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Selim Çürükkaya / İşte 1974 ile 1978 yılları arasında PKK yi Kuran kadroların kimliği
mücadeleleri ve akıbetleri:

1 - M. Hayri Durmuş: Bingöl’e yakın Kumik Köyü’nde, 1955 yılında yoksul bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi Bingöl’de okudu. Ankara Hacetepe Tıp Fakültesi’ni
kazandı. Burada okurken, Kürdistan devrimcileri gurubunun kuruluşuna katıldı.

Üniversiteyi 4. sınıfta iken terk ederek Kürdistan’a döndü. Urfa, Mardin, Diyarbakır bölgelerinde
kuruluş çalışmaları yürüttü. 30 Temmuz 1978’de Kırbaşı Köyünde bırakılan bir bildiri ile
kurulduğu açıklanan“Partiya Karkeren Kurdistan” PKK’nin merkez komite üyeliğine seçildi.
12 Eylül 1980 darbesinden önce, Cemil Bayık’ın kardeşi Ahmet Bayık’ın çözülmesi ve yer
göstermesi sonucu, PKK’nin Mardin eyalet sorumlusu Ferhat Kurtay ile birlikte gözaltına alındı.

Soruşturmada, PKK merkez komite üyesi, amaçlarının bağımsız demokratik ve birleşik bir

1/7

PKK yi kimler kurdu? 2
Administrator tarafından yazıldı.
Cumartesi, 18 Şubat 2012 21:36 - Son Güncelleme Cuma, 30 Mart 2012 20:25

Kürdistan kurmak olduğunu söyledi. Tutuklandıktan sonra yaşamını yitirdiği son güne kadar
Diyarbakır cezaevindeki bütün tutsaklara önderlik yaptı. 14 Temmuz 1982 günü işkencelerin
son bulması ve savunma hakkının elde edilmesi için ölüm orucunu, yargılandığı askeri
mahkemede başlattı. 12 Eylül 1982 günü yaşamını yitirdi. Mezarı Bingöl Düzağaç olarak bilinen
mevkiindedir.

2 – Resul Altınok: 1948 Bingöl Kığı Doğumludur. Liseyi Bingöl’de, yüksek okulu Ankara'da
okudu. Kürdistan devrimcileri grubunun kuruluş çalışmalarına burada katıldı. O da diğer
arkadaşları gibi Ankara’yı terk ederek örgütün kuruluş çalışmaları için Bingöl’e geldi. Bingöl,
Muş, Ağrı ve Kars bölgelerinin kuruluş çalışmalarını yönlendirdi. 1978 Yılında PKK’nin Merkez
Komite üyeliğine seçildi. 12 Eylül darbesinden sonra bir müddet Kürdistan’da illegal olarak
yaşadı, ardından Suriye’ye çıkmayı başardı. Lübnan'da ve Avrupa'da Öcalan’ın PKK içinde
yapmak istediklerine karşı muhalefet etti. Avrupa’dan Şam’a dönerek Öcalan’la tartışmak istedi.
Öcalan'ın adamları tarafından Şam havaalanından alınarak Suriye’de bir eve hapis edildi.
Öcalan'ın emriyle buradan Güney Kürdistan’a götürüldü. 1984 yılında işkence ile öldürülerek bir
pislik çukuruna gömüldü.

3 – Haki Karer: 1950 yılında Ordu iline bağlı Ulubey kasabasında doğdu. Orta öğretimini
buralarda tamamladı. Ankara Fen Fakültesine kaydını yaptırınca, buraya taşındı. Devrimci
gençlik içinde 1970’lerden sonra ön plana geçti. Ankara Yüksek Öğrenim Derneği(AYÖD)’nin
aktif üyesi oldu. Kürdistan Devrimcileri Grubunun kuruluş çalışmalarına, enternasyonalist bir
Türk olarak katıldı. Bunu sözde bırakmadı, okulunu terk ederek Kürdistan’a döndü. Pek çok
Kürdistan ilinde örgüt kurma çalışmaları yürüttü. Özellikle bir işçi kenti olan Antep’te çok zor
koşullarda yaşayarak taban oluşturdu. Antep bölgesinde çalışan grubun önderlerinden 1Mehmet Uzun, 2- Bozan Arslan, 3- Ali Yaylacık, 4- Ahmet Ballı, 5- M. Salih Eren
ile birlikte, bir mektup kaleme alarak Abdullah Öcalan, Pilot Necati ve Kesire Yıldırım ilişkilerini
eleştirdi. Bu mektubu Ankara grubuna yolladı.
(Bu durumu açıklayan kişi, öldürülmeden önce kamuoyuna bir mektup yazan Ali Yaylacık
oldu.)
Mektubun üzerinden fazla zaman geçmedi, Haki Karer 1 Mayıs 1977 Günü kuşkulu bir tarzda
Antep’te bir kahvehanede silahla vuruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, yarası hafifti, bir
gün sonra doktorun yaptığı açıklamaya göre, Haki Karer aldığı yaradan değil, kendisini ziyaret
edenlerden birilerinin kan ve oksijen ile oynamasından dolayı yaşamını yitirmişti. İşin garip tarafı
bu açıklamayı yapan doktor, bir müddet sonra, failleri hala belli olmamış karanlık silahlı bir
saldırıda yaşamını yitirmişti. Haki’nin katil bilinmesine
(Baki Ateş, Doğu Perinçek grubunun mensubu)
rağmen bu güne kadar hiç tutuklanmadı. İşin esrarengiz tarafı, Hakki’nin öldürülmesinden bir
müddet sonra Ali Yaylacık, 30 Mart 1979’da, Bozan Arslan 1 Mayıs 1979’da, Mehmet Uzun 13
Ağustos 1979’da, Ahmet ballı 20 Ağustos 1979’da, M. Salih Eren 19 Aralık 1979’da ard arda
öldürüldüler. Haki Karer ile birlikte eleştiri mektubunun altına imza atan Kürdistan devrimcileri
grubunun beş üyesi, Haki Karer’in öldürülmesinden sonra
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“Haki’in öldürülmesinde parmakları var ve Tekoş’in adlı örgüt ile birlikte çalışıyorlar”
gerekçesiyle PKK tarafından öldürüldüler.

4 - Ali Doğan Yıldırım: 1956 Pülümür doğumludur. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde öğrenci
iken grubun kuruluş çalışmalarına katıldı. Ankara grubunun yaptığı açıklamaya göre, kaldığı
evde elindeki silah ile oynarken 1976 yaz aylarında yaşamını yitirdi. Ve Dersim’ e gömüldü.

5 - Hasan Aydın: 1950 Yılında Malatya doğumlu, Antep’te avukatlık yaparken Kürdistan
devrimcileri grubunun çalışmalarına katıldı. 10 Mart 1978’te Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP)
bağlı faşist çeteler tarafından öldürüldü.

6 – Halil Çavgun: 1954 yılında Hilvan’da doğdu. İlk ve orta eğitimini burada tamamladı, eğitim
enstitüsü son sınıfında iken grubun çalışmalarına profesyonel olarak katıldı. Urfa ve kazalarında
grubun oluşmasına önemli katkılar yaptı. 19 Mayıs 1978 günü Türk polisi ve gerici bir aşiretin
işbirliği ile öldürüldü.

7 – Salih Kandal: 1956 Hilvan doğumlu, Doğu Beyazıt'ta öğretmenlik mesleğini bırakarak
grubun kuruluşuna katıldı. Hilvan, Siverek Urfa bölgesinde önemli çalışmalar yaptı. 30 Temmuz
1979 günü Adalet Partisi Milletvekili Mehmet Celal Bucak’a karşı yapılan Kırbaşı köyü
baskınında, çıkan çatışmada yaşamını yitirdi.

8 – Mehmet Emin Yavuz: Hilvan’da doğdu, grubun kuruluş çalışmalarına burada katıldı.
Grubun Hilvan'da temellerini atanlardan biriydi. Askeri darbe öncesi babası ve iki kardeşi ile
birlikte tutuklanarak Diyarbakır zindanına konuldu. Korkunç işkencelere maruz kaldı. 20. 02.
1977 günü işkencelerin son bulması için katıldığı ölüm orucunda Diyarbakır Cezaevi’nde
yaşamını yitirdi.

9 – Cuma Tak: 1956 Yılında Siverek’in bir köyünde dünyaya geldi. Orta öğretimini Siverek’te
tamamladı. Tunceli öğretmen okulunda öğrenci iken 1975 yılında grubun kuruluş çalışmalarına
katıldı. Urfa, Siverek Hilvan yörelerinde çalışmalarını sürdürdü. 10 Eylül 1979 Siverek
mıntıkasında Mehmet Celal Bucak’a bağlı eşkıyalarla girdiği bir çatışmada yakalandı, kurşuna
dizilerek yaşamını yitirdi.
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10- Aytekin Tuğluk: 1959 tarihinde Elazığ’da doğdu. İlk ve orta eğitimini burada tamamladı.
Eğitim enstitüsünde öğrenci iken grubun kuruluş çalışmalarına katıldı. 1979 tarihinde Elazığ’da
tutuklandı, cezaevinde yatarken içeriye silah sokan MHP’li bir kişi tarafından 1979 da öldürüldü.

11 – Edip Solmaz: Batman doğumlu Edip Solmaz, Türk ordusunda teğmenken görevinden
istifa ederek grubun kuruluş çalışmalarına katıldı. Batman’da Belediye seçimlerinde adaylığını
koydu ve kazandı. Onun bu durumunu hazmetmeyen karanlık güçler, 12 Kasım 1979 günü
öldürdüler. Bu karanlık cinayetin kimler tarafından işlendiği 33 yıl sonra hala bilinmemektedir.

12 – Ahmet Kurt: 1961 doğumludur, Batman da grubun kuruluş çalışmalarına katıldı, Mardin
bölgesinde faaliyetlerini sürdürürken 28 Mart 1980 günü bir grup arkadaşı ile birlikte Şikestun
(bir köy) baskınında yaşamını yitirdi.

13 – Delil Doğan: 1958 Karakoçan doğumludur. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı.
Öğretmen okulunda öğrenci iken grubun kuruluş çalışmalarında yer aldı. Öğretmenlikten istifa
ederek Kürdistan’ın pek çok ilinde örgütleme faaliyetlerine katıldı. 1980 tarihinde Türk askerleri
ile girdiği bir çatışmada yaşamını yitirdi. Mezarı Karakoçan’da bulunmaktadır
.

14 – Zeki Palabıyık: Bingöl’ün kasabası Genç’te doğdu. Orta öğretimini burada tamamladı.
Mersin öğretmen okulundan mezun oldu. Ağrı’nın bir kasabasında öğretmenken mesleğini terk
ederek grubun kuruluş çalışmalarına katıldı. Bingöl, Varto, Muş, Bulanık ve Mardin bölgelerinde
çalıştı. Çok aktif ve kararlı olduğundan dolayı örgütün bazı merkez üyeleri onu kuşkulu olarak
gösterdi. Bingöl, Kars, Muş mıntıkasının bölge sorumlusu iken Mardin’ e sürgün olarak
gönderildi. O zamanki örgüt tarafından Mardin komitesine yollanan bir notta: “Zeki Palabıyık’ın
kuşkulu biri” olduğu ve “dikkat edilmesi gerektiği” yazılıydı. Bir tesadüf sonucu bu not Zeki’nin
eline geçti, okudu, kapattı ve Mardin komitesine teslim etti. Bir müddet sonra Mardin kırsal
alanında, Zeki, beş kişilik arkadaş grubuyla Türk askerleri arasında bir çatışma oldu, çatışmada
Zeki’in üç arkadaşı yaşamını yitirdi. Zeki ile Vahap yara almadan çatışma bölgesinin dışına
çıkmayı başardı. Zeki burada Vahap’a:
“Sen git, ben gidip çatışmaya
gireceğim, gelsem arkadaşlarını öldürttü, kendisi geldi diyecekler”
açıklaması yaptı ve gitti. 29 Ekim 1980 günü Bloka mıntıkasında çatışmada yaşamını yitirdi.

15 – Abdulkadir Çubukçu: 1958 yılında Siirt’in Kozluk kasabasında doğdu. Öğrenimini burada
bitirdi. Öğretmenlikten istifa ederek, grubun kuruluş çalışmalarına 1976’da profesyonel olarak
katıldı. 12 Eylül darbesinden önce Suriye’ye geçti. Burada grubun toparlanması için önemli
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çalışmalar yürüttü. Söylentilere göre Öcalan’ın örgüt içinde yapmaya başladığı tahribatı fark
ettiği için burada tutuklandı ve tutuklu iken İsrail saldırısında 2 Mayıs 1981 Günü Lübnan’ın
Nebatiye kentinde yaşamını yitirdi.

16 - Zeki Yıldız: 1953 tarihinde Bingöl’e bağlı Kumik köyünde doğdu. Orta ve lise öğrenimini
Bingöl’de tamamladı. Ankara Yüksek Teknik Öğretmen okulunda okurken, grubun kuruluş
çalışmalarına katıldı. Okulunu son sınıfında bırakarak Kürdistan’a döndü. Örgüt faaliyetleri
yürüttü. Böbrek hastalığına yakalandı. 12 Eylül askeri darbesi olunca hastalığından dolayı yurt
dışına çıkamadı. Devlete de teslim olmak istemediğinden silahlı olarak köylerde gizli yaşadı. 29
Ekim 1980 Günü Türk askerlerinin yaptığı bir köy baskınında yaşamını yitirdi.

17 – Ali Erek: 1957 yılında Antep’te doğdu. Eğitim Enstitüsünü terk ederek grubun kuruluş
çalışmalarına katıldı. 12 Eylül 1980 darbesinden önce tutuklanarak Diyarbakır cezaevine
konuldu. Bir kez firara teşebbüs etti, fakat başarılı olamadı. Cezaevinde tutuklulara yapılan
sistemli işkencelerin son bulması için 1981 yılında girdiği ölüm orucunun 30. Gününde mide
kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.

18 - Hüseyin Durmuş: 1960 yılında Bingöl’de doğdu. Bingöl lisesinden mezun olunca
profesyonel olarak örgütün kuruluş çalışmalarına katıldı. 12 Eylül darbesinden sonra, silahlı
olarak dağa çıktı. 27 Aralık 1981 Günü Karlıova’nın dağlık bir bölgesinde Türk askerleri ile
girdiği çatışmada yaşamını yitirdi.

19 - Mazlum Doğan: 1955 yılında Karakoça’da doğdu. İlk ve Orta eğitimini burada tamamladı.
Ankara Hacetepe Üniversitesi Ekonomi bölümünde okurken grubun kuruluş çalışmalarına
katıldı. PKK merkez komite üyesi iken 1979 Kasım ayında Urfa ile Mardin arasında bir takside
yolculuk yaparken üç arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı. Soruşturmada Mazlum Doğan olduğu
açığa çıkmadı. Diyarbakır cezaevinde 1980 yılında çöp bidonu içine girerek askeri bir kamyonla
Dicle kıyısına kadar gitti. Ama burada çöpler dökülünce, fark edildi ve askerler tarafından
yakalanarak tekrar cezaevine konuldu. Gerçek kimliği açığa çıkınca, Kürdistan davasını
mahkemelerde açıkça savundu. Diyarbakır zindanında tutukluların örgütlenmesinde aktif rol
aldı. Bütün direnişler yenilgi ile sonuçlanınca ve insanlar direnişlerden umut kesince, Kürtlerin
ulusal bayramı olan Newroz günü 21 Mart 1982 de kendi yaşamına son verdi ve yenilmez
direnişlerin başlatıcısı oldu.

20 - Ferhat Kurtay: 1949 da Mardin’in Kızıltepe Kasabasının Xurs köyünde doğdu. Yüksek
tahsilini Eskişehir’de tamamladı. Grubun kuruluş çalışmalarına Ankara’da katıldı. Elektrik
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Mühendisi olarak Mardin mıntıkasında göreve başladı. Burada örgütün temellerini attı. Hayri
Durmuş ile birlikte abisinin evinde bir baskın sonucu gözaltına alındı. Diyarbakır cezaevinde ilk
Kürtçe gazeteyi çıkardı. 18 Mayıs 1982 Gecesi kaldığı 33. Koğuşta üç arkadaşı ile birlikte,
işkencelerin son bulması için üzerine neft dökerek yaşamına son verdi.

21 – Mehmet Atmaca: Urfa’nın Halfeti Kazası Cibin köyünde doğdu. Eğitim Enstitüsünden
mezun olunca, grubun kuruluş çalışmalarına profesyonel olarak katıldı. Özelikle Antep, Maraş
ve Nizip bölgesinde çalışmalar yaptı. 12 Eylül 1980 darbesisin den sonra yurt dışına çıktı.
Lübnan da kaldı. Barındığı kamplar İsrail ordusu tarafından bombalanınca, yaşamını yitirdi.

22 – Abdullah Kumral: Öğretmenlikten ayrılarak grubun kuruluşunda görev aldı. Diyarbakır,
Mardin, Antep, Nizip, Birecik ve Halfeti yörelerinde çalıştı. Urfa bölge sorumluluğunda bulundu.
Askeri darbe sonucu yurt dışına çıktı. Bekkaa da öcalan'ın uygulamalarına karşı çıktığı,
tutuklandağı söylenmektedir. Bazıları tutukluyken İsrail devletinin Bekaayı bombalaması sonucu
öldüğünü söylüyor, bazıları da işkencede kılaklarına tüfek harbisi sokularan öldürüldüğünü
söylüyor. İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

23 - Sakine Kırmızıtaş: Doğum yeri ve tarihi: 1959 Dersimdir. Daha lise de öğrenci iken grubun
kuruluş çalışmalarına katıldı. Mardin Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. Profesyonel olarak
çeşitli bölgelerde çalıştı. Askeri darbeden sonra bir grup arkadaşı ile silahlı olarak dağa çıktı.
Gurubun yöneticisinin komplosu sonucu 1981 tarihinde bir iç infazda yaşamını yitirdi. Örgütün
yayın organlarında ise hastalık sonucu öldüğü açıklandı.

24 - Mehmet Sevgat: 1956 Siverek doğumlu. Tunceli öğretmen okulunda kuruluş
çalışmalarında yer aldı. Siverek Hilvan'da örgütlenmenin temellerini attı,
“
Komutan Bedran”
olarak nam yaptı. Bekaa vadisinde
“Siverek pratiğinin suçlusu”
olarak ilan edildi. Yani 12 Eylül öncesi Siverek ve çevresinde cereyan etmiş bütün kötülüklerin
sorumlusu onun sırtına bindirilerek
“Musa’nın keçisi”
olarak nitelendirildi. Öcalan ve ekibi ile çelişkiye düştü, itibarı sıfıra indirildi, ölüm dışında bir
yolun olmadığını çevresine anlattı. 1984 yılında Eruh baskınında bizzat yer aldı. Başka bir
çatışmada intiharvari bir eylemde yaşamını yitirdi. O da kitlelerin hafızasından silindi.

25 – Baki Kahraman: 1960 yılında Mazgirt'e bağlı Teman köyünde doğdu. Lisede öğrenci
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iken, hareketin çalışmalarına katıldı. 7 Ağustos 1981 günü bir grup arkadaşı ile birlikte
Karakoçan’ın dağlık bir mıntıkasında Türk askerleri ile girdiği çatışmada yaşamını yitirdi.

26 - Kemal Pir: 1952 Tarihinde Gümüşhane’nin Güzeloluk Köyü’nde dünyaya geldi. Orta
eğitimini Torul ve Gümüşhane’de tamamladı. Ankara’da Dil Tarih ve Coğrafya fakültesinde
okurken grubun kuruluş çalışmalarında yer aldı. Bir müddet sonra okulunu terk ederek
Kürdistan’a geldi. Dersim de kaldı, Hilvan-Siverek-Antep’i kendine mesken edindi, Ankara’da
tutuklandı, Dilaver Yıldırım'ın yardımıyla cezaevinden kaçtı. Daha sonra tekrar yakalandı.
Adana’da bir cezaevine konuldu. Oradan Urfa cezaevine sürgün edildi. Duvarı delerek
cezaevinde kaçtı. Filistin kamplarına gitti orada askeri eğitim gördü. 12 Eylül öncesi Kürdistan
dağlarına silahlı mücadeleyi başlatmak için döndü, bir aksilik sonucu yakalandı. Diyarbakır
zindanında işkencelere karşı 1981 tarihinde ölüm orucunu o başlattı.13 kişilik bir arkadaş
grubuyla 45 Gün ölüm orucunda kaldı. Cezaevinin iç güvenlik amiri Esat Oktay Yıldıran’ın
verdiği “asker sözünden dolayı” eylemi sonlandırdı. Esat sözüne bağlı kalmayınca, Kemal
kendisini yenilmiş saydı. Ben yanlış karar verdim, yenilen bir komutanım, bir daha komutanlık
yapmayacağım ama tek bir kişi bu cezaevinde direnişi başlatırsa, ikinci kişi ben olacağım dedi.
14 Temmuz 1982 tarihinde Hayri Durmuş ölüm orucunu başlatınca, kendisi de ölüm orucuna
girdi ve elli beşinci gün yaşamını yitirdi.

Resimdekiler. Soldan sağa: Abdullah Ekinci, Halil Çavgun; M. Hayri Durmuş;

Aşağdakiler: Cuma Tak, Zeki Yıldız, Zeki Palabıyık

Devam edecek
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