünde tutacak, savunma grubu yer almalı. Böli

ğün gerisinde bu üç gruptan ayrılan gazino baskın grubu V
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• «imi ı ı•ı uhıı. beraber bölüğün güneyindeki avlu duvarı•*.. •ı»ı«ı•k lı ııu-v/ilenecek. Nöbetçiye açılan ilk ateşi farke••
«

•

lojman grubu, bu avluya atlayıp gazinoya yöne-

• '< m.ıda bölüğe dalan grubumuzun arkasını emniye-

• •«ı*ı» ı "iım iaııJan yakalama veya vurmaya çalışacak. Bu
• ı nıhııı» .la arkasında yürüyüşte yer alan propaganda
, mı .-1111.1.111 hedeflerine açılan caddelere dalarak nok‘ •İ mi mi ııl.r.,ll .iklilldlf.
İn •ı i|»ı.ı birinci mevzi yerini değiştirecek grup R B C
I." .ık
•

Im.

i m

»

ıkııkiaıı sonra komuta noktasına gelip yerleşe-

• l'iu

•

Bu n lar bir roket atışı ve üç el silah atışını
gıubunda yer alan doktorumuz da bu suretle

mm \ aınııda görevine hazır olacaktır. Y ine hazır bu*•• !•’ IH

binadaki düşman askerinin direnmesi ve içer-

' ». . nıbııım ı/ıı geri püskürtmesi durumunda komutanın
i-

ıl m. ı alışını yapacaktır (grubumuzun binayı terk

. mu mı|> ıt \o ıııa).
......... .

yerini değiştirebilecek olan, bölüğün içe-

• ...i- i*..kın düzenleyen grup o lacak. Bu n lar, başarı

• ı*. ui M/lık gibi her iki durumda da komuta ııokta111•*11111111111 bildirecek ve ona göre tavır belirlene•ı **• !• ..ddııı başarısızsa dış sald ırıya devam edilecek
• •im i!, kı mm g ru p larım ız şehir dışındaki toplanm a

••

m

.

um

...kılinceye kadar saldırıyı sürdürüp komuta-

• **• . u- o ıı/ı im c ancak bölüğün çevresini terk edebile-

•Mıı
..ıhlm grubunun savunma grubu ile birlikte tü~
•'*••. i* ı* d » dişi; cam i, banka-bildiri, R B C ve komutanın
«• im .iı m.lakı loplarıma noktasına çekilm esiyle mümkün
.«I.», .i tm h. saldırının başarılı olması durumunda bölük biıı ı mm . <m .-m güvenliğe alınarak silah deposu boşaltılad

l ■•mııi.mlaı m evlerine girilecek, cezaevine girilecek

• «••• .Kıla, ak I lükümet konağı yakılacak, postahane tah.*!• . . ı * ı . . . km

Bu arada cam i grubu (T evfik konuşmacı,
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Şoreş iç koruyucu, Ömer dış koruyucu) bildirim izi oku ya
cak, düşmana “ teslim o l" çağrısında bulunulacak ve halk
teskin etmeye çalışacaktır.
Bölüğün on metre arka cephesinde bulunan camideki h
grubumuz düşmanın direnmesi ve arka pencerelerden kaç
şı halinde komutadan alacağı izinle çatışmaya geriden sa
vunmacı olarak katılabilecektir. Geri çekilme düdük işaret
ile olacak ve komutanın yanında yer alacaktır.
Botan arkadaşın grubu ise; birinci görevi olan üç kah
vehaneye bildiri dağıtacak, arkasından banka müdürü v
veznedarın evine girilerek kasa anahtarını alıp soygun
gerçekleştirecek ve son olarak biri bombalı olan iki pan*
kartı asıp telsiz bağlantısıyla gelişmelerini ve geri çekil
meşini aktarabilecektir. Ayrıca evi bilinmeyen ancak şans
tanınan yerel muhbir kahvehanelerde görülürse cezalandı
rılacaktır.
Tüm bu görevler yerine getirildikten sonra eğer yüklü
ganimet ele geçirilmiş ise arabaya doldurulup uzaklaşıla
cak. Bu mümkün olmazsa yanımıza alacağımız üç katırı
miza yük bindirilip beraber taşınacaktır.
Tam bir yenilgi ve dağılma durumunun doğması halinde
Ç ırav dağının eteğinde belirlenen bir noktada en geç 1,!

saat içinde birikme sağlanacak ve sürenin dolmasından1
sonra bu nokta terk edilecektir.
Eylem esnasında planlama dışına izinsiz çıkılmayacak
mevziler terk edilmeyecek, atışlar isabetli ve ölçülü olacak
gereksiz şekilde mermi harcanmayacak; arkadaşlar birbiri
ni vurm am aya ve sivillerin vurulmamasına aşırı dikka
göstermek zorundadırlar. Çapula girişilm eyecek, geri çe
kilme kademeli ve savunmalı olacaktır. Dikkati çekilen b
hususlarla birlikte plan aşamaları takım üyelerine topluca*
kavratıldı. Her gruba özel olarak görevi birkaç kez hatırla
tıldı.

|

Plana ilişkin onayları alınarak düz bir sahada yapılan
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»• .1. im maketi üzerinde birkaç kez provaya girişildi. Prova
inin akşamı hedefe doğru, gece yola çıkıldı. 15 Ağus
tos l ıln gündüzü, hedefin yakınındaki dağda geçirildi.
•"iıi>ıınl«* gruplara şehir ve hedef noktaları, yollar gösteri• «-V lamiıklı. O günün akşamı saat 19.30’da şehre doğru
... y *•ı edildi. Saat 21.00’de eylem yerine vanlarak aksak• m. \ /ilenme ve atış sağlandı. Her şey planlama doğrul •m ıııiıfı işlemeye başladı.

/vlnn anı
••»!»elçiye ateş başarıyla yapıldı. Ve vurularak üstüne gi•«ı.ı» l\Ii( biraz geç kalmakla birlikte öngörülen noktaya
a*. ılı alışı sağladı. Ana saldırı grubu peş peşe kollar ha» ı. Itı/la içeriye daldı. Ve hedetlerine bir anda ulaştılar.
• . 11ıı ıs ıi baskın düzenleyecek grup, yol şaşırmasından do'. . ı h« deline geç ulaştı. Gazinodan birisinin tabancayla
1 -ini binasına dalan arkadaşları taramasını önleyemedi.
M im i

bu tabanca atışıyla Ferhan arkadaş, bölüğün ka-

,. .M.l.ıvkeıı, arkadan gelen kurşunla, sağ el parmağından
•<<
1ıııdı
•>>/im»vıı basan grubumuz, açmamaları gereken otoma
nı .m .ı .ıçiılar. Komutanların iki çocuğunu kol ve bacak•..... .... \ iiıuladılar. Gazinoda erkek bulamayınca yine ge•» »M Iı «»laruk komutanların evlerine girdiler. R B C grubu
t >t ve sılalı atışını tam am layıp hükümet konağına bensmi fırlatarak öngörülen noktaya zamanında gelip

•••• .n Camideki arkadaş, caminin kapısını geç açabildiı »m.i . ıı konuşmasına geç başladı ve konuşmasını çok geç
i•:•<!<«11
Nm.i saldırı grubu, ilk ateşten beş dakika sonra komuta' mmmi noktasına gelip içerdeki durumu bildirdi. Durum
ulr direnişle karşılaşılmamış, nöbetçi öldürülmüş,
»• ı ı . ı vaı alanmış. Koğuşlar boş ve iki esir alınarak geti•»M» l m i I c.i konuşturuldu. Yüzbaşı izinde, nöbetçi ve di
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ğer görevli askerler dışında askerlerin, baskından önce d ı
şarı çıktıkları ve ilk atış esnasında görevli başçavuşun ga
zinoda olduğu, fakat kaçıp kurtulduğu öğrenildi. Bu du
rumda bina ve şehir artık elimizde sayılırdı. Bina çevresi
güvenliğe alınarak depoya girild i. Depo ve komutanın
evinden alınan silah ve m alzem eler dışarda birikm eye
başladı. Birikm e bir hayli kabardığından bazı arkadaşlar,
araba ve katır almaya gönderildi. Erdal ve Bedran’gillere,
cezaevine gitmeleri söylendi. Nöbetçinin ateşi ile karşıla
şacaklarını söylediler. Postahanenin tahribine gidildi. A n 
cak kapılar açılamadı.
Bu ara banka müdürünü aramaya çıkan Botan, bölük av
lusunda görüldü. Müdür ve veznedarı göremediklerini ve
ne yapmaları gerektiğini sordu. Pankartı asıp geri gelmele
ri istendi.
Araba aramaya giden Şiya r ve Haydar kahvede şoför
aramakla oyalanıyor. Haydar kahvede kurşun sıkıp halkı
yere yatırmış, azarlıyordu. Müdahale edildi.
Selim , gereği olmadığı halde bir başka kahvehaneye git
miş. Doktor mevzisinden kalkmış, hastahaneyc hücuma
kalkışıyor.
Bedran’giller gazoz, sigara, saat, çakmak, gibi basit şey
lere tenezül etmeye başlamış. Yaralı arkadaş doktorun bu
lunmadığı bir yere götürülüp oralarda doktor aranmış, ko
muta yerinde durmayarak sağa-sola müdahaleye girişmiş
ve depoya dalmış.
Cam i kapısındaki nöbetçi arkadaşımız silah seslerinin
kesilmesinden epey sonra, hiç istenmediği halde, arkadan
bölüğün camlarına ateş açmış; sorumlusu olan Tevfık arka
daş mikrofonun başından ayrılarak o da binaya ateş açmış,
aynı sokakta bulunan savunma grubu hiç gereği yokken o
da onlara eşlik etmiş ve aynı sokağa doğru gelen soygun
grubu da bu alışa katılınca, bizimkiler boş binaya arka ta
raftan ateş açarak yeni bir çatışma sahnesini canlandırdılar.
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O ara bina tarafımızdan, silahtan arındırılıyordu. Du
nuna müdahale edildi, düdükle bütün gruplar toplatıldı.
<iı\ getirilen arabaya malzemeler ve silahlar yüklendi,
ı ı.ı/ino televizyonu, komutanın taksisi ve bir cemse tahtıp edildi. Hükümet binasına ikinci benzin şisesi atıldı ve
topluca arabaya binildi. İk i arkadaş katırcıların önüne
gönderilerek arabadan inilecek köprüye katırları götür•İ n l o r .

Arabanın yol alması esnasında şoförlük yapan Haydar’m
»eıııilik yaptığı görüldü. Arabadan inilerek katırların bağ
landığı yere değil, katırların yolda döndürüldüğü yere gidil
di Oysa köprüye gidilmeliydi. Bu durum unutulmuştu. Boş
\<ıc yirmi dakika harcandı. Köprüye gidildiğinde araba yü
kü boşaltılmış, araba götürülüp bir noktaya bırakılmış, yüklı*ı ıtı bir kısmı katırlara yüklenmiş, geri kalanlar yol boyun•.1 çalılıkların içine saklanmıştır. Bırakılanlar alındı ve tesl*ıi edilen köye doğru yola çıkıldı. Kamyon yükünü boşal
ım arkadaşların bir kısmı yüklü katırlarla başka yoldan o
i «»ve doğru yola çıktıklarından dolayı yolda kendileriyle
t.nsılaşılamadı. Köye vardığımızda alacağımız rehber evde
\nkiu. Sabah yaklaşıyordu. Su ihtiyacım ızı alıp köyden
•■/aklaşıldığında köpek seslerinden katırların, arkamızda
ı *»ve girdiğini tahmin ettik ve önlerine arkadaş gönderdik.
Kalırlarla birlikte yürüyen ve köylüleri tanıyan Selim
ukadaş, uğradığı rehberin evinde rehberi bulamıyor. Reh
in t m ailesinden iki kişinin kendisine yardımcı olunmasını
ı .irdiğinde ise, onlardan önce gelen arkadaşların yanına iki
•ı Iı her verdikleri cevabı üzerine, o da bizim rehber aldığı
mı/ı zannederek, köyden yanına adam almaksızın yola çıl ıvor. Onları karşılamaya giden Tevfik arkadaş da rehber
■ıı ununu konuşmadan yanımıza geldiler. Ve artık sabaha
■/ bir süre kalmış. Köyün çevresinden uzaklaşmamız gereı in ordu. Arkadaşları üçüncü kez rehbere gönderme şansı
mı/ kalmamıştı.
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Evet, köyden rehber alınmıştı. Fakat biz değil; yol ke
sen grup, bizden çok önce yanlarına varıp bizi beklemek
sizin rehber alıp gitmişti. Selim de bizim aldığımızı zan
netmişti.
Bütün ganimet, üç katırımız vc tüm arkadaşlarla birlikte
ilk geceyi ve ikinci günü salimen atlattık. Üçer kişilik iki
yol grubu, geri çekilmemizden önce çekilip uzaklaşmışlar
dı. İkinci gece, yakınında bulunduğumuz köye bir grup ar
kadaşı, su ekmek, rehber ve fazla katır almaları için gön
derdik. Köyde asker olacağı ihtimali göz önünde bulundu
rularak temkinli giriş yapılacaktı. Keşifçiler köye yaklaş
tıklarında köyü kordona alan askerler kendilerini farkediyor. Bunun üzerine arkadaşlar yanımıza geri dönmek zo
runda kaldılar.
Üç katırın yükünü aşan 29 adet mavzer, I sminof, 2
adet büyük stero teyp orada saklanarak, aç-susuz ve reh
bersiz. tahmin edilen yöne; yüklü katırlarla birlikte ka
yalık araziye vuruldu. Yol çıkarılam adığı ve katırların
yükü ağır olduğundan az bir mesafe yol alınabildi. B i 
zim de, hayvanların da susuzluktan yürüyecek halim iz
kalmadı. Yaklaştığım ız bir köye su ve rehber ihtiyacını
karşılamak için grup gönderdik. Arkadaşlar yanlarında
iki köylü ve su ile geri döndüler. Onlarla biraz yol aldık
tan sonra k ö y lü le ri geri gönderm ek zorunda kald ık.
Çünkü alınm aları bir nevi zoraki olmuştu. Gitm em eleri
durumunda aileleri jandarm aya bildirebilirlerdi. A ileleri
gideceğimiz yönü bilmeselerdi yine kendilerini bir gün
içinde yanım ızda tutmaya çalışırdık. Fakat ailelerin ya
rımda gid eceğim iz yönü T e v fik arkadaş açık la m ıştı.
K öylüleri geri gönderdikten sonra bir saat yol alabildik.
Çünkü sabah oluyordu. Takip ettiğimiz yol kenarındaki
kayalıklara çekilip yükleri sakladık. K atırları uzağa gö
türüp bulunduğumuz yere bakan zomun karşısında bağ
ladıkları için katırlar gündüz köylüler tarafından görül76

»İn Ve yanımıza geldiler. Gelen köylülerden, akşam reh!'»•! aldığım ız köyün basıldığını öğrendik. Akşama doğru
\»»l hazırlıklarını yaptığım ız sırada, çok sayıda askerin
j'rı-c geldiğim iz yolda ilerleyip noktamıza yaklaştığını
roıdük. Bulunduğumuz noktanın karşısında durup hek
imliler. Köylülerden, izlerimizden ve gece yanım ıza a l
dığımız rehberlerden yön ve noktamızı tespit ettiklerini
anladık. Bu durumda tam karşılarında bulunan çok sayı
da ganimet eşyasını alıp yüklemek ve yüklü halde çatış
maya girmeyi arkadaşlar göze alamadılar. Katırlarla git
memiz halinde, üzerinde bulundukları yola girm em iz
vı-1c k ird i. A skerlere sa ld ırı yapm aksızın geçm ek de
mıımkün değildi. Oyuklara saklı 32 adet G-3, 1 adet büv»ık daktilo, Fikret ve A zad’ın eylemde kullanılan silah
ımı. 2000 adet G-3 mermisi ve ııfak-tefek eşyaları katır
larla birlikte bırakıp, yakınında bulunduğumuz ve ilişkiİmimizin bulunduğu vc oradan üssümüze kadar yolu b il
diğimiz köye doğru, kayalık araziden yol almaya başla
dık.
Asker noktamıza gelmeden önce Şiyar, B ijî, Azad ve
<>mer arkadaşları belirtilen bu köye öncü olarak gönder
miş. köyde asker olup olm adığını öğrenmek istemiştik.
\vııca ihtiyaçlarım ızı da temin edeceklerdi. İki arkadaş,
'•«dişimizi köyün civarında bekleyecek, bize durumu bildıucekti. Bu köye yaklaştığımızda yalnızca Ş iy a r’ı bul
duk. Kendisinden aldığım ız habere göre, keşif gözlemleıı sonucu köyde askerin olmadığını anlamış ve dört kişiI k grup köye giriyor. İk i arkadaş ihtiyaçları temin et
mekle uğraşırken B ijî ve Ömer, köyün girişinde gelişim i
mi karşılam aya çıkıyorlar. Grup ikiye bölündüğünde ve
»ı\aı 'la Azad ihtiyaç temini ile uğraştıkları esnada, köy
lülerce köye asker girdiği söyleniyor. Ve Ş iy a r’la Azad
ı«»vde birbirlerini kaybederek dışarı çıkıyorlar. Ş iy a r’ı
N'»l üzerinde bulduk. Ancak Azad, B ijî ve Ö m er’i bula77
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madik. Şiya r ile hir köylüyü yanımıza alıp koy'un arka
sındaki dağı dolanarak askerleri atlattık, içinde bulundu
ğumuz vadinin ön ve gerisi tutulmuştu. Sabaha doğru
kendimizi emin bir araziye attık. Gündüz düşmanın hare
kelini izledik. Çemberi aynı gece yaramayacağımızı dü
şünerek havadan ve karadan akşama kadar çember saha
sını aradılar. Ancak 18 Ağustos gecesi üssümüze ayak
basabildik. Us alanımızda sakin bir gün geçirmenin ar
dından, akşam uğradığımız ilk köyde, bizden birkaç saat
knıce 100 kişilik kollar halinde köy ve ormanın arandığı
nı öğrendik.
Bu durumda emin bir araziye çekilip operasyon ve takip
çemberi dışında kalmayı uygun bulduk. K eşif ve istihbarat
mplamakla uğraşıyoruz. Yönelebileceğimiz küçük karakol
ların bazılarında çok sayıda asker yerleştirilmiş. Yeni he
defleri belirleme ve keşif yapmış durumdayız. Düşmanın
savunmasız noktalarına ve geri çekilişi esnasında yönelmevi kararlaştırdık.
Takımdan kopan B ijî, Azad, Öm er’in de üs alanına var
dıklarını öğrendik. Yol kesen gruplardan üçü milis arkadaş
alana vardı. Hacı, X a lil ve İbrahim ’den oluşan ikinci yol
kesici grup henüz ulaşmadılar. ‘"Üsse varan arkadaşları
aramaya koyulmuşuz. Eylem öncesi yanımızdan ayrılan S.
ve C. arkadaşlarla yine üs alanımızda buluşmayı kararlaşiıı mıştık. Henüz ilişkiye geçemedik.
Otuz kişi Eruh’u basmış, kayıp vermeden ve bir araba
dolusu silah ve ganimetle geri dönmüşlerdi. Eylem Türkive’de ve dünya kamuoyunda günlerce ilk haber olarak du
yuruldu. Am a bu baskının baş mimarı komutan A g it’in de
ğerlendirmeleri farklıydı, askerceydi.

‘ U s ola ra k b e lirtile n alan Ş ırn a k B e s ile ri, ya da Ş ırn a k 'ın X irb ik e
Besle (K ırk a ğ a ç ) ile P e r v a ri’nin O m yanus K ö y le ri arasında kalan
i ila n la rd ır.
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“Eruh'u düşürdük, ama ciddi savaşlar
için daha epey güçlendirmeye ihtiyaç var

”

Yukarıdaki anlatım ım ızda da anlaşılacağı üzere geri
çekilmemiz önceden ayrıntılarıyla planlanmadığı için dü
zensiz oldu. Ve zaman kaybına yol açtı. Zaman kaybı, ga
nimetin tamamen kurtarılamamasına ve risk altına girme
mize neden oldu. Oysa eylem kararının bize ulaştırılm a
sından, eylem gününe kadar yirm i günlük hazırlık süre
m iz va rd ı. S . arkadaşla b irlik te Eru h alan ın a giden
Bedran’gilin grubu, keşif ve çekileceğim iz yol güzergahı
nı hazırlayacak, yolu tanıyacak veya hazır rehber bulun
durulacaktı. iki arkadaşın yanma vardığımızda iki konuda
da hazırlık yapılmadığım gördük. Eylem gerçekleştirme
gününe beş gün kalmış, beş günün ancak, üç gününü ha
zırlığa verebilirdik. Ve bu üç günde de ancak, şehire arka
daş gönderip keşif yapmakla uğraşabilirdik. Nitekim bu
nu yaptık.
Ganimet almada fazla aç gözlü davrandık. Ve ilk gece
bizi epey hantallaştırdı. Ganimet için bir grup ayırabilirdik.
Ancak korunup korunamaması konusunda tcreddüte gir
dik. Ve yanımıza almakla kendimizi ağırlaştırdık. Her şeye
rağmen ganimeti kıra kadar çıkarabilmiş, kurtarmaya çok
az bir mesafe kala, gerekli uyanıklık ve dikkati gösteremeyişimizden ötürü takibe yol açtık. Ve düşmanı üzerimize
kadar getirdik.
Eylem sahası içinde düşmana vurulan ilk darbenin coş
kusuyla arkadaşlar kendilerinden geçtiler. Ve herkes ne ya
pacağını şaşırır duruma girerek ortalık darmadağın oldu.
Toparlanmak zaman aldı. Süremizin bir kısmı böylece bo
şa tüketildi.
Böyle bir eylemin tecrübesizliğini yaşayan arkadaşlar,
planlamaya tam bağlı kalmadılar. G erekli atış disiplini,
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ıııcvzilenme, irtibat, hız ve duyarlılıkta yetersiz davrandıl.n. (içreksiz atışlarda bulundular, fazla mermi harcadılar,
karambol atışlarına başladılar.
Yürüyüşte, yük almada isteksiz davranıldı. Kurallara,
k.ıvıayışsızlık ve yorgunluğun tesiri nedeniyle fazla aldırış
>-ililmedi. Sürekli uyarı ve eleştirilere yol açtılar.
Asker olmanın ruh ve anlayışında son derece eksiklik
emüldü. Komut, uyarı, temel askeri anlayışlara aldırış et
meme, kendini koyverme. vurdum duymazlık sürekli hal
le r

oldu.
Özel eşya, donatım ve silaha yeterince sahip çıkılmadı.

'mİ boyunca eşyalar döküldü.
Takım sorumlusu her konuda yönetim birim iyle kolektif
karar almaya çalıştı ve savaş alanındaki bu yersiz kolektif
lik hantallık yarattı.
Halka karşı sekter davranışlar gösterildi. Çapul zihniye
tine yol açacak davranışlar sergilendi.
Belirgin hata ve eksikliklerimiz yanında arkadaşların tü
münde cesaret, coşku ve azim tamdı. Ancak yapının ciddi
..ıvaşlar için daha epey güçlendirmeye ihtiyacı var.

Düşmana verdirilen kayıplar
1- B ir asker öldürüldü 6-9 arasında asker yaralandı.
2- İki araba yakıldı ve bombalandı.
3- B ir televizyon olay yerinde, biri de getirilerek yolda
ımlıa edildi.
4 Hükümet konağı tahrip edildi (yanmadığını tahmin
-

ediyoruz).

Şehirden çıkarılan ganimet
1-31 adet G-3 ve 28 adet dolu şarjörü, 15 adet kasatura
mı. 24 harbi, 8 kütüklük, 3863 adet mermisi
2- 2 adet portatif Sigo ve 10 numara Rus yapısı kalcşniknf. 137 adet mermi, 4 şarjörü
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3- îki adet sminof

4 22 adet mavzer, 120 adet mermi ve 2 kütüklük
-

5- 1 adet G-l
6- 1 adet MP-5 üç adet dolu şarjörü
7- 6 adet takarof tabanca
8- 1 adet Belçika tabanca
9- 1 adet Astra tabanca
10- 1 adet Fransız onlusu tabanca
11- 1 adet büyük sırt telsizi
12- 3 adet kırma tüfek ve bir adet dolu kütüklük
13- 1 adet büyük dürbün

14 14 adet ekmek çantası
-

15-8 adet matara
16- 1 adet askeri pusula
17- 1 adet büyük daktilo
18- 2 adet büyük stero teyp
19- 1 takım subay elbisesi
20- 1 takım er elbisesi
21- 1 adet yağmurluk
22- 1 adet parka
23- 3 adet radyo

24 2 adet palaska
-

25- 2 adet pense
26-2 adet saat
27- 3 adet çakmak
28- 3 adet defter ve kalemler.
Ganimetin büyük bir miktarı dört parça halinde yolda iz
lendi. Birinci bölüm; telsiz, 1000 adetlik G-3 mermi sandı
ğı, bir sandık dolusu tabanca ve tespiti yapılmayan eşyalar.
İkinci bölüm; 3 kırma tüfek, parka ve gereksiz eşyalar.
••

Üçüncü bölüm; 20 adet mavzer, bir adet sminof ve iki
teyp.
Dördüncü bölüm; 32 adet G-3 (biri Azad arkadaşın, ey
lemde çalışmayan silahı) 1 kaleşnikof (Fikret’in çalışma82

v;ııı silahı) 2000 adet G-3 mermisi, 1 adet G - l, palaska, ka
satura, daktilo, dürbün, elbise, yağmurluk, bize ait radyo.
Ganimetin yanımıza aldığımız bölümü:
1- 2 adet kaleşnikof, 4 şarjör ve 137 mermi
2- 1 adet sminof
3- 3 adet mavzer, iki dolu fişekliği (ellilik)
4- 1 adet MP-5 iki dolu şarjörü, toplam 59 mermi
5- 9 adet tabanca, 8 yedek şarjör
6- 6 adet matara
7- 1 adet G-3 dolu şarjörü
8- 6 adet çanta
9- 2 adet radyo
10- 2 adet saat, 3 çakmak, 3 kalem, 2 ayakkabı, çamaşır
11- 1 adet floresanlı el feneri.
Yolda bıraktığımız ganimetin bir bölümünün ele geçiril
diğini radyodan duyduk. G-3’lerin bulunduğu bölümün ya
kalandığını tahmin ediyoruz. Araştıracağız.

Eylemde harcadığımız malzeme
1-551 adet mermi
2- 1 adet R B C roketi
3- 7 adet elboması
İnsan kaybımız yok, Ferhan isimli arkadaş parmağından
Yaralanmıştır.

Eylemimiz amacına ulaşmıştır
Eylem im iz amacın ulaşmış, içte ve dışta son derece mu
azzam yankılar uyandırmış, halkımıza büyük güven, dost
larımıza sevinç vermiş; sömürgeciliği ve reformizmi kahıetmiştir. Sömürgeci ordunun aldatıcı görünümü altındaki
kolluğunu açığa çıkararak kitlelerin düşmanı olduğu gibi
görmesine, ölümü horlamalarına yol açmıştır.
Askeri açıdan düşmana fazla, maddi kayıp verdirm e
mek le birlikte asker saflan içinde büyük manevi tahribata
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yol açmış, onu korkuya boğmuştur. Karakolların nöbeti
köylülere tutulmaktadır. Düşman halka karşı tavrında son
dcreec yumuşamış, bu yolla halk direnişinin önünü almaya
çalışmaktadır. Eylem , savaşçı yapımızı güçlendirmiş, ken
dimizi daha iyi tanımamıza olanak sunmuştur. Eylem tu
tukluluğumuzu gidermiş, sağ anlayışlara ölümcül darbeyi
indirmiştir.
D evrim ci selam lar
22 Ağustos 1984
Çok acele olduğu için yazı düzenli ve doyurucu olmadı,
özür dilerim.
*

Eruh ve Şem dinli baskınları Kürdistan’da ve dışarda
muazzam bir etki yaratmış, dört yıl süren sessizlik patlatı
lan büyük bir bomba ile yıllar sürecek bir “ düğüne“ çevril
mişti. A g it’in uzun bir süredir düşündüğü bir "çıkış hare
keti" başarı ile tamamlanmıştı. Ama onun daha büyük hül••

yaları vardı. Ülkeyi, toprağı, Kiirdistan’ın özgürlüğünü dü
şünüyordu, yoğunlaşıyordu. Kendi damgasını taşıyan bu
tarihi eylem i değerlendirirken de bir “ zafer sarhoşluğu"
içinde değildi. O bir devrimciydi, olumluluklar partinin ve
halkındı. Bu nedenle raporunda eksikliklerden söz ediyor
du. Planlamaya sadık kalınmadığını belirtiyordu. Ve çalış
maları sürdürüyordu, hem de soluk almadan.
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Eruh 'ta gürleyen ses
Eruh baskınından önce komutan Agit dönemin koşulla
nın, gerillanın durumunu, halkın ve düşmanın durumunu,
karşılaşılan zorlukları, ağır kış koşullarını çarpıcı örnekler
ile günlüğüne uzunca yazmıştı.
Uzun ve çetin bir yürüyüş ardından varılan yeni üslerde
kadrolar, 1983'ün kış mevisimi boyunca yoğun olarak politik
ve pratik yönde parti çizgisini derinlemesine özümsemek için
çalışmalara giriştiler. Görevlere yatkın bir şekilde hazırlan
mak için gerek duyulan son çalışma aşaması da ağır kış koşul
lan içinde yürütüldü ve önemli oranda sonuç alındı. Örgütsel
\c teknik konularda plan taslakları ve talimatların geliştirildiği
hareketsiz o kış mevisimi, böylece değerlendirilmiş oldu.
O kış epeyce zorlu geçti. 1ler tara! bembeyaz kesilmişti. Ta
biat alabildiğine sessizliğe bürünmüştü. Lapa lapa yağan kar,
sonbaharda ağaçtan dökülen yapraklar gibi üst üste yığıldıkça
\ ığılıyordu. Dışarda bir tek canlıya rastlamak mümkün değildi.
Kimi zaman kar kalınlığı iki metreyi buluyordu. Araziye açıl
ıııak isteyen arkadaşlar çetin güçlüklerle karşılaşıyorlardı. B ir
arkadaş iki gün boyunca karda yürümek zorunda kalmış, çığı
aça aça çok zorlu bir yolculuk yapmıştı. Yanımıza yetiştiğinde
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hasta düştü ve onbeş gün yataktan kalkamadı. Aşın derece so
ğuk almış, midesini üşütmüştü, ne yerse çıkıyordu. B ir yandan
da kar, beyazlığında bozulan gözleri, sürekli yaşanyordu.
Yine bir grup arkadaş altı gün boyunca yağışlı havada yol
culuk ediyor ve bir dağın eteğinde rastladıklan tek bir evde ge
ceyi geçiriyorlar. Evin sahibi ertesi gün arkadaşlara gidecekleri
yerin yakın olduğunu söyleyip yola koyulmalanna sebep olu
yor. Ama adamın tarif ettiği yere vardıklannda hiçbir şeyle
karşılaşmayınca aldatıldıklannı anlıyorlar. Geri dönemeyecek
lerinden, üzerlerindeki bir günlük azıkla tam iki gün yürüyor
ve Irak rejiminin harabeye çevirdiği, terk edilmiş bir köye ula
şıyorlar. Geceyi açıkta geçirdikten sonra, üçüncü günün yolcu
luğuna erzaksız devam ediyorlar. Gruptan iki arkadaş bir süre
sonra takatsiz düşüyor ve gözleri körelmeye, yürüyemez duru
ma gelmeye başlayınca, üçüncü arkadaş sırasıyla onları omuz
layıp yola devam ettiriyor. Ama akşam olunca her üçü de yığı
lıp kalıyorlar. O esnada, çevrede belki bilileri olur düşüncesiy
le havaya birkaç el silah sıkıyorlar. Silah seslerini duyan yakın
daki köylüler arkadaşları donmak üzereyken kurtarıyorlar.
Verdiğimiz bu iki örnek, geçirdiğimiz kış mevisiminin
hangi koşullarda yaşandığını izah etmeye yetecektir sanırız.

“Askerlerin hali perişan”
Baharda karların erimesiyle birlikte; birimlere, gidecekleri
bölgelerde yürütecekleri asgari çalışma programı kavratılmaya
çalışıldı. Karların erimesiyle başlayan bahar müjdesi, tüm sa
vaşçılar için bir sevinç kaynağı olmuştu. Yürütülecek çalışma
lar için gidecekleri bölgelere varmanın heyecan ve coşkusu
başlamıştı. Bu çalışmalar tüm birimler için oldukça yararlı ol
du. Çalışmanın temel yönelimi, çalışma tarzı ve tehlikelere
karşı alınacak önlemlere dikkat çekildi. Böylece kadrolar daha
fazla düşünce netliğine kavuştular. Son hazırlıkların da tamam
lanmasıyla gruplar ağır görev ve sorumlulukların bilincinde;
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yepyeni bir hayat fışkıran, binbir renkle yeşerip süslenmeye
başlayan baharla beraber Kuzey’e doğru yola koyuldular.
Bizim hazırlıklarımız karşısında düşman da boş durmu
yordu. Sınıra güç yığarak, bizi burada çatışmaya sokup geçişi
engellemek, gruplan imha etmek istiyordu. Anlaşılan taktiği
mizi kavrayamamış, nizami savaşa göre hazırlanmıştı. K u 
zey’de sınırdan yüz kilometrelik geniş bir alan üzerinde, stra
tejik noktalan tutmuş, önemli geçitleri denetimine almıştı.
Bu suretle ön cephe, gerisini tahkim etmiş oluyordu. Düşman
bu hazırlıklarını yapadursun, birim lerim izin tümü içeriye
geçmiş ve biz Güney’de bir hayli rahatlamış bulunuyorduk.
Düşman 27 M ayıs sabahı sınırı aşarak beş km. Güney’de içerilere kaymıştı.(,) Oradaki güçlerle yaptıklan gö
rüşmelerde, hedeflerinin kendileri olmadığını, Apocularla
savaşmaya geldiklerini belirtmişlerdi. Fakat kısa süre içeri
sinde zayıflıklarını farketmiş ve geri çekilmeye başlamış
lardı. Çünkü askerlerin hali perişandı ve heybeti karşısında
irkildikleri sarp dağlarımızda gerilla savaşıyla karşılaşmak
hiç işlerine gelmiyordu. Bu arada güçlerim izin K u z ey’e
açıldığını anlamış olacaklar ki, G üncy’den çekilerek K u 
zey’in sınır bölgelerinde takip ve operasyonlara giriştiler.
B iz de işgali beklediğim iz için fazla şaşırmadık. G ü 
ney’deki güçlerin geri çekilmeye başlamasıyla bir grup ar
kadaş K uzey’e geçme kararına vardık. Tessadüfen buldu
ğumuz bir rehberle birlikte işgal ve sınır hattını aşarak,
rehberimizin köyüne ulaştık.(J)
G eliş haberimizi alan

köylüler, sıkı bir gizlilik içinde

" Söz konusu tarih 27 M a yıs 1983'tür. T ü rk ordusu U lu d e re -Ç u k u rc a
bölgesinden G ü n e ye geçm işti. A g it. bu dönemde çalışm aya ve o la y
la ra a t ıf y a p ıyo r.
'■A g it’in bahsettiği rehber U lu d e re 'n in Becûhe köyünden H a lit Ö n . ii'd ü r . 1985 k ış ın d a D e ra h in e k ö yü n d e b ir evde tesa d ü fen ik i

düşman su b a yıyla ka rşıla ştı. A rk a s ı dönükken arkadan vuruldu. O
halde ik i subayı öld ü rd ü . K e n d isi de kan kaybından öldü.
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bulunduğumuz ycıe gelerek, merak ve endişe içinde Güııev'deki durumu sordular. Getirdikleri yiveeekleri yedik••

*

*

*

ten sonra, sorulan sorular paralelinde, işgalin ve yol açaca
ğı sonuçları izah etmeye çalıştık. Köylüler, işgalin etkisini
yaşamakla birlikte soğukkanlılıklarını da korumaya çalışı
yorlardı.
•

Konuşmamızı
bitirdikten sonra bizi de alarak.
*

kendileri için hazırladıkları gizli yerlere götürdüler. Burası
gerçekten de çok emniyetli bir yerdi.

B a ş döndürücü
u çurum lardan tırm an arak yol aldık
İki gün bu gizli ve emniyetli yerden kaldıktan sonra ka
ranlığın basmasıyla komutan Anit ve arkadaşları yanlarına
iki de genç köylüyü alarak yola koyulurlar
“ Sarp vc çetin dağ yamaçlarını aşarak, sık ormanlıklar
içinde yüksek bir tepeye tırmandığımızda karşı tarafta, pek
de uzak olmayan düşman karakolunu gördük. Dürbünü
müzle çevreyi kontrol ellikten sonra düşmanın henüz tut
mamış olduğu köprüden geçmeye karar verdik. Ve yamaç
tan aşağıya hızla inerek pusu noktasına yaklaştık. İki arka
daş keşif yapıp, köprünün açık olduğunu bildirdikten sonra
aralıklı biçimde koşarak tehlike noktasını aslık. İki düşman
hattı içerisinden çıktığımı/ için biraz rahatlamıştık.
Vardığımız bir su kaynağının başında mola veı ip, akşam
yemeğimiz olan ekmek ve peyniri yedikten soma köylü
gençlerle biraz sohbete başladık. İşgalin o sıcak anında bile
düşündükleri tek şey. çevrelerindeki muhbir ve ajanların
bir an önce cezalandırılması)dı. Daha o anda bizimle hare
ket etmek istediklerini söylediler, ama o koşullarda buna
olanak olmadığı için, konuşarak kendilerini ikna ettik.
Biraz dinlendikten sonra tekrar yola koyulduk ve birkaç
gün daha bin metrelere varan yüksek, baş döndürücü uçu
rumlardan tırmanarak yol aldık. Sonunda zorlu ve tehlikeS8

la le dolu hu ■yolculuğumuz
bovutıcu
tanımadığımız
bir
' W '
W
l.
ıl.ıııda halkın yardımı sayesinde salimen hedeflediğimiz
vcıe vardık. Yol bovuııca karşılaştığımız tüm insanlar bize,
<Üiney'deki 'sava.)' hakkında sorular yöneltiyorlardı. G ele
cekleri konusunda karamsarlıkla ıımııl karışımı düşünceler
taşıyorlardı. Yaşlı kesimde ise. Türk devletinin eskiden
yaptığı katliamların anısı canlanmış, o günlerin tekrar geri
• Hececi korkusu vardı. Genelde halk lek yaşam güvencesi
nliirak: örgütlerin
ayakta
kalmasını Vgöıiivordu."
»^
-

"Bir daha görüşeceğiz!”
Haziran avının
ortalarına dogrıı
Güney
etkisi
✓
W
J işgalinin
VV_
luğılmaya başladı. I ürk askerleri sınırı tamamen boşalt
mış. korkudan eski sınır birliklerini bile kaldırm ışlardı.
İçeriye çektiği gücünü de birkaç kol üzerinde yürüterek ça
lışına alanlarımızı kuşatmaya çalışıyordu. Bazı alanlarda
halka aşırı zulüm uygularken, direniş beklediği kesimler
ı/erinde de yumuşak bir politika izliyordu. Hatta elbise,
ayakkabı, çocuk sekeri bile dağıtıyordu. Karşılığında ise.
\poculara destek olunmamasını, silahların teslimini, malı
nın ve firarların da gelip teslim olmalarını istiyordu. Bu
isteklerine karşılık alamayınca, "b ir daha görüşeceğiz'
tehdidini savurarak çekip gidiyorlardı. Birim lerim izin ça
lışmaları ise. işgal ve operasyonlardan etkilenmemişti.
Komutan Agit
olayını
ve
«— ve birimi T C ’nin G ü ııevi işgal
sa
J
işgalin yarattığı eıkileri tartışmak için yaptıkları haftalık
toplantılarında
vardıkları sonucu w
günlüğüne
su>şekilde
not
*
W.
?
düşmüştü:
"İşgal. A B D ile birlikte tezgahlanmış, bölge ilerici güç
lerini tehdit ve ayrıca ileriki bir müdahalenin provası ama
cını taşımaktadır. Türk devleti, önüne baş hedet olarak da
i ’K K 'n in imha edilmesini koymuş, fakat bu hedefine ula
şamamıştır. Ulaşabilm esinin koşulları da yoktur. Çünkü
S9

güçlerimiz çok sayıda birimlere bölünmüş vaziyette geniş
alanlar üzerinde halkın arasına karışarak, gizli hareketli bir
yapı içindedirler. Düşman, halkın desteğinden yoksun, ara
ziye yabancı ve denetim kurmakta zorluk çekmektedir. Bu
denetimi kurabilmesi de olanaksızdır.”
Komutan Agit ve yoldaşları yaptıkları değerlendirmeler
ve vardıkları bu sonuçla aslında daha o anda düşmana karşı
ilk sınavlarını vermiş oluyorlardı.
“ Örgütsel faaliyetlerimiz yeni olayların etkisiyle daha da
hızla ve aksaksız yürümeye devam ediyordu. K eşif sonuçla
rı alınmaya başlanmış, araziye yabancılık yavaş yavaş gide
rilmiş, elverişli noktalar belirlenmişti. Üs için uygun görülen
alanlarda örgütsel ve teknik faaliyete ağırlık verildi.
Yöre halkının özellikleri ve toplumsal-sosyal yapısını
incelediğimizde çok özgün bir gerçeklikle karşı karşıya ol
duğumuzu anladık. Üretim ve insanların yaşam koşulları
bambaşka olduğu gibi, doğa koşulları da değişikti.
Her şeyden önce ortada örgütlü bir toplumsal yapı vardı.
Kabile çekirdeği üzerinde yükselen aşiretler ve onların da
üzerinde aşiret konfederasyonları göze çarpıyordu. Fakat kon
federasyon lan n pratik işlevi fazla değildi. Aşiret liderliği, hiz
met temelinde yükselen gönüllüğe ve saygınlığa dayalı bir
otorite olarak klanlardaki liderliğin, tipik bir benzerliğini oluş
turuyordu. Ve bu liderlik, mülkiyet ve talan hakkı üzerinde
geniş ayncalıklar edinmesi ile egemen sınıf özelliğine yaklaş
mış durumdaydı. Ama henüz, taban ile liderlik arasında geliş
miş çelişkiler de söz konusu değildi. Bilinen en ağır çelişki,
mera anlaşmazlığı, talan vb. ihtilaflardan kaynaklanan aşiret
ler arasındaki kan davalarıydı. TC , toplumsal yapıya nüfuz
edememiş, iç bölgelerde yarattığı tahribatı bu alanda fazla
gerçekleştirememişti. Bu nedenle toplum, dinamikliğini, ulu
sal değerlerin ayakta kalmasına bağlı olarak koruyabilmiş ve
güçlü insan özelliğini ortaya çıkarmıştı, insanlar, sömürgecili
ğin ağır yükü altında ezilip dağılmamış, aşiret birliği ve daya90

mşmasından ileri gelen kendini emin hissetme ve kendine gü
ven duygusu hakimdi. Bunu da çetin doğa koşullan altında
zorlu üretim ve sömürgeciliğin yok edemediği direniş gelene
ğinden kazanmışlardı. Ulusal dil, kültür ve değer yargılan ya
bancı etkilerden uzak, sade bir görüntü sergiliyordu. Buna bir
de milli kıyafetler üzerine kuşanılan silahlar da eklenince in
sanda saygı uyandıran canlı, atak bir tip ortaya çıkıyordu.
Bu alanda ulusal bilinç ve kurtuluş özlemi derin köklere
dayanıyordu. Özgün aşiret tutkusu ve özlemlerini daha da pe
kiştirilerek, her türden ulusal mücadeleyi meşru kabul ediyor
lardı. Daha önceleri de. Güney Kürdistan’daki mücadelenin
ağır yüklerini uzun yıllar taşımayı salt Kürtlük gereği olarak
kabullenmişlerdi, ama ilkel-milliyetçiliğin ulusal hareketi çık
maza sürükleyen yapısından da rahatsızlık duyuyorlardı. On
dan sonra da değişik bir alternatifle karşılaşmadıklarından,
kurtuluşa dair umutlan artık küllenmeye yüz tutmaktaydı.1’

“Bizim kiler” veya “heval”
olarak tanınıyorduk
G erillalann karşılaştıkian bu yapı genel olarak olumlu
bir görüntü sunuyorduysa da, bireylerin özgür iradeden
yoksun, aşiret yapısının doğal ve ayrılmaz bir parçası duru
munda oluşlan gerillaların ve komutan A g it’in bazı zorluk
larla karşılaşmalarını da beraberinde getiriyordu. Bu yüz
den de aşiret genelini kapsayan bir çalışma yapmanın ge
rekliliği daha ilk günden kendisini dayatmıştı.
“ Aşiretler, başlangıçta bizi tanımak ve anlamakta güçlük
çektiler. Daha çok, Güney Kürdistan kaynaklı ilkel-milliyetçilikle ve sahte örgütlerle tanışmış, bunların yarattığı bir
yığın olumsuz etkinin şartlanması altında gelen her yeni si
yasi güce karşı ön yargıyla davranıyorlardı. Onları önder
ve kurtarıcı olarak değil, kendilerinden yararlanmak iste
yen güçler olarak değerlendiriyorlardı. Bu olumsuzluğun
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kaynağını bildiğimiz için onların tutumlarını değiştirmele
rini kısa sürede sağlayabildik.
Birçok küçük-burjuva ve ilkel-m illiyetçi güç bu böl
geyi kendi aralarında rekabet alanına dönüştürmüş, işi
para ve silah karşılığında adam kazanmaya kadar vardırabilmişlerdi. Bu faydacı anlayışın yarattığı zararların en
büyüğü, ulusal-siyasal mücadele itibarının kırılm ış olm a
saydı. Ama halk, bu durumu yaratan her iki tarafı da tik
sintiyle karşılıyor, ülke çıkarlarını temel alan Önderliği
arzuluyordu.
Çalışmalarımız, ağır da olsa ürün vermeye başlamış ve
ulusal mücadelemizin itibarı P K K 'n in şahsında tekrar yük
selmeye başlamıştı. İlkcl-m illiyetçiliğin, ulusal hareketin
önünü tıkayan, gerici önderlik yapısı ve aşiretçi örgüt kitle
ler tarafından kavrandığı andan itibaren, bu güçlerle olan
bağlarını da önemli oranda kopardılar. Köylüleri en çok ra
lıatlatan da gizli hareket tarzımız oluyordu. Ağır koşullara
rağmen köylerde kalmayışımız ve ancak uygun zamanlar
da köylere girip çıkmamızın anlamını kavradıklarından bi
ze minnettar kalıyorlardı. Halkın kalbini yavaş yavaş kaza
nıyorduk. Artık birbirimize kuşku ile bakan iki yabancı de
ğ il, sadık dostlar, onların d eğim iyle 'b iz im k iler' veya
'heval' olarak tanınıyorduk. Bu ise. bir devrim ciyi rahatla
tan ve arzulanan bir durumdu.
Gün boyu yürüme ve yorgunluktan sonra herhangi bir
ailede sıcak bir ilgi ve sempatiyle karşılanmak, konuştuk
larımızın ilgiyle dinlendiğini görmek, tüm yorgunluk ve sı
kıntılarımızı bir anda gideriyordu.

“İki Kürt bir araya gelmemeli,
gelirse dünyayı bozarlar”
Halkta en çok karşılaştığım ız sorunlar, dış destek ve
savaşta ailelerin bakım m eseleleri oluyordu. Y ü z yıllar
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boyu ülkemizde süregelen iç çatışm alar ve bölünmeler,
birliğin sağlanacağına dair inançsızlığa neden oluyordu,
inanışa göre mukadderat böyleym iş, "ik i K ürt b ir araya
gelm em eli, gelirse, dünyayı b o z a rla r" deniliyordu. Bu
sözler her ne kadar karamsarlık ve boyun eğmeyi ifade
ediyorsa da avnı zamanda yaşanan bir gerçeği de yansıtı
yordu.
K ü rd is ta n lıla rın düşm anları, o n ların b irlik olm ası
halinde sahip olacakları gücü iyi hesaplam ışlar ve bir
liği dağıtmak için yü z yıllar boyu parçalayıcı bir meka
nizm ayı işletm işlerdir. Gerek geçmişte olsun, gerekse
de bugün olsun, bu gerçeği ortaya koyan birçok somut
örnek hafızalarda oldukça canlıdır. Ilk el- m iN iyetçilik
öz giiç ilkesinden yoksun olduğu için bir fırsat ya da
herhangi bir devletin him ayesini kollam aktadır. Yöre
halkına da empoze edilen bu anlayış, kendine güven
sizliği geliştirm iş, dikkatleri somut mücadeleden uzak
lara kaydırm ıştır. Aynı şekilde bilinen birçok giiç gelip
parlak
vaatlerde bulunarak halkı kavıt
usulü öreüt
üye■
^
c*
J
si yapm ış, listelere yazm ışlar ve bu listelerin birçoğu
nu da düşmana kaptırm ışlar. Bu somut gerçeklik de in
sanlarım ızda doğal olarak güvensizlik yaratm ıştır. İşte
daha dün Öm er Ç e tiıvin (D D K D ) polise sunduğu 400
kişilik liste K U K ’un, İslam P a rtisi’nin ve diğerlerinin
verdiği listeler açık örneklerdir. Aynı şekilde köylülere
ve göçerlere karşı davranışları da eşkıyayı aratm aya
cak nitelikte olduüundan halk bunları avırtedemez olmuştur.
Agit günlüğüne reformist Kürt güçlerinin içine girmiş
oldukları olayları da çeşitli örnekler vererek şöyle değer
lendiriyor: “ Bu güçlerin kadro diye ortaya saldıkları unsur
lar, göçerlerin yolunu kesip koyunların içine girmiş ve iste
dikleri koyunu işaretleyip "hizbin m alıdır" diyerek topla
mış götürmüşler, dağdaki çobana emredip koyun kestirip
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yemişler, gençleri Kuran a yemin içirmiş ve buna da dev
rim andı demişler.
Geçtiğim iz »ünlerde de hâlâ devam ettirilen bu uygulamalara somut bir örneği Eruh'un A val (Tiinekpm ar) köyünden verebiliriz. Xurşo denilen ve K U K ’un temsilcisi
olarak bilinen bir unsur, geceleri sokağa çıkma yasağı
ilan edip bazı gençlere de nöbet tutturarak ahlaksızlık ya
pıyormuş. Yine Resme köyünden bir başkası da gençleri
toplantımız var diyerek çağırıyor, sonra da ellerine kazma
kürek vererek kendi inşaatında çalıştırıyoım uş. Bu tipler
aynı zamanda 12 H>lül sonrasında cuntanın da uşaklığını
yapmışlardır. Örneğin Xur.şo denilen unsur yörenin namlı
ajanlarından birisiydi ve yöre halkının talebiyle Kasım
!984’de H R K partizanları tarafından ölümle cazalandırıldl.
Tüm bu olup bitenleri, halk tek tek anlatarak "'peşmerge
diye bağrımıza haslıklarım ız, bize banlan yaptı” diyorlar
dı. Bizim le karşılaştıklarında taşıdıkları kuşkuları ise za
manla üzerlerinden attılar ve birbirlerine. “ bunlar hepsin
den fa rk lıd ır" demeye başladılar.
Ulusal kurtuluşun temel sorunlarını ve çözüm yollarını
belirleyen parti düşüncellerini kitlelere kavratmakta fazla
zorluk çekmiyorduk. Çünkii halkımızın yaşam deneyimin
den edindiği bilinç ve tecrübeler, anlattıklarımızı doğrulu
yordu. Yasanı pratiğinden çıkarılan, ama o güne kadar nite
lik kazanmamış dağınık düşünceleri, anlattıklarımız sayesin••

de sistemli ve net düşünceler haline geliyordu. Özellikle iha
nete karşı büyük bir duyarlılık göze çarpıyordu. Bu, o kadar
aşırıva vardırılmıştı ki. hainler bas hedef alınıvor, onlara du>
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yulan kin, sömürgecilere duyulan kinden öne geçiyordu. Bu
na bir noktada hak vermek gerekiyor. Çünkii kalelerimiz, ta
rihin derinliklerinden beri hep içten fethedilmişti.
Halkın sürekli anlattığı ve isimlerini saydığı, Türk as
kerlerine engin dağlarımızın kapılarım açan Süleyman Ağa
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(Ş ır n a k ’da oturan T atarlar), isyan cı kardeşini astıran
Em ine Perîxane (Ram anlılar). Yörede sömürgeci askeri
şeflere danışmanlık yapan Süleyman ağanın oğlu Alîxan
Tatar. Jandarmayla birlikte olup silahını yakaladığı adamı
serbest bırakmak için kızını isteyen Ahmet Biryan. Güm
rük şefi gibi sınır kapısında dikilip haraç vermeyeni jan
darma pususuna düşüren ve 'devletimin düşmanı benim de
düşmanımdır' diyen Xolaye Hacı.01 Irak rejiminden kaçtığı
için köyülerimizin bağrına bastıkları ve daha sonra jandar
maları köy kadınlarına saldırtan, namuslarına el attıran Casım Casım ve daha niceleri ortalıkta boy verirken, kıpır
danmanın olanağı yok deniliyordu. Her şeyin başında
'bunlar tem izlenm eli' diyorlardı. 'O n lar olm asa düşman
yollarım ızı, m ağaralarım ızı, evlerim izi ve silahlaırm ızm
num aralarını nereden bilecekti. Düşman, kör ve sağır edil
meli ki vurabilelim ' deniliyordu.
Hainler vuruldukça sanki zincirler kopuyor, gemiler bo
şalıyor, bentler yıkılıyordu. Bastırılan yiğitlik, gizlenen dü
şünce, ezilmiş duygular kabarıyor, karanlıklar aydınlanı
yordu. Halk yerli belalardan kurtulmaya başlamıştı ki, bu
sefer de Karabela adıyla tanınan ve 'Anam b ir babam bin\
’Gökte A llah . yerde ben' diyerek ortalıkta nara atan bir fa
şist yüzbaşı ortaya çıktı. Köylere baskın düzenleyip tüm
köyün kadınlarını karakolllara doldurarak günlerce bekle
ten, küçük çocukları kış ortasında buzlu sulara daldıran,
babasının silahını sorup bu çocukların parmak uçlarını çubuklayan, camiden çıkan ihtiyara, 'A llah’a değil, bana na
maz k ıl’ diyen ve köylüleri iyi dövmeyen erleri kendisi dö
ven, soyundurduğu kadınları şehrin ortasından karakola
götüren, silahla insanları kovalayan bu baş belası faşist ar
tık halkı bıktırmıştı. Ve halk bir gün yeter diyerek, bu alça
ğı da ölümle cezalandırdı.”
,hX e lo y e H a c ı 1984 k ırış ın d a U lu d e re 'n in Becûhe köyünde A R G K
g e rilla la rı tarafından ce za la n d ırıld ı.
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Uygarlık suyu durgun ve masmavi akıyordu
A rlık 1984’te yaklaşılıyordu. Kış pek fena geçmemiş ve
bu yüzden gerillalar biraz daha açılarak ülkenin iç bölgele
rine kadar uzanma olanağına kavuşmuşlardı. Agit bir grup
arkadaşla durum değerlendirmesi yaparak B a tı’ya doğru
ilerleme kararları aldılar.(,)
“ B a tı’ya doğru ilerledikçe, karla kaplı engin dağlan da
geride bırakıyor, yağmurlarla karşılaşıyorduk.
D icle’ye yaklaşıyorduk artık. Uygarlık suyu durgun ve
masmavi akıyordu. Kıyısında duvar gibi yükselen yumu
şak kayalıkta oyulan mağaralarda köy ve şehirler inşa edil
miş, D iyarbakır’dan M usul’a kadar kervan sallarını taşı
mış, çevresindeki verimli topraklan sulamıştı.
İlk insan soyunun ve medeniyetininin doğuşunun beşiği
olan bu alan Dicle ile Botan suyunu oluşturduğu doğasının
içinde kalıyordu. Bu alan sömürgeciliğin nüfusundan ko
runmuş, doğal ulusal değerler bu çember içinde ayakta ka
labilmişti. Batı ile Doğu’yu, dağ ile ovayı birbirinden ayı
ran sınırlar, direniş ve teslimiyetin de sınırlan olmuştu.
Suların berisinde bir süre beklememiz gerekiyordu. Bu
ara çadırlarda yaşayan göçer ailelerden birisine uğradık.
Perişan bir yaşamları vardı. Hayvanları ile birlikte sarnıç
suyunu içiyor, o suda yemek yapıyor, onunla yıkanıyorlar
dı. Yağmur sularının taşıdığı toprak ve sürülerin dışkısının
doldurduğu bu sarnıçların içi yazın da kurtçuklarla dolu
yordu. Göçerler kendileri yazın burada kalmıyorlardı, ama
yörede kalan arkadaşlar bu suyu kullanmak zorunda kalı
yorlardı. Köyler dışında dağda su bulunmuyordu. Bu sular
ve sürekli yenilen yağsız peynirden olacak ki, yöredeki ar'"K o m u ta n A g it . 1984 kışında Botan. Ş iir i. Batm an üzerinden Saso
n'a k a d a r g itti. Y a n ın d a E r d a l ( M u sta fa Yöntem ), H a c ı (İb ra h im
D u rm a z) ve H a y d a r is im li a rka d a şla r da vardı.
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kadaşlarda can kalmamış gibiydi. Renkleri sararmış, bir
hayli zayıflamışlardı. Am a moralleri bozulmamış, dinç du
ruyorlardı. Halkla ilişkileri de çok iyiydi. Onların güveni
ni kazanmışlardı.
Buna örnek olabilecek bir olayı da burada anlatmak ye
rinde olacaktır: Yörede halkın sevgi ve saygısını kazanan
Cem il0 (1984 E y lü l’ünde hainler tarafından kalleşçe vuru
larak şehit düşen Kerim Baytar) arkadaş, bir gün dağda
yürürken arkadan birkaç göçer kadın gelip kendisine yeti
şiyorlar. Arkadaş yol vermek isteyince onlar, “yok bera
ber yürüyelim , eskiden dağdaki eşkıyanın korkusundan ra 
hat dolaşam ıyorduk buralarda. Sizler de ilk geldiğinizde
doğrusu yine korktuk, yanaşm adık, am a b ir yıldan beri
çevremizde kaldığınız halde herhangi b ir kötüğünüzü gör
medik. Sizi artık kardeş ve evladımız olarak kabul ediyo
ruz” diyerek güvenlerini açıkça belli ediyorlar. Bu örnek
de gösteriyordu ki, artık çevrede gerekli güven kazanıl
mıştı.
Oturduğumuz çadırda evin reisliği yaşlı kadının elindey
di. Yaşlı kocası hasta yatağında oturuyor, bir şeye karışmı
yordu. Kadın da bir yandan yün sararken, bir yandan da
bizlerle ilgileniyor, sohbet etmeye çalışıyordu. Kendisine
çalışmalarımızı nasıl değerlendirdiğini sorduğumuzda, ce
vabını bir olay anlatarak verdi.
Hamo<
2>denilen bir çete başı, kendilerinden zorla para
ve hayvan alıyor, çetesiyle birlikte her yıl başlarına musal
lat olarak, göz koyduğu genç kadınlan, gelinleri dağa kaldınyormuş. Birinde kendisine karşı koyan bir gelini de vu
rup öldürmüş. Arkadaşlanmızın yöreye varmalanndan iti
baren eşkıya oralara gelmez olmuş. Arkadaşlarlara olan
<hK e rim B a y ta r arkadaş, Ş ırn a k'm S p îvya n köyünde çetelerin ateşi
sonucu şehit düştü.
' 'I d il bölgesinden o la n H a m o ve o ğ lu 1984 y ılın d a s ın ırı geçerken
T ü rk aske rle ri tarafından öld ü rü ldü .
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güvenleri bir hayli fazlaydı, ama henüz bağımsızlığa olan
inançları pekişmemişti.
Orada akşama kadar kaldıktan sonra Kerim arkadaş bizi
alıp sığmağa götürdü. Sığmakta da diğer arkadaşlar vardı.
Kalabalık bir sayı oluşturmuştuk. Kendileriyle siyasal ge
lişmeler üzerine biraz konuşup tartıştıktan sonra, örgütsel
faaliyetlerini anlattılar. Açıklam alarına göre, direnişe ha
zırlık çalışmaları önemli ilerlemeler kaydetmişti. Yörenin
geniş bir kesiminde destek bağları geliştirilmiş, çok sayıda
savaşçı adayı genç belirlenm iş, depolar halkın sunduğu
yardımlarla doldurulmuş, değişik noktalarda sığınaklar ya
pılarak, arazi geniş ölçüde tanınmıştı. Direnişi başlatmaya
hazır ve istekliydiler. Tabii Eruh halkıyla birlikte.
Ertesi gün alanı terk etmek için yola çıktık. Nehri geç
tikten sonra yıllardır ilk defa ovaya ayak bastık. Önümüzde
üç günlük, çamurlardan geçilmesi zor bir ova yürüyüşü
vardı. Üstelik, konak noktalan da fazla emniyetli değildi.
Uzun yılla r dağlarda kalmanın verdiği ovaya yabancılık
duygusu içinde bu yürüyüşe girişmeye pek cesaret edemi
yorduk. Am a sonunda değişik tarzda da olsa, tehlikeyle
birçok kez burun buruna gelerek bu mesafeyi sağ salim
aşabildik.
Vardığımız dağlık alanda yaygın bir arama operasyonu
vardı. M ahkum ların kaldıkları bir eve jandarm a baskın
yapmış, çıkan çatışmada üç asker vurulmuştu. Bu olay yü
zünden sömürgeciler çullanmışlardı. Helikopterle havadan
köylere indirme yapıyor, toplu tutuklama ve işkenceler de
vam ediyordu. Operasyonlardan kaçıp mağaraya sığınan
yaşlı bir köylü soğuktan ölmüş, mahkumların akrabaların
dan, biri kadın, iki kişi soyulmuş vaziyette köy köy dolaştı
rıldıktan sonra olay yerinde halkın gözü önünde kurşuna
dizilmişti. Halk olayın etkisiyle panik içinde olmasına rağ
men, mahkumların yiğitliklerini anlatıyor, onlardan övgü
ile söz ediyorlardı.
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Alandaki arkadaşların çalışmalarına bir süre katıldıktan
sonra önemli izlenim ve kazanımlarla birlikte geldiğimiz
yolu takip ederek geri dönmeye başladık. Hedef noktamıza
çabuk ulaşmamız gerekiyordu. K ış olmasına rağmen hava
koşullan engelleyici olmadı.

“Apocular patlam aya hazır bomba gibidirler,
infilak ederlerse bizi de sizi de havaya uçururlar”
Onüç gün süren uzun bir yürüyüşten sonra komutan
Agit ve birliği üst noktasına nihayet ulaşırlar. Hemen bura
da hiç durmaksızın kampta yeni mevsim çalışmaları için
hazırlıklarına başlamışlardı. Artık 15 Ağustos tarihi de gitikçe yakınlaşıyordu. O günlere ilişkin komutan A git gün
lüğüne şunları yazmıştı:
“ Yoğun geçen toplantı ve tartışmalar ardından bahar
sonlarında birikim yeni bir düzenleme altında örgütlendi
rilerek çalışma bölgelerine sevk edilmeye başlandı. Düş
man dağılmayı hissetmiş, sınır boyunca ağır güçlerini ha
rekete geçirmişti. Daha önce de kamplarımızın çevresine
çok sayıda ajan göndererek bilgi toplamaya girişmiş, ama
bunlardan birkaçını yakalayıp amaçlarını öğrenmiştik. S ı
nırdaki tüm önlem lere rağmen, geçişleri önleyem eyen
düşman, bizi içerde karşılamaya hazırlanıyordu. Y o l gü
zergahları üzerinde önemli noktalara birlikler yerleştiril
miş, bölgesel güçler takviye edilmiş, komando birlikleri
köylere çıkıp adeta silahlı propaganda yapmaya başlamış
tı. Halka, “Apocular Kürt değil, Erm enidir, komünist din
düşm anlarıdır" vb. şeyler anlatarak, bizi halktan tecrit et
meye çalışıyorlardı, ama halk onların söylediklerine gülüp
geçiyordu. O nlar bu gülüşü, kendi anlattıklarına beğeni
olarak anlıyor ve köyülere işbirliği teklifinde bulunuyor
lardı.
Subaylar, yaptıkları toplantılarda, “ Apocular patlam aya
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hazır bomba gibidirler, infilak ederlerse bizi de sizi de ha
vaya uçururlar” diyerek halkı tedirgin etmeye çalışmışlar
sa da, bütün gayretleri boşa gitmişti.
Çalışmalarımız her geçen gün daha da sempatiyle karşı
lanıyor, yavaş yavaş destek kaynaklan açılıyordu. Sırasıyla
Uludere, Şırnak, Batm an ve S ilva n 'd a ajanlara vurulan
darbeler coşku yaratmıştı. Ama halk yetinmiyor, daha faz
lasını istiyordu. Siyasi çalışma alanı oldukça genişlemişti.
Gençler kendiliğinden gelip, mücadeleye katılmak istiyor
lar, bazılan kendi başına yola çıkıp eğitime alınmalan tale
binde bulunuyorlardı. Evden ayrılmasına aileleri rıza gös
termeyenler eve geri gönderilmemeleri için adeta yalvarı
yorlardı. Gençlerden biri bize katılmak için on gün ailesin
den gizlenmiş, sonunda bizi bulmuştu, ama kendisini tek
rar ailesine teslim ettiğimizde ağlıyordu ve tavrımıza bir
anlam veremiyordu.
Çalışma bölgelerinin birçoğunda benzeri gelişmeler var
dı. Artık bu gelişmeler hazırlık kapsamındaki görev ve he
defleri aşarak, taktiğin genişletilmesini gerekli kılmaktay
dı. Yaygın silahlı direniş hareketi merkezi bir planlamayla
başlatılmalıydı. Tüm kadrolar halkla birlikte bunun sıkıntı
sını çekiyorlardı.”
•

,

“iy i ama çok geç bu
daha erken de olabilirdi.”
Temmuz 1984’ün sonlarında, sorumlu bir arkadaş bera
berindeki kalabalık grupla bölgemize geldi. Geliş tarzların
dan önemli kararlar getirdiklerini sezmiştik. Akşam yeme
ğinden sonra köylülerle konuşmaya başladığımızda köylü
ler konuyu yine her zamanki gibi silahlı direnişin neden
başlatılmadığı sorununa getirdiler. Bu soruyla sürekli kar
şılaştığımız için aynı ve ikna etmekten uzak cevaplar ver
mekten usanmıştık. Yeni gelen arkadaşın cevaplamasını
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bekledim. Tabii içimden köylüye katılarak. Arkadaş da,
“ hazırlık” deyince köylü sustu. Çünkü daha önce aynı ce
vapla çok kez karşılaşmıştı.
Geç saatlere doğru grubu bir araya topladığımızda sayı
mızın hayli kabarık olduğu görüldü. Köylüler de böyle bir
grupla ilk kez karşılaştıklardan şaşırmışlardı. Onlar da bir
şeylerin olacağını tahmin etmiş, birbirlerine “ bu sefer ta
m am " diyorlardı. G eceyi geçireceğim iz ormana çekilip
birkaç grup halinde alana yerleştik. Sabah iyi haberlerle
karşılaşacağımızı tahmin ettiğimden o gece hiçbir şey sor
madım.
Sabah erkenden kalktık ve köylülerin getirdiği yiyecek
lerle kahvaltımızı yaptık. Sorumlu arkadaşla bir kenara çe
kildik ve ben merakla konuşmasını bekledim. Arkadaşın
konuşmasını dinledikten sonra yanılmadığım ortaya çıktı.
B irk a ç bölgede a yn ı günde b a şla tıla c a k e y le m le rle
H R K ’nin kuruluşu ilan edilecekti.
İşte, dört yıldan beri, birçok ülke ve sınırlan dolaşarak,
içerde uzun zamandan beri hazırlıklarını yaptığımız gün
nihayet gelmişti. İçimde bir rahatlama hissettim ve cevap
olarak ağzımdan çıkan ilk şey şu oldu: “ İy i ama çok geç
bu, daha erken de olab ilird i." Her şeye rağmen bizleri çok
sevindiren bir haberdi bu. İçimden hemen tüm arkadaşlara
bunu ilan etmek geliyordu, ama bu olamazdı. Arkadaşlar
ancak 15 Ağustos’tan birkaç gün evvel duydular haberi.
Çünkü kural bunu gerektiriyordu.
Planın alanımızda uygulanacağı biçimi ve diğer bazı hu
suslar üzerinde yaptığımız konuşmalardan sonra hazırlıkla
ra başladık. Saptadığımız hedefin keşfi için bir birim oluş
turduk. Birtakım değişiklikler, çeşitli yerleri hazırlama ve
kurulucak birliğin üyelerini bir araya getirdikten sonra yola
koyulduk. Yüksek dağ zirvelerini takip ederek bizi bekle
yen arkadaşların noktasına varabildik. Tüm alana hakim
yüksek bir yerdi burası. Arazi son derece mükemmeldi.
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Orada bizi bekleyen grupla birleştiğimizde kendimizi gü
venlikli bir atmosfer içinde bulmuştuk. Herkes bir şeylerin
yapılacağını anlamış, coşku içindeydi. Sevinçler, gözlerde
ki gülümsemeyle ifade ediliyordu.
Son hazırlıkları da tamamladıktan sonra, 14 Temmuz
Propaganda B irliğ i adını alacak olan birliğim izi toplayıp
bildiriyi okuyarak kuruluşu duyurduk.

H RK'nin kuruluş bildirisi
14 Temmuz Propaganda B irliğ i komutan Agit tarafından
toparlanarak PK K -M K tarafından hazırlanan 15 Ağustos
1984 tarihli Hezen Rizgariya Kürdistan (Kürdistan Kurtuluş
Birliğ i)'in kuruluş bildirisi okunarak H RK'nin kuruluşu duyu
ruldu.
B ild iri şöyleydi:
Yurtsever Kürdistan H alkına!
Yüzyıllardan beri yabancı egemenler, işgalci ve sömür
geciler yurdumuzu egemenlikleri altına almak ve halkımızı
köleleştirmek için çalıştılar. Sayısız katliam ve imha etme
planı uygulamaya koydular. Bunların sonuncusu olan Türk
burjuvazisi 1925-40 y ılla rı arasında ülkemizin hemen her
yerinde en vahşi katliam ve sürgün politikasını uyguladı.
Katliam uygulam alarını asim ilasyon politikasıyla birleşti
rerek halkım ızın ulusal varlığ ın ı yok etmeye, yurdumuzu
kendi toprakları haline getirmeye çalıştı. H er türlü ekono
mik, toplum sal, siyasal ve ulusal-kültürel yaşam ım ıza el
koydu; çıplak zor uygulam asıyla toplumumuzun bağımsız
gelişim ini durdurmayı ve her türlü değerimizi kendisi için
kullanm ayı hedefledi.
12 E ylü l faşist-askeri darbesi ile faşist b ir nitelik kaza
nan barbar Türk söm ürgeciliği, baskı ve katliam politikası
nı en ile ri düzeyde ve en vahşi yöntem lerle uygulam aya
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başladı. Yurdumuzun her tarafını askeri bölge ilan etti; köy
köy. m ahalle m ahalle ülkemizi yeniden işgale kalkıştı. İn 
sanlarım ızı sorgusuz sualsiz kurşunladı, astı, boğdu, yaktı,
yüzbinlercesini işkenceden geçirdi ve zindanlara doldurdu;
ulusal değerlerim izle ve insanlık onurumuzla oynam aya
çalıştı. Bütün bu vahşetini emekçi Türk halkı üzerinde de
uyguladı.
Faşist-söm ürgeciliğin dört y ıllık uygulam aları gözler
önündedir. Ekonomik sömürü ve talan hadsafhaya çık arıl
mıştır. Yurdumuzun her türlü zenginlik kaynakları talan
edilmektedir, halkımızın varıyoğu yağmalanmakta ve elin
den alınmaktadır. H e r şey b ir avuç tekelci-burjuva ve feo•

dalin hizmetine koşulmuştur, işsizlik, pahalılık, yokluk ve
yoksulluk en yüksek noktaya çıkarılm ış, insanlarım ız, hal
kımız açlık tehlikesiyle yüz yüze getirilm iştir. Sosyal y a 
şamda burjuva-feodal yozluğu, ahlaksızlığı geliştirerek
toplumumuz çürütülmeye çalışılm ıştır. Siyasal yaşama ege
men olan biçim, en kaba ve açık askeri zor kullanım ıdır.
Söm ürgeciliğin üzerini örtmeye çalıştığı savaş hali açığa
çıkmış, halkım ıza karşı faşist-söm ürgeci savaş g e liştiril
miştir. Kürdistan da her şey askeri güçlerce ve savaş içinde
yürütülür olmuştur. Baskı, katliam, operasyon, işkence, tu
tuklam a ve zorbalık günlük uygulam a haline gelm iştir.
Yüzlerce dürüst ve yurtsever insanımız katledilmiş, onbinlercesi zindanlara doldurulmuş, yüzbinlercesi işkenceden
geçirilm iş. Kürdistan da bu vahşet uygulamasına uğrama
yan insan kalmamıştır. Bütün bunlar, faşist-sömürgeciliğin
Kürdistan'daki günlük uygulam alarıdır. Bu uygulam aların
devam ettiği ve bu rejim yaşadıkça devam edeceği açıktır.
Faşist-sömürgeciliğin am açları ve halkımız için öngör
düğü gelecek açıktır. Söm ürgeci kölelik altında ulus ve
h a lk o la ra k yoketm e, K ü rd is ta n 'ı ve K ü rt h a lk ın ı
Türkiye'nin ve Türk ulusunun b ir parçası haline getirme,
insanlarım ızı efendilerine hizmet eden köleler durumunda
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yaşatm a. Bunu gerçekleştirebilm ek için baskı, katliam ,
eritme, soykırım uygulam alarını vahşice geliştirme. Bütün
bunlar son derece açık şeylerdir. Faşist-söm iirgeci ege
menlik altında halkımızın ulusal ve toplumsal geleceği teh
likededir. İnsanlarım ız açlıkla tehdit edilmektedir. Kölelik,
h a lk ım ız ın k a d e ri h a lin e g e tirilm e k isten m ekted ir.
Kürdistan da insanca ve onurlu yaşam ın olanağı kalm a
mıştır. Bugün, bu gidişe dur demek, kesin ve en önde gelen
insanlık görevidir. Faşist-sömürgeciliğin öngördüğü gele
ceği tersine çevirmenin, ulusal ve toplumsal kurtuluşu sağ
lam anın, toplumumuzun bağımsız gelişim inin yolunu a ç
manın olanakları vardır. Bu, her alanda, faşist-sömürgeciliğe karşı ulusal ve toplumsal kurtuluş uğruna topyekün d i
reniş mücadelesine atılm akla mümkündür Böyle b ir müca
dele F K K hareketiyle başlatılm ış ve geliştirilm iştir. Bugün
de bütün zorluklara karşı yiğitçe sürdürülmektedir H alk ı
mız bu mücadeleden yana olduğunu açıkça gösterm iştir
Faşist teröre karşı direniş mücadelesini geliştirmek bugün
kesin bir zorunluluk haline gelmiştir. Sürdürülen faşist-sömürgeci savaş ve katliam ortamında halkımızın silaha sa
rılm aktan ve silah lı mücadeleye başvurmaktan başka çıkar
yolu kalmamıştır.
İşte bu ortamda, faşist-söm ürgeciliğe karşı halkım ızın
ulusal ve toplumsal kurtuluşunu sağlama, bağımsız ve ögzür geleceğini yaratm a m ücadelesini silah lı yöntem lerle
sürdürme am acıyla Heze Rizgariya Kürdistan (H R K ) (K ü r
distan Kurtuluş B irliğ i) kurulmuştur.
H R K , halkımızın P K K önderliğinde, emperyalizme, f a 
şist Türk sömürgeciliğine ve yerli uşaklarına karşı yürüttü
ğü ulusal bağımsızlık, demokratik toplum, özgürlük ve b ir
lik mücadelesini silahla sürdürme amacındadır. Bu açıdan
faşist-sömürgeci teröre karşı devrim ci şiddet uygulayacak,
halkımızın devrim ci gücünü bu alanda da ortaya çıkarıp
örgütleyecektir H R K , halkımızın devrim ci silahlı kuvvetle
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ridir. Halkım ızın kahram anlıklarla dolu direniş tarihi ve
PK K 'n in a llı yıllık şanlı mücadelesi üzerinde yükselmekte
dir. Gücünü, P K K ’nin doğru devrim ci önderliğinde, dev
rim ci siya sal-askeri biliminden halkımızın devrimci-yurtse
ver dinamizminden, bağım sızlık ve özgürlüğe olan derin
özlem ve inancından, kendi b ilin çli ve örgütlü yapısından
almaktadır.
H R K . en vahşi yöntemlerle sürdürülen faşist-sömürgeci
terör ortamında ve hıma karşı mücadele içinde doğmakta
dır. Faşist-sömürgeci caniler, kan emiciler, siyasi ve askeri
zorbalar, halk düşm anları eylem inin hedefi o lacaktır ve
devrim ci mücadeleyi geliştirme yolunu açacaktır. Faşist te
röre karşı Kürdistan ve Türkiye'de devrim ci pratik müca
dele platformunu açıp devrim ci mücadeleyi kitlelerin katı
lım ıyla süren b ir düzeye yükselttiğinde esas hedeflerine
ulaşmış olacaktır.
H R K , her türlü faaliyetinde halkımızın ulusal-demokra
tik bilincinin geliştirilm esini, ulusal kurtuluşçu örgütlen
mesinin ve birliğinin yaratılm asını esas alır. Bu nedenle,
halkımızın ulusal direnişçi örgütlenmesini ve b irliğini en
gelleyen, düşmanla birlik içinde olan ajan, işbirlikçi, ih
barcı yapı ve güçlen dağıtm ayı etkisiz kılm ayı hedefler.
Faaliye tle rim , siyasal propaganda ve ajitasyonu silah lı
şiddetle birleştirerek yürütür.
H R K 'nin mücadelesi, halkımızın, P K K önderliğinde yü
rüttüğü bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin, bu en de
mokratik, haklı ve onurlu mücadelenin ayrılm az b ir p arça
sıdır. Bu mücadele, dünya çapında ile rici insanlığın ve böl
ge halklarının emperyalist, sömürgeci ve faşist barbarlığa
karşı yürüttüğü bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm ve barış
m ücadelesinin K iird isfan 'd a k i koludur. Bundan d o layı
H R K , ile rici insanlığa buradan şunu b ir kez daha b ild ir
mek ister: Halkım ız, faşist Türk sömürgeciliğine karşı ulu
sal bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi uğruna mücadele
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etmede kararlıdır. Bu mücadelede her türlü zorluğu yen
mek için azim lidir ve son ferdine kadar mücadelesini sür
dürecektir. Bu tamamen haklı ve demokratik mücadelesin
de halkım ızı desteklemek ve faşist-söm ürgeci barbarlığa
karsı, çıkmak tiun ile rici insanlığın gerçek ilericilik görevi
olmalıdır.
H R K 'n in m ücadelesi, fa şist b arb a rlığ a karşı emekçi
Türk halkının yürüttüğü direniş m ücadelesiyle bütünlük
oluşturur. H R K 'n in faşist-sömürgeciliğe vuracağı her d ar
be Türkiye'de faşizme indirilm iş b ir darbe olacaktır.
Bu nedenle, T ü rk iy e li tüm devrim ci ve dem okratlar,
emekçi Türk halkı!
H R K , sizleri, yaşamınızı ve geleceğinizi karartan faşist
barbarlığa karşı direniş m ücadelesini yükseltmeye, bunu
Kürdistan halkının yürüttüğü kurtuluş mücadelesiyle b ir
leştirmeye, Kürt halkının haklı mücadelesini desteklemeye,
faşist zindanlarda ve Kürdistan dağlarında yükselen dire
niş mücadelesine sahip çıkmaya ça ğ ırır!
Yurtsever Kürdistan H alkı!
Yüzyıllardır ulus ve halk olarak bizi yok etmek isteyen
sömürgeciliğe karşı mücadeleyi yükseltme, yüzyıllardır sü
ren ve özellikle son dört y ılld ır en barbar biçim iyle uygula
nan baskı, işkence ve zorbalığın, akıttığımız kanın hesabını
sorma zamanı gelmiştir. Bu, onurlu yaşam ak isteyen her
KürdistanlTnın yurtseverlik görevidir. Yurdumuzun kurtulu
şu ve geleceğimizin yaratılm ası davasına sahip çıkın! G ü
cünüzü ulusal kurtuluş uğruna direniş mücadelesinde b ir
leştirin! Faşist-sömürgeci zorbalara karşı çıkın, evlatları
nızın onlara hizmet etmesine ve faşist orduya katılm asına
izin verm eyin! Kurtuluş Kuvvetlerine katılın ve destekle
yin! Kurtuluş Kuvvetleriyle birlikte faşist-sömürgeci düş
manı yok etmeye ve yurdu kurtamaya çalışın!
Faşist ordu içindeki Türk ve Kürt emekçi halklarının ev
latları, askerler!
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Silahlarınızı Türk ve K ürt halklarına ve Kurtuluş K uv
vetlerine karşı değil, faşist yönetime ve faşist subaylarınıza
karşı çevirin! Subaylarınızın em irlerini dinlemeyin, halka
baskı yapmayın, Kurtuluş Kuvvetlerine karşı silah kullan
m ayın! Faşizme ve sömürgeciliğe karşı Kurtuluş Kuvvetle
riyle birleşin. Kurtuluş Kuvvetlerine katılın!
Erkeği ve kızıyla Kiirdistanlı Genç!
Faşist-sömürgeci zorbalığa karşı halk kurtuluş mücade
lesine a k tif olarak katıl! Faşist ordunun emrinde askere
gitme, fira r et, Kurtuluş Kuvvetlerine katıl! Kurtuluş Kuv
vetleriyle birlikte düşmanı yokelme ve yurdu kurtarm ak
için cesaretle savaş!
- Faşist-Söm ürgeci Zorbalardan ve Uşaklarından H e
sap Soralım !
- P K K ’nin Aydınlattığı Kurtuluş Yolunda Yılmadan Yü
rüyelim !
- Kürdistan Kurtuluş B ir liğ i’ne K atılalım ve Onu D es
tekleyelim!

“H azır olan el kaldırsın”
B ild iri okundan sonra, eylem kararını ulaştıran arkada
şın dönemin özelliği ve görevleri üzerine yaptığı konuşma
yı dinledikten sonra komutan Agit arkadaş birliğin sorum
lusu olarak Silah lı Propaganda Yönetmenliği'ni okuyarak
ve yapıya, yönetmenlik uyanca herkese “ hazır olan el ka
d a rsın ’der demez bir anda bütün eller şimşek hızıyla yu
karı kalktı.
“ Hazır olmayan yoktu. Öyleyse yönetmelikteki devrim
andını hep birlikte okuyalım dedim ve o anda havaya kalk
mış sıkılı yumrukların eşliğinde dağlan çınlatan gür bir ses
dalgası yankılanm aya başladı. Talim atlar da okunduktan
sonra her şey tamamlanmıştı. Birliğin ismi, bileşimi, hare
kat alanı, hedefler, programı, iç işleyişi ve çalışma tarzı ko
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nularına tam bir açıklık getirilmişti. Elim izde bol sayılacak
malzeme ve iki ağır silahımız vardı.
Harekete geçmeye hazır durumdaydık. H R K ’nin kurulu
şunun halka ilan edileceği yeri henüz arkadaşlara açıkla
mamıştık. 13 Ağustos’da eylem alanımızın son keşfini ta
mamlamış olarak, birliğin yanına döndük. Yönetim birimi
olarak, bir tarafa çekilip eylem planını çizdik. Plan fena sa
yılm azdı. Bütün ihtim aller hesaba katılmış, hiçbir nokta
belirsiz bırakılmamıştı. Eylem mutlaka başarıyla sonuçlan
malıydı. Çünkü, ilk ve tarihi bir eylem olacaktı.
Planı oluştururken, Len in ’in, “ kumaşı kesmeden önce
yedi kez ölçün” sözünü hatırda tutuyorduk. Plana son şek
lini verdikten sonra, geniş ve düz bir saha üzerinde eylem
maketini yaptık. Birliğ i bu alana götürdüğümüzde, hedefi
açıkladık. Eylem in amacı, önemi ve hedefin özellikleri
hakkında verilen bilgilerden sonra, plan açıklanıp tartışma
ya sunuldu. Sonuçta oy birliğiyle kabul edildi. Birkaç kez
yapılan provadan sonra, akşam saatlerinde yola çıktık. E l
koyacağımız düşman silah ve araçları ile yiyecek erzağımızı taşımak için yanımıza birkaç tane de katır aldık. Uzun
süre dış dünyayla bağlarımızın kopacağı ihtimalini de dik
kate alarak, tasaruflu olmamız gerektiği sonucunda birleş
miştik. Günde yarım ya da çeyrek ekmekle idare etmeliy
dik.

"İşte hedefim iz”
On saatlik yürüyüş ardından sabaha doğru, önceden sap
tadığım ız noktaya ulaştık. Uygun m evzilenişe geçerek
uyumaya çalıştık, ama esen soğuk rüzgar uyumamıza fırsat
vermiyordu. Gün açıldıktan sonra, üç kilometre uzağımız
da bulunan Eru h’u göstererek, "işte hedefimiz” dedim.
Dürbünle her arkadaş alanı daha iyi tanımaya çalıştı. Ve
bize çok uzun gelen bir gün ardından, akşam üzeri toplan110

dik. İlk etapta yollan ve telefon hatlarını kesecek gruplar,
belirlenen yerlere gönderildiler. Karanlık çökünce birliğin
ana mevcudiyeti görev kollanna göre düzenlenmiş bir yü
rüyüşle şehre doğru inmeye başladı.
Kısa bir süre sonra artık şehrin sokaklarına damlamıştık.
Sıra halinde arka arka dizilen sayımız, sokağı doldurmuştu.
Düşman bölüğüne yüz metre kala bir araba çıktı ortaya, fa
kat hızla mevziye yattığımız için bizi farketmedi. Ciddi br
aksilikle karşılaşmamız büyük bir şanstı. Kısa bir ilerleme
den sonra seri bir şekilde üç kola ayrılarak, planımızdaki
hedeflere doğru hızla ilerledik. Bölüğün binası, subay gazi
nosu, kahvehane, banka ve cam iye bir anda ulaşmıştık.
Açılan ilk ateşle bölüğün kapısındaki nöbetçi etkisizleşti
rilmiş, ardından bölüğün üst katlarını hedef alan B-7 ateşi
ve onun ardından gazinoya dalış kısa süreli aralıklarla baş
lamıştı. Seri kurşun ve bomba atışları içine bir anda iki kat
lı askeri bina ele geçirilmişti. Gazino tarafından açılan düş
man ateşi, bölüğün kapısından içeriye girmekte olan bir ar
kadaşı parmağından yaraladı. Fakat düşman ateşi derhal
bastırıldı. Bu esnada açılan ateşle, arzumuz dışında, bölük
komutanının iki çocuğu kol ve bacaklarından yara almış
lardı. Kendilerinden özür dilendi ve anneleriyle birlikte
ateş hattından uzaklaştırılıp, hastahaneye gönderildiler.
Bölüğün işgalinden sonra esir alman askerler bölüğün
avlusuna toplatıldı ve H R K ’nin amaçlan kendilerine anla
tıldı. Erlerin bir kısmı, sevinç içindeydi: “ B iz i de kurtardı
nız hemşerim” diyenler de oldu. Bize katılmak isteyen er
leri almak istemedik.
Diğer yandan cami hoparlöründen H R K kuruluş bildirisi
okunuyordu. B ild iriyi okuyan arkadaş, heyecandan kendi
sini tutamayınca şiir dizelerini de bildirinin içine katıyor
du. Bu ara bölük deposu açılmış, arkadaşlar ele geçirilen
asker silahlarını ve cephaneyi dışarıya yığıyorlardı.
Bölükte biraz incelem e yaptıktan sonra arkadaşların
ı ıı

kontrol altında tuttukları kahvelerden birine uğradım. K ö y
lü arkadaşın biri, halkı kumar oynadıkları için eleştiriyor
du. Bu kaba ve yersiz bir davranış olduğu için müdahale
edip özür diledik ve rahat olmalarını, kendileri için savaştı
ğımızı söyledim. Bunun üzerine kahvehanedekiler topluca
yerlerinden kalkıp kucaklaşmak istediler. Sigara, çay, su
ikramında bulundular. B ir bardak sularını içip amaçlarımı
zı açıkladıktan sonra, “ cazaevini açalım m ı?" diye bir soru
yönelttiğimizde, hep beraber, "h ayd i" dediler. Diğer kah
velerde ise, " B ijî P K K . B iji Serok A P O " sloganları ortalığı
çınlatıyordu.
Kahvehanelerde bildiri dağıtımı ve pankartların asımı ta
mamlandıktan sonra bölük çevresinde alman güvenlik kor
donu içinde tüm görev kollan, verilen işaret üzerine bir ara
ya geldi ve sonuçları alınıp kontrol sağlandı. Herhangi bir
kaybımız yoktu. Düşmandan 1 ölü, 6 yaralı vardı. Yaralı ar
kadaşın ilk bakımını doktorumuz yapmıştı. Zaten yarası
önemsizdi. Ele geçirilen düşman silah ve araçları epey faz
laydı. Katırlarla taşımak güçtü. Yükü ancak bir kamyon ta
şıyabilirdi. Y S E ’ye ait bir kamyonu alıp yüklemeye başla
dık. Bu arada geride kalanları da tahrip ettik. Atatürk büstü
dağıtıldı. Garnizondaki iki televizyon, komutana ait teksi,
cemse, hükümet binası, banka ve posthane ateşe verildi.
Ancak bunların yeterince tutuşmadığını sonradan anladık.
Şehri birkaç saat elde tuttuktan sonra bırakmıştık. Artık
dağın dibinde arabadan boşalttığımız yükleri taşıma soru••

nuyla kaşı karşıyaydık. Uç katır yükü yanında her arkadaş
kendi silahıyla birlikte üç silah taşıyordu. Buna rağmen, el
konulan silah ve eşyaların bir kısmını orada bırakmıştık.
Yüksek ve dik yamaçlı dağı ağır yükler altında bazen
tırmanarak aşmaya çalışıyorduk. Susuzluktan takatimiz ke
siliyordu. Ama başarı coşkusu bize güç veriyordu. Rastla
dığımız bir pınarın başında bir süre dinlenip, arkada bırak
tığımız şehrin ışıklarını seyrettik.
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O arada kendi kendime şunları düşünüyordum: “ Birçok
kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı Eruh kasaba
sı, artık herkesin yakından tanıyacağı b ir yer olacak ve bu
vesileyle Kürdün adı da artık dünyada konuşulacaktır."

Bir tek eksiğimiz vardı:
Su
Eylem sonrası komutan Agit ve birliği oldukça yorul
muşlardı. Yanlarına aldıkları ağır yük birliği fazlasıyla
hantallaştırıyordu. En önemlisi de suyun olmayışı birliğin
hareket kabiliyetini daha da daraltıyordu. Komutan Agit
eylem sonrasını şöyle değerlendiriyordu:
“ Em niyetli arazi noktasına vardığımızda sabah olmak
üzereydi. Yerimiz, son derece muazzamdı. Düşmanla her
türlü savaşı yürütebilirdik burada.
Ama bir tek eksiğimiz vardı:
Su.
Olan suyumuz daha sabahın beşinde tükenmişti. E l koy
duğumuz silah ve araçların sayım ve tasnifini yaptık. 60
büyük silah. 9 tabanca, 4000 mermi, büyük telsiz, radyo,
daktilo, su mataraları, kasaturalar, elektronik ışıldak ve da
ha birçok ufak malzeme ele geçirmiştik.
Helikopterler ve jet uçaklarının üzerimizde sık sık uçuş
ları bizi yerimizden kımıldatamadı. Onlan pek umursamı
yorduk. Çünkü yapabilecekleri bir şey yoktu. Bizi görme
leri olanaksızdı. Ateşlerinden de korunabilirdik. Çünkü
dağlarımız elverişliydi.
Akşam tekrar yola çıkmak üzere hazırlıklara başladık.
A cil olarak suya ve rehbere ihtiyacımız vardı. Rehberle bu
luşma olanağını, daha önce bir talihsizlik sonucu kaçırdığı
mız için rehbersizdik. İhtiyaçların temini için bazı arkadaş
ları yakınımızdaki köye göndermek istedik. Ama gittikle
rinde köyde askerlerle karşılaşmış ve bir şey alamadan geri
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dönmüşlerdi. Bu durumda yola devam etmekten başka ça
remiz yoktu. Kestirdiğim iz yöne doğru patikasız araziye
vurduk. Ama katırların üç günden beri su içmediklerinden,
kayalık arazide yol almaları güçleşiyordu. B ir süre sonra
susuzluktan dolayı hepimizde yürüme takati bir hayli azal
mıştı. Susuz olduğumuzdan yemek de yiyem iyoıduk. Mola
verdiğim iz yerde araziyi keşfetmemiz ve haritamızın da
yardımıyla yakınımızda bir köyün var olduğunu tespit et
tik. Yokuşu zor bela çıktıktan sonra köye yaklaşmıştık.
Ancak daha önce ilişkilerim iz olmadığından oraya git
meyi uygun bulmadık. Birkaç arkadaşı su ve rehber bulma
ları için köye gönderip beklemeye başladık. Döndüklerinde
bol su ve iki de rehber getirmişlerdi. Suyumuzu içlikten
sonra biraz dinlendik. Köylüler eylemin haberini almışlar,
şaşkınlıkla dolu bir sevinç taşıyorlardı. Ele geçirilen düş
man silahları ve araçlar gözlerini kamaştırıyordu. Bizim le
biraz yürüdükten sonra, onları geri gönderdik. Çünkü har
manlarım bırakıp gelmişlerdi.
Düzgün patikada bir saat kadar yol aldıktan sonra, şafak
sökmek üzere olduğundan, gündüzü geçirmek için uygun
bulduğumuz bir yerde konakladık. Herkese bir bardak su
ile yarım ekmek verildi. O gün oldukça sakin geçti. Fakat
öğleden sonra, hayvanlarım ızı farkeden bir kadın ve iki
genç yanımıza geldiler. Birlikte iki galon su da getirmişler
di. Nöbetçilerimizin yanına geldiklerinde, köylerini asker
lerin bastığını, işkence yaptıklarını ve bu yöne de gelebile
ceklerini anlatmışlardı. Onları teskin etmeye çalıştığımız
da. buna ihtiyaçları olmadığını anladık. Onlar daha çok bi
zim için endişeleniyorlardı. Helikopterlerin dolaşmaya
başlamasıyla kadın yerini değiştirip, kendini emniyete al
dıktan sonra konuşmasına devam etti. Çok iyi yaptığımızı
söylüyordu. Biraz daha konuştuktan sonra bize daha çok
yiyecek ve su getirmek için geri döndüler.
Akşam çökmek üzereyken aşağımızdan geçen patikadan
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kalabalık bir askeri birliğin bize doğru geldiğini gördüm.
Arka arkaya dizilmiş iz sürüyorlardı. Bunun üzerine çatış
ma pozisyonuna geçerek ınevzilendik. Yanımızdan giden
köylülerden bilgi almaya çalışıyorlardı. Fakat bilgi alama
mış olacaklaıki, yönlerini değiştirip, bizim de gideceğimiz
köye doğru yola devam ettiler. B iz onlardan önce köye
varmak istiyorduk. Çünkü köy boğazda kurulmuş bir geçit
noktasıydı. Kim orayı önce tutarsa, diğerini geçirmezdi.
Onlar patikadan yürüdükleri için geçide bizden önce ulaştı
lar.
Köye yaklaştığımızda öncülerimiz, köyde askerin oldu
ğunu bildirdiler. Karşılaştığımız bazı köylülerin yardımıyla
vadiyi keskin yamaçtan aşarak tehlike alanını geride bırak
tık. Em in bir yere ulaştığımızda yeni sabah oluyordu. Yeri
mizi hazırladıktan sonra kısa bir toplantı yaptık. Gevşeme
ye başlayan hareket düzenini ve düşman takibini kırmak
için yeni çatışmalara hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat
çekildi.
Gündüz dürbünle köyü gözetlediğimizde yeni takviye
birliklerinin de köye girdiklerini gördük. Askerler sıcaktan
yorgun ve bitkin düşmüş, kendilerini ağaçların gölgesinde
yere atıyorlardı. Helikopterler ve jet savaş uçakları, terk et
liğimiz alanın üzerinden o gün hiç eksilmediler. Onlar bo
ğazı geçmediğimizi ve kuşatma alanında olduğumuzu sanı
yorlardı. Akşama doğru onları kuşatmaları ile baş başa bı
rakarak sık ve kayalıklı ormanda aç halimizle yola çıktık.
O gün son ekmek kırıntılarını da bitirmiştik.
Biraz yürüdükten sonra gözlerimiz kararmaya başladı.
Dizlerimiz titriyor, vücudumuz enerjisini tüketiyordu. B u 
na rağmen kendimizi zorlayarak yola devam ettik. Kısa sü
re sonra birkaç yayla çadırı ile karşılaştık. Kendilerini tanı
dığımız için yarılarına gittik. Bizi neşeyle karşıladılar. K a 
dını ve erkeğiyle işe koyulup bizi doyasıya yedirip içirdi
ler. Kendilerinden ayrıldığımızda artık eski takatsizliğimiz
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yoktu. Yüksek dağı büyük bir hızla aşağıya doğru inmeye
başladık. Birkaç saat sonra gizli siyasi üs diyebileceğimiz
alanımızın üzerinde yükselen dağın başına gelmiştik. Ade
ta kanat açarcasına hızla aşağıya doğru inmeye başladık.
Ormana vardığımızda şafak da sökmüştü. O günü köylü
lerle neşe içinde geçirdik. Üs alanımızı avucumuzun içi gi
bi biliyorduk vc tanımadığımız tek insan dahi yoktu. Bu
nedenle kendimizi kale gibi hissediyorduk. Üs halkında
bayram sevinci vardı. B iz i yiyeceğe boğdular. Kaybettiği
miz enerjiyi tekrar geri almaya başladık.”

Dağlarımız,
“dağ kom andolarını” bitkin düşürüyordu
Komutan Agit ve yanındaki hevallcri uzun bir yürüyüş
sonrası nihayet konumlanacakları noktaya ulaşmışlardı. Nok
taya varır varmaz; Eruh baskınını değerlendirme toplantısı
yapılır. Hemen hemen bütün arkadaşlarda coşku ve moral ol
dukça yüksekti. Kazanım ve kayıplar tek tek değerlendirilir:
“ G izli askeri üsse vardığımızda, eylemin değerlendiril
mesi ile ilgili bir toplantı yapıp, başarı ve eksikliklerimizi
ele aldık. Kazanımlarımızın korunması için siyasal ve as
keri faaaliyetlerin vardığı aşamanın üstüne çıkarılması ge
rekiyordu. Eylem in önemli siyasal sonuçlar yaratacağı or
tadaydı. B irlik üyelerinin hepsi, tüm konularda görüş birliğindeydi. Değerlendirme ve sonuç raporunu hazırlamak
üzere toplantıya son verildi. Yeni eylemlere hazırlanmak
için dinlenme, eğitim ve keşif çalışmalarına başlandı.
Arkadaşların tümünde eylemin bir kez daha açığa çıkar
dığı coşku, cesaret ve azim vardı. Bu hususta örnek teşkil
eden B . adındaki köylü arkadaşımız, politik çalışmalara
yeni katılmıştı. Köylülüğümüzün yurtsever, direnişçi ve ol
gun özelliklerini mükemmel bir şekilde yansıtmaktaydı.
Eylem in bütün hazırlıklarına faal hizmetler sunmuş, ey
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lemde düşman binasına en önde girenler arasında kahra
manca çarpışmış ve geri çekilmede karşılaştığımız zorluk
ları yenmemizde önemli katkıları olmuştu. Birliğim izin en
yaşlı üyesi olmasına rağmen, hepimizden daha dinç ve
atikti. Eylemden önce kendisiyle keşif için düşman binası
nı gözlediğimiz esnada ona baskın nasıl olmalı sorusunu
yönelttim. O ise, “ içeri girip silah almazsak olmaz” ceva
bını vermişti. Evet, köylümüz işte böyleydi. Eylem de yer
alan diğer köylüler de cesaret ve beceride güçlerini kanıtlı
yorlardı. Doğru önderlik ile Kürdistan köylülüğünün gücü
nün toplamı, devrim volkanınım oluşturuyordu. Bu kanıt
lanmıştı.
Düşman, eylemlerden sonra gelip halkın ayağına kapa
nıyordu: “ Devletim ize yazıktır, günahtır, yapm ayın, size
yo l, su. elektrik getireceğiz, din kardeşiyiz” diyordu. K ö y
lülerden, düşmanın bu durumunu dinlediğimizde, aklımıza
eskiden siyasetçilerinin seçim kürsüsündeki konuşmaları
geliyordu. Şaaşalı “ büyük Türk ordusu" zavallı politikacı
ların durumuna düşecek kadar küçülmüştü. Onların bu zavallığı halkın dilinde alay konusu olmuştu. “ Tokat yiyince
uslandı, yoksulluğumuzu, kardeş olduğumuzu an lad ı" di
yorlardı.
Düşman, kaybettiği prestijini yeniden kazanmak için dağ
komandolarını getirip halka saldırtmaya başlamıştı. Bu se
fer de erler ağlamaya başlıyordu. Teskerelerine az kaldığını,
yaşamak istediklerini söylüyorlardı. Dağlarımız,

"dağ ko

m andolarını" bitkin düşürüyordu. Komando, jandarma, po
lis, kontrgerilla karışımı özel baskı taburlarını devreye so
kan düşman, karakolların çoğunu kaldırmıştı. Yerinde bıra
kılanların mevcudu üç katına çıkarılmış ve nöbetler er başı
na üç-dört saate çıkarılmıştı. Buna rağmen, kendilerini gü
venlikte hissetmiyor, partizanlara sık sık selam gönderiyor
lardı. Operasyon birlikleri, en az 20 adet helikopter filoloları ile bir alandaki tüm köylere aynı anda indirim yapıyor,
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takat kısa süre içinde tekıaı belli merkezlerde toplanıp gizli
operasyona geçiyorlardı. O kadar hantal ve gürültülüydüler
ki, gelişlerini çok önceden farketmemek mümkün değildi.
Bu tarzda defalarca yapılan toplan-dağıl manevraları sonuç
suz kaldı vc yıpranmalarından başka bir işe yaramadı. Bunu
bazı sömürgeci komutanlar çok iyi ifade ediyorlardı.
Örneğin bir binbaşı köylülerin huzurunda şunları söyle
mişti: ''Karşım ızda

bir ordu olmuş olsaydı, b ir günde ya

biz. ya o yok olup giderdi. Ama bunlar (partizanlar) bizi an
sızın vurup gidiyorlar vc peşlerine düşmek istersek. onların
iki-üç saatte aldıkları yolu, biz ancak on saatte alıyoruz."
Evet, komutan doğru söylüyordu. Düzenli burjuva ordu
sunun temel zaafına parmak basıyordu. Yine bu koşullarda
yaşam acizliğine düşen diğer bir subay, dayandığı sopanın
yardımıyla köye zorbela yetiştiğinde, "nerede bu Apocular.
çıkıp bir kurşun sıksınlar da. beni bu azaptan kurtarsın
la r" diye seslenmişti. Geceleri ağaçlardan düşen cevizin
çıkardığı ses iki de bir irkinti yarattığı için koca ceviz
ağaçlarım kökten kesmiş, parola vermediği için sayısız
hayvan öldürmüşlerdi. Her canlıya düşman olan faşist sö
mürgeciler, geceleri çıkan en ufak bir hışırtıya sabaha ka
dar kurşun yağdırıyorlardı. Güvenlerini yitirmiş, kendileri
ne nöbet tutturdukları köylüleri, Apocuların m ilisleridir,
diyerek kovmaya haşlamışlar. Ajanlar verdikleri bilgiler
kanşılığında dayakla mükafatlandırılıyordu çünkü, kendi
lerini tehlikeye sürüklüyorlardı/'

“Umut yeşermişti, ama heniiz endişe de vardı

”

Komutan Agit günlüğünde Eruh baskınıyla birlikte düş
manın nasıl bir ruh hali içinde olduğunu ve yine halkın
coşkusunu ve moralini verdiği örneklerde çok iyi bir bi
çimde dile getiriyordu. Ama bütün kazaııım lara rağmen
Agit mevcut gelişmelerle yetinilmeyeceğim de biliyordu.
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Vc günlüğüne düşürdüğü şu not çok önemliydi: "Um ut ye
şermişti. ama henüz endişe de vardı. "
“ Düşmanı çıldırtmaya götüren bu korku hali, onu yığın
la dengesizliklere sürüklemiş, ordu yapısını bir bütün ola
rak laçkalaştırmış, disiplin oldukça gevşemişti. Esir aldığı
mız bir askerin anlattığına göre, bozulan disiplini yeniden
kurmak için, karakollarda her gece, bir askeri işkenceye
alıyorlarm ış.'"
Oluşan vehameti gidermek için. Ekim ayı başlarından iti
baren faşist yöneticiler bölgeye üşüşmeye başladılar. Ama
attıkları naralara verilen cevaplar, kendilerine pahalıya mal
olmaya başlayınca seslerini artık çıkarmaz oldular. Sırasıyla
Kenan Evren, Turgut Özal, Genelkurmay Başkanı ve diğer
yetkilileri; partizanlar, Şemdinli, Çukurca, Beytüşşebap ve
Şım ak’ta, halkımızın alkışladığı eylemlerle karşıladılar.
Faşist yetkililer durumu kurtaracaklarına, prestijlerini de
yitirmekteydiler. Bu ise onların çok ağrına gidiyordu. Pres
tijlerini de kurtarmak için halka silah dağıtma kararı aldı
lar. Am a halkın cevabı olumsuzdu. Kendisini koruyama
yan bir devleti koruyanlayız diyordu. “ Bize vereceğiniz si
lah lar da birkaç gün içinde Apoculann eline geçecek" di
yerek, onları çıkmaza sokuyordu. Halka silah dağıtmaktan
vazgeçen sömürgeciler, uçak ve helikopter uçuşlarını da
azalttılar. Bütün kandırma ve gönül alma oyunlarından
vazgeçen düşman, ev yakmaktan vazgeçen sömürgeciler,
uçak ve helikopter uçuşlarını da azalttılar. Bütün kandırma
ve gönül alma oyunlarından vazgeçen düşman, ev yakmak
tan açık işkenceye kadar ve hatta adam öldürmeye kadar,
vardırdığı baskı uygulamalarından da hiçbir yarar sağlaya
mamıştı. Bütün asker " dehası" ve muazzam tekniği bir işe
yaramamıştı. Yüksek rütbeli subaylar teknik bilgilerini
1984 so n la rın d a k i G u n d ıke M etle ka ra kola baskınında ba asker
esir a lın m ıştı. B askında a ş asker ö ld ü . Ç e lin A k k u ıt yo ld a şla şehir
düştü.
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unutmuşcasına, karakolların korunması için köylülerimizin
bilgisine başvuruyorlardı. B ir binbaşı karakolun çevresine
kadar duvar ördürtme fikrini yanındaki köylüye açıklayıp
“ nasıl olur" diye sorunca köylü " eğer duvar örerseniz nö
betçiler dışarda kalır ve hedef o lu rlar" dedi. Aslında buna
benzer sayısız örnek verilebilir, ama bununla yetineceğiz.
Yine kendilerini emniyette hissettikleri taburlarına da
birkaç kurşun sıkılınca, buradaki huzurları da kaçmış ve
sabahlara kadar havai ışıldaklarla etrafı aydınlatır olmuş
lardır. Halk, düşmanın zaafını ve çaresizliğini gördükçe,
yanılgılardan sıyrılmaya başlıyordu. Düşmandan bu kada
rını da beklemiyorlardı aslında. Kendilerini artık daha bü
yük saldırıların maddi ve psikolojik ihtiyaçlarım karşıla
maya hazırlıyorlar, cesaretlerini pekiştiriyorlardı.
Umut yeşermişti, ama henüz endişe dc vardı.5'

,

“Arda kalan dona kalm az kurtarılır”
Düşman güçleri gerillalar karşısında bir şeyler yapamanın derin telaşı içindeydiler. Büyük bir çaresizlik içindey
diler. Artık düşman bütünü umudunu kışa bağlamış, ondan
medet bekliyordu. Kış yaklaştıkça sevinçleri artıyor, gittik
leri her köyde sizinle “yakında görüşürüz" diyerek tehdit
ler savuruyorlardı. Komutan Agit o günleri şöyle dile geti
riyor:
“ Kış yaklaşıyordu. Halk bu alanlarda kışın çetinliğini
bildiği için tedirgin oluyordu. Bazen kar, meşe ağaçlarının
boyunu aşıyordu. Çığ ve tipi fırtınası her yıl mutlaka can
alıyordu. Bizden de Abdülaziz Kanat yoldaşın ölümüne bir
çığ olayı sebep olmuştu.
B iz de birkaç yıldır bu koşulları yaşadığımızdan, zorluk
larını biliyorduk. Gerçi arkadaşlarımızın çoğu kış eğitimi
ve sınavlarını Bimzort vadisinde yaptıklarından kış koşul
larına alışkındılar. Bahsedilen vadi öyle bir yer ki, kurbanI2 J

sız yıl geçmemektedir. 14 saat çeken hir mesafeyi kapsa
yan vadide göğüse kadar batılan kar içinde yürümek zo
runluluğu vardır. Oturmak istense bile, kara parçası bul
mak imkansızdır. B ir anlık durmak bile don uykusuna tu
tulmayı beraberinde getirmektedir. Yine her an tipiye yaka
lanma tehlikesi olduğundan son hızla yürümek şarttır. T ip i
ye tutulunca kurtulmak çok zordur, insana adım dahi attır
maz, boğar. 1982 kışında 6 kişi boğulmuş, 1983'te 2ü kişi
yol şaşırdıklarından donma tehlikesi geçirmiş ve ayakları
kesilmişti. O yılın Kasım ayında at üstündeki bir yolcu do
narak ölmüş, 1984’ün Aralık ayında vadideki buzul deresi
iki kişinin hayatına sebep olmuştu. Bu dereyi geçmek için
tam 12 kez bele kadar suya vurup geçmek zorunluluğu var
dı. Sonraları patika yol açıldıktan sonra bu suya bir kez vu
ruluyordu.
Yörede kış koşullarında, "arda kalan dona kalır" diye bir
söz vardı. Ama arkadaşlarımız bu sözü değiştirerek, "arda
kalan dona kalmaz. ku rtarılır" yaptılar. Katile halinde yapı
lan yolculuklarda geride kalanın beklenilmediğini yöre halkı
çok iyi biliyordu. Arkadaşlarımız, bu tür yolculuklarda ken
di gruplarından geriye kalanları kurtardıkları gibi, başka
gruplardan geride kalanları da kurtarıyorlardı. O yola gitme
den önce, “ karkerler" ile yolculuk yapın tavsiyeleri artık sık
sık duyulur olmuştu. Yüzyıllardan beri bu iklimi yaşayanlar,
birçoğu kar görmemiş, sıcak iklimden gelen bu insanların
dayanıklıkları karşısında şaşırıyorlardı. Onlara olağanüstü
bir güçmüş gibi geliyordu. Burada iradenin yüksek gücü de
kanıtlanmıştı. Bunu yakından göre Birrızort köylüleri, işte
bizi kurtaracak irade ve sahipleri demekteydiler.
Ve kış başladı. Hem de son 50 yılın en ağır kışıydı bu.
K a rşılık lı iki umudun çatıştığı bir dönem yaşanıyordu.
Düşman varlığımızı ezmek, bahara adım attırmamak umu
dunda. Fakat ezilen onun umudu oldu. B iz ise, diriliyoruz
ulus olarak yeniden.
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Nevvroz 1985, halkımızın umutlarının tazelendiği gün
olarak tarihe kaydediliyor. Çünkü bugün halkın büyüyen
irade gücünün soyluluğu ve buna öncülük edenlerin görev
lerinin tarihiliğiyle Ulusal Kurtuluş Cephesinin ilanı yapı
lıyor. Düşkünlüğün aşıldığı, yüceleşme ve soylu umutların
doruğa çıktığı bir gündür 1985 Nevvroz’u. Ve yeniden bay
ram olacaktır halkımız için. Çünkü kaybedilen her şeyi ka
zanma yoluna giriyoruz, zorla alınan bütün insani, toplum
sal, ulusal değerleri tekrar kazanma var. Bugünden itibaren
ve bize cehennem ettirilmek istenen kışı, yüce kazanından
getirecek bir dönemi başlatmanın hazırlık süreci olarak ge
çirdiğimiz için sonsuz bir rahatlık içinde atlatıyoruz.
1985’i, Nevvroz'la birlikte, halkımızın umutlarının son
derece canlandığı bir yıl olarak karşılıyorz. Halkımız, tüm
güç ve olanaklarını kullanarak bunu bir direniş haline ge
tirmenin sevincini yaşıyor. Partimizin yüce çabaları, sarfedilen emek ve şclıir kanlan boşa akrnamıştır. Tüm bunların
etrafında sıkı sıkıya kenetleniyoruz ve hiçbir gerici-faşist
güç kazanımlanmızı elimizden alamayacaktır.”
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Eylem lerde isabet ve süreklilik
halkı savaşa çekecektir

,

21 Nisan 1985 günü Güney Kürdistan da bir toplantı ya
pıldı. Toplantıya Selini, Ebubekir, Şexmus, A li, Ömer, M.
A li, Cafer, Halil Hoca katılıyorlar.
Toplantı bir eylem planlama toplantısından ziyade son
siyasal gelişmelerin değerlendirilerek, birtakım tespitlere
ve sonuçlara varma toplantısı şeklinde düşünülüyor.
Gündem, siyasal gelişmeler, son olaylar, düşman faali
yetleri, ülkeye gidişler, şehirlerin durumuna ilişkin görüş
ler ve hainlerin durumu gibi maddelerden oluşuyordu.
ilk konuşmayı Agit yaptı. Son siyasal gelişmeleri değer
lendirdi. Çok uzun bir konuşma değildi. Hitabı askeriydi;
açık, kesin, direkt ve kısa an latım larla em peryalizm ,
T C 'n in durumu, Türk sol hareketlerinin içinde bulundukla
rı süreç ve P K K lehine oluşan durumlar, dengeler savaş ve
üs anlayışları üzerinde durdu. Şöyle diyordu:
içerdeki gelişmelerin dışarda önemli etkileri oluyor. B u 
nun sonucunda birçok güç bize ilişkin tavırlarını değiştir
mek zorunda kalıyor.
Avrupa'daki sosyal demokrasi ve Arap sahasındaki çe
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şitli ilerici güçlerin tavrında bize yönelik bir yumuşama ve
bizimle ilişki arama durumu söz onusu. Şim diye kadar bize
karşı kullanılan güçlerin adeta çürüm eyi yaşam aları da
bunda etken oluyor, özgürlük Yolu ve Dev-Yol’un son du
rumları tamamen böyle. Tastiyeciliğin bu iki ucu da bir da
ğılmayı yaşıyor. Dev-Yol tamamen hipileşmenin eşiğinde.
Özgürlük Yolu ise siyasal-örgiilsel planda dağılmayı yaşı
yor. M K ’lerinden dört kişi daha ayrıldı. İsveç ve Fran
sa’nın tavrında yumuşama var. Reformizmin bu duruma
düşmesi ve tastiyeciliğin bu durumu yaşaması bizim açı
mızdan olumlu. Yunanistan’ın olumlu tavrı söz konusu.
Bulgaristan'da, Türkiye’nin “ Türk sorunu” nu kızıştırması
na bağlı olarak Kürt sorununu gündeme getirme, bunu bir
araç olarak kullanma istemi var. Fakat bu anlayış rcd edil
di.
Yine çeşitli alanlardan mücadele için gelmek isteyenler
çok. Bunların sayıları her gün artıyor. Avrupa’da çeşitli
azınlık, me/lıep ve dini çelişkiler temelinde devrimci hare
ketimize yönelik çabalar var. Özellikle Dersim 'liler arasın
da yoğunlaşan bu faaliyette Semir in çabaları da söz konu
su. Am a Sem ir alçağına vurulan darbe kendisini çok ser
semletmiş. Bu yüzden, tamamen çılgına dönmüş. Son ola
rak Parti Önderliği'nin itibarını düşürmek için küfür ve ya
lana başvuruyor.
Emperyalist, sömürgeci düşmanın bize yönelik özel sa
vaşının bir tamamlayıcısı durumundadır. Yine T İK K O ’nun
ve “ B eşli’ nın bize yönelik faaliyetleri de bu çerçevededir.
Ama ülke içinde geliştirdiğimiz devrimci hamle bu faa
liyetleri boşa çıkardı. Buna bağlı olarak tasfiyeciIiğin bize
karşı silahlı olarak ortaya çıkma durumu oldu. Irak Kom ü
nist Partisi (1KP) güdümünde Sam i,1" K U K ve Peşeng’in
yaptığı toplantılar ve alman kararlar bu yöndedir.
" S a m i: Sam i A M u rra h m a n
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Ortadoğu'daki gelişmeler de kısaca şöyle:
Filistin lilerd e cepheleşme oldu. Lübnan'a yerleşm e,
içeriye ilişkin mücadele geliştirme, bölge ilerici-devrimci
güçleri, ulusal kurtuluş hareketi vc sosyalist sistemle iliş 
kilerin geliştirilmesi temelinde bir cepheleşmedir. Cephe
Nidal ve Cephe Şab ie’nin tavırları olumlu. Yalnız henüz
aktif maddi bir destek düzeyine ulaşmış değil. Demokra
tik Cephe ile ilişkilerim iz yok. Ama ilişki kurulmaya ça
lışılıyor. Niyetlerini tam olarak bilmiyoruz. Am a zorlanı
yor.
Peşeng, K U K , yeni ortaya çıkan K ız ıl Hareket ve Seın ir'in çabaları var. Lib ya 'd a T lK K O ’da çözülme oldu.
Birçoğu bize karşı mücadele etmek istiyorlar.
F K B D C varlığını devam ettiriyor. A cil vc S V P de yaşa
tılmasında kararlıdırlar. B ir platformdur, devamı yararlıdır.
U K C n in ilanı daha çok içte olumlu etki yaratacak. Avrupa
duyurmadı. Sadece Amerika duyurdu. A B D . bunu kasıtlı
yapıyor. Türkiye’ye bizi daha tehlikeli ve ürkütücü bir güç
olarak göstererek Türkiye'yi kendine daha fazla bağlama
ya çalışıyor. Daha çok taviz koparmak istiyor.
İran'ın tutumu günlük, kısa vadeli, gelişmelere bağlı
oluyor. Türk devletinin yoğun baskıları ve tehdidi var.
K D P 'ııin 15 Ağustos’tan sonra tavrı tamamen değişti,
olumsuzlaştı. KDP. Kuzey-Batı Kürdistan’da T K D P (T ü r
kiye Kürdistan*! Demokrat Partisi) eli ile kendine bağlı bir
örgüt yaratmak istiyor. Ama dayandığı ve örgütlemek iste
diği güçler M İT ile ilişkili unsurlar. T C de bunlar eli ile bir
m ilis örgütlemesine gitmek amacındadır. D iyarb akır’da
M İT ile birlikte bir toplantı yaptıkları söyleniyor. IK P ’niıı
ise eskiden beri bize karşı faaliyetleri var. Bunlar giderek
daha da yoğunlaştı, yoğunlaşıyor. Mücadelemizi açıktan
engellemek istiyor.
KD P. gelişen bir güç olarak ilişkileri tamamen koparma
dan en alt düzeyde ilişki kurnıa isteğindedir.
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C elal’in giderek kendini tecritlik konumundan kurtarma
durumu var. K D P ile ittifak halindeki güçlerle ilişki kur
maya çalışıyor. Bu durum K D P ’yi tedirgin ediyor. C e la lle
olan ilişkiler konusunda K D P ile IK P siyasi üstünlüğü kap
tırmak istemiyor. Bunu son olaylarda da gördük. Halkın
K D P ’ye tepkisi var, ama K D P bunu frenliyor.

Devrimci savaş bir saldırı savaşıdır
Örgütsel-pratik sorunlara ilişkin değerlendirmeler var.
Genel bir hoşnutsuzluk var. Parti kararlarının uygulanma
masından şikayet ediliyor. Siyasal koşullar, halkın ve düş
manın durumu, savaşçı potansiyelimiz uygun olmasına rağ
men yeterince geliştirmeme durumu var. Kendimizi sınırla
ma, daraltma, inisiyatif kullanmama durumu var. Parti çiz
gisinin asgari bir kavranması bile, devrimci inisiyatifi ve
yeterli devrim ciliği tutturmaya uygun bir durum olduğu
halde, bu kadrolar tarafından istenilen düzeyde sergilenemi
yor. Belli bir gelişmeden sonra hep üstten talimat bekleme
yoluna gidiliyor. Pasif bir bekleme içine giriliyor. Önemli
kayıplara ve gelişmeme durumlarına yol açan bu durumun
mutlaka aşılması gerektiği ve kendimizi sınırlamamız iste
niyor. Daha büyük hedeflere, eylem lere, ayaklanmalara
ulaşmada herhangi bir engelleme görmemeleri gerekir. Çiz
gi mekanik olarak kavranmamalı. Böyle engeller yok. K o
şulları varsa büyük eylemlere ve ayaklanmalara, işgallere
girişmek yararlıdır. Bunlar yenilgi ile sonuçlansa bile, mu
azzam bir maddi gücü ortaya çıkaracakları muhakkaktır.
Haberleşmenin yeterli olmamasından şikayet ediliyor.
Bu konuda telefon, kurye ağı vb. haberleşme yollarının ye
terince örgütlenenıediği. olanakların uygun biçimde kullamlamama durumu eleştiriliyor. Kır-şehir faaliyetleri arasın
da doğru bir bağın kurulamaması, mekanik ve tekdüze ça
lışılması eleştirilmektedir.
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B ir saldırı savaşı yürütüyoruz. Devrimci savaş, bir saldı
rı savaşıdır. Birçok birimimizden haber alınamıyor. G eliş
me ve eylem yapılamıyor. Kabuğuna çekilme ve savunma
(pasif) konumuna düşme (Adıyam an, Sason, Mardin, Kars
vb. yerlerde görüldüğü gibi) durumu var.
“ H azırlık" teriminin yanlış anlaşılma durumu var. Halkı
savaşa hazırlama, halkı eğitip bilinçlendirme, örgütleme
yaratıldıktan sonra halkı eyleme kaldırma anlayışı yanlıştır.
Aslında halk devrimi vc savaşı istiyor. Eylemlerde isabet
ve süreklilik halkı savaşa çekecektir. Beytülşebap'taki ey
lem dışında hedefler isabetlidir. Aslında tüm askeri yetkili
ler kontrgerilla tarafından görevlendirilen; ajan, muhbirciliği. milis örgütlenmesini yaratmakla görevli M İT mensup
larıdır.
Eylem ler halk da olumlu etkiler yaratıyor. B ir aşiretten
40-50 insanı mücadeleye kazanmak demek onu ayaklan
dırmak demektir. Sınır kesimlerinde böyle bir durum var.
Botaıı’dan öteye ise daha değişik yöntemle, şehir faaliyet
lerine ağırlık verilerek devrimci eylemler geliştirilmelidir.
Üs anlayışı değiştirilmeli. K a lıcı üslenmeye gidilm eli,
tüm birimler hareketli olmalı. Gerekirse mevsimlere göre
oynak ve hareketli olunmalı. G eçici tahribatlar, kayıplar
fazla önemli değil, bunlar birkaç eylemle yeniden yaratıla
bilir.
Refomıizmin içerdeki varlığına karşı tutum, tabanlarını
kazanmadır. Bunlardan Peşeııg, K U K ve T-KDP milis ör
gütlenmesidir. T C nin denetimindeki U N İT A ve “ B a lIi
Kombetas" örgütlemesidir. Uluslararası alandaki geniş itti
fakın sol birlik, vurucu gücü IK P ’dir.
Dersim'den buraya kadar olan hat, devrimci savaş hani
mizdir. Savaş muhakkak bu alanda geliştirilmelidir. Ve yoğunlaştırm alıyız. Halkı çeşitli biçimlerde ve eylem lerle
mutlaka isyana kaldırmalıyız.
Askeri mücadeleyi geliştirmeli, sürekli bir saldırı konu
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munda bulunmalıyız. Faaliyetlerimizi merkezileşlirme, ini
siyatif vc karar mekanizmamızı yetkinleştirme yoluna git
meliyiz. B ir Diyarbakır’ı Zaxo’dan yönetmek zordur. Rapor-talimat ulaştırmak 6-7 ayı alır. Bunun yaratacağı ak
saklığı ortadan kaldırmak için karar gücünü oralara taşırmalıyız.
Üs konusunda söylenenler doğrudur. Düşmanımız tek
bir karış toprak vermemede kararlı görünüyor. Ama ülke
koşullarımız buna rağmen devrimci savaşı çok muazzam
ölçülere örgütlemeye uygundur.
“ Mücadelemiz eşittir eylem " olmuştur. Her türlü geliş
menin temelinde bu yatar. Gücümüzü ve yönetim mekaniz
mamızı buna uyarlayabilmeliyız.
Eylem kadar, onu örgütsel güce dönüştürme sorunu da
önemlidir. Güney Kürdistan’da olduğu gibi her köyde tem
silci ve komite örgütlemek, ideal örgütlemeler yaratmak
belki zordur. Bu, ancak şehirlerde ve gelişkin ileri kırsal
kesimlerde uygulanabilecek örgütlenmedir. Am a böyledir
diye örgütlenme sorunu ertelenemez.
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Pratik çalışmada doğru olmayan çalışma tarzı
ve yanlış anlayışların eleştirisi
“ Yetkinleşmiş p olitik kadrolar durumuna gelinmeden
h içb ir ilerlem e kaydedilm eyece"ğini belirtiyor komutan
A git. Ve devam la başarıda alınacak ölçütün, kim in ne
oranda kalıcı yapılar sergilediği temel kıstastır. 17 Mart
1983 tarihinde kaleme aldığı bu teorik değerlendirmesi bu
gün bile bütün g ü n celliğ iyle karşım ızda durm aktadır.
“A giller, Kem aller, H akiler gibi coşkulu devrim cilerin ne
den çıkam adığı” derinliğine düşünüldüğünde bu aslında
şimdi daha iyi anlaşılıyor. İşte, sorumlu bir P K K militanı
ve komutan Agit yoldaşın tarihi ve bugüne de ışık tutan
değerlendirmesi:
Faşist sömürgeciliğe karşı yeni atılım larla vereceğimiz
mücadele hazırlıklarının sonuna yaklaştığımız günümüzde,
partinin tüm kadro ve kadro adaylarını bekleyen ağır ve
önemli görevler bulunmaktadır. Görevler açıktır, bunlar, fa
şist yönetim altında ulusal kurtuluşu gerçekleştirmenin te
mel araçlarını yaratmaya ve geliştirmeye çalışmak olacaktır.
Görevin kolay olmayacağı kuşkusuzdur. Zorluk, atılacak her
adımda karşılaşılacak ve keskin direngenlikle altedilebile131

çektir. E l atılan bir uğraşın başarılmasının önünü tutan zor
luk olgusunun uğraşıların niteliğine göıe değişiklik göstere
ceği bilinmektedir. Biz herhangi bir uğıaş içinde değiliz, di
ğer halkların kurtuluş mücadelelerinde görülen karşı-devriuıin ezici ağırlığını kat kat aşabilecek zalim ve acımasız,
zorlu bir düşmanı alt eline savaşımı veriyoruz. Tarih boyun
ca barbarlık eylem iyle halkların, hatta kıtalar düzeyinde
halkların yaşamına esaret, yıkını ve katliamlar getiren, tarihi
bu yıkıcı özellikleriyle derinden derine olumsuz etkileyen,
barbar Türk egemen sınıflarının mirasçısı ve takipçileri olan,
günümüzde azılı despotluğuyla Türkiye emekçi sınıflarına
ve ülkemiz halkına kan kusturan, tüm Ortadoğu halklarına
karşı emperyalizmin kiralık saldırgan gücü ve atalarının gör
kemli imparatorluğunun hayaliyle fetilıçi özelliği gittikçe
kabaran, bunun emelleriyle yaşayan faşist Türk sömürgecili
ğini yıkma mücadelesidir bu. Mücadele, ezilmişlik tarihi bin
yıllara uzanan, öndersizliğiyle dağınık, cehaletiyle kör. hor
lanması ve çilesiyle silik Kürdistan halkını çelikten birliği
ne, uygar düşünceye ve canlı dinamikliğine kavuşturacaktır.
Bu güce erişecek olan halkımız, sömürgeci egemenliği ağır
ağır çöküntüye götürecek, indireceği nihai darbeleriyle köhnemiş koca gövdeyi büyük gürültüler içinde paramparça
edecektir. Çöken yıkıntılar arasında bağımsız ve özgür yurt
özlemimiz gerçekleşecek, diğer halkların başına musalat
olan bela defedilecek mazlum halkların, milyonlara varan
katledilmiş insanın öcü alınmış olacaktır.
G örevim iz önemlidir. Çünkü halkım ızın kurtuluşuyla
birlikte ezilen insanlığa biiyiik yararlar getirecek. Kutsal bir
savaş veriyoruz, ağırdır: çünkü, çağın en modern araç ve
gereciyle donatılmış, bir milyona yaklaşan saldırgan ordu
suyla emperyalizmin bölgede en güçlü güvencesi ve emper
yalizmin onun uğrunda askeri müdahaleleri bile esirgeme
yeceği faşist Türk devletine karşı başkaldırma cesaretini
göstermişizdir.

Cesaret işin başlangıcıdır.
Cesaret bilinç ile, bilinç örgütle, örgüt eylem ile bütün
leşmediği sürece, üstün fedakarlıklar gösterilse de, yapıla
cak her girişim, halkımızın tarihinde nice örneklerinde ol
duğu gibi başarısız kalmaya mahkumdur. Başarısızlık yeni.lgi.yi, yenilgi katliamları peşinden getirecektir. Halkımız
bunun örneklerine az rastlamamış ve acısını az yaşamamış
tır. Kürt egemen sınıflarının önderliği, yaratılan yenilginin
sonuçlarını nedeni olsa da, sadece egemen sınıf olma nite
liklerinden bu durum kaynaklananla/.. S ın ıf olarak kendile
rini güçlü örgütlülüğe kavuşturamamış olmaları da önemli
bir etken olmuştur.
Kürdistanda ulusal kurtuluşun objektif koşulları, prole
taryanın ortaya çıkışıyla oluşmuştur. Bunun, kendi başına
kurtuluşa yeterli olmadığı da bir gerçektir. Kürdistan prole
taryası güçlü sosyal ve siyasal özelliklerini henüz tam ola
rak bulmuş ve kitlesel örgütlülüğe kavuşturulmuş değildir.
Bu niteliklerini, sadece doğal gelişme seyıi içinde bulması
da söz konusu değildir. S ın ıf önderliğinin salt ideolojik
plandan çıkarak, somut sın ıf eylem iyle de gerçekleşmesi
ancak ulusal kurtuluş süreci içinde mümkün olacaktır.
Toplumumuzun sosyal yapısının özelliğinden dolayı,
yoksul köylülüğün kabarık bir potansiyel oluşturması ve
ulusal kim liğini diğer toplum kesim lerine nazaran daha
fazla korumuş olması, yanında halk savaşı stratejisinin ge
reği olarak, kır'ın ve kır nüfusunun temel kurtuluş gücü se
çilmesi de politik örgütsel ve askeri çalışmalarımızın ağır
lığıyla bu kesim üzerinde yoğunlaştırılmasını zorunlu kılar.
Modern düşünce ve örgüt yapısına karşı fa/la açık olma
yan Kürdistan köylülüğünün pıolcterya partisinin mücade
le anlayışı ve kurallarını erkenden kavraması zor olacak ve
uzun sabır gerektirecektir. Ancak mücadelemizin savaşçı
karakteri ve köylülüğümüzün savaşçı özelliği göz önüne
getirildiğinden, azımsanmayacak geniş bir savaşçı potansi-
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yeli üzerinde hareket edeceğimiz anlaşılacaktır. Bu da, za
fere ulaşmamızın mevcut belirgin teminatlarından biridir.
Zorluk yalnızca düşmanımızın güçlü olmasından değil,
modem toplumsal dinamiğin zayıf ve düşman tarafından
parçalanmaya götürülmek istenmesinden de ağırlaşmakta
dır.
Ulusal kurtuluşu amaçlamış olan bir halkın, düşmanını
yenmede kullandığı ağır silahların başında parti örgütü ge
lir. Ulusun ve sınıfın bağrından en geniş öngörüye sahip,
en fedakar ve mücadelenin karmaşıklığı içinde yolunu şa
şırmadan tüm ulusun güç ve enerjisini ortak hedefe yönelt
me yeteneğinde bulunan, önder kesimlerin bileşiminden
oluşan parti örgütünün, öncü müfreze ve kurmay heyeti
olarak, kendini görevlere bağlı bir tarzda örgütlemeden ge
niş yığınları eğitmesi, örgütlemesi ve harekete geçirmesi
imkansızdır. Ulusun en geniş birliğinin ulusal kurtuluş cep
hesinde somutlaştırılması ve halkın temel kurtuluş gücü
olan ordusunun inşası görevleri buna bağlıdır.
Her üç araç da, uzun süreli savaşım verilmeksizin oluşturulamayacağı gibi, mutlaka ayrı süreçler içinde bunların
birbirinden bağımsız şekilde gelişeceği de söylenemez.
Henüz hiçbir aracın inşa edilmediği dönemimizde, geç
miş mücadelemizin hazırladığı politik zemin üzerinde, pra
tik faaliyete atılmak için bekleyen kadro birikimimiz her
üç aracın da öncü çekirdekleridir.
M ücadelem izin bu tabiatından doğan kadro sorunu,
bunların bilincinde ve her türlü mücadele yürütebilecek
yetkinliğe kavuşmuş politik-askeri militan olmakla çözüm
bulacaktır. Yaklaşık üç yıllık bir süredir arkadaşlar, belirle
nen militan niteliğine kavuşmanın eğitiminde bulunmuşlar
dır. Küçümsenmeyecek gelişmeler kaydedilmiştir. Am açla
nan yetkinliği kazanma, elbette ki pratikle bütünleşmeyen,
salt teorik eğitimle mümkün olmayacaktır. Kadro ve m ili
tan savaşçılık bizzat pratik-örgütsel faaliyet sürecinde pe
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kişir. Ancak, geçmiş mücadelemizden çıkarılan deneyleri
miz mevcuttur ve eleştirisi için bize Önemli dersler sun
maktadırlar. Açık şekilde görünen belirgin gerçek şudur ki;
devrimci anlayışı özümsemede, örgütsel gerekleri yerine
getirmede, geniş perspektif ve atılganlıkla ele alınması ge
reken pratik eylemde, yetkinleşmiş politik kadrolar duru
muna gelinmeden hiçbir ilerleme kaydedilmeyecektir.
Eğitim görmüş arkadaşları öncü çekirdekler biçiminde
örgütlendirmenin zamanı gelmiştir, örgütlü yapı ile ülke
pratiğine açılmaya başlanacaktır. Örgüt biçimi gerçekleşti
rilecek görevden doğar, görevler çeşitli yazılarda açıklan
mıştır vc her arkadaş bunları biliyordur. Sürekli dikkat
edilmesi ve unutulmaması istenen şey; bireysel rol ve ba
şarıda alınacak ölçütün, kimin ne oranda kalıcı yapılar ser
gilediğidir. Örgüt yaratmanın gelişm iş önderlik istediği
açıktır. O zaman, hazırlık ve eğitimden anlaşılan bu olma
lıdır. Komünist kadro özelliği, uluslararası işçi sınıfı ve
ezilen halkların devrim mücadelelerinden çıkarılan deney
lerle, evrensel niteliğini bulmuştur. Evrensel niteliği kavra
mak yetmeyecektir, bu nitelik, Kürdistan devriminin yasa
larının kavranması ve onları kullanabilme yeteneğiyle ta
mamlanmalıdır.
Bizde devrim in önder ve militan kadroları durumuna
gelmede engelleyici hata vc eksiklikler henüz tümüyle gi
derilememiştir ve sorun olarak güncelliğini devam ettiri
yorlar. Hareketimiz tarafından bunlar önemle ele alınmak
tadır. Ancak giderilmesi için yoğun çabalar sarfelmesine
rağmen, bir kısım arkadaş, bunların kemirici pençesinden
hâlâ kurtulmuş değildir. Hastalık olarak nitelendirilebile
cek eksiklikler, genellikle teorik, örgütsel anlayıştaki fark
lılıktan ötürü oluşan birtakım sapma eğilimlerden kaynak
lanmıyor. Teoıik-örgütsel çizgiyi pratik olguya dönüştürememe ve devrimin gelişmiş politik kişiliğine erişilememiş
olması şeklinde görülmektedir. B az ıları bu zaaflarında
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inalla ayak diretmektedirler vc kendilerine ciddi değerlen
dirmede bulunamıyorlar. Bu arkadaşlar, kaldıkları kişiliği
koruma çabasının, geriyi ileriye karşı savunma, küçük-burjuva geleneklerini proletarya partisi ve mücadelesi içinde
sürdürmek çabası olduğunu belki akıllarından bile geçir
mezler, ama gerçek olan budur. Bu gerçeklik kendilerine
l’arkettirildiğinde ilk ortaya altlıkları şey. onur sorunudur.
Evet, proletaryanın onuru yücedir, bunu sunamayanların,
onun onurunu taşımaları da söz konusu değildir.
Yer yer yanlış anlayışlar halinde devam ettirilen hatala
rın önü alınmaz ve giderilmezse, belirgin eğilim durumuna
çıkarlar. Oradan da sapmalara kadar vardırılabilirler. Bizde
bu, örgüt vc mücadele gücünü zayıflatacak düzeye henüz
ulaşmamışsa da, ilkin basit türlerde beliren yanlış anlayış
ve tulumların, zamanla korkunç kemirici ura dönüştüğü,
devrim tarihlerinde az görülmüş olaylar değildir.
Geçm iş dönemimizde uğranılan tahribatlar ve oluşan
krizin nedenleri, başta amatörlük, ilkellik olarak belirlen
mişti. Amatörlük ve ilkellik her devrim hareketinin ilk ç ı
kışında kaçınılmaz, yaşanması zorunlu olabilecek bir geliş
me sancısıdır. Aşılması, deney kazanma ve teorik bilginin
artırılm asıyla olur. Biz, devrimci düşüncelerin toplumda
yeni boy verdiği ve düşünceleri geri tarzda yavaş yavaş al
gılam aya çalışan, kendiliğinden gelişen, amatör çevreler
dönemini yaşamıyoruz. Çeşitli sosyal kesimler arasında Icgal-illcgal çalışmalarda bulunmuş, silahlı eylemin bireysel
vc kitlesel türlerine tanık olmuş ve profesyonel faaliyeti
yaşamışızdır. Eğer bunlar deney olarak görülür ve incele
nip irdelenirse deneysiz olunduğu söylenemez. Bazı arka
daşlar kişisel deneylerden yoksun olabilirler. Ama hareket
tarafından tespit edilen hata ve eksikliklerin, yaşanılan pra
tiğin incelenmesinde her olayın doğru ölçütlere vurularak
varılan sentezlerin ifadesi olduğunu görmeli ve kendileri
için sonuç çıkarmalıdırlar.
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Üç yıla yakın bir süredir teorik çalışmalar yoğun mesai
ve çok yönlü biçim ler altında sürdürülmektedir. Çalışma
lar. teoriyi geri düzeylerde öğrenme biçiminde olmamıştır.
Tersine marksist-leninist bilim ve kurtuluş mücadelelerinin
deneylerinin sistem li, kapsamlı incelenmesi, aşamalarla
yapılmış ve her aşamaya uygun programlar izlenmiştir. Po
litik görüş açısını genişletmede önemli faktör olan değişik
alanlarda hareket etme olanağına sahip olunmuş, diğer böl
ge halklarının örgüt ve mücadele yapılarına tanık olunmuş
ve nice insanın kanı sonucu sistemleştirilen savaş sanatının
teorik-pratik eğitimi görülmüştür. Bununla birlikte biz eği
timimizin tamamlanmış olduğunu kabul edemiyoruz. M ü
cadele sürekli yeni koşullar yarattığından, her dönem kar
şımıza değişik sorunlar çıkardığından ve yeni sorunlarında
değişik taktik ve yöntemler gerektirmesinden, mücadele
süreci boyunca eğitimimiz, hiçbir zaman tamamlanmış sa
yılamayacaktır. Mücadelenin karmaşıklığı ve pratik görev
lerin zorunluluğu arttıkça, teorik çalışmaya daha fazla ihti
yaç duyulacak vc önemi o oranda gelişecektir. Ancak teo
rik eğitim sorunu, yaşadığımız dönemin koşullarını kavra
ma ve görevlerine sahip çıkabilme ile somut kılındığında,
mevcut koşullara intibak sağlamada yetersizlik, proletarya
partisinin kadrosu ve ulusal kurtuluş savaşçılığıyla çelişen
yanlarımız şu şekillerde görülmektedir:

D ar sorumluluk
Arkadaşların önemli bir kesiminde bu eksiklik, örgütsel
çalışmalar ve genel politik gelişmeler karşısında, “ görev
alanımla ilgili değildir” veya “ başkalar sorumludur” biçi
mindeki, kayıtsız kalma ifade edilebilecek tavır vc konuş
malar sıkça olmuştur. Bunlar, sorumluluğu yalnızca yetkili
oldukları özel görevleriyle sınırlı tutar veya sorumluluğu
yetkili şahıslarda ararlar. Kendilerini direkt ilgilendirm e
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yen çalışmalar ve gelişmlerden uzak kalır, onlara gözlerini
yumarlar. İleri sürdükleri neden genellikle, sorumlunun işi
ne müdahale ermek istememiş olmalarıdır. Örgüt yapısı
içinde parça bütün ilişkisi, devrimden sorumlu olma ve
yanlışlara karşı müdahalede bulunma konularında doğru
anlayışın kavranmamış olmasından veya olan olaylar üze
rine düşünme ve tavır belirleme gücünü kendinden görme
meden bu durum kaynaklanmaktadır.
Partinin politik, örgütsel ve pratik hattı, üye çoğunlu
ğunun kongreden birleşen iradesiyle karar altına alınır,
üyelerin kararlaştırılan çizgide sorumluluk payı vardır.
••

Ü yeler kararların uygulama safhasında da yürütücü eyle
m iyle katılım sağlarlar. Bu nedenle uygulamanın bütün
yönleri üzerinde gözlemde bulunm alı, yetersizlikler ve
yanlışlar karşısında sorumluluk hissiyle davranmak, par
tinin politik ve pratik kararlarını ilgilendirecek iç ve dış
gelişmeleri takip etmek, politik olgunluğun gereğidir, lek
tek üyelerin, bağlı bulundukları organ üzerine, oradan
parti bütünlüğüne ilişkin değerlendirme, eleştiri ve öneri
sunmaları, partinin ve mücadelenin çıkarınadır. Devrim ,
onun zorunluluğunu bilinçleriyle kavramış kitlelcrce yü
rütülür, devrimin öncü yürütücü gücü parti, mücadelenin
sorunlarına çözüm aramayı ve onun ağırlığım omuzların
da hisseden, toplumun en dinamik, en duyarlı seçkin bi
reylerinin bileşiminden oluşur. Parti topluluğuna mensup
kişiler, ortak idealleri gerçekleştirmekte, bireysel çabada
bulunurlar. Tek tek bireyin çabasını toplu eyleme dönüş
türen örgüt ağı, işbölümü gereği özel görevlendirm eler
ortaya çıkarmış, koordinasyon ve yönetim ihtiyacı, mer
kez organlarının varlığım yaratmışsa da, bu yapıdan ötü
rü, faaliyetin geneli üzerinde birey sorumluluğunun y i ti rildiği anlamı çıkmaz. Tersine, birey sorumluluğunu daha
anlamlı kılmak, üstün yaratıcılığa vardırmak ve arttırmak
amacım taşır. Özel görev sorumluluğunun, devlet biirok139

rasisinde yer alan sıradan memurların günlük mesailerini
doldurmakla sınırlı, geçim aracı olarak yürüttükleri çalış
ma zorunluluğu ile olan farklılığı unutulmamalıdır. D ev
rimci, en başta devrimden sorumludur. Onu özel görevle
yükümlü kılan, devrime olan bağlılığıdır. O zaman devri
me ve partiye karşı sorumluluk, ona bağlı olmanın gereği
olarak, en yüksek biçimlerde onları savunma ve yaşatma
nın bireysel girişim i olan ademi-merkeziyetçi ilkeyi uy
gulamak gerekir.
Müdahale doğru olmayan anlayış ve tavırlar karşısında
partinin çıkarlarını savunmaya dayanılarak merci farklılığı
gözetilmeksizin, her devrimcinin yararlılığına inandığını
yapmak veya yaptırmak olarak anlaşılmalıdır. Fakat birey
ve örgüt açısından olumlu sonuçlar çıkaracak yöntemlerle
yapılmalıdır.
Müdahale, olumsuzu görüp yakınma değildir. Yanlışa
karşı doğruyu savunma, eksiliğe karşı mümkün olanı sa
vunabilm ektir. Müdahale, kurallar ölçüsünde yapılırsa,
önceden sezilen ve vahim sonuçlara henüz varm am ış
olan olumsuzlukların önünü alır, kuralları içinde değil de
gelişi güzel tepkiler biçiminde yapılırsa, tersi durumlara
yol açar, yapan ve uğrayan kişi veya birim müdahaleden
zarar görür, düzelme yerine karışıklığı doğurur. Sorumlu
toplantılarda, yanlış, nedenleri belirtilerek açıklanm alı
ve giderilmesi için uygun öneriler sunulmalıdır. Devam
halinde durum açık izahatıyla birlikte üst organlara za
manında rapor edilir. Bunun yerine bazı arkadaşlar, yöntemsizcc karşı çıkışlarda bulunuyorlar. Ve doğruyu sa
vunmalarına rağmen, karşı koyuştaki yanlışlık, sonuçta
da onları haksız duruma vardırıyor. Böylece, müdahale,
iki taraf arasında görev ve yoldaşlık ilişkilerini zedele
yen gerginliğin baş göstermesinin kaynağı haline geliyor.
Bazı arkadaşlar kendi şahslarına ve görev alanlarına yö
nelmeyen aşırı olumsuzluklara karşı alabildiğine hoşgö140

iliyle tavırsız kalabiliyorlar. Ne zamanki aşırılık kendile
rine bulaştığını avazı çıktığı kadar bağırıp, parti ve halk
adına, herkesi irndata çağırır, verdikleri kutsal kavganın
desteğini aramaya çıkarlar. Bu da kayıtsızlık ve bağnaz
bireyciliğin ortak tezahürüdür. Partiye bağlı kalma, fakat
görev ve sorumluluk üstlenmeme gibi anlayışlar da ken
di içinde tutarsız, ve çelişkilid ir. Bazı arkadaşlarda bu
yanlış anlayış, özel bir durum olarak vardır ve sürdürül
mektedir.

D ar pratikçilik
Geçm iş dönemden devralınan çalışma alışkanlıklarının
varlığı, birçok arkadaşta hâlâ korunuyor. Canlılık ve pers
pektiften yoksun pratiğin verimsiz olacağı aşikardır. Müca
dele, kapsamı sürekli genişleyen ve yükselme kaydeden bir
doğrultu izler. .Sorunlarda büyüme görevlerde ağırlık mü
cadeleye kitlesel katılımın kabarması ve eylemde büyüme
nin sonuçlarıdır. Çalışmalarda tekdüzelikten çok yönlülüğe
amatörlükten profesyonelliğe dar kapsamdan geniş alanla
ra açılma, diyalektiğinin doğurduğu pratik aşamalardır.
Kürdistan'da birçok çelişkinin üst üste yığ ıld ığ ı, çok
yönlü baskı ve sömürünün toplumun emekçi kesimlerinde
yaşamı dayanılmaz kıldığı ortamda, sınırlı ajitasyon ve ey
lemle kitlelerin heyecana kapılarak bunaltıcı yaşamın bas
kılarından kurtulmak için, basın-yayın boşanması gibi ani
fırlamalarda bulunmasına tanık olundu. Kitlelerin, dene
yimsiz oluşları ve düşmanın açık zoru ile bugünkü düzey
de karşılaşmamış olmalarının verdiği kör cesaretle, geniş
boyutlarda harekette geçm eleri, geçmişte yaygın halde
mümkün olabilmişti . Ancak, bugün kitleler, eskisi kadar
bilinçsiz değildirler; mücadelenin zorluklarını yaşamış,
düşmanın acımasızlığını bir kez daha görmüşlerdir. Müca
delenin deneyi kendilerine sağlam duyu ve doğru gözlem141
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de bulunma yeteneğini kazandırabilmiştir. A rtık sınırlı söz
ve eylem başarısıyla geçmişte olduğu gibi binlerce insanın
düşünmeden, arkamızdan sürüklenemeyeceği unutulma
malıdır. Kitleler, doğru ve yanlış çalışmaları, yeterli ve ye
tersiz devrim ciliği, kendisine kim lerin önderlik yapacak
kudrette olduğunu, düşmanın darbeleri altında ayırdedebilecek seviyeye ulaşmıştır. Kitleler kendilerine söyleyenle
rin, gerçekleştirici yürütücü gücünü görmek isterler, söz ve
eylemin tutarlılık derecesini ölçerler. Bu gelişmedir; çün
kü, kendi sorununa sahip çıkm adır ve çözümünü bekle
mektedir. Öncü ve kitle arasındaki mesafenin bu denli da
raldığı gerçeğini farketmeyen dar ve geri çabalar, ne dere
ce büyük enerjiyle sarfedilse de yetersiz karşılanacaktır.
Kitlelerdeki politik derinliğin oluşması, görevlerde de bü
yüme gerektirir. Kapsamı genişleyen ve ağırlaşan örgütsel
ve pratik çalışmalarında dar ve cılız günlük basit uğraşılar
la yetinen bir kadro, mücadeleyi ileriye götüremeyecek;
örgüt var etme ve koruma rollerini göremeyerek, kitlelerin
beklentisini karşılamayarak, daha da zayıflamaya, gerile
meye başlayacak ve sonuçta kadro olmaktan, yani müca
delenin önder ve yürütücü gücü olmaktan çıkacaktır. B u 
günkü durumda, en basit faaliyet, savaş koşullarının gerek
leri yerin getirilerek, kurallarına uyularak, ancak başarıla
bilir. En sıradan propaganda çalışması dahi, bu ölçüde ya
pılması zorunluluğunu taşır. Yapılacak propaganda, şiddet
le beslenmeden hedefini bulamayacaktır ve yine en küçük
örgüt birimi bu araca başvurmadan korunamaz, yaygınlaştınlamaz. Şiddet ve propagandanın da örgütlü tarzda yürütülm ediği taktirde güçlerim izi n ite lik li kılam ayacağı,
amaçlanan parti kitle ve silahlı kuvvetler örgütünün inşası
nın yaratılamayacağı açık bir gerçektir. Tüm bunlar, neyi
ifade eder? Mücadele biçimlerinin iç içe geçtiğini gösterir.
Görevlerin daha bir sıkılıkla, birbirine bağlandığını ifade
eder. Bu özelliğe bürünen mücadelenin çok yönlü ve geniş
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kapsamlı görevleri yani çok yöıılıi bilgiyi, deneyimi ve ye
teneğe sahip kadroları gerektirdiğini ortaya koyar. İfadesini
politik-askeri kadroda bulan ulusal kurtuluş savaşçısı, örgütleyicisi ve önderidir bu. Sayılan niteliklerin tümünün
bir arada, bir kişide mevcut olması bizce mümkündür. O l
maması için hiçbir neden yoktur. İnsan bunu yol gösterici
bilimi kavramayla, eyleminden sonuç çıkarmayla, cesaret
ve fedakarlığı bilinçli kılmayla, bağlandığı ideallerini, bey
ninde sürekli canlı tutmayla her zaman bulur. Partinin bir
çok kadrosu, belirlenen niteliğe kavuşabilecek zengin de
neyime, gelişmiş eğitime sahiptir. Ve eşine az ratlanıı yüce
direniş tem elleri üzerinde hareket etme durumundadır.
Bundan güç ve ilhamını alır.
Birçok arkadaş, büyük enerjiyle pratik çalışmalarda bu
lunur, fakat verim düzeyine hiç dikkat etmeksizin, günlük
uğraşıların amacı olan stratejik-taktik hedeflerin gerçekleş
tirilmesini göz önüne almaksızın, çok büyük yararlı işler
becerdiğine kendini ciddi şekilde inandırarak, gayretli ha
reketle didinirler. Fakat, büyük hızla dönen, ama hiçbir ile
ri atılım yapmayan, batağa saplanmış, boşa dönen araba te
kerleği gibi, yerinde hareket ederler. Neyin ne için yapıldı
ğım anlamaksızın çalışırlar. Önü aydınlatmaz, geleceğini
bilmez, günlük dar pratiğin pençesine kapılmış vaziyette,
akıp giden zaman ve enerjisini boşa harcarlar. Plan yap
maz, işlerini önem sırasına koymaz, neyi ne zamanda ya
pacağını kestirmez, görevlerin birbirine bağlılığını anla
mazlar ve böylece amaçlarına varmak için, ön adımlarını
atmazlar. Bu tür pıatikçiliğin varacağı yer ne olur? Yine
geçmiş pratiğimizde örneğini çokça gördüğümüz alıklaş
ma, gerileme olıır. İlkeler unutulur; ilkesiz yaşantının an
lamsız akışına kapılırlar; huzursuzluk ve hırçınlık baş gös
terir. Yoldaşlarıyla uyumsuzluk normal hir hal alır. Çalış
masındaki kaçınılmaz başarısızlığın nedenlerini kendinde
görmez. Başlar sağı-solu suçlamaya. Olanak taııınmadığın144

dan yakınır. İnisiyatif yetkisini ister. Eğer kitlelerle uğraşı
yorsa verim almadığı için, “ bunlarda iş yok” diyerek işin
içinden çıkar. Büyük hayallere kapılır ve küçük işleri bece
remez. Aciz olur, yılgın düşer. Sonuçta yığılıp kalır, elin
den tutulmaya muhtaç olur. Bu duruma düşen arkadaşlarda
oluşan körelme, zihinlerini durdurur, yeteneklerini alıp gö
türür ve kendi kendilerine olan güvenleri yıkılır. Mücadele
temposu hızlıdır ve onları geçer, ileriye çok ilerilere varır.
Hızlı akışın altında bazıları ezilir. Ezilmekten kurtulanların
bir kısmı, kafasındaki karışıklık dindiğinde, durup kendile
rini kontrolden geçirir, eksikliklerini farkeder, yenilenme
çabasına girerler. Diğer bir kısmı da, geçmişte mücadele
nin birçok zorluğunu çektiğini, elde edilen kazanımlarda
belirleyici rolü olduğunu kendi kendine söyleyerek, yaşlı
ların gençlik çağlarıyla avunmaları, o çağın anılarıyla ken
dilerinden memnun olmalarına benzer bir rulı hali içinde,
hep geçmişlerini anıp dururlar. Tatlı anıların düşlerinden
sıyrılıp yaşmakta oldukları ortamı görmez, geleceği hiç mi
hiç düşünme zahmetinde bulunmazlar. Büyük ve ağır işler
yapmanın ardından yorgunluğunu giderme hakkına sahip
olduğuna inanan insanın mağrur edasıyla kendilerini ol
dukça rahat hissederler.
Diğer yanda, devrimin sorumlu güçleri eskisinin yıkıntı
larını onarmaya koyulmuşlardır ve yıkım a yol açan hasta
lıkları teşhis edip, tedavisine başlamış ve sağlığa kavuştur
manın tüm çarelerine başvurmaktadırlar. Bunda kararlı ve
umutludurlar. Hiçbir engel tanımazlar, her şeyi yeni baştan
ele alırlar, ilk başlangıç anını coşkusuyla gözlerini uzakla
ra ve derinliklere dikmiş, atılacak adımların hesabını yap
makta ve buna herkesi ortak kılmaya çaba sarfetmektedirler.
Dar pratikçiliğiıı yarattığı zihin durgunluğu bazılarını
da, yapılanları görmeyecek, anlam vermeyecek kadar kav
rayışsız kılabilmiştir.
145

Dar pratikçi alışkanlığına karşı önlem, gelişmeleri takip
etme, olayları objektif tahlille yorumlayabilirle, planlı ça
lışmayı gelenekleştirme, günlük yaşam ve uğraşları prog
ramlayabilme yeteneği ve düşünme kapsamını kazanmak
tır.
Her olayı çözümleme, her günlük iş ve başarı, ileri
amaçlara hizmet edebilecek tarzda ele alınabilmelidir. Pro
paganda; çevrelerin oluşmasına; çevreler; kadro yatağına,
kadrolar, örgüt çıkarmaya kadar vardırıl ması amacı taşıma
lıdır. Girişim ler, birbirini peşisıra izleyen düzenli basamak
lar çizgisiyle süreklilik halinde olmalıdır, izlenecek çizgi,
kerteli temposu ile bitmek bilmezcesine, inişli-çıkışlı ve
dolambaçlarla, fakat etrafına ürünler saçan, değerler yara
tan, engelleri ezen bir biçimde devanı ettirilir. Her eylem
kitlelerde yaygın sempati bırakmalı, sempati desteğe dönüştürebilmeli, destek potansiyeli, savaş ve Örgüt gücünün
sayısal ve nitelik artışını yaratacak düzeye çıkarılmalıdır.
Görülmektedir ki, hiçbir faaliyet, uzun süreler aynı amaçla
vc tek düzeyde yürütülem cyccck, aşamalar kaydedecek.
İler aşamanın da niteliğine göre belirli yeri vc süresi ola
caktır. Bu perspektif ile çalışamayan bir kadro, hangi aş
madan çalışmaya koyulmuş ise hep o sınırlar içinde don
muş vaziyette atılmışız kalır. Bulunduğu sınırlar içinde ba
şarılar çıkarmış olsa da, diğer görevleri belirleyemez ve bir
dar çember döngüsüyle sıkışır kalır. Dar döngü içinde güç
ve enerjisini harcamaya koyar: B irin cisi, ikinci çalışma
safhalarını tespit edemeyerek ve önceki başarılarını yeni
bir yapı çıkarmada kullanamayarak başarılarında sonuçsuz
kalacaktır. Programsızlık; nerede, ne zamanda neyin yapı
lacağını kararlaştıramaz, faaliyetlerine başarı, başarısızlık
oranım tespit edemez. Yöntem saptamaz, yararlı-yararsız
yöntemleri sınayamaz, kapsamlı değerlendirmeden yoksun
bir alışkanlık bırakır. Bu alışkanlık, çalışmada savrukluğu,
ihtiyatsızlığı politikada öngörüsüzlüğü. ilişkilerde basitliği
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ve geriliği temsil eder. Yaşamda tutumsuzluk sorunlar kar
şısında kayıtsızlık, görevlerde işi oluruna bırakma gelenek
lerini doğurur ve geliştirir.
Plan-program çizmek yetmez, işlerin tüm kerametini
bunlarda aramak kişiyi eylemsizliğe sürükler, sarfettiği iri
lafların pratikte sahibi olamayan geveze adamın tipi olu
nur. Leniıı bu konuda şunu: "... Daha az tumturaklı özler
ve daha çok günliik iş... engelleri tanımayan, her cins ve
her türlü verim li çalışm asıyla, deviren, önemsiz de olsa
haşladığı işi muhakkak b itiren ..." (aktaran Stalin) çalışma
tarzı, tasarıların gerçekleştirilmesini sağlar.
Hedefleri planlamak ve planları aktif günlük eylemle
hedefine vardırmak, iki çalışma tarzının birleştirilmesidir;
biri yapılır diğeri ihmal edilirse, anlam ifade etmeyen tek
yanlılığa düşülür. Sonuç başarısızlıktır, ardından da yozlaş
ma gelir.

Deneylerini algılayamam ve dogmatizm
Mücadelenin içinde gelişeceği doğrultu ve alacağı bi
çimler hakkında, yasaların irdelenmesiyle tahminlerde bu
lunulur. Tahminler, içinde hareket edilecek bir taslak çıka
rır. Kyleme geçildiğinde, tasarlanan taslakların somut du
rumla uygunluğu sınanır ve düşünülenlerin doğruluğu ve
yanlışlığı ispat bulur. Deney sürecine kendini dayatan ger
çekler formülleştirilir ve yeni tasaların çıkarılmasında ma
teryal olarak kullanılır ya da var olanları güçlendirilir, zen
ginleştirilir.
Her durumun veya olayın belirleyicisi olan has çelişki
leri bulunur, farklı yer ve koşullarda farklı çelişkiler kaza
nan durumların ayrılığını, geniş inceleme ve derin tahliller
le görmek kadar onların doğurduğu sorunların has çözüm
yöntemlerini bulmak da, o denli önemlidir. Diyalektiğin bu
metoduna göre, bir dönemde doğrudan, gelecek bir diğer
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dönemde yanlış olabilir. Bu. bir şeyin her an ve her koşul
da geçerliliğinin mutlak olmama yasasıdır. Bazı arkadaşlar
teoride bilinen bu genel doğruları, maddi gerçekleri incele
mede. olayları ve gelişmeleri değerlendirerek pratiklerine
yol göstericilik yapacak kılavuzun çıkarılmasında kullana
mıyor ya da yaşadıkları pratiği, bu doğruların aydınlatıcı
projektörü altında inceleyip, deneylerini teori düzeyine çı
karamıyorlar. Bunu yapamadıkları için de. pratiğe gözü ka
palı açılmakta veya sınırlı deney bilgilerini teorik bilgiyle
dcrinleştirememekte ve sınırlı deneylerinin her yer ve ko
şulda geçerli olabileceği yanılgısına düşerek, dar deneyci
anlayışa saplanıyorlar.
Çalışma alanları hakkında doğru bir çalışma planı alana
direkt girilerek koşullan açığa çıkarıcı araştırmalarla belir
sizlikleri en aza indirme gözlemi ve en basit hareketini de
ney sonucuna ulaştırma malzemesi olarak doğru yorumlayabilme ile çıkarılabilir. Araştırmalar objektif değerlendir
me ve tesbite varmanın koşulu budur. Geçmişte ve hâlâ da
zaman zaman görülen önemli bir eksikliğimiz de doğrulu
ğu ispat görmemiş yüzeysel, sübjektif bilgilerle kararların
alınıyor olmasıdır. Bundan kaynaklanan yanlış uygulama
lara girişilerek tersi sonuçlar alındığı sıkça olmuştur. İşin
başlangıcında somut duruma uyacak çalışma planlarını çı
karmak, örgütlü tarzda işleri yürütmenin vazgeçilmez ilke
sidir. Bu birinci adımdır. İkincisi: uygulama safhasında ön
ceden görülemeyen, farkına varılamayan ya da sonraki ge
lişmenin çıkardığı birtakım iç ve dış etkenleri hesaba kat
mak, tasarı veya planın bazı bölümleri ile çelişki gösterir
durumları var ise. çelişen bölümü gerçeğe uyan bölümlerle
değiştirmek, hatta planın tümüyle ters orantıda gelişmeye
yol açacak özelliğe sahip iseler, yeni plan hazırlamak gere
kecektir. Başta çizilerde yetinmek, sonraki oluşumlar üze
rinde titiz ve dikkatli gözlemde bulunmamak yine gözü ka
palı hareket etmek demektir. Üçüncüsü: atılacak her adı148

mm sonunda kazanım ve başarı oranı saptanır. Amaçlana
na yarılamıyorsa nedenler araştırılmalı, uygulama yöntemi
gözden geçirilmelidir. Çoğu zaman, doğru hesaplar doğru
yöntemlerle bütünleştirilememiş, yöntemdeki eksik veya
yanlışlık görülmeksizin: görülmüşse de değiştirilmeden
uzun süre aynı yöntemle işler sürdürülmeye çalışılmıştır.
Yöntem kadar zamanlama da, faaliyet ve planlam ada
önemli bir unsurdur. Doğru zamanlama, yapılacak işin ni
teliğinden ve diğer hedeflerle olan ilişki biçiminden çıkarı
lır. Saptanan zaman süresi içinde amaç edinen gerçekleşemiyorsa, bir sonra gelecek görevlerin yerine getirilmesinde
gecikmeye yol açılır vc karşı gücün hareketine fırsat tanın
mış olur. Tasarlanan yönde ileriye varma bir dönem için
engellenebilir ve geri çekilm eye zorlanabiliriz. Böylece.
sorunlar çözümüne kavuşamadığından, üst üste yığılm alar
söz konusu olur. Nesnel koşulları, yasalarıyla birlikte kav
lamak. plan kurmayı buna dayandırak ve plan uygulama
safhasında belirlenen kurallar ölçüsünde hareketi sürdür
mek, pratik çalışma mantığının sistemli işlemesinin sonu
cudur. Çoğu faaliyetler, bu ilke ve kurallar yaşatılmadan
yürütülmüştür. K u rallar kavranm am ış veya bilinm em iş
olabilir. B ir işle uğraşan kimse, eylemini deney olarak gö
rür ve eleştirici yaklaşım ile inceleme süzgecinden geçirir
se kendi çapında birtakım bulgulara varır. Bulgulan üze
rinde ayrıntılı .sentezler çıkarır. Böylece, deneylerinden so
nuç çıkarmaya, onları algılamaya başlar. Zengin deneyim
lerini toparlayarak doğru bir öğreti elde eder.
Bazı arkadaşlar, çok yönlü deneyleri olmasına rağmen,
bunların değerlendirmesini yapamıyor, çalışmasında sis
tem kuramıyorlar. Soyut teorik kavramlar ışığında deneyle
rini aydınlatamadıkları için okudukları teorinin somut pra
tikte bağlantısını kuramıyor, teoriyi inceleyerek somut an
lam verme kapasitelerini genişletmeden ezberciliğe kayı
yorlar. Böylece, birey eğitimin temel unsurları olan deney
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bilgisi ve teorik b ilg iyi kaynaştıram ıyor. O kuduklarını
özümseyemiyorlar. İki unsur dışında başka bir eğitim oku
lu yoktur. Her iki bilgiyi bir arada alamayan kişi, yaratıcı
değil, tam bir doğmacı olur. Olguların tam bilincine erişemeden hareket eder, düşüncesiyle yol seçmesi inisiyatif
kullanması mümkün olmaz. Oysa devrimci mücadele ba
ğımsız yaratıcılık ve inisiyatif üzerinde yükselir. Kişi, bu
lunduğu çevrede iradesini kullanarak üstün kazanımlar çı
karır. Neyi, nerede ve nasıl yapacağını düşünerek bulama
yan bir insan, kendisine söylenenleri basmakalıp anlar ve o
kalıbın dışına çıkmadan hep yukarıdan gelecek direktifleri
bekleyerek donmuş vaziyette yerinde durur. Hareket edebi
liyorsa da, ele alacağı hiçbir işin altından başarıyla çıkması
söz konusu olmaz, sürekli hatalı, aksak çalışır, hatalarını
kontrol edemez, düzeltme yollarını bulamadığından giri
şimlerde zayıf kalır ve yine kumandanın müdahalesiyle to
parlanarak hamleye atılır. Fakat sonuç hep aynı tekrarla
noktalanır. B ir organizasyon, bu yapıdaki insanlarla ne
oluşturulabilir, ne de görevlerini görebilir. Örgüt ve müca
dele yapımız baştan itibaren böyle bir yapıyla tamamen çe
lişir. Çünkü savaşıyoruz ve gerilla taktiğiyle hareket ediyo
ruz. Gerilla; bilinç, yaratıcılık ve inisiyatif demektir. M ut
lak komuta merkeziyetçiliğini her zaman tek başına kabul
etmez, daha çok bağımsız iş görme yeteneğini gerektirir.
Toplumumuz çelişkiler yumağı ile sarılmıştır. Bunlar kar
maşık ve genellikle iç içedirler. Hiçbirisi diğerinden yalıtlanamaz, biri diğerini direkt ve dolaylı etkiler. Düşmanımı
zın bir yığın dolaylı dolaysız müttefiği vardır. Fakat, yer ve
tavırları hep aynı değildir, farklı yönelimlere sevkedilebilecek olanları vardır. Düşmanımızın politikası ve taktiği çok
yönlüdür. Dünya karşı devrimlerinin deneylerini özetleyebilen uzmanlarca planlanıp, programlaştınlmaktadır. Top
lum psikolojisi hassastır, olaylar karşısında duyarlıdır. M ü
cadele savaştır, savaş zor ve karmaşıktır, taarruz ister, sa
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vunma ister, ileri ister, geri çeker, hep manevradır. Savaş
kitlesel bir çatışmadır, kitlesel eylem, bireysel ve örgütlü,
mahalli ve genel yönetimi dayatır. Yönetim sanattır, ince
lik gerektirir. Tüm bunlar, her kadroda ve savaşçıda uyanık
olmayı, ani ve düşünerek karar vermeyi şart koşar.
Geçm iş dönemde teorik çalışmaya fazla önem verme
menin yol açtığı gerilik, çoğu arkadaş tarafından gideril
meye çalışılıyor. Bazı arkadaşlar bu eksikliği hızla tamam
lamak gayreti ile teoriye dört elle sarılıyor, kuşkusuz bu
doğrudur ve azmin göstergesidir. Marksist-leninist bilimin
ilkelerini öğrenme çabasını vermek gereklidir. Fakat yet
mez, asıl olan ülkemiz toplumunu ve devrimini bilimsel il
keler ışığında incelemek, onu tanımaktır. Teorik öğretinin
hedefini bulmasının kıstası budur. Marksist kitaplardan ba
zı ilkeler ezberlemekle yetinen ve bununla da teorik eği
timlerini tamamladıkları yanılgısına düşen arkadaşlar var
dır. Fakat ülke koşullarını kendi araştırmaları, yöntem ve
üslupleri ile tahlil etmeye yanaşmıyorlar. Olan teşebbüsler
çok iyi karşılanmakla beraber, hazır sunulan tahlillere katkı
yapacak türde değildir.
"... Biz nasıl teorisyenler istiyoruz? Biz tarihin ve devri
min akışı içinde ortaya çıkan pratik meseleleri marksist tu
tum, bakış açısı ve yönteme uygun b ir biçimde ve doğru
olarak yorum layabilen ve Ç in 'in iktisadi, siyasi, askeri,
kültürel ve diğer m eselelerini bilim sel b ir şekilde açıklaya
bilen ve teorik bakımından açıklığa kavuşturabilen teoris
ye n le r istiyo ru z ... B ö yle b ir teorisyen olabilm ek için ,
marksizm-leninizmin özünü, marksist-leninist tutum, bakış
açısı ve yöntemini kavramak bunları Ç in 'in pratik mesele
lerinin derin ve bilim sel b ir tahlilinde uygulamak ve mese
lelerin gelişim konularını keşfetmek gerekir." (M ao)
Teoriyi sadece ezberlemekle yetinen kişi, okuduklarının
özünü kavrayamaz, akimda kalan sözcük yığınlarını bir sü
re sonra unutur. Ezbercilik, pratik sorunlara teşhis koyma
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da, çözüme götürmede ve politik olayları yorumlamada
çok zayii kalmaya neden oluyor. Akıllarda kalan bazı ilke
ler dogmatik tarzda yorumlanmakta ve çoğu kez de 11e an
lam taşıdığı anlaşılmadan, karşılaşılan olayları birçok yönü
ile incelemeden, aceleyle ortaya ilkeli bir teşhis koyuluyor,
ama teşhis olayı açıklamaktan çok uzak kalıyor.
Pratikte ilkeli prensiplerle davranmanın biçimi, bazı arkadaşlar tarafından yanlış anlaşılıyor. İlkeler, olguların açı
ğa çıkarılmasında doğru tutum, bakış açısı ve yöntem yol
larını gösterir. Bu bakımdan, yol tayin edici olan ilkeler
amaca göre kullanılmaz ise, çıplak, kuru ve soyut kavram
lar yığını halinde yararsız kalırlar. Çalışm anın niteliğine
uygun ilkeleri tespit etmek ve onları kurulacak düzenin di
rekleri halinde kullanmak prensibi ile ilkeden başlamak,
çalışmada onu yaşatmak ve sonucu ilke ile tanımlamak,
onunla noktalamak pratik eylemin çizgisidir. İlke, burada
doğru hareket etmeyi sağlayan bir araçtır. Araştırma ve
tahlilde ise, araç olarak kullanılacakların yanında formülasyon görünümünde amaçtırlar, amaç olan ilkeyi bulmak
ve formül haline getirmek, araştırma vc tahlilin bitiminde
gerçekleştirilir. Bunun yerine, pratik çalışmada amaç olan
işi görmeyip, sadece ilkeleri ezbere öne sürmek, onları ça
lışmanın içinden çıkarmamak, kuru “ ilkecilik" hastalığıdır.
Bu onları hep dilinde dolaştırmak, övgüler dizmek, sevip
okşamak, fakat işe yaramaz oyuncak haline getirmek ola
caktır. Araştırmada, amaç olan formülü elde etmek için,
konuyu açmanın ve derinleştirmenin tamamlanmasından
sonra ortaya atmak yerine, formülü başlık atmakla işe ko
yulmak; soyut tavandan somut tabana inmeden, temelsiz
yazma ve konuşmanın anlamsızlığına insanı götürür.
İlkeleri başkalarına karşı savunma, onlan gelenekleştir
me, uzlaşmaz, tavizsiz devrim ciliğin bilincine erişmedir.
Fakat bu. her zaman ve mekanda ilkeleri hep aynı biçimde
ve çok kaba tarzda, anın elverişli olup olmadığına bakmak 152

sızın mutlak şekillerle uygulama anlamına gelmez. İlkeleri
katı şekilde savunmak yetmez, onu savunmanın ve mutla
ka uygulamanın çok yönlü biçimleri altında, içinde bulu
nulan durumun yapısı dikkate alınarak ama taviz vermeksi
zin, esneklikle katı amaca varabilmek esastır. Yanlış yön
tem ve tavırlarla, elde edilmesi amaçlananın yitirildiği çok
ça görülmüştür. Bu ilkeyi acemice korumaya çalışmanın,
ilkeye en fazla zarar vermenin beceriksizliğidir.

Sübjektif ve sekter anlayış
Partinin bir kısım yönetici birimlerinde örgütsüz çalış
manın alışkanlığından kaynağını bulan bazı yanlış tavırlar,
son dönemlerde sübjektif ve sekter eğilimler düzeyine ka
dar varmıştır. Değerli çabalarla uzun süreden beri hazırlığı
yapılan örgütlü yapı ile, yeni biçim ve araçlarla geri çekil
meden, ileriye atılmanın başlangıç anı gelip çatmıştır. Bu
an, tasarlanan ileri hedeflerin temellerinin atıldığı, sağlam
lığı veya çürüklüğüyle m ücadelenin geleceğini büyük
oranda etkileyebilecek, kurucu bir dönemdir. Hassas ve ha
ta kabul etmez böyle bir dönemde, kurulmasında çalışılan
örgütün yöneticileri olacak arkadaşlarda bulunan hatalara
karşı müsamaha tanımadan mücadele edilmelidir. Hatala
rın böylesi anlarda sebep olacağı zararlar, her zamankinden
daha fazla olacağından, onlarla mücadele, önemini bir kat
daha artırır.
örgüt ilişkilerinde, bireyin yeri ve yetkileri beraber bu
lunduğu birim veya grup içinde ileri düzeyde bulunmasın
dan dolayı, yönetici bireyin, kendisine grup üzerinde hak
lar bahşedilmiş sanıyla davranmış olması mevki farklılı
ğıyla mazur görülemeyecek, devrimci tutum ve Örgüt iliş
kileriyle çelişen yanlış bir anlayışın ürünü olarak anlaşıl
malıdır. Bu tutuma giren kişi, yöneticisi olduğu insanlara
karşı sorumluluk duymamacasına, her şeyi yapmakta sınıf
153

sız özgürlüğü kendisine meşru bir ayrıcalık sayar. Yanın
daki lerin onunla aynı amaç ve sorumluluğu paylaştıklarını
dikkate almadan, onları basit birtakım işler yapan eleman
lar olarak görür, düşüncelerini almaz, kararlarına ortak et
mez ve yaptıklarının hesabım verme gereğini duymaz. Bu.
kadrolara değer vermemedir. Onlara güvenmemedir ve ge
lişmelerine olanak tanımamadır. O zaman, örgüt kimlerle
ve ne şekilde inşa edilecek, hiçbir şeyden haberi olmayan,
alacağı göreve hazırlanamamış, yapılanlar karşısında hep
seyirci kalmış ve kendine güveni gelişmemiş kişilerle mi
örgüt oluşturulacak? Bunun en açık tanımı örgütsüzlükıür.
Acaba örgütün ne tür niteliklerdeki insanlarla yaratılacağı
bilinemeyecek kadar karmaşık ve belirsiz m idir? Bizce ha
yır. Netlik kazanmış bir sorundur. Fakat eskinin geri, grup
işleyiş tarzının alışkanlık halinde sürdürülmesi buna neden
görülebilir. Grup döneminde bu. örgütsüz yapı ve kendine
özgü diğer özelliklerden kaynaklanıyordu ve hoşgörüyle
karşılanabilirdi. Ama nc o dönemde, ne de o dönemden ör
gütlü yapıya yeni geçiş yapmaya çalıştığımız bir ortamda
yaşıyoruz ki, geçiş yapılacak döneme intibaksızlık olarak
kabul görsün. Siircç olarak o dönemleri çok genlerde bı
raktık, ama onıın bazılarımıza kazandırdığı özellikleriyle
birlikte değil. İlişkilerde dağınık, düşüncede uyuşukluk ve
buyrukçu geleneklerini üzerimizde bırakarak, yalnızca dı
şımızdaki koşullar bakımından aşamalar gördük, geçirdik.
Düşünce ve tutumda fazla ilerilere gidilmediği anlaşılıyor.
Her şeyin mutlak hakimi ve kadiri, kendinden başkasını
tanımaz, muhatap almaz anlayışı; kolektif irade ve inisiyatili üste çıkarır, kendisinden başka herkesten kurallar ve
itaat bekler. Ama gelinen aşama, bu anlayışların gözden
kaçmayacak kadar sivri görünmesini ve herkesçe kolayca
farkedilmesiııi sağlayacak gelişkinliktedir. Bugün birlikte
çalıştığımız insanlar, doğru ve yanlış olanı ayırt etmeyecek
geri yığınlar düzeyinde değildir. Partinin örgütleyici kad
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rolarıdır. Her yapılana peşinen onay veren, düşünmeden
yoksun, gönül vermiş hayranlar topluluğu olamazlar. B i
linçleriyle olayları çözüm leyebilecek, olguları eleştirici
yaklaşımla ele alabilen, örgüt çalışmasının yol ve yönte
minden haberdar örgüt güçleridir, partinin ve halkın en de
ğerli varlıkları, umut besleyicileridir. Her yönetici ve birim
sorumlusu, kadroları çalışma ve göıev arkadaşı olarak gör
mek. onlara kendi yanında yer vermek zorundadır. Görev
arkadaşı kabulü pratik bir sorundur. Çalışmada ve kararlar
da kolektivizm, dağılımda işbölümü ve işgörmede inisiya
tifi sıkı bağlılık içinde hayata geçirilerek, uyumlu ahengi
sağlanarak görev arkadaşlığı somutluk kazanır. Tüm karar,
ilişki ve uygulamayı, yönetici hakkına dayanarak ve baş
kasını ortak etmezcesine kendinde sınırlandırma, merkezi
yetçilik adına demokratik merkeziyetçiliğin üstten bir ihla
lidir. demokrasi ruhunu tümüyle boğmadır. Merkez, görev
ve sorumlulukla yetkili kılınmış, her birisi kendi alanında
inisiyatif kullanabilen kişilerin veya örgüt birimlerin bir
leştirici 1iğinden yönetici olnıak konumunu çıkaran organ
dır. Sorumluluk, yetki ve görevleri yalnızca kendinde bilen
ve ancak ona ait vasıflar olduğunu düşünen kişinin oluştu
racağı hiçbir örgüt birimi olmayacaktır. Birim ler olmadığı
na göre merkez, tabanı olmayan kendi kendine merkez
olacaktır.
Kadroların verim lilik oranı, yeteneklerini ve görüş açı
larım genişletebilecek ortamı hazırlayan doğru yönetme
kabiliyetiyle artırılır. Yetenek ve görüş açısını genişletme
nin bir yolu da onlara güvenerek görevler vermektir. G ö
revlerini anlayabilecek açıklamayı yapmak ve yüklenecek
leri işin kapasitelerini aşmamasına dikkat etmek önemlidir.
Planla işe başlamak, ürünleri toplayıp sonuç çıkarmak ve
dönem sonlarında faaliyetlerini özetleyebilmelerini sağla
yacak geniş sistemi kurmalarına yol göstericiliğiyle yar
dımcı olmak, onları işlerini anlayarak yapmaya ve hata
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yapmamaya dikkat etmeye yöneltir. Özenli ve titiz olmala
rına yardımcı olur.
Kadrolara yol gösterici eylem iyle örnek olunanından,
onları cesaretlendirici davranışlarıyla desteklemeden, gelişi
gıizel şekillerde birtakım işlere sürekli koşturtmak, hem
onlarda hem de çalışmalarda verim oranının düşmesine ne
den olur. Bu tarzda isletilmeye çalışılan faaliyetlerde başarı
ve faaliyeti yürütmekle yükümlü kılınan kişiden mükem
mel olma beklenmiştir. İstenilen verimi sağlamadı diye ve
basit kusurlar karşısında hiddete düşülmüştür ve onur kırıcı
sekter tavırların içine bazılarımız yer yer düşüyordun Ken
di darlığını vc eksikliğini görmeden, olumsuzluğun nedeni
ni kendi yetersizliğinde aramadan, kadrolar basit nedenler
le suçlanmış, kaba ve sabırsızca, yanlışların üzerine gidil
miştir. Bu yöntemsizlik ve kabalık karşısında hata yapan
kişi düzelme yerine içe kapanık, karar vermede tereddütlü,
öneri sunma ve eleştiri yapmada ürkek bir ruh haline gir
miştir. Kapılacağı bu ruh haliyle canlılığını kaybeden kişi,
görev sorumlumluk altına girmede isteksiz, yöneticilerin
den hoşnutsuz, örgüt sorunlarına karşı ilgisiz, duyarsız,
vurdumduymaz olur.
Kadroların çeşitli eksiklikleri, pratik faaliyet içinde açı
ğa çıkar. Kadroları tüm yönleriyle tanıtan, örgütsel pratik
eylem in kendisidir. Pratik onları sınayıcıdır, olumlu ve
olumsuz vanlarını gösteren aynadır. Yetersizlikleri ve zaaflarının görülmesi giiçlii özelliklerinin olmadığı anlamına
gelmez, sadece eksik olanı faıkedip iyi olanı gözardı et
mek, tek yanlı bir değerlendirme olur. Bu da. kadrolara
karşı sübjektif yaklaşımı doğurur vc sekter tavırların çıkışı
na kaynaklık eder. Her olguda olduğu gibi, kadrolarda da
ikili karşıt taraf bir arada her zaman mutlaka vardır. İki
karşıtı da açığa çıkarıp iyi olanı güçlendirmek için, müm
kün olan her yola başvurmak, kadroların önemini ve değe
rini anlayan yöneticinin yaklaşımıdır.
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Pratiğim izin zorlu ve karmaşık yapısı, başlangıçta kişi
lerde bazı zayıflıklar ve hatalar görülmemesini olanak k ı
lıyor, ama uzun süre devamları affedilir de değildir. Pra
tik çalışmada, yetenek tecriibe ve dikkat sorunundan kay
naklanan hatalarla, kariyerist hizipçi ve sağ-sol türündeki
örgüt varlığına kastetmiş bilinçli tehlikeleri ayırdedebilecek doğru izlenimde bulunmak gerekir, ikisine karşı yö
nelme ve önlem biçim leri de farklı olmalıdır. Karm aşık
pratiği kavrayamamadan doğan yöntem ve davranış yan
lışlık ların ı gidermenin yolu, yapan kişiye, doğru olanı
açıklamak, ya da doğruya dikkat çekmek biçiminde olm a
sı gerekirken, darlığın verdiği tahammülsüzlüğün dışa ka
ba tarzda taşırılması biçimindeki öfkeli tepkilerle, "has
tayı iyileştirm enin tedavisidir' diye yersiz çıkışlarda bu
lunuluyor.
Kadro eğitemeyen veya kadro çıkaramayan yöneticiden
olumlu faaliyet bekelenemez. Olum lu faaliyet, olumlu
özelliklerle donatılmış kadrolar ve doğru yönetim ile sergi
lenir. Yönetimi altına verilen insanları tüketen plansızlığı,
boş liderlik kuruntuları ve kaba, saygısız tavırlarıyla bir
yönetici ne denli güçlü yeteneklere sahip olsa da ve ne ka
dar doğru politikalar çizmiş ve doğru kararlar vermiş olsa
da, çalışma tarzındaki gerilik, onu dağıtıcı olmaktan öteye
vardıramayacaktır.
Parti çizgisi ve talim atlarını uygulama yöntem lerini
bulma yerine, birtakım özel koşullar öne sürülerek çizgi
yi sübjektif niyetine göre yorumlama veya uygulamaya
koymama, kendi düşüncelerini talimat düzeyine çıkarıp
uygulama ve bulunduğu yerde kendini özerk sayarak bir
nevi “ liderlik oynamaya heves edinme hastalıkları, bazı
birim yöneticilerinde, uzun süre yanlış çalışm aya ve ba
sit oyalanm alarla boşa zaman Öldürmeye neden olmuş
tur.”
Dönemin sorunlarının çözüm biçimlerini mevcut duru
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mun özelliğinden çıkarma yerine, alışılagelmiş ve o anın
koşullarıyla çelişen yollarla çözümler aranmıştır.
Partinin gelecek hakkındaki genel politikası, nesnel
durumun gerçeklerine dayanarak, onda tem elini bulan
öznel girişim leri vc girişim in yol açacağı muhtemel olu
şum ları da hesaba alarak, strate i i k-takt i k dönem lerin
özel görev ve sorunlarını biçim ve kapsam larıyla birlikte
tayin eder. Bunların niteliğine uyan yöntem leri, araçları
ana ve tali olanıyla birlikte açıklar ve kadrolara rehber
olarak sunar. Politikanın yürürlükte kalmasını doğrula
yan objektif süreç, yeni niteliksel değişmelere uğramadı
ğı müddetçe, değişmez doğru mücadele çizgisi olarak
benimsenecektir.
Çizilen hatı. öngörülen araç ve biçim lerle pratiğe ge
çirm ek için belirlenen ana doğrultuya hizmet edecek,
onu maddi olguya dönüştürecek uygulamalar doğru, bu
na hizmet etm eyenler yanlış olacaktır. B ir an için, göz
kam aştırıcı parlak başarılarda bulunabilir, fakat uzun
evrim de parti çiz g isiyle ters düşmeleri halinde, başta
fark edilmeyen, ama sonradan zararlı etkileri açığa çıka
cak, yararsız “ b aşarılar' olacaklardır. Hatta pratiğe ge
çirmede erken sonuçlar alma telaşıyla tem kinli olm ayı
elden bırakmak kadar, ihtiyatlı olma adına aşırı bir çe
kingenlik de gecikmelere yol vereceğinden, bir o kadar
yanlıştır. Ç izg iyi aşırı hassasiyetle koruma adına “ sık
dokuma incelem e" hatasına düşerek, çalışm aları öngö
rülen araç ve biçimlerde yürütme yerine başkalarım ara
mak, gittikçe çizginin dışında yollar deneneceği anlam ı
na gelir, bu da çizgiyi uygulamaya koymada çekingen
lik, ürkek kalma olan ağ pas i f j st bir tulumdur. İçine dü
şülecek ikilem ise, bir yönüyle maceracı bir yönüyle dc
pasifist olma kararsızlığıdır ve cn kötüsü de budur. İki
tutumun arası olan doğru anlayış benimsenmezse iki tu
tumdan biri hakim duruma gelecek ve çizgiden sapma.
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bir eğilim e dönüşerek güçleri ya dağıtacak ya da tamir
edilemez ihm allere yol açacaktır. B içim ve araçları uy
gun yöntem ler altında, uygun yerlerde ve zamanında iş
leterek, adını adım ilerlem ek, atılan her adımın üzerinde
bir süre durup onu derinliğine işleyip sağlamlaştırmak
ve onu sıçrama noktası olarak kullanmak doğru pratik
anlayıştır. Bu yol, güçlerim izin denetleyem eycccğim iz
geniş alanlara aynı anda dağıtılmasını önler, güçlerim izi
korumak, arkam ızı sağlama almak vc önümüzü açmak
olanağını sağlar.
Geçmiş dönemimizde ülke şahsında politikayı tanıtma
nın ve halka benimsetmenin, hareketi ulusal düzeyde yay
gınlığa kavuşturmanın zorunluluğu açısından birçok yerde
çevreler oluşturma yoluna gidilmiştir. O şartlarda bu açıl
ma biçimi gerekli ve doğruydu. Geniş, politik etkimiz ve
tabanımız üzerinde, halkın kurtuluş istemini bilinçli savaşa
dönüştürme sorunu gündemimizdedir. Halkın derinlikleri
içinde onun zengin gücünü bulup ortaya çıkarma ve düş
mana karşı halkın bilinçli, silahlı durumuna getirme ama
cındayız. Pratiğe açılma taktiğimiz, bu amaca hizmet ede
cek alanlarda, başlangıçta çabaları yoğunlaştırma biçimin
de olmalıdır.
Düşman operasyonlarının ve ince denetiminin müm
kün olduğu, engellem elerim izle karşılaşm adığı bu ara
da, güçlerim izi imha olm a tehlikesine sokabilecek ve
g ö revlerin i c a n lılık la sürdürm elerine destek verecek
merkezi yönledirmeden yoksun kalm alarına neden ola
bilecektir.
Hangi alanda bulunursa bulunsun, hiçbir birim veya k i
şi, sorumlu organlarla bağını sürdürdüğü müddetçe parti
nin talim atları dışında, kendilerinin icat edeceği orjinal
“ taktik” ler belirleyerek, partinin yetkili organlarının ona
yını almadan, talimat durumuna gelirine yetkisini kendin
de göremez. İnisiyatif vc bağımsız yaratıcılık adına, kong
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re vc merkez tarafından alınan kararlan hiçbir özel duru
mun farklılığını gerekçe göstererek, değiştirme yoluna gi
demez.
Parti olarak varlık gösterme nedenlerinin başında ge
len katı m erkeziyetçilik yerine, özerk davranmaya geçme
isteminin üstü örtülmüş ifadesinden başka bir şey olm a
yan, “ uygulamada farklı anlayışlar olabilir” sözleri, üze
rinde dikkatle durmaya değerdir, daha iyim ser bir yakla
şım la bu sözleri ele alırsak, parti çizgisini bütünüyle
kavrayamama ya da onu özel şartlara uyarlama beceri
sinden yoksun olma sonucuna varırız. Hangi yönde ç ı
karsa çıksın, bu eğilim , örgüt ilkelerine aykırı ve zararlı
dır.
Her parti yöneticisi dinamizm demektir, olaylara hük
meden. gücünü m ilyonların iradesinden, doğruluğundan
kuşku duyulmaz bilimden ve zafer inancından alan, tuttu
ğunu koparan. Önüne çıkan engelleri deviren, kökleriyle
tarihe bağlı, yarattıklarıyla tarihe mal olan bir insandır.
Sorunları basit tarzda ele alma ve basit gelişmeler çıkar
makla yetinen bir yöneticinin mücadeleyi ciddiyetle sür
dürdüğü söylenemez. Önünde duran devrim yapma olayı
ile kendi çalışm aları arasında bağıntı kurmayan, onları
stratejik hedeflerin bir parçası olarak yürütmeyen ve bu
hedeflere ulaşmayı gaye etmeyen bir faaliyet değersizdir
ve anlam ifade etmeyecektir. Uzun süreler aynı tarz ve
tempoda, dönemin ihtiyaçlarına cevap vermeyen basit uğ
raşıların peşinden sürüklenm eler olmuştur. Bununla da
çok üstün işler yaptığı aldanmacasına kapılan bu arkadaş
lar, kendinde kusur bulmaz, eleştiriye tahammül etmez
bir tavra girmişlerdir. Yaptığı işi bir an bile değerlendir
meden, genel görevler içinde onun yeri belirlenmeden,
geri plandaki sorunlar en ön plana çıkarılarak onun uğ
runda diğerleri rafa kaldırılm ıştır. Peşinden sürüklenilen
iş. bir türlü başarılamadığından, uzun oyalanmalar ardın
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dan şu fark edilm iştir ki» oılada elle tutulur somut bir şey
yok. Sorunları Önem sırasına göre tespit edememenin pıa
tikte yol açtığı gereksiz oyalanma, yöneticinin elinin altı
na verilen güç ve olanakların heba olmasına sebep oluyor.
Kendisine hazır sunulan güç ve olanakları, yenilerinin ç ı
karılmasında kullanamayan, yenileriyle takviye edeme
yen bir yönetici, mücadelenin yürütücüsü, yaratıcısı ve
önderi değil, olsa olsa, ancak beceriksiz bir idare memuru
olur.
Yapılm ası gerekli olanları, doğru bir ayrıştırm aya tabi
tutmaksızııı hiçbirisi doğru dürüst yapılamaz. Ayrıştırm a
işbölümü ile tamamlanırsa aynı anda birçok işin altın 
dan çıkılab ilir. İşbölümü üzerine herkese gücünün erişe
ceği görevler dağıtamayan yönetici kolektif eylem doğ
ramaz. Tek başına yüklenmek zorunda kalacağı ağırlığın
altında ezilecek veya başarısızlık vc güç yitirm eyen bi
reyci çalışm asıyla neden olduğundan dolayı sorumlu tu
tulacaktır.
Çalışmalarında yeterlilik ve başarı düzeyini, varmakla
sorumlu olduğu temel amaçlarla kıyaslamadan ve ölçüsünü
almadan, büyük işler yaptığı sanısıyla, faaliyetler rapor
edilmiş vc gerçeği yansıtmayan abartmalı bilgiler verile
rek, üst organları yanılgıya düşürme olayları olmuştur. Ra
por, merkezin doğru değerlendirme yapması ve onlardan
doğıu karar çıkarm asını, alt birim lere yön tanıtm asını
mümkün kılacak, örgüt işleyişini sağlamlaştıran araçtır.
Yaptıklarını ve ilşikilerini teferruatıyla ve belirli sürelerde
rapor halinde üst birimlere ulaştırmayan kadro, yönetici
veya birimlerin, örgüte karşı sorumluluğun gereğini yerine
getirmiş ve görev yapmış sayılm ayacakları gerçeği. Leniıı’in üzerinde önem ve ısrarla durduğu bir husutur. Lenin
bu konuda şunu der: “Ancak rap o rlar sunulduğu ve ilişki
ler aktarıldığı zaman, belli bir çevreye mensup p arti üyesi
nin görevini yaptığı söylenebilir. "
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Önem ve gereği bilindiği halde, aylarca rapor gön
dermeme o layları sıkça olagelm iştir. İhm alkarlığın bu
dereceye çıkm ası, son derece ciddi sorumsuzluk örnek
lerinin başında gelir. Karm aşık, zor ve mutlak özen, ti
tizlik isteyen bu şartlarda, merkezi yönlendiriciliğe ve
denetime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyula
caktır. Merkez faaliyetinin bir yolu da rapor vermeme
dir.

Kuralsızlık
Yaşantım ızın birçok alanında kuralları muntazaman
koruduğumuz çoğu zaman söylenemez. Bu konudaki ek
siklik pratik olaylar karşısında daha fazla ve daha hızlı
bir şekilde açığa çıkıyor. Hareket halindeki bazı gruplar
da disiplinsizlik ve yürüyüş kurallarına önem vermeme
olayları baş göstermiştir. Grup biçim iyle nisbeten düzen
li harekete haşlamamızın bu ilk evresinde, grupların bir
lik, moral ve hareket gücünün temeli sayılan disipline ri
ayet, kurallara uyum, yoldaşça ilişki ve dayanışma üzeri
ne bu gruplarda gerekenlerin yapılmamış olmasının ne
deni, arkadaşların karşılaştıkları çetin doğa şartlarının
zorluğu olarak haklı hiçimde öne sürülemez. D evrim in
pratik olguya dönüştüğü gönümüzde, onu yürütmeye bi
linçleriyle aznıedenlerın. girişecekleri eylem lerin çıkara
cağı sert güçlüklere katlanmamaları, bilinçleriyle çelişki
ye düşmeleri demektir.
Savaşçı birliğin d isip lini, onun amaç ve görevlerin
de kaynağını bulur. Öz d isip lini, yüksek politik b ilin c i
nin. yaşantı ve eylem ine kurallar biçim inde yansım ası
dır. Düşüncede bir şeyin yararlı olduğunu kabul etme,
pratikte onu mümkün kılm ayla tam am lanam ıyorsa, dü
şünenlerin pratik olayların sert direnci karşısında yenik
düştüğü anlamı çıkar, bu da, devrim cinin hiçbir zorluk
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karşısın d a yılm a m a ö z e lliğ i ile tersleşir. D e v rim c i,
o la y la ra hükm eden, in is iy a tifi o n lara kap tırm ayan ,
kendini onların yö n len d irici k o lla n arasına atm ayan,
irade sahibi olan kişidir. D evrim ci irade, her duruma
kolayca intibak edebilecek güçtedir. Yorgunluk, açlık,
susuzluk vb. nedenlerle grup düzenini bozmaya kadar
götürebilecek aşırılığa varan davranışlar, iradeyi zorla
m am ak, ih tiy a ç la rın verd iğ i s ık ın tıy la boşverm işliğe
girmek olarak izah edilebilir. D evrim ci grup ve kişiler
için Öngörülen kural ve m eziyetler, mücadelenin çetin
karakterinden ötürüdür. D üzenli hareket ve dayanm a
azmini içeren kural ve m eziyetlerin bizdeki somut an
lam ı, direnm edir. K u ralları hep yaşatma direnm eyi is
ter. D üşm anın ağ ır zor gücü, gelişm iş o lan akları ve
ezici baskıları altında, savaş yürütmede dayanacağım ız
tek güç, direnme azmi ve doğruluğu kanıtlanm ış kural
lı hareket etme, hiçb ir surette kurallarım ızdan vazgeç
me veya esn ek lik gösterm eyi g erekli kılm az. H iç b ir
durumda, neden ile ri sürülerek hareket kuralları ve in i
siyatifin elden bırakılam ayacağı, gerillanın m utlak i l 
kesidir.
Silah lı bir grup her an düşman saldırısına uğrama teh
lik esiyle burun buruna yaşam aktadır. Grubun hareketi
boyunca olabilecek hastalık, yorgunluk ve açlık durum
ları bazı grup üyelerini takatsiz kılab ilir, bundan ötürü;
grubun kendi varlığını devam ettirmesinin bir koşulu da,
mutlak dayanışm adır. Dayanışm a; fedakarlık ister, zor
anlarında grubun çıkarlar için bireyin birtakım ihtiyaç
ve isteklerinden feragat etmeyi gerektirir; yardım a muh
taç düşen arkadaşlarıyla son lokmasını paylaşm ayı, dü
şenleri taşım ayı öngörür. B u , grup içinde bireyleri bir
birlerine sıkı bağlarla kenetleyen, ölüm alanında arkada
şından kopm ayan kökünü d evrim e olan b a ğ lılık ve
inançtan alan, üstün yoldaşlık bağıdır. Kuşkusuz yol bo
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yunca arkadaşların çoğunluğunda bunun olumlu örnek
leri olmuştur. Ancak, bazı arkadaşların, dayanışm anın
gösterilmesi gereken yerde, üzerlerine düşeni yaptıkları
söylenemez.
17 Mart 1983
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" O , /H in im izin ve h a lk ım ızın kesin b ir özgürlük k ılıc ıd ır .'

(Başkan APO )
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Mahsıım Korkmaz yoldaş
ya da ulusal direnişte partileşmek
Başkan APO'nun 28 Mart 1986 tarihinde şehit düşen bü
yük komutan Agit üzerine Mayıs 1986 tarihinde yaptığı de
ğerlendirme:
“ Partimiz ve halkımızın kahraman önderlerinden M ah
suru yoldaşı, 28 M art’ın alaca şafağında, halkımızın yüce
kurtuluş bayrağını dalgalandırıp hain düşman pusularını
aşarken şehit vermiş bulunuyoruz. Agit yoldaşı anmak,
O ’nun mücadelesini anlatmak, gerçekte kurtuluş mücadele
mizin önde gelen kahramanlarından birini anmak vc bu des
tanı anlatmaktır. Aciz vc çürümüş Türk sömürgecileri, O ’nu,
"P K K 'n in celladı, askeri sorumlusu. H R K sekreteri" gibi sı
fatlarla tanıtıp, akıllarınca bir yandan P K K ’ye çok büyük
darbe vurduklarını anlatmaya, öte yandan da O ’nu gözden
düşürmeye çalıştılar.
Ama düşman çok iyi bilmektedir ki. O, partimizin ve hal
kımızın keskin bir öztzürlük kılıcıdır.
v.

Mahsum yoldaş, yüzyıllardan beridir halkımızın bağrı
na. bilincine ve yüreğine saplanmış hain bıçağın çıkartılıp,
düşmanın beynine ve yüreğine saplanmasının gereğine
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inanmış, bunu sonsuz bir çabayla kişiliğinde somutlaştır
mış ve halkın ancak bu silahla kurtuluşa götürülebileceği
nin zorunluluğunu görmüş olanların başında gelmekteydi.
Kahram anlık sıfatını en çok hak eden ve h alkım ızın
çağdaş k ılıcı olduğunu belirttiğimiz yiğit önderimizi, Agitimizi, fiziki olarak yitirdiğim iz doğrudur.
Ama bir halkın ve yine onun mazlum sınıflarının soylu
geçmiş ve geleceğini kişiliğinde birleştirmiş olanların ölü
münden ya da yitirilmesinden bahsedilebilir m i?
Agit yoldaş, halkımızın parti, cephe ve orduda mutlaka
somutlaşacak olan kurtuluş sürecindeki özelliklerini, kavu
şulması gereken bilinç ve keskinleşmesi gereken iradesini
varlığında somutlaştırmış ve böylelikle O, temsil ettiği
özellikleri partiye ve halka, ulaşılması gereken ölçüler ola
rak sunabilecek kadar yüksek bir kişiliğe ulaşmıştır. H alkı
mızın ufkuna bir kader gibi giren kölelik yaşamını kendi
kişiliğinde parçalamış; devrimci atılım lar içinde yarattığı
güçlü, özgür ve çekici kişiliğini, m ilyonları bağımsızlık,
özgürlük ve sosyalizme çağnya dönüştürmüştür. O, bunun
la yetinmemiş, bu kişilik ve özellikleri halka mal etmenin
büyük savaşını vermiş ve bunu önemli oranda başarmıştır.
O, uyanmış, özgürlük bilincine ulaşmış ve parti, cephe, or
du silahıyla savaşımın içine çekilm iş Kürdistan halkının
ölümsüzlük yürüyüşünün başında yer almıştır.
Yoldaş olarak, O, yüreğimizde ve bilincim izde sonsuz
canlılığıyla taçlanmış; halkımız ve partimizin başında layık
olduğu yere oturmuştur. Bu kahramanlar kahramanının anısı
önünde büyük bir saygı ve sevgiyle eğiliyor; O ’na olan vefa
borcumuzu ancak, uğrunda büyük savaş yürüttüğü tüm hal
kımızı bir kurtuluş ordusu içinde örgütleme ve savaştırma
görevini gerçekleştirerek yerine getirebileceğimizi biliyoruz.
Agit yoldaş!
Evet, O ’nu tanımak ve anlamak gerekir. Agit yoldaş şi
rin, Agit yoldaş cesur, Agit yoldaş fedakar insan!
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Bu can yoldaşı anmak ve aramak gerekir. Hele hele gü
nümüzde, tarihin o utanılası mirasını hâlâ boynunda ve
ayağında bir zincir gibi taşıyan halkımızın o katlanılmaz
yaşam tablosu gözler önündeyken. böylesi bir kişilikle ta
nışm ak, O ’nun oluşturduğu akım ın içinde yer alm ak,
O ’nun yoldaşı olmak ve büyüklüğüne erişmek, nefes alıp
vermek gibi bir zorunluluktur.
Düşman, O ’nu katletmekle Mahsum yoldaştan kurtuldu
ğunu sanıp buna sevinebilir. Ama gerçeğin bu olduğuna
kim inanabilir?
Agit yoldaşın tüm benliğini kattığı ve bir cisim olmak
tan çıkıp içinde eridiği ulusal direniş gerçekliğimiz karşı
sında, düşman, nasıl rahat olabilir?
Türk sömürgeci güruhu çok iyi bilmektedir ki, basm-yayın organlarında yaptığı ucuz başarı edebiyatı ona biraz ne
fes sağlasa da, gerçekte, onun ölümcül korkusunu belgele
mekten başka bir işe ya ramam aktadır. O, Agit yoldaşı kat
letmekle bir zafer elde ettiğine kimi, nasıl inandıracak?
Özel birliklerden oluşmuş ve çevreyi hain pusularla do
natmış elli bin kişilik bir gücün, bir kişiyi katletmesi, ya da
bir grup devrim ciyi imha etmesi, nasıl bir zafer sayılabilir?
Bu sömürgeci ordu yöneticilerine ve devlet yetkililerine
hangi başarı ve şerefi sağlayabilir?
Onlar bununla nasıl övünebilirler? Eğer ilerici insanlık
tarihinin tanıklığına başvurulursa, elli bin kişinin bir kişiyi
katletmesinin, gerçekten o bir kişinin elli bin kişiyi teslim
alması ya da imha etmesi anlamına geldiğini herkes teslim
edecektir. Agit yoldaşın katledilişi ve ardından geliştirilen
zafer çığlıkları, düşmanın yenilgisinin en anlamlı bir bi
çimde dışa vurumudur. Bu. onlar adına ancak utanılacak
bir durumun itirafı sayılabilir. Ne köle sahipleri ve feodal
lerin, ne de burjuva orduların, böylesine müthiş bir güç
dengesizliği ortamında savaşa girdikleri ve böyle ucuz za
ferler ilan ettikleri görülmüştür. Türk burjuvazisinin bu
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olayda içine düştüğü alçaklığı, bütün bu sınıflar hiçbir za
man yaşamamıştır.
Bu "b ir ” kişi neyi, elli binlik ordusuyla savaşan karşı
taraf neyi temsil ediyor?
Hangi koşullarda, nasıl karşı karşıya gelmişlerdir?
Hangi güç ve olanaklara dayanarak savaşıyorlardı?
Bunlar, üzerinde çok iyi düşünülmesi ve cevap verilm e
si gereken çetin sorulardır. Düşman, büyük bir hedefi dü
şürdüğünü iddia ederek, bununla rahatlayabilir. Am a O,
bununla, sadece kendi küçüklüğünü kanıtlamakta ve yediği
büyük darbeyi itiraf etmektedir. Türk egemenliğinin günü
müzdeki en son temsilcileri, gözbebckleri gibi korudukları
besleme ordularıyla, onlar için her saati ölüm ve zillet olan
bir savaşın içine nasıl çekildiklerini ve bu savaş içinde gün
be gün nasıl tüketildiklerini çok iyi bilmektedirler.
İşte zaferin en büyüğü buradadır.
Tarihte Kürdistan halkının gerçekleştirdiği birçok ayak
lanma “ vahşilerin ayaklanm asıdır” denilerek bastırıldı. Ve
bu vahşet, modernlik, uygarlık adına meşrulaştırılmak is
tendi. A cı bir gerçek olarak, bu ayaklanmalar büyük ço
ğunlukla bastırıldı da. Ama Kürdistan’da Hakilerin, M az
lumların, Hayrilerin, Kem allerin, Mehmetlerin ve onların
kanları pahasına yazılan yeni tarihte, buna yer ve imkan
yoktur.
Şim di tarih, bambaşka gerçeklere tanık oluyor. Ve bu
gerçekler kendisini düşmana da, dosta da acımasız bir bi
çimde dayatıyor. Şim di ülkemizde tarih, tek tek devrimci
önderler ya da bir grup devrimci karşısında orduların ye
nildiğine tanık oluyor ve bunu ilan ediyor.
Şehitler şehidi A g it’in kişiliğinde dile gelen gerçek ne
dir?
Hak, adalet nerededir?
Agit olayı, bu sorulara, hiçbir dönemde olmadığı kadar
açık bir biçimde cevap vermektedir.
172

Bu olayda Agit, milyonluk bir halkın içine sığdığı bir
yürek; milyonluk bir ordu ve teknik donanıma sahip düş
man ise elli bin kişiyle bir kişi ve bir gruba yönelebilecek
kadar küçülmüş, sefil bir varlıktır. İnsanlık tarihinde bu tür
zaferlere ender rastlanır. Tarihte, mazlumlar ve zalimler
arasında, acımasız koşullarda gerçekleşmiş birçok savaş
vardır. Yine mazlumların bu koşullarda yarattıkları birçok
zafer vardır. Ama bu direniş kahramanlarının şahsında hal
kımız ve partimizin yaşadığı savaş ve yarattığı zaferler gibi
savaşlar ve zaferler enderdir. Tereddütsüzce belirtebiliriz
ki, en değerli varlıklarından birini yitirm iş olmasına rağ
men, halkımız, Agit yoldaşın şahadetinde kendi direniş ta
rihini en büyük zaferlerinden birisini yaşamıştır. Bu olay,
halkım ıza, şahadet mertebesinde özgürlüğün doruğuna
ulaşmayı bir kez daha en dolaysız ve en güçlü bir biçimde
göstermiş, bunun çağrısını ulaştırmıştır.
Agit yoldaşın direniş destanında açığa çıkarılan gerçek
ler ve bunun taşıdığı mesajlar, bütün bir ulusal kurtuluş sü
recimize yansıyacak dev bir kazanımdır.

Halkların direniş tarihlerinde
kahramanlık dönemleri
Direniş ve kahramanlık dönemi nedir?
Bu dönemler ne zaman ve nasıl ortaya çıkar, nasıl yaşa
nırlar?
İnsanlık tarihinin karanlık ve aydınlık dönemleri birbir
lerine sıkı sıkıya bağlıdır. Am a insanlık, karanlığı asla nor
mal bir yaşam olarak kabul etmemiş, onunla sürekli savaş
mıştır. İşte, karanlık dönemlerin yaşandığı, fakat arakasın
dan özgürlük güneşinin ortalığı aydınlatmaya başladığı şa
fak dönemlerine, aynı zamanda “ kahram anlık” dönemi de
nir. Gerek tarihte ve gerekse günümüzde hemen her halk
böylesi dönemlere tanık olmuştur.
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İnsanlığın oluşumunda, kabile ve aşiret düzenlerinin or
taya çıkışında direniş ve kahramanlık belirleyici rol oyna
mış, etkinliğini günümüze dek sürdürebilen iki değer ola
rak halkların yaşamında sürekli yü celtilm iştir Eğer bir
halk, uzunca bir dönem karanlık içinde bırakılmış, özgür
yaşamını toptan yitirmiş ve gözüne ölü toprağı serpilmiş
se, böylesi bir halkın direnişe kaldırılabilmesi için kesin
likle kahramanlara gereksinimi vardır. Kahramanlık, boşu
na günümüze dek yüceltilen, saygı gösterilen, romanlara,
şiirlere ve türkülere konu olan bir olgu olmamıştır. Bu, ta
mamen insanlığın ilerlemesi doğrultusunda ortaya çıkarı
zorunlu bir olaydır. Bu olgu çeşitli dönemlerde ve çeşitli
biçimlerde inkar edilmeye ya da tersyüz edilmeye çalışıl
mış; tarihte yığınların işlevi gerçeğinden yola çıkılarak,
bunun önemi gözardı edilmek istenmiştir. Am a bilimsel
sosyalizmin pratikte doğrulanmış tarih tezleri, kitle ve bi
reyin rolünü birbirinin karşısında çıkarmak şurada kalsın,
aksine bireyin, ulusun ve sınıfın kurtuluşunda ve giderek
egemen hale gelmesinde önemli ve hatta çoğu zaman be
lirleyici roller oynadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu, ta
mamen bilimsel ve mücadelenin kaçınılmaz biçimde orta
ya çıkardığı bir durumdur. Am a toplumların, hep arada
geçilmeye alışmış, yukarı katlara çıkamamış, uşak ve uz
laşmacı kesimleri, bu olguyu sürekli inkar etmiş, ona kara
çalmış, kendilerine bilimsel maskeler takarak ve hatta bi
limsel sosyalizme sığınarak bu gerçeği gözden düşürmeye
çalışmışlardı. “ M a ce racılık ” , “ bireysel kahram anlık” ve
hatta “ bireysel terörizm ” suçlamalarıyla bugün de bu ol
guya saldırılmakta; o iğrenç uzlaşmacılık ve teslim iyetçi
lik böylece örtbas edilmeye çalışılmaktadır.
İnsanlık tarihinin en büyük kahram anlarından K a r i
M arx bile, hem de kendi eseri bilimsel sosyalizm adına,
bu ve benzeri iddialarla mahkum ve tecrit edilmeye çalışıl
mıştır. Fakat bu büyük kahramanların insanlık tarihindeki
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ezilen ulusların, halkların ve sınıfların yaşamındaki rolleri
inkar edilebilir mi?
Toplumların tarihinde düşkünlük ne kadar derinse, kah
ramanlığın da o denli büyük olması nesnel bir kanundur.
Bu gerçeği en güçlü biçimde izaha kavuşturan ise bilimsel
sosyalizmin kendisidir. Daha köleci toplumun, evrim leş
menin ilk basamaklarında bir Yunan destanı döneminin
açılması tesadüf değildir. Daha sonra şiir, edebiyat ve gide
rek ulusal oluşum ve kültüre damgasını vuran bu dönem,
günümüze dek uzanan derin bir etki yaratmıştır. Eğer in
sanlığın oluşumunda Yunan uygarlığının önemli bir yeri
olduğu gerçekse, bunda belirleyici rolün tarihin daha o ilk
döneminde ortaya çıkan Yunan kahramanlığına ait olduğu
da o kadar gerçektir.
Genel olarak feodal uygarlığın özel olarak ise İslamiyetin doğuşunda da böylesi bir kahramanlık döneminin ya
şandığı bilinen bir gerçektir. Islamm kılıcı denilen Hazreti
A li, dört halife ve sahabeler, onun kahramanlık döneminin
sembolleridir. Elbette ki bunlar, rastgele ortaya çıkmamış
ve ' Islarmn k ılıc ı’' gibi sıfatları boşuna kazanmamışlardır.
Bu “ k ılıçla rın " kendi dönemlerinde yerine getirdikleri ile
rici rol, sadece putları kırmakla sınırlı değildir. Onların sa
yesinde ve önderlik ettikleri mücadelelerle, putların temsil
ettiği gerici sınıfsal bağlar da yerle bir edilmiştir. "Zor, do
ğan her yeni toplumun ebesidir” kanununun bir gereği ola
rak, daha sonra küçük bir mekan ve yüzyıllara sığmayan
ve etkileri günümüze kadar uzanan toplumsal mücadeleler
birçok alanda bunların miraslarına dayanarak yürtülmek is
teniyor ve savaş meydanlarında halen onların adlan ve kı
lıçlarından medet umuluyorsa, bu, söz konusu kahramanlık
döneminin uygarlığın oluşumunda ne denli köklü bir rol
oynadığını ortaya koyar.
Burjuvazi de, kendi uygarlığını ortaya çıkardığında, kah
ramanlığa daha az gereksinme duymadı. Aksine bu dönem.
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her alanda kahramanlığın en çok geliştiği ve en fazla rol oy
nadığı bir dönem oldu. Bu olgu sanatta, siyasette ve asker
likte zirveye ulaştırıldı. Avrupa monarşileri ile çepeçevre ku
şatılan Fransız Devrim i, o zaman monarşist rejimlerin en
önde geleni olan Fransız monarşizminin başını giyotinde ko
parırken, tüm Avrupa ve dolayısıyla tüm feodal uygarlığa
karşı çıkışını ancak devrimci atılımlarla yürütebilirdi. G er
çekte Fransız Devrim i'nin kahramanlık dönemi, işte böylesi
bir zorunluluktan ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Hatipleriyle,
edebiyatçılarıyla, düşünürleri ve askerleriyle Fransız Devri
mi, görkemli bir kahramanlık dönemine sahiptir.
Bu devrimin kılıcı Napolyon’dur. Napolyon eğer halen
tarihin gelmiş geçmiş en büyük kumandanlarından biri ola
rak anılıyorsa, bu, onun burjuva devrim inin k ılıcı olma
özelliğine yakından bağlıdır. Çünkü o. herhangi bir dönem
de değil, insanlığın önünde yeni bir dünyanın kapısının
açıldığı bir dönemde, bu kapıyı açanların önünde olma gibi
bir rolü oynamıştır.
Evet, uyarlığın temsilcisi burjuvaziyi iktidara getirmek
için bu kılıç çekilmeli ve savaşılmalıydı.
Ve öyle de oldu.
Proleterya devimleri doğduğunda bu gerçek, kendisini bir
kez daha ve fakat en anlamlı bir biçimde ortaya koydu. D ev
rimin kitlevi karakterini teoride ve pratikte kanıtlayan prole
terya devrimleri, kahramanlığın ve kahramanlık döneminin
anlamım da yine en güçlü bir biçimde ortaya koydu. Bu
devrimlerin kahramanlan, elbette ki köleci, feodal ve kapita
list uygarlıklardan farklı, kitlelerin direncini ve bilincini
temsil eden, onların çıkarlannı kişiliklerinde sembolleştiren,
dolayısıyla hem kitlelerin kendisi ve hem de onlann çok üs
tünde ve onları yöneten kişiler olmak zorundaydılar.
İşte proletaryanın kahramanları Marx ve Engels!
İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin!
Ve yine onun pratik ustalan Stalin, Ho Chi M inh ve
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Mao! Ve bunların önderliğinde yürüyen birçok ulusal ve
enternasyonalist kahraman!
Em peryalizm in görülm em iş şiddet m ekanizm alarına
karşı insanlığın özgürlük bilincini ayaklandıran, örgütlen
diren ve halk ordusu denilen orduları onaya çıkaran bu bü
yük kahramanlann insanlık tarihindeki yeri gerçekten bü
yüktür.
G iap adı, dünyanın her yanında günümüzün en vahşi
emperyalist gücüne karşı, en uzun vadeli savaşlardan biri
sini yürüten kahraman Vietnam halkının ulusal direnişinin
askeri kumandanlığı, teorisyenliği ve sanatkarlığının adı
olarak bilinmektedir. Bu, ad, sömürge bir ulusun kurtuluş
ordusunun yaratıcısının tüm özelliklerini tekrar tekrar kar
şımıza çıkarır. Büyük bir düşün gücü kadar, yürek gücünün
de en sanatkame bir dokunuşunu somutlaştırır. Dünyanın
en yoksul halklarından birinin ordulaşmasının, çok üstün
bir düşman gücüne karşı kazanılmış, mucizevi, ama kesin
bir zaferin komutanıdır Giap.
Elbette ki halkların bu kahramanlara ekmek, su kadar
gereksinmesi vardır. Evet, kitle ve sınıf temeli zorunlu bir
ön koşuldur. Fakat bunu bir mimar, bir mühendis ustalığı
ve bir sanatçı incelliğiyle işleyecek yetkin kişiliklere ihti
yaç vardır. İşte bunlar, önderlerdir. Yani vazgeçilmez, mut
laka rolünün sahibi olması gereken, “ olmazsa olmaz” kura
lının gereğini yerine getirecek olan kişiler, kahramanlardır.

Kürdistan'da düşkünlük tarihi ve
kahramanlığa gereksinme
Tarihin ve çağımızın yadsmamayacak bir gerçeği olan
bu olgu karşısında, çağın en eski, fakat unutulan halkı ile
ülkesi Kürdistan’da durum nedir?
Kürdistan’da düşkünlük tarihi nasıl anlaşılmalı ve kah
ramanlığa gereksinme nasıl kavranmalıdır?
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Yaratılan düşkün tip, her konuda olduğu gibi, tarihimizi
de çarpıtmakta; günümüzde kahramanlığa duyulan gerek
sinm eyi “ anarşizm , m aceracılık” biçim inde nitelendir
mektedir. Bu inkarcı ve düşkün tipin çizdiği utanç sınırla
rından dışarıya çıkıp, tarih biraz insanca yorumlanmaya
çalışıldığında, bir yanda düşkünlük tarihinin en acımasızı,
öte yanda kahram anlığa sürekli çağrıların yapıldığı bir
Kürdistan tablosuyla karşılaşılır.
Hiçbir şey kendini yanıltmak kadar tehlikeli değildir.
Bu nedenle, gerçeklere doğru ve cesurca bakmasını bil
mek gerekir. Kürdistan’da tarih, çok çeşitli nedenlerden
ötürü baş aşağıya gidişin, düşkünlüğün ve zifiri bir karanlı
ğın tarihidir. Am a bu denli kendine özgü ve olumsuz bir
gerçekliği de dile getirse, bu yine de bir tarihtir.
Evet, Kürt halkı da insan soyunun bir parçasını oluştur
maktadır. Ama yaşadığı gerçekliğin çağımızla bir ilişkisi
nin olmadığı açıktır. Halkımızın dili, çağımızın diliyle ve
telafuzuyla uygunluk arzetmiyor. Düşünsel, ekonomik,
toplumsal ve kültürel gücü, çağla aynı doğrultuda seyret
miyor. Çoğu ilerici geçinenleri, onun da ötesinde ilerici ve
gericisiyle tüm düşünenleri onu tanımlamaya yanaşmıyor
veya tanım layam ıyor. Peki çağ bu halka nasıl bakıyor?
Gerçekliği bu denli acımasız da olsa ve yine böylesine de
yaşasa, eğer bu halk ve ülkesi varsa, onun ulus olma, ba
ğımsız ve özgür yaşama hakkı kabul edilmek isteniyor,
destekleniyor mu? Desteğin derecesi ve sunulan imkanla
rın durumu nedir? Evet, bütün bunlar, bu halka ve onun
düşünen beyinlerine acı veren sorulardır.
Bugün halkımızın başına oturtulmuş olan güç, günümü
zün Roması ve Neron’un desteği ile ülkemizi gerçek bir
zindana çevirmiş, yaşamı dayanılmaz hale getirmiştir. Tari
hin tüm despotik özeliklerini kişiliklerinde somutlaştıran
faşist generaller, emperyalizmin ekonomik, siyasal, askeri
ve kültürel katkıları ile sistem içindeki yerlerini pekiştirir
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ken, halkım ıza karşı ortaçağdan kalma tüm yöntem leri
ayaklandırmış bulunmaktadırlar. B ir yandan köy korucula
rı adlı Ham idiye A layları’nı, öte yandan özel birlikleri, ko
mandoları, çelik yeleklileri ve helikopterleriyle kontraları
nı, çakal sürüleri gibi halkın üzerine saldırtmakta; emper
yalizmle el ele sistematik bir baskı mekanizması uygulaya
rak, halkın ulusal kurtuluş hareketini ve varlığını yok et
meye çalışmaktadırlar. Peki bütün bunlar karşısında “ hal
kın dostları” ne yapmaktadırlar? A cı da olsa bir gerçektir
ki, bu halkın dostlan, onun varlığını ve mücadelesini kabul
etmekte bile zorluk çekmektedirler.
Bu durum karşısında yapılması gereken nedir?
Böyle bir halkın neye gereksinmesi vardır?
Elbette ki inkarcı, düz, düşkün, karanlığı onaylayan, ka
fa ve zift bağlamış yüreğin buna vereceği cevabı yoktur ve
olamaz da. Çünkü o, aramızda insan gibi dolaşsa da, çağ
daş insanla hiçbir ilişkisi olmayan bir taslaktır. Yine kılıkkıyafetini ne kadar modemize etmiş olursa olsun o, ortaçağ
karanlığının da ötesinde bir karanlığı yaşayan en lanetli
tiptir. Böyleleri, “ kahram anlığa gereksinme vardır” denil
diğinde, “ m aceracılık, provokasyon, ajan lık” diye cinnet
geçiren yarasalardır. Evet, bunlar, gerçekten de karanlıkta
yaşamayı, bunu bir yaşam olarak kabul etmeye çalışmışlar
dır; çıkarlarına ve tabiatlarına uygun düşen budur ve dola
yısıyla aydınlıktan ölesiye korkmaktadırlar.
Ama bizim buna cevabımız kesindir!
Böylesine düşürülmüş olan bir halkın, kahramanlara, su
ve hava kadar gereksinmesi vardır. Kürdistan halkı, tarihi
nin hiçbir döneminde, şimdi olduğu kadar buna ihtiyaç
duymadı. Bu, son derece anlaşılır bir şeydir. Çünkü, K ür
distan halkı, tarihinde hiçbir zaman bu kadar düşürülme
miştir.
Evet, o tarihte de kahramanlara ihtiyaç duymuş ve daha
ilk dönemlerden başlayarak Rüstemler ve Behramlar gibi
179

birçok kahramanlar yaratmıştır. Dehak’ın kafasını parça
layan Kaw a destanı boşuna yazılm am ıştır. Tarihim izde
benzer örnekler çoktur. Ama yine de diyoruz ki, özellikle
bu dönem kahramanca olmalıdır.
Yaşanılan dönem, düşkünlüğün ve karanlığın en çok yoğunlaştırıldığı bir dönemdir. Böyle dönemler ancak kahra
manca direnişlerle aşılabilir. O bjektif durumu böylesine
tahrip edilmiş ve çarpıtılmış bir ulusal ve toplumsal ger
çeklik ortamında değil inkarcı, uşak ve uydu tiplerle, vasat
bir devrim cilikle bile sorunların üstesinden gelinemez. İn 
sanım ız alabildiğine düşürülmüş, kültür, sanat vb. tüm
alanlarda alabildiğine küçültülmüştür. Birçok yetenekleri
kötürümleştirilmiştir; kör, sağır ve dilsiz hale getirilmek
için elden gelen her şey yapılmıştır. İşte Kürdistan’da ön
cünün büyüklüğüne bu nedenle ihtiyaç vardır. Bu, herhangi
bir ihtiyaç değil, bir halkın yaşamını belirleyen, “ olmazsa
olmaz” şartını tanıyan bir zorunluluktur. Toplumun yaşadı
ğı muazzam kargaşa ve zifiri karanlık, onu aşmak görevi
ile ortaya çıkanların büyümelerini, yetkinleşmelerini zo
runlu kılıyor. Bu görev, silik, günübirlikçi, çağın ötesine
ulaşamayan tiple başarılamaz. Çağın ülkemiz ve halkımız
hakkında verdiği haksız hükmü, uşak, kendisini şu veya bu
gücün çıkarlarına en ucuz biçimde adapte eden, basit gün
cel çıkarları uğruna kölelik statülerini meşrulaştıran, kurtu
luşun ağır ve köklü çözüm bekleyen sorunlarına ufak bir
propaganda ile karşılık vermeyi yeterli gören tiple aşıla
maz. Bu tip, gerçekten her türlü çıkmazımızın temel ne
denlerinden biridir ve sefil varlığı ile çıkarlarını kurtarmak
uğruna tarihi tersyüz göstermekten çekinmez.
Salt inkarcılıkla yetinmeyen, sözde inkarcılığı kabul et
meyen, ama köklü çözümlere ulaşmayı engelleyen, yani
deyim yerinde ise amaliyatla iyileşecek bir hastaya aspirin
öneren bir başka düşkün tip vardır ki, bu aslında en tehli
keli tiptir. En şirret, en iğrenç ve en aşağılık yaratıklardır
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böyleleri. Bu tipten Kürdistan’da bolca vardır. İnsan ve si
yasetçi ve hatta yurtsever ve devrimci kisvesi altında top
lumda arz-ı endam etmektedirler. Fakat bunların, toplumun
gözeneklerini ve halkın kurtuluş yolunu tıkayan zift gibi
birer yaratık oldukları artık açığa çıkmıştır.
Peki bu olumsuz ulusal ve toplumsal gerçekliğim ize
rağmen, nasıl oluyor da bu topraklarda hem de eşine ender
rastlanan büyüklükler yaratılabiliyor?
Mazlumlar, Kemaller, Hayriler, Ferhatlar, Mehmetler ve
Agitler doğabiliyor?
Evet, bu başkalarına anlaşılmaz gibi de gelse, ulusumuz
ve halkımızın içinde bulunduğu koşulların kaçınılmaz bir
sonucudur. B ir nebze bile olsa özgür gelişme imkanına sa
hip olmayan bu topraklarda kendiliğinden gelişmeye ola
nak yoktur. O halde, öncünün sınırsız büyümesi bir zorun
luluk, yaşamın bir kanunudur. Öncünün ölçülerinin geliş
kinlik düzeyini belirleyen de budur. Toplumun ideolojik,
kültürel, siyasal, ekonomik ve askeri tüm oluşum ve geli
şimlerinin inkar edilip baskı altına alınması, öncünün çok
yönlü ve ileri düzeydeki gelişimine ihtiyaç göstermektedir.
Hiçbir sorunu çözümlenmemiş olan bu toplumda, o gerçek
bir çözüm gücü olmak zorundadır.
Kürdistan’da kişiliğin ve öncünün büyümesi, tamamen bu
zorunluluktan yola çıkan ve halkın kurtuluş davasının ihtiyaç
larından onun öz çıkarlarından kaynaklanan bir ideoloji ve si
yasetin ürünüdür. Yaşayanları ve şehit olanları ile ülkemizde
abideleşen büyük önderlerin ortaya çıkışı, elbette ki tesadüf
değildir. Ob jektif gerçekliğin acımasızlığı, kopkoyu inkarcılık,
gericilik ve çağın bu halk ve ülkesi hakkmdaki kabul edilemez
hükmünü aşmak, böyle yaşamak ve çağdaş dünyada onurlu bir
yer edinmek isteniyorsa, kesinlikle doğnı devrimci bir ideolo
jik ve politik çizgi ve bu çizginin gereklerini kişiliğinde somut
laştırmış büyük öncülere gereksinme vardır. Yani, bunun için
çağın ötesine ulaşabilen, ona söz geçirebilen öncüler gerekir.
181

Bu, çağın inkan değildir.
Ama onun haklı davaya katkılarını sağlamak, Kürdistan
koşullarında ancak böylesi bir gelişme yaratmakla müm
kün olabilir.
Kahramanlık dönemlerinin, toplumlann tarihinde muci
zevi ya da kutsal dönemler olarak adlandırıldıkiarını ve
anıldıklarını söyledik. Bu dönemler, halkların sinesinde
yüzyıllar boyu bayramlar ve kutsal anma günleri olarak ya
şatılır; çözümsüzlükleri çoğu kez bu dönemlerden ilham
alınarak aşılmaya çalışılır. Elbette ki bu, nedensiz ya da an
lamsız değildir. Bu dönemler, halkların yaşamında son de
rece kritik noktaların ve dönemeçlerin mucizevi başarılar
yaratılarak aşılmasını dile getirir ve sembolize ederler. B u 
rada yaratılan büyüklüğün ölçütü, elbette ki ölüp, ölmeme
de değildir.
Halkımız tarihte birçok kez öldürülmüş ve öldürmüştür.
Şüphesiz ki bunların bir anlamı vardır. Am a eğer sorun,
ülke ve halk üzerindeki ölümcül hükmün, çok ilerisinde
perspektiflerle, öz çıkarlar ve öz güç temelinde yerle bir
edilmesi, bunun da tamamen zayıf bir temele dayanarak,
dört taraftan kuşatılmışlık parçalanarak ve bütünüyle hal
kın devrimci iradesinden, kendi öz bilinci, çabası, fedakar
lığı ve cesaretinden yola çıkılarak gerçekleştirilmesi ve bu
rada büyüklüğün ölçütünün değişik olduğu ise, o zaman
esas meselenin bütün bunları başarabilecek kapasiteye
ulaşmak olduğu açıktır.
Evet, diğer ülkelerde büyük kahramanlık dönemleri ve
büyük önderlerin yaratıldığını söyledik. Am a Kürdistan’da
yaratılan kahramanlık dönemi ve büyük öncüler gerçeği,
bütün bunları aşan bir özellik sergilemektedir. Bununla biz,
kendini abartma ya da başka halkların ve insanlığın kazanımlanna saygısızlık etme gibi bir duruma düşmediğimizi
çok iyi biliyoruz. Tersine, yaratılan bunca gelişme, onlara
duyulan bağlılığın en açık ifadesidir. Öyleyse bizim, onun
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la nasıl yaman bir gerçekliği dile getirmek istediğimiz iyi
görülmeli, iyi kavranmalıdır. Tarihin ve çağın kendisi hakkındaki hükmü böylesine acımasız olan bir toplumda, d iril
mek için büyük kahramanlar gerektiği açıktır.
Başka halkların böylcsi kahramanlar ve büyük direnişler
yaratmak için dayandıkları çeşitli miraslar vardır. Rus dev
rim ciliği, büyük bir kültüre, azçok güçlü bir sınıfa ve sos
yalist harekete, yine uluslararası devrimci hareketin büyük
desteğine dayanm ıştır. Vietnam d iren işçiliğ i, köklü ve
uzun bir mücadele deneyimine sahip bir yurtseverliği m i
ras almış, 3. Enternasyonalin büyük desteğini her zaman
arkasında görmüştür.
Peki ya Kürdistan’da devrimciler, hangi gelişmiş kültü
re, hangi direnmeci tarihe ve hangi uluslararası desteğe da
yanmaktadır?
Halkların direnişlerinin böylesi temelleri olduğu, K ür
distan’da ise direnişin en görkemlilerinin bile gerçekte bel
li bir mirastan yoksun olarak yaratıldığı bilinmeden, bu
topraklarda boy veren direnişçiliğin büyüklüğünü anlamak
mümkün değildir. Kürdistan’da yaratılan ve yaratılacak
olan her devrimci kazanım, büyük yoksunluklar, ihanetler,
görülmemiş bir vahşet, inkar, dostluk perdesi altında daya
tılan uzlaşma ve teslimiyet ortamında, bütün bunlarla boğuşa boğuşa, büyük bir kan ve can bedeli olarak yaratıl
maktadır; ve ancak böyle yaratılabilir. Yine Kürdistan hal
kının çağdaş insanlığın saflarına uzanan büyük yürüyüşü
de ancak böyle tamamlanabilir. Şüphe yok ki, tarihi rollere
soyunmuş bir kişi ve onun hareketinin özelliklerini belirle
yen şey, içinde yaşadığı olağanüstü dönemin dayatıcı olan
koşulları ve ihtiyaçlarıdır.
İnkarcı, silik ve düşkün kafa, boşuna gerçeklerimizi çarpıtmamalı, bizi hâlâ ' direnir ve kurşun sıkarsak hepimizin
imha edileceğine” inandırmaya çalışmamalıdır. Sanki kat
liamın en alçakçası yaşanmıyormuş gibi gerçekleri tersyüz
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etmemeli: eğer birazcık bile olsa insan onuruna ulaşmak
istiyorsa, böylesı dönemlerin işbirlikçilisi aşan özellikleri
olduğunu bilm elidir. “ Silahlı

da olur. silahsız da olur " ,
"kahramanlar olsa da olur, olmazsa da olur" deyip, sıkış

tığında bukalemun gibi renk değiştiren bu tipin, artık ba
ğım sızlık vc özgürlüğün şafağını delmiş olan Kürdistan
halkı nezdindc hükmünü fazlaca icra ettiremeyeceğini bil
mesi, anlaması gerekir. Aynı biçimde Kürdistan halkı da,
eğer yeniden özgür biçimde şekillenecekse, bu kafanın çok
uğursuz bir dönemi ve tipi temsil ettiğini bilmelidir.
Bununla birlikte halk, bir kahramanlar dönemi yaşamayı
şart gördüğünü ortaya kovmuştur.
O. kahramanlığı kanıtlanmış öncülerimiz yüceltmekte,
adlarına destanlar, ağıtlar dizmektedir. En sevdiği varlıkla
ra adlarını vererek, bunu, onları yaşamanın ve yaşatmanın
bir yolu olarak görmekte; göstermek istediği destek ve ya
kınlığını ancak böylece ortaya koyabilmektedir.
Peki bütün bunları belirtir vc yaparken iradeye çok yük

"in
san iradesine sonsuz rol atfeden idealistler ya da subjektivistler” m iyiz? 'lam tersine, insan soyunun vazgeçilmez ku
lendiğimiz söylenebilir m i? O kafanın deyimi ile, biz

ralını halkımız içinde şart gören ve bunu işletmeye çalışan
bir hareket olduğumuz söylenebilir sadece. Bütün zorlukla
ra ve yoksunluklara rağmen, halkımızın zafere doğru ilerle
tilen tarihi, hareketimizin böyle bir hareket olduğunu, aynı
zamanda doğruluğunu ve haklılığını herkese kanıtlamıştır.

P K K 9de yaşanan özgürlük ve
çağın ötesine uzanmak
P K K , Kürdistan halkını çağdaş halklar dünyasına ulaş
tırma mücadelesinde karşımıza çıkan ve bu mücadeleye
damgasını vuran bir olgudur.
P K K ’nin oluşumunda dile gelen özellikler, onun tarihsel
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eyleminin dolaysız sonucu olan ve ifadesini onun direniş
kahramanlığında bulan özelliklerdir. P K K ’de yaşanan ve
yaşanacak olan özgürlük de biricik tanım ve anlamını bu
radan almaktadır.
P K K ’de özgürlük sorununu doğru kavramak, bu nokta
da hafiflik, yüzeysellik ve tanınmazlıktan uzak durmak ge
rekir. Eğer bu yeterince sağlanmazsa, ne çağın bizi kavra
ması ve ne de bizzat Kürdistan’da yaşanan gerçekliğin
kavranılması mümkün olabilir.
Bugün P K K ’de bir destan yaşanmaktadır.
Ama ilericisi ve gericisiyle çağ halen sayfalarında K ür
distan halkına yer vermemekte, bağımsız ve özgür iradesi
ni temsil etmek bu halka çok görülmekte, siyasal bir güç
haline gelmesinin henüz erken olduğu söylenmektedir. G e
ricilik halkımıza ölüm uykusunu, kör, sağır ve dilsiz olma
yı dayatırken, ilerici geçinenler ise halen halkımızın böyle
bir sorunu olduğunu kabul edip etmediklerini bile ortaya
koymamaktadırlar.
Elbette ki özgürlüğü konusunda esas kararı verecek
olan, bir halkın kendisidir.
Ama dış koşulların ve özellikle sosyalist sitemin bu ko
nudaki rolü küçümsenemez. Bu rolün şu ya da bu biçimde
oynanması o halkın kurtuluş sürecini belirleyemezse de, bu
sürecin uzun ya da kısa, zor ya da nispeten rahat şekillen
mesinde önemli etkilerde bulunablir. Fakat bu böyledir di
ye, hiçbir gerçek devrimci güç, kendi özgürlüğünü ve hal
kın özgür iradesini ortaya koymaktan geri duramaz. Bu,
çağın ölçülerinin ilerisine uzansa da böyle olmak zorunda
dır. A çık ki hiçbir şey düşkünlük kadar kötü değildir, nasıl
ki hiçbir şey özgürlük kadar değerli değilse, o halde içinde
bulunulan iç ve dış koşullar ne olursa olsun, mademki in
san soyunun bir parçası da Kürdistan halkı olarak adlandı
rılmaktadır, o zaman bu halkın da özgür iradesini bir emir
olarak ilan etmesi önlenemez.
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Bu olgu. P K K nin en temel gerçeklerinden biridir. O.
halkımızın bu emrini hayata geçirecek kahramanlığa olan
ihtiyacın bir ürünü olarak doğmuştur. B ir başka deyişle.
P K K bu ihtiyacın kendisi, ona verilm iş olan cevabın en an
lamlısıdır. Böylesi koşullarda ve boy leşi bir rolle ortaya ç ı
kan P K K 'n in bıı rolünü yerine getirmesi için, özellikle baş
langıçta en değerli kadrolarının şahsında varlığını ortaya
koymak dışında hiçbir şansı yoktu. Şu gerçek asla görmez
likten gelinemez: varılan aşamada hiçbir kimse, bilincin ve
pratiğin en soylusunu sergilemeden kahramanlık sıfatına
ulaşamaz. D olayısıyla bilincin ve pratiğin gereğini gör
mezlikten gelme şurada kalsın, P K K çizgisi ile. milyonla
rın iradesini temsil etmeyi, kendisine devrim ciyim diyen
herkese bir varlık nedeni olarak dayatmıştır.
Kahram anlığın gerçek tanımı da burada yatmaktadır.
Kahraman, iradesini pekiştiremeyen, örgütlencmeyen ve
ileriye doğru atılım yapamayan milyonlara yol gösteren ve
onu hedefe ulaştırandır. Düşüncesinde, iradesinde ve eyle
minde onların lıayati çıkarlarını somutlaştııandır.
Tarihte öncüye atfedilen rol boşuna değildir. Bu özellik
le emperyalizm çağında salt siyasal ve askeri vasfıyla de
ğil, kültürel yozlaşmayla da iradesi parçalanan kitlelerin
ancak çok güçlü bir öncü ile bunlara karşı koyabilme gibi
hayati bir gereksinm esini ortaya koymaktadır. Kürdistan'da bu çok daha derin bir anlama sahiptir. Karanlığın ve
düşkünlüğün alabildiğine yaygınlaştırıldığı bir ülkede ön
cü. herhangi bir ulkedekinden çok daha yüksek niteliklere
sahip olmak ve çok daha kahramanca bir yaşamı sergile
mek zorundadır. Bu. Kürdistan devriminin doğasının bir
iirünü ve onun en ayırtedici özelliğidir. Bu özelliği doğu
ran. Kürdistan tarihinin kendisidir. O halde, bu noktada son
derece gerçekçi olmak ve bu gerçeklere uygun olarak dü
şünüp karar vermekten başka bir çare yoktur. P K K , özgür
lüğü bövle anlamakta ve böyle yaşamaktadır. P K K 'v i anla
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mak isteyen her güç ve kişi, bu gerçeği doğru ve derinliği
ne kavramak zorundadır.
P K K 'n in özgürlüğe kazandırdığı hu tamım ile gerçekte
onun yoğunlaşmış ve en doğru tanımına da ulaşılmış o l
maktadır. Başka güçler bunu tersi bir biçimde göstermek
için az çaba saıfetmediler. Onlar. P K K 'v i "ira d e c ilik le ".
*
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"gençlik idealizmiyle,

m

ve giderek " m aceracılıkla

suçla

dılar ve objektif durumu hesaba kalmadığım iddia ettiler.
Fakat P K K gerçekliğine dürüstçe yaklaşanlar için bu iddia
ların ne değeri olabilir? Onuıı tarafsız bir gözlemi bile.
P K K ’niıı objektif koşulların esiri olmamayı, insanın yücel
mesindeki en üst sınırı ve vazgeçilmez devrimci değerleri
temsil ettiğini ortaya koyar.
PK K . halkımızın tarihini ilerletme, onu direnişe kaldırma
ve dönüşüme uğratmada vazgeçilmez bir anlama sahiptir.
Onun, olağan ölçülerle anlaşılması giiç olan amacım iyi anla
mak gerekir. Eğer o. birçok şeyi alıiist ediyor ve çağın dayat
tığı statükoyu bile zorluyorsa, bunun nedenim bir halkın öz
gürlük problemlerinde aramak gerekir. Nasıl kı devrimin do
ğasım belirleyen, onu kuşatan ortam ve şartlar ise devrimin
örgütünü, bu örgütüm savaşma tarzım ve öncüsünün nasıl di
renmesi gerekliğini ortaya koyan da yine o aynı kanundur.
Geriye bunun gereğini yerine getirmekten başka bir şey kal
mamaktadır. Biıaz düşünen bir kafa ve adaletli bir vicdan,
gerçeğin böyle olduğunu teslim etmekte güçlü çekmez. Biz
böyleleıinin söze değil, bu direnişin kendisine, onun şehit
kahramanlarına bakarak karar vermelerini, eğer yanılmışlarsa
bunu düzeltmelerini istiyoruz. Birçok hatanın, yetmezliğin ve
donammsızhğın. başkalarının gerçekliğimizi doğru tanımala
rını güçleştirdiği söylenebilir belki, ama bu. yine de çok iyi
anlaşılmak zorunda oiaıı bir gerçekliktir.
Adeta mezardan kalkan ceset halindeki bir varlıktan sağ
lıklı yürümesi istenilebiliı mi ? Silahı ilk defa sıkan el. hedefi
onikiden vurabilir mi? Elbette ki başlangıçta eksiklikler, hata

ve yetmezlikler en yoğun bir biçimde yaşanacaktı. Ve olan da
oydu.
Bu kadar altüst olmuş bir zeminde meleklere özeü bir
örgüt ve mücadele nasıl mümkün olabilirdi?
Doğada ve toplumda böylesi bir gelişmeyi kanıtlayan
küçük bir örnek bile gösterilebilir mi?
O halde, P K K 'y e böyle bir mantıkla saldırmanın anlamı
nedir?
Onun hakkında, var olan somut gerçekliğin çözümlen
mesi ışığında hüküm vermek tanımım doğru yapmak ve
daha sonraki gelişimini de yine bu biçimde ele almak, izah
etmek ^gerekir.
•

PKK-ERNK-HRK oluşum unda
kahramanlık öğesinin yeri
P K K n in tanımı için, bu olguya damgasını vuran bir
gerçek gizlidir.
P K K . sadece kendi tarihinin değil, halkımızın direniş ta
rihinin de vazgeçilmez bir öğesi olan kahramanlığın kendi
sidir. Onu çevreleyen tarihi ve güncel koşullar. Kiirdistan'da insanca ve çağdaş ölçülerde yaşamak isteyenlere
kahramanca bir doğuşu ve dönemi kahramanca direnişlerle
dolu kılm ayı emrediyor. "Bunsuz ile ric i insanlığa köprü
kuramazsınız. hu köprüden geçemezsiniz" diyor. İşte günü
müze kadar öncünün ötkesi, kızgınlığı, bilinci, acısı ve se
vinci: kısaca insan soyunun tüm belirtileriyle yaşadığı vc
bütünüyle halkın yaşamının bir özeti olan gerçeklik budur.
Bu gerçeklere gözlerini kapayanlar, hâlâ, hala ve yetmez
liklerim izi affedilmez suçlar gibi görmek ve göstermekte
ısrar ediyorlar. Ama bunlar, halkın kendisini hata ve yet
mezliklerle dolu bir yaşam içinde olduğunu, onun sadık
yansıması olan bir hareketin bunlardan kaçınılmaz biçimde
etkileneceğini
nasıl inkar edebilirler?
w
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Yüzyıllardan heridir hu halk, düşünceden kültüre kadar
her alanda görülmemişi hir biçimde
zehirlenmiyor
mu?
w
Yine günümüzde en azgın güçlerin baskısını, zchiıini
iliklerinde duymuyor
mu?
*
+
O halde, böyleşi bir gerçeklikten çok giiçlü ve sağlam
bir doâuş
UZ 3 nasıl beklenebilir?
P K K 'y i anlamak, halta yargılamak isteyenler adil olma
lı: onun hata ve yetmezliklerini değerlendirirken objektif
gerçekliğin Önemli etkisini görmelidirler.
Evet, objektif zeminin olumsuzlukları, hala ve yetmez
liklerin varlığı bir gerçektir. Ama bütün bunlara rağmen,
P K K “ııin gerçekleştirdiği direnişin kahramanca olduğu da
bir o kadar gerçektir. Korkunç acılar ve yoksunluklar orta
mında yaratılan bu kahramanlık karşısında, birçok yönüyle
son derece meşıu
da olan hata ve yetmezliklerin sözü cdii
lebiIir ıııi? P K K E R N K - H R K oluşumunun
kahramanlık
t
özelliği, bir yaşam biçimini dile getirmekte ve bir dönemi
adlandırmaktadır. Bu oluşuma katı lanlar, verdikleri kararın
soyluluğu kadar acımasızlığım da her gün. her saat ilikle
rinde duymaktadırlar. Bu, P K K - E R N K - H R K oluşumunun,
hiçbir tanını ve değerlendirmeye yer bırakmayacak kadar
yalın gerçekliğidir.
Çağdaş her halkın savaşımında olduğu gibi, Kürdistan
halkının da kendi savaşımında P K K - E R N K - H R K oluşu
muyla elde ettiği üçlü silah ona çok görülmemeli, bunca
olumsuzluğa karsı ancak böy leşi silahlarla savaşabileceği
teslim edilmelidir. Yanlış anlaşılmaktan ya da kendini tam
formüle edememekten kaynaklanan çeşitli yaklaşım ların
bir kez daha gözden geçirilmesi, yine eksikliklerin gideril
mesi. büyük bir alçakgönüllülükle bu oluşuma şans tanın
ması istenebilir. Bu w
güce daha *vüce jyaklaşılması
j

ve

davra-

nılması çağrısında bulunulabilir. Biz bunları söylerken bu
nu bir küçüklük deüil,
aksine büyüklüğün
ve *-gelişmeye
wz
C
>
y

olan sonsuz inancın bir eereği olarak sörmekleviz. Ama
V.

u.

c

z
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bize "hu silahlan kullanmayın, bunlar tehlikeli .silahlardın
vakti hem iı gelmemiştir" diyenlere hak ettiği cezayı vereinemeziik edemeyiz. Bu iğrenç çağrı ve talepler kimden
gelirse gelsin onlara vereceğimiz cevap bu kadar açık ve
kesin olacaktır. Çağımız dünyasında bu silahlar, biraz çağ
daş bilince ulaşmış, namuslu her bireyin, onu su ve lıava
kadar ihtiyacı olan halkına mutlaka armağan etmesi ve ge
leceğe miras olarak bırakması gereken vazgeçilmez silah
lardır. Evet, bu silahların güniimti/.de halkımızın eline, örs
ve çekiç alımda dövülmüş kadaı sağlam ve mükemmel bir
biçimde verilm esi belki mümkün olamamıştır. Ama bu
araçlar henüz yetkin deöil ve tavda ivi dövülmemistir d i ve»
onların büyiik anlamlarını çarpılma gafletine düşülebilir
mi? Bu noktada gerçekten namuslu ve onurlu olmak gere
kir. Bırakalım dünyanın diğer halklarını, sadece Türk ulu
sal kurtuluş hareketine bakıldığında bile bu silahların nasıl
oluşturulup, nasıl yoğun bir çabayla kullanıldığı görülmek
ledir. Günümüz Dehak uıın yine hu silahlan her gün halkı
mıza karşı
bilinmektedir. O halde bu ccer> nasıl kullandım
*çekler karşısında herkes kendini bir kez daha gözden geçir
meli ve kararım ona göre vermelidir.
Bu izalı ve çağrılar, yanılgılar içinde yüzen iflah olmaz
lar dışındaki çevrelere gerçekleri bir kez daha anlatmak
içindir. Yoksa buradan P K K - E R N K - H R K silahlarının güç
süzlüğü sonucu çıkmaz. Böyle bir değerlendirme büyük bir
gaflet olıır. Başta T C olmak üzere, bu silahların gücünü içi
ne sindirmek istemeyen birçok güç. şehitlerin kanlarıyla
kanıtlanmış olan bu olgu karşısında çok zor durumlara
düşmekten kurlu bunamaktadır.
Şehit diişen kahram anlarım ız bu ıiç silahı, "yayasın
PK K -FM N K -H RK" sloganını Küıdistan dağlarına kanlarıy
la yazmışlardır.
Kanla yazılan şeylerin gücü ve değeri konusunda tartış
ma olamaz.
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Mele yaşamın tomurcukları halinde olanların kanlarıyla
vardıkları deşerler cok soyludur.
Bövlesi
hiı *vüeeliei bağJ
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unda Vsel
- isti
* ren bir hareket kutsaldır. Ve P K K ile oıııın direııis« tarihinde S.,
sercekleşen
bütünüyle
btıdıır.
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Tohumun toprağa henüz yeni seıpildiği bir dönemde, yü
reğinde P K K ateşiyle selıit dıisen ilk kahramanlarımızın des
tanı tiinı Kiirdi.ştan'da bir sevda bi^mitıde yankılanmışım
D eliPiıı. Maki nin, Malil in toprağa düşüşü, her halkın
ve kanıtlanmış devrimci her ideolojik ve politik akımın di
renişinde görülen bir kutsallığı dile getirmektedir. Bu büvük direniş şehitleri P K K 'n in temellerini, özgürlük uğruna
loda eniklen değerli
ile alınışlardır.
Onlar, hiçbir
C
/yaşanılan
i
)
>
maddi çıkar
gözetmeden,
amaca bilet
*
* kendilerini bu sovlıı
*
ıck ve isteverek
kurban etmişlerdir.
Belki İbrahim. İsm ail'i
w
“
kurban etmemek için koçlar bulabilmiştir. Ama Kürdistan
halkı buna imkan bulamamıştır.
%
O.

P K K 'n in salısında kendi öz evlatlarını ve kahraman

larım kurban vermek zorunda bırakılan, kendisine bundan
başka
tercih hakkı tanınmayan
bir halktır.
1
y
Evet, bu halk ve P K K . tarih ve toplumun özgüıı yasaları
tarafından hu acılı gerçeği yaşamaya mahkum edilmişler
dir; ama onlar da buna en soylu biçimde karşılık vermesini
bilmişlerdir. P K K . daha ilk şehitlerinden başlayarak direniş
kahramanlarını yitirdiğinde derinden sarsılmıştır. Ama on
ların kanlarıyla yeşerttikleri bağımsızlık ve özgürlük fida
nını korumayı ve büyütmeyi başarmıştır.
İlk direniş kahrmanlarımız. gerekliğinde ideolojim iz
için kanımızı feda etmekten çekinmeyeceğimizin sembol
leri ve kanıtlarıdırlar. Eğer bir ideoloji, her türlü dar ve bi
reysel çıkarı dıştalayıp ulusal ve s13947716
‘ ‘
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V

temel alı

yor ve haşarı için kan akıtabilecek kadar cesur davranabiliyorsa. o ideoloji yüce bir ideolojidir ve km tuşa önderlik
edebilir, işte P K K 'n in ilk atilininim ve o dönem kahraman
larının sovlıı eyleminin anlamı da budıır.
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A çık ki ideolojinin sağlamlığının kanıtlanması tek başı
na yeterli değildir. Kitlelerin politik uyanışının yaratılması,
kahramanlık döneminin daha da somutlaştırılmasını ve di
riltici rolünün daha uyarıcı hale getirilmesini gerektirir.
İşte; Aydınlar, Salihler, Cumalar, Deliller, Mahirler, Ahmetler, Mehmetler daha sonra tüm Kürdistan’ı saran dev
bir politik uyanışın meşalesini taşıyan ve devrimin aydınlı
ğım bu topraklara saçan kahramanlardır. Onlar, akıttıkları
değerli kanlarıyla Kürdistan’ın zifiri karanlığını parçala
mış, şafağı müjdeleyen kızıl ışık demetlerini sunmuşlardır.
Halkımızın kitlevi direnişine yapılan bu çağrılar, daha son
ra P K K biçiminde somutlaşmış, böylece geleceğin Kürdistan’ının nasıl bir Kürdistan olması gerektiği de en güçlü bir
tarzda ortaya konulmuştur.
Daha sonraki dönemde peş peşe gelişen kitlesel atılımlar, halkımızın bu çağrılara nasıl soylu bir biçimde karşılık
verdiğini ortaya koymaktadır. H ilvan, Siverek, Batman,
Mardin, Dersim ve diğer alanlardaki gelişmeler, tarihimiz
de ender görülen, öncü ile kitlelerin yakın ve bağlantılı ge
lişimine tanıklık etmiştir. Öncünün kan verme temelinde
kendim kanıtlaması ve halkın ona inanarak, yaptığı çağrıya
koşması tarihimizde ender görülen olaylardandır. Hele ile
rici tarihle arasındaki mesafenin dev boyutlarda olduğu bir
halk gerçekliğinde milyonları, mezar sessizliği gibi bir ko
numdan kısa sürede görülmemiş bir direnişe kaldırmak,
öncünün kendisini müthiş uçurumlara bir köprü gibi ger
mek görevini başarmasını sağlamak, herkesin anlamakta
zorluk çektiği bir olgunun ve kahramanlığın gelişim desta
nıdır. P K K 'n in ilanı ve kitleselleşmesi gerçekte böylesine
destansı bir özelliktedir.
P K K , daha doğarken kitlesini de beraberinde ayağa kal
dırmayı başarmış ender güçlerden biridir.
Burada yükselen sadece öncü değildir. Öncü, kendi sa
vaşını halkın savaşıyla iç içe örerek, birlikte bir yükselişi
192

başarmış; bununla yetinmeyerek ona, nasıl savaşacağını ve
savaşın alacağı biçimleri göstermiştir. Gerçekte ulusal kur
tuluş cephesi E R N K gibi H R K de, daha partinin ilanıyla
birlikte diğer iki olguyla iç içe gelişmiştir. Zorbaya onun
anlayacağı dilden cevap vermek, uyguladığı baskı biçimle
rini halkın kurtuluş araçları ile karşılamak ve hareketin ge
lişim ini bir silahlı mücadele gücü biçimindeki oluşumla
sağlamak, P K K ’nin bir nüve halinde iken yol açtığı geliş
melerdir.
Halkım ız, yüzyıllardan beridir büyük bir baskı altında
ve zifiri karanlıklar içinde tutulmasına rağmen, isyanı sü
rekli beyninde ve yüreğinde patlamaya hazır bir yanardağ
gibi taşımaktadır.
Ona, boşuna, 011:0010, kinin vc acıların halkı denme
mektedir.
İşte; H R K , bu gizli gücün vc patlamaya hazır isyanın so
mut bir ifadesi ve kavuştuğu silahın adıdır. Belki nicelik
olarak küçük sayılabilir, ama ona halkın kurtuluş kuvvetleri
sıfatını veren gerçek budur. Ülkemizde “ K urt kanununu"
egemen kılmaya çalışan faşist bir ordu sürüsüne karşı son
derece donanımsız ve güç koşullarda yaratılan direnmeye
ne ad vermek, halkımızın kazandığı bu silahı nasıl tanımla
mak gerekir? Bütün bunlar kahramanlıktan başka neyle ad
landırılabilir? Açık ki sadece kahramanlıkla tanımlanabilir.
Böylesi bir tanımlamayla biz, sadece özgür ve yüceltilmesi
gereken bir gerçeği ifade ettiğimize inanıyoruz.
Şüphesiz ki, eşit koşullardaki iki gücün karşılaşmasında
başkaları daha büyük zaferler kazanmışlardır. Ama hiçbir
zafer, böyleşine korkunç bir güç dengesizliği ortamında ve
yine böylesine acımasız koşullar içinde kazanılmamıştır.
Onun için de, hiçbir zafer bu dönemde kazanılan zafer kadar
değerli ve anlamlı değildir. Esasta önemli olan, daha sonraki
pekçok zaferin temelini atan bir zaferin kazanılmasıdır. Yok
sa, eşit güçteki kuvvetlerin kazandığı zaferler değildir.
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P K K - liR N K - H R K . iste
zaferleri Jyaratan bir olu> bövlesi
•*
sumdur. Her birinin temelinde büvük şehitlerin kanı vardır.
Bu oluşumların yapılan, sevinçlerin yanında, temelde acı
ve işkencelerle örülmüştür.
Her şehidin toprağa dii.şüşu bir roman, hem de destansı
özellikte bir romandır. Onun alıp verdiği son nefes anlamlı
ve yiice. son atılımında taşıdığı bilinç ve irade derin ve
soylu, kısaca özgürlüğe adım attığından son nefesine kadarki direniş> anısı Vuörkemli
ve kutsaldır. Ona bu niteliüi
-ı
veıen. çok mazlum ve adeta yitirilm iş bir halka ve onur ve
silesi olmasıdır. Bu, onu, kendisi için döğü.şen ve bunıın
için kanını akıtmaktan çekinmeyen bir halk tanımına ulaş
tırmaktadır.
Kiirdistan’ın hu direniş abidelerinin yarattığı gerçekliği
sınıfsal ve ulusal çitlere
sığdırmak
*
w*va da bunlarla sınırlandırmak mümkün değildir. Onların temsil ettiği savaş, yakın
hedefi bir ulusun \e onıııı ezilen sınıflarının kurtuluşu olsa
da. gerçekte insanlığın kurtuluşu amacına uzanan, çok çe
şitli uluslardan, mezheplerden vc farklı cinsiyet, sınıl ve
tabakalardan bir araya gelen insanların, gençlerin savaşıy
dı. Bu. son derece insani, yurtsever ve enternasyonalist bir
kaynaşıındı. Direniş kahramanları. Kiirdistaıı topraklarına
işte bu kaynaktan akmışlardır. Onların her birinin özellik
leri çok iyi incelenmeli ve bilince çıkarılmalıdır. Bu. onlara
karşı olan vefa borcumuzun da hır gereğidir. Belki güç ve
olanaklarımız, bunların hepsinin izahını tek tek yapmaya
yetmeyebilir. Ama anılarının gereğinin ancak daha fazla
direnme mevzilerinin yaratılmasından geçtiğini biliyoruz.
Daha şimdiden gerçekleşen dönemin en büyük başarıla
rından biri, direniş kahramanlarımızın layık oldukları bi
çimde yüzbinlerin elinde dalgalanan bayraklar haline geti
rilmesi, öncünün direnişinin yüzbinlerin direnişine dönüş
türülmesidir. Belki fiziksel varlıkları için bir mezar dahi
yapamamış olabiliriz: ama anılarını böyleşine bir yüceliğe
194

ulaştırdığımı/, herkesin teslim etmek /orunda olduğu bir
vıcrçektir. Kendi açımızdan bıııuı onlara layık olmanın biri
cik volu olarak eördiik ve bövle aörmeve. devanı edeceğiz.
••
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Tarihimizde 1980’li yıllar için çok şeyler söylenecek ve
yazılacaktır. Ö zellikle 12 Eylül faşi/ıııi, Tiirk egemenlik
tarihinin bu en son biçimi değerlendirilirken, adı en çok
geçecek güç P K K ve onun E R N K - H R K bayrakları olacak
tır.
12 Eylü l faşizmi P K K 's iz , E R N K 's iz ve H R K ’siz deöerlendirilemevecektir.
c;
*
Şüphesiz bu iki zıt kutup için çok şey söylenecektir.
Ama devrimciler için bu konuda ulaşılacak bir tek hüküm
vardır. B ir taraf alabildiğine karanlık bir faşizmi, diğer ta
rih ise özgürlük ve direnişi temsil etmekledir.
1980’ler. avnı
/amanda P K K 'n in . üzerine *Yüklenen bü+
yük kabuslan kurtulmak için, nefes almak ve güç biriktir
mek amacıyla kıiçük bir hicret hareketine yöneldiği bir ta
rihtir, Ama bunun, birçoklarının durumunda olduğu gibi,
gidip de dönmeyenlerin tarihi olmasına izin verilmemiş:
direnme hareketimize bir kader Vııibi
davatılan
bu uğursuz
/
^
hık. 1980’ler KürdistaıTında •verlebir
edilmiştir.
Gidenler
*
9
erken dönmevi
Hem de büvük
bir *vürek.
w başarmışlardır.
j
>
*
beyin ve fizik gücü gerektiren bir yürüyüşle. Bu hareket,
yüzyılların kara bir zift haline getirdiği yürekleri ve kireç
leştirdiği kafaları parçalayarak, özgiiıiiiğü dağların doruk
larına ulaştırmayı başardı. O nedenle., Kürdistan'm özgür
lük yürüyüşü, Ç in 'in meşhur uzun yiiriiyüşii dc içinde o l
mak üzere, yüzyıllardan akıp gelen birçok benzerlerinden
daha derin bir anlama sahiptir.
D avavı
sıkıntılı durumuna düşmemek,
w kaybedenlerin
w
y
anut avııı
zamanda vahşi
^
> canavara da *venı olmamak için
>
direnmek, direnmek ve yine direnmek gerekiyordu. Yaşamı bundan başka bir yerde aramak, davayı kalkan yapmak
zorunluydu. Yerin altı da. üstü de sonuna dek kullanılmalı:
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dayanma gücü vc yürek şaha kald ırılm alıyd ı. 1980’ler
Kürdistan’ında bu olgulardan, bunların yarattığı gelişme
lerden ve efsaneleşen kahramanlardan çokça bahsedileceği
açıktır. Bu ülkede, ona ihanet etmeden yaşayanlar, bu ger
çekleri giderek daha güçlü bir biçimde dile getirecek ve
onların anılarının gereğini mutlaka yapacaklardır.
Zulümden, işkenceden ve en gelişmiş savaş araçlarından
başka bir şey olmayan 12 Eylü l faşizmi, kendini bir kabus
gibi dayattığında, direniş ve kahramanlık yine P K K ’nin
kuşandığı iki güçlü silahtı. O, ülkenin her yanında bu silah
larla savaştı ve görkemli gelişmeler yarattı. Tarihimizin ta
nık olduğu en büyük direnme olaylarının önemli bir kısmı
bu dönemde yaşandı. D elillerin, Azim elerin, Ahmetlerin
vd.’lerinin Dersim’de, M ardin’de ve diğer alanlardaki bü
yük direnişleri bu dönemde boy verdi. Onbinlerin direni
şinde, Ortadoğu'nun bağrında düşen şehitlerimizin destanı
yaşandı.
Ülkeye dönüşün soylu kurbanları ve kaçınılmaz can be
delleri Şahin yoldaş ve komutasındaki kahramanlardı.
Direnşi yeniden yükseltmek ve bu bayrağı her ne paha
sına olursa olsun doruklarda tutmak için girişilen 15 Ağus
tos Atılım ı, tarihimize daha derin anlamlara sahip yeni di
reniş sayfalan ekledi. Bundan sonra dile gelen, artık Kürdistan’ın gündemine bütün heybetiyle girmiş olan uzun sü
reli halk savaşının kendisi ve onun kahramanlarıdır. Bu ül
kenin topraklarında artık her gün ve her saat yaşanan, ulu
sal kurtuluş savaşımızın ve onun kahramanlarının destanı
dır. Şiirlere, romanlara, resimlere ve türkülere konu olan,
gelecekte de devam edecek büyük gerçekliğimiz artık budur.
Evet, adına çok şey yapılması, örgütler kurulması, sa
vaşlar verilmesi ve zaferler kazanılması gereken şehitler
verdik.
And içtik, onlara sözümüz var.
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Geçmişte şehitlerimizin anılan için yapılanlar, bu şehit
lerimizin anıları karşısında da fazlasıyla yapılacaktır. K u 
rulması gereken örgütler mutlaka kurulacak, verilmesi ge
reken savaşlar mutlaka verilecek ve kazanılması gereken
zaferler mutlaka kazanılacaktır.
îşte; karşısında böylesine borçla yüklü olduğumuz şehit
lerimizden biri de, şehitlerin şehidi Agit yoldaştır.

M ahsum (Agit) yoldaş; özgür halk iradesini
bir kişiye sığdırmanın seçkin önderi
Mahsum yoldaş, başından sonuna kadar, tüm bu şehitler
zincirinin beyni ve yüreği olasını bilmiş, yine tüm halkın
yüreğini ve beynini bir kişiye sığdıracak güce ulaşmış bü
yük bir insandır. B ir kişi, eğer onun niteliklerine ulaşabil
mişse, yücelik ve yiğitlik sıfatlarına layık olabilir. Böylesi
bir gerçekliği yaratmış biri için ölümden bahsetmek ne ke
lim e?
Yaşamın en soylusu içinde erimiş, onun ta kendisi ol
muş biri ölebilir mi?
Eğer yaşam sayısız niceliğin kısa bir zaman aralığında
bir araya gelmesi ise, bunun belli bir süre sonraki adı da
ölümdür denebilir. Am a eğer yaşam, evrenin sonsuz bir
kavranışı ve insan soyunun gelişim halkalarının sonsuzlu
ğu olarak ele alınacaksa, yaşamın bu soylu kavranışını ki
şiliğinde abideleştirmiş birinin ölümünden söz edilemez.
Böyle bir kişiliğe ve öndere sahip olan halkımız da, O ’nun
şahsında gerçekte şanlı bir dirilişe ve ölümsüzlüğe ulaş
mıştır.
Halkımız ve partimiz için anlamı bu olan Mahsum yol
daş, ulusal direnişte partileşmeyi sağlayanların da en ba
şında yer alıyordu. İnanç, inancın örgüt ve eyleme dönüş
mesi O ’nda en soylu bir merhaleye varmıştır. Sanki yarının
özgür halk yaşamımızda sevilecek ve sayılacak ne varsa
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hepsi O ’nun kişiliğinde somutlaşmış, dile gelmiştir. O, bu
günün her türlü inkarcılık ve imkansızlıklar ortamında bile,
“ böyle b ir evladı olan bir halk ve böyle b ir kahramanı y a 
ralan b ir hareket yaşam alı; ile rici insanlık O ’na kendi a ra 
sında mutlaka yer verm eli” dedirtecek bir soyluluğu ve çe
kiciliği temsil etmekteydi.
Bin yılların barbar bir egemenliğine karşı yedi yıl gibi
bir süre bilincini hiç karartmadan, yüreğini hiç susturma
dan, silahını hiç elinden düşürmeden ve yalçın dağlardan
inmeden savaşı sürdürmek az görülen olaylardan biridir.
Bütün bunları yaparken, bir an bile yılgınlığa kapılmak bir
yana, her geçen gün özgürleşen halk ve gelişen öncüye la
yık bir büyümeyi yaratmak yine az görülen bir şeydir.
T C ’nin O ’nu, “ P K K 'n in ce lla d ı” olarak lanse etmesi,
Kürdistan halkının O ’nun şahsında nasıl keskin bir kılıca
sahip olduğunu kendi dili ile itiraf etmesinden başka bir
şey değildir, insan yaşam ında fiziksel imha her zaman
mümkündür. Ama eğer bir insan halkın iradesi ile bütün
leşmiş ve bu iradeyi her koşul altında hakim kılacak bir
güce ulaşmışsa, onu imha etmek asla mümkün olamaz.
Gerçek şu ki, Hz. A li’nin elindeki Zülfikar neyse, M ah
sum yoldaş da halkımızın elinde odur.
Bu kılıç bir kez edinilmiş.
Düşman O ’nu yere düşürmekle, büyük bir zafer kazan
dığını zannedebilir. Ama her zaman olduğu gibi, nasıl bir
yanılgı içinde olduğunu çok geçmeden anlayacaktır.
Silahım ız elimizdedir, hem de bütün parlaklığı, keskinli
ği ve çekiciliğiyle!
Dün olduğu gibi, bugün de bu silahla savaşıyor ve düş
mana amansız darbeler vuruyoruz. Ama bu kılıç, kahredici
darbelerini asıl bundan sonra vuracaktır.
Partimizin ve halkımızın bu eşsiz evladı, aynı zamanda,
yurtseverlikle enternasyonalizmi, bilinçle iradeyi, teroiyle
pratiği, sağıyla sevgiyi, olgunlukla ataklığı, alçakgönüllük-
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le yüceliği tepeden tırnağa birleştirebilen bir önderdi. B ö y 
le bir değeri yaratabilmek, P K K ve Kiirdistan halkı açısın
dan bir zaferdir.
P K K ve halkımız O ’nunla gurur duyuyor.
B iz O ’nun anlamını, “ birinci y ıl şunu, yedinci y ıl da şu
nu yap tı" diyerek niceliklere sığdırma gibi bir duruma düş
meyeceğiz. O ’nun Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin
önderlerinden olarak yaşadığı yedi yıl, parti ve halk direniş
tarihimizde yedi yüzyıla hükmedecek bir yaşamdır. O ’nun
büyük acılar ve çabalarla, engin fedakarlık ve cesaretle yü
celttiği kişiliğini partisine yoldaşlığın, sadakatin en büyük
örneği olarak sunması gibi, eğer yoldaşları da bunun anla
mını ve değerini yeterince kavrayıp, onu başka bir tanıma
uğratmamak ve hiçbir gerekçe ile geriye dönüşü kabul et
memek için gereken olağanüstü çabayı gösterirlerse, bu ki
şiliğin önümüzdeki yıllara böyle yansıyacağı kesindir. M ü
cadele yıllarını nasıl yaşadı, nasıl gelişmelerle dopdolu ge
çirdi, bunları da fazla anlatmayacağız.
O, P K K ’nin zengin mücadele toprağında en erkenden boy
veren, en sağlıklı ve en verimli yetişen fidanlarından biriydi.
1979’da mücadeleye böyle başladı.
1980’de bu fidan toprağa daha derinden kök salarak,
düşman üzerine ataklar yapmaya başladı. Bu yıllarda Bat
man ’da ve ona komşu alanlarda halkımızın direniş tarihini
durdurmaya çalışan feodallare karşı mücadelede artık en
önde yer alıyordu. M H P ’li faşist milislere olduğu kadar,
daha o yıllarda jandarma ve polis zulmüne karşı da doğru
dan saldıralara yönelmekte tereddüt etmedi. Bunu yerel
alandan çıkararak, ulusal bir atılıma dönüştürmek için bit
mek bilmeyen bir çabayla didindi. Yurt dışına çıkış hareke
tini de yine insan emeğinin en soylusunu sergileyerek, en
ufak bir rahatsızlığa düşmeden, yine en ufak bir inançsızlık
belirtisi göstermeden ve ülkeye güçlü bir yeniden dönüşün
umudu ile dopdolu yaşayarak gerçekleştirdi.
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“ Mabede dönüş

hareketinin de en önündeydi.

O, bunu gerçek bir kahramanlık ruhu ve havarilere özgü
bir adanmışlıkla yaptı.
Boylesi bir dönemde ülkeye yeniden dönüş hareketine,
bu kadar büyük bir beyin ve yürek gücü ile karşılık verme
ye başka ne ad verilebilir? Mahsum yoldaşın da başında
yer aldığı yeniden dönüş ve devrimci direnişi yükseltme
atılımı başan ile gerçekleştirildi; ama çok sıkıntılı ve acılı
bir süreç sonucunda; türlü olanaksızlıklar, ihanetler ve sal
dırılar göğüslenerek. Evet O, çok az kişinin cesaret ettiği,
bilinen ilk görkemli yürüyüşü bir grup yoldaşı ile birlikte
başarıyla tamamladı.
Artık, ülkenin ve halkın nabzı ele geçirilmişti. Ama sınır
tanımayan düşman baskılan, ihanetler ve dostluk adına sü
regelen vicdansızlıkların bu nabzı iyice zayıflattığı görülü
yordu. O, bu halkı diriltecek hayat suyunun ne olduğunu
ve bunun hangi kaynaktan alınması gerektiğini çok iyi ta
nımlamış bir hareketin elemanıydı ve bunu artık iyi b ili
yordu.
Partimiz, Kürdistan’ın semalarında bir şimşek gibi ça
kan 15 Ağustos 1984 A tılım fn ı gerçekleştirdiğinde, O, y i
ne en öneydi.
Yürütülen çabaların halk ordusunun nüvesi olarak H R K
biçiminde somutlaşması ve kalıcılaştınlmasında belirleyici
roller oynadı. Bu atılım ile birlikte başlayan yeni kahra
manlık dönemine ve bizzat H R K ’nin kendisine devrimci
rol ve pratiği ile adeta damgasını vurdu.
O, yaşayanları ve şehitleri ile bu dönem kahramanları
nın tartışmasız temsilcisi ve rehberiydi.
Kürdistan tarihinin bu kadar kısa sürede yenilenmesinin,
düşünsel gücün gelişimine bağlı olnıa gerçeğini derinliğine
kavramış ve bu alanda da hayranlık yaratacak bir derinleş
meyi kendi kişiliğinde yaratmayı başarmıştı. Herhangi bir
biçimde düşünme ve yazma değil, mücadelemizin en temel
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ve karmaşık sorunlarını çözüme ulaştırmak için düşünme
ve yazma konusunda büyük derinlik ve emekle gerçekleşti
rilebilecek bir yaklaşım sergilemekteydi.
O, ülkemizde bağımsız ve özgür yaşamın vazgeçilmez
ve dönülemez tek yaşam olduğunu bir kanun düzeyinde
uygulayan, provokasyon ve ihanetlere karşı en amansız tu
lumu takınan bir değerdi.
Birçok güç tarafından tarihimizin adeta olumlu bir özelli
ği gibi kabullenilen mültecileşmeye karşı, ne pahasına olursa
olsun ülke topraklarına kök salmanın en kararlı savunucusu
ve uygulayıcısıydı. Kürdistan tarihindeki birçok örnekte ya
şanan, önderlerin belli direnmelerden sonra mültecileşmeleri
olgusunu acı ve öfkeyle karşılamakta; bu duruma düşülme
mesi için, hiçbir koşul altında ülke topraklarından kopulmaması gerektiği inancının bayraktarlığını yapmaktaydı. O, ay
nı zamanda partimizin bir mücadele ilkesi olan bu inancını
en tutarlı bir biçimde hayata geçirenlerin başında gelmektey
di. Defalarca yurt dışına çıkmasına rağmen O, bu zemindeki
yaşamın bir devrimci için tatminsizliğini derinden duymuş.
Özgürlük mücadelesini ülke topraklarında yükseltmeye olan
büyük özlemini Kürdistan’ın doruklarında yoğunlaştırdığı
mücedelesi ile gidermiş, bu konuda çok soylu bir örnek ser
gilemiştir. Böylecc O, yurtseverliğin ve devrimciliğin Kürdistan’daki ölçütlerinin neler olduğunu, direnişin gelmiş ol
duğu seviyeden geriyi dönülmesi ya da düşülmesinin ihanet
olduğunu, bunu yapanlara yaşam hakkı tanınamayacağını
kendi pratiğiyle çok somut bir biçimde ortaya koymaktaydı.
Mahsum yoldaş, parti anlayış ve taktiğinin hayata geçi
rilmesi ve partileşmenin en yılmaz bir savaşçısıydı.
Bu konuda en yaratıcı, en kararlı ve en verimli çabayı
sergileyen O ’ydu.
O ’nun temsil ettiği parti çizgisine büyük inanç ve bun
dan kaynaklanan yaratıcı ve kararlı çaba olmaksızın, bu
çizginin hayata geçmesi ve hele gelişmesi söz konusu ola
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mazdı. O, çizginin uygulanmasında lafazanlık, amatörlükte
ısrar, sağ yorum lar ve çizg iyi düzenin sınırlarına doğru
çekme anlayış, tutum ve çabalarıyla sürekli mücadele ha
lindeydi ve bütün bunlara karşı takındığı uzlaşmaz tutumla
parti gelişiminin önünün tıkanmasına hiçbir zaman olanak
tanımadı. Özellikle parti yönetim kademelerinde, birtakım
kadrolar düzeyinde ortaya çıkan, sorunları aşma yerine po
lemik yapma, canlı somut pratiğin üzerine yüreme yerine
izahçılığa sapma, şemalara, formüllere sığınmayı sonuna
kadar red ve mahkum etti. Hangi düzeyde olursa olsun or
taya çıkan, işleri geliştirmeme, savaşmama, partinin gelişi
mini tıkama anlayışlarına karşı soylu bir parti savaşçılığı
yürüttü. Parti çizgisini uygulamama durumunda olan öğe
lere karşı, partinin pratik d iren işin i gerçek anlam ıyla
omuzlayan önder bir konum dayatarak, gelişmeyi sürekli
kılmasını bildi.
O, örgütsel inşanın can alıcı bir gelişme döneminde bir
kısım sorumlu kadroda ortaya çıkan yüzeysel, şematik ve
bürokratik eğilimlerin yarattığı tehlikeye önemle eğildi ve
bunun aşılması için yoğun çaba sarfetti. Gerçekte, Özellikle
de bu dönemde parti anlayışına, ruhuna ve değerlerine kar
şı işlenen en büyük bir suç olarak değerlendirdi, işleri kötü
yönetme ve kötü savaşçılığa karşı, taktik ustalığı ve yöne
timde arzulanan bir derinleşme ve yetkinleşmeyi kendinde
yaratarak, en anlamlı bir gelişme yolunu tutturabildi.
Parti Ö nderliği’nin “ güçlü merkezileşme" çağrısına en
uygun ve yeterli cevabı veren de yine O ’ydu. O ’nun pratiği
“ nasıl güçlü merkez olunur” sorusuna gereken cevabı ver
miş ve çözüm yolunu göstermiştir. Bu halen böyle bir çaba
içinde olanların örnek alabilecekleri tek tutum ve tek ölçüt
tür.
O, Parti Önderliği’ne yardım cılığı lafla değil, gerçekten
yük omuzlayarak yerine getirmiş; görevinin adamı olduğu
nu kanıtlamıştır.
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Partiye hep güç veren, onu sürekli rahatlatan kişiliği ile
P K K ’de şekillendirilmek istenilen militan tipin bir simgesi
olmuştur. Tüm militanların ulaşmaları gereken ölçüleri O,
yaşama dönüştürmeyi başarabilmiştir.
Mahsum yoldaş, parti ahlakını temsil etmede, önderlik
ve m ilitanlık iddiasındaki her arkadaşın örnek alacağı bir
mücadele yaşamı sergilemiştir. Yoldaşlarına karşı daima
saygılı ve geliştirici olmuş, temel konulardaki uzlaşmasızhk
ve kararlılığı yanında, hata ve yetmezliklerle mücadelede
olumsuzluğa malzeme sunmayan, sekterlikten uzak, son de
rece olgun ve yapıcı, örnek bir tutum sergilemiştir. En zor
koşullarda bile parti yaşamını zengin ve coşkulu kılmış, ge
lişmede sınır tanımayan kişiliği her türlü bunalım teorisini
ve bunu temsil eden yapıların kofluğunu ortaya koymuştu.
Bu kişilik, kararlılık, yetenek ve özgüç unsurunun bizde
sonsuz bir gelişme gösterebileceğini ispatlamıştır.
Parti çizgisinin doğru ve yetkin uygulanması her türlü
başarının anasıdır.
Mahsum yoldaşın askeri alandaki başarıları bunun en
dolaysız kanıtıdır.
Mücadelenin her alanına olduğu gibi, O ’nun bu alana el
atışı da. derin bir kavrayış ve soylu bir emek temelinde ol
muştur. Mücadelemizin askeri alanına ilişkin teorik, örgüt
sel ve eylemsel çabaları. 15 Ağustos Atılım ı ve en son ola
rak da 1986 Bahar Taaruzu’nda doruğuna ulaştı. Askeri
çizgiyi ve askeri sanatı derin bir biçimde özümseyip uygu
ladı ve yine aynı özle uygulattı.
Şüphe yok ki, büylesi bir yaşam. P K K 'n in bir doruğu,
temel bir ölçütü olarak görülmek ve bir emir olarak uygu
lanmak zorundadır. Eğer P K K de derinleşmek isteniyorsa,
O ’nun bu özellikleri gereği gibi özemsenmeli ve uygulan
malıdır.
Böylesi bir kahramana sahip olmak başlı başına bir de
ğerdir.
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İleride bu konuda çok daha fazla şeyler söylenecek, di
ğer direniş şehitlerimiz gibi bu şehidimizin anlamı da yerli
yerine konulacaktır. Ama ana hatları ile dahi belirtildiğinde
görülmektedir ki, Mahsum yoldaş, partinin teorik ve pratik
gelişiminde sadece bir kilometre taşı değil, birkaç kilomet
re taşı olabilen, bu gücü gösterebilen bir yoldaştır. Parti ve
ulusal direniş tarihini her atılımda önemli bir evreye ulaştı
ran, bunu yaparken de cesaret, fedakarlık, alçakgönüllülük,
olgunluk, gençlik, esneklik, kararlılık vb. gibi parti yaşa
mımızın tüm özelliklerini kişiliğinde temsil eden bir değer
di. P K K ile yüremek ve onunla büyümek isteyen herkes ve
özellikle de O ’nu tanıyanlar, bu kişilği mutlaka çok iyi
kavramalı, O ’nu kendilerinde duymalı ve tüm hücrelerine
kadar sindirmelidirler.
Tüm bunlan belirtirken bir kişiye çok fazla rol ve anlam
atfettiğimiz sanılmamalıdır. P K K ’nin bağrında böylesi de
ğerler yetişmiştir ve yetişmeye devam etmektedir. Şüphesiz
ki, O ’nun bu yüsek kişiliğini şekillendiren en büyük eylemi
ile birlikte direniş tarihimize mal eden, tanrı vergisi özellik
ler veya garipten bir el değildir. O. doğru bir siyasal çizginin
ve onun önderlik ettiği direnmeci bir partiğin eseridir. Söz
konusu olan, olağanüstü bir kişilik veya özelliklerden çok,
parti çizgisinin doğru yorumu ve hayata geçirilmesi ile adım
adım yaratılmış ve biçimlendirilmiş çelikten bir yapıdır.
Evet, P K K de kendisini kanıtlamış böylesi başka kişi
likler de vardır dedik. 1985’in 21 M a yıs’ında kaybettiği
miz Sab ri Gözübüyük(" yoldaşımız da bu kahramanlardan
Sabri Gözübüyiik (Hacı): Adıyaman, 1956. Sabri yoldaşın içinde bulunduğu bir
grup dağlık alanlarda üslenm e çalışm aları yapm ak üzere Adıyaman yöresinde
g ö revle n d irilir. A la n a g itm ekte olan bu grup, b ir hainin ihbarı sonucunda
Bozova'nın kırsa kesiminde 20 M ayıs 1985 tarihinde. Türk ordu birlikleri tarafın
dan kuşatılır. “Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilir Faşist ordu birlikleri
arasında saatlerce çarpışma sürer. Koşulların olumsuzluğuna rağmen son m er
m ilerine kadar savaşan ve düşm ana ağır kayıplar verdiren Sabri Gözübiiyük,
M ehmet Yeşiller (Hıdır). A li Kamber Demir (Bawer), I. Hüseyin Coşkun (M eh
met). Hacı Ahmet Yapıcı (Faik) yoldaşlar, kahramanca direnerek şehit düşerler.
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biridir. O ’nu yitirdiğimizde bir Yunan gazetesinde, hakkın
da, “ b ir halkı küçük yüreğine sığdıran adam ” diye yazıldı.
Bu, bir gazetecinin, daha önce O ’nunla yapmış olduğu çok
kısa bir görüşmeden edindiği bir izlenimdi. Küçük bir gö
rüşme ama büyük bir tanım!.. İşte P K K ’de şekillenen bü
yük kişiliklerin gerçeği buydu.
M ayıs ayı, bu kişiliklerin Kürdistan topraklarını baştan
başa kızıla boyadığı, P K K olgusunun devir açan sarsıntıla
rını dört bir yanda duyurduğu bir aydır. M ayıs ayı, Kürdistan’ın yüce direnişçilerinin, şehitlerinin ayıdır.
Kürdistan tarihini, toplumsal gerçeğini, verilen mücade
leyi ve yaşanan anı iyi duyanlar ve anlayanlar, bu ayda çok
anlamlı ve tarihsel gelişmelerin yaşandığını, büyük zafer
lerle karşılanması gereken kayıpların verildiğini, derin acı
ların duyulduğunu, ama kin ve öfkenin de yeri-göğü sarsan
yanardağlara dönüştürdüğünü bilirler. 1977’lerden bu yana
P K K ve Kürdistan halkı, baharı özelllikle de M ayıs’ı böyle
yaşamaktadır.
Partimizin direniş tarihinde muazzam zorluklarla sava
şıldı. 1977’de Haki yoldaşı, ideolojik olşumun kalıcı bir
pratik atılımına dönüştürülmesi için nefes nefese yürütülen
bir mücadele döneminde şehit verdik. Haki yoldaşın anısı
nı unutturmamak ve adını kitle hareketine yansıtmak için
dişini tırnağına takarak direnen hareketimiz, diğer büyük
şehidini de 1978 M a y ıs ’tnda verdi. Evet, H a lil Çavgun
yoldaş bu mücadelede şehit edildi. Ama O ’nun anısının da
daha sonra Hilvan ve Siverek direnişlerinin yaratılması ile
karşılandığı iyi bilinmektedir. Hilvan-Siverek direniş süre
cinde halkımızın ve partimizin en seçkin evlatlanndan bir
çoklan peş peşe toprağa düştüler. Ama akıttıklan kanları,
Kürdistan’da boy veren bağımsızlık ve özgürlük ağacını
daha da büyüttü ve gürleştirdi.
12 Eylü l faşizmine karşı yaratılan Gap ve Bloka direniş
leri ile onun kahramanları, tarihimizin ancak direnişle geli
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şebileceğini kanıtlayarak, teslim iyet ve ihanete ölümcül
darbeler indirdiler. 1980’lerin başlarında emperyalizmin
bölgeye yüklendiği dönemde devrimde ısrarımızın ve dev
rim ci yaşamımızın bedeli olarak da yine birçok yoldaşımı
zı şehit verdik. Bu şehitler yurt dışında kötü bir mülteciler
grubu durumuna düşmememizin, aksine giderek devrimcileşmemizin kaçınılmaz bedelleriydiler. Am a aynı zamanda
onlar, partimizin uluslararası alanda devrimci bir parti ola
rak tanınmasının da temel ve yeni bir kilometre taşı oldu
lar.
Düşmanın mücadelemizi içten ve dıştan boğmaya ve et
kisiz hale getirmeye çalıştığı bu dönemde, görkemli dire
nişler sergileyerek onun çabalarını boşa çıkaran zindan di
reniş şehitlerimiz, dönemi düşmanın beklentilerinin tam
tersi bir duruma çevirerek, direniş mücadelemizin daha da
boy verip perçinlendiği yeni bir aşamayı başlatmasını bil
diler. Direniş tarihimizin en büyük kahramanlan bu zorlu
zindan direnişleri içinde boy verdi ve partimizin bir kısım
değerli önderleri ve kadroları bu direnişlerde şehit düştü.
Partim iz, onların anılarına, mücadeleyi bir daha sökülüp
atılmayacak bir biçimde ülke topraklannda kökleştirerek.
1983-84 vc daha sonrası atıl imlan gerçekleştirerek karşılık
verdi.
Eğer halkın davası kararlılıkla yürütülecek ve doğal so
nucuna götürülecekse, 12 E ylü l faşizmi gibi bir rejimin
“ kurum laştım . pekiştim , dem okrasiye dönüşü b aşarıyla
yaptım ’’ demesine olanak tanımamak, faşizmin meşrulaş
masına ve rahat bir iniş yapmasına müsaade etmemek ge
rekiyordu.
İşte; 15 Ağustos Atılım ı, bu gidişe “dur” demek için sö
mürgeci faşizmin başında bir balyoz gibi patladı. Artık ye
ni bir dönem açılmıştı. Ama bu büyük direnişler, elbette ki
büyük olanaksızlıklarla boğuşularak ve büyük kayıplar gö
ğüslenerek gerçekleştirilmekteydi.
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Talihsiz 1985 kışı ve sonrasında çok kan verildi. Ağrı
dağıdan D crsim ’e, Adıyam an’dan Hakkari’ye kadar ülke
mizin bütün alanlarında büyük direnişler yaratıldı ve soy
lu kahramanlık örnekleri sergilendi. Tüm bunlara rağmen
partimiz, yaşadığı o büyük acı ve kayıpları, önderlik ettiği
ulusal kurtuluş cephesinin ilanıyla Kürdistan halkının eli
ne bir kurtuluş bayrağı ve silahı olarak tutturmayı başardı.
Sağlanan bu gelişmelerin kesintiye uğratılmaması büyük
önem taşımaktaydı. Düşman, başlatılan atılmın devam ettiri
lemeyeceğine dair umutlar besliyor, bir an önce sonuç almak
için hain pusular kuruyor, gelişen direniş ile öndeleri bu pu
sularda imha etmeye çalışıyordu. Ama bu hareket ve onun
temsilcileri, her dönemin ardını getirmesini ve her zor anı bir
gelişim anına dönüştürmesini biliyorlardı. Amansız bir mü
cadele içerisinde geçen tüm yılların gittikçe güçlenen, sürek
lilik kazanan ve örgütsel bir güce dönüşen yıllar haline geti
rilmesini başarmışlardı. 1986 Bahar Atılım ı ve Agit yoldaşın
son şanlı eyleminde bu gerçek bir kez daha dile geldi.
1986 atılımı, ulasal direnişte ve partileşmede sürekliliği ya
ratan, düşmanın tüm umut ve planlarım suya düşüren bir atı
lımdır. Bunu gerçekleştiren P K K , artık halkın kendisine sonu
na kadar onay verdiği kesinleşmiş ve zaferi garantilemiş olan
bir P K K ’dir. Kurtuluş yolunda artık hiçbir gücün, hiçbir ge
rekçeyle engeleyemeyeceği sağlam bir yürüyüş zemini doğ
muştur. Başlatılan özgürlülk yürüyüşüne daha geniş kitlelerin
katılımı sağlanmış, atılan sık ve pekişmiş adımlarla bu yolda
önemli mesafeler katedilmiştir. Düşman, bu yürüyüşün önünü
kesmek için çok büyük önlemler aldı. Partimize yönelik ola
rak yürüttüğü imha savaşında yüze yakın yoldaşımızı katle
derken, bir kısmını da esir aldı. Milisliği görülmemiş boyutla
ra tırmandırdı ve Kürdistan halkını birbirine kırdırtmak için
her türlü özel savaş yöntemini uyguladı. Yine yurt dışında ve
ülkemizin diğer parçalarında her türlü entrika ve komployu
sonuna dek geliştirdi. 1986 atıltmınm gerçekleştirilmemesi
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için harcanan tüm bu çabalara rağmen. Agit yoldaşın önderlik
etliği bir girişimle bu atılım ulusal kurtuluş cephesinin birinci
yıldönümünde adına yaraşır bir biçimde gerçekleştirildi.
1986 N ew roz’u tarihimizde daha şimdiden seçkin bir
yer edinmiştir. Bu atılımın bağımsızlık mücadelemizde ye
ni bir kilometre taşı olduğuna şiiphe yoktur.
Partimizin geçmişi ve ulusal direniş tarihimiz, daha ba
şından beri düşmanın imha seferlerinin beklediği sonucu
vermesi bir yana, direniş yangınını daha geniş alanlara ya
yıp şiddetlendirdiğini, dost ve düşman tüm güçlere göster
miştir. Sömürgeci cellatların Agit yodaşı vurduklarım ilan
ettikleri günden bugüne kadar yaşanan gelişmeler bile ger
çeğin bu yönünü açıkça gözler önüne sermektedir. Daha
direniş şehidimizin kanı kurumadan Adıyam an’dan Der
sim e. Sason'dan M araş’a vc giderek yurt dışına kadar ül
kemizin dört bir yanında ardı arkası kesilmeyen direniş
atıl imlan gerçekleştirildi. Şüphesiz ki bu, kapsam ve muh
teva bakımından 15 Ağustos A tılım ı’nı çok aşan bir geliş
medir.
28 Mart'tan 28 Nisan ’a uzanan bir ay içindeki eylemle
rin yoğunluğu, yaygınlığı, çapının büyüklüğü ve en az ka
yıpla gerçekleştirilmesi çok açık olarak, artık ulusal direniş
tarihimizin, en seçme önderleri yitirilse bile kesintiye uğra
mayacağım, direniş ateşinin söndürülemcyeccğini, aksine
daha da gürleşeceğini ortaya kovmaktadır.
Şüphesiz ki, tarihimizin bu biçimde gerçekleşmesinde
Agit yodaşın çabaları ve oynadığı rol belirleyici önemde ol
muştur. O'nun fiziksel yit iriliri partimiz ve halkımız için
büyük bir kayıptır; ama parti yaşamımıza yaptığı katkılar,
O nu bireysel maddi bir varlık olmaktan çoktan çıkarmış,
parti ve halk yaşamımızın canlı, yaşayan bir parçası haline
getirmiştir. Bizzat kendi eylemi olduğu kadar. O'nun anısı
na direnen Kürdistan da bu gerçeğin en dolaysız kanıtıdır.
O halde bundan sonrası için nc söylenebilir?
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Parti ve halk A git yoldaşı hep saygı
ve sevgi ile anacak; (T na olan vefa borcunu
Agitleşerek ödeyecektir
Halkımız evlatlarını çok sever ve onlara çok düşkündür.
Toplumun en geçerli kurumu olan ailesi ve onun en değerli
öğesi olan çocukları üzerine adeta titrer; kendisine çok az
şey sunan geri bir ulusal ve toplumsal yapıda halkımız, ev
latlarına, onları geleceğe bağlayan tek bağ gözüyle bakar.
Bunun için de onları iyi bir biçimde yetiştirmek ister. Ço
cukları için mutlaka bir şeyler yapmak halkımızın yaşamının
tek gayesi gibidir. Anlayışla ve saygıyla karşılanması, ama
asla yeterli görülmemesi gereken bir durumdur bu. H alkı
mız, evlatlarını yetiştirmeli, büyütmeli, onları sevgi, saygı
ve bilinçle donatmalıdır. Ama asla bununla yetinmemelidir.
Ülkemiz, tarihsel bir dönemin, bir büyük devrimin mahşe
rini yaşıyor. Burada değerler yücelmek, bu mahşerin gerekle
rini kaşlayacak kadar büyümek zorundadır. Halkımız şimdi
yeni tip evlatlarla karşı karşıyadır. Bunlar yalnız bir aileye de
ğil, bütün bir halka ve ulusa, giderek tüm ilerici insanlığa
mensup olan evlatlardır. Halkımız, bu yeni evlatlarını iyi tanı
malı ve anlamalı; onları kendi evlatlarının da üzerinde tutarak
bağnna basmalıdır. Onlara kendi çocuklarını katmakta tered
düt etmemeli, yeterli olmayan eski evlat anlayışını bu yüceli
ğe, bilince ve kavrayışa mutlaka dönüştürmelidir. Halkımız,
en büyük sevgiyi, ona olan bağlılığını şahadetiyle kanıtlamış
olan bu yeni evlatlarına vermelidir. Şiirini ve ezgisini bundan
böyle onlar için dile getirmeli, adlarını yeni doğan evlatlarına
vererek nesiller boyu yaşatnıalıdır. Onların tüm özlelliklerini
yeni yetiştirdiği kuşağa, bir okul terbiyesi biçiminde mal et
melidir. Artık bütün büyük vatanseverler ve insanlık değeri
onların adlarını ve benliklerini kattıkları bu okullardan yetişe
cektir. KürdistanTn oğullan ve kızlan bu temelde milyonlann
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yüreği ve beyni olmasını bilecektir. I lal kımız, bundan böyle
her gün birkaç kuruş peşinde yitirdiği evlat acılarını değil,
ulusal kurtuluş mücadelesinde her giin daha fazla büyüyen
soylu evlatlara sahip olmanın gururunu duyacaktır.
Evet o, öz evlatların böyle bir gelişim yoluna sokarak
şehitlere olan vefa borcunu mutlaka ödeyecektir. Bunun
için zorlanma nc kelime? O, bunu en büyük gönüllülük ve
içtenlikle yapmak zorundadır. Yüzyılların utancından sıy
rılmak ve insanlık alemi içinde onurlu bir yer edinmek baş
ka türlü nasıl mümkün olabilir?
Halkımız, bu kahraman evlatlarının kendisi için yaptığı
büyiik hizmetlerin bilincindedir. Onların kendisine layık
değerler olduğunu, yaşamlarının kendi yaşamı, taşıdıkları
ahlakın kendi ahlakı olduğunu görmekte ve bilmektedir.
Artık hiçbir güç bu değerlen halkımızın elinden söküp
alamaz.
Bu direniş şehitleriyle halkımız, şimdi her geçen gün
yenilenen ve gelişen bir halk olma gerçeğini yaşamaktadır.
Bu nedenle halkımız, öncülere kendilerine geldiklerinde,
onlan yeni ahlakın ve yaşamın temsilcileri olarak bağrına
basmakta tereddüt etmemektedir vc etmeyecektir de.
Düşman halkım ızı öncüsünden uzaklaştırmaya çalış
makta: onun sesini duymaması, çağrı ve emirlerine uyma
ması için her türlü yönteme başvurmaktadır. Ama hayır!
Halkımız bin parçaya bolünse bile bu alçaklığı kabul etme
yecek; özgürlük şehitlerinin çağrılarını bir emir olarak uy
gulayacaktır. Çünkü o. aydınlık geleceğe ancak şehitlerin
anısına dayanarak, onların gerdiği köprülerden geçerek
ulaşabilecektir.

Partim iz evlatları ve değerli militanları!
Direniş şehitlerimizin anıları, tüm özellikleri, davranış
ları ve sözleri, partimizin bütün mensuplarınca bir çağrı,
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emir ve talimat olarak anlaşılmak ve hayata geçirilmek zo
rundadır.
Daha ilk günden başlayarak direniş şehitlerinin omuzla
rında yükselen partimizin bu acılı ama soylu gelişimi, Agit
yoldaşla birlikte zirveye ulaşmıştır. B ıı. aynı zamanda parti
yaşamı ve ahlakının kendisi, onun tek geçerli yorumu ve
uygulanması, ideolojisi ve pratiğinin doğrulanmasıdır. B u 
gün partiye dayatılacak tek yaşam, mücadelemizin ve parti
binamızın köşe taşlarını oluşturan direniş şehitlerim izin
yaşamadır.
P K K ’nin oluşumunu, onun teorik ve pratik birlikteliğini
iç içe ören temel halkalar işte bu değerlerdir.
P K K , herhangi bir gelişmeyi değil, kanla çizilen bir ge
lişmeyi esas almaktadır.
O, şehitlerin anısına bağlılıktan, öncünün daha ileri bir
yaşamı sergilenmesi ve kendisinde aşama yapmasını anla
maktadır. Bu değerlerin sağ ya da sol, yetersiz ya da hatalı
bir yorumu, en soysuz bir çıkışın ve yaşamın partiye taşırılması anlamına gelir. Bu nedenle, öncülük safında bulu
nanların, kendilerini, şehilerin kanıtlanmış devrimci değer
lerin bir bileşkesi haline getirmeleri zorunludur, öncülerin,
başta direniş şehilerimize karşı ödemeleri gereken görevle
ri geçmişe göre artmıştır. Ama direniş kahramanlarının ya
rattığı kazanımlar nedeniyle, dayanılan zemin de geçmişle
kıyaslanmayacak kadar güçlenmiştir. Her biri yolumuzu
aydınlatan meşale olan bu değerlere sahip olduktan sonra,
yürümek isteyenler için yol artık son derece aydınlanmış
vc kolaylaşmıştır. Fakat bağımsızlık ve özgürlük yoluna çı
kanlar, yürümek, hem de en devrimci tarzda yüremek zo
rundadırlar. Hareket sürekliliğini sağlamak ve çapını bü
yütmek için varılan aşamadan geriyi düşmemek şarttır.
Partimizin militan özelliklerini geliştirmek için, bugün par
timiz içinde büyük bir savaş verilmektedir. En yakıcı sorunla
rımızdan biri olarak kadro ve militanlarımızın taktik komutan
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lar haline gelmesini zorlaştıran birçok engel vardır. Halkımı
zın doğru kararlar alan, uygulayan ve sürekli çalışan bir ko
muta merkezine olan ihtiyacı ortadayken ve yine Parti Önder
liğimiz bunun zorunluluğunu tiim yönleri ile ortaya koymuş
vc partimiz bunu bir karar düzeyine çıkarmış olmasına rağ
men. parti içinde erimemiş, sınıf temelleri, ideolojik ve politik
düzeyleri farklı olan bir kısım öğelerin, içine girdikleri tutum
larla bilerek veya bilmeyerek bunu zorlaştırmaları söz konu
sudur. Oysa, bunca soylu mirası temel alan bir hareket içinde,
değil bunların yaşanması, ona cesaret edilmesi bile kişiyi çok
güç durumlara düşürmeye yeterlidir. O halde, böylesi durum
lara düşmemek, düşülmesi halinde bile son vermek ve bu yü
ce şehitlerimizin kanlarına layık olmak bir emirdir.
Partimiz, önümüzdeki döneme hazırlanmak için içeride
ve dışarıda yoğun bir çaba sarfetmektedir. Özellikle parti
içinde, geçmişini en üst düzeyde değerlendirmeye, hataları,
sevapları, kazançları vc kayıpları ile bir kez daha iyice
kavranmaya çalışmaktadır. İleride yeterince bilince çıkarıl
dığında daha iyi görülecektir ki, sayısız verilerle dolu olan
bu geçmiş, geleceğimizin garantisidir.
Ve arzulanan geleceğe ancak şehitlerimizin anılarına da
yanılarak varılabilir.
Partimiz önümüzdeki dönemde bunları bir yaşam ilkesi
olarak konferans ve kongre kararları ile parti yasaları hali
ne getirecek; şehitlerimizin yaşamları, direnişleri ve anıla
rını mücadelenin her alanında çözümleyici tek güç ve ölçüt
olarak geliştirmeye devam edecektir.
Diğer şehitlerimizin olduğu gibi, içinde bulunduğumuz di
renme döneminin önderlerinden Mahsum yoldaşın yaşamı ve
mücadelesi de bu konuda hayati derslerle doludur. 1^80 ve
özellikle 15 Ağustos sonrası direnişimizi yeterince vc doğru
değerlendirebilmek, aynı biçimde gelecekte dayanılacak güç
kaynaklarımızı vc yönelimlerimizi sağlıklı bir biçimde belir
leyebilmek için, her şeyden önce pratikte kendini kanıtlamış
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değerlerimizi, şehitlerimizi doğru ve yeterli bir biçimde anla
mak, yorumlamak zorunludur. Mahsum yoldaş, açık ki çok
iyi anlamamız gerekenlerin başında gelmektedir.
O halde Agit yoldaşta somutlaşan nedir?
Her şeyden önce O, silahlı direnişimizin en önde gelen
bir önderi ve kurmayıydı; O ’nun bu alandaki faaliyetleri,
son ana kadar geliştirmeye çalıştığı tüm devrimci faaliyet
lerin başında geliyordu. Partinin silahlı kuvvetlerini oluş
turma ve geliştirme çalışmaları gereğince Agit yoldaş, e lli
nin üstünde kişinin örgütlendirildiği bir birimi de komuta
ediyor ve son aylarda sürekli bir savaş içerisinde geliştir
meye çalıştığı bu birim faaliyetleri ile silahlı direniş prati
ğini derinleştirmeye çalışıyordu. Ortaya çıkan gelişmeler
ve yaratılan kazanımlar, bu pratiğin gücünü ve doğruluğu
nu kanıtlamıştır. Bundan sonra yapılması gerekenler, bu
kanıtlanmış pratiğin kendisi tarafından ortaya konulmakta
dır; Kürdistan’daki devrimci savaş birlikleri, artık, sayıları
ellinin üzerinde seyretmesi gereken bölük seviyesindeki
partizan birlikler halinde ülkede adım adım geliştirilmek
ve yaygınlaştırılm ak zorundadır. Bu, yürüttüğümüz dev
rimci savaşın gerçeklerinin dayattığı bir zorunluluk olduğu
kadar, Agit yoldaşın bir emri ve O ’nun anısına bağlılığın
bir gereğidir. Kendi yaşamı ve pratiğinde bunu gerçekleş
tirmiş bir önderin anısına başka türlü cevap verilemez.
İkinci olarak, O, savaşımızın içinde gerçekleştirdiği bü
yük zorlukları ve olumsuzlukları tam bir cesaret ve engin
coşku kaynağına dönüştürmeyi başarmıştı. O ’nu kendi pra
tiğinde gücünü ve geliştirici özelliğini kanıtladığı bu savaş
üslubu, önderlik iddiasındaki tüm devrimci kadrolar için
vazgeçilmez önemdedir ve mutlak suretle kazandıran bu
üslubu kendilerine mal etmeleri gerekir. Yoldaşlarına saygı
ve sevgiyle dolu, onlara sürekli cesaret veren ve coşturan
bir önderlik, en büyük ilerletici öğedir. Ö halde, devrimci
yaşamı kendi şahsında bu kadar çekici kılmış olan Agit yo213

dasımmn anısı, hu konuda da ûereüı mutlaka yerine uetirilmesi gereken bir emir olarak anlaşılmalıdır.
Üçüncü olarak Agit yoldaş, teoriyi hayatın gerçeklerine
ııygun olarak yorumlamayı, onu yaratıcı biçimlere dönüş
türmeyi başarmış bir yoldaştır.
Son yazılarında açıkça görülebildiği gibi. O, Kürdistan
devrim inin gelişimine uygun olarak kendi gelişim ini de
adım adım yaratmış ve gereken yetkinleşmeyi sağlamıştır.
B ir başka deyişle O, teori ve pratiği en anlamlı bir biçimde
birleştirebilen önderliğin seçkin bir temsilcisidir.
Önderlik iddiasında bulunanların, O ’nun şahsında gör
meleri vc kendilerinde de somutlaştırmaları gereken en te
mel özelliklerden biri de budur. Teori vc partiğin doğru
birliği, kaynaştırılması, onun sağ ve sol yorumlardan kurta
rılması ve bütün bunlarda derinleşme olmaksızın, devrim 
ciliğe, önder niteliklere ve başarılı faaliyetlere ulaşmak
olaııasızdır. O nedenle, bütün partililerin, Agit yoldaşın ba
şarıyla temsil ettiği bu özelliği kendilerinde yaratmayı vc
yetkinleşmeyi bir emir olarak anlamaları zorunludur.
Dördüncü olarak, partiyi koruma, provokaıif ve tasfiyeci ça
balara karşı
* tutum konularında da O, *yine en kararlı, ezici ve
sonuç alıcı bir pratik sergilemiştir. Agit yoldaş, hangi zeminde
ve hangi düzeyde onaya çıkarsa çıksın tasfiyeci, bozguncu ve
yıkıcı faaliyetlere karşı anında tavır koymakta tereddüt etme
miş: bunu kararlılıkla uygulayabilmiştir. Elbette ki. partimizin
tüm kadroları da bu özelliklerle savaşmalı. düşmana ve yıkıcı
çabalara karşı sonuç almada O nun temsil ettiği kararlılık ve
yetkinliği kendilerinde yaratmayı başarabilmclidirler.
Agit yoldaşta somutlaşan diğer bir özellik, Kürdistan
koşullarında gerçek anlamı ile sahip olunması, derinleşme
si ve yüceltilmesi gereken eıı temel özelliklerden biri olan
büvük
m
f
*yurtseverliktir.
1985 Newroz*unda kaleme aldığı anı yazısı. O ’nun bu
yanını çok etkileyici bir biçimde dile getirmektedir. Ama

O'nun deıin ve soylu yurtseverliği kendini en çok Ki.irdi.sla ırııı bağrına ve halkımızın kollarına düştüğü an ortaya
koydu. Sömürgeci cellatların öldüğünü belgelemek için ya
yınladıkları resimleri. O ’ıııın kutsal Kürdistan topraklarını
kucaklayışındaki sıcaklığı belgelemekte, son tarihsel eyle
minden duvduöıı
huzur ve rahatı sergilemekte,
ülke ve halk
« w
suğruna şahadetin en anlamlı çağrısını yapmaktadır.
Evet, şatlarımızda bulunan herkes, ülkemiz ve halkımızı
0 nun gibi sevmeli ve değerlerimize O nun gibi bağlı o l
malıdır. Bu, O 'ııuıı anısına bağlılığın en temel koşuludur.
Tüm partililerin direniş şehitlerimize karşı büyük bir ve
1a boı cıı vardır.
Biz bugünkü direniş gücümüze temelde onların çabaları,
gösterdikleri fedakarlık, cesaret ve hayatlarını feda etmele
ri pahasına ulaştık. Halkımız, bugün yine onların sayesinde
adım adım çağımızda ad yapacak bir direnişçi konuma gel
miş. büyük bir ilerleme ve atılım göstermiştir. O halde bu
kuzmmların değeri çok iyi bilinmek zorundadır.
Parti ailemizin bu en seçkin evlatlarım yüreklerimizin
derinlerine gömecek, aydınlık bilincimizde daima canlı tu
tacağı z.
Onlarla düşünecek, onlarla duyacağız.
Böylece onları, her an, her saat mücadelemiz ve büyük
geleceğimiz içinde yaşatacağız. Bugün direniş savaşımızın
gelip dayandığı taktik hal olan "halkım ızın cephe içinde
örgütlenmesi. gerilla ordusu içinde savaştın İm ası' görevi
ni. ülkeye, halka ve devrime bağlılığın bir gereği olarak da
yerine getirmek sorumluluğu ile karşı karşıyayız.
Bu bilinçle yürütülen hazırlıklar, ordu örgütlemesinin ya
nılıl ması vönünde lıızla ilerlemekte: halkımızın kendi öz örgiiıü ile bütünleşmesi için, askerlik yasası çıkarma vb. ted
birler de içinde olmak üzere, gerekli araç ve yöntemler ge
lişin ilmektedir. Gerilla ordusunun yaratılmasını gündemine
koymuş olan partimiz, bunu, parti çekirdekleri etrafında

örülecek bir ulusal direniş cephesi ile iç içe yanılma çabala
rını yoğunlaştırmış bulunmakladır. Bütün partililer, ayııı za
manda büyük şehitlerimizin vasiyetlerinin de yerine getiril
mesi olan bu görevin gereğini mutlaka yapacak, buıuın bi
linç ve sorumluluğu ile dopdolu yaşayacaklardır.
Partimizin, önümüzdeki dönemde vgerçekleşecek
konle5
>
rans ve kongresi, ulusal kurtuluş cephesinin örgütsel inşa
sının yükseltilmesi için gerekli çalışm aları yapacak, ku
rumlaşmanın
tedbirlerini w
geliştirecektir.
Önümüzdeki dö>
*
k
nem. bu görevleri gerçekleştirmek bakımından en verimli
biçimde değerlendirilecektir.
9

C.

Halkımızın silahlı kuvvetlerinin de yine bu esaslar dahi
linde daha ileri bir örgütlenmesi
ve eğitimi
için
gereken
wc.
/
C
planlamalar yapılacak: doğru ve yeterli bir uygulama için
gerekli araçlar şimdiden hazırlanacaktır.
Parti faaliyetlerinin
bö\ leşine esaslı temellerde cgelişimi*
>
ne paralel olarak, ittifaklar meselesinde de olumlu ve ciddi
gelişmelerin sağlanacağı kesindir. Önümüzdeki dönem ge
lişmelerinin beklenen doğrultusu içinde, içte cephe teme
linde ittifaklar gelişirken, dışta da her zamankinden daha
özgür ve bağımsız koşullarda dost ilişkiler oluşturulmaya
ve derinleştirilmeye devam edilecektir. Partimiz, bu yönlü
gelişimini sürdürürken, kendi iç örgütlenmesini de asla ih
mal etmeyecektir. Direniş şehitlerinin kaybını karşılamak
için daha fazla kadro eğiterek, mücadeleyi ileri boyutlarda
göğüsleyebilecek yeni kadro adayları oluşturup hazırlaya
rak örgütsel inşasını hızla tırmandırmaya devam edecektir.
Partimiz bunu her türlü bozgunculuk sağ ve sol sapma ile
mücadele temelinde gerçekleştirecek: çizginin örgütlenme
sini, güçlü bir denelim ve uygulama ile güçlendirerek yü
rütecektir.
Halkımızın ezici çoğunluğu
ulusal
> W
* tarafından onavlanan
w
kurtuluştaki önderlik rolü her zamankinden daha fazla açı
ğa çıkmış olan partimiz, işbiıiikçi-reformist akımların teş
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hir ve iççi il im daha da geliştirecek,
devrimciliğe wyakınlık
*
V

w

gösterenleri direniş sallarına kalmak için gerekli tüm t a 
birleri alacaktır.
Altından kalkılamayacak aşırı çıkışlardan mümkün o l
duğu kadar kaçınılacak; ama partimizin bugünkü pralik ge
lişmesinin gerisinde olmayan, onu özümseyen ve partiye
egemen kılan bir pratik hat esas alınacaktır.
İşte, direniş şehitlerimizin anılarına ancak böylesi dönü
şüm ve gelişmeler sağlanarak ve yine ancak PK K -ER N K IIR K silahları en güçlü bir biçimde konuşturularak karşılık
ve.nlebeceği artık lam bir kesinlik kazanmıştır. Bunun de
lin bilinci ve sorumluluğu ile hareket eden tüm partililer,
omuzlamış bulundukları görevleri mutlaka başarı ile yerine
getirecek, direniş şehitlerimizin yaşamlarını kendi yaşam
w pratiklerinde bir emir olarak uygulayacaklardır.
I:ıı basta Parti Önderliğimiz olmak üzere tüırı parti. Aüit
yodasın
salısında
somutlaşan
bu emredici özellikleri biiitın
•
>
ı
>
partiye, egemen kılmak, bunu cephe ve ordu silahlarıyla
mm halkımıza mal etmek ve şehitlerimizin uğrunda değerli
yaşamlarım feda ettikleri ulusal kurtuluş davamızı her ne
pahasına olursa olsun zafere götürmek için hiçbir engel taummavacaeı
•
V
^volıındaki andımızı bir kez daha yinelemeyi,
•
başta Agit yoldaş olmak üzere, tüm direniş şehitlerimizin
anılarına bağlılığın bir gereği olarak görmektedir.
P>S2 Nevvıoz’unda Mazlum yoldaşın anısına karşı söy
lediğimiz. bağlılık andının gereğini esas alan O ’na görkem
li pratiği ile direnişiyle cevap veren ve bunu 1
iü /

Nevv-

ıında doruğa ulaştıran Agit yoladaşa, yine öyle bir aııd-

l.ı seslenir ve anısının gereğini mutlaka yerine getireceği
me dair söz veririz.
O. her zaman ulusal direniş mücadelemizin kahramanlık
döneminin sembolü olarak anılacaktır!

Maviş 1986
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Ve A git
Mahsum Korkmaz

Komutan Agit; Kürdistan ulusal direniş mücadelesi bo
yunca, sömürgeciliğe ve feodalizme karşı, P K K önderli
ğinde gelişen devrim ci direnişi çeşitli düzeylerde temsil
ederek, direnişin en ön saflarında yürümüş, halkımıza ve
mücadelemize yönelik her türlü saldırıya kararlılıkla göğüs
germiş, mücadeleye yönelik birçok tehlikeyi bertaraf et
miş, büyük bir komutan olduğunu birçok sefer pratiğinde
ispatlamış büyük bir kişilikti.
Komutan Agit aslen Silvanlı olduğu halde, henüz genç
yaşlardayken ailesinin Batman'a yerleşmesiyle, burada bü
yümüş ve ilk devrimci çalışmalara burada katılmıştır.
Büyük önder Mazlum Doğan’m çabalan sonucu, partiy
le ilk ilişki kuranlardan biri olan komutan Agit, o dönemede Batman'ın siyasal ortamını, kendisini partiyle ilişki kur
masının neden vc biçimlerini, partiye sunduğu bir raporun
da, kısaca şu cümlelerle ifade etmektedir:
“ Yurtsever düşüncelerin yaygın olduğu b ir yöreden (S il
van) oluşum, Türkiye devrim ci hareketinin etkisi, insancıl
duygulara sahip olmam ve ile rici aydın-gençlik kesimiyle
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olan bağım gibi etkenler devrim ci olmamda rol oynadı...
D evrim ci hayata atılmam hareketimizle başladı. Daha ön
celeri devrim ciliğe karşı bir sempatim vardı, fakat herhan
gi bir siyasi hareketle ilişkim olmadı... Hareketimizle iliş 
kim, 1V77 yılınd a başladı. Dernekler etrafında kimilenen
aydın-gençlik arasındaki saflaşma sonucu meydana gelen
siyasi grup ayrışm alarında, hareketimizin ih tilalci yapısına
olan ilgim ve yakıtı arkadaşlarım ın çoğunun ortak düşün
celerde olması, beni diğer reformist ve sosyal-şoven grup
la ra karşı hareketim izin yanında yer alm aya ıttı. D aha
sonraları bu atılım ı araştırm alarım sonucu, b ilin çli olarak
sürdürdüm.
_
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Komutan Agit, ilk devrim ci çıkışım Kürdistan ulusal
kurtuluş mücadelesine karşı yoğun saldırılar ortamında
yaptı. Bu nedenle komutan Agit'in devrimci olarak doğuşu,
böylesine soylu bir doğuştur. O, daha sonraki bütün müca
delesinde daima direnişin başında yer alarak, giderek daha
güçlü bir kişilik haline geldi.
Komutan Agit, ilk çalışmalarına, devrimci olarak doğuş
yaptığı Bataman'da başladı. O, içerisinde doğduğu ortamın
bütün olumsuzluklarına karşı, yoğun bir savaş açarak bü
yük gelişmeler sağladı. Her şeyden önce 1977-78'ler döne
minde, sosyal-şovenizm ve reformist küçük-burjuva m illi
yetçiliğiyle müthiş bir savaş sürdürerek, bu güçlerin yü
zündeki sahte maskenin indirilmesine, başta gençlik olmak
üzere halk kitlelerinin bu güçlerin peşinden gitmesinin en
gellenmesine katkıda bulundu. O, daha bu eylem liğiyle bü
yük bir halk önderi olduğunu ispatlamıştı. Bu güçlerin bir
yığın oyununu boşa çıkarmış, halkın bağımsızlık ve özgür
lük davası etrafında toplanmasında büyük çabalar sarfetmişti.
1979'lara gelindiğinde, nüfusu onbinin üzerinde olan
Batm an işçi sınıfını devlete karşı örgütleyerek işçilerin
ekonomik taleplerinin yerine getirilmesine katkıda bulu
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nur. Her yıl 1000'in üzerindeki işçi alim ini, devrimci işçi
komitelerinin inisiyatifine geçirmiş, bir devlet işletmesi
olan T PA O ’da işçi hakimiyetini gerçekleştirmişti. Yine bu
yılın sonlarına doğru gerçekleştirilen belediye seçimlerin
de, aktif bir çalışma sürdürerek, sağcısıyla, solcusuyla bir
çok gücün karşı çab asına rağm en, P K K ad ayı E d ip
Solmaz'ın kazanmasında büyük bir rol oynayarak, onbinlerce insanın desteğini sağlamıştır.
Komutan Agit'in önderliğinde partimizin sağlamış oldu
ğu bu muazzam kitlesel gelişmeyi sindiremeyen sömürge
ciler ve yerel gericiler, partimizin işçi sınıfını olduğu gibi,
bütün kitlenin desteğini alarak belediye seçimlerini de ka
zanmasına ortak bir komployla cevap vererek Edip yoldaşı
katlettiler. Bu olayın da Batman direniş tarihinde büyük bir
yeri vardır.
Sömürgeciler ve yerel gericiler, halkımızın belki de tari
hinde ilk sefer kullanmış olduğu özgür iradesine kurşun sı
karak, devrim ci gelişm eyi durdurmak istemişlerdir. Bu
noktada da büyük komutan Agit'e büyük görevler düşmek
teydi. O, her türlü devrimci göreve olduğu gibi, bu görev
lerine de büyük bir sorumluluk duygusuyla sahip çıktı.
Edip yoldaşın katilerinin 9 giin gibi kısa bir sürede ceza
landırılmasını sağladı. Bu temel üzerinde. Raman ağalarına
(Faxro Ağa) karşı görkemli bir direniş başlatarak bu güru
hun otoritesini sıfıra indirmiş; uzun yıllardan beri Batman
halkının başına bela olan bu güruhun ezilmesinde büyük
komutanlık örnekleri sergileyerek, halkı bu beladan kurtar
mıştır.
Komutan Agit'in bu dönemdeki önemli bir hamlesi de
bu direniş etrafında, mücadelenin silahlı biçim iyle kıra ta
şınmasında aktif bir rol oynamasıdır. Mücadelenin kıra taşırılması nüve halinde gerçekleştirilmiş olsa da, bugün kır
sal alanda yükselen görkemli direnişten, o zamanki çıkışın
anlamı çok daha iyi görülmektedir.
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Komutan Agit, bütün bu gelişmelerden sonra, halk sava
şı yolunda daha büyük atılından gerçekleştirmek için, ide
olojik, politik her alanda daha iyi hazırlanmak üzere, parti
nin çağrısı üzerine 1980 Ocak ayında Lübnan'a. Filistin
kamplarına gitti. Yedi aylık bir eğitim sürecinden sonra,
tekrar büyük umutlarla, büyük bir sorumluluk duygusuyla
ülkeye döndü. O, ülkeye döndüğünde mücadele büyük
oranda dağlara taşınlmış, direniş bu alanda sürdürülmek
teydi. Ancak genelde olduğu gibi, komutan Agit’in sorum
luluğunu üstlendiği Batman bölgesinde de derin bir örgüt
sel kriz yaşanmaktaydı. B ıı dönem, aynı zamanda 12 Eylü l
faşist rejiminin işbaşına gelmesinin arefesi olan bir evredir.
Agit, bu durumun bilinciyle soylu çalışmalar içerisine gir
miş, geniş bir alan üzerinde çalışma sürdürerek mücadele
ye belli bir nefes aldırmayı başarabilmiştir. Aynı zamanda
partimizin geri çekilme taktiğine yöneldiği bir süreç olan
bu aşamada O, kadroların korunmasında, yurt dışına taşı
rtmasında, güvenliklerinin sağlanmasında önemli görevler
b aşararak , cu n ta k o ş u lla rın d a b ile , 1981 P a rti 1.
Konferansına kadar içeride direnişin başında bulunmuştur.
Bu süreçte, sayısız tehlikeyle karşı karşıya gelmişse de her
seferinde büyük bir ustalıkla tehlikeleri atlatmasını bilmiş
tir. Bu tehlikelerden biri de Kemal Pir yoldaşın yakalanmasıydı. Komutan Agit, Kemal P ir le bir bölgeden diğer bir
bölgeye giderken karşılaştığı düşman güçlerle çatışmaya
girmiş, arabadan atlarken omuzu ve kolu kırıldığı halde
düşman askerleriyle çarpışarak kurtulmayı başarmıştı.
Komutan Agit, uzun süre içeride çalışmaların başında
kaldıktan sonra. Parti 1. Konferansına katılmak üzere ikin
ci kez yurt dışına çıktı. Konferansta partiye sunduğu uzun
raporunda, bulunduğu bölgeden başından beri sağlanan
devrimci gelişmelerin bir değerlendirmesini sunarak parti
yi aydınlattığı gibi, parti sorunlarının çözümüne de önemli
katkılarda bulundu. Burada kaldığı kısa süre içinde kadro
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eğitim faaliyetlerine katıldı. Kadroların siyasi ve askeri
yönden pratik olarak eğitimine katılan komutan Agit, "S a 
vaş, Ordu ve Ayaklanma Üzerine" adlı bir eğitim broşürü
de hazırlayarak kadroların eğitiminin derinleştirilmesine
katkıda bulunur. O dönemde, kendisini dışa vurmaya baş
layan tasfiyeciliğe karşı da mücadele veren komutan Agit,
değerli çabaları sonucu kadroları bu tehlikeden korumayı
başardı. Aynı dönemde, Parti Merkez Komite aday üyeliği
ne de getirilen komutan Agit, kadroları, hataları temelinde
eğitme, her türlü sağ ve sol sapmaya karşı korumada de
ğerli hizmetlerde bulunur.
Konferans sonrası Lübnan'da bir müddet kaldıktan son
ra, parti tarafından Güney Kürdistan'a gönderilen ve orada
ülkeye yeniden dönüşün ön hazırlıklarını yapmaya başla
yan komutan Agit, Güney ve Doğu Kürdistan sahasındaki
bütün devrimci görevlerin sorumluluğunu üstlenerek bü
yük bir coşkuyla koyuldu. Sürdürdüğü çalışmalarla kısa bir
sürede, politik, örgütsel, teknik bir yığın kazınım elde ede
rek, pratik hazırlıkların temel taşlarını döşedi. Burada da,
kadroların eğitim faaliyetlerine büyük bir özveriyle katıla
rak, pratik mücadeleye hazırlanmada büyük çabalar sarfeder. B ir yandan alandaki bir yığın politik güçle ilişki ge
liştirirken. diğer yandan partimizin cephe gerisi üslenmesi
ni yarattı. Aynca, bir yandan örgüt içinde kendisini daha da
ele veren ve o alanda, Süleyman provaktöriinün şahsında
somutlaşan, kadrolarda zihinsel tahribat, kaos, moral bo
zukluğu yaratma yönündeki tasfiyeciliğe karşı dururken,
bir yandan da ilkel m illiyetçiliğin, küçük-burjuva uzlaşma
cılığının yaratmış oldukları bulanık ortama karşı aktif bir
mücadele yürüttü. Böylece O, Güney Kürdistan ile Kuzey
arasında güçlü bir bağ yaratarak önemli bir gelişmenin
sağlanmasına yol açtı. Bu arada kadroların eğitimine katkı
da bulunan “ D evrim ci Çalışm ada Yanlış A nlayışların Eleş
tiris i” adlı broşürü de yazdı.
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1982 sonlannda, esasen de 1983 baharında, ülkeye yö
nelik pratik faaliyetlerini başlatması sırasında komutan
A g it, bu birim lerin hazırlık faaliyetlerine de katılarak,
Kürdistan'ın birçok bölgesine devrim ci öncü birim lerin
ulaştırılmasında aktif rol oynadı. O, bu sırada faşist Türk
ordusunun Güney Kürdistan'daki güçlere “ Türk saldırısını
yaygın b ir gerilla savaşı ile karşılam a” çağrısı yaparken,
diğer yandan Kuzey Kürdistan'a geçerek, sınır üzerindeki
aşiretleri P K K bayrağı altında böyle bir savaşa katmak
üzere, yoğun ilişki ve temaslara geçer. Ancak hem Güney
Kürdistan'daki güçlerin teslm iyetçi-uzlaşm acı tavırları,
hem de Türk ordusunun pişman olmuş bir edayla geri çe
kilmesi böyle bir gelişmenin sağlanmasını durdurmuştur.
K o m u tan A g it bu tarih ten

sonra, artık

Kuzey

Kürdistan'da öncü birimlerin başına geçerek faaliyetlerine
buradan devam eder. Bu dönem, ülkeye yenden dönüşün
yapıldığı ve ülke zemini üzerinde örgütsel inşanın başladı
ğı bir dönemdir. Komutan A git üslendiği Botan bölgesi,
ulusal kurtuluş savaşında son derece tarihi rol oynamaya
aday bir bölgeydi. Nitekim günümüze kadar sürdürülen
devrimci savaşım, bunun böyle olduğunu ispatlamıştır.
Botan bölgesi, Kürdistan savaş tarihinde son derece
önemli bir yere sahip olmakla birlikte, savaşın geliştirilme
si açısından, bağrında bir yığın olumsuz özellik de taşıyor
du. Her şeyden önce bölge, her açıdan Kürdistan’ın en geri
bir alanını teşkil etmekteydi.
Komutan Agit, Botan'da silahlı mücadeleye geçme, bu
temelde halk savaşı yolunda ilerleme sorumluluğunun ye
rine getirilmesi konusunda direnişin başında yer alır.
O, başta Botan bölgesinin çeşitli alanlarında olmak üze
re, ülkenin birçok stratejik alanına öncü birimlerin yerleşti
rilmesinde aktif rol oynayarak pratik yönlendirmeyi üstlen
miş, bu yönde önemli başarılar göstermişti. Bu zemin üze
rinde kendisinin aktif yönlendiriciliğinde sürdürülen dev
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rimci çalışmalar sonucu, kısa sürede kitlelere beli bir bilinç
götürülmüş; propaganda ve ajitasyonla, salt dar çevrelerle
sınırlı kalınmayarak, geniş kitleler uyandırılmış; büyük bir
kitle desteği sağlanarak belli örgütlülüğe ulaşılmış; keşif,
istihbarat vb. teknik hazırlıklar yönünden epey bir mesafe
katedilmiş; örgüt birimleri kendi içinde bir bütünlüğe ka
vuşturulmuş; yaygın bir eylem liliğe girişmenin hazırlıkları
esas itibariyle tamamlanmıştı.
Komutan Agit, tüm bu görevlerin yerine getirilmesinde,
sadece düşüncede bir yönlendiricilik yapmakla yetinm e
miş; O, her gün, yüksekliği 4000 metreye varan birkaç dağ
teperek, faaliyetlere bizzat katılarak pratikte de önderlik et
miş, devrimci öncülüğün kıstaslarını kendi pratiğiyle orta
ya koymuştu.
Birbuçuk yıl süren bu hazırlık döneminden önemli so
nuçlar almıştır komutan Agit. Hazırlıklar esas itibariyle yeterliydi ve bu biçimde devrim daha fazla ileri götürülemezdi. Devrime atılım yaptıracak bir çalışma biçimine yönel
mek gerekmekteydi. Önceki biçimlerle örgütsel tıkanıklık
aşılamazdı. Bu biçim altında yapılacak işler esas itibariyle
yapılmış, alınması gereken sonuçlar alınmıştı. Mücadele
ye, silahlı biçimle müdahale etmeden yaşanabilir, ama bir
milim ileri gidilemez, devrimci gelişme sağlanamazdı. Ter
sine çürüme, yozlaşma gelişecek, oportünizm başgösterecekti. Ve nihayet böyle bir gelişmenin ucu, örgüt içindeki
küçük burjuva unsurlarda boy vermeye başlamıştı. P K K ,
bu tehlikenin öngörüsü ve bir atılım yapmanın gereğiyle
hareket ederek, 1984 baharında pratik içerisindeki kadrola
rının belli bir kesiminin katıldığı bir toplantı düzenleyerek,
çalışmaların sonuçlarını değerlendirmiş, içerisine girilecek
yeni dönemin özellikleri ve çalışma tarzı konularını kadro
lara özümsetmişti.
B u toplantıda komutan Agit, pratiği güçlü bir biçimde
değerlendirerek, partiye önemle “ eylemsel bir atılım yap
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ma” önerisinde bulunur. Önerinin gereklerini genişçe izah
ederek yeni sürecin bir atılım süreci, güçlü bir halk savaşı
süreci olm asının zorunluluğunu belirterek, 15 Ağustos
Atılım ı'nın kararlaştırılmasında peşin katkılarda bulunur.
Dışarıdaki hazırlıkların yönü, bu biçimde belirlendikten
sonra, tekrar Botan’a dönen komutan Agit, 15 Ağustos
Atılım ı'nın hazırlıklarını içeride sürdürerek üç ay gibi kısa
bir sürede, birimlerin yeniden toparlanması, örgüt bağları
nın daha güçlü bir biçimde düzenlenmesi, örgütsel merke
zileşmenin sağlanması, teknik hazırlıkların hızlandırılması,
eylem ci bir savaşçı birikimin sağlanması, m ilis gücünün
derlenip hazır hale getirilmesi, ajan-muhbir yapıya peş pe
şe darbe indirilerek geriletilmesi ve bütün bu hazırlıklarla
birlikte, bir eylem planlamasına ulaşılması görevlerini ba
şararak, Botan örgütünün eyleme hazır bir yapıya kavuştu
rulmasında belirgin rol oyııar.
15 Ağustos arefesinde P K K Merkez Komitesi üyeliğine
seçilmiş olan komutan Agit, bu arada H R K 'n in Merkez
Konseyi'ne de seçilerek, kurulan ilk H R K birliklerden ” 14
Temmuz S ila h lı Propaganda Takım ı” , ilk eylem ini, 15
Ağustos Atılım ı'nın en güçlü eylemi olan Eruh baskınıyla
gerçekleştirdi.
15 Ağustos eylemlerinin hemen ardından komutan Agit,
bir yandan Beytüşşebap'ta, bir yüzbaşı komutasındaki as
keri birliği, yüzbaşı da dahil olmak üzere arabasıyla birlik
te imha etmek, Şımak'ta, jandarma birliğine saldırarak ço
ğunu öldürme ve yaralama, Uludere’de, ajan-muhbircileri
cezalandırma, Eruh'ta milis yapıya büyük bir darbe indiren
eylem lerin planlama ve örgütlendirilm esiyle uğraşırken,
bir yandan da s ila h lı b irim le rin başında 15 Ağustos
A tılım ı’nın yarattığı ortamı, sürdürdüğü propaganda ve ajitasyon fa a liy e tle riy le örgüte dönüştürme, kitlelere 15
Ağustos Atılım ı'nın anlam ve önemini kavratarak, kitlele
rin bilinçlendirilmesini sağlama, bu zemin üzerinde örgüt
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lendirilmiş güçlü bir kitle desteği yaratma, örgüt gücünü
büyütmek için mücadeleye yeni savaşçı ve kadro adayları
katma, bizzat silahlı birimleri kazanımlar ve muhtemel ge
lişmeler doğrultusunda eğitme ve nitekim güçlü bir yapıyla
bir silahlı savaşım sürdürme faaliyetine girişti.
Komutan A git bütün bu faaliyetleri başarıyla sürdüre
rek, geniş kitlelerin bilinçlendirilmesini, örgütlendirilmesini, mücadele etrafında kenetlenmesini ve gittikçe devrimci
savaşa daha aktif destek sunmalarını sağlar. Nitekim O, bu
desteğin bir ürünü olarak, çoğunluğu kitleler içinden gelen
savaşçılarla birlikte, kendisinin hem planlayıcı, hem örgütleyici ve hem de uygulayıcı olarak katıldığı Şım ak ın Gündike M e lle karakol baskını gerçekleştirir. K arako ld a
150'nin üstünde akser ve m uhtelif yerlerde mevzilenmiş
15'ten fazla nöbetçi bulunmasına rağmen, düşmana büyük
bir darbe vurulmuş, biri subay olmak üzere 5 asker öldü
rülmüş, 15 asker yaralanmış, bir kısmının silahına el konu
larak, karakolun büyük oradan tahrip edilmesi başarılmış
tır.
Böylece komutan Agit, genelde parti çizgisinin, özelde
siyasal, askeri, Örgütsel her alanda parti taktiğinin yetkin
bir uygulayıcısı olduğunu, herhangi bir kuşkuya yer ver
meyecek kadar açık bir biçimde, bu dönemde de bizzat
pratiğiyle ispatlamıştır.
Bütün bu gelişmelerden sonra, artık yaz dönemi kapan
mış, partimizin, “faşist teröre karşı-devrimi direnişi geliş
tirme harekatı” sona erişmiş, yeni bir direnişe hazırlanmak
üzere şiddetli bir kış sürecine girilmişti.
Komutan Agit, kış sürecinin devrimci mücadeleyi yay
gınlaştırma ve devrimci eylem liliği sürdürme açısından ta
şıdığı olumsuzlukların bilinciyle hareket ederek, kış süreci
nin, “ devrim ci deneyimlerin özümsenmesi, kadroların eği
lim inin bu temelde derinleştirilm esi, tüm devrim ci kaza
nanların korunarak, örgüt gücüne dönüştürülmesi” gerek
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tiği biçiminde bir değerlendirmede bulunarak bu yönlü bir
planlamanın geliştirilmesinde aktif bir rol oynadı. Komu
tan Agit, silahlı birlikleri bu esas üzerinde bir örgütsel dü
zenlemeye ulaştırdıktan sonra. Parti Merkez Komitesi kış
toplantısına katılır.
20-24 A ralık 1984“ * tarihleri arasında yapılan bu toplan
tıda komutan Agit, tartışmalarını esas itibariyle, silahlı mü
cadele yeni devrimci atılımlar üzerinde derinleştirerek; si
lahlı mücadelenin sorunları, çözüm yollan; silahlı örgütle
rin oluşturulması, ana silahlı birliklerin kurulması, sevk ve
idare sorunları, araç ve gereçlerin temini; askeri planlann
hazırlanması, eylem taktiklerinde derinleşme ve genişle
menin sağlanması ve bir bütün olarak silahlı mücadelenin
genişletilmesi üzerine çözümlemelere ulaşıyor, paıtiye bu
yönlü önerilerde bulunuyordu. Nitekim O, “ D evrim ci sa
vaşın geliştirilm esi üzerine" adlı, plan niteliğindeki bir ra
poru da toplantıya sunmuş, sorunları yeterli bir biçimde
yetkince izaha kavuşturarak devrimci sorumluluğun güçlü
bir örneğini bir daha sergilemişti.
Toplantıdan sonra hazırlanan raporları ve toplantı karar
larını sunmak, talimatlarını almak için. Parti Önderliği’yle
görüşme görevini alan komutan Agit, bölgeden birkaç ay
lık ayrılışından sonra tekrar bölgeye dönerken bir grup ar
kadaşıyla Nisan 1985’te Güney Kürdistan'da, sosyal-şoven,
oportünist IK P güçlerinin kurduğu pusuya düştü. Komutan
Agit, bu hain pusuyu atlatmayı başarak. M ayıs 1985'te B o 
tan bölgesine ulaştı ve bir daha direnişin başına geçerek,
Parti Merkez Komitesi Aralık 1984'te genişliğine ve derinliğine gelişmeleri de
ğerlendirir. Pratik çalışmanın bütün sorunlarını gündeme getirerek ayrıntılı çö
zümler arar. Parti Genel Sekreterliği, toplantıya sunduğu kapsamlı raporunda,
gelişmeleri ve mevcut durumu politik, örgütsel ve eylemse! açılardan derinliğine
tahlil eder. G elişm elerin halkım ızın kurtuluş m ücadelesinde yeni bir dönem i
oluşturacak kadar büyük ve tarihi olduğunu bundan sonraki gelişmelerin "Kürt
isyanı". 'Kürt gerillaları" deyimlerinde ifade edilen düzeyde olacağını belirtir
Planlamanın ve örgütlenm enin bu düzeyde geliştirilmesi gerektiğini, gecikmiş bir
görev olarak pratikle zaten açılmış olan savaş cephesinin adının konulması, yani

"
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Şırnak alayının baskını vc çeşitli alanlarda rrıevzilenen
düşman gücüne yönelik seri bir eylem lilikten sonra, 21
Mart'ta ilan edilen Ulusal Kurtuluş Cephesinin bu sürecine
güçlülük kazandırmak, cephenin ilanını bölgenin en ücra
köyüne kadar yaymak amacıyla, yaygın kitle toplantıları
düzenlemeye girişti. Takım düzeyindeki H R K birliklerinin
katılım ıyla cephe bayrağı altında ve kitlelere megafonlarla
hitap edilerek gerçekleştirilen sayısız orandaki bu toplantı
lar neticesinde önemli kazanımlar elde edilmiş, o dönem
yayın olarak sürdürülen baskılar altında silah verilerek mi
lis çete durumuna düşürülen birçok köylüye silahlan bırak
tırılmış, E R N K bayrağı altında kenetlenmeleri sağlanmış
tır. Bu yönlü gösterilerden en büyüğü, Agit'in komutanlık
ettiği takımının ismini aldığı ve Hayri Durm uşla Kemal
Pir yoldaşların, Diyarbakır zindanlarında ölüm orucuna giUfusal K uriluş Cephesinin geciktirilmeden ilan edilmesi gerektiğini bildirir R a
por. devrimci mücadelenin bütün temci sorunlarında açık çözümler verir ve geliş
menin gerçek yönünü gösterir.
Parti Genel Sekreterliği Raporunun belirttiği hedefler doğrultusunda pratik
planlam a geliştirilir Buna göre Orta Kürdistan'da hızla gerillaya dönüşecek olan
bir savaş yürütülecek ve gelişme kateden uygun alanlarda yerel silahlı ayaklanma
lara girişilecektir. 15 Ağustos eylemciliği ülkenin elverişli tüm alanlarına yayıla
cak. Orta K ûrdistandaki mücadeleye bağlı olarak. Kuzey ve Ratı'da giderek geril
laya dönüşecek olan yoğun bir silahlı propaganda faaliyeti yürütülecektir Örgüt
lenme ve pratik yönetim bu görevlere uygun olarak güçlendirilecek, eyalet ve bö l
ge örgütlenmeleri, örgütler içinde işbölümü geliştirilecektir. U lusal tarihimizde
özgün bir yeri olan 21 Mart'ta Cephe ilanı yapılacak, eylem programı, bu tarihten
itibaren uygun atılanlarla geliştirilecektir; 21 M art çıkışı ardından mayıs aynıda.
Devrim şehitlerinin anısını yaşatma harekatı" Temmuz-Eylül aylarında "Kızıl
direniş harekatı ". Kasım ayında "Partiyi güçlendirm e harekatı" yürütülecek.
Ağustos ortalarından itibaren yerel ayaklanmalara girişilecektir
Böyle bir planlamanın daha ayrıntılı sorunları tartışılarak çözümlere bağla
nır. Cephenin adı belirlenir. F niya Rizgariya Netawa Kürdistan (E R N K ); Cep
henin kuruluduğu ilan eden bildiri hazırlanır Parti örgütlenmesinin yeniden d ü 
zenlenmesi. çeşitli alanlardaki yönetim, birlikler, değişik grup ve görevlilerin be
lirlenmesi yapılır. Uzun ve yoğun bir çalışma pratiğinin sorunlarının çözümünde
epey ayrıntıya inilir ve epeyce gelişkin bir hazırlık yapılır. Arlık geleceği, bu ha
zırlıkların pratiğe aktarılmasındaki başarılı çalışma belirleyecektir. (Özel Sayı 10
/ Ağustos 1986 Serxwebûn)
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rerek, büyük bir direniş başlattığı gün olan 14 Temmuz
1982’nin yıldönümünde, yani 14 Temmuz gecesi Van'ın
Çatak ilçesinde düzenlendi. İlçede bulunan bütün düşman
gücü etkisiz hale getirildikten sonra, kitlelere yönelik saat
lerce konuşulmuş, bir nöbetçi yaralanarak, birkaç nöbetçi
nin silahları alınmış ve eylem büyük bir başarıyla gerçek
leştirilerek geri çekilmiştir.
B ir dönem için kitlelere yönelik bu tür propaganda eylem
lerinin sonuncusu olan bu eylemden sonra komutan Agit, y i
ne aynı alanda kısa bir süre önce, Seyfettin Özen, Ahmet Ça
lışkan ve Haşan Bulut'11yoldaşları şehit eden milis-çete takı
mının üzerine yürüyerek, bir dizi eylemin gerçekleştirilmesi
ni yönetmiş, sonuçta, bu hain takımdan 18 kişi öldürülmüş,
bunun iki misli kadar da yaralanarak, bir bütün olarak Van
yöresinde çeteciliğe ağır bir darbe indirilerek çetecilik ezil
miş, elebaşlan teslim alınmış, bu biçimde düşmanın bu alana
yönelik olarak, uzun süreden beri sürdürmüş olduğu bütün
çabalarının fiyaskoyla sonuçlanmasını sağlamıştır.
Komutan A git, o dönemde düzenlenen ve ajan-milis
güçlerin durumun da tartışıldığı bir toplantıda, direniş mü
cadelesinin önüne engel olarak dikilm eye çalışılan ajanmilis yapıya ilişkin olarak şöyle diyordu.
Toplantı tutanaklarından:
“ B u sorun halkım ızın direniş m ücadelesi açısından
önemli bir sorundur. Ajan-m ilisçilik, kaynağını yerel gerici
güçlerden ve b ir bütün olarak ağalık sisteminden almaktaTürk devleti Van bölgesinde, bazı ajanlarını harekete geçirerek "reis takımını"
ajan-milis elebaşılar olarak örgütlem eye ve dağılm aya yüz tutmuş olan aşirelçiliği ve kabileciliği yeniden geliştirm eye yönelir. B u doğrultuda 1984-85 kışında ve
baharında "reis takımıyla" toplantıları yoğunlaştırır, ö z e l Harp Dairesi yöneti
minde, Van ve Ankara haftalık toplantılara sahne olur. Ajan-m ilis çeteciliğin ve
aşiret yönetiminin kabul edilmesi için, faşist ordu güçlerince kitlelere yoğun bas
kı uygulanır. "A poculuğa karşı savaşıld ığı sü rec e" alanda yaygın bulunan
" mahkumluğa" a f çıkarılır. Bu faaliyette, Hacı D ırbas gibi gönüllü "Kenan Ev
ren askeri" nin. sicili uşakları da rolü epeyce olur. Ve bütün bu çabalar, "her aşi
retin belli bir çete gücü örgütlemesi" kararıyla sonuçlanır. Faşıst-sömürgecilik.
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dır. Bu nedenle, aşiretler üzerine gitmede son derece titiz
davranm alıyız. A ğalara karşı aşırı yaklaşım lar içerisine
girmemeliyiz. Biz güçleri, belli sınıflara göre tasnif edip,
ona göre yaklaşım göstermemiz en doğrusudur. Bu n lara
karşı güdülen politikada şiddet tek araç olmamalıdır. D u 
rumu mutlaka şiddeti gerektiren güçlere karşı sonuna ka
dar şiddet uygulanırken, diğerlerine karşı onları düşmanın
oyununa gelmekten alıkoyucu, tarafsızlaştırıcı, esnek bir
politika uygulanmalıdır. Ve esasen önemli olan, bu noktada
sın ıf bakış açısı hiçbir zaman unutulmadan yer ve zaman
öğesini dikkate alan b ir politikanın sergilenmesi sorunu
dur. B ir bütün olarak Botan bölgesinde, partimiz açısından
devrim çıkarına uygun görülen b ir yığın politikanın uygu
lanma koşulları vardır. Önemli olan, her zaman, uygun yol
ve yöntem leri bularak uygulamaya koymaktır
Komutan Agit, söz konusu bu toplantının hemen ardın
dan, alınmalarında büyük katkılarda bulunduğu toplantı
kararlarını hayata geçirmek, bunlardan en önemli olan son
bahar atılım ını gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Bu
süreç boyunca, Şım ak'ın Dedeuğra köyünde, bir askeri birordusuyla denelleyemediği alanları bunlarla denetlemek, kitlelerin devrime katı
lımını önlemek ve devrimci gelişme önüne engel koymak istemektedir.
1985 çalışmaları, düşmanın bu oyununu boşa çıkarmak, ajan-m ilis çete ör
gütlenmesini dağıtmak ve çalışma tarzındaki yetersizlikleri aşmak üzere düzenle
nir Bu doğrultuda, düşm an oyunlarına karşı devrim ci çalışm a yoğunlaştırılır.
Ortam iyice sertleşir. Düşman, devrimci çalışmaları darbeleyebilmek için uşakla
rını sıkıştırır. D evrim ci güçlere karşı ilk harekete geçenler. A la ve Yezdinan aşi
retlerinin "ileri gelenlerinden" oluşan ajan-milis çeteler olur Bu güçlerin ihbarı
re katılım ıyla Çatak'ın kırsal kesiminde bir devrimci grupla fa şist ordu güçleri
arasında çarpışma başlar, /ki gün devam eden çarpışmalarda çok sayıda asker,
subay ve ajan-milis çete vurulur. Olumsuz bir konumda savaşa girm iş olmalarına
rağmen, inisiyatifli ve etkin bir savaş yürüten A h m et Çalışkan (İsa), Seyfettin
ö z e n (11am it) ve H aşan B u lu t (Şerif) yoldaşlar, iki gün kahramanca savaşarak
şehit düşerler. Bu kahramanca direniş ardından mücadele daha da yoğunlaştırı
lır. Çatak ve Başkale merkezleri basılır. Derhal misillemeye girişilerek, yoldaşla
rımızı ihbar eden ve çarpışmaya katılan ajan-milis çete güçlerine ağır darbeler
vurulur. Böyle bir savaş içinde, eylemlere katılan ve yiğitçe savaşan A git K üller
(M uhsin) yoldaş şehit verilir (Ö zel Sayı 10 / Ağustos 1986 Serxwebûn)
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lig in imha ed ilm esi ve ik i dozer aracın ın y a k ılm a sı,
Şımak'ta kömür ocağının basılması ve bir panzerin tahrip
edilerek içindeki iki subay ve bütün askerlerin öldürülme
si, Alixan Tatar adlı milisin evine yapılan baskınla bir m i
lis grubunun imha edilmesi, Uludere baskını, sınır üzerin
deki ikinci bir panzerin tahrip edilmesi ve içindeki bütün
görevlilerin öldürülmesi ile en son olarak Ekim 1985’te,
Çukurca'da bir askeri karakola saldırı ile 11 askerin öldü
rülmesi, 2 lav silahı, 1 adet MG-3, 6 adet G-3, 2 tabanca,
telsiz, çok sayıda cephane ve bol miktarda gizli belgenin
ele geçirilmesi eylemlerini gerçekleştirdi.
Komutan Agit, bu eylemlerin bir kısmına planlayıcı ve
yönetici, en büyüklerine de hem planlayıcı, hem yönetici,
hem de uygulayıcı olarak katılarak, Kürdistan ulusal kurtu
luş savaşma yeni bir atılım kazandırmış oldu. Böylece yeni
bir kış sürecine de girildiğinde, sonuçlandırılan sonbahar
atılımından sonra, güçleri, yeniden mücadelenin sonuçları
nı özümseme, kış hazırlıklarını yoğunlaştırma ve yeni bir
atılıma hazırlama biçiminde düzenlendikten sonra, Başkan
A PO 'ya, “ M ücadele Sorunlarım ız'’ başlığı adı altında gön
derdiği ve bütün partiye, devrim sorunlarına sıkı sıkıya sa
rılarak çözüme kavuşturma çağrısı anlamına gelen 11 K a 
sım 1985 tarihli raporunda şunları söylemekteydi:
“ Kürdistan’da devrim ci mücadele yeni bir atılım ın eşi
ğinde bulunmaktadır. Ve bu atılım , ağ ırlıklı olarak öncüde
biriken nedenlerden dolayı zamanında yapılamamaktadır.
Büyüme ve gelişme sorunlarıyla yüz yüzeyiz. Devrim ci sa
vaşın özgür yasalarını, Kürdistan gerçekliğiyle bütünleştir
me konusunda çekilen sıkıntı ve sancılarım ız vardır. M üca
delenin sorunlarına çözüm a ra yışla rı bu platform da ele
alınm alıdır.
Ülkemiz objektif yapısı marksist-leninist bilim in ışığı a l
tında aydınlatılm ış, bu temelde devrimin strateji ve taktiği
doğru belirlenm iştir. Bu yönde kuşku ve tereddütler söz ko
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nusu edilemez. Yetmezliklerin izahı obektif etekenlere da
yandırılam az. Doğru devrim ci politikanın örgütleme ve sa
vaş sorununda yeterince uygulanam am a sorunu vardır.
Bunun nedenlerini bulma ve izaha kavuşturma durumun
dayız. Nedenleri çok yönlüdür, fakat bunların odağını p ra
tik yönetim teşkil etmektedir. Bu tarz bir belirleme, salt il
kesel b ir bakış açısıyla değil, pratik gelişmeye damgasını
vuran çalışm a, hareket ve eylem laktiklerini belirlem iş o l
ması açısından yapılmaktadır.
Partim izin doğru devrim ci politikası, her alanda statüleşmiş yap ıları zorlayıcı ve dağıtıcı etkiler bırakmaktadır.
1940'larda Kiirdistan'da geliştirilen kem alist düşünce ve
1960'larda başlatılan sömürgeci kapitalizm ile toplumumuz, Türk uluslaşmasının uzantısı ve doğal b ir parçası ha
line getirilm ek istenmiş, sosyal ve kültürel düzeyde yaygın
b ir işbirlikçi yapı şekillendirilerek, Kürt toplumunu öz ben
liğinden uzaklaştırm a sürecine sokulmuştur. Çok yönlü
önemli mesafelerin katedildiği b ir ortamda, hareketimizin
devrim ci müdahalesi başgöstererek, tarihsel b ir gelişim sü
reci üzerinde d eğ iştirici rollerde bulunmuştur. D evrim ci
rol, dönemsel değişiklik göstererek, 1984'ten itibaren en
şiddetli yaptırım gücüne ulaşarak nitel bir sıçrayışta bu
lunmuştur. Türk söm ürgeciliğinin 1980 sonrasında faşizm
biçiminde yeniden kurum laştırılm ası önünde en ciddi en
geli oluşturan partim izin p o litik gücü, pratiğe aktarılıp
maddileşme sürecine girmesinden itibaren faşizm cephe
sinde önemli gedikler açılm ış, sömürgeci yönetimin çürü
müşlüğü su yüzüne çıkarak devrim ci müdahale durumunda
yaşam ve ilerlem e gücünde olmadığı herkesçe anlaşılm ış
tır. Ordu ve siyasal kurum ların niteliği sınamaya alınmış,
kapitalist ekonominin aşılm ayan bunalımı üzerinde inşası
na çalışılan yapı kurumlaşması, dayatılan sübjektif geliş
melerle çıkmaza girerek derin sarsıntılar geçirmiştir.
1985 döneminde düşman direnişimizin yakıcı şiddeti ile
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karşılaşm ış, silah lı hareketin tasfiye edilmesi planına ba
şarı şansı tanınmamış, görülmemiş düzeydeki sald ırı ve
oyunları karşısında silahlı hareketimiz varlık ve gelişim ini
koruyabilmiştir.
İfade edilen siyasal gelişme ve kazanımlar, 1985 yılında
yeterince maddi b ir güce dönüştürülememiş, gereken a tı
lım yeterli b ir biçimde yapılam am ıştır. Bugün, belirlenen
hedeflere yeterince varamadığımız gibi belli oranda kayıp
larım ız da oldu. Gelinen noktadaki duruma yolaçan etken
leri dar ele alam ayız, bunlar ne salt iradi ne de düşmanın
güçlülüğü ile izah edilebilir. İra d i gücümüzü doğru dev
rim ci taktiklerle b irleştirip düşmanın güçlülüğünü aşan,
kitlelerdeki objektif geriliğin üstesinden gelebilen b ir çalış
ma ve askeri hareket yönelimine girememiş olmamızla du
rum açıklanabilir.
... 1985 bahar atılım ını belli oranda tıkayan hususları

şu etkenler içinde açarsak;
1Örgütlenme: Bugün kitleler içinde örgütlenme açısın
dan yetersiz b ir örgüt g erçekliğ in i yaşadığım ız gözler
önündedir. Örgütlenme olayı erişilen mücadele boyutunun
ölçüsü ile ele alındığında çelişkili b ir durumun yaşandığı
görülür. Savaşın örgütlenmeye duyduğu ihtiyaç açıktır. Ye
terli b ir örgütlenme oluşturmaksızın, savaşı ilerletm enin
fazla olanaklı olm adığı, her gün yaşadığım ız pratikle ve
rahatlıkla anlaşılm aktadır. Fakat bu konuda hâlâ yeterli
b ir pratik çözüm leyiciliğe ulaşıldığı da söylenemez.
Örgütlenmenin silahlı propaganda aracı etrafında gelişme bulacağı belirlenm esi doğru ve Kürdistanda bu yöntem
dışında temel b ir olanak aram ak hayalcilik olur. Nitekim
şimdiye kadar sağlanan bütün gelişmeler, bu araca başvu
rulduğu oranda olmuştur. Fakat sorun silahlı propaganda
yı işletmekle bitmiyor, etkiyi geliştirm enin doğru siyasi ve
askeri yöntemlerini geliştirmek ve ürünlerini korumak so
runu önemlidir. Bizde de yeterli b ir biçimde yapılam ayan
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da budur. B ir örnek olması açısından Botan bölgesini a lır
sak; bu bölgede silah lı propaganda az yapıldı denilemez...
1983 'ten 1984 Ağustosuna kadarki dönemin sorunları si
lah lı propagandayı bölgenin sosyal, siyasal özelliklerinin
gerektirdiği tarzda uygulayamamadan başgöstermiş, ö r
gütlenme bu nedenle gelişememiştir. 1985 döneminde ör
gütlenme yeni b ir içerik ve biçim kazandı. Sorun, silahlı
propagandanın boyutunu aştı. Doğan siyasal potansiyeli
savaşın içine çekerek, düşmanın geliştirdiği yaygın savaşa
karşılık halk savaşını somut kitlesel temele oturtarak yeter
li b ir cevap verilm eliydi. Savaş kitleselleştirilm eli, düşma
nın karşısına kitle gücüyle çıkılm alıydı. Sorun niyet mese
lesinde ele alın ırsa hepimiz bu konuda hem fikiriz, fakat
yönteminde değil. Örgütlenme, düşmanın ezici baskısı o r
tamında ister istemez savaş sorunlarıyla iç içe gelişti. K a 
lıc ı yayg ın lığ a ulaşm ası, ancak savaşı iyi uygulam akla
mümkündür. Son derece geri bir yapı üzerinde bolşevik ör
gütlenme tarzının fazla sonuç vermeyeceği ve b ir yığın zor
lukla karşılaşılacağı açıktır. Bu alanlarda örgütlenme, cep
he esprisi ile ele alınm alıdır. Genel bir şemaya bağlı kal
maktan uzak durulmalıdır.
D ağlık bölgelerdeki kitleler içinde otorite hareketi oluşturmaksızın insanları elde tutmak fazla olanaklı olamaz.
D evlet otoritesi karşısında boyuneğen aşiret aristokrasisi
hızla devrim karşıtı olm akta, s ın ıf dürtüleriyle azgınlaş
maktadır. Bugün örgütlenmenin önünde en büyük engeli
oluşturan bu kasttır...
K itlelerin mücadele konusundaki hakim düşüncesi hâlâ
isyandır. Uzun süreli bireysel fed akarlıklara katlanmakta
zorluk çekilmektedir (kitleler). Bu bölgelerdeki hakim dire
niş geleneği, düşmanla karşı cephde savaşa tutuşmaktadır.
Hakim olan düşünce savunma savaşı düşüncesidir...
Bu elverişsiz etkenlerin ya n ısıra , kadroların konuya
yaklaşım tarzındaki eksiklikleri de açıktır. 'Örgütlenm e.
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pratik görev ve ilişkilerin toplamından oluşur' ilkesi uygu
lanmamakta; çekici olam ayan tutum ve ideal mekanizma
arayışı mekanizma arayışı içinde bulunmaktadır. Sorunu
halkalardan yakalam a, özgün yapıya uygun düşen politika
belirleme ve sonuç alm a titizliğini yeterince gösterememe
gibi, çalışm a tarzındaki eksiklikler söz konusudur... Oysa,
dağlardaki örgütlenme olayı, b ir güç ve otorite olayıdır.
••

Üslenme ve savaş sorunundan ayrı ele alınamaz. Bu ger
çek salt bize ait bir olay değil, Ç in ve Küba'da da ya p ıl
makta olan bu olmuş ve ilk başarının anahtarı rolünü gör
müştür.
2-

Silahlı mücadele: S ila h lı mücadelemizde edilgen b i

durum yaşanm aktadır. Savaş, kendi yasaları üzerinde hız
lı b ir tırm anış seyrinde yol alm akta, fakat ayak uydurm a
da acem ilik çekilmektedir. Savaşın temel unsurlarına d a
yalı hareket geliştirm ede yetersizlik görülüyor, sorun ço
ğunca niyet düzeyinde ele alınıyor, yöntem ve taktikte ço
ğunca am atörlüğe düşülüyor. Savaşta olumlu b ir b e lir
ginliğim iz varsa, bu da istek ve kararlılıktır. Bugün arzu
ladığım ız düzeyde b ir savaş harekatını geliştirem iyorsak
bile, bunun gerekliliğinden kuşku duyulm am alıdır. Biz is
tesek de, savaşın boyutunu sınırlandıranlayız. Bugün b ir
çok alandaki mücadele sorunu g erilla savaşı sorunudur.
Ve gerillanın esas stratejik ilkesi sürekli vurmaktır. Bu ya 
sa kendisini çok açık dayatm ıştır. Yukarıda da değindiği
miz gibi, siyasal kazanım ların korunması temelinde örgüt
de doğar, gelişkin savaş da. Kürdistan toplumu tüm g eri
liğine rağmen, güven verici siyasal ortam içinde gerçek
ten isyan potansiyelidir. Bu b ir abartm a değil, bin kez
şahit olduğumuz b ir gerçektir. Toplumumuzun bu özelliği
ni iyi farkeden düşman, ne pahasına olursa olsun siyasal
ortamı boğmak için elinden geleni sarfetmekten geri dur
mamakta, yüzbinlere varan ordu gücünü halkın üzerine
salarak nefes alam az duruma getirm eye çalışm aktadır.
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S ila h lı propaganda hu nedenden yeterli olam am aktadır.
Gelinen seviyede kitleler propagandadan ziyade eylemin
askeri yönüne dikkat etmekte ve ölçü ile sonuçlar değer
lendirilm ektedir. Yani her açıdan, artık g e rilla savaşı zaruriyet halini alm ıştır. Fakat sorunun bu yönü açık olm a
sına rağm en, g erillan ın ulaşılan siveyedeki karakterine
uygun p ratik geliştirilem em ektedir. Yüzlerce irili-u fak lı
sila h lı eylememiz mevcuttur. yaygın b ir hareketliliğim iz
vardır. Fakat yeterince nitel b ir askeri sonuç elde edile
memiştir.
3-...
4- Yönetim ve kadro sorunları: Pratik yönetimin içinde
bulunduğu yetmezlik olayı inkar edilemez, iç ve dış geliş
m elerin seviyesine ulaşılam adığını birçok gelişmede farketmek mümkündür. G üçlerin yeterince yönlendirilem ediği
açık bir olay. Yönetim birim inin yapısal durumu söz konu
sudur. ...üyelerin çoğunluğu derin düşünce yoğunluğuna
girmekte yetersiz kalan, rolünü m ilitanlık düzeyinde sürdü
ren ve iradesini zorlamanın ötesinde kendisine yönelmeyen
b ir yapıda bulunmaktadır. Bazılarının içine girdiği hare
ketli pratik, düşünce uğraşısının alanını daraltm akla b ir
likte durum salt bununla izah edilemez. Teorik eğitimi ge
lişm elerin seviyesine göre sürdürememe, pratik politikacı
lık sanatında uzmanlaşmada yetersiz kalına gibi eksiklikler
söz konusudur.
Çoğunlukla görülen bu yapı yanında, bazılarında birey
ci tutum alışkanlıkları ve subjektivizmin ağ ır etkileri de gö
rülmektedir. Ve bu, bazılarında katı bir özelliğe dönüşmek
tedir.
... İç koordine zayıflığı, güçlerle irtibat ve yakın denetim
aygıtının yetersizliği önemli sorunlara neden olmaktadır.
Güçlendirilm esi gereken en önemli hususların başında bu
gelmektedir. P ratiğ in ayrın tı sorunlarına yaklaşım tarzı
kısmi düzelme göstermekle birlikte, özgün yapı ve konum
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la r üzerinde uzmanlık yöntemini hâlâ yeterince geliştire
medik. Tahlil ve belirlem e, somut planlam aya her zaman
vardırılam am aktadır.
Kadro sorunlarımız eski kapsamını önemli oranda aşmış
tır, direniş tavrı egemendir. Sın ırlı bir kesimin sağcı çalışma
anlayışı vardır ve bazıları yönetici durumunda bulunan bu
unsurların gelişm eleri dondurucu rolleri açığa çıkmıştır. B u 
nun için belli bir eğitim ve dinlendirmeye ihtiyaç vardır.
Komutan A git’in raporunda da rahatlıkla görüldüğü gibi
O, bu dönemde de koşuları yerli yerinde değerlendirerek
partimizin ve mücadelemizin çözümlenmesi gereken canalıcı sorunları tespit etmiş, çözüm yollarını göstermiş ve her
şeyden önce mücadelenin daha ilerilere götürülmesi ve di
renişin kesintisizliğe ulaşması açısından yeni atılımlara ih
tiyaç duyulduğunu, sonbahar atılımını gerçekleştirmesinin
hemen ardından belirtmiştir. 1985 direnişinin deney ve so
nuçlarının özümsenmesi ve güçlü bir atılıma dönüştürül
mesi açısından, kadro ve savaşçıların kış sezonuna uygun
bir şekilde konumlandırılıp eğitime tabi tutulmasını, belli
bir müddet dinlendirilmesinin gerekliliğini belirtmiş, bu
nun için planlar geliştirmiş, güvenlikli alanlan tespit ede
rek bu alanlarda kadro ve savaşçı birikiminin sağlanmasın
da aktif rol oynamış, eğitim olanaklarını geliştirmiş, bunun
için her türlü teknik donanım-araç gereci temin etmede ba
şı çekmiş, kadroların güvenliğini sağlamış ve bütün bu ça
balarıyla birlikte, bir yandan da düşmanın üzerine yürüye
rek, direnişte boşluk yaratılmasına müsaade etmemiş, dire
niş bayrağını kış koşullarında bile elden düşürmemiştir.
K itle çalışmasında yoğunluk kazandırarak kitle eğitimini
sürdürmüş; örgütlenmeye derinlik kazandırmada yoğun bir
çaba göstermiş ve nitekim 1986 bahar atılımını böylesine
güçlü bir donanımla karşılamayı başarmıştır.
Kışın o dondurucu karlan yavaş yavaş eriyip, bahar bütün
çekiciliğiyle, o güzelim Kürdistan dağlannı sarmaya başla
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dığında ve halkımızın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi
nin sembolü Newroz ile ER N K 'n in kuruluş yıldönümü ya
vaş yavaş yaklaştığında komutan Agit, kışın o sabırsızlandı
rın etkisini bir tarafa bırakıp, bütün gücüyle, Kürdistan tari
hine yepyeni bir şanlı sayfa yazmak üzere, bahar atılımını
gerçekleştirmek için devrimci direnişi tırmandırmaya başla
dı. O, Botan’ın bir ucundan diğer bir ucuna fırtına gibi ese
rek, Kelâ Meme, Herkol ve Çirov dağlarını tepip, Uludere,
Şım ak, Eruh ve Pervari'de bir dizi eylem gerçekleştirerek
düşmanın kış boyu gerçekleştirmeye çalıştığı bütün demogoji ve yalanlarını yerle bir etti. Faşist Türk sömürgecileri
bütün basın-yayın kurumlarıyla, başında komutan Agit'in
bulunduğu bu atılıma, “ PK K 'n in bahar taarruzu” dedi.
Evet, bu gerçek bir taarruzdu, hem de halkımızın sömür
geciliğe ve her türlü gericiliğe karşı isyan duygularının ka
bardığı Newroz sürecindeki bir taarruz ve zaten partimiz
de bunun derin bilinciyle bu taarruzu başlatmıştı. Bu, aynı
zamanda düşman açısından da son derece yakıcı bir taar
ruzdu. Düşmanın kış boyu geliştirm eye çalıştığı bütün
komplo ve planları boşa çıkmış, Türk ordusunun acizliği
bir kez daha herkesin görebileceği bir biçimde gözler önü
ne serilmiştir. Düşman, geliştirmiş olduğu bütün tedbirlerin
bir anda yerle bir olduğunu görmüş, bunun verdiği büyük
bir telaşla, kendi içinde bir kargaşaya sürüklenmiş, Kenan
Evren, bir daha “ doğu

gizlerini düzenleyerek halka yal

varma sahtekarlığına ihtiya duymuş, Özal hükümeti kış bo
yu tükürdüğünü yalamak durumunda kalmış, hatta bu atı
lım la hükümet düşmenin eşiğine gelip dayanmıştır.
1986 bahar atılımı, savaş tarihimizde son derece güçlü bir
anlama sahiptir. O, her şeyden önce, Parti Önderliği ve Ulu
sal Kurtuluş Cephesi bayrağı altında, direniş mücadelesinin
kesintisizliğe ulaştırılm ası anlam ını taşımaktadır. Faşist
Türk sömürgeciliği, iki yıldan beri mücadelemize karşı baş
vurabileceği her türlü oyuna başvurmuş, elindeki bütün im239

kanlan seferber etmiş, ulusal ve uluslararası alanda direnişi
mizi desteksiz bırakmak için, emperyalizmi ve her türlü ge
riciliği de yardımına çağırarak, bir yığın siyasi manevralara
girişmiş, içerde şovenizmi ayyuka çıkararak, “M ili B irlik ”
bayrağı altında sağı ve soluyla bütün burjuva muhalefetini
toplamaya çalışmış, aynı k ılıf altında, üzerinde sonsuz bir
sömürü ve baskı uyguladığı Türk halkına şovenizmi empoze
etmiş, “yasa dışı” solun iplerini eline alarak başta hareketi
mize karşı olmak üzere, ona tasfiyeci bir rol oynatmıştır.
Bundan da öteye, bölgedeki bir yığın oportünist, sosyal-şovenist ve reformist gücü de yanına alarak direnişimizin üze
rine saldırtmış, Kürdistan'da ilkel milliyetçi güçlerden refor
mist küçük-burjuva güçlere kadar hepsini bir koro halinde
direnişimizi durdurmak üzere seferber etmiş, Kürdistan toplumunun bağrında ağalık sisteminden dini öğelere kadar bü
tün gerici yapı, kişi ve kurumlann hepsini zorla veya gönül
lü olarak direnişimize karşı çıkarmıştır. Ve bütün bunlarla
birlikte, askeri, siyasi, ekonomik vb. bütün kurum ve kuru
luşlarını seferber ederek savaşımıza saldırtmıştır. Ama bütün
bu çabalara karşı sonuç tam bir fiyasko olmuştur.
Tüm bunların tersine, 1986 bahar atılım ı, uluslararası
alanda Kürdistan halkını vc bunun öncü gücü partimizi dos
tuna ve düşmanına artık vazgeçilmez bir biçimde tanıtarak,
layık oldukları yere oturtmuş, dost olması gerekene Kürdis
tan halkına nasıl bir dostluk yapması, düşman olması gere
kene de nasıl bir düşmanlık yapması gerektiği kavratmış,
herkesi Kürdistan hususunda gerçekçi olmaya zorlamıştır.
Bundan da öteye, emperyalizmin, sosyal demokrasinin başı
nı çektiği, partimize yönelik bütün tasfiyeci çemberi yırtmış
bölgede, Türkiye’de ve Kürdistan'da oportünizm, sosyal-şovenizm ve reformizm adına içten ve dıştan ulusal kurtuluş
mücadelesine yönelik bütün tasfiyeci saldırılan boşa çıkar
mış, bütün bu güçleri teşhir ve tecrit ederek, gerçek yerlerine
oturtmuştur. Aynca Türk devletinin iki yıldan beri akıl al
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maz uygulamalarla geliştirmeye çalıştığı pasifikasyon orta
mı, kesin bir biçimde kırılmış, direniş birkaç bölgeyle sınırlı
olmaktan çıkarak bütün Kürdistan sathına yayılmıştır. B u 
gün artık savaş, bütün Kürdistan halkının günlük bir uğraşısı
haline gelmiştir. Şüphesiz ki. bu. devrimde yüksek bir sevi
ye demektir. Bütün bunlar sonucunda, başta Türk ordusu ol
mak üzere, bir bütün olarak Türk devleti büyük bir çıkmaz
içine sürüklenerek yıldırıcı bir acizlik içerisine girmiştir.
İşte, partimiz ve savaşım tarihinde böylesine yüklü bir
anlamı olan 1986 bahar atılımını gerçekleştirirken, savaşı
mın büyük önderlerinden, Botan direnişinin büyük komu
tanı Mahsum Korkmaz'ı, 28 M art 1986 günü, büyük çapta
ki faşist ordu birlikleriyle girişilen bir çatışmada, büyük
kahramanlıklar sergiledikten sonra şehit verdi. Kuşkusuz,
komutan Agit'in şahadeti, Kürdistan halkının en önemli şa
hadet halklarından biri olup, partimiz, halkımız ve dünya
ilerici güçleri açısından son derece üzücü bir olaydır.
Türk sömürgecileri komutan Agit’i katletmekle halkımı
zın yiğit önderlerinden birini fiziki varlığına son vermeyi
başarmışlardır. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım ki;
lıer şehit yoldaşımız gibi, en büyüklerinden biri olan komu
tan Agit sadece fiziki bir varlık değildir. O, aynı zamanda,
kimsenin Kürdistan halkının gönlünden söküp alamayacağı
manevi bir komutandır da. Bu anlamda komutan Agit açı
sından ölüm diye bir şey söz konusu değildir. Komutan
Agit partisi P K K gerçekliğinde ölüm diye bir olay yoktur.
P K K , hiçbir zaman ölüm diye bir olay kabul etmedi ve so
nuna kadar da etmeyecektir. P K K , ölümde yaşamayı yara
tanların partididir. Bu nedenle komutan Agit ölümsüzleşti.
O, Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu'nun başkomutanıdır.
Bundan sonra Kürdistan halkı bu manevi komutanını ko
mutası altında savaşacak ve mutlaka kazanmasını bilecektir.
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Komutan Agit yoldaş emrediyor;
ileri!
Şırn ak'a bağlı bir köyde 20 y ıllık m uhtarlık yapan 65
yaşındaki bir yurtseverin 15 Ağustos süreci, komutan Agit
ile diyalogları ve Agit'in şahadeti üzerine Serx\vebûn gaze
tesine gönderdiği yazısı:
“ Şım ak'a bağlı bir köyde 20 yıl muhtarlık yaptım. Türk
devletinin bizimle olan ilişkileri önceleri yok denecek ka
dar azdı. 1984 y ılı Ağustos'undan sonra ordunun deneti
minde yörenin tüm muhtarları ve 'ile ri' gelenleri ile bir
toplantı yaptılar. Bu toplantıda, devrimcilere yardımcı ol
mamamızı, köye geldiklerinde onlara bildirmemizi ısrarla
belirttiler. O dönemde eylemlere içimizden sempati duyu
yorduk. Ama partinin çalışmalarından fazla haberimiz yok
tu. Daha doğrusu 1985 baharına kadar ben arkadaşlarla
karşılaşmadım. Ama eylemler peş peşe gelişiyordu. Köyle
rimiz üzerinde baskılar giderek yoğunlaşıyordu. Eylem ler
yoğunlaştıkça muhtarların toplantıları da daha sık yapılma
ya başlandı. Bu toplantılarda köy koruculuğu yapabilecek
kişilerin isimlerini vermemizi istediler. Birçok muhtar bu
dayatmalar karşısında ya susuyor ya da çeşitli bahaneler
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öne sürüyordu. Eylem ler daha da yoğunlaşınca toplantılara
üst rütbeliler katılmaya başladı. Sonuç alamayan bu faşist
subay ve albaylar, tüm muhtarlar hakkında dosyalar tutula
cağını, köy koruculuğu yapmayanların köylerinin yıkılaca
ğını, muhtarların ise tutuklanacaklarını belirtiyorlardı. Bu
durum karşısında bazı köylerde silahlar dağıtıldı. Buna
karşılık partizanlar da birçok çeteyi öldürdüler, bazılarının
ise silahlarına el koyup serbest bıraktılar. Ajanlığa yatkın
birçok muhtar ve yerel otorite bu durumda geri adım atmak
zorunda kaldı.
Halk ise devrimcilere susamış ve onları arıyordu. B irlik 
te mücadeleyi geliştirme arzusu bu çatışmalar ortamında
daha da gelişyordu. Ancak, ajanlık yapan bazı kişilerden
çekindiklerinden dolayı bunu belli ettirmemeye çalışıyor
lardı. 1985'in baharına kadar bizim köyde partizanların
yaptığı çalışmalardan haberdar değildim. 1985'in kış ayla
rında köyümüzden iki genç Adana'ya gideceklerini söyle
yip ortadan kayboldular. Ancak üç ay sonra, bizim köyü
müzden de birinin içinde olduğu on kişilik bir grup köye
indi. Bizim köyden olan gencin de başta ayağa kadar mer
mi ve bombalarla donanmış olduğunu gördük. O anda,
Türk devletinin PK K 'd en korkmasının nedenini daha iyi
anladım. Yaşamımın en mutlu ve gururlu anını o zaman
yaşadım. 20 yıld ır muhtarlık yapıyordum ; bunun kim in
için ve neden olduğunu kavrayınca muhtanlığımdan utan
dım. Şim di ise karşımda bizim de kurtuluşumuz olan bir
davaya adanmış gençlerimiz vardı, onlan bağrımıza bastık;
bir dediklerini iki yapmadık. Tüm köylüleri bir araya top
ladık; köylülerle konuştular, onlar konuştukça yüreğimdeki
ateşe su serptiler. Hepimiz mutluyduk. Gelişen bağımsızlık
ve özgürlük savaşımız karşısında düşmanın içine düştüğü
acizliği ve başvurduğu çılgınlığı izah ettiler, her şeyi açık
ça ortaya serdiler. Halka rahat ve kolay bir yol vaat etmi
yorlardı.
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Partizanlarımız ondan sonra da haftada bir kez uğrarlar
dı ve hatta daha sık gelip gittikleri de olurdu. Devlet, terö
rünü çılgıncasına yürütüyordu; halkın en kutsal değerlerine
saldırıyor, kadınları köy meydanlarında çınl-çıplak soyu
yordu. Bu baskılar ortamında, sadece benim muhtarlık
yaptığım köyden ve ona bağlı mezralardan 20 nin üzerinde
kişi H R K saflarına katılmıştı. Bu yüzden her gün sorgula
ma ve işkencelerden geçiriliyordum. Köyden bir tek insan
dahi devletten silah almamıştı. Bu durum subayları çıldırtı
yordu. Sorgulamada bana yöneltilen 'suç benim muhtari
yetime bağlı 20 gencin H R K ’ye katılması ve köy koruculu
ğunun köyümüzde hayata geçmemesi idi.
Diyarbakır'a benim gibi bir muhtarı daha getirmişlerdi.
Ona daha fazla hakaret ediyorlardı. B ir ara fırsatını bulup nö
betçi askere sordum: 'Bu muhtarın köyünden Apoculara kaç
kişi katılmış ki o kadar üzerinde duruyorsunuz? ' Askerin ver
diği cevaba şaşmadım: 'Muhtarın çocukları dahil, köyünden
50 kişi kayıp/ Muhtar her ne kadar çocuklarının Batıya gitti
ğini söylüyormuşsa da, subay ve işkenceciler 50 kişinin
H R K 'ye katılmasının ne anlama geldiğini iyi biliyorlardı.
B ir yıl içinde beş kez Diyarbakır'a sevk edildim. Önce
leri maddi durumum çok iyi olduğundan külfetli bir rüşvet
le kendimi kurtarıyordum. Ancak rüşvet vere vere giderek
elimde hiçbir şey kalmadı. İstenen rüşveti karşılayabilmek
için koyunlarımdan çoğunu satmıştım.
1986 baharında savaşımızın sayısında büyük bir kabar
ma oldu. Önceleri 10-15 kişilik olan gruplar 100-150 kişi
lik gruplar düzeyine çıktı. İçlerinde bir hayli bayan da var
dı. Onlara ulaştırdığımız ekmek bir çuval unu aşıyordu. B ir
keresinde köyümüzden beş aile ekmek yapıyorduk. Her ai
le üç-dört leğen hamur hazırlamıştı. Ancak ekmek bitemcden sömürgeci ordular köyü bastılar. Leğenlerden bazıla
rını gizleyebildiysek de tümünü gizleyemedik ve bu yüz
den karakolda işkence gördüm.
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T'ürk devleti gelişmelerin farkındaydı. Ağırlığını köy ko
rucuları ve milis-çetelere vermiş, gelişmeleri bunların aracılı
ğı ile durdurmayı, o da mümkün değilse -ki mümkün olmadıgeciktirmeyi amaçlıyordu. Yaptıkları toplantılarda, getirile
cek her savaşçının başı için 2 milyon T L ödül vereceklerini,
bu konuda yanşma açtıklarını açıktan belirtiyorlardı. Gerçek
ten de bu kelle avcılan, milis çeteler azmışlardı. Gezginci milis-çeteler (halk bunlara 'kelleci' demekte) 10 kişilik bir grup
halinde köyümüze geldiler. Beni çağırdılar, yemek-su istedi
ler. Kendilerine ne ekmek ne de su verdik. Ancak evime gel
diler ve zorla içerde oturdular. O ara bir köylü beni dışarı ça
ğırdı; 15 kişilik bir partizan grubunun da köye indiğini söyle
di. Partizanları görerek durumu kendilerine belirttim. Ne dü
şündüğümü sordular; ben, çetelerin imha edilmesinden yana
olduğumu, ancak köyde olabilecek bir çatışmanın köylüye
zarar vereceğini belirttim. Partizanlar durumu değerlendirdi
ler ve yurtsever köyün komunu uzun vadede ele aldıklarını
belirterek köyden ayrıldılar. M ilis çeteleri köyden kovdum.
Bunun üzerine beni ihbar ettiler; bir ay işkenceden geçtim.
Ben bırakıldıktan sonra partizanlar bize uğradılar, bahsedilen
çete grubunu tümden imha etmişlerdi. Bu müjdeye, çeteden,
ihbarcıdan, subay ve askerlerden çok çeken biri, nasıl karşılık
vereceğini bilemez. Ayağa kalacak durumda olmamama rağ
men, tüm işkenceleri bir anda unuttum. Savaşçılarımızı her
yönüyle takdir etmemek mümkün değil.
B ir gün bir grup savaşçı yaralı bir arkadaşı getirdi; bir
kayanın yuvarlanm ası sonucu bileğinden yaralanm ıştı.
Ayağı hem kırılm ış ve hem de parçalanmıştı. Yarayı sar
dık; arkadaşlar kendisini götürdüler. Yarası ağır olmasına
rağmen partizan hayranlık duyulacak kadar cesaretliydi ve
morali yerindeydi.
Tüm olayları ve savaşçıların yaşamını bu yazıya sığdır
mak mümkün değil, ama yazımı bir olaya daha değinerek
bitirmek istiyorum.
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B ir bahar akşamı bir arkadaş köyde bize uğradı; gidece
ği alana kadar beraber gitmemi, kendisine rehberlik yap
mamı istedi. Dikkat çekmemek için çifteyi altp arkadaş ile
üç saate yakın yol yürüdük. Gittiğim iz mıntıkada aniden
dur İhtan ile karşılaştık; parola sonıldu ve yanımdaki arkadar parolayı verdi. Bizi alıp götürdüler. B ir barınağın ba
şında Agit komutan bizi karşıladı. Önce benim elim i sıktı.
O anda kendimi oldukça cesaretli hissetim. Diğer yoldaşı
nın elini daha da kuvvetli sıktı, durumumuzu sorduktan
sonra getirdiğim arkadaşla yanımdan aynldı. Diğer savaş
çılar benim ile ilgilenmeye başladılar. Halkın gelişen mü
cadeleye ilgisini, mücadeleyi nasıl değerlendirdiğini, düş
manın halka yönelik çalışmalarını sordular. Durumu ben
den daha iyi bilmelerine rağmen, sohbetimiz bir hayli uza
dı. Büyük komutan Agit beni uğurlamadan önce, 'Bu ak
şam Türk ordusu köyünüzü basacak, bunca tehlikeyi nasıl
göze a ld ın ?' dedi. 'Ben de Kürdüm, bu ülkenin kurtuluşu
için ben de savaşmak zorundayım, son kurşunuma kadar
çarpışacağım ' diye cevap verdim. Bu büyük komutan bir
dağ beni kucakladı ve beni çok duygulandıran unutamaya
cağım şu sözleri söyledi: 'Halkım ız bu inanç ve cesaretle
davasına sahip çıktıktan sonra geleceği kendi elleriyle y a 
ratmaktan da uzak değildir. H içb ir güç halkımızı bu kutsal
davasından alıkoyacak kudrette değildir.’ Daha sonra bir
kaç savaşçı beni köyüme kadar getirdi. Komutan Agit'i da
ha sonraları bir kez daha gördüm. Bana Alixan Tatar'dan
bahsetti. Bu ajanının Türk devleti açısından oynadığı rolü
anlattı. Bu türden ajanların ortadan kaldırılmasının H R K
güçlerinin önemli hedefleri arasında olduğunu belirtti.
28 Mart 1986 akşamı bir partizan grubu bizim köye uğ
ramıştı. Akşamın geç saatlerine kadar başka bir grubu bek
lediler. Saatler ilerledikçe arkadaşlar sabırsızlanmaya baş
ladılar. 'Arkadaşlar kötü bir durumla karşılaşmamış olsa
la r da bu saate kadar geç kalm aları mümkün değildi' di
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yorlardı. Saatler, dakikalar çok ağır ileriliyor; sanki saatin
yelkovanına bir ton yük bağlanmışçasma zaman geçmek
bilmiyordu. Partizanlar kendi aralarında durumu değerlen
dirdiler ve şafak sökmeden köyü terkettiler. Benim de sa
bahleyin karakola uğramamı, bir nabız yoklamasında bu
lunmamı istediler. Arkadaşların gelecek grubun üzerinde
bu kadar önemle durması beni de sabırsız kılmıştı; sabaha
kadar hep geliyorlar umuduyla dör gözle yolu bekledim.
Ama şafak attı, gün aydınlandı, yine de gelen yoktu. Saba
hın erken saatinde karakola uğramam şüpheleri üzerime
çeker düşüncesiyle güneşin doğmasını sabırsızlıkla bekle
dim. Am a güneş Gabar dağının ucundan kafasını yeni
uzatmış; Gabar dağlan sanki kendisini zapt etmiş ve kendi
sinden uzaklaşmasını istcmiyormuşcasma, çok ağır yükse
liyordu. Karakola yaklaşmıştım ki aniden helikopter sesi
alanı doldurdu. Arkadaşların üzerinde durduğu ihtimaller
doğrulanıyordu. Dizlerim ağırlaşmış kalkmıyordu. H e li
kopter karakolun önüne indi. Tüm karakolda bir korku ve
karmaşa hakimdi. Cesedi helikopterlerden indirdiler. M uh
tar olduğum için cesedi bana da gösterdiler, tanıyıp tanı
madığımı sordular. D ilim i yutmuştum, ancak 'yok' diyebil
dim. Geri döndüğümde, yolda sanki kafama balyozlar ini
yor, karşımdaki dağlar devriliyordu. Gözlerim in önünde
Agit dolaşıyor, anlattıklarını tek tek işitiyordum...
Durumu arkadaşlara bildirdiğimde tüm grupta bir sus
kunluk oldu ve sonra aniden hep birlikte yay gibi ayağa
fırladılar; silahlan havada büyük şehit Agit için saygı du
ruşuna geçtiler. Ardından and içtiler.
Kendilerine katılmak istediğimi söyledim, kabul etmedi
ler. Hiçbir engel onlarla birlikte savaşmamı engeleyemez.
Yaşım 65, ama Agit komutan emrediyor; ileri!

21 Haziran 1986
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Son Söz
Mahsum Korkmaz 28 Mart 1986’da şehit düştü. Yaşar
ken il ve ilçelerden başlayarak köylere kadar komiteler bi
çiminde örgütlenme planını gerçekleştirmek için uğraştı.
Küçük birliklerin giderek bir ordulaşmaya ulaşması için
çalışmanın, eylem liliğin gerekliliğine inandı. Üslerin ülke
nin her karış toprağına serpiştirilmesi için uğraştı. Kesinti
ye uğramayacak ve giderek büyüyecek bir savaşın özlemi
ni duydu.
O şehit düştükten sonra bu istemleri bir bir gerçekleşti.
Kürdistan halkı aktif olarak mücadelede yerini aldı. Küçük
askeri birlikler katlamalı bir artışla on binlere ulaşan bir
katılımla A R G K ’yi oluşturdu. Savaş giderek nitelik kazan
dı ve düşmanı yenilginin eşiğine getirdi.
O ’ndan sonra binlerce Kürt çocuğuna “ Mahsum” veya
"A g it” ismi verildi. O ’nun adına Kürdistan devriminin en
önemli okulu olan " Mahsum Korkmaz Akadem isi" kurul
du. Bu okuldan onbinlerce öğrenci eğitimlerini tamamlaya
rak özgürlük mücadelesindeki yerlerini aldılar.
Özcesi O ’nun uğruna mücadele ettiği birçok değer yara
tıldı, geliştirildi ve ölümsüzleştirildi.
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Em ekleri, çabalan boşa gitmedi. Attığı tohumlar ülkenin
dört bir yanına serpildi.
Bu muazzam gelişmeleri, savaşın bugünkü boyutunu ve
Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinin en büyük şansı
önderliğin, artık ulusal bir aidiyetin sınırlarını zorlayarak
evrenselleştiğini görse hiç şüphesiz “ Ölsem de gam ye
mem” diyecekti.
Kuşkuz, büyük insan komutan Agit'in kişiliği, sergiledi
ği devrim cilik hakında fazla anlatacak bir şeyimiz olamaz.
Onun kişiliğini, ahlakını, devrimciliği, P K K ’liliğini izah et
meye gücümüzün olmadığını peşinen kabul etmekle birlik
te, buna rağmen yeni nesillere bu kitap ile bir şeyler aktar
maya çalıştık.
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A lm a n y a

:İ2 D m .

Avusturya : 90 S.
Belçika
: 250 Bfr.
Danimarka: 50 Dkr.
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: 40 Ffr.
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•

Ingiltere
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: 13 Hfl.

:6£
: 50 Skr.
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: 50 Nkr.

G e rç e k , b u ra d a h e r y e r ve zam ankinden d a h a keskin b ir b ıça kla
U tla r ın a a y r ılıy o r . B ir ya n d a n ya ra tın a e yle m i içe ris in d e ta n rıla şa n
insan, savaşın ateş ve d u m a n ı, y e n ilg i in ilt ile r i ve y e n g i h a y k ırış la rı
için d e n y ü k s e liy o r. Ö te ya n d a n ta rih in ta n ık lık etm e d iğ i ö lçü d e a ğ a
b ir d ü şkü n lü ğü n de h ız la n d ığ ın ı g ö rm e k m üm kün o lu y o r. H e r şey ve
h erkes, y a z g ıs ın ı za m a n ın o e s k i k ö y lü d u rg u n lu ğ u n d a n ş id d e tle
ç ık a ra ra k , b ü yü k b ir h a zla ya ş a m a ya b a şla m ış. k im i zam an ya k ın
m a h ku m iye tin in g e re k ç e le rin i to p a rla rk e n , k im i zam an d a ta rih s e l
b ir y a rg ıla m a iç in is p a tla rı b ir a ra y a g e tirm e ye ç a lış ıy o r.
M ü th iş b ir h e s a p la ş m a d ır b u . G e ç m iş ile g e le c e k , g ü n d e lik
in s a n e y le m in d e k o la y lık la g ö r ü le c e k b iç im d e h e s a p la ş ıy o r .
S a va ş, b ir a n d a ve s ü re k li, g ö rü lm e d ik b ir h ız la ve in a n ılm a z b i
ç im le r a ltın d a o rta y a ç ık m ış ve h â lâ d e va m e d iy o r . B ir a n ’d a ve
s ü re k li H e rk e s bu a n ı n iç in d e d ir K a ç ın ılm a s ı g id e re k herkes ve
h e r ş e y iç in o la n a k s ız o la n s a v a ş , te k te k k i ş i l e r i n y a z g ıs ı
o lm a k ta n ç ık a r a k , b ü tü n lü k lü b i r y a z g ıy a d ö n ü ş ü y o r

B u , b ir

h a lk ın y a z g ıs ıd ır . B u , b i r h a lk ın k e n d i y a z g ıs ın ı g e r ç e k le ş t ir 
m e s id ir V e g e rç e k le ş iy o r.
İş te o r a d a la r , g e ç m iş ve g e le c e ğ i ş e h it g ö v d e le r in d e n b ir
v a d iy le ve o n la r ın g ö z le r in d e n g e le n b ir b a k ış k ö p rü s ü y le b i r 
le ş t ir iy o r la r . S a v a ş ı a m a n s ız s ü r d ü re n le r iç in , o n la r h e p u fu k
ç iz g is in d e b i r y e r d e d u r u r ve y a ş a m ın a m a n s ız o lu ş u m u n u
iz le r le r Y a d a . b u g ü n h â lâ s a v a ş a n la r iç in g e ç m iş in ve g e le c e ğ in
b u ış ık ta n h e y k e lle r i, h e r z a m a n g ö r ü n ü r d ü r ü m d a la r . T a r ih
iç in d e s ü r e k li g ö r ü n ü r o lm a k

s ü r e k li d u y u lu r o lm a k y a ln ız c a

o n la r ın u la ş t ığ ı b i r v a r o lm a d ü z e y id ir . S ö y le ş in e b i r s ü r e k li
v a ro lm a b iç im in e , b ö y le s i b ir ış ık ta n h e y k e lle r o lm a g e rç e ğ in e
u la şm a n ın b e d e lle rin d e n sözetm eye g e re k v a r m ı? A n c a k b a zı g e r
ç e k le r v a r d ır k i. o n la r a n ca k y a ş a n d ık la rın d a a n la ş ıla b ilir le r . B u 
nun d ış ın d a b u g e rç e k le re h e rh a n g i b ir y a k la ş ım la b a k ıla m a z
b ile . Ç ü n k ü b ü yü k ve ta r ih i e tk ile ye n o la y la r , h e r ş e y in iç in d e y a 
n a r d u ru m d a o ld u ğ u b ir ış ık k a y n a ğ ı g ib id ir le r S ıra d a n b ir y a k 
la ş ım la b u g ü n K ü r d is t a n 'd a s ü re n s a v a ş g i b i b i r g e r ç e k liğ i
a n la m a y a ç a lış m a k , ç o ğ u n lu k la ö ld ü rü c ü d ü r . B u , g ö z le r i ış ığ a
a l ış k ın o l m a y a n la r ı n b ir d e n b ir e g ü ç lü b i r ış ık k a y n a ğ ıy la
k a r ş ıla ş tığ ın d a k ö r o lm a s ın a b e n ze r. A n c a k ateşe b e n z e ye n le r,
►

ateşten g e rç e k le ri a n la y a b ilir le r . İşte bu ateşten g e rç e k lik le rd e n
en y a n g ın ı, en a m a n sızı d a . A g it 'l ir .
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