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boşa Cikarmak 

Icin Ileri! 

YENI MANEVRA 

Düzendeki sUrekli çözülme, 
evdeki hesapları bir tUrlU çar
şıdakine uymayan Evren-özal 
çetesinde bir korku ve endi
şeye yol açmış durumdadır. 

Ara seçimlerde kitlelerin Ikti
dardaki çeteye bir daha "ha
yır" demesi ve bunun zamanla
ma açısından KUrdistan'ın dl!jer 
parçalarındaki başarılı adımlara 

denk gelmesl,korkuyu biraz da
ha arttırdı. 

Diktatörlük ,endlşeslne kay 
naklık eden gelişmelerin önüne 
geçme hesabı Içindedir. Bu a
maçla, "kamçı slyasetl"nl halen 
esas tutmakla birlikte, burjuva
zinin dl!jer keslmlerlyle, özelllk
le DYP'nin sözcUIU!jünü yaptı!lı 

keslmle Ittifak Için kapıları ara
lamaya başladı. Bu durum, sö
mürüden daha fazla pay alma 
ve Demlrel 'e yönelen kısıtlama
ların kaldırılması dışında başka 

bir şey Istemeyen DYP'n in de 
yapısına uygundur. 

Dün " tencereyl k i rletenler 
bir daha yönetime gelmeyecek
lerdlr" diyen Evren, bugün De
mirel ve benzerlerının affına 

karşı olmadı!iını beyan ediyor. 
DOn " e!jer şahsım Için bir şey 
Istiyorsam namerdlm" d iyen 
Demirel de bugün Meclis'teki 
sözeOsO C lndoruk vasıtasıyla Ev
ren'e, kişilere yönelik kısıtlama

ların kaldırılması amacıyla Mec
lis'te grubu bulunan parti baş

kanlarını biraraya getirme ve 
uzlasma toplantısı düzenleme 
ça!jrısı yapıyor. Yanı dün dOndU, 
bugün bugündür. 

Kuşkusuz tUm bu olayıarın 

bir nedeni vardır; uzlaşma ve 
güç toparıama bir şeye karşı 

yapılıyor: Halk muhalefeti, özel
llkle KUrdistan ulusal demokra
tik halk muhalefeti! 

KUrdistan'da ayrı bir toplum
sal devrimci gelişmenın yaşan· 

dı!jı ve bunun, KUrdistan'ın dl
!jer parçalarındaki gelişmelerin 

Hedet: Kürdistan 
de do!jrudan etkisinde oldu!ju 
gerçe!jlnln billncinde olan fa
şist sömUrgecl diktatörlük, tum 
gücUnU bu gelişmelerı durdur
ma ve bastırma noktasında yo
Ounlaştırmak çabasındadır. Dlk
tatöriU!jUn uzlaşma ve pazarlık 

Için kapıları dl!jer burjuva ke
slmlerlne açmasının da esas ne
deni budur. 

Bu ba!jlamda ulusal-demokra
tik halk mu halefetim Ize ve onun 
zinde güçlerine önemli görevler 
düşüyor. Her türlü zorlu !la katla
narak ülkede gerçek anlamda 
ciddi bir maddi gerçekll!ie dö-
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nUşmek ve halk muhalefetine 
yön vermek, atılması gereken 
birineli ve önemli adımdır. Bun
dan hareketle ortak yanları ön 
plana çıkarmak ve kalıcı bir
likler oluşturmak, Türkiye de
mokrasi güçleriyle güç ve eylem 
blrll!llne girmek ve varolanları 

yetklnleştırmek gerekiyor. Unu
tulmamalı ki, bu görevler yerı
ne getlrlldl!ii oranda düşmanın 
oyunları bozulabilir ve bu alan
da Ileri mevziler elde edilebi
lir. 

• 
Bu Devran Onlara Kalmaz 

Türkiye asgarı ücret düşükiU
!jUnde dünya sıralamasının en alt 
basamaklarında kalmaya de
vam ederken artık TüSIAD da 
ücretler artsın (!) (liyor. Sanki 
asgari Ucretln düşük tutulması

nın sorumlusu başkalarıymıs gl
bl TüSIAD'ın asgari ücretln az
lı!iından yakınarak açıklama 

yapması neye yorumlanablllr? 
Blllndl!jl gibi 12 EylUl öncesin

de ücretierin yüksekll!jlnden ve 
ücret taleplerının astronomlkll
!jlnden dem vuranların başında 

TüSIAD geliyordu. Cuntayı ba
sından beri yönlendiren sermaye 
örgütlerinden biri de TüSIAD' 
dır. 

Darbeden sonra tekelci serma
yenın Istemlerı bir bir yerine ge
tiriliP mllyarla'ra milyarlar katı
lırken Işçilerin alım gücü yüzde 
50 oranında dUş tU. Karlarını son 
altı Yilda 56 kat artıran holding
ler oldu. 
Devlet, sUrekfl olarak tekelci ser
maye yararına mUdahalelerde 
bu lu n du; Iş yaşamına tekeller 
yararına çekidüzen verdi. 

Bu süre zarfında asgarı ücret 
zor-bela brut 41 bin 400 lira oı-

du. DISK 'In kapatıldı!iı bu ko
şullarda TüRK-I S , Işçiler aley
hine gerçekleştirilen uygulama
lara tuz -biber ekti, hatta ilk Uç 
yılda kukla hükümete bir bakan 
verdi . Açlık, yoksulluk geniş 

yıOınlarda hoşnutsuzluk yaratın

ca TüRK-I S "paçayı kurtarma" 
havllyle danısıkl ' dö!jUşe baş

ladı ve hep Işçi sınıfı kaybetti, 
lokması küçüldü. Gele gele bugü
ne gelindi. Bıçak keml!je dayan
dı ve TüRK-I S,Asgarl ücret Ko
mlsyonu'nun toplanmasını öner
di. TüSIAD da bu öneriyi des
tekledl!llnl açıkladı. Çünkü 
TüRK-I S'ln önerdi!! i oran tü
müyle kabul edilse bile -ki bu bl
le belli de!! ll- günün Ihtiyaçlarını 
karşılamaktan çok uzaktır. 

Tü RK-1 S, asgarı ücret ın enf
lasyon karşısında yaklaşık yüzde 
25 de!jer kaybettl!llnl Ileri süre
rek hükümetten liglll komisyo
nun toplanmasını Istiyor. Yüzde 
25'11k de!ler kaybı 10 bin 350 ll
ra demektir. 4 kişilik mutfak 
masrafının 100 bini aştığı günü
mUz koşullarında TüRK-I S ta
lepleri tekelci sermayeyi cesaret-

Devamı s . 5'te 
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TKP'NIN 
ULUSAL KONFERANS TEZLERINE BAKlŞ 

KÜRTLER 
"OLKESiZ BIR HALK" Ml? 

Türkiye Komünist Partisi'nin 
"TKP, 1986 Ulusal Konferansı" 
hazırlıki çlılışmaları çerçevesinde 
"TKP, ı 986 Ulusal ·Konferans 
Tezlerl" adıyla' kamuoyuna sun
duğu broşürlerde dile getirilen 
görüşler, hem Türkiye hem de 
Kürdistan komünlstlerının, dev
rımcl-demokratik güçlerının gün
demine tartışılması gereken çok 
ciddi sorunlan getirmiştir. 

Gerçi sözl<onusu tezler henüz 
konferansta tartışıtarılk son biçi
mını almış değil. Bu anlamda 
taslak niteliği taşıyorlar. Ama ö
te yandan TKP-MK'nln 6. PJe
numu'nda onaylandıkları, 5. 
Kongre'de onaylanan "Mustafa 
Suphl 100. Yıl Tezıerl" ve "TKP 
Programı" temelinde hazırlandık 
ları (bkz. Tezlerin önsözü) Için 
büyük oranda bağlayıcılık 't'aşı

dıklatından, TKP'nin pekçok 
konulara lllşkin görüş ve anlayı
şını yansıtan önemli belgelerdlr. 

"Tezler", TKP'nln, faşizme 

karşı mücadele ve demokrasi ko
nusunda, ltifakiar sorununda, sı
nıf mücadelesi, devlet ve devrım, 
Kürt ulusal sorunu, Kemalizm, 
ordu v.s gibi temel ve hayatı me
selelerdekl görüşlerinf dile getir
dikleri; TKP'yi düşünce, görüş 

ve politikalarıyla' bugünkü ve 
gelecekteki pratiğiyle en IYI 
biçimde yansıttıkları IÇin de 
üzerlerinde mutlaka durulması, 

l'le anlama geldiklerının açığa 
kavuşturulması gereken belge
Jerdlr. 

Bu lnıınçJa, elfnizdeki sayıdan 
başlııyıırak "Ulusal ·KOI'Iferans" 
gündemine sunulmak üzere ha
zırlanan "tezıer"ln blzce en çok 
çarpık ve üzerinde en çok dur
mamızı 'gerektirecek olal'llıınnı 

ele alacak, doğruluğuna Inandı
ğımız görüşler çerçevesinde de
ğerlendirmesini yapacak, eleştiri 
süzgeclnden geçlreceğlz. 

Bu yazımızı, 'TKP'nin "De
mokrasi Mücadelesi ve Kürt Hal
kı" ata başlıklı bölümde Ileri sür-· 

Plişeng :Sayfa 2 

M.CIWAN 

düğü belirlemelere ayırıyoruz. 

"üLKESI Z HALK" 

Kürt halkının, üzerinde yaşadı
ğı toprakları, yüzyıliarttır IÇinde 
zorla tutulduğu boyunduruk 
koşullarını ve' bu koşullara karşı 
verilen mücadeleyi yakından bil· 
meyen, tanımayanlar, "Konfe
rans Tezlerl"nln "Demokrasi 
Mücadelesi ve Kürt Halkı" ara
başlıklı ' bölüme gözattığınt:ıa, 

belki de son· derece tutarlı ve 
gerçekçi değerlendirme ve çö
züm önerllerının sunulduğunu 

öne süreblllrler. Diyebilirler ki 
"Tezler" Kürt ulusal sorununun 
çözümünül'l, "ancak Kürt ulusu
nun kendi kaderını tayin hakkı
nı, ayrılma, ayrı devlet kurma 
hakkını elde etmesiyle sağlana
blleceğl"nl açık açık vurgulu
yor. Bundan daha Ileri ve ger
çekçi tutum olabilir ml? 

Ama Kürt halkını, · yaşadığı 
koşullan ve mücadelesını yakın
dan taneyanıarın ·.' dikkatli bir 
gözden geçirmeleriyle görülecek
tır ki TKP'nin Kürt halkına" lllş
kin tezler!, gerçekleri saptamak
tan ziyade birtakım taktik he
sapJarıa, dört bir yana gözkırp
ma telaşı Içinde hazırlanmış ol
manın Çelişkilerini ve en geri 
tesplt~erlnl barıl'ldırıyor'. Tezler
de , hiç kuşkusuz· "Kürt ulusu
nun kendi kaderinf tayin hakkı
nı, ayrılma, ayn devlet kurma 
hakkını elde etmesi" diye bir be
lirleme var. Fakat bu "parlak" 
belirlemenın, tezlerin tümünün 

· mantığındaki gerlllğl, çelişkili 

tutumu örtbas etme amacıyla sü
rülmüş bir ella olduğu hemen 
anlaşılıyor. 

Birkez TKP tezlerl, "Kürt ulu
su" ve "Kürt halkı" gibi kavram
ıarı kullanmasına rağmen teme
linde ayrı bir ülkesi olmayan bir 
"Kürt nüfus" saptarnasıl'la daya
nıyor. TKP'ye göre (daha sonra 
üzerinde duracağımızı l)fr takım 
başka bellrlemeıerll'l yanında 

" soyut olarak Iki ayrı ülke
den ••• sözedllmesl" de gerçeklerı 
yıınsıtmfYor'. Yanı Türkiye Cum
hurıyetı sınırtan Içinde tek bir 
ülke var; o da Türklye'dl'l"' Tür
kiye Cumhuriyeti devletının bo
yunduruğu ııltırıda Türk yurdurı
oian ayn Kürdistan diye bir ülke 
yok. 

Ya ne var peki? 
" Konferans Tezler!" bunun 

cevabını çok açık t:ılr dile verı
yor: "Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu 'nun Kürt nüfusun çoğurı
lukta olduğu bölgeleri .•. " vıır. 

Böylesi bir saptamanın, art nl
yetslz, hesapsız,. gönül saflığıyla 
yapılmış masumane bir davra
nış olduğu sanıJmasın.· TKP ya
yınlannı · Yakından Izleyenler, 
pratiğini tanıyanlar, O 'nun, ken
dince geleceğe yöneJik enine-bo
yuna düşünülmüş hesaplarla sis
temli olarak böylesi bir sapta
mayı güncel tutmaya çalıştığını 
bilirler. özelllkle kimi veslleler
ıe, TKP'nin ortak açıklamalarda 
"Türkiye" ve "Türkiye Kürdis
tanı" 'kavramlarırıın' ·yanyana 
kullanılması, yil da"ülkelerlmlz" 
kavramına yer verflmesi karşısın-· 
da büyük bir öfkeye kapılmasın
dan, hatta böylesi &çıklama ya 
da bildirilerı ımzalamaktan vaz
geçmesinden haberdar oıarıJıır, 

O'nun bu tespitinin hiç de rast
gele yapılmadığını çdk IYI bilir
ler. 

TESBIT ILHAKÇILI-~A 
GöTüRüR 

Türkiye'nin boyunduruğu al
tındaki "Kürdistan" yerıne "Do
ğu", "Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgeleri" v.b. kavramlar, 
geçm (şte de Ilerici, devrimci ha
reket tarafından kullanıldı.' Hat
ta bu kavramlar, 1960-7oıı yıl
ıarın revaçta olan kavramlarıydı. 

o dönemlerde, bu tür kavram
ıann kullanılmış olması ba%ı ba
kımlardan mazur görülebilir. 
Dikkat edildiğinde genelllkle ya
sal yayın ve faaliyetlerde bu kav
ramlar kullanılıyordu. Türkiye' 
deki yasalıtr, "Kürt" ve "Kürdis
tan" sözcüklerinf yasak· saydığı 
Için yasal falllyetlerde "Kürdis
tan yerıne "Doğu" veya "Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölge
leri" kavramlarının· kullanılmıılsı 
anlaşılır bir şeydi. Hatta bugül'l 
bile Türkiye'de yasal yayınıarda 
buna rastlanması doğal sayılabl-
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ıır, ılfllayışla 'karşılanabilir. 

Ama TKP'nin tutumunun ya· 
sal bir zorunluluktan gelmedl!il. 
bu kavramı serbest Iradesi ve gö· 
nül nzasiYia' kullandı!! ı açık. 

Çünkü, TKP tılegal yayın yapı· 

yor. Tükrtye'dekl yasatar karşı
sında kendisini sınırl'artıa diye 
bir sorunu yok. Bu da TKP 
Ulusal Konferans Tezleri'nin 
KUrt halkının· a~'" bir' vatanı ola· 
rak "KUrdlstan''t redettl!llntn, 
Türkiye Cumhurıyetı devleti sı

l'llrlar'ı Içindeki topraklan tek bir 
vatan (ülke) olarak gördü!IUnün 
açık kanıtıdır.' Bugün boyundu· 
ru k altındaki KUrt halkının, 

Türk halkının' vatanındıtn ayrt o
larak kendi öz vatanının· oldu !lu· 
I'IU redetmek, Kürdistan'ın l$gal 
edilerek zorla Türkiye Cumhurı
yetı devleti sınıri'an lçTne sokul
masını, KUrt topraklarının Türk 
topraklanna 1 zorla katılmasını· 

do!jal ve meşru saymak; " artık 
Kürtlerin ayn bit topra!lı, ayrı 

bir ülkesi yok, her taraf Türkiye; 
yanı Türk vatanıdır" demek an
lamına gelir ki bu düpedüz llhak· 
çıli!la götürür. 

TORK MILLIYETÇILI~ININ 
TARIH BOYUNCA SARILDI~I 

BIR KAVRAM 

TKP'nin "Ulusal · Konferans 
Tezıerl"nln Kürt halkına lllşkin 
bölümünde şöyle bir belirleme 
var: "Tarih, emperyalizmin te· 
mel taktl!linln Türk ve Kürt hal· 
kın ı bitbirine karşı kış kırtma k, 
düşman etmeye çalışmak oldu· 
!junu gösteriyor. Onun için, bu
gün Türk ve Kürt halkının s~zcü
lerl, tarihteki olayları de!jerlen
dlrlrken de, Iki halkın blrll!llnln 
sa!llanmasına,' Iki halkın demok
ratik güçlerinin sıkıca birleşme
sine hizmet etmeyecek yorum
lardan ve yaklaşımlardan titiz
llkle kaçınmlılıdırlar." 

Bu belirlemeye katılmamak 

mümkün de!lll. Ama Insan· bu 
belirlemelerin yanında TKP'nin 
tarihteki ve bugünkü de!jerlen· 
dlrme ve tutumlarına 'bakınca, 

başkalarına ders verlrceslne kimi 
do!jrutarı kaleme düküp duraca
!lınıziı kendinizi de!jerlendlrme
ye, tarihi de!jerlendlrmeter ışı

!lında tutumunuzun neye hiz
met etti!llnl ölçmeye verseniz 
daha hayırlı bir Iş yapmış olur
sunuz dlyesi geliyor. 

En basitinden şu üzerinde dur
du!jumuz "Do!lu ve Güneydo!lu 
Anadolu bölgeleri" belirlemesi. 
Türkiye'nin son· 100·150 yıllık· 
tarihini basıt ·bir gözden geçlr· 
meyte bile bunun, Osmanlı lm
paratortu!lu'nun egemen milliye
tine özgü Tü tk m llllyetçlll
!llnln do!jup gelişmesiyle do!lru
dan lllntlll oldu!lu hemen görüle
bilir. "Do!lu ıııerl", "Do!ju Ana
dolu", "Do!lu ve Güneydo!lu A
nadolu" v.s gibi belirlemelerin 
Osmanlı i mparatorlu!lu'nun son 
dönemlerinin; ı mparatorlu!lun, 
boyunduru!lu altındaki ezilen u
lusların (Yı.inanlılar, Arnavutlar, 
Butgarlar, Ermeniler, Arap ve 
Kürtlerin) alevlenen ulusal kur
tuluş mücadeleleriyle bo!juştu

!lu dönemterin "VIIayat-1 Sltte" 
ya da"VIIayat-ı Şarklye" gibi 
kavramlarının· bl.ıgünkü söyleylşe 

dönüştürülmüş biçimlerinden 
başka bir şey olmadıklarını gör· 
rnek Için, tarihi çok Iyi bilmeye 
bile gerek yok. 

Elbette "VIIayat-1 Sltte" ya da 
"VIIayat-1 Sarklye" kavramlan 
durup dururken çıkmadı. Bu 
kavramlar 19. yüzyılın Ikinci 
yarısından Itibaren politik bir 
anıama bürünerek ııteratürde be
lirmeye başladılar. Sözkonusu 
tarihten önceki dönemlerde, 
Kürtlerin yaşadı!lı topraklara 
(zaman zaman alansal · olarak 
farklılıklar göstermekle beraber) 
Osmanlı ımparatortu!lu'nun res
mı yazışma ve belgelerinde de 
günlük yaşamda da "Kürdistan" 
denlyordu. 

Ama 19. yüzyılda bir yandan 
ezilen ulusların Osmanlı i mpa
ratorlu!lu'ndan ayrılmit mücade· 
lelerlnln kızışmasına, dl!ler yan
dan i mparatorlu!lun bu mücade· 
ıeıerl bastırmak, toprak kaybını 
önlemek Için başlattı!lı yönetl
ml büsbütün merkezlleştlrme 

"reformları"na ba!llı olarak et
nik ö!lelere dayanan kavramla
rı ortadan kaldırma çabaları yo
!lunlaştı. "Vilayat-1 Sltte" kav· 
ramı, Osmanlı ımparatorlu!lu' 
nun merkezi otorlteyl zayıflatan 
ve ulusların ayrııma mücadelele
rine elverişli zeminter oluşturan, 
belli ölçüde yöresel serbestlye 
sahip "sancak" ya da "eyalet 11 

düzeyindeki Idari bölünmeyl 
zorla, kan dökerek ortadan kal
dırıp '"vilayet" ve "llva" adıyla 
tabir edilen toplumu büsbütün 

parçalayarak do!lrudan do!jruya 
merkezi otoriteye ba!llayan uy
gulamalara koşut olarak do!jdu. 

1908'de, milliyetçi Türk parti· 
sı i ttihat ve Terakki'nin yönetl· 
me gelmesine kadar, her ne ka· 
dar , Idari bölünme Kürdistan'da 
vilayet ve llva biçiminde oluştu
rulup "VIlayet-ı Sltte" denmiş
se de, "KUrdistan" kavramı dli 
kullanılagelmlştlr. Ama Ittihat 
ve Tarakki yönetımının işbaşına 
gelmesiyle özelllkle de Iktidarı 

büsbütün eline aldı!lı Biri.ncl 
Dünya Savaşı başlangıcı yılların
da, Osmanlı ı mparııtorlu!ju ege
menll!ll altındaki toprakları 
TUrkleştlrme, Ermeni ve Kürt 
ulusal kurtuluş mücadelelerını 

yoketme siyaseti· do!jruıtusunda 
"Kürdistan" deyimi tüm resmi 
belge ve yazışmaıardan çıkarıl

dı. sonun yerine "Vilayat-1 Sar
klye" ya da "VIlayet-ı Sltte"de
ytmlerı yaygınlaŞmaya başladı. 

Birinci Dünya Savası sonunda 
Osmanlı lmparatorlu!lu'nun ye
nllerek i ttihat ve Tarakki hükü
metının düşmesiyle "VIIayat-i 
Sarklye" yanında "Kürdistan" 
deyimi yeniden kullanılmaya 

başlandı. Fakat bu kavramlar, 
Türk milliyetçilerı lle Kürt ulu
sal mücadeleelleri arıısındaki a
Yırımı dile getiren göstergeler
den biri oldu. Kürt ulusal müca
delecllerl; Kürt halkının varlı!lı· 
na ve ulusal haklarına sahip çı
kanlar "Kürdistan Teali Cemlye
tl"nl kurarlarken, bunu rede
denler, Kürdistan'ın Osmanlı e
gemenll!ll altında kalmasına, 

Kürt ulusal mücadelesının yenli
giye u!lramasına çalışanlar "Vl
layat-1 Şarkiye Müdafaa·l Hukuk 
Cemlyetl"nl kurdular. Bu ayırım 
Türkiye Kurtuluş Savaşı ve Kürt 
ulusal Isyanlarını bastırma süreci 
boyunca böyle süregeldl. Türki· 
ye Cumhuriyeti'ni kuran Kema
listlerin (yahl Türk burjuva mll
llyetçlli!llnln) Osmanlı ı mpara
torlu!lu'ndan arttakalan toprak
lara egemen olmalarıyla, "Kür
distan" tamamen yasaklanarak 
"VIIayat-1 Sarklye" deyimi ege
men kılındı. Daha sonra bu kav
ram öz Türkçeleştlrllerek "Do
!lu lllerl" oldu. cumhuriyet yö
netımı bununla da yetlnmedl 
bir kez de "co!lrafl" bölünmeye 
u!lrııtarak "Do!lu Anadolu" lle 
"Güneydo!lu Anadolu Bölgesi" 

Devamı S. 5'te 
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TÜRKiYE SALDIRI VE iŞGAL HAZlRLlGlNDA 
i ran lle Irak arastndakl savaş Irak savaşına karıştırılması ve da "i ran ve Suriye tehlikeleri" 

bUtUn acımasızlıOıyla 6. yılını da . Amerika çevik kuvvetlerının de belli ölçülerde bertaraf edile-

gerlde bırakarak devam ediyor. TOrkiye'ye çekllmesldlr. Bu cektlr. 
özelllkle son dönemde i ran'ın plan böyle gerçekleştirilecek. Böylesi bir planın uyguJanması 

büyük taaruza hazırlık yapması, i ran lle Irak arasındaki savaş TOrkiye'nin de bölgedeki çıkar

savaş bölgelerine yeni askeri bir- bugünlerde sonuçJanmak üzere- !arına denk düşüyor. 

Ilkler yerJeştlrmesl; sorunu daha dir. Iran, Irak sınırına mllyo~ Irak Kürdistanı'nda uzun yıl-
da güncelleştlrdl. Zaten sorun, lardan beri verilmekte olan ulu· 

savaş boyunca bölge ve diOer Ol· na varan asker yıllarak büyük sal mücadelenın utkuya ulaşması 

ke1ırearnın.ıngünbdaeşmlaıntadcea~ıdüştamaerudzl.un bir taaruza hazırlanıyor". Gü- Ihtimali TOrkiye'yi sürekli olarak 
,. rahatsız eden bir sorun oımuş-

başarıya ulaşması hallnde bölge- Jer•e göre , muhtemelen bu tur. Ayrıca.blr bölgenin plşmer-

d t Çıkacak yeni siyasal gelerin kontrolUnde olması, ay-
e or aya 1 taaruz sonucu nda ı k ı 

durumlardan özelllkle rahatsız- ra yen· nı zamanda TOrkiye Kürdistanı' 

lık duyan bölge ülkeleri çok 1 lecek ve TOrkiye de bu ara· nı terketmek zorunda kalanların 

yönlü bir çaba Içerisine girdiler. bu bölgeye sıOınmaJarını berabe· 
Körfez ülkelerı savaş boyunca da Işgal eylemını gerçekleş- rinde getirmiştir. Bu da TOrk 

ırak'a yaptıkları yardımları art-~ tlrecektlr. Iran birliklerı Irak yetkilllerini rahatsız eden ayrı 
tırarak sürdürürken· bir taraftan topraklannda llerlediOI bir bir sorun olarak süregelmiştir. 
1 ran •ın böylesi bir 'sar dırıyı baş- , sırada,nABD, TOrkiye'ye 'yıllar- '' Türkiye, bölgeyi Işgal etmekle 

ratmaması ıç.ın yoOun dlploma·ı dır petrol özlemi Içindeyken, böylesi sorunlardan da kurtula· 

tik tnşkllere giriyor, diOer Kerkük'te ırkdaşların var, TOrk caOı hesabını yapmaktadır. 

taraftan lran'ı destekleyen ülke- milletını onurJandırmanın fırsatı Türkiye'nin petrol gereksinme-

ler üzerinde ekonomik ve politik ı eline geçti' diyecek ve bir bağış sinin en büyük bölümünü karşıla-
yönlerden baskı kurup bu des· mahiyetinde gibi Işi gösterip yan Kerkük-Yumurtalık petrol 

teklerinden vazgeçirmeye çalı- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Jrak'a boru hattı bu bölgeden geçmek· 
şıyorlar. 1 girmesını lsteyecektlr. TOrk kuv· tedlr. Petrolün bombalandıOı 

ABD'nln, öteden beri bölge O· vetlerlnln, Irak topraklarına gir· yer olan Kerkük bu bölge Içeri· 

zerinde yaptıOı hesaplar bilin· m esinden sonra SSCB, ırak'ın slndedlr. Kerkük'ün i ran, Suriye 

mektedlr. özelllkle petrol bölge- • toprak bütünlüğünü ihlal et- ya da özelllkle Kürtlerin denetl· 

Jerlnl kontrolünde tutmak Için tl\'ilmlzl söyleyerek Türk askeri- mine geçmesi bu petroJ boru 
bir yandan ırak Kürdistanı' nın Iraktan çekilmesını Isteye· hattının durumunu tehlikeye 

nı işgal etme çabalarını sık- cek, durum gerglnleşecek, Türk düşürecektlr. Buranın Işgaliyle 

ıaştırırken, öte yandan "Çevik kuvvetlerı daha Irak'tan çekilme bu tür olasıklar ortadan kaldırıi· 

Kuvvetler"e bağlı onbinlerce den ABD, Türkiye'nin güvenliği- mış olacaktır. Son günlerde Kürt 

askerin Türkiye ve Kürdistan nı saOlama gerekçesiyle kurtarıcı pl!şmergelerln, i ran'la birlikte 

daki üslere yerleştirilmesinin ko- rolünde Çevik Kuvveti T~rkiye' Kerkük'teki petrol tesislerine 

şullarını oluşturmaya çalışıyor. , nın doğusunda daha önce altya- saidırmaları Türkiye'nin büyük 

27 Mayıs 1960 darbesi döne- pısı hazırlanmış meydanlara, tepki göstermesine ·neden ol-

m inde, MBK 'nde lstlhba· garnlzonıara yerleştlrecektlr". muş, bunu kendi çıkarlarına bir 

rat subayı olarak Güler, Plana Ilişkin bazı bllglle- saldırı olarak değerlendirmlştlr. 

görev yapan emekli albay, SHP rln Ağustos ayında gerçekleşti· Türk Dışişleri Bakanı Vahlt Ha

istanbul milletvekili Hüseyin Av- rllen hava harakatından önce JefoOJu'nun ABD'deki son geliş· 

nı Güler'in konuya Ilişkin bazı kendilerine ulaştıOını, ancak asıl meıer üzerıne kendisine soruJan 

açıklamararı 13 Ekim 1986 ta- .ı ayrıntıların harekattan sonra ele bir soruya "Durum çok önemli 

rlhli MIJrlyet gazetesinde yer al- alındıOını söyledi.AçıkJamaJarın- bir aşamadadır. Türkiye'nin cı· 

dı. Güler ,"Ağustos ayı baş ların- da,stk sık ·"bize gelen bilgiler" karları söz konusudur. Durumu 

da GüneydoOu'da 12 Türk aske- den söz etmesine rağmen "biz bir kez daha deOerıendlreceOiz" 

rinln öldürülmesiyle başlayan o- dediğiniz klmlerdlr?"sorusuna şekilnde verdiği cevaplar konu

layların Türkiye'nin 1 rak sınırları · "arkadaşlarım dır" demekle ye- ya verdikleri öneml ortaya ko

içinde bir h arakata girlşmesiyle tlndi.GüJer,bu plandan nasıl ha· yuyor. Akabinde i ran'lı yetkill

devam ettiOinl"hatırlattı.Bu o- berdar oJduOunu açıklamadı. lerle dlpromatik temaslar yoOun

layların "bUyük ve tehlikeli bir Yukarıdaki açıklamalardan da luk kazandı. i ran 'lı yetkili· 

planın başlangıcı" olduğunu lle· anlaşılacağı gibi, ABD'nin bu lerden özal'a bir mektup getlrll· 

ri süren Güler, şunları söyledi: planları, onun bölgedeki cıkarla· di. Ancak bunun mahiyeti 
"12 Türk askerının öldürülmesi rına tamamıyla uygundur. Çevik açıklanmadı. i ki ülkenin ticari i· 

eylemi aslında bir pravakasyon- kuvvetlerin Türklye"ye yerleşti· llşkllerini geliştirmekten yana 
di.ır ve dünyayı yöneten süper rllmeslyle petrol bölgesi kontra· 1 oldukları, "iürklye'nln savaş 

devletlerden birinin emir verdiOi ıe aıınacak;Körfez,SSCB'ye kar- konusundaki tarafsızrıoını sürdü; 

teröristlerin eylemidir. Amaç, şı ABD tarafından tam bir savun düreceOI"açıklamaJarıyJa yetinll· 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Iran- maya alınacak(!), aynı zaman- di. Bütün bunlar Türkiye'nin ye-
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nı gelişmeler karşısında bölgeye 
müdahaleyi göze atabllece!llnl 
gösteriyor. 

1 ran 'ın savaştan galip taraf ota
rak çıkması, 1 ran ve müttefikte
rının bölgede gUçtenmeslnl bera
berinde getirecektir. Bu durum
da Türkiye'nin bölgeyi lşgall en 
azından bu bölgenin"( ran ve su
rlye•nın" veya pilşmergelerln 
kontrolüne geçmesını engelleye
cek hesabı yapılıyor. 
Kısacası bu' planların gerek ABD 
nın ve gerekse Türkiye'nin Or
tado!ju'dakl çıkartarına uygun
tu!ju açıktır.Gellşmeler sa!ltıklı 
bir şeklide göztemtendl!llnde, 
Türkiye yöneticilerinin Irak Kür
distanı'nı Işgal e!jlllmlnde o.ı
duktarı açıkça görülecektir. Da
ha önceteri bu atanda genış çaplı 
bir operasyona glrlşmeıerl ve a
kablnde sınır bölgesine yeni as
keri birlikler göndermeterl, son 
olarak da A!justos ayında ı2 as
kerin öldürülmesını bahane ede
rek hava saldırılarına başvu rm a
ları Işgal niyetlerını daha da a
çı!ja çıkarmıştır. Ekim ayı baş
tarında VIranşehir'In güney kıs
mında, sınır bölgeterını kapsa
yan "Fırat-86" tatbikatı yapii
dı. Bu tatbikatın amacı, 
bir taraftan KUrt halkını slndlrlp 
gözda!jı vermek Iken dl!jer taraf
tan Suriye'ye gözda!jı verip 
muhtemel gelişmeler karşısında 
hazırlıktı olmaktır. Ayrıca Irak 
sınırı özel birliklerce takviye e
dilmiş. Bütün sınır mıntıkası 
"Askeri Bölge" durumuna geti
rilmiştir. 1 ran'ın nihai saldırıya 
hazırlanması, peşmergeterin elde 
ettikteri başarıtarla yeni mevzi
teri ele geçirmeteri lle Türk hü
kümetinin bölgede yaptı!lf ha
zırtıktarın aynı döneme denk 
düşmesi düşündürücüdür. 

Türk yetkilllerinin böylesi bir 
müdahaleye bazı "haklı" gerek
çeter bulmaları elbette gerekli
dir. Yoksa durup dururken Irak 
Kürdistanı'nı Işgal etmeterinin 
"meşruiyeti" konus\lnda ne dış 
dünyayı ne de kendi kamuoyla
rını Ikna edebilirler. Zaman za
man yapılan bazı eylemterin 
1 rak Kürdistanı'nda üstlenen "bö 
lücUier"ce yapıtdı!jı yaygarası da 
ha önceki Iki operasyonda da 
kullanılmıştır. "Sıcak takiP" adı 
altında bölgeye girip Işgal etme 
onıar tarafından önemli bir 
"meşru" eylem olarak gösterır-

meye çalışılıyor. 1 ran'ın, lrak'a 
girmesiyle beraber, Kerkük'te 
yaşayan ırkdaşlarını "koruma 
ve kollama" gerekçesi kullanıla
bllecek ayrı bir neden olabilir. 
"Bölgedeki hayatı çıkarlarını gü
vence altına alma", Kerkük-Yu
murtalık petrol boru hattını ko
ruma bahanesi de ayrıca kulla
nabilecekleri gerekçeler olabilir. 
Yaşanıtan süreçte bunlardan yal
nız biri veya tümü birlikte öne 
çıkarıtıp 1 rak Kürdistanı'nın Iş
gal gerekçesi yapiiabiiir. 

üzerinde bir çok hesap ve 
plantar yapılan bölgede bu geliş
meter olurken, bölgenin esas sa
klnlerlnln tavrı ne olmatıdır, dl
!jer bir deyişle bu oyu n tar nasıl 
bir yol lztenerek boşa çıkariia
biiir, do!jacak yeni siyasal du
rumlarda Kürt halkının çıkarları 
nasıl korunacaktır? 
Şu bir kere açıktır ki, bir bü

tün olarak ulusat demokratik 
muhalefetin durumu; böylesi 
planıarı boşa çıkaracak, do!jabl
tecek yeni siyasal gelişmelerı le
himize çevirebilecek durumda 
de!jlldlr. En büyük sorunumuz 
düşmanın karşısında birleşik bir 
muhalefet gücü otuşturmamış ol 
mamızdır. Dört parçadaki ulusal 
demokratik güçter arasındaki so
runların hala çözüme kavuşturu
lamaması, su ve ekmek kadar ge
rekli olan güç ve eylem birlikleri 
ve cepheterin oluşturulamaması, 
dört parçada ayrı ayrı yürütülen 

ulusat demokratik muhalefter a
rasında koordlneyJ sa!jlayacak 
bir ulusal otoritenin oluşturula
maması en bUyük sorun otarak 
önemını tüm yakıcıtı!jıyta sürdü
rüyor. önümUzdeki süreçte, bu 
soruntarımızı biran önce çözüme 
utaştırmamız tüm yurtseverlerin 
birinci derecede görevi atmakta
dır. Bu nedenlerden ötürü ulusal 
demokratik güçter arasında var 
olan sorunların çözüme kavuştu
rulması, her parçanın koşulları
na denk düşen ulusal demokra
tik güç ve eylem birlikleri ve 
cephelerin kurulması do!jruttu
sundakl çabalar yo!junlaştırıt

malıdır.Di!jer taraftan sömürgecı 
ülkelerin Ilerici güçleriyle var o
lan güç ve eylem birliklerini da
ha da güçlendirmeliyiz ki ortak 
düşmana karşı ortak eylemlerf
miz daha katıcı sonuçlara vara
bllsln. Sömürgecilerin bir bütün 
otarak saldırılarına karşı, parça
lardaki muhalefetteri koordine 
edip soru nı arı çüzebllecek, sınır
ları ve sorumlu lu ki arı belli bir 
merkezi otorlteyl oluşturma gö
revi yaşanıtan süreçte ekslkll!jlnl 
daha da hlsetlrdl. Yu karda kısa
ca de!:ilnmeye çalıştı!jım bu 
problemlerimiz çözüme kavuş

turuldu!ju ölçüde hedeflere de 
yaktaşılacaktır. 

23. Ekim ı 986 
ALICAN -VAN 

KÜRTLER .. üLKESIZ BIR HALK" MI ? 
Baştarafı s. 3'te 

kavramtarını yerleştirdi. Şimdi 
TKP de aynı tutumu takınarak, 
aynı yolu Izleyerek "Kürdistan" 
denen ayrı bil" ülke yok diyor. 
Bu mudur tarihten ders atarak 
"Iki halkın demokratik güçlerı
nin sıkıca birleşmesine hizmet 
edecek yorum" ve de!jerlendlr
me? Bu tutum Iki halk arasında 
oluşabilecek güven ve ortak mü
cadeleyi baltalamaya hizmet e
decek bir tutumdur. Çünkü açık 

söylemek gerekirse Kürt halkı, 
Kürt ulusal kurtuluşçuları ve 
Kürt komünistleri bu tutumda 
Ittihat ve Tarakklcllerln, Kema
listterin Kürdlstan'ı boyunduruk 
altında tutmak Için takındıkları 
tutumu görüyor. TKP'ye öyle 
bakmasa da bizzat tutumun ken
disinde "kuzu postuna b0rün
müş kurdu" görüyor. 

(DEVAM EDECEK) 

BU DEVRAN ONLARA KALMAZ : 
Baştarafı S. ı 'de 

tendirlyor. 
Çüzüm, tekelci sermayeye iyi 

bir "devran" yaşatan faşist dlk
tatörlü!jü YiklP onların devranı-

na son vermek; günümüz koşut
larına uygun ücretleri sa!jlayabll
mektlr. Bu devran onlara kalmaz~ 

• 
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Bir Öğretim Yılı Başında: 

Sömürgeci Diktatörlüğün 
Eğitim· ltfanzarası 

Newzat ARYAN 
lik ve orta ö!jretlmde 80-90 

kişilik sınıflar, onbinlerce ö!jret
men acı!lı, depo ve tuvaletlerden 
bozma binlerce "dersllk", kitap 
kuyru!lu ve yüksek ö!jrenlmde 
dlktatöriU!Iün 6 yıllık faşist uy
gulamalarına karşı gençll!jln 
toplu eylemlerının damgasını ta
şıyan yenı bir ö!jretlm yılı başla
dı. ö!lretlm yılının daha bu Ilk 
aylarında, sömürgecl e!jltlm sis
teminin çürümüşiU!jü tüm çıplak 
lı!lıyla gözler önünde.Bu alanda
ki soru nların her geçen yıl daha 
da karmaşıklaştı!lı,geçmlştekl 
sorunlara yenllerının eklendl!il, 
bu sorunları sömürgecl devletin 
çözemlyece!ll kanısı yavaş yavaş 
toplumda yer ediyor. 

Bu ö!jretim yılının başlamasıy
la birlikte ulaşım, okul, ö!lret
men, arac-gereç sorunları, e!ll
tlm ve ö!jretlmln ıcerl!ll ve bl
çimi daha çok tartışılıt ol
du. özelllkle büyük şehirlerde 
otobüs ve kitap kuyru ki arı çeki
lemez durumda. Bu, sömürgecl 
devletin her alanda olduğu gibi 
bu alanda da ,ö!jrencllerl okul
lara taşıyamayacak, onlara kitap 
sa!llayamayacak kadar çürüdü
!lünün somut bir kanıtıdır. 

SINIF Ml, ŞEHIR Içi OTOBüS 
Mü? 

Bu yıl, Ilk ve orta 
öğretirnde 10 milyon ö!lrencl ve 
360 bin ö!jretmen bulunuyor. 
Bu 10 milyon ö!jrenclden 7 mil
yonu ilkokullardadır. Bunların 
da 1,5 milyonu bu yıl kaydedil
di. Buna karşılık geçen yıl Ilk
okullardan mezun olan çocuk 
sayısı kaydedllenlerln yarısından 
azdır. Peki, nüfus artışına para
lel olarak artan Ilkokul çağında
ki çocuk sayısını karşılayacak 

kadar okul da yapılmadığına ve 
yeni öğretmen aıınmadığına gö
re yenı kayedilen bu çocuklar 
nereye yerleştirildi? 

Işte bu cocukların bir 
bölümü tuvalet , depo ve 
işiikierden bozma "ders-
llk"lere yerleştlrlllrken, geri ka
lanlar da -sınıfların kontenjanları 
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cocukların ayakta duracakları 
kadar artırılarak eski sınıfiara 

yerleştirildi. Böylece sınıfların 

ö!lrencl sayısı 80 - 90 kişiyi 
buldu. Bu halleriyle sınıflar, tam 
da şehir-ıcı otobüslerine benzl
yor.Böylesı kalabalık sınıflarda 
bırakalım öğretmenierin daha 
yararlı olmaları Için öğrencileri
ni her yönüyle tanımalarını, bel
ki de bir yıl IÇinde bunların 

adlarını öğrenmelerı bile olanak
sızdır. 

"OKULUNU KENDIN YAP 
CEZAEVIYEKARAKOLU 

BIZ YAPALlM" 

1985 Ekim ayında yapılan nü
fus sayımının sonucları bu ay a
çıklandı. Bu istatistiklere göre, 
1980-85 yılları arası yıllık nüfus 
artış oranı Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı için ortalama yUzde 
24,88'dir. 1 statlstlk sonuçların
da "Do!ju ve Güneydo!lu" ola
rak adlandırılan Türkiye Kürdis
tanı'nda ise bu oran yüzde 39,96 
dır.Son beş yıl Içinde yapılan ce· 
zaevlerl, karakollar, subay ve po
lls lo]manlarının sayıları Incelen
diğinde, bu; nüfus artışını karşı
layacak kadar, hatta daha faz
ladır. Son altı yıllık
sürede "okuJunu kendin yap" 
kampanyası lle okul yapımı "ha
yırsever vatandaşlar"a bırakıldı. 

Çeşitli holdinglerin başları olan 
bazı "hayırsever vatandaşlar" da 
sembolik bir kaç okul yaparak 
hem milyarlarca vergi bağışıklı!lı 
hakkı kazandılar, hem de Kon
sey üyelerinin direk övgüleriyle 
"halkı seven .. IŞ adamları olarak 
kitlelere lanse edildiler. Dl!ler 
yandan devlet, Kürdistanı; ceza
evi, karakol, subay ve polis lo]
manları yapılan bir şantlyeye 

çevirdi. Böylece, "okulunu ken
din yap" kampanyası, pratikte 
"okulunu kendin yap,cezaevl ve 
karakolu biz yapalım" kampan
yasına dönüştü. 

Dlktatörlü!lün bu mantı!lı so
nucu, bu yıl 500 binden fazla 
Ilkokul ca!lındakl çocuk okula 
başlayamadı. Bunların 330 bini 

Türkiye Kürdistanı'ndakl 19 ıı

dedlr. Bu lllerin başında da 85 
bin 75 çocukla Adıyaman, 43 
bin 805 çocukla Van ve 39 bin 
607 çocukla Diyarbakır geliyor. 

Bu rakamlar, sömürgecl devle
tin Kürt çocuklarının alfabeyl 
ö!lrenmelerlnden bile ne denli 
korktuğunun bir göstergesidir. 
Yüzyıllardan beri uygulanan a
slmlasyoncu e!jltlm politikasının 
onlar tarafından Istenen sonuca 
ulaşamayaca!jının da bir kanı

tıdır bu rakamlar. 
Sömürgecl Türk devleti, tarih 

boyunca,Kürt halkını hem asimi
lasyon yöntemiyle, hem de fiili 
askeri saldırılarla yoketme poli
tikasını Izlemiştir. Belirli dö
nemlerin koşullarına göre bazen 
aslmlasyona, bazen fiili askeri 
saldırılara daha fazla a!lırlık verı
liyor ve bazen de Ikisine aynı o
randa baş vuruluyor. Son altı 

yılda Kürt halkına yönelik soy
kırım politikası daha da sertleş
ti. Hatta Kürdistan 'ın çeş lt ll yer
lerindeki birçok okul kapatıla

rak, askeri karargahiara dünüş

türüldü.Köy okulları, Işkence 

merkezleri haline getlrlldller. 

FIZIK, KIMYA, MATAMATlK 
KITABI YOK: TARIH,AHLAK, 

DINDERSI KITABI ÇOK 

"Matamatlk kitaplarına da A
tatürkçülük monte ediliyor" gibi 
haberler basında da yer aldıktan 
sonra, artık uzun uzadıya kitap
ların ıcerl!ll üzerinde durmaya 
gerek var m ı? 

Bu yıl kitap kuyrukları cadde
lere sı!jmaz oldu. özelllkle fen 
bilimleri ve matamatik dersleri ı
le liglll kitapları bulmak mucize
dir. Buna karşılık, diktatörlüğün 
ırkçı, şoven e!jltlm politikasının 
direk taşıyıcısı olan tarih, ahlak 
ve Türkçe dersleriyle Ilgili kitap
ları tüm kltapçılarda bolca bul
mak mümkündür. Bu bile dlkta
törlü!jün fen billmlerini ne denli 
önemsedl!llnl ortaya koymuyor 
mu? 

372 BIN öGRETMEN 
YAŞAMININ EN ZOR 

KOŞULLARINI YAŞlYOR 

42 bin 951'1 ortaokullarda, 50 
bin 577'sl genel llselerde,27 bin 
714'ü çeşitli teknik llselerde, ll 
bin 48'i ımamhatip liselerinde, 
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218 bini likokullarda ve 22 bln'l 
de üniversite ve yüksekokularda 
olmak Uzere toplam 372 bin ö!l
retmen veya ö!jretlm görevlisi 
yaşamın en zor koşullarını yaşı
yor. 

50-70 bin lira ( 23 Eyıuı,cum
hurlyet) arasında de!jlşen maaş
la, ö!jretmenler ev kiralarını bile 
ödeyememektedlrler. 

ö!jretmenlerln örgütlenmelerı 

uzerlndekl yasak sürüyor. ö!jret
menlerın saygın yı!jın örgütü 
TöB-DER hala kapalıdır. TUm 
bu yasaklara, baskılara ra!jmen, 
ö!jretmenlerlmlz; geçmişteki 

demokratik ö!lretmen hareketı

nın m Irasına da sahip çıkarak 

yenı dönemın özelllkle örgütlen
me planındl)kl sorunlarına çö
züm getirmek Için yo!jun kıpır
damalar lçlndedlrler.Bu, ö!jret
menlerlmlzln gelecekteki müca
delesi Için önemlldlr.Bu ö!jretım 
yılı, ö!lretmenıerımızın örgüt
lenme do!jrultusunda bazı ola
nakları de!jerlendlrece!jl bir yıl 

olmalıdır. 

YöK DOZENINE KARŞI 
SULTANAHMET DI RENJ ŞI 

Geçen Peşeng sayılarında da 
sık sık de!jlnlldl!jl glbi,YöK'ün 
beyin Yıkama faaliyetlerının sür
d(JrJ!JdU!jü,Unlverslte gencll!ll üze
rinde polis saldmlarının tum şid
detiyle devam etti !ll, V öK 'Un 
44. maddesinin binlerce ö!jren
clnln kaydının silinmesine gerek
çe gösterlldl!il koşullarda, yenı 

ö!jretım yılı gençll!jln yı!lın ey
lemleriyle açıldı.! stanbul-Sultan
ahmet'te üniversite gençll!jlnln o
turma eylemi, dlktatörlü!jün üni
versite alanındaki uzantısı olan 
YöK sıstemıne karşı gencll!lln 
direniş bayra!lını actı!lının bir 
lfadesldlr.Bu eyıem de bir kez 
daha gösteriyor ki ne yurtlarda
ki kışla nlzamnamelerl,n• anfill 
polis kordonları,ne gençlik der
nekleri üzerindeki faşist baskılar 
gençll!jl uysallaştıramaz.ö!jre

tlm yılının başında başlayan bu 
yı!jın eyıeml,ünlverslte alanında 

gelecekteki örgütlü yı!lınsaı mü
cadelenin kıvılcımlarını taşıyor. 

SORUNLARlN KöKLü 
ÇöZüMü ULUSAL 

DEMOKRATIK HALK 
DEVRIMIYLE MüMKüNOOR 

ö!lretım yılının ilk aylarındaki 

bu gelişmeler ve anasınıflarından 
Unlversıteye dek tüm e!jıtım-ö!j
retlm kurumlarının Içinde bu
lundu!ju manzara, sömOrgecl 
devletin bu alandaki yozlu!ju
nun göstergesidir .Bu alandaki 
bunaıım,ülkelerlmlzde kökiU dö
nOşümler gerçekleşmeden glderl
lemeyecek denli şlddetlldlr. 

Yani Kürdistan'da ulusal demok
ratik halk devrimi gerçekleşme
den Kürt cocuklarının ve genc
lerının e!lltlm-ö!jretlm sorunla-

rına köklü çözümler getırııemez. 
Aynı şey TOrkiye Için de geçerli 
dir; TOrkiye'de mevcut dOzeni 
kökten de!jlştlrecek bir devrım 
gerçe-kleşmeden bu alandaki so
runlar çözülemez. öyleyse, !11-
kelerlmlzln devrimleri önOnde 
en bOyük engel olan faşist dlkta
törlü!IO, yıkma mOcadeleslyle bu 
alandaki demokratik talepler 
do!jrultusundakl mücadeleyi blr
le$tlrmek zorundayız. • 

Milislel' Kan Kustul'uyol' 
SömOrgecl faşist dlktatörlü

!jün silah ve maaş vererek o
ıuşturdu!ju "köy koruyucuları" 
nın Işlediklerı cinayetlere yenı 
bir halka daha eklendi. 

Sllrt'e ba!jlı Baykan Ilcesinin 
KI kan köyünde oturan yurtsever 
bir köylü, komşu köylerden 
Dodan ve Çlre'nln "köy koru
cuları" tarafından, köyüne gl
derken pusuya düşUrUlerek kat
ledlldl. 

Katıedilen yurtsever köylünün 
daha önceden maruz kaldı!lı 

uygulamalar düşünüldü!jünde, 

kahpece kurulan pusunun "köy 
korucuları"nın keyfi bir 
uygulaması olmadı!lı açıktır. 

Çünkü katledilen yurtseverin 
evi de bir süre önce "bölücO
Iere yardım ediyor" bahanesiyle 
jandarma ve "köy korucuları" 

tarafından yakıldı; tehditlerle 
sindirirnek Istendi. Amac bellly
dl. Bu yolda teslimiyet ve Iş-

KOZLUK: 
Sindil'me 

Son bir kaç haftadır Kozluk'ta 
12 Eylül darbesinden sonra göz
altına aıınan,tutuklanan veya ve
rilen cezayı bitirip hapishaneden 
çıkan lar karakoliara ça!jrılıp Im
zaiarı alınıyor,özeı hazırlanan fiş 

ler dolduruluyor.Kozluk dışına 
cıkmaları hallnde karakoliara ha 
ber vermelerı gere!jlnln de bellr
tlldi!jl uygulama sözkonusu kişl
lere göre, ıs gün veya ı ay arayla 
karakoliara gitme zorunlulu!ju
nu da getiriyor. 

Bu uygulamanın dikkat edilme
si gereken yönü,darbeden sonra 
karakoliara düşen herkesi kapsa
masıdır.Yanl uygulama, "zorunlu 
gözetım" altında olanlarla sınırlı 
de!jii.Gercı lik etapta bakıldı!lın
da tüm "eski sucıuıarı"kapsıyor, 
ama özUnde,devrlmcl demokrat, 
yurtsever ve anti-faşist Insanlara 
yöneliktir. 

birilkellik dayatılmak Isteniyor •. 
du.Hele sömürgecilerin Klkan'ı 

Istedikleri teslimiyet batakll!lına 
çekememelerl, duyarlı veya 
daha temkinli köylülerin boy. 
hedefi olmasına yoıactı. Hatta 
Klkan köyUndeki "korucular"ın 
bile silahlarını aldılar. 

Bu nedenledir ki sözkonusu 
köyü, dl!jer köylerln "koru
cuları" vasıtasıyla "yola getir
mek" Istediler. Son oıarak ku
rulan pusu da bunun bir parça
sıdır. 

Benzerı uygulamaların başka 

yerlerde de yaşandı!lı zaman za
man acı!la çıktı, deşifre edildi. 

Sömürgecilerin ve onla-
rın yerli lşbirllkçllerln in tüm ça
baları ve provakasyonları, daya
tılan ihanet ve teslimiyet! sa!jla
maya yetmlyecektır. Halkımızın 
tarihi, bu gerçe!jln önemli bir 
göstergesidir. 

,So_reş ASKERI 

ve Yıldlt'ma 
Açıktır ki sömürgeci faşist dik

tatörlük böylesi sindirme ve yıl
dırma uygulamaıarıyla teslimi
yet ve giderek lhaneti de yaygın
laştırmak lstlyor.Karakollara 
ca!lrılan insanlardan sadece Imza 
lstenmedl!jl düşünüldü!jünde a
macın çok yönlülü!jü daha da a
cı!la Cıkıyor.Zayıf Iradeli insanla 
rın muhblrllk ve lşbirlikçill!jln 

. dl!ler biçimlerine çekilmek iste n 
di!! i ve lstenece!jl de açıktır. 

Sömürgecl düşmanın amaçları
nı kursa!jında bırakmak Için bu 
amacıara alet edilmek Istenen ki 
şiieri uyarmak,namusıu,dürüst In 
sanların tuza !la düşmeıerin ı en
gellemek Için gereken tüm yolla
ra başvurmak gerekiyor. 

Ekim 1986 
Behzat Gernas 
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Zehir/i Hatiyenin Ayrı Dili 
"Bugün Türkiye'de çalışkan 

bir Insan Icin, para kazanmak gl
bl bir şey olmaz. Namusu lle pa
ra kazanmamak gibi bir şey ka
bul etmiyorum ... Yanı ben ıste
yen her Insanın kafasını Qalıştı
rıp, Türkiye gibi bir ülkede çok 
rahat ve helallnden para kazana
ca!jına Inanıyorum." 
Başbakanlık danışmaı ve öz

da!jlar olayının "zehlrll haflye" 
si Adnan Kahvecl, bu sözleri, 
HUrlyet gazetesinin 21-22 Eylül 
1986 tarihli sayılarında yayınıa
nan "Pazar Sohbetl"nde söylü
yor. Emin Çölaşan 'ın rüşvet, 
yolsuzluk, hayall Ihracat, "meç
hul" Iş ortakları, sayıları 100'0 
aşan fonların durumu vb. konu
larındaki çarpıcı sorularına ge
nellikle kaçarnaklı cevaplar ve
ren Kahvecl,bol bol yalan ve 
demagojlye baş vuruyor,konuıa
rı saptırmaya çalışıyor. 

Kahvecl rüşvet, yolsuzluk vb. 
konulara lllşkin olarak bir taraf-

ERZURUM: 

tan "belge" Isterken öte yandan 
da "ltlraf"larda bulunuyor. Rüş
vet ve yolsuzluk yok dlyemlyor. 
''Yanı sızın yönetiminizde her
kes dUrüst ve namuslu mu" so
rusuna "evet" dlyemlyor; soru
yu başka yerlere çekiyor. Ba
kanların nüfuzlarını kötüye kul
lanıp kullanmadıklarına lllşkin 
soruya yanıt olarak "kullanmı

yorlar" dlyemlyor; belge Isti
yor. Rüşvet de"belge" karşılı!ıı 
verilmez denlllnce suspus olu
yor. 

Yüzmilyonlara varan krediler
deki usulsUziUklerln perde arka
sına lllşkin soruya, cevap olarak 
geçmişte kredilerin geri aıınama
dı!jını bugün Ise yüksek faiziyle 
alındı!jını söylüyor. "Şirketlerin 
batması"nı da buna ba!jlıyor. 
Kahvecl, Işçi, memur ve emekll
lerin durumunda Iyileşme oldu
!junu belirterek, asgarı ücretle, 
sözde dört katlı ev dikmenın 
"sırıarı"nı anlatıyor ve "pazar 

• 
GlJrünen KlJy Klavuz Istemez 

özal Erzurum'da da umdu!ju
nu bulamadı. Son günlerde sık 
sık 'yuhlamaıarla,protestolarla 
karşılaşan özal 20 Ekim 1986 
günü Erzurum'da konuşurken 
bir yandan burjuva muhalefete 
sataştı öte yandan da halka yö
nelik boş vaatlerde bulundu; ya
lan ve demagojllere başvurdu. 
Halkın "fabrika Isteriz" şek

linde slogan atmasına verdi!jl ce
vapta, özal; "bana ltimat edin. 
Erzurum'a bir şey yapaca
!jım, ama akıllıca.Çünkü bu 
Işleri Iyi bilirim, Iyi blldl!jlml siz 
de bilirsiniz. Dünya da bilir. 
Yani fabrika yapmak, memleket 
ekonomisini kalkındırmak, bun
ları Iyi bilirim" dedi. 

Daha seeımıerden hemen son
ra yapım calışmaları durdurulan 
Erzurum-Bingöl karayolunun, 
"yılan hikayesi" gUncelll§lnl ko
rurken "Iki yıl Içinde akıllıca bir 
teslse" başlanaca!jının söylen
mesl esasında yeni bir kandır
macadır.E§er erken seçime gldll
mezse,lkl Yil sonrasının 1988 se
çimleri düşünüldU!jünde bir taşla 
Iki kuş vururmak Isteniyor. Bl-

rlnclsl halkta yenı bir beklenti o
luşturmak, lkincisi de gösterme
lik olaca!ıı kuşku götürmez "ya
tırımı" seeımıere denk getirmek. 

Çünkü görünen köy kılavuz 

Istemez. ülkemizde ancak askeri 
üsler konulur, yeraltı ve yerüstü 
zenginlik kaynaklarının kolay
lıkla metropoJe taşınması Için 
yatınmlar yapılır. Yoksa Işsizlik, 
aclık,yoksulluk dün oldu§u gibi 
bugün de sömürgeelleri llgllen
dlrmlyor.Bunu özal da, "sa§ır 
sultan" da biliyor. 
özal'ın "Iyi becerdl!:il" şeyler 

de vardır kuşkusuz. KUrdistan'ın 
tüm zenginlikleri nasıl sömürü
lUr, Türkiye ve Kürdistan toprak
ları nasıl Dünya Bankasına Ipo
tek ettlrlllr, yerli ve uluslararası 
tekellere nasıl pazarıandırılır vb. 
gibi... 

özal hiç bübürlenmeshi ve 
"kendini öven aptaldır" özdeyi
şini kulağına küpe yapsın. ötesi
nı halkımızın ulusal ve toplum-· 
sal kurtuluş mücadelesi göstere
cektir. 

• 

sohbetl"ne "lncl"lerlyle devam 
ediyor. · 

Ne var ki Kahvecl'nln tUm ka
çamak ve saptırmalarına ra!j
men, rüşvet ve yolsuzlu!jun var
dı!ıı boyut "sohbet"ln her yerın
de anlaşılıyor. Korkut özal ve 
Ekrem Pakdemirli'nin bUyük 
mal varlıklarının nedenlerının a
çıklanması" çercevesinde veri
len "çalışkanlık" ve "kafasını 
calıştırma" fetvasından da neyin 
kastedilmek istendl!:il acıklı!ia 
kavuşturu labilir. 

Her tUrlU rüşvet, yolsuzluk ve 
namussuzlu!jun "lşbltlrlclllk", 
"calışkanlık" ve "kafasını caıış
tırma" olarak de!jerlendirlldl!jl 
günümUz koşullarında, "zehirll 
haflye"nln söyledikleri de!jerlen 
dlrlldl!:ilnde neyin kasdedlldl!jl 
ortada. Korkut özal, Arap ser
mayesiyle ıcıce "dolar kralı" ol
duysa; eski "bakanlarüstü müs
teşar", son altı yılda karını 56 
kat artıran AttIla Yu rtcu lle or
taklıklar sayesinde mllyarıarla 
oynuyorsa, bu, halkiarım ız ın an
ladı !lı ve bildiği çalışkanlık ve 
namusluluk sonucu olmadı. Bu, 
açıkcası, Kahvecl'nln "çalışkan
lık ve namusluluk" olarak lanse 

ettl!:il rüşvet, yolsuzluk ve aşırı 
sömürü sonucu gerçekleşti. ör
nekleri co!ıaltmak mümkündür. 

Bunun ötesi (yani asgarı ücret 
le dört katlı ev dikmek) "hikaye 
dir. Blllndl!ıl gibi, bu türden "hl_
kaye "leri sömUrgecl Türk tekelci 
burjuvazisi yıllardır halklarımıza 
şırınga etmek Istiyor. Zaten bu 
nedenle değilmidir ki tekelci ser
mayenin kodamanlarından V. 
Koç ve H.ömer Sabancı'nın "sı
fır"dan başlayarak "calışkanlık' 
ve "kafalarını çalıştırmak" sure
tlyle bugünkü düzeye ulaştıkları, 
temclt pllavı gibi ısıtıiiP ısıtılıp 
piyasaya sürülüyor. Sanki halkla
rımızın ezici ço!junlu!ju calış
kan olmadı!jı, kafasını calıştır
madı!:iı Icin yoksul kalmış. 

Asgari ücretln marlfetlnl geniş 
yıQınlar çok Iyi biliyor. Asgarı 
ücretlinin aldı\iı ücretle karnını 
bile doyuramadı\iı açıkken, dört 
katlı evlere sahip olması, mll
yonlarıa oynaması mümkün de
!jll. Bu nedenle "zehlrll haflye" 
nin "geclm sırları" halklarımız 
ıcın geçerli de!jll. Çünkü o "ayrı 
bir dll"le konuşuyor. 

22 Ekim 1986 
Rezan KURDI 
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IZMIR: 

Masaların 11KulaklaTJ11 Var 

Konuşulanların başkalarınca 

duyuimamasma özen gösterlldl
!llnde, sUrekli akılda tutulan ve 
beli bir kuşkuyu Ifade eden bir 
söz vardır:"Yerln kula!lı var".Bir 
söz hiç beklenmedik biçimde 
başkalarınca duyuJdu!lunda ge
nellikle aynı söz söylenir. 

zende de!llşlk yerlere yerleştiri
len dinleme aygıtlarıyla sa!llanır. 
ızmir'de "kulak"lar masanın al
tıl'ldaydı; ama başka yerıerde da
ha de!jlşlk yerlerde olabilir. 

Nerede olursa olsun, ızmir'de 
ortaya çıkan dinleme ·aygıtının 
tesadüfi olmadı!lı ve faşist dlkta
töriU!IUn bilinçli politikasının bir 
sonucu oldu!ludur.Faşlst dikta
törlük kendi yasaları çerçevesin
de kurulan derneklere de taha
mtil etmedl!llnl, en ufak bir ha-

reketlenmeden ne denli korktu
ğunu dün çıkardığı sudan hava
dan bahanelerle, bugün de dinle
me aygıtı vb. yollarla gösteriyor. 
Ve en önemıısı bu türden uygu
lamaların salt öğrenci gençliğe 
karşı kullanılmadıklarıdır. Uygu
lamaların genel Olduğu açık se
çlktlr. 

Ne var ki hiç bir uygulama gen. 
şen toplumsal muhalefeti engel
leyemeyecek. Gelişmeler daha 
duyarlı ve titiz davranmayı ge
rektiriyor ama bu hiç bir biçim
de tedirginlik ve ürkeklik yarat
mamalıdır. 

• 
Gecekondulara Ölüm 

Rejimden yana olmayan her
kesin duruma göre farklı derece
lerle de olsa "sakıncalı" görtildü
!lü koşullarda Ise "yerin kula!lı 

var" sözü daha anlam kazanır. 

Çünkü karşıda teksesllli!ll ıste

yen ve herkesin nabzını elinde 
tutmayı amaçlayan bir devlet 
var. Zaten bu nedenle de!lllmldlr 
ki yatak odalarına kadar ses din- Yalılara At 
leme aygıtlarının konuldu!lu ya- "Gecekondu yapmak Idam 

şandı dünyamızda. cezasını gerektirecek bir suçtur. 

Benzer bir olay geçenlerde Iz- Gecekondu yapan babayı Allah 

mlr'de yaşandı. Ege üniversitesi' böyle cezalandırmıştır". 21 E

ne ba!llı Tıp Fakültesi ö!lren- kim 1986 günü evleri başlarına 

cl Derne!ll'nln Yurtlar Komlsyo- yıkılan Abdulbaki Uluda!l'ın aile 

nu, 10 Ekim 1986 günü dernek sl,katledllen Iki çocu!lunun a-r

binasında toplantı yaparken "ye dından a!lıt yakarken ANAP 

rin kula!lı"nın kendilerini dinle- parlamenter! Rezzan Şahinkaya 

dl!llnden haberslzdl. Ta ki derne Işte böyle diyordu. Bayındırlık 

!le gelen bir ö!lrenclnln radyo_.' Bakanı Glray, hem olaydan son

nun FM kanalını dinlerken yurt- ra yaptı!lı açıklamada, hem de 

lar ve dernekle liglll konuşmaları 23 Ekim'de TV'de yaptı!lı ko

radyodan duymasına kadar.Söz- nuşmada "yıkım kanuna uy

konusu konuşmalar halen sür- gundur" dedi. Hatta TV'dekl 

mekte olan toplantıya lllşklndi. konuşmada gecekondunun sa!l

ö!lrencller bunun üzerıne der- lam olmadı!lını söyleyerek 

nek binasında arama yaptılar ve bunun da olayda rol oynadı!lını 

sonunda çalışma masasının altı- lma etti. özal "gecekondu yıkıl

na yerleştirilmiş bir dinleme ay- masın diye çocukları Içeri koy

gıtını buldular. ö!lrencller rad- muşlar" diyerek yıkımı dolayıı 

yodan aldıkları ses kaydınılzmlr savundu. 
Barosu 'na verdiler ve ça!lırdıkla- Açıktır ki olayın sorumlusu 

rı gazeteellere ses dinleme aygıtı- ANAP'ın elindeki Çankaya Be

Mın fotografını çektirdiler. ledlyesi ve arkasındaki hükümet-

Dernek yönetielleri dernek bl- tir. 1 n sana önem vermeyen, ge

nasının killdinl de!jlştlrdiler. ll rektl!llnde kanun savunucusu, 

Ekim günü dl!ler gazetelere ha- gerekti!llnde her türlü kanunu 

ber verip dernek binasını açtık- ayaklar altına alan anlayış, gece

larında dinleme aygıtının yerin- kondu cinayetının sorumlusu

de olmadığını tespit ettiler. Olay dur. Burjuva muhalefet partl

dernek yönetleileri tarafından, lerinden sendikalara, derneklere 

12 Ekim gül'lU SHP genel Başka- tek tek insanlara varan tepki 

nı 1 nönü'ye de anıatıl dı. 1 nönü ve ve öfke dalgasının büyümesi 

olayı parlamentoda gündeme ge- sonucu yakalanan Iki yıkım Işçi

tireceklerini söyledi. sine mal edilemez. Evet on-

Görüldüğü glbl"yerln kulağı''bl-" lar da Içerde insan olduğunu 

çim değlştireblllyor; ama amaç bile bile yıkıma giriştikleri Için 

de!llşmlyor: Konuşulanları duy- suçlandılar; ama esas suçlular 

mak. Bu bazen bir ajan, muhbir i yıkım kararı alanlar, dozerle

veya işbirlikçi aracılı!lıyla ba- ri gönderenlerin, kendilerini ın-

sanıarımızın canı pahastna sınır
sız yetkili sananlardır. 

Holdlngçilerln, Mafla babala
rının Boğaz 'daki yalılarına ard
arda af çıkarılırken yoksulun 
gecekondusu lçerdekl Insanlarla 
birlikte yerle bir ediliYor. Hayall 
lhracatçılara,kaçakçılara af çı

karılıp vurguncuların kasasına 

milyonlarca lira akıtılır

ken "garlban "ın gecekondu su 
başına Ytkılıyor. Bunun hesa
bını ergeç soracağız,sorulmaıı

dır. Bunun da yolu "gecekondu
ya ölüm yalılara af" diyen fa
şist dlktatörlüğü biran evvel 
yıkl'"l·Jktır. Gecekondu,lçinde o
turanın olmalıdır;gecekondulara 

gerekli her türlü altyapı hiz-

meti götürülmelidir. 
Halbuki Ankara Dlkmen'e 

bağlı Mürsel Mahallesi'nde otu
ran Uludağ allesine alt gece
kondunun yıktırııması olayı 

hangi açıdan alınırsa aıınsın ta
mamen bir cinayettlr. Gecekon
dunun, Tapu Slcil Muhafızlı!lın
dan alınan 18 Nisan 1985 tarih 
ve 16074 numaralı tapu tah
sis belgesi vardı. Gecekondunun 
sahibinden Istenen 200 bin li
ralık rüşvet verilmediği Için 
gecekondu yıktırlldı. 1 çerde ın

san oldu!lu billnmesine rağmen 
yıkım gerçekleştirildi• 

PEŞENGI OKU- OKUT, 
YAZI VE HABERLE 

GüÇLENDIR 
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Yalan ve Demagoji Babaları 

Reagan yönetiminin Libya ve 
Kaddafi lle liglll olarak "yanlış 
haber yayma programı" uygula
dıgının ortaya çıkması, yeni bir 
gelişme olmamakla birlikte ya
lan ve demagojllerln kaynakları 
konusunda tartışmalara yolaçtı. 

ABD Dışişler Bakanııgı•nın 
sözcülerinden Bernard Kalb'ın 
Istifasının ardından başta Ameri
ka basın-yayın organıarı olmak 
üzere uluslararası basın tekellerı 
de "yanlış haber yayma progra
mı"na lllşkin görüşlerını açık
ladılar lle kimi eleştirilerini yap
tılar. Benzerı uygulamaların Vl
·etnam, Kamboçya, Kuba ve 
benzerı ülkelere karşı da ayyuka 
çıktıgı hatırlardadır. Kandırıl
dıklarını söyleyen basın-yayın 
organları o dönemde de benzerı 
şeyler söylemişlerdi. 

Fakat Işin esasına bakıldıgında 
sorun ABD hükümetleriyle sınır
lı Cıegıı. Yalan ve demagojl, em
peryalist-kapitalist ülkelerin, em
peryalist basın tekellerinin belir
gin özelliklerinden biridir. Faşist 
dlktatörlüklerde,gerlcl, saldırgan 
hükümetlerin. Işbaşında oldugu 
ülkelerde yalan ve demagojller a
labildlgıne artar. Bu tür yöne
tlmler ülke-Içi veya 
dışındaki saldırganlıklarını bu 
yollarla savunmaya, gerekçeıen
dlrmeye çalışırlar. Afganistan, 
Kamboçya, Angola, Mozamblk 
gibi ülkelerin gerçekliğinin çar
Pıtılarak sürekli karşı-devrimci 
çetelerln desteklenmesi; anti-ko
münist, anti-Sovyet demagojile
rin boyutlandırılrnaq emperya
list-kapitalist ülkelerin denetl
mindeki basın-yayın organları
nın gündemlerinden birisidir. 
Kendi halklannın Insani duygu
larını sömürmek Için, Endonez
ya'da çekilen resimlerin Vletna
ma maledilmesinden fotomontaj 
ve hayall heberlere kadar varan 
yollara başvurulması emperya
list-kapitalist ülkelerde olağan 
olaylar haline gelmiştir. 

Emperyalist tekellerin bu yön
deki çalışmaları kitlelerin yanlış 
amaçlar doğrultusunda koşul
landırllmalarında büyük rol oy
nuyor. 

Türkiye'deki faşist dlktatör
lügün yalan ve demagojllerlni, 
hayali "Sovyet tehdidi"; burjuva 
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basın-yayın organlannda komü
nist, devrimci demokrat ve antı
faşist parti ve örgütlere yönelik 
yalaiı, demagoJI. ve karalama 
kampanyaları, sözünü ettıgımız 
gerçekilgın Türkiye ve Kürdis
tan'daki yansıması degllmldlr? 
Partimiz ve Sol Birlik'In diger 
partileri, Kürdistan'ın diğer par
çalanndaki parti ve örgütler az 
mı Iftira ve karalamalara maruz 
kaldılar? Aslı-astart olmayan nı
ce hayall olay sUrmanşetten ve
rlidi, veriliyor. 

Burjuva hükümetler tarihsel 
gerçeklerin saptırılması, ve ta
mamıyla tersyüz edilmesinde 
de yalan ve demagojllere başvu-

ruyorlar. Aşırılık derecelerı de
ğişebilir ama mantık değişmi
yor. Türkiye'de okul kitapların
dakl yalan ve demagojllerln, Ifti
ra ve karalamaların haddi hesabı 
yoktur. 

Tüm bunlardan da anlaşıldığı 
üzere yalan ve demagojllerln, If
tira ve karatamaların kaynağ• sü-' 
mürü düzenidlr. Ve bu düzenin 
sürdürülmesi amacıdır. ABD ve 
güdümündekl diktatörlüklerin 
en bariz örneklerı teşkil ediyor 
olmaları genel sonuca varmayı 
engelleyemlyor. ABD'deki son 
"skandal"a da böylesine genış 
bir perspektiften bakmak gerekl
yore 

Duyarlılığının Halkımızın 

Somut • • • Bır ltadesı 

Emperyalizm ve bölgedeki jan
darmalan, O'rtadoğu 'daki güçler 
dengesının sosyalizm ve antl-em-

l peryallst ulusal ·kurtuluşçu güç
ler lehine ağır basmaSini engel
lemek Için ortadoğu'yu sürekli 
"kaynayan bir kazan" durumu
na getiriP müdahaleye hazır or
tamlar oluşturmaktadır.özelllk
le Afganistan Demokratik Devrı
ml ve ı ran Sahlığı'nıri yıkılrtııi
sıyla ABD ve diğer emperyalist 
güçler, bölge jandarmalığı rolünü 
Türkiye'ye yükleyerek Türkiye' 
yl bölgedeki devrımcı demokra
tik ve anti-emperyalist hareket
leri boğaziamak Için askersel de
po halindeki bir sıçrama tahtası 
olarak daha fazla kullanmaya 
başladılar.' ABD'nin Lübnan'ı 
bombalamak Için ı ncirlik üssü' 
nden yararlanması ve sömürgecl 
faşist Türk Ordusu 'nun Irak ve 
1 ran Kürdistanı'nı bombalaması
nı bUna 'örnek olarak gösterebi
liriz. 

Faşist cu n ta her ne kadar "te
rörlstler"l cezalandırmak Jçln 
Irak ve -resmi· olarak açıklanma
masına rağmen ı ran Kürdistanı' 
na- saldırı düzenlediğini ve "bö
lücülerln" kamplarını bOm bala· 
dıktah sonra askerlerının tekrar 
geri dö~üklerinl Ileri sürdüyse 
de kimseyi lnandıramamıştır. 

Nitekım sömürgecl faşist Türk 
Ordusu'nun Irak Kürdistanı'na 
son saldırısıYiiı ·birlikte tüm Kür
distan'da bu konu evde, Işte, 
k.ahvede hararetli bir biçimde 
tartışılıt Olmuş. Bu konuyla ilgi
ll gelişmeler en yakın şeklide Iz
lenmiş ve halkımızı bu konu et
rafında dayanışma 
duygulan Içine daha fazla sak
muştur. Gazetelerde konuyla Il
gili dünya kamuoyunun açıkla' 
maları dikkatle Izlenmiş ve ör
neğin bu konuda doğru bir tavır 
takınan Kaddafi halkımız tara
fından alkışlahırkeh, tersi tavır 
alanlar lanetlenmiştir. Bu, halkı
mızın' olaya karşı dUyarlılığının 
somut bir ifadesidir. Çünkü hal
kımız, operasyonun özünde Irak 
Kürdistanı'nda yükselen ulusal 
kurtuluş hareketinin baltalan
masına yönelik bir saldırı Oldu
ğunun blllncindedir. 

-Emperyalizmin ve Onun Iş
biriikçiierinin Sanaryotan Halkı
mızın Ulusal Kurtuluş Savaşımı
nı EngeJJeyemeyecektlr! 

Seytd XALID 
Şafak GENÇLIK 

15.9.1986 
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SIVEREK: 
Yeni Tehlikelere Dikkati 

özelllkle ülkemizin kırsal ala· 
niiıdır.Wstimjyet·ve ihaneti dayat
mak ve giderek yaygınlaştırmak 
Için oluşturulan "köy korucula
rı" allı genişletiliyor. 

Çalışmalar, önceden oluşturu· 
lan yörelerde tıım hızıyla sürer
ken ülkemızın dl!ler yörelerinde 
de yeni oluşurnlara gldll,lyor, 
"köy korucuları"nın yeni oluş
turulmaya başlandı!lı yöreleri· 
mlzln başında, hem ulusal de· 
mokratlk potansiyelin hem de 
aşiretlerarası çellşkllerln yollun 
oldullu Siverek Ilcesi geliyor. 

BINGöL: 

Belli bir süre önce köy muh· 
tariarına gönderilen resmi yazıy
la başiatıiım uygulamalar sorı 

dönemlerde hızıandırılıyor. Bazı 
aşiretler daha fazla silah ve !m
kan elde etme yarışı icint:ıeler. 
"Köy korucuları" aracııı!lıyla, 

teslimiyet ve lhaneti yaygınlaş
tırmanın yanında aşiretlerarası 

çelişkllerln ve keyfi uygulamala· 
rın da körllklenmek lstendllll, 
uygulamasına önceden başlanı· 

lan yörelerde yaşanantarla açık· 
ca görülmektedir. 

Çatak ve Eruh'un bazı köyle· 

"Garip 11 Kıvatetli Polisler 

Kürdistan 'da provakasyonların 
ve hedef şaşırtma çabalarının ar· 
dt arası gelmiyor. Bir taraftan as
ker ve polisler aracth!IIYia Ilan e· 
dilmemiş bir savaş hall sürdürll· 
lürken dl!ler yandan da bu Imha 
savaşına haklı gerekçeler göster· 
rnek Için bizzat devlet eliyle 
provakasyonlar, hedef şaşırtma 
eylemleri tezgahlanıyor. 

Aşlretler, düşmanıarını "bölü· 
cü" diye Ihbar ediyor; aşlretler· 
arası düşmanLıklar nedeniyle 'öl· 
dllrülenıerln de "siyasi" neden· 
lerle öldllrllldü!lü havası verilmek 
Isteniyor. "Köy korucuları", 

şahsi ve allevi nedenlerle öldür· 
düklerı Insanları "bölücü" diye 
sömürgeellere bildlrlrlerken, yi
ne benzeri nedenlerle öldürülen 
"köy korucuları" veya muhtar· 
ların da "bölücUier" tarafından 

öldürUidüklerı Ilan ediliyor. Bu 
türden birkaç olay gazetelere, 
hatta biri parlamentoya bile 
yansıdı. 

ı şte tüm bu sinsi plan ve a· 
maçların birer parcaları olarak 
"garip" klyafetll polis grupları, 
özelllkle Hakkarı, Siirt, Mardin, 
Tunceli ve Bingöl'ün bazı yöre· 
lerinde cirit atıyorlar. 

"Garip" klyafetll böylesi grup
lardan birine, geçenlerde, Bin· 
gö.l'e ba!llı bir köyde rastlandı. 

Ellerinde klaşlnkof marka silah 
bulunan, saçı sakalı birbirine ka· 
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rısmış 5 kişi köye gelip bir süre 
sonra gittiklerinde sözkonusu 
şahısıardan kuşku duyan biri, 
köylülerden bu 5 kişilik grubun 
kimlerden oldu!lunu soruyor. 
Köylüler, gelenlerin polis oldu· 
!junu, tanınmadıkları köylere gl· 
dlp "devrimcilik" adına yardım 
Istediklerini, şayet bir aile yar· 
dırnda bulunursa; akablnde o al· 
lenin karakala götürülüp "bölü· 
elliere yardım" adı altında Insan· 
lık dışı uygulamalara maruz bt· 
rakıldı!lını söylüyorlar. 

Görüldü!lü gibi Evren-özal çe· 
tes!, halkımıza karşı her yolu 
deneyerek amacıarına varmak ls· 
tiyor. 

Her ne kadar, sömUrgecl burju· 
vazl, halkımızın ulusal ve top
lumsal kurtuluş mücadelesini 
durduramazsa da; e!jer oynanan 
oyun ve provakasyonların önü 
.alınmazsa, Kürdistan semaların· 
da gezen kara bulutlar da!lıtıla· 
mazsa veya en azından tüm bun· 
ların billncinde olarak önlemler 
alınmazsa zarar ve kayıplarımız 
artar; düşman geçici bazı başarı· 
lar elde edebilir. Bu açıdan soru· 
na yaklaşarak faşist dlktatörlü· 
!lll'n Kürdistan 'da oluşturmak ls· 
tedl!ll "sis perdesi" tüm ulusal 
demokratik güçlerin birlik ve 
mUcadeleslyle yırtıımalıdır. 

. AHMET 

rinde yapılan keyfi uygulamalar, 
dl!jer yörelerde boyutlanan aş 1· 
ret ve allelerarası çelişki ve sıır

tüşmeler hatırlardadır. Bu geliş· 
melen bellr yönleriyle' burJuva 
gazeteleri bile yazdılar. Aynı 

yöndeki gelişmelerin Siverek'te 
de yaşanaca!lı acıktı. Nitekim 
uygulama başlar başlamaz göz· 
da!lı da verlimeye başlandı. Ken· 
dilerine verilen G· ı silahlarıyla 

şehre Inen "köy korucuları" a
deta boy gösterisinde bulunu
yorlar. 

öte yandan kırsal alanda yaşa
nan bir olay, dl!ler yörelerdeki 
gelişmelerle büyük benzerlikler 
taşıyor. Olay şöyle gelişiyor: 

Slverek'e ba!llı bir köyde, allevi 
cellş kiler nedeniyle 5·6 silahlı 

kişi bir evi basıyor. Çelişkiler 

büyüme yönünde sayrederken 
6 Kasım 1983 göstermelik se· 
çimlerinde MDP'nin Urfa bölge· 
si 3. sıra adayı olan ı h san Kaz o 
araya giriyor. Sözkonusu köy 
baskınını Apocuların yaptı!lını 

blldlrlp, silah Isterneyi önerlyor. 
Ve tam da böyle oluyor. Allevi 
çelişkiler nedeniyle yapılan köy 
baskını "Apocular yaptı" diye 
Ihbar ediliyor, akablnde sömür
geeller "önlem" diye önemli 
miktarda silah veriyorlar. 

Tüm bunlar da gösteriyor ki 
Siverek'te yıllardır oynanan o
yunlara; süren aşiretlerarası ce· 
ll ş kilere; komünlstıere, devrim· 
ellere ve yurtseverlere yönelik 
pervasız baskılara "köy korucu
ları" uygulamasıyla yenileri ek· 
lanecek ve ulusal demokratik 
potansiyel slndlrllmeye calışlla· 

cak. 
Bu nedenle sömürgecl faşist 

dlktatörlü!lün ve yerli lşblrllkCI· 
Ierin gercek yllzlertrıi, ttıışmanca 
planlarını acı!la çıkaralım. 

Bir Peşeng Okuyucusu 

.DÜZELTME: 

Geçen sayımızın "ı şkence 
Serbest Haber Vermek Yasak" 
başlıklı yazının 4. paragraf 7. 
satırında bir dlzgi hatası olmuş
tur. Sözkonusu satırın "oldu!lu· 
nu gösterdi" Ibaresi yerine "ol· 
du!junu bir kez daha gösterdi" 
Ibaresi geçerlidir. 

Düzeltlr, tüm okuyucuları

mızdan özür dileriz. 
Peşeng Redakslyonu . 
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Entrikalar Boşa 

12 Eylül darbesinden günümü
ze kadar faşist Iktidarın Kürdis
tan köylerinde estlrdl!il devlet 
terörü, zulüm ve zorbalı!iı hepi
miz biliyoruz. 

Yine blldl!ilmlz gibi Kürdistan 
ulusal kurtuluş hareketının belli 
bir boyuta erıştl!il dönemlerde, 
Türk sömürgeellerının sahneye 

Çıkarılacaktır 

koydu!ju ulusal kurtuluş müca
delesini "kendi Içinden vurma", 
"a!jacın kurdu kendinden" mı
sali oyunlar, entrlkalar, tezgahla
nan kanlı olaylar süregelmiştir. 
Bu entrlkalardan biri de "köy 
korucu lu !lu" adı altında kurtu
tuş hareketını arkadan hançerle
rneyi hedefleyen taktlktlr. Sarf-

edilen bütün çabalar, ulusat de
mokratik hareketı yoketmeye, 
erltmeye yöneliktir. 
Aynı politika Koçglrl, Şeyh 

Salt, A!ln, Dersım vb. gibi ulusat 
ayaklanmaların peşpeşe bastınl· 

masında da kullanıldı; kanlı, a
teşli barbarlık örneklerı sergilen
di. Bugün de bu politika en acı
masız şekliyle sürdürülüyor. 
1960'ta yürürlükten kaldırılan 

"köy korucuları" yasası 1983'te 
tekrar yürürlü!ie konuldu. 

Sözkonusu yasanın uygulana
blimesi ıçın ailesel, aşiretsel çe
llşkllerden yararlanmaya çalışan 
sömürgecl güçler; yoksul Kürt 
köylülerine "hlzmet"karşılı!ia 

Baskılar Onurlu Savaşımımızı 

Durduramaz 

maaş ba!jlamayı önerlyor, onları 
paralı asker konumuna düşürme
ye çalışıyorlar. Buna karşılik 

yoksul Kürt köylüler!, tüm "ca
zlblyete" sırt çevlrlyor, açlı!iı 

pahasına dahi olsa bu onu rsuz 

Yıllardır halkımız üzerinde uy
gulanan sindirme ve yoketme 
politikası, ·12 Eylül darbesiyle 
birlikte daha da arttırılarak sür
dürülüyor. Olkemlzln her köşe
sinde Işkencehaneler kurdurulup 
binlerce yoksul InsanımiZ bu 
mekanizmadan geçirildi. Bunla
rın bir kısmı· katiedilirken yine 
binlereesi sakat bırakıldi. Tutuk
lananlar Ise bu kez cezaevlerinde 
sistemli bir Işkenceye tabi tutu
lUP sindirilmek yokedilmek Is
tendi, Isteniyor. özelllkle son·o
Jaylardan sonra ülkemiz adeta 
yeniden Işgal edildi; bir bütün o
larak köylüler meydanlarda top
Iatılıp; hasta,. yaşlı, çocuk, ka· 
dın aYınma Yapılmaksızın Işken
celerden geçirildi. Bir ço!lu so
ruşturmalara tabi tutulmak üze
re Diyarbakır, Slivan, Mardin, 
Ş.Urfa, Elazı!l, Hakkarı, Ulude
re, Senyurt, Yüksekova vs. gibi 
Iş k e nce yuvaları na gütürülüp In
sanlık dışı uygulamalara maruz 
kaldılar. Eklnter,hayvan yemleri 
yakılmakta, ınsanlarımiZ göçe 
zorlanmaktadır. 

Uzun bir zamandan beri bu 
kez Insanları, tek tek günlerce 
açık takip aıtında tedirgin edip 
yıldırma ve pasifleştirerek çalış
malarından alıkoyma yollarına 

gidiyorlar. özelllkle Infaz yasa
sından sonra bu yönteme daha 
da hlZ verdiler. 1 çerden yenı çı
kan herkes lç·ln düzenli raportar 
tutuyorıar. Birçok Insanı defalar 
ca alıp kendileriyle çalışmalan 
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ıçın tehdit ediyorlar. Baza soru- hizmete pek ra!lmet etmiyor. 
tar sorup sürekli bir takip altında "Cazlblyet"ln yarar getlrmedl!il 
olduklarını ·belirtip yıldarmaya yerlerde zora baş vurularak köy
çalışıyorlar. Bazen de tehditle lülerın bu hizmeti kabul etmesi 
bazı Insanlara bir takım ka!lıtlar saOianmaya çalışılıyor. 
ımzalatıyorlar. Bu ka!iıtlar da Köylerlmlz, sömürgeeller ve Iş
kendi hesaplarına muhblrllk ya- birlikellerının çıkan u!jruna kış
pıldı!iını belirten belgelerdlr. falara dönüştürülüyor. "Kürdü 
Bazılarına bölgeyi terkedip git- Kürd 'e kırdırt" senaryosun'blı .uy 
meterlnl, aksi halde sürekli göz- gulanabllmesl Için her köyden 
altına alınıp rahatsız edllecekle- belirli sayıda "korucu"nun seell
rini belirtiyorlar. Bazılarına da mesl yetmlyormuş, gibi her ko
"Bizlm ıstihbaratta çatışan po- rucuya, "yardımcı olması" Için 
llsler oldu!lumuzu artık herkes Iki kişi görevlendlrlllyor. Bu Iki 

biliyor, bizimle çalışmazsan her- . kişi köy korucusunun koruyucu-· 
gün caddede seninle gezer, kah- sudur.Böylece üçer kişilik grup
vade yanına gelip otururuz. seni lar oluşturuluyor; köyler, emir

bizimle görenler, senin de bizim- komuta zlncırı_n~ ba!ilı askeri 
te çalıştı!lını sanırlar. Bu da se- kışl~lara dünüşturülüyorlar. 
nın prestijini sarsar. toptumdan Dı !ler yandan, tüm çabalara 
tecrit olursun Artık herkes sana ra!jmen gönüllü(!) "köy korucu
şüpheyle bak~r" deyip; bir ger- ıarı"nın seçilemedl!il köylerde 

çe!jl dile getiriyorlar: Halkımızın -Mardin merkezıne ba!ill "Ah
onlara duydu!ju nefret ve klnl- metll", Büyük Kardeş" ve "KU
nı... çük Kardeş" köylerinde oldulju 

Dünyadaki mazlum halkların gibi-köylüler meydanlarda topla
verdl!il savaşırnlar defalarca gös- tılarak toplu Işkenceden geçiri
termiştır ki hiç bir baskıcı yön- llp zorla "köy korucuları" ve bu 
tem, halkların ba!lımsızlıK ve de- korucuların koruyucuları seçlll

mokrasl Için verdikleri savaşımı yor. 
durduramaz. Yıllardır halkımız Ama her şeye ra!jmen sömür
üzerinde uygulanan bu baskı me- gecl faşist dlktatörlü!lün Kürdls
kanlzmatarı da hakli ve onurlu tan köylerını kışlaya dönüştür

mücadelemlzl durdurmadı, dur- me politikası da gelişen ulusal 
durmayacak. Bütün Insanlik, ın- demokratik halk devrimi müca
sanlık onurunun zaferine ülke- delemızı durduramayacak, so
mlzde de tanık olacaktır. nuçsuz kalacaktır. Entrlkalar 
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boşa çıkarılacaktır. 
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