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   Bu kitap; Türkiye Cumhuriyeti'nin birligi için Türk ile Kürt kardesligi ugrunda her türlü ihanete karsi
dövüserek sehit düsen tüm asker, polis ve hainlerce katledilen masum sivillere ithaf edilmistir.

   

 Giris

    1984 Yili 15 AGUSTOS'unda ERUH ve SEMDINLI baskinlariyla organize gücünü sergileyerek
varligini ortaya koyan PKK (Kürdistan Isçi Partisi) günümüzde de iktidar araci olarak kullandigi
"DEVRIMCI SIDDET" ilkesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletine var gücüyle saldirmaya devam ediyor.

    Türk ile Kürt düsmanliginin örgütlü görüntüsü olan PKK (Partiya Karkaren Kürdistan-Kürdistan Isçi
Partisi),ne istedigini ve neler yapacagini daha 1981 SUBAT ayinda yapilan ve 10 Alman Markina yurt
disinda her yerde satilan "POLITIK RAPOR" isimli kitabinda Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle bu konu
ile ilgili teskilatlarina mesajlar göndermistir.

    15-26 TEMMUZ 1981 tarihleri arasinda yapilan ve "Sagir Sultan'in da dinledigi PKK 1.
Konferansinda: "Özellikle cografi kosullarin,siyasi temelin,askeri araç ve gereçlerin,örgütlenmenin uygun
oldugu alanlarda Gerilla Mücadelesi gündeme gelecek ve bu mücadele Kürdistan 'da önemli roller
oynayacak...", "...Partinin siddete dayanan ve dayanmayan mücadele yöntemleriyle saglayacagi siyasi
gelisme ve bu siyasi gelismeyi daha da hizlandiracak Gerilla Savasi bir halk ayaklanmasina yol
açacaktir......", "....Gerilla Savasi gelistirilmeden Kürdistan kosullarinda siyasi sonuçlar alinabilecegini,
siyasi amaçlara ulasilabilecegini sanmak gülünç olur., ."gibi pasajlar sik sik tekrarlanmistir.

   "Sagir Sultan" bütün bunlari dinlemis ve duymustur ama görülüyor ki, ilgililer bu konuda bilgisiz olduklari
için ilgilenmemisler ve yerinde bir tanimla "Kürt Milli Demokratik Devrimi" içinde bulundugumuz asamaya
gelivermistir. Nasil geldigini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yavas yavas ve adim adim gelmistir. Tedbirler
alinmistir veya alinmamistir. Kürt sorunu ve PKK adi hala beraber aniliyorsa, asker-sivil,
günahli-gü-nahsiz hala insanlar öldürülüyorsa tedbirler üzerinde biraz düsünmenin zamani geldi de geçiyor
demektir. Güneydogu'da bir telefon ile esnaf



    

 dükkânlarini kapatiyor veya açiyorsa, bir sloganin etrafinda onbinlerce insan toplanip yürüyüs yapabiliyor
ve "KAHROLSUN TÜRKIYE", "YASASIN BASKAN APO" diye, bagirabiliyorsa, ilçeler içerisinde
saatler ve hatta günler süren silahli çatismalar çikabiliyorsa ve bütün bunlara "INSAN HAKLARI" adina
ses çikarilamiyorsa degismesi gereken bir seyler var demektir.

   Ruh hastasi oldugu tüm davranislarindan açikça belli olan Abdullah ÖCALAN'a ragmen bir türlü
bitirilemeyen su olayin adini koyalim. Evet, APO'YA RAGMEN! diyorum.

   PKK'nin Türk ve Kürt insaninin üzerine bir kâbus gibi, drakula gibi çökerek kanimizi nasil emdigini
anlatma çabasindayiz.

    Insanlarimizin Türklügüne, Kürtlügüne karismadan onlari APO'nun gerçek yüzü ile tanistirmak istiyoruz.

    "ORTA DOGU'NUN KONT DRAKULASI APO" tanindiginda PKK denen örgütün ne olup
olmadigi kendiliginden ortaya çikacaktir.

   Güneydogu Anadolu'da ne vardir, neler yoktur? Bazilari hemen cevabi yapistiracaklardir.! Baski vardir,
sömürü vardir, insan haklari ihlali vardir vb.

   Dogrudur; Güneydogu'da insanlara PKK militanlari tarafindan baski yapilmaktadir! Insanlarin elindeki
ve avucundaki üç-bes kuruslari "Partiye yardim " veya "Cezalandirma" adi altinda bu çapulcular tarafindan
silah zoru ile alinmakta, vermeyenler öldürülmekte, emekleri sömürülmektedir.

   Insan haklari ihlâli oldugu da dogrudur. Bu kapsamda: yasama hakki elinden alinmistir. 1984 yilindan
günümüze kadar PKK bölgede 2000'e yakin insan öldürmüstür. Ayni tarihlerde 1800 kadar kisi
yaralanmistir.

   Insanlarin her türlü özgürlügü PKK tarafindan vesayet altina alinmistir. PKK, insanlarin mülkiyet
hakkina tecavüz etmekte, köyleri yakmakta, hayvanlari bogazlamaktadir. O halde gerçekten insan haklari
ihlali vardir.

   

   Bu insan haklarina, PKK yatakçilari ve isbirlikçileri gözaltina alindiginda bir takim kisiler sahip
çikmakta; PKK denilen melanet örgütü, arkadaslari ile ava giden polis memurunu yakalayip sorgu
sirasinda teker teker kollarini ve ayaklarini kestigi zaman sahip çikmamaktadirlar. Izinden dönen erler
elleri arkadan baglanarak, kafa derileri yüzülmek suretiyle öldürülmekte, Subaylar sehirler arasi yollarda
otobüslerden kadin ve çocuklarinin yanindan alinarak kursuna dizilmekte gene insan haklarindan
bahseden olmamaktadir.

   Güneydogu, batida üretileni tüketmekten baska bir sey yapamaz hale getirilmistir.

   Karayollarinin kenarlari aricilik, hayvancilik adi altinda devletten alinan milyarlarca liranin heba edildigi
içi bos biriket bina döküntüleriyle doludur. Örnekleri fazla uzatmayalim, Türkiye Cumhuriyeti'nin
batisindaki yasalar Güneydogu'ya ugramamistir. Yanlislikla yolu düsenler ise metruk hale getirilmistir. Bu
düzensizlik giderek ayri bir kültür ortami yaratmistir. Bu bölgede Türkiye Cumhuriyeti'nin örgütlenme
sorunu vardir. Mevcut ekonomik, kültürel, hukuksal, sosyal, egitsel ve idari kurumlariyla ayrilikçi
Kürtçülük olayina çözüm getirmeye çalismak, hüsrana ugramak; kisaca ve açikça bölgede çok yakin



zamanda Türkiye Cumhuriyeti varliginin son bulmasi demektir.

   Hiç kimse teröre karsi oldugunu söylemekle bu olaylari önleyemeyecektir. Bölgede PKK örgütüne
ihanetin cezasi ölüm, devlete ihanetin cezasi DIYARBAKIR l nolu Tutukevinde "AKADEMIK PKK
KARIYERI" yapmaktir. Böyle bir ortamda TC varliginin giderek son bulacagini söylemek için falci
olmaya hiç gerek yoktur. Isin gerçegi bu olayin kökleri içerde, dallari disardadir. Üstelik bu olay Osmanli
ve Cumhuriyet dönemi isyanlarina da hiç benzememektedir. Mevcut çaprasik durumda, halkin da devlete
verecek destegi kalmamistir. Halk, Devletin tüm örgütlerince desteklenir ve korunursa, mukabil destek ve
yandaslik söz konusu olabilir. Yukarda vermis oldugumuz çarpici fakat çirkin örneklerde rol alan
Güneydogu insani bu rolü bilerek ve

   

 isteyerek üstlenmis degildir. Bazi Amatör yöneticiler, hantal ve çikarci kadrolarla bölge insanina bu rolü
vermislerdir.. Bölgedeki mevcut suni ve çarpik sehirlesme sonucunda, olusan yogun issiz-güçsüzler ordusu
PKK'nin "SINIFSAL KIN" ve "ULUSAL KIN" temalarina açik olarak çig gibi büyümektedir. Suni
sehirlesme sürecinde kirsaldan sehirlere göçlerle birlikle muazzam bir baskaldirma potansiyeli mevcuttur.

   Örgütlenme sorunu, TC görevlerinin en önde gelen ve diger sorunlarla görevlerin basarilmasinda temel
teskil eden sorundur.

   Böyle bir örgütsüzlük söz konusu oldugunda "DEVLETIN YANINDA VATANDAS" deyimi ne
anlama gelir? Anlami sudur: Bölge insaninin Devletin her kademesiyle iliskisi ve yakinligi, menfaati
ölçüsündedir. Bölgede Asiret çekismelerinin, kan davalarinin, arazi anlasmazliklarinin ve mahalli particiligin
yarattigi gruplar veya ayriliklar vatandasi devlet mekanizmasina degisik açidan yaklasmaya mecbur
birakmistir. Su anda Devletin- yanindayim diye geçinenlerin büyük bir kismi ekonomik, sosyal ve siyasal
ayricaliklara sahip kimselerdir. Siradan yoksul vatandaslar arasinda "DEVLET YANLISI" bulmak
yüzyilin hadisesi haline gelmistir. Çünkü Devlet Güneydoguda kendi sosyal kurum ve kuruluslarini
örgütledigi dönemde sirtini bölgenin ileri gelenine, seyhler ve toprak agalarina bilinçsiz görevlileriyle
dayamis, yoksul köylü vatandaslarla gerekli irtibati kuramamis, sosyal temelde üst kurum olan asiret
reisleriyle varligini sürdürmeye çalismistir. Kisaca, bilinçli seçimin disindakileri kapsayan "DEVLET
YANLILARI" devletle girisecegi iliskiler neticesinde ekonomik, sosyal, siyasal olarak çesitli ayricaliklara
sahip oldugunu veya olacagini düsünen, devletin imkânlarini kendi çikarlari için kullanmayi ilke edinmis
kisilerdir. Korunan ve kollanan "DEVLET YANLISI" kesim bu olduguna göre halktan da bu sartlar
altinda destek beklenmemelidir.

   Saglam bir yapinin olusturulmasi için Devletin siradan vatandaslarla iliskisini gelistirmesi ve bu temelde
örgütlenmesi gerekir.

   Bölge halki Kurttur veya degildir. Kökeni üzerinde durmaya da hiç gerek yoktur. Cumhuriyetin kurulus
yillarindan beri bölgeden esirgenen

    

 çagdas insanlik kültürünün sevgi ve saygi temelinde dayatilmasinin zamani henüz geçmemistir. Belirttigimiz
gibi köylerden sehirlere göç bütün dengeleri bozmus durumdadir. Topraksizlik had safhada iken
GAP'inda yöreye faydasi düsündürücüdür. Genis kapsamli bir toprak reformuna ihtiyaç vardir. Mevcut
toprak agalarinin birkaç kat daha zenginlesmesi köylüyü degil, batidaki bar, pavyon, kumarhane ve
randevu evlerinin kalkinmasina yarayacaktir. Bugüne kadar böyle olmustur, mevcut yoz anlayis devam
ettikçe de böyle olmaya devam edecektir.



   Hazine arazileri, kadin kavgasi, kan davasi, cani sikilanin keçisini alip köyden gitmesi sonucu ikiser-üçer
evlik yerlesim merkezi haline gelmistir. Toprak isgalinin, vurgunculugun hesabini soran yoktur. Hazine ile
vatandas arasindaki toprak anlasmazligi dava dosyalarinin bulundugu mahkeme arsivleri arkeoloji müzesi
gibidir. Milyarlarca Türk lirasi kentlerin kaçakçi pasajlarinda parfüm, makyaj malzemesi, bebek, radyo,
müzik seti, çakmak, çengelli igne, haci yagi gibi ivir-zivir seylerle bloke edilmis durumdadir. Kaçakçilik
sirtçiliktan çikmis bilimsel boyutlarda icra edilmektedir.

   Sosyal bir gelisme olarak asiretler konusuna açiklik getirilmemistir. Asiret reisleri Geçici Köy
Koruyuculari kaynagi ile para akisinin devamliligini saglamakta ve reislik kisvelerinin devami için mevcut
kargasa ortamini bilerek sürdürmektedirler. Bu Ortaçag kalintilarinin, anlasilmasi çok zor yapilanmalari
mevcuttur. Asiret insaninin iliskilerini, çeliskilerini ve aralarindaki çikar çatismalarini bilmeden kararlara
varmak bu konuda oldukça bilgili ve tecrübeli "VAMPIR APO"ya yardimci olmaktir. TC. kuruldugu
yillardan itibaren geçmis ayaklanmalari da göz önünde bulundurarak bölgedeki bu tür reis ve feodallerin
egemenliklerini zaman zaman bilinçsizce ortadan kaldirmayi amaçlamistir. Örgütsüzlük, kadrosuzluk ve
amatörlük nedenleriyle bir sonuç alamamistir. Isyan yillarinda Feodaller kendi egemenlik çikarlari için
asiretler üzerindeki yönetim tecrübelerine dayali olarak ayaklanmalar baslatmislar, sonuçta feodal toplum
yapisi ve aga baskisi disa kapali olarak bütün siddeti ile asiretler içersinde devam etmistir. PKK'ya
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 katilimlarin temelinde yoksulluk, issizlik, topraksizlik, Che GUEVARA, GIAP özentileri ve cahil cesareti
nasil önemli motiflerse; asiretler içindeki baskilar, ahlaksizliklar, vergilendirme, talancilik ve vurguncu
düzen de önemli faktörlerdir.

   PKK bölgedeki hadiseleri "KÜRDISTAN DEVRIMININ ÇÖZÜM YOLU" isimli kitabinda "MILLI
DEMOKRATIK DEVRIM" olarak izah etmektedir. O halde TC düsmaninin hareketine verdigi isme
göre bir strateji gelistirmek ve uygulamak zorundadir. Milli ve Demokratik devrim asamalari hedeflerin ve
dost güçlerin aralarindaki ittifaklari nedeniyle diyalektik bir birlik, uzun süreli tek bir stratejik asama
olustururlar. Uzun bir süre içinde farkli dönemlerde devrimin milli veya demokratik yani ortaya çikar,
digeri ikinci planda kalir. Günümüzde PKK'nin iddia ettigi gibi sinifsal planda bir mücadele mevcut
degildir. Çok renkli siyasi yelpazemizin bir kanadi bu yönde büyük çabalar harcamaktadir.

   "Isçi Botan elele, demokrasi kare me" sloganinin altinda yatan devrimin demokratik yaninin atak
çabalaridir. APO aslinda sinifsal çizgide bir mücadelenin aptallik oldugunu bilmekte, sosyal demokrasi
maskesi altina siginmaya çalismaktadir.

   PKK, milli olma özelliginden sonra demokratiklesme çabalarinda harekelinin iç cephesine bagli olarak,
Türkiye'de kendilerini "Devrimci Demokrat" olarak tanitan kesimle ölçülü bir sekilde flört etmektedir.
Türkiye sartlarinda ortak hedefe yönelik olarak, Türk ile Kürt örgütleri arasinda yapilacak ittifaklar Türk
Devletine karsi savasta büyük önem tasimaktadir. PKK'ya göre böyle bir ittifak için geçmiste ortaya
çikmis olan sert tavirlar engel teskil etmemektedir.

   12 EYLÜL 1980 öncesi PKK militanlarini "Tavuk Hirsizi" diye teshir edenlerle 1988 yilinda baslayan
uzlasma ve günümüzdeki isbirligi böyle bir anlayistan kaynaklanmaktadir. Türkiye halen PKK'nin dayattigi
özel savas biçimine karsi geçmiste meydana gelen ve mahiyetleri feodal çikar koruma olan ayaklanmalar
anlayisi içinde palyatif önlemlerle vakit geçirmektedir.
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   Türkiye, 1988 yilinda PKK'nin dolaysiz dis müttefigi olan Kürdistan Demokrat Partisini mülteci olarak
almakla örgütün dolayli yararlanabilecegi Irak Devleti ile uzlasmasini saglamistir. Artik, Türkiye
Cumhuriyeti ile Irak devleti arasinda hem KDP ve hem de PKK açisindan bir çeliski mevcuttur.Bu
çeliskinin Türkiye üzerindeki etkisi PKK tarafindan beklenirken, Körfez Savasinda Türkiye'nin
SADDAM yönetimine açikça tavir koymasi PKK'nin ekmegine yag sürüvermistir.

    Zaten, Türk siyasi yelpazesindeki çesitli kesimlerin kendi aralarindaki çeliskileri ayrimci Kürtçülük ile
mücadeleyi çikmaza sokmusken bu durum isin tuzu-biberi oluvermistir.

   Irak Kürdistan Demokrat Partisi (I-KDP) çok uzun bir süre Irakta Kürdistan mücadelesine saglikli bir
biçimde eger Türkiye'nin müdahalesi olmazsa giremeyecektir. Kuzey Irak'taki Kürdistan mücadelesinde
Kürdistan Yurtseverler Birligi (KYB-YNK)'nin esamesi bile okunmazken Türkiye'nin Celal
TALABANI'yi "IÇ GÜVEYI" olarak tercih etmesi Kürdistan mücadelesinde PKK'nin önderlik sorunu
platformunda bir adim daha öne geçmesini kolaylastirmistir. PKK güdümlü PARTIYA AZADIYA
KÜRDISTAN (PAK) her iki örgütün de tabanini elinden alarak çig gibi Kuzey Irakta büyümektedir. Bu
ve benzeri olaylar Türkiye'de baslangiçtan beri teorik yetmezlik ve kadrosuzluktan dogmaktadir. Içinde
bulunan durum ilgili kurumlarin ve yetkililerinin Dogu ve Güneydogu somutunda PKK hareketinin gelisim
süreci diger Kürt örgütleri ile alinmasi gereken önlemler üzerine saglam ve seviyeli bir anlayisa ulasmalarini
gerektirmektedir.

    Bütün kurumlar teorik eksikliklerini gidermeden ve sürekli kendilerini yenilemeden ayrimci Kürt
Milliyetçiligine ve APO Vampirine karsi mücadele gelistirebileceklerini sanmamalidirlar.

    Pratikte görülen; bölge kosullarinin zorlugundan, yasanilan agir amatörlük ve ilkellikten ötürü bir kadro
hareketinin gerekliligidir.

    Yurdun batisi Güneydogu göçmenleriyle dolup tasmaktadir. PKK bunca insanin göçü sonucu ülkenin
batisindaki çesitli tabakalarin daha
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 genis bir siyasal tablo çizmesi nedeniyle ittifaklar sorununa kolayca çözüm getirmis durumdadir. Bu olgu
ayni zamanda PKK'ya demokratiklesmeyi de saglamaktadir. Olaylardan kaçarak batiya göç eden
vatandaslar, sadece PKK Ulusal Kurtulus Mücadelesi Stratejisinin MEKAN faktörünün genislemesine
yardimci olurlar. Halkin büyük bir kisminin PKK' nin yaninda olmadigi iddiasi Devletin yaninda oldugunun
göstergesi olarak kabul edilemez. Özetle; PKK hareketinde demokrati-klikten önce milli olma vasfinin
gelismesi temelinde klasik Kürtçülüge verilen tavizler yatmaktadir.

   Ulusal Kültür konusu, Türkiye'nin Milli sinirlarina hükmedecek bir ortak görüstür. Türkiye
Cumhuriyeti'ne vatandaslik bagi ile bagli olan herkes Türk' tür. Milli kültürün yöreden esirgenmis olmasi
Klasik Kürtçülügü dogurmustur. Cumhuriyetten bu yana Türkiye'de milli birlik konusunda çok seslilik
mevcuttur. Milli birlik, milli kültür ile saglanir. Bu çok seslilik içerisinde Anadolu'daki kültür mozayiginden
bahsedilmekte, icad etlikleri mozayigin taslarinin bugün oldugu gibi koparildigini mozayigi icat edenler
umursamamaktadir. Milli kültür dolayisi ile milli birlik, birkaç kendini bilmezin hemen birkaç günde ürettigi
olgu degildir. Kültür olayi mevcut ekonomik yapinin yansimasidir. Ekonominin gelisimiyle sosyal, moral ve
geleneksel degerlerden milli kültür olusur. Dogu ve Güney-dogu insaninda da biz kabul etmesek de bu
yönde bir kültür olusmustur. Bu bölgesel kültür ile insanlar yeni bir kimlik arayisi içine girmislerdir.



   Terörle mücadele bir demokrasi ayibi degildir. Cereyan eden hadiselerin boyutlari o kadar büyüktür ki;
bu olaylardan çikar bekleyen, belirli ölçülerde destekleyen bilgisiz ilgililer, siyasi çözüm önermek gafleti ve
hiyaneti içersine bile girmislerdir. Kirsal kesimde faaliyet gösteren PKK'nin askeri gücü etkisiz hale
getirilmeli sade vatandasin rahatlamasi saglanmalidir. Bu yapildigi takdirde yasa tanimayanlar yasalara
sarilacak, demokrasiyi çigneyenler demokrasi diye feryat edeceklerdir. PKK'nin silahli propaganda
birliklerini, gruplarini tek tek yok etmek pratikte mümkün degildir. Ama bunlarin da belli bir direnç
noktalari vardir. O direnç noktasi ortadan kaldirildigi taktirde PKK'nin
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 silahli propagandasini yok etmek mümkündür. Bu direnç noktasinin % 50'si APO ise, % 30'u faaliyet
sahalarini daraltmaktir. Geriye kalan %20 de topyekün bir karsi propaganda ve faaliyet organize
edebilmektir.

   Bu tedbirler Türkiye'nin demokratikligine asla gölge düsürmeyecektir.

 Tam tersine içte ve dista sayginligini artiracaktir.

   PKK terörü iç ve dis propaganda odaklarini kullanarak aydinlarimizi giderek etki altina almakta ve
onlari angaje etmektedir. O halde aydinlarimizi gerçek bilgiler ile beslemek gerekmektedir. Her dönemin
taktigi somut olarak ele alinmali, hangi araç ve yöntemlerin kullanilacagi saptanmalidir. PKK hareketine iki
buçuk eskiya faaliyeti diyerek Türk milletini kandiranlar, yanlis zamanlarda, yanlis mekânlarda, yanlis araç

 basimiza gelen bunca hadisenin tek sorumlularidirlar.

   Kürt insani özellikle kirsal alanlarda PKK örgütünce sindirilmis ve esir alinmistir. Sehirlerde ise sosyal,
kültürel, ekonomik nedenlerden dolayi sürekli bir bunalim içindedir. Bu bunalima PKK terörü ve
APO'nun yurt içindeki kan kardeslerinin kiskirtmalari asiri bir etki yapmaktadir.

   Sindirilmis insanlari açlik grevine çekmek, yürüyüs ve mitinglere almak çok etkili propagandalar ve
büyük çabalar gerektirmemektedir. Ayrica feodal degerlerden dolayi toplumsal denetimin güçlü olmasi
yüzünden, bir kisinin mitinge katilmasi veya dükkâninin kepengini kapamasi çevresindeki on kisinin de
ayni tavri göstermesine sebep olmaktadir.

   Bu insanlar çevreleri tarafindan korkak olarak tanimlanmamak için bu tür toplumsal olaylara
katilmaktadirlar.

   Eger günümüzde bölücülük yapmak, itibar, san ve söhret kazandira-biliyorsa ve kabul görüyorsa,
üstelik bunun bedeli agir degilse; sansiz, namsiz, itibarsiz, issiz-güçsüz ve toplumda kabul görmeyen
herkes için
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 bölücülük bir tutku demektir.

   Dolayisiyla bölgede meydana gelen olaylarin mahiyetini tepeden tirnaga kadar bilmeden, halkin yapisini



-arastirmadan "Bu insanlar sokaklarda ne ariyor?" diye soranlar, sorularina gerçek cevaplari hiçbir zaman
bulamazlar.

   Güneydogu'da Devlet çagdas hukuk devletinin gereklerini yerine getirememekledir. Güneydogu'da hiç
kimse kanun ve nizamlara uymak istemiyor. Kanun ve nizami hakim kilmakla görevli olanlar isin üzerine
gitmiyor. Neden?; Devlet kanun ve nizam hakimiyetini ne pahasina olursa olsun tesis edecegine, kamu
yarari için, genelin çikari için düzeni bozanlari hizaya getirecegine hesap veriyor.

   Devlet, PKK ve onun Türkiye'deki legal görüntüleri olan kisi ve kurumlarin yaratmis oldugu bir
provakasyon ortaminda kendini aklamaya çalisiyor. Devlet; PKK, topal provakatör ve PKK'nin legal
görünümü olan bir kurulusa dürüstlügünü kanitlamaya çalisiyor, kendini yargilatiyor.

   Bildigimiz kadariyla demokratik ve çagdas hukuk devleti kamu vicdani ve yasalar nezdinde kendisini
yargilar.

   Devlet halkina sahip çikmalidir. PKK'nin katliamlarinda öldürülen Kürt insanlarinin aileleri ne olmustur?
Analari, bacilari, çocuklari su anda neredeler ve ne yapiyorlar? Katledilen insanlarin geride biraktiklarina
ne yapilmistir? Katliam günündeki ahli vahli ziyaretten sonra bir daha yanlarina gidilmis midir?

   Sakin ola ki hiç kimse söyle bakildi, böyle korundu demeye kalkmasin! Ölenlerin mezari bile belli
degildir. Binlerce sakat, zavalli kadin ve çocuk aç ve sefil bir durumda karsilarina dikiliverir.

   Iki tane okul çantasi, üç tane önlük, bes tane kara lastik ve on tane lolipop sekeri ile yaralar sarilmaz ve
halk kazanilmaz.

   Hele asiret reislerine yüzmilyonlarca liralik demir, çimento ve biriket vermekle, yer göstermeden mezra
ve köyleri göç ettirmekle hiç
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 kazanilmaz. Önemli olan halkin köyünde, mezrasinda ve kom'unda oturarak PKK'ya karsi silahli
mücadele verebilmesidir.

    Ilgililer maksatli güçlere hesap verecegine Güneydogu'yu bu hale getiren PKK ve PKK'ya karsi
sözümona mücadele edenlerden hesap sormalidir.

    Evet, Güneydogu Anadolu'da halk PKK'dan ve görevlilerin amatörlügünden artik yaka silker hale
gelmistir.

    Kürt kökenli yaklasik 10 milyon nüfus içersinde, her yerde Kürtçe konusmak isteyen, Kürtçe okumak
ve yazmak isteyen, Türkiye'den koparak ayri bir devlet kurmayi düsleyen bes yüzbin insan bile
bulamazsiniz.

    "SERHILDAN" denen insan kalabaliklarinin bagirip çagirdigi topluluklara dikkatli bakin, o eli tasli
sopali insanlarin gözlerinde simdilik sadece simariklik mevcuttur. Simarik bir çocugun büyüklerine karsi
yaptigi bir yaramazliktaki bakislardir bunlar...

    O simarik nazarlar bir gün kin ve nefrete dönüsebilir. PKK bunun için vardir. Aldigimiz sözümona
tedbirler ile APO'ya yardimci olmayalim!



    Televizyona iki tane itirafçi çikarip konusturmak kimseyi ikna etmemektedir. Yayinlanan yarisma ve
müzik programlariyla da bir yere varilamaz. OSMANCIK ve DUVARDAKI KAN dizilerinin TV de
gösterildigi yillarda halkin kahve önlerin de biriktigini Türkçe ve Kürtçeyi iyi bilen bazi kisilerin filmi
seyredip Kürtçeye çevirerek kalabaliga anlattigini Sirnak, Cizre ve Silopi'de gözlerimizle gördük.

    Evet, simdi SERIHILDAN'larin ve PKK'ya katilimlarin en yogun oldugu Nusaybin ilçesinde, Naim
SÜLEYMANOGLU Dünya Halter Sampiyonu oldugu anda evlerden, dükkânlardan, sokaklardan bütün
Nusaybin halkinin avaz avaz bagirdigini görerek sevindik. Peki sonra nasil oldu da ayni Nusaybin halki,
ayni Cizre halki kendi askerlerini tasladi, ne oldu da polis karakollarina saldirdi, polisleri sokak ortasinda
vurdu ?
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   Anlasilan Türkiye Cumhuriyeti de; Büyük Britanya-Irlanda Kurtulus Ordusu, Ispanya-Bask Gerillalari
temelinde bir aliskanliga müptela edilmis durumdadir.

   Bölge halki baslangiçta devlet otoritesine ve gücüne güvenmis, kendisini devletin korumasina terk etmis
ve uzun süre sabrederek güvenlik güçlerinin terör belasini defetmesini beklemistir.

   Giderek kizisan silahli mücadele içersinde; bölgeye yollar yapilmis, elektrik ve su getirilmis, telefon
santralleri kurulmus, düsük faizli krediler dagitilmis, bir Kürt Milleti ve Kürt Kültürü olduguna dair resmi
agizlarca demeçler verilmis, bu kültürün gelismesini saglayacak yani, o insanlari ayri bir millet yapacak her
türlü örgütlenme ve yayinlara prim verilmistir. PKK çetelerini yok edemeyenler halki kazanma adina ve
halka ragmen teröre tavizler vermislerdir.

 Bütün bunlar yapilmistir da ne olmustur?

   Halk teröristleri güvenlik güçlerine kulagindan tuttugu gibi teslim mi etmistir, devlet yanlisi(!) sayisi mi
artmistir, ayrilikçi düsünceler ortadan mi kalkmistir, bölgeye huzur ve sükun mu gelmistir ? Tavizkâr tutum
karsisinda bölge halki can ve mal güvenliklerinin saglanmasinin mümkün olmadigini anlamistir. Hiç bir
devletin ulusal felaket boyutlarindaki sorunlarina mukabil, vatandasina ragmen basariya ulasmasi mümkün
degildir. Dogu ve Güneydogu insani bu durumu sinama yanilma yöntemi ile kavramis durumdadir.
Ekonomik.kültürel sosyal yatirimlar gerilla baskisi yok edilmeden baslatilmis ve bölge halki bu girisimleri
PKK örgütüne taviz olarak algilamis; "Yatirim yaptirmanin yolu devlete silahla karsi gelmekmis, PKK
faaliyeti olmasaydi bu hizmetler getirilmezdi." fikri büyük bir yandas kitlesi bulmustur. Devlet, PKK
örgütünün Kürt insaninin istek ve arzulari dogrultusunda organize olan bir örgüt olmadigi gerçeginden ve
bunun sagladigi avantajlardan istifade edememistir. Halkin Devlete yabancilasmasinin ilk adimlari bu
sekilde atilmistir.

 Birbirleriyle iyi geçinme aliskanligindan yoksun, kendi komsusu ile
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 konusmayan ve birbirine sirtini dönemeyen insanlara silah verilerek bütün bir köye koruma görevi
yüklenmis, Geçici Köy Koruculugu (GKK) adiyla yarim ve eksik bir yapilanmaya gidilmis, bu spastik
teskilat daha sonra "Bacasiz Fabrika" olarak anilmaya baslanmistir.



 Bacasiz Fabrika (!) nin halkin kazanilmasiyla hiç bir ilgisi yoktur.

   Halkin kazanilmasi veya kaybedilmesi devletin halki dogrudan ilgilendiren günlük problemleri çözüp
çözememesine baglidir.

 Problem PKK olduguna göre çözüm yollarindan birisi de her ay devletin kesesinden ayda 39, yilda 468
milyar Türk Lirasi götüren Geçici Köy Koruculugu degildir. Halkin güvenceye ihtiyaci vardir. Ihtiyaç
duyulan güvence; gözle görünür etkili ve sürekli olmali, halk bu güvencenin varligini hissederek
geleceginden emin olmalidir.

   Bu güvence baslangiçta güvenlik güçlerince saglanir, daha sonra "Bölgesel Savunma Sistemleri"
olusturulur. Kitle bir öz savunma sistemine, kavustugunda baska çikar yol bulamadigi için teröristlerin
yaninda yer almis insanlara devlet kuvvetleri tarafina geçme sansi taninmis olur.

   Prematüre ve spastik GKK teskilati ile bölge halkinin eline silah alip köyüne ve mezrasina gelen teröristi
kovma veya yok etme imkani ortadan kaldirilmis, terörle mücadelenin kavramlari birbirine karistirilmistir.

   Cereyan eden hadiselerin geregi olarak Kürt ilkel milliyetçiligi gelismektedir. Kürt kökenli bir kisim
aydinlar bu milliyetçiligin etkisi altindadirlar. Bu aydinlar zengin ve yoksul olmak üzere iki ayri kaynaktan
yetismektedirler. Zengin kaynaktan yetisenler en popüler olanlaridir. Bunlar öteden beri iliskileri
bakimindan daha güçlü olduklarindan halk tarafindan ilgi ile izlenirler. Zengin ve aydin olmalari nedeniyle
bölgenin ekonomik ve sosyal ilerlemesine pekala büyük katkilar saglayabilecek olan bu insanlarin bazilari
genelde çikarci bir yasami tercih etmislerdir.

 Bu tercih rasgele bir tercih degildir. Toplumsal bir iç güdünün sonucu
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 olarak olusmustur. Tersi bir tercih; planli, disiplinli, üretime dönük çaba isteyen, büyük fedakarliklar
gerektiren bir tercih olurdu.

   Bu kisiler ilk önce isimlerini DDKO olaylarinda duyurdular. 12 Mart Muhtirasiyla her seyden ellerini
çekip bir kenara oturdular. 1974lerden sonra ise DDKD, ÖZGÜRLÜK YOLU, KUK, RIZGARI, gibi
Örgütleri organize ederek büyük halk önderi pozlarini takindilar. 12 EYLÜL 1980 darbesini müteakip bir
kismi yurt disina kaçti, bir kismi da yurt içinde kalarak lümpenleri. Uzunca bir süre ortaklikta
görünmediler ve 1984 yilinda PKK eylemleri basladiginda bile inlerinden disari çikmadilar. Devletin gelip
kendilerini götürecegini zannediyorlardi. Hatta PKK ve eylemlerini kinayarak "Eger bu eylemleri yapanlar
Kürt ise biz Kürt degiliz." diyorlardi. Eylemler devam ediyor fakat devlet kimseye elini sürmüyordu. 1987
yilinda yavas yavas homurdanmaya basladilar, yasal bir takim makamlari da isgal eden bu kisiler
homurtularinin tepki görmemesi, çevrelerinde prim yapmasi üzerine seslerini iyice yükselttiler ve yillardir
yurt disindaki bazi odaklarin böyle sesleri alkislamak için pusuda beklediklerini gördüler. Korkak insanlar,
meydani bos bulduklari zaman zaptedilemez bir cengaver kesilirler ve adeta korkuya olan öfkelerini
korkusuz olanlardan çikartirlar. Iste günümüzde Kürt insani bu tür cengaverler tarafindan baski altina
alinmis durumdadir.

   Abdullah ÖCALAN; "Halkimiz korku duvarini asti..." demektedir. Onun halk dedigi korkusuzluk



duvarini asan bu asalak aydinlar ve onlarin yoldan çikardiklari zavallilardir. Mevcut ortam tam bu kisilerin
aradigi zahmetsiz, çabasiz, söhret ve servet kazanma ortamidir. Türk ve Kürt insani birbirine düsman
edilmektedir. Bir aile içerisinde yasayan iki kardesten birisine azinlik damgasi yapistirmak için hersey
yapilmaktadir. Kürt insanina azinlik statüsü saglamak bas hedefleri olmustur. Kisaca bu aydin(!) lar Kürt
insanina kültürel yönden Türk milletinden ayrilma yolunda epey mesafe kat ettirmislerdir. Içinde
bulundugumuz süreçte sira Kürtçe medya baskisiyla ayrilikçi Kürt Milliyetçiligini körükleyerek Türkiye
Cumhuriyeti'nden siyasi sinirlarla Kürtleri ayirmaya gelmistir.
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   Kimi zaman PKK örgütünden farkli bir yapilari varmis gibi davranan, kimi zaman Abdullah
ÖCALAN'dan daha fazla PKK'ci, olan bu çok gelismis aydinlarimiz (!) silahli faaliyetlerin yaratmis
oldugu kitle potansiyelini kontrol altina almislardir.

   Olaylarin basladigi 8 yildan bu yana PKK örgütü kirsal kesimde artik eylem açisindan bir kisir döngüye
girmis durumdadir. Artik Ilçe saldirisi, askeri birliklere saldiri yeterli degildir. Bu nedenle Türkiye
Cumhuriyeti'nin almis oldugu tüm sosyal, ekonomik ve kültürel tedbirleri reformize etmeye, TC'ni siyasal
çözüm zeminine çekmeye çalismaktadir.

   1992 NEVRUZ'unda SIRNAK ve CIZRE'de oldugu gibi, önümüzdeki günlerde kitle hareketleri
giderek arttigi taktirde devlet, bu olaylari dar bir alana hapsetme çabalari gösterebilecegi gibi, olaylarin
sosyal boyutunu ve dogan talepleri gözardi edemeyecektir. 21 MART 1992 olaylarini müteakiben
durulmus ve bir daha olmayacakmis gibi görünen kitle hareketleri, PKK örgütünün tahrikleri ve bu
tahriklerin halk kitleleri üzerindeki yogun siyasal etkisiyle meydana gelmistir. Örgütün yönetim ve savas
gücü, güvenlik kuvvetleri tarafindan islemez hale getirilememistir. PKK'nin "Devrimci Siddet"i ve kullandigi
özel savas yöntemleri bölge insanini pasifize etmistir. PKK bu baglamda 8 yil sonra teshis edilebildigi
halde halen tecrit edilmis degildir. Simdilik silahsiz miting ve yürüyüsler gerçeklestirilmekte, bu miting ve
yürüyüslere PKK disinda masum Kürt istekleri havasi verilmektedir. PKK, kitle hareketlerinin uzun süre
silahsiz olarak devam etmesinin toplumu uyusukluk ve bikkinliga sevk edecegini, bütün ayaklanma sartlari
gelismeden silah kullanilmasi halinde de kolaylikla bastirilacagini iyi bilmektedir. Fakat, küçük sehir
eylemleri ve toplum olaylari, tüm kitleyi basitten karmasiga dogru, giderek halkin da silah kullanacagi
eylemlere dönüsebilir. Üstelik "silah kullanilmadi, askere-polise saldiri olmadi, o halde yürüyüsçülere
dokunmayin!" zihniyeti, Kürdistan Halk Kurtulus Ordusu (ARGK) ve Kürdistan Ulusal Kurtulus Cephesi
(ERNK) sancak ve bayraklari ellerinde oldugu halde yürüyen ayrilikçilara güç ve moral vermektedir. Bir
kere kaldirilan bayragin kan dökülmeden inmeyecegi hiç düsünülmemektedir.
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   PKK; halen her alanda siyasal, örgütsel çabalarini yetkinlestirmekle mesguldür. Ayaklanma
stratejisindeki birinci asama olan örgütlenme yillar önce tamamlanmis, ikinci ve üçüncü asama olan
Terörizm ve Gerilla Savasi birlikte yürütülmektedir. Dördüncü asama olan Hareketli savas asamasina
gelinmeden, PKK sorununun çözümü demek olacak olan dagdaki gerillanin yok edilmesi saglanmalidir.
Bu durumda PKK'nin bölgenin belli kesimlerindeki yasamin gerçek organizatörü olma rolüne son
verilebilecektir. Suriye Hükümeti'nden, APO ve çetesinin BEKAA vadisinden uzaklastirilmasini istemek
bu role son vermeye yeterli degildir. Bati Iran ve Kuzey Irak topraklan içersinde onlarca "Bekaa Vadisi"
kurulmus durumdadir. Ermenistan'in bagimsizligini kazanmasi, PKK'nin KARS-AGRI bölgesindeki
faaliyetleri açisindan hayati önem tasimaktadir. Bagimsiz bir Azerbaycan, nüfusunun büyük bir bölümü



Azeri olan Iran'in kâbusu durumundadir. Iran, Türkiye üzerinde Islam Devriminin ihracindan ayri olarak
Kürt kartini oynamaktadir. Irak, Türkiye'nin Körfez savasinda oynadigi role misilleme olarak çesitli
misyonlari üstlenebilir ve üstlenmektedir.

   Suriye elbette Türk delegasyonunun yüzüne gülecektir, ancak bu PKK'nin Suriye ve Lübnan
topraklarindan kesin olarak çikarilmasi demek degildir. Üstelik SURIYE ve LÜBNAN'da kamuflaj
imkânlari sinirsizdir.

   Bütün toplumlarin üst yapisini olusturan o toplumun alt yapisidir. Yani güdülen ekonomik politika,
siyasal üst yapiyi ve kurumlasmayi kendi esasina göre sekillendirir. Suriye Devleti, ekonomik olarak
Kapitalist bir yapiya sahiptir. Ekonomisi tamamen batiya dayali olmasina ragmen geçmiste üstten dayatilan
sovyetik tip bir politika izliyordu. Siyasal üst yapi ne kadar dayatilirsa dayatilsin alt yapiya ancak bir
noktaya kadar dayanabilir ve alt yapi da kendisine uygun üst yapiyi sekillendirir. Sovyetlerin çöküsüyle
birlikte Suriye Kapitalist politikaya bagimli olarak günümüzde eski radikal tutumlarindan vaz geçmek
zorunda kalmistir.

 ESAD rejiminin terörün arkasinda olmadigini gösterme çabalari bu
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 temelde yorumlanmali ve kabul edilmelidir.

   LÜBNAN ve BEKAA VADISI PKK'nin diger terör örgütleri, kaçakçilar ile temas kurdugu bir
alandir. Gene LÜBNAN; Avrupa ve Ortadogu'ya açilim sahasidir. Bu nedenle, PKK'nin kendisini
yasatan ve ayakta tutan bu baglari koparmasi pek mümkün görülmemektedir. Ancak; kendisine yillarca
sahiplik yapmis Suriye'yi zor durumda birakmamak için taktik olarak bu alandaki görüntüsünü asgariye
indirerek egitim kamplari ve merkez teskilatini Irak ve Iran'daki diger "Bekaa Vadileri"ne tasiyabilecektir.
Böyle bir tavir karsisinda Türkiye Cumhuriyeti PKK'nin hesabini gördügünü düsünüp sagliksiz kararlar
vermemelidir.

   Dünya jandarmaligina soyunan ABD'nin BEKAA VADISI olayinda TÜRKIYE'nin yaninda yer almasi,
Ortadogu Terörizminin koruyucusu SURIYE'nin patronlugunu santajla ele geçirebilmek içindir.

   Her firsatta teröre karsi oldugunu söyleyen bati emperyalizminin ORTA ASYA ve KAFKASLAR'daki
çikarlari terörün patronluguna soyunmalarini gerektirmektedir. Süratle degisen dünyada bazi jeopolitik
kavramlar da degismis ve "Terör odaklarini kontrol eden, dünyayi kontrol eder." deyisi yeni bir prensip
olmustur.

   ABD, LIBYA olayinda gövde gösterisi yaparak SURIYE'ye mesajlar göndermistir.

   ALMANYA'nin NEVRUZ olaylari sonrasi TÜRKIYE'ye uyguladigi silah ambargosu ise SURIYE ve
ERMENISTAN ile flörte yöneliktir.

   "Kürt sorununa evet, PKK ya hayir!" anlayisi ile girilen taahhütler ve verilen demeçler, TÜRKIYE'nin
kendi milletvekilleri tarafindan Birlesmis Milletler'e sikayet edilmesine kadar varmistir. Adi PKK olsun
veya olmasin sehirlerde ve daglarda devlete silahla karsi gelen bir takim güçler mevcut oldukça Kürt
sorunu gündemde kalacaktir. Kürt sorununu yaratan PKK'dir ve Kürtler asla PKK'yi yaratmamistir.

 TÜRKIYE, bölücü PKK faaliyetine sadece kendi silahli güçleriyle
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 son verebilir. BARZANI ve TALABANI gibi ipten ipe oynayan kisilikler TC'nin saglikli kararlar
vermesini kanaatimizce engellemektedir. Mesut BARZANI yillardir PKK düsmani oldugunu söylemekte,
kendi kontrolundaki Kuzey Irak BEHDINAN bölgesinden TÜRKIYE'ye yönelik PKK saldirilari her
nedense devam etmektedir. Bu asamada; "Kürdistani Cephe" tarafindan 1992 yili MAYIS ayinda
tezgahlanan seçim komedisi bahane edilebilir ve "Kürt parlamentosu istikrari saglar, ordusunu kurar ve
özerk yönetim PKK'yi kovar." denebilir ancak, PKK'nin organize etmis oldugu PAK (PARTIYA
AZADIYA KURDISTAN- KÜRDISTAN ÖZGÜRLÜK PARTISI), daha önce belirttigimiz gibi; YNK
ve I-KDP'nin tabanini eritmekte, yetmisi askin Kürt asiretinin olusturdugu "Kürdistan Muhafazakâr
Partisi" gün geçtikçe BARZANI ve TALABANI'nin korkulu rüyasi haline gelmektedir.

   Mevcut gelismeler isiginda yakin gelecekte de Kuzey Irakta istikrardan bahsetmek güç görünmektedir
ve uzun süre PKK, BEHDINAN bölgesinden TÜRKIYE'ye saldirmaya devam edecektir.

   BARZANI, "Tavsana kaç, taziya tut" politikasini degistirmedigi halde taninan imkanlar I-KDP'yi iyice
simartmis durumdadir.

   YNK, 1992 yilinda yaptigi kongre ile üç örgütten meydana gelen yapisini tek parti haline gelirmis ve
Otonomi'ci BARZANI'nin tersine Bagimsiz Kürdistan ilkesini benimseyerek I-KDP (IRAN
KÜRDISTAN DEMOKRAT PARTISI) ile anlasmaya varmistir. Kendi aralarinda birlik saglayamayan
iki örgütün PKK faaliyetlerine nasil son verecegi meçhuldür.

   Ayrilikçi PKK terörü ile mücadelenin çizgilerini çizenlerin, 1992-1993 döneminde özellikle
SIRNAK,'ULUDERE, BEYTÜ-SEBAP, ÇUKURCA, SEMDINLI, YÜKSEKOVA, ÇATAK,
GEVAS kent ve kirsalindaki PKK faaliyetleri açisindan daha dikkatli olmalari dilegiyle...
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 BIRINCI BOLUM

 KÜRDISTAN  VE KÜRTÇÜLÜK

   Ilk bakista bir cografya parçasi ve bir halk bütünlügü çagristiran, üzerinde çok degisik spekülasyonlarin
yapildigi "KÜRDISTAN" ve "KÜRT" terimleri, tarihçi ve toplumbilimcilerin açiklik getirmesi gereken bir
konu gibi görünmekte ise de aslinda "KÜRDISTAN" ve "KÜRT"lük konularinda yapilmis olan yanilgilar
dolu arastirma ve incelemelerin ciddi bir biçimde elestirilmesi gerektigi degerlendirilmektedir.

   Bu terimlerin tarihsel ve toplumsal anlamlari ne olursa olsun, tarihçi ve siyaset adamlari nasil
düsünürlerse düsünsünler bu iki terim çok yaygin olarak 19. yüzyilin baslarindan itibaren sik sik
kullanilmaya baslanmis, daha dogru bir deyimle "KÜRDISTAN" ve "KÜRT"lük terimleri belirtilen tarihle
politize edilmislerdir.

   O dönemde Ingiliz, Fransiz ve Çarlik Rusyasinin Ortadogu'daki diplomatlari her ne hikmetse birer
tarihçi ve sosyolog titizligi ile arastirma ve incelemelere basladilar. Kürdistan ve Kürtlük konularinda bir
yandan makale ve kitaplar yazarlarken, diger yandan çesitli geziler bahane ederek Kürt asiretlerinin



yaygin olarak yasadiklari bölgelerde dolasip ileri gelen asiret reisleri ve agalar ile sahsi dostluklar
gelistiriyorlardi. Bu kisilere pahali hediyeler sunuyorlar, dostluklarina güvendiklerine Kürtlerin Türklerden
ayri bir millet olduklarini ve bagimsiz bir Kürdistan Devleti kurabileceklerini söylüyorlar, böyle bir
tesebbüse "Majesteleri" nin de sicak baktiklarini, her türlü yardimin kendilerine yapilacagini
vurguluyorlardi.

 Ingilizlerin, Fransizlarin, Çarlik Rusyasinin ve Avrupa'daki diger
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 sömürgecilerin misyonerlik faaliyetleri Latin Amerika'da, Afrika'da ve Uzakdoguda büyük basanlar
kazanmisti. Kisaca, bu konuda bir hayli ustalasmislardi. Bu devletlerin Ortadogudaki elçilik ve
konsolosluklarinin mensuplari aslinda birer "Sömürüye hazirlama misyoneri" idi ve görevlerini layiki ile
yerine getiriyorlardi. Böylelikle Ruslar, Ingilizler ve Fransizlar 19. Yüzyilin ortalarinda "Stratejik Bölge
Etütleri" ni tamamladilar.

 19. YÜZYILDAKI  KÜRTÇÜLÜK FAALIYETLERI

   Ingilizlerin, Fransizlarin ve Çarlik Rusyasinin Osmanlilari Avrupa-dan, Balkanlardan, Kuzey Afrika'dan,
bir bütün olarak Ortadogudan söküp atmak ve daha sonra da Türk varligina tümden son vermek için
çaba sarf ettikleri bu yüzyil boyunca Kürt asiretlerinin KÜRDISTAN ve KÜRTLÜK iddiasindaki
isyanlari dinmek bilmedi.

   Öyle ki; 1804 yilinda baslayan asiret isyanlari araliksiz olarak 1886 yilina kadar devam elti. Ancak,
burada üzerinde durulmasi gereken; benzerleri Cumhuriyet döneminde de yasanan isyanlarin bir bütünlük
arz etmemesidir. Isyanlar adeta asiret düzeyinde olmus, biri bastirildiktan sonra digerleri baslamistir.

   Bu durumun nedenlerine Cumhuriyet dönemi isyanlarini anlatirken deginecegiz. Bütün çabalara ve
oyunlara ragmen sömürgeci güçlerin kendi aralarindaki çeliskilerin yogun olmasi ve Osmanli yönetiminin
bunlarin farkinda olarak çeliskileri kismen kullanmasindan dolayi Avrupa haricinde Osmanlilari pek
geriletemediler. Bu arada yüzyilin sonlarina dogru Osmanli yönetiminin Kürt asiretleri üzerinde oynanan
oyunlari fark etmesi neticesinde, basibos durumda olan asiretleri Osmanli topragi üzerinde emelleri olan
bu güçlerin oyuncagi olmaktan kurtarmak ve onlari belli bir düzene sokmak, toplumsal hayata yeniden
dönmelerini saglamak maksadiyla bir takim idari reformlar yapilmistir. "HAMIDIYE ALAYLARI" olayi
bu reformlarin parçasidir ve kanaati-
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 mizce eksik bir yapi olmasina ragmen yine de basarili sonuçlar alinmistir. Çok uluslu bir siyasi
organizasyon olan Osmanli Devleti içinde Kürt asiretlerinin idari ve toplumsal yasamlari incelemeye deger
bir konudur. Yaklasik bin yillik beraberlik ortaminda TÜRK'lerle KÜRT'ler arasinda "AYRILIKÇI" bir
sürtüsmenin görülmemesi bu günkü KÜRDOLOG (!) larca hiç garipsenmemektedir. Bilim adami
iddiasindaki bazi kisiler bu uzun tarihi asla arastirmazlar ve mevcut birkaç isyanla kafalari bulandirirlar.



Dersim Isyanlarini temel alarak sömürge teorileri üretirler. Her mahalli ayaklanmanin temelinde
sömürgecilik yatiyorsa; Konya, Yozgat ayaklanmalari Anzavur isyani ve Çerkes Ethem olayinda da
"sömürge teorisi" üretmek gerekecektir. Bu kisilerin ucuz kahramanligin bilim adamligina yakismadigini
bilmeleri gerekir. Aslinda bu ve buna benzer konularda belli çevrelere söylenecek pek sözümüz var ancak
bunlari simdilik bir kenara birakiyoruz. Simdilik sadece sunlarla yetinelim; Kürtlük konusunda birçok
seyler oluyor ama hiç kimse olup biten bu seyleri ya görmüyor ya da görmek istemiyor. Dünyadaki hiçbir
demokrat ve aydin memleketini ve demokrasisini üç-bes tane teröriste igfal ettirmez, demokrasi
düsmanlarini bilir ve tanir, onu nasil koruyacagini düsünür. Çünkü aydin gerçekçi olur, ütopik aydin ise
rüyalar aleminden uyanincaya kadar ya bir teröristin kursununa hedef olur ya da basina bir dipçik darbesi
isabet eder.

   Bahsettigimiz gibi Osmanlilarin 19. Yüzyilin sonlarina dogru Kürt asiretler üzerinde oynanan oyunlari
fark etmeleriyle almis olduklari tedbirler sayesinde isyanlar son bulmustur. Fakat, Avrupali sömürgecilerin
ektikleri tohumlar uzun vadeli bir strateji içindi. Basta Ingilizler olmak üzere Fransa ve Çarlik Rusyasi
Ortadogu ve Önasya'ya iliskin stratejik amaçlar pesinde idiler. Yapmis olduklari faaliyetler ile taktik
düzeyde kazançlar elde ediyorlardi ve hem de stratejik hedefler için yatirim yapiyorlardi. Belirtilen güçler
bu nedenle büyük imkanlar seferber ederek isi çok ciddi boyutlarda ve profesyonel bir biçimde
yürütüyorlardi, hatta bu konularda "Kürdoloji Enstitüleri ve Arastirma Merkezleri" bile kurmuslardi.
Özellikle Ingilizlerin çabalari; yalniz Kürt asiretleri, Ortadogu, Uzakdogu, Amerika ve Afrika ile sinirli
degil
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 dünyanin dört bir yanma dal budak salmisti. "Üzerinde Günes Batmayan Imparatorluk" bu sekilde
yasatiliyordu. Bu günkü Ingiltere belki toprak büyüklügü ve maddi zenginligi bakimindan eski ihtisamini
sürdürmüyor ama eski siyasi anlayisini sürdürmedigini söylemek mümkün degildir.

   Özetle; 1900 lü yillarin baslarinda artik Türklere karsi uygun zaman, zemin ve kosullar olustugu taktirde
kullanilabilecek KÜRDISTAN ve KÜRT'lük kozu meydana getirilmis oluyordu.

 KURT'LERIN KÖKENI

   Günümüz Kürtçü Örgütlerinin israrla üzerinde durduklari meselelerden birisi de Kürtlerin "ARI" kökenli
olduklaridir. Bu teoriye göre Kürtler ne sebeple olduklari bilinmez bir sekilde yaklasik 3000 yil önce
Kuzey Avrupa'dan göç ederek Karadeniz'in kuzeyinden, Hazar Denizi-'nin batisindan Mezopotamya ya
inmisler ve bu yolculuk bin yil kadar sürmüs, M.Ö. 1000 yillarinda Mezopotamya'ya yerlesmisler. Daha
sonra M.Ö. 600 yillarinda da Asur Devletini yikip Med Imparatorlugunu kurmuslar ve kisa bir süre sonra
da Med devleti Persler tarafindan yikilmis ve Kürtler bir daha devlet kuramamislar. Bu iddia Kürtçenin
cümle yapisindaki Hint- Avrupa benzerligi ile desteklenmektedir.

   Bu tezin yaraticilari NIKITIN, HALFIN, MINORSKY gibi misyonerlerdir. Rus Bilgin- Misyoner'i
MARR ise Kürtlerin Gürcülerle akraba oldugunu söylemektedir.

   Gayri ciddi olarak degerlendirdigimiz Kuzey Avrupa'dan göç konusu bir yana Orta Asya Göçleri
üzerinde de yeterli arastirma yapilmadigi kanaatindeyiz. Bu konuda Avrupalilar hep "Attila'nin Kilici" ile
ugrasmislar tarihi gerçeklere zaman ayiramamislardir.



   Mevcut Kürt dili onlarin Türklerle ayni kaynaktan gelmediklerini göstermez.Bilindigi gibi Orta Asya
göçleri M.Ö. 5000 yillarina dayanir.
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 Ilk göç dalgalari kuzeydendir,önce Bulgarlar sirasiyla Finler, Macarlar bu dönemin göçmenleridirler.
Simdi; Bulgarlar, Macarlar ve Finler Orta Asya kökenli kavimler olmalarina ragmen dilleri degismistir.
Öte yandan M.Ö. 3000 yillarinda Orta Asyadan diger bir göç dalgasi da güneyden batiya dogru ilerlemis,
Afganistan'i asarak Hindistan ve Pakistan'in Kuzeyinden Iran'in güneyinden Mezopotamya'ya ve hatta
Anadolu'nun içlerine yayilmistir.

    Anadolu içlerine kadar yayilanlar Kürt asiretleridir. Bunlarda tipki kuzeyden Avrupa içlerine göç eden
diger TÜRKI' ler gibi degisime ugramislardir. Bu göçün çikis ve takip ettigi yol ile ilgili bilimsel ipuçlari
mevcuttur. Orta Asya'dan yola çikan Kürt asiretleri sürekli batiya ilerlemislerdir. Göç boyunca tarima
dayali yerlesik hayat söz konusu degildi ve Kürtler hayvancilik yapiyorlardi, yeni bir yurt arayisi
içindeydiler. Her büyük göçte oldugu gibi, bu göç sirasinda da konakladiklari ve bir müddet kaldiklari
yerlerde bir miktar insan birakiyorlardi. Bu gün Afganistan'da, Kuzey Hindistan'da, Bati Çin'de ve Güney
Iran'da Kürt kökenli asiret ve kabilelere rastlamak mümkündür ve hatta daha dogru bir deyisle Türk'ün
mevcut oldugu her yerde Kürt'e rastlamak mümkündür. Ama hiç kimse Kuzey Avrupa'dan Beyaz
Rusya'ya, Beyaz Rusya'dan Karadeniz'in kuzeyine ve Kafkaslar kuzeyine kadar olan bölgede Kürt
kalintilari oldugunu söyleyemez. Tüm büyük göçlerde gidilecek yer belli degilse ve amaç elverisli bir
yurtluk arayisi ise ve bu göç yüzlerce yil sürüyorsa göç edenler, göç güzergahinda mutlaka küçük
topluluklar, kalintilar birakir. Büyük göçler bu sekilde izah ediliyor. Netice olarak; Kürt asiretlerinin
Kuzey Avrupa'dan degil de, Orta Asya'dan çiktiklarina ve Anadolu'ya yayildiklarina dair bizce yeterli delil
mevcuttur ve bu deliller sadece kalintilar degildir.

    Kürt asiretleri Anadolu'ya geldiklerinde hayvancilik yapiyorlardi ve pek uygar olduklari söylenemezdi.
Yerlesik düzene intikalleri uzun sürdü, ama ayni tarihlerde Mezopotamya'da köklesmis ve bir çok alanda
çaginin çok ilerisinde uygarliklar bulunuyordu. Bu uygarliklarin kökenleri M.Ö. 5000 yillarina dayanir,
halbuki Kürtlerin Anadolu'ya gelisi M.Ö. 1000 yillari civarindadir. Dolayisiyla göçebe Kürt asiretleri-
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 nin 4000 yillik bir geçmisi olan uygarlik ortaminda egemen ulus olsalar dahi dil ve kültür alaninda
erimemeleri mümkün degildir. Bu kaide bugün için dahi geçerlidir. Osmanli Devletinde hakim unsur
Türkler olmasina ragmen Türk dili ve kültürü neredeyse Arapça ve Farsça içerisinde eriyip yok olacakti.
Kürt asiretlerinin bölgedeki gelismis uygarliklar içinde asil dillerinin önemli bir bölümünü kaybederek
bölgedeki hakim unsurlardan etkilenmemesi mümkün degildir.

   Farsçanin, Arapçanin ve Latin kökenli dillerin etkisiyle yepyeni bir dilin ortaya çikmasi ve gramerinin de
buna göre sekillenmesi sasirtici ve inanilmaz olmasa gerekir. Afrika'dan Amerika kitasina getirilen
zencilerin çevrenin çesitli baskilari ile kendi dillerini terk edip Ingilizce konusmalari düsülmesi gereken
konulardan birisidir.

   MINORSKY, Mezopotamya'nin tarihte kaybolmus toplum ve medeniyetleri ile Kürtler arasinda iliski
kurarak mevcut yapay Kürt Tarihinin ilk adimlarini atmistir. Kürt yazar E. XAMGIN "ISLAMIYETE
KADAR KÜRDISTAN TARIHI" isimli kitabinda bölgedeki "Musul ve Kerkük'ün Kuzey dogusundaki



Barda-Balka 'da bir magarada taslardan yapilan av aletleri bulundu" demektedir.

    Yazara göre ilk Kürtler GUTI'lerdir ve MAR, LULU, ELAM, HURRI, MITANNI, KASSIT ve
KALDAHAR isimli halklar da GUTI' lerle ayni köktendir, HURRI dili bu halklarca konusulmaktadir.
C.BENDER ise; Kürtlerin ati ilk defa binek hayvani olarak kullandiklarini, kerpici Kürtlerin icat ettigini,
dünyadaki ilk uzunluk ve agirlik ölçü birimlerinin Kürtler tarafindan kesfedildigini Arkeolog Maurice
MEU-LEAU' yu kaynak göstererek belirtmekte, tipta teshis-tedavi ikilemini Kürtlerin getirdigini, ilk
rasathaneyi Harran'da Kürtlerin kurdugunu belirterek KASSITlerin petrolden üretilen "BITUME"
maddesini o çagda kesfederek Misir'a tonu 25 Gram gümüsten sattiklarini bilahare bu maddenin tonunun
160 Gram gümüse yükseldigini yazmaktadir. Yazara göre Persler, Grekler ve Romalilar dev sanat
eserlerini Kürt mimar ve mühendislerine yaptirmislardir.

 Bu iddialarin ön yargisiz bir sekilde bilim adamlarinca arastirilmasi
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 gerekir ancak; Orta Asya'da Yenisey Irmagi kiyisinda bulunan yazitlar

 da incelenmeli Bölgede yasayan ALTI-OGUZlarla komsu ISKIT-SAKA

 urugundan KÜRT ILHANLIGI'nin 39 yasinda ölen Ilhan'i ALP

 URUNGU'nun yazitina neden Öztürkçe olarak; "BEN KÜRT ILHANI

 AI.P URÜNGU'YUM. ALTINLI OKLUGUMU BELIME BAGLADIM,

 ELIM OTUZ DOKUZ YASINDAYIM. HAKANIM, ELIME, SIZLERE

 NE YAZIK KI DOYAMADIM. HAKANDAN, ELIMDEN NE ÇARE

 AYRILDIM." yazildigi açikliga kavusturulmalidir.    

   Cevap bulunmasi gereken sorulardan bir tanesi de Türklerin bulundugu yerlerde neden Kürtler de
bulunmaktadir sorusu olmalidir. Türk kökenli Macaristan'in 9 vilayetinde Kürt ismiyle anilan köyler
mevcuttur. Macar Türkolog Nemeth, Macar oymaklarinin dokuz tane oldugunu söyleyerek isimlerini
KABAR, KÜRT, GYARMAT, TA-RYAN, YENE, KER, RESEI, NIYET, MEF-YER olarak
belirtmektedir.

   Sirasi gelmisken belirtmekte fayda vardir, amacimiz Kürtlerin Türk oldugunu veya olmadigini ispatlamak
degildir.

   Böyle bir arastirma ve çabayi su anda gereksiz görüyoruz. "KART-KURT" teorileri ve "DAG
TÜRKÜ" açiklamalarina da katilmiyoruz. Ortada binlerce yildir içice yasayan ve sirasi geldiginde omuz
omuza beraberce düsmana karsi savasarak Türkiye Cumhuriyetini kuran, tüm deger yargilari birlikte olan
insanlar söz konusudur. Ayrica günümüzde Kirgiz, Kazak, Türkmen ve Özbeklerle de tercüman
araciligiyla anlastigimiz unutulmamalidir. Bizim sorunumuz dagdaki, köydeki, sehirdeki Kürt degildir..
Gelecek bölümlerden de anlasilacagi üzere Türk'ü Kürd'e Kürd'ü Türk'e ve hatta hayasizliklarini daha ileri
götürerek Kürd'ü Kürd'e kirdiranlarladir. Marxizm-Leninizm gibi çagdisi ve ilkel paravanlarin arkasindaki
sözde Aydin ve sözde Liderlerle, Ingiliz çikarlarina kaça satildigi belli olmayan haysiyetsiz Demokrat



bozuntulariyladir. Dogu ve Güneydogu'da yasanan hadiseleri batidaki insanimizi bir tarafa birakin Kürt
olarak isimlendirilen insanlar da anlamamaktadir, bilmemektedir. Bir takim kisiler Kürt insanini ya Iran'a
ya Irak'a ya da Suriye'ye satmakta, bu insanlar 6-7 yilda bir iflah

  

  

  

 olmayacak derecede darbeler yemektedirler. Lozan'in dogal sonuçlari

 dir bunlar. Çagdas LAWRENCE'ler toplumumuzu kamplara bölmüs

 durumdadir. Otonomi yanlilari bir tarafa, Federasyon yanlilari bir tarafa,

 sözde bagimsizlikçilar bir tarafa çekip durmaktadirlar. Sorunumuz, iste

 bu isportaci mahluklar ve onlarin azgin patronlariyladir. 

 20. YÜZYILIN BASINDAKI KÜRTÇÜLÜK FAALIYETLERI

   Birinci Dünya Savasi neticesinde Osmanli hakimiyeti Balkanlarda Kuzey Afrika'da ve Ortadogu'da
tamamen son buldu. Anadolu dahi emperyalistlerin isgal planlarina dahil edilerek uygulamaya geçildi.
Planlarda ilgi çekici bir durum vardir; Anadolu'yu isgal planlari yapilirken Türkleri zor durumda birakmak
ve birligi parçalamak için, Ingilizler masa basinda Dogu Anadoluda "MANDA YÖNETIMLI KÜRT
DEVLETI" fikrini ortaya attilar. Isin ilginç tarafi o planlar yapilirken bu konuda hiçbir Kürd' ün talebi söz
konusu degildi. Planlarin yapildigi yerde hiç bir Kürt heyeti veya bireyi bulunmuyordu. Bu eksikligi fark
etmis olacaklar ki, hemen meshur misyonerlerini göndererek Dogu ve Güneydogu Anadolu'da
propaganda çalismalarina basladilar. Altinlar dagitildi vaatler verildi. Fakat Osmanli Devletinin karsi
karsiya bulundugu felaket, Anadolu insanini o denli etkilemisti ki insanlar bu felaketin yaraticilarinin altin ve
vaat dagiticilari oldugunu anlamakta gecikmediler. Bu kosullarda Ingiliz propagandasi yandas bulamadi.
Zaten kisa bir süre sonra Ingilizler bu faaliyetlerini aniden durdurdular. Çünkü Anadolu'daki matem
havasinin yarattigi sessizlik, Ingilizler basta olmak üzere isgalcilerin baska planlar yapmalarini gerektirmisti.

   Anadolu insani bitmis gözüküyordu ama sonuçta KÜRDISTAN ve

 KÜRTLÜK kozu taktik düzeyde ikinci defa Ingilizler tarafindan

 kullanilamamisti..
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   Bu noktada tarihi bir gerçek su yüzüne çikmisti; bölge insani ve asiretlerinde özde bir Kürdistan ve
Kürtlük hayali ile buna bagli olarak bir Kürtçülük faaliyeti söz konusu degildi. Basta Ingilizler, kismen
Fransizlar ve Çarlik Rusyasinin çabalariyla yapay olarak olusturulan bir Kürdistan ve Kürtlük söz konusu
idi. Bölgenin kendine has özelliklerini kendi siyasi amaçlari dogrultusunda kullanmak istiyorlardi. Eger bu



faaliyetler 19. Yüzyil boyunca bir takim pratik sonuçlar dogurmussa bunlar tamamen asiret reislerinin
kendi aralarindaki ve merkezi hükümetle olan rahatsizliklarda güç sahibi olabilme çabalari, kendilerine
sunulan maddi menfaatlerin büyüklügü, hatta biraz da 19. Yüzyildaki Osmanli Islahat Hareketleri sonucu
olusturulan askerlik ve vergi yasalarina duyulan tepkilerin yansimalaridir. Kaldi ki, emperyalistler o
dönemde sadece Kürtleri kiskirtmak, onlari Osmanlilar için sorun yapmak pesinde kosmadilar. Ayni
dönemlerde Balkanlari, Kuzey Afrika'yi ve Ortadogu Araplarini da kiskirttilar. Bu nedenle, Balkan
milletlerinin ve Araplarin Osmanli Devletine bas kaldirmalarini anlamak mümkündür, hatta Anadolu'daki
Ermeni ve Rum azinliklarin ayaklanma çabalarini da anlamak mümkündür fakat özellikle Ingilizler isi o
derece ileriye götürdüler ki; Konya'daki, Yozgat'taki Türk asiretlerini ve hatta Osmanli Devletini kuran
asiretleri dahi isyana tesvik ettiler. Is bu noktaya kadar getirilmisken Kürt asiret ayaklanmalarina hiç
kimsenin bir diyecegi olamaz ve hiç kimse "Kürtler neden devlete bas kaldirdi ?" diye sormamalidir. Bu
konuda israrli olmak isgüzarliktan öteye tarihi sekillenmeleri, toplumsal gelismeleri ve Ortadogu'da
oynanan oyunlari bilmemek anlamini tasimaktadir.

 CUMHURIYET DÖNEMI AYAKLANMALARI

   Isgalciler, bütün masabasi hesaplari bosa çikip da kisa bir sürede Anadolu'dan geri çekilmek zorunda
kalinca, Türkiye Cumhuriyetine karsi LOZAN'da çözülemeyen bir çok ihtilafli konuyu kendi yararlarina
sonuçlandirmak için yine tarihi kozlari olan KÜRDISTAN ve Kürtlügü
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 masaya sürdüler. 1925 yilinda MUSUL-KERKÜK sorunu diplomatik yollardan çözümlenmeye
çalisilirken SEYH SAIT AYAKLANMASI patlak verdi. Kisa bir sürede bir çok yere yayildi. Aslinda bu
ayaklanmanin bir çok toplumsal sebebi vardir. Basli basina bir arastirma ve inceleme konusudur.

   Çerçeve olarak söyledir; Seyh Sait ayaklanmasi her ne hikmetse, Türkiye'nin Musul ve Kerkük
üzerindeki haklarindan feragat etmesin- den, hatta bu yönlü görüsmelerin baslamasindan sonra sona erdi.
Gerçekte böyle bir hadiseyi basit bir iki cümle ile atlatmak, "söyle oldu da-böyle oldu" gibi sözlerle
geçistirmek dogru degildir. Ama isin özü bu iki basit cümlede yatmaktadir. Bu çerçeve içersinde sorun
analiz edildigi taktirde dogru sonuca varilabilir. Seyh Sait ayaklanmasini tarihsel, sosyal, kültürel,
ekonomik, siyasi yönleriyle ve yüzlerce sayfa tutabilecek açiklamalar ile de izah etmek mümkündür. Biz
bu ayaklanmayi genis olarak ele almayacagiz ama su kadarini söylemek de zorunludur; Osmanli Devleti
ihtisamli dönemlerinde Anadolu'daki Türk ve Kürt asiretleri üzerinde devlet olmanin geregi olarak hiçbir
maddi külfet getirmemisti. Buralarda ne dogru dürüst bir vergi topluyordu ne de halka zorunlu askerligi
dayatmisti. Ancak, ne zaman ki Osmanli Devleti gerileme dönemine girip Avrupa'da, Afrika'da ve
Ortadogu'da büyük sorunlar ile karsi karsiya kaldi iste o zaman öz kaynagina döndü, bir takim
düzenlemeler yaparak o zamana kadar devletin hiçbir külfetine katlanmamis Anadolu insanina düzenli
vergi ve zorunlu askerligi dayatti. Anadolu'daki Kürt isyanlarinin dis sebepleri Ingiliz, Fransiz ve Rus
kiskirtmalari ise, iç sebepleri de ZORUNLU ASKERLIK ve VERGI olayidir.

   O dönemlerde halkin verecegi vergiyi asiret reisi, agasi, miri belirleyip topluyordu. Askere gidecekleri
de bunlar belirliyorlardi. Daha önce halkin vergisini kendi cebine atan, halki kendi askeri gibi kullanan
asiret reisi, aga veya mir devletin yeni düzenlemeleri üzerine gücünde ve imkanlarinda azalma gördü,
huzursuzluk yaratmaya basladi. 19. Yüzyil isyanlarinin özü bu sekildedir. Cumhuriyet dönemi
reformlarinda ise aga, asiret reisi tamamen devreden çikarak sifadan bir vatandas
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 durumuna iniyordu, artik tüm imtiyazlarini kaybetmis oluyordu. Uzun süre Istanbul'da üslenmis olan ve
Ingiliz mali pazarlayan komisyoncular el altindan "DINSIZ DEVLET" propagandasi ile yeni düzene tepki
gösterdiler. Bu komisyoncu kesim gümrük yasasi ile imkanlarini ve haksiz kazanç yollarini yitirmislerdi.

    Ingiliz Hükümetinin ise el koymasi ile "SERIAT DEVLETI ISTIYORUZ" propagandasina bir de
Kürtlük ve Kürdistan ilave edildi. Fransa ile HATAY meselesi diplomatik zeminlerde konusulup
tartisilirken tamamen Fransa'nin himayesinde olusturulan "HOYBUN" cemiyeti SAM'da kurmus oldugu
karargahinda yeni bir Kürt isyaninin hazirliklarini yapiyordu. Kisisel niyetleri, birey, grup düzeyindeki arzu
ve istekler ne olursa olsun genel strateji böyle idi. Hiçbir masum çaba, hizmetinde bulundugu stratejinin
niteligini, genel amacini, asil hedefini ve sonuçlarini degistiremez.

    Nitekim; HOYBUN Cemiyetinin maddi ve manevi destegiyle Nuri SAIT liderligindeki AGRI ISYANI
bu temelde gelisti. Agri'nin bilmem hangi köyünden olup da isyan içersinde yer alan bir Kürdün elbette ki
Fransiz çikarlariyla ilgisi yoktur. Onun isyan içersine çekilmesi apayri bir dramdir. Ama ayni Kürt objektif
olarak genel strateji içinde ve onun hizmetindedir. Hadiselerin bu yönünü görmek ve bu temelde
yaklasmak sanirim birçok seyi gün isigina çikaracaktir. Agri'da isyanin bastirilmasindan sonra bu sefer
farkli bir zeminde ve farkli insanlarla DERSIM isyani gündeme getirilmistir.

    Fransizlari isyanlar konusunda parça parça da olsa inatçi olmaya iten sebep; Seyh Sait isyaniyla
Ingilizlerin Türkiye'den kopardigi büyük tavizlerdi. Üstelik HATAY sorunu MUSUL-KERKÜK
sorunundan asagi kalir degildi. Hatay topraklari stratejik yönü bir tarafa neredeyse Ortadogudaki küçük
bir ülkenin topraklari kadardi. Su hususa dikkat etmekte yarar vardir; Ingilizlerin destekledigi isyan
bölgeleri, liderlikleri, isyan biçimleri farkli; Fransizlarin destekledigi AGRI isyani bölgesi, insanlari, isyanin
liderligi çok daha farklidir. Ayni sekilde Ingilizlerin perde arkasindan yönlendirdikleri DERSIM isyani her
seyi ile bambaska
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 bir yapi arz etmektedir. Bütün isyanlarda destekleyiciler bölgede bir Kürt devleti kurmaktan ziyade
Türkiye'yi bu hassas konuda tedirgin etmeyi, panik içersine girmesini saglamayi amaçlamislardir. Bu
nedenle nereyi uygun görüyorlarsa, nerede sartlar ve çeliskiler olusmus ise oraya el atiyorlar, isi bir bütün
olarak ciddiye almiyorlardi. Bir yerde adeta oyun oynuyorlar fakat bu oyunun trajik sonu onlari
ilgilendirmiyordu.

   Ilerki bölümlerde bu oyunlarin senaristleri, yönetmenleri, bas oyunculari ve figüran konumundaki
Kürdün durumu sik sik gözler önüne serilecektir.

   Cumhuriyet döneminde birçok küçük mahalli isyan olmustur. Onlar daha hazin ve daha
düsündürücüdür. Bu isyanlar; SASON'da, MUTKI' de, ERUH'ta, PERVARI'de olmustur ama
muhtevalari üç asagi bes yukari hep aynidir.

   Bir zabita olayi olmustur, kanun kaçaklarini takibe çikilmistir, kanun kaçagi kisi veya kisiler
saklanabilmek için çesitli duygu sömürüleriyle kendi asiret veya kabilesini örtü olarak kullanmistir, bu
nedenlerle takipteki müfrezelere saldirilmistir, komutani veya birkaç er sehit edilmistir. Pesinden çok tabii
olarak takviye kuvvetler gelmistir bunun üzerine ilk olaylara katilanlar çevrelerine; "Aman kaçin! Devlet
evimizi basimiza yikacak, hepimizi kursuna dizecek, daga çikin karsi koyun!" demis ve ahali daha ne olup
bittigini anlamadan panik içinde kadin, çocuk, genç, ihtiyar daga çikivermistir. Bunu gören mahalli



yöneticiler halk ayaklandi diyerek daha büyük kuvvetlerle onlarin üzerine gitmislerdir.

   Karsilikli diyalogsuzluk ve güvensizlik sonucu isler bir anda arapsaçina dönüsmüstür. Devam eden
güvensizlik ortaminda meydana gelen bir yigin çirkin gelismeler olmustur. Daga çikanlar asker
öldürmüstür, asker objektif olarak asi konumundaki halktan insanlari öldürmüstür, neticede sulh ve sükun
ortaminin saglanmasi aylari hatta yillari bulmustur. Bu süre içersinde sürgünler, tutuklamalar dogal olarak
söz konusudur. Yillardir bilinçli bilinçsiz agizlarda sakiz edilen "DOGUDA JANDARMA DIPÇIGI" ve
"KOMANDO ZULMÜ" nün esprisi burada yatmaktadir.
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   Dogu ve Güneydogu insanini çirkin emellerine alet eden güçlerin ve onlarin bencil usaklarinin Kürt
insanina kader olarak hazirladiklari ortam budur. Bu durumdan yöneticilerin hiç suçu yok mudur?
Elbetteki vardir! Suç; bölge sorunlarinin ana esprisini kavrayamayan, bölge ile ilgili bilgilenmede yetersiz
kalan, bunun için ileriye yönelik kapsamli bir MILLI POLITIKA gelistirmeyen organlarindir.

   Burada yeri gelmisken Türkiye Cumhuriyetinin Dogu ve Güneydogu Anadolu'daki fonksiyonuna
deginmek istiyoruz; Osmanli Devleti Milli bir devlet degildi. Dolayisiyla hakimiyeti altindaki topraklarda
Milli Devlet Politikasi yürütmüyordu ancak, Türkiye Cumhuriyeti MISAK-I MILLI sinirlari içinde
kurulmus Milli bir Devlettir ve bunun içinde de Ulusal egemenligi yurt sathinda tesis etmek durumundadir.
Ulusal Egemenlikteki kastimiz sudur; bir devlet eger kendine Milli Devlet diyorsa sinirlan içinde kültürel,
iktisadi, siyasi ve netice olarak da Askeri egemenligini tesis etmelidir. Cumhuriyet dönemi boyunca
Türkiye Cumhuriyetinin Hakkari ilindeki Kültürel Egemenliginden bahsedilebilir mi? Ana dili ne olursa
olsun hatta, ana dilde radyo-TV yayinlari ve oku] imkani olsa bile bir Hakkarili kendisini ne kadar Türk
vatandasi saymaktadir. Türkiye Cumhuriyetinin Hakkari'deki ekonomik egemenligi ne kadardir? Türk
mali sisteminin, ekonomisinin iyi veya kötü durumda olmasi onu ne kadar ilgilendiriyor? Bir bankanin
iflasindan veya borsadaki dalgalanmalardan ne kadar etkileniyor? Yine bir Hakkarili kendisini Türk siyasi
hayatina ne kadar adapte etmistir, seçme ve seçilmeyle ne kadar ilgilidir. Hangi partinin iktidar olacagi onu
ne kadar ilgilendiriyor, bir aile degil, bir kabile degil bütün bir asiret neden topyekün bir partiye oy
veriyor? Bu sorulara içten ve dürüst bir sekilde karsilik verdigimizde görecegiz ki; örnek il olarak aldigimiz
Hakkari'de TC'nin kültürel, siyasi, ekonomik egemenligi tesis edilmemistir. Dolayisi ile bu ilde TC'nin
egemenligi sekli ve sözdedir. Bu sorular bölgenin bütün illeri için sorulabilir, bütün Güneydogu illeri örnek
olarak alinabilir.

   Cumhuriyetin kurulusundan itibaren bölgenin özelligi, istismara açik olusu ve üzerinde oynanan oyunlar
dikkate alinarak özel önem verilmesi
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 gerekiyordu. Milli Devlet olmanin geregi olarak bu devlet sahasi içinde olusturulmaya çalisilan modern
uluslasmaya tüm unsurlarin adaptasyonu saglanmaliydi. Ortadogu gibi bir yerde jeopolitik konumu önemli
bir Türkiye'de böylesine hassas bir konuyu elli yil ertelemek çok büyük bir yanlislik ve affedilmez bir
hatadir.

   Kürdistan ve Kürtlük meselesi sadece Türkiye'de degil, Iran ve Irak' ta da ortaya çikmistir. Bu
hadiselerin arkasinda Ingilizler vardir.



    Ingilizler Türkiye'ye karsi planlarini gizli kapakli yürütürlerken bu ülkelerde gizlilige hiç gerek
duymamislar ve olaylari tezgahlamislardir..

   Kürt insani insafsizca kullanilmistir. Hele bir Seyh Mahmut BERZENCI hadisesi vardir ki; Ingilizlerin
Kürtlere bakis açisini, asiret reislerinin Kürtleri kendi bencil çikarlari için nasil peskes çektiklerini ve nelere
layik gördüklerini anlamak için yeterlidir. Bu ibret verici hadise söyle gelismistir: Bilindigi gibi Irak,
Osmanlilardan sonra Ingiliz Manda Yönetimine girmistir. Iraktaki Arap yöneticiler Ingiliz egemenligini
azaltmak, kendi otoritelerini genisletmek için bir takim faaliyetler içine girdiklerinde, Ingilizler Iraktaki
Kürtlerin yogun olarak yasadiklari kuzey bölgesine hemen adam, para ve silah göndererek Kürt
asiretlerinin dini lideri durumundaki Seyh Mahmut BERZENCI ile temasa geçerler. Seyhe "Hakimiyetin
altindaki asiretlerle sen de pek ala bir emirlik veya krallik kurabilirsin, bu konuda sana her türlü güvenceyi
veriyoruz" denir. Mahmut BERZENCI'de bunun üzerine kendisine bagli asiretleri Irak yönetimi aleyhine
isyana tesvik eder. Isyan baslayip Araplar zor duruma düsünce bu sefer Ingilizler Arap yöneticilere "Eger
manda yönetimini istemezseniz yönetimi seyh Berzenciye teslim edecegiz" derler, bunun üzerine Arap
yöneticiler bagimsizlik konusunda geri adim atarlar ve Ingilizler de kendi piyonlari olan Mahmut
BERZENCI'yi yakalayarak Hindistan'da ikamete mecbur ederler. Aradan zaman geçiyor ve Arap
yöneticiler yeniden bagimsizlik isteklerini dile getiriyorlar. Bunun üzerine Ingilizler tekrar Seyhi
Hindistan'dan getirip Kuzey Iraktaki asiretlerin içine salip tekrar isyana tesvik ediyorlar. Araplar tekrar
geri adim atiyorlar ve Ingilizler Seyhi tekrar Hindistan'da misafir(!) ediyorlar.
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 Daha sonra üçüncü sefer Seyh BERZENCI'ye isyan bayragi açtiran Ingilizler, bu isyani bizzat kendileri
Birlesik Kralligin hava kuvvetlerini kullanarak bastiriyorlar. Bu trajikomik hadise sonucu onbinlerce Kürt
ölmüs, bir o kadarinin evi basina yikilmis, bir kismi da korkudan yillarca çoluk çocugu ile daglarda kaya
kovuklarinda her türlü çagdas imkandan mahrum yasamistir. Sonra ne olmustur? Sonra; Ingilizler
bölgeden çekilmis, bagimsiz Irak devleti kurulmus fakat Kürdün kaderi degismemistir.

   Ingilizler ayni senaryoyu 1929 yilinda Iran-Sovyet dostlugunu parçalamak için Iranli Kürtlerin lideri
Ismail SIMKO'yu Iran'a karsi ayaklandirmak suretiyle tezgahliyorlar. Sah'in Ingilizlere yanasmasi, petrol
imtiyazlarini onlara vermesi üzerine isyan bastiriliyor. Netice; yine onbinlerce ölü!

   Bizce bu olaylarda kabahat, asiret fertlerinin degil, onbinlerce insanin hayatina malolan ve o insanlarin
toplumsal hayatlarinda derin yaralar açan senaryolarin tertipçileriyle, kendi insanini koyun sürüsü gibi
güden ve onlari birtakim süfli menfaatler için peskes çeken seyh, aga ve asiret reislerinindir.

   Ikinci Dünya Savasi sonlarinda Sovyetlerin kurdugu MAHABAT KÜRT CUMHURIYETI'nin
kurulusu ve dagilisi iyi bir incelemeye tabi tutulursa Sovyetler Birliginin de ezilen halklarin ve siniflanil
savunucusu oldugunu iddia etmesine ragmen, Kürtleri çikarlarina nasil alet ettigi çok iyi anlasilacaktir.
Ayrica 1958 yilindan 1974 yilina kadar yine Sovyetler Birliginin özellikle Irak Komünist Partisi ve Irak
Hükümetleri araciligi ile Irak Kürtlerine oynadiklari oyunlar tüyler ürperticidir.

   Netice olarak; Kürdistan olgusu ve Kürtlük fikri tarihsel ve toplumsal temelleri ne olursa olsun, esas
itibariyle 19. yüzyilin baslarinda Ingiliz, Fransiz ve Ruslarin hayatiyet verdigi birer olgu olarak ortaya
çikmis ve bu temelde sekillenmistir.

   Böyle bir izah sekli belki bazi insanlari tatmin etmeyebilir ve belki de kizdirabilir, iste o zaman bastan
beri siraladigimiz olayin belgeleriyle,
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 taniklariyla, dürüstçe bilimsel bir tarzda incelenip arastirilmasi gerekir. Böyle yapildigi takdirde inaniyoruz
ki; sonuç yine özetledigimiz gibi ortaya çikacaktir. Yeter ki ön yargili ve art niyetli olunmasin.

 1960'LI  YILLARDA TÜRKIYE'DE GENEL DURUM VE  KÜRTÇÜLÜK

   Cumhuriyetin ilk yillarinda bir köylü toplumu olan ve agirlikli olarak tarimla ugrasan Türk toplumu,
1950'lerden itibaren alt yapi yatirimlarina baslamis ve 1960'li yillarda da sanayilesme yoluna girmistir.
Sanayilesme hamlelerinin dogal bir sonucu olarak toplumun sosyal yasantisinda büyük degisiklikler söz
konusudur. Bu degismeler, öncelikle kültür ve düsünce alanlarinda kendisini göstermistir. Eskinin kapali
olan toplumunun yerine dünyaya açilmis, uluslararasi temaslar arayan, gelismelerden günü gününe
etkilenen bir toplum olusmaya baslamistir.

   Düsünce ve kültürdeki degisimlere etki eden en önemli olgu siyasi yapidaki degisimdir. Dönem içinde
siyasi hayatta çok partili sistem yavas da olsa yerine oturmaktadir ve çesitli görüsler kendilerini degisik
siyasi partilerde ifade etmektedirler. Çesitli ideolojik akimlar, dernekler ve sendikalar çevresinde
kümelenebilmektedirler. Sol yayinlar kanali ile devrimci akimlar ögrenilmekte ve gençlik içerisinde
tartismalara neden olmaktadir. Fransa'daki gençlik hareketleri, Latin Amerika'daki Gerilla mücadeleleri
idealize edilmis sekilleriyle neredeyse günü gününe takip edilebilmekte ve kitleler yogun olarak
etkilenmektedirler. Çesitli örgütler de dogal olarak Türkiye'de benzeri hareketleri organize edip eylemler
yapmaktadirlar. Bu arada o tarihlerde yasadisi olan TKP (Türkiye Komünist Partisi), ideolojik teorik
destek saglamak amaciyla dünyadaki tüm Marxist-Leninist eserlerin tamamina yakininin Türkçeye
çevrilmesine ön ayak olmaktadir. Parlamentodaki Türkiye Isçi Partisi ise gençlik ve isçi hareketlerinin
duygu sömürüsünü yapmakla mesguldür. Diger partiler de mevcut isçi ve gençlik hareketlerinin
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 sebepleriyle ilgileneceklerine olaylarin üzerine gitmek için asayis tedbiri gelistirmektedirler. Gençlik, sol'un
her tonuna bir moda akimi gibi sahip çikmaktadir. Dogulu gençligin önemli bir bölümü ise, solculugun
etkisiyle ve ayni zamanda Irak'taki BARZANI hareketinin bir kolu olan TKDP (Türkiye Kürdistan
Demokrat Partisi)'nin ruhuyla kurulmus olan DDKO (Dogu Devrimci Kültür Ocaklari) etrafinda
örgütlenmektedirler. 19601i yillarin sonunda gençlik hareketlerinin bazi üç noktalari sorumsuzca siyasi
maksatlara alet edilmeye baslandi. Bazi kesimler gençligi iktidar emelleri dogrultusunda kullandilar, bazilari
da gençligin durumunu öne sürerek darbe planlari yapmaya basladilar. Iste bu durumda is boyut degistirdi
ve bilinen 12 MART muhtirasi gündeme geldi. Genelde TIIKP,THKO, THKP-C gibi sol örgütler ile
DDKO isimli Kürtçü örgütün uç noktalari tasfiye edilince, geçici bir sessizlik ortami saglanmis oldu.

   Dönemin Kürtçülük faaliyeti; Irak'taki BARZANI hareketinin sempatizanlarinca ve kismen I-KDP
(Irak Kürdistan Demokrat Parti-si)'siyle organik bag içindeki T-KDP ile birlesik hareketten ve hem de
Türkiye'deki genel solculuktan etkilenen üniversiteli gençlikle dogulu okumuslarin kurmus oldugu DDKO
faaliyetleridir.

   T-KDP daha çok asiret ileri gelenleri ve mollalarla iliskilidir. Propaganda konulari BARZANI'nin
faaliyetleridir. Faaliyet sahalari MARDIN, HAKKARI, SIIRT, BITLIS, VAN ve kismen
DIYARBA-KIR'dir.



   DDKO ise belirttigimiz gibi daha çok üniversite gençligi ile Kürt kökenli avukat, doktor ve yeni politika
heveslilerinden meydana gelmektedir. Bunlar, "Doguya yol, su, elektrik vs.", "Komando zulmüne son" gibi
sloganlarla bölgede isim yapma çabasindaydilar ve "AYDIN" olmanin geregini bu sekilde yerine
getiriyorlardi. Faaliyet sahalari DIYARBAKIR, SILVAN, SIVEREK, AGRI vs. gibi yerlerdi.

   Bu dönem Kürtçülügü tamamen o günün sartlarinin dogal sonucu olarak filizlenmistir.
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 1970'LI YILLARDA GENEL  DURUM VE KÜRTÇÜLÜK

   Her ne kadar 12 MART muhtirasi ve onu takip eden iki yil boyunca bir sükunet ortami saglanmis ve
1973 yilinda seçimlere gidilmis ise de mevcut sessizlik yaniltici olmustur.

   Bu süre zarfinda ülkenin kaderinde söz sahibi olanlar, geçmisin saglikli bir degerlendirmesini yapamamis
ya da yapmamislardi. 1960'1i yillarin sonlarindan itibaren çalinan tehlike çanlarina kulaklarini her nedense
tikamislardi. Halbuki 1974 yilindan baslayarak 1976-77 yillarinda tirmanan ve 1980'de doruk noktasina
çikan olaylarin ilk isaretleri, 1968-71 yillari arasi yasanan olaylardir. Bu yillarin bilinçli bir analizi
yapilsaydi, tamamen toplumsal bir degisim geçirmekte olan Türk insani ve onun en dinamik kesimi olan
Türk gençligi bu degisimin yaratmis oldugu süreci saglikli bir sekilde atlatabilecekti. Gençlik bu dönemde
adeta heba edilmistir, dolayisiyla bir sürü hastaligi bagrinda tasiyan bir sürecin sonunda yiginla
komplikasyon toplum bünyesine, özellikle gençlik kesimine dogusuyla ve batisiyla musallat olmustur.

   O günlerin gençlik önderleri olan Deniz GEZMIS, Mahir CAYAN, Ibrahim KAYPAKKAYA ve
benzerlerinin hayatlari basin tarafindan dramatize edilerek birer efsane ve dönemin gençligi için put haline
getirilmistir. Bir yigin toplumsal ve sosyal problem ile karsi karsiya bulunan ve degisim süreci kaygan bir
zeminde bulunan gençlik ise, gerçekçi perspektiflerden yoksun oldugundan efsanelerin pesinde yürümeyi
tek ve en dogru yol olarak benimsedi. Halbuki Türk Toplumu o gençlikle ve o dinamizmle neler elde
etmezdi. Bu yapisal degisim sürecine hazirliksiz girilmesi yirmi yil gibi çok uzun bir zamani kaybetmemize
yol açmistir. 1974 yilinda ortaya çikan irili ufakli sayilari elliyi bulan gençlik örgütleri 19601i yillarin
sürgünleridir. Fakat TKP hariç! TKP'nin konumu çok farklidir. 1921 yilinda 3. Enternasyonal karari ile
kurdurulmustur. O zamanlar 3. Enternasyonal tamamiyle SBKP (Sovyetler Birligi Komünist Partisi) ile
özdesti, SBKP ile 3. Enternasyo-
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 nalin almis oldugu kararlar tamamiyle ayni idi. Bu dönemde 3. Enternasyonal; Sovyetler Birliginin içinde
bulundugu yalnizlik çemberini kirmak, kendisine düsman olan gelismis kapitalist ülkelerin isçi hareketlerini
organize etmek, bu kesimlerde Sovyetler Birligi sempatisi uyandirmak ve bu sekilde hükümetlerin
Sovyetlere olan düsmanca tutumlarini frenlemek hatta dengelemek maksadiyla Komünist Partiler
kurdurdu, var olanlari yeniden sekillendirdi. Ayrica gelismekte olan ülkelerde de anti kapitalist bir
kamuoyu olusturmak amaci güdülüyordu. TKP bu stratejinin bir geregi olarak Türkiye'de kurdurulmustur.
Yani belli bir amaç ve belli bir görev için olusturulmustu, bu nedenle diger sol örgütlerden ayirt edilmelidir.
Diger sol örgütler ülkedeki sosyo-ekono-mik sartlarin dogal tepkimeleri olmalarina ragmen, TKP bu tür
hareketlerin serpilip büyümeleri için ortami daha da olgunlastiran, ideolojik malzeme temin eden bir görev
üstlenmistir. Dünyadaki bir çok Komünist Partisinin kurulus esprisi budur. Buna ragmen yine dünyanin
birçok yerinde KP'leri rollerini degisik oynamislardir, kimisi sartlar son derece olgunlastiginda devrimlere



öncülük yada ortaklik etmistir, kimisi ise radikal gruplari geriden desteklemistir. Ancak, her durumda da
klasik marxizmden ya da öznel devrimci teorilerden çok, Sovyetler Birligi Komünist Partisi politikalarini
ön plana almislardir. Sovyet politikalari adeta tabu haline getirilmistir. Zaten bu olay Sovyetlere bagimli
Komünist Partilerinin kurulus felsefesidir. Öte yandan TKP öncülük ettigi devrimci ortama tümden hakim
olma gücünü de gösterememistir.

   Bu açiklamayi yapmamizin nedeni; PKK olayinin ortaya çikis sebeplerini iyi kavrayabilmeye yardimci
olmaktir.

   19701i yillarda ortaya çikan TKP disindaki örgütler,1968-1971 yillari arasinda kurulan THKO,
THKP-C ve TIIKP'nin türevleriydi. Yine Marxizm- Leninizm'i "Kürdistan Kosullarinda yorumlayan" Kürt
solu TKDP ve DDKO'nun uzantilariydilar. Fakat PKK 1970'li yillarin toz duman olmus ortami içinde
tipki TKP gibi belli bir amaç için 1921'lerde oldugu gibi kurdurulmustur. TKP'yi belirttigimiz gibi basini
SBKP'nin
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 çekmis oldugu 3. Enternasyonal hayati önemdeki bir stratejinin geregi olarak ve fakat sadece Türkiye'de
degil, dünyanin birçok yerinde kurdurmustu. PKK'yi kim, niçin ve hangi amaçla kurdurmus olabilirdi?

   PKK'nin kimin tarafindan ve ne amaçla kurduruldugunu izah etmeden önce onun olustugu özel ve genel
sartlar ile gelisim seyrine bakmak gerekir. Böylece onun kimler tarafindan ve ne amaçla kuruldugu daha
iyi anlasilabilecektir. Saniriz 1970'1i yillardaki dünyanin, bölgenin ve ülkemizin durumuna kisaca bir göz
atmak yeterli olabilir.

   1970'1i yillarin baslari soguk savasin bir kez daha tirmandigi, özellikle ABD ile Sovyetler Birligi
arasinda her alanda kiyasiya bir mücadelenin yasandigi dönemdir. Ortadogu ise bu iki gücün en çatismali
alanlarinin basinda gelmektedir. Amerika Birlesik Devletleri için Ortadoguda en saglam mevzi Israil
olmasina ragmen; Sovyetler Birligi için Filistin meselesi ve bu meselenin etrafinda kümelenen güçler bir
tutunma noktasi olmaktadir. Ancak, bu güçlerin tutarsizligi, Filistin meselesinin yavas yavas popülaritesini
kaybetmeye baslamasi, hizinin giderek yavaslamasi, daha dogrusu giderek bir çikmaz içine girmesi SB için
bazi tedbirleri acilen gerektirmektedir. Öte yandan Türkiye bati ittifaki içinde yer almasina ragmen Kibris
sorunu nedeniyle batiyla karsilikli geçimsizlik havasi olusmaya baslamistir. Bir yandan Sovyetler Birligi
Ortadoguda yeni köprü baslari olusturmaya çalisirken, basta ABD olmak üzere bati ittifaki Türkiye'yi her
alanda cezalandirmak istemektedirler. Yine bu dönemde Lübnan iç savasi basliyor ve sorunun
çözülmemesi için bütün dünya el birligi ediyor, ayni yillarda Türk diplomatlarina karsi yaygin Ermeni
Terörü bas gösteriyordu. Silah kaçakçilari Bulgaristan ve Suriye ye üslenerek Türkiye'yi silah deposu
haline getiriyorlardi. 1975 yilindan itibaren de terör Türkiye'de süratle tirmanmaya baslamisti. Bu
gelismelerin yasandigi bir ortamda 1973 yilinda fikir düzeyinde birtakim olusumlar içersinde olan Abdullah
OCALAN isimli bir üniversiteli, sessiz sedasiz Ankara'da üniversite gençligi içersinde kadro çalismasi
yapmaktadir. 1976 yilinda yeterli sayiya ulasan A. ÖCALAN, gruba KD (Kürdistan Devrimcileri) adini
vermistir.
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 KÜRDISTAN   DEVRIMCILERI ISIMLI GRUBUN  SEKILLENMESI



   KD (Kürdistan Devrimcileri) Grubu Ankara'da yeterli sayiya ulastiktan sonra o zamana kadar sadece
Abdullah ÖCALAN'in kafasinda belirginlesen örgüt ideolojisi ve politikasi genel hatlariyla su sekilde
formüle edilerek grup üyelerine benimsetilir; "Klasik anlamda Marxizm-Leninizm arastirilip incelenmistir,
bu ideolojinin kilavuzlugunda dünyanin, Ortadogu'nun ve Türkiye'nin genel bir tahlili yapilmistir. Bu bakis
açisina göre Dogu ve Güneydogu Anadolu (Kuzey Kürdistan) sömürge durumundadir. Türkiye
Cumhuriyeti de sömürgeci devlettir. Ayrica Kürdistan'in diger parçalan da Iran, Irak ve Suriye'nin
sömürge idaresi altindadirlar.

   Türkiye Kürdistan’in Türk sömürge idaresinden kurtarilmasi için ilk etapta bu düsüncelere sahip bir
gruplasma yaratmak gerekiyor. Öte yandan Türk ve Kürt solundaki diger bütün gruplar Kürdistan tahlilini
yanlis yapmaktadirlar." Evet, liderligini A. ÖCALAN'in yapmis oldugu Kürdistan Devrimcilerinin
baslangiçtaki bakis açilan buydu. Bu temelde propaganda yapmak üzere Ankara'da toplanmis olan grup
üyeleri "Kürdistan'da" okullu gençligin yogun oldugu Gaziantep, Malatya, Elazig, Tunceli, Kars,
Diyarbakir ve Batman'a birer ikiser dagilmistir. 1976 yilina kadar Türkiye genelinde gençlik tamamen
politize oldugu ve yine o zamanlar çok sayida var olan grup ve dernek mevcut oldugu için gençligin büyük
bir bölümü bu grup ve derneklerin etrafinda toplanmisti. Dolayisiyla adi geçen illerin gençligi de ayni
durumdaydi. Hatta bu yörenin gençligi Türkiye geneline göre en fazla politize olmus gençlikti denilebilir.
Kürdistan Devrimcileri gittikleri yerlerde diger örgütlerden taraftar kazanmak maksadiyla, ideolojik olarak
diger örgütlerin düsüncelerinin bastan sona kadar yanlis oldugunu, onlarla hiçbir noktada uzlasmanin
mümkün olmadigini vurgulamaktaydilar. Bu sekilde saflara çekilen gençler de telkinler neticesinde diger
tüm örgüt ve gruplari düsman gibi görmekte ve onlara karsi saldirgan bir tavir takinmaktaydilar.
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   Mümkün oldugu kadar diger örgütlerle karsi karsiya gelinip tartisilmamaktaydi. Baslangiçta böyle idi ve
daha çok diger örgütlerin yoklugunda onlar çekistiriliyordu. Fakat her seye ragmen yapilan tartismalar
mutlaka kavga ile sonuçlaniyordu. KD üyeleri taktik geregi bir veya iki kisi ile tartismanin yapilacagi
dernek, lokal, kahve ya da sendikaya gider, diger örgüt ise buralarda bir yigin sempatizani ile hazir
bulunurdu. Karsi taraf ideolojik tezinin dogrulugunu kanitlamak için okudugu kitaplardan, buldugu
kaynaklardan alintilar yaparak iddiasini kanitlamaya çalisirdi. KD üyesi ise daha çok farazi konusur, bu
konusmalarini sömürge teorisi ve ayri örgütlenmede odaklastirirdi. Konusurken de teorik yetmezlikten ve
sabit fikirlilikten dolayi hatta daha çok da ön yargili oldugundan saldirgan bir dil kullanir, alayci ve ayni
zamanda tahrik edici bir üslupla karsi tarafi kavga ortamina çekerdi. Digerleri taraftarlarinin
kalabalikligindan dolayi herhangi bir hadisenin çikmasini pek istemezlerdi ancak, KD üyesi bu zaafi
sezdiginde daha çok saldirganlasir ve sonunda silah çekerdi. Silah çekilmesi ya da ates edilmesi karsi
taraftaki kalabaligin panige kapilmasina sebep olurdu.

   Aslinda bu durum bilinçli bir sindirme faaliyetiydi. KD üyesinin saldirgan ruhunun kamçilanmasini, silah
ve eylem konusunda kendine güvenin gelismesini, karsi kitlede bulunan macera heveslileri üzerinde etki
yaratmasini, onlarin hayranligini kazanmasini ve daha bir yigin hesapli kazançlari içeriyordu. Bu tavirlar akli
basinda olanlar bir yana, diger bir yigin basibos ve maceraci genç üzerinde bir hayli etkili oluyordu. Zaten
özellikle bu tür hadiselerden sonra KD üyeleri kendi aralarinda olayi anlatip dalga geçiyorlardi. Bos
zamanlarinda "Silahi çektigimde nasil kaçistilar ? Hele bir de üst üste düsüsleri var ki görmeye deger!
Birisinin dili tutuldu! Yolda birinin pesine takilsam hemen bir arabaya atlayip izini kaybettiriyor!" gibi
konusmalar eksik olmuyordu. Bu süreç içersinde yukarida belirttigimiz illerde daha çok macera
heveslilerinin teskil ettigi gruplar hizla olusmaya basladi. Bir yil gibi kisa sürede yani 1977 baslarinda
Kürdistan Devrimcileri birçok fraksiyon gibi isimlerini duyurmaya basladilar. Bu arada UKO (Ulusal
Kurtulus
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 Ordusu) ismini de benimsemislerdi. Ancak diger örgütler nezdinde KD, UKO, APOCULAR gibi isimler
hiç de iyi isimler degildi. Çünkü bölgenin kuzeyinde UKO, güneyinde APOCULAR olarak anilan bu grup
diger birçok örgüte göre kuskulu bir gruptu. Mevcut ortamin dogal gruplarindan farklilik arz ediyordu ve
bu nedenle hep kuskuyla bakildi.

   Kisa bir süre sonra hemen hemen tüm sol örgütler Kürdistan Devrimcileri ile muhatap olmamaya
basladilar. Birçok örgüt çesitli eylem birliklerine, ortak bildiri, ortak miting gibi faaliyetlerine bu grubu
sokmadilar. Hareketleri, tartisma biçimleri, yasantilari, birbirleriyle iliskileri digerlerinden çok farkli idi.
Pekçok sol siyaset-grup- daha basindan beri bunlarin Devlet tarafindan olusturulan bir provakatörler
grubu olabilecegini düsünüyordu. Kimisi de APOCU grubu, CIA tarafindan olusturulmus ve Türkiye'deki
sol hareketi bölecek bir grup olarak kabul ediyordu.

 V

   Disa karsi saldirgan olan APOCU militanlar, APO'nun yaninda hatta birakalim APO'yu grup içindeki
sorumlunun yaninda adeta kapikulu gibiydiler. Özellikle eylemlerde ve disa yönelik faaliyetlerde saldirgan
ve son derece ukala olan bu militanlar; APO tarafindan sürekli olarak horlanip asagilaniyorlar,
eylemlerdeki acimasizliklariyla desarj oluyorlardi. Bu durum ile Mafyanin iç isleyisi arasinda müthis
benzerlikler vardi. Mafyanin da insan azmani, psikopat, haraç alan, cinayet isleyen elemanlari "BABA" nin
huzuruna çiktiklarinda süklüm püklümdüler. Iste böyle bir ortam ve böylesi bir isleyis tarzi ile KD
(Kürdistan Devrimcileri) grubu kadro devsirme ve yetistirme faaliyetine hiz verdiler. Öte yandan çesitli
tarihlerde APO'nun hazirlamis oldugu degisik merkezi bildirilerin disinda hiçbir yayin faaliyetinde
bulunmadilar. Propaganda sözlü olarak yapiliyordu. Egitim çalismalarinda

 du. Halbuki bu dönem "SOL" un ideolojik yayin furyasi mevcuttu ve gerek Türk solu gerekse Kürt solu
örgütleri isimlerini önce bir periyodik yayin ile duyuruyor, bu dergi etrafinda örgütlenmesini gelistiriyordu.
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 Daha sonra da kitap ve brosürler ile düsüncelerini yayginlastiriyorlardi. Bunun yani sira çesitli forum,
toplanti ve seminerler ile kitlelere ulasiyorlardi.

   KD bu konuda çok gizemli idi, aslinda yayin ve benzeri legal faaliyetlerinin olmayisindan dolayi güvenlik
kuvvetlerinin dikkatini pek çekmiyorlar, herhangi bir sorusturma ve takibe ugramiyorlardi. Ancak
ülkedeki bir takim gelismeleri hep kendilerine mal ediyorlardi. Örnek olarak; "NATO toplantisinda dün
bizi konusmuslar, Milli Güvenlik Kurulu bizim için toplanmis, Iran-Irak ve Türkiye bizim için birtakim
planlar gelistiriyorlarmis... "gibi konusmalar ile grubun gizemli durumu daha da pekistiriliyordu. Bu
dönemin sonuna dogru grup içine su ya da bu sebeple girmis ve biraz mantikli düsünen; diger sol gruplar
gibi tavirlar gelistirmeye çalisanlar hemen tasfiye ediliyorlardi. Çünkü yetistirilmeye çalisilan standart tipi
bozuyorlardi. Tasfiyenin arkasindanda bir yigin iftira ve karalama birbirini takip ediyordu. Bu duruma
kizan ve o güne kadar grubun bütün yükünü omuzlamis bazi insanlar ayrilmak isteyince A. ÖCALAN;
bunlarin ayrilmamasi için günlerce toplantilar yapiyor, onlara dramatik öyküler anlatiyor, ikna etmeye
çalisiyordu. Sonuçta örgütü o güne kadar ayakta tutan bu tür kisiler bazi konularda prensiplerini APO'ya
dayatinca da APO, "siz haklisiniz, geregini yapacagim " demesine ragmen alttan alta diger elemanlar için;
"Bunlar MIT ajanlariymis. Önce beni sonrada örgütü tasfiye etmekle görevliymisler. Bunlarin en kisa



zamanda mutlaka öldürülmeleri gerekiyor, komployu son anda ortaya çikarmasaydim hepimizi
öldüreceklerdi." biçiminde propaganda yapiyordu. Dogal olarak bu adamlarin tümü degisik yer ve
zamanlarda teker teker öldürülüyorlardi.

   Apo; böylece grubun gelismesi, isim yapmasi için çaba sarfeden, Abdullah ÖCALAN'I APO yapan
Mehmet UZUN, Ali YAYLACIK, Ahmet BALLI ve daha birçoklarini Mafyavari ama tamamen uyduruk
senaryolarla öldürttü. Aslinda bu tavir, daha o dönemde örgüt saflarina bir mesajdi, gerekçesi ne olursa
olsun hiçbir elestiriye prim verilmeyeceginin isaretleriydi bunlar...
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   Öldürülen adamlar örgüt içersinde, bazi anormalliklerin farkina varmislardi. Apo onlari öldürtmekle hem
onlara açiklama yapmaktan kurtuldu hem de örgüt içinde "MIT-AJAN- KOMPLO FOBISI" nin
temellerini atti.

   Benzer konulara ilerde sik sik tanik olacagiz ve görecegiz ki, Abdullah ÖCALAN bu konularda
giderek ustalasacak, ustalastigi oranda da pervasizlasacaktir. Kisaca giderek Megaloman bir
DIK-TA-TÖR olacaktir.

 A. ÖCALAN'IN   PROFESYONEL  ÖRGÜT OLUSTURMA ÇABALARI

    Gerçekte basta Apo olmak üzere, Ankara'da Apo'nun olusturdugu ilk 15-20 kisilik grup, tamamen
profesyonel örgütçülerden meydana geliyordu.

   Ancak hedefe ulasmak için resmi ve profesyonel bir örgüte ihtiyaç

 vardi. Gerçi bu insanlarin birbirleriyle olan iliskileri de resmiyet arz

 ediyordu ama Apo baska isler pesinde idi. Bastan sona kadar tüm örgütsel

 faaliyetlerde ve kararlarda TEK SEF zihniyetiyle hareket eden bu

 megaloman; yine gerektiginde ardina siginacagi, "Partinin emri,

 Partinin karari..." türünden demagojilere ihtiyaci vardi. Öte yandan

 iliskiler, faaliyetler ve kadro sayisi genisledikçe zaten bir teskilat yapisi

 kaçinilmazdi. Ankara'dan yola çikan ilk profesyonel grubun tamami

 üniversite ögrencisiydi. Okullarini islerini birakip, aileleriyle de

 iliskilerini kismen askiya alip, kendilerini tamamen örgüt islerine ve

 çalismalarina vermislerdi. Bu sahislar sirasiyla; Abdullah ÖCALAN,

 Cemil BAYIK, Kesire YILDIRIM (ÖCALAN), Ali Haydar KAYTAN,

 Duran KALKAN, Abdurrahman POLAT, Ismet ÖZKAN, Mazlum



 DOGAN, M.Hayri DURMUS, Haki KARER, Baki KARER, Kemal

 PIR, Mehmet KARASUNGUR, Sahin DÖNMEZ, Mehmet UZUN, A.

 Riza ALTUN dur.  
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   Bu kisilerin 1976'dan itibaren faaliyet yürütmüs olduklari Gaziantep, Malatya, Elazig, Tunceli, Kars,
Diyarbakir, S. Urfa ve Batman gibi yerlerdeki ikinci kusak ise henüz tamamiyle okullari ve isyerleriyle
iliskilerini koparmamis yani henüz yari profesyonel gençlerdi. Resmi örgütün kurulmasiyla Apo, bunlarin
azami enerjilerinden faydalanacakti.

   Resmi örgütlenmeye gitmek için, ilk etapta bir örgüt programi ve tüzügü olusturmayi planliyordu.
Örgütün tüzügü, dogal olarak kurulus esaslarini dile getiriyordu ve fazla bir orijinalitesi yoktu. Komünist
partilerin klasik tüzükleri asagi yukari kopya edilmisti.

    Programa göre kurulacak partinin mücadele stratejisi, araçlari ve yöntemleri Marxist-Leninist felsefeye
göre tesbit ediliyordu. Bu dünya görüsüne göre; Türkiye'yi sömürgeci, Dogu ve Güneydogu Anadolu
bölgeleri sömürge Kürdistan olarak nitelendiriliyordu. Sömürge Kürdi-stan'in kurtulusu için de kurulacak
Marxist-Leninist partinin (Temel Araç) önderliginde uzun süreli bir halk savasi (Temel Strateji) verilmesi
öngörülüyor, halk savasi neticesinde de Birlesik Bagimsiz Demokratik Kürdistan (Temel Hedef)
kurulacagi söyleniyor, Kürdistan'daki devrim Milli Demokratik Devrim olacagindan uzun süreli halk
savasinin zarureti vurgulaniyordu. Dolayisiyla ilk etapta gerekli niteliklere sahip bir partinin kurulmasi
kararlastiriliyor, partinin kurulusunda yer alacak kadrolarin siddet temelinde gelistirilecek bir mücadele
ortaminda olgunlasmalari belirtilerek bu husus özellikle "Istikbal Vaadeden" herkesin kulagina
fisildaniyordu. Pesinden Abdullah ÖCALAN hizla "Devrimci Siddet" dedigi terörü baslatiyor, Dogu ve
Güneydogu Anadolu'nun çesitli yerlerinde çesitli kesimlere mensup insanlar birer ikiser kursunlaniyor,
eylemlerin savunmasiz insanlari hedef almasi, devlet güvenlik kuvvetlerinin gerekli bilgiden yoksun olusu ve
daha bir yigin nedenden dolayi yapilan eylemlerin hepsi basariyla sonuçlaniyor, eylemlerde hiçbir kayip
verilmiyordu. Bu durum hizla büyümesinin nedenlerinden biridir.
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 PKK' NIN  KURULUSU

   Grubun Ankara çikisli ilk öncüleriyle, bu öncülerin Dogu ve Güneydogudaki çalisanlarinin gözdeleri olan
bazi elemanlarin katildigi bir toplanti Diyarbakir ili Lice ilçesi Fis köyünde 27 KASIM 1978 tarihinde
yapilir. Bu toplanma bilinen anlamda bir toplanti degildir. Yani partinin kurulusu için hazir bulunanlarin
çesitli konulardaki görüslerini dile getirdikleri bir kurulus kongresi degildir. Tamamen Abdullah
ÖCALAN'in kafasinda tasarlanan bir egitim çalismasi niteligindedir. Zaten Abdullah ÖCALAN bu
anlayisini hala sürdürmektedir. Bu güne kadar yapilan PKK'nin tüm kongre, konferans ve toplantilarinin
özü ve biçimi bu ilk toplantinin hep kopyasi olagelmistir. Fis Köyündeki toplanti PKK tarafindan örgütün
1. Kongresi olarak kabul edilmektedir. Bu kongrede 7 kisilik bir yürütme komitesi seçilir. Merkez
Komite üyeleri ise resmen belirlenmez fakat, toplantiya katilan herkese "Siz merkez komitesi üyesi
olabilirsiniz" denir. Bu da Apo'nun özendirme ve çalistirma taktiklerinden birisidir. Bu toplantida Apo



kendisini kurulan partinin genel sekreteri olarak ilan eder.

   Alinan ilk karar toplantinin gizli tutulmasidir. Partinin kuruldugu kesinlikle gizli tutulacaktir ve partinin
bölge komiteleri ilk etapta insa edilmeye baslanacaktir. Bu amaçla toplantiya katilanlar partinin bölge
komitelerini kurmak üzere bölgelere dagilirlar. Bölge komitelerinin kurulusunda bütün ileri düzeydeki
kadrolara görevler verilir ve herkesten derhal isiyle, okuluyla ve en önemlisi aileleriyle baglarini
koparmalari istenir.

   Bu anlayis giderek yayginlastirilir, iliskide bulunan herkesten isini gücünü birakip örgüt faaliyetlerine
katilmasi istenir. Aslinda iliski koparma temelinde bir tuzak dayatilmaktadir. Militanlardan istenen örgüt
faaliyeti, propagandadan ziyade askeri eylem biçimleridir. Bir yandan kurulan partinin alt örgütlemeleri
olusturulurken, esas olarak da yogun bir eylem programi hazirlanmaktadir.
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 Eylem programlarinda belirlenen hedefler sunlardir;

 - Devlet güvenlik kuvvetleri ve bunlarin istihbarat kaynaklari,

 - Türk Milliyetçisi örgütler ve bunlarin önde gelen liderleri,

 - Dogu ve Güneydogudaki nüfuzlu ve popüler kisiler,

 - Güneydogulu milletvekilleri,

 - Belediye baskanlari,

 - Asiretlerin ileri gelenleri,

 Sosyal soven olarak isimlendirilen tüm sol örgütler ve özellikle;

 - Halkin Kurtulusu örgütü,

 - Devrimci Halkin Birligi,

 - Türkiye Isçi köylü Partisi,

 - Devrimci Demokratik Kültür Dernekleri,

 - Özgürlük Yolu,

 - Kürdistan Ulusal Kurtulusçulari

   Böylece Abdullah ÖCALAN, bir bütün olarak Türkiye'deki sagcisindan solcusuna; Kürtçüsünden
tarafsizina kadar herkese karsi savas ilan etmistir. Sonuçta yalniz ideolojik olarak degil ayni zamanda
siyaset alaninda da ve esas olarak da eylem alaninda "Bizden olmayan düsmandir" mantigini adamlarina
hakim kilmaya çalismistir. Diger yandan aile, akrabalik ve dostluk iliskilerini de çizmis oldugu mücadele



metodu önünde "Ciddi ve tepelenmesi gereken" bir engel olarak görüyordu. Daha da önemlisi insanin
dogusundan var olan; biyolojik ve sosyo-psikolojik bir gerçek olan ayri kisilikleri de kabul etmiyordu.
Tek tip bir model dayatilmisti. Bu modele uymayanlar çesitli bahanelerle asagilaniyor, bunaltiliyordu. Bir
çok militan farkli olan kisiliklerini sanki öyle olmamasi gerekiyormus gibi kamufle etmek ya da gözden
kaçirmak için her seyi göze aliyorlardi. Kimisi de kendini suçlayici bir mektup birakarak kayiplara
karisiyor yani; kaçiyorlardi.
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   27 KASIM 1978 tarihinde kurulan PKK, varligini 1979 yili TEMMUZ ayinda Milletvekili Mehmet
Celal BUCAK'a saldirarak ilan etti.

   M. Celal BUCAK saldiridan yarali olarak kurtuldu. Böylece PKK eylemleri Kirsal Kesim Eylemleri ve
Sehir Eylemleri olmak üzere iki temel kola ayrilmis oldu.

   Kirsal kesimlerdeki eylemlerin temel esprisi; birbirine düsman olan iki asiret, kabile ve aileden birine
yanasarak ve onlarin destegiyle digerine saldirmakti. HILVAN'da bir asirete dayanilarak
SÜLEYMAN-LAR'a; SIVEREK'te gene bir asirete dayanilarak BUCAK'lara saldiril-mistir. Bu asiret
olaylarinda yüzlerce insan hayatini kaybetmistir. Çatismalar kisa sürede öyle bir hal almistir ki, taraflar
birbirinin kedisini köpegini öldürür duruma gelmislerdir. Öte yandan MARDIN'de bir kabilenin maddi
olanaklarina dayanilarak KAHRAMAN'lara saldirilar yapilmistir. Bu örnekleri çogaltmak mümkündür.
Bu hadiselerin perde arkasi kamuoyuna yansitilmamistir. Eger bir gün ilgili kesimler bu hadiseleri gün
yüzüne çikarirlarsa ibret verici olaylar görecegimiz kuskusuzdur.

   Abdullah ÖCALAN böyle bir taktige; bu kesimlerden kadro, savasçi ve her türden eleman temin
edebilmek için basvurmustur. Bu arada her seye ragmen oyuna gelmeyen kabile ve aileleri çatisma içine
çekmek için bir takim provakatif eylemlere girisiliyordu, önceden yapilan plan geregi geceleri herhangi bir
kabilenin evi taraniyor, birkaç gün sonra da gidip, "Size saldiran olmus, sizi biz koruyacagiz" denilerek
oralara yerlesiliyordu. Yine bilindigi gibi 1979-1980 yillarinda PKK militanlari ile BATMAN ili
civarindaki RAMAN asireti arasinda çatismalar oluyordu.

   PKK'lilar; civar köyleri daha aktif hale getirmek ve kullanabilmek için SUÇEKEN köyünde bir aileye
bombali paket göndererek bu ailenin katledilmesine sebep oluyor, ardindan da SUÇEKEN köyünü
RAMAN asiretine karsi üs olarak kullaniyorlardi.
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   Sehirlerde ise tamamen"...." üslenilerek sendika, dernek vb. gibi açik hedef olabilecek yerlerde
faaliyette bulunan diger sag-sol örgüt ve kuruluslara karsi eylemler gelistiriliyordu.

   NIZIP ilçesi ve benzeri yerlerde küçük imalathane sahiplerine mafya yöntemleriyle "ya malin ya canin"
tazinda bir üslup ile yaklasiliyor isçi ücretleri üç-dört kat yükselttiriliyor, ardindan da isçilere, "Ayliklarinizi
biz yükselttik, fazla paralari bize aidat olarak ödeyeceksiniz" deniyordu. Isçilerin büyük bir kismi bu
yöntemle zoraki sempatizan durumuna getirilmisti. Otoritenin yoklugundan dolayi köyler, kabileler,
asiretler adeta koyun sürüsü gibi güdülüyor, silah zoruyla istedikleri her §ey yaptiriliyor, NIZIP'teki isçilere
de ayni baskilar uygulaniyordu. Profesyonel, hayatta bir baltaya sap olamamis üç-bes serseri adeta
NIZIP isçilerini, paralarini, evlerini ipotek altina almislardi. Bu dönemdeki APOCU faaliyetin bu yönüyle



de incelenmeye deger yönleri vardir. Arastirildiginda ibret verici belgeler ortaya çikacaktir. Kendileri az
ve bilinmeyen adamlar olduklari için hedef olmadiklarindan istedikleri gibi gezip dolasiyor ve istedikleri
zamanda cinayet isleyebiliyorlardi. Bu halleriyle de savunmasiz insanlarca beladan korunmak için sözü
dinlenir kisiler oluyorlardi. Bir çok gerekçe ile sol örgütlere saldiriyor, solculukta kararli olanlarin APOCU
olmalari saglaniyordu.

   Kurulus yillarindaki PKK anlatilirken o zamanlar AYDINLIK Gazetesi ve çevresi ile olan çatismalar
hemen akla gelmektedir.

   AYDINLIK Gazetesinin mansetlerinden PKK hiç inmiyordu. "PKK MIT'in organize ettigi bir
örgüttür...", "Cani çeteler, PKKIi cellatlar...", "Kürt halkini birbirine düsürüyorlar..." gibi bir yigin baslik ve
yorumlar yayinlaniyordu. PKK da Aydinlikçilar; "Ingiliz ajani", "MIT ajani", "Kemalizmin çanak yalayicisi"
seklinde hitap ediyordu. PKK bu kisilere yalniz sözle degil eylemle de saldiriyor; yöne-ticilerini öldürüyor,
AYDINLIK Gazetesinin Dogu ve Güneydogu'daki dagitimini engelliyor, bulduklarini yakiyorlardi.

   Bugün Kürtçülük konusunda anlasmazliklari olmayan Abdullah ÖCALAN ve PDA'cilar neden o
günlerde birbirlerinin can düsmaniydi?
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 Kim kime teslim olmus veya uyum saglamistir bu bilinmez! Bu çeliskinin mutlaka bir cevabi olmalidir.
APO olsun onlar olsun, geçmisten günümüze politikalarinda bir sapma olmadigini yayinlarinda ve
konusmalarinda iftiharla yineliyorlar. Ancak geçmisten günümüze bu degisiklikligin nedeni merak
konusudur.

   PKK örgütü kurulup örgütlenmesine ragmen o yillarda bir-iki istisna disinda hiç bir yayin faaliyetinde
bulunmadan, hiçbir dergi çikarmadan ve genis anlamiyla hiçbir kitleye propaganda çalismasi yapmadan
eylemleriyle kamuoyunun gündemine gelip oturmustur. Türkiye'de bu tür isler kolaydi ve bir serseri iki el
ates ederse kahraman oluyordu. Örnek olarak; PKK'nin birkaç militani köyündeki evinde yemek basinda
oturan M. Celal BUCAK'a saldirdiktan sonra olay kamuoyunda genis yankilar uyandirdi, oldukça büyük
bir kesim bu saldiriyi ister istemez oturup tartisti. M. Celal BUCAK milletvekiliydi ve hem de etkili bir
asiretin lideriydi. Dolayisiyla sade vatandaslar, özellikle yöre halki böylesi kudretli bir adama saldirabilir
cesareti gösteren insanlarin olaganüstü kisiler olabileceklerini düsünmeye basladilar. Türkiye'de ve
özellikle Dogu ve Güneydogu bölgesindeki insanlarimizin düsünce yapisi üzülerek belirtelim ki böyledir.
Onlarin toplumsal yasamlarinda M. Celal BUCAK gibileri erisilmesi mümkün olmayan insanlardir. PKK
militanlari da BUCAK eyleminin nedenini basta sempatizanlara olmak üzere yetisebildikleri tüm insanlara
abartili bir sekilde anlatmaya basladilar. Denildi ki; "...M. Celal BUCAK, TC. Sömürgecilerinin
Kürdistan'daki en büyük dayanaklarindan birisidir. TC. kürdistanda Celal BUCAK gibileri sayesinde
ayakta duruyor, o bir baski unsurudur. Halkimizin talebi, arzusu üzerine PKK ona saldirmis ve
cezalandirmak istemistir. Bundan sonra da Kürdistan da bu tür insanlari kesinlikle yasatmayacagiz.."
Eylem, PKK örgütünün oldugu her yerde günlerce, aylarca konusuldu, propagandanin temel malzemesini
teskil etti. Böylesi eylemler sayesinde PKK çesitli çevrelere gözdagi vererek, halka örgütün çok güçlü
oldugu imajini veriyordu. O tarihlerdeki nüfusuyla 100-150 bin kisilik BATMAN'da en fazla 30 kadar
kadrosu, 100 civarinda sempatizani, bu kadrolar ile sempatizanlarin aile ve akrabalari vardi. Aile ve
akrabalarin örgüt mensubu çocuklarina sahip çikmalari, koruma ve kollamalari, onlari barindirmalari
günün kosullarina göre anormal bir durum degildi.
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 Durum böyle oldugu halde PKK yöneticileri her yerde, "Batman bizim elimizde, sehir bizden sorulur"
diyorlardi. 30 kisilik profesyonel eylemci kadro, sempatizanlar ve ailelerinin de destegiyle sürekli terör
estirerek, siradan vatandasi sindirerek baski altina aliyor, vatandaslar; "Apocular BATMAN'i isgal
etmistir, onlara karsi gelen canindan olur" düsüncesine sahip olmuslardi. Bölgede Apocularin etkin oldugu
diger sehirlerde de durum BATMAN'dan farkli degildi. Sadece kirsal kesimde durum biraz daha
degisikti. Herhangi bir yöredeki silahli PKK grubu dayandigi asiret, kabile veya ailenin çocuklarini da
yanma alarak, diger asiret, kabile veya aileye saldiriyor, saldin sonrasi kendilerini barindiranlarin yanina
gelerek yaptiklari eylemleri abartili bir sekilde anlatiyor böylece o asiret yada kabilenin tüm insanlarini
etkilemeye çalisiyorlardi.

   Bu silahli gruplar giderek yöre insanlari üzerinde, ister istemez korku temelinde olusan bir otorite haline
gelmislerdi. Özetlersek; ne kadar eylem, o kadar propaganda ve ajitasyon ve ne kadar eylem o kadar
otorite...

   Bu dönemde PKK' nin üzerinde durmadigi yayin faaliyetinin istisnalarini ölen örgüt militanlarinin afisleri,
"Kürdistan Devriminin Yolu" isimli bir kitap ve 4-5 tane de özel brosür teskil ediyordu. "BÜLTEN" isimli
PKK faaliyetlerini içeren dergi de ara sira yayinlaniyordu. Bildiriler hariç diger yayinlar kadrolara
yönelikti, bu kitap ve brosürlerin baskasinin eline geçmesi istenmiyordu. Gerekçe olarak da "Diger
örgütler bizim fikirlerimizi çalmasinlar" deniyordu. Ama gerçek neden bu olamazdi. Bu gizlemenin altinda
yatan gerçegi yalniz Abdullah ÖCALAN biliyordu.

 12 EYLÜL 1980  HAREKETI  VE PKK'NIN TAVRI

    1979 Yilinda PKK diger örgütler gibi henüz gelisme içinde idi. Gelismenin yarattigi büyük sorunlardan
dolayi bir daginiklik yasiyordu. Öyleki Abdullah ÖCALAN meydana gelen gelismelerin yükünü
tasiyamiyordu. Çünkü örgütün bazi elemanlari yakalaniyor, bazilari
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 çatismalarda ölüyor, bazilari da varilan noktadaki durumun dehsetini görüp kaçiyordu. Bir kismi da
hayatlari pamuk ipligine bagli olarak geri dönülmez bir yolda olduklari için A. ÖCALAN'in bir dedigini iki
etmiyorlardi. 1980 yilinda APO'nun etrafindaki çember daraliyor; herkese, her kesime saldirdigi, her gün
bir yerlerde cinayetler islettigi için herkesi düsman edindigi için binbir entrika ile etrafinda olusturdugu
emniyet halkasi giderek parçalandigi için çareyi yurt disina kaçmakta buluyordu.

   Abdullah ÖCALAN yurt disina çikisini degisik tarihlerde, degisik kisilere, degisik biçimlerde anlatmistir.
Bütün konusmalarini ses bandina kaydettirdigi ve sonradan kitap, brosür haline getirdigi için de bütün
söyledikleri PKK yayinlarinda mevcuttur.

 Apo yurt disina ilk kaçtigi günlerde özetle sunlari söylemektedir;

   "..Mücadelemiz içerde bogulmak üzereydi. Elemanlarimiz egitimsizdi. Yurt disina gittikten sonra ilk
etapta 250 kisiyi yanima istedim. Amacim bunlari kis boyu LÜBNAN'da askeri egitime tabi tutup 1989 y
ili NISAN ayinda yurt içine geri göndermekti. Böylece mücadelemiz egitilmis büyük bir güçle takviye
edilmis olacakti. Çünkü esas mücadelemiz gerilla mücadelesi idi, gerillanin da temeli kirsal kesimdir.
Ancak SIVEREK ve MARDIN disindaki alanlarda sehirlere sikisip kaldik. SIVEREK ve
MARDIN'deki mücadele ise asiretler ve kabileler savasina dönüstü. 8u nedenle gerilla mücadelesini kiri



temel alarak yürütecek ve buna uygun egitim görmüs elemanlara ihtiyaç duydugum için yurt disina gittim "
demektedir. Bir baska yerde ise bu konuyu söyle anlatmaktadir; "Mücadelenin sevk ve idaresini yurtsever
aile evlerinde yürütüyordum. Çogu aileler çekiniyordu, rahatsiz oluyordu. Her ay bir sehirde degisik
yurtsever ailenin yaninda kaliyordum. En son AGUSTOS 1979 da URFA'da bir evde idim,
çalisamiyordum. Bir yandan sicaklar, bir yandan sinekler çekilecek gibi degildi. Yurtdisina çikmaya karar
verdim."

   Apo'nun yurt disina çikisi ile ilgili daha birçok çeliskili açiklamalari mevcuttur. Fakat, isin asli biraz daha
degisiktir; Abdullah ÖCALAN'I
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 yurt disina çikaran her kimse. O'na yurt disinda barinma yerleri temin eden ve bazi iliskileri saglayan
herkimse, Apo'ya söyle bir talimat vermistir; "1980 MAYIS ya da HAZIRAN aylarinda Türk Ordusu
MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) ile isbirligi yaparak bir darbe gerçeklestirecektir. Darbeden sonra
Türkiye'de bir iç savas çikacak, iç savas kosullarinda merkezi otorite gücünü kaybedecektir. Bir çok
kentte ve bölgede darbeciler otorite kuramayacaktir. Dogu ve Güneydogu büyük oranda basi bos ve
kontrolü zor bir sahaya dönecektir. Bu nedenle egitilmis bir askeri güce ihtiyaç vardir dolayisiyla
çikartabildigin kadar adami yurt disina çikart, yurt disindaki egitimleriyle biz ilgileniriz." Abdullah
ÖCALAN o dönemde yakin çevresine bu durumu birkaç kez ima etmistir. Bir olayi söyle veya böyle
anlatmak Apo'nun özelligidir. Tüm davranislari ve konusmalari sahtedir. Tipki devrimciligi gibi...

 1991 yili bahar aylarindan birinde SIRNAK ilinin .............. Köyünü

 silahli çetesiyle ziyarete (!) giden PKK'li Cemil BAYIK köylülerle sohbette sunlari anlatiyor; "Benim
baskan Apo ile aram çok iyidir, beni çok sever. Baslangiçta, simdi partiden kaçan Kesire YILDIRIM 'a
asik olmustu. Fakat Kesire o günlerde kendisine yüz vermiyor ve uzak duruyordu. Baskan üzüntüsünden
kahrolmak üzereydi ve bir gün bana; "Cemil arkadas, ne olur Kesire arkadasla konus ona asik oldum
karsilik vermiyor, bu sekilde devam ederse ben devrimciligi birakip Avrupa 'ya gidecegim " dedi. Ben de
Kesire arkadasi bulup konustum. Kesire, "beni o tas yürekli, suratsiz adama layik görüyorsaniz yapacak
bir sey yok" dedi ve ikna oldu. Fakat daha fazla baskanla geçinemedi ve simdi Avrupa 'da olan Avukat
Hüseyin YILDIRIM'a kaçti." Okurlara fazla bir açiklama yapmaya gerek yok sanirim...

   Sonuç olarak geriye çekilme bu dönemde planlanmis, kararlastirilmis ve Apo bunun uygulamasini
üstlenmistir. Ancak geriye çekilmede belirlenen sayida kisi yurt disina çikarilamamis ilk etapta 60
civarinda militan parça parça ülkeyi terk etmistir.

    1979 yilinin KASIM ve ARALIK aylarinda yurt disina çikan bu kisiler LÜBNAN'da SURIYE' nin
kontrolündeki sahada 1980 yili
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 NISAN ayinin basina kadar egitim görmüslerdir. Egitim gören militanlar gruplar halinde Dogu ve
Güneydogu'nun 3 noktasinda üslenmek üzere Türkiye'ye gönderilmislerdir. Bu üç ana üs bölgesi
ADIYAMAN, TUNCELI ve SASON'dur. Gerilla gruplarinin koordinatörlügüne de Kemal PIR
atanmistir.



   Ancak, hesaplarin yanlis çikmasi, MHP ortakli bir darbe degil de, Silahli Kuvvetlerin emir komuta
zinciri içersinde yönetime el koymasi, halkin bu hareketi kabullenmesi, kabul etmeyenlerin azinlikta ve
daginik olmasi bir iç savas ümidinde olanlarin beklentilerini bosa çikarmistir. Bunun üzerine yeni bir plan
gündeme gelmistir. Bilindigi üzere askeri yönetimler özellikle getirmis olduklari kisitlamalar nedeniyle genis
yiginlarca pek sempatik karsilanmazlar. Ancak Türkiye'deki örgüt ve eylem enflasyonunun karsisinda yeni
bir otorite gören halk, tercihini tereddütsüz olarak askeri yönetimden yana koymustur. Hatta siradan
vatandaslari bir yana birakin, 12 EYLÜL öncesi PKK yatakçilari ve sempatizanlari dahi askeri yönetimi
desteklemislerdir. Birçok yerde yakalanmamak için eski sempatizanlarinin kapisini çalanlar "Bari bir gece
olsun barindirin" ricalarina karsilik "Geçti Bor 'un pazari" cevabini almislardir. Yeni plan süratle geri
çekilmedir ve örgüt meydanin bos olmadigini anladigi için ne kurtarirsam kârdir mantigiyla kalan tüm
gücünü yurt disina çekmistir.

 GERI  ÇEKILME SARTLARI VE SEÇILEN ALAN

   Abdullah ÖCALAN 1979 yilinin EYLÜL ayinda SURIYE'ye geçmis, SAM'da karargahini kurduktan
sonra SURIYE kontrolündeki LÜBNAN sahasinda bulunan FILISTIN kamplarinda militanlarina egitim
olanaklari saglamisti. Egitimlerini tamamlatarak yurt içine soktugu adamlariyla önemli bir vurucu unsur
kazaniyor ve PKK'nin Türkiye faaliyetleri takviye edilmis oluyordu. Buna ragmen örgütün gücünde hizli
bir asinma söz konusuydu.

   Sehirlerde eylemler yapmalarina, hatta güçlerinin azamisini kullanarak bulunduklari her yerde 21-28
NISAN tarihlerini KIZIL HAFTA ilan
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 etmelerine ragmen asinma devam ediyordu. Burada belirtmek gerekir ki; 21-28 NISAN tarihlerinin
PKK ve Kürtçülük açisindan hiç bir özelligi yoktur. Sadece 24 NISAN Dünya Ermenilerinin Ermeni
Katliamini anma günüdür. Evet, bütün bu eylemlere ragmen örgütün çok sayida kadrosu yakalaniyordu.
Birçok sempatizan birçok baski ve tehdide ragmen terk ediyordu. Kirsalda...... lan yedegine almis
olmasina ragmen

 BUCAKlarla bas edemiyordu.

   MARDIN kirsalinda ise KUK (Kürdistan Ulusal Kurtulusçulari) ile silahli çatismalar devam ediyordu.
Bir yandan PKK'nin içine yuvalandigi köylüler, diger yandan bu köylülerin düsmani durumundaki KUK
taraftari olan köylüler, her türlü yöntemle birbirlerinin kökünü kazimak için çaba sarfediyorlardi ve adeta
önü alinmaz bir kan davasi sürüp gidiyordu.

   Geri çekilme planlari SAM'da yapilmisti. Plana göre sehirlerdeki militanlar önce kirsala çekilecekler,
kirsal kesimdeki belli noktalarda bir araya gelecekler ve buralardan da peyderpey önceden ayarlanmis
klavuzlar vasitasiyla SURIYE'nin sinir kasabasi olan KAMISLI, AMUDIYE, DERBESIYE ve
KOBANI 'deki intikal noktalarina ulasacaklardi.

   ADIYAMAN, KAHRAMANMARAS, GAZIANTEP ve SAN-LIURFA'daki militanlar S.URFA
ilinin BILECIK ve SURUÇ ilçelerinden, diger alanlardakiler ise MARDIN ili kirsal kesiminde toplanarak
NUSAYBIN sinirindan geçis yapiyorlardi.

   SURIYE sinir kasabalarinda toplananlar ise bir müddet buralarda kaldiktan sonra karayolu ile SAM'a,
SAM'dan da yine plan geregi daha önceden tesbit edilmis FILISTIN DEMOKRATIK KURTULUS



CEP-HESI'nin LÜBNAN daki askeri karakollarina beser onar kisilik gruplar halinde dagitiliyorlardi.

   Burada bir hususa deginmekte yarar görüyoruz; PKK'ya göre Kürdistan 4 sömürgeci devlet tarafindan
pay edilmis ve 4 parçaya ayrilmistir. Bu dört devlet de ulusal kurtulus mücadelesi veren PKK'nin düsmani
idiler. Bu düsman ve sömürgeci devletlerden bir tanesi SURIYE idi.
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   Yurt disina çikma emri alan PKK militanlari LÜBNAN'a gideceklerini biliyorlardi. Ancak düsman bir
ülke olan SURIYE topraklarindan nasil geçip LÜBNAN'a gideceklerini düsünüyorlardi. Gidecekleri
LÜBNAN topraginin SURIYE'nin kontrolunda oldugunu ise hiç bilmiyorlardi. Hakli olarak bu
yolculuktan çok endiseli idiler. Abdullah ÖCALAN bu durumdan da istifade etmek için rehberlere
"Bizimkileri Suriye 'den Lübnan 'a getirirken çok gizli hareket ediyormussunuz gibi davranacaksiniz..."
seklinde talimat veriyordu. Halbuki gruplari SUR-IYE-TÜRKIYE sinirindan alip LÜBNAN'a ulastiran
rehberlerin hepsi SURIYE Istihbarat görevlileri idiler.

   O günleri ve o gerçekleri yasayanlarin çok az bir bölümü bu gün hala örgüt içersindedirler ve onlar
mutlaka bu güne kadar daha yüzlerce böyle gizli kapakli islere tanik olmuslardir.

   PKK, 19701i yillardaki toplumsal dalgalanmalarin, o günlerin sartlarinda meydana gelmis dogal bir
örgüt olsaydi 12 EYLÜL sonrasini da diger bir yigin silahli-silahsiz örgüt gibi karsilayacakti. Yani, bir çesit
mücadele sartlan daraldigi için, toplumsal hareketler duruldugu için, Apolitik bir döneme girildigi için yeni
kosullara uygun bir çalisma tarzini benimseyecekti. Fakat PKK kurulusunda ve amacinda bir farklilik
oldugu için 12 EYLÜL dönemini ve sonrasini kendi güç ve imkanlarinin çok çok üstünde olan ve o
düzeydeki bir örgütün hayal bile edemeyecegi iliskiler sayesinde farkli bir biçimde karsiladi. LÜBNAN'da
güçlerini FKÖ (Filistin Kurtulus Örgütü) ye yakin bir statüde konumlandirdi..

   Diger örgütler yurt içi ve yurt disi iliskileri bakimindan PKK'-dan üstün olmalarina ragmen 12 EYLÜL
sonrasi agir darbeler yiyiyorlar, bir, çogu dagiliyor, bazilari çok az bir imkanla degisen sartlara yillar sonra
adapte olmaya çalisiyor, PKK ise çok kisa sürede yiginla imkanlara, özel statülere kavusup fendini
garantiye aliyor. Demek ki, PKK'nin yurt disi iliskileri daha güçlü imis! Demek içi birileri PKK'ya "Yürü
ya kulum." demisler. Bu çok düsündürücüdür. Aslinda daha öncede belirttigimiz gibi PKK'nin
kurulusundan itibaren sahnede son derece gizemli ve akil almaz olaylar vardir. Gerçi bu esrarengizliklerin
bir kismini Abdullah ÖCALAN zaman zaman agzindan kaçirmistir ve bir kismini da hadiseler ortaya
çikarmistir ancak, aydinlanan bölüm yeterli degildir.
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 IKINCI BÖLÜM

 PKK LÜBNAN'DA

   PKK'nin dagilmamasi, derlenip toparlanmasi ve Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin hazirliklari için Lübnan
sahasi kendisine tahsis edilmisti. Lübnan sahasini kimlerin ne sekilde PKK için hazirlayip tahsis ettigine
geçmeden önce, o günlerde Lübnan'in durumuna kisaca bir göz atmaktan fayda vardir.

   Lübnan 1974 yilindan sonra fiilen ikiye bölünmüstü. Dogu Beyrut ve Kuzey Lübnan'in sahil seridi



Hiristiyan cumhurbaskani, Falanjist milisler ile Lübnan ordusunun bir kanadinin denetimindeydi.

   Bati Beyrut ile Lübnan'in diger kesimleri ise sözde Müslüman bir basbakanin kontrolündeydi. Gerçekte
bu bölüm Arap Baris Gücü adi altinda Suriye ordusunun fiili isgali altindaydi. Suriye'nin isgali altindaki bu
topraklarda ise FKÖ (Filistin Kurtulus Örgütü) bünyesindeki bir çok örgütün kamp ve karakollarinin
yanisira LÜBNANli Dürzi ve Sii milislerin kamp ve karakollari bulunuyordu. Ermeni ASALA örgütünün
bir kampi da ayrica ayni bölgedeydi.

   Hiristiyan ve Müslümanlarin çatismasini önlemek, Lübnan'in parçalanmasinin önüne geçmek için Arap
Baris Gücü sifati ile burada bulunan Suriye Ordusunun, Hiristiyanlarin milis örgütlemesine karsilik
Müslüman, Dürzi ve Siilerin de milis kamplari kurmalari, karakol teskilatlari olusturmalarina göz
yumulmasi fazla anormal bir durum degildir. Ayni zamanda Israil'e karsi mücadele (!) veren ve halkinin
önemli bir kismi Suriye ve Lübnan'da mülteci konumunda olan Filistinlilerin de
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 Lübnan'da kamp ve karakol kurmalarini normal karsilamak gerekir. Dar bir mantik bu durumu anlayisla
karsilar ancak ayni mantik Ermeni ASALA'nin ve Kürt PKK'nin Suriye kontrolündeki Lübnan
topraklarinda kamplar kurarak militan yetistirmelerinin nasil mümkün oldugunu kavramakta zorlanir. Ama,
yine de en sivri akilli olan; "Suriye Türkiye'ye düsman oldugu için PKK ve ASALA'nin kamplar
kurmasina göz yumuyor" demek suretiyle isin içinden siyrilir.

   Fakat bizce bu is o kadar basit degildir ve biraz kurcalamakta fayda vardir. Fransiz manda yönetimince
olusturulan Lübnan Cumhuriyeti Anayasasi'nda Hiristiyan-Müslüman çeliskisini canli tutacak hükümler
mevcuttu. Bu durum Lübnan'da ekonomik ve sosyal dengesizliklere sebep oluyordu. Ülke siyasi
çekismelere sahne oluyor ve bu çekismeler sicak savasa dönüsüyordu. Lübnan'da iç savasin 1974te
baslayip sürekli devam etmesi, ülkenin ikiye bölünmesi ve ardindan Suriye Ordusunun "Arap Baris Gücü"
sifatiyla Lübnan'i isgal etmesi bahsedilen çarpikliklarin düzeltilmesi için degildi. Suriye, Lübnan'a
parçalanmisligi sürekli kilma, hatta parçalanmisligi daha da artirarak devam ettirmek için girmisti. Bu
durumdan kimin ne çikari olabilirdi?

   Soguk savasin bütün hizi ile devam ettigi o yillarda Varsova Pakti adina Bulgaristan'in görevi; kapitalist
ve bunlarin müttefiki durumundaki üçüncü dünya ülkelerinde yasa disi faaliyeti tezgahlamakti. Parçalanmis
ve topraklari resmi hükümetçe denetlenemeyen Lübnan topraklan, kaçakçiliktan terörizme kadar her türlü
yasa disi faaliyetin tezgahlanmasinda aranip da bulunamayacak bir yerdi.

   Suriye Ordusu'nun tüm silah ve teçhizatini karsilayan ve ekonomik yardimlar ile Hafiz Esat yönetimini iç
muhalefete karsi ayakta tutan, askeri danismanlariyla iç güvenlik örgütleri olusturan Sovyetler Birligi ve
müttefikleri, birçok görevin yani sira Lübnandaki mevcut durumun devam ettirilmesi ve bu konuda
Bulgaristan'la isbirligi yapma görevini Suriye Hükümetine verdiler. Suriye bu görevi seve seve kabul etti,
çünkü Suriye'nin bu konuda baska avantajlari da vardi. Lübnan'da bulunan Suriye Ordusu'nun tüm
masraflari Suudi Arabistan ve Kuveyt tarafindan
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 karsilaniyordu. Yani Suriye Arap kamuoyuna; "Lübnan 'da Filistinlileri üslendirip silahlandirarak Israil'e
karsi mücadele etmelerini sagliyorum, dolayisiyla bütün Arap ülkeleri bu konuda bana para göndermelidir.



" diyordu.

   Arap ülkelerinden Suudi Arabistan ve Kuveyt, durumun böyle olmadigini bildikleri halde kendi
vatandaslarina sirin gözükmek için kesenin agizini açmislardi. Suriye ayrica Sovyetler Birligine; "Ben
Lübnan'da kontrolüm altindaki sahada Kapitalist ülkelerin devrimci militanlarini barindirip egitiyorum
bunun için bana para ve silah verin. " taleplerini rahatlikla götürebiliyordu. Öte yandan Arap ülkelerine,
sosyalist ülkelere ve bati dünyasinin demokratik kamuoyuna (!) diyordu ki; "Ben mazlum Filistinlilerin
hamisiyim, Israil'e karsi Filistinlileri destekliyor, barindiriyor ve koruyorum. Filistinlilere para yardimi
yapiyorum zor durumdayim bana para verin... "

   Dolayisiyla Suriye, Filistinlilere disardan gelen her türlü yardima da el koyuyordu. Buna karsi Filistinliler
siddetli bir sekilde itirazda bulununca 1976 yilinda Filistinlilere karsi Tal El Zaatar katliamini düzenleyip
otoritesini tesis etti.

   Sorun daha sonralari giderek karmasiklasti ve Lübnan gerçek anlamda bir kördügüm halini aldi. Isin bu
hale gelmesinde Fransizlarin önemli etkileri olmustur.

   Suriye ve Türkiye arasindaki Hatay topraklan ve su sorunlari da yabana atilmayacak etkenlerdir. Ancak
burada önemli olan Suriye'nin Lübnan'i uluslararasi terör odaklarinin barinma ve egitim alani olarak bazi
güçler adina kullandirmasidir. Oradaki kamplar için hiç kimse Lübnan hükümetini sorumlu tutamiyor
çünkü fiili denetimi yok . Suriye ise; "Burasi benim topragim degil" diyebiliyor. Günümüzde Sovyetlerin
veya Bulgaristan'in olmamasi da hiç önemli degildir. Ortadogu ve Ortaasya üzerindeki emelleri belli olan
ABD, Almanya, Fransa ve ingiltere terör yaraticiligi konusunda deneyimli bir profesyonel olan Suriye'nin
patronluguna çoktan soyunmus durumdalar. Bu durumda Suriye'nin yeni patronu elbette PKK'ninda
patronu olacaktir.
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   PKK, militanlarini Lübnan'a ilk götürdügünde militanlar FKÖ içinde yer alan ve Sovyetler Birligi
güdümünde, pratik iliskileri daha çok Bulgaristan ile olan Filistin Demokratik Halk Cephesi kamplarina
beser -onar kisilik gruplar halinde dagitildilar. Denildi ki; "Biz Demokratik Cephenin Askeri statüsüne tabi
olarak hareket edecegiz. Bu tip Filistin örgütlerine askerlik yapmak için, Filistin davasina hizmet etmek
için dünyanin birçok yerinden insanlar geliyor, bizim durumumuz da böyledir, yanlislik yapmayin açik
vermeyin..."

   Bekaa Vadisi olarak bilinen bölgede gerçekten de sözde Filistin davasi için savasmak amaci ile
dünyanin birçok yerinden gelmis insanlar vardi. Ama bunlarin durumu gerçekten farkliydi.

   PKK bu senaryo ile ilk etapta militanlarin kafasinda yer edecek olan soru ve çeliskileri bertaraf etmis
oluyordu. Zaten bu elemanlarin hepsi Türkiye'de aranir durumda olduklarindan ve yine çogu genç,
tecrübesiz, herhangi bir hayat sorumlulugundan yoksun bulunduklarindan sanki oyun oynuyorlarmis gibi
attiklari her adimin macera yönünü ön plana çikarip bunun zevki ile gün geçiren kisilerdi. Türkiye'den
kaçarak yakalanma korkusundan kurtulmuslardi. Film ve romanlarda oldugu gibi sinirdaki askeri, mayin
tarlalarini, yabanci ülke topraklarini geçmislerdi ve bütün bunlardan sonra Lübnan'a ulasilmissa gerçeklerin
ne önemi olabilirdi. Gerillacilik romantizmi her seyi toz pembe göstermeye yetiyordu.

   Iste bu ruh halindeki insanlar, Abdullah ÖCALAN'in ve onun efendilerinin islerini son derece
kolaylastiriyordu.



   Fakat zaman ilerledikçe ve toplam 150 kisiyle Lübnan'a çekilme tamamlaninca Filistin davasinin ve
Gerillaciligin gerçekleri kismen anlasilmaya baslaninca "Niçin Avrupa'ya degil de Lübnan'a?" sorulan
sorulmaya baslandi. Ama bu sorulari sorus tarzi, kavramaya yeni baslayan bir çocugun annesinin etegini
çekerek "sune?bu kim?" türünde ve çevresini algilamaya çalismasi gibi birseydi. Çünkü APO'nun
adamlarinin görgü ve kültür düzeyleri çok kisitliydi. Çogu kendi köyünün mer'asindan öteye bir yeri
tanimamisti, en ileri olanlar bile
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 Güneydogu'daki bir sehrin gecekondu sokaklarinda hayata gözlerini açmis, mahalle ilkokulunu bitirmis
sonra da eline bir silah alarak iki-üç adam öldürmüstü. Bu nedenle içinde bir nokta kadar yer isgal ettikleri
birtakim uluslararasi çapta tezgah ve dümenleri algilamalari ve yorumlamalari beklenemezdi.

   Sorular baslayinca Abdullah ÖCALAN bir takim denetim mekanizmalari kurmaya basladi ve "Niye
Avrupa degil de Lübnan?" sorularina karsilik su açiklamayi yapti:

   "Avrupa ülkeleri emperyalist ülkelerdir. Hepsi NATO üyesi ve Türkiye'nin müttefikleridirler. Her ne
kadar bugün Türkiye'den giden kaçaklara kucak açiyorlarsa da bu isi Türkiye ile anlasmali olarak
yapiyorlar. Oraya giden devrimcilere rahat imkanlar saglayarak, onlari ise ve okullara yerlestirerek,
yasamlarini düzene sokarak rahata alistiriyorlar ve devrimci özlerini bosaltiyorlar. Dolayisiyla onlari
Türkiye adina kendi emperyalist çarklari arasinda pasifize ediyorlar. Eger bizde Lübnan'a degil de
Avrupa'ya gitseydik bizim de sonumuz farkli olmazdi. Bizim için en ideal geri çekilme alam Lübnan'dir.
Eger sabrederseniz bu konuda ne kadar hakli oldugumu göreceksiniz."

   APO'nun bu açiklamalari birçok küçük beyin tarafindan çok parlak bir yorum olarak degerlendiriliyor,
üstün öngörüsünden bahsediliyordu. Gerçekten Avrupanin mülteciler için bir seyler yaptigi kesindi fakat
bunlar Türkiye için veya Türkiye adina degildi.

   1980 yilinda baslayan geri çekilme 1981 yilinda 150 kisi ile tamamlanmisti. Bir miktar militan da
Avrupa'dan ve Libya'daki isçilerden temin edilmis, toplam sayi 200 kisiyi bulmustu. Örgütün yönetici
kadrosundakiler hariç digerleri Filistin Demokratik Halk Cephesi karakollarina dagitilmislar, olacaklari
bekliyorlardi.

   APO ise Sam kentindeki karargahinda çesitli kesimler ile iliski halinde bundan sonra yapilacak islerin
planlamalari ile ugrasiyordu.

   PKK Merkez komitesi üyelerinden Cemil BAYIK, Beyrut'la kurmus oldugu karargahta gruplari
dolasarak nabiz yokluyor, "Bundan sonra ne
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 olacak?" sorularina "Bekleyin zamani gelince sizlere bir açiklama yapilacaktir" diyerek zaman
kazaniyordu.

   Biraz sesini yükseltenler ise; "Nankörlük yapmayin, parti size el atmasaydi simdi zindanlarda çürüyor
olacaktiniz. Halinize sükredin, örgütün en sansli insanlarisiniz, ayrica geçmiste de abartilacak öyle ahim
sahim bir mücadeleniz yok!" cevabini aliyorlardi.



   PKK militanlari Lübnan'da Filistinlilerin yanma gitmeden önce Filistin Gerillalarini, Filistin savasçiligini,
kahramanligini efsanevi bir düzeyde görüyorlardi. Fakat içlerine girdiklerinde onlarin da diger insanlardan
farklari olmadigini kisa sürede anladilar. Onca uluslararasi maddi ve manevi destege ragmen ortada gözle
görünür birseyler yoktu.

   Bu durumun yarattigi hayal kirikligi PKK yönetimi tarafindan fark edilince, gerilla ve gerillaciliga olan
güven sarsilmasin diye; "Bunlar mültecidir, liderlikleri devrimci degildir. Kendi topraklarinda
savasmiyorlar, bol para ve imkan dirençlerini kirmistir..." yalanlan söylenmeye basladi.

   Nihayet Abdullah ÖCALAN, 1981 yili Haziran ayinda Sam'dan Lübnan'a geçerek Suriye sinirinda ve
Lübnan topraklari içersinde bulunan ayrica daha önce kararlastirildigi kesin olan, Suriye ordusunca özel
olarak korunan ve Filistin Demokratik Halk Cephesinin cephaneliklerinin bulundugu HELVE Kampi'ni
tamamen PKK'ya tahsis ettirdi.

   PKK 1. Konferansi HELVE Kampinda yapilacakti. Filistin karakollarina dagitilan gruplardan ileri
düzeyde bulunan ikiser-üçer kisi seçilerek kampa çagrildilar. Böylece degisik yerlerden yaklasik 60 kisi
PKK 1. Konferansina katilmak üzere bir araya gelmis oldular. Ayrica 20 kadar militan da nöbet, yemek
ve benzeri isler için kampta bulunuyordu.

   Konferansa katilmak üzere çagrilan kisilerin tamamina yakin bir bölümü, daha önce herhangi bir
konferansa veya kongreye katilmis degildi. Okuduklari ve duyduklari kadariyla biliyorlardi ki; bu bir parti
toplantisi ise ve çagrilan kisiler delege olarak çagrilmis iseler, konferansin gündemine iliskin görüslerini
yazili ya da sözlü olarak dile
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 getirirler. Konferansta geçmis faaliyetlerin muhasebesi yapilir, içinde bulunulan durum ve gelecegin
hedefleri saptanir. Yeni çalisma döneminin ilkeleri ortaya konur. Fakat çesitli zit görüsler ortaya
çikacagindan, çogunlugun görüsü konferans sonuçlarina egemen olur. Karsit görüslüler ya genel
çogunluga tabi olurlar, ya da ortaya çikan yapinin disinda kendilerine yeni bir yol çizerler. Bu nedenledir
ki, konferansa katilmak üzere HELVE Kampina gelen herkes kendi görüslerini özet olarak yazili hale
getirmisti.

   Toplantinin basladigi gün dogrudan divan masasina geçip oturan Abdullah ÖCALAN daha önceden
kararlastirdigi iki militani divan baskani yardimcilari olarak yanina aldi ve böylece konferans divan
baskanligi kurulmus oldu.

   Konferansin gündemi ve bu gündemin genis bir degerlendirmesi daha önceden APO tarafindan
yapilmis, "POLITIK RAPOR" adiyla brosür halinde basilmisti. Bu brosür konferanstan bir hafta önce
zaten bütün militanlara okutulmustu. Buna göre gündem özetle söyleydi:

 - PKK örgütünün geçmis faaliyetlerinin degerlendirilmesi,

 - Içinde bulunulan dönemin özellikleri ve bu dönemin görevleri,

 - Gelecekteki faaliyetlerin genel bir plani.

   Bu gündem çerçevesinde konferans isimli egitim çalismasi baslamis oldu.



    APO; "Hepiniz suçlusunuz" diye söze basladi. "Parti adina sizleri yargilamaya kalksam hepinizin cezasi
idamdir!"

    "Hiçbiriniz geçmiste görevlerinizi yapmadiniz. Hepiniz parti ilke ve talimatlarina ihanet ettiniz. Fakat
önderligin dogru kararlari sayesinde büyük hatalariniza, amatörlügünüze, pespayeliginize ragmen partimiz
PKK çok büyük basarilar elde etti. Bundan sonra tek bir sansiniz vardir, geçmiste islediginiz büyük
hatalardan ders çikartmak ve gelecek ile ilgili POLITIK RAPOR 'da öngördügümüz çalisma ve görevler
dogrultusunda çaba sarf etmektir."
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   Apo, ayrica bir yigin tehditle konusmasini sürdürüyor ve herkesi psikolojik olarak sindiriyordu:

    "Hepiniz bundan birkaç gün önce zavalli durumda idiniz. Basinizi sokacak bir yer bulunuyordunuz, bir
lokma ekmege muhtaçtiniz! Eger sizlere el olmasaydik simdi çogunuz ya ölmüs olacakti ya da zindanlarda
idami bekliyor olacaktiniz. Aileleriniz, ananiz, baciniz da sizi kurtaramazdi. Ama, biz sizleri kurtardik,
simdi rahatiniz yerinde, kar-ninizi doyuruyorsunuz, aç ve açikta degilsiniz!"

   Bunun üzerine herkeste bir suçluluk duygusu olusmaya basladi. Herkes konusmak üzere hazirladigi
yaziyi katlayip cebine koydu. Muhataplarini sindirdigini fark eden Abdullah ÖCALAN; "Simdi sizlere söz
hakki verecegim konusmanizi yapabilirsiniz." dedi. Konusmaya cesaret edebilen birkaç üst düzey elemani
papazin önünde günah çikarir gibi süklüm püklüm bir vaziyette kendi kendilerine çamur "atmaya
basladilar. Sözümona özelestiri yapiyorlardi. "Biz ettik sen etme!" türündeki konusmalar sürüp gitti.

    Bu konusmalardan sonra diger militanlar da söyle bir fikir olustu; geçmiste örgütün tüm yükünü
sirtlanmis olan birçok eylemi cani pahasina gerçeklestiren bu üst düzey elemanlar eger kendilerini
suçlayarak konusuyorlar ise bizim söyleyecek neyimiz olabilir?

    Kisaca, birkaç merkez komitesi üyesi disinda hiç kimse 11 gün süren konferans! boyunca konusmaya
cesaret edemedi,

    Fakat, Resul ALTINOK (DAVUT) isminde bir merkez komite üyesi defalarca bir seyler söylemek
istemesine ragmen Abdullah ÖCALAN tarafindan hep susturuldu. Dolayisiyla 11 gün bir egitim çalismasi
ve beyin yikama faaliyeti olarak geçti. Bu yetmiyormus gibi konferansa katilanlari küçük gruplara ayirarak
yaklasik iki ay boyunca POLITIK RAPOR içerigini ezberletti, kelimenin tam anlamiyla beyin yakiyordu.
APO bu militanlari bir müddet sonra diger gruplara gönderip yapiyi homojenlestirmeyi düsünüyordu.
Çalisma sonunda herkes artik birer APO maketi olup çikmisti.

 68

  

   APO'nun konferans sirasindaki tavrini kismen de olsa detaylandir-mamizin nedeni; onun örgüt
kongrelerini, konferanslarini ve toplantilarini hangi mantikla düzenledigi, elemanlarinin fikirlerine ne derece
ilgi duydugu, onlari hangi gözle gördügü anlasilsin diyedir. PKK'da en üst düzeyde yaratilan bu anlayis alta
dogru aynen yansimistir.

   Denilebilir ki: Apo elemanlarinin fikirlerine saygi duymuyor, onlara deger vermiyor o halde niçin



kongreler, konferanslar, toplan-tilar düzenliyor, maksadi nedir? Elbette bir maksadi vardir. Bu tür
toplantilar yapmakla her seyden önce yargilama isini soyut bir kuruma havale ediyor. Aslinda kendisi olan
PKK'yi bir kurum olarak mesrulastiriyor. Faturalari bir kurum adina kesmis oluyor fakat PKK'da kendi
önemini vurgulamaktan da geri durmuyor. Yani ben olmazsam PKK da olmaz havasini her seferinde
yaratmayi ihmal etmiyor. Ikincisi; bu toplantilar vasitasiyla "EGO" lan canlandiriyor, kisileri atesliyor.
"Kongre üyesi, Kongre delegesi, Merkez Komite üyesi ...vb." gibi sifatlarla katilanlari yeni görevler için
ümitlendiriyor. Üçüncüsü; bu tür toplantilar egitim çalismasi seklinde geçtigi için çesitli bölgelerde faaliyet
yürütecek olanlari ayni potada egitip tek tip insan yaratiyor. Ayrica bu toplantilari bir akit olarak ilerde
toplantiya katilanlara karsi kullaniyor. Örnegin; "Falan toplantida su karari almadik mi? Hepiniz
onaylamadiniz mi?" gibisinden dikte ettirdigi fikirleri bir ittifak senedi olarak kullaniyor. Bunlar APO'nun
çok kurnazca uyguladigi taktiklerdir.

   Sonuç olarak; PKK 1. Konferansi (15-26 TEMMUZ 1981) geçmisin degerlendirmesini yapmak,
gelecegi planlamak gibi hususlar bir yana; esasinda yurt disindaki elemanlari zaptu rapt altina almak,
onlara dolayli veya direkt olarak gözdagi vermek maksadiyla tertiplenmistir. Lübnan'da bulunan PKK
elemanlari Abdullah ÖCALAN tarafindan bizzat tehditlere maruz kaldiklari gibi, Demokratik Cephenin
çesitli karakollarinda bulunan diger gruplar da Cemil BAYIK tarafindan tehdit ediliyorlardi.

   Tehdit ve baskilar ile iyice sindirilen ve hatta çesitli entrikalar ile birbiri aleyhine kiskirtilan elemanlara bir
de yeni dönemin çalisma programi dayatildi.

 Programda kisaca söyle deniyordu: "Bizler Lübnan'a yeniden güç
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 toplamak yeni mücadelemize uygun bir hazirlik yapmak için geldik. Canimizi kurtarmak, karnimizi
doyurmak için buralarda bulunmuyoruz. Hazirliklarimizi hizla tamamlamaliyiz. Hazir oldugumuzda uygun
bir biçimde yeniden ülkeye dönüp, mücadeleye kaldigimiz yerden devam edecegiz."

   PKK örgütü hazirliklar için de sunlari öngörüyordu: "Partimiz PKK yi ülke içinde yeniden insa edecegiz.
Teorik olarak partinin ülke içinde nasil insa edilecegini buradaki çalismalar sirasinda kavrayacagiz. Parti
önderliginde gelisen ve halkin katilimiyla olusacak halkin siyasi katilim ve yürütme gücü olan Kürdistan
Ulusal Kurtulus Cephesi 'nin teorik olarak ne sekilde olusturulacagini buradaki egitim faali-yetle-rinde
kavramamiz gerekiyor. Mücadelemizi zafere götürecek temel güçlerden birisi olan Kürdistan Halk
Kurtulus Ordusu (ARGK)'nun insasi için gerekli bilgileri de burada kavramamiz gerekiyor."

    Çok geçmeden Abdullah ÖCALAN bu üç ana konuda üç kitap hazirlayip bastirdi. Bu kitaplar:
ÖRGÜTLENME ÜZERINE, KÜRDISTAN ULUSAL KURTULUS PROBLEMI ve
KÜRDISTAN'DA ZORUN ROLÜ isimli kitaplardir.

    Tüm gruplarin egitim çalismalari bu üç kitapta belirtilen konularda yogunlasti. Bir yandan HELVE
Kampinda (Simdiki Mahsum KORKMAZ Akademisi) askeri egitim çalismalari baslatildi diger yandan da
   siyasi egitim çalismalari araliksiz sürdürüldü. Bu süreçte PKK militanlari düsünmeyi bir yana birakin
nefes almaya bile vakit bulamadilar.

    Planlanan faaliyet için çok sayida insana ihtiyaç vardi. Tekrar Türkiye ile temas kurulup niteligi ne
olursa olsun eleman teminine çalisildi. Nasil olsa egitim adaylari için barinma yeri, yiyecek, askeri malzeme
ve benzeri sorunlari çözenler çözmüstü. Bu dönem egitim çalismalarinda elemanlari istahlandirmak için;
"Sizler gelecegin komutanlari ve halkin önderlerisiniz. Hadi bakalim gösterin kendinizi! Sizlere verilen



görevlere layiki ile sahip çikin." deniliyordu.

   Çalismalar sirasinda 1978lerden baslayarak basta Almanya olmak

 üzere Avrupa'nin çesitli ülkelerindeki Türk isçileri arasinda amatör
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 düzeyde sürdürülen PKK faaliyetleri; ilk defa 1981 yilinin sonlarinda "AVRUPA BÜROSU" ismiyle
yemden ele alindi.

   Avrupa ortaminin çesitli özelliklerinden dolayi Abdullah ÖCALAN, kendisine çok bagli olanlari seçerek
gönderdi. Bu elemanlara su görevler verildi:

   - Avrupadaki isçiler arasindan özellikle, genç olanlardan eleman temin ederek Lübnan'a göndermek,

   - Yine isçiler arasindan çesitli yöntemler ile para toplayarak bu paralan Sam'daki PKK yönetimine
göndermek,

   - Türk isçileri basta olmak üzere çesitli kuruluslari ve kamuoyunu etkilemek,

   - PKK'nin yayin faaliyetini organize etmek, gazete, kitap, dergi, brosür, afis ve benzerlerini basip
çogaltmak. Bu amaçla ilk is olarak bir yayinevi kurup bir matbaa satin almak.

 PKK 2. KONGRESI VE ORTAYA ÇIKARDIGI BAZI GERÇEKLER

   Abdullah ÖCALAN 1980 yillarinin son aylarindan baslayarak gerek Türkiye'den ve gerekse
Avrupa'dan Lübnan sahasina götürdügü tüm elemanlarini siki bir denetim altinda, bir noktadan sonra
adeta rehin alarak yeni görevlerine hazirlarken; onlarin elde tutulmasi, kafesten uçup gitmemeleri için ne
mümkünse ve hangi yöntem geçerli ise onu yapiyordu.

   Biliyordu ki; eylemsizlik PKK'nin sonu demektir. PKK'ya hayat veren can ve kan katan eylemlerdir. Bu
nedenle çesitli hikayeler uyduruyordu.

    Gerçi kimse o sartlara ragmen Lübnan'dan kaçip Türkiye'ye dönmek istemezdi çünkü, Türkiye'de siki
yönetim vardi ve kendileri aranir durumda idiler. Ama yine de Lübnan'daki elemanlarin gözlerini
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 korkutmak için, onlarin birbirlerini denetlemeleri için; "Türk istihbarati yurt disinda PKKIi avina çikmistir.
Her an bulundugumuz eve, kampa ya da karakola baskin düzenleyebilir. Hatta içimize adamlarini sizdirmis
olabilir, gözünüzü dört açin, en ufak kuskulu hareket yapani sorumlulara bildirin. Kuskulu hareketi kim
yaparsa yapsin es geçmeyin." talimati veriliyordu.

   Bütün bunlara ragmen mevcut ortamin disina çikmaya çabalayanlara, örgütü terk edip Avrupa'ya
geçmek isteyenlere altlan alta olmadik iftiralar ediliyor, "Aslinda bu iflah olmazin tekidir, geçmiste de
birçok suç isledi, kimbilir belki de Türk istihbaratinin adamidir." seklinde damgalaniyordu.



   Öte yandan ayrilmak isteyen kisiye; "Sen bir bunalim geçiriyorsun saglikli düsünemiyorsun, zamana
ihtiyacin var, sana yardimci olalim. Aslinda iyi bir insansin, bunca emegi tepmen dogru degildir." denilerek
oyalanmaya çalisiliyordu. Eger kisi kararli ise bu sefer biraz daha sert uyanlar yapiyordu; "Senin örgütte
belli bir geçmisin var. Bir çok seyi biliyorsun, ayrilirsan MIT mutlaka sana el atacaktir. Seni böyle
birakmamizi bizden bekleyemezsin!"

   Aslinda bu tür kisiler derhal kursuna dizilir ya da bir komplo ile ortadan kaldirilirdi; fakat 1981-82
yillarinin ortami bu isler için elverisli degildi. Bu yillarda biriktirilen bu tür insanlar 1983 yilindan itibaren
teker teker örgüt tarafindan öldürüldü. Ayrilmak isteyenler kisa sürede digerleri tarafindan yalnizlik ve
tecrit ortamina sürükleniyorlardi. Adeta afaroz edilmis gibi yalniz kalan bu kisiler, panige kapilip
saldirgan-lasiyorlardi. Yillarca söyleyemedikleri seyleri açikça söylemeye basliyorlardi, APO'yu tenkit
ediyorlardi. Bu sefer APO; "Ben demedim mi bu adam MIT ajanidir diye, ajanlik yapamayinca çildirdi.
Bakin PKK'ya olan düsmanligini açikça ilan ediyor, siz olsaniz bunu besleyip barindirmaya devam eder
misiniz?" diyerek sahneye çikiyordu. Bunun üzerine digerleri, bir MIT ajaniyla konustu demesinler diye
iliskilerini tümden kesiyorlardi. O yillardaki PKK Gaziantep Bölge sekreteri ve parti merkez komitesi
üyesi Abdullah KUMRAL ve daha birçok kisi bu duruma itildiler.
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 Sonlari da tabii ki dramatik bir ölümle sonuçlandi.

   Diger taraftan sadece baski ve sindirme yöntemleri kullanilmiyordu. Militanlari canli tutmak onlari
çalismaya sevk etmek ugruna da bazi çabalar sarf ediliyordu! Bu maksatla egitim kamplarina özellikle
Sam ve Beyrut'ta görevli Bulgar, Sovyet ve Kübali, "DIPLOMATLAR!" getiriliyor, bu diplomatlar
kamptakilerin hal ve hatirini soruyorlar moral verici konusmalar yapiyorlardi.

   Bu ziyaretlerle ilgili olarak APO; "Artik basta Sovyetler Birligi olmak üzere tüm sosyalist ülkeler,
devrimci demokratik örgütler bizimle tanismak, bizi yakindan görmek için harekete geçtiler. Galiba bizim
hakliligimizi kavradilar. Ayrica bölgedeki antiemperyalist güçler de durumumuzdan etkilenmeye basladilar.
Bu gelismeler bizim için büyük avantajlar yaratiyor. Bundan yararlanmaliyiz, bu tarihi bir firsattir. '•'
diyerek tezgahlanan oyunun görünen ya da gizlenemeyen ve yahut açik olmasinda fayda görülen
kisimlarini kendiliginden iradeleri disinda olusan seylermis gibi göstermeye çalisiyordu.

   Çalismalar hizla sürüp giderken,1982 yilinin Haziran ayinda Israil Güney Lübnan'da üslenmis olan
Filistin kamp ve karakollarina karsi topyekün bir harekat baslatti. Bu harekat neticesinde Filistinliler önce
Bati Beyrut kesimine hapsedildiler ardindan da Lübnan'dan sürüldüler. Filistin gerillalari Kuzey Afrika'daki
Arap ülkelerine Fas, Tunus ve Cezayir'e kaçtilar, bir kismi da Güney Yemen ve Suriye ye sigindi. Bu
harekat sirasinda Suriye ordusu Israil ile bir günlük hava çatismasina girdi ise de Güney Lübnan'daki kara
harekatina karismadi.Iste o zamana kadar Güney Lübnan'daki Filistin gerillalari arasinda kendilerini
saklamis olan PKK'lilar topluca Suriye'ye geçtiler. Fakat 20 kisilik bir grubu gene HELVE Kampinda
biraktilar. Suriye'ye geçen PKK militanlarina kisa sürede Sam, Halep, Kamisli gibi yerlerde onlarca ev
tahsis edilerek garantiye alindilar.Bu evlerde yaklasik olarak 300 PKK'li militan bariniyordu. Bunlari her
ev bir grup olmak sartiyla ki her evde 8-10 kisi bariniyordu teorik egitime devam ettiler. Disari çikmalari
ve gezmeleri yasakti.Aylarca kalinan bu evleri hiç kimse terk etmiyordu.
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 Yiyecek ihtiyaçlari APO tarafindan görevlendirilmis ve Suriye "EMIN KAVMIYYE-MILLI
ISTIHBARAT"isimli merkezi istihbarat örgütünün kimliklerini tasiyan kisilerce karsilaniyordu. Bu kimlikler
özel ve güvenilir kisilere verilmisti.

   PKK bu arada bir grup adamini da Iran ve Kuzey Irak'a yerlestirmisti. Iran'dakiler Iran istihbarat
teskilatinin bilgisi dahilinde Kuzey Irak ve Türkiye'ye komsu Urmiye sehrine yerlestirildiler. Oradan hem
Türkiye'ye hem de Kuzey Irak'a giris çikis yapabiliyorlardi. Iran'a geçislerini Suriye Hükümeti, Iran ile
anlasarak uçakla göndermek suretiyle saglamisti.

   1982 yilinda Irak hükümeti Iran ile olan savastan dolayi Kuzey Irak bölgesini tamamen kontrolsüz
birakmis bu nedenle, Kuzey Irak'in uçsuz bucaksiz daglari, vadileri ve derelerinde Mesut BARZANI'nin
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) denetiminde bir tampon bölge olusmustu. Celal TALABANI'nin
Kürdistan Yurtseverler Birligi (YNK) da oradaydi ama esas kontrol Irak KDP'sinde idi.

   Ingiliz piyonu seyh Mahmut BERZENCI'den sonra Irak'taki Kürtçülük faaliyetleri adeta BARZANI'ler
ile özdeslesmistir. Tarihte ilk defa Kürtler adina Siyasi Parti kuran Molla Mustafa BARZANI'dir. Hatta
BARZANI KDP'si sadece Irakta degil Türkiye, Iran ve Suriye'de etkiler birakmis, buralarda da KDPler
kurulmustur. Molla Mustafa Barzani, Sovyetler Birliginde yetistirilmis ve kendisine askeri rütbelerde
verilmis olmasina ragmen asla akil disi komünizme yanasmamis, Kürt halkini Sovyet usakligi gibi serefsiz
sifattan her zaman korumustur. Molla Mustafa'nin ortaya çikisi kisaca söyledir;

   Ingilizler, 1933 yilinda Irak'i Kral FAYSAL'a teslim edip ve o zamanlara kadar Arap muhalefetini
dengelemek maksadiyla yedekledigi Kürt asiretlerini yüzüstü birakinca bu asiretlerden en derli toplu ve
organize olan BARZAN asireti ayaklaniyor ve isyan 1945lere kadar devam ediyor. Isyanin baslangiçtaki
lideri Ahmet BARZANI daha sonra ise küçük kardesi Molla Mustafa BARZANI'dir. Molla Mustafa,
1945 yilinda Iran'a geçerek Ruslarin kurdurmus oldugu "MEHABAT KÜRT
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 CUMHURIYETI" içinde yer aliyor. Bu organizasyonun Ingilizlerin ve Iran Sahinin karsi koymasiyla
bozulmasi üzerine adamlariyla birlikte Sovyetler Birligine iltica ediyor. Uzun bir süre Rusya'da ikamete
mecbur edildigi yerlerde kaldiktan sonra 1958 yilinda, Irakta Kralligin bir askeri darbe ile yikilmasindan
sonra darbe lideri General Abdulkerim KASIM tarafindan Irak'a çagriliyor.

   Bize göre General KASIM'in BARZANI'yi çagirmasinin amaci sudur; yaptigi darbe ile Ingiliz yanlisi
Irak Kralini, Arap Milliyetçiliginin sembolü haline gelmis Misirli General Cemal ABDÜLNASIR'in
destegiyle deviren ve yönetime el koyan General Abdulkerim KASIM, BARZANI'yi davet etmekle tipki
NASIR gibi Sovyet destegine mazhar olacagini düsünüyordu. Bu maksatla Irak Komünist Partisi'ni de
yasal hale getirdi. BARZANI'ye de Kuzey Irakta otonomi vaadediyordu.

   Giderek iktidarini pekistiren KASIM, muhaliflerini yavas yavas temizlemeye basladi. BARZANI ve
adamlarini Irak Komünist Partisi vasitasiyla ezmeye basladi ve etkisiz kildi. Daha sonra da Irak Komünist
Partisine baskiya basladi. Bu sefer Komünist partisi yöneticileri de BARZANI'ye siginmak zorunda
kaldilar.

   General KASIM da Abdüsselam ve Abdurrahman ARIF isimli kardes generaller tarafindan devrildi ve
bu iki generalde durumlarini saglamlastirmak için Sovyetler Birligi ile flört etmeye basladilar. Bunlar da
önce Komünist Partisi'ni yasallastirdilar ve Molla Mustafa BARZANI'ye otonomi teklifinde bulundular.



Irak Komünist Partisi Sovyetler Birligi' nin emri ile derhal kardes generallerle anlasti. BARZANI teklifi
ihtiyatla karsilamisti otonomi sartlari uygulanincaya kadar dagda kalacagini bildirdi.

   Generaller Molla Mustafa'yi asi ilan ederek Komünist Partisini üzerine saldilar. Film basa dönmüstü.
BARZANI etkisiz hale getirildi, Komünist Partisi kapatildi. Partinin üyeleri yeniden BARZANI'ye
sigindilar.

   Nihayet BAAS (Arap Sosyalist Dirilis Partisi) Partisinin yapmis oldugu devrim ile kardes generaller
iktidardan uzaklastirildi ve Irakta
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 60'li yillardan günümüze kadar gelen BAAS Partisi ülkeye egemen oldu.

   BAAS partisi, kendisini Sovyet yanlisi ve antiemperyalist ilan ederek Komünist Partisi'ne bakanlik
vaadiyle ortaklik, BARZANI'ye de bir anlasma teklif etti. Anlasmaya göre 1970 yilindan baslamak üzere
Kuzey Irakta Kürt otonomisi tesis edilecekti.

   BAAS yönetimindeki Irak, Sosyalist ülkelerle iyi iliskiler tesis ederek hizla silahlandi ve kurmus oldugu
iç güvenlik organizasyonlariy-la iktidarini tamamen saglamlastirdi. Bu dönemde Hasan EL BEKR'in devlet
baskani olmasina karsilik ipler Saddam HÜSEYIN'in elinde idi. Rus ve Bulgar danismanlar Saddam'in
iktidarinin tesisi için tüm imkânlarini seferber ettiler. BARZANI ve KDP'si daglarda otonominin
uygulanmaya koyulmasini bekliyorlardi. Iki buçuk yil geride kalmis olmasina ragmen kademe kademe
gelecek olan otonomiden haber yoktu.

   BAAS yönetimi kendisini "Ezilen milletlerin dostu olan!" Sosyalist Sovyetler ve Bulgaristan vasitasiyla
iyice pekistirdigi için, öteden beri hep iç politika hesaplarinin piyonu durumuna getirilmis Kürt asiretlerini
çoktan unutmustu. BARZANI'nin KDP'sinin ne önemi vardi.

   BARZANI de sürekli ezilen ulusluktan dem vurarak Irak yönetimini sözünde durmaya davet ediyordu
ve Irak yönetiminde yer alan Enternasyonalistleri, Sovyetleri, Bulgaristan'i, Romanya'yi ve Dogu
Almanya'yi etkilemeye çalisiyordu. Fakat Sovyetler ve müttefikleri, Irak gibi bir ülkeyi Ortadogu'daki
çikarlari korundugu için rahatsiz etmiyorlardi. Önemli olan ezilen halklar degil çikarlardi.

   BARZANI'nin içinde bulundugu çikmaz diger ülkeler tarafindan fark edilince bu sefer Iran'daki Kürtlere
ragmen Iran Sahi, Israil ve ABD devreye girip insan haklari savunuculari kesildiler.

   Iran, Sattülarap bölgesindeki toprak parçasini Irak'in elinden almak istiyordu. Israil zaten Irak'in
güçlenmesini istemiyordu, ABD ise hem Israil'e hem de Iran'a yardimin yanisira genel stratejisi açisindan
Sovyet yanlisi Irak'in burnunu sürtmek istiyordu. Bunun üzerine Iran kendi topraklarini BARZANI ve
KDP ye açti. ABD ve Israil'den gelen silah,
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 cephane ve para ile Iran Sahi kisa sürede BARZANI'nin yüzbine yakin adamini, silahlandirip Kuzey
Irak'a yerlestirdi.



   Irak ise, bunun üzerine Sovyet askeri danismanlari ve Komünist Partisi militanlarini da yanina katarak
BARZANI'ye karsi saldiriya geçti.

   Fakat her seye ragmen, Iran'i geri cephe olarak kullanan ve önemli ölçüde lojistik destek gören
BARZANI'ye bas egdirmek mümkün olmuyordu. Zor durumda kalan Irak, Iran'la temasa geçerek 1975
yilinda Cezayir'de yapilan anlasma ile Sattülaraptaki topraklari Iran'a geri verdi. Ayrica Sovyetlerle olan
iliskilerini gevseterek Bati'ya yanasacagini vaadetti. Bunun üzerine BARZANI ye yapilan yardim ve
verilen destek sanki biçakla kesilmis gibi birdenbire bitiverdi.

   Yüzbinlerce BARZANI'ci Sovyet danismanlari emrindeki Irak Tümenlerinin saldirisina ugradi. Kürtler
birkaç gün içinde kendilerini Iran ve Türkiye'ye zor attilar. Iran'a geçenler silahsizlandirilarak kamplara
alindi, Türkiye'dekilerin büyük bir bölümü ellerinde silahlariyla sinir boylarinda rahatça yasadilar ve
Semdinli, Çukurca, Uludere, Silopi bölgelerine yerlestiler. Irakta kalip kaçamayanlarin binlercesi kursuna
dizilerek öldürüldü, önemli bir kismi Güney Iraktaki Arap çöllerine sürüldüler.

   O günleri yasayanlar bilirler, yasamayanlar arsivleri karistirip ögrenebilirler. Her zaman oldugu gibi
baslangiçta Kürtler ayartilmis ve kiskirtilmistir. Sovyetler ve yandaslari ile batinin insan haklari savunucusu
(!) ülkeleri anlasinca Irak ordusu Kürt sürek avina çikarilmistir. Çikarlarini elde edenler Saddam'in
napalmlari altinda can veren Kürtlerin feryatlarina kulaklarini tikiyorlardi. Bu filimler günümüze kadar
birkaç defa tekrarlanmistir.

   Hadiseler son derece düsündürücü sonuçlarla dolu iken bölge insaninin cehaletinden yararlanarak ayni
oyunlarin tekrar tekrar sahnelenmesine seyirci kalmak, o rezil sahnelerde rol almak, Serihildan denen
düzmecelere ve PKK isimli Kürt kiyma makinasina katilmanin anlasilmasi çok zordur.
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   Türkiye kismen de olsa oynanan oyunlarin farkindadir; Ingiltere,-Fransa, Almanya, Iran, Suriye, Irak
gibi güçlerin sarlatanligina engel olmak için çaba sarf ediyor. Kürtleri son ikiyüz yildir adeta bir piyon gibi
kullanan; her kullanista parçalanmis, posasi çikmis bir vaziyette paçavra gibi kenara atan bu ülkeler degil
midir?

   Kürtlerin gene perisan olmalarini engellemek için; Türkiye parmagini oynattigi an bu sarlatanlardan ve
Türkiye'deki isbirlikçilerinden hemen "Insan haklan!" feryatlari duyulmaktadir. Kürt insani arasinda da bazi
usaklarin çok ucuz çikarlar ugruna asiretini, akrabalarini, kardeslerini peskes çekmelerine ne demeli?
Diger bir aci durum da; Türkiye'de kendilerine aydin yaftasi yapistiran bazi sig düsünceli ruhsuzlarin da bu
sarlatanlar korosuna katilmasidir.

 V

   Kürt tarihinde kendi asiretini ve akrabalarini peskes çekenlerden birisi de Ortadogu'da siyasi
isportaciligi meslek haline getirmis olan Celal TALABANI isimli insanlik fukarasidir.

   Önceleri BARZANI ile beraber hareket eden bu sahis, daha sonra BARZANI'nin Iran Sahi ile
anlasmasi üzerine Irak'a siginmis; Irak BAAS Partisi, Irak Komünist Partisi, Rusya ve Bulgaristan'la
birlikte BARZANI'cileri ezme harekatina katilmistir. Saddam HÜSEYIN'e "Demir yumrugunuzu
selamliyorum" diyen TALABANI degil midir?

   Suriye'de ikamet etmekte iken 1978 yilinda Rusya'nin Irak ile Suriye'yi baristirmasi ve SADDAM ile



ESAD arasinda dostluk gelismesi üzerine yeniden piyasaya sürülmüstür. Oyun sudur; 1975 yilinda Iran ve
Türkiye'ye siginan IRAK KDPsi yeniden 1977 yilinda KIYADE MUVAKKAT (Geçici Komite)in
kurulmasiyla Kuzey Irak'a yerlesmislerdir. SADDAM bundan önemli ölçüde rahatsiz olmustur. Suriye'de
ESAD yönetimine durumu bildirir, Hafiz ESAD yönetimi de Celal TALABANI'ye adamlarini ve Türkiye
üzerinden Kuzey Iraktaki KDP kuvvetlerini kusatmalarini, SADDAM'in güneyden gelecegini, KDP'nin
Türkiye'ye kaçmalarini önlemelerini emreder. Ancak, o dönemde Celal TALABANI'nin yeterli adami
yoktur. Bunu Suriye yönetimine bildirir, Suriye Istihbarati hemen harekete geçer ve bir Kürt
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 Sosyalist Partisi kurulur. Sosyalist TALABANI'nin, ABD ve Israil masasi olan BARZANI'yi (!) Irak
Kürdistani'ndan kovup Sosyalist Irakta bir Özerk Kürdistan kuracagini propaganda eder. Kisa sürede
Suriye Istihbaratinin kurmus oldugu "Kürt Sosyalist Partisi" yüzlerce Kürt gencini toplayarak
TALABANI'nin emrine verir, fakat senaryo planlanan sekilde sonuçlanmaz. Irak ve Türk topraklarinda
çok sayida insan ölür. Kürtler bir kez daha Suriye, Irak ve TALABANI tarafindan igfal edilir. Bu olay
mazlum bir halkin nasil igfal edildigine dair çarpici bir örnektir.

   Kendi kendimize sunu sorabiliriz; bu insanlar neden bu kadar çabuk ayartilabiliyor? Neden defalarca
ayni tuzaklara düsüyorlar? Bu insanlarin basireti mi baglanmistir?

 Evet buna basireti baglanmak denir, mazlumluk ve saflik denir.

   Çünkü uzun yillar Ingilizler, Fransizlar, Ruslar, Araplar ve BAAS'çi-lar o insanlari olusturmus olduklari
tuzaklar sayesinde insanliktan çikarmislar ve Kürt kardeslerini koruyup kollamaktan birinci derecede
sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti dis kamuoyu baskisi bir yana, içerdeki insanlik fukarasi kisilerin
kompleksleri yüzünden kabuguna çekilmis adeta seyirci kalmistir.

  . Irak ve Kürtlerin durumuna kisaca bir göz attiktan sonra simdi de esas konumuz olan PKK'ya dönelim.

   Yapilan planlar geregi Kuzey Irak'tan Türkiye'ye giris yapilacakti. PKK, kuzey Irak topraklarini
siçrama tahtasi olarak düsünüyordu. Ancak bir sorun vardi ve PKK o güne kadar bütün sol ve sosyalist
güçlerden daha atesli bir biçimde Mesut BARZANI liderliginde yeniden Kuzey Irakta üslenen Irak
KDP'sine "Ilkel Milliyetçiler, Feodal gerici güruh, Amerikan usaklari, Israil masalari..." gibi yakistirmalarla
hücum etmisti. Gerçekten de Mesut BARZANI liderligindeki Irak KDPsi, o zamana kadar yukarida
degindigimiz nedenlerden dolayi basta Ortadogu olmak üzere tüm dünyadaki sol güçlerce tecrit edilmisti.

 PKK gibi kati Marxist-Leninist örgütler bir yana, en ilimli solcular
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 bile BARZANI'yi tehlikeli bir emperyalizm masasi olarak görüyordu. Bu aslinda insanlik, ezilmislik adina,
insan emegi adina olaylari ve dünyayi tahlil eden zavalli solcu mantiginin fukaraliginin tescilidir. Fakat,
Mesut BARZANI de bu dönemde asiretini yeni bir maceraya ve yeni bir felakete sürüklemek için
birtakim arayislar içindeydi. Yani Mesut BARZANI, basinda bulundugu KDP'sine sol güçler arasinda
yeni. bir yer bulmak için çirpiniyordu. Sovyetlerin Ortadogudaki komisyoncularinin eteklerinden çekistirip
sanki "Ne olur beni affedin, ben ettim siz etmeyin" diyordu. Daha birkaç yil önce Sovyet Miglerinin attigi
Napalm bombalari altinda can veren,yakilip yikilan iki bin kürt köyünü unutup yeni bir patron ariyordu.



Iste tam bu sirada PKK'nin arkasindaki gizli güçler devreye girdiler. Bundan büyük av olamazdi ve üstelik
kendi ayaklariyla gelip tuzaga düsüyordu.

   PKK ile BARZANI KDP'sini sihirli bir el, 1982 yili sonlarinda bir araya getiriverdi. Anlasmadan hemen
sonra PKK gruplar halinde militanlarini Kuzey Iraktaki KDP denetiminde bulunan bölgeye yerlestirdi..
Bazi PKK yöneticileri de Sam havaalanindan uçaga binerek, önce Iran-Tahran'a sonra da karayoluyla
Kuzey Irak sinirina gelerek buraya yerlestiler. Bu anlasmadan sonra Mesut BARZANI muradina erdi ve
solcu çevrelerden itibar görmeye basladi. Suriye'ye davet edildi. Çünkü Hafiz ESAD yönetimi, Irak
topraklarinda Suriye adina SADDA-M'a karsi savasacak bir piyon ariyordu. Irak, 1982 yili baslarinda
Suriye'nin HAMA kentinde patlat veren olaylarda Müslüman Kardesler örgütüne geri cephelik görevi
yapiyordu. Suriye bu nedenle, Irak'i cezalandirmak, Celal TALABANI ile Mesut BARZANI'yi birlikte
devreye sokmak istiyordu. BARZANI Sam'da iken hemen bir KDP bürosu açildi ve KDP ileri gelenleri,
Kuzey Irak'a silah ve para akitmaya basladilar. Diger taraftan KDP'nin SADDAM'a karsi baslattigi
mücadeleye o siralar Irakla savas halinde bulunan Iran'da sahip çikti. BARZANI'nin Iran'da kamplar
açmasina ve serbestçe girip çikmasina müsaade etti.

   Fakat Irak, bu konularda Suriye ve Iran'dan daha az tecrübeli degildi. Uzun süreli bir Ingiliz ve
Rus-Bulgar deneyimi mevcuttu. O da hemen
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 Iran Kürtlerinin lideri olan Abdurrahman KASEMLO ile iliskiye geçti ve Iran Kürdistan Demokrat
Partisi ile Irak Devlet Baskani Saddam HÜSEYIN bir anlasma yaptilar. Buna göre; KASEMLO Iran'a
karsi savasacak ve ayni zamanda Iran'daki BARZANI kuvvetlerinin kamplarina saldiracakti. Buna
karsilik Irak yönetimi; Iran Kürtlerine para ve silah verecek, Irak topraklarinda kendilerine üslenme
imkani saglayacakti.

   Kürt halki üzerinde oynanan oyunlari, TALABANI'leri, BARZANI-leri, KASEMLOlari, Abdullah
ÖCALANlari yani, kendi halkini isporta tezgahindaki mallar gibi pazarlayanlari üçbes kelime ile anlatmak
mümkün degildir. Böyle bir sey yapmak Kürt insaninin vermis oldugu canlan ve döktügü kanlari hafife
almak olur. Burada durmayi tercih ediyoruz. Durmak, belki bunlarin sebep oldugu yikimlari geçistirmek
olur ama bu sadece bize ait degildir. Bu gerçekleri su yüzüne çikarmasi gerekenlerin, bu duruma çanak
tutanlarin, eger varsa yüzlerini daha fazla kizartmamak için simdilik susalim.

 Evet PKK'nin Kuzey Irak'a giris öyküsü kisaca böyledir.

   1982-83 yillarinda Avrupa'daki çalismalarin da hizlandirilmasi ile çok sayida eleman egitilmek amaci ile
havayoluyla Sam'a aktariliyordu. Lübnan alani Israil isgali altinda bulundugundan eskisi gibi rahat
kullanilamiyor, elemanlarin bir kismi Kuzey Irak topraklarina gönderiliyordu. Militanlarin agirlikli bir
bölümünün Suriye'nin Sam, Halep ve Kamisli illeri civarindaki hücre evlerinde kapali kalmasi bazi
güçlükler çikariyordu.

   En önemlisi Abdullah ÖCALAN'in 1981 yilinda, PKK 1. Konferansinda ortaya attigi gelecege iliskin
planlarina muhalefet edenler ortaya çikmisti. Bunun üzerine APO hem bu olumsuzluklarin önüne geçmek
ve hem de tüzük geregi süresi dolmus olan 2. Kongreyi toplamak için harekete geçti. Kongrede yeni
dönem için kafasinda olusturmus oldugu perspektifi hakim kilmak istiyordu. Daha sonra "kongrenin
kararidir, sizin kararinizdir, mecburen yerine getirilecektir" deyip karsi çikanlari ezmeyi planliyordu...
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   1982 yilinin Agustos ayinda PKK 2. Kongresi, Suriye'nin Ürdün hududundaki bir kampta toplandi.
Tipki 1. Konferansta oldugu gibi Abdullah ÖCALAN, hazirlamis oldugu "ÇALISMA RAPORU" isimli
brosür temelinde kongreye katilan sözde delegelere 6 gün boyunca egitim yaptirdi. Bu egitimin adi; PKK
2. Kongresi oluyordu.

   APO, bu çalismalar sirasinda kendisinin döneme iliskin degerlendirmesine ve yeni mücadele stratejisine
bas kaldiran Merkez Komite üyesi ve PKK Avrupa bürosu sorumlusu Resul ALTINOK (DAVUT) ve
onun gibi düsünenlere neler yapilmasi gerektigini açikladi.

 APO, Resul ALTINOK'u MIT ajani olmakla suçluyordu!

   Kendisine ve PKK'ya karsi büyük bir komplo içinde oldugunu, bu durumun son anda fark edildigini,
bilmeden de olsa onun gibi düsünenler ile ona alet olanlarin da onunla ayni kefeye konmasi gerektigini
vurguladi.

   Buradan hareketle 2 yillik yurt disi pratiginde örgüt elemanlarinin uyanik davranmadigini, kendisi
olmazsa belki de komplonun basariya ulasmis olacagini ve simdiye kadar MIT'in herkesi imha etmis
olabilecegini belirtti. "Hep ben mi sizi sirtimda tasiyacagim, ne zaman gözünüzü dört açacaksiniz?" diyerek
fedakâr baba rolleri yapti.

   Bu ve buna benzer konusmalari ile tipki 1. Kongrede oldugu gibi, katilanlari birer  idamlik suçlu
durumuna düsürdü. Herkesin suçluluk  psikozuna girdigini fark edince de; yüklendikçe yüklendi. Böylece,
bütün örgüt elemanlarinin bundan sonra sürekli birbirini kollamasini,en ufak bir elestirinin gözden
kaçmasini engellemis oluyordu.

   APO, bastan beri hayali komplo teorileri üreterek kendi yasamini

 kontrgarantiye almayi bir yöntem olarak kullaniyordu. Bu, dünyadaki

 tüm sefil diktatörlerin yasam felsefesidir.

 Artik hiç kimsenin hiç bir sekilde elestiriye girismemesi, giristigi

 taktirde damgalanip yargilanacagi bilinci yerlestirilmisti.

                                                                    Militanlar sadece kendilerini elestirebilirler, "Biz alçagiz,
Parti

 Önderi bize her seyi verdi ama biz beceremedik suçluyuz" diyebilirlerdi.
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 Dogrusu PKK= APO gibi demokratik (!) ve de ulusal kurtulusçu (!) örgüte böylesi yakisiyordu.

   Kisaca, PKK 2. Kongresine katilan delegeler, APO'ya ve onun düsüncelerine kölece boyun egmek ya
da hain damgasi yemek arasinda bir tercihte basbasa birakildilar.



   1976 yillarindaki egitim çalismalarinda yerlestirilmeye baslanan bu anlayis, 2. Kongre ile resmilestirildi.
Bilenler bilmeyenlere anlatsin misali verilerek bundan sonra hiç bir mazeretin kabul edilmeyecegi teblig
edildi.

   APO açikça söyle diyordu; "Iki yildir sizi besledik, her türlü ihtiyacinizi karsiladik. Sizi her türlü bela ve
tehlikeden koruduk. Ya bunun bedelini ödeyeceksiniz, ya da PKK adina yargimiz hain oldugunuz
seklinde olacaktir.!"

   Çaresiz ve medeni cesaretten yoksun insanlar için bu durum korkunç bir açmazdi. Bu konusmanin
anlami; "ya örgüt adina hayatini ortaya koyacaksin ya da örgüt senin hayatina kastedecektir!" dir. Ne için,
ne hakla? diye sormak, sormaya yeltenmek yoktu.

    APO'nun 2. Kongrede hain ilen ettigi Resul ALTINOK olayi hakkinda okurlari bilgilendirmek yerinde
olacaktir.

    Resul ALTINOK (DAVUT), PKK örgütü içinde yasi ve kültürü ileri olan birisiydi. Kürtçülükten
ziyade sosyalist fikirleri daha agir basiyordu. Aslen Bingöllü olan Resul, ayni zamanda PKK merkez
komitesi üyesiydi. PKK Avrupa bürosu olusturuldugunda APO, örgütte kendisinin en güvendigi adam
olmasi özelliginden dolayi Resul'u Avrupa'ya sorumlu olarak tayin etmisti. Kültürlü ve alçak gönüllü
olmasindan dolayi Resul herkes tarafindan çok seviliyordu.

    Avrupa'da iken genelde dünyanin ve özelde Türkiye'nin sorunlarini karsilastirmali olarak tahlil edince,
örgütün dolayisiyla APO'nun tüm kararlarini elestiriye tabi tutuyor, elestirilerini tüm militanlara kabul
ettiriyordu. APO, Resul'un durumunu ögrenince telasa kapiliyor, hemen telefona sarilarak; "Bir takim yeni
düsünceler gelistirdigini duydum, yeni
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 fikirler üretmek partimiz ve senin gelismen için olumlu birseydir, yakinda kongremiz var, Acele gel ki,
buradaki hazirliklara katilasiri. Görüslerini kongre zemininde ifade edersin, ben de desteklerim kabul
görürse ne âla." diyor. Resul ALTINOK da "Tabii ki gelecegim ve inaniyorum ki, arkadaslarin yüzde
doksani hakli oldugumu görerek beni destekleyeceklerdir." cevabini veriyor. Hemen uçakla Sam'a
geliyor, APO, iki adamini havaalanina göndererek Resul'u aldiriyor ve Sam'da bir eve kapatiyor. Basina
da bir silahli nöbetçi dikiyor. Telaslanip patirti çikarmasin diye de kongreye kadar bu evde beklemesi
söyleniyor. Bu arada da bir yandan kongre hazirliklari yapilirken diger yandan da PKK militanlarinin
bulundugu tüm alanlara haber-talimatlar gönderilerek "Resul ajanmis, komplocu imis, son anda fark ettik"
gibi yaygin bir karalama kampanyasi baslatiliyor. Dogal olarak Resul tutuklu oldugu için, Kongreye
katilamiyor ve uzun süre kongrenin yapildigini da bilmiyor. APO, kongrede daha önce belirttigimiz gibi
Resul'un aleyhinde atip tuttuktan sonra "Iste bu hain diyor ki; ben kongreye katilacagim ve kongredekiler
de beni destekleyecekler. Simdi sizlere soruyorum, içinizde bu satilmis hain ile isbirligi yapmak için onun
kongreye katilmasini isteyen var mi ? Varsa çekinmeden söyleyin." diye etrafa salyalar saçarak bagiriyor.
Böylesi ithamlara maruz kalmis, idam fermani yazilmis biri için kimse kongreye katilsin diyemiyor.

   Iste, APO vampirinin bazi seyleri fark etmis adamlarini harcama taktiklerinden bir tanesi budur.

   Eger o zamanlar bazi nedenlerden dolayi kendi adamlarini öldürme olayi geçici olarak askiya
alinmasaydi, Resul ALTINOK hemen kongreye getirilir ve oracikta herkesin gözü önünde idam edilirdi.



 PKK 2.  KONGRESINDE  ÖNGÖRÜLEN PLANLAMALAR,  ATILAN ADIMLAR

   APO, her seyden önce egitime bütün siddetiyle devam karari aldi. Bu egitim; Suriye'de kiralanan
evlerde, Lübnan'in tekrar eski haline
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 dönmeye baslamasindan dolayi Lübnan'da ve yeni yerlesim bölgesi olan Kuzey Irak'ta sürdürülecekti.

   Lübnan HELVE kampinda Avrupa'dan getirilen elemanlar askeri ve siyasi egitime tabi tutulacak, egitimi
tamamlayanlar Suriye'deki evlerde yogun ideolojik egitimden geçecek, buradaki egitimlerini
tamamlayan-lar ise Kuzey Irak'a gönderilip dag kosullarinda hayati idame testlerine tabi tutulacaklardi.

   Bol kadro kaynagi, bol para, elverisli propaganda imkanlari ve basin faaliyetleri rahatligi saglayan
Avrupa'ya bir hayli yetismis kadro militani gönderildi. Bunun yani sira Libya da eleman ve para temini
açilarindan verimlilik arzediyordu. Libya'da da PKK temsilciligi olusturuldu ve görevliler gönderildi.

   Lübnan ve Suriye'de sürdürülmekte olan askeri ve siyasi egitim; tamamen Irak üzerinden Türkiye'ye
giris kosullari, biçimi ve organizasyonu amacina hizmet ediyordu. Artik hedef netti. Her sey Türkiye'ye
yeniden giris için yapiliyordu. Yine bu dönemde; gerek Lübnan'da gerekse Suriye'deki iki yili askin yurt
disi macerasi boyunca, APO'nun olusturmaya çalistigi yapiya uyum saglamayan kisilerin çesitli fiziksel ve
psikolojik baskilar ile yeniden kazanilmasi çalismalari yapiliyordu. Herseye ragmen inat edenlere ise; nasil
bir felaket ile karsilasacaklari, bu davranislarinin nelere malolacagi pratik bir sekilde anlatiliyordu.

   Yapilan planlamalar birçok kisiyi ürkütmüstü. Önemli sayida eleman uyumsuzluk göstererek yeni
süreçte rol almak istemiyordu. Kendilerini belli eden az sayida eleman, kendileri gibi düsünenlerin bir
bölümüydü.

   Çok sayida örgüt elemani, ayni seyleri düsündükleri halde bu konuda susmak zorunda kaliyorlardi. Bu
nedenle APO, Avrupa'ya gönderecegi sahislan büyük bir titizlikle seçiyordu. Özellikle Resul ALTINOK
olayi gözlerini iyi açmasina vesile olmustu. Biliyordu ki, Avrupa'da faaliyet gösterecek olanlar biraz daha
özgür düsünme olanaklarina sahiplerdi. Örgütü terk etmeye karar verdiklerinde fazla bir risk almis
olmuyorlardi. Eger bir PKKli örgütü terk etmek isterse Avrupa'nin herhangi bir
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 ülkesine siginarak izini rahatlikla kaybettirebilirdi. Iste bu nedenle APO, agirlikli kismi Merkez Komite
üyesi olan ve birbirlerini denetleyebilecek çok sayida üst düzey kadroyu Avrupa'ya gönderme riskini göze
aldi. Çünkü, o siralar Avrupa, APO için altin yumurtlayan tavuk gibiydi. PKK çok sayida isçi ile iliskiye
girmis, bu isçilerden büyük miktarlar tutan paralar topluyordu. Bu paralarin bir bölümü Sam'a akarken bir
kismi ile de çok sayida yayinin basim isi organize ediliyordu.

   Çok sayida eleman kamplara aliniyor, çesitli yürüyüs, açlik grevi, isgal eylemiyle de Avrupa kamuoyu
etkileniyordu. Bazi demokratik platformlar, bu eylemlerden etkilenerek Türkiye aleyhine tavir
alabiliyorlardi.

   Insan haklari dernekleri, bazi avukatlar ve parlamenterler PKK'nin sözcüsü durumunda Türkiye ile



mücadele ediyorlardi. Bütün bu islerin devamliligini yetenekli ve deneyimli üst düzey kadro lar
saglayabilirlerdi. APO, bu nedenlerden dolayi Avrupa'dan vazgeçemiyordu.

   Iran ve Irak çalismalari, PKK'nin en hayati ve en çok üzerinde durdugu çalismalardi. Kuzey Irak
çalismalari, baslangiçta Iran'da üslenmis birkaç Merkez Komite üyesince sevk ve idare edildi, yavas
yavas Kuzey Irak'ta belli bir güç birikince yöneticilerde Irak'a yerlestiler.

   O günlerde Iraktaki faaliyetler; dag kosullarinda hareket etmek, barinmak, beslenmek, kesif ve
istihbarat çalismalarini içeriyordu. Kesif ve istihbarat; ikiser-üçer kisilik gruplarin Türk sinirindan sizmak
suretiyle, Türkiye içlerinde Beytüssebap, Uludere, Çukurca, Semdinli ve Simak bölgelerinde yapiliyor,
halk ile iliskiler kuruluyor, silah mühimmat ve simdilik bos da olsa küçük erzak depolari hazirlaniyordu.

   O dönemde adi geçen yerlerin sarp daglan, derin vadileri "Kus uçmaz kervan geçmez" türündendi. Yaz
aylarinda yüksek yaylalarda göçer obalarina ve dag etekleriyle vadilerde ikiser-üçer evden olusan
mezralarda gündüz ve gece ellerini kollarini sallayarak dolasiyorlardi.

 Yöre insani, böyle dolasan silahli ve teçhizatli kisilere alisikti. Silahli
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 firari mahkumlar, dogal hayatin bir parçasi gibiydiler. Bu silahli insanlarin kimi yöre asiretlerinde firariler,
kimisi de yillardir Suriye'den Kuzey Irak'a, Kuzey Iraktan Iran'a gidip gelen Barzanici ve Talabanici-lerdi.
Yöre insani bu nedenle ikiser-üçer gezen PKK'lilari yadirgamiyordu. Hatta onlari yediriyor, içiriyor ve
izzet ikramda bulunuyordu. Çesitli toplumsal nedenlerden, idari nedenlerden dolayi yöre insani, eskiya ile
ve firari mahkum ile iç içe yasamak zorundaydi. Bütün bunlarin da ötesinde silahli olan ve konumundan
ötürü silahini kullanmaktan çekinmeyen bu insanlarla dost geçinmek zorundaydi.

   Güneydogu'da öyle zamanlar olmustur ki; bir tek firari, koca bir bölgeye korku ve dehset saçmistir.
Daha sonra giderek bu korku ve dehsetin saygiya dönüstügü, üzülerek beyan edelim ki bir gerçektir.

    "Zayif toplumlar eskiyalarini kahramanlastirip taparlar" sözü dogrudur. Buradaki zayiflik; kültürel,
sosyal, ekonomik ve siyasi zayifliktir.

   Bu yöreleri dolasip Kuzey Irak'a dönen örgüt elemanlari raporlarinda; "Cografya essiz elverislidir, bize
her konuda yardimci oluyorlar, ihbar kesinlikle yoktur, zaten devleti kimse pek tanimiyor." diye
yaziyorlardi. Bu raporlar gelistirilip süslenerek APO'ya gönderiliyordu. Raporlari okuyan APO da
istahlandikça istahlaniyordu.

 AVRUPA VE  DIGER ALANLARDA PKK'YA KARSI OLUSAN  MUHALEFET VE 
SEBEPLERI

   Daha önce belirttigimiz gibi tüm hesaplar Türkiye üzerine yapilmisti ve 1983 yilinda PKK mevcudu
350-400 kisiye ulasmisti. Yaklasik 50 kisilik bir savasçi grubu parçalar halinde öncü olarak Hakkari,
Siirt, Sirnak, Batman, Mardin, Diyarbakir, Bingöl ve Tunceli illerinin daglik kesimlerine sizip üslenmislerdi.
Ayni dönemde dogrudan Suriye'den Mardin, Sanliurfa, Gaziantep ve Adiyaman illerine de 15 kisilik bir
grup öncü olarak giris yapmislardi.
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   Türkiye'ye giris yapan gruplarin APO'dan uzak ve uzun süre basibos dolasmalari tehlikeli idi! Bu
nedenle yeni bir plan yapildi. Plana göre 1983 yili yaz aylarina kadar Türkiye'ye girisler tamamlanacak ve
belirtilecek tarihten itibaren de büyük eylemler ile ülke içi pratik mücadele baslayacaktir. Iste tam bu
sirada, APO'nun en güvendigi ve Avrupa'ya görevlendirdigi adamlarinin yöneticileri, APO'dan uzakta
olmanin verdigi cesaretle birazcik seslerini yükselttiler. Söyledikleri özetle su sekildeydi; "Türkiye'de
askeri yönetim yerini yavas yavas sivil iktidara birakmaya hazirlaniyor, kosullar degisiyor. Mevcut
yasalarin yumusatilmasi söz konusudur. Dünyada da birtakim degisiklikler olusuyor. 12 Eylül öncesi
meydana gelen olaylardan dolayi halk silahli hareketlere prim vermeyecektir, bir müddet daha bekleyelim
kosullar biraz daha yumusasin. Eger eylemler temelinde Türkiye'ye dönersek bu hepimizin intihari olur."

   APO, planlarini baltalamaya çalisan, hem de en güvendigi yüzlerce kisi arasindan seçerek Avrupa'ya
gönderdigi adamlarinin muhalif seslerini isitince çilgina döndü. Fakat muhalefet edenler uzaktaydilar ve
kolu oraya uzanamiyordu, hiddetini belli etmedi, meseleyi Suriye ve Irak'takilerden gizledi. Telefona
sarilarak her gün Avrupa'dakilerle görüsmeye basladi. "Elbette hakli yanlariniz vardir. Gelin Sam'da bu
meseleleri etrafli bir sekilde görüselim, konuyu yeniden ele alalim. Bu sorun yalniz Avrupadakileri
ilgilendirmiyor buradakileri, Iraktakileri ve hatta Türkiyedekileri ilgilendiriyor. Yalnizca kendi aranizda
tartismissiniz. Hatta bazilari karsi çikmis, onlar da hatalidir. Bu tartismanin mutlaka bir çözümü vardir.
Beraber tartisip dogru yolu bulalim." seklinde timsah gözyaslari dökmeye basladi. Fakat, APO'nun Resul
ALTINOK'a oynadigi oyunu geçmisteki komplolarini çok iyi kavramis olan Merkez Komite üyesi ve
Avrupa bürosu sorumlusu Çetin GÜNGÖR (SEMIR) ile diger kadrolardan Cemile KAYTAN
(SEHER), Enver ATA (ALI) ve Ali DURSUN (TOPAL), çagrilarini cevapsiz biraktilar, açikça biz
gelmiyoruz ve örgütle olan tüm baglarimizi kopariyoruz dediler. Ancak digerleri; Sükrü KARAKUS
(SORES) Saime ASKIN (DELAL), Ibrahim AYDIN (ZIYAD) gibi Merkez Komite üyeleri Sam'a
gittiler. APO gelenleri güler yüzle karsilayarak; "bir çok hakli yaniniz var. Fakat

  

 karsi çikanlarin yüzünden siz de tepkici çikis yapmissiniz." diyerek havayi-yumusatti. Bunun üzerine
gelenler Avrupayi telefonla arayarak; "Niye çekmiyorsunuz, APO düsüncelerimizi olumlu karsiladi. Hatta
bize hak verdi, çekinecek bir durum yok, gelin bir görünün sonra yine gidersiniz." dediler. Buna ragmen
APO'ya rest çekenler gelmedi. APO, iki ay kadar çesitli manevralar ile gelmeyenleri, Suriye'ye getirmek
istedi ancak, onlar direndiler ve APO da ümidini kesti. Hemen gerçek yüzünü ortaya koydu; Ismet
DOGRU'yu (SADUN) Avrupa'da, Cemil BAYIK'i (CUMA) Lübnan ve Suriye'de, Halil ATAÇ'i
(EBUBEKIR) Irak ve Iran'da su propagandayi yapmakla görevlendirdi: "Basini Çetin GÜNGÖR'ün
çektigi bir grup ajan APO'ya komplo yapmak, PKK'yi tasfiye etmek üzere Türk Istihbarati tarafindan
görevlendirilmistir. Fakat baskanin durumu zamaninda fark etmesi üzerine komplo açiga çikarilmistir.
Komplocularin bir kismi PKK tarafindan yakalanarak Sam'da gözaltina alinmislardir. Avrupa da kalan
diger komplocular ise, Türk Istihbarati tarafindan korunmaya alinmislardir. Su an onlara alet olanlar da
suçludur." Alet olmanin ölçüsü olarak da; çalismaya kendisini vermeyenler, sorun çikaranlar, hasta olanlar
gösteriliyordu.

 Sunu belirtmekte yarar vardir;

   Abdullah ÖCALAN, Cemil BAYIK ve Halil ATAÇ PKK içersinde ayri bir hücredirler. Bir baska
deyisle, PKK'nin görünen yüzünün disindaki esas örgüt bu üç kisiden meydana gelmektedir. Bunlardan
APO, efendileriyle direkt temasta iken Cemil BAYIK ve Halil ATAÇ, pratik yürütmenin ajanidirlar.
APO'nun aldigi gizli kararlari; bu iki kisi, örgüt içersinde çesitli paravanlar kullanarak militanlara empoze
ederler. Bütün komplolari bu iki kisi tezgahlar.



   Cemil BAYIK ve Halil ATAÇ; en eski örgütçüler olmalarina ragmen, hiçbir zaman APO'dan sonraki
yürütme komitelerinin basinda yer almazlar. Ne arkada ne de önde kalirlar. Çünkü en bastaki yöneticilerin
enerjileri tükendigi, bazi tezgah ve örgüt içi dümenleri fark ettikleri ya da yanlis politikalar uygulamada
tikandigi an en akil almaz komplolara kurban gidecekleri kesindir.

 APO'nun en gözde yöneticilerinin ömürleri hep kisadir. Bu insanlar
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 genelde isleri bittigi an APO tarafindan hainlikle suçlanip öldürülürler. Yada bir silahli çatismada denk
getirilip yok edilirler, bu durumda ise sehit yaygaralari kopartilip cesedinden istifade edilir.

   Avrupa'da durum böyle iken, Irak üzerinden Türkiye'ye giris yapacak elemanlar ile Lübnan ve
Suriye'dekilerde de içten içe yogun bir ürküntü gelisiyordu. Bile bile ölüme gitmek istemiyorlardi ve bu is
12 Eylül öncesindeki eylemlere benzemiyordu. 12 Eylül öncesinin atmosferi, örgütçülük gerekçeleri, çok
farkliydi ama simdiki gerekçeler üzerinde düsünülmesi gereken seylerdi. Birçok kisi kendi kendisini
sorguluyordu. Marxizm-Leninizm ölmeye deger miydi? Yetmis yillik Sovyet Iktidarinin Ortadogudaki
uzantilari ve yansimalari bunun yüceligini ispatlar miydi? Bunlar ölümün soguk nefesini enselerinde
hisseden PKK militanlarinin zihinlerini kurcalayan sorulardi. APO için hiçbir tehlike yoktu. O, Sam'da
Suriye istihbaratinca kendisine tahsis edilen evde oturuyor, viskisini yudumlarken yanindaki teybe abuk
sabuk bir seyler anlatiyor, yardimcilari binbir zorlukla bu saçma sapan seyleri düzelterek daktilo ediyorlar
daha sonra bu saçmalar parti talimati olarak kendilerine ulastiriliyordu. Ama hiç kimse bütün bunlari bir
digerleriyle tartisma ortamini ve cesaretini bulamiyordu. Bu insanlarin düsünceleri bile APO tarafindan
rehin alinmisti. Acaba bu nasil bir sistemdi? Bir insanin fiziki varligina ipotek konulmasi anlasilir bir seydi
ama, eger bu insan ruhuna kadar esir alinmissa yasamanin ne önemi kalirdi.

    Iste böylesine düsünceli insanlar, kendilerini bir çuval gibi yere atiyorlardi. Bu tiplere her türlü damga
vuruluyordu. Kimisi için deli olmus deniliyordu, kimisine baska sifatlar yakistiriliyordu. Bunlarin sayisi
Suriye ve Lübnan'da bir hayli fazlaydi. Bunlarda Irak'a gönderiliyor ve deniliyordu ki; "Iraktaki kamplarda
odun tasisinlar ve sigmak kazsinlar!"

   Mehmet KARASUNGUR, Kuzey Irak'a yerlesmek için BARZANI KDPsi ve Iran hükümetiyle
yapilan anlasmanin çok karanlik amaçlar tasidigini fark etmisti. Bu nedenle anlasmayi KDPlilerle
tartisiyordu.

 .     Sonuçta, Mehmet KARASUNGUR ve Ibrahim BILGIN, akillara
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 durgunluk veren bir komplo ile APO tarafindan 2 Mayis 1983 tarihinde Celal TALABANI'nin
adamlarina öldürtüldüler.

   Baki KARER ise APO'ya mektup göndererek bu sekilde Türkiye'ye giris yapmanin vebaline ortak



olmayacagini bildirmis ve Kuzey Irak'i terk ediyordu. Bunun üzerine Irak topraklarinda PKK'ya sorun
çikaran ne kadar parti militani mevcutsa hepsi APO'nun emriyle kursuna dizildi. Infazlar sonrasi APO'yu
rahatlatan ortam dogmustu. Çesitli nedenlerden dolayi ara vermek zorunda kaldigi örgüt içi infazlarin önü
açilmisti. Çünkü bu isler için Kuzey Irak'in issiz daglarindan, derin vadilerinden daha müsait bir yer
olamazdi. Yasasin kanun ve nizam tanimaz daglar! Bu cinayetler yalniz Kuzey Irak'ta degil Suriye, Lübnan
ve Avrupadaki-ler arasinda da ürküntü yaratti. Herkes kendisinden korkmaya basladi. "Acaba bir
hareketimiz, bir kelimemiz yanlis anlasilir da bizi de Baki KARER, Çetin GÜNGÖR ve Resul ALTINOK
un adamidir diye kursuna dizerler mi?" Herkes panige ugramisti, vazifelerine dört elle sariliyor
gözüküyorlardi. Içten içe tarifsiz bir moral çöküntüsü vardi.

   Artik Kuzey Irak'ta APO adina sevk ve idareyi Duran KALKAN (ABBAS), Selahattin ÇELIK
(SELIM HOCA) ve Mahsum KORKMAZ (AGIT) yapiyorlardi. Apo'nun yeni gözdeleri onlar olmustu.

   Birçok kisi örgüt açisindan daha az denetlenen Türkiye içindeki faaliyetlere katilmak üzere öneri
getiriyordu. Önceleri Türkiye'ye girmeye çekinenler simdi yurt disinda kalmaktan korkar haldeydiler.

   Türkiye'ye girisler hizlandi. Fakat Türkiye'ye girenlerden önemli bir bölüm, girer girmez teslim olmaya
baslamisti. Bir kismi da kendisini ihbar ettirerek yakalatiyordu.

   Mevcut kargasanin büyüklügü APO'nun canini yeterince sikmis olacak ki, yapmis oldugu toplantilarda
agzindan bazi seyleri kaçirmaya basladi. Olayin soku altinda konusurken sunlari söylüyordu; "Bu alanlarda
bosuna mi barindiriyoruz? Yüzlerce silah, binlerce mermi bize is olsun diye mi veriliyor? Simdiden dagilir,
birseyler yapamazsak bize
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 buralarda hayat hakki verirler mi? Beni Sam'da bir saniye bile tutarlar mi?"

   APO hiddetleniyor ancak bu gizli güçlerin kim oldugunu söylemiyordu. Ama anlayanlar anliyordu. Bu
tür konusmalar degisik etkiler de yaratiyordu. Kimi yeise kapiliyor, kendisini tecavüze ugramis gibi
görüyor, kimileri de bu konusmalardan garip bir zevk aliyordu; "Demek bizleri de koruyup kollayanlar
varmis." diye düsünüyorlardi.

   Okurlara ilginç gelebilecegi düsüncesiyle iki olaya daha deginmekte

 yarar vardir;    *

   Daha önce belirttigimiz gibi Suriye, 1982 yilinda HAMA'da meydana gelen Müslüman Kardesler
Örgütünün ayaklanmasindan Irak devletini sorumlu tutuyor ve SADDAM'i IHVAN-I MÜSÜLIMIN
militanlarini barindirmakla suçluyordu. Bu nedenle Irak'in Suriye üzerinden Akdeniz'e açilan petrol boru
hattini kapatmisti. Ancak Irak, petrolünü Türkiye üzerinden Akdeniz'e ulastiriyordu. Suriye bu boru hattini
kafasina takmisti. Iste bu günlerde Abdullah ÖCALAN, iki tane tahrip ekibi hazirladi ve patlayici
uzmanlarini birisi; Mardin ili Mazidag ilçesi, ikincisi; Sanliurfa Bozova ilçesi olmak üzere görevlendirdi. Bu
iki grubun görevleri; Irak petrolünü Akdeniz'e ulastiran boru hatlarini tahrip etmekti. Görev talimatinda
özetle söyle deniliyordu; "Eger görevinizi basari ile tamamlarsaniz, Suriye'deki konumumuz, daha isin
basinda güçlenmis olacaktir ve bize gerekli olan birçok imkana kavusmus olacagiz."

   Yorumsuz olarak okuyucuya sundugumuz ikinci olay ise söyledir; Türk Silahli Kuvvetleri 1983 yili
Mayis ayinda Kuzey Irak topraklarinda küçük çapli bir sicak takip operasyonu, daha dogrusu küçük bir



iki birilikle ihtar yürüyüsü yapmisti. Olayi müteakip APO, hemen bir talimat yayinlatarak su sekilde bir
propaganda yapilmasini emretti; "PKK gerillalari ile isgalci Türk Ordu Birlikleri arasinda siddetli
çarpismalar devam etmektedir. Düsmana büyük kayiplar verdirdik. Yenilgiye ugrayan düsman geri
çekiliyor. Musul ve Kerkük sehirlerinin isgalini kahraman gerillalarimiz engellemistir." Bu sirada
Suriye'deki bir Bulgar diplomat,
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 hemen Suriyeli iki adamini Türkiye üzerinden Hakkari'ye göndererek

 incelemeler yaptirdi. PKK patronu APO'ya da; "Eger dedikleriniz dogru

 ise ve gerçekten de çatismalar baslamissa sizlere her türlü maddi ve

 manevi destek verilecektir. Hem de istediginizden fazla..." seklinde

 açiklamada bulundu.

 YENIDEN PLANLAMA

   APO, 1983 yilinin sonlarinda muhaliflerini temizlemis, hemen hemen bütün militanlarini gruplar halinde
Güneydogu Anadolu'nun çesitli illerinin kirsallarina serpistirmisti.

   Türkiye'ye giren gruplar huzurlu degildi. Örgüt içinde komplo ile öldürülme tehlikesini geçici de olsa
savusturmus olsalar bile, bulunduklari alanlarda çok mahrum kosullarda; dag baslarinda, magaralarda,
yeralti siginaklarinda yasamak zor geliyordu. Kesin talimat verilmis ve uyarilmislardi; "TC Fasizmi dagi tasi
ajanlastirmistir. Her tarafta yogun bir denetimi vardir. Bu nedenle köylerde sakin yatmayin vs."

   Gruplardan sik sik kaçanlar oluyordu. Kaçanlarin çogu halkin ilgisizliginden yakiniyorlardi. Çünkü halk
ellerinde silah, sirtlarinda çanta tasiyan bu insanlari yadirgamaya baslamisti. "Siz Barzani pesmergesi
misiniz? Yoksa Celali mi ?" diye sorarken Siirt, Bitlis ve Mus civarlari "Siz kan davasindan dolayi mi daga
çiktiniz?" diye sorular yöneltiyorlardi.

   Bu görüntüye PARTIZAN örgütü nedeniyle yabanci olmayan insanlar ise Tunceli ve civarlarindaydi.
Halk, eli silahli adamlara aliskindi ama bunlar biraz farkliydi. Proleterya, burjuvazi, Marxizm-Le-ninizm
gibi bir türlü anlayamadiklari seylerden bahsediyorlardi. Giderek halkin büyük bir kismi, "Bu yabanci
adamlar çoluk çocugumuza bir zarar vermesin" diye ekmek verirken, bir kesim ise kadinlari öne sürüp,
"Erkegimiz evde yoktur" dedirterek kapilarini açtirmiyorlardi. Bazi
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 yerlerde ise gene bazi kisiler "Bu silahli adamlari beslersek düsmanlarimiz bizden çekinirler, güçlü oluruz."
seklinde düsünüyorlardi. Kaçmalar iste bu kosullardan dolayi oluyordu. Kaçanlar için APO'ya yazilan
raporlarda ise; "Korkakti, küçük burjuvaydi, ailesini özledi, dag kosullarina adapte olamadi vs." gibi
seyler bildiriliyordu.

   APO, durumu sezdikten sonra planlamalarda degisildik yapildigini bildirdi. "Kesif ve istihbarat



faaliyetleri eylemler temelinde yapilmalidir." seklinde uyarilarda bulundu. "Eger girdiginiz bölgelerde ilk is
olarak birkaç eylem düzenleseydiniz, hem halk sizi bir otorite olarak görecek ve size her kapi açilacakti,
hem de eylemlere bulasmis birinin kaçmaya kalkismasi çok zorlasacakti. Hatta eylemi olan biri çatismada
bile kolay teslim olmaz." diyerek talimatlar yaziyordu.

   APO'nun bu talimatlarina ragmen eylem yapmaya kimsenin cesareti yoktu. Daha çok dar alanlarda az
bir iliski ile, kuytu köselerde gruplar kendilerini barindirmaya çalisiyorlardi.

   Bazi militanlar kaçmayi beceremedigi ve teslim olmayi göze alamadigi için her seye ragmen yeniden yurt
disina çikmayi deniyorlar, becerebilenler süklüm püklüm bir tavirla "Ben henüz ülke pratiginde faaliyet
yürütecek konumda degilim, kendimi yeterli görmüyorum, yemden egitim görmeliyim." diyorlardi. Bunlarin
çogu geçmiste APO için birçok cinayet islemis kisilerdi ve kendilerinde birsey yapma gücü
göremediklerinden kurbanlik koyunlar gibi boyunlarini APO'ya uzatiyorlardi. Bu tür kisilere Suriye'de
olsun Irak'la olsun APO'nun talimatiyla çok kötü uygulamalar yapiliyordu.

   Geçmiste PKK'ya ve APO'ya büyük yararlar saglamis PKK'yi adeta sirtinda tasimis ve çogu üst
düzeyde kadro olan bu insanlarin düsüncelerine prim vermek, hallerine acimak APO için yikim olurdu. Bu
nedenle de konumlan ne olursa olsun adeta köpek muamelesine tabi tutuluyorlardi. Ilginç olan; bu
insanlarin kendilerine tatbik edilen uygulamalara hemen adapte oluvermeleriydi. En ulak bir tepki bile
göstermiyorlardi, sanki bitkisel hayata girmislerdi. Bazilari deli numarasi yapiyor, bazilari da bir süre sonra
gerçekten çildiriyorlardi. Bazilari
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 "Beni serbest birakin, basimin çaresine bakarim" dediginde derhal ajan damgasini yiyiyor ve sonlarini çok
çabuk getiriyorlardi. Bu türün infazi genelde Kuzey Irakla bir dizi iskenceden sonra gerçeklestiriliyordu.

   Yeri gelmisken PKK Merkez Komitesi üyesi Abdullah KUMRAL'in (YUSUF HOCA) durumunu
aktarmak istiyoruz: A.KUMRAL, yukarida belirtilen nedenlerden dolayi PKK'dan ayrilmak istiyordu.
Apo; uzun süre yari tehdit yari ikna metoduyla A.KUMRAL'i kazanmak için çalisti. Bu sahis 1979
yilindan 1980 yili ortalarina kadar Gaziantep bölge sekreterligi yapmis, 1980 sonunda da Sanliurfa bölge
sekreterligine getirilmisti. Yani örgüt içinde büyük bir prestiji vardi. Abdullah KUMRAL kesin tavrini
ortaya koyunca göz hapsine alindi. Daha sonra kaldigi evden kaçmayi basardi. Ayni gün Suriye Istihbarati
tarafindan yakalanarak PKK'ya teslim edildi. Sonra ne mi oldu? Kulaklarina kizdirilmis tüfek harbisi
sokulmak suretiyle öldürüldü!

 Önemli olarak gördügümüz bir husus da sudur;

   PKK içindeki infazlarda görev alanlarin çogu yani birçok cellat belki bir hafta veya bir ay ya da bir yil
sonra, baska bir PKK'li celladin önünde kurban gitmistir.

   Ilerde yeri geldikçe PKK içi infazlarin önemli örneklerine kisaca da olsa deginecegiz.

    1984 yili basinda Kuzey Iraktaki yürütmenin basinda olan APO'nun yeni gözdeleri ve elemanlar
üzerinde APO kadar yetkiye sahip olan Duran KALKAN (ABBAS), Cemil BAYIK (CUMA),
Selahattin ÇELIK (SELIM HOCA), Kesire ÖCALAN (FATMA), Halil ATAÇ (EBUBEKIR),
Mahsum KORKMAZ (AGIT), Halil KAYA (KÖR CEMAL), Sabri OK (HASAN), Abdullah
EKINCI (GÖZLÜKLÜ ALI) bulunuyordu. Bunun yanisira Lübnan ve Suriye'den getirilen kadro
takviyeleriyle Kuzey Irak'ta Büyük Zap Vadisinde LAK-1 denilen yerde NISAN ayinda bir dizi toplanti



gerçeklestirildi.Bu toplantilar bir ay kadar sürdü.En son olarak ta APO adi na Duran KALKAN'in
katildigi bir toplantiyla planlamalar tamamlandi. Planlamaya göre birkaç üst düzey görevlile-
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 riyle birlikte lojistik görevlileri disinda kalan herkes Türkiye'ye giris yapacakti. Giris yapanlar gittikleri
yerle de derhal bölge askeri birimlerini teskil edecekler, hemen eylemlere baslayacaklardi. Yapilan
planlamanin mutlaka basarili olmasi gerekiyordu çünkü APO, aksi bir durumu asla kabul etmeyecegini
gönderdigi talimatlarla sik sik belirtiyordu.

    "Ülkeye giris yaptiginizda sizleri yurt disina baglayan tüm köprüleri yikip atacaksiniz, sikistiginizda
yurtdisina kaçmayi akliniza getirmeyin. Girdiginiz yerlerde artik sizi hiç bir güç söküp atamasin. Halk sizi
bir otorite olarak görmedigi taktirde birakin ekmek vermeyi, kolunuzdan tutugu gibi devlete teslim eder.
O görkemli daglar sizlerden korkmalidir."

   Duran KALKAN ise APO'nun bu talimatlarini daha da sertlestirerek gruplara iletiyor, bir takim
psikopat tavirlar takinarak ve acayip el kol hareketleriyle "Yakip yikmalisiniz, kan dökülmeli, oluk gibi
kan akmali size karsi koyanlarin tümünü öldürün!" diyerek bagiriyordu.

   Talimatlari ve yeni planlamalari dinleyen gruplar, 1984 yili Mayis ayindan itibaren yeniden su bölgelerde
konuslanmak ve eylemler yapmak üzere pespese Güneydogu'ya girmeye basladilar:

 - Iraktan Hakkari Bölgesi

 - Iraktan Eruh-Sirnak Bölgesi

 - Iraktan Van-Çatak Bölgesi

 - Iraktan Mardin Bölgesi

 - Iraktan Sason-Diyarbakir-Bingöl Bölgesi

 - Iran üzerinden Kars-Agri Bölgesi

 - Suriye üzerinden Adiyaman Bölgesi teskil edilmis oldu.

    Adi geçen bu bölgelere girisler 1984 yili Haziran ayina kadar tamamlandi, artik her sey tamamdi.
Belirtilen bölgelerdeki toplam militan sayisi 200 civarinda idi. Bunun 150 kadari yurt disindan yeni girmisti,
50 kisisi de her bölgenin yapmis oldugu hazirlik çalismalari sirasinda cezaevlerinden tahliye olarak
toplanan, ya da yakin akraba
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 çevrelerinden seçilmis yeni elemanlardi. Bunlarin yanisira PKK'nin 200 civarinda elemani Irak ve Iran'da,
50 civarinda militan Suriye'de ve Lübnan'da, 50 kadar militani da Avrupa ve Libya'da bulunuyordu. Yani
PKK'nin 1984 yili gücü, yaklasik olarak 500 kisi kadardi.



   Bölgelerine yerlesen militanlarin ilk yaptiklari is, üç kisiden meydana gelen Bölge Hazirlik Birimleri'ni
olusturmak olmustu. Bu birimler ilerde Bölge Komiteleri sekline dönüseceklerdi. Birimler bir yandan
yaygin bir propaganda ile yandas teminine çalisirken, diger yandan egitilmek üzere yurt disina adam
göndermenin yollarini ariyorlardi. Ilk etapta eski sempatizanlara, akraba çevrelerine, ailesiyle problemi
olan gençlere, askere gitmek üzere olanlara kancayi takiyorlardi. Bunun yanisira 12 Eylül'de gözaltina
alinmis, birkaç yil cezaevinde yattiktan sonra disari çikmis kisileri bulup toplamaya büyük özen
gösteriyorlardi.

 CEZAEVLERI; PKK'NIN PERSONEL KAYNAGI

   PKK militanlarinin cezaevlerine düsmeleri, birkaç istisnayi saymazsak 1979 yili içersinde baslamistir.
Özellikle sehir merkezlerinde ve bilahare Sanliurfa ve Mardin illeri kirsalinda 1978 yilindan itibaren
baslayan yogun silahli eylemler neticesinde PKK eylemcileri tutuklanmaya basladilar. Aslinda baslangiçta
PKKlilarin yakalanmasi tesadüflere bagli iken 1979 yili ortalarindan itibaren güvenlik kuvvetlerinin, eline
PKK ile ilgili cinayetlerin ve yazismalarin geçmesi üzerine planli operasyonlar seklinde gerçeklesti. 1980
yilinda yakalananlarin sayisi artarken 12 Eylül'den hemen sonra yurt disina kaçanlar hariç bütün PKK
militanlari yakalanmisti.

   Yakalananlarin içinde Merkez Komite üyeleri de mevcuttu. Hatta bunlarin bir kismi örgütün arsivleri,
belgeleri ve dökümanlariyla yakalaniyorlardi. Mazlum DOGAN, M.Hayri DURMUS, Kemal PIR,
M.Can YÜCE, Mehmet SENER, Mustafa KARASU, Riza ALTUN,
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 Hasan SERIK PKK'nin yönetici kadrolarindaydilar. Tutuklularin büyük bir bölümü Diyarbakir Askeri
Cezaevinde yatarken bir bölümü de Elazig, Adana, Gaziantep, Adiyaman ve Erzurum
Cezaevlerindeydiler.

 Cezaevlerinde yatanlar genelde üç gruba ayrilmislardi.

 - Yönetici konumunda olanlar;

   Bunlar APO'nun gözdeleriydiler. Disarda iken birçok eylemin tertipçisi olarak PKK'ya hizmet
etmislerdi.

 - Tetikçi grup;

   Genellikle dönemin atmosferinden etkilenmisler, birçogu kafa-kol iliskileri ile örgüte girmis ve yiginla
cinayet islemislerdi.

 -Yatakçilar;

   Bunlar adeta provakasyonlar sonucu örgüte girmis kisilerdi. Cinayet

 ler öncesi ve sonrasi militanlari barindirmis, kesif, istihbarat, kuryelik

 gibi görevler yapmislardi.

   Askeri savcilarca iddianameler hazirlanip da islenen cinayetlerden dolayi sevk ve idareci grupla,



tetikçiler ve yatakçilarin büyük çogunlugu için idam istemleri gündeme gelince zorla örgüte alet edilen
yatakçi kesimden baslamak üzere, tetikçilerde de panik havasi bas göstermeye basladi. Yatakçilardaki
panik kisa bir süre sonra yerini örgüte karsi kine birakirken, tetikçilerde ise, disardaki lümpen yasamin
bitip de askeri cezaevi kosullarinin egemen olmasi huzursuzluga yol açti. Yönetici kesim bu durumu derhal
kullanarak "Iste fasist TC. sizlere baski yapiyor, sizleri sanki askermissiniz gibi askerlerle beraber
kaldiriyor, spor yaptiriyor, belli saatlerde yatmanizi istiyor vs." gibi sözlerle digerlerini kiskirtiyorlardi.
Hayatlarinda bir gün bile düzenli yasama aliskin olmayan bu insanlari, kiskirtarak, yatakçilari sindirerek
idareye karsi "Kurallarinizi tanimiyoruz cezaevlerinde yasam kosullarini biz belirleriz..." gibi ve daha bir
yigin taleple isyanlar baslattilar. Olaylar bir süre etki-tepki biçiminde gelistikten ve devam ettikten sonra
artik pekçok insan cezaevinde bile birtakim oyunlar ugruna peskes çekildiklerini
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 anlayip, topluca cezaevinin kurallarina uyacaklarini bildirdiler. Böylece yönetici durumundaki militanlar
açikta kaldilar. Gerçi bunlar da bir süre kurallara uymayi denediler ama sonuçta özellikle yatakçilarin ve
tetikçilerin hismina ugradilar. "Disarida iken neden bunca isi basimiza sardiniz? Madem sonuçta bu
noktada birlesecektik neden bizleri cezaevi yönelimine karsi kiskirtip zor durumda biraktirdiniz?" gibi
çesitli sorulara muhatap oluyorlardi.

   Böylece ipligi pazara çikan bu kisilerin bir kismi, çesitli yöntemlerle intihar ederken bir kismi da ölüm
oruçlariyla hayatlarina son verdiler.

   Bu intihar ve ölüm oruçlari olaylarinin psikolojik analizini, kimlerin sikistiklarinda neden intihar ettiklerini
ve bu tür intiharlarin hangi ruhsal bozukluklardan kaynaklandigini da psikologlara birakiyoruz. Kaba
hatlariyla çizdigimiz bu tablo daha çok Diyarbakir Cezaevinde somutlasmistir.

   Ege Üniversitesi Tip Fakültesi'nde birinci sinifta iken okulu terkederek PKK'ya katilan ve 1991 yilinda
PKK'dan ayrilarak teslim olan S.R.G. isimli sahis; Diyarbakir Cezaevinde tutuklu iken, bunalima girdigi
için kendisini yakmaya kalkisir. Kalinca giyinip her tarafina kolanyali pamuk yerlestirir ve kibritle
tutusturur. Birden bire kendini alevler içinde bulur. Cildi yanmaya baslayinca çigliklar atarak kogustaki
diger tutuklulari çagirir ve "Su getirin kurtarin beni" diye çirpinir. Imdada yetisenler kisa sürede S.R.G.yi
kurtarirlar. Ve S.R.G. yaninda-kilere yaptiklarindan pisman oldugunu belirterek; "Ne kadar aptalmisim,
yasamanin degerini simdi anliyorum. Mazlum DOGAN'in kendisini yaktigini kim söylüyorsa yalandir."
diyor.

   (PKK'lilar, PKK merkez komite üyesi olan Mazlum DOGAN'in kendisini cezaevinde yaktigini iddia
ediyorlar. Oysa, bu sahis bunalima girdigi için tuvalette kendisini asmisti. Cezaevindekileri sansasyonel
intiharlara sürüklemek için "Mazlum üç kibrit çöpü ile kendisini davaya feda etti" denilmektedir.)

 1980 yili sonlarindan 1983 yili sonlarina kadar cezaevindeki
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 gerçekler bu çerçevede iken; Abdullah ÖCALAN yurt disinda cezaevi gerçegini tepe taklak ederek,
çarpitarak öncelikle kendi elemanlarinin, sonra da bu konulara duyarli Avrupa kamuoyunun gözlerini
büyüyordu. Avrupa kamuoyunun bu konularda neden duyarli oldugu da ayri bir komedidir, yeri
geldiginde açiklamaya çalisacagiz.



   Burada yazdiklarimizdan ötürü bazi art niyetli bozguncular kiyamet koparacaklar ama bu yazdiklarimizi
bozguncubasi Abdullah ÖCALAN-'da itiraf ediyor. "Gerillanin kurulus esaslarina iliskin temel
perspektifler ve talimatname" isimli kendi kitabinin 119-120. sayfalarinda; "...Benimde hesaplarim vardir.
Neden ? En azindan kendimi örgütlü, denetimli, irtibatli yürütüyorum. Çok eminim ki, benim hareketi
sürdürme imkanlarim olmasaydi imha edilirlerdi. Düsmanin dayattigi politikalarinda amaci bu idi. Ve giden
gitti. Gerisi teslim olacakti hem de daha 1980 lerde... Onu hesaba alarak adim adim PKK'yi yasattim.
Çogunuz bunu itiraf ediyor. Gözleri bende, bana bir sey olursa birçok adam teslim olacak, onurunu
kurtarmak isteyenler de ölüm orucu, kendini yakma biçiminde kendi sonlarini onurlu bir biçimde
getireceklerdir. Bu gerçekleri niye görmüyorsunuz. ?"

   APO; "Cezaevlerinde arkadaslarimiz üzerinde zulüm var. Önder arkadaslarimizi iskencede öldürüyorlar
fakat arkadaslarimiz buna karsi sanli bir direnis sergiliyorlar." diyordu. Eylemsiz geçen üç yil boyunca yurt
disinda bu yönlü propagandalarin ardi arkasi gelmedi. Binlerce afis, bildiri, pul, kitap, brosür, bülten
bastirilarak basin toplantilari, yürüyüsler, isgaller, açlik grevleri yapilarak özellikle Avrupa'da dikkatler
Diyarbakir Cezaevi üzerine çevrildi. Zaten basta Rum-Yunan lobileri olmak üzere çesitli iyiliksever(!)
kuruluslar böyle bir firsat bekliyorlardi. Heyetler, "insanlik adina" Türkiye ve öncelikle Diyarbakir'dan
baslamak üzere cezaevlerini denetleme turlarina çiktilar. Bu heyetlerin yolluklarini ödeyenler de sanirim
okurlarin tahmin ettigi çevrelerdir.

   Sonuçta Askeri Yönetim çekilip yönetim sivillere devredilince, cezaevlerinde iç yönetimi Apocular ele
geçirerek oralari birer egitim kampina dönüstürdüler. Tahliyesi yaklasanlar "Çikar, çikmaz dogruca
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 dag kadrosuna katilin yoksa size de hain damgasi vururuz!" tehdidi ile talimatlandirildi. Böylece örgüte
yeni bir eleman kaynagi saglanmis oluyordu.

   Türkiye Cumhuriyetinin cezaevlerini bir türlü Islah edememesi sonucu; PKK Merkez Komitesi Üyesi
Kemal PIR, PKK içinde özdeyis haline gelmis bulunan su sözleri söylemistir. "Kürdistan özgürlük
mücadelesinin kalbi Diyarbakir'da, Diyarbakir'in kalbi de zindanda atmaktadir."

   1992 yilinda dahi bu cezaevinin durumu aynidir ve burada tutuklu bulunanlar girislerinden çiktiklari güne
kadar akademik PKK kariyeri yapmaktadirlar!

 15 AGUSTOS  1984 EYLEMLERI (ERUH  VE  SEMDINLI BASKINLARI)

   1984 Yilinin Haziran ayi sonlarinda, APO'nun talimatiyla Kuzey Irakla iki tane Silahli Propaganda Birligi
olusturuldu.

   Bu birliklerin üst kurulusuna KÜRDISTAN KURTULUS BIRLIGI-HEZEN RIZGARIYA
KÜRDISTAN (HRK) adi verildi.

   Bu iki silahli propaganda birliginin biri; Hakkari Bölge Komitesi, digeri de Eruh-Sirnak Bölge Komitesi
sahasinda kosullandirildi. Bu birlikler üçer tane silahli propaganda grubundan olusuyordu. Birkaç ay sonra
da Van-Çatak sahasinda bir silahli propaganda birligi teskil edildi.

   HRK isimli bu askeri kurulusun ilani sansasyonel eylemlerden sonra yapilacakti. Bu, ayni zamanda
yaklasik dört yillik bir hazirlik döneminin Türkiye topraklarinda denemeye sokulmasi oluyordu.



   APO için artik biçak kemige dayanmisti ye birileri birseyler dayatiyordu. Bazen Lübnan'daki HELVE
Kampina giderek orada egitim gören militanlarin bir an önce egitimlerini tamamlamasina ugrasiyor acele
ediyordu.
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   Bir seferinde kamptaki bir militan yagcilik olsun diye; "Baskanim, böyle dolasmaniz tehlikeli oluyor biraz
kendinize dikkat edin" deyince APO, söylenenlerin basit yagcilik oldugunu bile bile kasilarak ve siritarak;
"Eger beni düsünüyorsaniz talimatlarimi harfiyen uygularsiniz. Eylem anlayisimizi büyük bir kararlilikla ve
ne pahasina olursa olsun hayata geçirirsiniz. Iste o zaman bana birsey olmaz. O taktirde benim can
güvenligim saglanmis olur. Ama tembellik yaparsaniz, sagda solda keyif çatarsaniz, iste o zaman hem
benim hem sizin, hayatlarimiz tehlikeye girer. Beni o zaman hiç kimse korumaz." diyordu.

   APO'nun bu itiraflarina herhangi bir yorum getirmiyoruz. Ne demek istedigi gayet açiktir.

   Türkiye'de askerlerin idareyi sivillere devrettigi, Avrupa ile iliskilerin yeniden canlandigi bir dönemde
PKK, Eruh ve Semdinli ilçeleri baskinlariyla TC'ye karsi silahli mücadeleyi baslattigini ve HRKyi
kurdugunu ilan etti. Bu eylemler ile kendilerine emek verenlerin, emeklerinin bosa gitmediginin ilk
isaretlerini vermis oluyordu.

    15 Agustos 1984 Eylemleriyle yani Eruh ve Semdinli baskinlariyla yepyeni bir sayfa açiliyordu. Kimin
için diye sormaya gerek var mi?

   Bu olaylar ve devaminda günümüze kadar gelen gelismelerde herkes için bir pay vardi. Kimin payina
bal, kiminin payina zehir düsmüstü.

   Ilk etapta bu olaylarin baslamasiyla birlikte; Bulgaristan'da Türk azinliga karsi girisilen zulüm çarklarinin
dönmeye baslamasi, Kibris ve Ege gibi sorunlarin çikmaza girmesi, sorunun Yunanistan ve Rumlar lehine
çözümü için yaygin propagandalarin yapilmasi söz konusu olmustu. Yurt disinda diplomatlara ve Türk
tesislerine yönelik Ermeni terörü «aniden kesilmis ve yerini etkin lobilerin yasal mücadeleleri almisti. Bu ve
buna benzer gelismeleri çogaltmak ve derinlestirmek mümkündür.

    Bize göre, bu olaylarin anlami ve önemi üzerinde çok durmak gerekiyor. Zaten bu nedenle biz de PKK
örgütünün kurulusundan, ilk örgütlenme ve eylem anlayisina, yurt disina çikisindan yurt disindaki
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 barinma korunma biçimine kadar, ayrica; kadro temin ve kullanma yöntemine, Avrupa'daki çalismalari ve
imkanlarina, Kuzey Irakta nasil konuslandiklarina özet olarak degindik. Buraya kadar olan kisim iyi
kavranir ise, 15 Agustos 1984 tarihinden sonra meydana gelenler daha iyi anlasilacaktir.

   Okuyucu burada hakli olarak; "Pekala iyi hos da, bu anlattiklariniz sanki bir film gibi. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti bu senaryo filme çekilirken neredeydi? Böyle sey olur mu? Elin oglu Türkiye'nin her
bölgesinde mevcut ve düzeltilmesi gereken sorunlari aliyor, onlari sadece Güneydogu ya aitmis gibi
gösteriyor, halki ve gençleri kandiriyor açikça ve avaz avaz her yerde; ben Türkiye Cumhuriyeti'ne savas
ilan ettim, Kürdistan denen bölgede devlet kuracagim diyor, kitaplar yaziyor. Afisler asiyor, mitingler,



isgaller yapiyor en sonunda iki ilçe merkezini basarak elini kolunu sallayip tekrar daga dönüyor, bu nasil
istir?" diye sorabilir.

   Eruh ve Semdinli eylemleri Türkiye'de birçok kesim ve çevrede adeta sok etkisi yaratti. Devlet böyle
bir sey beklemiyordu. Bu hadiseleri yapanlar, sanki gökten zembille inivermislerdi. Çünkü; o güne kadar
emniyet ve asayisten sorumlu olan kuruluslar, PKK hazirliginin, dönen dolaplarin, hazirlanan tezgahlarin bu
gün de oldugu gibi farkinda degillerdi.

   Bu eylemler; psikolojik etkileri büyüt olan, basit, risksiz fakat sansasyonel etkileri fazla olan eylemlerdir.
Yöre halki hariç genelde Türk kamuoyu terör ve terörist faaliyetleri yakinen bilmesine ragmen bu tür
eylemlere yabanciydi. Öyle ya, iki ilçeye saldiriliyor, bir tanesi isgal ediliyor, sonra isgalciler ortadan
kayboluyordu. Gazete mansetleri verdikleri haberlerle halkin saskinligini iyice artiriyordu. "Eruh ve
Semdinli'yi basan teröristler ayni gece Irak'a kaçtilar!" Bir baska manset; "Baskini gerçeklestiren
teröristler falan dagda çembere alindi, bütün ikmal ve iase yollari kesildi yakalanmalari an meselesi vs."
Görülüyor ki; olaylari halka aktaran gazeteler de olaylardan habersizdiler. Yöre halki basinin abartmalari,
güvenlik kuvvetlerinin telasi,
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 teröristlerin yakalanamayisindan dolayi büyük bir korku ve panige kapilmisti. Fakat meseleyi Ingiliz BBC
radyosu biliyordu. Apo'nun sesi radyosu gibi "PKK gerillalari, gerilla mücadelesi, Kürdistan ...vs." gibi bir
üslup kullaniyordu.

   Eylemlerden sonra ise örgüt elemanlari, her ne kadar birçok operasyona maruz kalmislarsa da, hareket
sahalari bir hayli genisti. Bu genis alanda küçük birimlerle takip harekati yapilacagi yerde, dar bir bölgeye
büyük birlikler toplanmis, çok sayida insan gözaltina alinmis ve "Doguda komando, sikiyönetim zulmü"
balonunun propagandasi baslatilmisti. Zulüm söz konusu olmamakla beraber, insanlar günahli ve günahsiz
sorgu merkezlerine toplanmisti. Kan davasi, kadin-kiz kavgasi, toprak anlasmazligi, asiret çekismesi,
mahalli particilik nedenleriyle herkes birbirini PKK'ci olmakla suçluyor, ihbar ediyor ve yakalattiriyordu.
Devletin halkla iliskileri yok denecek kadar azdi. Mevcut iliskilerin önemli bölümü, çikar temelinde
sekillenmisti ve devlet kendi topraklarinda dogru dürüst bir haber alamiyordu. Yöneticilerin de bir bölümü
"yan baktin Siirt'e tayin, çok konusuyor Hakkari'ye tayin, bu adam tehlikeli Çukurca'ya tayin" vs.
uygulamalarinin bir geregi olarak Güneydoguya gelmislerdi. Yöre halkindan gençler operasyonlardan
tedirgin olduklarindan kaçip dagdakilere katiliyorlardi. Çünkü örgüt elemanlari; "Operasyon sirasinda
köyünüz yakilip yikilacak, genç olanlar kursuna dizilecek, iyisi mi bir an önce gelip bize katilin!" diyorlardi.

   Cezaevlerinden tahliye olup da basibos dolasanlardan bir kismi, Türk basininin dagdakileri
efsanelestirme düzeyindeki abartmalarina inanarak bir an önce PKKlilarla iliskiye girme yollan ariyorlardi.

   Sehirlerde ailevi sorunlari olan, is sahibi olamamis gençler olaylari ilgi ile takip ediyorlardi. Yakinlari
cezaevinde olan, PKK içindeyken ölen ya da halen örgütte bulunan kisiler de örgüt açisindan önemli bir
potansiyel teskil ediyordu.

   Bu kesimler baslangiçta a/ar azar, daha sonra iliski kanallari gelistikçe hizla ve gruplar halinde daga ya
da yurt disina giderek PKK'ya
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 katildilar. Ancak, her biri bambaska duygu ve düsüncelerle örgüte katiliyorlardi.

   Eylemlerin yogunluk kazandigi Mardin, Siirt, Sirnak, Batman, Hakkari gibi yörelerde yasayan halk,
gerek köylerde, gerekse sehirlerde olsun artik sadece PKK eylemlerini konusuyordu. Türk basini
mansetlerinden hadiseleri indirmez olmustu. Ancak, bu mansetler çok abartili ve sorumsuz bir sekilde
atiliyordu. Hatta olaylarin içindeki güvenlik kuvvetleri bile baslangiçta saglam saglikli bilgilenemedikleri
için; basinin rotasina girmisler, adeta basin tarafindan yönlendiriliyorlardi.

   Bazi köse yazarlari ise meselenin özünden haberdar olmadiklari halde kulaktan dolma bilgiler ile akil
hocaligi yapmaktan geri durmuyorlar, PKK'yi APO'nun arzu ettigi gibi; adeta yöre halkinin örgütlü
tepkisinin bir doruk noktasi gibi gösteriyorlardi.

   Devleti idare edenler, hadiselerin sokunu uzun süre yasamak durumunda kaldilar. Olaylarin bu sekilde
ve bu boyutta ortaya çikmasi beklenilen bir sey degildi. Halbuki APO, o zamana kadar yiginla üst düzey
PKK militanini "Türk Istihbaratinin ajanidir" diyerek kursuna dizdirmisti. APO'nun ajandir diye kursuna
dizdirdigi gençlerin bir iki tanesi gerçekten Türk Istihbaratinin ajani olsaydi; devlet bu hadiseler karsisinda
bu kadar sok geçirmez, bu kadar hazirliksiz yakalanmazdi. Önceden bilerek birtakim tedbirler almamis
olsa bile, en azindan olaylar baslar baslamaz dogru bir teshis koyar ve teshise uygun tedbirleri gelistirirdi.

   Herkesin bildigi gibi; olaylardan sonra yerel güvenlik birimleri, elde ettikleri bölük pörçük ipuçlariyla
siradan bir zabita vakasina müdahale eder gibi tedbirler gelistirmeye çalistilar. Bu durum aylarca böyle
devam etti. Daha sonraki bilgilenmeler de bir ise yaramadi.

   Çünkü; uzun süre bu bilgiler de birbirinden kopuk olarak ele alindi. Saglikli bilgi olmayinca saglikli bir
degerlendirme de yapilamiyordu.

   1984 yilinda baslayan eylemler üst karar organlarinca saglikli analiz edilebilseydi, biçimsel olarak bir
gerilla faaliyetinin varligi anlasilabile-
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 çekti. Bu faaliyeti yürütenler, uzun yillar çok uygun kosullarda ideolojik-politik ve askeri bir egitimden
geçmislerdi. Bu insanlar, çok kati merkeziyetçi bir teskilatin birer parçasi durumunda idiler.

    Büyük çogunlugu, kendilerinin yasama sartlarini böyle bir faaliyet içinde görüyordu. Ayrica, manevra
yapabilecek, lojistik destek görecek, icabettiginde geri çekilebilecek, takviye eleman alabilecek bir GERI
CEPHE'ye, Uluslararasi platformlara sesini duyurabilecek her türlü yazili dokümanin hazirlandigi, kadro
ve taraftar potansiyeli yüksek ve maddi destek sagladigi bir AVRUPA SAHASI'na, Gerilla faaliyetleri
için son derece uygun bir COGRAFYA'ya, karsi mücadele yöntemleri konusunda SON DERECE
HAZIRLIKSIZ BIR DÜSMANA, faaliyet alaninda son derece daginik örgütsüz, çaresiz ve kullanilmaya
yatkin bir KITLE' ye, bütün bu avantajlarin üstüne; istismara son derece açik KÜRTLÜK KONUSU 'na
ve son olarak da Mafyavari yöntemler ile örgüt yöneten SIRTINI SAGLAM YERLERE DAYAMIS
BIR ABDULLAH ÖCALAN'a sahiptiler.

    Bu sartlar, biçimsel olarak bir gerilla mücadelesi için idealdi. Daha yerinde bir deyisle olaganüstü
idealdi! Fakat, bu sartlarin dinamosu, motoru, itici gücü ve özü demek olan halk destegi geçici ve
göreceliydi, yapaydi. Çünkü; PKK halkin bu yönlü istemlerini sirtlamak amaciyla degil, baskalari adina
özel bir görevle teskilatlandirilmistir.



 Bu durumda sayilan diger sartlarin varligi hiç önemli degildi. Simdi biçimsel gerilla faaliyetine gelelim;

   Abdullah ÖCALAN'in yürütmüs oldugu gerilla faaliyetinin en büyük kozu gene Abdullah ÖCALAN'dir.

   Ikinci kozu ise; Abdullah ÖCALAN'a her türlü manevra imkani, kamplar, lojistik, geri cephe,
propaganda ve militan devsirme sahalari yaratan efendileridir.

 Üçüncü kozu; silahli propaganda faaliyetleridir.

   Bölgedeki uygun cografya, yöre halkinin daginikligi, istismara açik olusu ve devletin yetersizligi ise,
avantaj saglayan yan faktörlerdir.
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   APO, bazi güçler adina silahli propagandayi yasatan bir ara halkadir.

 Bu nedenle de çok önemlidir!

   Sonuç olarak; Devlet bu konuda yeterli olarak bilgili degildi. Bilahare elde ettigi bilgileri yerli yerine
oturtamadi. Yapilan yanlisliklar ve yanlis dahi olsa alinan tedbirlere karsi; örgütün gelistirdigi yöntemler
üzerine dogan kargasanin asayis tedbirlerine yansimasi ise, APO ve adamlarina her geçen gün nefes
aldirdi.

 1985   YILI   VE   PKK'NIN  IÇINE GIRDIGI KRIZ

   15 Agustos 1984 eylemlerinden sonra yöre halkinin korkunç bir telas ve panige kapildigini belirtmistik.
Yöre halki, silahli adamlara alisik oldugu için gelenekleri geregi yiyecek vermis, izzet ikramda bulunmustu.
Fakat ayni silahli adamlar Devlete yönelik çok ciddi eylemlere girisince, ne yapacaklarini sasirdilar. Yöre
halki eninde sonunda faturanin kendilerine kesilecegini çok iyi biliyordu. Uzun süre, devletin olaylari
yaratanlarin üzerine ciddiyetle gitmesini bekledi. Bekledigi olmayinca tedirginligi daha da artti. Adeta cani,
mali, namusu devletin ikibuçuk eskiya dedigi adamlarin insafina kalmisti. Bu çok vahim bir durumdu,
kendisi de bu ikibuçuk eskiyaya(l) bir sey yapamiyordu.

   Çünkü, sosyal yapisi buna elvermiyordu. Çünkü, yillarin birikimi onu bu açidan adeta paçavraya
çevirmisti. Ikibuçuk eskiyaya bir mezra degil, bir köy degil, koca bir bölge adeta teslim oluyordu.

   Herseye ragmen, 1984 yili sonlarinda bazi örgüt militanlari yakalandi. Bazilari da teslim oldular. Teslim
olanlar PKK'nin yapisi, sevk ve idare biçimi, üslenme yerleri, eylem biçimleri, iç ve dis irtibatlari gibi
konularda önemli bilgiler veriyorlardi. Artik PKK örgütü ile ilgili olarak bazi çerçeve bilgiler elde edilmisti.
Ancak, bu degerli bilgiler temelinde karsi tedbirler, plan ve programlar gelistirildigini söylemek mümkün
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 degildir. Elde edilen bu bilgilerin bir çogu günlük basarilar ugruna çar-çur edilmistir. Eldeki bilgilerle 1985
yili baslarinda PKK'ya pespese vurulan darbeler, teslim olanlarin verdigi bilgiler temelinde saglandi. Öyle
ki; 1985 yili ortalarina gelindiginde PKK, Irak sinir boylari hariç bitme noktasina getirilmisti.



   PKK örgütü, aldigi pespese darbelerden büyük bir panige kapildi. APO'nun HRK birimleri, tüm
hareket insiyatiflerini kaybettiler. Artik tek düsündükleri yakalanmamak, vurulmamak ve sadece karin
doyurmakti.

   Bu tarihte yöre halkina bir güven duygusu geldi. Birçok köy ve mezrada insanlar örgüt elemanlarinin
elini kolunu baglayarak güvenlik kuvvetlerine teslim etmeye basladilar. Köylüler yakaladiklari militani
bazen öldüresiye dövüyorlar, silahlariyla birlikte teslim ediyorlardi.

   Istihbarat akisi hizlandi, birçok kisi, eline silahini alarak güvenlik güçleriyle beraber daglarda gezdi.

   Örgüt militanlari tarafindan APO'ya sahte bilgiler veriliyor ve raporlar yaziliyordu. Türk ordusundan
onlarca subay ve yüzlerce er öldürülmüstü(!)

   Bu sahte raporlardan cesaret alan APO, 1985 yili Mart ayinda kisaca ERNK olarak bilinen ENIYA
RIZGARIYA NETEWA KURDISTAN/ KÜRDISTAN ULUSAL KURTULUS CEPHESI'ni ilan etti.
Iste, APO burada bir zamanlama hatasi yapmisti ve cephe o günlerde tam bir fiyaskoyla sonuçlandi.

   PKK, bu dönemde bir çözülme ve çöküs süreci yasadigi için kirsal kesimde yapmasi gereken eylemlere
güç yetiremiyordu. Cephenin ilanini destekleyecek büyük eylemleri organize edip sonuçlandiramadi.

   Fakat, hemen yeni bir taktige basvurdu. Evvelce cezaevinde bir müddet yatmis, bilahare örgütçe yurt
disina çikarilmis olan Avukat Hüseyin YILDIRIM devreye sokuldu. Bu avukati kullanarak, cephenin
ilanini Avrupa'da mansetlere çikarmayi basardilar. Avrupa'nin çesitli ülkelerinde yapilan açlik grevleri,
yürüyüsler, mitingler, isgal ve
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 baskinlar bu avukat tarafindan yapilan bir basin toplantisinda izah ediliyordu. Bu avukat, etiketini
kullanarak cezaevinde sözde basindan geçenleri dramatize ederek anlattiktan sonra bu sefer de kendisinin
de mensubu ve basin sözcüsü oldugu ERNK'nin mahiyetini ve amaçlarini siraliyor; bütün bu eylemlerin
ERNK'nin Avrupa' daki militanlarinca "Kürdistan" daki baskiya, zulme dikkat çekmek için yapildigini
söylüyordu.

   Avrupa'daki siradan da olsa basinin bu toplantilara ilgi duymasi, 1984 yilinda meydana gelen olaylar ile
Diyarbakir Cezaevinin 1981 yilindan beri gündemde tutulmasi ve belli çevrelerin kulis faaliyetinden
dolayidir.

   Halbuki Abdullah ÖCALAN, ERNK'nin kurulusunu ilan etmek için çok farkli planlar yapmisti. ERNK,
21 Mart 1985 günü çok büyük eylemlerle kurulacakti. Sehirlerde gençlik ve entellektüeller (!) harekete
geçirilecek ve eylemler takviye edilecekti. Avrupa'daki faaliyetler ise bunlarin dogal bir uzantisi olarak
devam edecekti.

   APO, ERNK'nin ilanini müteakip günlerde SEMDINLI-ÇUKURCA hattinda bir kurtarilmis bölge ilan
etmeyi planlamisti.

   Fakat, 1985 yili baslarindan itibaren PKK'nin kirsal kesimdeki elemanlari pespese darbelenmeye
baslayinca, ne düsü kurulan büyük eylemler yapilabildi, ne de hedeflenen sehir destegi saglanabildi.
Avukat Hüseyin YILDIRIM isimli soytarinin piyasaya sürülmesi ve sembollesti-rilmesinin gerekçesi, etiket



meraklisi Avrupalinin dikkatini çekebilmek için hazirlanmis bir taktikti. Bu soytarinin görevini yerine
getiremedigi söylenemez.

   APO her zaman böylesi taktikleri kullanmistir, bunun için manevra sahalari ve kullanabilecek kimseleri
bulmustur. Bir alanda tikandigi zaman digerini devreye sokma becerisini göstermistir. Bütün imkan ve
kosullari kullanmasini iyi bilmektedir. Geçmiste, 1981-83 yillari arasindaki eylemsiz dönemde hep
cezaevlerini ön plana çikartmistir. Buralari yogun bir propaganda malzemesi olarak kullanmistir. Yazili ve

 109

  

 sözlü propagandanin tüm imkanlarini kullanarak, çesitli iliskileri devreye sokarak, Türk basinini dolayli
yoldan etkileyerek cezaevlerini Türkiye'nin ve Avrupa'nin gündeminde tutmustur. Eylemler basladiginda
ise cezaevi ile ilgili propaganda çalismalarini beklemeye alivermistir. Eylemler kesildiginde Avrupa'yi
kurcalamis, Avrupa'da isler sarpa sarinca eylemlere agirlik vermistir ve bu hep sürüp gitmistir.

    1985 yili APO açisindan çok basarisiz olarak sonuçlaninca kis aylarini yogun bir degerlendirme,
hazirlik ve planlama devresine dönüstürdü. Çünkü, o kis gerçekten APO ve PKK için ölüm kalim
dönemiydi.

   O dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti "Eskiyayi bitirdik" rehavetini yasiyordu. Devlet, elindeki
bilgileri tasnif etmiyor, sonuçlar çikarmiyor, kullanilir bilgi haline getirmiyordu.

   Bu degerlendirmeler PKK tarafindan yapildi. Irak ve Iran'daki sorumlu düzeyindeki elemanlar
Lübnan'da toplandi. APO, ise bizzat el koymak istiyordu. Yapilan degerlendirmenin özeti sudur: 1985 yili
içinde PKK tümden tasfiye olmamis ise bu sorumlularin becerisinden dolayi degil, TC'nin örgütü bitirdik
diyerek isi gevsetmesinden dolayidir. "

   Bu degerlendirmeden sonra nerelerde hata yapildigi ve hatalarin giderilmesi için nelerin yapilmasi
gerektigi üzerinde duruldu; "Agir darbelerin yenmesine sebebiyet veren koruculuk sisteminin ve itirafçilik
sisteminin ortadan kaldirilmasi" geregi vurgulandi, ayrica; "Halk arasinda ihbarcilik sisteminin mutlaka
dagitilmasi" kararlastirildi. Bu isler için çok acimasiz olunmasi istendi. Kis boyu devam eden bu hazirlik ve
planlamalarin baharla birlikte eyleme dönüstürülmesi amaciyla ülke içine savasçi gruplar gönderilmeye
baslandi. 1986 yili baharinda Suriye, Irak ve Iran'dan çok sayida grup Türkiye'ye girmisti.

   Mart 1986 tarihi itibariyle PKK katliamlari baslamis oluyordu. Eylemler vahset boyutlarini asar hale
gelmisti. Kendileri cezaevinde olan birçok itirafçinin aile bireyleri katledildi. Birçok vatandas "Devlete

    

 bilgi vermis olabilir" mantigi ile feci sekilde öldürüldü. Kaçanlar bir yana kaçma egiliminde olabilir diye
süphelenilen birçok örgüt elemani ajandir denilerek, iskenceleri müteakip yok edildi. Bunlardan kimisinin
kafasini kestiler, kimisinin derisini yüzdüler, kimisinin de kulaklarina ve cinsel organlarina kizdirilmis tüfek
harbileri sokuldu. Vücutlarinda sigara söndürüldü, tenlerine H2SO4 ve naylon yakilarak damlatildi.

  1986 yilinda 67 vatandas belirtilen sekillerde katledilirken 48 vatandas da yaralandi.

   APO, bu katliam gruplarini Türkiye'ye gönderirken çok duygusal ugurlama törenleri yapiyordu. 1986
yili sonunda yapilmasi gereken PKK kongresinin Türkiye'de yapilacagini, kendisinin de bu kongreye
katilacagini söylüyor, kongrenin selameti açisindan Iran sinirindan Büyük ZAP vadisine kadar olan



bölgenin mutlaka kurtarilmasini (!) istiyordu.

   APO, yurt disinda çürüdügünü, bir an önce Türkiye'deki mücadele ortamina dönmek istedigini,
gidenlere hep imrendigini, en büyük dileginin bir an önce daglara kavusmak oldugunu söylüyordu. Amaci
Türkiye'ye giris yapan elemanlarinin tüm enerjileriyle faaliyetlere sarilmalarini saglamakti. Dogal olarak, o
kosullarda birçok örgüt elemani bu ajitasyona kendilerini kaptiriyorlardi. Faaliyet alanlarina geldiklerinde
çilginca isler yapmaya basliyorlardi. Bu Abdullah ÖCALAN'in sik sik basvurdugu bir yöntemdi. Elinin
altinda birer kapikulu olarak bulundurdugu militanlarindan biraz daha yararlanmak, onlari geçici de olsa
daha dinamik kilmak için; kurtarilmis bölgeler vb. gibi hedefler ortaya atar, kurtarilmis bölgeler
olusturmanin mümkün oldugunu bin dereden bin su getirip örnek vererek izah etmeye çalisirdi. Öte
yandan elindeki güçlerin miktari ve niteligi ne olursa olsun Eyalet Komiteleri, Bölge Komiteleri, Askeri
Konseyler, kurup Halk ordusu, Tugaylar, Alaylar kurulmasini hedef olarak ortaya koyar; Cephe
komiteleri, Cephe konseyleri, mahalli iktidarlar oldugunu söyler, "elinizi uzatsaniz degeceksiniz" diyerek
tahrik ederdi.

   Kisaca APO; insanlarin kompleks ve zaaflarindan yararlanmayi iyi bilen, mevki makam gibi seylerin
insanlari daima tahrik ettigini
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 kavrayan bir insandir. APO, sayisi sinirli elemanlarini çogu zaman çesitli mevki ve makamlar sunarak
doldurusa getirmistir. Iste bu nedenle APO'nun yazi ve talimatlarinda belirttigi gibi "Elli tane keçiyi
güdemeyen" insanlar, hayali de olsa kendilerine bahsedilen komutanlik, komite üyesi ve benzeri sifatlar
ugruna hayatlarini ortaya koymaktan çekinmemislerdir.

   Bu taktikler ile bir grup insanin önüne böylesi hedefler siralanir ve faaliyet bölgelerine gönderilirler.
Ertesi yil dogal olarak hedefler gerçeklesmez. Ancak insanlar ellerinden geleni yapmistir, birçok eylemleri
gerçeklestirmislerdir, bunun için hayatlarini ortaya koymuslar ve bu sayede APO yeni elemanlar ve yeni
iliskiler kazanmistir. Propagandasi yapilmis, ünü giderek artmistir. Ama çizilen çizginin sonundaki hedefe
varilamamistir. Eylemleri yapanlar, bahsedilen mevki ve makamlarin birer atesten gömlek oldugunu
anlamislardir. Iste bu noktada APO hedeflerin gerçeklesmeme durumunu degerlendirir. Suç
sorumlularindir. Yani sorumlulari ayni taktiklerle doldurusa getirip devreye sokar, eskiler ihanetçi ve TC
ajani damgalarini yer; bu is hep bu sekilde devam eder gider.

   1986 yili baharinda baslayan eylemler; her ne kadar planlanan \ hedeflerin gerisinde kaldi ise de,
militanlarin kongrede suçlanmamak amaciyla sürdürdükleri olaganüstü çabalar nedeniyle, 1985 yilinin
yaratmis oldugu tahribatlari kismen giderdi. Bu arada 1986 yilinda HRK merkezinde yer alan ERUH
ilçesi baskininin elebasisi AGIT kod adli Mahsum KORKMAZ, Güvenlik kuvvetleri tarafindan öldürüldü.
Örgütün diger birçok kadro militani öldürülürken bir kismi da teslim oldu. Koruculuk sistemi biraz
toparlanir gibi olduysa da, örgütün saldirilari ve bilinçsiz görevlilerin önüne geleni silahlandirma yarisindan
ötürü istenilen randimani veremedi.

   PKK, bu tarihlerde sehirlere de yöneldi. Ancak ciddi bir iliski agi gelistiremedi. Sehirlerde yasayanlar,
henüz PKK eylemlerinden direkt olarak etkilenmedikleri için PKK ile iliski kurmuyorlardi. En büyük sehir
faaliyeti Avrupa'dan getirilen abartili örgüt kasetlerinin evlerde gizli gizli seyredilmesiydi.
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   Dagdaki PKK kadrolarinin faaliyet bakimindan yogunlastiklari yerler; BOTAN alani olarak tabir edilen
HAKKARI, ERUH-SIRNAK ve VAN-ÇATAK alaniydi, buralarda bazi köyleri basip toplantilar
yapiyorlardi. Bazen de koruculari öldürüyorlardi. Yine ayni tarihlerde birkaç yerde askeri devriyelere
pusular kurmuslardi. MARDIN alaninda da gruplar vardi ancak bunlar ciddi eylemler gelistiremiyorlardi.
GARZAN Eyaleti denen BATMAN, KURTALAN ve SASON bölgesinde faaliyet sifir noktasina
gelmisti. ORTA EYALET olarak bilinen DIYARBAKIR çevresinde hiçbir gelisme yoktu. TUNCELI ve
çevresinde de eylemden bahsetmek mümkün degildi. ADIYAMAN, ANTEP ve URFA çevresine giden
gruplar ancak yerlesme imkanlarini arastiriyorlardi. Fakat BOTAN alanindaki kismi gelismeler, 1985
yenilgisini telafi ediyordu. Buradaki gelismeler çesitli vasitalar ile Avrupa'ya iletiliyor, örgüt oradan takviye
edilmeye çalisiliyordu. O yillarda henüz PKK sahnesinde olan Avukat Hüseyin YILDIRIM, örgütü
Avrupa'da propaganda ile güçlendirmeye devam ediyordu.

   Abdullah ÖCALAN, 1984 yilinda yapilan çikisin 1985'de kesintiye ugramasi ve 1986 yilinda da yeni
ve büyük bir hamleye dönüstürüleme-mesine çok fena içerliyordu. Oysa yapilan eylemler öyle genis
yankilar uyandiriyordu ki; APO gazete mansetlerinden ve dillerinden düsmüyordu.

   Eylemlilik sürdügü müddetçe her sey APO'nun planladigi biçimde yürüyor, eylemler kesildiginde
planlari, hizla alt üst oluveriyordu. Bu sistemi kendisi kurmustu, her seyi eylemlere göre planlamisti. Bu
nedenle eylemler hiç kesilmemeliydi. Hatta giderek yayginlasmali, çapi büyümeliydi. En ufak olanaklarla
eylem yapilmaliydi. Eylemlilik tüm faaliyetlerin temel dinamigiydi. Örgütlülükde eylemler temelinde
gelisecek ve büyüyecekti.

   Parti örgütlenmesi tam bir kargasa içindeydi. Kimin Merkez Komite üyesi oldugu, kimin olmadigi belli
degildi. Daha dogrusu APO'nun, kimi MK üyesi olarak gördügü meçhuldü. Gerçi bu durum APO'nun
üslûbu idi ama yine de görünen tam bir düzensizlikti. Diger taraftan 1985
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 yilinda olusturulan Eyalet Sistemi ve Alt Bölge Komiteleri daginik bir durum arzediyordu. 1. Eyalet;
Hakkari'den Kars'a dogru dikey bir hat olusturuyordu. 2. Eyalet; Sirnak Siirt, Mardin ve Bitlisin meydana
geliyordu. 3. Eyalet ise diger bölgeleri kapsiyordu. Bütün bunlarin alt bölgeleri sadece kagit üzerinde
vardi. Çünkü bazi bölgelerde örgüt darbelenip geri çekilmis, bazi gölgelerde ise tutunma çalismalarini
asamiyordu. HRK adli askeri örgütlenme, 1984 yilindaki durumunu asamamis ayni düzeyde seyrediyordu.
ERNK ise, Türkiye içinde adi var kendi yok durumdaydi. Yani düsünülen, gençlik, kadin, köylü, esnaf,
memur, isçi, din adami birliklerinden yoksundu. Ayrica kitlede kendiliginden olusan PKK potansiyeliyle
dogrudan temas kurulamiyor-du. PKK arazinin sarp yerlerindeki mezra potansiyeli ile idare eder
durumdaydi.

 PKK 3. KONGRESI

    1986 yili sonunda Lübnan BEKAA VADISI' ndeki HELVE Kampinda toplanan PKK 3. Kongresi,
geçmisin durum degerlendirmesini yapacak, yeni dönemin görevlerini saptayacakti. Abdullah ÖCALAN
kongrede mevcut tikanikliga kilif bulabilmek için çok ince hesaplar içine girdi. Baslangiç olarak 1983
yilindan beri Türkiye'ye yönelik faaliyetlerin yükünü omuzlamis, bütün planlamalari gerçeklestirmis, her
türlü zorlugun altindan kalkmak için akil almaz bir enerji ve caba sarf etmis olan ve bu yüzden PKK
elemanlarinca takdir (!) edilmis olan Merkez Komitesi Üyelerinden; Duran KAL-KAN (ABBAS) basta
olmak üzere Selahattin ÇELIK (SELIM HOCA), Ali ÇETINER (GÖZLÜK CAFER), Ismet DOGRU
(SADUN), Abdullah EKINCI (ALI), Ali ÖMÜRCAN (CEMAL) gibi kisileri tasfiye etmek için planlar



gelistirdi. Adini saydigimiz bu elemanlar ile bunlara benzer kisileri tasfiye etmek belki birçok insanin
mantigina ters gelebilir ve gelmesi de dogrudur ancak; burada Abdullah ÖCALAN'in mantigi olunca, isler
degisir. APO'yu yakindan taniyanlar APO'nun gücünün herkese mantik-
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 siz gelen islerin planli bir sekilde APO tarafindan yapilmasinda oldugunda birlesirler.

   PKK 3. Kongresi de diger kongre ve konferanslardan pek farkli degildi. Resmi süresi kisa, fakat kis
aylarina denk geldigi için fiiliyatta 1987 yili bahar aylarina kadar devam eden bir egitim çalismasi seklinde
gerçeklesti Temel amaç; insanlari çesitli baskilar ile sindirme, tehdit etme, baski altina alarak suçluluk
psikozuna sokmakti. Daha önce de belirttigimiz gibi kongre, konferans ve toplantilar bu islerin
tezgahlanmasi için birer paravandilar. Bu toplantilarda APO, iki maske takiniyordu. Birinci maske; sadist
ve despot bir suratti. Ikincisi; masum bir iyilik melegiydi. Bir yandan insanlari kurmus oldugu ölüm
çemberinde sindirip eziyordu. Bunu yaparken de kongre veya toplantinin manevi gücünü (!) kullaniyordu.
Diger yandan tüm gelismelerin altinda ezilen, üzerindeki yükü kaldirmak için kimsenin yardim etmedigi,
ucundan tutmadigi bir zavalli oluveriyordu

   Kongre sirasinda evvela birtakim degerlendirmeler yapildi. Dünyadaki ve Ortadogu'daki gelismeler
tahlil edildi. Hersey mücadelenin gelismesine uygundu. Ardindan Türkiye'nin durumu degerlendirildi;
Türkiye'deki bütün ekonomik, sosyal, siyasal gelismeler ile PKK faaliyeti arasinda baglar kuruldu. Daha
sonra da 1984 yilinda baslayan örgüt faaliyetlerinin neredeyse, "Kürdistan'da" Türk Devleti'ni ve ordusunu
islevsiz kilacak basanlar elde ettigi beyan edildi. Daha sonra esas meseleye gelindi.

   Abdullah OCALAN garip bir ses tonuyla karsisindakileri adeta hayvan yerine koyarak, sanki günlerce
aç susuz daglarda dolasan, her gün ölümle burun buruna yasayan, gecenin zifiri karanliginda saatlerce
sirtinda kilolarca yükle dag-tas demeden yürüyen kendisiymis gibi; "Çok zor kosullarda çok kit imkanlar
ile gecemi gündüzüme katarak, yillarca egitiminizden tutun yiyeceginize, giyeceginize, silahiniza,
cephanenize kadar her seyinizle ilgilendim. Binbir emek ve çabayla Suriye 'den Kuzey Irak'a geçisinizi
sagladim. Siz geçtikten sonra sizi takviye etmek amaciyla yüzlerce kadro ve savasçi bularak gönderdim.
Her seyinizi
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 temin ettim. Adeta sizi yoktan yarattim. Sizleri ideolojik ve askeri olarak eksiksiz hazirladim. Her birinize
ailelerinizin verdigi emegin yüz katini verdim. Bütün teorik sorunlariniza çözüm getirdim. Peki siz ne
yaptiniz? Adeta birer mirasyedi gibi binbir emekle meydana getirdigim onca degeri yiyip tükettiniz, Kürt
halkinin emegini talan ettiniz, örgütü tasfiye etmek için elinizden geleni ardiniza koymadiniz, bir yigin
savasçi ve kadronun kaçmasina, yakalanmasina ve öldürülmesine sebebiyet verdiniz, ortam hazirladiniz.
Adeta koca bir halki ölüme mahkûm ettiniz. Bu dünyada islenebilecek en büyük suçtur. Bakalim bunun
hesabini PKK'ya (aslinda kendisine) nasil vereceksiniz?"

   Yapilan suçlamalar, suçlananlarin kanini donduracak kadar haksiz ithamlardi. Suçlananlar 1983 yilinda
Kuzey Irakla, Türkiye'de hazirliklari baslayan 1984 yilinda da silahli çatisma sekline dönüsen pratik
faaliyetleri sürdürebilmek için adeta canlarini dislerine katan insanlardi. Bu insanlar, olaganüstü çabalar
sarf ederek APO'nun istedigi eylemleri gerçeklestirmislerdi. APO, Sam'daki lüks evinde sabahtan aksama
kadar tikinirken, bu insanlar günlerce magara kovuklarinda, kaya diplerinde açlikla pençelesmislerdi.



APO'da iyi biliyordu ki, kendisi; dagda hayatlarini feda etmeye hazir bu insanlarin yapmis olduklari
eylemler ile besili bir sigirin iskembesini andiran, koca göbegi ve gerizekâli çizgileri tasiyan surati, basinda
çikmis ve taninmistir. Gene çok iyi biliyordu ki; bu insanlarin katlettigi, kadin, çocuk, ihtiyar, asker,
polislerin haber olmasiyla ismini duyurmustur. Bu sayede kamuoyu, APO denen bir mahluktan haberdar
olmustur. Bir çogu, bile bile ölüme giderek APO'ya nam saglamistir. APO'nun yaptigi hiç birsey yok
mudur? Elbette vardir; APO, efendilerinden aldigi talimatlari ölüm kiskacindaki bu insanlara tehdit ve
baski ile uygulatmistir. Baska? Bir de saatlerce teyp karsisinda konusmalar yapmis, agzina geleni
söylemistir, küfür ve hakaret etmistir. Kime mi? Herkese! En çok da emrindeki elemanlarina. Bir
konusma içinde ayni seyi yüzlerce defa tekrar etmistir, kendisi gibi herkesi gerizekâli zannederek
konusmustur. Her konusmasi bir öncekinin tekrari olmustur. Tek yaptigi sey budur. Hakkini yememek
gerekir bir sey daha yapmistir APO... Isim ve olaylari bir baska kitapta açiklayacagimiz kadin
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 militanlardan seçtikleri ile yatmis, onlarla iliski kurmus, daha sonra onlari sadik bendesi ve hemsehrisi
HAMZA Kod adli Hasan BINDAL vasitasiyla uygun sekilde ortadan kaldirtmistir. APO'nun pezevengi
Hasan BINDAL'i kazayla öldüren PKK'nin en büyük savasçisi (!), akademi (!) komutani METIN Kod
adli Sahin BALIÇ'in basina gelenleri ilerdeki bölümlerde okuyacagiz.

    Evet, bu abuk sabuk konusmalar daha sonra baska kisilerce düzeltildikten ve yazi haline getirildikten
sonra kitap ve brosür seklinde yayinlanmistir. APO'da böbürlenerek; "Ben gecemi gündüzüme katarak
sizin için çalisiyorum." diyerek masum, ezilmis, emekçi rolü yapiyor. Aslinda en kabiliyetli oldugu konu
herkes tarafindan bilinmektedir; OTURDUGU YERDE GECE VE GÜNDÜZ KOMPLO TEORILERI
GELISTIRMEK!

   APO, kongreye katilanlara en acimasiz elestirileri yükleyip bunlarin önden gelenlerinin idam fermanlarini
beyan ederken; "Nasil olsa bu adamlar enerjilerini tükettiler. Bunlardan yararlandigim kadar yararlandim.
Iyi gitmeyen isleri bunlarin üzerine yikarsam ve bunlarin görevlerini yenilerine verirsem bir tasla iki hatta
birkaç kus vurmus olurum!" diye düsünüyordu. Bu seklide alt düzeydekilerin de ruhlarini oksamis
olacakti.

   Eskiler mizmizlanmaya, yaltaklanmaya basladilar. Yapmis olduklari fedakarliklari anlattilar. "Su kadar
eyleme katildik, su kadar adam öldürdük, su kadar adam kazandik, yeni isler planladik vb." demek
istediler. APO, tek tek cevap yetistiriyordu; "Senin üç eylemin neyi kurtarir? Sen bes adam örgütlemeyle
Kürdistani kurtaracagini mi zannediyorsun? Sen iki eylem plani yapmakla önder oldugunu mu
zannediyorsun?"

   içlerinden her birisi; "Her birimizin üç eylemi yüzlerce eylem ediyor. Bunlari kendine mal edip kral
kesiliyorsun, her birimiz üç-bes adam kazanip sana gönderdigimizde halk ordusundan bahsediyorsun"
diye-miyordu. Kimse bunlari açik açik dile getiremiyordu. APO, bu insanlarin artik birer posa oldugunu
anladigindan yüklendikçe yükleniyordu; "Eger
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 size sundugum onca imkâni degerlendirebilecek on tane adamim olsaydi simdiye kadar halkin yarisi



ayaklanmis, ülkenin önemli bir bölümü kurtarilmis olurdu. Sizler sansinizi kullanamadiniz. Bu isi
yürütemediniz birakin da bu isi gerçek ustalari gelip yapsin!"

   Bu konusmalar alt düzeydeki saf ve daha meselenin iç yüzünü kavrayamamis olanlarin yüregini kipir
kipir oynatiyordu. Iste yol açiliyordu. Kendileri de artik Merkez Komite Üyesi, Bölge Sekreteri, Eyalet
Sekreteri olabileceklerdi.

   Bu taktik; APO'nun gerçekçi olmayan hedeflerinin sürekli gündemde kalmasi, bunun için sürekli taze
kuvvet bulmasinin tek yoluydu. Eger gerçekten bir Kürdistan mücadelesi söz konusu olsaydi lider
kadrolar harcanmaz, kurumlasmadan dolayi kadrolarin istihdami sorun teskil etmezdi. Amaç farkli oldugu
için APO yapiyi daima canli tutmaya çalisiyor ve dogal olarak sürekli budama yapiyordu.

   Bütün bunlardan baska APO, kongre toplanacagi zaman AZMAN kod isimli sapik bir militani
kongrenin güvenlik sorumluluguna atadi.

   Kongredekileri baski altinda tutmak ve militanlari etkilemek için yapilan plan geregi; "Kontrgerilla
kongreyi sabote etmek ve Abdullah ÖCALAN yoldasi öldürmek amaciyla bölgeye gelmistir." söylentisi
yayildi. Söylentiye göre Kontrgerillanin bazi adamlari da örgüt içersine sizmisti.

   Ilk etapta kampta 10 militan ajan olmakla suçlanip kursuna dizildi. Daha sonra AZMAN denen sapik,
Suriye istihbaratininda yardimi ile Lübnan'in çesitli sehirlerindeki otel ve çarsilardan ele geçirdigi Türk
vatandaslarini toplayarak HELVE Kampina getirdi. Klasik Kontrgerilla ve ajan suçlamalarindan sonra bu
sahislar da kursuna dizildiler. Ardindan sira, Suriye'nin Sam ve diger sehirlerindeki Türk vatandaslarina
sira geldi. Böylece kongre öncesi ve sonrasi kongrenin yapildigi HELVE Kampinda yüzlerce insan
kursuna dizilmis oluyordu. Infazlar vahsi iskence seanslarindan sonra yapiliyordu. Eger bir gün HELVE
Kampi civarindaki çukurlara gömülen cesetler gün isigina çikarilirsa, bunlarin sayisi en az bes yüz
civarinda olacaktir.
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 Nihayet kongrenin resmi süresi sona erdiginde su kararlar alindi:

   - HRK isimli askeri teskilat kaldirilarak yerine ARGK (Artesa Rizgariya Gele Kürdistan- Kürdistan
Halk Kurulus Ordusu) kurulacak.

   - Askeri mücadelenin genel kurmayi olarak ARGK Konseyi kabul edilecek.

   - HELVE Kampi adi, degistirilerek Masum KORKMAZ Akademisi olacak. Kuvveti bir tabur çapinda
tutulacak.

   - Bir genel Koordinatör ve bunun yardimcisi durumundaki iki kisi Akademi Yönetimi adini alacak.

   - Bu Akademi PKK'ya ARGK'ya Askeri siyasi bilgiyle donatilmis(!) komutanlar(!) yetistirecektir.

 -Türkiye Kürdistan'inda faaliyetler yedi eyaletçe yönetilecektir. Bu eyaletler:

 1- BOTAN (Siirt- Sirnak- Uludere- B. Sebap- Hakkari - Van)

 2- GARZAN (Batman, Kurtalan, Sason, Bitlis'in bir bölümü)



 3- ORTA EYALET (Diyarbakir, Mus Bingöl, Elazig'in bir bölümü)

 4- SERHAD (Kars- Agri)

 5-DERSIM (Tunceli)

 6- MARDIN

 7- GÜNEY BATI ( Urfa, Antep, Adiyaman, Maras)

   Bu eyaletlerin altinda Bölge Komiteleri, Bölge Komitelerinin altinda ise yerel komiteler olacaktir.
ARGK savasçilari bu komitelerce yönetilecekler, eyaletlerde bir ya da iki hareketli ana birlik kurulacak,
diger yandan takim ve gruplar seklinde gerilla birlikleri bulunacaktir. Yerel komiteleri olacaktir. Her
bölgenin bir yada iki gerilla takimi ve gruplari her yerelin ise grubu kurulacaktir.
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   - Avrupa faaliyetleri ise artik tamamen ERNK adiyla, ayrica ülke içinde ERNK faaliyetleri de yine
mevcut örgütlenme hiyerarsisi içinde yürütülecektir.

   Kongrede bir yandan bu kararlar alinirken, diger yandan da APO'nun posasi çikmis eski gözdelerinin
isleri bitiriliyordu. Bunlar önce tasfiyecilikle suçlandi daha sonra orta yolcu olduklarina karar verildi. APO;
"Aslinda suçunuz agir, cezaniz ölüm ancak, sizlere yeni bir sans veriyorum. Bundan sonra örgüte yeni
katilmis bir eleman gibi sifirdan baslayacaksiniz. Tüm yetkileriniz ve güçlü konumunuz sifirlanmistir. Haydi
görelim sizi, kendinizi ispat edin!" diyordu.

 Kendilerini ispat edecek olanlar:

 - Duran KALKAN (ABBAS),

 - Kesire YILDIRIM (FATMA),

 - Selahattin ÇELIK (SELIM HOCA),

 -Abdullah EKINCI (ALI),

 - Ismet DOGRU (SADUN),

 - Ali ÇETINER (GÖZLÜKLÜ CAFER),

    - Ali ÖMÜRCAN (CEMAL) Isimli militanlardi. 1976 yilindan beri PKK ve APO'ya hayat veren bu
sahislar, artik birer posa idiler.

    Bunlardan Abdullah EKINCI, rezalete dayanamadigi için intihar etti. Kesire YILDIRIM, bir yolunu
bulup kaçli. Ali ÇETINER, Almanya'ya kaçip Alman polisine sigindi. Selahattin ÇELIK de Almanya ya
yerlesti. Digerleri yaltaklanarak ve türlü kiliklara girerek APO'nun bir gün kendilerini affedecegi günü
büyük bir utanmazlikla bekliyorlar.



    Intihar eden Abdullah EKINCI, 12 EYLÜL 1980 öncesi PKK'nin Siverek ilçesindeki askeri
sorumlusuydu. 1984 yilinda kurulan HRK'nin 5 kisilik yürütme komitesinde görev almisti. 21 MART
Silahli Propaganda birligi ile Semdinli baskinina katilmisti ve PKK'nin önde gelen Merkez Komitesi
üyelerindendi. PKK, bu sahislar ve daha önce
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 APO tarafindan hain damgasi vurularak öldürülenlerle PKK olmustu.

   PKK 3. Kongresinin flas adami ve APO'nun gözbebegi KÖR CEMAL kod isimli Halil KAYA'nin
yildizi iyice parlar hale gelmisti.

   KÖR CEMAL, BOTAN bölgesinde basta kadin ve çocuklarin öldürülmesi olmak üzere birçok
sansasyonel eylemi organize ederek gerçeklestirdigi ve sürekli PKK adini gündemde tuttugu için
Kongrede APO tarafindan taltif ve takdir edilen tek kisiydi. Yani KÖR CEMAL, APO'nun damizligi
olarak hep ön planda tutulmustur. Halil ATAÇ (EBUBEKIR) ve Cemil BAYIK (CUMA), yine her
zamanki gibi orta siralari muhafaza etmislerdir.

   Damizlik KÖR CEMAL, 4. Kongrede APO tarafindan hain olarak ilan edilecek ve "KÖR CEMAL
PRATIGI" deyimi, PKK literatüründe asagilayici bir deyim olarak yerini alacaktir.

 3. KONGRE SONRASI PKK FAALIYETLERI

   1986-87 Kisi boyunca APO bir yillik eylem perspektifini planladi. Her eyaletin sorumlulari, bu
perspektifleri kendi eyaletlerinin özgülüne indirgeyerek yillik plan hedeflerini saptadilar. Eyalet planlarini
yapanlar; yillik planlari üçer aylik, daha özgün planlar haline getirerek bahar, yaz, güz ve kis faaliyetleri
seklinde ayri ayri ele aldilar. Her üç aylik döneme de birer isim taktilar. Örnegin; "Ulusal Kahramanlik
harekati", "Kizil direnis harekati", "Özgür kaleler yaratma harekati", "Kurtulus Kuvvetlerinin
güçlendirilmesi harekati" gibi.

   APO ayrica, 1987 yilinda hedeflerin gerisinde kalmayi önlemek maksadiyla her alti ayda bir
çözümlemeler ile genel durum degerlendirmesi yapip kadrolara yön vermeyi kararlastirdi.

   Eyalet planlamalarinin pratik hedeflerinden biri de "BÎR PARÇA ÖZGÜR VATAN IÇIN" sloganina
hayat vermekti.
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    1984 yilinda, Semdinli civarinin kurtarilmasi, 1985 ve 86 yillarinda, Iran sinirindan Büyük Zap vadisine
kadar olan kismin kurtarilmasini planlamis olan APO, bu bölgenin kurtarilmasini 1987 yili içinde plan
hedefi olarak dayatiyordu. Bu dayatmanin temelinde, sürekli kaçip kovalamaktan bikan militanlarin
heveslendirilmesi yatiyordu. Militanlarin her biri de kurtarilmis bölgelerde birer kral olacaklarini
düsünüyorlardi. "BIR PARÇA ÖZGÜR VATAN" bütün eyaletlerde faaliyet planlarina alinmasina
ragmen, esasinda sadece BOTAN eyaleti için düsünülüyordu.

    Eylem hedefleri olarak çok çesitli hedefler seçilmistir. Ancak en önemli hedef; PKK'ya sempati ile
bakmayan, bir baska deyisle örgütün otoritesini kabul etmeyen asiret, kabile, aile, köy, mezralari kisaca,



tüm kisi ve kurumlari IBRET OLSUN DIYE ÇOK ACIMASIZCA SINDIRIP BOYUN
EGDIRMEKtir.

    Bu amaçla; her eyalet ya da bölge bahsedilen yapilan tahlil edecek ve PKK' ya düsman olanlar
belirlenecektir. Düsman olanlarin kadini, çocugu, genci, ihtiyari, hayvani, mali ezilip yok edilecektir.

    Tarafsiz durumda bulunanlar ise, IKNA-TEHDIT metodu ile kazanilacaktir. PKK'nin tehdit ölçüsü;
ikna edilmek istenen kitlenin içinden alinan rasgele üç-dört kisinin digerlerinin gözleri önünde kursuna
dizilmesidir. Bu durumda geri kalanlar derhal ikna(!) olmaktadirlar.

    Günümüzde insanligin yüzkarasi PKK=APO, bu yöntemlerle Güneydogu'da güçlenmistir. Iste bunun
için PKK'nin her talimati yerine getirilmekte, gençler kendilerinin ve ailelerinin korkularindan örgüte
katilmaktadirlar. Buna benzer uygulamalar antik çaglarda barbarlar tarafindan yapilmaktaydi. PKK,
barbar ikna yöntemleri konusunda tüm Kürtlere kendisini ispat etmis durumdadir. Devlet, vatandasini
barbar PKK'nin elinden kurtaramamaktadir. Bu durumda vatandas ne yapsin? Elbette PKK
desteklenecektir. Siz olsaydiniz ne yapardiniz?

    

   Bu yöntem, PKK'nin kurulusundan itibaren APO vampirinin basvurdugu bir yöntemdir. 1984 yilindan
beri açiktan açiga uygulanmaktadir. Bu yöntem giderek PKK'nin vaz geçilmez biricik mücadele yöntemi
haline gelmistir.

   1984 yilinda bazi militanlar APO'ya rapor yazarak; "Halil bizi desteklemek istemiyor, kimse bize
kapisini açmiyor, ekmek bile alamiyoruz." diyorlardi. APO, militanlarina gönderdigi cevabi talimatlarda
militanlarina söyle ögüt vermektedir; "BARZANI Irakla yönetime ilk baskaldirdiginda kendi asiret
fertlerinden baska destekçisi yoktu. Bu nedenle asiretinden 2000 seçme adamini yanina alarak Kuzey
Irak'i bastan basa dolasti, diger asiret ve kabileleri sindirdi. Birçok köyü yagmaladi, birçok insani kursuna
dizdi. Neticede otoritesini tesis etti. Hatta her köyden ve kabileden onlarca genci zorla alikoyarak süreç
-içersinde bütün Kuzey Irak'i kendisine bagladi. Yanina aldigi gençler zaman içinde çatismalarda öldüler,
komutan oldular, evlendiler yeni nesiller bunun için BARZANIye sempati duyar ve destekler. "

    Abdullah ÖCALAN bu cümleleri siraladiktan sonra, "Sizler BARZANI kadar da mi olamiyorsunuz?"
diyerek onlara neler yapmalari gerektigini anlatmis oluyordu.

    PKK 3. Kongresinin daha dogrusu Abdullah ÖCALAN'in diger bir karan da sudur:

    1987 yili basindan itibaren; GÖNÜLLÜ-YÜKÜMLÜ ve ZORUNLU Askerlik Yasasi yürürlüge
konacaktir. O güne kadar APO ve patronlarinin kafalarindaki planlara yetecek sayida militanin
toplanmasi saglanamamistir. Her ne kadar yalan dolan içerikli propagandalarin etkisiyle, yarinindan endise
eden bir yigin genci aglarina düsürüyor idiyseler de, ki bunlara gönüllü kesim deniyordu, bunlar ihtiyaca
cevap vermiyordu. Kaldi ki, bunlarin gönüllülügü de örgüte adim atana kadardi. Ondan sonra bunlarda
zorunlu askerlik yasasina tabi oluyorlardi. Yani giris serbest, çikis yasakti. Çikisin cezasi, hain damgasi ile
birlikte idam edilmekti.
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   APO yayinladigi talimatta kongre geregi olarak; "Bize bazi yurtseverler(!) katiliyor, bu gönüllü kesim,
ihtiyaca cevap vermiyor. Ayrica denetimimizdeki bazi köylerdeki taraftarlarimiza, mücadele için



yükümlülügünü yerine getir diyoruz bize katiliyorlar. Bunlarin katilimi da ihtiyaca cevap vermiyor. O halde
zorunlu askerlik yasasi geregince köyleri basip her aileden en az bir erkek ve bir kadini daga
kaldiracaksiniz. Bunlari dagda kisa bir egitimden geçirdikten sonra hizla savasa süreceksiniz. Böylece,
gücümüzün ve etki alanimizin kisa sürede gelistigini göreceksiniz." diyordu. Bu yöntem tam bir
ahlaksizlikti. Örgüte sempati ile bakmayan asiret ve kabilelerin köyleri basilacak, erkek ve genç kizlari
daga kaldirilacak, eylemlere sokulacak, bir daha kaçmalari mahkum ettirilerek önlenecek ve bunlarin bir
kismi çatismalarda ölecekler! Böylece akrabalik baglan kullanilarak insanlar hizmete ve PKK'ya katilima
mecbur edilecekler. Iste, PKK'nin çikarmis oldugu zorunlu askerligin mantigi budur.

   Yükümlü askerlik de pek farkli degildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yetisemedigi pekçok mezra
halki yasamak için, PKK militanlarinin atesli destekleyicileri oluyorlar, sonra da bunlarin hayatlari ipotek
altinda oldugundan örgütün bir dedigini iki etmiyorlar! Sonuçta yükümlü asker oluyorlardi. Iste bu
nedenlerle PKK, 1987 baharindan itibaren erisebildigi her yerde vahset boyutlarindaki terörü hissettirdi.
Bu vahset ortami içersinde 242 vatandas PKK saldirilarinda öldürüldü 115 vatandas da yaralandi.

   APO, Kongre kararlarini ülke içinde uygulamaya koymak, bunlari kendi adina denetlemek ve tüm
faaliyetleri koordine etmek için de kongre boyunca bir gözde haline getirdigi KÖR CEMAL'I
görevlendirdi.

   APO kongrede, faaliyetlerin giderek kirsal kesimde yogunlastigini ve bu faaliyetleri yürütenlerin de kirsal
kesim kökenli olduklarini iyi kavramisti. Köylüleri pohpohlamak için; "Bu savas sizin savasmadir. Bu
savasin savasçisi da komutani da sizler olmalisiniz. Pisirik durmayin, atik olun" diyordu. KÖR CEMAL'e
de bu anlayisin yayginlastirilmasi görevini vermisti. KÖR CEMAL' de zaten BOTAN daki katliam
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 çalismalarinin temelini atan kisi oldugundan BOTAN'dan baslayarak APO'nun talimatlarini uygulamaya
basladi.

 Birçok köylü kökenli elemani yönetici kadrolara getirdi.

   Bunun üzerine isler bir anda arapsaçina döndü. APO, taktik bir hata yapmisti. Bunu düzeltmek için tek
çare KÖR CEMAL'I (Halil KAYA) harcamakti. Tereddüt etmeden en büyük gözdesini; rakip
oldugundan, komplolar tertiplediginden, kontrgerilla ile isbirligi yaptigindan dem vurarak derhal kursuna
dizdirdi.

   PKK'nin 1987 yili boyunca estirdigi sivillere yönelik vahsi teröründen ürken ve 1985 yilindan beri
efendisinin sundugu olanak ve iliskileri kullanarak Avrupa kamuoyundan Kürtler için insan haklari(!)
dilenen Avukat Hüseyin YILDIRIM, bunalima girdi. O zamana kadar ERNK'nin Avrupa temsilcisi olan
bu zavalli avukat bozuntusu, her basin toplantisinda "PKK terörist degil bir ulusal kurtulus hareketidir,
Kürdistan 'da katliamlari PKK degil, Türk ordusu yapiyor." yalanlarini savunuyordu. Ama, 1987 yilindaki
eylemler artik herkesin gözünü açmaya baslamisti. Dolayisiyla bu avukat bozuntusu daha fazla
kivirtamiyordu. Avrupa'daki itibarina güvenerek Abdullah ÖCALAN'a; "Bu tür eylemler bizi Avrupa'da
zor duruma sokuyor. Bunlar belki zorunlu eylemlerdir ama hiç olmazsa parti üslenmesin" demek gafletine
düstü. APO'dan derhal idam fermani çikmisti. Avukat bozuntusu da hemen izini kaybettirdi. Birçok çirkin
ve alçakça olayin tanigi olan Hüseyin YILDIRIM, gerçekleri kamuoyuna açiklama cesareti gösteremedi.
Ancak; "Ben Kürdistan davasina inaniyorum, ama PKK yöntemlerini benimsemiyorum." diyebildi. Bu
açiklama, onun alet oldugu suçlarin kefaretini ödemeye elbette yetmiyordu. Çünkü gerçekleri açiklama
cesaretini gösteremiyordu. Galiba efendileri ona yeni bir yardimci rol vermislerdi. Demek ki, beceri



sahibiymis! PKK'nin hedefi haline gelmisti ama birtakim güçlerce korunuyordu.

   PKK terörünün kangren olmaya basladigi bu dönemde mevcut yöneticiler, biraz daha yetkinlestirilmis(!)
tedbirler paketi üzerinde düsünmeye baslamisti. Bizimkiler paketler hazirlayadursun çok sayida
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 gencin örgütçe kaçirilmasi, çok sayida Geçici Köy Korucusunun ailesine ve yakinlarina vahset
boyutlarinda katliamlarin düzenlenmesi sonucu BOTAN olarak isimlendirilen çok genis bir bölgede örgüt
elemani sayisinda hizli bir artis basgösterdi. Mevcut PKK gruplari da buna paralel olarak artiyordu. Artik
BOTAN bölgesinde 50 hatta 100 kisilik gruplarin rahatça dolasmalari söz konusu oluyordu. Bu
büyümede APO'nun gençlik asilari ve katliamlariyla mecburi askerlik yasasi önemli rol oynamisti.

   Bütün bunlara ragmen APO için; saglam, istikrarli, problemsiz bir yapi olusmuyordu. BOTAN
eyaletinde 1987 yili için eleman sayisi bakimindan hedefe belki yaklasilmisti fakat diger genel hedefler bu
yil da tutturulamamisti. "BIR PARÇA ÖZGÜR VATAN" hedefi çok uzakti. Ayni sey diger eyaletler için
de geçerliydi. Mardin Eyaleti sürekli kan kaybediyordu. Mardinliler bir türlü ayaklanmiyorlardi. Garzan ve
Orta Eyalet sürekli darbeler yiyordu. Serhad Eyaletinden birtakim sesler gelmesine ragmen gene de
yetersizdi. Dersim Eyaleti neredeyse tümden "Düsmana" teslim olacakti. Güneybati eyaletinde durum daha
acikliydi, giden gruplar bir türlü yerlesemiyordu.

  

    Herseye ragmen BOTAN'daki katliamlar, APO'yu uzun süre gazete mansetlerine misafir etmisti.
Yazar, çizer takimi sütunlarina onu konu etmekteydi. "SÖMÜRGE VALILIGI" yakistirmasiyla Bölge
Valiligi APO'ya siyasi itibar kazandirmis, Jandarma Asayis Komutanligi ÖZEL . SAVAS ORDUSU
olarak algilanmis ve bu sekilde malzeme olmustu. Avrupa'da propaganda imkanlari artarak APO'nun
ciddi bir güç oldugu kanaati yavas yavas yerlesmisti. APO genel sonuçlar yönünden memnundu. 1987-88
kisi için daha büyük planlar düsünmeye basladi. Mevcut gruplarin yöneticilerini tekrar Lübnan'da
toplayarak kis boyu onlari yeni görevlere hazirlamak ve hem de onlari takviye etmek için hazirliklara
giristi.
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 1988 YILINDA BOTAN BÖLGESINDE PKK' NIN ORDULASMA FAALIYETLERI

   1988 yilinin en önemli görevi, ARGK'nin örgütlenmesi göreviydi. Elde çok sayida birikmis eleman
mevcuttu ve bunlarin mutlaka uygun yerlerde kullanilmasi gerekiyordu. Iste bu nedenle, 1987-88 kisinin
her gününü degerlendirmek lazimdi. APO artik hiçbir çatlak ses duymak istemiyordu. Hersey mükemmel
planlanmali, kendisi yurt disinda da olsa bütün militanlar, APO yanibasindaymis gibi varligini hissetmeliydi.

   Bu maksatla her eyaletin sorumlulari günlerce kafa kafaya verip gerçekçi olmasa bile APO'nun hosuna
gidecek planlar yapiyorlardi.

   Bu planlar her sene yapilirdi. Genelde her sene eyalet ve benzeri kuruluslarin sorumlulari degismis



olurdu. Yeni sorumlular eski sorumlularin basarisizliklarini su sekilde izah ederlerdi: "Geçmis planlamalar
sagliksiz yapilmistir. Planlarda dogmatizm hakimdir: Sekilcilik vardir bu nedenle mevcut imkânlar çar-çur
edilmistir."

   Planlar bu sekilde elestirilirken pratik faaliyetlere de asagi yukari su elestiriler yöneltilirdi: "Parti önderligi
güçlü çözümlemelerle net perspektifler vermisti. Dünyadaki ve ülkedeki genel gelismeler lehimiz-deydi.
Sömürgeci TC'nin ekonomik, siyasi, askeri politikalari iflas etmisti. Tek yapilacak sey, azim ve kararlilikla
çok elverisli Kürdistan cografyasi kosullarinda halkimizin muazzam destegini mücadeleye seferber
etmekti. Bu, yapilmamistir! Yapamayanlar objektif olarak düsmana hizmet ettiler." Evet, PKK içinde bir
önceki sorumluyu bu sekilde degerlendirmek gelenek haline gelmistir. Çatismalarda ölen veya gizlice
kendisinin öldürttügü militanlara "Kürdistan Devrim Sehidi" diyerek resimlerini basip her yere asan
APO'nun hizmet anlayisi budur.

   BERXWEDAN, SERXWEBUN gibi dergilerde övücü yazilar yazdirttigi ölmüs militanlarin çok önemli
bir bölümü için, "Alçagin cesedi de bir seye yaramadi!" demesine çok kisi tanik olmustur.
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   APO'ya hos görünmek ya da gerçekten öyle bir görevi basarmak veya APO'nun anlattiklarinin etkisiyle
yeni plan ve programlarla Türkiye'ye giris yapanlar, ilk bir-iki ay çok hizli bir pratik sergilerlerdi. Sonra
yavas yavas gerçeklerle yüzyüze gelinir, ardindan elestirdikleri eski militanlardan daha yaygin bir tavir
yahut vurdumduymazlikla gününü gün eder. "Ne kadar yasarsam o kadar kârlidir" mantigi hakim olmaya
baslardi. Yilginligin yarattigi ruh haliyle intiharvari eylemler de sik sik söz konusu olurdu.

   Simdi 1988 yilinin planlamalarina; APO'nun nezaretinde hazirlanan Eyalet Planlamalari ve ulasmayi
amaçladiklari çok gerçekçi (!) hedeflerine kisaca bir göz atalim:

 - GÜNEY BATI EYALET PLANLAMASI

   Plan hedefleri; Engizek Daglarinda Eyalet karargahi kurmak, 5 tane bölge komitesi
(Elbistan-Pazarcik-G.Antep-Adiyaman ve S. Urfanin batisi) olusturmak, yüzlerce irili ufakli gasp, soygun
ve öldürme gibi eylemler gerçeklestirmek, tabur düzeyinde bir gerilla birligi kurmak.

 - DERSIM EYALETI PLANLAMASI

   Bir yigin laf ebeligi yapildiktan sonra yil sonunda ulasilmak istenen hedef söyle anlatiliyor; "Eyalette
planlanan hareket sonucunda, savasçi kadro ve kadro adayi olarak 750 kisilik bir güce ulasmayi
hedeflemekteyiz. Sonuçta; 3000-5000 kisi arasinda milis güce ve onbinlerce sempatizana kavusmus
olacagiz. Gerilla gücü olarak bir alay hedeflenmektedir. "

   Diger eyaletlerle ilgili olarak da bol bol kafa patlatilmistir fakat, BOTAN eyaleti biraz daha farklidir.
Abdullah ÖCALAN, BOTAN eyaletine farkli roller atfetmis oldugundan, BOTAN'in konumu bir eyalet
örgütlenmesinin üzerinde olagelmistir. Buna göre BOTAN Eyaleti; Parti (PKK), Cephe (ERNK), ordu
(ARGK) örgütlenmelerinin merkezi olacaktir. Bu yönüyle hem diger eyaletlerin pratikte sevk ve idare
merkezi olacak, hem de buralari takviye ve destekleme alani olacaktir. Ayrica BOTAN'daki Parti, cephe,
ordu örgütlenmesi diger eyaletlere
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 modellik yapacakti. BOTAN eyaleti, adeta kurulacak olan "Bagimsiz Birlesik Demokratik Kürdistan'in
prototipi olacakti. Partinin (PKK) iç merkezi burada üslenecekti. Cephe (ERNK) faaliyetlerine burada
yön verilecekti. Diger yandan Cephenin örgütlenmesi (Temsil ve yönetim -Iktidar gücü) gene burada
hayat bulacakti. Ordunun (ARGK) Askeri Konseyi (Genel Kurmay), burada üslenip savasi yönetecekti.
ARGK'nin ilk Gerilla Tugayi BOTAN'da, 1988 yili içinde insa edilecekti. Bütün askeri güçler bu Gerilla
Tugayinin kurulusunda yer alacakti. Bu nedenlerle BOTAN Eyalet sorumlulari, eyalet planlamalarini
yaparken plana, "BOTAN FETIH PLANI "ismini verdiler. Planlamayi yaparlarken de hedefleri daha da
büyüterek ordu kurulusunu TUGAY degil de TÜMEN düzeyinde baslatmayi kararlastirdilar. Kurtarilacak
bölgenin sinirlarini tüm BOTAN eyaletini kapsayacak sekilde genislettiler. Ayrica Lübnan'daki Mahsum
KORKMAZ Akademisine ek olarak kurtarilacak alanda bir HARP AKADEMISI kurmayi da planlarina
dahil etliler.

   Alani kurtarmak için ayni anda diger eyaletlerle koordineli olarak binlerce eylemi gerçeklestirip halk
ayaklanmasindan dem vurdular.

   Sorumlular, bu planlarini koltuklarinin altina alip hisimla faaliyet bölgelerine daldiklarinda eskiden beri
Türkiye'de bulunan gruplardan birçogu kendi aralarinda; "Bunlar APO'nun doldurusuna gelmisler!"
diyerek kendilerinin Türkiye'ye ilk girislerini hatirliyorlardi.

   Aslinda tüm bu samatanin bir tek nedeni vardi; yani bu islerde profesyonellesen APO, bu isleri daha
çok sunun için organize ediyordu; eylemlerde tikaniklik olmasin, her seye ragmen, her sart altinda
eylemler devam etsin. Amaç, sonuç ne olursa olsun eylemler kesilmesin. Güneydogu'da eylem sahalari
disinda kalan sahalar da etkilensin, ulasilamayan ova kesimleri, sehirler etkilensin, eylemler konusulsun;
ögrenciler, gençler, issizler, yarinindan endisesi olan olmayan herkes, örgüte sempati duyanlar ve
duymayanlar ve tüm kesimler bu eylemleri konussun.

   Bu sekilde sehirlerde yiginla problemli insan devlete inat, ailesine inat çevresine, arkadasina, düsmanina
inat PKK'ya sempati duysun!
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   Bunlar giderek eylemlerden cesaret alsin, devletin güvenlik kuvvetlerinin aczini görsün! Kipirdasin,
korksun gitsin. Yani, esas potansiyel harekete geçsin. Geçsin ki; bu sekilde ufak bir müdahale ile onlar
açlik grevi, yürüyüs, kepenk kapatma eylemlerine çekilebilsin.

   Silahsiz (!) masum (!) olan bu insanlar güvenlik kuvvetleriyle karsi karsiya gelsin, içlerinde ölen yada
yaralanan olursa bütün Türkiye ve dünya ayaga kalksin, bu sekilde devletin eli kolu baglansin ki; devlet
korktu, geri adim atti denilebilsin.

 Iste, APO bunun için ille de eylem diye yirtinmasinin nedeni budur!

   Yillardir agadan, eskiyadan, düsmanindan korkmus, sosyo-ekono-mik problemlerle bunalmis, ezik,
birçok rahatsizligi bünyesinde toplamis bu insanlarin duygularini kullanmak için müthis bir tahrik
gerekiyordu. O da sürekli eylemdi. Bu sekilde PKK halkin destegini arkasina almis siyasal bir güç
olabilecekti. Bundan özellikle; batili kamuoyu etkilenecek, bazi uluslararasi kurum ve kuruluslar
Türkiye'den hesap soracakti. Sonra ne olacakti?



   Sonra, APO bekleyecekti, hem de bazi güçlerin elinde etkili bir koz olarak, sadece bekleyecekti.
Tabiidir ki; eylemlere devam ederek, hem de daha pervasizca...

   Iste APO'nun taktiginin özü budur. Yoksa APO; bir ordu kuramayacagini, kurtarilmis bölgeler
yaratamayacagini çok iyi biliyordu. Bilmeyenler zavalli saf çobanlardi. "

   APO'nun yaptigi; bazilarini sürekli tasfiye etmek, sürekli asilama yapmak, yapiyi sürekli dinamik tutmak,
sürekli atak, arzulu ve istekli olmasini saglamak, görevleri bakimindan doyuma ulasanlari öldürtmek,
bunlari öldürtürken de komplo teorileri üretmekti.

   1988 yili basinda uygulamaya konulan eyalet planlarinin hiç biri hedefine ulasamadi. Ama ne çikar?
Önemli olan APO'nun zihnindeki hedeflerdir. Doldurusa gelmis, hayalci, maceraci birtakim zavallilarin
hedeflerinin ne önemi olabilirdi ki?
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   1988 yilinda önemli olan sürekli kan dökmekti. Kimin kaninin aktigi da önemli degildi. Dökülen kan;
güvenlik kuvvetlerinin, ihtiyar köylünün, kundaktaki bebenin ya da yillarca APO'ya hizmet eden bir
militanin olabilirdi. Yeter ki kan dökülsün, yeter ki sürekli olsun!

   APO; "Gerilla mücadelemizi biraz gelistirdik, düsman zaafa düstü. Gerillamiz tikanirsa biz zaafa düseriz.
Mücadele, halk, örgüt diye birsey kalmaz" diyordu. O'na göre belirleyici olan kan dökmekti.

   1988 yilinda 104 vatandas PKK tarafindan öldürülmüs, 34 vatandas yaralanmistir.

   Evet, 1988 yili eylem hedeflerine ulasilamamisti, ama yine de APO'ya umdugundan da çok seyler
kazandirmisti. Sürekli basinin mansetlerindeydi, radyolar ve TV kendisinden bahsediyordu, dis basinda
adindan söz ediliyor, kendisinin gizli destekçileri açik destek verme -çabasina giriyorlardi. Artik kendisine
siyasi bir kisilik yakistirilmisti ve PKK isimli çetesi siyasi bir güç olarak lanse edilir hale gelmisti.

   Türkiye'de bazi çevreler bu gelismeleri; siyasî, ekonomik ve sosyal bir ikbâl temin etmede basamak
olarak kullanmaya baslamislardi.

   Bir çok aydin (!) Kürt konusunda akil isportaciligi yapmayi demokratlik ölçüsü olarak kullaniyordu.
Eskiden komünizm bezirganligi yapanlar, simdi Kürtçülük bezirganligina soyunuyordu.

   Birçok profesyonel yayinci, "Doguda para eder, itibar getirir" diyerek Kürtçülüge soyunmustu. Bazi
siyasi gruplar, Kürt pazarini kapma yarisina girmislerdi. Dogu ve Güneydogu'da feodalite artigi birtakim
adamlar, Kürtçülük satarak gelecek ve mevki kapma telasi içindeydiler. Mürekkep yalamis birtakim
kisiler, "insan haklan" adi altinda ayrimci Kürtçülügün hamisi durumuna gelmislerdi. Iste bütün bunlar
APO'nun kazandigi seylerdi. APO elbette kazanacakti, çünkü; Devlet, ikibuçuk eskiya dedigi eli silahli
adamlari dört yildir ortadan kaldiramamisti.
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   Yurt disinda da bu isi tezgahlayanlar "Kürt halkinin koruyuculugu" na soyunmuslardi.



   Bilindigi gibi Saddam HÜSEYIN, basta Fransa olmak üzere; bir çok bati ülkesinden ve Sovyetler
Birligi'nden satin almis oldugu kimyasal silahlarla Kuzey Irak HALEPÇE kentinde bir katliam düzenledi.
Onbinlerce Kürt, bu silahlardan korkarak Türkiye'ye sigindilar. Türkiye, bu insanlari ekonomik
imkanlarini zorlayarak koruma altina aldi ve gücü yettigi kadar agirladi. Batililar bu tür olaylara dolayli ve
dogrudan bilinçli bir sekilde sebebiyet verirler. Sonra da Kizilhaç'lari, Birlesmis Milletler fonlari devreye
girer veya kendileri, ülkeleri adina yardim gönderirler; felaketzedelerin yaralarini timsah gözyaslari
dökerek sararlar, böylece dünya ve kendi kamuoylarina sirin ve demokratik görünürler.

   Para koparmak amaciyla zehirlettikleri, katlettirdikleri Irak Kürtle-rinden sag kalanlarin Türkiye'ye
siginmalari üzerine Türkiye'yi zor durumda birakmak için geleneksel yardimlarini(!) bu sefer
esirgeyiver-diler.

   Bu yetmiyormus gibi türünün evrimde geç kalmis son örnegi olan

 etkili bir "Madam"i Türkiye'ye yolladilar. Gençligini ve güzelligini

 "insan haklarina" vakfetmis olan bu yaratik, Türkiye'deki Kürt

 siginmacilarin içler acisi durumundan dem vurmaya basladi. Siginmaci

 kamplarinda beygir satin alir gibi agiz ve dis kontrolü yaparak ülkesine

 götürecegi damizliklar seçmeye basladi, Kürt anasi rollerini oynadi.

 Bizim ar damari patlamis sarlatanlarimiz da bu "Madam "a alkis tuttular.

 Içlerinden bir tanesi bile çikip da; "Behey kansiz! Üç kurus için bu

 insanlari zehirletenler sizler degil misiniz? Hangi suratla böyle bir

 teftis-ziyarete cesaret edersiniz? Ayni seyleri bizler yapip da arkasindan

 sizin ülkenize bizden bir yetkilinin, birakin ülkenize gidip yavuz hirsizlik

 yapmasini, kendi memleketimizi bize dar ederdiniz. Yalniz siz degil,

 bizdekiler, bizim kompleksliler bize yeterdi. Kimbilir ne taskinliklar, ne

 çilginliklar yaparlardi!" diyemedi.
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   Iste, APO böyle bir toplumu kullaniyor. Iste, yavuz hirsizlar APO'yu böyle bir toplumun üzerine
sürüyorlar. Iste, APO bu nedenle hep kârli çikiyor, ne yapsa yanina kâr kaliyor.

 1989 PLANLAMASINDA ÖNGÖRÜLEN HEDEFLER

   Abdullah ÖCALAN, üst düzey elemanlarina 1989 yilina ait plan hedeflerini dikte ettirirken örnek
olmasi açisindan BOTAN Eyalet Planlamasini kendisi yapti. Yani, PKK diliyle "Perspektifler sundu"



   Yine her zamanki gibi siyasi bir degerlendirmeden sonra planlamanin önemine degindi.
Ayrica,geçmisteki mücadelenin yarim yamalak da olsa büyük basarilar elde ettigini vurguladi.

    "Botan da ajan muhbir yapinin dagitilmasi kesinlesmistir. Partimizin otoritesi egemendir" buyurdu.
Geçmiste yapilan katliam ve eylemlerin önemini böylece belirtmis oluyordu.

   Elde birikmis çok sayida insandan azami faydayi saglayabilmek için; "Diger eyaletlerde salt gerilla
mücadelesi dogru iken Botan Eyaletinde artik Hareketli Savas'a basvurmaliyiz. 1990 yili Parti Kongresi,
kurtarilmis Botan topraklarinda yapilmak zorundadir." diyerek militanlari yeniden doldurusa getirdi.
Onlarin gerçeklesmesi asla mümkün olmayan bu hedefler için yirtinircasina mücadele etmelerini istiyordu.

   Tabii önce tozpembe bir tablo çizerek, bu hedeflerin mümkün oldugunu kabul ettiriyordu.

   APO perspektiflerine devam ediyordu; "Hareketli savas birligi büyüktür. Gerillanin tersine düsmani imha
etmeyi hedef alir. Bu nedenle Botan 'da yalniz gerilla degil hareketli birlikler de insa edilecektir. Onun için
dönem artik düsmanin imha edilecegi dönemdir."

    "Botan 'in özgürlestirilmesi ancak, diger alanlardaki yaygin gerillanin destegiyle mümkündür. Aksi
taktirde düsman tüm gücünü Botan 'a yigar."
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   BOTAN'daki hareketli birliklerin, hareketli savasi sürdürebilmesi

 için sunlari planlamaktadir; "BOTAN'da bir tümen gücü ile ise

 koyulacagiz. Mevcut gelismeler bir gerilla tümeninin insasini zorunlu

 kilmaktadir. Bu Tümenin iki tugayi BOTAN'da, bir tugayi da diger

 eyaletlerde olacaktir."

   Böyle bir hedefi ortaya koyan APO, kadro için gerekli olan personelin temini içinde sunlari salik
vermektedir; "Madem böyle bir güç gerekiyor, o halde artik 15-25 yas arasi gençler ihtiyacimiza cevap
vermez. Bütün halki genç-ihtiyar, kadin-erkek saflarimiza çekmeliyiz. Bunun için ana birliklerimizle ,Alay
düzeyindeki gerilla güçlerimizle düsmana saldiracagiz. Düsman Taburlarini, bölüklerini, karakollarini imha
edecegiz. Büyük çapli pusular kuracagiz. Bize düsman olan asiretlere operasyon seklinde planli saldirilar
ile imha eylemleri gerçeklestirecegiz. Yani yeni savas tarzimiz bu olacaktir. Böyle olunca artik köylerin ve
köylülerin yerinde kalmasi, eski yasamlarini sürdürmeleri düsünülemez. Savas ortami toplumu dogrudan
etkileyeceginden taraftarlarimizin çogu mecburen daga çekilmek zorunda kalacaklardir, hem de bir daha
inmemek üzere... Böyle bir taktikle yavas yavas tüm halki savasin içine çekebiliriz. Bu sayede sayimiz
hizla aratacak savasimiz tam bir halk savasina dönecektir."

   Degerli okurlar; bu tam bir provakasyon mantigidir! Bu, resmen bir halk düsmanligidir! Bu, insanin
yasama hakkina tecavüzdür!

   Aslinda APO her sözünde, her cümlesinde bu karanlik niyetini açiga vuruyor ama anlayan kim? Ne
görevliler ne de halk anliyor!



   Bereket versin ki; bu hayali hedefler 1989 yilinda gerçeklesmedi. Fakat tahribat olmadi mi? Elbette ki
oldu: Insanlar öldürülmedi mi? Hem de en vahsi sekilde öldürüldüler. Çesitli provakasyonlar tertiplenmedi
mi? Bu provakasyonlara Türk Basini ve aydinlan alet edilmedi mi?Hep böylesi günler için pusuda
bekleyen, istismarciliktan baska satacaklari bir seyleri olmayanlar, koro halinde seslerini yükseltmediler
mi? Bunlar dün yasanan olaylardir ve hepsi hafizalarda canliligini korumaktadir.
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   1989 yilinda meydana gelen olaylarda 174 vatandas PKK tarafindan öldürülmüs 73 vatandas da
saldirilarda yaralanmislardir.

   APO'nun perspektifini çizdigi ve sorumlularca daha da abartilarak sonuçlandirilan Eyalet Fetih Planlan
ne BOTAN'da, ne de diger Eyaletlerde tutmadi. Ama istenen alinmisti. Bu militanlar dag kosullarinda
ancak bu kadar sagilabiliyordu. 1990 yilina girerken yeni bir budama ve gençlik asisi gerekiyordu. O
halde, bunun parti içi zemini hazirlanmaliydi. Apo, mantiki zemini hazirlamaya basladi. BOTAN
Eyaletindeki üst düzey kadrolari elestirmeye basladi. Söyle diyordu; "Sözüm ona ordu kuracagiz diye on
tane keçiyi güdemiyeceklere elli tane adam teslim etmisler. Bir tas çorbayi kotarmaktan aciz birine bölge
sorumlulugu vermisler. Esekler bile sizlerden daha akillidir, dur dedin mi durur, yürü dedin mi yürür."

    "Bir de söyle yapacagiz, böyle dagitacagiz diye söz veriyorsunuz. Söz verip de yerine getirmemek
alçakliktir. Ancak düsmanlar ve hainler bize karsi sahtekarliklara basvurabilirler. Sözlerini yerine
getirmeyenlerden Parti adina, cephe adina, ordu adina hesap soracagiz. Biz bu hesabi sormazsak tarih ve
halk bizden hesap sorar."

   BOTAN'da faaliyet gösterenler ve basta sorumlulari, affedilmez suçlar islemislerdi.

   Ya diger eyaletler? Onlarin suçu daha da agirdi. Affedilecek yanlari hiç yoktu.

    APO; "GARZAN eyaletindeki sorumlular bir yildir yatiyor, yalniz kendisi degil emrindeki onlarca
kadroyu da yatiriyor ve bunlari azar azar düsmana teslim ediyor. Bu alçakliktir, bu düsmanla isbirligi
yapmaktir." diyerek öfkesini çok açik bir sekilde dile getiriyordu.

   Bu eyaletin sorumlusu olan sahis daha sonra bir çatismada öldü. Öldükten sonra da APO tarafindan
"Kahraman Sehit" ilan edildi. Böylece militanlardan ne istendigi açiga çikiyordu. Istenen ölümdü! Çünkü
kan ticareti yapiliyordu, gerçek olan buydu.
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   DERSIM eyaletinin sorumlularini elestirirken; "Orada, o sahada "Kisla Kültürü" egemendir. Dolayisiyla
sorumlular Türk askeri kültürünün etkisiyle kisa sürede burada aldiklari egitimi unutup esas özlerine
Kemalizm'e dönüs yapiyorlar. Orada devrimi gelistirmek istiyorsak önce o beyinleri parçalamamiz,
dagitmamiz gerekiyor." diye bagiriyordu.

   Zaten APO, öteden beri DERSIM Eyaleti olarak adlandirdigi Tunceli-Elazig Erzincan ve civarlarinin
elemanlarina istedigi biçimi verememisti. Buralarin insanlari, hep erken uyaniyorlardi. Bu nedenle, bu
insanlari "Kisla Kültürü" ile yogrulmuslar olarak niteliyordu. Halbuki, planlamalar yapilirken; " DERSIM



Eyaleti, BOTAN' dan sonraki ikinci önemli eyaletimizdir. Oradan çok seyler bekliyoruz." diyerek eyalet
sorumlularini bir hayli pohpohlamisti. Ama sonuçlar istedigi gibi çikmayinca gerçek düsüncelerini açiga
vurup kinini kusmaktan geri kalmiyordu.

   MARDIN Eyalet planlamalari yapilirken ve diger konusmalarinda hep "Mardin'in büyük yurtsever
potansiyelinden, büyük kitle desteginden" bahsederdi. Ancak, 1989 yilinda Mardin'den de fazla ses
çikmayinca su degerlendirmeyi yapti; "Mardin'in toplumsal sekillenmesi geregi aga ile köle hep birlikte
olmustur. Aga emretmistir köle emirleri yerine getirmistir. Iste Mardin'deki militanlarimiz da bu yapiyla
bütünlesmislerdir. Sorumlular aga, digerleri köle rolünü üslenmistir. Sorumlu yatmistir. Emrindekiler köle
gibi sorumluya hizmet etmislerdir. Sonunda devrim ve mücadelesi unutulmustur. Binbir emekle hazirlayip
konumlandirdigimiz gücümüz Mardin 'de agir darbeler yemistir."

   Bereket versin ki buranin sorumlulari yurt disina çikmamistir. Aksi halde APO tarafindan en agir
ihanetçi-komplocu, MIT ajani gibi damgalari yiyip günlerce iskence gördükten sonra kursuna dizilmeden,
simdilik kurtulmus gözüküyorlardi. Bir süre sonra bu sorumlular da çatismalarda öldüler.

   APO hemen agiz degistirip hepsini "Büyük Kahramanlar" ilan etti. Çünkü onlarin yakinlari, akrabalari ve
tüm sülaleleri APO tarafindan kullanilacakti.
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   ORTA EYALET için daha vahim seyler söyleniyordu. Bu eyaletteki-ler 1989 yili boyunca hiç birsey
yapmamislardi. O halde geçmiste ne kadar hizmeti olursa olsun, ne kadar büyük fedakarlik yaparsa
yapsin eyalet sorumlusu, mutlaka "Komplocu ve hain"di. APO'nun mantigi buydu ve bu mantigi
belgelemek için bir çok senaryo uyduruyordu. Diyordu ki; "Bölge sizmalara çok müsait. Orada örgüte
katilimlarin içinde çok sayida MIT ajani vardir. Dolayisiyla Orta Eyalette sorumlulugu MIT ele
geçirmistir." Evet, bu kadar çilginca düsünebiliyordu. Çare olarak da; "Bir grup gitsin oradaki eyalet
sorumlusunu yakalayip getirsin, karsi koyarsa öldürsün. Grubuyla birlikte karsi koyarsa grubunu da
öldürsün!"

   Iste, zor sartlardan, imkansizliklardan dolayi bir süre eylem yapamayan örgüt elemanlarina APO'nun
bakis tarzi böyledir.

   GÜNEY BATI EYALETI'ni de bu tarzda elestiriyordu. Fakat SERHAD Eyaletine biraz daha degisik
yaklasiyordu. Orayi simdilik daha fazla ön plana çikarmak istemiyordu. Yakin çevrelerine sunlari
fisildiyordu; "Bildiginiz gibi kurtarilmis bölgeleri geri cephelerden aldiginiz destekle sinir eyaletlerinde insa
edecegiz, eger bir gün Ermenistan bagimsizligina kavusursa iste, biz de o zaman muazzam bir Ermenistan
geri cephesine kavusacagiz, büyük destek görecegiz."

   APO, SERHAD Eyaleti-ERMENISTAN iliskisini hep gizli tutmustur. SERHAD Eyaletinin tarihi
misyonunu oynamasi için daha biraz zamana ihtiyaci vardi.

   Bu elestirilerden sonra, üst düzeydeki kadrolarda 1989-90 kisi içerisinde büyük bir tasfiyeye gidildi.
Bazilari kis toplantisina gitmedi, bazilari kaçti, kimisi APO'nun kokmus ayaklarina kapanip af diledi. Af
dileyenlerden birisi de BOTAN Eyaleti sorumlusuydu. Bu sahis, BOTAN kod adli Nizamettin TAS idi.
1988 yili sonunda kampa gidip af diledikten sonra M. Korkmaz Akademisi'nin genel koordinatörlügü
görevi verildi. Bir süre sonra bu görevde basarisiz kaldigi belirtilerek, halâ dagda yasadigi "bilinçli



tasfiyecilik"; sürdürdügü gerekçesiyle üç aylik bir tecrit cezasina çarptirildi. Bu cezayi almasini saglayan
diger bir
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 neden de; Botanla beraber Türkiye'de faaliyet gösteren sahislarin, kendilerini kurtarmak için akla gelecek
her türlü suçlamayi yapmalariydi. Bu kisilerin basinda da Parmaksiz ZEKI kod adli Semdin SAKIK
geliyordu. Yani; P. Zeki, Botan'in sirtina basarak kendisini kurtardi ve tekrar Türkiye'ye gönderilerek
merkez komite ve askeri konsey üyeligi verildi.

    Botan, tecritte iken kurtulmanin yollarini aradi ve Apo'ya sayfalarca özelestirici raporu yazarak
kendisini affettirmeye çalisti.

    Botan tecritte oldugu sirada Akademi koordinatörlügüne, 1990 yilinda Apo tarafindan öldürtülen Sahin
BALIÇ (Metin) getirildi. Botan daha kurnaz oldugu için Metin'in sirtina basarak kendisini tecritten
kurtarmayi basararak tekrar yönetime getirildi. Kamp yönetimindeki diger kisiler içerisinde, kisa sürede
ayak oyunlari gelistirerek bazilarinin cezalandirilmasini sagladi. Böylece; Metini de kendisinin eski
durumuna düsürünce, (Metin, daha sonraki egitim devresinde tekrar affedilerek koordinatörlüge getirildi)
koordinatörlük yapacak tek kisi olarak görüldügü için, yeniden bu göreve getirildi. Bu görevde iken de,
ayak oyunlarina devam ederek; ne kadar basarili oldugunu Apo'ya gösterdi ve "BOTAN FATIHI" olarak
yeniden görevlendirildi ve 1989 yilinda ARGK komutani (Genel Kurmay Baskani) ve Botan Eyalet
sorumlusu olarak Türkiye'ye gönderildi. Ekim 1989 yilinda gerçeklestirilen "I. Ülke içi Konferans"a bu
sifatla gönderilince Semdin SAKIK (Parmaksiz ZEKI), büyük bir tepki göstererek konferansa katilmadi
ve adamlarini kamyona doldurarak Diyarbakir-Mus bölgesine gitti. Halen bu bölgede halk arasinda
"SEMO AMCA, SEMO AGA" olarak bilinir. (Apo'nun talimatlarini dinlemedigi için 1990 yili Kasim
ayinda hakkinda idam fermani çikarilmisti. Ancak; Apo'nun, Parmaksiz Zeki'ye o bölgede ihtiyaci oldugu
için, sonradan uzlastilar.)

    Nizamettin TAS (Botan), yeniden basarisiz gösterilerek APO tarafindan cezalandirildi ama Apo'nun
ona ihtiyaci oldugu için; bu ceza, ölüm cezasi olmadi.

 Yukarida da belirttigimiz gibi; bu sahsa APO zamaninda BOTAN
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 FATIHI ismini de takmisti. Çünkü gerçekten çok sapikça eylemler düzenliyordu. Demek ki; APO, bu
sahista birazcik daha ümit görmüs olacak ki, kampta ufak bir göreve getirip daha da bilenmesi için zaman
tanindi.

    1990 yilinin plan ve diger hazirliklari APO'nun talimatlariyla daha çok Kuzey Irak ve Iran'da yogunlasti.
Suriye ve Lübnan'da egitim görenlerde hazirliklar yapanlar vardi. Bu seferki çalismalar çok daha siddetli
yürütülüyordu. PKK 4. Kongresi 1990 yilinda yapilacakti ve ortada henüz bir kurtarilmis bölge yoktu.
BOTAN'da, Tümeni bir yana birakin Tugay ya da Alay çapinda bir birlikten bahsetmek mümkün degildi.

   Ancak, geçen zaman süresi içinde yani 1984 yilindan baslayarak Dogu ve Güneydogu Anadolu 'da çok
büyük bir terör, sindirme-kaçirtma, yok etme faaliyeti yasanmisti. Birçok insan canini ve namusunu
korumak, kurtarmak için evini, topragini, hayvanini, her seyini terk ederek bölgeden kaçmisti. Bu



olaylardan Türkiye'de etkilenmeyen kalmamisti. Tüm Türkiye'de bu konuda resmi ve sivil çevrelerde çok
çesitli düsünceler olusuyordu.

   Herkes aklina, mantigina, algilama düzeyine ve çikarlarina göre bir sonuç ortaya atiyordu. Türkiye'nin
Güneydogusunda neler oluyordu? Bunun sonu nereye varacakti? Devlet neler yapiyordu, hükümet ne
düsünüyordu? Güvenlik Kuvvetleri niçin bu hadiseleri bastiramiyor, örgütü niçin yok edemiyordu?
Hadiselerin özü neydi, boyutlari ne kadardi? Daha bir yigin soru sorulmaya baslanmisti. Bu sorular ister
istemez zihinlerde olusuyordu.

   Aydinlar, çesitli siyasi ve sosyal çevreler, gruplar içinde ayni sorular gündemdeydi. Neler oluyordu,
nereye varacakti, neler yapiliyordu ve neler yapilmaliydi? Bu gibi sorulara genellikle olaylarin özünden
habersiz, tamamen sübjektif yaklasimlarla cevap verilmeye çalisiliyordu. Herkes bir tarafa çekiyordu,
kamuoyu sürekli yaniltiliyordu.

 Yöre halki zaten her an, her.saat etkileniyor ve terörle içice yasiyordu.
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 Bir takim güçler yillardir bunu bir yasam biçimi olarak o insanlara layik görmüstü. Örgütün sik sik
ugradigi evlerinde örgütçüden çok örgütçü kesilerek yasamlarini sürdürmeye çalisiyorlardi.

   Halk, köylerine gelen örgütçüleri gördüklerinde; "Gözümüz yollarda kaldi, insan bizi bu kadar ihmal
eder mi? Emrini söyle" diyerek yaltaklaniyordu. Köylere devlet kuvvetleri geldiginde; "Allah devlete zeval
vermesin, nedir bu PKK'dan çektigimiz? Isimize asimiza ortak oldular. Bizi bu beladan bir an evvel
kurtarin!" diyorlardi.

   Evet bu tavir iki yüzlülüktür. Hadiseler, bu insanlarin ikiyüzlügü yasam biçimi olarak seçmesine sebep
olmustur. Kutsal degerler ortadan kalkmis bir can telasi almis basini gitmektedir. Her iki tarafa da ne
saglam dost ne saglam düsman olamamaktadirlar.

   Örgütün dogrudan yetisemedigi, fiili baglanti kuramadigi yerlerde durum-daha degisikti. Mütevazi
insanlar, isinde gücünde olanlar çesitli yönlerden etkileniyorlardi. Tipki batida oldugu gibi...

   Ama, basibos insanlar, sorunlular, issizler, idealist gençler ve genç ögrencilerin durumu baskaydi. Onlar
olaylarin daha çok film ve roman konusu gibi idealize edilmis yönlerine ilgi duyuyorlardi.

   Onlarin ilgi duydugu çatisirken ölmek, ölümün soguk nefesini her an enselerinde hissetmek degildi.
Onlarin ilgi duydugu, aç karnina- kaya diplerinde, yagmur ve kar altinda titremek, sirtinda onlarca kilo
yükle saatlerce günlerce dag bayir yol yürümek de degildi. Hele yillarca kendini parçalarcasina insanüstü
bir gayretle APO'nun her dedigini yaptiktan sonra aniden ajan, hain, komplocu damgasi yiyip kursuna
dizilmek hiç degildi.

   Bu tür olaylarda insani bir meziyeti, toplumun emrine verebilecek bir becerisi, bir hizmeti olmayan ve
ayni zamanda hep önde görünmek isteyen ve bu yüzden cahil, tecrübesiz insanlarin duygularini sömürerek
siyasi bezirganlik yapan birtakim kisilerden meydana gelen gruplar, topluluklar türer. Bu gruplar örgütle
hiç bir resmi bagi olmadan, örgüte ilgi duyan genç, issiz ve sorumlularin cehaletini istismar ederek laf
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 ebeligi ile ucuz kahramanlik pesindedirler. Bunlar örgüt kosullarinda iki gün daglarda dayanamazlar. Ama
kitleleri örgüt adina igfal ederler. Kitle, böylelerini bastaci yapar, peslerine takilir. APO; bunlarin gerçek
durumlarini bilir, onlari idare eder, çünkü sonuçta kendisinin yapamadigi, esas ve son görevi bunlar
kendiliklerinden üstlenmislerdir. Böylece karsilikli olarak birbirlerini kullanirlar.

   Bu günlerde ilgililerin nedenini bir türlü anlayamadigi çok küçük çapli örgüt disi halk eylemleri de söz
konusu oluyordu. Aslinda bunda anlasilmayacak birsey yoktu. Yöre insani basini takip ediyordu, yabanci
radyolari; BBC, Amerikanin Sesi gibi radyolari dinliyordu. Televizyondaki Filistin Intifadasini, diger
ülkelerdeki sokak gösterilerini ve çatismalarini hep takip edip etkileniyordu. Sonra da denemesini
yapmaya çalisiyordu!

   Kendisine erisilmez olan, ancak agasinin, patronunun, asiret reisinin

 kisaca; "Büyük adamlarin" muhatap oldugu subaya, polise tas atiyor,

 bagiriyor, küfrediyor ve hayret, kendisine hiç birsey olmuyordu. Hala

 hayatta idi ve yasiyordu! Demek ki, bu isleri basaracak bir adamdi!

   Bu yürüyüs ve taskinliktan yapanlari televizyondan ve basindan izledik. Resimlerini gördük. Askere ve
polise tas atanlarin gözlerinde kin degil daha önce belirttigimiz gibi saskinlik ve simariklik vardi. Bu onlarin
kisiliklerini ve anlayislarini ele veriyor. Ama bu hep böyle mi devam edecek? Iste orasini zamana
birakalim.

   Kis boyunca iddiali bir sekilde hazirlik yapan, planlar gelistiren hedefler tesbit eden ve bunlara uygun
düzenlemeler yapan PKK örgütü; "Bahar Atilimlari" için Iran'dan, Suriye'den, Iraktan Türkiye'ye giris
yaparlarken; daha önce çokça hayallerini kurduklari, propagandasini yaptiklari fakat daha ilerki yillarda
olabilecegini umduklari halk eylemleri, CIZRE ve NUSAYBIN ilçelerinde patlak verdi. Çevredeki PKK
militanlari yetisebildikleri oranda olaylarin içine daldilar, dizgin-leri ele almaya çalistilar. Olaylara hemen bir
isim bulundu; "SER1HIL-DAN"!
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   Maksatlari olaylarin daha da büyümesini, uzamasini ve çevreye yayilmasini saglamakti, bunu da kismen
basardilar. Olaylarda kendi-ligindencilik agir basarken bazi derneklerin, siyasi tesekküllerin, meslek
kuruluslarinin ve yayin organlarinin arkasina gizlenen, istikbalini söhretini masum insanlarin acilari ve
gözyaslari hatta cesetlerinde arayan bezirganlarin rolü büyük olmustur. Bunlar etraflarina aldiklari birkaç
tane zügürt saksakçi vasitasiyla PKK'nin yetisemeyecegi, müdahale edemeyecegi yerlerde bile esnafa,
tüccara telefon ederek; "Biz PKK gerillalariyiz, filan gün dükkaninizi açmayin, yoksa kendinizi yok bilin"
demislerdir. Sonra esnafin arasinda dolasarak "PKK telefon etmis, kimse dükkanini açmayacakmis,
yoksa öldüreceklermis..." diyerek fisilti gazeteceligi yapmislardir.

   Ardindan toplantilar düzenleyerek, demeçler vererek; "Kürdistan halki baski ve zulmü kinamak için
falan ilçede kepenkleri kapatmistir. Eylemlerini selamliyoruz" demislerdir.

   Simdi soruyorum; zavalli Kürt bu kadar alçakliga nasil akil erdirdin?



 Üzerinde oynanan oyunlarin hangi birini çözsün?

   Herseye ragmen olaylari PKK üstlendi. Herkes PKK'ya maletmeyi birçok bakimdan faydali gördü.
Herkesin çikari bunu gerektiriyordu.

   Olaylarin kitleye bu boyutlarda tasmasi, APO'nun agzini sulandiriyordu. Bu onun için büyük bir nimetti,
yillarca profesyonel katillerini kullanarak islemis oldugu cinayetlerle nihayet Kürt insanini bastan çikarmayi,
provake etmeyi basarmisti. Nihayet Abdullah ÖCALAN'a ümit baglayanlar, Kürtler üzerinde oynadiklari
oyunlarda basariya ilk adimin atildigini görüp sevinebiliyorlardi.

   CIZRE'de, NUSAYBIN'de, SILOPI'de ve giderek daha birçok yerde meydana gelen, daha çok
kadinlarin, çocuklarin öne sürüldügü, kullanildigi bu olaylar daha sonra meydana gelecek çok büyük
olaylarin baslangiciydi. Bu olaylar, Abdullah ÖCALAN'in arkasindakileri kamufle edecek en ideal
örtüydü.
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   Estirilen azgin terörü ve APO'nun sadizmini kamufle etmek açisindan bundan daha uygun bir görüntü
bulunamazdi.

   Nereden nereye gelinmisti. Bir ülkede, bir toplum bünyesinde terör hareketleri olmaz diye bir kaide
yoktur. Bu tür hareketlere her ülke su veya bu biçimde maruz kalmistir veya kalmaktadir. Ancak her
ülkede degisik nedenlerle, degisik biçimlerde ve degisik amaçlar için meydana gelen terör hareketlerine
dogru teshisler konularak dogru mücadele yöntemleriyle karsi konulmustur. 12 EYLÜL 1980 öncesi
Türkiye'deki terör hareketlerinin kaynagi sosyo-ekonomik, genelde kendiligindenci-dir.

   Bazi siyasi sebepler katalizör rolü oynamistir. Halbuki PKK hadisesi; gene ayni ortamda kamufle
edilmek istenen, uzun süre bu ortam içinde gizlenmeye çalisilan; belli stratejik ve taktik amaçlar için
gelistirilmis ve büyütülmüs bir harekettir. PKK bu yönüyle incelenmis midir? Birakalim PKK'yi., 12
EYLÜL öncesi örgütler bile siradan olduklari-halde tetkik edilmemis incelenmemistir. Her firsatta
toplumun aynasi oldugunu iddia eden basin PKK'yi incelemis midir? Ülkenin kaderini elinde bulunduran
"siyasi partiler PKK'yi inceleyip tanimislar midir? Hayir! O halde neden bu konuda kiytirik, bölük-pörçük
ve PKK'nin yapisi içindeki insanlarin vermek lütfunda bulunduklari bilgilerle ahkâm kesiyorlar? Neden, bu
konularda bilgiç bilgiç tedavi reçeteleri yaziyorlar? Neden, ne kabadayisi bir takim beylik laflar ile
meseleyi geçistiriyor?

   Bu kadar insanin aci çekmesine, bu kadar toplumsal degerin heba olmasina, bu kadar canin yanmasina
bu memleketin sorumlu kisi ve kuruluslarinin nasil gönlü razi olabiliyor anlamak mümkün degildir.

   Tüm bir milletin basireti mi baglandi? Duyulan mi uyustu? Ne oldu? Ne olduysa anlamak lâzim. Akli
basinda herkes sanki kör ve sagir!

   Herkes herseyi günü gününe yasiyor! Herkes bir baskasindan birseyler yapmasini bekliyor. Toplum
giderek gökten bir mucize beklentisine giriyor.

 isler bu noktaya geldikten sonra birbirini tamamlayan, yasak savma
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 türünden parça parça çabalar hiç bir sorunu çözemez. Karsimizdaki sorun karmasik ve boyutlu bir
sorundur. Bu nedenle karsi çabalarin birbirini tamamlayan ve dinamik bir sistem içinde birçok koldan
yürütülmesi gerekmektedir. Önemli olan önce belli bir bakis tarzi, bir strateji, uygun taktik ve vasitalarin
tesbit edilmesi gerekiyor. Ama mutlaka bu ilk adimin atilmasi gerekiyor. Ilk adimlar atildiktan sonra sistem
kendi kendini insa eder, kendisini her konuda donatir. Vakit henüz geç degildir ancak, yarin belki daha
agir faturalari gerektirebilir.

   Kürtçülük sorununu Osmanli'dan miras alan Türkiye Cumhuriyeti sorunu 70 yildir dondurmustur.
Çözmesi gerektigi halde çözmemistir. Fakat bugün yanan olaylar, Kürt sorununun çözümünü TC'ye
dayatmis durumdadir. Bu sorun, önümüzdeki yillarda mutlaka çözüme kavusacaktir ama öyle, ama böyle!

   Madem bazi güçler bir PKK yaratarak sorunu kendi amaçlarina uygun bir çözüme -ki aslinda
çözümsüzlüktür- dogru yürütüyorlar, TC'nin de geçmiste ihmal ettigi çözümü bu hadiseleri firsat bilerek
çoktan kollarini sivamasi gerekiyordu. Ama bugüne kadar hep ayak diretti. Halâ da gerçekçi bir çaba
içinde degildir.

   Karsimizda istesek de istemesek de toplumsal bir hadise yardir,

 toplumsal hadiseler dogru rotaya girsin diye kendi dogal seyirlerine

 birakilmazlar. Kaldi ki, bu hadiseler dogal seyirini de takip etmiyor.

 Büyük bir baski altindadir. Disardan istenilen biçimin verilmesi için

 müthis tazyikler yapiliyor. Adeta nehirler tersine akitilmak isteniyor. O

 halde ilgililerin de gerçek ve dogru bir çözüm için müdahaleci bir tavir

 almasi gerekiyor. Bu müdahaleyi, klasik asayis tedbirleri olarak kabul

 etmiyoruz. Meydana gelen olaylara klasik zabita tedbirleriyle müdahale

 edilemez. Bu haksizliktir! Hem yöre insanina haksizliktir hem de

 devletin askerine polisine yapilan büyük bir haksizliktir! Hem de

 sorunun çözümüne müdahale ediyorum diyerek kendi kendini kandir

 madir. Eger bir insan bir takim hadiseler karsisinda kendi kendini

 kandiriyorsa bu dürüstçe bir tavir degildir ve o insan en azindan kendine

 karsi dürüst degildir.
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   Sorunun dogru çözümü için yetkililer bir çerçeve çizmek ve kendilerine iki soru sormak zorundadir;



   1- Daha fazla kan dökülmesini önlemek için ana dili Kürtçe olanlarin tümünü Kürdistan olarak
isimlendirdikleri bölgeye toplayip "alin size özgürlük, siyasi sinirlariniz bu, sizi istemiyorum kendi devletinizi
kendiniz kurun, komsu oluruz ne yaparsaniz yapin!" mi demelidir?

   2- "Biz kardes iki halkiz geçmiste oldugu gibi birarada kardesçe yasayalim bu arada Dogu ve
Güneydogu'daki kardeslerimizi batinin ekonomik, sosyal, kültürel imkanlarina bir entegrasyon programi ile
kavusturalim" mi demelidir? Akil ve gönül Türk ile Kürt insaninin entegrasyonundan yanadir.

   Kimi yerde anamiz, kimi yerde babamiz, kimi yerde gelinimiz ve damadimiz olan Kürt ile Türk'ün
birbirinden ayrilmasi düsünülemez. En hafifinden iki toplumun da özüne ihanettir, kendi kendini inkaridir
ayrilik...

   Entegrasyona ilk adimlarin atilmasini müteakip gerisini Kürt insani tüm kaynaklarini seferber ederek
kendisi çözecektir. Saglikli çözüm budur. Insanlar sorunlari karsisinda çözümlerini kendi çabalariyla
yaratir. En iyi çareyi kendisi bulur. Böylece üretilen çözümler kalici, dogru ve kesin olur. Olaylardan ve
sahtekarliklardan bikip usanan Kürt insani, kesin çözümü kendisi de bilmemektedir. Sorun bölge halkinin
kendisinden kaynaklaniyor. Toplumsal bir sorundur. Yöre halki ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi bir
zaafiyet geçirmektedir. Tarihsel nedenlerden dolayi toplumsal olarak güçsüzdür. Disardan bir devlet
müdahalesi gerekmektedir. Ancak bu müdahale bir genel çerçeve çizmeyi, bir takim küçük yardimlari
asmamalidir. ilk adimlardan sonra toplum kendi kendine derman olacak güç ve imkanlari yaratacaktir ve
süreç içinde gerçek manada ulusal ve toplumsal entegrasyon saglanacaktir.
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 PKK'NIN 1990 HEDEFLERI VE ALINAN SONUÇLAR

   PKK 1990 baharindan baslayarak basta BOTAN Eyaletinde olmak üzere tüm eyaletlerde, Türkiye'nin
bati illerinde ve Avrupa'da büyük eylemler yapmayi ve sesini daha çok duyurmayi amaçlamisti.

   Türkiye'deki en büyük hedef; basta koruculuk sistemini yok etmekti. Bunun için toplu imhalar, en basta
gelen imha biçimiydi. Bunun yanisira koruculara ait hayvanlari kesmek, bagini bahçesini talan etmek,
tarlasini ekinini yakmak gibi eylemlerde gündemde idi. Ayrica köy karakollarina hatta bölüklere, taburlara
saldirmak ve buralarda toptan imha gibi eylemler de 1990 yili için kaçinilmazdi. Askeri hedeflere yönelik
eylemler bunlar ile de sinirli degildi. Operasyon kollarina saldirmak, operasyon birliklerini pusuya
düsürmek, giderek tümden imha etmek; planlanan hedefleri arasindaydi. Bu eylemlerle askeri birliklerin
zaman içerisinde belli merkezlerde toplanmalarini ve onlarin bu merkezlerde yogunlasarak hapsolmalarini
amaçliyorlardi. Böylece askeri birlikler büyük çapli genel operasyonlarin disinda kalan bütün zamanlarini,
kendilerini korumak ve savunmak için nöbet ve emniyet hizmetlerine ayiracaklardi.

   Bir baska hedef de; ulasimin candamari olan ana karayollari ve demiryollarini sürekli mayinlayarak,
tahrip ederek pusu kurarak islemez hale getirmeyi ve tali yollar üzerinde de yalniz gece degil gündüzleri de
denetim kurmak olarak düsünülüyordu. Öte yandan büyük ekonomik hedeflere; fabrikalara, maden
ocaklarina, petrol sahalarina, imalathanelere, kamuya ait ve özel sirketlere saldirilarak bunlarin
kullanilamaz hale gelmesi planlanmisti.

   Okullarin mutlaka islevsiz kilinmasi için ögretmenleri öldürmek, okullari yakmak vaz geçilmez görevlerin
basinda geliyordu. Kürt kökenli ögretmenlere pek dokunulmuyordu, ögretmenler, Kürt çocuklarina
Türkçe egitim yaptirdiklari ve dogru yolu gösterdikleri için hepsi birer TC ajaniydilar (!) Bu nedenle 1991



yilma kadar bölgede 22 ögretmen PKK tarafindan öldürülmüs 3 ögretmen de yaralanmisti.
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   Büyük yerlesim birimlerinde ise kitle eylemlerini sürekli kilmak için her türlü bahaneyi kullanmak en
geçerli yoldu.

   Bir malin pahali satilmasi bahane edilerek derhal ajitasyon ve propaganda yapilacak ve yürüyüsler tertip
edilecekti. Ayni sekilde; is takibi sirasinda islemlerin dogal olarak gecikmesi, trafik polisinin ceza kesmesi,
suçlu takibi, suyun veya elektrigin kesilmesi, yolun kötü olusu, bir devlet yetkilisinin sert bakisi velhasil
günlük hayatta karsilasilan ve devletten kaynaklansin veya kaynaklanmasin her türlü olumsuzluk ve
aksilikler birer protesto yürüyüsü ve miting vesilesi olacakti. Miting ve yürüyüslerde güvenlik kuvvetlerini
korkutup sindirmek için; basta kadin ve çocuklar olmak üzere, her türlü saldiri araci kullanilarak devlete
ait olan hersey tahrip edilecekti.

   Bu arada bati illerine egitilmis profesyonel elemanlar gönderilerek orada bulunan Kürt kesimler
vasitasiyla sabotaj, bildiri dagitma, suikastler yapma gibi eylemlerin yanisira; eleman temin etme, yardim
toplama faaliyetlerine devamlilik kazandiracakti.

   PKK teröründen batiya kaçan Kürde 1986 yilindan beri orada da rahat verilmiyordu. PKK, Kürt
insaninin basina iyice bela olmustu.

   Lübnan'daki kampta ideolojik ve askeri egitim faaliyetleri hizla sürdürülüyordu. Suriye Kürtleri Hafiz
Esad yönetiminin APO'ya özel hosgörüsü temelinde eleman ve para kaynagi olarak kullanilmaya devam
ediliyorlardi.

   Yunanistan ve özellikle Kibris Rum kesimi, kaynak yaratma ve uluslararasi kamuoyu olusturma ile bazi
stratejik düzeyde temaslarin üssü vazifesini sürdürecekti.

   Kuzey Irak her zaman oldugu gibi ve Barzanicilerin Saddam tarafindan kovulmasindan sonra daha da
elverisli bir ortam olarak geri cephe olmaya devam edecekti. Burasi ayni zamanda egitim sahasi, ikmal ve
iase deposu olarak rol üstlenecekti.

 Iran'a gelince: özellikle son yillarda Iran hükümetinin toleransli

 147

  

 davranmasi, burada açilan büyük kamplarda egitim yapilmasina göz yummasi lojistik destek ve yeniden
toparlanma açisindan degerli katkilar sagliyordu. Iran'da üslenme; Van-Agri-Kars ve bunlarin üzerinden
Erzurum, Mus, Bingöl ve Tunceli'ye sizmanin kolaylasmasini da sagliyordu.

   1990 yilinda bu kadar imkanlarla birlikte CIZRE, NUSAYBIN, SILOPI gibi yerlerdeki kepenk
kapatma ve yürüyüsler de olunca APO'nun büyük planlar yapmasi ve bu planlarin tatbikatini
militanlarin-dan istemesi çok dogal bir durumdur.

   Ancak, imkanlar genisleyince ve yapi büyüyünce sevk ve idare sorunlari ortaya çikiyordu.



   APO'nun gruplari, "Bahar atilimi" için faaliyet alanlarina girmeye baslayinca, her yil oldugu gibi güvenlik
kuvvetleri ve Geçici Köy Korucularindan darbeler yemeye basladilar. Her silahli çatismada beser onar
kayip vermek morallerini bozmustu. Öyle ki; kislalarina hapsedecegiz dedikleri güvenlik kuvvetleriyle
karsilasmamak için köse bucak kaçtilar, koruculuk sistemi dagilmadigi gibi, her gün insanlar korucu olmak
için siraya giriyorlardi. Örgütten kaçmanin risklerine ragmen bir çok militan, gruplardan kaçiyor bir kismi
güvenlik kuvvetlerine teslim oluyordu.

   APO'nun en çok kizdigi örgütten kaçan insanlardi. Digerlerine kötü örnek olmasinlar diye kaçanlari
adeta birer canavar gibi lanse ediyor, onlari ortadan kaldirmak, yasamlarina son vermek, ailelerini
katletmek, çevrelerinde barinmalarini engellemek için ne mümkünse yapiyordu. Niçin? APO niçin örgütü
terk edenlere bu kadar kin duyuyordu?

   Tüm terör örgütleri, tüm çeteler saflarini terk edenleri hiyanetle suçlarlar. Dünyadaki hiçbir terör çetesi,
APO kadar sapik duygularla kaçanlara karsi savas açmaz. Çünkü; APO'nun çesitli vesilelerle ayartarak
pençesine düsürdügü her insan, en fazla alti ay içinde kapilan açik gördügü taktirde APO'yu terk eder.

 Hiç bir hakli dava adami, yanindaki insanlari zorla tutmaz. Saflari
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 terk edenlere bu kadar siddet uygulamaz ve zaten adil ve hakli bir mücadelenin önlerini de kimse kolay
kolay terk etmez. Terk etse de bu denli infial uyandirmaz.

    Yeri gelmisken 1990 yili içerisinde meydana gelen bir olayi örnek teskil etmesi bakimindan aktarmak
istiyoruz:

    1983 yilinda PKK, BOTAN alaninda daha kesif ve istihbarat faaliyetlerine devam ederken SIRNAK
ili KIRKKUYU (DESTALALO) köyünden Sahin BALIÇ (METIN) isimli lise mezunu bir genç de PKK
saflarina katildi. Ardindan baska KARAGEÇIT (SPIVYAN) köyü baskini ve katliami olmak üzere;
BOTAN ve MARDIN alanindaki birçok kanli eylemde planlayici ve tetikçi olarak rol aldi. Öyle ki;
PKK'nin gurur kaynagi olabilecek bir çok vahsi eylemin bas elemanlarindan biri hep Sahin BALIÇ
(METIN) oldu. Onun gözü karaligi ve eylemlerdeki acimasizligi APO'nun gözünden kaçmadi, kisa süre
sonra PKK Merkez komite Üyeligine ve ARGK Askeri Konsey Üyeligine yükseltildi. SIRNAK
bölgesindeki bir çatismada 1988 yili sonlarinda yaralaninca agir olan yarasinin tedavisi için APO'nun özel
bir ekibi tarafindan Suriye'ye geçirildi. Okurlarin çok iyi hatirlayacagi meshur "DISKI YEDIRME" olayi
bu sinir geçisi ve ilk tedaviyle ilgilidir. (METIN) Suriye'de derhal APO'nun özel evine tasitildi, tedavisini
her gün APO kendi elleriyle yapiyor, yarasini kendisi pansuman ediyordu. Sahin BALIÇ, APO'ya prim
yapan çok kanli eylemlerin failiydi ve tam kendisi gibi sadist bir yaradilisi vardi. Bir bacagi üç santim
kisalan Sahin BALIÇ iyilesti ve APO tarafindan Mahsum KORKMAZ Akademisine götürüldü.
Lübnan'daki egitim adaylari içindeki düsman sizmalarinin tesbiti ve onlarin yargilanmasiyla görevlendirildi.
Sahin BALIÇ APO'nun talimatlarina uygun olarak kampa gelenleri denetliyor, süphelileri "Türk
Istihbaratinin ajanidir" diyerek günlerce iskenceye tabi tutuyor, sonra da sahte itiraf belgeleri imzalatip
askeri mahkeme baskani olarak yargilandiktan sonra kursuna diziliyordu. APO da yargilamalari temel
olarak "MIT - Ajan, Kontgerilla, komplo" teorilerini üretmeye devam ediyordu. Bu yargilamalarin
belgelerini (!) SERXWEBUN ve BERX-WEDAN gibi dergilerde yayinlatiyordu. Hatta bunu Sahin
BALIÇ'e de
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 yaptiriyordu. APO'nun bulundugu yerde kimse basina demeç veremezken (METIN), çok özel bir gözde
oldugu için basina askeri mahkeme baskani olarak APO'nun onayi ile ortaya çikardigi ajanlar ile ilgili
demeçler verebiliyordu. Sonuç ne oldu? Olan su; Sahin BALIÇ, Akademi Komutani olarak dönem
sonunda hakiki mermilerle bir tatbikat yaptirirken, bir kaza kursunu ile APO'nun köylüsü ve "Getir-götür
isleri"ne bakan Hasan BINDAL (HAMZA) bir kaza kursunu ile ölüyor. Yani normal bir egitim zayiati.
Fakat APO küplere biniyor ve Sahin BALIÇ için bir idam fermani hazirlamaya basliyor. Iste sizlere
APO'nun idam fermanindan ve çok özel gözdesi olan Sahin BALIÇ için söylediklerinden bir kaç
paragraf:

    "Üçüncü Kongre sonrasi, KÖR CEMAL ile baslayan feodal-çete saldirisi METIN ile doruga çikti..."

 "... METIN, KÖR CEMAL"in pratikteki uygulayicisidtr..."

    "... METIN, ifadesinde diyor ki; beni fazla elestirmeyen katta benim sirtimi biraz sivazlayan, hatta biraz
allayip pullayan oldu mu yapamaya-cagim sey yoktur..."

    "... Yaklasik sekiz, ay kaldigi Akademi ortaminda öyle bir yapi olusturmustur ki, bütün elemanlari
partiye ve bana güvensizlige itmistir..."

    "... METIN, dediklerini ters anlayarak söyle bir kadro tipi yaratmistir. Önce kuskulu bir ortam
yaratiyor, ajan vardir diyor. Ama ajan kim ? Bu bir soru isaretidir, herkes saginda solunda ajan ariyor.
Herkes birbirinden ve kendisinden süpheleniyor. Ama ayni zamanda herkes kendisini temize çikarmak
için bir digerini ihbar ediyor..."

    "... Ve isin gerçegi su ki; feodal eskiyalik, çetecilik bizim METIN'in pratiginde çag atlamistir. Büyük
hedefleri yönelmistir. Bizim güdük Kürt feodal eskiyalik, bu kadar azginlasmis iste..."

    "... Üç kisiyi cezalandirmak için köye gidiyorlar. Köylüleri meydanda topluyorlar basliyorlar vurmaya.
Bakiyorlar ki 17 kisi ölmüs.
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 Sonra ögreniyorlar ki hepsi bizim taraftarimiz. Bereket bize düsmanlik yapacak kimse kalmamis hepsi
ölmüs..."

    "... Adamin 25 koyunu var, METIN haber gönderiyor 20 koyun getirsin diye. Adam 20 koyun
getiriyor, koyunlar zayif diye kabul etmiyor..."

 "... METIN eskiyasi insanlari nezaket olsun diye öldürüyormus... "

   Evet, APO'nun, Sahin BALIÇ'in idam fermaninda söyledikleri bunlar. METIN denilen eskiya,
APO'nun "Getir-götürcü" akrabasini kazaen öldürdügü ana kadar yapmis oldugu basarili (!) eylemlerinden
ötürü APO'nun emsalsiz gözdesi. Ama kazadan sonra azili bir halk düsmani (!) (Aslinda bize göre de
gerçekten halk düsmanidir!) Bilmem bunun için yorum yapmaya gerek var mi? Evet sonuçta Sahin
BALIÇ (METIN) önce iskencelerden geçirildi ve idam mangasi tarafindan kursuna dizildi. Sahin
BALIÇ'in infaz mangasi komutani, simdi DIYARBAKIR l Nolu Tutukevinde ve tutuklu. Isteyenler,
ziyaret eder ve olayi kendisinden dinlerler.



   1990 yili içerisinde yapilacak olan 4. Kongreye hazirlik amaciyla Türkiye içinde 2. Konferans adi
altinda bir toplanti kararlastirilmisti. Bu kararin uygulanmasi için PKK militanlari bir hayli çaba gösterdiler.
Fakat kirsal kesim eylemleri 1990 yilinda bir tikanma içindeydi ve bu nedenle Konferans, ülke içinde
yapilamadi. APO bazi adamlarini Lübnan'da toplayarak gene egitim semineri seklinde 2. konferansi
sonuçlandirdi. Bazi hususlari söyle siralayabiliriz:

   Türkiye'nin gerek dünyada gerekse Ortadogu bölgesinde ve özellikle de tüm komsulari nezdinde tecrit
durumu yasadigi bundan PKK'nin büyük kazançlar saglayabilecegi belirtiliyordu.

   Özellikle Türkiye'nin Irak ve Iranla olan iliskilerinin sekiz yillik savasin sona ermesinden sonra çikmaza
dogru gitmesinin PKK'ya önemli firsatlar getirecegi vurgulaniyor, bundan hareketle Türkiye'deki Iran
yanlisi muhalefet ile isbirliginin faydasi anlatiliyordu.
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   1990 Agustosunda basgösteren körfez krizi nedeniyle bölgedeki bazi geleneksel dengelerin degismesi
Abdullah ÖCALAN'I önce bir saskinliga sonra da böyle bir krizden nasil karli çikabilecegi düsüncelerine
götürdü, ilk günlerde gönlü SADDAM'dan yanaydi. Hatta bu ilk günlerde APO'nun siki ortaklari
niyetlerini açiga vurarak "Yerimiz Saddam'in yanidir!" demeye basladilar. SADDAM'da bir takim terör
gruplarini kriz nedeniyle yedegine aldigindan APO'ya Kuzey Irakta büyük bir serbesti tanidi.

   Yine bu günlerde APO Suriye'deki konumunu sarsmamak için Iran'a yaslanmayi uygun gördü. Gerilla
faaliyetleri için Kuzey Irak ve Iran'i ön plana çikarirken, cephe faaliyetlerini Avrupa ve Kibris Rum
kesiminde sevk ve idare etmeyi planladi.

   Olaylar çok hizli gelistigi için yeni ve güçlü manevralar yapamadan 1990 yili bitti ve APO kendisinde
katilamadigi PKK 4 Kongresinin Irak'da 26-31 ARALIK 1990 tarihinde yapildigini bir bildiri ile ilan etti.

   Dagitilan kongre bildirisinden de anlasilacagi üzere; Abdullah ÖCALAN yillarca terör ile sindirip
yedegine almaya çalistigi, vahsice katledip göç etmesine sebep oldugu Hakkarili, Sirnakli, Siirtli, Vanli
vatandasi istedigi kaliba sokamamistir. Gerçi birtakim komplikasyonlara sebebiyet vermistir ama herseye
ragmen sonuç tam APO'nun istedigi gibi degildir. Ifade ettigimiz bu hususlari kongreye gönderdigi ve
karar olarak çikmasini istedigi durum degerlendirmesi ve yeni dönemin görevleri için itiraf etmistir.

    1990 yili içerisinde APO vampirinin cellatlari 205 vatandasimizi öldürmüs, 173 vatandasimizi da
yaralamislardi.

   Bu dönemde PKK'yi Türk güvenlik kuvvetlerinin elinden Körfez Savasi kurtarmistir diyebiliriz.
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 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 PKK'NIN 1991-1992 DÖNEMINDEKI DURUMU

   Daha önce belirttigimiz gibi; 4-13 Mayis 1990 tarihleri arasinda, Lübnan'in Bekaa Vadisindeki M.



Korkmaz Akademisi diye adlandirilan kampta "II. ULUSAL KONFERANS" gerçeklestirilir. Bu
toplantida da her zaman oldugu gibi; Apo, hiç kimseye söz hakki tanimadan 10 gün boyunca, kendisi
disindaki herkese geçmis faaliyetlerin günahlarini yükleyerek faturalar keser. Bu toplantilarda yaptigi
konusmalar, "IKINCI ULUSAL KONFERANS KARARLARI" olarak faaliyet alanlarina iletilir.

   Örgütün kurulusunda -yer alan, 12 Eylül döneminde yakalanan ve 1988 yilinda cezaevinden tahliye olup
yurtdisina çikan Mehmet Cahit SENER (Ahmet), Cihangir HAZIR (Sari Baran) ve Abdurrahman
KAYIKÇI (Faik); Apo'nun talimatlariyla IV. KONGRE hazirlik komitesini olusturup Kuzey Irak'a
geçerler. Türkiye'de kurtarilmis bölge olarak ilan edilecek olan Botan Eyaletinde, 1990 yilinda IV.
Kongrenin yapilacagi ve APO'nun Türkiye ye gidecegi, 1986 yilinda yapilan III. Kongrenin karari olarak
ilan edilmis olmasina ragmen; Apo'nun dahi katilamadigi, salt bir savasçi kadro toplantisi seklinde
gerçeklesen IV. Kongre, Aralik 1990 tarihinde Kuzey Irakta HAFTANIN adi verilen bir kampta yapilir.
II. Ulusal Konferans Kararlari olarak kabul edilen Apo'nun konusma metnindeki "II. Ulusal Konferans"
kelimeleri yerine "IV. Kongre" yazilarak çogaltilir ve faaliyet alanlarina "IV. Kongre Kararlari" olarak
iletilir.

   Kongrenin divân baskanligini yapan M.C. SENER, Apo'nun kisiligini iyi tahlil etmis olacak ki; buraya
kadar izah etmeye çalistigimiz
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 örgüt içi "Demokratik-Merkeziyetçilik" esasinin ne oldugunu anlatmaya baslar, bunun üzerine, IV.
Kongre karariyla merkez komitepolit büro üyesi seçilmis olan bu sahis, bir süre sonra ARGK komutani
Cihangir HAZIR (SARI BARAN) ile birlikte Apo'nun talimatiyla, komplolarin pratik uygulayicisi olan
Cemil BAYIK tarafindan tutuklanir. Bu sirada APO'nun bulunmadigi bölgelerde habersiz gelisebilecek
muhalefeti ezmek ve Apo'nun emrettigi infazlari gerçeklestirmek amaciyla (HPP) Heza Parastina Parti
-Parti Savunma Gücü- adiyla yeni bir cellat grubu olusturulur ve basina uzun yillar PKK'da faaliyet
yürütmüs olan Abdurrahman KAYIKÇI (FAIK) tayin edilir.

   Ancak; Apo'nun hiç beklemedigi bir anda A. KAYIKÇI: M.C. SENER ve C. HAZIR'i ölümden
kurtararak örgütten ayrilirlar. Bu sahislar daha sonra 1991 yili içerisinde "PKK-VEJIN" (DIRILIS)
imzasiyla bir bildiri yayinlarlar. Bu nedenle, sekiz yil cezaevinde yalan ve PKK'nin "ZINDAN DIRENIS
LIDERI" olarak yüceltilen M.C. SENER "PROVAKATÖR"; 1988 yilinda cezaevi önünde üzerine
benzin dökerek kendini yakan ve "KÜRDISTAN'IN ANASI" olarak SERXWE-BUN ve
BERXWEDAN dergilerine manset olan annesi Saliha SENER ise "HAIN" olarak damgalanir. Daha
sonra bir komplo sonucu M. C. SENER Suriye'nin Kamisli kentinde öldürülür, bundan sonra onlarca kisi
"SENER'in etkisinde kalmis" denilerek iskence ile katledilmistir.

   Bu dönemde yayginlasan komplolar sonucu çogalan cesetlerden yararlanmak için; yeni bir taktik
yürütülür ve cesetler kullanilarak, "Kontgerilla cinayetleri" adi altinda kitleleri sokaga dökme çalismalari
baslatilir. Daha önce tehditlerle kepenk kapatan ve sokaga dökülen halk, tehditlere aldirmamaya
baslayinca bu provakasyonlar gündeme getirilir.

 PKK'NIN TÜRKIYE PARTISI

    1991-1992 kis dönemi, yine "bahar atilim" hazirliklari seklinde gerçeklesti. Bu hazirliklara ek olarak;
Türkiye'nin batisinda PKK eliyle yeni bir partinin kurulmasi çalismalari yapildi. Apo'nun "1991-KASIM
Çözümlemeleri" adli konusma metinlerinde bu yeni partinin kurulmasi gerekçeleri su sekilde izah
edilmektedir:
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    1- Son yillarin agir basan yönü Kürdistan devrimidir ve Türkiye devriminin önüne geçerek Türkiye
halkinda derin etkiler yaratmistir.

 2- Bu etkiler bir örgütlemeye dogru istek belirtmektedir.

 3- 90'li yillar PKK önderlikli bir gelismeye imkan tanimistir.

    4- PKK'nin Türkiye'deki dolayli etkisinin Türk sol örgütleri tarafindan örgüt ve eylem etkisine
dönüsmesi gerektigi halde; PKK'nin tüm maddi, manevi, siyasi ve askeri destegine ragmen Türk solu
görevini yapmamistir.

    5- Bu durum, sert bir elestiriyle birlikte PKK'nin örgüt ve eylem müdahalesini gerektiriyor.

   6- Türkiye solunun cephe organizasyonu gerçeklesmeyecek, bu nedenle belli bir kurulusa gitmek
kaçinilmazdir. Türkiye solu "ÇOK VERIMSIZ VE YETENEKSIZ" bir sol oldugu için, bu kurulus en
kisa zamanda gerçeklestirilmelidir.

    Apo, daha önceleri defalarca I-KDP ve YNK ile ittifaklar imzalayarak onlarin imkanlarindan
yararlanmasina ragmen; 1990 yilinda Kuzey Irak'taki Kürt gruplarini eritmek ve tabanlarini kendine
çekmek ve SADDAM'a olan minnet borcu için; Irak Kürtleri tarafindan kuruldugu lanse edilen PAK
(Partiya Azadiya Kürdistan - Kürdistan Özgürlük Partisi) örgütü, Apo'nun talimatlariyla kardesi Osman
ÖCALAN tarafindan kurulmustu. Bu parti kurulurken özellikle, I-KDP ve YNK'nin Kürtleri temsil
etmedigi iddia edilerek bunlar ajan örgütler olarak damgalanmisti. Bu komplo, simdi de Türk sol
örgütlerine karsi tezgahlanmaktadir.

    PKK, ilk çiktigi yillarda bütün sol güçleri "MIT örgütleri" olarak damgalamis ve bir çoguyla kanli
çatismalara girmisti. Ancak; sonraki yillarda her ne hikmetse bu örgütlere birlik çagrilari yaparak 1982'de
FKBDC (Fasizme Karsi Birlesik Direnis Cephesi), 1988 yilinda da Devrimci Birlik Platformu adi altinda
ittifaklar kurmustur.

 Apo'nun yurt disina kaçtiktan sonra, "ajan örgütlere" birlik çagrilari
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 yapmasinin sebebini; bu "ajan örgütleri"nin Apo'nun ayagina giden liderleri tarafindan çok iyi
bilinmektedir: Apo'nun kulagini çekenler; "Kürdistan'da yeterli olamiyorsun, Türkiye geneline yönel"
talimatlarini vermislerdir.

   Komplolar gelistirerek, bu sekilde birlik olusturmanin ise yaramadigini göstermeye çalisan Apo, Irakta
sahneye koydugu oyunu "genel istek üzerine" tekrar oynamaya basladi. Böylece yukarida maddeler
halinde belirtilen gerekçelerin zemini yaratilmis oldu.

 NEVROZ SENDROMU VE ARI (!) APO'NUN TURANILERLE FLÖRTÜ:



   PKK'nin 1992 yili bahar atilimi hazirliklari, Türkiye kamuoyunda ve bütün dünyada "Nevroz sendromu"
olarak kendini gösterdi. Apo bir yandan ayaklanma talimatlari verirken, diger yandan talimatlarla
sagdan-sola, soldan-saga, daldan-dala atlayan piyonlari araciligiyla uzlasma çagrilari yapti.

   Bu siralarda Orta-Asya'daki ve Balkanlardaki gelismeler, bütün

 ülkelerin dikkatini Türkiye üzerine çevirdi. Türk Cumhuriyetlerinin

 pespese bagimsizliklarina kavusmasi, her nedense Apo'da bazi umutlar

 yaratti. Herkesten daha çok Apo, Büyük Türkî Federasyonu düsünmeye

 basladi. Apo, 1992 Mart ayinda Bekaa'da yaptigi ve bir brosür halinde

 yayinlanan röportajinda sunlari söylemektedir:

   "... Pir Sultanlarda dile gelen, "Saha gidelim" biçimindeki yürüyüs ortaya çikar. Ve Osmanliyi
Anadolu'da tehdit eder bu yürüyüs ve Iran Safavi Devleti, Osmanlilar kadar bir Türk agirlikli devlettir.
Yavuz için çok ciddi bir tehlike. O zaman dikkat edin bir Kürt politikasi sekillenir. Fermanlari vardir.
Yavuz, kendi önemli isbirlikçisi Idris-i Bitlisi ye beyaz kagidin altina fermanli defter gönderir. (Istedigini
yaz ve Kürt beylerine   ulastir) der. Isterse hükümet olsun, isterse devlet olsun, hatta isterse hepsi  bir
araya gelsin, benim ittifak edebilecegim bir sultanlik mi diyeyim, krallik mi diyeyim, bu kadar genis bir
açidan bakiyor.
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   Fakat Idris-i Bitlisi der; (Kürtlerin genellikle uzlasmaz bir tabiati vardir. Biz bir beylerbeyi tayin etsek
daha iyi olur). O Diyarbakir merkezli beylerbeylik kurumu böyle ortaya çikar. Anlasma temelindedir.
Daha sonra buna dayali olarak Dogu'ya girilir. Çaldiran'da Safavi Sah Ismail yenilir. O sefer, sona
erdirilmeden Güney'e yönelinir. Mercida-bikta Memlûk Devleti yenilir. Mardin'de, Diyarbakir'da büyük
oranda hepsi Kürt asiretidir o ordularda savasanlar... Basari, kesinlikle bunlarin ittifakina baglidir. Kahire
alinir, Arabistan alinir, bildigimiz gibi genis Osmanli Imparatorlugu kurulur.

   Adam Kürt politikasini böyle sekillendirmezse, Çaldiran'da basariya gidebilir mi? Mercidabik'ta böyle
basariya gidebilir mi? Gidemez yani Kürtlük burada, Türk sultanlarinin, dolayisiyla Türk egemenlerinin
muazzam imparatorluga ulasmasinda, doguya, güneye yayilmasinda belirleyici vazgeçilmez bir rol
oynamistir."

   "... Türk devrimcisine veya Türk politikacisina dayatmada bulunmuyorum. Bölmek, parçalamak gibi bir
dayatmada bulunmuyorum. Türki federasyonun içinde bir Kürdî Cumhuriyet de olsun. Degil mi? Bes-alti
tane Türk Cumhuriyet ve federasyon".

   Anlasilan; Apo, geçmisten günümüze kadar hakaret ettigi, "tarihi ihanetçi" diye nitelendirdigi Seyh Idris-i
Bitlisi'nin, Osmanli Sultani Yavuz Sultan Selim'den aldigi fermanin aynisini T.C. Hükümetinden istiyor.

   "Ben bir MÇP'liden daha çok Türkî Federasyondan yanayim" diyen Apo, yukarida izah edilen
gelismelerden yararlanmak için; geçmiste Kürtlerin Arî irkindan geldigini iddia ederek, ayri bir ulus
oldugunu ve bu nedenle Halk savasi stratejisi ile "Bagimsiz-Birlesik ve Demokratik Kürdistan"
kuracaklarini, manifestosunun birinci maddesi olarak kaydetmis olmasina ragmen; birden bire Arî irkindan



bosanarak, cazibeli oldugunu düsünüp Turanî irkla flört etmeye yöneldi!

   Bu dogrultuda demeçler veren Apo, kendisine verilen misyonunu da unutmadan kis boyunca yaptigi
hazirliklarinin güvenlik kuvvetlerince,
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 Olaganüstü Hal Bölgesinde ve sinir ötesinde gerçeklestirilen hava harekatlari ile önemli ölçüde
baltalanmasina ragmen; yeni bagimsizligini ilan etmis olan Türkî Cumhuriyetlerin Türkiye'den olan
beklentilerini ve umutlarini baltalamak, Türkiye'nin ve sorunlu bir ülke oldugunu, Türkî Cumhuriyetlere
destek verecek gücünün bulunmadigini göstermek amaciyla kitleleri tahrik ederek sokaga dökmeye
çalisti. Böylece; Türkî Cumhuriyetler, Apo'nun agababasi olan güçlerin kucagina itilecekti.

   Ilk etapta Cizre ve Sirnak deneme sahasi olarak seçildi ve gösteriler basladi. Cizre'ye, olaylari izlemek
üzere giden gazetecilerin kiraladigi otomobilin soförü onlara; "En büyük olaylar Cizre'de çikacak, Bu
bölgenin en iyi oteli Cizre 'de oldugu için yerli ve yabanci basin Cizre'ye, gidiyor. Bu durum, PKK'yi
Cizre'de olaylar çikarmaya zorlayacaktir. Apo, yabanci basina çok önem verir" diyor. Ve gazetecilerin
etrafina toplanan çocuklar; "Arka mahallede senlik olacak. Resim almak isterseniz hemen baslatalim"
diyor.

   Gazeteciler anlatmaya devam ediyor: "Boynumuzda fotograf makinesi gören yasli, genç, kadin, çocuk
Apo'nun resimlerini ve kendi fotograflarini çekmemizi bekliyor. PKK, medya iliskilerine büyük önem
veriyor. Her eylem öncesi, eylemin yerini ve saatini milisleri araciligiyla gazetecilerin kaldigi otele
ulastiriyor. Gazeteciler gece resepsiyona, "bir infaz olursa uyandirilmalari" için uyanda bulunabiliyor.
Uyarida bulunmayan, gazeteciler için bazen infaz gösterisi tekrarlaniyor."

   Bu gazetecilerden biri, olaylardan sonra vicdan azabi duyarak; "Cizre dönüsünde kendimi suçlu
hissediyorum. Acaba bu kadar gazeteci Cizre ve toplanmasaydik yine olay çikar miydi ?" diyerek bu
olaylari izah etmeye çalisiyor.

   Simakla daha siddetli olaylar çikinca Apo'nun fazla ihtimal vermedigi güvenlik önlemleriyle karsilasildi.
Böylece olaylar, birkaç yerlesim alaniyla sinirli kaldi. Nusaybin'de, basta kolay olmadigi için devletin en
yetkili agizlarindan Nusaybin halkina tesekkür edilince PKK, "ben istemedigim için orada olay olmadi"
dercesine ertesi gün
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 Nusaybin'de olaylar yaratiyor. Bu olaylardan hemen sonra Apo'nun BBC Türkçe servisine verdigi
demeçte; "Biz kan dökülmesinden yana degiliz. Daglar olmazsa TC ordusu karsisinda 24 saat bile
dayanamayiz. Biz kesinlikle siyasal çözümden ve uzlasmadan yanayiz" diyor. Bu arada Apo'nun bu
talimatini alan, kendi asiretinin kanlarini emerek göbek sisirmis ve bölge halkini temsil ettigini iddia eden
asalak ve ucube bir takim tipler, T.C. ile PKK'yi masaya davet ederek "ateskes" çagrisi yapmaya
basladilar. PKK devletinin diplomatlari (!) baskanlarinin talimatini yerine getirmek için sagda-solda
çirpiniyorlardi.

   Öte yandan Avrupa'da büyük bir katliam yaygarasi çikararak Türkiye'den tavizler koparilmaya çalisildi.
PKK Türkiye ile esit bir güçmüs gibi düsünenler, Türkiye'yi dünya kamuoyu önünde zor duruma sokmaya



çalistilar. Almanya, silah ambargosu koydugunu açiklayarak, Türkiye'nin kendi sorunlariyla mücadele
etmesinin Almanya'nin çikarla-rina ne kadar olumsuz etki edecegini itiraf etti. Elbette, PKK belasini
basindan atmis bir Türkiye; Ortadogu'da, Balkanlar'da ve Ortaasya'da büyük bir etkinlige sahip olacagi
için Avrupali dostlarimiz (!) panige kapildilar.

   T.C. devleti, terörün teshisini koymayi basardigi halde; tedavisini, salt diplomatik yollarla yapmaya
karar vererek yogun temaslara basladi. En önemli adim olarak; Suriye bu konuda uyarildi ve kesin tavir
belirlemesi istendi. Suriye ile yapilan görüsmelerden sonra Suriye'nin PKK'ya karsi T.C. ile anlastigi,
Bekaa vadisindeki kamp faaliyetlerinin durduruldugu, 500 kadar PKK'linin tutuklandigi ve sinir
güvenliginin saglandigi duyurulup, bu temaslar sonucu büyük basarilar elde edildigi açiklandi. Böylece;
10.000'den 500 çikti, kaldi 9.500 hesabi yapilarak, Ortadogu'nun, kurnaz politikacisi Hafiz ESAD'in
sahtekarligi gözardi edilip, bu isin bu sekilde bitirilecegi hayaline kapilmalar oldu. Hafiz ESAD'in kagit
üzerinde Türkiye ile anlasmis görünmesi; giris bölümündü izah edildigi gibi, politik olarak sikismis olmasi
ve Libya'nin durumuna düsmekten korkmasi nedeniyledir.

    Mevcut süreçte, Suriye'nin Kürt kartini ve Apo'yu kaybetmeyi göze alamayacagi düsünülmektedir.
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   Ancak sunu da belirtelim ki; bu kadar kararli Suriye'nin üzerine gidilmesi olumlu bir gelisme olarak
degerlendirilebilinir. Fakat sonuç itibariyle, Suriye'nin siyasal-politik ve ekonomik durumu iyi tahlil
edilmeden kagit üzerinde kalan anlasmalara bu kadar güven duyulmasi veya güven duyulmazsa bile, bu
kadar iyimser bir tablo yaratilmasi bu kararliligin etkisini zedelemektedir.

   PKK örgütü; geçmisten günümüze kadar, özellikle son yedi yillik kesintisiz ve vahset boyutlarini dahi
asan silahli propagandasina ragmen organize ve çok genis dis destege, çok elverisli geri üslere, Avrupa'nin
çesitli ülkelerindeki genis maliye ve propaganda imkanlarina, muazzam kadro kaynaklarina sahip
olmasina, dogu ve güneydoguda yasayan halkin daginik, savunmasiz, büyük toplumsal problemlerinin
olusu ve bütün bu durumun yarattigi açik istismar ortamina, yine bölgede Türkiye genelinde ve dünya
çapinda bu olaylardan gerek sahis düzeyinde gerekse organizasyon düzeyinde menfaat umanlarin destekçi
olmalarina ragmen bu gün çok ciddi problemlerle karsi karsiyadir.

   Bir kere herseye karsin: tümden savunmasiz, biçare durumdaki

 halkin sagduyusunu alt edememistir. Yöre halki ilgililerin yanlis

 tutumlarina ve PKK terörüne ragmen hala pasif de olsa bir direnis

 içindedir. Bu nedenle 1990 yili basinda bazi ilçelerde toplumsal hadiseler

 meydana geldigi halde PKK, askeri açidan bir bunalim içersine girmistir.

 Örgütün silahli propaganda faaliyetlerinde bir duraklama söz konusu

 olmustur. Eger Körfez Krizi ve bazi son gelismeler olmasaydi 1991 yili

 PKK ve APO açisindan bir basasagi gidis yili olabilirdi. Nitekim

 Abdullah ÖCALAN Kongreye göndermis oldugu degerlendirmede



 sunlari söylemektedir; "Düsmanin fiili gücü dikkate alindiginda,

 kurtarilmis bölgeler yaratmak ve bunlari yasatmak mümkün görülme

 mektedir. Bu nedenle daha gerçekçi modeller bulup bunun için yeni tesbit

 edilecek alanlarda mücadeleyi yogunlastirmaliyiz."

   Önerdigi çözüm yöntemi de; sehir kitlelerini tahrik etmek ve devlet ile karsi karsiya getirmektir.

 Ayni sekilde bir süre önce "Bize karsi olan asiret ve kabilelere yasam
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 hakki tanimamaliyiz, onlari ya imha etmeleyiz ya da kaçirmaliyiz"derken simdi; "Biz halksiz nasil mücadele
ederiz? Mutlaka bu insanlari her yolu deneyerek kazanmaliyiz." diye fetvalar vermektedir.

  ' PKK örgütü yani Abdullah ÖCALAN, Marxizm-Leninizm temelinde yapmis oldugu tahliller
neticesinde bu ideolojinin bilimselligi ne dayanarak bir SÖMÜRGE KÜRDISTAN yaratmistir.
Türkiye'deki Kürtler ile Irak, Iran ve Suriye'deki Kürtleri ayni kefeye koyarak sömürge teorisi üretmistir.

   Ayni zamanda Kürdistan Kurtulus Mücadelesinin stratejisini de Marxist-Leninist ideolojik bakis tarzina
göre sekillendirmistir.

   Ancak; Marxist-Leninist ideolojisinin hayatin her alaninda en kati kurallariyla yasatilmaya çalisildigi 70
yillik Sovyet Sosyalist sisteminin pratik iflasi neticesinde, dünya genelinde bu ideolojinin temelini
asindirmistir. Bu, herkesin iradesi disinda olusan objektif bir durumdur. Bilimselligi asla tartisma konusu
edilmeyen Bilimsel Sosyalizm ideolojisi, her türlü ulusal ve sinifsal devrimlerin eylem klavuzu olarak kabul
ediliyordu. Bu düsünceyi temel almayan ulusal ve sinifsal kurtulus

 mücadelelerine kesinlikle basari sansi taninmiyordu.

  

   PKK örgütü objektif olarak artik bu eylem klavuzundan yoksun olduguna göre; ideolojik deformasyona
ugramasi kaçinilmaz olacaktir.

   Artik, bir zamanlar lanetledigi ilkel milliyetçiligi mi, küçük burjuva reformizmini mi, Islami radikalizmi mi
eylem klavuzu olarak temel alir, yoksa geçmiste kinadigi Seyh Idris-i BITLISI gibi bir ferman sahibi
olmak mi ister bunu zaman gösterecektir.

   Dolayisiyla temel alacagi düsünce ne olursa olsun; bundan böyle PKK, salt Kürtçülügü herseyin
temeline oturtacaktir. Esasa, öze dönecektir. Sosyalizm maskesi artik yoktur. Çok kisada olsa Kürtçülük
ideolojisinin Türk toplumu içinde nasil sekillendigini, ne amaçla kullanildigini, nasil bir gelisim seyri izledigini
daha önce açiklamistik. Ayrica PKK örgütünün normal bir örgüt olmadigini ve bazi amaçlar için
olusturuldugunu da ana hatlariyla belirtmistik. Marxist-Leninist ideolo-
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 jik kilif da aradan çikacagina göre; PKK'yi ve Abdullah ÖCALAN'I iyi kavramak ve anlamak iyice
kolaylasmistir.

   Eger bir ideoloji sahibi eylem amaçli birtakim çabalara girerse, ister istemez bir örgütlülüge ihtiyaç
duyucaktir. Düsüncenin teskilatlanmasi bir siyasi yapiyi meydana getirir. Bu siyasi yapi ilk önce ideolojik
bakisina uygun tarzda siyasi tercihlerini, müttefiklerini, düsmanlarini ortaya koyar. PKK da geçmiste
Marxist-Leninist ideolojisinin geregi olarak bu tercihleri yapmisti.

   Isçi sinifi önderliginde isçi-köylü ve devrimci aydinlari mücadelenin teme] gücü, yine küçük burjuvaziyi
devrimin içi müttefiki olarak görüyordu. Dis ittifaklar olarak; basta sosyalist ülkeleri, dünya isçi sinifi
harekelini ve Türkiye devrimci hereketini kabul ediyordu.

   Bas düsman olarak da Sömürgeci Türk Devletini ve bunlarin yerli isbirlikçileri olan feodal ve asiretçi
yapiyi sayiyordu, emperyalist ve kapitalist devletlerde APO'nun bas düsmaniydi.

   Avrupa'nin sosyal demokrat iktidarlarini emperyalizmin güleryüzlü maskeleri, Türkiye sol hareketlerini
de soven ve irkçi olarak gösteriyordu.

   Bu siyasî tercihleri bilimsel olduklarindan bagnazca savunuyor, bu konuda asla taviz vermiyordu. Ancak
görülüyor ki; ideolojik temelinde oldugu gibi ve ona bagli olarak PKK'da siyasi deformasyon baslamis ve
hatta siyasi tercihleri tepetaklak olmustur. Çünkü sosyalist müttefiklerin yerinde yeller esiyor. Bas düsman
ilan ettigi sömürgeci Iran, Irak ve Suriye yönetimlerinin dizlerinin dibinden ayrilmayi can güvenligi açisindan
tehlikeli görüyor. Kapitalist Yunanistan ve Kibris Rum kesiminin fedailigine soyunuyor. Emperyalizmin
güler yüzlü maskeleri dedigi Avrupali sosyal demokratlara soytarilik yapmayi bunlardan harçlik yada
bahsis koparmayi bir yasam tarzi haline getiriyor.

   Irkçi ve soven dedigi Türk solunun azili temsilcileri, hatta MIT ve CIA usagi dedigi kisilerden medet
umuyor. Feodal asiret reisleri olan bir takim kendi gibi sapiklari ve benzerlerini bir numarali yurtsever ilan
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 ediyor, asiret reislerini devrime kazandirmaktan bahsediyor.

    "Din halkin afyonudur, sorgu merkezlerinde sakin ola ki kelimeyi Sehadet getirmeyin" diye emir
verirken birden bire "Yurtsever imamlar Birligi "ni kuruyor.

   Evet, APO günümüzde kendi kendisini inkar etmektedir, bu yüzden sürekli vitrinini yenilemek çabasi ve
telasi içine girmistir.

 PKK STRATEJISI VE MÜCADELE ARAÇLARI PARTI, CEPHE, ORDU (PKK-ERNK- ARGK)

    Abdullah ÖCALAN mücadele stratejisi olarak uzun süreli halk savasini tesbit etmistir. Bu stratejinin
takip ettigi sira:

 - Ilk önce ideolojik olusum (Taktik),



 - Ideolojik mücadele (Asgari kadro yaratma),

 - Siyasi yol gösterici olarak parti insasi (Araç),

    - Partinin silahli propaganda temelinde gelismesi ve halka kavratil-masi,

 - Cephe ve ordunun insasi,

 - Gerilla mücadelesi ile ordu ve cephenin saglamlastirilmasi,

    - Stratejik savunma döneminden stratejik denge asamasina geçilmesi,

    - Hareketli savas ile gerilla savasini beraber kullanarak kurtarilmis ve yari kurtarilmis bölgeler tesis
edilmesi,

 - Stratejik saldiri dönemine geçilmesi,

 - Düzenli orduya geçis çalismalari,
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   - Ordu ve gerillanin genel halk ayaklanmasi için son saldiriyi yapmasi,

 - Milli Demokratik Halk Iktidarinin kurulmasi,

   - Bagimsiz Birlesik Demokratik Kürdistan için seferber olunmasi seklindedir.

   APO, kurtarilmis bölgelerden ve hareketli savastan bahsettigine göre uzun süreli halk savasinin ikinci
asamasi olan Stratejik Denge asamasinda olmasi gerekiyor. Eger böyle ise bu döneme denk düsen
mücadele taktigi; hareketli savas ile gerilla savasini içice kullanarak genis alanlari özgürlestirmedir. Ayrica,
bu dönemde mücadelenin ideolojik ve siyasi yol göstericisi olan parti toplumun her yaninda örgütlenmesini
tamamlamis olmalidir.

   Cephe; tüm halk kesimlerince temsil edilmeli ve halki, kurtarilmis bölgeler basta olmak üzere
yönetmelidir. Böyle bir durumda cephe, savasin bütün sorunlarini da üstlenmis bulunmaktadir. Ordu ise
karargah sistemine bagli olarak düsmanin büyük birlikleriyle hareketli savas esaslarina gere
çarpismaktadir. Yaygin gerilla ve milis güçleri düsmanin geri cephelerinde durmadan eylem
düzenlemektedirler.

 Bakalim APO ve PKK'nin durumu gerçekten böyle midir?

   Iste parti örgütlenmesi ile baslamak gerekiyor. Yani PKK'yi degerlendirerek bugünkü örgütlülük
düzeyine deginelim.

   PKK, isminden de anlasilacagi gibi bir parti adidir. Devrimin öncüsü

 yol göstericisidir. Klasik bir teskilat semasi vardir;

 KONGRE



 GENEL SEKRETER

 MERKEZ YÜRÜTME KOMITESI
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 MERKEZ KOMITE EYALET KOMITELERI BÖLGE KOMITELERI YEREL KOMITELER

   HÜCRE olarak siralanir. PKK ilk kuruldugundan bu yana belirttigimiz teskilat yapisinin varligindan söz
edilir. Ancak bu yapinin tümü formalitedir. Varligi ve yoklugu belli degildir. Bu yapinin içinde gerçekten
islevi olan ünite Genel Sekreterliktir. Genel Sekreterin kendisi de Abdullah ÖCALAN'dir. Digerlerinin
tümü izafi kuruluslar halindedir. Kurulurlar, dagilirlar tekrar kurulurlar ve gene dagilirlar. Bu kurumlarin
içinde yer alan hiçbir sahsin yetkisi yoktur. Tek yetkileri eylem karan almak ve yaptirmaktir. Bunun
disindaki haklarinin tümü, APO tarafindan gaspedilmistir.

   Merkez Yürütme yada Merkez Komitenin bilesimi söyledir, gücü ve etkisi su kadardir demek çok
zordur. Çünkü bugün o konuda bir fikir beyan edersiniz, yarin bakarsiniz ki, o teskilatin boyutlari farkli bir
biçime getirilmistir. Yani, Abdullah ÖCALAN esittir bütün PKK teskilat yapisi demek daha dogru olur.

   Sinif, tabaka ve gruplardan meydana gelen degisik kesimlerin farkli farkli olan amaçlarina kavusmak için
asgari müstereklerde birlesmis olduklari siyasi organizasyona, cephe adi verilir.

   Cephe, bu degisik kesimlerin temsilcilerinden olusur ve bu temsilcilerce idare edilir. Normalde APO'nun
"Kürdistan"inda bulunan ve ulusal kurtulus mücadelesi isteyen isçi, köylü, esnaf ve sanatkar, memurlar
diger çesitli orta kesimler ile aydinlarin, kisisel veya kuruluslar vasitasiyla bir cephe meydana getirecek bu
cepheyi sevk ve idare etmeleri gerekiyordu. Bunlara Kürt isçi sinifinin partisi olan PKK(!) da istirak
edecekti. Dogal olarak da diger katmanlarla demokratik bir rekabet ortaminda, cephe içinde gücü
oraninda etkin olmaya çalisacakti. Çünkü; Cephe bir çesit Parlemento'dur, temsil ve yönetim gücüdür.
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    Ama, öyle olmadi. 1985 yili 21 Martinda Abdullah ÖCALAN; "Ben Cepheyi (ERNK) kurdum!"
diyerek bir kurulus bildirgesi yayinladi.

    Daha sonra da belli bir teskilat semasina lüzum görmeden dogrudan kendisine bagli PKK üyelerini kitle
faaliyetinin oldugu Avrupa'ya, Yunanistan'a, Kibris Rum kesimine göndererek, cephe faaliyetleri olarak;
miting, basin toplantilari, açlik grevi vb. organize etmeye basladi. Iyi çalismayanlari cezalandirdi yerlerine
yenilerini atadi.

    Kisaca; Cephe(ERNK) de tipki PKK gibi esittir Abdullah ÖCALAN'dir.

    APO, 1990 baharinda CIZRE- NUSAYBIN- SILOPI gibi yerlerde baslayan tüm olaylari ERNK'nin
faaliyeti olarak lanse etmeye çalisti.

    Çesitli yerlerde PKK üyeleri; APO dan aldiklari talimatlar geregi ERNK temsilciligi, Imamlar Birligi
gibi isimlerle bildiriler dagitarak sanki ayri bir örgütmüs gibi ERNK"yi tanitmaya, mesrulastirmaya



çalistilar. Iste, APO'nun Cephe dedigi olay çok kisa olarak budur. Sagda solda, Avrupa'da,
Yunanistan'da, Kibris Rum Kesiminde, Türkiye'de Cephe adina bildiri yazip dagitanlar APO'nun kendi
adamlaridirlar. PKK üyesi veya en basilinden sempatizanidirlar.

 Gelelim ordu(ARGK)'nun bugünkü durumuna:

    ARGK(Ordu) 3. Kongre karariyla 1987 yilinda kurulmustu. APO, Türkiye'deki PKK üyesi olan en
seçme adamlarindan bir Askeri Konsey olusturarak ordu çalismasini baslatmistir. Daha ilk etapta APO
saflarina aldigi adamlarin eline bir silah tutusturmustur. APO faaliyetleri, PKK faaliyetleri esittir silahli
eylem demektir. Zaten APO, ayirttigi her insani bir asker olarak görmüs, her elemanini silahli eylem için
donatmistir. APO için propagandaci, ajitatör, teorisyen veya benzeri bir sahis hep eylemcileri tamamlayici
unsur olarak vardir. Eger bir kisi gözü kapali olarak eylemlere dalamiyorsa, yakip yikamiyorsa ne degeri
olabilir? Abdullah ÖCALAN'in, "ARGK yi kurduk bunu organize edecegiz. Bu ayri bir kurulustur."
diyerek ARGK konseyi, ARGK tümeni veya tugaylarindan bahsetmesi, elemanlarini birtakim askeri
birlikler adiyla
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 anmasi; harekete isim kazindirmak, iç ve dis kamuoyunun gözünü boyamak için basvurdugu bir
propagandadir.

   Su an Güneydogu ve Dogu Anadolu bölgesinin çesitli yerlerinde grup, takim, bölük, ana hareketli birlik
adiyla bir takim militanlar vardir. Bunlarin belli bir iliskileri ve ast-üst düzeni mevcuttur ama ARGK de,
ERNK de, PKK de hep ayni kisilerdir. Bunlar da esittir APO'dur. Yani sematik yapilari ne olursa olsun,
PKK-ERNK ve ARGK'nin üçü de birdir.

   Farkli mekanlarda, farkli isimler altinda, farkli faaliyetler yürütseler de her üç kurulus bir tek seye;
"Silahli Propaganda"ya hizmet etmektedirler.

   Bir ulusal kurtulus savasinda ordu, partinin emrinde degil, cephenin emrinde faaliyet yürütür. Ancak
ARGK'nin bütün faaliyetlerini tepeden tirnaga PKK yani, APO kontrol etmektedir. Bugün hiç bir Allahin
kulu kalkip da "Ben ARGK nin milisi veya savasçisiyim ama APO'nun su düsüncesine karsiyim " diyemez.
Öte yandan gene hiç kimse "Ben PKK düsüncesine karsiyim ama ERNK içinde faaliyet gösteriyorum "
diyemez. Isin gerçegi bu teskilatlardan herkes ilk önce eger zorla kaçirilmadiysa PKK üyesi yada
sempatizanidir. Daha sonra ARGK savasçisi olur veya ERNK üyesidir.

    "Bundan ne çikar?" diyenler olabilir, bundan çok sey çikar. Zaten isin önemi de burada gizlidir.

   Güneydogu Anadolu'da bastan beri degindigimiz gibi kendiliginden, iç dinamikleriyle bir Kürtçülük
hadisesi gelismemektedir. Her seyi PKK, Abdullah OCALAN ve yurt içindeki yandaslari zorlayarak,
yapay olarak gelistirmeye çalisiyor.

   Normalde çesitli kesimlerin bir cephelesme hareketi gelisebilirdi. Bunlar giderek bir silahli mücadele ve
ordulasma faaliyetine girebilirlerdi. PKK da Marxist-Leninist bir örgüt olarak, isçi ve emekçilerin bir
örgütü olarak Cephenin ve Ordunun içinde belli ilkeler çerçevesinde, belli kurallar dahilinde yer alabilirdi.
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   Kisaca; PKK APO'ya ragmen degil, APO'nun elinde bir oyuncak olarak vardir. ERNK ve ARGK
yapaydir. Bunlar PKK'nin çalisma kollari ve tarzlarini ifade ederler.

   Inceledigimiz PKK örgütlerinin bugünkü yapisi, PKK 4. Kongresine verilen çalisma raporunda
elestirilmis, islevsiz kaldiklari belirtilmistir. Geçmisteki sorumlularinin cezalandirilacagi vurgulanmis ve bir
"Hazirlik Komitesi"nin olusturulmasi kararlastirilmistir. Hazirlik Komitesi APO'nun onayiyla önce bir parti
merkez komitesi olusturulmasini, ARGK askeri konseyinin tayin edilmesini ve daha sonra kendisini
feshetmesini karara baglamistir.

 GERI CEPHE VE DIS DESTEGIN BU GÜNKÜ DURUMU

   Abdullah ÖCALAN, zihinsel olarak daha bir grup faaliyetini organize etmeye karar vermeden önce
distan yönlendiriyordu. Bu durumunu uzun süre herkesten gizledi. Ancak yurt disina çiktiktan ve tüm
gücünü Suriye üzerinden Suriye denetimindeki Güney Lübnan ve Bekaa Vadisine çektikten sonra
kimlerden ve nasil dis destek aldigini artik fazla gizleyemedi. Fakat, yine de önemli baglantilari ve
ayrintilari kendi elemanlarindan gizliyordu. Bu durumu kiyisindan kösesinden ögrenenleri de
MIT-AJAN-KOMPLO senaryolariyla katlediyordu.

   Herseye ragmen gizleyemedigi seyler vardi. Örnegin; Ermeni ASALA ile olan iliskiler... Bunlar hala
devam ediyor. Bu iliskinin boyutu bir hayli genistir. Suriye-Beyrut-Atina-Marsilya-Newyork ve benzeri
yerlerdeki Ermeni cemaat, grup, lobi ve zengin sahislar düzeyinde devam etmektedir.

   Iliskilerini çok gizli tutan bu çevreler, APO'ya silah ve para yardiminin yanisira batili ülkelerin kamuoyu
olusturan kurum ve kuruluslari nezdinde dogrudan ve dolayli iliskiler yaratmakladir.

 EKIM 1990 tarihinde Almanya'da yapilan PKK'nin kurulus yildönü-
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 mü tören ve sölenine Ermenistan Komünist Partisi Merkez Komite Üyeleri de katilmistir.

   Suriye ile iliskiler, 12 Eylül sonrasinda APO'ya adeta PKK'yi yeniden yaratma gibi hayati önem ve
derecede imkanlar sunmustur. Bu iliski ve olanaklarin derecesine daha önce deginmistik.

   Suriye bu konuda üzerine düseni fazlasiyla yerine getirmistir. Hemen hemen tarihi misyonunu
tamamlamak üzeredir diyebiliriz. Bundan sonra Suriye'nin devreden çikmasi fazla önemli olmayacaktir. Bu
gün Ortadogu'daki son siyasal gelismeler Suriye'nin konumunu kismen degistirmisse de PKK ile iliskileri
halen devam etmektedir.

   Yunanistan ve Kibris Rum Kesimi giderek PKK ve Abdullah ÖCALAN'a daha  çok önem ve  imkan  
vermektedirler.  PKK'nin yasatilmasi için para ve silah yardiminin yanisira batili ülkelerin-lobilerine PKK
olayini resmi ve gayriresmi sekilde tasirmanin gayreti içindedirler.

   Libya lideri KADDAFI, çesitli ülkelerin illegal ve özellikle terörist olan gruplarina her türlü maddi imkan
ve serbestiyi verdigi gibi bunlari PKK ya da vermektedir.

   Avrupa'nin çesitli ülkeleri basta Fransa, Almanya, Isveç, Belçika ve ingiltere olmak üzere Kürtlerin
insan haklariyla ilgilenmis gibi görünseler de, aslinda kendi devlet politikalarinin örtülü bir sekilde



propagandasini yapan kurulus ve derneklerini PKK politikasinin emrine vermislerdir.

   Bu tür kuruluslar, resmi olmadiklari için hükümetlerini zor durumda birakmadan kendi devletlerinin birer
baski araci gibi hareket ederler. Iste bunlar PKK ile iliski halinde olarak Kürt sorununu, Avrupa kamuoyu
ve uluslararasi kuruluslarin gündemine sokma gayreti içindedirler.

   Iran, resmi düzeyde degil ama tipki Suriye gibi; Istihbarat Örgütleri vasitasiyla PKK ile iyi iliskiler
içersindedir. Bu iyi iliskiler özellikle 1990 yilindan sonra doruk noktasina çikmistir.
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   Irak ise; 1988 yilinda BARZANI ve TALABANI Pesmergelerini kimyasal silahlar ile saf disi
biraktiktan sonra Kuzey Irakta çok büyük bir alani PKK'ya tahsis etmistir. Irak hükümeti; Körfez Savasi
sirasinda diger terörist örgütlere yaptigi gibi PKK'ya da büyük imkanlar vaadetmistir.

   Geçmiste Sosyalist ülkeler adina ve daha çok Suriye'yi devreye sokarak PKK'yi yasatmak için büyük
gayret sarfeden Bulgaristan ise son dönemlerde olusmasinda büyük emegi geçen PKK üzerindeki
inisiyatifini batili ülkelere kaptirmis durumdadir.

   Kisaca, PKK'ya dis destek bu kabaca siraladigimiz iliskilerden gelmektedir. Türkiye'ye komsu olan
veya olmayan bu odaklar ayni zamanda bir çok bakimdan Geri Cephe rolü de oynamaktadirlar. Geri
Cepheden kastimiz; Ikmal, iase, güç takviyesi, egitim, manevra, geri çekilmelerin yapildigi alanlardir.

    1984 yilina kadar Suriye ve Lübnan sahasi PKK'ya muazzam bir geri cephe rolü oynadi. Bu alan PKK
ve APO'yu örgütsel yok olustan kurtardi. APO'nun örgütü sevk ve idare merkezi oldu. Kongre ve
konferanslarin güven içinde yapildigi, her türlü egitim ve takviyenin mümkün oldugu, örgüt içinde
temizlenmesi gerekenlerin, rehin alinanlarin rahatlikla kursuna dizildigi bir alandi. Bu alan rolünü oynamaya
devam ediyor.

   Suriye kendi topraklarindaki Kürtleri APO'ya her bakimdan kullandirarak ve PKK'ya satarak Kürt
sikintisina karsi kendisini emniyete aldi.

   PKK'nin bunlarin içinden yüzlerce eleman ve milyarlarca lira para almasini sagladi. PKK'yi kullanarak 
kendi Kürtlerini düsmanina, Türkiye'ye hem de Arap çikarlari için savastirdi.

   Kuzey Irak ve Iran sahasi, 1982 yilindan baslayarak PKK'nin adeta cirit attigi bir alan durumuna geldi.
PKK'nin ülke içinde gerçeklestirdigi bunca katliam hep Suriye, Irak ve Iranda planlandi. Gruplar
buralarda olusturuldu. Silahlar buralarda ele alindi. Egitimler buralarda tertiplendi. Türkiye'de sikisan
gruplar buralara geri çekilerek kendilerini garantiye aldilar. Kislari bu ülkelerde geçirdiler ve geçirmeye
devam ediyorlar.
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   Adi geçen ülkelerden Türkiye'ye binlerce rejim muhalifi gelip sigindi. Hatta Iran'dan gelenlerin sayisi
yüzbinlerle ifade ediliyordu. Onlar, Türkiye'yi bir çiftlik gibi kullandilar. Onlarin hiç biri Türkiye tarafindan
kendi ülkelerine karsi kiskirtilmadi veya rehin alinmadi. Fakat Türkiye'den o ülkelere giden herkesin
basina bir istihbaratçi çöküyor, onlara; "Ya Türkiye'ye karsi tekrar silahlanip dövüseceksin, ki



dö-vüseceksen biz sana her türlü kolayligi saglayacagiz, ya da buradan gitmelisin" denilebiliyor.

   Yunanistan ve Kibris Rum kesimi, Türkiye'den gidenlerin PKK militanlarinin kucagina düsmesi için her
türlü tedbiri almis durumdadir. Yunanistan, PKK'nin her türlü egitim, propaganda ve Türkiye'ye sizma
faaliyetleri için bütün olanaklarim seferber etmistir.

 Avrupa, PKK'nin yayincilik faaliyetlerinde basrolü oynamaktadir. PKK'YA KITLE DESTEGININ
DURUMU (1991-1992)

   APO ve PKK'nin her dönemde gerçek anlamda güçlü dis destekçileri olmustur ancak yurt içinde kitle
destegi hep izafidir. Çünkü, PKK kitle destegini daima korkutarak saglamistir. Bunun için de bu destek
göreceli ve yaniltici olagelmistir.

   Bu izafi destek seyircileri korkutmamalidir. Baski ve sindirmeye dayalidir. PKK, önce zayif ve
savunmasiza yanasmis ve "Davamizda hakliyiz degil mi?" diye sormustur. Karsisindakinden mecburen ve
korkudan dogan bir "EVET" cevabi alinca, "Iste gerçek bir yurtsever". diyerek kitle desteginden
bahsetmeye baslamistir. Ondan sonra o "EVET"in sahibini adeta rehin alarak oraya engerek gibi
çöreklenmis, daha genis bir çevreye saldirmistir. Bu çevre içinden devletin koruma-sizligina ragmen canini
ortaya koyarak, "HAYIR" diyen biri çiktiginda, MIT- AJAN- HAIN damgasini vurup katletmistir. Bunun
üzerine, beladan kurtulmak için çok kisi kerhen "EVET"çi olmus ve bu durum
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 kisa sürede panige dönüserek "EVET"çileri çogaltmistir.

   Böylesi bir ortamda bir sürü issiz güçsüz takimi, bir baltaya sap olamadiklari için hazirdaki "EVET"çilere
bas olmak maksadiyla piyasaya çikmis ve APO'ya militan olmuslardir.

   Bir kisim profesyonel, bu ortami bezirgan mantigiyla kullanmak ve siyasi, sosyal, ekonomik gelecek
saglamak için bu "EVET"çileri bir saga bir sola kosturmustur.

    "EVET"çi olanlar birer oyuncak durumuna düsürüldüklerini farket-mislerdir ama bir kere "EVET"çi
olduktan sonra "HAYIR"ci olmanin öldürülme dahil yaratacagi problemleri gögüsleme cesareti
gösteremediklerinden hep bir kurtarici için dua etmislerdir. 12 Eylül öncesi ve sonrasi yasanan hadiseler,
bu durumu teyid eden olaylar ile doludur.

   PKK niçin BOTAN dedigi bölgenin disinda dikis tutturamiyor? Neden hala Hilvan, Siverek, Nizip,
Suruç ve Batman il merkezinde istedigi gibi at oynatamiyor? Nedeni çok açiktir; Buralarin agzi 12
Eylülden önce yanmistir. Ama BOTAN denilen bölgede Cizre, Silopi, Nusaybin, Sirnak gibi bölgelerde
12 Eylül'den önce bir tek PKK'li faaliyet yürütmemisti. Belki "Buralar dagliktir, buralar sinirlara
yakindir..." denilebilir, evet onun da etkisi vardir. Fakat asil mesele bu degildir. Buralar kolay kolay, zorla
tecavüz disinda, ikinci kere kendilerini igfal ettirmek istemiyorlar.

   PKK, BOTAN denilen bölgede yavas yavas dersini almaya baslamistir. Daha bir kaç ay öncesine
kadar APO, BOTAN daki militanlarina gönderdigi talimatlarda "Otoritemizi kabul etmeyenlerin evdeki
faresine kadar basini ezin, göçertin. O topraklarda tarafsiz kimse olmaz, ya bizdendir yada düsman"
diyebiliyorken bugünlerde militanlarina; "Bu insanlari niye kaçirttiniz? Insansiz daglan ne yapalim? Insansiz
devrim olmaz!" demekte hatta isi daha piskinlige-vurarak "Bazi adamlarimiz TC'ye degil de insanlarina
savas açmistir!" diyerek halki yeniden kazanmaya çalismaktadir. APO bölge halkina yeniden yamanabilir



mi? Onu zaman gösterecektir. O zavalli insanlari yeniden, bir kere
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 daha APO ve canilerine yem ederlerse binlerce defa yaziklar olsun!

   Issiz dag baslarindaki, kuytu vadilerdeki, kimsesiz ve savunmasiz insanlarimiz, bugün APO'nun izafi
olarak kitle destegini teskil etmektedirler. Yine bazi sehir ve kasabalarda siginti gibi yasayan, hiç bir isi ve
gücü olmayan bir kisim insanlar ekonomik, kültürel ve sosyal problemlerinden dolayi gene izafi olarak
APO'nun yandasi ve kitle destegidirler. Bu kalabaliktan etkilenen ve çesitli endiselerle bunlarla birlikte
hareket eden bir takim kisilerde APO'nun destekçisi konumuna düsmüslerdir.

   Öte yandan bazi Mercedes arabali, entel bar müdavimi soysuz, insan simsarlari da bu insanlari istismar
ederek ve bu gariplerin kanlarini pazarlayarak siyasi, ekonomik ve sosyal avantajlar elde etmektedirler.
Üstelik bu çakal sürüsü, Türkiye'de kamuoyu olusturabilmekte ve birtakim hareketlere yön
verebilmektedir.

   APO'nun kitle destegi yalniz bunlar degildir. Türkiye metropollerindeki sorunlu üniversite ögrencileri,
yine buralarda issiz güçsüz insanlar, Avrupa'ya iltica talebinde bulunmus ve hayalleri yikilmislar, Avrupa'da
isçi iken PKK militanlarinca rehin alinmislar da PKK'nin kitle destegidir.

   Peki, denilebilir ki; bu topraklarda APO'nun hiç mi gönülden destekleyicisi yok? Evet var! Var ama kaç
kisi, niçin, ne amaçla?

 9 AGUSTOS 1991 günü Abdullah ÖCALAN bakiniz ne diyor:

    "PKKIilasmayi Türkiye'de de biraz yürütüyoruz. PKK'nin etkilerini bizzat PKK çalisma tarziyla
Türkiye'de ilerletiyoruz. Belki de devrime biraz da uzun süre biz önderlik edecegiz. Türkiye'de devrimci
degerleri biz ayaga kaldiracagiz. Eskiden onlar bize ögretiyordu, simdi biz ögretecegiz; onlar bize birseyler
veriyorlardi, biz simdi birseyler verecegiz, veriyoruz da. Türkiye halkini dost etme, Türkiye devrimcilerini
güçlendirme ve en önemlisi de oradaki Kürdistanli potansiyeli örgütleme; hem Türkiye'nin mücadelesinde
çok aktif bir dinamik öge haline getirme devrimci bir öge, önemli devrimci bir öge haline getirme, hem de
Kürdistan'a tasirma yani bosaltilan Kürdistani tekrar bir karsi bosaltma
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 ile örgütleyip Kürdistan'a yollama, devrime orada katma ve daha çok Kürdistan'a yollayip katma gibi
çok belirgin bazi egilimlerle hareket ediyoruz. Çukurova'nin yarisi Kürtlesmis durumdadir. Çukurova
aslinda yan yariya Kurttur. Kismen Fellahtir, kismen de Türktür ama, bence Kürtler giderek çogunlugu da
alacak. Bir nevi yari Kürdistan eyaletidir, Çukurova...

   Istanbul'da 2-3 milyon Kürt var. Yani 5-6 vilayet degerinde bir çalisma alanidir. Izmir'de 2 vilayet
degerinde, Konya'da l vilayet degerinde kürt var. Iç Anadolu'da l milyon; tam bir eyalet, Ege 'de en az l
eyalet; giderek Antalya, Burdur, Isparta'da isçiler turizm sektörü dolayisiyla kayiyor, orasi da öyle
Neredeyse Kürdistan'in 8 Eyaleti de Türkiye'dedir. 8 Eyalet bu tarafta, 8 Eyalet orada. Dolayisiyla böyle
bir agirligi vardir. Türkiye çalismalarinin..."



   Evet bu sözler kelimesi kelimesine APO'nun belirttigimiz tarihte "Görevlere önderlik tarzinda
yaklasmanin esaslari üzerine" isimli konusmasindan alinmistir. Bu sözleri ne olur ne olmaz, ama hiç
olmazsa "Sagir Sultan" duysun diye yaziyoruz. Gelecekte Türkiye'de neler olabilecegini ilgililer sonradan,
"Biz Duymamis tik!" demesinler.

 PKK'NIN PROPAGANDA IMKANLARI (1991-1992)

    Basindan beri Abdullah ÖCALAN ve PKK, propaganda vasitasi olarak silahli eylemi kabul etmistir.
Silahli propagandaya "Devrimci Siddet" adini koyan da kendisidir. Büyük ve sansasyonel bir eylemin
yüzlerce hatibin konusmalarindan, binlerce sayfa yazili kitap ve dergiden daha etkili neticeler verdigi
bilinmektedir.

    Türkiye gibi bir toplumda beyinlere hitap etmektense göze ve kulaga hitap etmek daha avantajlidir.
Ayrica yapilan bir eylem neticesinde tüm basinin olayi mansetten vermesi gibi imkan baska hiç bir ülkede
kolay bulunacak imkan degildir. Olayi duyan tüm insanlar gönüllü hatiplik yaparak olayla ilgili bilinçsiz
degerlendirmeler nasil olsa yapacaklardir.
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 O halde, APO neden zor olani seçsin? APO niçin zor olan yolu; yetismis insan, mantikli insan, teknik ve
organizasyon gerektiren yolu tercih etsin? Eylem sirasinda eylemi yapanlarin ölme, sakatlanma, yaralanma,
yakalanip agir cezalara çarptirilma gibi durumlari olabilir. Olsun! APO için fedai mi yok?

   Böylesi bir toplumda herkes istedigi sartlari olusturduktan sonra, istedigi kadar adami istedigi biçimde
kullanabilir. Yeter ki bütün insanlik degerlerini APO gibi yitirmis olsun.

   Toplumumuzda bir silah patladigi zaman panik baslar. Yine bu toplum silah patlatani kahraman ilan
eder. Ona insan üstü vasiflar yakistirir. Tek tek sahislari kastetmiyoruz, genel olarak bu böyledir. Dagin
basinda, mezrada yasayan insanimizla, Istanbul'un göbeginde oturan da aynidir. Dagdaki çobandan tutun,
en sorumlu kademelerdeki-lerde bile bu egilim mevcuttur. Iste Abdullah ÖCALAN'in propaganda
gücünün temel esprisi buradadir. Bugün, bu gücü en siddetli biçimde sürdürmektedir.

 1991 yili Aralik ayinda basinimizdan bir manset;

 "APO ile görüstük! 1992 yili baharina kadar eylem yok!"

 Manset bu ama gerçek öyle mi?

   Kirsal kesimde PKK'nin geçici üs olarak kullandigi bölgeler bellidir. Bu mücadele 8 yildir devam
ediyor. Görevliler degisti, PKK militanlari degisti ama cografya degismedi. Yüksek yerlere kar düstü.
Örgüt gruplarinin manevra imkanlari çok azaldi. Adam her sene oldugu gibi gene kazik çaktigi alanlarda
oturup egitim, konferans, seminer vb. gibi çalismalar yapti. Dar alanda eylem yapip basini neden belaya
soksun?

   Firsatini bulup bir iki devriye veya kesif kolunu pusuya düsürdü, küçük bir iki karakol ile Köy
korucularina saldirdi ve 1991 kisinda da gene kan döktü. Demek ki basin yanilmis.

   Görüldügü üzere basit bir örnekle PKK'nin propaganda imkanlarina



 göz atmaya basladik.
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   Basinin, bilinçsiz örgüt propagandasina yardim kampanyasina ek olarak; PKK, imkanlarinin son derece
gelismesine paralel düzeyde basta Almanya olmak üzere brosür ve gazeteleri bastirip, her türlü yol ve
yöntemi kullanarak dagitimini, okunmasini saglamaktadir.

   Diger yandan afis, poster, pul, bildiri gibi yaygin malzemeleri de propaganda ve ajitasyon amaçli olarak
kullanmaktadir.

   Bu alanda kullandigi bir diger malzeme de video ve teyp kasetleridir. Özellikle video kasetleriyle yurt
içinde ve yurt disindaki kitlelerde yaygin propaganda, çarpitma ve ajitasyon çalismalari sürdürmektedir.
Lübnan kamplarin da Askeri egitim sonrasi yapmis oldugu tatbikatlari görüntüleyerek, bunlara Kuzey
Irak'in yesil vadilerindeki gruplarin yürüyüslerini, istirahatlarini, halay çekislerini, zaferlerle sonuçlanan
hayali çatismalarini da ekleyerek halka sicak odalarinda seyrettirmekte, eleman temini ve kitle destegi
yollari arastirmaktadir.

   Bu filmleri seyreden insanlar, PKK gerillalarinin son derece idealize edilmis görüntülerini seyrediyorlar
ve elbette cazibesine kapiliyorlar.

   Özellikle, issiz-güçssüz takimi ve bilinçsiz genç kesim o görüntülerdeki fantastik ortama kavusmak, o
ortamda yer almak kisilerden biri olmak, düsmani(!) alt eden çatismalardan zaferle çikmak, köy halki
tarafindan coskuyla karsilanmak, o zümrüt vadilerde piknik yapip Govend'e katilmak için elbette can
atiyorlar.

   Ayrica dogrudan yüzyüze yapilan propaganda ve ajitasyon çalismalari yürütmektedir. Avrupa'da
geceler tertip edilerek yüzde doksani yalan çarpitilmis haber ve yorumlardan olusmus konusmalar ile kitle
tahrik edilmekte; "Kurtarilmis bölgelerimiz, ordularimiz, tugaylarimiz alaylarimiz vardir, düsmanin su kadar
uçagini, su kadar helikopterini düsürdük, su kadar tank ve zirhli aracini imha ettik, çok yakinda devlet
kuruyoruz, devlet ve ordu kademeleri içindeki yerinizi bir an önce alin; öncü olun, bas olun, geride
kalmayin vb." denmekte, dinleyiciler adeta igfal edilerek ardindan video, slayt gösterileriyle temsil, folklor
ve marslarla insanlar gaflete düsürülerek para, mal ve benzeri seylerin yani
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