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Rejimin Kendisi En Gerici 
Ge çtiğimiz aylarda birdenbire 

alevtendirilen "türban" sorunun
da, bazı çevrelerce adeta laikli
ğin güvencesi" olarak alkısıanan 
diktatör Evren'in 27 Mart 1987 
günü i stanbul'da düzenlediği ba
sın topfantısı,sözü edilen çevre
leri hayal kırıklığına uğrattı . 
Çünkü gerek sosyal demokratfar 
gerekse kim i köse yazarları, Ev
ren'in Rabıta'ya i liskin yazılı a
çıklamalarına day anarak "hata" 
nın kabul edilebileceği kanmn
daydılar . Ne var ki böyle olma
dı ve "laik çevreler" umdukları
nı bul~madılar. 

Aynı gün TV 'de gen is bir özeti 
yayınlanan konuşmada Evren, 
kısa adı Rabıta olan "Rabıta-tül 
Alem-ül i slami"adlı Suud i kö
kenli örgütten alınan yardımları, 
kah "döviz sıkıntısı"nı kah 
"yurtdışındaki vatandasları ser 
örgütlerinden koruma"yı gerek
çe göstererek savundu. Günler
dir Tercuman,Türkiye ve Zaman 
gibi "malum" gazetelerin yaz
dıkları gerekçeleri ileri sürdü. Hı
ristiyanfardan yardım atınsaydı 
bir sey denilmeyeceğini; ama 
Rabıta'dan alındığı için "bir 
katre suda fırtına koparıldığı"nı 
belirtti. Bugün dahi olsa, yurt
ctısında görevfendirilen Imamla
ra Rabıta'nın 1100 dolarlık ma
aş vermesini öngören kararna
rneyi imzalayaca ğını açıkladı . 
Amacın Rabıta olmadığını, e

sas amacın "12 Eylül yönetimi
ni, konseyi , cumhurbaşkanını 
kötülemek" olduğunu, bunu 
"anfamamak için saf olmak ge
rektiğini" vurguladı. "Basın top
lantı"" olarak açıktanmasına 
rağmen soru sormantn önceden 
yasaklandığı toplantıda Evren, 
Anıtyasa •daki "din ders i zorun
luluğu "nu; i m am hatip fiseleri
ne, kuran kurslarına ilişkin 12 
Eylül sonrası uygulamaları bir 

bir savundu ; h er ş eyi "maksatlı 
elestirile re" bağladı. 

Yani, cuntanın bası Evren öy
lesine bir açıklamada bulundu 
ki, Suudi Arabistan elçiliğinden 
"yerli" Rabıtacıt a ra, RP'den 
Tercuman,Zaman ve Türkiye ga
zetelerine kadar uzayan çevrele
rin takdirini kazandı; arkasında 
bu ç evrelerin desteklerini buldu . 

özal da, "ayağının tozuyla" 
ANAP grup toplantısında yaptı
ğı konuşmada Rabıta sorunu ne
deniyle kendisinin ve Evren'in 
istifasını isteyen SHP'nin "TKP, 
Dev-Sol ya da Sol Birlik"le "ay
nı şey "leri söylediğ ini belirte
rek sorunu yine "bölücü ve yıkı
c ı odakfara" bağladı. Gerçi SHP 

Devamı :S . 9'da 

Türk Ordusu'nun Saldırılan 
Protesto Edildi 

Sömürgeci işgal birliklerinin f
rak Kürdistanı toprakfarının kur
tarılmıs bölgelerindeki yerlesim 
yerlerini bombalaması karsısın
da Avrupa'nın çesitli ülkelerinde 
eylemler düzenlendi , protesto
larda bulunuldu ve ulu~ararası 
kurum ve kuruluslara çağrılar 
yapıldı. 

7 Mart günü Almanya'nın Cel
te ve Hannaver kentlerinde bazı 
KKDK taraftarlarınca protesto 
eylemleri yapıldı- Hannaver'deki 
Kuzey Almanya Radyosu işgal 
edildi. Sözkonusu Radyo, ey
lemcilerle yaptığı röportaj 
ları 7 ve 8 Mart'ta kamuoyuna 
duyurdu . 

Gissen'de de yine KKDK ta
raftarfarınca aynı gün bildiriler 
dağıtıldı, enformasyon masalan 
açıldı . 

9 Mart giinü PPKK, Kürdistan 
Halk Partlsi,Kürdlstanlı Devrim
cller,Kürdlstan Demokrat Partisi 
Ulusal örgütü ve Kürdistan Sos
yalistler Birliği taraftarlarınca 
kamuoyuna yönelik olarak or
tak bir basın açıklaması yapıldı. 

Yine PPKK ve diğer bazı yurt
sever, anti-fas i st parti ve örgüt 
taraftarları tarafından Bochum 
ve Ludnseie'de bazı eylemler ya
pıldı . Türkiye'nin Essen ve Köln 
konsoloslukları önünde protes
toda bulunuldu, Bremen'deki 
Sosyal Demokrat Parti binası 
Işgal edfldf,Hamburg'da 1•1 Mart 
günü bir yürüyüş ve miting dü
zenlendi. 

Yine KKDK temsilcileriyle 
Almanya Sosyal Demokrat Par
tisi Avrupa Parlamentosu Grup 
Başkanı arasında bir görüşme 
yapıldı ve görüşmeden sonra or
tak bir bildiriyle Türkiye'nin 
saldırıları protesto e dil di. 

13 Mart günü Danimarka'nın 
başkenti Kopenhang'da Dani
marka Kürdistan K om i te si, 
PPKK TKSP, KUK-SE, Kürdis
tan Sosyalistler Birliği (YSK). 
Kürdistan Sosyalist Hareketi 
(TSK). Irak Kürdistanı Demok
rat Partisf,Kürdlstan Yurtsever
ler Blrflği(YN K). Kürdistan Halk 
Partisi, Kürdistan Sosyalist Par-
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RABITA-TÜL FAŞiZM-ÜL ALEM-ÜL iSLAMi 
B. ARDA 

"Rabıta örgütü ve bu çerçevedeki gelişmeleri rejim/e doğrudan bağ

lantılı temellere oturtarak kamuoyu aydın/atılmalıdır. " 

TMk hükümetince yurtdışında 

görevlendirilen imamların maaş
larının ı980-85 yılları arasında, 

Suudi Arabistan kökenli Rabıta 
örgütü tarafından ödendiğinin 

ortaya çıkmasıyla başlayan tar

tışmalar boyutlanıyor. 

Türkiye'deki islamcı örgütle

ri n dış bağlantıları ve parasal 
kaynaklarını araştıran U~ur 
Mumcu'nun ilgili yazı dizisinin 

geçti~imiz haftalarda Cumhuri

yet gazetesinde yayımlanmasın
dan sonra, maaş ödemeleri ko

nusunda ''hattrlamlyorum", "ha
beri m yok" yollu açıklamalar 

yapan cunta elebaşları, belge ve 
tarihler ortaya konulunca "ha
tırlamaya" başladılar. Kimileri 
topu birbirine atarken kimileri 
de "yo~un işleri" nedeniyle ola
yı zamanında iyi inceleyemedik

lerinl, örgütün ingilizce isminin 
kendilerini yanılttığını ileri sür

düler. "Döviz sıkıntısı" da ileri 
sürülen gerekçeler arasında. 

özal hükümetinin sözcüsünün, 
bir taraftan maaş ödemelerini 
savunurken öte yandan da ı985' 1 

te kendilerinin uygulamaya son 
verdiklerini belirterek pay çıkar
ması olsa olsa hükümetin açma· 
zını gösteriyor. Çünkü başta ö
zal olmak üzere birçok bakan ve 
ANAP elebaşısı baştan beri "Ra

bıtagate "iç i ndedirler. Tartışma
lar boyutlandıkça su yüzüne çı

kan Rabıta ba~lantıları Evren'i 

de, özal'ı da, Konsey üyelerini 
de, ANAP't da içine alıyor. 

NEYiN NESi KiMINFESI 

özellikle son aylarda keskin 
"layikçi" kesilen Evren'In ne

menem "laikçi" olduğu önceki 
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uygulamalarla açıkça ortaday
ken, Rabıta olayı çevresinde ye

ni bağlantıların ortaya çıkması, 
"irtica"ya karşı dökülen gözyaş
ıarının timsah gözyaşiMI oldu
ğunu bir kez daha kanıtlıyor . 

Din öğesinin sola karşı bir 
panzehir olarak desteklenip güç

lendirildiği her yönüyle ortada
dır. Çıkarılan anayasa ve yasalar, 
halen Kürdistan'da kahveleri, lo
kantalan süsleyen "islami cihat" 
aflşleri, bazı dinci örgütlere ta
nınan hareket serbestli~l. dev
letçe yapılan yardımlar ve dış 

bağlantılar herkesçe bilinmek

tedir. 
B.Uiusu'nun Ingilizce lsmine 

dayanarak "iyi niyetli bir örgüt" 
olarak adlandırdığı Rabıta örgü
tü, demin bahsetti~imiz sola kar
şı panzehirlik görevini üstlen

miştir.Arkasında ABD,S.Arabis
tan ve diğer gerici Arap ülkeleri

nin deste~i yanında, Suudi ve 
Amerikan ortaklı~ıyla kurulan 
ARAMCO'nun yıllık gelirinin 

yüzde 2 .5'u da bulunan Rabıta 
örgütünün dünyanın dört bir 
yanında temsilcilikleri ve bağ

lantıları vardır . 

ı963 yılında Mekke 'de basılan 
tüzü~üne göre Rabıta'nın amaç

ları arasında "Müslüman memle
ketlerinde yönetimin islamcı ku
rallara göre olmasına çalışmak; 

çeşitli ülkelerden hacca gelenler 
arasından kuvvetli ve olgun uya
rıcıları seçmek ve bunları 'islam 
misyoneri' olarak yetiştirmek ve 
bunları kendi ülkelerine gönder
mek; islamcı yayın organıarına 

daha geniş biçimde dağılmaları 
ve görevlerini layıkıyla yapabil

meleri için maddi destek sağla

mak" da yer alıyor. 
örgütün ı976 yılında Pakis

tan'da düzenlediği "Uluslararası 

Seerat Kongresi"ne dönemin 
MC hükümetinin devlet bakanı 

Hasan Aksoy da katılmıştır. Di

ger uluslararası islam platformla
rtnda da "şeriat dayantsmast" 
sürmüştür. Rabıta örgütü'nün 

kurucu meclisinde eski MSP Ur
fa milletvekili Salih özcan yer 

almaktadır . 
ı g84 yılında Rabıta'nın Tür

kiye temsilcisi Salih özcan'ın gi
rişimleriyle kurulan Falsal Fi
nans Kurumu'nun paylarının bir 
kısmı, AP ve MHP'li eski bakan

lar ile bazı ANAP yöneticilerine 

ai ttir. Albaraka Türk de aynı 

çevrelerce kuruldu. Onlarca va

kıf ve dernek yine sözüedilen 

Rabıtacılar tarafından kuruldu. 

Korkut özal, "hayırlı çalışmala

rı" sonucu terfi ederek islam 

Kalkınma Bankası'nın genel ko

ordinatörlüğüne getirildi. 

Rabıta örgütü'nün temsilcilik 

rehberinde yer alan izmir'deki 

"Milli Türk i zmir Yüksek islam 

Enstitüsü Yaptırma ve Koruma 

Derneğl"nin Başkanı Ali Rıza 

Güven,başkanlığını i zmIr Beledi
ye Başkanı Burhan özfatura'nın 

yaptığı ''Türk - i sı am Kültür 

Vakfı"nın yönetim kurulunda

dır. ı985 yılında temeli atılan 

i zmir'deki islam Kültür Merkezi' 

ne yardım edenlerin arasında bu

lunan Suudi Şeyhi Al Rajni, 

aynı zamanda ANAP'ın 28 Eylül 

seçimlerindeki gözde adayı Atil

la Yurtçu'nun şirketi izdaş'ın 

ortağıdır. Al Rajni'nin izmir Be

lediyesi'yle ortaklaşa kurdu~u 

"Ariz ko Arap ve i zmIr Belediye

si Turistik Yatırımlar A.Ş.", ı 

milyar 726 milyon sermayeli o-
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lup Baleova teleferiğinde yarım 
kalan turistik otelin i nşaatının 

tamamıanmasını ve Yamanlar 
Memba Suyu 'nun işletilmesini 
üstlenmiş durumda. Rabıla'nın 

K.Kıbrıs temsilcisi "Kıbrıs Türk 
i sı am Cemyeti"nin Genel Sek
reteri özer Berkem, BRT (Bay
rak Radyo ve Telev lzyonu)nın 

müdürüdür. Sözkonusu cemiyet, 
BRT'nin dini programlarını da 
düzenliyor. 

DAHA NELER NELER 

Yurtdışında görevlendirilen i
mamlara verilen maaşların perde 
arkası aydınlanırken, yine Cum 
huriyet gazetesinden Gencay 
Saylan ve Ahmet Tan, bazı ya
yın organlarında "Rabıtagate"o

larak adlandırılan skandalın , 

O OTO 'de kurulması planlanan 
"islam Külliyc si " boyutunu da 
ortaya çıkardılar . 

ODTü 'de kurulması planlanan 
"islam Külliyesi"ne ilişkin ge
lişmeler kısaca şöyle özetlenebi
lir : 1980 yılında Rabıla yöneti
cileri Ankara 'ya geliyorlar. 
ODTü ile Ilişki kuruluyor. 
"ODTü'de bir islam külliyesi 
yaptırılm ası"projesi üzerinde ko
nu şu luyor. Toplam maliyet 20 
milyon Riyal olarak belirleni
yor. Rabıtalılar "yardım edecek
lerini" bildiriyorlar. Proje, o za
manın ODTü Rektörü olan 
Mehmet Kıcıman'a sunuluyor ve 
onaylanıyor . Darbe sonrasında 

parlamento feshedildiğinden, 

Rabıla'nın Parlamento Camisi' 
ne vermeyi kararlaştırdığı yar
dım ODTü'ye kaydırıhy or . Yeni 
Dernekler Yasası, "ODTü Cami 
Yaptırma Derneği"nin sözkonu
su yardımı almasını· engellediğin

den i çi şleri Bakanlığı özel izin 
cıkararak 1 milyon Riyal'nın 

Türk-Arap Bankası'na dernek 
hesabına yatırılması sağlanıyor . 

Dernek, 23 .3.1983 tarihinde 
ODTü'nün yeni rektörü Mehmet 
Gönlübol ile bir protokol imzalı
yor. Protakale göre kurulması 

planlanan tesisler arasında cami, 
araştırma merkezi , sergi ve kon -

ferans salonları, ana kitaplık ve 
belge merkezi de yer alıyor. 

"KUIIiye"nin amaçları arasında 

"birbirine tarihi, kültürel ve ma
nevi bağlarla bağlı müsiUman ül
keleri, bilimsel, turistik, ekono
mik ve kültürel alanlarda birbir
lerine yakıniaştırma ve araların
da daha yaygın ve çok yönlü iş
birliği ve beraberlik gerçekleşti
recek bir vasat oluşturmak ; do
ğu ile batının olumlu ve yararlı 
bir sentezini oluşturmaya katkı
da bulunma amacı ile, muhtelif 
fikir ve inançların çeşitli yönler
den değerlendirilebilmes i ne im 
kan veren bir fikir ortamı oluş
turmak" gibi konular da bulu 
nuyor. 

Sonra Diyanet 1 şleri Başkanh
ğı ile Cami Yaptırma Derneği a
rasında çeşitli yazışmalar yapılı

yor; dış bağlantılar kurulup ge
lişmeler aktarılıyor. DPT, temel 
atma töreninin "Kral 'ın Türkiye ' 
yi ziyaret tarihine rastlatılması" 
nı kararlaştırıyor.Konuyla ilgil i 
ayrıntılı b i r dosya 1986 yılında 
Evren 'e sunuluyor. Dahası tüm 
bu süreç boyunca meydana ge
len gelişmelerden Evren ve özal 
haberdar ediliyor. Tüm bunların 
ortaya cıkmasından sonra 
ODTü Rektörü M . Gönlübol , 
projeye baştan beri karşı oldu-

·: ğunu söylemesine rağmen 1983' 
teki protokol onu yalanlıyor . 
Proje durdurulmuştur denilme
sine karşın dernek baş kanı böy
le bir şeyin •özkonusu olmadığı

nı söylüyor. Yani bu konuda da 
ipierin pazara cıkmasından son
ra is arap •acına dönderilmek is
teniyor. Ama güngeçtikçe orta
ya c ıkan belge ve bilgiler sorum
luları bağlantılarıyla bi r likte açı

ğa çıkarıyor . 

Rabıtalılar tarafından kurulan 
Fa i sat Finans Kurumu 'nun son i
ki aydır kağıt •ıkıntısı çeken üç 
gazeteye SEKA 'dan kağıt satın 
aldığı da ortaya serilen " kirli ça
maşırlar" arasında (1) . Görünen 
odur ki Rabıta ve dolayh- dolay
sız uzantıları daha bir çok "tas" 
ın altından çıkacaklar. 

RABITAGATE'NiN 
GöSTERDi KLE Ri 

Rabıta örgütü'yle ilişki ve 
bağlantıların ortaya çıkması, re-

]Imin baştan sona kadar gelişme
lerin sorumlusu oldu!junu göste
riyor ve bu,blllncli ve planlı bir 
politikanın ürünüdür. Hiç bir •o
rumlu "Işlerin yo!)unluğu" baha
nesiyle yakasını sıyıramaz;öyle

slne açık bir konudur ki, daha 
1981 yılında Ankara Sıkıyöne
tim Komutanlı!lı'na Ihbar edii
mfştir ve MIT tarafından da a
raştırma yapılarak Rabıla'ya ı

lişkin bilgi mahkemeye sunul
muştur (2) . 

Ama yapılanlar 12 Eylülcüleri
nin "Türk-Islam sentez!" denilen 
politikaları sonucu olduğundan 

çabalar aralıksız sürmüştür. Ra
bıta'yla ve onun etkinliğindeki 
oluşumlarla ilişkili olanlara ba
kıldığında bu durum görülmek
tedir. Demirel döneminde baş

layan ilişkiler, 12 Eylül sonrasın
da dallanıp budaklanmış ve cun 
ta elebaşlarını Içine alacak şe
kilde boyutlanmışt'ır. Sorun, 
Türk cunta .. nın emperyalizmin 
cıkarları doğruıtu•unda böl
gede ü•tlendlği roııe doğrudan 
ba!)lantılıdır. Zaten Rabıta 'nın 
baş de5tekçisi ARAMCO aracılı 
ğıyla Amerika'ya kadar uzanan 
bağları da bunu göstermiyor 
mu ? 

Bu açıdan yaklaşıldığında 

SHP Genel Sekreteri Fikri Sağ 
lar'ın 21 Mart 1987 günü yaptı
ğı açıklamada , Evren ve Konsey 
üyeleri dahil tüm sorumluları Is
Iifaya çağırması olumlu olma"
na rağmen sorunun gerçek bo
yutlarını göstermekten uzaktır . 
Çünkü kökler, 12 Eylül sonrasın
da kurumlaştırılan rejimde ve o
nun polit i kalarındadır. Rabıta 
sadece uygulamalann bir yönü
dür. Cuntanın uygulamaları 

bir bütün olarak değerlendirildi
ği ve buna göre tutum belirlen
diği taktirde doğru hedefe yö
nelinmiş olunur. 

Esas görev yine Kürdistan ve 
Türkiyeli komünist ve devrimci 
demokratik güçlerin omuzunda
dır . Rabıta örgütü ve bu çerce
vedeki gelişmeteri rejimle do!jru
dan bağlantılı temellere oturta
rak kamuoyu aydıiılatılmalıdır . 
Sosyal demokra•i ve diğer bur
juva muhalefet güçlerin yanılgı 
ve açmazları ortaya konulmaıı
dıre 

( 1) Sabah, 23 Mart 1987 
(2) Cumhuriyet , 23 Mart 1987 
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GENÇLIGI 

Sömürgeci faşist cuntanın; ik
tidarı gaspedişiyle birlikte günü
müze kadar başta devrimci de
mokrat gençter olmak üzere bü
tün Kürdistan gençliği ve örgüt
teri üzerinde baskı ,. terör ve ide
olojik-demagojik saldırı araçta
nyla korkutma, yıldırma ve mü
cadeleye olan inançlarını, umut
suzluk ve emekçi halka, işçi sı

nıfına güvensizliğe dönüş tü rm e 
doğrultusunda yoğun çabalar 
sarfettiği bilinen bir gerçeklik
tir . Faşizmin, Kürdistan ve Tür· 
kiye işçi stnıfı h'areketinden son
ra en çok ve yoğun olarak dev
rimci-demokrat gençler üzerinde 
baskı uygulaması; gençliğin ko· 
numu ve devrimci, anti-faşist 

mücadeledeki rolü hakkında sa
nınm· bize bir fikir vermektedir. 

Faşist diktatörlük ömrünü bi
razcık daha uzatmak Için, kar
sısında kendisi için "en tehlike
ll" kesimlerden biri olarak gör
düğü gençliğin, bilimsel dün
ya anlayışı lle silahlanmasını, 

toparlanıp örgütlenmesini engel
lemek için her türlü insantık dı
sı uygulamatarda bulunmaktan 
bir an olsun· geri durmuyor. 
Gençliğe yönelik hedeflerinde 
ilk yıllarda bazı başarılar sağla

yan cunta, bugün artık işkence 

ve ideolojik baskılarla gençliği

mızı Istediği gibi yönlendirip 
biçimlendlremiyor ve her geçen 
gün özellikle öğrenci gençlik saf
lannda devrimci-demokratik ve 
anti -faşist muhalefetin boyut
lanmasında yeni adımların atıl

masını · da' beraberinde getiriyor. 
Bugün Kürdistan gençliğinin ' 

en acil sorunu hiç kuşkusuz · ör

gütlenme ve gençliğe yönelik bir 
yayın organının · oluşturulması 

sorunudur. Bu sorunları çözüm
tenmedlkçe, gençlik, tarihsel 
misyonunu yerine getiremeye
ceği gibi, sahip olduğu potansi
yel sağ · ve "sol'' sapmaların 

kuyruğu na ta kılma veya apoli
tikleşme tehlikesiyle karşı karşı
ya kalacaktır . Gençliğin küçüm-
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senmeyecek önemli bir bölümü
nün de zaten apolitikleştirilmiş 
olduğu gerçeği gözönünde bu
lundurulduğunda durumun ne 
kadar tehlikeli ve acil boyuttar
da olduğu anlaşılır. 

Partimizin Kürdistan gençliği

nin örgütlenme sorunlarına ba
kış açısını ve ·anlayışını Jina Nu' 
nun 6 . sayısındaki açıklamala

nndan genel hatlarıyla kavramış 
bulunuyoruz ve anlayışın doğru
luğuna inanıyoruz. 

Bu yazımda asıl üzerinde dur
mak Istediğim konu ; Kürt öğ

renci gençliğinin "Demokratik
özerk ünlversite"ye bakış açısı 
ile mücadele anlayış ve yöntem
leridir. 
Faşizm koşullarında demokra

sinin mevcut otamayacağı ve bu · 
na bağlı olarak demokratik eği
tim sisteminin kurutmasının im
kansız olduğu açıktır. Günümüz
de demokrasi mücadelesi ve o
nun bir parçası olan demokratik 
eğitim ve özerk üniversite müca
delesi her zamankinden daha 
dolgun bir içerik taşır. Faşizme 
karşı verilen genel siyasal müc a
deleden soyutlanmış bir "de
mokratik haklar" m <icadelesi, 
başarısızlığa mahkumduc. Bunun 
gibi; anti-faşist demokratik bir 
iktidarın kurulması mücadelesi 
verilirken "ufak-tefek" demok
ratik haklar Için verilen mücade
le gözardı edilirse de aynı şekil
de hataya düşülmüş olunur ve 

demokrasi mücadelesinin anti
faşist tüm kesime maledilmesi 
çabaları başarısızlıkla sonuçla
nıp , demokrasi safları -faşist 

cuntanın yarırına- daratılmış oc 
lur. 

Sorunu şu açıdan ele alalım : 

Kürt öğrenci gençliği Için de
mokratik bir eğitim ve özerk ü
niversite, ulusal demokratik halk 
devrimi olmadan da oluşabilir 

mi? 
ülkemizin sömürge konumun

da bulunması nedeniyle halkı

mız, ulusal demokratik hakları 

ıçın yüzyıl:ür::lır mücadele ver
mektedir. "Ana Dille Eğitim" 

den tutun da , "ulusun kendi ka
derini tayin etmesi" · hakları bi
rer ulusal demokratik haktırlar. 

Ancak bu nların kapsam ve mü
cadele boyutları farklıdır. Ana 
dilli demokratik bir eğitim sis
temi için verilen savaşım, halkı
mızın genel ulusal ·demokratik 
hakları için verdiği savaşımın 

ayrılmaz bir parçası ve bu m üca
delenin boyutlanması için elve
risli bir zemin yaratır . " . .. prati
ğin gösterdiği devrim öncesi ulu 
sal ve sınıfsal' · kurtuluş savaşım

da kültürel mücadelenin ağır ya
nı, kitleleri mücadeleye çekme
ye yönelik yanıdır." (Jina Nu, 
sayı 6 s·ayfa B 1) 

Bırakın ulusal varlığımızı, var
lığımızın bir "azınlık" blarak bi
le kabul edilmediği bir ortamda 
demokratik eğitim ve ulusal kül
türümüzün özgür gelişimi doğrut

tusu nda verilecek savasım kuş

kusuz · zorlu olacak; ancak bu 
zorlukları bahane ederek bu 
doğrultuda verilmesi gereken 
zorunlu mücadele gözardı edilip 
bütün umutlar "ulusun· kendi ka
derini belirleme hakkl"nın ger
çekleşmesini beklerneye bağla

nırsa demokrasi mücadelemizin 
kapsamı daraltılmış olur ve mü
cadele "belirli alanlar"da mut
laklaştırılarak rekteye uğrattlır. 

Zaman zaman bazı devrimci 
demokrat Kürt gençleri arasın

da şöyle bir anlayış görülü
yor: Kürdistan gençliği için 
demokratik özerk bir üniversite
nin kuruluşu ancak ulusal ba
ğımsızlıkta · mümkün olduğun

dan, Kürt öğrenci gençliği, günü
müzde Türk öğrenci gençliği ile 
bh1ikte ancak ortak hedefler 
doğrultusunda ortak savasım 

politikası He hareket edebilir ... 
Bu anlayışın 'eksik ·ve Kürt öğ

renci gençliğinin bazı ulusal de
mokratik Istemleri için vermesi 

Oel(amı : S. ll'de 
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PARASI OLAN YATlYOR 

OLMAYAN SÜRÜNÜYOR 
"Hastaneıerin durumu içler a

cısı. Günlerce geliyoruz bir so
nuç aramıyoruz. Parası olan has
taneye yatıyor, parası olmayan 
sürünüyor ". 

d ine. 
özal ve surekası, halkımızın a

cı durumunu istismar ederek so
runları çözmeye çalışıyor gö
rüntüsünü vermek için her yola 
basvuruyor. Ama nafile. Çünkü 
her şey o kadar açık ki ya-

SİLVAN: 

lan ve demagojilerle faşist 

rejim bir yere varamaz. i cra
atın içinden de olsa, · dışından 

da olsa değişmeyen bir ger
çllk vardır ki o da salllık hiz
metlerinin adil bölüşümü için 
faşist rejimin öncelikle alaşağı 
edilmesi; insan öğesini hiçe sa
yan in.anlık dışı rejimin zaman 
geçirilmeksizin tarihin çöplüğü
ne atılması zorunluluğudur. 

B.XOŞNAV 

Yu karıdaki yakınmalar, 31 
Mart 1987 günü TV'nin her iki 
programından yayınlanan "i cra
atın i çinden"in sorularına bir in
sanımızın verdiği cevaplardır . 

Doğrudan hükümet tarafından 

hazırlanıp ANAP'ın "tek alter
natifiilik" gösterilerine dönüşen 
"i craatın 1 çinden" programları 
dikkatle incelendiğinde zaman 
zaman "icraaun d1s1ndaki" bazi 
gerçekleri de görmek mümkün
dür. 

"Köy Koruculari" Uygulaması 

özal hükümetinin, tüm uyarıla
ra ra!jmen çıkarmaya çalıştı!lı 

"Sağlık Yasası"nın gerekliliğini 

göstermek amacıyla hazırlanan 

31 Mart tarihli sözkonusu "i cra
aten i çinden" programinda, in
sanlarımız bazı acı gerçekleri di
le getirirken S alllık Bakanı M. 
Kalemli, çıkaracakları yasanın 

dile getirilen sorunları çözeceği
ni ileri sürdü. T .özal da Hous
ton'da bulunduğu sırada video
ya alınan konuşmasında, ABD' 
deki sistemi incelediğini, sağlık 

sorunlarımızın giderilmesi için 
örnek alınması gerektiğini söyle
yerek alısılmış "büyük" lafları 

araya sı kış tırmayı ihmal etrn<>
di. 

San ki insanlarımızın dile ge
tirdikleri gerçekler kendilerinin 
"marifetleri" değil de, şimdi 

kendileri 11 Sihirli marifetleri"ni 
gösterecekler. Oysa ki bugün 
sağlık konusunda emekçi kitle
lerin karşı karşıya bulundullu 
sorunlar yıllardır izlenen politi
kalar sonucudur. Nasıl olsa ko
damanlar, başları allrıyınca Av
rupa veya ABD'nin yolunu tuta
biliyor, özel doktorlar tutabili
yorlar. Geri kalanlar parasızlık

tan tedavi olamadan ölüyorsa ve
ya acıyla pençeleşiyorıarsa "AI
Iah'ın mukederatı". özal bir 
kalp ameliyatı için yüzmilyon
larca lira harcarken yüzbin lirası 

olmadığı için ölümü bekleyenie
rin olduğu Türkiye'de, salllık •o
ru nlarını çözmek özal'ın ne ha-

Sömürgeci faşist diktatörlüğün 
halkımıza karşı sürdürdüğü düş

manca politikaların bir parçası 

olarak yürürlülle konulan "köy 
korucuları" uygulamasına Di
yarbakır'a bağlı Silvan'da da 
başlandı. Bu, özellikle son bir ay 

içinde yoğu nlaşmıs bulunuyor. 
Onlarca köylü "köy korucusu" 
olmak için müracat ediyor. Bun
ların çoğu da para ve silahın ca
zibesine kapılarak veya "korucu
luğu "as iret ve ai levi sorunlarını 
sömürgecilerin de desteklerini 
alarak çözmenin bir yolu olarak 
gördükleri için müracaat ediyor
lar. 

Sömürgeeller de bu durumu bi
liyorlar. Onların amacı insanları 
para ve silah vermek süretiyle 
işbirlikçi yapmak ve bu ağı tüm 
Kürdistan'da yaygınlaştırmaktır. 
Bu da "savası Kürdistanıııastır

mak"tan başka bir şey değildir _ 

"Köy korucuıan"nın şimdiye 

kadarki uygulamaları açıkça 

göstermiştir ki,devrimci ve yurt
severleri yakalama, teslim etme 
veya ihbar etmenin yanında 

köylülerin mal ve namusuna el 
uzatma, binbir türlü keyfi uygu
lamalara girişrnek de "köy ko
rucuları"nın marifetıeri arasın

dadır. Kan davalarına ve kız ka
çırma olayiarına "siyasi" kılıf

ların uydurulduğu onlarca örnek 
aç ılla çıktı. Daha geçenlerde, 
bir su bay ve askerin "köy ko
rucuları" tarafından yanlışlıkla 

öldürülmelerine rallmen ilk etap
ta "siyasi" bir kılıfın uyduruldu
ğu Türk mahkemelerine bile 

yansıdı. 

"Köy korucuları", köylerinde
ki insanlar üzerinde de çesitli 
yollarla etkinlik kurmaya çalışı
yorlar. Faşist devletin para ve si
lahıyla köylüler tehdit ediliyor, 
gözleri korkutuluyor. 

Yani hangi açıdan ele alınırsa 
alınsın "köy koruculullu", sö
mürgeci düşmanın bir tuzallıdır 
ve bu yolla işbirlikçilik ve iha
net day atılıyor_ Para ve silah ba
zı çevrelere cazip gelse bile bu 
gerçellin bilincinde olmayan in
sanlarımıza düşmanın amacı ve 
tuzakları anlatılmalıdır. Geçmiş

te devrimci mücadeleyle ballları 
olmamakla birlikte işbirlikçilik 

de yapmayan insanlar, sömürge
cilerin, işbirlikçi ve ihanet politi
kalarına çekmek için yollun ça
ba sarfettikleri kesimlerdir. Bu 
yolla yurtsever aile ve asiretler 
üzerinde baskı oluşturulurken, 

böylesi aile ve aşiretlerin de sü
reçle işbirliğine çekilmeleri he
defleniyor. 
Silvan'ın dağ köylerinde de 

oynanan oyun budur. 
"Köy koruculan"nın Kürdistan 

işçi sınıfı ve emekçi halkının 

mücadelesine karşıtlık temelinde 
oluşturdullu ve bu nedenle "köy 
koruculuğu"nun da tıpkı sömür
gecilerin diğer baskı araçları gibi 
mücadelemizin hedefi durumun
da oldu ll u tüm yönleriyle anıa
tıl malı, esas amacın farkında ol
mayanlar, tüm bu nlar hakkında 
uyarıimalı ve vazgeçirilmelidir. 

B.ÇEKO 

P~şeng: Sayfa 5 
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DICLE 

BASKI VE TERÖR 

Diyarbakır'daki uçak sesleri
nin kulaklarımtzı tırmalamaya 

devam ettiği, T.özal'ın By-pass 
ameliyatı, Rabıta-ül Alem-ül i s
lam i adlı Suud i kökenli ve ciA 
güdümlü gerici örgütün, Türkiye 
devletince görevlendirilen bazı i
mamlara aylık vermesi, Ege De
nizi ve Kürdistan 'da cereyan e
den olaylar dizisinin güncelliğini 
koruduğu bu günlerde halkımız 
üzerindeki baskı ve terör uygu
lamaları yaygınlaşarak sürüyor. 

köyü terketmek zoru nda bırakıl
mışlardır. Arsek köyünde, "köy 
korucuları" tarafından katledi
len bir gencin babası (L:.atif). 
Dicle Askerlik Şubesi'nin he
men yantnda "köy korucusu" 
Abdullah Aru 'nun oğlu tarafın

dan açılan ateş sonuncunda 12 
yerinden tabanca mermisiyle ya-

ralandı, hastanede üç ay tedavi 
gördü. 

Dicle'li bazı "köy korucuları" 
da evlerini Diyarbakır ve Ergani' 
ye taşımıslar; polis ve komando
larla birlikte köy köy dolaşmak
tadırlar. 

Bugün Dicle'de Heridan'lı Key 
Nubaru, Güzel ve Arsek'li Sıle 

Aru'nun bazı aile fertterinin, 
Kulbin'deki 5'1i çetenin ihaneti
ni bilmeyen, duymayan kalma
mıştır. 

REFiK 

TC Ordusu,özel vurucu !imler, 
siyasi polis, Bolu, Konya ve Ka
radeniz kıyılarında özel eğitil

miş dağ komandoları,Kürdistan' 

daki yerli ihanet çeteleriyle bir
likte yoğun baskılara, teröre gi
rişiyorlar. Eski adıyla ' milis, fer
masun· ve yeni adıyla "köy ko
rucuları" halkın başına bela ke
silmişler. 

ÖZAL'/ KİM ÖPTÜ? 

"Köy korucuları" kurumu, ül
kemizdeki kan davalarını ve eski 
bazı gerici ilişkileri, kurumları 

yeniden güçlendirmiş, yaygın 

hale getirmiş; yol kesme, gasp, 
kız kaçırma, adam öldürme o
laylarını giınlük ve çok olağan o
laylar haline getirmiştir. i ki se 
neden beri özellikle Dicle'nin 
Şinğiriğ, Heridan, Çevlik, Pirij
man, Arsek, Kulbln, Diran, Gül
zan, Bazben d ve Pal u 'nun Beri k, 
Mühyan, Tırmal, Nerbcş, Wıskı- · 

la, Tarh, Wesl köylerinde estiri
len korkunç terörle yöre halkı 
sindirilmeye çalışılıyor. Kışın 

bu yörelerde hiç bir zaman sivil 
polis ve dağ komandoları eksik 
olmadı. Heridan'da işkence edi
len bir bayan günlerce hastanede 
kaldı. Cilbeyni'de Ali Birkan ad
lı köylü, kar kalınlığının iki met
reyi bulduğu dondurucu bir gün
de çırılçıplak soyularak derede 
saatlerce yüzdürülmüş , 65 yaşın
da olmasına dahi bakılmaksızın 
bir sürü işkenceden geçirilmiş tir. 
Heridan'da bunun gibi soyularak 
kar üstünde saatlerce bekletilen 
çok sayıda köylü vardır. 

Yine yaşları 65'ın üzerinde o
lan Ahmet, Zülfü ve Musa isimli 
ihtiyarlar aynı türden işkence

lerden geçirildiği gibi haftalarca 

P~şeng: Sayfa 6 

Haftalarca hazırlıkları ve hazır
lıklara ilişkin tartışmaları yapı

lan "özal 'ı karşılama töreni" ka
muoyunda tepkilere yolaçtı. 

Burjuva muhalefet partileri, as
keri ve sivil "erkan" davetli ol
malarına rağmen karsılama töre
nine katılmadılar. Faşist dikta
törlüğün borazanlığını yapan 
TRT, karsılama törenini televiz
yondan naklen verdi. Karsılama 

bir ANAP mitingine dönüştü . 

özal'ı ıngiltere'den getiren ö
zel uçak 29 Mart 1987 günü saat 
13.00 sıralarında havaalanına i
ner inmez TV'den naklen veril
meye başlanan karşılama töreni 
baştan sona tam da dalkavuk ve 
şakşakçılara özgü bir törendi. U
çağın merdivenlerinde mikrofo
nu eline alan özal Londara 'da , 
8 yayın kuruluşuna verdiği de
meçlerle "Ege Krizi"ni atıattığı
nı belirterek kendi kendini öv
meye başladı; "inşallah" ve 
"maşallah"larla konuşmasını 

sürdürdü. 
Rabıta olayı ve konuyla il

gili olarak görevlilerin lstifaya 
çağrılmasına ilişkin gelişmeleri 

"ciddi" görmeyen ANAP'ın 

"ciddi" tartıştığı "kim özal'ı ö
pecek" sorununda vardığı karar 
hayata geçti. Ve sadece özal 'ın 
"manevi oğlu", "Türk soyunun 
medari iftlharı" Naim Süleyman
oğlu özal 'ı öptü. Bakanlar, par
lamenterler, il ve ilçe başkanları, 
bilimum dalkavuk ve şakşakçı-

lar özal'ı "kalplerinde"öptüler. 
Bakanlar, özal'ın arkasında yü

rürlerken Naim bir figüran ola· 
rak özal'la yan yana ANAP oto
büsüne kadar yürüdü.Bazı kalp 
uzmanlarının belirttikleri gibi 
özal 'ın şaka ve hareketleri 
geçmişe nazaran daha cid-
diyetsiz ve saçma-sapandı. Yer
lere döşenmiş halının yanına di
zilmiş bakanlar, parlamenterler, 
il ve ilçe başkanları özal'ın dik
katini çekmeye çalıştılar ve ö
zal'en 11 sen de mi burdailn" sö
zünü duymak için birbiriyle ya
rıstılar. ı yi de figüranlık rolü oy
nüyorlardı. 

"Ege Fatih i" sloganlarıyla kar
sılanan özal ıçın bestelenen 
"şarkılar" megafonlardan üst üs
te tekrarlanıyordu . Bu "henge
me" Çankaya'ya kadar sürdü. 
Kısaca$! "karşılama töreni" 

devletin tüm olanakları kullanıl-
ması na karşın beklenen ilgiyi 
görmedi. "Devlet töreni gibi" 
hazırlıkları yapılan törende 
ANAP'lılar kendi başlarına kal
dılar. TRT, borazanlığını bir kez 
daha gösterdi. Halklarımaz dal
kavuk ve şakşakçıları, yeni "Fa
tih "le re tapanları gördü, TV ara
cılığ ıyla seyretti. Figüranlarla 
dolu "12 Eylül filmi"ne bir an 
önce son vermenin gerekliliği 

her yönüyle ortadaydı. 

Rl!zan KURDı 
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C iZ RE: 

«Köy Korucuları» Toplantısı 

3 Mart 1987 salı günü Mardin' 
in Cizre ilçesi altşkın olmadığı 

hareketli bir gün yaşıyordu . Sa· 
bahın erken saatlerinde ellerinde 
G·3 piyade tüfekleriyle dolaşan 
sivil bir çok insan ·dikkati çeki· 
yordu. Bunlar son yıllarda oluş· 
turulan ve köy koruculan olarak 
bilinen m ilis güçlerdi. 

Kahvede oturup çay içen iki 
"korucu" yanlarındaki küçük 
kürsülerde oturan diğer insanlar· 
la sohbet ediyorlardı. K'onuşur· 

ken çevreyi kontrol etmeleri ve 
diğer hareketlerinden tedirgin· 
liklerini glzliyemiyorlardı. Cizre' 
ye o gün toplu olarak gelmeleri· 
nin nedeni yetkililerin de katıla· 
cağı bir toplantının ' yapılacak ol· 
mastydı: Biri bu görevi isteyerek 
yapmadıklannı 'belirtip konuş

mastna ' şöyle devam ediyordu; 
"ilk başta bize 'köy koruculu· 
ğu' teklif edildiğinde kabul et
medik. Daha sonra aşiret reisieri 
ve köy muhtarlannı çağırıp on· 
lardan üzerimizde baskı ·kurma· 
la11nı Istediler. Yine olmayınca' 

jandarmalar hergün gelip köyü
müze baskın düzenleyerek bir 
çoğumuzu karakola götürdüler, 
çeşitli baskılar yaptılar. ' Terö
rist'lere yardım ettiğimizi iddia 
ettiler. Biz bunu sürekli olarak 
redetmemize ra~men "terörist"
Jerden yana olmadığımızı göster
memiz için devlete yardımcı ol
mamız isteniyordu .Ayrıca aşiret 

reisimiz ve ,muhtar,diğer tüm 
dağ aşiretlerinin ve köylerln bu 
görevi kabul ettiklerini,yalnız bi· 
zim köyün kendini yazdırmadı· 
ğtnı bu durumun da askeriye ta· 
raftndan kötü anlaşıldığını söy
lediler. Biz de çaresiz kalınca' bu 
görevi kabul ettik. Şimdi si
lahlall geri vermek istiyoruz, al· 
mıyortar. Bizleri sürekli tehdit 
ediyorlar .. . " 

Saat 10 sıralarında toplantıya 
katılacak yetkilileri getiren heli· 
kopter Cizre'ye indi. Toplantı· 

nın yapılacağı satona, okullar· 
dan stra ve masaiM taşındı: 200 
kişi civarındaki "korucu" kitlesi 
Hükümet Konağı önunde içtima 

edilip yoklama yapılarak toplan
tıya altndtlar. 'Saat 12.3 0'a kadar 
süren toplantıda; ' Mart ayı içeri
sinde "bölücü hainlerin eylemle
rini artıracaklarına dair" ellerine 
"bir takım istihbarat bilgileri- . 
nin geçtiği, bu konu da duyarlı 

olunmase gerektiği," aynca 1 
• 

"köy koruculuğu" için yazıl

mak isteyenlerin tespit· edilip 
muhtarlar aracılığıYla · ·yetkili 
yerlere iletilmesi i9tenmişti. 

Bu toplantı, bir hafta önce 
Siirt'in Şırnak ilçesinde yapılan: 
yöredeki (Şırnak, Cizre, Midyat, 
idi!, Uludere, Eruh, Silopi v.s.) 
aşiret reisierinin ve muhtarlann 
katıldığı toplantının · devamı nP 
teliğindeyd i. Amaç; bir taraftan 
devlete yardımcı oi\Jnmast ko· 
nusunda güvence almak, diğer 

taraftan ise devletin güçlülüğünü 
(!) 'tıelirtip, "köy korucuları"na 
ve diğer ya ndaşlanna ·sahip çı

kılacağını açlklamaktı. Yeni sai
dtillar · ihtimali karşısında dik· 
katli olu n ması "l<orucu" sayısı
nın a'rtırılması gerekliliği üzerin· 
de durulduktan sonra "devletin 
güçlü olduğu bu tür eylemleri 
yapanların hakkından gelebile
ceği" bil irtllip "hainlerin" başla
llnın ezileceği biçiminde açıkla

malar yapıldı . 

1987'nın ilk üç ayında "köy 
korucuları"na yönelik saldtrıla' 

rı n artmasıyla ' birlikte , bu sorcın 
Türkiye'nin gündeminde ilk sıra· 
larda yer tutan bir konu oluy or-

du . Hükümet, "köy koruculu
ğu" konusundaki politikalannın 
doğruluğunu, son· saldırılatlh 
bu sisteme yönelik olmasıyla 

açıklamaya çalışıyör. Esas ·SO· 

runun bu sistemin yetersizliğin· 
den kaynaklandığını, bunun ge
liştirilip yetkinleştirilmesinin ge
rekliliği belirtiliyor. Burjuva mu
halefet ise, bu görevin devletin 
em niyet güçleriyle yerine getiril
mesini; vatandaşın kendi kendi· 
ni savunmasının · devletin güçsüz
lüğünün ve otorite boşluğunun 
belirtisi olduğunu söyleyerek 
karşı çıkıyor. 

Sömürgeci-faşist güçlerin son· 
iki yıldır uyguladıklatı "köy ko
ruculuğu" politikastnın 1 amaçlan 

açıktır. Birincisi; devletin etkin
lik kuramadığı · kırsal kesimi, 
bölgeyi iyi bilen, orada yaşayan 
insanları silahJandırarak kontrol 
altında tutmak. i kincisi; halk a· 
rasında çatışmalar körükleyerek 
yeni kan davaları yaratarak, hal· 
kımızı 1 birbirine ktrdırtrnaktır. 

Dünya'daki ulusal kurtuluş sava
şımiall tatihinde (Vietnam , Ko
re vs.) bu haklı savaşımiarı bastı

llP kontrolde tutmak için ben· 
zer yöntemler kullanılmıştır. 

Burda da amaç "savaşı · Kürtleş

tirmek"tir. Ancak bu yöntemler 
de halkımızın ı ulusal demokratik 
haklan için verdiği haklı savaşt
mını 'dtırdurmaya yetmeyecek
tir. 

A . CAN 

SÖMÜRGECiLERiN 

BÖL-YÖNET POLİTİKALARINI 

BOŞA ÇlKARALIM 
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HEDEF ŞAŞIRTMA KIME YARIYOR? 

PKK yönetimi, parti kongre
sinde aldırttı!lt kararlar do!)rul
tusunda taraftar, mılitan ve 
sempatizanlarını yurtdışındaki 

Kürdistanlı parti, örgüt ve yurt
sever kişilere saldırttı, onlara 
karşı yo!jun bir terör eylemi 
başlattı. Altnan kararlar ve tali
matlar do!jrultusunda, Newrez 
gecelerine, kutlama öncesi kam
panyalara, derneklere silahlı, 

bombalı ve biçaklı saldırılar dü
zenledi. Saldırılarda ölen ve ya
ralananlar oldu, dernek merkez 
ve lokallerl ateşe verildi. Saldırı-

ları fırsat bilen Avrupa ve Türk 
burjuva basını olayı "Kürtlerin 
iç çatışmaları, Kürt terörü" bi
çiminde yansıtmaya özen gös
tererek, Kürdistan halkının hak· 
lı ve adil davasını, bu dava u!j
runa yürütülen mücadeleyi Avru
pa halklarının gözünden düşür

meye, karalamaya azami çaba 
sarfettiler. Gerici Alman hükü
meti saldırılara bir yandan seyir
ci kalıp polis aracılı!)ıyla kızış

tırmaya calışırken di!jer yan
dan olaydan yabancı düşmanıı
!)ını körükleme yönünde yarar-

JtNA NÜ YA YlNLARI 
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lan dı. içişleri Bakanı Zimmer
man aracılı!)ıyla bütün Kürt der
neklerini kapatma tehditini sa
vurdu . 
Newrez gece ve kampanyalart

na yönelen saldırılar, tam da 
Türk uçaklarının 1 rak Kürdista
nı'na bomba ya!)dırdıkları bir 
döneme rastlamaları bakımından 
da ilginçti. Uçak saldırıları tam 
tam da Avrupa'da dikkatıeri ı

rak Kürdistanı 'na Türk ordusu
nun barbarlıkianna çevirip yay
gın protesto seslerinin yükselme
sine yolaçmışken Apocuıarın es
tirdikleri terör, Türk saldırısını 

arka plana itti, hem Türk ve 
Kürt kamuoyunda "Kürtlerin iç 
çatışmaları, cinayet ve terörleri" 
ön plana çıktı. E!)er Apocula11n 
saldırısı olmasaydı Avrupadaki 
Türk konsoloslukları milyarlar 
sarfetseydiler bile dikatıeri böy
lesine kendi üzerlerinden uzak
laştıramaz ve "Kürtlerin terörcü 
yüzünü" Avrupalıların gözleri ö
nüne seremezıerdl. Ama New
razıara yapılan saidtillar onlara 
bu olanakları bedavadan verdi. 
Onun için de bedava ele geçen 
olanağı sonuna dek kulanmayı 
ihmal etmediler . 

PKK yönetimi, devrimci, yurt
sever örgüt ve kiş ileri saldırı he
defi gösterirken, bu örgüt ve ki
şilerin güya Kürt halkının kurtu
luş mücadelesinin uluslararası i
lişkileri önünde engel duruma 
geldi!) ini öne sürüyor, "onlar da
ğıtılıp yokedilmeden uıusıararsı 

ilişkiler sa!jlanamaz" anlamında 

Devamı: S. lO' da 

~ESENG'I OKU- OKUTI 

Y AZI VE HABERLE 

GüÇLENDIR 
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Niye Göç? 
Halkımızın geçirmiş olduğu 

badireler aniatmakla bitmez. o, 
bölünmüşlüğü, Takrir-i Sükun'ü 
Tunceli Kanunlarını, lzale-i Şe
kavel Kanunlarını ve· daha nice
sini yaşayarak geldi bugünlere. 
Faşist yönetim varlığını sürdüre
bilmek Için Osmanlıların Hami
diye Alayları, ıskan vb. uygula
ma politikalarına can havliyle sa
nlmaktadır. 

teniye" suçlarını (!) l<apsamakla 
görevtendirilmislerdir. i stiklal 
Mahkemeler!, asıl cumhuriyet 
dönem inde ikinci kez, Şeyh Sait 
Hareketi dolayısıyla çıkarılan 4 
Mart ı 925 tarihli Takrir-i Sükün 
Kanunu'na dayanılarak aynı gün 
Heyet-i Umumiye kararıyla ku
rulmuş ve sınırsız yetkilerle do
natılmıstır. Bu mahkemeler bir
den çok, değişik adlar ile birbir
lerinden ayrı çalışmışlardır . 

Şark i stiklal Mahkemeler!, 
Şeyh Sait hareketine fiilen katı
lanların yanı sıra birçok Kürt ay
dını (Ş.Eyüp, Dr. Fuad, S.Ab
dulkadir) ve geniş bir kesim; he
defleyerek yargılamıstır·. Bu 
mahkeme Şeyh Sait ve 47 arka
dasını idama mahkum edip, ka
rarı 29 Haziran 1925'te infaz et
tirmlstir. Ve çok ilginçtir, aynı 
dönemde istanbul'da yayımla
nan bazı sol -dergiler, Şeyh Sait 
hareketini karşı -devrimci, geri
ellikle nitelemelerine ve Ankara' 
yı desteklemelerine rağmen baş
lıca yazarları da aynı suçlamayla 
(tahrik) sözkonusu yasadan na
siplerini alarak 7-15 yıl arası de
ğişen hapis cezalarına · hüküm 
giymişlerdir. Ne yazık ki halen 
aynı tutum ve davranışlar sö
mürgeci ulusun devrimci hareke
tinde ağırlıkla mevcuttur. 
Şeyh Sait hareketini ı 930'1ar

dan sonra Dersim hareketi izle-

di. Halkımızın l<anı, dağı, taşı 

kızıla boyadı. Hareketin lideri 
konumundaki Seyit Rıza ve ar
kadaşları da i stiklal Mahkemesi 
kararı gereğince idam edildiler . 
Bu hareketler zinciri her dönem
de zorunlu göçü getirmiştir. 

Kürt köylüleri yerinden yurdun
dan edilerek, Orta Anadolu 'da 
zorunlu iskana tabi tutuldular. 
Bu göç olayı da geçmiş uygu
lamalardan kaynaklanmakta ve 
uzantısı sayılmaktadır. "Orman 
neden li göç" olayının aldatma
cadan, sindirmeden öte bir anla
mı yoktur. 683ı sayılı Orman 
Yasası u -ygulamanın kamuoyuna 
yutturmacasıdır. Zaten 1982 A
nayasası'nın 169 ve 170. madde
!erince program hayata geçiril
mektedir. Sözkonusu yasa ve 
maddelerin hedefi Kürdistan'dır. 

Gün olmuyor ki göçe Ilişkin 

tebliğ ve haberler aıınmasın. Uy
gulama sınırdan başlayarak ge
nişletilmeye çalışılmaktadir. 

Kürt ulusal bulincinin pra
tik anlamda yok edilmesi çabası 
ile karşı karşıyayız,ama bu uy
gulamanın sonuçları bunları do
ğuran nedenleri her zaman aşar, 
böylece bu sonuçlar, gelecekteki 
eylemter Için yeni nedenler ha
line gelirter ve yeni yeni sonuç
ların doğmasına yol açarlar. 
Çevremizi sarmatayan zincirin 
halkaları zayıftatlimalıdır ve gi
derek bu halkalar koparılmalı

dır. 

Halkımız göç olayını etkisiz 
kılacaktır. 

Keyo ABDULLAH 

Bilindiği üzere faşist yönetim 
önce zindanları dotdurarak bin
lerce insanı işktnceden geçirt
ti, yüzlercesini işkence odala
nnda öldürttü. Yığınla Insan - i
sinden edilirken, bir o kadarı da 
sürgün ya da politik güçmen ol
du. Ve bu orada özellekle Kürt 
halkı her katmandan insanıyla 

özel ve güzel muamelelere(!) ta
bi tutuldu. Değinilen uygulama
tar sonuç vermeyince, insanları
mız (bebekler dahil} fişlendiler. 
Fişlemeyi, devlet yanlısı (beyaz) 
sempatizan (mavi) ve vatan haini 
(!) militan (Kırmızı) diye renk
lendirerek sınıflandırdılar. Arka
stnda köy krokilerinin çizlmiyle, 
Kürt ailelerini sicilleyerek dosya
ladılar. Bunu ı6-30 yaş grubu 
köy gençlerinin listesini · çıkarma 
işlemi izledi. Ne iş yaptıklarını, 
nerede oldu klarını ayda ya da üç 
ayda bir görünmeye veya bildi
rimde bulunmaya zorunlu tutul
dular. Dahası askerlikten yeni 
dönen gençlere sefer görev em
rini çıkarttııar. Her halde bu da 
yeni bir sonun başlangıcı. öte 
yandan m ilitaristlerin köy bas
kınları ve meydan dayakları alı

şılagelen olaylar olarak görül
mektedir . Sömürgecl militarist 
güçler güdük yaşantımızı bu şe
kilde biçimlendirmeyi arzuıu

yorlar. Buyruk komutanındır(!). 

REJIMIN KENDiSI GERi Ct 

Nedir bu "göç" olayı, neden 
gereksindiler? Azıcık geçmişe 
baktığımızda yanıtını buluruz 
sanırım. Osmanlı dönemini ara
ıamadan, cumhuriyet dönemi o
layları ile başlayalım. 

O dönemde "kaçak firariler" 
için Eylül ı g20'de ilk mecliste 
i stiklal Mahkemeleri kurulmuş
tur. Oysa ki bu mahkemeler ka
çaklardan ziyade "hiyanet-i va-

Baştarafı S.1'de 
yönetleileri "istlfa"ya ilişkin gö
rüşlerini koruduklarını açıkladı
lar; ama özal'In amac1 "astn so1' 
öcüyü kullanıp SHP'nin kasar
lanmış "12 Eylülcü hayranları" 
na sinyal vermektir. Zaten "Isti
fa" çağrısını "acelec ili kle" suç
layan hatta "yanlışlığı"nı belir
ten bir çok SHP'Ii parlamenter 
ve yönetici var. 

Rabeta olayına ilişkin olarak 
tüm bu gelişmeler, "irtlca" ko
nusu nda Evren 'in, özal'ın, yerli 

Rabıtacıların, Tercüman, Türki
ye vb. gibi çevreleri n aynı safta 
olduklarını, bunun da temel ola
rak "Türk- islam Sentezi"nde I
fadesini bulduğunu gösteriyor. 
Çünkü mevcut rejimin, Türk te
kelci sermayesinin en gerici, en 
saldırgan ve en gözü dönmüş ke
simlerinin yönetim biçimidir. 
Sorun rejimdedir. Görev, en ge
niş kesimlere bu gerçeği anlata
bilmek ve bu doğrultuda müca

. deleyl yükseltebilmektire 
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NATO Mermer Kafa 

Bunun da özal gibi "NATO 
mermer kafa"lı ve tasaran ruhlu
lar tarafından yapılmayacağı or
tadadır. NATO ve Pentagon çev
relerine göbek baı:Jıyla bütunteş
mlş olanlar, Türkiye ve Kürdis
tan halklarının çıkarlarını koru· 
yamazlar, klşllikli politikalar ü
retemezler. 

ABD'nin Housten kentindeki 
kalp ameliyatı yüzmilyonlarca 
liraya malolan özal'ın Ikincı 

teleşovu, 21 Mart 1987 akşa

mı gerçekleştirildi. Tıpkı Ilki 
gibi yine uydu aracılıı:Jıyla ve 
"vldeolu konferans" sistemiyle 
yaklaşık 100 dakika süren sovda. 
özal uzun sorulara uzun cevap
lar verdi . Yani özal'ın konuşma 
hastalıı:Jı yine tutmuştu. Bazen 
cevaplar öylesine uzun oldu-k i 
çoğu da sorularla bağlantuı ol · 
mayan açıklamalardı- bıkUrıcı 

bir hal aldı . Bu nedenle de şov 
yaklaşık 40 dakika uzatıldı ; ama 
yine de yetmedi. Ve tam özal 
bir soruya cevap verirken Demi
rel dediğindearıza nedeniyle ya
yın durdu ve özal da ekranda 
öylece donup kaldı. 

özal, "siyasi yasaklar", s Irket 
kurtarmaları, Ithalat-ihracat, dış
ticaret açığı vb. sorulara bilinen 
ve artık klişelesm iş cevaplar ver
di. Rabıta örgütü 'ne ilis ki n ka
ç am aklı bir cevap verdi ve Evren• 
In lstifaya çağrılmasını cevapsız 
bıraktı. Tartışmalara "ideolojik 
amaçlı" dedi. Tartışmayı başla
tan U. Mumcu olmasaydı özal' 
ın "komünist ve bölücüterin oyu
nu" dememesi elden bile değil

di. 
Geçtiğimiz günlerde Imzala

nan SEiA anıasmasına ilişkin 
soruya verdlı:li cevap hem özal ' 
ın taşaronluğunu hem de içinde 
bir türlü dinrnek bilmeyen "A
merika sevdası"nı birkez daha 
gösterdi. Soru,"ABD söz verdiği 
taahütleri · yerine getirmezse 
Türkiye anlaşmayı tekrar göz
den geçirecek mr'biçimlndeydl. 
özal 1 kinci Dünya Savası'ndan 
başladı ve hiç de konuyla ilgisi 
olmayan gelişmeleri aktardı . 

Reagan Hükümeti 'nin elinden 
geleni yaptığını ve bunun Türki
ye'ye ''yararları"nı anlattı. işle 
ri n iyi gittiı:Jini, yardımların art
tığını sayıtarla canbazlık yapa
rak göstermeye çalıştı. 

Amerika halkının Reagan'ı 

sevdiğini ve gerçekten de öyle 
olduğunu belirterek kraldan 
fazla kralcı oldu.Gerçi sorulan 

P~şeng: Sayfa lO 

soruya doğrudan cevap vermedi; 
ama baştan sona anlattıkları, 

ABD üstlendiği yükümlükleri ye
rine getirmezse de Türkiye'nin 
aniasamaya sadık kalacağını gös
teriyordu . 

özal'ın belirttiği bir konu, 
SEl A anlaşmasının sadece kendi 
başına ele alınamayacaı:Jı açısın 

dan önemliydi. özal, eğer Tür
kiye anlaşmayı Imzalamasaydı 

ABD ile Ilişkilerde daha başka 
değişikliklerin yapılması gere· 
keceğlnden bahsederek anlaşma· 
yı savundu. özal'ın açıklaması, 

"klşilikll polltika"yı SEfA dön
güsünde ele alanların yanılgısını 
ortaya koyuyor. Çünkü SEl A 
ABD ile Ilişkilerin sadece bir bo
yutudur. Diğer Ikili kölelik an
laşmaları , NATO üyell\li, Tür
kiye'nin bölgede üstlendiği ro
lün perde arkası vb. bağlantılar 

bir bütün olarak değertendiri

llrse sağlıklı sonu çi ara varılabi

lir . 

Çözüm, halklarımızın çıkarla

rı doğrultusunda NATO'dan çı
kacak, SEl A dahil tüm Ikili köle
Ilk anlaşmalarına son verecek, 
bölge barısının sağlanmasına ö
nemli katkılarda bulunacak bir 
an tl -faşist iktidarın kuruımasın

dadır. Böylesine bir Iktidar ku
rulmadan klsilikli politikalar 
beklemek ham hayaldır . Açıktır 

ki böylesi bir Iktidarın temel gü
vencesi , Türkiye ve Kürdistanlı 

komünist ve devrimci demokrat 
güçlerdir . Yoksa tek başına sos
yal demokrat bir hükümet bile 
yukarıda belirtiğimiz dönüşüm

lerı yapamaz . Belki bazı gelişme 

ler yapabilir; ama temel dönü
şümleri yapamaz. Bunun geçmiş 
bir çok örnekleri vardır . 

H. MUNZUR 

HEDEF ŞAŞIRTMA KiMEYARIYOR? 

Baş tarafı: S. o ' de 
sözler sarfedlyor. Bu saptama 
baştan başa bir hedef şasırtma
dır ve Kürt halkının haklı müca
delesini uluslararası kamuoyun
dan tecrit etmek için çırpınıp 

duran sömürgeci Türk burjuvazi
sinf , onun siyasal iktidarıni ve 
dış temsilciliklerini gizlerneyi ge
tiriyor. 

Oysa herkes oe oı-

liyor ki Kürt halkının 

haklı mücadelesini uluslararası a
landa tecrit edip sesini boı:Jmaya 
çalısan bizzat Türkiye'nin ken
disidlr.Türkiye batının hükümet
leriyle kurduğu, siyasi, askeri, is
tihbarat ve diplomatik ilişkiler

le, Içinde yeraldığı askeri itifak
larla, dış temsilcilikleri aracılı

ğıyla Kürt halkına, Kürdistanlı 

örgütlere karşı yürütüğü propo-
gandalarla, halkımızın mücadele
sini karalamak, onu her türlü 

uıuslararsı destekten yok su n bt
ra km ak için çırpınıp duruyor. 
Yurtdışındaki Kürt dernekleri
nin, dergi gazete ve enstitülerin 
kapanması için Avrupa hükü
metlerine başvuruyor . Kürdis-
tanlı yurtsever güçlerin yurtdı· 

sında verdikleri mücadelede yer
almamaları için Türk konsolos
luklan, Işçileri, öğrencileri onla
rın ülkedeki ailelerini tehdit edi
yor. Bütün bunlara rağmen, 

PKK yönetiminin bunları değil 

de Kürdistanlı yurtsever dernek 
ve örgütleri, Kürt halkının mü
cadelesini yurt dıstnda tanıtma
ya, onunla ulustararası dayanıs

mayı güçlendirmeye çaba sarf
edenleri hedef göstermeleri son· 
derece ilginç ve düşündürücüdür. 
Doğrusu, böyle bir tesplte arka 
çıkacak tek bir güç var, o da 
Türk konsolosluklarıdıre 
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TüRK ORDUSU'NUN SALDIRILARI PROTESTO EDiLDİ 
Baş taratı :S. l 'de 

tisi (PASOK), Kürdistan Sosya

list Partisi (HSK), SOL BiRLiK, 

TKP-B, TUDEH, Halkın Fedaile

ri-Ekseriyet, Bariş ve Dem ok ra si 

içiniran ve Irakla Dayanışma 

Komitesi, Filistinln Kurtuluşu i

çin Halk Cephesi Sempatizanla

rı, Filistinin Kurtuluşu i çin De

mokratik Cephe gibi kesimlerin 

ortak katılımıyla gerçekleştiri

len protesto eylemleri kamu

oyunda ilgiyle karşılandı. Türki-

ye Turizm Bürosu önünde topla
nan eylemciler, faşist diktatörlü-

ğü protesto ettiler ve ardından 

Danimarka'daki Birleşmiş Mil

letler şubesine giderek Birleş

miş Milletierin Türkiye'yi saldır

gan tutumundan dolayı kınama

sını istediler. Eylemciler bundan 

sonra da Türkiye'nin saldırısı 

nedeniyle Danimarka Parlamen

tosu yakınında çadır kurarak 

protesto · amaçlı açlık grevine 

girmiş bulunan yurtseverteri 

ziyaret ettiler. 

i sveç 'in Başkenti Stockholm' 
de 7 Mart günü bir protesto 

DEMOKRATiK üN1VERS1TE KAVGASI 

VE KüRT GENÇLiCt 
Baştarafı :S. 4'te 

gereken mücadeleyi gözardı et
ti\!!, dolayısıyle mücadele yön
tem ve biçimlerini de daraltmak
ta olduğu görülmektedir. 
Şu da var ki, Kürt ö\)renci 

gençliğinin elde edebileceği ulu
sat demokratik haklar, ulusat 
demokratik halk devrimi ile da
ha özgür bir ortamda gelişip bo
yutlanacak ve süreç içinde sos
yalist topluma geçişte birlikte 
sosyalist bir ulusal yapı oluşacak 
ve eğitim de bu na göre yeni bir 
içerik kazanacaktır. Yani gerçek 
demokratlk-özerk üniversitenin 
demokrat! k ve özgür Kürdistan' 
da gerçekleşebileceği ni de u nut- \ 
mamalı ve mücadelemiz! buna 
ba\lımlı ve parelel olarak sürdür- ' 
metiyiz. 

Peki o zaman Kürt öğrenci 

gençfiği akademik demokratik 
haklan için nasıl bir anlayış ve 
yöntemle hareket etmelidir? 

Bütün. Kürt ve Türk öğrenci 

gençfiği ırkçl-şoilen ve aslmlas
y on cu bir kareterden arınıdırıl

m ış demokratik bir eğitim sis
temi için genel demokrasi müca
delesine pareter olarak mücade
ley i şiar edinmefi ve demokratik 
bir eğitimin demokratik bir or
tamda mümkün olduğunun bi
linciyle eğitimin demokratikleş-

tirilmesi mücadelesine katılmalı 

ve genel demokrasi savaşımının 
boyuttanmasına katkıda butun
malıdır. 

ırkçı-ş oilen ve asimlasyoncu 
bir içeriğe sahip bir eğitim siste
mi hiç bir zaman demokratik o
lamaz. Bu yüzden Türkiye'de ge
nel otarak öğrencilerin demokra
tik eğitim ve özel otarak üniver
site öğrenciterinin "demokratik
özerk üniversite" mücadeleteri
nin başareya ulaşması herşeyden 
önce Kürt halkının en azından 

varlığının kabul editip dili ve 
kültürü üzerindeki her türlü bas

kının ortadan kaldırılmasını ka
bülden ve bu uğurda da mücade
le etmekten geçer. Günümüzde 
Kürt halkının varlığını ve ulusal 
demokratik haklarını kabul et
meyenlerın demokrat olma nite
liği bile tarusılır olduğu gibi, 
Kürt dili ve kültürünün özgür 
gelişimi için mücadele etmeyen 
bir ö\jrencl hareketi de her yö
nüyle demokratik olamaz . Eği

tim bir yandan ırkçı-şoven ve 
aslmilasyoncu bir içerlğe sahip 
olacak, öbür yandan da demok
ratik olacak! Böyle bir şey 

mümkün mü? 

C.CEVHER 

yürüyüşü yapıtdı . Türkiye Konso
losluğu'na kadar yürüyen eytem
ciler, orada yapılan konuşmala
rında faşist iktidarın saldırıları 

nı sert bir dille kınadılar. 
Daha sonra 13 yurtsever 

parti ve örgüt tarafından otuş

turulan ortak komite 1 sveç Par
lamentosu 'nda temsil edilen her 
beş partinin merkez bürolarını 

ziyaret ederek, Kürdistan halkı

na yönelik saldırıların durdurul
ması Için girişimde bulunmaları, 
Kürt halkına haklı davasında 

destek olmalarını istediler. Par
lamentoda temsil edilen parti
ter saldırı olayına ilişkin açık

lamalarda bulundular. 
VPK (i sveç Sol Komünist 

Partisi) adına 7 Mart mitingine 
katılan Parlamenter, Türk Ordu
su 'nun saldırıtarını şiddetle kına
yarak Kürt halkının tüm ulusal 
demokratik haklarının verilme
sini savundu . isveç Sosyal De
mokrat Partisi adına aynı ml
tingde bir konuşma yapan Hans 
Göran Franck, Türkiye'nin şid

det kullanarak sorunu çözeme
yeceğinl, saldırılarına son vere
rek Kürt halkının haktarını tanı
ması gerektiğini belirtirken, 
i sceç Halk Partisi (Folk Parti) 
adına bir açıklama yapan Bo 
Hakan da kendileri açısından 

sorunun açık olduğunu, Kürt 
halkının da bağımsızlık hakkı 

olduğunu savundu . 
Bu arada Avrupa'nın diğer 

ülkelerinde ve Avrupa Parlamen
tosu 'nda da gür sesler yükseldi; 
Kürt yurtsever güçlerinin pro
testo eylemleri Avrupa ilerici 
çevrelerinde yankılanarak onları 
da harekete geçirdi. 

Avrupa Parlamentosu üyele
rinden Jaak Vandemevlbro Uce 
ile Kvijpers Türkiye'nin emper
yalist emeller peşinde koştuğu
nu, Musul ve Kerkük'ü ele ge
çirme hayallerini kurduğunu, 

i ran-I rak savaşının bu düşünce
nin oluşmasına olanaklar yarat-· 
tt\lını, Kürtlere büyük baskılar 

yapıldiğını, toprakları üzerinde 
terör estirildi\llni, belirterek 
Kürt halkına dayanışmada bu
lunmak gerektiğini vurguladıe 
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Ben Bilirim Yanşmasından 

Kerkük Kimin Yöresi ? 
Kürdistanın zengin petrol ya

takları bulunan yörelerinden biri 
olan Kerkük, bilindiği üzere ül
kemizi dörde bölen Lozan An
laşması'ndan bu yana sömürgeci 
1 rak'ın boyunduruğu altındadır . 
O günden bu yana 1 rak sömürge
cifiği Kerkük'ün "Araplığı"nı
kanıtlamaya çalışırken, Türkiye 
de Kerkük'ün "Türklüğünden", 
"M isak-i Milli" sınırlarından ve 
"tarihsel · haklar"dan dem vur- i 
maktadır. Bu doğrultuda

ki şovenizm ve yayılmacılığın, 

işgal hazırlıklarının hangi bo
yutlara vardığı herkesçe bilin
mektedir. 

Ne var ki geçenlerde bir adım 
daha atılarılk Kerkük de tıp 

kı Türkiye Kürdistanı'nın diğer 
yöreleri gibi "Türkiye'nin bir 
yöresi" olarak belirtildi. Tele
vizyonda 15 günde bir yayınla
nan 11 Ben Bilirim" adlt 11genel 
kültür" yarışma'Inda dile getiri
len geleneksel Türk şovenizm! 

ve yayıtmacılığı şöyle bir soruy 
la ifade edildi : "Hoyrat, Türki 
ye'de üç yörede yaygın olarak 
söylenen bir halk müziği türü
dür. Hoyratın söylendiği yörele
rimizden biri Kerkük'tür. Diğer 
iki yöre m izden birini söyleyl
nlz". 

Verilen cevaplarda diğer iki 
yöre Urfa ve Eiazığ'dı. Dikkat 
edin, her üç yöre de Kürdistan 
yöreleridir. Yüzyıllardır Kürdis· 
tanı boyunduruğu altında tu
tan Türk sömürgecilerinin kendi 
egemenliği attındaki Kürdistan 
parçasında ne denli pervasızca 

uygulamalara giriştiği, Kürt kül
türü ve sanatını, folklorunu nasıl 
yok sayıp "Türklük" adına orta
ya çıktığı açıkça biliniyor. Gün
lük yaşamımızın her anında tüm 
bunların etkilerini bizzat hisset
tiğimizden, Elazığ ve Urfa'nın 

"Türkiye yöreleri" olarak belir
tilmesinin yeni bir gelişme oı.,-·ıa

dığını söylemek gerekir. 
Ama her ne kadar öteden beri 

Kerkük ve Musul'a yönelik iddi
alar ileri sürüldüyse de böylesine 
açık bir biçimde Kerkük, TC 
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devletine dahilmiş git:i gösteril
medi. Kimileri bunu bir gaf ola
rak değerlendirse de bizim görü
şümüz odur ki,tiu,özellikle son 
z amantarda açıkça"lrak 'a girme
liyiz " biçiminde sürdürülen poli 
tikaların, açılan kampanyaların 

bir parçasıdır . 

Nitekim TRT, basında pek 
yankı bulmayan bu konuda hiç 
bir şey olmamış gibi bir iki cılız 
tepkiyi dikkate almadı bile. 
Yarışma gecesi TRT'ye telefon 
ederek sorduğu " Kerkük ne za
mandan beri Türkiye 'nin bir böl· 
gesi oldu" sorusu na bir An karalı 
iz leyicinin aldığı cevap her şeyi 
ortaya koyuyordu . Verilen ce
vap "Kerkük'ün Misak-i Milli •ı 

nırıaıı iÇinde olduğunu bilmi
yormusunuz?" biçimindeydi(Ye 
ni Gündem, 29 Mart-4 Nisan 
1987). 

Kerkük 'e yöneli k Türk ve A· 

rap iddialarının aıtında yatan ne 
Kerkük'te yaşayan Türkler in ne 
de Arapların "koru n ması ve kol· 
lanması"dır. Onların gözü zengin 
petrol yataklarındadır. Zaten 
yüzyıllardır sömürgecilerin Kür
distan 'daki çekişmelerine yol· 
açan nedenlerin başında zengin 
petrol yatakları gelmiyor mu? 

Bu nedenle Kerkük dahil Kür
distan'da yaşayan tüm Arap, 
Türk, Ermeni vb. gibi azınlıkla
rın kurtuluşu Kürdistan'ın kur
tuluşuna bağlıdır. Ankara'da 
Türkleri, Bağ dat'ta Arapları e
zenler, sömürenter Kerkük'te ya
şayan Türk ve Arapları kurtara
mazlar. Kurtarmak istedikleri 
şey yeraltı ve yerüstü zenginlik 
kaynaklarıdır . 

Bir Peşeng Okuyucusu 

Kürt Halkının Yiğit Eviadı 

Sofi Şehit DüştU 

Siirt'In Şırnak mıntıkasında 

20 Mart günü baştayan ve 21 
M art günü sona eren bir çatış 

ma sonunda Sofi (Yusuf Bay
ram) şehit düştü; Iki asker öl
dürülürken, bir kaçı da yara-
landı. · 

Sofi 1950'de Siirt'In Pervari 
Ilçesine bağlı Müzre köyünde 
dünyaya geldi. Daha sonra önce 
kendisi ve ardından da aitesi 
GÜndık köyüne yerleşir. Sofi, 
genç yaşta mücadeleye atılarak 
zulme ve sömürüye karşı göğüs 
gerer . 1977 yılında 1 rak Kür· 
d is tanı 'ndan gelen bir kaç peş
mergeyle beraber yakalanarak 
Ankara'ya götürülür. Ankarada' 
daki 8 aylık tutukluluk süre 
sinden sonra salıverllir . Bundan 
sonra mücadeleye daha bir ke-

netlenir. Temel çalısma alanı 
Türkiye Kürdistanı olmakla be
raber sık sık ı rak Kürdistanı'n
da görülür, savaşımı orada da 
sürdürür. En zor koşullarda sa· 
vasıma daha sıkı sarıtan Sofi, 
şe h lt düştüğü ana kadar on
larca çatışmaya girer. 1980'de
ki Uludere (Goyan) ve Tanin 
mıntıkasındaki helikopter des
tekli düşman birlikleriyle mey
dana gelen çatışmada ve diğer 
bir sürü çatışmada gösterdiği 
kahramanlıktar O'na derin bir 
güven, saygı ve sevgi kazan 
dırdı. 

Sofi gibi bir militanın şe
h i t edilmesi sadece örgütü için 
değil tüm yurtseverler için de 
acı bir kayıptır . Mücadetemizde 
O 'nu saygıyla anacağıze 
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