" Kürdistan

JliTÎTiİj

bun
ve

. v..

vj)
ı

l

ı'jJviU

r '-

i

v.

X

ivin

"i\$V<\\\

ifVnTrl O K 3 C:.]"f i

o

şeyin üstündedir
ak

K

ç.fıjl^r

gerek"

..-»>

r

w#%

> -V

Sfe.

v

-V

Xu

X
_-y

"Ti-

/
■ır/

<*.

%,

'^v.

X--.

J.İ&»
Vv

J

V

r» mı

^v

Zeki Yoldaş'ın bize devrettiği mirası koruyup geliştireceğimize,
O'nun açtığı çığırda sonuna kadar yürüyeceyimize

O'nun biraktığı bayrağı, kanımızın son damlasına kadar omuzları¬
mızda yükselterek, Bağımsız ve özgür Kürdistan'ı kuracağımıza,
O'nun naşı önünde O'na ve halkımıza söz veriyoruz...
\

\

TSK

ORK

Hevîya Gel Özel sayı- Mayıs 1990
Yazışma adresi: Box 34055
10026 Stockholm/SVVEDEN

Författares Bokmaskin

ZEKİ YOLDAŞ'IN HASTALIĞI VEFATI VE CENAZE TÖRENİ
İlk sancıları ölümünden 6 ay önce, Ortadoğu'da başlamış¬

luş umudu yoktur, deniyordu. Ve iyi niyetli tüm insanlarımı¬

tı. Suriye ve Lübnan sahasında başvurduğu doktarlar, bel

zın çabası, birzat O'nun yüksek morali Zeki'yi kurtarmamı¬

ağrısı, romatizma vb. tahminde bulunarak ona uygun ağrı

za yetmedi.
Zeki Yoldaş, hastalığının ciddiyetini ve ölümcül olduğu¬

kesici ilaçlar önermişlerdi.
Yoğun çalışmalarını bırakmak istemeyen Zeki Yoldaş, üç

nu biliyordu. Ve son ana kadar, onu kendi iradesiyle yene¬

aylık bir süreyi dayanılmaz sancılar içinde geçirmiş ve ol¬

ceğine inanıyordu. Hastalığında O'nu ziyaret eden bir dost

dukça zayıflamıştı. Son olarak Suriye'de başvurduğu bir

bu konuyu anı defterine şöyle yazıyordu. "Bana ölümden

doktor, kanser hastalığından şüphelendiğini, ancak kesin

korkmuyorum, ancak, henüz yapacak işim var; demiştin.

teşhis

Yüzüne baktım korkuyu okuyamadım, ama işini bitiremey¬

olanağının

olmadığını

belirtmesi

üzerine

Şubat

enlerin endişesi yazılıydı orada." Gerçekte de O, sonuna

1990'da Avrupa'ya çıktı.
F.Almanya'nın Köln şehrinde hemen hastahaneye yatırıl¬

dı. İlk tahliller sonucu hastalığının "Bronşial Kanser" ol¬
duğu tesbit edildi. Algılanan kanser tümörü akciğerin üst

kısmında idi. Cinsi ise, kanser türünün en kötüsü ve en hızlı

kadar yoldaşlarına, arkadaşlarına ve dostlarına moral ver¬
meye çalışıyordu.

Son güne kadar politik gelişmeleri yakından takip ediyor
ve yorum yapıyordu.

Nusaybin-Cizre olaylarının geliştiği

yayılanıydı. Bu ilk tesbitlerden sonra

günlerde

ışın tedavisine başlandı. Vücut akci¬

doktor,

"Halkım

ğerde tümöre karşı savunma sistemi

diyordu. Her sevindirici haber

geliştirdi ve hastalık Akciğer'de geliş¬

onu adeta yeniden canlandırıy¬

me zemini bulmadı. Ancak kısa süre¬

ordu.

beni

ayaklanıyor

onlara

kavuştur"

de vücudun diğer yerlerine sıçraması

Ölümünden 1 ay önce doktar¬

önlenemedi. İlk sıçrama yeri 1979 yı¬

ları son 48 saat içinde yaşamım

lında Diyarbakır işkencehanesinde kı¬

yitireceğini yakınlarına ilettiler.

nlan kaburga kemiği oldu. Ardından

Ama O herkesi yanılttı. Çevre¬

karaciğere

daha

mizde mucizeye inananlar bile

baştan beri bu tür tümörün karaciğer¬

oldu. O, düşmana inat bir gün

de gelişme zemini bulacağım biliyor ve

fazla yaşamak için direndi. Dok¬

onu

sıçradı.

önlemeye

Doktarlar

çalışıyorlardı.

uğraşları

sonuç vermedi.

sıçrayan

hastalığa

Ancak

Karaciğere

müdahale

olanağı

torlar bu durumu "O'nu yaşatan
savaşkan

için

ruhudur,

kendisiyle

yaşamak

savaşıyor"

diye

izah ediyorlardı. Ve artık ölüm

yoktu. Tıp aciz kalmıştı.
Hastalığın ilk tesbitinde tahlil

so¬

günü

için

"O

kendisi

nuçları ve raporları yoldaşları tarafın¬

bizlere söyleyecek"

dan Danimarka, F.Almanya'nın Bonn

lardı

ve Hanofer Kanser Araştırma Enstitü¬

hissedip

diyebiliyor-

16 Nisan 1990'da yoldaşlarını

lerine sunuldu. Bu konuda uzman olan

yanına

Yurtsever Kürt doktarları en son bul¬

diyerek

guları yeniden araştırıp soruşturdular.

ima etti. Ortadoğu'daki, Kürdi-

Daha iyi bilen olur umuduyla, tüm ola¬

stan dağlarındaki yoldaşlarla il¬

naklarını kullandılar. Başvurulan her

gili

kurumdan aynı sonuç alındı, uygula¬

"Örgütlü ve kollektif çalışmayı

nan tedavi doğruydu, ancak bu hasta¬

elden

lıkta

devriminin çıkarlarını her şeyin

sancılar

başladığı

an,

tedavide

gecikilmiş demekti. Bu nedenle kurtu

çağırdı.

"Çok geciktim"

aramızdan

son

haberleri

bırakmayın,

ayrılacağını

sordu.

Ve

Kürdistan

üstünde tutun ve bunun için ça-

diye vasiyet etti. Sağ¬

pe'den sonra cenaze arabasının konvoyuna katıldılar. Silvan

lığında hiç kimseye yük olmayan onurlu önder, naşını da

yolaynmına kadar uğurladılar, orada cenazeyi Bingöl'den

kimseye yük etmek istememiş olacak ki, nerede toprağa ve¬

gelen gruba teslim ettiler.

lışın, çalışın kazanmak için çalışın"

rilmesi gerektiği konusunda suskun kaldı. Bunun üzerin biz,

Cenazenin Köln'den yolculanması ile birlikte Bingöl'de

"Seni Kürdistan'a göndereceğiz" dediğimizde gülümsedi ve

polis tedbiri, kitleyi tedirgin eder bir biçimde, arttırıldı. So¬

kafasını sallayarak onayladı.

kak başları tutuldu. Ancak şafakla birlikte korku zinciri kı¬

Son gün birşeyler sormak istiyordu. Ağırlaşan konuşma¬

rıldı, arabasına binen, taksi, kamyon kiralayanlar cenazeyi

sını anlamadığımızı farkedince, elleriyle kelepçeye vurul¬

karşılamak üzere Genç-Diyarbakır yoluna dizildiler. Cena¬

muş

ze 24 Nisan 1990'da akşama doğru Bingöl'e ulaştığında bin¬

insan

işareti

yaparak,

cezaevindeki

yoldaşlarının

durumunu sordu. Son duruşma iki gün önceydi. Onu unut¬

lerce insan yollarda ve cenazenin gideceği yerin çevresinde

mamıştı. Tahliye olmadığım söyledik, içi burkuldu, gözleri¬

birikmeye başlamıştı. Gözlemciler, 80 sonrası en büyük tö¬

ni kapayıp daldı. Son 6 saatini komada geçirdi. 17 Nisan

ren diyerek sevinçlerini dile getiriyordu. Halkı uğruna ya¬

1990'da saat 19.20 de gözlerini hayata kapadı. O ölürken

şamım veren Zeki Yoldaş'ı halk bağnna basmış ve büyük bir

bile gülüyordu.

kitle katılımıyla O'nu sevdiklerinin yamna, Kürdistan devri¬

O; Kürt halkının ulusal kurtuluş ve sosyalizm savaşında

minin ölümsüz şehitlerinin yamna yolculamıştı.

Şimdi, sokaktaki sıradan insan bile O'nu, Şeh Said'lerin

ölümsüzleştiğini biliyordu.

Zeki Yoldaş'ın cenaze töreni 22 Nisan 1990'da çok sayı¬

yolunda giden ve halkı uğruna yürüttüğü mücadeleyle şeha-

da dost-kardeş örgüt temsilcilerinin ve binlerce kurt yurtse¬

det mertebesine erişen olarak, anıyor. O'nun çok sevdiği

verinin katılımıyla Köln'de yapıldı.

halkı O'nu efsaneleştiriyor. Biz bu satırları yazarken, köy¬

Ardından, Zeki Yoldaş'ın naşının K.Kürdistan'a gönde¬
rilmesi için hazırlıklar yapıldı. 1981'de TC. Vatandaşlığın¬

lerden, kasabalardan inenler grup grup mezarım ziyaret et¬
meye ve taziyetlerini sunmaya devam ediyor.

dan atılan Yoldaş'ımızın naşı önce kabul edilmek istenmedi.

Yurtdışında da anma ve taziye toplantıları başlatıldı 22

TC'nin İçişleri Bakanlığı olumsuz cevap veriyordu. Bunun

Nisan Günü F.Almanya'mn Köln şehrinde binlerce yurtse¬

üzerine Bingöl Milletveli SHP'den ihraç edilen Kürt köken¬

verin katılımıyla yapılan cenaze töreninden sonra 29 Nisan

li milletvekilleri ve eski DİSK yöneticileri ile birlikte demo¬

1990'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ve 5 Mayıs

kratik

1990'da İsveç'in başkenti Stockholm'da dost ve kardeş ör¬

kuruluşların

baskısıyla

cenazenin

ülkeye

kabulü

güt temsilcileri ve yüzlerce ilerici devrici insanın katılımıy¬

sağlandı.
Zeki Yoldaş'ın naşı 23 Nisan 1990'da Hava yoluyla Diy¬

la taziye ve anma toplantıları yapıldı. 19 Mayıs Cumartesi

arbakır'a yollandı. Cenazenin kabulü, yolculanması ve Diy¬

İsviçre ve ardından Fransa-Pariste anma ve taziye toplantı¬

arbakır'a varışı arasında 1 gün gibi kısa bir süre olmasına ve

ları için çalışmalar devam ediyor.

polisin tüm tedbirine rağmen O, Diyarbakır'da sevdiklerince karşılandı.

Havaalanına girişi engellenenler Seyrante-

Devrim şehitlerinin ölümsüzlüğü bir kez daha kanıtlanıy
or.

Köln'de yapılan cenaze töreni

ONURLU KİŞİLİĞİ VE KARARLI MÜCADELESİYLE

ZEKİ ADSIZ (K.SALEH)
17 Nisan 1990'da Tevgera Sosyalist a Kurdıstane (TSK)

Hepimize örnek olsun."

Genel Sekreteri, Ordiya Rızgariya Kurdistan (ORK) Yük¬

O'nun başeğmez kişiliği mücadelede kararlılığıyla atba-

sek Askeri Konsey Başkam, DİSK 10. Bölge Temsilcisi ve

şı gidiyordu. 12 Mart'ı içerde karşılamıştı. İçerden olayları

Genel-İş Diyarbakır Eski şube Başkam Zeki Adsız'ı örgüt

takip ediyor, okuma ve kendisini yetiştirme olanağını iyi de¬

adıyla K.Saleh'i yitirdik.

ğerlendiriyordu. Cezaevinden politik olarak temel bilinci

Evli, Filinta ve Şervan adında iki çocuk babası olan Zeki

almış olarak çıktı. İçerdeyken lise sınavlarına girdi ve bitir¬

Adsız 10.1.1948 yılında K.Kürdistan'ın eski isyan merkezle¬

di. Cezaevinden çıkınca İstanbul Basın Yayın yüksek oku-

rinden biri olan Bingöl'de doğdu. Orta halli bir çiftçi ailesi¬

lu'na kayıt yaptı; okul Derneğinin kuruluş çalışmalarına

nin üçüncü çocuğuydu. Annesini çocukken yitirdi, Babası

katıldı, yönetimde yer aldı, dernek adına geceler düzenledi.
Yüksek tahsilini bitirdiktan sonra yeniden halkına döndü.

1980 sonrası hasretliğe dayanamadı.
Zeki

yoldaş,

çocu¬

kluk çağında bile pratik

zekası,

fedakarlığı

atılganlığıyla

kendini

ve

çevresine

sevdirendi.

O'nun bu yıllardaki ya¬
şamım

çocukluk

arka¬

daşları şu satırlarla anı
defterine işlediler; "Se¬
nin

büyüklüğünü,

derliğini
çocukluk

ön¬

daha
yıllarımızda

görebilmiştik.

Sen

zaman

önderi-

da

o

mizdin."

Zeki Adsız, ilk ve or¬
taokulu Bingöl'de bitir¬

di.

Bingöl

Lisesi

Zeki

Adsız

2.

sınıfına devam ederken haksızlıklara karşı başkaldırısı ile
yönetimin dikkatini çekti. Boyun eğmez kişiliğini kontrole
alamayanlar O'nu sürgün ettiler. 1964-65 öğretim yılında

Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesinde öğrenimine devam et¬
mek zorunda kaldı. Burada da yönetim O'na ancak 1 yıl ta¬
hammül edebildi. Yeniden sürgün edilince tekrar Bingöl
Lisesine döndü. Aynı yıl lise 3. sınıfa devam ederken, hak¬

sızlığa tahamülsüzlüğü ve hareketliliği genç yaşta cezaevi¬
ne düşmesine neden oldu. Elinden kaza çıkmıştı. Sonradan
samimi birer dost oldukları bir arkadaşının yaralanması

O'nun 4 yıl 4 ay 15 gün cezaevinde yatmasına neden oldu.

İçerdeyken, yönetime ve sivil cezaevlerinde görülen "Koğuş
ağaları" na karşı diğer mahkumları korudu. O, bu tavrıyla
mahkumların sevgilisi ve önderiydi. Ve kuşkusuz bunun da
bir bedeli oldu. Zeki Yoldaş, yönetimin haksızlığına karşı

tavrım sert koymuştu. Bir gardiyanın bıçakla yaralanması ile
olay sonuçlanınca,

O'nun meşruten tahliye hakkı yandı,

hakkında yeni dava açıldı ve Solhan cezaevine sürgün edil¬
di.
O'nun onurlu başeğmezliği ömrünün sonuna kadar dik¬

kati çeken bir meziyetiydi. O'nu son yıllarda tanıyan bir dost

anı defterine şu notları düşecekti;
'Yedi yıldır tanıyorum. Hiç bir zaman, hiç bir güç karşı¬
sında baş eğdiğini görmedim.

Başı dik insan güzeldir
Zeki güzel bir insandı

DİSK

10.

Bölgede

konuşurken

-

1979

Bingöl'de Mahalli bir gazetede köşe yazarı ve redaktör ola¬
rak çalıştı. Yoksul, ezilen insanların sorunlarını dile getirdi.
Bingöl'de köylülerle röportaj ilk kez O'nun aracılığıyla ya¬
pıldı. Bu dönemde Bingöl'de, Depremin yıkıntısı üzerine
keselerini doldurmaya çalışan mahalli yöneticilere ve tefe¬
cilere karşı aktif bir çaba içine girdi. Hileli konut yapımım,

dağıtımım ve bu konudaki haksızlıkları dile getirdi, yazdı¬

kları yazılardan ötürü hakkında dava açıldı. Gazete sahibi
yönetimin baskılarına dayanamayarak, gazetedeki işine son
verdi.

Aynı dönemlerde 1973 seçimleri yaklaşıyor CHP Genel
af ile birlikte nisbi bir demokrasi vadediyordu. Zeki yol¬

daş 'ta bu dönemde CHP gençlik kollarında yer aldı. Bing¬
öl

ili

gençlik

kollan

başkam

olarak

gençliğin

politize

olmasına ve örgütlenmesine öncülük etti. 40 kişilik CHP
Parti Meclis üyeliği yaptı.
1973 seçimleri ardından Genel afin çikması ve devrimci

örgütlenmelerin yeniden yeşermesiyle O'da bu saflarda ye¬
rini aldı ve 1974'den itibaren TKSP içinde çalışmalarına ba¬

şladı.

Aynı

döneme

denk

düşen

CHP

kongresinde

savunduğu görüşlerden ötürü Ecevit'in işaretiyle çömezle¬
rinin saldırısına uğradı, yaralandı ve Kırıkoğlu grubuyla
CHP'den koptu.

1973'ten sonraki nisbi demokratik ortamdan yararlana¬
rak, legal çalışmayla illegal çalışmayı diyalektik bir bütün¬

lük içinde yürütmeye koyuldu. Tüm maddi olanaklarını

kendisi sunarak DENG kitabevini Bingöl'de açtı. Sol yayın¬

lar açısından yörenin en zengin kitabeviydi. Bu girişimle
gençliğin okuma alışkanlığı geliştirildi. Yeni neslin politik
olarak daha ileri bir hata kanalize edilmesi sağlandı. BinGenç-Der adında ilk gençlik derneğinin kuruluşuna destek
verdi. Bu süreçten sonra Zeki yoldaş, çalışmalarım işçi sını¬
fını örgütlemeye kaydırdı.
olarak girdi.

Bayındırlık Müdürlüğüne işçi

Bay-sen'i örgütledi.

Bingöl'de

Genel-iş ve

Gıda-iş'in örgütlenme çalışmalarına yardımcı oldu. Politik
bilinci ve pratik deneyimiyle Bingöl'de sınıf sendikacılığının
gelişmesine önderlik etti.
O, bu yoğun faaliyetlik içindeyken, gazetecilik dönemin¬

de yazdıklarından ötürü devam eden davası sonuçlandı. 10
ay hapis ve 6 ay sürgün cezasına çarptırıldı. Teslimiyeti ka¬
bullenmeyen Zeki yoldaş, mücadelesine yeni bir alande de¬
vam etmek üzere Bingöl'ü terketmek zorunda kaldı. O,
Bingöl'den ayrılırken, kendi boşluğunu dolduracak örgüt
birimini yaratmıştı. TKSP içinde yer alan sağlıklı kadrolar
yetiştirmiş ve harekete geniş bir çevre oluşturmuştu. O'nun

sertleşmektedir.

Burjuvazi

sömürüsünü

arttırmak

için

önderliğinde yapılan çalışmalar sonucu TKSP Bingöl'de

işçi sınıfına, emekçi yığınlara ve bu arada özellikle halkı¬
mıza yönelik baskı ve terörü arttırarak fasışt bir dikta kur¬

politikayı belirleyen güç konumuna gelmişti.

1975'ten sonra İstanbul'da Özgürlük Yolu dergisinin çı¬
karılması çalışmalarına katıldı. Bir yılı aşkın bir süre bu bi¬

ma yolunda yoğun çabalar içindedir." (6 Mayıs 1979'daki
konuşmasından, a.g. gazete)
Gelişmeler O'nu haklı çıkarıyordu. Sıkıyönetim ilan edil¬

rimdeki kollektif çalışmada yer aldı.
1977 yılında Diyarbakır'da politik faaliyetlerini sürdürür¬

miş ve baskılar yoğunlaşmıştı. O, TKSP Merkez Komitesi

ken yakalandı ve 10 aylık hapislik cezasını çekmek üzere tu¬

üyesi ve sınıf sendikacılığının Kürdistan'daki önderi olarak

tuklandı. Ardından 6 aylık sürgüne yollandı.

işçilerin mücadele içinde deney kazanmasını sağlayan ey¬

Diyarbakır'da sürgündeyken sendikal faaliyetlere katıldı.

lemliliği yükseltiyordu. Zeki yoldaş, bu dönemde Diyarbak¬

1978'de Genel-iş Diyarbakır Şube Başkanlığına seçildi. Sı¬

ır

nıf sendikacılığının

müca¬

örgütleyicisi oldu. 7.Kolordu ve Sıkıyönetimin baskılarına

deleye çekilmesi için olağanüstü bir çaba harcadı. Sımr

rağmen kısa aralıklarla 6 ayı aşkın bir süre devam eden grev¬

tanımaz

ler işçi sınıfının eğitim alam oldu. Yüzlerce işçi bu eylemli¬

gelişmesi ve

fedakarlığı

ve

işçilerin

yorulmak

örgütlü

bilmeyen

çalışmasıyla

tarihinde

kısa sürede, yanlız Diyarbakır değil, tüm bölgede işçi sınıfı¬

lik

içinde

görülen

sınıf

en

bilincini

uzun

ve

kazandı

kitlesel

ve

grevlerin

devrimci

politik

nın güvenini kazandı. Bu dürüst çalışması ve devrimci kişi¬

mücadelede saf tuttu. Yine aynı süreç, "Çöpçüden devrim¬

liği ile O, Kürdistan'da işçi sınıfının önderi olmayı hak etti.

ci mi çıkar" diyen ve işçileri küçümseyen küçük burjuva dev¬

6 Mayıs 1979 günü DİSK lO.Bölge alanına giren -ki bu

rimcilerinin yüzünü açığa çıkardı. Akla kara yavaş yavaş

alan Kuzey Kürdistan'ın büyük çoğunluğunu kapsıyorduDiyarbakır, Urfa, Mardin, Bingöl, Elazığ, Muş, Malatya, Si¬

irt,

Bitlis,

Van,

Adıyaman,

Tunceli

ve

Hakkari

il

ve

ayrışma sürecine giriyordu.
Diyarbakır'da

sıkıyönetimin

tüm

baskılarına

rağmen

Zeki yoldaş'ın önderliğinde sürdürülen eylemlilik 1979'da

ilçelerinden seçilip gelen 63 delegenin katılımıyla yapılan

15-16 Haziran eylemlerinin 9.Yıldönümünde uç noktaya

DİSK lO.Bölge temsilciliği seçimlerinde Zeki yoldaş, oyla¬

vardı. Zeki Yoldaş, bu anlamlı gün için şöyle diyordu. "Kür-

rın üçte ikisini alarak DİSK 10. Bölge temsilciliğine seçildi.

distan işçi sınıfı ilk kez ve sıkıyönetimin ağır baskı, saldı¬

Bu seçimlerde O, işçi sınıfını bölen sağ teslimiyetçi akımla¬

rı koşullarında, görkemli bir Bölge Temsilciler Meclisi

ra karşı işçileri uyarıyor, bugün de geçerli olan bu uyarıyı 6

toplantısıyla bu geleneği yaşatıyordu." (R.W.-s.l5-16)
Toplantı, geniş bir kitle katılımıyla, sıkıyönetimin tüm

mayıs 1979'da şöyle yapıyordu:

"İlerlemeciler (TKP- H.G.notu) her zaman olduğu gibi,

provakasyonları boşa çıkarılarak başarıyla bitirilmişti. Ar¬

işçilerin birliğini, sınıf kardeşliğini ve sınıf sendikacılığını

dından toplantıda konuşmacı olan Zeki Yoldaş bir grup sen¬

bir yana iterek yine burjuvazinin temsilcileriyle birleştiler.

dikacı

Devrimciler, ilericiler işçilerin birliği ve sınıf kardeşliğini

maruz kaldı. Polis TKSP'yi Zeki yoldaş nezdinde açığa çı¬

ağzından düşürmeyen, özünde işçilerin birliğini bozup on¬

karmaya çalıştı. Bu kavgada O'nun kaburga kemiğini, kalça

ları

kemiğini kırdılar, ama O'na boyun eğdiremediler. Bu sın¬

birbirine

düşürenlere

karşı

uyanık

olmalıdırlar."

arkadaşıyla

birlikte

tutuklandı.

Ağır

işkencelere

(6Mayıs-1979 günkü konuşması-Özgürlük gazetesi s.1-15

avdan da alnı pak olarak çıktı. Başta işçi arkadaşları, sendi¬

Haziran 1979)

kalar ve diğer demokratik kuruluşların yoğun protestoları

Yine aynı konuşmasında faşizmin ayak seslerinin duyul¬
duğunu belirterek politik ileri görüşlülüğünü ortaya koyu¬

ve müdahalesiyle tahliye edildi. 1980 Mart ayına kadar Diy¬

arbakır'da politik ve sendikal çalışmalarım sürdürdü.
1980 Mart'ında Diyarbakır'da istibarat görevlisi bir üst-

yordu:
Türkiye, egemen sınıflarının kendi sözcülerinin de iti¬

teğmenin ölüm olayından sonra, TKSP'ye yönelik operasy¬

raf ettiği gibi, ciddi bir bunalım süreci yaşamaktadır. Ezi¬

on başlaması üzerine parti kararına uyarak Diyarbakır'dan

len,

sömürülen

burjuvazi

ve

geniş

müttefikleri

halk

yığınlarıyla,

arasındaki

sömürgeci

çelişkiler

giderek

ayrıldı. Örgütsel çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da de¬
vam etti. 12 Eylül' de faşist diktatörlüğün iktidara el koyma-

sıyla birlikte, çok ciddi bir biçimde aranmasına rağmen,

dı.

ülke içinde birinci derecede görev üstlendi. Devrimci de¬

1981 sonunda parti karanyla Avrupa'ya çıktı. 82 Merkez

ğerlerin yaşatılmasında ve kadroların korunmasında olağa¬

Komitesi toplantısında eleştirilerini ve yeni döneme uygun

nüstü çaba sarfetti. Deşifre olmuş, aranır duruma düşmüş

düşüncelerini topluca MK'ye sundu. Ancak, hizipçilik ya¬

parti kadrolarının Doğu Kürdistan'a (İran Kürdistan'ı) ak¬

panlar Zeki yoldaş'ı hizipçilikle suçlayarak 1 yıl parti ilişki¬

tarılmasını sağladı. Ülkeye giriş çıkışlarda birçok belaları ve

lerini dondurma kararını çıkarddar. O, bu haksızlığa ve

ölüm tuzaklarını atlatmasını becerdi. MK üyesi olarak ülke

ayyuka çıkan sağ reformist anlayışa açıkça bayrak açtı.

içindeki görevini yerine getirdikten sonra kendisi de Doğu

MK'ye sunduğu görüşlerini "zorunlu bir açıklama" adıyla

Kürdistan'a (İran Kürdistan'ı) çıktı.

büroşür haline getirdi ve parti kadrolanna sundu. Örgütlü
mücadelenin emrettiği disipline sonuna kadar bağlı kalına¬

TKSP'de İç Tartışmaları

rak, Parti birliği için Kongrenin yapılması çağnsıhı yaptı.

Yenilgi döneminin, genel olarak devrimci hareketin ve

"Partimizin Leninist birliği, temel ideolojik, politik ve örg¬

özel olarak TKSP'nin zaaflarım açığa çıkardığına inanan

ütsel sorunlarımızın yaşadığımız ağır yenilgi döneminin

Zeki yoldaş, geçmişin sağlıklı bir değerlendirilmesi ve gü¬

öğreticiliği ışığında taban nezdinde tartışılarak, tabanın

nümüze uygun yeni politika ve mücadele anlayışının belir¬

mümkün olan en geniş katkısı sağlanarak yapılacak ger¬

lenmesi doğrultusunda çalışma içine girdi. O, yenilginin

çekçi bir kongreyle sağlanabilir ancak... Bu inançla, parti¬

açtığı yaralan sarıp yeniden temel mücadele alanına dön¬

mizin Leninist Birliğinin inşa edilmesi yolunda her türlü

mekten başka çare görmüyordu. Yenilginin nedenlerini şöy¬

fedakarlığa hazır olduğumuzu belirtiriz."

le izah ediyordu:
"Kürdistanh,
devrimci

Türkiyeli

güçler

açısından

faşizm karşısında uğranılan

yenilgi,

bir

sonuçtur.

Dev¬

rimci güçler cephesinde de¬
rinleşen

bunalıma

kaynaklık

salt

eden

yenilgi

sorunlar,

döneminin

bir

ürünü değil, temelde geçmi¬
şin objektif ve sübjektif ko¬
şullarının

bünyesinde

geliştirdiği sorunlardır. Fa¬
şizm

sadece

bu

sorunları

daha bir gün ışığına çıkar¬
mış

ve

ağırlaştırmışhr."

(R.W. s.13-14)
"Faşist

diktatörlüğün

bu

süreçte aldığı mesafe, elbet¬
te onun uzun ömürlü olabil-

eceğini göstermez. (...) Ancak, dünyanın bu önemli strate¬

önerilerimiz bilinen yöntem ve anlayışla karşılanırsa doğa¬

jik bölgesinde, emperyalist gerici güçlerin kaçınılmaz so¬

cak durumun sorumlusu bizler olmayacağız." (TKSP'de

nunu yakınlaştırmak, faşist diktatörlüğü yerle bir etmek

Op.ve Bir eleştiri üzerine)

sanıldığı kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü bu, bir bak¬

Amacı mücadele değil, kadro kıyma olan sağ anlayış bu

ıma, Kürdistanh ve Türkiyeli devrimci siyasal örgütlerin

çağrıya kulak tıkadı. Zeki yoldaş, bir grup kadroyla TKSP'yi

faşizm güçleri karşısında uğranılan yenilgiyi, yaşanılan

terk

süreci ve bu sürecin dayattığı görevleri doğru değerlendir¬

"TKSP'de Oportünizm ve Bir Eleştiri Üzerine" adlı 320 say¬

melerine ve buna uygun perspektifler geliştirmelerine bağ¬

falık büroşürü yayınlayarak geçmişi değerlendirdi, kendis¬

lıdır. Bu da, öncelikle, devrimci siyasal güçlerin temel

ine

teorik tesbitlerini, örgütsel yapı ve işleyişlerini geçmiş dö¬

politikamn ana hatlarını belirledi.

etmek

zorunda

yöneltilen

kaldı.

suçlamaları

K.Saleh

imzasıyla

cevapladı ve

döneme

1983'te

uygun

nemin acı deneyimleri ışığında yeniden gözden geçirmele¬

rini, (..) hatalarının temelinde kendilerini, tabanlarını ve
daha sonra da geniş emekçi yığınları eğitip yönlendirme¬

TKSP-Roja VVelat Hattının Oluşması ve Birlik Çalışma¬
ları

lerini gerektirir." (TKSP'de Oportünizm ve bir eleştiri üze¬
1982 sonunda başlatılan

rine s.l)
Geçmişin sağlıklı değerlendirilmesi ve günümüze

uygun

açık

tartışma

1983 boyunca

TKSP-Devrimci muhalefet adıyla sürdürüldü. Muhalefetin

politikanın tesbitinde -özellikle askeri politikamn belirlen¬

tüm olumlu yaklaşımlan sonuçsuz kalınca Şubat 1984'te

mesinde- ısrarlı davranan Zeki yoldaş, kısa sürede parti

Roja Welat'ı yeniden yayın hayatına sokarak yeni bir hatta

içindeki sağ oportünizmin boy hedefi haline geldi. O, daha

mücadelesine devam etti. Zeki yoldaş Roja Welat'ın 13-14.

İran'da iken, Avrupa'da, ülke içinde ve Ortadoğu'da "Zeki
silahı seviyor", "harekette sol tehlike var", "hareketi bölmek

istiyor" türünden basit dedikodularla cadı kazam kaynatıl

sayısında 'Yeniden Çıkarken" başlıklı yazısında bu çıkışı
şöyle değerlendiriyordu:

"... Sol yalpazade yer alan devrimci siyasal örgütler, gru-
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plar hatta tek tek kadrolar açısından yaşanan sürecin day¬

bulandıran eğilimlere, "Bağımsızlaşma"

attığı sorunlar ciddidir. Sorunların üstesinden gelmek ise,

liştirme ve çürümeye karşı bilimsel, kararlı ve açık bir mü¬

öncelikle bu sorunları yaratan, geliştiren objektif-subjek-

cadele yürüttü.

Yine bu süreçte halkımızın hayati çıkarlanm ilgilendiren

tif koşullan doğru bir biçimde kavramayı, yenilginin ne¬

denlerini

kadrolar,

kitleler

önünde

yüreklice

açıklığa

örgütsüzlüğü ge¬

ana halkayı yakaladı. "Birlik" sorununu, temel görevlerin¬

kavuşturmayı ve buna uygun perspektifler geliştirmeyi ge¬

den biri olarak ele aldı. Sorunu kapalı kapılar ardında tar¬

rektirir. Bu da, herşeyden önce kuru ajitasyonlarla, içi boş

tışılan

birlik teraneleriyle, hedef şaşırtmalarla ortalığı bulandır¬

yaklaşımlarda ısrarlı oldu. (Bak.R.W. 19-20 den 37-38'e

mayı dışlar; hayatın canlı pratiğinin dayattığı sınavı geçe¬

kadarki sayılar)

bir

sorun

olmaktan

çıkardı.

Açık

ve

ilkeli

devrimci

Kürdistan sosyalist hareketinin birliği yolunda Zeki yol¬

sürece ivme kazandırma hayallerini yadsır. Ve statükola¬

daş'ın öncülüğünde yapılan çalışmalar 1986'da ilk meyvesi¬

memiş ideolojik,

politik ve

örgütsel yapılarla

rını korumak için sorunların üstünden atlayan, yaşanan

ni verdi. Sımf hareketinin yaratılmasına yatkın olan güçlerle,

sorunlara kaynaklık eden nedenleri kendi dışında arayan

bu eksene çekilebilecek yapı, eğilim ve gruplarla pratik ili¬

ve çıkar temeline dayalı kof 'birlikler'le devrimci sürece ket

şkiler geliştirildi; somut ilkeler üzerinde tartışmaya hazır

vuran eğilimlere karşı geçmişin deneyimleri ve mirası te¬

olan bazı güçlerle kapsandı görüşmeler yapıldı ve sonuçta

melinde toplumsal gelişmelere müdahale edebilecek dev¬

KİP-GBK ile TKSP-Roj a Welat'ın, Tevgera Sosyalist a Kur-

rimci alternatifler geliştirmeyi gerektirir.

dıstane çatısı altında birleşmesi sağlandı. Bu birliğin yeter¬

"İşte Roja Welat, böylesi bir dönemde, karşı karşıya bu¬

li olmadığım bilen Zeki yoldaş şöyle diyordu; "Diğer bazı

lunduğu maddi, teknik sorunlann bilincinde, yaşanan süre¬

örgüt, eğilim ve grubun, özellikle 'nasıl bir örgüt' konusun¬

cin ve parti yaşamımızın dayattığı ağır, karmaşık ve fakat

da henüz netleşmediklerine, ya da sorunun ciddiyetini kav¬

onurlu bir görevi omuzlayarak yayın hayatına kaldığı yerden

ramak istemediklerine tanık olduk. Dolayısıyla bu yolda

devam etmek kararındadır. O, üstlendiği bu zorlu, onurlu

somut adım atarak, birlik sürecine ivme kazandırmayı

işlevi gereği, geçmişin acı ve öğretici deneyimleri temelin¬

yeğledik. Ki bugünkü koşullarda olanaklı ve doğru olan da

de yeni bir öz, yeni bir mücadele ruhuyla, halkımızın ulusal,

buydu." (R.W. Özel sayı-Mayıs 1986)

toplumsal kurtuluş savaşında kadroların, kitlelerin yolunu

Zeki Yoldaş Önderliğinde TSK Kuruluşu ve Mücadele

aydınlatacak, onlara savaş perspektifleri sunacak bir meşa¬
le olmaya çalışacaktır.

si

"Daha işin başındayken bunun kolay olmayacağının bilin¬

cindedir Roja Welat. Ancak O, sömürgeci faşist güçlere

Açık, ilkeli ve samimi olarak sürdürülen birlik çahşmala-

karşı bilinen inanç ve kiniyle, Marksizm-Leninizm ve prole¬

raı Mayıs 1986'da KİP-GBK ve TSK-Roja Welat'ın ortak

tarya

bağlılığıyla,

birlik deklarasyonunu yayınlayarak TSK'da birleşmeleriyle

marksist-leninist ilkeleri revize etmeyi hedefleyen oportü¬

sonuçlanmıştı. Zeki Yoldaş, TSK'da Genel Sekreter olarak

nist, feodal, burjuva ve küçük burjuva ideolojilere karşı il¬

birinci derecede sorumluluk yüklendi. Bu yükün ve sorum¬

keli mücadelede göstereceği kararlılıkla, faşizmin işkence

luluğun bilincinde olan Zeki Yoldaş, TSK-MK ilk toplantı¬

çarklarında devrimci onuru yüksekte tutan halkımızın yiğit

sında kollektif karar halina gelen 1 nolu MK genelgesini

evlatlanna karşı duyduğu derin sorumlulukla, TKSP-Roja

kaleme alırken şöyle diyordu:

enternasyonalizmine

olan

sarsılmaz

VVelat bayrağını mücadelenin her alanında yüksekte tuta¬

"Biz henüz işin başındayız. Diğer bir değişle, hedeflediği¬

cak yiğit kadrolara, emekçi Kürdistan halkına duyduğu gü¬

miz örgütün temellerini atmış bulunuyoruz. Sözkonusu

venle ve yaşanan karmaşık süre¬

ce ilişkin doğru tesbitleriyle kar¬
şılaşacağı

engelleri

aşacağına

inanıyor." (R.W. s.13-14. s.2)
TKSP-Roja Welat bu inançla
ve kararlılıkla, Avrupa bataklığ¬

ında çürümenin kol gezdiği bir
dönemde, Zeki yoldaş'ın önder¬

liğinde sömürgeciliğe ve faşizme
karşı

mücadelede

Kürdistan

Ulusal Kurtuluş güçleri arasında

yerini aldı. Devrimci mücadele¬
de üzerine düşeni yerine getirir¬

ken geçmişin eğitici ve öğretici
deneyimlerinden

de yararlana¬

rak yeni bir hattın da harcı dö¬

külmüş oldu. TKSP-Roja Welat
adıyla sürdürülen iki yıllık müca¬
dele

süresince,

siyasal

sürecin

belirgin özellikleri bilince çıka¬
rıldı. Bu konuda cesur bir politi¬
ka

izlendi.

Devrimci

süreci

9
örgütün inşası ve inşa sürecine tekabül eden savaşım için¬

de O'nun çelikleşmesi önümüzde duran bir numaralı gö¬
revdir.

Bu

bakımdan

eylemimiz,

zaferin

kendisi

değil,

aldı." (H.Gel S.l)
O sadece teorik belirlemelerin ve birtakım doğruların
kağıt üzerine aktarılmasının yeterli olmadığım; teori ile pra¬

sadece zafer istemi demektir. Zaferi belirleyen ise, savaşım

tik arasındaki diyalektik bütünselliğin mutlaka sağlanması

sürecinin öne çikardığı ve özellikle pratik sorunların çözü¬

gerektiğinin ısrarlı savunucusuydu. Bu konuda:

mü, kısaca örgüt çalışmasının kendisidir. Ayrıca örgüt ça¬
lışmasında,

mevcut

"Teorinin yol göstericiliği ve politikanın pratik gerçek-

olana¬

klar, araç-gereç, insan unsu¬
ru ve kadroların niteliği ile
kandisini yakıcı bir biçimde
dayatan

görevlerin

arasında

doğru

ağırlığı

bir

orantı

var. Bu orantının göstergele¬
ri başarıyı etkileyen faktör¬

lerdir. (...) İleri doğru atılan
her ciddi adım, göğüslenme¬

si

zorunlu

getiriyor.

belirli

sorunlar

Bütün

bunlar,

omuzladığımız yükü kat kat

ağırlaştırıyor. Bu bakımdan
işimiz zor, sorumluluğumuz

büyüktür.
"Fakat

Marksizmi-leni-

nizmi klavuz edinen, nesnel
gerçekliği kavrayan ve leni¬

nist

örgütlenme

ilkelerini

hayata geçirmekte ısrarlı olan hareketimiz, inanç, cesaret

leştiriciliği bir bütünün halkaları gibi birbirini ksrşılıklı

ve kararlılığı; fedakarlık, atılganlık ve yaratıcılıkla yoğu¬

Olarak etkiler, tamamlar. (...) Pratik, hem insan düşünce¬

rarak karşı karşıya olduğumuz güçlükleri aşacaktır. Bu¬

sinin sistemi olarak teorinin, ve hem de sınıfın, bir grubun

nun yolu ise, ideolijik yetkinleşme sürecini hızlandırma,

ya da bir örgütün gereksinimlerini en ileri boyutlarda kar¬

politik duyarlılığı ve tutarlılığı titizlikle korumanın yanı

şılayacak çalışmalar, eylemler sisyemi olarak politikanın

sıra, bizatihi savaşım içinde yığınların dikkat merkezini

yargılayıcısıdır. Toplumsal eylemi planlama, programla¬

oluşturacak savaşkan bir örgütü yaratmaktan geçer. Bu,

ma politikanın yalnızca bir öğesidir. Bu eylemin örgütlen-

aynı zamanda, yaşadığımız partileşme sürecinin tamam¬

dirilmesini

lanması demektir." (H.Gel S.l, s.2 Eylül 1986)

belirleyici öğesi hatta geleceğidir." (TKSP'de Opr. ve Bir

içeren

pratik

çalışmalar,

politikanın

temel

El. Üzerine S.41)
O, inandıklannı pratik yaşamda hayata geşirmede ikir¬

Pratik Atılganlığı ile önderdi

cimliğe düşmedi. Alınan kararların uygulanması doğrultu¬

Bir örgütün ancak savaşım içinde, kitleler arasında dal

sunda pratik adım attı. Başta Kek Sedar (ILAIparslan)

budak salmasıyla oluşacağına inanan Zeki yoldaş, Avru¬

olmak üzere, bir grup yoldaşıyla birlikte ülke zeminine yö¬

pa' daki çürümeye bayrak açmış, mücadeleyi ülke zeminin¬

neldi. Kadroların yeteneğine göre değişik mücadele alanla-

de geliştirmek için tüm yaşamım ortaya koymuştu. O, bu

nna yerleşmesinde önderlik etti. Zeki Yoldaş, önderlerin
pratik olarak eylemlilikte ve atılan her adımda fiilen yare-

tavnn önemini şu tümcelerle sergiliyordu:
"Devrimci bir örgüt gücünü yığınlardan, mücadele yete¬
neğinden alan, yığınlarla kaynaşabilen bir örgüttür. Bu

kete önderlik etmelerinden yanaydı ve onu TSK MK 1 nolu
genelgesinde şöyle formüle ediyordu:

onlann

"MK'miz başta temel mücadele alanımız olan K.Kürdi-

özlemlerine tercüman olmayı gerektirir. Oysa, son yılların

stan olmak üzere, örgütsel çalışmamızın gerekli kıldığı her

acı deneyimleri, bu bakımdan ilginçtir. Örneğin, Avrupa

alanda, fiilen hareketin pratik önderliğini üstlenmeyi ka¬

metrepollerinden alternatif arayışları içinde bulunan, yığ¬

rarlaştırdı. Ve hareketin pratik önderliği alanında şu ya

ınlara devrim ihraç eden, hiç sıkılmadan onları direnişle¬

da bu nedenle meydana gelebilecek boşlukları, koşullar ne

ise,

herşeyden

önce,

re çağıran parti ve

yığınlar

içinde

çalışmayı,

örgütler az değildir. Açıktır ki, bu

tutum, her türlü güçlüğü göze alarak kitlelerin devrimci

olursa olsun doldurmaya, yeni yeni ihtiyaçları karşılamak¬

ta teredüte yer verilmemesine karar verdi." (H.Gel s.l)

potansiyelini harekete geçirmekte karar kılan Parti ya da

O, alınan bu kararlann sadık bir uygulayıcısı ve takipçisi

örgütlerin başvuracağı bir yöntem değildir. Ve düpedüz

oldu. O'nun bu tutumu ve ülke zemininde mücadele karar¬

hokkabazlıktır.

lılığı tüm yurtsever-devrimcilerin dikkatini çeken bir özel¬

Çünkü

yığınları

direnişe

çağırmak,

en

azından onlar içinde örgütlenmeyi, hatta söz konusu dire¬

liği idi.

nişi örgütlemeyi ve onlara öncülük edilmesini gerektirir.

"Avrupa arenalarında mülteci hareket olma eğlimine kar¬

Bu

konuda

am

defterine

dostları şöyle yazdı

:

(...) İşte bu nesnel gerçeği gören MK'miz, ülke zemininde

şı cesaretle bayrak açtın, koşullara teslim olmadın. Dev¬

gücünü ve çalışmasını yoğunlaştırmayı, politikasının bir

rimcilikte

köşetaşı, örgütsel çalışmalarının ana halkası olarak ele

ispatladın. Örnek alınacak bu tavırlarınla belleklerde yer

fedakarlığın

ve

cesaretin

önemini

yaşamınla
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gua ya da El Salvador'dur. Kürdistan, kapitalizmin ege¬

edeceksin"

Zeki yoldaş, örgüt adıyla K.Saleh ağır hastalığına karşın

men olduğu bir sömürgedir. Bu nedenle Kürdistan devri¬

son üç aya kadar sıcak mücadele alanlannı terk etmedi.

minin askeri stratejisinde ve buna denk düşen taktiklerde,

Ölüm döşeğinde bile oralan aradı.

kır ve şehir bağlantısının önemi, silahlı mücadele ile to¬
plumsal örgütlenme ve savaş biçimlerinin diyalektik bir¬

liği, yolumuzun özünü bilince çıkarıyor." diyordu. (Kür.

Teorik Yetkinliği ile Önderdi

Dev. As. Stratejisi Denge Welat S.2)
Zeki Yoldaş, TSK kurulduğunda ideolojik-teorik tesbitO, Büyük Bir Komutandı

lerinin açılmasında, önder olarak, üzerine düşeni layıkıyla
yerine getirdi. Yaptığı yoğun araştırmalar sonucu, pratik
deneyim ışığında, "Kürdistan'da Ulusal Sorunun Konulu¬

Bu tesbitler ışığında en yakın yol arkadaşı K.Serdar ile

su" adlı yapıtı Şubat 1987'de yayınlandı. Bu yapıtında O,

birlikte, kırsal alanda silahlı mücadeleyi geliştirecek olan si¬

Kürdistan Devriminin Karekteri'ni, Yakalanması Gereken

lahlı propaganda birliklerini oluşturmaya çalıştılar. Bu ça¬

Ana Halkalar'ı, ve İttifaklar Politikası'nı ortaya koydu.

balar sonucu Mayıs 1988'de Ordiya Rızgariya Kürdistan

Kürdistan'da sınıfların mevzilenmesi, düşman güçlerin

kuruldu. Ülke zemininde toplumsal örgütlenmeyi sağlaya¬

durumu, dost güçlerin aynını ve geliştirilecek mücadelenin

cak çalışmalar başlatıldı, birimler oluşturuldu, yayın faaliye¬

doğru tesbiti için, Kürdistan'ın sosyo-ekonomik yapışım in¬

tine geçildi.

ORK'mn kuruluşunda birinci

celemeye koyuldu. Bu araştırması H.gel ve Denge Welat'da

derecede

emeği geçen

"Kürdistan'da Kapitalizmin Gelişmesi" adıyla dizi halinde

Zeki Yoldaş, ORK Yüksek Askeri Konsey başkanlığı göre¬

yayınlandı.

vini de üstlendi. Bir yıl gibi kısa bir sürede K.Serdar'ın sınır

Ulusal Kurtuluş mücadelesinde Askeri politika ve geril¬

tanımaz fedakarlığı ve mücadelede kararlılığıyla ORK'ya

la savaşımına değer biçen Saleh Yoldaş, Dünya devrimci

bağlı silahlı propaganda birlikleri savaşıma hazır hale geti¬

hareketinin bıraktığı zengin deneyimleri, Kürdistanın tari¬

rildi. Bütün bu süreçte Onlar, binbir türlü belalarla boğuş¬

hi ve sosyo-ekonomik yapısı üzerine yapılan araştırmasıyla

tular, dökülmeler ve ihanete varan olaylar yaşandı. Ancak

birleştirerek, elde ettiği sonuçlara göre "Kürdistan Devri¬

engel tammayanlar hedeflerine doğru kararlıca yürümesini

minin Askeri Stratejisi "ni kaleme aldı. Bu araştırmasında:

bildiler. Zeki Yoldaş, bu işin zorluğunu ve dökülmelerin ka¬
çınılmazlığını baştan bilerek, "TSK 1 Yaşında" adlı yazıda

"Ekonomik toplumsal yapı, somut tarihi ve siyasal ko¬

şöyle diyordu:

şullar, hangi mücadele biçiminin temel alınması gerektiği¬
ni

belirlemekle

kalmıyor;

başa

alınan

savaşım

"Her yil dönümü, geçmişle gelecek arasında bir köprü

biçimi

yanında önem kazanan diğer mücadele türlerini de bilin¬

oluşturur. Dolayısıyla belli bir muhasebeyi gerektirir. (...)

ce çıkarıyor ve bir bütün olarak devrimin gelişme seyrini

TSK, tasfiyeciliğe, tekelciliğe, süreci geri çekmek isteyen

etkiliyor." diyor ve burdan hareketle Kürdistan devriminin

reformist yönelimlere ve Avrupa bataklığının sürekli ola¬

farklılığını şu belirlemelerle ortaya koyuyor:

rak ürettiği çürümeye karşı zorlu bir mücadelenin yanısı-

"Toplumsal farklılaşmanın boyutları, mücadele biçimle¬

cadele

çizgisinde

ve

fakat

kendine

özgü

bir

ra, bin bir türlü güçlükle boğuşarak bugüne geldi.

yolda

"Ancak, sapla saman yeni yeni ayrışıyor." (H.Gel Sayı 13)
1988'de

gelişecektir."

"Kürdistan ne bir Çin veya Vietnem ve ne de bir Nikara

Saleh

yoldaş

Kek

Serdar

ile

(...)

küçümsenmeyecek mesafeler katedildi(...)

rine yön veriyor. Bu nedenle Kürdistan devrimi silahlı mü¬

temel gerilla eğitimini

tamamlamış bir grup,

K.Serdar önderliğinde temel mücadele alanına yöneldi.

Lübnan'da

eğitim

alanında
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Botan'da Torisan dağlannda düşmanla karşılaşan birlik,

mayan, kurum olarak örgütlü yapıyı yetkinleştirmeyi hedef

zorlu bir çatışmaya girdi. Bu çatışmada Zeki yoldaş, en ya¬

alan ve Kollektif çalışmayı her şeyin üstünde tutan bir ön¬

kın çalışma arkadaşı, ORK askeri konsey üyesi ve TSK Ge¬

derdi. Bu nedenle son sözünde "örgütlülüğün ve kollektif

nel

çalışmanın elden bırakılmaması"m vasiyet etti.

Sekreter

yardımcısı

olan

K.Serdar'ı

yitirdi.

Serdar

yoldaşın şehadeti, hareketimiz ve ordumuz için büyük bir

O, örgüt çalışmalarında Demokratik merkeziyetçi ilkeye

kayıptı. O'nun bıraktığı boşluğu doldurmak oldukça zordu.

sonuna

Saleh yoldaş bu zor olam başarmak için uğraştı. Yüksek As¬

amansız düşmanıydı. Kadroları göz bebeği gibi korumasını

keri Konsey Başkam olarak yeni yeni gerilla gruplannın olu¬

bilen bir önderdi. Avrupa konferansı çalışmalarında, şu ya

şumunda

da bu nedenle örgütün dışına düşmüş ve hala devrimci kişi¬

ve

eğitiminde

üstün

çabalar

sarfetti.

Ve

bu

kadar

bağlı

kaldı.

Bürokratik

merkziyetçiliğin

grupların ülke zemininde K.Serdar'ın yanm bıraktığı müca¬

liğini koruyanlara, Konferansa katılma, görüşlerini sunma

delesini devralmasını sağladı.

ve kendilerini savunma hakkım tamyarak bunu pratikte ka¬

O, son yolculuğuna çıkarken ardında örnek alınacak bir

nıtlayan önderdi.

mücadele tarihi ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş savaşında

Özüyle sözü bir, verilmeyecek hesabı olmayan bir önder¬

O'nu her zaman yaşatacak olan ORK ve TSK'yı miras bır¬

di. O, "...Alnımız açık... verilmeyecek bir hesabımız yok. Bu¬

aktı.

nun böyle bilinmesi gerekir." diyordu.

O, Devrimci bir önderde bulunması gereken meziyetleri

O, ardında berak bir mücadele tarihi bıraktı.. Atılan ça¬
murlar Onda iz bile bırakmamıştı.. Alm ak u pak idi gider¬

benliğinde özümlemiş bir önderdi.
Teorik yetkinliği ve pratik atılganlığıyla önderliği hak

ken....

O'nun, açık sözlülüğü, alçak gönüllülüğü ve devrimci ya¬

edendi.

Yiğitliği, fedakarlığı ve mücadeledeki kararlılığıyla tar¬

şam tarzı, içinden geldiği Kürdistan işçi sınıfı ve devrimci
kadrolarına mücadelede örnek olacak.

tışmasız bir önderdi.

O, kariyer tutkusu olmayan, sade samimi bir önderdi.
Yeri ve zamanı geldiğinde yetkilerini başka yoldaşına dev¬
retmesini ve bir militan gibi üzerine düşeni aynı inanç ve ka¬

rarlılıkla

yerine

getirmesini

bilen

ve

bunun

örneğini

TKSP-RW döneminde pratikte gösteren bir önderdi.

Önderliği kendi şahsıyla sınırlı tutma hastalığına kapıl

Kürdistan halkı O'nu ebediyen yaşatacak.
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Cenaze töreni ve anma toplantılarında, Zeki yoldaşın
anısına TSK adına yapılan konuşma metnini okuyuculara
sunuyoruz.

Saygıdeğer Dostlar,
Yoldaşlar!
Konuşmama başlamadan önce, 17 Nisan 1990'da ara¬

mızdan aynlan Tevgera Sosyalist a Kurdistane TSK. Genel

carlığı yapanlara karşı da en ufak bir taviz vermedi. Onlara
karşı amansız bir ideolojik mücadele yürüttü.

Sekreteri ve Ordiya Rızgariya Kürdistan (ORK) Yüksek

Tüm yaşamım bağımsız, özgür, demokratik ve birleşik so¬

Askeri Konsey Başkam, önderimiz Zeki Adsız, örgütsel

syalist bir Kürdistan'a adayan Kek Saleh yoldaşın kişiliği ve

adıyla Kek Saleh yoldaşı son yolculuğuna uğurlamak için

yaşamım, Onun mücadelesinden ve TSK'mn ideolojik hat¬

düzenlediğimiz törene gelen tüm kardeş örgütlere, yolda-

tından ayrı ele almak mümkün değüdir. Çünkü O, TSK'mn

şlanmıza ve tüm yurtsever dostlanmıza hoş geldiniz der;

ideolojik, politik ve örgütsel olarak şekillenmesinde birinci

böylesi bir günde acımızı paylaştığınız için TSK adına hepi¬

derecede sorumluluk aldı; Olağan üstü emek ve çaba sar-

nize teşekkürlerimizi sunanz.

fetti. Yorulmak nedir bilmeyen, gecesini gündüzüne kata¬
rak

tüm

enerjisini

Kürdistan

halkının

kurtuluş

Dostlar, Kardeşler!

mücadelesine harcayan büyük önderimiz Kek Saleh yoldaş,

Kürdistan halkının değerü bir önderini, büyük bir kom¬

Kürdistan'ın

sosyo

ekonomik

yapışım

inceleyerek buna

utanını son yolculuğuna uğurlamak amacıyla burada to¬

denk düşen sağlıklı bir politik hat oluşturdu. Kürdistan dev¬

planmış bulunuyoruz. Kek Saleh gibi silahım ve kalemini

riminin perspektifleri ve ittifaklar sorunu konusunda Kek

birlikte kullanabilen yiğit ve değerli bir önderi, büyük bir

Saleh yoldaş, şöyle diyor;

komutam anarken,

yaşamım, huzurunuzda kısa bir zaman

"Devrimimizin

düşmanlan,

dışta

emperyalizm

ve sö-

dilimine sığdırarak anlatmak mümkün değildir. Bu yüzden

mürgeci-tekelci Türk devleti, içte ise, halkımıza karşı sö¬

önderimiz Kek Saleh yoldaşın, çocukluğundan başlayarak

mürgecilerle işbirliği içinde bulunan işbirlikçi burjuvazi,
büyük toprak sahipleri ve diğer gerici güçlerdir. Buna kar¬

yaşamım anlatmayacağım.

Genç yaşlarda devrimci mücadeleye atılan Zeki yoldaş,

şı başta işçi sınıfı, köylülük, kent burjuvazisi ve objektif

sahip olduğu teorik ve pratik yeteneği ile işçiler arasında

konumu itiban ile ulusal burjuvazi, devrimimizin toplum¬

başanh çalışmalar yaptı, önemli örgütlenmeler yarattı. Kür¬

sal tabanını oluşturuyor.."

distan devriminin örgütlü mücadeleyle zafere ulaşacağına

Kuzey Kürdistan devrimimizin en yakın müttefıği, Kürdi¬

inanan Zeki yoldaş, 1974'ten itibaren TKSP içinde yerini

stan'ın diğer parçalarındaki ulusal kurtuluş güçleridir. TSK

aldı. Zeki yoldaş, TKSP-MK üyesi olarak önemli görev ve

bu inançla, her parçada kendi seyri içinde gelişen ulusal

sorumluluklar yürüttü. Ancak TKSP'deki sağ-reformist ya¬

kurtuluş savaşımında yer alan tüm yurtsever demokrat ve

pıyla Kürdistan devriminin zorlu görevlerinin omuzlana-

devrimci güçlerle, bunların iç işlerine karışmadan en yatan

mayacağına

ve

dayanışmanın örgütlenmesi konusunda çaba harcamayı gö¬

sonrasında söz konusu yapıya karşı tutarlı ve aktif bir mü¬

rev olarak kabul eder. Ulusal kurtuluş güçleri arasında eş¬

cadele yürüttü. 1982 sonlarında bir gurup yoldaşıyla birlik¬

güdümün

te

inanan

Kek

Saleh

yoldaş,

1980

öncesi

ve

giderek

ulusal

bir

organizasyonun

WELAT

örgütlenmesi için çalışır... TSK. Türkiye işçi sınıfı ve demo¬

hattımn oluşmasına önderlik etti. Zeki yoldaş, bu oluşumla,

krasi güçlerini de en yatan müttefiklerinden biri olarak gö¬

bir yandan sömürgeciliğe-faşizme karşı aktif bir kavganın

rür.

geliştirilmesi için uğraş verirken, diğer yandan devrimimi¬

Devrimimizin uluslararası stratejik müttefikleri, dünya dev¬

zin dayattığı devrimci birlikleri oluşturma çahşmalanna da

rimci hareketi; anti-emperyalist ulusal kurtuluş hareketleri

önderlik ederek, 1986 Mayısında TKSP-ROJA WELAT ve

ve kapitalist ülkelerdeki işçi sımfı hareketleridir.

TKSP'den

ayrılarak

1983'te

TKSP-ROJA

Ortak

savaşımın

örgütlenmesi

için

çaba

harcar...

KİP-GBK'den oluşan TSK'da birinci derecede sorumluluk

Kek Saleh yoldaş, pratik bir eylem adamı ve bir teorisyen

yüklendi. TSK'mn kuruluşu ve bir yıllık çalışmaları hakkın¬

olarak politik tesbit ve pratik çalışmalarında ikircimliğe gir¬

da Zeki yoldaş şöyle diyordu;

meyen, Kürdistan devriminin yetiştirdiği eşsiz önderlerden

TSK, devraldığı mirasla birlikte, ağır yenilgi dönemi¬
nin çetin koşullan içinde ve belli bir ihtiyaçtan doğdu. Tas-

biridir. O, TSK'mn Kürdistan gelişme yolu hakkındaki tesbitini beürlerken de şöyle diyordu;

fiyeciliğe, süreci geri çekmek isteyen reformist yönelimlere

"Devrimimizin bağımsız gelişme yoluna uygun olarak si¬

ve "Avrupa bataklığı" nın sürekli olarak ürettiği çürümeye

lahlı mücadeleyi zorunlu görür. Ve bu amaçla uzun vadeli

karşı zorlu bir mücadelenin yanısıra bin-bir türlü güçlük¬

bir halk savaşının örgütlendirilmesi için gerekli hazırlıkla-

le boğuşarak bugüne geldi.. Ama bütün bunlara rağmen,

n yapmayı önüne görev olarak koyar."

bir yıl içinde ideolojik, politik ve örgütsel alanda küçüm¬
senemeyecek mesafeler katedildi."

TSK Genel Sekreteri ve ORK Yüksek askeri Konsey Ba¬
şkam, değerli önderimiz Kek Saleh yoldaş, dört parçalı sö¬

Birlikler konusunda son derece samimi davrandığım pra-

mürge Kürdistan'ın Ortadoğu'daki konumunu göz önüne

tiktede gösteren Zeki yoldaş, hiç bir zaman dar gurup çıkar-

alarak TSK'mn enternasyonalist yaklaşımım şu belirleme¬

lanm Kürdistan devriminin genel çıkartan önüne koymadı;

lerle somutlaştınyor;

kariyerizm tutkusuna asla saplanmadı. Ama O, birlik tüc

"Dünya devrimci hareketinin kopmaz bir parçası olan
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örgütümüz TSK, milli dar görüşlülüğe karşı işçi sınıfının

hizmetler verebüeceği; bağımsız ve özgür sosyalist mücade¬

Kürdi-

lemize en fazla yararh olabileceği bir dönem de yitirdik. Bu

stan'daki azınlıkların haklarını tanır. İşçi sınıfının ulusal

bakımdan üzülmemek elde değil.. Fakat üzülmekle, Kek

ulusal

ve

enternasyonalist

çıkarlarını

korur.

ve uluslararası çıkarlarını diyalektik bir bütünlük içinde

Saleh'ın düşüncelerini, fedakarlığını,

ele alır. Dünya devrimci sürecinin temel çıkarlarının belir¬

liğini, kısacası Kek Salehi-Kek Serdar ve uludere şehitleri¬

atılganlığını, yiğitli-

lediği politik perspektifleri esas alır, bağımsız ve kişilikli

mizi yaşatamayacağız. Kek Saleh-Kek Serdar ve kürdistan

bir politika izler."

şehitlerimizi yaşatmanın yolu; çalışmada ve çarpışmada on¬

Dostlar, Kardeşler, Yoldaşlar!

ları örnek almaktır.. Onlann kanlanyla boyadığı mücadele

Gerçek bir devrimcinin tüm özelliklerini kişiliğinde bir¬

bayrağım Kürdistan'ın her alanında dalgalandırmak üzere

leştiren, yiğit bir önder ve büyük bir komutan olan Kek Sa-

ileri atılmaktır.

leh yoldaş, Kürdistan'h yurtsever güçler arasında var olan

Kek Saleh'ın kişiliği ve yaşamı, bugün bizlere miras bır¬

ve bir ölçüde kan davasına dönüşen örgütler arası sorunla¬

aktığı TSK ve ORK'da somutlaşmıştır. Kek Saleh yoldaş,

rın çözümlenmesi için, yanlış yaklaşımlar karşısında ısrarla

son olarak bize şöyle seslenmişti;

durarak, bu yanlış yaklaşımların halkımızın kurtuluşuna za¬

"Kürdistan devriminin zafere ulaşması için kollektif ça¬

rardan başka bir şey getirmediğini defalarca vurguladı.

lışma ve örgütlü mücadele her zaman esas alınmalıdır.

Örgütler arası sorunların demokratik ve barışçıl yöntemler¬

Kürdistan devriminin çıkarları her şeyin üstündedir. Bu¬

le çözümlenmesi gerektiğini belirten Saleh yoldaş bu kon¬

nun için çalışmak, çalışmak ve kazanmak için çalışmak ge¬

uda örgütüne düşen görev ve sorumlulukları, son nefesine

rekiyor."

kadar yerine getirdi, büyük çabalar sarf etti. Kürdistanh

Yiğit önderimiz Kek Saleh'in amsı önünde bir kez daha

yurtsever örgütler arasındaki gergin atmosferin yumuşama¬

saygıyla eğilirken, vasiyetine bağh kalacağımıza, Kürdistan

sına katkıda bulundu.

devriminin zaferi uğruna tüm güç, olanak ve yeteneklerimi¬

Kek Saleh yoldaş, büyük bir önder ve komutan olarak
aramızda yaşayacak. Ancak buna rağmen kaybımız büyük¬
tür.. Çünkü, Kek Saleh gibi açık yürekli, disiplinli, çalışkan,
fedakar, korkusuz ve gösterişsiz önderler kolay yetişmiyor.

zi harekete geçireceğimize ant içeriz.

Acımıza ortak olan tüm değerli dostlara bir kez daha te¬
şekkür ederiz.22.04.1990
TSK

Aynca onu, halkımıza, hareketimize ve ordumuza büyük

Cenaze töreninde Zeki Yoldaşın anısına ORK adına yapılan Konuşma met

Kürt Halkı Yiğit bir önderini yitirdi

Zeki yoldaş'ın aramızdan zamansız ayrılışı, sadece Tev-

tabakalar arasında kaçınılmaz olan ideolojik mücadeleyi

gera Sosyalist a Kürdistan ve Ordiya Rızgariya Kürdistan

ulusal kurtuluş hedeflerine uyarlamaya ve buna uygun po¬

için değil, genel olarak Kürdistan devrimci hareketi açısın¬

litik tutumlar geliştirmeye bağlıdır. Ayrıca halkımızın bir¬

dan da büyük bir kayıptır. Onun önderliğinde yapılan çalış¬

liğe,

malar,

zamankinden

Kürdistan

devriminin

önündeki

sorunları

açığa

devrimci

yurtsever
daha

fazla

örgütlerin

birbirlerine

ihtiyacı var. Aynı

her

toplumsal

çıkarıyor ve ona çözümler sunuyor. Kürdistan'ın her parça¬

ihtiyacın, ülkemizin en büyük parçasında silah elde döğü-

sında, halkımızın değişik biçimlerde yürüttüğü ulusal kur¬

şen, halkımıza dayatılan imha savaşına müdahale hazır¬

tuluş

gelişmeler,

lığı içinde olan ve hatta sömürgeci burjuvazinin şu veye bu

Kürdistan devriminin bölge düzeyinde giderek artan öne¬

kesiminden "demokrasi" beklentisi içinde bulunan tüm

mini dikkate alarak Kürdistan devriminin genel çıkarlarım

Kürdistan'h örgütlere de ciddi görev ve sorumluluklar

her türlü gurupsal çıkarlara önünde gören Zeki yoldaş bu

dayattığı açıktır."

mücadelesi,

Ortadoğu

ve

dünyadaki

Bu belirlemeleri yapan, bize bu yönde ışık tutan ve bunu

konuda şöyle diyordu;

"Ülkemizin önünde bulunan tarihsel devrim aşaması

tüm pratik yaşamında uygulamaya çalışan Saleh yoldaş bu

ulusal demokratik devrimdir. Devrimimizin bu aşamasın¬

anlamda Kürt halkının önderlerinden biridir. Bu nedenle

da, değişik sınıf ve tabakaların, onların politik ve demo¬

kayıp hepimizindir.

kratik örgütlerinin de yerleri vardır. Yine bu aşamaya

Tüm yaşamı boyunca ulusal kurtuluş ve sosyalizm dava¬

deng düşen bağlaşıklar politikasında kavranması gereken

sına sıkı sıkıya bağh kalan Zeki yoldaş, henüz politik yaşam¬

ana halka, kimin ne ölçüde devrimci olduğu değil; siyasal

ın

eğilimleri ve dini inançtan ne olursa olsun, Vatanın bağ¬

başladı. Bu konuda üstün başarı sağladı. O, teorik üretken¬

ımsızlık ve özgürlük davasına olan bağlılıktır. Ve zaferin

liği ve paratik atılganlığıyla girdiği her yerde örgüt yarat¬

garantisi, bir anlamda, söz konusu farklı toplum kesimle¬

masını bilen bir önderdi.

rinin çıkarlarını uyum içine sokmaya, toplumsal sınıf ve

başındayken,

gençlik

ve

işçi

sınıfı

içinde

çalışmaya

O, sadece bir teorisyen değil; düşündüklerini ve inandı-
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klanm pratikte hayata geçirmek için, savaşta da önde giden

nüşerek iktidara yönelen devrimler biçiminde gelişmekte¬

kişiliği ile önderliği hak edendi.

dir." Bu genel belirlemelerin ışığında Kürdistan'ın sosya-

İşkence çarklan, sürgünler, ölüm tuzakları onun yaşamı¬

ekonomik yapısı incelenerek Kürdistan'da askeri strateji

nın bir parçasıydı. Engel tanımayan, yorgunluk nedir bil¬

tesbit edildi. Zeki yoldaş, 'Toplumsal farklılaşmanın boy¬

meyen, kollektif çalışmanın emrettiği disipline sıkı sıkıya

uttan, mücadele biçimlerine yön veriyor; bu nedenle Kür¬
distan

bağlı, kararlı adımlarla ileriye atılan bir önderdi.

Sömürgeci zulmün kol gezdiği Kürdistan'da binbir türlü

devrimi,

silahlı

mücadele

çizgisinde

ve

fakat

kendine özgü bir yolda gelişecektir.

belalarla boğuşarak yürüttüğü çalışmalarla engin bir deney¬

Kürdistan ne bir Çin veya Vietnam ve ne de bir Nikara¬

im kazanmış ve politik yaşamının en verimli çağına ulaşmış¬

gua ya da El Salvadordur. Kürdistan, kapitalizmin egemen

tı.

olduğu bir sömürgedir. Bu nedenle Kürdistan devriminin
Kendisini, bağımsız ve özgür Kürdistan'ı yaratmaya aday¬

askeri stratejisinde ve buna deng düşen taktiklerde, kır ve

an Zeki yoldaş, Kürdistan'ın sosyo-ekonomik yapışım, düş¬

şehir bağlantısının önemini, silahlı mücadele ile toplumsal

man güçlerin mevzilenmesini, dost güçlerin durumunu en

örgütlenme ve savaşım biçimlerinin diyalektik birliği, yolu¬

ince detaylanna kadar inceleyerek, Kürdistan'da ulusal so¬

muzun özünü bilince çıkanyor." diyordu.

runun konulusu ve Kürdistan devriminin askeri stratejisini

Bu tesbitlerle yolumuzu aydınlatan Zeki Yoldaş, silahım
ve kalemini, nerede, ne zaman ve kime karşı kullanacağım

belirledi.
Politik örügtümüz TSK, Onun önderliğinde kurulurken,

bilerek, elden bırakmadı. Kardeş kavgasına, yılgınlığa, tes¬

Kürdistan devriminin silahlı mücadele çizgisinde başanya

limiyete ve ikiyüzlülüğe asla pirim vermedi. Farklı mücade¬

ulaşacağını da belirledi. 1986'dan sonra, diğer adıyla K.Sa-

le biçimlerini devrimin gelişme yoluna uyarlamak, atılan

leh önderliğinde Serdar yoldaş'ın sımr tanımaz fedakar -

adımlarda kısa vadeli çıkarlan mücadelenin uzun erimli çı¬

hğıyla askeri politikamn belirlenmesi ve gerilla birimlerinin

karlarına bağımlı kılmak esasından taviz vermedi.

oluşturulması çalışmalan başlatıldı. Ülke zemininde müca¬
deleyi yükseltmek şianyla Avrupa bataklığında mülteci ha¬

Vatanına ve halkına karşı duyduğu sorumlulukla

ve so¬

syalizm davasına olan sarsılmaz inancıyla en üstün fedakar¬

reket olmaya karşı bayrak açıldı. Tüm zorluklara rağmen

lıkta

büyük bir coşku ve yüksek moralle yürütülen çalışmalar so¬

bağımsız ve özgür Kürdistan mücadelesinde daha verimli

bulundu.

Son

nefesine

kadar

örgüt

militanlarını

nucu 1988'de Ordıya Rızgariya Kürdistan kuruldu. Bu ça¬

çalışmaya çağırdı. Onları bu doğrultuda eğitti. Örgütünü ve

yoldaş,

örgüt militanlarım gözbebeği gibi korudu. Kürdistan'da hiç

ORK'nın Yüksek askeri Konsey başkanlığı görevini de üst¬

bir değerin, hiç bir kadronun harcanmasına, karalanması¬

lendi. Bir yıl gibi kısa bir sürede ORK'ya bağlı silahlı pro¬

na, mücadele dışına itilmesine asla razı olmadı.

lışmalarda birinci

derecede

emeği

geçen Saleh

Sürekli eğitimden geçen

Son nefesine kadar hangi örgütten olursa olsun, Kürdi¬

birlikler temel mücadele alanına yöneldi. Serdar yoldaş,

stan dağlarında çarpışanlan, işkence çarklannda kan ve irin

önderliğinde bir gurup, 1 Ekim 1988'da düşmanla amansız

kusanlan düşündü. Ve onlara bir an önce kavuşmak için

paganda birlikleri oluşturuldu.

bir çatışmaya girdi. Ve bu çatışmada Zeki yoldaş'ın en ya¬

adeta kendisiyle savaştı. Sıcak mücadele alanından üç ay

kın çalışma arkadaşı, ORK Yüksek askeri Konsey üyesi ve

gibi kısa bir süre ayrılığa bile tahammül edemedi: Serdar

TSK Genel sekreter Yardımcısı Serdar yoldaş şehit düştü.

yoldaş'ına, Türkiye ve Kürdistan devriminin ölümsüz şehit¬

Zeki yoldaş önderliğindeki ORK Yüksek askeri Konseyi
çalışmalarım aralıksız sürdürerek, kısa bir sürede yeni yeni

lerine kavuşmak için acele etti. Onu sevdiklerinin yamna
yolluyoruz.

ekipleri eğitimden geçirerek, bu boşluğu doldurmaya çalı¬

O'nu bu son yolculuğuna uğurlarken;

ştılar. Bugün ORK'nın silahlı propaganda birlikleri Botan

Zeki Yoldaş'ın, bize bıraktığı mirası koruyup geliştire¬

ceğimize, Onun açtığı çığırda yürüyeceğimize, Onun bırak¬

ve Torisan dağlarında bu nöbeti devralmış durumdadır.
Askeri politikaya ve gerilla savaşımına önem veren Zeki

tığı bayrağı kanımızın son damlasına kadar omuzlarımızda

yoldaş, bu konuda şöyle diyordu: "Bağımlı ve sömürge ulu¬

yükselterek bağımsız ve özgür Kürdistan'ı kuracağımıza,

sların kurtuluş savaşları açısından siyasi mücadelenin bir

Onun amsı önünde Ona ve halkımıza söz veriyoruz.

başına

geliştirilmesi

yeterli

değildir.

Çağımızda

ulusal

kurtuluş savaşları çok yönlü ve zorlu bir gerilla savaşıyla

22.04.1990
ORK

başlayıp giderek kitleleri kucaklayan ve halk savaşma dö

O'nu bu son yolculuğuna uğurlarken;

Zeki Yoldaş'ın, bize bıraktığı mirası koruyup geliştireceğimi*

ze. Onun açtığı çığırda yürüyeceğimize, Onun bıraktığı bayrağı

kanımızın son damlasına kadar omuzlarımızda yükselterek bağ¬
ımsız ve özgür Kürdistan'ı kuracağımıza, Onun anısı önünde
Ona ve halkımıza söz veriyoruz.
22.04.1990
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Di Merasima Bîranîna Kek Saleh de A*afti»altu li ser jtarö TSK'e1

t

tat kirin em peşkeşe xwendewana» dikin.

Dos ten Heja

serbixwe, demokratik, yekbûyî û sosyalist kiribû. Ji ber ve

Hevalno!

yeke mirov nikare jîyana wî ji bîr û bawerî, tekoşîn û îdeolojîya wî cüda bike. Ji ber ku di danîn û pekanîna îdeolojî,

17'e Nişane sekretere giştî ye Tevgera Sosyalist a Kurdi¬

sîyasî û rexistinî ya TSK'e da rola derece yekemîn wî hilgir-

stane û Seroke Konseya Leşkerî ya Bilind a Ordiya Rîzga-

tibû ser mile xwe. Kar û bizaveke mezin kir. Hevre Kek Sa¬

rîya Kurdistane, peşenge me Zeki Adsiz, bi nave wî ye

leh, şev û roja xwe kiribû yek ji bo şoreşa Kurdistane

rexistinî hevre Kek Saleh ji nav me qetîya. Em xerhatina di¬

bevvestan dbcebitî. Wî, ev sîyaseta rast li ser lekolîna xwe ya

din hemû rexistin, dosten welatparez û hevren xwe ku beş-

aborîu civatîya Kurdistane danî. Hevre Kek Saleh, li ser pir¬

darî merasima bîranîna wî bûne. Herweha bi nave TSK'e

sa tîfaqan û perspektîfen şoreşa Kurdistane jî wîsa digot:

spasî we hemûyan dikin ku hûn jî tevî me bûne xemgirewî.

"Dijminen şoreşa me li derve, emperyalizm û dewleta tirk

ya kolonyalîst û monopolîst e. Di nav da jî, burjuvaziye hevdeste kolonyalîsta, xedîyen erde mezin û kevneperesten din

Gelî Dost û bira!

Em bo bîranîna peşengekî heja û serokekî mezin ye gele

in. Li alîye dî jî, çîna karker, gunditî, burjuvaziye piçûke

Kürdistan li ve dere kombûne. Ji bo me gelek zehmet e ku

bajarî û li gor rewşa xwe ya objektif burjuvaziye netewî, ze¬

jîyana vî seroke egît û mezin ku qelem û çeka (tifıng) xwe bi

mine civakî ye şoreşe me peklinin..."

hostahî di gel hev bi kartanî, di demekî kurt da vebejin. Ji

"Piştevanen nezîk yen şoreşa Kurdistana bakûr jî, hezen

ber ve yeke hevvce nîne ku em deme zarokîya Kek Saleh ve¬

rizgarîxwazen beşen dî yen Kurdistane ne. TSK, bi ve bîr û
bawerîye, bi hemû hezen şoreşger, demokrat û welatparez

bejin.

Heval Zeki hej di civvanîya xwe da bi zanîna xwe ya teo¬

en ku di tekoşîna rizgarîya netewayîya her beşen Kurdista¬

rik û hejayîya xwe ya pratîk di nav karker û civanan da xe-

ne de cîh standine û di nav peşveçûne de dixebitin, eleqe-

bitî,

şoreşa

dere xebaten wan en hundirî nake û di babeta hunandina

Kurdistane, bavverîbo tekoşîna rexistinî hebû. Ji ber ve yeke

hevkarîya herî nezîk, xîrete serf dike û evaya wek vatinî qe-

ew sala 1974'e kete nav rezen PSKT'e. Bu endama Komîta

bûl dike. Dixebite da ku di nav hezen rizgarîxazen netevvî

Merkezî û kar û berpirsîyarîyen heja anîn cîh. Le bele Kek

de nezîkbûyîn çebibe û hunandina organîzasyonekî nete-

Saleh bavver nedikir ku PSKT de bi ve rîya rastrevî û refor¬

wayî avabibe... TSK, çîna karker a Tirkîye û hezen demo¬

mist ji bin bare şoreşa Kurdistane derkeve. Lewma wî hej

krasiye jî wek xwe ra piştevan dizane. De ji bo tekoşîneke

berî 1980'e dijî ve nerîne dest bi tekoşîneke jîr kir. 1982' e ji

hevrayî xebata xwe bidomîne...Piştevanen stratejik yen şo¬

digel refek nevalen xwe ji PSKT'e cüda bû û 1983'an de pe-

reşa me jî; tevgera şoreşger a cîhane, hezen rizgarîxazen

şengîya damezrîna rexistina PSKT-Roja Welat kir. Hewre

netewî yen dij emperyalizme û çîna karker ya welaten ka¬

Zeki ji alîkî dijî kolonyalîzm û faşîzme sere xwe didomand

pitalist in."

ew

rez

kîrîn.

Hevre

Zeki

bo

serketina

li alîye dî jî peşengîya pekanîna yekbûyîne dikir. Di Gulana

Kek Saleh, wek teorîsyen û pratîsyenekî şoreşger, di kar

1986-e da TSK li ser zemîne yekbûyîna PSKT-Roja Welat û

û xebata xwe da çu cara dudilî nedikir. Ji vî alî ve jî ew pe¬

KİP-GBK pekhat û hevre Zeki bû berpirsîyare yekemîn.

şengekî nimûne ye şoreşa Kurdistane bû. Wî, dema tespîta

Hevre Zeki di damezrîn û xebata yeksaleya TSK'e da wîsa

derbare rîya peşveçûna şoreşa Kurdistane jibo TSK'e kir,

digot: "TSK digel mirasa ku dewir sitandîbû, ji lazimîyeke

weha digot:

kifşkirî û di nav şerten çetin yen dema tekçûna giran de ava

"Tekoşîna çekdarîya ku li gor peşveçûna rîya serbixwe-

bû. Li hember teswîyecîtîye, basken reformist ku dixwazin

tîya şoreşa me li hev tet, pewist dibîne. Û ji bo ve armance,

pevajoye pasta bibin û li hember mihandina ku bi daimî ji

ji bo hunandina sereke gelerîye dem direj, li peşîya xwe wek

alîye 'çala

vatinî danîye da ku hezirîyen pevistî bihet kirin."

Avvrupa' ve tet çekirin,

digel tekoşîneke bi

zehmet û bi hezaran dijwarîyen re lihev xist û ta roja îroy-

Sekretere giştî ye TSK û seroke Konseya Leşkerîya Bil¬

în hat.. Le li hember van hemû tiştan, di nav salekî de di

ind a ORK'ye, peşevaye me ye heja heval Kek Saleh, rewşa

ware rexistinî, politik û îdolojîk de mesafeyen nepiçûk hat
sitandin!"

Heval Zeki, di pratike de da nişandan ku, pirsa yekbûyî¬

Kurdistana kolonî ya çar perçekirî li Rojhelata navîn tîne

ber çav û nezikbûyîna enternasyonalizme ya TSK'ye bi ve
tesbîte dide zelalkirin:

ne da gelek samîmî bû. Wî mafe şoreşa Kurdistane her dem

"TSK parçeyek ji tevgera şoreşger ya cîhanî ye. Ji ber ve

di peşîya her tiştî da didît. Wî tu car menfegeten grûbî yen

yeke ew, dijî tengnezarîya netewî de di qada netewî û nav-

teng nexist peşîya menfeeten tevayîya şoreşa Kurdistane;

netewî da mefe çîna karker bipareze. Ew mafe kemanîyen

neket nav nexweşîya karîyerîzme. Le wî di ware îdolojîk da

li Kurdistane qebûl dike. Mafen çîna karker yen netewî û

şerekî dijvvar jî dida li hembere kesen ku li ser pirsa yekbûyî¬

navnetewî di hevrayîyek diyalektik da dibîne. Ew, perspek¬

ne ticaret dikirin.

Kek Saleh, timamî jîyana xwe fedayî Kurdîstaneke azad,

tîfen pevajoya şoreşgerî ya cîhane bingehîn qebûl dike û de
sîyaseteke bişexsîyet bajo.."
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Gelî dost, bira û hevreyan!

xemgirîye em nikarin bîr û bawerî, fedakarı û egîdîya Kek

Peşevaye merxas û qumandare mezin heval Saleh, hemû

Saleh, Kek Serdar û şehîden Uludere bidine jîyandin. Dive

xisûsîyeten şoreşgerekî rastirîn di şexsîyeta xwe de bi hev

em Kek Saleh, Kek Serdar û şehîden dî di xebat û tekoşîna

dabû giredan; di navbeyna hezen vvelatparezen Kurdistane

xwe da bidin jîyandin. Dive em ala tekoşîna wan ya ku bi

de pirsen ku hebû û di pîvanek de bûbû dawa xwîne, jibo

xwîna wan hatîye sorkirin li her dere Kurdistane bilind bi-

helkirina van pirsan, li hember nerînen şaş xeyne xisare tiş-

kin.

tekî din neanîye ji rizgarîya gele me re. Heval saleh, dida
xûyakirine ku dive gelsen nav rexistinan bi metoden demo¬

Jîyan û şehsîyeta Kek Saleh, îro wek TSK û ORK ji mera

maye. Kek Saleh davvîye ji mera wisa gotibû:

kratik û aşîtî bihete çareserkirin û Wî, di vî babete de vati¬

"Ji bo serketina şoreşa Kurdistane xebata kollektif (hev-

nî û berpirsîyarîyen ku ji rexistina wî re diket, ta nefesa xwe

rayî) û rexistinî dive bingehîn be qebûlkirin. Mafe şoreşa

ya dawîye anîşûne, xîreten mezin xerc kir. Ew bu alîkar jibo

kurdistane bi ser hemû tiştîraye. Ji bo ve yeke xebat, xebat

nermkirina atmosfera bilind ku di nav hezen vvelatparezen

û bo serketine xebat pevist e."

Kurdistane de hebû.

Em carekî dî li ber biranîna Kek Saleh bi rezdarî radivves-

Hevre Kek Saleh, wek peşeng û serokek de her di nav me

da bijî, Le dîsa xema me giran e. Ji ber ku peşengen egît, fe¬
dakar, xebatkar, netirs û bi disiplin yen mîna Kek Saleh, zu

bi zu nagihîn. Li alîye dî me Ew di demekî wisa da vvinda kir

tin. Em soz didin ku heta serketina şoreşa Kurdistane em'e
li ser gotina wî bin û bi hemû heza xwe bixebitin.
Em careke dîspasî dosten heja dikin ku teve xema me bûn
û her veha beşdarî ve merasime bûn.

ku hej dikare xizmeten mezintir bide Tevger û Ordîya me.
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Ji ber ve yeke xema me mezin û girane. Le bele her weha bi

TEVGERA SOSYALISTA KÜRDİSTAN

Di merasima bîranîna Kek Saleh*de Asaftina ku li serORK'I

at kirin, em pğşkğşf xwencJavanan dikin.

Dosten Heja

Heval Saleh ku van prensîban tesbît kir; di vî warî de rîya

Hevalno!

me ronî kir û xebitî da ku van hemû tiştan di jîyana xwe ya

Di demeke be wext de çûyîna Heval Zeki ji nav me, ne tene

pratik de bikarbîne, di vîmanaye de heval Saleh, ji peşevaye-

jibo TSK û ORK'e, bi awaye tevayî ji bo hereka şoreşger a

ke gele kurd e. Ji ber ve yeke, wendabûn ye me hemûyan e.

Kurdistane jî vvendabûneke mezin e. Xebaten ku di bin peşe-

Heval Zekî ku di hemû jîyana xwe de bi avayeke jidandî gi¬

vatîya Wî de hat kirin, pirsen ku li peşîya şoreşa Kurdistane

redaye doza sosyalizm û rizgarîya netevvî ma. Dema ku dest-

bûn derxist ronahîye, ji we re helîye tîne.

peka jîyana xwe ya polîtîk da bû, di nav civvanan û karkeran

Heval Zeki ku menfeeta tevayîya şoreşa Kurdistane li pe¬
şîya hemû menfeeten grubî didît, di derheqe tekoşîna rizga¬

de bi çekirina teoriye û xebaten pratîk ve, li her dere kû ket
wir, dikaribû rexistin ava bike. Ew peşevayekî weha bû.

rîya netewî de ku gele me li her beşen Kurdistane bi avayen

Ew, ne tene teorisyenek bû, Ew ji bo ku bir u bawerîya ra-

cüda dide domandin û peşveçûnen li cîhane û li rojhilata na-

manen xwe texe jîyane, bi şexsîyeta xwe ya ku di şer de jî di

vîn û di çarçova hereme de giringîya şoreşa Kurdistane ku ze-

sefen peşîye de dimeşîya, peşevayetîye heq kiribû.

detir bûye, bala van tiştan daye kişandin û weha gotîye:

Çerxen şkence, sirgûn û labiken' mirine, bubu parçeyeke

"Merhala şoreşa dîrokî ku di peşîya welate me de ye, şore¬

beşa jîyana wî. Ew, wer peşavayek bû ku, bi gaven emîn peş-

şa demokratik a netewî ye. Di we merhala şoreşa me de, ciye

ta diçû, bi awayek jidandî giredaye dîsîplîne bû ku jibo xeba-

rexistinen demokratik û polîtîk hene ku evana temsîldaren

ta kollektif emir dikir, ravvestandin çi bû nizanibû, asteng nas

çîn û tebeqeyen cûre cûre ne. Dîsa helqe ya bingeh ya di po¬

nedikir.

litikaya tîfaqan de, ku raste ve merhaleye tet, di ve bihet te-

Ew ji jîyana xwe ya polîtîk de hatibû merhela xwe ya herî

gihiştin; kî çikas şoreşger e nîne ye, meyla wan a siyasî û

kerhatî ku di meşandina kar u baran de tecrüben mezin qe-

bawerîyen wan

en

dînî çi

dibe bila

bibe, giredana

doza

serxwebûn û azadîya welat e. Û garantîya serfirazîye di ma-

zenc kiri bû ku van xebaten wî li Kurdistane bi hezar tewir belayanve, li hember zulma kolonyalîst di ber xwe da.

nayekî de, giredaye pekanîn û peşvebirina polîtîkayeke ye ku

Heval Zekî ku xwe amadeye avakirina Kurdistaneke ser-

ev politika bikaribe menfeeta hemû tebeqeyen civate li hev

bixwe û azad kiribû, revvşa aborîya-civakî ya Kurdistane,

bîne, tekojîna ideolojik ku di nav çîn û tebeqeyan de heye,

mevvzîbûna hezen dijmin, rewşa hezen dost bi avaye fireh le-

bide eyarkirin, da ku bike hedefa rizgarîya netevvî. Wekî din

kolînan çekir, danîna pirsa netevvî li Kurdistane û Stratejîya

lazimîya gele me bi yekîtîye û ya hezen welatparez, şoreşger

leşkerîya Şoreşa Kurdistane da xuyakirin.

ji her deme zedetir lazimîyen wan bi hev u du re heye. Veki-

Dema Rexistina me TSK, di bin peşengîya wî de hat da-

rîye ku ji ber van eynî lazimîyan ji hemû rexistinen Kurdi-

mezrandin, wî da xuyakirin ku, şoreşa Kurdistane li ser xeta

stanî re jî vatinî û berpirsîyarîyen ciddi dikeve. Ku li beşa

tekoşîna çekdarî dikare bi serkeve.

herî mezin ya welate me, hinik di dest de çek şer dikin, hinik

Piştî 1986'an de pekanîna xebaten hezen gerillaya û rastkî-

hezirîya mudexelaya sere qirkirine dikin, ku ew şer peşbere

rîna polîtîka leşkerî ku di bin peşengîya bi nave wî ye din Kek

gele me bûye û heta hinik jî, ji hezen burjuvazîya kolonyalî-

Saleh û bi fedakarîya mezin a be sînor a Heval Serdar ve dest-

stan repane 'demokrasiye' dikin."

pekir. Bi şîara bilinkirina Tekoşîne li ser zemîna welat li hem-
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ber buyîna hereka macîrtîye, al hat vekirin. Li hember hemû

jaran, tekoşîna çekdarî bi hunandina civakîre û yekîtîya şi¬

zehmetîyan, di davîya xebaten ku bi moraleke bilind û şevv-

klen şer, esase rîya me derdixe zanîne" digot.

qeke mezin hat ajotin, di 1988'an de Ordîya Rizgarîya Kür¬

Bi van tesbîten xwe ve Heval Zekî, Riya me rohnîkir. Qelem (penus) û çeke (tifing) xwe dizanibû li ke dere, çi wext

distan (ORK) hat avakirin.

Di van xebatande heval Kek saleh di dereca yekemîn de

û li hember kî bide xebitandin, û heta davvîye, qelem û çeke

keda wî çebû, vatinîye Serokatîya Konseya Leşkerîya Bilind

xwe ji deste xwe berneda. Li hember sere biratîye, vvestîya-

a ORK'e jî girt ser xwe. Di demekî kurt, wek salek de, he¬

bûne, teslimiyete û durutîye tavvîz neda. Ji bo eyarkirina şi¬

zen propaganda a çekdari ku giredaye ORK'e ava bû. He¬

klen tekoşîne, li rîya peşveçûna şoreşe, di gaven avetî de,

zen ku di hîndekarîya daîmî re derbasbûn, çûn qaden

menfeeten demen kurt ji bo giredayîna menfeeten direj yen

tekoşîna bingeh. Grubekî di bin peşevatîya Heval Serdar de

şoreşe, di van esasan de tavviz neda.

di l'e Oktobra 1988'an de bi dijminre ket şereke dijvar. Û

Ew, şîkle berpirsîyarîya ku li hember vvelat û gele xwe di-

di vî sere de aligire Sekretere Giştî ye TSK'ye û Endame

dît, bi bavverîya qeîm û ji bo doza sosyalizme di fedakarîya

Konseya Leşkerîya Bilind a ORK'ye heval Serdar, ku heva-

herî mezin de beşdar bû. Heta nefesa xwe ya davvî ye Ew,

le xebate ye nezik e heval Zekî, di ve sere da şehît ket.

gazîye milîtanen rexistine kir, da ku di tekoşîna Kurdistana

Konseya Leşkerîya Bilind a ORK'ye, di bin peşevatîya

Heval Zeki de xebaten xwe her tim domand û demeke kurt

Serbbcvve û azad de hîn baştirîn bkebitin. Di vî vvarî de hind¬
ekarîye da wan.

de qefleyen nu di hindekarîye de derbaz kir, û xebitîn da ku

Rexistin û militanen rexistine vvek rohnîya çave xwe pa-

ve valahîye tije bikin. Iro hezen propagandayen çekdarî yen

rast. Tu car qebûl nekir ku, li Kurdistane tu qîmetek, qad-

ORK'ye li çîyayen Torîsan û li Botan ve nobedarîye devvir

royek bet xerckirin, bet rureşkirin, an derkeve dervaye

sitandîye.

tekoşîna.

Heval Saleh ku giringî dida sere çekdarî û polîtîka leşke-

Evv, heta davvîya nefesa xwe, yen ku li Eşkencexanan xwîn

û nema xwe vedireşand, yen ku li sere çîyayen Kurdistane

rî, di vî vvarî de vveha digot:
"Ji bo seren rizgarîya netevveyen koloni û giredayî, peşve-

şer dikirin, evana ji kîjan rexistin dibû bila bibana, her tim,

evvana difıkirî. Û ji bona ku demek zutirîn bigihîşe wan, bi

birina tekoşîna siyasî bi sere xwe ve bes nineye. "
"Seren rizgarîya netewî di sedsala me de bi sere gerîlaye,

xwe re şer kir. Tehemul nedikir ku, demeke kurt, vvek 3 meh,

ye piralî û çetin ve dest pedike û her ku diçe qefleyan hem-

ji qaden tekoşîne yen germ dûrketibû. Ecele kir da ku lezti-

bez dike û jibo sere geleri dizivire û bi sikle şoreşen ku di-

rîn bigihîşe hevale xwe ye serdar, şehîden nemir yen Kurdi¬

xebite jibo bibe alternatife iqtidare."

stane û Tirkîye.

Di bin ve rohnîya tesbîtan de, li ser aborî-civatîya di Kur¬
distane de lekolîn çe bû, li Kurdistane Stratejîya leşkerî tes-

Em wî re dikin cem yen ku evv ji vvan hezdike.
Em di ve revvîtîya davvîye ya Heval Zekî de soz didin ku,

mirasa ku wî ji mere heştîye biparezin, peşta bibin, di rîya

bît bû, heval Zekî;

nîşan

vvî ya nu de bimeşîn, ta dilopa xwîna xwe ya davvîye ala ku

dide; ji ber ve sedeme, şoreşa Kurdistane li ser xeta teko¬

vvî heştîye, li ser mile xwe bilind bikin û Kurdistana serbbc¬

şîna çekdarî û le li gor şerten xwe di rîyekî de geş bibe.

vve û aza damezrînin, em li peşîya naşe vvî ji wîre û ji gele

"çerçoven

ferqîyeta

civate,

riya şiklen

tekoşîne

"Kürdistan ne yek Çîn an Vietnam û ne jî yek Nikaragua

xwe re soz didin.

an jî El Salvador e. Kürdistan, kolonîyeke ku kapitalizm le

22 04 1990

hakime. Bo ve yeke stratejîya leşkerî ya şoreşa kurdistane

ORDÎYA RİZGARÎYA KÜRDİSTAN

de û di taktîkan de li hevhatî giringîya giredana gund û ba-

Em di ve rewîtîya dawîyeya Heval Zekî de soz didin ku,

mirasa ku wî Ji mere heştîye biparezin, peşta bibin, di rîya
wî ya nu de bimeşîn, ta dilopa xwîna xwe ya dawîyâ ala ku yâ
hlştîye, li ser mîlS xwe bilind bikin û Kurdistana serbixwe û
aza damezrînin, em li peşîya naşe wî ji wîre û ji gele xwe re
soz didin.
22041990

ORDÎYA RİZGARÎYA KÜRDİSTAN
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Zeki Yoldaş'ın eşi ve yoldaşı ŞADSIZ'ın 22 Nisan 1990'da yapılan cenaze töreninde
yaptığı konuşma:

Değerli dostlar,
Yoldaşlar!..

Halkımız yiğit bir evladını daha yitirdi. Hepimizin acısı sonsuzdur.
O, benim ve çocuklarım için iyi bir eş ve iyi bir baba olmanın ötesinde yiğit bir ön¬
der, eşsiz ve kahraman bir yoldaştı.
O bizlere TSK ve ORKyı emanet etti...

O, bizlere, yarım kalan mücadelesini miras bıraktı...

Biz O'nun bize bıraktığı emanetleri sonuna kadar koruyarak, Kürt halkının kurtulu¬
şuna kadar mücadele edeceğimize; O'nun evlatlarının her birini birer Zeki Adsız gibi
yetiştireceğime önderimin ve yoldaşlarımın önünde söz veriyorum.
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Zeki Yoldas/ın anısına Avrupa'da yapılan ce

naze töreni ve taziye toplantılarına katılan, me¬
saj sntıan ve bu anlamda acımızı paylaşan parti

Brgüt ve siyasi gruplar:

Demokratik Kitle Örgütleri
1- İsveç Kürt Dernekleri Federasyonu
1- Ala Rrzgari

2- K.K.D.K - F.Almanya

2- Ala Şoreş (Irak Kür.)

3- K.S.S.E - FAlmanya

3- DEV-SOL

4- K.S.S.E - Danimarka

4- Devrimci işçi-Danimarka birimi

5- Komela Jınen Demokrat en Kurdistane li

5- Devrimci Komünist Partisi (DKP)- İsveç

Swed

6- Mala Kurd- Danimarka

Birimi

6- Kürdistan Demokrat Partisi-Irak (I-KDP)

7- Kürdistan İnsan Hakları Girişimi

7- Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye

8- Komela Kurd Spânga

8- Kürd. Demokrat partisi- Suriye

9- Yekitiya Civvanen Kurd Li Swed

9- Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları-(KUK)

10- Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK)
11- Kürdistan Halk Partisi (KHP)
12- KAYVA -Yekitiya Proleteryaye Kürdistan

13- Kürdistan İşçi Partisi (KIP)

15- TEVGER

Türkiye

Komünist

Partisi

(Birlik)-

TKP(B)

17- Türkiye Birleşik Komünist Partisi

18- TKP/ML-Hareketi İsveç örgütü
19- Tekoşina Sosyalist

20- Partiya Rızgariya Kürdistan (RIZGARİ)
21- Partiya Demokrata Peşverû a Kurd lı Su-

rye- İsveç örgütü
22- Partiya Gel
23- PARHEZ

24- Yekitiya Demokraten Kürdistan

25- Yekitiya Sosyalist a Kürdistan (YSK)

Yavın Temsilcileri

1- Bergeh Redaksiyonu
2- Berbang

3- Berbanga Kürdistan
4- Toplumsal Kurtuluş
5- Kürdistan Pres

6- 2000'e Doğru

Zeki yoldaşın anısına Ortadoğu'da yapılan
anma ve taziye toplantılarına katılan, Mesaj su¬

narak taziyetlerini ileten ve acımızı paylaştığını

belirten parti, cephe, örgüt ve siyasi gruplar:

14- Kürdistanh Devrimciler

16-

~\

1- Devrimci Birlik Platformu- Ortadoğu
2- DEV-SOL

3- El-Parti

4- Filistin Kurtuluşu için Halk Cephesi
5- Lübnan Komünist Partisi
6- Irak Komünist Partisi

7- Irak-Kürdistan Demokrat Partisi (I-KDP)

8- Yekitiya Niştimanen Kürdistan (YNK)
9- Irak- Kürdistan Demokratik Halk Partisi
10-

Hizbi

Kadıhi

Kürdistan

(Kürdistan

Emekçiler Partisi)

11- Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları (KUK)
12- KUK-SE

13- PPKK-Ortadoğu Temsilciliği
14- Halkın Birliği Partisi-Suriye

15- Suriye Kürtleri Sol Partisi-$am örgütü
16- Suriye Kürtleri Demokrat Partisi (Konfe¬
rans)

17- Suriye Kürtleri Sosyalist Partisi

18- Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi (THKC)
19- Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP)
20- 16 Haziran Hareketi Ortadoğu temsilci¬
liği

21- Dr. Mahmut Osman
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TSK Merkez Komitesi'ne

TSK Merkez Komitesine

Bütün TSK üyeleri ve ORK savaşçılarına,

Değerli arkadaşlar, .

Değerli Yoldaşlar,

Kürt halkının değerli evlatlarından Zeki Adsız Yoldaş'ın

Kürdistan halkının değerli önderlerinden Zeki Adsız yolda¬

ölüm haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

şı, kahırlı mücadele yıllarının ve işkencelerin yol açtığı aman¬

Zeki Adsız yoldaş'uı erken ölümünü Kürt halkının ulusal

sız bir hastalık nedeniyle yitirdiğimizi büyük bir üzüntüyle

demokratk mücadelesinde bir kayıp olarak değerlendiriyoruz.

öğrendik. Kürdistan halkının Ulusal ve Sosyal kurtuluş kav¬

Halkımızın değerli bir evladını daha kaybettiği bu günde ha¬

gasızım bu en parlak, ama o kadar da kritik günlerinde Zeki

reket olarak acınızı paylaşır; başsağlığı dileklerimizi bildire¬

yoldaş'ın ölümü, kuşkusuz ki, halklarımız ve onların devrim¬

rek, böyle bir günde sizlerle birlikte olduğumuzu bilmenizi

ci öncüleri için çok ciddi bir kayıptır.

isteriz.

Kürt halkının mücadelesi yükseliyor ve sömürgeciler bunu
bastırabilmek için hem insanlık dışı yöntemlerle saldırıyor,

Devrimci selamlarımızla...
20 Nisan 1990

hem de bir nihai hesaplaşmanın planını hazırlıyorlar. Bizim
içinse çok açıktır ki, nihai hesaplaşma Diyarbakır kalesine
kurtuluş bayrağının dikilmesi ile bitecektir.

Kürdistan Ulusal Kurtulusçulan

Zeki Yoldaş buna inanıyor ve bunun için mücadele ediyor¬

(KUK)

du.

Avrupa Temsilciliği

Onun ölümünde bizi tek teselli eden şey, yüzlerce, binlerce
devrimcinin

hayatı

pahasına

yakılan

kurtuluş

ateşinin

Cizre'de, Silopi ve Nuseybin'de ve herbiri bir savaş mevzisi ha¬
line gelmiş daha bir çok yerde Kürdistan halkınvı ellerine
Dostlar;

ulaşmış olduğunu görmesi oldu.

Kürdistan değerli bir evladını, Türkiye devrimci hareketi gü¬

Zeki yoldaş'ın özlemi buydu.
TSK ve ORK savaşçılarının, bu ateşin gürleşmesi, tüm Kür¬
distan'ı sarması ve

Türkiye işçi suıfı ve yoksul yığınlarının

mücadelesiyle birleşerek sömürgeci faşist sermaye egemen¬
liğini boğması kavgasında Zeki yoldaş'uı bu özlemi doğrul¬
tusunda ve O'nun kararlılığı ve inançlûığıyla yürüyeceklerine

olan inancanızı belirtmemize izin verin.
Acınızı paylaşır, mücadelenizde başarılar dileriz.

4.5.1990

venilir bir dostunu yitirdi.
Yasanımı halkma adayan bir dosta yitip gitti demek anlam¬

sız kaçabilir. Yoldaşlarınm ifade ettiği gibi çalışmasma en çok
ihtiyaç duyulduğu bir zamanda ölümsüzlüğe gidişi böyle ifa¬
delendirmek gereyi duyduk.
Kürdistan ve Türkiye halklannm başı sağolsun diyoruz.

22.04.1990

Devrimci Sol
YD.K

Devrimci Birlik Platformu
Ortadoğu
Yoldaş Zeki Adsız'm ani ve zamansız ölümü büyük bir acı
vesilesi olmuştur.

O, Kürt halkmoı yetiştirdiği yurtsever mücadelenin yiğit ve

Tevgera Sosyalist a Kurdistan'lı kardeşlerimize

militan önderlerinden biriydi.
Kürt halkı O'nu yitirmenin derin acısını daima duyacaktır.

Hareketinizin önderi Zeki Adsız'oı ölümü, bizde derin bir
acı

uyandırmıştır.

TSK'ya ve Kürt halkma başsağlığı dilerken anısı önünde
saygıyla eğiliyoruz.

Ölümüne çok yakın sırada ziyaretine geldiğimizde siz arka¬

22.04.1990

daşlarına dediğim sözü yineliyonım:

TKP(B) Genel Sek a.

ZekiAdsu, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin ken¬

YAteş

disine ihtiyaç duyduğu bir dönemde aramızdan ayrılıyor.
Mücadele arkadaşları ile ailesine başsağlığı dileklerimizin
iletilmesi dileğiyle devrimci selam ve basan dileklerimizi su¬

Zeki Yoldaşm ani ölümü hepimizi elim acılara gark etti.

nara.

Zeki, bütün yasanımı Kürt halkmm kurtuluş mücadelesine

21.04.1990

Partiya Rtzgariya Kürdistan
adoıa
Ruşen Arslan

adadı Bu yolda yiğitçe savaşa. O aynı zamanda Kürt ve Türk
halklannm kardeşliğinin gelişmesine katkıda bulundu.
Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.
22.041990

Türkiye Birleşik Komünist Partisi
Genel Sekreter yardımcısı
Osman Sakalsız
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Tevgera Sosyalist a Kürdistan Merkez Komitesine

TSK Merkez Komitesi'ne
Değerli yoldaşlar

Değerli yoldaşlar,

TSK Genel Sekreteri Zeki Adsa yoldaş'ı kaybetmenin

Hareketinizin Genel sekreteri Zeki Adsız yoldaş'm ölümü

üzüntüsü içerisindeyiz. TSK ve Kürdistan halkma başsağlığı

aramızda derin üzüntü yaratmıştır.

Bir ulus olarak varlıklarımıza, insanlarımıza sahip çıktığı¬

diler, derin acuıızı paylaşırız.

Kapitalizme ve faşizme karşı yürüttüğü mücadeleyle Kür¬

mız oranda ulusal benliğimizi, mücadelemizi yükseltebiliriz.

distan ve Türkiye devrimci hareketinin gelişmesine önemli

Halkonızm kurtuluş mücadelesinde uğraş veren tüm un¬

katkılarda bulunan, yaşammı Kürdistan halkmm kurtuluş da-

surlar er geç bağımsız ve özgür bir Kürdistan da mücadelele¬

vasma adayan Zeki Adsız yoldaş'ı saygıyla anıyor, mirasuıı

riyle

yaşatma mücadelenizde başarılar diliyoruz.

dileklerimizi bildirir,

anılacaklardır.

Sizlere

bir

kez

daha

başsağlığı

üzüntülerinizi paylaşır ve Kürdistanh

devrimciler adma dayanışma dileklerimizi iletiriz.

27.4.1990

22 Nisan 1990

Türkiye Haki Kurtuluş Cephesi

Kürdistanli Devrimciler

Merkez Komitesi

Genç yaşta ölümcül bir hastalığa yenik düşmeniz, Türkiye
ve Kürdistan halktan ve devrimci güçleri açısmdan önemli bir
Tevgera Sosyalist a Kurdistane Merkez Komitesine

kayıp oluşturduğunuz muhakkak. Örnek devrimci yaşamam
ve kişiliğiniz, halklanmızaı ulusal ve suıtfsal birleşik devrim¬
ci mücadelesinde saygıyla anûıp yaşatılacakta:

Değerli arkadaşlar,

Örgütünüz genel sekreteri Zeki Adsız'vı ölüm haberi, her

Hepimizin başı sağolsun.

yurtseveri ve yurtsever çevreyi üzdüğü gibi; örgütleme komite¬
mizi ve tüm yoldaşlarımızı da üzdü. Zeki Adsız kardeşimizin

28.04.1990

çok genç yaşta, beklenilmeyen ve iflah olmaz bir hastalıkla,

Türkiye Komünist Emek Partisi adma

gözlerini yaşama kapatmasmm; üzüntüyü birkaç kat arttırdığ-

Faruk

mdan da şüphe yoktur.

Halkımız, Zeki Adsız ile de bir mücadeleci yurtseverini kay¬
betmiştir. Onun, örgütünüz açısmdan önemli bir boşluk yara¬

tacağı da hemen görülebilmekte. Umudumuz odur ki, TSK,
belirli bir süre içinde bu boşluğa doldunır.
Halkanızın, sizin ve tüm Kürdistanh yurtseverlerin başısa-

Zeki Yoldaş'anızı Kürt halkam ve onun kurtuluş mücade¬
lesine olan inancı ve inatçı direnci ile tanıyonız. Zamansız
kaybettik. Zeki yoldaş ve mücadele arkadaşlarmaı, ulaşmak

ğolsun. Görev, yurtseverlerimizin yarattığı boşluğu doldurm¬

için yılmadan yürüdükleri yolda, Kürt halkaıuı kendi davası¬

aktır.

na sahip çıkması yolunda önemli gelişmelerin yaşandığı gü¬

İçtenlikle, Örgütleme komitemizin selamlanın iletiriz.

nümüzde, Kürdistan halkuıaı, Zeki yoldaş gibi önderlere her

zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde O'nun

26.04.1990

kaybı önemli bir boşluk doğuracaktır. Ancak biz bu boşluğun,

Yekitiya Sosyalist a Kürdistan

TSK savaşçılan tarafuıdan doldurulacağına ve mücadelenin

Örgütleme komitesi adına

SELİM KEYA

daha da gelişeceğine inanıyor, yoldaşlara başarılar diliyoruz.
Zeki yoldaş şehidimizdir, unutmayacağa.

Cemil Çetin

16 Haziran Ortadoğu Bölge Sorumlusu

Zeki yoidaşin hastalığında ve vefatın'da O'nu ve bizleri yanlız
bırakmıyaAacırhızi paylaşan dost ve kardeş örgütlere tüm ilerici
ve yurtsever insanlarımıza örgütlerimiz adına teşşür ederiz
ORK
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Ji Hevalen TSK'e ra

// Komita Merkezîya Tevgera Sosyalist a Kürdistan ra

Bi helketina şehîdbûna heval Saleh, em dipartîya gel a De¬
mokrata Kurdistane de semveşîye li vve û gelexwe dikin. Na-

Hevalen Heja,

mirin, evven di dile gel de dijin. Em bavver in gele ku hevale

Me xebera windakirina Sekretere Giştîya we, Heval Zekî

Saleh anî û peşîhanî, vve dîsa lavvan bîne ûpervvende bike.

Adsiz girt ü gelek berketin.

Zîyan ne ya vve tene ye, ziyana Tevgera Rizgarixwaza Gele

Em bi nave Tevgera Rizgarîya Kürdistan ji we ra sersaxîdix-

Kurdistane teveye.

wazin û silaven hevalbendî ü piştgirîye bi re dikin.

29.041990

Di tekoşîna we da serketin dixwazin.

Partiya Gel a Demokrata Kurdistane

22 04 1990

Ji Hevalen TSK'e ra

TEVGER

Em bi xemgînîyek mezin bi vvefata hevale heja û xebatkar
Zeki Adsiz, Sekretere Giştî ye rtdstina vve TSKhesîyan. He¬
val Zekî hemû jîyana xweji bo rizgari ûpeşketina netevva kurd

Ji bo,

xerc kir. Mirine evv di demek ne xweş de girt, ji ber ku Tevgera

Komita Merkezîya Tevgera Sosyalist a Kürdistan

rizgarixazîya Kurd bi taybetî di roja îro de gelek pevviste kad-

Hevalen heja,

sekîne û be berdevvanıkirin. Mirina wîxeseretek mezin e ji bo

Vefata Sekretere we ye Giştî Zeki ADSIZ em pir xemgîn ü

Tevgera Rizgarîxwazîya netevva Kurd.

royen vvekî heval Zekîye. Em bi hevî nin ku xebata vvî vve ne-

dilkul kirin. Zeki Adsiz kadroyekîpeşketî û tekoşerekî heja ye

Bila sere vve û gele Kurd sax be.

tevgera rizgarîya gele Kurdistane bû. Çûna wîji bo me hemûy-

27.4 1990

an xisarekî girane. Gele Kurdistane xebat û tekoşîna vi heva¬

Nunere PPKKli Rojhilata Navîn

le aehreman vveji bîmeke.
Em li gel sersaxîya, silaven xwe yen dostanî û şoreşgeriji bo

hemû endam û tereftaren TSK'e dinerin.
Bo Hevalen Tevgera Sosyalist a Kurdistane liqe svved en

Bila sere gele Kurdistane sax be.

heja

Komita Merkezîya Ala Rizgari

Bi vefata Seroke Giştî ye Tevgera Sosyalist a Kurdistane
(TSK) û Seroke Konseya Leşkerîya Ordîya Rizgarîya Kurdi¬
stane (ORK) kak ZEKİ ADSIZ xisareteke pir mezin gihişte

Hevalen Komita Navendîya TSK,

gele Kurd.

Wefatkirina hevale ZekiADSIZ, beguman, me gelek eşsnd.

list a Kurdistane re peşveçune û serfirazîye dixwazin.

Em bi vvere û bi malbata wîrexemgînin ûji Tevgera Sosya¬

Birastîme bawer dikirkû, dile şoreşgerekîwek heval ZekîAD¬
SIZ bi bebextîya nixweşekî be sekinandin.

P.D.P.KS

Heval Zeki ADSIZ, wek Sekretere Tevgera Sosyalist a Kur¬
distane Jîyana xwe bi şevvekî milîtanî dabû amadekirina şo¬

reşa Kürdistan.

Ji bo

vî û gelek tişten

din

tunebûna

Partiya Dîmokrat a Peşverû a Kurd li Surye
rexistina Swed

wî

kemasîyekî gelek mezin e.
Ji Tevgera Sosyalist a Kurdistane liqe Svved'ra

Tevgera me her tim bi avvakîgerm li mîlîtanîya heval Zekî

Hevalen heja, di va rojen giring da, bi vvefatkirina seroke

ADAŞIZ mezekir. Ew li dijî reformîzm û pasîfîzme derket û

Tevgera Sosyalist a Kurdistane heval Saleh (Zeki Adsiz) der-

bi teori û pratik reya berxedane nişanda. Ev tiştekî gelek gran -

beke mezin li tevgera kurdî ket. Be guman evv ji seroke gele

biha bû.

kurd yek bu, Evv ji yek zanevane sosyalistin Kurdistane bu.

Em ji dil û can eşa vve parîdîkin û serxweşî didine vve.

21.04.1990

Yekitiya Proletaryaya Kürdistan (KAWA)
Komita Navendî

Gele Kurd devvlemendîyeka heja vvendakir.
Karker û xebatkaren Kurdistane di va rojen teng da be reber û be serî, di bin nîre kebcvvarîda dipelçixin. Le çi mixabin
ku gele me reberen vvan hîn bi vverîsan ji hev durin. Karker û
xebatkaren Kurdistane, roje iro hin zede muhtaca reberexwe
ne. Daxwaza vvan ji me, yekitiya reberan e. Dive em daxwaza

vvan rojeke peşta bînin cîh. Jibo ve yeke dive em rojeke peşta
Oxira hevale Zeki zîyanek mezin bû ji me teva re. Ji ber ku

xebatkar û tekoşerekî bilind bû. Omida me xurt e ku, vve he¬
valen wîxebaten xweji bo serxebûn û azadîya Kurdistane bidomînin.

yekîtîya sosyalîstan pek bînin û bi vî avvayî em bere xwe bidin
gelexwe.

Bes bi vî avvayî em dikarin ala di dest heval saleh û hemû
şehîden Kurdistane da hin bilind bikin, bi vî avvayî em dika¬

Em hev çavnerin ku dostanîya me bi we re xurt bibe.

Cemal
Ji Partiya Demokrata Kurdîya Suri

rin layiqa şehîden xwe bibin. Eğer em ve yeke bi cîh nînin, şe¬

hîden me û gele me qet me efu nakin.
Xebata heval saleh e ronahîye li riya karker û xebatkaren
Kurdistane bike. Gele kurd evv di dilexwe da veşart.

__

Bi sere gele Kurd, sere karker ûxebatkaren Kurdistane, sere
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bir. Şîk tüne, vvî hi dikaribû xizmetin hija ji geli Kurd repekbahanîya... Li mirine nihişt, Ku evv, xwezî û xizmeta xwe bi

vve û sere me hemûyan xweşbe!

cî bîne.

5.5.1990

Mirina Heval Zekixeserek mezine, ji bo Tevgera Sosyalist

Tekoşîna Sosyalist Komita Ewrupa

a Kürdistan, le usa jî ji bo Tevgera netevvî-demokrat a geli
Kurd.

Redaksiyona Kovara BERGEH, dixwaze eşa Hevala par¬

Ji Komita Merkezîya Tevgera Sosyalist a Kürdistan ra

ke, semveşiyi dide û bo kar û xebata vve serfirazîyi hevî dike.

Hevalen Heja,

Me bi xemgînîyek mezin mirina damezrener û Sekretere

Silavin Biratî

Giştî ye Tevgera vve, hevale tikoşer Zeki ADSIZ bihîst... Em

20 Nisan 1990 Koln

dxwazin bejin ku xema metemetîya vve giran e. Belexema heri

Redaksiyona BERGEH

giran evve ku şoreşa Kürdistan , bi giştî gele me kadirekîxwe
ye tekoşer ûpeşeng vvindakir. Eve cihe daxiye...

Heval Zekî timamîjîyana xwefedayî şoreşa Kurdistane ki¬
ribû. Di ve riye da vvî gelek dijvvari û şkence dît, zindan
keşa...Heval Zeki henvehaji vvan dezgeha bi serbilindî derket.

Hevalin Hija

Heval Zeki ne li hember dijınin nejî li hember zor û zehme-

tîyen jîyani xwe çu cara bemeda. Ji ber ve çendiji mirov di¬
kare beje ku bemvedanî herdem jîyana vvî bû. Evv bi bîr û
bavveriya şoreşgeri û rika tekoşîne ve ter û tijî bû. Evv hem za-

Di İTİ Nisan a 1990'an de Sekreteri giştî ye Tevgera So¬

syalist a Kurdistani seroki Konseya Leşkerîya Ordîya Rizga¬
rîya Kurdistane Zeki Adsiz ji nav me bar kir. Mirina bebextpir
zu xwe gihand tikoşeri bibiryar, lawe gemas i geli kurd.

nyarekî siyasî hem jî pişmergeyekî şoreşa Kurdistane bû.
Wi nexweşîya bibab gelek zû heval Zekîji nav me rakir...

Valahîya vvî zû bi zûtijî nabe. Le bele cihe şahîya evve ku ala
tekoşîna vvî bilind e. Bayi tekoşîna vvî ya binımet de herdem

Biguman vefata -kek saleh- Zekî Adsiz di ve deme nazik

de, ji bo geli kurd xisareke pir mezin e. Wî di qonaxeke vveha
de bar kir ku gele vvîji hemû deman bitir muhtacı lavvin xwe
yin vvek vvî bû.

vvi alayi pil bide.

Sere vve, ya rastî sere gele me sax be. Partiya me cu cara tikoşeriya heval Zekîya binımet ji birnake. Partîya me, sevcvveşîyi

dide

hemû

endam

û

alîgiren

Tevgera

Sosyalist

a

Xema hevalin vvî yen xebati, ya malbata vvî, dostin vvî,
xema meye, xema geli meye.

Ez bi navi Federasyona Komelin Kurdistane li Svvede, dax-

Kürdistan.

HevalZekî, de dî nav dile geleme ye tikoşer de herdem bijî.

vvazin sersaxîyi digihînim endamen Tevgera Sosyalist a Kur¬
distani, yin Ordîya Rizgarîya Kurdistani, malbata vvî û tev
dost û hevalin vvî.

18. Nisan 1990
Komita Merkezîya

Zeki Adsiz nemir e.

Partîya Hiza JVelatparez a Kürdistan
05.05.1990

Keya îzol
Seroke Federasyona Komelen Kurdistane li

Ji bo Komita Navbendî a

Svvede.

Tevgera Sosyalist a Kürdistan re,

Hevalin heja,

Xebera reş;xebera mirina Heval Zekîme gelek eşand. He¬

val Zeki, di tevgera rizgarîya geli Kürdistan de kadrek bi ni¬

met, tekoşer û vvek însan, mirovek dilsoz û fidekar bû. Çi
mvcabin, evv nexweşîya bi derman, wîji nav me biwextgirt û

Em li ser nave reristinen xwe, sipasî rexistinen bra û hevalen

peşverû û welatparez dikin, ji ber kü ew di rojen riexweşî |»'
ta Sekretere meyî giştî Zeki Adsız'de em tene nehıştın u bun
parvekaren eşa me

ORK
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KÜRDİSTAN ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞININ MODERN
ÖNCÜSÜ ZEKİ YOLDAŞ ÖLDÜ
Zeki Adsız öldü. Bu bir kaç kelime gökyüzünde soğuk bir

cılığı sürekli reddetti. İlke adamı olmayı prensip edindi.

tonla Kürdistan'a kadar yayûdığmda hepimizi bir hüzün ka¬

O'nun davranışlarmda gösterdiği bu ilkeler, kadrolar vepeş-

plamıştı- Zeki Adsa Öldü!...

mergeler arasaıda sağladığı güvenin, yoldaşça saygmm ve gö¬

Ancak O, yaşamıyla olduğu kadar zamansız aramızdan ay-

nüllü birliğin aydmlatıcı ve geliştirici etkileriyle doludur.

rütşıyla da kitlelere mesajlar vermeye devam etti. Diyarbakır,

Kürdistan'm sorunlarmm ağırlığmı ve günümüzde taşıdığı

Bingöl ve Kürdistan'm değişik illerinden cenazeye kanlan bin¬

uluslararası önemini sürekli vurguladı Kürdistan işçi suıfı-

lerce kişi O'nun,

ulusal kurtuluş mücadelemize kazandır¬

nm sömürgeciliğe karşı mücadelesini, ulusal kurtuluşun ana

maya çalıştığı işçi smfuım önder rolünü omuzlamakta bir an

halkası olarak kavradı Türkiye'de sol akunlarm sömürgeci¬

olsun tereddüt etmediler. Tüm baskı ve sacı önlemlere rağmen

liğe karşı kılmı kıpırdatmayan tavvlannm yarattığı boşluğun

yüzlerce işçi ve köylü önder cenaze törenine katılarak, O'nun

bir çok dengesiz gelişmelere yol açtığmı ve Kürdistan işçi sı-

son yolculuğunda beraber yürüdüler.

nfmm görevlerini geri plana ittiğini tespit etti. "Türkiye'ye De¬

Zeki Adsız'ı anmak, O'nun tüm yaşamı boyunca adadığı

mokrasi" sloganmı kendilerine şiar edinenlerin Kürdistan'ı

ilkeleri bulmak, izlediği politik hattı bilince çıkarmak ve bil¬

yeniden "feda edilen bir parça" haline getirdiklerini gördü.

ginlere ulaştumak, Kürdistan 'daki politik ve sosyal gelişme¬

Kürt gruplannaı bu slogan peşinde yürümelerini kabul etme¬

lerin

di. Ve O nihayet, Kürdistan işçi smfuım öncü gücü olarak

seyrini

de

analiz

etmek

demektir.

Ulusal Kurtuluş

Savaşanızuı smfsal içeriğini kavramak demektir. Sömürge

tüm anti-sömürgeci, demokratik, ulusal ve sosyalist görevleri

bir ülkenin bireyi olarak izlediği çizgi ve geldiği aşama aynı

işçi saıfmaı politik hedefleri araşma sokan ve kendi kaderini

zamanda bizim toplumsal gerçekliğimizin bir aynası dunı-

kendi eline alan devrimci bir anlayışla reformcu, oportünist

mundadır. O'nun ölümü bu nedenle daha bir anlamlı olmak¬

ve uzlaşmacı eğilimlerle bağan kopardı

ta, ba-aktığı yerin boşluğu daha bir anlaşılır olmaktadır.

Kürdistan işçi saıfaıuı içinden gelen bir disiplinli önder ola¬

Zeki Yoldaş için bu anlamaı dışmda dökülücek bir tek
gözyaşı yoktur, olmamalıdır. Yüce Kürdistan davasmaı savaş-

TKSP'den ayrıldı

rak suıfaı anti-sömürgeci ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşaıdaki

önemini

belirledi.

Yine

Kürdistan

işçi

saıfaıuı

çılan olarak bize düşen görev bu bayrağı daha yükseklere dik¬

devrimci hattuıuı görevlerini, ulusal sonın içindeki yerini, ge¬

mektir. Sömürgeci boyunduruğa karşı mücadeleye on kez, yüz

rilla savaşmuı siyasal karekterini ve uluslararası önemini vur¬

kez, bin kez daha bilenmiş olarak haza- olmakta: Yaratığı ha¬

guladı Bu anlayışla tüm gücünü ülkeye yöneltti. İşçi smfuıuı

reketin en alt kademelerine kadar saygı, sevgi ve güven bıra¬

ve yoksul köylülüğün Kürdistan'da toplumsal uyanış içinde¬

kan bir önder için herhalde söylenecek en doğru söz bunlar

ki rollerinin ulusal kurtuluşun ana halkası olarak kavranma¬

olsa gerek.

sı için

Zeki Yoldaş inançlı bir komünist olarak politik yaşamma

önemli etkinlikler gösterdi. Bu anlamda aşiret ve

feodallere prim veren anlayışlarla mücadele etti. Yine bu ne¬

işçi saıfaıuı politik dünya görüşlerinin genel kavramlan için¬

denlerle O'nun tarihteki yerini ulusal kurtuluş hareketimizin

de başladı O, içinden geldiği toplumun sorunlarau ve görev¬

modem anlamda öncüsü olarak şimdiden belirleme hakkma

lerini üzerinden atmadı Çok yönlü genel politik kavramlar

sahibiz.

içinde Kürt ulusunun ve Kürdistan işçi saıtfmm içinde bulun¬
duğu dununu gözardı etmedi. Ya da bu sonınlan teorik bir¬

kaç formülle "işçi saıfaıuı" sözde genel çıkarlanadina ekletik
bir hale getirmedi. Kürt ulusunun ve Kürdistan işçi saııfaıaı

Ve O, bu bilinçle bugünlere gelen Tevgera Sosyalist a Kurdıstane'nin gelişmesine önderlik etti.

Ne var ki kahpe bir ölüm O'nu görevlerinin en olgun ve ve¬
rimli çağuıda aramızdan aldı

sorunlaruıaı çözümünün esas olarak yine bu katmanlaraı ana

O, hasta yatağoıda bile bu görevlerin ısrarlı savunucusu ve

sorunu olduğunu sürekli vurguladı Genel-iş sendikasaıda ve

takipçisi oldu. Hareket kabiliyetinin kalmadığı güne kadar

DİSK içinde bu bilinçle çalıştı Türkiye işçi smfı hareketinde

dünya ve Kürdistan 'daki olaylan takip etti. Ülke zeminindeki

var olan söven ve sömürgeci etkileri kırmak için smıf hareke¬

yoldaşlanyla yaptığı görüşmelerde adeta yeniden toparlanıp,

tinin entemasyonalist birliğini sürekli savundu. Ancak bu bir¬

dirilir oluyordu. Bu heyacan içinde ülkeye dönmekten başka

lik

bir şey düşünmüyordu. O, son nefesine kadar bir kişiyi daha

adma

Kürdistan

işçi

saıfmaı

sorunlaraım

örtbas

edilmesine göz yummadı "Smfuı genel çıkartan" aduıa Kürt

ulusunun sömürgeci boyunduruğa karşı mücadelesini erteley¬
en veya görmezlikten gelen anlayışlarla sürekli mücadele etti.

ulusal kurtuluş savaşma nasıl kazandırabileceğini düşündü.

Zeki Yoldaş öldü.

O'nun varlığmı azmini,

mücadelesini

anlamayanlar için Zeki Yoldaş gerçekten öldü. Ancak Zeki

Türk ve Kürt solu içindeki "parçayı", "bütüne"feda eden ilhak¬

Yoldaş'm adı sömürgeciliğe karşı bağunsız ve özgür Kürdi¬

çı ve sömürgeci anlayışla dişe diş bir mücadele verdi. O, tüm

stan'm sesi olarak dünden daha fazla kitlelere kök salacak,

olumsuz koşullara rağmen dünya işçi smfmaı entemasyona¬

ölümsüzleşecektir.

list dayanışması esprisi içinde politik çalışmalaraıa yön ver¬

Zeki Yoldaş'm adı, sömürgeciliğe karşı olduğu kadar opor¬

di. Yine bu nedenlerle TKSP-Özgüriük Yolu içinde yer aldı

tünizme, devrim kaçkmlığma ve komploculuğa karşı Kürdi¬

Bu kanalla Türkiye işçi smfı hareketiyle, Kürdistan ulusal ve

stan'da sosyalistlerin gönüllü birlikteliğinin ışıklı yolu olarak

smfsal kurtuluş hareketi arasmda bağ kurmaya çalıştı Ama

sürekli yaşayacaktır.

ilkesizliği, politik prensiplerinden taviz vermeyi, göz bayama-

Rahat uyu Zeki Yoldaş, Kürdistan, sevgili ülkemiz, özerine
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çöken çağlarm karanlığını mutlaka parçalayacak, özgür, de¬

Gözyaşı yok

mokratik ve sosyalist bir toplum olarak çağdaş uluslar ara-

Haykuış var,

smda yerini mutlaka alacaktır.

Yaşasuı Bağımsız ve Özgür Kürdistan.

çağlarm karanlığını yatan

O'nu son yolculuğuna gözyaşlarıyla değil, özgürlük ve mü¬
cadele türküleriyle uğurluyoruz:

N.Heval

"Her ölüm bin yaşamdır, her damla kan yarınlara armağandır."

BAŞÖĞRETMEN ve BAŞKOMUTANLARI YAŞATMAK,

KUTSAL DAVAYA BAĞLILIĞIN ÖLÇÜSÜDÜR. HER
DEVRİMCİ ve YURTSEVERİN BOYUN BORCUDUR.
Yoldaşlar ve dostlar,

le taçlandırmak. Onlar ki, kalpleri son nefeslerine kadar

Bilindiği gibi 17 Nisan 1990 günü, saat 19.20 sularında Ha¬

"Bağımsız ve sosyalist Kürdistan diye" çarparak ölüm-

reketiniz TSK Genel Sekreteri ve Ordumuz ORK Yüksek

süzleştiler. Onlar ki kanlarının son damlasına kadar çarpı¬

Askeri Konseyi Başkam seçkin önderimiz Zeki Adsız yol¬

şarak

daş, bir diğer adıyla Kek Saleh aramızdan ayrılıp, Kürdistan

uğruna şehitler kervamna katıldılar, onları örnek alarak ça-

şehitler kervamna katılarak ölümsüzleşti. Böylesi değerli ve

lışıp-çarpışmak.

hasret

ve

özlem

duydukları

mukaddes

amaçları

eşsiz kayıplar çok acı gerçekten. Eşsiz Önderimiz Zeki Ad¬

Ölümsüz önder, başkomutan Zeki Adsız yoldaş, bizlere

sız yoldaşın, daha halkımıza ve vatanımıza bir çok değerli

sürekli yol göstericilik yapacak çok değerli eser ve miraslar

hizmetler sunabileceği bir dönemde bizimle vedalaşması,

bıraktı. Halkımızı ve Vatanımızı tammada bizlere rehber

acımızı kat-kat artırıyor.

olacak eserler kaleme aldı. Halk savaşımızda yönümüzü tay¬

Büyük Önder Zeki Adsız yoldaş gibi devrimciler istisnad¬

in edebilmemiz amacıyla pusula emanet etti. Kürdistan dev¬

ır. Sömürge uluslarda -hele bu Kürdistan gibi çok parçalı ve

rimini zafere ulaştırmak için sömürgeci TC'yi karşı savaşta

geri ise- eşine zor rastlanır. Başkomutan Kek Saleh gibi

iki güçlü silah -TSK ve ORK- emanet etti bizlere. Biz TSK

büyük komünist bir önderi tarif etmek çok zor doğrusu. O,

militanları ve ORK peşmergelerinden istenilen bu silahlan

devrimci bir önder ve komutanda var olması gereken tüm

gözümüzün nurundan daha iyi korumak ve onları nerede,

özellik, düşünce ve davranışları fazlasıyla hazmetmişti. O,

ne zaman ve kime karşı kullanacağımızı iyi kavramak ve hal¬

direnişsiz yaşamıyordu, direniş onun yaşam biçimiydi. O,

kımızın düşmanlarına isabetli vuruşlar yapmaktır.

Kürdistan devrimine önderlik edebilecek ustalık ve yete¬

nekte bir önderdi. O, halk savaşına komuta edebilecek ve

savaşı zaferle taçlandıracak kabiliyette bir başkomutandı.
O, bir teorisyen ve pratisyendi. O, korkusuz bir militan sa¬

Zeki Adsız ve Urfan Alparslan yoldaşların anıları savaş
yolumuzu aydınlatan sürekli meşalelerdir.

Onlar, her zaman halkımızın savaşkan kalbinde yaşaya¬
caklar.

vaşçı bir komünist idi. O, gösterişsiz ve şekilcilikten uzak
sade bir önderdi. O, bir eylem adamıydı.
Kaybımız büyük, acımız derin ve sonsuzdur. Böylesi za¬

mansız vedalaşmaları hazmetmek mümkün değil. Önder ve
Komutanlarımız Zeki Adsız ve Urfan Alparslan yoldaşları

hem Hareket -TSK- ve Ordu -ORK- olarak, hemde halk ve
devrim olarak, bizlere bir çok
değerli

hizmetler

ecekleri

bir

mızdan

ayrılmaları

sunabil¬

dönemde,

ara¬

acımızı

sonsuz ve derinleştiriyor. Kut¬
sal

dava

ve

"Özgürlük

vatan

ağacının

sulanmayacağına"

uğruna,

kansız
iknayız.

Bu onurlu dava uğruna bin¬

lerce devrim komutam ve eri¬
nin

düşüp

ölümsüzleşeceği

muhakkak. Boynumuzun bor¬

cu olan, onların bizlere devr
ve emanet ettikleri kutsal da¬

vaya bağlı kalarak, onu zafer

ORK-Eğitim Kampından

N.Çekdar

ORTADOĞU

26

DEVRİMCİ SOSYALİST BİR ÖNDER ZEKİ ADSIZ
İnsan yaşamı acılarla doludur. Acılı yaşamın en acılı ve kahredici yanı,

İnsanın saygı duyduğu, çok sevdiği birinin ölüm haberini duymaktır. De¬

denetledi.

Zeki Adsız yoldaş'ın, geçmişin değerlendirilmesi, Leninist örgüt an¬

ğerli önder Zeki adsız'ı kaybetmenin acısını kalbimin en derininde hisset¬

layışı (Bazılarının yurtsever-demokrat örgüt savunuculuğunu yaptığı gü¬

tim. Onunla ilgili o kara haberi duyduğumda inanamadım, inanmak

nümüzde bu daha da anlamlıda-) veMarksist-Leninist ulusal sorunun

istemedim. Kim ne derse desin, bana göre Zeki Adsız ölmedi. O fiziki ola¬

devrimci kuramıyla ilgili yazdığı yazılar birer teorik hazinedirler.

rak aramızdan ayrıldı, ama onun adı, anısı ve mücadelesi hep kalbimizde

Zeki Adsız yoldaş, Kürdistan ulusal kurtuluş hareketinin daha da çok

gelişip serpilmesi için, özgürlük ve bağımsızlık bayrağının daha da yükse-

yaşryacak.

Evet, Zeki Adsız ölmedi. O şehit düştü ve ölümsüzleşti. Şeyh Said'le-

rin Seyit Rıza'lann, Mahsun Korkmaz ve Urfan Alpaslan'ların şehitler
kervanına bir şehit daha katıldı. Evet, gökyüzünden bir yıldız kaydı şehit¬
ler kervanının içine, bu yıldız devrimci sosyalist önder Zeki Adsız'dı.

Zeki Adsız (K.Saleh) yoldaş'ın katilleri sömürgeci faşist işkenceciler¬
dir. 1979'da faşist sömürgecilere tutsak düşen Zeki Adsız yoldaş o dönem

tilmesi ve ileriye doğru götürülmesi için yiğit bir mücadeleci ve örgütleyici olmanın yanısıra, aynı zamanda Marksist-Leninist bir teorisyen ve
devrimci sosyalist bir önder idi.

Komünist ülkülere ve proletarya enternasyonalizmine içten bağlı olan
Zeki Adsız yoldaş, ulusal kurtuluşun toplumsal kurtuluşla tamamlanma¬
sı, nihai hedef olan komünist bir toplumun inşası ve sınınfsız, sömürüşüz

en ağır işkencelerden geçirildi. Günlerce ona en ağır işkence yapan faşist

ve baskısız bir dünya için verilen mücadelenin yılmaz bir savunucusu ve

polisler onu çözemedikleri ve onun ağzından tek kelime alamadıkları için

örgütleyicisi idi.

kudurarak onun kaburga kemiklerini kırarak hınçlarını almaya çalıştılar.
Zeki Adsız yoldaşın ölümüne sebep olan esas neden o dönemde ona ya¬

bir şekilde aranmasına rağmen o hiç bir zaman yılmadı, umutsuzluğa ka¬

pılan ağır işkencedir.

Devrimci sosyalist önder Zeki Adsız'ın kaybı salt TSK için bir kayıp

değildir. O, Kürdistan işçi sınıfı ve emekçi halkı ve bir bütün olarak Kür¬
distan devrimi için büyük bir kayıptır. Onun gibi değerli bir kadro, örnek
devrimci bir militan ve yiğit bir önderin yeri öyle kolay kolay doldurula-

pılmadı. Çok zor koşullar altında kararlı, dirençli ve mücadeleci tutumuy¬

la çevresine moral ve güven verdi. Sosyalist kişiliğiyle, Marksist-Leninist
bir üstün inancıyla, bükülmez devrimci direnciyle örnek bir devrimci so¬
syalist önder kadroydu Zeki Adsız.

Zeki Adsız yoldaş'ın, Kürdistan şehitler kervanına katılışı çok erken

maz.

Zeki Adsız (K.Saleh) yoldaş'ın yaşamı mücadele içerisinde geçti. O, bir

işçi ve halk önderi olarak mücadelenin en ön safında yerini aldı. Kürdi¬
stan'da işçi sınıfı hareketinin

Zeki Adsız yoldaş'ın, sosyalist kişiliği, devrimci pratik yaşamı ve örgüt-

leyici yapısı üzerine ne kadar çok söz söylense de azdır, eksiktir. Çok sıkı

gelişmesi ve sınıf sendikacılığının

rayına

oturtulmasında onun büyük katkıları oldu. Baysen-İş sendikasında, Genel-İş'te ve DİSK lO.Bölge temsilciliğinde yaptığı çalışmalarla işçi sınıfı¬
na layık bir şekilde görevlerini yerine getirdi.
Zeki Adsız yoldaş, işçi sınıfı hareketi ile sosyalist politik hareket ara¬

sındaki diyalektik bağı kavradığı işin çalışmalarını salt işçi sınıfının sendi¬

kal hareketiyle sınırlandırmadı. İşçi sınıfının ve emekçi halkın politik
hareketi içerisinde yer alarak sendikal ve siyasal mücadelenin senteziyle
devrimci savaşımını sürdürdü.

O dönemde (1974'lerde) Kuzey Kürdistan'da gelişen sosyalist politik

hareket içerisinde yer alan Zeki Adsız yoldaş, pratikte yaptığı değerli ça¬
lışmalarla, sürdürdüğü kararlı mücadeleyle devrimci önder bir kadro kon¬
umuna gelerek, politik hareketin Merkez Komitesinde saygın yerini aldı.
1980'lerin o karanlık ve zorlu günlerinde yılmadan, gözünü kırpmadan

siyasal çalışmalarını sürdürdü ve üzerine düşen tüm politik görevlerini ye¬
rine getirdi. 1982'lerde içerisinde yer aldığı politik hareketle yol ayrımına

geldi. TKSP-ROJA WELATın oluşmasına önderlik etti. Daha sonra

TKSP-ROJA WELAT ve KİP-GBK'nin birleşimiyle kurulan TSK (Tev¬
gera Sosyalist a Kurdistane-Kürdistan Sosyalist Hareketinin ilk genel se¬
kreteri oldu.

Zeki Adsız yoldaş hem devrimci militan bir kişiliğe sahipti, hemde çok

zengin bir teorik cevhere sahipti. TKSP-ROJA WELAT ve TSK'nın tüm
teorik tezleri ve politik belirlemeleri onun kaleminden çıktı. Zorlu ve yo¬

ğun bir inceleme ve araştırma sonucunda büyük bir çaba ve çalışma sarf
ederek, yüzlerce belge, kaynak ve metaryalleri tarayarak Kürdistan'ın so¬

syo-ekonomik yapısının tahlili olan "Kürdistan'da Kapitalizmin Gelişme¬

si" adlı değerli çalışmasını devrimci kamuoyuna sundu. Yine Kürdistan
devriminin izleyeceği silahlı mücadele sürecini analiz ederek "Kürdistan
Devriminin Askeri Stratejisinin Marksist-Leninist formülasyonunu ülke¬
nin özgül koşullarına göre değerlendirerek yazılı teorik bir materyal eser
ortaya koydu. Ve bununla yetinmeyerek pratikte somut adımlar atıp

ORK'yı (Ordiya Rızgariya Kurdıstan-Kürdistan Kurtuluş Ordusu) kurdu.

ORK'nın kuruluşuyla devrimci militan kadrolar askeri eğitimden geçiri¬
lerek yoğun bir şekilde silahlı mücadele hazırlığına geçildi. Zeki Adsız yol¬
daş, ORK Yüksek askeri Konsey Başkanlığı görevini üstlenerek, ORK'nın
askeri kamplarında askeri ve siyasi eğitimi birzat kendisi organize edip,

oldu. Kürdistan işçi sınıfının, halkın ve devrimcilerin daha çok ona ihtiya¬
cı vardı.

Acımız büyük... Zeki Adsız yoldaş Kürt halkına, TSK ve ORK'ye büyük
hizmet vereceği, Kürdistan ulusal kurtuluş ve sosyalizm kavgasında en
fazla yararlı olacağı bir dönemde şehitler kervanına katıldı. Onun gibi açık

yürekli, inançlı, fedakar bir önder öyle kolay kolay yetişmiyor.
Tarihsel

süreç

baktığımızda

"Kürdistan

halkımızın

bağımsızlık

ve

özgürlük mücadelesi, yüzbinlerce şehidin kanı üzerinde yükseliyor. Ve bu
yoldaki her "Ölüm" vatan toprağına işleyen "Bir damla kan" olmanın öte¬

sinde, yeni bir yaşamı müjdeliyor. Ayrıca bazı "Ölümler" bunun da ötesin¬
de, tarihsel bir anlam ifade ediyor. Örneğin, Urfan Alpaslan (Serdar
Ararat), Mahsun Korkmaz (Agit), Zeki Adsız (K.Saleh) (bn) vb. önder¬

lerin "ölümleri" tarihimizin derinliklerinden süzülüp gelen direniş gele¬
neğimize yeni bir öz katıyor. Üzülmek, bu nesnel gerçeği doğru kavramak;
Kek Serdarı, Zeki adsız'ı (bn) ve Kürdistan şehitlerini örnek almak; onla¬
rı yaşamak ve yaşatmakla özdeşleşiyor. Kürdjstan, baştan başa vahşet sa¬

çan

operasyonların,

kitlesel

kırımların,

kahpece

işlenen

cinayetlerin,

işkencenin ve insanlık onurunu ayaklar altına alan binbir türlü alçakça ey¬

lemin acımasızca sergilendiği bir alan haline getirilmiş bulunuyor. Fakat
tarih boyunca sömürgeciliğe boyun eğmeyen halkımız ve onun öncü güç¬
leri, bugün de onurlarına sahip çıkıyorlar. Ve orman yasalarını, açık kav¬
gayla; işkenceyi, insanlık onurunu yüksekte tutmakla; saldırılan, direnişle

karşılıyorlar. Bu umudun, kan ve zulme üstün geldiğini gösteriyor."
(Yukarıdaki

alıntıyı,

Urfan Alpaslan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle

Zeki Adsız yoldaş tarafından kaleme alınıp TSK ve ORK imzalı bildiriden
aldım.)

Urfan Alpaslan (Serdar Ararat), Zeki Adsız (K.Saleh) ve Kürdistan
şehitleri ulusal kurtuluş ve sosyalizm mücadelesinin yolunu aydınlatıyor¬
lar. Onlar özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini kanlarıyla beslediler ve
Kürt halkma büyük tarihsel bir miras bıraktılar.

Zeki Adsız ve Urfan Alpaslan yoldaşlar, Kürdistan ulusal kurtuluş ve
sosyalizm mücadelesinde yaşıyacak birer simgedirler.

ORK'nın kurucusu ve Başkomutanı, TSK'nın Genel Sekreteri Zeki
Adsız yoldaş, Kürdistan devrimci mücadelesinin bir sembolü olacak.
Onun adı Kürdistan tarihinin şanlı sayfalarında altın harflerle yazılacak.

Lokman Polat
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