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Ölümsüzlere Bağlılığın Komutanı
Bayram Namaz yoldaş, 23 Mart 2019’da sarayın faşist şefinin ve mit’in
doğrudan sorumlu olduğu bir kontrgerilla suikastiyle bilfiil kavga
yürütmekten koparıldı. O, beş yılı Rojava’daki savaşım içinde geçen 30
yıllık devrimci kavganın ardından, Rojava halklarının yakından tanıma
imkanı bulduğu, dünyanın değişik köşelerinden devrimci, antifaşist
güçlerin adı, eylemi ve düşünceleriyle tanıştığı bir komünist olarak
toprağa düştü. Kürt halkının, o başeğmez komünist evladı, yalnızca
partimizin değil, devrimin ve enternasyonalist hareketin önder
kadrolarından biri olarak, nöbeti usulca yoldaşlarına devretti.

Faşist sömürgeci düşmanın bu katliamla stratejik kazançlar elde
etmeyi umduğuna şüphe yok. Fakat yanıldığı da şüphesizdir.

Partimiz ağır bir yara aldı. Bu tartışma gerektirmiyor. Ne
var ki, faşist sömürgeciliğin öncelikle Rojava, sonra da
genelde, partimizin ihtilalci iradesini ve savaş azmini
kırma plan ve beklentisinin nafile olduğunu geride
kalan aylar ortaya koydu. Halkların sahiplenmesiyle
gerçekleştirilen görkemli uğurlama, MLKP Rojava
Örgütü 1. Konferansı, Rojava’da hızla ve yaygın
biçimde örgütlenen “Baranlaşma” tartışma ve
eğitimleri, zindanlardaki ve sokaklardaki süresiz açlık
grevinden, Suruç yıldönümü eylemlerine ve kayyum
saldırısına karşı Amed direnişine değin boyveren
savaşkanlık, Rojava işgaline karşı sergilenen
mücadele ruhu, ölümsüzleri sahiplenme ve
uğurlamada gösterilen kararlılık, Dersim’de,
Eskişehir’de, Serêkaniyê’de parıldayan namlular

partinin cevabı olarak yankılandı.
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Biz Ali Haydar’ız, Can’ıyız kent gece ve gündüzlerinin. Ne aracımızın önü polis
sürülerince kesildiğinde duraksar silahımız, ne de kuşatıldığımızda bir caddede.
Bir an olsun, tereddüt düşmez kalbimize. Işıldayan namlusuyla bir işçi selamı
kucaklar şafağı.

Biz Yeliz’iz, Şirin’iz, Berçem’i, Ekin’iyiz İstanbul’un ve nice kentin.
Cesaretimiz karşısında küçülür, zırhlıları, değişik silahları ve

korkularıyla üssümüzü kuşatan faşistler. Namlularımızın ve
el bombalarımızın parıltısı aydınlatır geceyi. Onur
kanatlanır pencerelerimizden, tohum olup saçılır işçi
mahallerine, yoksul evlerine, okullara.

Biz, Hüseyin’iz, Alişer’iyiz Dersim dağlarının. Silahımız
ve bombamız şarkıya başlar, kuşatıldığımızda kırlarda.

Ölüm çaresiz kalır, eğer boynunu karşımızda. Verilmiş
sözler çiçeklenir dağlarda, yeminler kök salar

toprağa.
Biz Ozan’ız, Fırat’ız, Güney’i, Azad’ıyız

Adana’nın. Kentler tanır dost adımlarımızı.
Kuşatma gelip çatınca, direniş destanlarına

bir yenisini eklemekte sabırsızlanır mermile-
rimiz. Teslim olmayı dünyalarından çıkarmış

partizanların türküsü duyulur dört yanda.
Umut, inatla kaldırır başını. Kızıl Müfrezelerden

FESK’e akan gerilla nehrinin, Bekaa ve Gare’deki
savaş hazırlıklarında, İstanbul’da, Rojava

cephelerinde, Güney Kürdistan’da,
Dersim dağlarında, Nurhak

kırında çelikleşen ordusunun
gülüşü sarar Eskişehir
göklerini. Baran Serhat’ın
sesine karışır sesimiz. Bir
çağrı oluruz yoldaşlarımıza.
Bir çağrı oluruz işçi sınıfına,
gençliğe, yoksullara, ezilen-
lere. Devrim ve hayat her

yerde! Bedel kapılarından
geçerek yürüyeceğiz

zafere!

BBeeddeell KKaappııllaarrıınnddaann GGeeççeerreekk
YYüürrüüyyeecceeğğiizz ZZaaffeerree!!
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Bayram Namaz yoldaş, 23 Mart 2019’da sarayın faşist şefinin ve mit’in doğrudan sorumlu
olduğu bir kontrgerilla suikastiyle bilfiil kavga yürütmekten koparıldı. O, beş yılı Rojava’daki
savaşım içinde geçen 30 yıllık devrimci kavganın ardından, Rojava halklarının yakından
tanıma imkanı bulduğu, dünyanın değişik köşelerinden devrimci, antifaşist güçlerin adı, eylemi
ve düşünceleriyle tanıştığı bir komünist olarak toprağa düştü. Kürt halkının, o başeğmez
komünist evladı, yalnızca partimizin değil, devrimin ve enternasyonalist hareketin önder
kadrolarından biri olarak, nöbeti usulca yoldaşlarına devretti.

Faşist sömürgeci düşmanın bu katliamla stratejik kazançlar elde etmeyi umduğuna şüphe
yok. Fakat yanıldığı da şüphesizdir. Partimiz ağır bir yara aldı. Bu tartışma gerektirmiyor. Ne
var ki, faşist sömürgeciliğin öncelikle Rojava, sonra da genelde, partimizin ihtilalci iradesini ve
savaş azmini kırma plan ve beklentisinin nafile olduğunu geride kalan aylar ortaya koydu.
Halkların sahiplenmesiyle gerçekleştirilen görkemli uğurlama, MLKP Rojava Örgütü 1.
Konferansı, Rojava’da hızla ve yaygın biçimde örgütlenen “Baranlaşma” tartışma ve eğitimleri,
zindanlardaki ve sokaklardaki süresiz açlık grevinden, Suruç yıldönümü eylemlerine ve
kayyum saldırısına karşı Amed direnişine değin boyveren savaşkanlık, Rojava işgaline karşı
sergilenen mücadele ruhu, ölümsüzleri sahiplenme ve uğurlamada gösterilen kararlılık,
Dersim’de, Eskişehir’de, Serêkaniyê’de parıldayan namlular partinin cevabı olarak yankılandı.
Düşmanı yalan ve demagojiye sarılmaya mahkum etti.

Zaferler Kuşağına Yürüyüş

Kuzey Kürdistan’da ulusal devrimci gerilla savaşımının bir devrimi örgütlediği, serhildanların
toprağını gübreleyip çapaladığı dönemde, Bayram yoldaşın, derinden etkisi altında olduğu
dinsel ideoloji karşısındaki duruşu değişime uğramaya başladı. Politik islamcıların, “parti”,
“cemaat”, “imam”, “din görevlisi”, “öğretmen” vb. konumlardan, sömürgeciliği ve Kürt ulusunun
inkar edilmesini “din kardeşliği”, “kavimcilik yapmamak”; yoksulluğu, sınıf eşitsizliğini ise
“kader” adına meşrulaştıran düşünce ve pratikleri, Bayram yoldaşa sorular sordurdu. Çok zorlu
bir süreçti onun için. Antalya’daki inşaat işçiliği döneminde derinden farkına vardığı sınıf
eşitsizlikleri ve şovenizm, Bayram yoldaşın aklını aydınlattı, kalbine yeni bir görüş açısı
kazandırdı. Güçlü biçimde etkisinde olduğu dinsel ideolojiden kopuş ve Kürt yurtseverliği adımı
iç içe gelişti. Gerillanın yürüttüğü savaşıma sempatiyle, sevgiyle bakıyor, haklılığına derin bir
inanç duyuyordu.

Üniversite yılları ona marksizmleninizmi tanımanın, öğrenmenin ve bir marksistleninist
olarak devrimci çalışmalar yürütmenin yolunu açtı. Bir genç komünist olarak, gerilla olmak,
silahlı mücadele yürütmek arzusuyla başladığı mücadelede, Rojava devriminin savunulup
geliştirilmesinde güçlü bir politik önderlik ve ideolojik duruş sergilemiş olan Komutan Baran
Serhat’a ulaştı.

O, düşünüş tarzlarını, politik anlayışlarını ve hayal güçlerini baskı altına alan, yenilgilerin
damga vurduğu bir tarihi dönemin devrimci kadro kuşağından farklı koşullarda, yenilgilerin
değil başarıların ve zaferlerin önde olduğu bir dönemin ruhunu verdiği bir kuşağın zihniyeti ve
özgüveniyle şekillendi. Partimizin “zaferler kuşağı” adını verdiği bu kuşak, başarılar temelinde,
başarılara basarak yükselen bir varoluşun ifadesiydi. Devrimci ömürlerinde ağır basan,
belirleyici olan, yenilgiler değil, başarılardı. Zafere ulaşmasa da, devleti pençesinden
kurtulamadığı bir yönetememe krizine sokan Kuzey Kürdistan devrimi, görkemli serhildanlar,
Gazi ayaklanması, düşmandan yasaklı meydanların koparılıp alınması, büyük zindan
direnişleri, bir halkçı devrimci iktidarla zafere ulaşan Rojava devrimi, GeziHaziran
ayaklanması, 68 Ekim Kobanê serhildanı, daiş’in Rojava ve Kuzey Suriye’de yenilgiye
uğratılması, Birleşik Demokratik Cephe ve Birleşik Devrimci Cephe atılımı, 20 Temmuz
2015’deki faşist politik islamcı saray darbesi karşısında süren kesintisiz direniş, 7 Haziran
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2015’ten itibaren halklarımızın seçimlerde Birleşik
Demokratik Cepheye sunduğu kitle desteği,
partimizin, Birlik Devrimi ve çeyrek asırlık
tarihinde, bir bölümü silinmez izler bırakan önemli
politik atılımlar, Bayram yoldaşın devrimci tarihinin
içinde şekillendiği dönemi belirledi. Başarılara
basarak yükselme, daha ileri gitme, atılım ruhu,
zafere cüret etme kararlılığı onun düşünüş tarzının
ve arayışının mayası oldu. O, zaferler kuşağının
önder temsilcilerinden biri olarak, Rojava’da, bölge
devrimi iddiasıyla donandı.

Adanmış Devrimci

Bayram yoldaşın, 20 Şubat 1970’ten 23 Mart
2019’a, Ağrı Patnos’tan Rojava Serêkaniyê’ye
ulaşan ömür çizgisi, genç komünist militandan
komünist öndere, Komutan Baran Serhat’a ulaşan
bir hatta gelişti. O, yaşamını, işçi sınıfının, Kürt
halkının ve tüm ezilenlerin kurtuluş kavgasıyla
birleştirmiş, yalnızca her şeyin az çok yolunda,
siyasi ve toplumsal koşulların iyi olduğu
zamanlarda değil, en büyük zorluklar altında, en
elverişsiz şartlarda, en çözülmez görünen krizli hallerde de, ideallerine bağlılığını korumuş,
örgütlü yaşam dışında devrimcilik olamayacağı bilinciyle hareket etmiştir.

Ömrünün neredeyse üçte ikilik bölümünde ideallerine bağlılıkla yaşamış, siyasi mücadeleyle
veya örgütsel durumla bağlı hiçbir zorluk, birey olarak karşı karşıya kaldığı hiçbir fiziki ve
ruhsal acı, örgütsel yaşam içinde yüz yüze geldiği hiçbir yoldaşlıkla bağdaşmaz tutum veya
yanlışlığına hiç kuşku duymadığı politik anlayış ve taktiklerin öne geçmesi, onun, devrimle,
halkların kurtuluşuyla, partisiyle bağlarını zayıflatamamıştır. Denebilir ki, Baran Serhat yoldaş,
bu açıdan partimizin kadroları arasında ulaşılmış en yüksek düzeydir. Genel olarak devrimci
hareketin kadroları arasında da, bu tipte bir adanmışlığın az sayıdaki örneklerinden biridir.

Tüm enerjisini, yeteneklerini, aklını, düş gücünü, zamanını en büyük titizlikle işçi sınıfı ve
ezilenlerin kurtuluşuna adama ve son nefesine değin bu çizgide hareket etme Bayram yoldaşın
devrimciliğinin temelidir. İşkence, hapislik, ölüm riski veya herhangi bir bireysel mesele, onu,
tüm zamanını ve tüm gücünü devrime sunmaktan alıkoyamaz. O, ideallerine, pamuk ipliğiyle,
yarı niyetlilikle, aydın bireyciliği ruh haliyle, “başkalarına iyilik yapıyorum” diyetçiliğiyle, “yarı
zamanlı personel” mantığıyla değil, bütün varlığıyla, bütün ruhuyla bağlıdır. Devrimciliği,
örgütlü savaşımı, işçilerin ve ezilenlerin özgürlük, toplumsal adalet, ulusal eşitlik, cinsel eşitlik,
mutlu bir hayat hakları uğruna savaşımı, salt bir siyasi tercih değil, bir yaşam tarzı olarak
özümsedi. O nedenle, “devrimciliği bırakırım”, “kendi küçük dünyama çekilirim”cilere her
zaman şaşkınlıkla baktı. Düzene teslimiyetin meşrulaştırılmasına hiçbir zaman izin vermedi.

Devrimin örgütlenmesi ve zaferi için, tüm zamanını, tüm yeteneklerini, tüm enerjisini, hayal
gücünü ve tüm yaşamını cömertçe sundu.

Militan

Militanlık Bayram yoldaşı devrimcilik tarzının özüdür. Göreviyle ilişkide, üstün körülük, yarım
yamalaklık, yapmış olmak için yapmak, sorumluluğunun anlamına yabancılaşmak, ruhsuz
bürokratik biçimsellik, tekrar döngüsünün uyuşturucu rahatlığına kapılmak, hiçbir zaman ve
hiçbir koşulda ona yaklaşamamıştır. Yürüyüşte, mitingde, gazete bürosunda, kitle örgütünde,
eğitim çalışmasında, askeri eylemde, propaganda çalışmasında, yasadışı sokak gösterisinde,
işkencehanede, mahkemede, bir hapishane hücresinden katılacağı anma ya da kutlamada, bir
görüşmede, bir kampanya hazırlığında daima militandır. Yerine getirdiği göreve, bir parçası
olduğu çalışmaya, tüm birikimini, tüm ruhunu katar. En iyisine ulaşmak için hem kafa
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emekçiliğinin, hem de pratik emekçiliğin sınırlarını zorlar. Onun devrimci mücadele
zihniyetinde, “yapılamaz”, “olmaz” yoktur. Olsa olsa, henüz kazanılamamış bir görüş açısı,
henüz keşfedilmemiş bir yol, henüz giderilememiş bir yetmezlik vardır. Düşünüş tarzı da,
pratiği de militandır.

Devrimciliğini Feda Ruhuyla Çelikleştiren Komünist

Feda ruhuyla donanmış, devrimciliğini feda ruhuyla çelikleştirmiştir. Devrimin, partinin,
yoldaşlarının, devrimci yoldaşlarının, yoldaş ailelerinin, kendi ailesinin, yan hücredeki adli
tutuklunun, işçi sınıfı ve ezilenlerin dertlerine derman olmak ister. Büyük bir aşkla ister hem de.
O kadar canlıdır, güçlüdür insanlarla, hayatla bağı. Yine de, dünyayla fiziki bağını bir dakika
sonra kesmeye hazırdır. Kişisel olan hiçbir şeyin, devrim koşusunda bir yüke veya boynuna
vurulu bir zincire dönüşmesine izin vermez. Uçurum boylarında yürümekten başka türlü
düşünmez devrimciliği. Yerüstünde de, yeraltında da, zindanda da, işkencehanede de, fiili
meşru mücadele içinde de, askeri savaşım içinde de aynı ruh haliyle hareket eder. Yüzmeyi
dehşetli sever, sonsuzluğa kulaç atar adeta. Müzikle, resimle uğraşmaktan büyük mutluluk
duyar. Yoldaşlarının tırnağı kanasın istemez. Annesine, fiziki yeteneklerini en asgari düzeyde
kullanabilen kardeşine, Kürtçe, bir merhaba demek ister. Ve tümünden “ah” demeden yoksun
kalmayı, yoldaşlarının ölümsüz bedenlerini omuzlamayı, annesini, kardeşini aramak için
yıllarca telefona el uzatmamayı bilir. Kendinden verme ustasıdır. Canı dahil.

Devrimin örgütlenmesinin ve zaferinin “bedel kapılarından geçmeyi” gerektirdiğinin bilinciyle,
risk çıtası yüksek bir devrimciliği örmüştür, 30 yıllık devrimci yaşamında. Devrimci bir parti için
de, devrimci bir birey için de başka türlüsünü imkansız görür. Yolunun işkencehanelerden,
hapishanelerden, mezarlıklardan geçtiği bilinci ve pratiği zayıf bir partinin veya bireyin,
toplumsal muhalefet çizgisinin dışına çıkamayacağı güçlü bir inançtır onda. Örgütlülüğe
adımını, silahlı mücadele “şartıyla” atan, Nisan 1991’de bir kamulaştırma eylemi girişiminde ve
işkencehanede ilk ateş çemberinden geçen genç devrimci, sonraki tüm yaşamında,
işkencehaneyle, hapishaneyle, ölümle yan yana yürümeyi devrimi örgütleme eyleminin olağan
hali olarak gördü, öyle yaşadı. İşkencehanelerin, zindanların başeğmez savaşçısı olarak
tanındı. 2014’te, sekiz yıllık f tipi hapisliğin ardından, sömürgeciliğin sınırlarını özgür yoldan
aşarak, Rojava devrimi savunmasına kanatlanırken, kendinde Komutan Baran Serhat’ı
yaratmaya çoktan hazırdı.

Yaratıcı, Üretken Devrimci

Hangi alanda faaliyet yürütüyor ve hangi görevi omuzlamış olursa olsun, merkezi kararları ve
üyesi olduğu organın kararlarını uygulama çıtası yüksek bir komünisttir. Karar takibi güçlüdür.
Sözün eylemden koparılması, devrimci lafazanlık, kendiliğindencilik, seyircilik, Bayram yoldaşın
şiddetli eleştirilerinin hedefi olur. Onun, kararları uygulama gücü kadar, önemli bir başka özelliği,
kararları uygularken alana özgünleştirme ve zenginleştirme başarısı, yaratıcılığıdır. İşçi sınıfına
dayatılan kölelik yasalarına karşı kampanyanın “bayrak yürüyüşü” biçiminde uygulanışı, Bayram
yoldaşın, İstanbul’da parti örgütlerinin nöbet düzeniyle çalışması, böylelikle alanlara nefeslenme,
saflarını düzenleme imkanı sağlanması ve kampanyanın kesintisiz biçimde sürdürülmesi
arayışının, hedefinin ürünüdür. Kuzey Kürdistan’da, Kürdistan Komitesi sekreteri olarak faaliyet
yürüttüğü yıllarda, gerek kararlarla ilişkilenişte, gerekse de ülkenin Kuzey parçasının
gündemleriyle ilişkilenişte yaratıcı, üretken devrimciliğin pek çok örneğinin var edilmesinin
sürükleyici öznesidir.

Politik Önder

Bayram yoldaş, politik durum tahlili, politik görevler, taktik ve şiarlar belirlenmesi, mücadele
biçimleri ve araçlar bütünlüğünün saptanması, tüm bunlara dayalı dönemsel ve güncel hareket
planları çıkarılması konusunda kavrayışını, öğrenme tutkusu ve güçlü bir kafa emekçiliğiyle
geliştirdi ve derinleştirdi. Basın militanlığı yılları onun bu konudaki gelişiminde önemli bir süreç
oldu. Kuzey Kürdistan’da MK üyesi ve Kürdistan Örgütü sekreteri olarak faaliyet yürüttüğü,
aynı anda MK Yürütme Kurulu üyeliği yaptığı yıllarda, politik önderlik niteliği belirgin biçimde
öne çıktı, yetkinleşti. Rojava süreci, bütün bu birikimin çok özgün koşullarda dışavurumu oldu.
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Güçlerin askeri örgütlenişi ve
seferberliği, isabetli mevzilendir
meler dışında, MLKP Rojava Örgü
tünün, devrimci halk iktidarıylahalk
bütünleşmesini, devrimin kitleler
içinde dal budak salmasını hedef
leyen politik kampanyaları bunun
çarpıcı bir örneğini oluşturur.

Politik mücadelenin tüm çalışma
ların can damarı olduğu bilinci, onun
devrimci çalışmalarının yönetici
kılavuzudur. Örgütsel ve ideolojik
çalışma görevlerinin yerine getiril
mesinde titizdir, fakat bir devrim
partisinin örgütsel ve ideolojik çalış
malarının, politik mücadele zemini
dışında amacına ulaşamayacağını,
bir başka ifadeyle, politik savaşımın

geliştirilmesi hedefine sımsıkı bağlı olması zorunluluğunun bilincindedir. Bu, sözeylem
bütünlüğü görüş açısının ürünüdür. Bayram yoldaş, sorumluluk yürüttüğü tüm alanlarda, politik
ve toplumsal gelişmelere yüksek, canlı bir ilgi içinde olmuş, şu ya da bu muharebeye dahil
olmanın veya bir muharebe başlatmanın imkanlarına odaklanmıştır.

Politikaörgüt ilişkisini kavrayışı da bu temeldedir. O, politik görevleri güce göre ele alma
iddiasızlığına uzak durdu, gücü politik görevlere göre düzenleme çizgisinde hareket etti.
Kuvvetlere hakimiyet, onların en doğru biçimde konumlandırılması, sınırlı bir güçle en etkin
hareketi, duruşu örgütlemek, potansiyel gücü açığa çıkarmayı zorlamak, onun politik gelişmelerle
ilişkilenişteki zihniyet ve pratiğinin en öne çıkan yönüdür. Gerek Kuzey Kürdistan’da, gerekse de
Rojava’da, çalışmaların başında yürüdüğü dönem, bunun canlı ve çarpıcı örneklerini sunar.
Politik mücadelenin biçimlerinde, araçlarında esnek, politik savaşım görevlerinin
omuzlanmasında ise katıdır.

Örgütsel Önder, Yetkin Örgütçü

Bayram yoldaş, kuvvetlere ve olanaklara hakimiyetini süreklileştiren, örgüt ve kadro
sorunlarının saptanmasında, çözümünde etkin, örgütsel gelişim stratejileri temelinde çalışma
iradiliği güçlü, politik kararların uygulanması çıtası yüksek bir komünisttir. Onun pratiğinde
uygulamanın denetimi tüm bunlara sıkıca eşlik eder. Örgütsel önderlik niteliği, Merkez Komitesi
üyeliğinden Kürdistan Örgütü sekreterliğine, İstanbul İl Komitesi sekreterliğinden Türkiye
cephesinde şu ya da bu alan denetçiliğine değin omuzladığı tüm görevlerde ışıldadı ve
ürünlerini verdi. O, hapishane yıllarını partinin deneylerini özümsemek ve geleceğe hazırlık için
etkin biçimde değerlendirmeyi başardı. Rojava’ya ayak bastığında, örgütsel önderlik niteliği
pratik sonuçlarını yaratmakta gecikmedi.

Bayram yoldaş yetkin bir örgütçüdür. Hem örgütler sistemi kurmak ve işletmek, hem de kitle
örgütçülüğü alanında geçerlidir bu. Her iki vasfı kişiliğinde birleştirmiştir.

Sorumluluk sahalarında mücadelenin değişik biçimlerini ve değişik görevleri üstlenecek
örgütler kurmak, bunların işlemesini sağlamak, önlerine görev çekmelerini sağlamak Bayram
yoldaşın yaygın bilinen özelliklerinden biridir. O, bunları bütünleyecek olan denetim görevini,
hakimiyet, bilgi akışı ve bir kurumun işletilmesi sınırlarına daraltmadı, denetçinin de,
denetlenen örgütün de eğitildiği, denetlenen alanda değişim ve gelişim kanallarının açığa
çıkarıldığı bir imkan olarak kavrayıp uyguladı.

Örgüt kurmada mükemmelliyetçiliğin frenleyiciliğinden, hatta bazı durumlarda pasifize
ediciliğinden azadedir. Verili durumdan ve güçlerden hareket etmekte ataktır. Politik
mücadeleye seferber ederek, kolektif eğitim çalışmalarından geçirerek, ikili görüşmeler,
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tartışmalar yürüterek ve pratik örneklik yoluyla, deney ve birikim yetersizliği içindeki örgütlerin
ve yoldaşların görevlerini kavramaları, partinin deney ve birikimleriyle donanmaları, önemli
hatalara düşmemeleri, özgüven ve irade kazanmaları için ter dökmek onun gelişkin
özelliklerinden biridir. En dar ve sınırlı ilişkiler içinden bir örgüt çıkarmak gibi üstün bir meziyete
sahiptir. Yeni örgütler kurmak, örgütlenme alanlarını yaymak, örgütlülük düzeyini yükseltmek
niteliğini gittiği her yere götürdü. Rojava bunun en yeni örneği oldu.

Kitle örgütçüsüdür. “Halk insanı” özelliği, sosyallik, meşruiyet bilinci, insanın değişimine
güven, girişkenlik, insana emek verme coşkusu onun kitle örgütçülüğünün dayanaklarıdır.
Gittiği bir mahallede, bir evde, adli tutuklularla hücre komşuluğu yaptığı bir hapishanede veya
kitle teması imkanı doğan bir ortamda, insanları, düzen partilerinin etkisinden koparma, emekçi
sol saflara, partiye kazanma çabasına girişmesi, Bayram yoldaş için olağandır. Onun düşünüş
tarzından, devrimi örgütleme görüş açısından, bunun tersi anlaşılır ve kabul edilebilir değildir.
Yürüttüğü görevlerin sınırlı ölçekte pratikleştirmesine izin verdiği bu nitelik, Rojava koşullarında
yeniden toprağa kavuşmuş ve halklarda karşılık bulmuştur. Uyandırdığı sevgi, güven ve saygı,
uğurlanışında ve sonrasında açığa çıkmıştır.

Kadro Yetiştirme Eyleminin Yılmak Bilmez Militanı

Bayram yoldaş, görev yürüttüğü tüm alanlarda kadro yetiştirmek için güçlü bir iradedir.
Coşkulu bir emekçidir. Türkiye’de de, Bakurê Kürdistan’da da, Rojava’da da aynı kararlılık ve
iradeyi sergiledi, Erdal Balcı ve Hüseyin Demircioğlu Parti Akademilerinin deneylerinin çalışkan
bir öğrencisi, eleştirmeni ve ileri taşıyıcısı olarak hareket etti.

Yoldaşlarını tanıma, potansiyellerini sezme, anlama, görevler vererek yetiştirme eylemini, dar
veya geniş, legal, yarılegal, illegal eğitim çalışmalarıyla bütünledi. İdeolojik bakımdan
güçlendirmek, partinin temel görüşlerini, çizgisini kavratmak, özgüven ve irade kazanma
imkanlarını büyütmek, onun eğitim çalışmalarının odağında durdu. Kongre belgelerini,
MYO’yu, teorik yayınları ve MPYO’yu, eğitim materyalleri olarak en etkin tarzda değerlendirdi.
Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda kadro yetiştirmeye ara vermedi. İkili görüşme ve tartışmalar ile
pratik örneklik de bunun bir parçası oldu. Yürütülen eğitim çalışmalarında, yoldaşları, onlara
eğitici olarak görevler vererek yetiştirmek de onun yöntemlerinden biridir. Başka konularda
olduğu gibi, eğitimde de, belirli bir nitelik aramak, fakat mükemmelliyetçi olmamak onun
avantajıdır.

Kadın kadrolar yetiştirilmesi, onların devrimci görev ve sorumluluklar almaları, parti
yaşamında ve devrimci savaşımda etkinliklerini geliştirmelerinde örnek bir komünist oldu.
Savaşımın politik askeri cephesi dahil, tüm cephelerde kadın komünistlere güven içinde
hareket etti.

Disiplin Niteliği Güçlü Partizan

Bir partinin ve bir devrimcinin güçlülük ölçülerinden biri olan disiplin, Bayram yoldaşın
devrimciliğe birlikte getirdiği bir özelliğidir. O, devrimci yaşamın, ilişkilerin ve savaşımın
gerektirdiği bir içerik ve biçim kazandırmak için bu gücünü eğitip şekillendirdi. Gündelik
yaşamdan kararlarla ilişkilenişe, bir eylemin örgütlenmesinden bir görüşmeye, bir görevin
yerine getirilme tarzından verilmiş bir söze uygun davranılmasına, bir toplantıdan bir
randevuya ve bir eğitim çalışmasına değin her konuda ve ayrıntıda onun disiplin niteliği açığa
çıkar. Böyle yaşar, yoldaşlarıyla, olaylarla, sorunlarla böyle ilişkilenir. Devrimci disiplin onun
güçlü devrimciliğini mayalayan önemli dinamiklerden biridir.

Eğitip şekillendirdiği disiplin niteliğinin biçimi, ikili ilişkilerde, yer yer içeriğin gerisinde kaldı.
Bu, onun “sert” bir yoldaş olarak “nam kazanması”na, sokaklarda ve zindanlarda bu “sert”liğe
bağlı sevimli, saygılı bir lakapla, “zalım” olarak anılmasına yol açtı. Kolektif veya bireysel
disiplinsizlikleri, sorumsuzlukları, gerilikleri öfkeye bulanmış bir üslupla tartışması ve
eleştirmesi tarzındaki bu biçim yetersizliğiyle bilinçli, iradi bir ilişkileniş içinde olmuş, onu
yönetmek için kendi üzerinde dikkatle çalışmayı elden bırakmamıştır. Bu sertliğin, kendini
netlikle ortaya koyan içerik, yetersizliklerin, sorunların, aksamaların aşılması için sergilenen
güçlü çaba ve yoldaşlık sevgisinin ışıltısının öyle ya da böyle ortamda var edilmesiyle bir
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engele dönüşmekten çıkarılması Bayram yoldaşın başarılarından biridir. Yine de bu, onun
birikiminin, deneyinin, devrimci aklının, çözüm üretme yeteneğinin derdine derman
olabileceğini düşünen yoldaşlarından bazılarını ilk adımı atmakta tutuk bırakmış, sorunları
daha hızlı ve rahat tartışmalarını frenleyebilmiştir. Veya kimi yoldaşlarını ikili, üçlü bir
görüşmeye, tartışmaya gerilimli bir ruh haliyle gitmeye itebilmiştir. Bayram yoldaş, içeriğin
yerine ikame edilmeye kalkışılmadığı sürece, bu duruma hak vermekte tereddüt etmemiş ve
bu “hak vermeye” karşılık düşecek tutumlar geliştirmede ferah olmuştur.

Partinin Kürdistanileşmesinin Sürükleyici Gücü

Bayram yoldaş, sömürge boyunduruğu altında tutulan ve inkar edilen halkına derin ve güçlü
bir sevgiyle bağlıydı. Faşist inkarcı sömürgeciliğe öfkesi, bir volkanın öfkesiydi. Bu zeminde,
şovenizmle, sosyalşovenizmle mücadelede uzlaşmazdı. Devrimci ve antifaşist güçlerin
sosyalşovenist düşünce ve pratikleri, onun için salt kabul edilemez değil, anlaşılmazdı da. Bir
ulusun diğer ulus üzerindeki egemenliğinin, sınıfsal tutum veya sosyalizm adına doğrudan ve
dolaylı biçimde meşrulaştırılmaya çalışılmasını, emekçi sol üzerindeki burjuva ideolojik
hegemonyanın çıplak bir ifadesi olarak gördü. Bu zihniyetle sosyalizm iddiasının
bağdaşmazlığı, onun için gerçeğin abecesiydi.

O, aynı zamanda coşkulu bir enternasyonalisttir. Ulusal amaçlarla sınırlı, kapitalizmin dışına
çıkmayan, dünya proletaryasının ve işçi sınıfı önderliğinde tüm insanlığın kurtuluşu
davasından koparılmış program ve görüşlerle arasında bir ilke duvarı vardır. Bu zeminde
uzlaşmaz bir marksistleninisttir. Bayram yoldaşın enternasyonalist zihniyeti, partinin
olanaklarının, yeteneklerinin, birikiminin dünya devrimci ve komünist hareketine açık olmasını
gerektirir. Tüm enternasyonalist pratik katkı biçimleri onun büyük mutluluğudur.

O, partinin, Kürt ulusal özgürlüğü, ulusal toplulukların ulusal nitelikli demokratik hakları ve
birleşik devrim konusundaki temel görüşlerini ve çizgisini güçlü biçimde özümsemiştir. Bunları,
çeyrek asırlık parti tarihinin her dönemecinde kararlılıkla savunmuş, hem düşünsel, hem de
pratik olarak gelişip derinleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Bayram yoldaş, parti programında ve eyleminde, Kürdistan ve iki ulus gerçeğinin marksist
leninist görüş açısından karşılık bulması, egemen ulus kültürünün, ideolojisinin ve kitlelerinin,

bir diğer ifadeyle, şovenizmin ve sosyal
şovenizmin basıncının komünistçe göğüs
lenmesi için, yılmak bilmez bir çaba içinde
oldu. Bu temelde yer aldığı bütün platform
larda eleştirelliğini güçlü tuttu. Öneriler ve
pratik örneklik geliştirdi. Kürdistan Örgütü
nün ve kadroların Kürdistanileşmesi yolunda
iradiydi. Bu doğrultuda, ilk olarak, politik
savaşımın gündemlerinin ve sorunların
konuluşunun Kürdistanileşmesi, ikinci olarak
ise Kürdistan’da faaliyet yürüten kadroların
Kürtçe konuşmaları, Kürtçe okuma ve
yazmayı öğrenmeleri için sistematik çaba
harcadı, enerjik bir mücadele yürüttü.
Rojava’da tüm bu konularda ufkunu daha
fazla genişletti.

3. Kongre sonrası dönemde, Kürdistan
Örgütü illegal yayın organının Kürdistani bir
içerik ve dil kazanmasında, Bakur Kürdistan
kitle yayınının çıkarılması ve kitlelere
ulaştırılmasının örgütlenmesinde, sosyalist
yurtseverlik hattına uygun politik eylemler ve
kampanyalar yürütülmesinde, Amed ve
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Wan’da politik ve örgütsel iradeleşmede ısrarda, Kürtçe adlar ve Kürdistani amblemler
kullanılmasında ve nihayet, partinin kuruluşundan itibaren yaratılmış birikimin 1. Kürdistan
Konferansı’nda ete kemiğe büründürülmesinde, Bayram yoldaşın önderlik gücü ve kapasitesi
belirleyicidir.

O, Kürdistan tarihi, Kürt dili, edebiyatı, müziği, basın geleneği konusunda sistematik olarak
okuyan, düşünen, fikirler oluşturan bir komünisttir. Bu başlıklarda, kapsamlı, ciddi bir birikim
edinmiş, özellikle hapisane yıllarını bu açıdan çok etkin biçimde değerlendirmiştir. Kendini
Kürdistan partisi, grubu olarak ilan eden politik yapıların yayınlarını ciddiyetle izlemekte,
onlarda yer alan değişik düşüncelerle, değerlendirmelerle sosyalist yurtsever görüş açısından
ideolojik mücadele yürütmekte, polemikler yazmakta veya yoldaşlarına önermekte, görev
vermekte girişken ve ısrarcıdır.

Bayram yoldaş, ulusal devrimci ve sonrasında ulusal demokratik taleplerle yürütülen silahlı
mücadeleyle omuz omuza olmak devrimci görevine her kritik dönemeçte bağlı kaldı. Kürt
ulusal talepleriyle pratikte ilişkilenişte, bir başka ifadeyle politik duruşta ete kemiğe
bürünmeyen “ideolojik mücadele” sahteliğini teşhire özel bir önem verdi. Abdullah Öcalan’ın
tutsak edildiği zor zamanlarda, şovenizme meydan okuma hattında, Süleyman Yeter yoldaşla
omuz omuza emek verdi. İzleyen süreçte, “gerilla onurdur” şiarının miting meydanlarında,
gösterilerde haykırılmasını sağlayan iradenin oluşturucularından biri oldu. PKK’nin yeni
program ve stratejisini, ulusal devrimci taleplerin yerine ulusal demokratik talepleri geçirmesini
sosyalist yurtsever görüş açısından eğip bükmeden eleştirirken, durumun şu ya da bu biçimde
sosyalşovenist yaklaşımların örtüsüne dönüştürülmesine karşı kararlı bir mücadele yürüttü.
2004 Haziran’ı öncesinde PKK’deki Osman ÖcalanNizamettin Taş tasfiyeciliğini, 2004
Haziran’ı sonrasında ise siyasi olarak AKP’ye bel bağlayıp, ateşkese son verdiği için PKK’yi
kınama bildirisi yayınlayanları “77 zehirli imza” olarak teşhir etti. Gerillaya dayalı olarak ulusal
demokratik taleplerle yürütülen mücadelenin faşist inkarcı sömürgecilik koşullarındaki siyasi
anlamının güçlü bilincini taşıdı. 23 Mart 2019’a değin, canlı kalkan eylemlerinden özyönetim
direnişlerine, tüm özgün ve kendini sakınmasız ortaya koymanın gerektiği süreçlerle etkin bir
politik ilişkilenişin imkanlarını sonuna kadar zorladı. Başûr’a, Rojhilat’a ve Rojava’ya daima
canlı bir siyasi ilgi gösterdi.

O, Rojava devriminin savunulması, emekçi kitlelere mal edilmesi, geliştirilmesi ve sosyalizm
yönünde ilerletilmesi için her şeyini ortaya koydu. Şengal ve Güney Kürdistan’da komünist
duruşun mimarlarından biri oldu. Rojava’da halkların eşitliği ve devrimin Suriye’ye yayılması
konusunda büyük bir coşkuyla, inançla çalıştı.

Birleşik Devrimci Mücadelenin Ve Devrimci Yoldaşlığın Öznesi

Bayram yoldaş, ‘7480 dönemi politik kültürünün, devrimle ve nihai amaçlarla ilişkileniş
tarzının yol açtığı grupçuluğa ve cepheleşme konusundaki basiretsizliğe karşı, MLKP’nin
geliştirdiği eleştirileri ve kopuş pratiğini devrimci şekillenişinin belirleyicilerinden birine
dönüştürdü. Bulunduğu alanlarda bu çizginin uygulanışında daima etkin ve sürükleyici oldu.
İdeolojik mücadeleyle grupçuluğu, ideolojik mücadeleyle cepheleşme yeteneksizliğini bir ve
aynı şey sanan zihniyetle uzlaşmadı. Birleşik mücadelenin her düzeyinde, partimizin üstlendiği
sorumlulukları, verdiği sözleri yerine getirmesini bir ilke sorunu olarak gördü. Pek çok eylem
birliğinin, güç birliğinin, bunlardan biraz daha ileride duran Birleşik Devrimci Güçler
Platformu’nun pratikte karşılık bulması, gelişmesi için kararlılıkla hareket etti. Birleşik
Demokratik Cephenin kuruluşunu başından itibaren heyecanla karşıladı ve destekledi.
HBDH’ın kuruluşu ve gelişmesine büyük bir emek verdi. Partimizin HBDH’la ilişkilenişini
güçlendirme imkanları üzerine sürekli kafa yordu, eleştirileri ve önerileriyle zorlayıcı oldu.

O, devrimci parti ve gruplarla, ulusal demokratik hareketle ilişkilerde ciddi, saygılı, içten ve
eleştireldi. Bunların dışında kalan ve burjuva dünyanın etkilerinden saydığımız türden bir
diplomasiden kuvvetle uzak durdu. “Parti çıkarı” adı altındaki ideolojik bozulmalara izin
vermedi. Birleştiriciydi. Tartışma, eleştiri, esneklik, özeleştiri, geri adım ve yeni bir tartışma
fırsatı yaratmak, Bayram yoldaş için birleştiriciliğin dayanaklarıydı. Amaca sımsıkı bağlı kaldı.
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Partimizin “devrimci yoldaşlık” kavramında ifade bulan zihniyeti, Bayram yoldaşın ilişkilerinde
ve eyleminde karşılık buldu. Savaşan, ter döken, devrimi ileri taşımak için her şeyini ortaya
koyan değişik parti ve gruplardan devrimci kadrolara büyük değer verdi. Şehit düşenlerin
acısını derinden yaşadı, yarattıkları boşluğun bilincinde oldu. Sokaklarda da, zindanlarda da
bu zihniyetle, bu duygularla hareket etti.

Kızıl Komutan

Bayram yoldaş, Baran Serhat’ın sorumluluk düzeyinde bir komutanlık için güçlü nitelikler
biriktirmişti. İdeallerle yüksek bir özdeşlik, irade sağlamlığı, insana değer verme, yoldaşlara
güçlü bir sevgiyle bağlı olmak, sorumluluk bilinci, omuzladığı görevle militan ilişki, karar verme
gücü, zor bir durumun veya kararın bireysel sorumluluğunu üstlenme, disiplin, ciddiyet,
planlama, siyasi cüret ve ruhsal sağlamlık onun önderleşme serüveni içinde yeni düzeyler
kazanmıştı. Politik önder olarak olgunlaşmış durumdaydı. Savaşımın barışçıl ve kitle şiddeti,
yasal ve yasadışı, silahsız ve silahlı biçimleriyle siyasi mücadele yürütmeye önderlik etmişti.
Kuzey Kürdistan sekreteri olarak alanda konumlandığında, güç sınırlılığına boyun eğmeden,
birkaç yoldaşı milis ve müfreze olarak örgütlemekte ve eyleme yöneltmekte duraksamamıştı.
Çok küçük imkanları bile yaratıcı tarzda değerlendirmekte, yeni başarıları hazırlayacak bir
dayanağa dönüştürmekte, bir başka ifadeyle yaratıcılıkta mahirdi.

Tüm bunlar, Rojava’da kendini yeni bir düzeyde ve aynı zamanda bir komutanlık niteliği
biçiminde üretti. Güçlerin küçük bir ordu olarak örgütlenmesinde, değişik cephelere
görevlendirilmelerinde, parti taburunun ve enternasyonal taburun kuruluşunda, değişik
işlevlerde askeri okullar açılmasında, savaşçıların göreve ve yeni görevlere hazırlığında,
komutan adayları yetiştirilmesinde, Alişer Deniz FOC’unun kuruluşunda, güçlerin moral
ortamlarının güçlendirilmesi çalışmalarında, Kobanê direnişine veya Nusaybin özyönetim
direnişine komutan ve savaşçı gönderilmesinde onun politik askeri önderlik güç ve
kararlılığının payı büyüktür. “Askerce düşünme” yeteneği gelişmiştir. Kızıl komutanlar
kurmayının en öndeki üyesidir.

Parti Çizgisinin Savaşçısı

O, devrimci gelişimini, parti çizgisini öğrenme, anlama, kavrama, bu çizginin gereklerine göre
çalışma ve savaşma hattından ilerletti. Parti çizgisini özümsedi, onun yılmaz bir militanı, bir
kızıl emekçisi oldu. Öyle ki, partinin, çizgi sürekliliğinin veya çizgiyi taşıma iradesinin zaafa
uğramasıyla bağlı politik ve örgütsel zikzaklar yaşadığı dönemlerde, Bayram yoldaşın
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sorumluluk alanlarında buna yalnızca
düşünsel değil, pratik bir eleştiri veya
itiraz da vardır. Bu, her şeyden önce,
partinin politik önderlik anlayışını ve
politik mücadele tarzını uygulama
kararlılığında, ısrarında, arayışında ifade
bulur. Parti stratejisinin ve temel parti
görüşlerinin savunulmasıyla bütünlenir.
Bayram yoldaş, partinin ileriye doğru tüm
örgütsel, politik, ideolojik, teorik
adımlarıyla buluşan bir komünist ve 3.
Kongreden itibaren bu adımların
düşünsel ve pratik önderlerinden biridir.
Partinin örgütsel yapısı, politik askeri
örgütlenme, birleşik cephe, ulusal
özgürlük mücadelesi ve kadın özgürlük
mücadelesi zemininde 3., 4., 5. ve 6.
Kongrelerde ortaya çıkan yeni tipte
programatik, örgütsel ve ideolojik ileri
adımlar onun görüş açısıyla uyumludur.
O, partisini ve birey olarak kendini,
gelişmesi, yeni sınırlara ulaşması
gereken özneler olarak kavrar. Komünist
öncünün savaşkanlığından ve
ölümsüzlerden büyük bir onur duyar.
Parti teorisi, emperyalist küreselleşme
ve kadın özgürlük mücadelesinin de
içinde olduğu teorik adımlarından,
enternasyonalist kararlılığından, birleşti
riciliğinden, siyasi ufkundan, kısa bir
ifadeyle, partinin tüm başarılardan enerji,
güç ve coşku alır. Başarıların üzerine
basarak yükselir. Fakat, her ileri adımı,
gelişimi, yenilenmeyi, kavrayışı, daha
ileri yürümenin dayanağına dönüştür
menin mücadelesini yürütür. Partiyi de, kendini de olmuş, bitmiş, tamamlanmış saymaz.
Devrimci yürüyüşle ulaşılmış hiçbir sınırı varılacak son nokta görmez.

Kolektivizm gücü yüksek bir komünist olarak öne çıkar. Görev yürütüğü organlarda yaman bir
eleştiricidir, fakat asla kendinden bakmaz, kendinden hareket etmez, kendini dayatmaz,
yetkilerini kendi için kullanmaz. Hazır bulunamayacağı organ toplantılarına yazılı görüşler,
öneriler, siyasi değerlendirmeler iletme ciddiyetiyle, sorumluluğuyla hareket eder. İçinde yer
aldığı organların katılmadığı kararlarını uygulamakta nettir, ağırdan almaz, üstünkörü hareket
etmez, sorun olarak görmez. Bireysel özveri çıtası çok yüksektir. Örneğin, 8 yıllık hapislikten
sonra, Rojava devrimi karşısındaki görevlerle 5. Kongreye katılmak arasında bir seçim yapmak
gerektiğinde, ilkinden yana davranmakta tereddüt etmez. Oysa, o kongrede bulunmayı çok
istediğine şüphe yoktur.Söz ve eylem birliğinin örneğidir. Eleştiri ve tartışmada etkinliği, üyesi
olduğu tüm organlara yansır. Onun bu etkinliği, gücünü, devrimci pratikten alır. Söyleyip kendi
alanında, sözlerinin seyircisi olmaz, onu uygulamanın bir yolunu bulmanın militanı olur. Çok
konuşmak, çok bilmek, fakat pratikte pek az yapmak, pek az örnek oluşturmak, pek az emek sarf
etmek onun öfkesini uyandırır. Devrimci mücadeleyle, lafazanlık veya dışsal akıl hocalığı
tarzında ilişkişilenişle aralıksız savaş halindedir. Buna karşın, hangi tipte gerilimler yaşarsa
yaşasın, devrimci pratiği güçlü, feda ruhu berrak yoldaşlarıyla ve devrimci yoldaşlarıyla
ilişkilerinde ferahtır. Sevgi ve güven yüklüdür.
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Ölümsüz

Bir parti neye benzer? En başta kadrolarına. Bir parti çizgisinin başarısı veya başarısızlığı
neye bağlıdır? En başta kadrolarına. Çünkü parti bilinçli varoluş, bilinçli eylem, bilinçli
öncülüktür. Verili koşullar altında iradiliktir. Aynı gerçeği, yoldaşlık tarzı, ruhsal sağlamlık,
devrimci metanet, boyun eğmezlik, savaş iradesi, siyasi kültür, ideolojik derinlik ve teorik düzey
gibi tek tek boyutlardan hareketle de kavrayabiliriz. O yüzden, Bayram yoldaşın kavgada
fiziken yer alıp almadığı, partimiz için de, devrim için de, karşıdevrim için de elbette çok
önemlidir.Parti onu korumayı başaramadı. Bunda, parti önderliğinin soruna müdahaledeki
iradilik zayıflığının, koruma eyleminin gerektirdiği profesyonelliğin yaratılamamasının payı
vardır. Bunda, fizik olarak en yakınındaki parti kadrolarının ve güçlerinin sorunla
ilişkilenişlerindeki yüzeyselliğin, düşman algısı zayıflığının payı vardır. Bunda, bunlardan daha
fazla, pek çok güçlü niteliği kendinde toplamış, kaynaştırmış, bu kaynaştırmadan yeni bir nitelik
düzey elde etmiş, komünist önder, kızıl komutan Baran Serhat’a ulaşmış Bayram yoldaşın,
partinin yenemediği zayıf yanından, önderlik kadrolarının, düşmanın saldırı olasılığı
karşısındaki duruşlarının kurumsal ve resmi değil, bireysel ve duygusal oluşundan
kopuşamamasının payı vardır. Partinin tüm kadroları, tüm üyeleri Baran Serhat’ın
korunamamasında kendilerinin payının ne olduğunu düşünmek, anlamak zorundadır. Ve parti
bu zayıflığını mutlaka aşmalıdır. Bu, Baran Serhat başta olmak üzere tüm ölümsüzlerimize
vermemiz gereken bir sözdür.Siyasi, örgütsel, ideolojik ve politik askeri varoluşumuzda,
Bayram yoldaşın fiilen çalışmalara katılamayacak oluşundan doğan boşluğun bilincindeyiz.
Bugün o boşluğu doldurmak için, hangi alanda faaliyet yürütüyor olurlarsa olsunlar, tüm parti
kadrolarının çalışmalarını en azından bir misli güçlendirmeleri gerekiyor. Gelecekte,
“Baranlaşma” şiarını pratikleştirmek yolundan devrimciliklerini yeni niteliklerle donatacak
komünistler, en başta da genç komünistler arasından boy verecek yoldaşlar, Bayram yoldaşın
istediği, hedeflediği gibi, partiyi yeni sınırlara taşımanın öncü iradeleri olarak, önce bir kolektif
kuvvet, giderek de tek tek parti kadroları olarak onun yarattığı boşluğu dolduracak, pek çok
yedek yetiştireceklerdir. Buna büyük bir güven duyuyoruz, çünkü partimiz çeyrek asırlık
varoluşunda bir Baran Serhatlar fideliği olduğunu göstermiştir. İşkencecileri defalarca inlerinde
yenmenin, değişik dönemlerde zindanlardaki başeğmez direnişçiliğin, devrimci tarihini
yaparken önüne çıkan en zor anlardaki sarsılmaz duruşun, yoldaşlarının tabutlarını omuzlayan
yüreğindeki keskin sancıya metanetle göğüs germenin, kabına sığmaz bir yaşam sevinci
içindeyken ölümle oyun koyuna yaşamanın, düşünmenin, eleştirmenin, önermenin, yapmanın,
hayal etmenin, yenilenmenin örneği olarak devrim toprağını kanıyla sulayan, Bayram yoldaş,
her şeyden önce ve her şeyden fazla ölümsüzlere bağlılığın komutanıydı. Bir devrimcinin
erişebileceği daha büyük bir yükseklik yoktur.
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Yoldaşın şehadetinden birkaç saat sonra, yani bu yazıyı
yazarken, Rojava'da güneş var. Ve güneş bulutların arasından
ışığıyla dünyayı aydınlatıyor. Aynı anda yağmurun da başlamış
olması tesadüf elbet. Yine de yoldaşlar bu durumu görünce bir
metafor yaptılar. Senin metaforların gibi, duruma uygun bir
metafor, “Şimdi Işık, Baran ile buluştu” diye. Her ne kadar
durumun kendisine inanmakta zorlansak da. Ben başka bir
metafor kullanmak istiyorum.

1924 yılı Ocak ayında Lenin ölümsüzlüğe uğurlandığında,
onun için Bolşevikler "Dağ Kartalı" demişlerdi. Ve eklemişlerdi:

“... sıradan önderlerin bir tanesi değil de, aksine daha yüksek tipte bir önder, mücadelede korku
tanımayan ve partiyi Rus Devrimci Hareketinin bilinmez yolunda cesaretle götüren bir dağ kartalı
olarak görünüyordu.” Kartallar birçok ulus bakımından gücü ve özgürlüğü sembolize eder çoğu
kez.

Kürtler bakımından ise bu familyadan olan kuşlar hep sevilmiş, sahiplenilmiş, benimsenmiştir.
Birçok Kürt hareketinin ambleminde, yüksek ihtimalle bu nedenle yer alırlar. Belki de bu durum
sömürge bir ulusun özgürlüğe duyduğu sevgi ve hasretin sonucudur. Yeryüzünde aradıkları
özgürlüğü gökyüzünün zirvelerinde sınırsızca uçan bu özgür kuşlarda bulmuşlardır, kim bilir...

İşte bir Kürt komünist önderi olan Baran Serhat yoldaşın bu tip kuşlara olan tutkusu buradan
gelmektedir. Fakat bizim için o, bir kartal gibi yaşayan, onun gibi yükseklerde uçan, her daim en
uzak ufukları görebilen ve o ufukların sonundaki güzellikleri anlatabilen bir yoldaştı. Tabii ki sadece
gördüklerini anlatmazdı. Bizleri o güzellikler için yola çıkaran, yol gösteren, yolda öncülük eden
önder bir Dağ Kartalıydı.

Her zaman, yoldaşlarını burjuvazinin her türlü özellikle ideolojik saldırılarına karşı koruyan,
bizlere düşmanın nerelerden gelebileceğini anlatan, nasıl sızabileceğini gösterendi. Nasıl ki
düşmanlarından korumak için en yüksek kayalıklara taşırsa kartal yavrularını, yoldaş da yoldaşları
için öyle yapardı. Bizi ideolojik bakımdan güçlendirir, meselenin en sarp kayalıklarına çıkarıp
korurdu. Zayıf düşeni, yorulanı hiçbir zaman yolda bırakmazdı, ideolojik güç veren ve ayağa
kaldırandı. Her zorluğun onda bir çıkış yolu olurdu. Devrimcinin aklı ve iradesi birleştiğinde
başaramayacağı eylem olmadığını gösterendi.

Bir örgüt insanı nasıl yaşar, partizanca nasıl yürünür sorusuna en net cevaptı yoldaş. Kuvveti
partiden almak gerektiğini, güçsüzlüğün örgütsüzlükle ilgili olduğunu söyleyendi. Hiçbir gerilikle
uzlaşmadan, yarına bırakmadan dövüşendi. Fakat bir yoldaşının sebebsiz incinmesine de izin
vermeyendi. Örgütün her işiyle, her sorunuyla ilişkilenirken, yorulmayan bir enerjiydi. Her ne olursa
olsun, 10 dakikalık konuşmaları bile yoldaşlarına güç verirdi. Her duygudan anlar, her duyguya
hitap ederdi. O yoldaşlarında birer aynaydı, kendi güzelliğinin yansıdığı.

Bir devrimcinin, hangi görev ve sorumluluğa sahip olursa olsun, esas özelliklerinden birinin
mütevazılık ve alçakgönüllülük olduğunun resmiydi. Bir gerilla gibi yaşayıp önder bir komutan
olunabileceğini gösterendi. Fakat yoldaş, mütevazılığı kadar, eylemde ve örgütte de bir o kadar
iddalıydı. İddiasız devrimcilik onun için zayıf devrimcilikti. Bu yüzden o, hiçbir koşulda
vazgeçmeyendi. Adanmışlığın ve feda ruhunun önderiydi. Zamanını, aklını ve yüreğini bir bütün
devrime sunan, başka bir dünyası olmayandı.

Ezilen ulusun komünist bir üyesi olarak, aynı zamanda güçlü bir yurtseverdi. Kürdistan düşleri
onda memleketinin çiçekleriyle buluşurdu. Bir Kürt devrimi olarak doğan Rojava devrimine bu
coşkuyla önderlik edendi. O, Rojava devrimini tariflerken bu coşkusunu, “Emperyalist kapitalist
dünyanın kirindenpasından kurtulmak isteyenler için Rojava güzel bir arınma mekanıdır. Mutlu
insanlık için, mütevazı bir neşe pınarıdır” şeklinde belirtmişti. Sosyalist Kürdistan onda güzel bir
özlemdi. Kürdistan’ın hangi parçası olursa olsun onun memleketiydi. Yoldaş bizim Kürdistani
yanımızdı. Nasıl sosyalist yurtsever olunur, onu gösterendi. Bir komünist kendi halkını neden
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sevmeli sorusuna en güzel yanıttı. Sömürgeciliğin yok etmeye çalıştığı büyük bir ulusun sosyalist
önderiydi.

Güçlü bir genelkurmaydı. Askeri bilgisiyle yol gösteren, savaşçılarına savaşma azmini verendi.
Düşmanın zor kullanılmadan yıkılmayacağını gösterendi. Her devrimci hamlede önde olandı.
Savaşçı kuvvetini hazırlayan, onun savaştaki en büyük silahı olan moral değerlerini yüksek tutmayı
bilendi. Bir savaşta hangi taktiğin hangi anda öne geçmesi gerektiğini gören ve öğretendi. Silaha
hakimiyetin ancak ve ancak ideolojik derinlikle gerçekleşebileceğini anlatan ve kavratandı.

Halkın gücüne ve iradesine yüksek bir güvene sahipti. En zor koşullarda bile en ufak bir hareketin
nasıl umut taşıdığını anlatandı. “Umut hep var” sözünün cisimleştiği yürekti. Kitlelerin devrimci
öfkesinin partiyle buluşacağına inancı tamdı. Sosyalizm idealimizin ne kadar yakın olduğunu
kavratandı. Burjuva tasfiyeci dalganın görünür görünmez her biçimiyle savaşmayı bilendi. Biz
yoldaşlarının bu anlamda zayıfladığını gördüğü anlarda ise müdahale eden, umut aşılayandı. Sınıf
kini ve proleter ruhu yüksek bir yoldaştı. Dostu düşmanı ayırt etmeyi gösterendi. Bir karıncanın
incinmemesini, fakat düşman kalelerinin yerle bir edilmesi gerektiğini söyleyendi.

Politik ve teorik aklımızdı. Siyasal ufkumuzun yetişmediği anlarda, gelişen süreçlerin nereye
evrilebileceğini, hangi yönden yürünmesi gerektiğini bilendi. Ayrıntıları fark eden, sonuçlar
çıkarmamızı sağlayandı. O, Bolşeviklerin söylediği sözle, “bilinmez yollarda” hangi yöne “cesaretle”
gidileceğini görendi ve bizlere gösterendi. Zifiri karanlık gecelerde ışığımız, dalgalı denizlerde
rotamızı veren şaşmaz pusulamızdı.

Elbette yoldaşın birçok özelliğini daha ifade edebiliriz. Fakat, dünya devrim tarihinde yıldızlaşarak
yerlerini alan diğer devrimci önderler gibi, her özelliği bir eğitim konusudur. Bu özellikleriyle ilgili
sayfalarca yazılabilir. Ama özet olarak, başlarken söylemiş olduğumuzu yinelersek yanılmayız.
Baran yoldaşın anadilinde söylersek, “Ew jî qertelê çiyayê me bû”, yani “O da bizim dağ
kartalımızdı”. Bize düşense, Dağ Kartalımızın ideallerini zafere ulaştırmak için yoldaşın silahını
kaldırarak faşizmle savaşmak olmalıdır. Ancak böyle, “silahımızın son mermisine ve kalbimizin son
vuruşuna kadar savaşacağımıza” dair içtiğimiz yeminler yerlerini bulur.

Deniz Efendepeşi
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"Dağı taşı gökyüzüne vursam / yaşam toprağını
darmadağın etsem / yersiz yurtsuz kalıp yok olsam /
geçmişin rüzgarlarında / yüzümü kavurucu sıcaklara

döndüm / gel artık gitme deli divane /
yazın sıcağında gel / senin gibi gitti niceleri de /

gidişin bir başlangıçtır"
(Baran yoldaşın söylemeyi çok sevdiği

Helin ezgisinden bir bölüm)

Suruç katliamının ardından yapılan bir askeri törende konuşan
Baran yoldaş, “Suruç katliamında 33 yoldaşımızın bize bıraktığı
bir mesaj var. Dün ne yapıyorsanız, nöbet tuttuğunuz mevzilerden
okuma gruplarına, zindanlardan savaş cephelerinin büyük küçük
tüm alanlarında üstlendiğiniz görev ve sorumluluklarda bugün

birkaç adım öne çıkmak zorundasınız. Eğer Suruç katliamında ölümsüzleşen yoldaşların bıraktığı
bayrağı devralıp birkaç adım öne çıkmıyorsanız, Suruç’tan hiçbir şey anlamadınız demektir”
diyerek, tüm yoldaşları bulunduğu mevzilerden birkaç adım öne çıkmaya, Suruç’un hesabını
sormaya çağırmıştır.

Şimdi aynı görev ve sorumluluk duygusuyla bizleri mevzilerin en önüne çağıran yine Baran
yoldaş olmuştur.

Bu duyguyla sana dair yazmak istedim sevgili yoldaşım. Bizlere bıraktığın miras, sözlerin yol
göstericimiz olacak, anılar, yürüme irademizi belirleyecektir.

Yaşamın her anında önder duruşa sahip olman, senin karakterinin doğal yansımasıydı. Örneğin,
bir yoldaşla sohbet ederken de aynı ciddiyet ve sevgiyle ilişkilenir, bir ağacın çiçek açması, bir
köpeğin doğum yapması, bir şarkının ezgisini de aynı sevecenlik ve heyecanla karşılardın. Bir
dakika önce tartıştığın yoldaşla, bir dakika sonra ağaç tepesinde sevgiyle poz verip fotoğraf
çektirirdin. Senin olduğun ortamlarda yıkılan ve yok olan, her zaman, yoldaşlar değil, eleştiri
konusu olan olaylar olmuştur. Yoldaşları güçlendirmek, yönlendirmek ve insan sevgisiyle
donatmak senin temel aldığın konuların başında gelirdi.

Devrimin tüm ihtiyaçlarına öncü olmak ve öyle ilişkilenmek perspektifiyle hareket ederdin. Her
devrimcinin devrim kadrosu niteliğiyle donanması için canla başla çalışıp emek verdin.

Kurumuş çöl topraklarında yeşilin boy vereceğinde, devrimcide gördüğün imkanlarda ısrardan hiç
vazgeçmedin. Her devrimcideki imkanı gördün, üzerine örtülü tozu uzlaşmaz eleştiri gücüyle sildin
ve yeniden ayağa kaldırdın. Bu duruş, elbette parti politikalarının senin kişiliğinde vücut bulmuş en
önemli özelliğiydi.

Devrim kadrolarının okuyan, araştıran, soru soran, sorgulayan ve eleştiren olması için özel çaba
harcardın. Seni tanıyan herkesin bildiği meşhur sözlerinden biri de, “Bir devrimci nasıl başarırım
sorusuna kilitlenmeli” olmuştur. Böylelikle hiçbir işin başarısız sonuçlanmayacağına inanç aşılar,
devrimci ısrar ve iradeyle her türlü zorluğun altından kalkma gücünü buldururdun.

Plansız, programsız ve kendiliğindenci yaklaşımlarla asla uzlaşmaz ve en büyük kavgaları
buralarda verirdin. Örneğin, “Bugünkü planlamamda hiçbir iş yapmayacağım, dinleneceğim ya
da yatacağım diyorsanız da, bunu planlayarak yapın. Kendiliğindenci rüzgara kapılıp
günübirlik yaşamayın, yaşamın her anını örgütleyin” derdin. Ve kendi planında da öyle
uygulardın. Bir sohbetimizde, Rojava devrimine katıldığın ilk yıl için kendine dair yaptığın
planda, devrim dışında bir alana dair çalışma ve okuma yapmayacağını, tüm zamanını ve
emeğini devrime vereceğini planladığından bahsetmiştin. Öyle de ilişki kurdun, Baran yoldaş.
Devrimin tüm alanlarıyla bu yönde ilişki kurdun. Devrim topraklarının çok sevdiği yeşille
buluşması için toprağa da emek verdin, her devrimcinin bağrında umut filizini yeşertmek için
de emek verdin.
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Çok yönlü devrimciler olmamız için özel çaba sarf ettin. Örneğin, bir yandan ideolojik, teorik
eğitimlerimizin örgütlenmesiyle uğraşırken, diğer yandan hayal gücü ve zenginliği katacak filmler
izlememizi örgütlerdin. Devrim şarkılarının sesini yükseltmeyle uğraşırken, bu alanda yetenekli
yoldaşların önünü açan, imkan sağlayandın. Keman, kemençe, saz, gitar, flüt gibi müzik aletlerinin
bulunması ve yoldaşlar tarafından kullanılmasını örgütlerken, diğer yandan da Rojava
sokaklarının estetik görselliğin öne çıkması için grafiti yazılamalarıyla süslenmesini sağladın,
olanak açtın. Bunlar elbette, partinin devrimde, devrimin de partide açtığı yeni düzeydi.

Her bir yoldaşın eğitimi ve gelişimiyle özel olarak ilgilendin. Devrim topraklarında devrimin dilinin
öğrenilmesi ve konuşulması için özel olarak çaba harcadın, görevlendirmeler yaptın. Bir dönem,
günün belli bölümlerinde Kürtçe dışındaki bir dille konuşmayı yasakladın. Zorlansak da, kazanımı
daha fazla olmuştur.

Partinin önümüze koyduğu nitelik yükseltme hedefiyle hızla ilişkilenerek, olanak yaratarak, belirli
periyotlarla özel ideolojik, politik, örgütsel, teorik eğitim çalışmaları örgütledin. Bir grup eğitimci
yoldaşla beraber verdiğin eğitimleri alan devrelerdeki her bir yoldaş daha kararlı yürümüştür.
Verdiğin parti tarihi eğitiminden aldığımız, parti deneyimine yaslanma görüş açısı, her yoldaşın
aklındadır. “Kendi yaşınıza ve örgütsel deneyiminize, parti aklı ve deneyimini de ekleyerek
yürümelisiniz” derdin. Örneğin, 20 yaşında genç bir devrimciyseniz, kendi deneyiminize parti aklı
ve deneyimini de ekleyerek, 45 yıllık deneyim ve birikimle yürümelisiniz. Artık kendinizi genç ve
deneyimsiz görmemelisiniz, parti deneyimine ve birikimine yaslanarak hareket etmelisiniz, diye
tarif ederdin bunu.

Partinin örnek deneyleri, eylemleri ve eksikliklerinden öğrenme ve öğretme, ders çıkarma görüş
açısıyla, sorgulayan ve araştıran devrimciler yetiştirme görüş açısıyla hareket ederdin. Senin
eğitiminden geçen her yoldaşla aranda bir parola vardı. Dönem dönem bu parolayı hatırlatır ve
sorumluluğa davet ederdin. O parola şimdi her birimizin parolası olmuştur: “kararlı, kurallı,
cesaretli olmak”. Bu parola yoldaş yüreklerdeki tüm kapıları açardı.

Eleştiri ve özeleştirinin gücünü değişimin anahtarı olarak görür, eleştiriyi dikkate alır, dinler ve
anlamaya çalışır, özeleştiriyi de aynı rahatlıkla yapardın. Parti ortamlarımızın niteliğinin
yükseltilmesi için özel bir uğraş içindeydin. Örneğin, “Bir ortamda yüzde 10’luk bir olumluluk
varsa, kalan yüzde 90 olumsuzluksa, siz o yüzde 10’u baz alarak çoğaltmalı ve yükseltmelisiniz,
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yapıcı ve birleştirici olmalısınız” diyerek, bütünleyici bir görüş açısıyla bizlerin ilişkilenmesini
sağlardın.

Bir hücrede, bir evde, bir kurumda, bir semtte, bir mevzide, zindanda, özgür dağlarda ya da
başkaca özel çalışma alanlarında, “nerede olduğunuzun bir önemi yok, önemli olan devrimci ruhu
ve savaşımı yükseltmektir” diyerek, alan ayrımı ya da görev ayrımı yapmadan, her türden görevle
doğru ilişkilenerek, her yönden gelişimimiz için uğraşırdın.

“İşiniz ne olursa olsun, bunların yanında iyi bir okur, iyi bir eleştirmen, asgari düzeyde yazı
yazabilen, politikaya güç katan yoldaşlar olmakla birlikte, aynı zamanda kendinize kültürel
yeteneklerinizi geliştirme yönlü de hedefler koyun. Bu, yürüyüşünüzü her yönden daha güçlü hale
getirecektir. Hayal gücünüzü yükseltecektir. Kültürsanat alanında resim çizmek, şarkı söylemek,
şiir yazmak, öykü yazmak da hedefleriniz arasında, yan bir yeteneğiniz olsun. Asıl yürüttüğünüz
görevleriniz yanında bunlar nefes borularınızdır. Asıl işinizi tavsatmamakla birlikte, yeteneklerinizi
geliştirin. Politik askeri gerillanın politikliğini güçlendirin, kolektif etkin bireyin kolektif aklını
güçlendirin” diyerek, her yönde gelişimimizi örgütlemeye çalışırdın.

Her girdiğimiz ortamda altın gibi parlayacak niteliğe, yoldaşlığa, kişiliğe sahip olmamızı isterdin.
Bu senin doğallığında edindiğin bir özelliğindi. Yoldaşlık sevginle, verdiğin emekle, değerle,
özveriyle bizlerle ilişkilenişin her birimizin yüreğinde yeri doldurulamaz bir önder olmanı
sağlamıştır.

Faşizme indirilen her darbe, bağrında açılan her gedik seni heyecanlandırırdı. Faşizme öfkesi
güçlü bir militandın. Her alanda, her zeminde, her yerde, her türlü araç ve biçimle faşizmden
hesap sorulacağını düşünür ve savunurdun. Devrimci savaşın yürütülmesini sağlayan araçların
tanımında çok geniş bir görüş açın vardı. Örneğin, bildiğimiz temel silah ve zor araçları dışında,
taş, sopa, çekiç gibi aletleri de tanımlar, bunların hiçbirinin olmadığı koşullardaysa, duruma göre
yumruk, slogan ve gerekirse tükürüğü de bu araçların arasında sayardın.

Faşizme karşı mücadelede ölümsüzleşmiş her yoldaşın mirasına sahip çıkar ve büyütür, her
alanda büyük bir coşku ve minnetle anar ve anılarını yaşatırdın. Onlardan öğrenmeyi de, bizlere
öğretmeyi de rehber edinirdin. Berçem ve Ekin yoldaşların eylemlerini örnek gösterir, onların
intikamı almamız ve onlara sıkılan tek tek her merminin hesabını ayrı ayrı sormamız gerektiğini
söylerdin. Senin deyiminle Baran yoldaş, ateş taşıyıcısı olup düşman inlerini ateş altında tutmak
sana verdiğimiz sözdür.

Sevgili yoldaşım, kendini tanımladığın biçimiyle uçurumun kenarında açan bir çiçektin ve bu
uçurum kenarında filiz vermiş çiçeği her birimizin aklında ve yüreğinde açtırdın. İçli bir ezgi
tadında yaşadın ve yaşattın. Senin sesinden, sözünden, pratiğinden, eğiticiliğinden, yol
göstericiliğinden öğrenerek yürüyeceğiz.

Sen bizi savaş siperlerinin en önüne davet ettin, davetine yanıt olmak boyun borcumuzdur.
Uçurumun kenarında senin yeşilinle filizleneceğiz. Halka duyduğun sevgiden, yoldaş sevgisinden,
coşkunluğundan, tutkulu devrimciliğinden, örgütçülüğünden, devrimcilikteki ısrarından,
emekçiliğinden öğreneceğiz. İyi bir ateş taşıyıcısı olup, o ateşi tüm mevzilere Baranlaşarak
taşıyacağız. Devrimi bu topraklarda senin sesinle taçlandıracağız.

Acımız ve kaybımız büyük, ama öfkemiz de bir o kadar güçlü. Görülecek hesabımız arttı. Sana
söz olsun yoldaş, hesabını soracağız. Sana söz olsun yoldaş, senin sevgiyle ektiğin, her yürekte
filizlenen o umut çiçeklerini büyütüp yeşerteceğiz bu topraklarda.

Sevgili yoldaşım, komutanım, öğretmenim, parolamız neydi?

“Kararlı, Kurallı, Cesaretli”

Daima bizimlesin, daima seninleyiz!

Em ê bi serkevin!

Polen Cebo Serhat
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Mevsimlerden bahar diyorlar bu zamana. Uzak dağların karları
eriyecek nehir yatakları sularla dolacakmış. Havalar ısınınca çığlık
çığlığa baş verecekmiş buğdaylar. Birbiri ardına kırılacak kabukları
yumurtaların, peş peşe düşecek dünyaya yavruları doğanın diyorlar.
Bahar işte, güneş ısıtınca toprağı deprem yürekli karıncalar
düşecekmiş yollara. O yollar ki uğrunca ne sabır taşları çatlatır. O
yollar ki bir yanı hep uçurumdur. O yollar ki karanlığında bataklığı
görünmez. O yollara nefer olur diyorlar ateş böcekleri için. Dicle
üstünde dansa duranları kadar, Meriç boylarında kanat çırpanları da bu
mevsimde coşarmış. O yolların bir yanı batmışsa dikene, diğer yanı allı
morlu güllü menekşeli mor sümbüllü diyorlar. Tam da şimdi, diyorlar,
güneş ne yakar ne üşütür, az sonra buğdaylar baş verir, rüzgar ne kırar
dalı ne incitir insanı. Bahar diyorlar adına. Bahar gelince böyle
oluyormuş dünya. Bilmiyorlar. Henüz sayılı yüreğe sızan bu müjdenin

ne olduğunu bilmiyorlar. Bahardandır diyenler var coşkuma. Bu ılıklığa sıcağa bu yerinde durmayan
yürek atışıma “bahardandır bahardan” diyorlar, anlamıyorlar bilmiyorlar.

Oysa ben avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum şimdi. Tutup kolundan insanları çevirmek anlatmak
istiyorum sesimde çatlayan müjdeyi. Onlarda bilsin ki güneşi açtıran, toprağı kımıldatan, bu harekete
can veren irade, kar boran fırtınada, en sert kışta da adımlıyor yolunu. En karanlık zindanda işkenceler
ortasında bir sesin tazecik ezgisinde de doğuruyor ya ışığı, en tek başına kaldığında en kalabalık
düşleri dökmüyor mu başından aşağı, yarasında ilaç oluyor hani diyorum, merhem oluyor ya sızıya.
Yani ekmek, su ve güneş... Yani baştan aşağıya umut, güç, kudret... Yani insana en derin nefes oluyor.
Bu irade partimizin, MLKP’nin iradesidir. Çiçek açtıran da o, suyu coşturan da, her bir yana rüzgarın
fısıltılarıyla müjdesini taşıyan da bu irade. Selam olsun düşmanı çatlatan bu iradeye, selam olsun
buzkıranlara, her bir yana ateşi taşıyanlara! Selam olsun 6. Kongremize!

Biraz da dilim başka dönüyor böyle zamanlarda. Bilmem, kimileri memleket özelliği diyor. Bol acı
yemişiz ondan diyen de var, yatağında sel, toprağında deprem saklı diyen de. Biraz sıcak memleket
fazla ısıtır dilimizi belki ondandır, bilemem ki. Bildiğim tek bir şey var: yazmasam çatlardım. Yerimde
duramıyorum çünkü düşlerimdeki dağlara taşlara, en uzak okyanuslara bağırıyorum: Sizi çok
seviyorum. Sizi; hiç görmediğim ve şu an kim bilir ne zorluklarda direnen ve eylem iradesi ortaya
koymak için çırpınan her bir yoldaşımı, duvarları çiçekli bahçelere bulayan, açlığı bir tas suda
boğanları, kayalara sırtını dayayan kır gerillalarını, yerüstünü yeraltını dört bir yandakileri çok
seviyorum. Adlarını bilmediğim, yüzlerini görmediğim, hiç tanışmadığım ve kuvvetle muhtemel hiç
tanışamayacak olduğum tüm yoldaşlarımı seviyorum. Ve kendimi bu sevgiyle çok güçlü
hissediyorum. Ve MLKP 6. Kongremizin ve 2. Komünist Kadın Konferansımızın gücüyle
aşamayacağım dağ yok gibi hissediyorum.

Partinin çağrısına kulak verip kopuşumu gerçekleştirdiğimde partimizin 5. kongresi henüz açıklanmıştı.
Esaret içindeki bir yaşamla bağlarımı koparıp özgür komünist bir kadın olma yolculuğumun ilk
günleriydi. Ve o günden itibaren bana güvenip partinin kapılarını açan komutanımız Baran Serhad
sayesinde bugün bir partizanın yaşayabileceği en güzel duyguları yaşıyorum. Bir kongrenin ne demek
olduğunu, hele ki böylesi bir süreçte ne anlama geldiğini biliyorum. Çırılçıplak girdim partinin
kapısından, ateşten ve bedelden dikiliyor gömleğim. 6 kongremizin cüretini kuşanıyorum.

Yoldaşlar

Şehit düşmemiş olsaydı öyle ayaklarımı yere sapasağlam dikerek götürecektim mektubumu. Belki
bir çok kez söylediği gibi bu kez de “cevabını pratiğinde ver” diyecekti. Ya da ben mektubu yazma
aşamasında kendimi hep buna hazırlamıştım. Bu mektubu ilk okuyacak olan olamaması, onun eliyle
sizlere ulaşamamak... İçimde yarım kalmışlığın bir yanı bu belki de. Baran yoldaşın okuyacağı
mektuplar yazamamak, onun düzelteceği yazılar yazamamak, ilk onun haberdar olacağı duygulara
kapılamamak, düşlerimi ağız dolusu taşıyamamak ona.

Hakkım yok biliyorum. Ne tasfiye süreçleri gördüm, ne sayısız ihanetler, ne zindanda kaldım, ne de
bitmek bilmez işkencelere değdi ömrüm. Parti için çok az şey yaptım. Bahsi geçen zor zamanlar bunlar
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mı? Henüz yolun çok başındayım. Bir elimin parmağını geçmez O’nu tanıdığım yılların sayısı. Baran
yoldaşla çeyrek asrı yürüyen yoldaşlar, bu iradeyi birlikte vareden yoldaşlar, işkencede yaralarına gül
ağacı diken yoldaşlar, sayısız zorluktan, muharebeden, riskli dönemeçlerden el ele geçen yoldaşlar
vardır muhakkak. Benim hakkım yok canımın yandığını demeye, ‘ah’ demek şurada dursun bir saniye
bile durup beklemeye hakkım yok. Yine de kalbim ve beynim ve her bir hücremde bir ateş yanıyor.
Sızısını hissetmemek mümkün değil. Soluğumda bile duyuyorum bu ateşin kokusunu.

Bu ateş Baran Serhad’ın yüreklerimizde büyüttüğü ateş. Bu ateş onun dört bir tarafa savurmamızı,
harlamamızı istediği ateş. Bu ateş devrimin ateşi! Bu ateş partimizin meşalesi! Ve ben beynimin
içinde kalbimin her bir vuruşunda hissettiğim bu ateşi bedenim dört bir yanında düşlüyorum. Bir alev
topu olmak istiyorum. Yoldaşın intikamını almak için, bu ateşi olabildiğince uzak, olabildiğince çok,
olabildiğince coşkulu yaymak için fedaileşmek istiyorum. Ve bu ateşin çağrısıyla çıldırasıya merak
ediyorum yarını. Savaşın geleceğini, birleşik devrimin nasıl olacağını, bölgeyi, evet tüm cihanı ve
devrimleri merak ediyorum. İçimde şu an şu dakika şehit düşme isteği ile savaşın sonunu görme
isteği arasında kıyasıya bir yarış var. Karar vermek zor. Ve bilmek imkansız. Bana sadece gözlerimi
kapatıp hayal etmek düşüyor. Düşlüyorum, en zor, en kanlı, en vahşi savaşları düşlüyorum. En ağır
acıları ve aklımın alabileceği tüm karanlıkları. Tüm bunlarla çarpışan güzellikleri, direnmenin onurunu
ve insan olmanın tüm ışıltısını. Zafer sabahını düşünüyorum, tariflemeye yetilerim el vermiyor, deli
gibi merak ediyorum o günü.

O zafer gününe yürürken belki de bize bıraktığı en büyük miras heybemde, umut ediyorum. Baran
yoldaş kadar dolu dolu bir devrimci hayat yaşamak istiyorum.

Evet şimdi değil demiştim şahadet haberini ilk duyduğumda da. Şimdi anlayamam yokluğunu. Bir
gün ben de bir yoldaşın yazısını sarıya boyayıp altına notlar ekleyecek kadar nitelikli yazabilirsem o
gün anlayacağım yokluğunu. Sınırı geçip kent üssüme ulaşır ulaşmaz anlayacağım, belki bir gün
Dersim’e kadar uzanırsa düşüm, olur ya hani zindana düşersem, işkencenin tam ortasında canımın
ağrısında anlayacağım yokluğunu. Düşmanın karşına dikilip de hesap sorunca bombalarımdan biri,
onların karagahında patlayınca anlayacağım. Şimdi değil çok erken, mesela bir Rojavalı militan
İstanbul’da eylem yapınca anlayacağım, bir feda eylemi gelince, en acılı günümüzde değil en mutlu
zamanımızda, o zafer günü anlayacağım en çok. Ve anacağım; komutanımız Baran Serhat’tı
diyeceğim. Bu fideler meyveye durunca görün siz, bir serpilip boy verelim de!

Katıldığım ilk parti tarihi dersinde birliğin karar verildiği toplantının “sinekli bir gecekonduda”
yapıldığını söylemişti. Pek çok yoldaş unutmuştur belki ama ben bu ayrıntıyı hiç unutmadım.
Duyduğum ilk anda bu partinin tarihini yazmak istedim, sinekli gecekondudan başlayan birliğin
öyküsünü. Evet bunu yapabilecek niteliğe ne zaman ulaşırım bilmiyorum. En çok okumasını
istediğim kişi, bu ilhamı sunan, o tarihin simli ayrıntısını düşlerime çakan yoldaş komutanımız Baran
Serhad, yine bilincimin şavkıyan kandili oldu. Belki tesadüftür belki ayrıntı, ama benim gibi dili
dünyaya böyle dolananı, sımsıkı sarılır bu kırıntıya bilirim. Patlamadan sonra hemen şehit düşmemiş
dediler. Bir süre, çok kısacık da olsa bir süre daha bakmış dünyaya.

Bu partinin hikayesi, o deprem adımlarıyla yaşayan, kocaman yüreğine dağları denizleri devrimleri
sığdıran büyük devrimcinin dünyaya şöyle bir son selamıyla başlayacak. Geçirdiği yıllar, tüm
tanıdıkları, düşmanları, gülüşleri ve düşleri ve yarınları ve tanıdık tanımadık tüm yoldaşları geçecek
gözünün önünden... ‘Ah be!’ diyecek belki de, ‘şimdi mi?’ diye soracak. Birgün partinin tarihini
yazacağım, Baran Serhat’la başlayacağım söze.

Yaşanacak çok şeyi almak, 6. Kongremizin ve devrim yürüyüşümüzün bedelini ödetmek istedi
düşman. Ah dedik canımız yandı. İşte bu yüzden düşmana ne yaşatacağımızı çok iyi biliyorum.
Kabusları olacağız, en rahat uykularını böleceğiz, en huzurlu şehirlerini altüst edeceğiz. Bedel
ödedik bedel ödeteceğiz. Ve bunun için çalışırken beni asla mutsuz göremeyecek düşman. Ağlarken
ya da moralsiz yakalayamayacak. İnadına coşku inadına umut dağıtacağız dünyaya. Buzkıran
olacağız. Zafere giderken o bedel kapılarından bir bir geçip dünyanın dört bir tarafına ateşi
taşıyacağız. 6. Kongremizin, yoldaşlığımızın gücüyle, soluğumuz kesilene kadar haykıracağız:

Devrimin Zaferi İçin Yaşasın MLKP!

Yağmur Zilan
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Ölümsüzleşen yoldaşların ardından yazmadım hiç. Onların
erdemlerini pratikte yaşatmanın, bize devrettikleri sosyalizm bayrağını
yere düşürmeden taşımanın en iyi yazı olduğunu düşündüm. Yazı
yazmayı beceremem.

Fakat konu, benim devrimci yaşamımda çok özel bir yeri olan, deyim
yerindeyse bugüne kadar yaşamda kalmışsam bunda büyük payı olan
ve yaşam boyunca sürekli örnek aldığım ve minnet duyduğum,
başeğmez, düşmana karşı dik duruşlu, dostlarına ve partisine umut ve
ışık olan yiğit komünist Bayram (Baran Serhat) yoldaş olunca, zor olsa
da, cümle kurmakta zorlansam da yazacağım dedim. Tabi yoldaşı
yazmak kolay değil ve ona layık bir yazı yazma kaygısı da taşıyorum.
Yazarken de cesaretimi zorlayarak acaba yanlış cümleler mi yazarım
endişesini de içimde taşıyarak yazıyorum. Bayram yoldaşı anlatabilir
miyim bilemiyorum. Yine de yazacağım.

Günlerden 23 Mart, mangada oturuyorduk. O gün televizyondan Almanya'nın Frankfurt kentindeki
Newroz kutlamasını izlemeye başlamıştık. Newroz’un Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanında
coşkulu ve kitlesel geçmesinin bizde yarattığı sevinçle TV izliyorduk. Keyifliydik tabi. İlerleyen
dakikalarda Newroz alanından yükselen, hüzne boğan ve kanımızı donduran bir anons duyduk.
“MLKP'nin başeğmez önder kadrosu Bayram Namaz (Baran Serhat) yoldaş Türk faşist devletinin
hain saldırısı sonucu ölümsüzleşti” denmişti sanki! “Ne.. ne dedi!” Belli bir süre yanımdaki yoldaşa
bakıp donup kaldım. Aynı şekilde yoldaş da bana bakıp donup kaldı. Bu anons yanlış bir anonstu,
evet evet yanlış bir anons deyip manganın içinde bir baştan bir başa kendi kendime mırıldanarak,
şuursuzca dolanmaya başladım. İçimde fırtınalar kopuyordu. Ağlamak istiyordum fakat
ağlayamıyordum. Çünkü vücudum adeta donmuştu. Yanımdaki yoldaş da aynı durumdaydı. Sonra
biraz kendimize geldiğimizde sadece arayabileceğimiz yerleri arayıp bilgi almak için çaba harcadık.
Akşam saatlerinde kahredici haberin doğruluğunu öğrendik. O an için yoldaşın katledildiği yerde
olmam gerekir düşüncesi kafamda gelip gidiyordu. İçim içimi kemiriyordu. Yoldaşla geçirdiğimiz
zaman film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyordu. Niye bu kadar erken, daha gelip seninle günler
yaşayacaktık. Gelecek güzel günler üzerinde tartışmaları yürütecektik. Ve bana, diğer yoldaşlarına,
gelecek için nasıl mücadele etmemiz gerektiğine dair eğitim verecektin.

Yoldaş, seninle geçirdiğimiz tüm zamanlarda seni hep örnek almaya çalışıyordum. Düşmana karşı
başeğmez, dik duruşun, dostlarına, yoldaşlarına umut veren, en zor durumlarda bile üreten,
örgütleyen, geliştiren ve partinin gelişimi için feda ruhunu aşılayan ve filizlendiren yoldaşım. Türkiye,
Kürdistan halklarının bu dönemde senin gibi yiğit, kahraman bir komüniste ihtiyacı olduğu bir
dönemde erken ayrılmak olur mu? Ah be Baran yoldaş. Zorunlu koşullardan dolayı 20 yıl sonra
özgür alanlarda buluştuğumuz zaman, sana sarıldığımda içimdeki umut, güven, mücadele azmi
daha da güçlendi. Ben Baran yoldaşla aynı alanlardayım. Bu kadar şaslı olamazdım. Bunu Rojava
topraklarına ayak bastığımda daha da güçlendiğimi görerek anlıyordum. Rojava'da zaman içerisinde
başta yoldaşlar olmak üzere Rojava halkı ve diğer devrimci güçler üzerindeki sempatiyi, devrimci
etkisini görmemek mümkün değildi. Partinin Serêkaniyê'de, Qamişlo'da, Kobanê'de, Hesekê'de,
Şengal'deki etkisine, enternasyonalist savaşçıların savaşçılığının gelişmesine, birleşik devrim
hareketinin geliştirilmesine katkısı örnek olmuştu.

Yüreği insan sevgisiyle dolu olan yoldaş, aynı zamanda doğaya, sanata, kültüre karşı da sevgi
doluydu. Kısacası insanlığa hizmet eden herşeye değer veriyor ve her güzel şeyi devrimin hizmetine
sokmaya çalışıyordu.

20 yıldan sonra karşılaştığımızda bana, “senden bu zaman içerisinde bir tane mektup aldım”
deyince çok utanmıştım. Bu duygularımı sezen yoldaş “bir mektup olsa da, yine de anlamlıydı”
diyerek beni o duygulardan alıkoymaya çalıştı.

Özgür alanlardan Rojava’ya doğru yola çıkmıştık. Şehit Alişer yoldaş, Baran yoldaş ve
enternasyonalist dayanışma amacıyla gelen bir yoldaşla birlikte yola koyulduk. Ben yeni gittiğim için
onlar gibi yürüyemiyordum. Hemen çantamı aldı, yükümü hafifleterek yürümemi sağladı.
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Yüreği

Yoldaş

Sevgisiyle

Çarpardı
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Yürüme esnasındaki molada biraz geçmiş zamanlardaki günlerle ilgili sohbet ettik. Yoldaşla
Ankara'daki bir eylemde birlikte polis saldırısına uğramıştık. Gazi ayaklanması başlamıştı, bizim de
Ankara'da bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Hemen bir çağrı yaptık. İşçi, memur, Alevi kitle örgütleriyle
görüştük. Bunları bir gün içerisinde yaptık. İkinci gün toplantı yaptık. Toplantıda bizim önerimiz burjuva
meclise yürümekti. Tartışmalar sonucu önerimiz kabul edildi. Çağrı metni görevini aldık. Radyolarda
çağrı yapmak için konuşma yaptık. Sabah Kızılay Meydanı'nda eyleme başlama kararı alındı.
Sabahleyin yaklaşık on bin kişi toplandı. Sloganlarla eylem başladı. Fakat polis meclise giden tüm yolları
kapatmıştı. Bunun üzerine eylem komitesi temsilcilerinden biri polisle yaptığı görüşme sonrası, polisin
barikatı yüz metre geriye çekmesi karşılığında, kitlenin yürümesini durdurmaya çalışıyordu. Fakat,
kitlenin kararlı kesimi yürümek istiyordu. Bunun üzerine polis saldırdı. Kitle polise taşlarla saldırıya geçti.
Polis azgınca saldırıya geçti. Bu saldırıda polisler beni hedef seçerek, iyice kuşatmışlardı o arada.
Baran yoldaş beni polisin elinde almaya çalışırken polis Baran yoldaşa yöneldi. Baran yoldaşın kafası
yarılmıştı. İkimiz de hastaneye kaldırıldık. Her tarafımız yara bere içindeydi ama aldırmamıştık.

1 Mayıs 1996’da Kadıköy'de yine birlikte polis saldırısına uğramıştık. Molada buna benzer
anılarımızı paylaşmıştık.

Bu bana çok güzel duygular yaşatmıştı. Sanki yeniden doğmuştum. Yoldaşın yanında hep huzur
buluyordum. Yoldaş hatalara karşı da amansız mücadele eder ve mutlaka hataların düzeltilmesini
sağlamaya çalışırdı. Eleştirileri sert fakat eğiticiydi.

Yoldaşla paylaştığım zaman içerisinde, hep mütevaziydi, güleç yüzlüydü, herkese hak ettiği kadar
değer verirdi. Yoldaşlara espri yaparken bile, esprilerinde eğitici bir yan görülebilirdi.

Yüreği yoldaş sevgisiyle çarpar, bu sevgisini yoldaşları eğitmeye yöneltir, devrimci sevgiyle
donatırdı. Baran yoldaşın sevgisi yoldaşları parti sevgisiyle pekiştirirdi.

Sedat Bugün
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Baran Gibi Yaşamak
Yağmur akıp gider derelere
derelerde durmaz, yeşerir yaşam

Senin olduğun yerde,
yaşam
yıkılmaz bir güç,
Senin olduğun yerde,
yaşam
felsefenin inceliği.

Sözünde kendince birşey bulur insan
derinliğin köşesinden
bilinmeyen akıl
şaşkınlıkta birinin gözleri
ışıldar.

Toprağı kendine görmeyene
“bu toprak senindir’’ der,
Dilini kulaklardan saklayana
“sen konuşursan var olur’’ der,
Kültürüne “kültürüm” demeyene
“kendini tanı ve tanıt’’ der!

Dilinde
hasmın kalesi düşer,
Hamlende
parçalanır kirli makinesi.

Sen varoldukça binlerce
bizimdir güneşin doğuşu,
bizimdir filizlenen yeni yaşam,
bizimdir sonsuzluğun ateşi.

Baran gibi akıp yeşeririz
yaşamın her köşesinde.

Baran gibi aklar yaşam bizi
akılla birleşiriz yaşama.

Baran gibi biliriz dilimizi
Baran gibi biliriz kimliğimizi.

Her cephede savaşmayı biliriz
Baran gibi,
Baran gibi ölmeyi biliriz
her cephede.

Baran gibi nefes veririz
düşlerimize.
Baran gibi tükenmez
özgürlüğe andımız

İlias Azad
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Parti adıyla Baran Serhat, aile adıyla Bayram Namaz yoldaş, faşist diktatör Erdoğan’ın talimatı,
mit ve kontrgerillanın organizasyonuyla aracına bomba yerleştirilerek, RojavaSerêkaniyê’de 23
Mart’ta katledildi.

Devrim ve partimiz, uçurum boylarında yaşamayı olağanlaştırmış, yılmak bilmez bir militanın,
kurucu iradesi yüksek yetkin bir örgütçünün, feda ruhu ve adanmışlığıyla örnek bir öncünün,
büyük düşlerden vazgeçmeyen iddialı bir politik savaşçının, devrimci yoldaşlığın güçlü bir
temsilcisinin, ve enternasyonalizmin coşkulu bir emekçisinin fiili katkılarından yoksun kaldı. Bunun
boşluğunu duymamak imkansız. Ne var ki, yoldaşımızın yürüttüğü mücadele, yüksekte tuttuğu
değerler, bir an bile gözünü ayırmadığı büyük devrimci hedefler ve atılım ruhu, devrime, partimize,
yoldaşlarına güç katmaya devam edecek. En zor, en imkansız anlarda ve durumlarda, kızıl bir
kılavuz olarak yol göstermeyi, esin ve kuvvet kaynağı olmayı sürdürecek.

Kardeşler!

Partimizin kurucu üyesi Bayram Namaz yoldaş, 20 Şubat 1970’de Ağrı Patnos’da dünyayla
kucaklaştı. Çocukluğu ve ilk gençliği Van’da geçti. Sömürgeciliğin inkar ve asimilasyon politikaları
ve toplumsal eşitsizlikler onun devrimciliğe yönelmesini koşulladı. Trakya’daki üniversite yılları ve
turizm şehirlerindeki inşaat işçiliği dönemi bunu pekiştirdi. O yıllarda, ulusal devrimci mücadelenin
artan etkisi Bayram yoldaşın yurtsever duygu ve düşüncelerini ayaklandırırken, politik arayışlarını
hızlandırdı. Baştan itibaren silahlı mücadelenin zorunluluğu fikrindeydi. Örgütlülüğe ilk adımını
Tekirdağ’da attı.

Siyasi polisin resmi kayıtlarına Mayıs 1990’da Çanakkale’de gözaltına alındığında girdi.
Yaklaşık bir yıl sonra Nisan 1991’de ise bu kez, İstanbul’da iki yoldaşıyla birlikte kamulaştırma
eylemine giderken, geçici olarak el konulmuş bir aracın içinde tutsak edildi. Hapishane yıllarının
ardından dosdoğru Birlik Devrimi’ne koştu. Ekim 1995’ten başlayarak pek çok kez gözaltı
saldırısına uğradı. Bunların içinden, Ekim 1995, Şubat 1997 ve Eylül 2006 gözaltılarından sonra
devrimciliğini değişik sürelerle hapishanede üretti. Baran yoldaş, Nisan 1990’dan başlayarak
tüm polis sorgularını işkencecileri inlerinde yenerek cevapladı. Mahkeme salonlarını, faşizmi,
inkarcı sömürgeciliği, kapitalizmi yargıladığı, devrimci ideallerini haykırdığı mezvilere
dönüştürdü.

Baran Serhat yoldaş, tüm bu savaşım dönemi içinde, Birlik Devrimimizin yaratmayı hedeflediği
zaferler kuşağının önder temsilcilerinden biri olarak öne çıktı. Parti çizgisinin ve parti tarzının güçlü
bir militanı oldu. Devrim nereye çağırıyorsa oraya koştu. Görev ve iş ayırımı yapmadı. Tüm
görevlerine ruhunu katmayı bildi. Kolektif etkin birey niteliğini durmaksızın güçlendirdi. Çeyrek
asırlık süre içinde, diğer görevleri dışında, değişik dönemlerde, MLKP İstanbul İl Komitesi Üyesi,
Adana İl Komitesi Sekreteri, İstanbul İl Komitesi Sekreteri, Kuzey Kürdistan Örgütü Sekreteri,
Rojava Temsilcisi, Kürdistan Örgütü Üyesi, Merkez Komitesi Üyesi ve Merkez Komitesi Yürütme
Kurulu Üyesi olarak sorumluluklar üstlendi. Tüm görevlerini, büyük bir şevkle, kararlılıkla,
ciddiyetle ve militanlıkla yürüttü. Hangisi olursa olsun, yeni bir görev, yeni bir sorumluluk onun için
devrimci savaşımı güçlendirme talimatı, fırsatı ve borcuydu. Her alanda, birikim, deney ve
yeteneklerini tüm gücüyle harekete geçirdi. Koparıp alma görüş açısı ve ruhuyla çalıştı. Yaratıcı
inisiyatifi ve öncü iradesiyle faaliyetlere zenginlik ve tempo kazandırdı.

Baran yoldaş, partimizin Kürdistanilik ve sosyalist yurtseverlik niteliğinin pratikleştirilip
derinleştirilmesinin önderiydi. Kuzey Kürdistan’ın Kawa’sı, Rojava’nın Baran’ı olarak sınırsızca
emek harcadı. Zorlu, aşılmaz gibi görünen engeller karşısında kararlılığı bir an bile eksilmedi.
İlerlemek için bir yol buldu veya yeni bir yol açmayı başardı.

Partimizin birleşik devrimci mücadele, cepheleşme ve birleşik devrimci önderlik kavrayış ve
yöneliminin öncülerinden biri olarak, Enternasyonalist Özgürlük Taburu’nun kuruluşu için ter döktü.

Zaferler Kuşağının Önder Temsilcisi
Baran Serhat Yoldaş Ölümsüzdür!

Faşist Şeflik Rejimini Ve İnkarcı Sömürgeciliği Yeneceğiz!

Açıklama
Yıl: 2019
No: 2
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HBDH’nin kuruluş sürecinin öncüleri arasında yer aldı. Gerek HBDH’nin başarısı, gerekse de
partimizin, bu başarının kazanılması yolunda etkinliğini ve özverisini yükseltmesi için kesintisiz bir
çaba, devrimci bir ısrar içinde oldu.

Kardeşler!

Devrimci iyimserliğini hiç kaybetmeyen, devrimci romantizmle dopdolu bir devrimcilik üreten
Baran Serhat yoldaş, 8 yıl hapiste tutulduğu “8 Eylül davası”nın 4 Kasım 2013 tarihindeki
duruşmasında, iddianameyi ve mahkeme savcısının mütalaasını, bir bölümü Kürtçe, bir bölümü
Türkçe 18 sayfalık bir metinle cevapladı. Kürtçe konuşmasında, Kürdistan’ın dört parçaya
bölünmüşlüğünü, inkar ve asimilasyon politikalarını, Kürt halkının ulusal mücadelesini
vurguladıktan sonra, tek tek parçalardaki durumu değerlendirdi. “Rojava’da, Batı Kürdistan’da Kürt
bölgesi kuruluyor. Bu küçük parçada büyük bir kapı açılıyor” diye haykırdı. Dövüşenleri ve bedel
ödeyenleri selamladı. Rojava devriminin Erdoğan yönetimi ve daiş ortaklığınca tehdit altında
tutulduğu zor bir dönemde söylediği bu umut dolu sözlerden dokuz ay sonra, Temmuz 2014’te
Rojava’da devrimci görevlerinin başındaydı.

Baran Serhat yoldaş, partimizin Rojava’daki savaşımının önderliğini yürüttü. Daiş’in yenilgiye
uğratılması, göç eğilimine set çekilmesi, Rojava devriminin savunulması, halkın devrime ve
kurumlarına sahip çıkması, Rojava halklarının kardeşçe demokratik birliği için tüm güç ve
yeteneklerini seferber etti. Parti taburlarının kuruluşundan, kitle çalışması örgütlerinin kuruluşuna
değin bir dizi konuda coşkulu çalışmalar yürüttü. Yönetici sorumluluklar taşıyan bir komutan
olarak, gerilla adaylarımızın ve gerillalarımızın ideolojik, politik ve askeri niteliklerinin geliştirilmesi
için çalıştı. Komutanlar yetiştirdi.

Yalnızca Rojava’nın dört bir köşesinde değil, Şengal’de de Baran Serhat yoldaşın izleri ışıldar.

Baran yoldaş, bütün bu zorlu dönemde, partimizin önderlerinden biri olarak, komünist öncünün
gelişimi için kafa emekçiliğini sürdürdü. Katıldığı Merkez Komitesi toplantılarında ve toplantı dışı
süreçlerde, düşünceleri, önerileri ve eleştirileriyle parti çizgisinin ve kararlarının güçlü, yetkin ve
yaratıcı tarzda pratikleştirilmesi, yeni sorunlara doğru çözümler üretilmesi, partinin iddialarının ve
ufkunun geliştirilmesi için emek harcadı.

Kardeşler!

Faşist politik islamcı şef Erdoğan ve onun faşist cellatlar rejiminin, Baran Serhat’ı katlederek,
yoldaşımızdan ve partimizden intikam almayı, devrimi, partimizi, birleşik mücadeleyi güçlü bir
önderlik aklından ve eyleminden yoksun bırakmayı hedeflediği aşikardır. TürkiyeKürdistan ve
bölge halklarının bu aşağılık düşmanları, aynı zamanda, bu katliamla, partimizin savaşım iradesini
zaafa uğratmayı, devrimci iddialarımızı zayıflatmayı, TürkiyeKürdistan birleşik devriminin köprüsü
olma kararlılığımızı ve bölge devrimi yönelimimizi kırmayı umut ediyorlar.

Boşuna! Partimiz işçi sınıfı ve ezilenlerin kurtuluşunun, halklarımızın özgürlük ve eşitliğinin feda
bölüğü olarak, kentlerde ve dağlarda savaşımını daha büyük bir kararlılıkla sürdürecek,
devrimcilerin ve halkımızın dökülen kanlarının hesabını sormak hattından bir milim bile
sapmayacaktır. Bu, Baran Serhat yoldaşa ve onun şahsında, devrim için toprağa düşmüş tüm
yoldaşlara ve devrimci yoldaşlara sözümüzdür. Partimiz, bir feda bölüğü olduğu kadar, bir Baran
Sehat’lar fideliğidir. O fidelik daima canlı kalacaktır.

Acımız güçlü. Fakat düşmanlarımız bilsinler ki, öfkemiz acımızdan da güçlü.

Devrimi yükselteceğiz!

23 Mart 2019

MLKP Merkez Komitesi
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