
Kadın Konferansı  sürüyor 
Kadınlar Pekin'de 
dünyadaki konurrılarnu 
gözden geçirecekler. 
Konferans nedeniyle 
dünyayı  yönlendiren 
100 kadın arasında Türk 
Başbakanı  Çiller ile Kürt 
Milletvekili Leyla 
Zandınn adı  tartışılıyor. 
• 8.6sda 

Dijnya kodIntan Pekin'de [stanbut MED-KOM'do sergi 

yu uş  at"  
Fevzi Bilge'nin MED-
KOM'da açtığı  resim 

sergisindeyim. Ulkemden 
uzakta bir düşün 

içindeyim. Kâh bir 
vadinin yamacında, kâh 

bir dağın doruğundaylin. 
Ulkeırün leırrıda bir 
gelincik tarlasuıdayırrı. 

• Selahattin Bulunur 
izlenimleri S.9'da 
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Son dünya 
savaşında 
faşlzynIn en 
ağır ve Ilk 
darbesini 
Polonyalı  
Yahudiler 
yedi. 1939 
yılında 
başlayan 6 yıl 
süren IL 
Dünya 
Savaşı'nın 
başlangıcı  
sayılan ve 
Hiiter 
Almanyası'nın 
Polonya'ya 
sildin günü 
olan 1 Eylül 
savaş  
sonrasında 
savaşın 
yıkımını  va 
Nın* özlemini 
anunsatacak 
gün olarak 
kabul edildi. 

Son dünya savaşında Türkiye savaşrnayı  değil ama savaştırrnayı  seçmişti 

TC, So etleri savaşa sokan' demişti 
Ikinci Dünya Savaşı'nın başlangıç günü sayılan 1939 
yılının 1 Eylül günü, savaşın bitiminden bu yana 
Dünya Barış  Günü olarak anılıyor. Her Barış  Günü 
kutlamalarında TC yöneticileri, savaşın vahşeti üzerine 
demeçler veriyor. Oysa belgeler, o günlerde TC 

k
yönetiminin özellikle SSCB'nin savaşa çekilmesi 
onusunda hem İngiltere, hem de Almanya'ya 

'tavsiyeleı'de bulunduğunu gösteriyor. 

İngiliz gizli belgelerine göre İnönü, daha dünya savaşı  
öncesi günlerde Ingiltere'ye "Rusların harpte mutlak 
yer almaları  gerektiğini, aksi halde savaştan sonra hiç 
dokunulmamış  bir Rus ordusunun çok tehlikeli 
olacağını." söylemişti. Alman gizli belgelerinde de 
Inönü'nün kendilerine "Rus devinin yenilmesiyle son 
derece yakından ilgilendiklerini" söylediği belirtiliyor, 

• ses'a.,  

Wictlani red'e ceza Barış  Manifestosu kamuoyuna açıklandı  

Barışın başına gelen, savaşın başına gelmedi 

Türkiye barışı  
sevmedi 

Türk yöneticiler barışı  da, 
barış  isteyenleri de hiç bir 

zaman sevmedi. Bölge 
ülkeleriyle ilişkilerini hep 

gergin tutmak, en geleneksel 
politikası  oldu; bu nedenle 

silahlantnayı  sürekli arttı rdı, 
iç sorunları  geriye itmeye 

çalıştı. TC'nin kronik savaş  
histerisi bugün de 

yoğunlugundan hiçbir şey 
kaybetmeden sürüyor. 

• S.5'te 

şair Safa ~saf 

Sağmalcılar Cezaevi'ne 
polis kompiosu 
Songül İnce'yi gözaltına alan polisler, 
Ince'ye en kısa zamanda Sağmaleılar 
Cezaevi/ildeki tutsaklara saldırı  olacağım 
söyledi. İnce polislerin, ziyarete giderleri 
rahat bırakmayacaldarmı, diled eri 
ziyaretçiyi gözaltına alacaklarını  
açık açık ifade ettiklerini belirtti. 
Songül İnce, emniyetteki işkenceli 
sorgusunda polislerin, Sağmalcılar 
Cezaevi'ne yönelik hazırladıkları  
senaryoyu kendisine doğrulatrnaya 
çaliştıklannı  aktardı. • SYte 

Yine j 4xwekult. 
DP ve YNK arası nda sürüp giden çatışmaların Irlanda'da- 
ki görüşmelerden sonra durmasının ardı ndan, bu kez P-

KK'n in KDP'ye saldırması  ile G. Kürdistan'da gerçekleşmesi 
beklenen barış  ve istikrar ortamı  üstelik bizzat Kürtler tara-
fından bir kere daha sabote edilmiştir. 

PKK'nin satdı nsına haklı  göstermek için ileri sürdüğü ge-
rerekçeler, değişik zamanlarda değişik çevrelere yıllardan 
beridir yönelttiği bildik suçlamaları n ötesine geçmemekte ve 
hiçbir şekilde bu saldı rı yı  mazur göstermeye yetmemektedir. 

Kim ne derse desin, bütün "'saradanlığı" ve dehşeti içinde 
ortada çı rı lç ıplak bir l'xıivekıı ji" (kendini öldünne) olayı  dur-
maktadar 21. Yüzyı la merdiven dayayan insanlığa ortaçağ  
değerlerinin bile gerisinde kalan ilkel bir akı l ve kültürle kar-
şı lık verilmesi gibi son derece dramatik bir varoluş  kıskacın-
da bulunmak Kürtlerin müstahakı  değildir. 

Körfez Savaşı  ile birlikte Ortaya çıkan bir sonuç olarak ül-
kemizin Kuzey ve Güney'indekı  süreçIerin reelpolitika bakı-
mı ndan giderek birleşmesi ve artı k aynlamayacak düzeyde 
içiçe girmesi Kürtler için çok büyük avantajlar barı ndarması-
na rağmen, bu durum 1992'deki 'kardeş  kavgasıwyla başla-
yan daha sonra KDP-YNK çatışmalanyla devam eden ve bu-
gün de PKK-KDP çatışması  biçiminde süren düşmanlıklar 
nedeniyle yeterince değerlendirilememiştir. 

• Devamı  11. sayfada 

Gazeteciye 
gözaltında ınfaz 
Polis, Seyfettin Tepe'nin iç çamaşırlarıyla, 
hücresindeki mangal demirlerine kendisini 
astığım iddia ederken, Tepe'nin ağabeyi 
Tayyip Tepe, kardeşinin boynunda elle 
yapıldığını  sandığı  boğma izeri gördüğünü 
belirterek, olayı  "infaz" olarak 
değerlendirdi. Gazete avukatları  ise, 
yeniden otopsi yapılmasını  istediler. Tepe, 
Ozgür Gündem muhabiriyken 28 Temmuz 
1993'te polis tarafından kaçırılarak 
öldürülen amcasmın oğlu Ferhat Tepe'nin 
yanına gömüldü. • S.3'te 
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Barış  Haftası, her zamankinden daha yoğun barış  
çağrı  ve etkinliklerine sahne oluyor 

Barış  çığlıkları  
daha güçlü Halkların umudu savaş  değil 
Itisiber Merkezi - Bu yılki Barış  Haftası, top-
lumun değişik kesimlerinden farklı  içerikleir-
de de olsa yoğun barış  çağrı  ve etkinliklerine 
sahne oluyor. Cezaeylerindeki onbinlerin ba-
rış  için büyük eylemi, aydıniarin başlattığı  
"Akan kan dursun-Banş  için el ele" kampan-
yası,. Ismail Nacar` in sözeüliiğüniı  yaptiğı  
"Barış, Kardeşlik ve Dayanışma Komite-
sruin barış  için bir çağrı  metni hazırlayıp im-
zaya açması  ve son olarak açıklanan "Barış  
Manifestosu". Hafta boyunca siirdürülecek 
olan etkinlikierin yani sıra insan hakları  suyu- 

nuculan, siyasi partiler, sendikalar, demokra-
tik kitle örgütleri barış  mesajları  yayınladı . 

`Savaşa esir olmayailın' 
İnsan Hakları  Derneği(İHD) Genel Başkanı  
Akın Birdal, 1 Eylül Dünya Barış  Günü'ne bir 
çok ülkede savaşla girildiğini belirterek, "Sa-
vaşa esir olmayalım" dedi, Birdal, TBMM 
Başkanı  Hüsamettin Cindoruk'a bir telgraf 
çekerek, TBMM'yi barış  için olağanüstü top-
lantıya çağırmasım istedi. 

• Devamı  s.11'de 

Ankara Genelkurmay 
Askeri Mahkemesi'nde 
yargılanan savaş  
karşıtları, son 
sözlerinde 'Vicdani 
Red' haklarını  
kullandıklarını  
belirtiler. Şair Safa 
Fersal, "Şiddet insanı  
cesede dönüştürme 
yetisidir" dedi. • S.11'de 

Haber Merkezi - İstanbul Pera Palas Oteli'nde 
31 Ağustos günü biraraya gelen Petrol-iş  Sen-
dikası  eski Başkanı  Münir Ceylan, İHD Genel 
Başkan Yardımcısı  Ercan Kanar ve bağımsız 
milletvekili Melik Fırat ortak imzalı  Barış  Ma-
nifetosu'nu basma okudular. Manifestoda im-
zası  bulunan yazar Yaşar Kemal, toplantıya ka-
tliama& 

Yazar, sanatçı  ve gazetecilerin yoğun ilgi 
gösterdiği toplantıda okunan manifestonun ar-
dından, söz alan inrızacilar, barış  istemlerinin  

artık eyleme dönüşmesi gerektiğini söylediler. 
Münir Ceylan, yazıları  düşüncelerin açıkları-

mal zor bir ortamda yaşandığını  belirterek. 
"Barışı  savunmak savaştan geçiyor. Kendi dar 
odaidarımızda barışı  bölük pörçük savunuyo-
ruz. Barış  güçlerinin dayanışması, ortak bir 
platform gerekli. Türkiye'de barış  kavgası  bit-
meyecek. Bizler barışın teminatrytz. Kavga sa-
hipsiz ve adressiz değil. Bu ortak adreste topla-
nalım, barış  cephesini yığınsal bir noktaya geti- 
relim" dedi. • Devam 6.11'de 

e saldırdı  
KK'nin gerekçe olarak gösterdiği hiçbir 

nedenin, Güney Kürdistan'da böyle bir 
saldırıyı  gerçekleştirmesini haklı  
çıkarmaya yetmediğini belirten birçok 
Kürt parti ve hareketi, Güney 
Kürdistan'da ortaya çikan ulusal 
mevzilerin tüm Kürt halkına ait 
olduğuna dikkat çekti. Bu mevzilerden, 
sadece sömürgeci devletlerin rahatsız 
olduğuna vurgu yapılırken, ulusal 
kazammlara zarar verecek ve sömürgeci 
devletler için yeni fırsatlar yaratacak 
çatışmalara son verilmesi istendi. • S.11'de 

Kürtler Suriye'nin bağımsızlık 
hareketini aktif olarak desteklediler. 
Fakat, Fransızlar gittikten sonra 
Kürtler üzerindeki politik baskılar 
artmaya başladı. Kürtlerin dernek 
kurma, Kürtçe yayın yapma gibi 
hakları  da ellerinden alındı. 1962 de 
Suriye hükümeti yaptığı  özel bir 
seçimle 120 bin Kürtü vatandaşlıktan 
attı. Daha sonra iktidara gelen 
Baas-Partisi Kürt köylerine zorunlu 
boşaltma politikası  uvguladı  ve 
buralara Arap aşiretle' rini yerleştirdi. 
Baas Partisi döneminde Kürtler 
üzerindeki politik baskı  daha da 
katmerleşti. Suriye anayasasına göre 
Suriye'de sadece bir ulus vardır. Halâ 
Suriye'de Kürtçe'nin basım ve 
yayında kullanılması  yasaktır. *S.12'de 

Arapça bilmeyen vatandaşlıktan çıkarılıyor 
Tarımda, 
karasabana 
zorunlu 
dönüş  var S.dite 

Chirac 
gençliğinde 
anti-
niikleerelyıalş  

S. 6'do 

Zarok 
edebiyata 
zarokan il 

Vesair 
ya da şair 
olmak s. 9'd 

trı Dffir 
yaşıyor 

S, 1 Tde 



Kürtler'in autodestructionu Avrupa ile bütünleşme 
ve Kürt sorunu 

ADI 

SOYAD' 

ADRES 

6 aylik : 750.000 TL. / 75 DM 
1 yı llı k : 1,500.000 TL. / 150 DM 
Nüien Basın Yayıncılık San. Tie. Ltd. Şti. 
Adıgüzel İNCESU Yapı  ve Kredi Bankası  AŞ. Aksaray 
Şubesi İstanbul 
TL. Hesap No: 1004470-1 
Döviz (USD) Hesap No: 3003005-6 
Döviz (DM) Hesap Nd: 3003010-6 
Çakirağa Man. Çakirağa Camii Sk. 
Utku Apt. 18/7 Aksaray/iST. 
Tel: 530 65 24 - 530 64 73 
Fax: 530 65 58 
Avrupa için 
F. Gözler- Deutsche Bank / Köln 
Konto: 2166791 
BLZ: 37070060 

OKURDAN... OKURDAN... OKURDAN... OKURDAN... 

Olağanüstü Hâl dansı  
H

ani renkli basının tatil için yer 
verdikleri sayfaları  bilirsiniz; 
beşyı ldızlı  otel, deniz, kum, 

stres atabileceğiniz dinlenme olanak-
ları  vs... Yani cendereye alınmış, so-
luk almayı  güçleştiren ekonomik kay-
gı larla dolu yaşam alanlarında uzak-
laştirmak için yine burjuvazinin pisli-
ğinde 3/U1-neyi tatil olarak öneriyorlar. 

Ülkesinde ayrı  kalan, özlemini 
çektiği uzakla.ştınlmiş  ve merak eden-
lere Dersim'den bahsedeceğim. 

Ben tatilimi Dersim'de geçirdim. 
Bu kararı  aldığımda karar= değiştir-
mem yönünde telefonlar aldım. 

Yaşam koşullarının strurlandırılde 
kim, güneşin doğuşunu ve batışı nı  
seyretmeye izin vermediğini biliyor-
dum. 

Ama herşeye rağmen, gezilmesi, 
soğuk sularını n içilrnesi, temiz hava-
sının tenefüs edilmesi gereken ve ye-
şilin her tonunu görebileceğiniz doğa 
güzellikleri alanidir Dersim. Ve birde 
onurlu ve mircadeleci ruba sahip in-
sanları n diyanysa mutlaka gidilmesi 
gerekir. 

Anarnı n buğday başaklı  ellerini 
yüzüme sürmek için çok hasret çek-
miştim. 

Ozlemirn gözyaşlari drikrnemi de-
ğil, asileşen yüreğini beni Dersim yo-
luna koydu. 

Evet "vatan bir bütündür" naraları-
na 

 
atanlar bölmüşler bile. Sınır kapı-

sında geçtiğini zannedip eşyalannda 
gümrükten. Tabi biraz da vahşice eş-
yaları  kanştınyor, insanlık dışı  bir 
karşilama yapıyorlar. Eğer yabancı  
yani yöre halkından olmadığinı  farka-
derlerse nazik davranmaya çalışıyor-
larsada gözlerindeki nefreti saklaya- 

mıyorlar. 
Tıpkı  yollardaki dinlenme tesisleri 

gibi karakollar kurulmuş. Mola ver-
mek yerine olağanüstü hal arama ve 
sorgusu veriyorsun. 

Gideceğiniz yer köy ise, yani alış-
veriş  yapabileceğiniz ve köyrınuzün 
bakkal' dahi kapanImişsa birer kilodan 
fazla gıda maddesi alarnazstruz. Deği-
şik gıda maddelerinin toplamı  10 kg 
mı  geçmeyecek şekilde olması  lazım. 
Ama ayda bir 25 kg un götürebilirsi-
niz. Köyde günlük ekmeğini ayda bir 
sefere mahsus goturdüğun 25 kg. unla 
karşı layabilmek zorundasın. Ailen ka-
labalık ise bu kg yine değişmiyor. 

Çocuklanda sevindiremiyorsun, 
çünkü hepsine alabilecek kadar şeker 
ve çikolota götiiremiyorsun. Olağa-
nüstü hal ambargosu onlarada konul-
muş. Ama silah ankla.nndan kendile-
rine oyuncak ve oyun seçebiliyorlar. 
Hani gece kar yakar da sabah kalkıp 
kartopu oynanı lır ya şu a ise sokakta 
geçe yağan kurşunlan toplaya biliyor-
sun. 

Evet yakı lan evler, yıkı lan binalar, 
yaşamını  yitiren insanlar ve günü bir-
lik yaşamını  devam ettirenler. Göçe 
zorlananlar, işkence görenler, failleri 
belli ama kabullenmeyen cinayet-
ler..... 

Bu yöne gitmek istiyen insanları n 
dikkatine; beraberinizde kitap, gaze-
te, kaset, fotograf makinası, fazla yi-
yecek ve giyecek almarnalan, çıkış  
yaptıkları  yerden izin belgesi almaları  
yollardaki aramalarda biraz daha ko-
lay geçmenizi sağlayacaktır ve gü-
venlik görevlilerini rahatlatacaktı r. 
Yaşam koşulları nı  demokratik ülke 
anlayışına sığcbrarnayı p "bu ne ya- 

man çelişki" ana diyeceksiniz. 
Açlıkla yüzyüze kalan, barınacak 

konutları  olmayan insanlar yaz mev-
simin sefalet içinde geçiriyorlar. Dev-
let "kışın sonu bahardır, buda gelir bu 
da geçer" halayinda. 

Kısacası  demokratikleşmenin ve 
çağ  atlamanın damdan dama atlamak 
olarak göreceksiniz. 

Ülkede beş  yı ldızlı  otelleri değil, 
ay yı ldızlı  kampları  göreceksiniz. 
Tercihiniz oradaki taş  ve üstü toprak-
la örtülü evlerde geçirmek olsada, 
mutlaka ay yı ldızlı  karakollarda gez-
dirirler sizi (bu da ımisafirperverlikle 
olsa gerek) 

Hani dört mevsimi birden yaşadı-
ğımız güzel vatanımız varya, Der-
sim'de aynı  ayın içinde dört mevsimi 
yaşıya bilirisinz. 

Bir yandan bahçenizde yemyeşil 
bir alan varken, çiçek açmış  ağaçları  
görürken, tepelerde kimyasal madde 
ile yeşili sanya dönüştüren ağaçları  
ve yakılmış  ormanlar görebilirsiniz. 

Tı pkı  batıdaki rnetropoiler gibi 
Dersim'de gece gündüz bindir. Biçim-
sel olarak farklıdır sadece. Hava' fi-
şekler yerine silahlar gecenin karanlı-
ğın' dağılıyor. Bomba sesleriyle dur-
madan yerinizde hareket edersiniz. 
Bu da olağanüstü hal dansı. 

Zebil Dersimi 
Ubartn: 
Xwendevamln Uja; di jimara raj-

nameya tne "Roj"e ya b‘iri, di qunci-
ka "Okurdan" de, nivtsa ku bi suni-
vfsa "HevaMn N'ja" bit ya hevak M. 
Can Azbay her sebebek teknikf 
imza wf derneketib4. Em ji hevaM M. 
Can Azbay ti.rwendevane'n xwe dava 
lebnirine dikin. 

Biz kı zı l güneşin çatlattığı  toprakları , 
kanları yla sulayan halkı n çoeuklarlyiz, 

rialkı rn ı zffl yiğit evlad ı , 
Metin ÖZDEMIR ve 
Mehmet SiNCAR'ı  
saygı yla aruyoruz., 

iZtTdr HA9EP h Örgütü adcna 
Y,K.ü. Şerff KARAKURT 

Yayı n dünyası nı n ve Türkiye'nin 
yurtsever ayd ı nları ndan 

1-12.cE OLCA'y ı  kaybettik. 
Ailesine ve tüm dostarı na başsağ lığı  

diliyoruz. 

MED- KOM 
(Medya Bilim Küitür 

Organizasyon Merkezi) Çaişşanian 

Mehmet M131-11 

ün halkı  bugün kendi kendisini 
L yıkmayla karşi karşıyadı r 

Onun gerçek yıkımı  düşrnarila-
ondan değil kendisinden gelmektedir. 
Böylece o, dıştan gelen yıkımlara kar-
şı  kendisini silabsızianclınniştır. Bu 
durumunda Kürt halkı  Ortadoğu'nun 
"guyya kuyusu"na yırvarlaranaktedı r. 
Kürtler tarihlerinin hiçbir döneminde 
bu eılçalerde ne bugünkü fıraatları  ya-
kaladalar ne de Autodestruction'u ya-
şaddar. Kürt halkı  iç yaşamı nda tam 
bir dram yaşamaktadır. Dört bir yana 
dönüyor, dönüyor ama bir çıkış  yolu 
da bulamıyor. 

PKK, 26 Ağustos'ta Güney K.ürdis-
tadda 15 Ağustos Atı limı 'nın 12, yı-
buda "Güney Harrilesi" gerçekleştir- 

• diklerini kamuoyuna açıkladı. Bu 
"hamle" KDP'ye karşı  girişilen askeri 
bir harekat özelliğini taşıyor. 

Güneylilerin "bu noktaya gelinme-
sinde" rollerinin olduğu, buna göre 
30-40 yildan beri içine girdikleri iliş-
kiler, devrimci yurtsever güçlere karşı  
olumsuz tavırlar içinde olmaları  
A,Ocelan'a göre, başlatılan "atı lımın" 
temel etkenlerinde birisi sayılmıştır. 

Yine, PKK'nin "leurraninirş  bölge" 
yaratinasıne güneyde. örgütlenmesini, 
engellediklerini, 1992 savaşı  ve TC ile 
içine girilers ilişkiler,. Dublin toplantı-,  
mide sınır güvenliğini sağlayacmklan-
ni snylemeleri başka nedenler arasında 
sayılmişur. 

Harekatın amacı  ise şöyle açıklan-
maktadie Güney ve Kuzey`i birleştir-
mek, Güney'de "halkin demokratik fe-
derasyona gitmesi", oradaki "güçlerin 
cepliesel birliğini oluşturmak", "dev-
rirnci bir parlamentoda devrimci bir 

C," e 
Sileman 

D
i ferlieriga siyasi, ya linOtlopecliye 
de, mirov dikare hixsvine: "Impe-
ri, (impara.torl) sisterneke siyasi 

ye, bi ewletiya huirrrie merkezi ye sert; 
teşkilaten ccotrafts, etno-netewi ü admi-
nistrati.v-wilayeb yen cere-cgre, Ii ser 
bingehe pewendiyen metropol-kolon?, 
merkez,der ü Bora welet (provrnsi),rner-
kez-komar ü qezayen netewi, dighine. 
hev.13i tegrhiştitıalmparaiodye ve bika-
rananina hukrn bi sert? ji merkezeki ten-
ha, giredayiye". 

Heya destpeka sedsala 20'an ii &La-
ne gelek &iper; tıebün, ji wan ya Osani, 
~Il, Rasil ü hwd. şere eihane ye ye-
keınin imparatoriya Osmani ya mezin 
çal kir, şere duwetnin ji dawiya ya Beri-
tani ii en mayi ani. Lebele qedera impa-
ratodya Rusi bi cüreyek?. din het. Pişti 
serketina Bolşev&an irnparatonye nave 
xwe ober?. ü di şere dudan de ü beri we, 
erdin din ji bi ser impara.toriye nave xwe 
gulieri ü di şere dudan de ü beri we, er-
din din ji bi ser ve kirin, mina her se de-
leten rexe Bal.ae, çar giraven Kfırn ü 
Kaliningrad„ 

Guhaztiners demokrat en mezin, ku li 
cihane qewimin ü bi encama wan gelek 
dewleten netewi li ser xerite peyda bün, 
dara-dara di ber imperatoriya Rus? re 
derbas bün, Cilava "Yekitiya Komaren  

hükümete yol açmak" ve "özellikle 
KDP-YNK arasındaki çatışmalara son 
vermek". Ayrıca "TC'nin olası  Musul-
Kerkük senaryolanna meydan verme-
mek". Ve bu "atılım" A.Ocalan tara-
fından ikinci bir 15 Ağustos atı lımı  
olarak lanse ediliyor. Bunun, Gü-
ney'de "yeni bir devrim tarihinin baş-
lartgicı"olcitıgu da söylenmiştir. 

Herşeyden önce, bu "hamle"nin 
Güneyli güçler arasında barış  görüş-
melerinin başladığı  ve karşı lı klı  ateş-
kesin yürürlüğe girdiği günlere denk 
gelmesi ilginçtir. Acaba bu bir tesadüf 
müdür? 1992 çatışmaları  da, Kan Fe-
dere Hükümeti'nin ilanindan 5 gün 
sonra patlak vermişti. Belli ki ortada 
tezgahlanıp yürürlüğe konulan bir du-
rum var. 

Güneyli iki güç KDP ve YNK, 
Dublirfde anlaşma masasına oturarak 
yeniden uzlaşmak ve barış  yapmak is-
tiyorlar. Hangi yurtsever Kürt bunun 
kötü bir şey olduğunu iddia edebilir? 
Evet, dış  güçlerin özellikle de ABD 
ernperyalizminin bölgeye yönelik he-
sapları  gereği arabuluculuk yapması  
ve ulusalcı  güçlerin kendilerinin bira-
raya gelme kabiliyetlerini ortaya ko-
yamamalan üzücüdür. Ama sonuçta 
Kürtlerin kendi aralarında anlaşmaya 
varmaları, kan dökülmesine son ver-
meleri olumludur. Tam da bu ortamda 
PKK, KDP'ye savaş  açarak devreye 
giriyor!? Yoksa PKK, Güneyli güçle-
rin çatışmalarının son buirrıasına mi 
karşı? Hangi yurtsever Kürt çok yönlü 
yıkım yaratan bu çatışmalardan yana 
olabilir ki? 

Sömürgeci bölge devletlerinin, hal-
kirnızın iç çatışmalarını  bütün tarih 
boyunca hep kışkıntıklannı  hangi 
Kürt bilmez? Güneydeki elverişli ko- 

Sovyeten Sosyalist (YKSS)" ji hey ket ü 
dewsa we komaren netewi ava bün, 
çend perçen we irnperiya kevn G hin 
perrsen nuh, ku Stalin standiben, rizgai 
serbixwe bün. Le ne henıü. 

Pirsek te kiri, gelo çi ferqa inileten 
Qazax, Eston al Ozbek jimilete Çeçaıı  
yan Teter heye? Bersiv; ferga wan tene 
ew e, ku stalin tl berşivdaren Sovyete 
qedera warı  rniletan ne hey çarekirin. 
Qazaxistan ji Rusya ya s binin komarek 
sovyeri ye suda, le Çeçaniya bi inip:işe-
tiyaye ve kirin ü nave herduyan kimin" 
komara Çaçan-ingüşi ya otonorniya 
Sovyetiya Sosyalist" di çarçiva Rüsya 
federal de, 

Tişten Çaçaniya ü Rüsiyaye digihî-
nin hey tene zora çeka ü qewet e ü bel-
bet qanan ü peymanen navnetewi ne, ku 
li "Mega Rfisyaye" 'Takur ten di yebüna 
erde we de ü wi hegi diparezin. Bele, tiş-
te wan lıedu miletan j hey dür dixn piti- 
rin, ew zian e ol e, kültür e, tenga (se- 
wiyet) civaki ya herdü civatan e ü 
dawiya dawi fergen geograti ü xweristi 

Di nerina man de, hina sedemeki di 
i heye, ji deha sakın de di dilan de pey-
da bilye ü asa bilye, ji heste rık ü kine ye 
diji lievdri, ji her du aliyari ve. 

Pişti jiyana çend satan li vi welati, 
min Biri kir, ku ji bo mirove Çeçen Rüs 
dijniine beiınan ü gawir in, welate xi ye 
azadlhiz degir ü talan kirine, milete wi  

şulları  dağı tmak için dört sömürgeci 
rejimin nasıl hummalı  bir şekilde ça-
lıştiklarn Türkiye, Suriye ve İran'ı n 
üçlü zirvelerde bir araya gelerek anti-
Kürt cephesi oluşturup, Federe Kürt 
Hükümetini yı kmaya uğraştıkları  
doğru değil midir? Güneylilerin ve bü-
tün ulusalcı  güçlerin bir araya gelerek 
birlik olmalarına ilk karşı  çıkacakların 
bu devletler olduğu bilinmiyor mu? 
Bu takdirde neden Güney'e savaş  açı-
hyor? Öne sürülen gerekçelerin hepsi 
doğru olsa bile, bu, savaşı  haklı  çıkara-
bilir mi? 

Öne sürüleri gerekçeler hiçbir yurt-
seven ikna etmiyor. 

Her şeyden önce Kürt ulusalcı  güç-
lerin kendi aralarında çatışmaları  yan-
lıştı r. Ulusal Kongre çalışmalarının bu 
çatışmalardan etkilenmeyeeegi söy-
lerknektedir, Gerçekten öyle mi? Şid-
detin ve silahın kullanıldığı, yurtsever 
kanının aktığı  koşullarda Ulusal 
Kongre çalışmaları  nası l etkilenmi-
yor? Ve nasıl Ulusal Kongre toplanı-
yor? Ulusal Kongre'nin toplanmasını n 
ilk şartı  ulusal güçler arasındaki düş-
manlığın ve karşıtlığın ortadan kalk-
ması  ve diyalog yölunun açı lmasıdir. 

Aslında ulusalcı  güçlerin kendi ara-
larındaki çatışmaları, ulusal birlik ve 
ulusal kongre şartlarını  ortadan kaldı-
nyor. Bugüne kadar ulusal birliğin tek 
tek parçalarda ve Kürdistan genelinde 
kurulmasını  engelleyen bu tür çatış-
malar ve düşmanlıklar değil midir? 
Kimse halkını  kandırmaya kaildşma-
site çünkü inandırıcı  olmuyor. 

Esasanda PKK'nin başlattığı  "gü-
ney hamlesi" ulusal birliği de, Ulusal 
Kongre'yi de fiili olarak engellemekte-
dir. Birliğin önünde esas engel olanlar, 
laahariesi ne olursa olsun bu çabşmala- 

gir kirine,serok ü merxasen ur? gulle ki-
rine O h.w. Eve di nertna man de behana 
we' cirra Çeçana ya zirt ü nexweş, li Çe-
çaniya ji li derveyi we ji bi Rüsan re. 
Pirs pirsa heyfhilarrine ye. 

Di bireweriya Rüsi de, sılrete miro-
ve Çeçen, sarete "merkuje zira ü sert ü 
zalirn e". 'Nisa zabite qeyserl; şaire Rft-
se navdar M.Lermontoy di helbestek 
xwe de salixe wan daye ü nuha ji Rüs 
wisa difikirin. Niman'e berçav ji ve sa-
ikolojla han re, ew tade G zora, ku ev se-
rgi du salane, Ii Moskoye, dighe porre-
aşn, be ku tu kes yan ü rexistinen maf-
parez denge xwe li diji we zulme hildin. 

Hukumdaren Rus, bi deste polis ü 
cendinne leşkeren ü birreke ji pressa 
xwe, tevger ü lebata dikin, dihelin mi-
rove Çeçen G hemü "reş" bi xwe bihe-
sin mina kes ü welatdaşen dereca duda. 
Xaleke balkeş  e, saılrolojiya imparator 
diyar ü kişif dike. ii alilei ve heqe kesi 
tune ya ji Federasiya ROsi derkeve ü ji 
bo parastina vi pirtasipi bez bikarte. ii 
allye din ve nahelin li ba rnileten mayi 
heste wekheviye peyda bibe, ku xwe bi-
binin xwedi di "welate xwe de", ü ji bo 
ev nehiştin ji dom bike disa qewet bi-
karte. 

Pore man ji mina e Çeçen ü Tetre ü 
adegi.., ü h.w. reşe loma ji heroj ez bi 
kernani ü bernafiya van mileten "reş"11 
Federasiya Rüsiya ye dihesim, Li pay- 

yarataulardır. Çatışmalı  bir ortamda 
ne birlik olur, ne de Ulusal Kongre 
toplanır. 

"tkinci 15 Ağustos Atı lıms"nın bir 
başka Kürt gücüne karşı  yapıldığı  gö-
zönüne alınmalıdır. Peki bu "atı lım", 
Güney'in hangi derdine derman ola-
cak? 92'de olduğu gibi yurtsever Kürt 
kanının akıtilması  dışında, hangi soru-
nu çözecektir? iddia edildiği gibi, Gü-
ney'de yeni bir süreç başlamamış tır, 
klasik ve tarihsel handikapm sıradan 
bir tekrarı  gerçekleşiyor. Bu tekrarla, 
Güney ve Kuzeyin birleşmesi başla-
rruyor, varolan düşmanlık ve güven-
sizliklere yenisi ekleniyor. Birleşik 
Kürdistan kültürü ve bilinci köreltili-
yor. Parçalar arası  birlik yerine, parça-
cı  siyaset pekişiyor. Özünde bu çatış-
malar "kardeş  kavgasnidır. Fakat böy-
le tanımlamak doğru değildir artık; bu 
çatışmalar Kürtlerin "autodestructi-
on"udur, yani kendi kendisinin ydrı-
mıdır, lınhasıdir. Bu gerçeği görme-
yen ulusalcı  güçler Kürt halkını  da da-
vası nı  da yıkmaya devam edecekler-
dir. 

Güney'de KDP ya da YNK'ye rağ-
men yeni bir iktidar kurmaya kalkış-
mak Kürt halkının cesetleri üzerinde 
yirrümekle mümkündür. KDP-YNK 
çatışmaları, ulusalcı  güçlerin birbirini 
dıştalamaya çalışarak tek başlarına ik-
tidar olarrıayacaklannı  yeterince kanıt-
lamıştı r. Bu gerçeğe rağmen PKK, 
Hewleide iktidar yolunu nasıl açıyor? 
Hangi halk desteğiyle bunu yapacak-
tır? Güney halkımız KDP ve YNK 
arasında yıllardır süren iç çatışmalar-
dan Inkrniştır, yorgun düşmüştür. Bu 
yüzden o, iç barış  istiyor, kardeşlik, 
bağımsızlık ve özgürlük istiyor, ülke-
sini yeniden kurmak istiyor, 'Yoksa, 

texta vi welati, di dikane de, di metro 
de, li sade... tene li ser bingeha renge 
por, mirov ji aliye polis, OMON (cen-
dirme) û leşkeran ve terte sekinanclin, 
saxkirin 3 li dekürnenten wan ten rney-
zandin. We gaye bi sedan miroven Rüs 

li vi bajare pirmiledt, di her ne derbas 
dikin ü çave rik G şik ü kitle li wan eli-
nerin. Hinek ji rewiyan xwe nagrin ü ne 
hindik saran "reş", gotinen; "tifü. wela-
te me gani kirine" dibihizin. irinsipen 
mirovati ü mederayete çar abi xw?n ü 
zora di portnemen netewi de, tucart qe-
bıll nakin, yin ü westeka milet di ser her 
tişti ne digirin, helbet gava yin iade Ii 
vina mileteki mayi neke. Ü ya beri gi-
ring ew e, ku ta qezenca ekonomik ya 
siyasi', ne hejaye ewqas xwina ririyayi 
(il ya hina di peşeroje de we birije). ev 
pirinsipana-nexasin pişti herifina gelek 
sinoren kevni beedalet, ku ji gna bere 
mabün, a ev xw?na li Çeçanyaye heriki 

diherike gotinen Pexember Muhemed 
(silav G nimeja xwede lebe) (hain bira 
man "jinberdan (telari) her? ne xweş  e li 
ber dile Xwede". Vegetin ji jiyana bere-
heti tevhev çetire, naırasini, ji hevketina 
Yekityia Sovyeı, Yagoslaviya, Çficosz- 
lovalciya, pirinsipe "yekiti- 
ya.xaka" dewlete kir temek vekili. Li 
Rsyaye ji unlu pişti vi seri, di baweriya 
man de, ji veqegitine peva çarek din tu-
ne ye. 

PKK'nin Güneyli güçlere karşı  başlat-
tığı  savaşı  halk destekleyemez. Çünkü 
o, her şeyden önce Kürtler arasındaki 
savaşa karşıdır. 

Gerçekçi olmak gerekiyor; KDP 
imha edilemez, buna yeltenmek de 
yanlış tır zaten. Dtştalamaya çalışmak, 
imha etmeye kalkişmak yerine uzlaş-
mak, somut bir stratejide birleşmek, 
diyalog yoluyla sorunlann çözümünü 
istemek dışında başka bir seçenek 
yoktur, 

Ne var ki bölge devietleriyle içine 
girilen ilişkiler, genel gefiliğimizin ya-
nısıra bu çatışmaların esas zeminini 
oluşturmaktadır. Ve fazlasıyla yine 
kanı tlandığı  gibi Kürtler arası  her sa-
vaş, ulusalci güçleri bölge devletlerine 
daha da mahkum etmekte, daha çok iş-
birliğine zorlarnaktadir. Bu, çatışan 
bütün taraflar için böyledir. Zaten dik-
kat edilirse bölge devletleriyle ilişkile-
ri olan güçler çatışmaktadular. En teh-
likeli planlar da bu devletlerle ilişkiler 
neticesinde pratiğe geçebiliyor. 

Peki bu 'kendi kendisini yıkma 
Kürtlerin kaderi midir? Ehmedi Xa-
ni'den bu yana yürüdüktte olan bu 
"kader" değişmeyecek midir? Halkı-
mızın politik yaşamını, düşüncede ve 
davranış  biçiminde belirleyici tarzda 
değiştirmek zorunludur. Kürtlerin "ça-
rereşi"sine bir yol bulmak saatin Bu-
na ancak devrimci alternatifler önayak 
olabilir. O halde, sabırla gerekli alter-
natifi kurmak dışında başka bir seçe-
nek yoktur. Bu seçenek hali hazırda 
ortaya çıkmadığı  için, Güneydeki sa-
vaşa son verilmesi çağnlarının da faz-
la bir etkisi olmuyor. Karamsarlık de-
ğildir bu, gerçeğimiz böyledir. Bu ba-
kımdan, yapılması  gereken bir an ev-
vel yapdmalıchr. 

Dive mirov ji bo direk ü rastiye bi-
beje, ku verietandiria Çeçanya ji Rfisaye 
ji Çeçana re xisar ü, çornkii tecrüba van 
çend salen dawi pişü herifandina ""Ye-
kitiya Sovyet"e isbat kir di nimılne pi-
raniya dewleten nüava de- be çiqasi ge-
randina kar ü bere dewlete ji daezrandi-
na we çetintir e. Di baweriya gelek pis-
poran de heger milete Çeçen (ü ew mi-
'etek' çiyayi yen li rex wi) bi rewş  ü se-
wiyeta xweya civaki ü siyasi ü kültual 
ya nizim G bi sergemi ü şervaniya xwe 
ye çiyayi ji Federasyia Rüniya ya nizim 
ü bi sergemi ü şervaniya xwe ye çiyayi 
ji Federasiya Rüsiya ye derkeve, xerek 
mezin bi Rüsan dike. çoimki ev milet 
be şer nikarirı  bisekinin. Flina beri du-
sed saran hukmata Osmani xeysete yarı  
el ü eşiten çiyayi hem kiriba, loma ji ew 
ji xwe re, mina askere bi pera, bikara-
nin. Ew mernlaketen İi hawirdora impe-
ratoriye ji Türkan re bübün hem şür ü 
hem mertal diji miletan, a heya nuha 
neviyen wan li gelek dewleten Rojhila-
ta navin diminin ü lere dibejin Çerkez ti 
Çeçen, aparıe yan Çeçan'e Iro ne. 

Le disa ji heq heq e, Dive sisterna si-
yasi li ser tu mileti neye ferzkirin, çim-
ki tene becie milet heye sistema xwe ya 
siyasi bibijere ü deyne. Sistema bi zora 
hatiye dinin ü parastin weki ferhan-
ga zanisti isbat dike, gereke biherife ü 
rekeve zernbila gemeara diroke. 

Hasan ASGAR 

sla değiştirerneyeceği anti-demokratik yapısı  ve yüzyı l- 
lard ı r egemen olmuş, Asyatik gelenek ve özelliklerin mi- 
rasçı sı  olması  yüzünden anca< hayallerini kurabildikleri 

Avrupa ile bütünleşme çabaları nı n, bu kez de Kürt/Kürdistan 
sorunu nedeniyle boşa çı kacağı  gerçeği sömürgecileri bir bilin-
mezliğe doğru sürüklemektedir, Asl ı nda, sorununda Kürtler'in 
bir azınl ı k olarak hakları ndan söz edilmesi noktasına gelinrniş  
olsa da, Avrupa'n ı n Kürt sorununu çeşitli bölgesel ve uluslara-
rası  çıkar ilişkileri ve güç dengelerini hesaplayarak ve tümünü 
de Avrupa merkezli olarak değerlendirerek bir kez daha tarihin 
labirentlerinde bı rakmak istediği açı ktı r. Ne var ki, bu kez, esa-
sen Kürtler'in önlenemez bir hale gelmiş  bulunan özgürlük mü-
cadelesi karşısı nda gerileyerek ama yine de ulusal hakların ı n 
bir inkarı  olarak sorunu "insan hakları  ve demokratikleşme" so-
rununa indirgeyerek bunu gerçekleştirmek istemektedir. 

Ancak, özellikle bu çerçeveye sı kıştı rı larak da olsa sorunun, 
Avrupa Birliği'ne alı nması  şöyle dursun, fiili sonuçlarının zaten 
yaşanmakta olduğu Gümrük Birliği'ne alı nmada bir engel ola-
rak değerlendirilmiş, hiç olmazsa bu yönlü kimi adı mları n atı l-
masını n istenmesinin somürgecileri nası l akı l almaz tepkiler 
vermeye sürüklediğini görmek dikkat çekicidir. Hiç kuşkusuzki 
bu tepkiler ancak sömürge ve sömürgeci ilişkisi içerisindeki bir 
özgürlük olarak, gerçekte varolan tn nası l kabaca inkar edildiği 
temelinde kavranmasıyla yerli yerine oturtulabilir. Bu bak ı m-
dan, bu tepkilerin yetmiş  yı llık inkarcı  politikaları nda göstere-
bilecekleri en küçük bir değişimin bile Kürt ulusal kurtuluş  mü-
cadelesinin mantı ksal sonuçları n ı  hızla gündeme sokabilece-
ğinden kaynaklandığı  artı k kimse için sı r değildir. Dolayısı yla, 
kimi üst perdeden açı klarrıalarla da ifade edildiği gibi, tam da 
bu noktada, eninde sonunda Kürt ulusal hakları n ı n tanı nması  
anlamı na gelecek veya ister istemez bu yönlü sonuçlanabile-
cek birşeyler yapmaktansa "Avrupa ile yolları n ayrilması"nı  ter-
cih eder gibidirler. 

Ne var ki, tam da burada görünen ard ı ndakini aradığımı zıla, 
sömürgecilerin ası l açmazları nı  burada yaşamakta oldukları nı  
ve yine birkaç yüzyı ldı r gündemde olan ve Cumhuriyerle bir-
likte h ı zlanan Batı  ile bütünleşme çabaların ı  sürdürmekten vaz-
geçemediklerini görürtiz. Çünkü, varolan siyasal, iktisadi ve 
jeo-stratejik konumu bunu zorunlu kı lmakla, dünyan ın içinde 
bulunduğu bölünrdüşlük koşulları ndan derinlemesine etkilene-
rek bunu hayati bir sorun olarak algı lamak durumunda kalmak-
tad ı r.. Ama, özellikle Kürt sorunu nedeniyle asla yerine getire-
meyeceği gereklerin dayatrnası  nedeniyle de bir basit daire 

• içinde kalmaya mahkum olduğunu ve bu durumun ise eninde 
sonunda öldürücü hal alabileceğini görmekle ve bu nedenle de 
h ı rçinlaşmaktachr. 

Dünyan ı n belli baş lı  güçleri arası ndaki ilişkiler, Avrupa Bir-
liği, NAFTA ve Asya-Pasifik ülkelerinin oluşturmakta olduğu 
ekonomik bloklar ve bu bloklara dahil ülkeler arası nda zaman-
la gelişecek olan siyasal işbirliği gibi faktörler, dünyayı .giderek 
iki kutu plu olarak şekil lendirecek gibi gözükmekteolir. Böyle bir 
dünyadaki Türkiye'nin "NAFTA ve Asya-Pasifik eksenlerine da-
hil olması  her şeyden önde coğrafi konumu nedeniyle mümkün 
değildir. Zaman zaman sanki çok önemli bir seçenekmiş  gibi 
bir şantaj araci olarak öne sürdükleri Ortadoğu ülkeleriyle bir 
blok oluşturulması  kimi çok iyi bilinen nedenlerle hem müm-
kün değildir ve hem de gerçek çı karlarıyla uyum içinde değil-
dir. Orta Asya coğrafyası na hakim olması  ve bu coğrafyada 
bloklaşmaya gitmesi ise, Rusyablin Karadeniz işbirliği anlaşma-
sı ndaki Türkiye'yi ciddiye almaz tutumundan da izlenebileceği 
gibi, yine Rusya engeli yüzünden de olsa gerçekçi olmaktan 
çok uzaktir. 

Demek ki, neresinden bakı lı rsa bakı lsı n, tüm güçlük ve Kürt 
sorunu gibi açmazları na karşın ve zaten Avrupa ve ABD ile 
olan binbir bağları n zorlaması yla Türkiye'nin Avrupa ile bütün-
leşme hayali ekseninde çabalaması  bir zorunluluktur. Gümrük 
Birliği'ne dahil olması  süreci içinde büyümesi olası  ekonomisi 
ve giderek Avrupa ile benzeştirmek zorunda kalı nacak siyasal 
ve kurumsal yapısı  veri olarak alı ndığında şimdilik çok  belirleş-
tirrnek zorunda kalınacak siyasal ve kurumsal yapısı  veri olarak 
al ı ndığı nda şimdilik çok belirsiz de olsa ileriki bir tarihte Avru-
pa Birliği'ne dahil olması  tek seçeneği olarak kalmaktadı r. Yine 
Kürt sorununun ve yükselmekte olan emekçi halkları n muhale-
fetinin kanla bastı nlması  için geçici bir süre için de olsa başvur-
mak zorunda kalabileceği dış  dünyayla mutlak bir izolasyon 
durumunda bile hiç kopamıyacağı  tek seçenek budur, 

Ama, bu durumda da, sadece Gümrük Birliği'ne kabul edil-
mesiyle bile Kürt sorunu ve Kürdistan'ı n konumu açısından ba-
zı  değişimlerin gündeme gelebileceği ve en azı ndan, zaten 
uluslararası  bir karakterde olan sorunun doğniclan Avrupa'nı n 
bir sorun haline geleceğini de görerek ürkmektedir. Çünkü, as-
l ı nda sömürgecilik gibi insanlı k dışı  bir sistemin ası l kaynağı  ve 
Kürtler karşısında da boğazina kadar suça batmış  olan Avru-
pa'nı n bu durumda kendi rasyonellerini dayatmak zorunda ka-
labileceğini ve özellikle Avrupa kamuoyunun gitgide Kürtler'in 
ayrı  devlet kurma hakk ı  yönünde şekillennnesinin zorlaması yla 
da tutumunun farkl ı  laşabileceği olası  ilgi nı  da hesaplamaktadı r. 

Şimdiye kadar bir Ortadoğu olarak algı lanan ve özellikle 
böyle tutulmak istenen ve dolayısıyla bölgeyle ilişkin ölçütler 
esası nda kal ı narak tavı r takımları  Kürt sorununa bir kez de bu 
nedenle art ı k dört sömürgeci ülke bağlamı nda bakı lamayacağı  
gibi, giderek genelde bir Kürt ulus ve ulusu olmaktan doğan ka-
çı n ı lmaz hakları nı n gerçekleşmesi çerçevesine girileceğinin ka-
çı n ı lmazliğın ı  görebilmektedir, Çünkü, giderek farkIdaşmakta 
ve aynı  zamanda oturmakta olan dünya güç dengelerinin özel-
likle Ortadoğu'daki koşullar ı  etkilemeden nihai sonuçlarına 
ulaşamayacağı  açı k olmaktad ı r. Ama, artı k kesinlikle hesaba 
katı lması  gerekli olan Kürt ulusal dinamiği gözetilmeden, de, 
buradaki koşulları nın istenildiği gibi şekillendirilmeyeceği de 
aç ı ktı r. 

an ft imparatoriya hin li dar 



Yeni Politika gazetesi Batman muhabiri Seyfettin Tepe, Bitlis 
Emniyet Müdürlüğünde gözaltında gördüğü işkence sonucu 
yaşamını  yltirdi, 

*eri 

Temmuz 1968'de Bitlis'de doğan Seyfettin Tepe, Özgür Gündem, 

l özgür (ilke gazetelerinin İstanbul, Ağri, Adana, Antep büroların-
da görev yaptıktan sonra, son olarak Yeni Politika gazetesinin Bal 

man bürosunda çalışıyordu. 
Seyfettin Tepe, aıncasının oğlu Ferhat Tepe'nin öldürülmesinin ar-

dından hazırlanan "Bizim Ferhat, bir cinayetin anatomisi" adlı  kitapta 
Ferhat için şunları  yazmıştı: 

"Sen ülkenin seyrine doyamadığın dağların]. seyrederken, bana ce-
zaevinde söylediğin gibi yer değiştirmiştik. 'Bir zamanlar sen orday-
din, ben burda; şimdi ben burdayım.sen ordasm' sözlerini hatırladım. 
Sen ülkenin dağlarını  seyrederken ben :senin yaptığını , baraktiğin yer-
den alanlardan biriyim. Ta ki senin yanına gelinceye dek, senin yaptı-
ğını  bildiğim gibi ben, bizler de susmayacağız... Yazacağız... Bizden 
sonra kaleırılerimizi alacak nice yiğitler olacak ülkemizde.... Yazaca-
ğlz....Stısmayacağiz..." 

Yazacağız... Susrrıayacağız 

Kadınlar: Devlet kendisini tehdit eden herkese karşı  tecavüzü, cezalandırma aracı  olarak kullanıyor. 

Yedi gün sonra muayene 
Leman Çelikaslan 21 Temmuz günü Terörle Mücadele Ekiplerin-

ce Ankara'da gözaltına alınmış tı . Oniki gün gözaltı nda kalan 
Çelikaslan, bu süre içinde elektrik, askı, küfür, hakaret, elle ve ağız-
la cinsel tacize maruz kaldı . Bir gece ormanlı k alana götürülen Çeli-
kaslan, burada çı plak bir şekilde ağaca bağlanarak ayaklarına kurşun 
sıkıldı. Aynı  gece, emniyette kapatı ldığı  odada üç polisin saldırısına 
uğradı , Bu saldırı lar sonucu makat ve vajinal kanama başladı . Ra-
porla yaşadıklarını  beigelemek isteyen Çelikaslan Cezaevi Adli Tı b-
ba başvurdu. Cezaevi, Adli Tibba sevkini geciktirdi. Adli Tıbbın, 
kadın doktor almadığı  gerekçesiyle muayeneyi reddetmesi üzerine, 
Zekai Tahir Burak Doğuinevine sevkedildi. Muayenesi geciktirile-
rek, hastaneye yedi gün sonra götürülen Çelikaslan'ın, polis gözeti-
minde yapı lan muayenesi sonucunda bakire olduğunu ifade eden bir 
rapor verildi. 

Kapatılan Yeni Politika gazetesi muhabiri Seyfettin Tepe gözaltında işkenceyle öldürüldü 

Gazeteciye gözaltında infaz 
Gözaltında öldürülen ve "'intihar etti" denilen Seyfettin Tepe'nin ağabeyi 

Tayyip Tepe, kısa bir süre gördüğü kardeşinin boynunda ciddi bir iz 
olmadığını, ancak elle yapıldığını  sandığı  boğma izlerini gördüğünü belirtti. 

Yeni Politika gazetesi imtiyaz sahibi Necati Taniyan konuyla ilgili 
açıklamasında, "Barışı  konuştuğumuz bu günlerde, kirli savaşın 

sürmesinden çıkan olan iktidarı  gaspetmiş  savaş  suçluları  ve onların kanlı  
ortakları, barışı  savunan bir gazeteciyi daha işkenceyle katlettiler" dedi. 

Haber Merkezi - Yeni Politika ga-
zetesi Batman muhabiri Seyfettin 
Tepe gözaltında gördüğü işkenceler 
sonucu yaşamina yitirdi. 

Bir süre önce mahkeme karany-
la kapatı lan Yeni Politika gazetesi 
Batman muhabiri Seyfettin Te-
pe'nin cenazesi, gözaltı nda bulun-
duğu Bitlis Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şubesi'nce aile-
sine teslim edildi. 

Polis, Seyfettin Tepe'nin iç ça- 

maşırlarıyla, hücresindeki mazgal 
deımirlerine kendisini astiğını  iddia 
ederken, Tepe'nin ağabeyi Tayyip 
Tepe, kardeşinin boynunda elle ya-
pı ldığını  sandığı  boğma izeri gör-
düğünü belirterek, olayı  "infaz" 
olaırak değerlendirdi. 

Gazete avukatları  ise, Tepe'nin 
gördüğü işkence sonucu yaşamını  
yitirdiği karnsmın güçlü olduğuna 
dikkat çekerek, cesedin Adli Tıp 
Merkezi'ne götürülerek, yeniden  

otopsi yapılması nı  istediler. 

İstanbul yerine Bitlis'e 
götürdüler 

Batman Emniyet Müdürülüğü 
Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı  
ekipler 22 Ağustos günü Yeni Poli-
tika Batman Bürosu'na baskın dü-
zenlediler. 

Polisler Seyfettin Tepe ile birlik-
te burada bulunan Batman temsilci-
si Ramazan Ötünç ve muhabir Ay-
din Bolkan'ı  gözaltına aldılar. Aynı  
günün akşamı  Otünç ve Bolkan'ı  
serbest bırakan polisler, "Seyfettin 
İstanbul polisi tarafından aranıyor. 
Bu nedenle onu Istanbul'a göndere-
ceğiz" dedi. Ancak polisler, bu 
yönde tutanak hazı rlamalanna rağ-
men, Tepe'yi 26 Ağustos günü Bit-
lis'e götürdü. 

Kardeş lerinin gözaltına alındığı-
nı  öğrenen Tayyip ve Burhan Tepe, 
birkaç kez şubeye gittiklerini ve. 
Seyfettirdle görüştüklerini belirtti. 
Tayyip Tepe, "Burhan ile birlikte 
sık sı k gidip ona yiyecek götürü-
yorduk. 29 Ağustos günü saat 20,00 
sıralarında polisler eve geldi ve 
`kardeşin iç çamaşı rlarıyla kendini 
astı" dediler. 

Bunun üzerine saat 22.00'de yi- 

ne Burhan ile birlikte emniyete git-
tik. Kardeşimin cesedini bir salona 
getirmişlerdi. çok kısa bir süre onu 
gördüm. Fazla bakmarna izin ver-
mediler" dedi. 

Tayyip Tepe, kısa bir süre gör-
düğü kardeşinin boynunda ciddi bir 
iz olmadiğını , ancak elle yapı ldığı-
nı  sandığı  boğina izlerini gördüğü-
nü belirterek, "B.oğulmuş  olsa da 
kardeşimi kendisi değil, onlar boğ-
du" diye konuştu. Seyfettin Te-
pe'nin cenazesinin daha sonra Bit-
lis Devlet Hastanesi'ne götürülerek 
otopsi yapı ldığını  belirten Tayyip 
Tepe, otopsi sonrası  hazırlanan ra-
porun ise kendilerine gösterilmedi-
ğine dikkat çekti. 

Otopsi yeniden yapılsın 
Gazete avukatları  Adalet Bakan-

lığı 'na başvurarak, Seyfettin Te-
pe'nin gözaltında işkencede öldü-
rülmüş  olduğu katusının güçlü °dua 

.ğunu belirterek, otopsinin yeniden 
yapı lmasını - istedi. 

Tepe'nin iç çamaşırları yla hücre 
demirlerine kendisini astığı  iddiası-
nı n inandırıcı  olmadığını  belirten 
avukatlar, bakanlığa yaptıkları  baş-
vuruda, Tepe ailesinin polis tarafın-
dan sürekli tehdit edildiğine de dik-
kat'çekerek, Tepe'nirr kesin ölüm 
nedeninin anlaşılması  için cesedi-
nin Adi Tıp Merkezi'ne getirilerek 
otopsinin yeniden yapı lması nı  iste-
di. 

Öte yandan Tepe aileyi, Bitlis 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şubesi'nde görevli Şükrü adlı  
polisin sık sık DEP Bitlis İl Başka-
nı  ve aynı  zamanda Ferhat Tepe'nin  

babasını  kastederek, "Amcamz Zi1-
hayir ile ilişkilerinizi keseceksiniz. 
Yoksa biz keseriz" diye kendilerini 
tehdit ettiğini belirterek, Bitlis 
Cumhuriyet SaUcı lığdna polisler 
hakkında suç duyurusunda bulun-
du, 

Ferhat'ın yanına 
gömüldü 

Seyfettin Tepe'nin cenazesi 30 
Ağustos günü sabah saatlerinde 
hastane morgunclan alınarak, aile 
mezarlığında Ferhat Tepe'nin ya-
nında toprağa verildi, Seyfettin Te-
pe'nin runcasmin oğlu olan Ferhat 
Tepe de Özgür Gündem gazetesin-
de muhabirlik yaptığı  sı rada, 28 
Temmuz 1993'de Bitlis'te sivil po-
lisler tarafından kaçı rılmış , cesedi 4 
Ağustos'ta Hazar gölü kıyısı nda 
bulunmuştu. 

Bariş  Haftası  dolayısı yla 31 
Ağustos günü Pera Palas otelinde, 
Barış  Manifestosu'nun okunduğu 
sı rada dağı tı lan Yeni Politika imtik 
yaz sahibi Necati Taniyan imzalı  
açıklamada, "Barışı  konuştuğumuz 
bu günlerde, kirli savaşan -sürmesin-
den çı kan olan iktidarı  gaspetmiş  
savaş  suçluları  ve onların kanlı  or-
takları , barışı  savunan bir gazeteci-
yi daha işkenceyle katlettiler" de-
nildi. Bütün gazetelere konuyla il-
gili bilgi vermelerine rağmen iki 
gazete dışında hiç bir gazetenin ola-
ya yer vermediğini belirten Taniyan 
şunları  söyledi: 

"Biz Yeni Politika olarak, bun-
dan önce Özgür Gündem ve Özgür 
Ülke gazetelerinin de yaptığı  gibi 
egernenlerin bu kanlı  savaş  oyunu- 

rıu bozmak için bütün gücümüzle 
çalış tık ve gazeteci arkadaşlarımı-
zın katledilmesinden, binalarırruzı n 
bombalanmasına, gazetelerimizin 
sudan gerekçelerle kapatı lmasına 
kadar uzayan acı  bedeller ödedik. 
Son olarak gazetemiz Yeni Poitika 
MGK'nın emriyle kapatı ldı  ve ar-
kadaşımız Seyfettin Tepe, işkence-
de vahşice katledildi. Ama bütün  

bunlar bizi yı ldırmadı, yı ldı rmaya-
cak." 

. İHD Genel Sekreter Yardımcısı  
Nazmi Gür, Tepe'nin işkenceyle 
öldürülmesi üzerine yaptığı  açıkla-
mada, Türkiye'de işkence yoktur 
diyenlerin artık yüzünün kızarnıası  
gerektiğini belirterek, insanlık onu-
runun işkenceyi yeneceğini söyle-
di. 

Tecavüz olaylarında tecavüz edenin değil, uğrayanın suçlu görüldüğüne 
değinen kadınlar, tecavüze uğrayanın ifadesinin delil sayılmasmı  istediler, 
Gündelik hayatta, şiddet, taciz ve tecavüzler yaşandığını  belirten kadınlar, 

devletin, de kendisini tehdit eden herkese karşı  tecavüzü, yine bir 
aşağılama, sindirrne, cezalanclırrna aracı  olarak kullandığını  söylediler. 

Leman Çelikaslan'a yapı lan iş-
kence ve tecavtizün tarafsız ve ön-
yargısız sornştarmasmın yapılma-
sını , suçluların yargılanarak ceza-
landı rdmasun istiyorum." 

26 Ağustos günü Ankara Yük-
sel caddesinde Tüm Sağlık- Sen, 
Emekçi Kadınlar, BSP ve HADEP 
tarafı ndan basın açı klaması  ve 
telgraf çekme eylemi yapı ldı . Adli 
Tıp Kurumunun, cezaevi yetkilile-
rinin, Insan Hakları  Bakanlığı 'nın 
duyarsızlığından dolayı  kınayan 
eylemciler, bu olayın takipçisi ola-
caklarını  söylediler. 

Açı klamada, Çelikaslan'ın iş-
kence gören ve tecavüze uğrayan 
ilk kadı n olmadığı  vurgulanarak, 
"Leman'ın yaşadıkları  devrimci, 
demokrat, yurtsever insanlara sis-
temli olarak yapı lan, belgelenmesi 
ve kamuoyuna doyurulması  da sis-
temli olarak engellenen bir uygu-
lamadır" denildi. 

Pek çok tecavüz olayında oldu-
ğu gibi gözaltı nda tecavüzlerin 
mağdurlar tarafından dile getirile-
nnediği kaydedilen açıklamada, bu 
durumun tecavüz uygulayanlara 
cesaret verdiği belirtildi. Saldırıda 
bulunanların teşhir edilmesi, yar-
gılanması  ve tecavüz olayının or-
tadan kaldı rı lmaı  için sı ra bekle-
meden seslerin yükseltilmesi iste-
nen açıklama, şöyle devam etti; 

"Bosna'da Sı rpların Boşnak ka-
dı nlara uyguladığı  tecavüzü poli-
tik malzeme 'olarak kullanan sis-
tem, tecavüzü ülkemizde muhalif-
lerini >aldırmak, susturrnak ve yo-
ketmek amacıyla sistematik olarak 
uygutamaktadır. Bu gün Kürtlere 
karşı  yürütülen savaşta, savaşın bir 
parçası  olarak sürmektedir." 

Istanbul'da ise 30 Ağustos gü-
nü Galatasaray Pastanesi önünde 
yapı lan bası n toplantısı  sonrası ,  

Çalikalarda dayanışma kartları  
gönderildi. 

Boyunlarına astı klan "Tecavü-
ze uğrayanı n ifadesi delil sayll-
sm", "Bu utanç senin değil, teşhir 
et" yazı lı  dövizlerle toplanan, BSP 
İl Kadı n Birimi, DDP Il Kadın Ko-
misyonu, 8 Mart Kadı n Platformu, 
Azadi Kürt Kadın Grubu, Minerva 
Kadın Grubu, Mani Kadı n Grubu 
ve Özgür Kadin Dergisi'ndenshir 
grup kadın ı n yaptığı  açıklamada, 
"Ailedeki, sokaktaki, sorgudaki, 
savaştaki tüm tecavüzlere hayir" 
denildi. 

Tecavüz olaylarında tecavüz 
edenin değil, tecavüze uğrayanı n 
suçlu görüldüğüne değinen kadın-
lar, tecavüze uğrayanın ifadesinin 
delil sayilmasmi istediler. Günde-
lik hayatta, şiddet, taciz ve teca-
vüzler yaşandığını  belirten kadın-
lar, şunları  söyledi: 

"Bunları n tümü erkek egemen 
düzenin bizi sindirme, cezalandir-
ma ve itaat ettirme aracı . Bir de 
devletin uyguladığı  zorun bir par-
çası  olan tecavüzler var. 

Devlet de kendisini tehdit eden 
herkese karşı  yine bir aşağılama, 
sindirme, cezalandı rma aracı  ola-
rak kullanı yor. Bunun son örnek-
lerinden birini Ankara Terörle 
Mücadele Şubesinde bir Kürt ka-
dını  yaşadı. 

Leman, yaşadıklarını  yazarak 
duyurduğu için bir çok örneğinin 
yaşandığını  bildiğimiz bu tecavüz-
lerden bir yenisi açığa çı kmış  oldu. 
Bizler Leman'ın yanindaylz. 

Bize göre bu tecavüz devletin 
erkek egemen, cinsiyetçi, her türlü 
insan hakları nı  çiğneyen ve ırkçı  
bir saldı rısı . Bu tecavüz aynı  za-
manda sürdürülmekte olan savaşın 
uzantısı . Leman, tecavüze uğrayan 
yüzlerce Kürt kadı ndan yalnızca 
biri." 

Çelikaslan'ın yaşadığı  tecavüz 
için Mehmet Ağar hakkı nda suç 
duyurusunda bulunacakları nı  açı k-
layan kadınlar, herkesi imza vere-
rek bu suç duyurusuna katı lmaya 
çağırarak, iletişim kurmak isteyen-
lerin, (0 212) 258 57 65'i arayabi--
eceklerini belirttiler. 

Kamu çalışanlarından 
sürgün tepki 

dana Kamu Çalışanları  
tl Sendikaları  dönem söziisü 
Kamuran Karaca, Tüm-Bel-Sen 
Adana Şube Başkanı  Ali Akıncı 'nın 
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Feke Belediyesi emrinde 
göreviendirilmesini "Değerli Eleman 
Görevlendirmesi" değil bir sürgün 
olduğunu söyledi. 28 Ağustos günü 
Adana Eğitim-Sen Şubesinde Kamu 
Çalışanları  Sendikaları  adına bir açık-
lama yapan dönem sözcüsü Kamuran 
Karaca, seçimle işbaşına gelenlerin 
demokratik yöntemleri kendileri için 
kullanmadıklarını  bildirdi. 'Ayrıca 
Karaca, "Tüm-Bel Sen Adana Şube 
Başkanı 'nın Feke Belediyesi'nde 
görevlendirilmesinin Değerli Eleman 
Görevlendirmesi değil, hak alma mü-
cadelesinin önüne çıkarılan yeni bir 
engelleme çabasıdır, yani siirgiindtir" 
dedi. Eğitim-Sen, Tüm-Bel Sen, Tüm 
Sosyal Sen, Sağlık Sen, Yapı  Yol Sen, 
BTS, Emek Sen, Tüm Maliye Sen, 
Tüm Haber Sen, Sosyal Hizmet Sen, 
Tüm Sağlik Sen, Genel Sağlık-İş  ve 
Asim-Sen achriaaçıklama yapan 
dönem sözüsü Kamuran Karaca, 
arkadaşları  Ali Akıncı 'nın görevinin 
takipçisi olacaklarını  da vurguladı. 

Ot toplayan köylülere 
gözaltı  

H" 'nin Bay köyünde önceden 
biçtikleri otlarını  toplamaya giden 

köylüler gerillalara yardı m ve yataklı k 
yaptıkları  gerekçesiyle devlet güçler-
ince gözaltına alındı. Hakkari'nin 3 
kilometre dışındaki Bay köyüne 26 
Ağustos günü baskın düzenleyen 
Hakan Dağ  Komando Tugayı na bağlı  
askerler, köy dışında önceden biçtik-
teri otları  toplayan Hamit Çiftçi, 
Yakup Çiftçi, Ömer Çiftçi, Tahir Bal, 
Hakan Beyter ve Hasan Beyter isimli 
köylülerle, Ali isimli köy çobanını  
gözaltına adi.Gözaltı na alınanların 
sorgu için Hakkari Dağ  Komando 
Tugayı 'na götürüldükleri bildirildi. 
Bay köyünün gerillalara yardım ve 
yataklık yaptığı  gerekçesiyle sık sık 
bası ldığı , köylülerin şimdiye kadar de-
falarca gözaltına alındığı  belirtildi. 

Haber Merkezi - Gözaltında teca-
vüz, sürekli gündeme gelen bir o-
lay. Son olarak Leman Çelikas-
lan'ın gözaltındayken yaşadığı  te-
cavüz olayını  kamuoyuna aktar-
ınasıyla tekrar gündeme oturan 
"gözaltında tecavüz", bir daha tek-
rarlanmaması  için çeşitli eylemler-
le yine gündemde. Leman Çeli- 

Son olarak Leman Çelikaslan'ın yaşadığı  olayı  aktarmasıyla 'gözaltında tecavüz'e protestolar yoğunlaştı  

`Sokakta, sorguda tüm tecavüzlere hayır'  

kaslan'a tecavüz edenlerin yargı-
lanması  için eylemler ve tecavüz- 
leri sürüyor. 

Insan Hakları  Derneği(İHD) 
Ankara Şubesi, acil eylem çağrısı  
yaparak, TBMM, TBMM Insan 
Haklar! Komisyonu, İçişleri, Ada-
let ve Devlet Bakanlıklanna faks 
çekme eylemi başlattı . 

IHD Ankara Şubesi'nin faks-
lanmak üzere hazırladığı  Acil Ey-
lem Çağrısı  metninde şöyle deni-
yor: "Ben, işkencenin ve tecavü-
zün insanlı k onuruna bir saldırı  ol-
duğunu düşünüyorum. Bu neden-
le, gözaltındaki işkence ve tecavüz 
uygulamalarına son verilmesini is-
tiyorum. 

Sağmalcılar Cezaevi'ne polis komployu Askerler ot ve ağaç yaktı  
İstanbulda gözaltına alınan Songül İnce, 

emniyetteki işkenceli sorgusunda 
Sağınalcılar Cezaevi'ne yönelik hazırladıkları  

senaryoyu kendisine cloğrulatmaya 
çalıştıklarını  aktardı. 

Haber Merkezi- Şağmalcı lar, naklan merak konusuyken, polis 
medyanın dilinden düşmeyen de Saığmalcilar Cezaevi'ne yö-
bir cezaevi. Sık sık gazete man- nelik: olarak senaryo kurmaktan 
şetlerinde ve TV' lerde "Sağ- geri kalmıyor. Son olarak, Sağ-
malcı lar eğitim kampı", "Ceza- malcalar Cekaevi C-1 koğuşun-
evinde silah bulundu" türünden da tutuklu bulunan Songül İnce, 
haberler yayınlanı r. Hemen ar- gazetelere bir mektup göndere-
dından cezaevi. müdürleri ve rek, 'polisin Sağmalcı lar Ceza-
savcı lan tarafından yalanlanan, evi'tıe yönelik senaryo hazırla-
ash olmadığı  açıklanan haberle- dığlı n anlatt ı . 
ri medya ısrarla sürdürür. 

Cezaevlerindeki tutsaklara Senaryo hazırlanıyor 
saldırmak için bahane olarak 1 2 Ağustos günü gözalt ı na 
kullanı lan bu tür haberlerin kay- alı nan Songül ince, emniyetteki  

işkenceli sorgusunda polislerin, 
Sağmalcı lar Cezaevi'ne yönelik 
hazı rladıkları. senaryoyu kendi-
sine doğrulaırrıaya çalış tı klarını  
aktardı . 

İnce, "cezaevinden talimat 
alarak eylem yaptı kları , ceza-
evinden yönetildikleri" türün-
den ifadelerin polislerin kendisi-
ne zorla imzalattığını  belirtti. 

Polislerin, kendisine ve Sağ-
malcı lar Cezaevi'ne yönelik ola-
rak hazı rladı kları  komploda IS-
rarb oldukları nı  vurgulayan İn-
ce, kendisinin cezaevine hiç git-
mediğini öğrendiklerinde, 'Bu. 
cezaevine hiç gitmerniş, ne ola-
cak şimdi'? ' dediklerini ifade 
ederek şöyle devam etti: 

"Kendi aralarında tartışmaya 
başladilar, Ve senaryoyu sağ-
lamlaştırrnak için, ifadeyi değiş- 

tirerek, cezaevine benim yerime kente ve ölüm tehdidiyle tekrar-
başka biri gidiyormuş  gibi yeni- }atarak kamerayla kayıt yaptı k- 
den düzenlediler. lannı  anlatt ı . 

"Kurguları nı  tamam I ayabi I- Zorla imzalatilan ve işkence 
mek için de benim yerime ceza- ve ölüm tehdidiyle videoya çe-
evine giden kişi olarak, aile dos- kilen ifadelerin hiçbir doğrutuğu 
turnuz olan ve cezaevindeki ya- olmadığım kaydeden ince, şun-
kınlanni, hemşehrilerini arada ları  söyledi: 
bir ziyaret eden Zerif Balmidk "Bunlar, Sağmalcı lar Ceza- 
seçtiler. Onu da gözalt ı na ala- evi'ne yönelik provakatif saldırı  
rak, aynı  içerikte ası lsı z bir ifa- hazı rlı kları nı n bir parçası dı r. 
deyi zorla imzalattı lar." Polisler, en k ısa zamanda Sağ- 

malcı lar Cezaevi'ndeki tutsakla- 
‘Diledigimiz ziyaretçiyi 

gözaltına alırız' 

İnce, polislerin yazd ı  ifadey-
le yetinmedi 'ğini, senaryoları nı  
inandı rıcı  kı lmak için 19 Ağus-
tos'ta gözaltı na alı ndığı  yere gıll-
türülduğtinü ve daha önce zorla 
imzalaitı rı lan ifadeyi, burada iş- 

Ali ACAR 

HAKKARİ/Roj- Hakkari'nin Bervar böl-
gesinde 25 Ağustos günü operasyona çı -
kan Dağ  Komando Tugayı 'na bağlı  asker-
lerle gıravyan aşiretine mensup korucular, 
karşı larında gerilla görerneyince çevredeki 
otları  ve ağaçları  yaktı. Askerlerle korucu-
lar geçen yıl boşaltddiktan sonra yakı lan 
Kutranı  (Ordekli), Evkanis (Sütlüce), Şi-
minus (Kaymaklı ), Orite (Doğanca), Şe-
yin (Çaltıkuru), Gundjuri (Yukarı köy), 
Yabanıs (Kuşlu) ve Urarus (Akbulut) köy-
lerinin ceviz, elma, armut, söğüt, kavak 
ağaçlarms, bu yı l otlatı lmasına ve biçilme-
sine izin verilmeyen tüm otlarını  yakti. 

Hakkari'nin Bervar bölgesinde ot ve 
ağaç yakan devlet güçlerinin yanında Gu-
rams köyünün eski korucuları  da yer aldı . 
Aldığımız bilgilere göre, Guranıs köyün-
deki çok sayıda meyva ağacı  ve diğer ağaç-
larla otlar askerler tarafı ndan Guran ıs köyü 
korucularına yaktırı ldı . Askerlerin korucu- 

lara, "burası  size ait siz yakacaksınız" 
koruculann da bu emre uyduğu belir-

tildi. 

Zarar çok büyük 
Bölgedeki otlar ve ağaçları n yakı lması  

sonucu meydana gelen zararın yaklaşı k 
800 milyar lira olduğu belirtildi. Boşalulan 
Kutranıs köyünün eski korucubaşisı  A.K., 
köylülerin her yı l buralarda yaklaşık ola-
rak 600 bin bağ  ot biçtiğini, 8 köyün yakı-
lan otunun 4 milyon 800 bin bağ  civarında 
olduğunu açı kladı . 

Bir bağ  atun 50 bin lira olduğu gözönü-
ne al ı ndığında, bunun da toplam 240 mil-
yar lira ettiğini söyleyen korucubaşı  A.K,, 
sözlerine şöyle devam etti: 

"Çoğunluğu meyva ağaçlanndan olu-
şan yakılan ağaçları n da yaklaşık 600 mil-
yar lira değeri vardı. Ceviz ve elma, köylü-
lerin gelir kaynağını n başında gelir. Köy-
lüler her yı l ceviz ve almadan milyonlarca 
lira gelir sağlandı." 

ra saldı rı  olacağını  ve o zamana 
kadar ziyarete gidenleri rahat la-
rakmayacaklannı , diledikleri zi-
yaretçiyi gözalt ı na alacakları nı  
açı k açık ifade ettiler. Sağmatcl-
lar Cezaevi'ne yönelecek her 
türlü saldı rıya karşı  bütün kamu-
oyunu duyarlı  olmaya çağırıyo-
rum." 



Türkiye'de nüfusun yüzde 50'si tarım nüfusu olarak nitelendiriliyor. 

Göç gündeme geldiginde elden ilk çıkarı lan hayvanlar oluyor. 

kaliteli girdi sağlamak gibi bir dizi 
çalışmayı  uygulamaya paralel sür-
dürmek gerekiyor. Taslakta uygu-
lamanın yürütücüsü olarak düşü-
nülen Et ve Balık Kurumu Aış  bu 
tür çalışmaları  yürütebilecek orga-
nizasyon yeteneğine sahip değil. 

Yine taslağa göre üretici seçim-
leri kombinelara verilinekte. Bir 
tarafta kombinalardaki personel 
azlığı , diğer taraftan işlerin k.ade-
melendirilmesinden oluşacak bü-
rokratik yığı l ım zaman kaybı na 
neden olacaktı r. 

Ayrıca her kademede farklı  bir 
işin yapı lması  sonucu, ilgililerin 
ileşitim eksikliği doğacağuı dan 
gereksiz tekrarlar katandrnai ola-
rak ortaya çıkacak. DTSO'nın de-
neyimlerinden çı kardığı  bir sonuç 
da, tarım sektöründe yapı lan kredi 

uygulamalanrıda, mümkün ekibi-
leceğince ayni kullandirmanin e-
sas alınmasklir. Özellikle girdile-
rin nakti kullandı nlması  son dere-
ce sakincsd ı  bulunuyor. Girclilerin 
ayni kullandirı lması  toplu afirrı lato 
da sağlanan ucuzluk ve kaliteyi 
birlikte getirmesi yanı nda, kredi-
nin amacı  doğrultusunda kullanıl-
ması  sonucunu da vermektedir. 

Bölge ete muhtaç 
DTSO' na göre, bir zamanlar 

damak tadı  açı sından Türkiye'de 
ve Ortadoğu'da arzulanan hayvan-
ları  yetiştiren bölge, ete muhtaç 
duruma geldi. Şimdi hükümet et it-
halatı  yaparak durum kurtarmaya 
çalışıyor ve bu et ithali bir kaç bü-
yük ithalatçaya yaramaktan öteye 
gidemiyor. 

Ekonomist Mustafa Sönmez, savaşın ekonomiye yansımasını  değerlendirdi: 

Silahların susması  ve vergi reformu şart 
Barış, su„ 

ekmek, hava... 

  

Ali ÖNCÜ* 

   

Mustafa Sönmez: Kamu açıkları  ve dış  açıklar, geçtiğimiz yıl büyüme negatif 
düzeye düşürülerek, bu ateş  söndürülebiidi. Nüfusu bu kadar hızlı  büyüyen ve 

istihdama bu kadar ihtiyaç olan bir ülkede büyümeyi negatif düzeye 
indiremezsiniz. Bu fokur fokur kaynayan bir tencerenin ağzını  

kapatmaya benzer. 

askeri taşı tlar vs. İtahalat rakamında 
bu harcamaların payı  var. Açıklası n 
neden olduğu yüksek oranlı  enflas-
yon, bu savaşın sürdüğü bölgeye ikin-
ci bir darbe vurmaktadı r. Savaş  ko-
şulları  bölgede ekonomik istikrarsız-
lık, bölgeden sermaye ve. işgücü gö-
çünü de hıstlandirmaktadı r. Bu da böl-
genin gelişme dinamiklerini kürek-
mekteclin 

Savaşa aktarılan kaynak, başka 
alanlara aktarı ldığında ne tür pra-
tik yararlar olur? 

-Askeri harcamalar verimsiz har-
camalardır. Bu anlamda bütün vergi 
mükelleflerini yük altına sokar. Bu 
harcamaların yerine, istihdam yarata-
cak, üretimi arturacak alanlara yaya-
labilecek yatı rımlar tüm ülke yurttaş-
lanna yarar Sağlar. 

Ayrıca silahların susması  bölgede 
yeniden üretimin canlanması, yatırım 
şartlarını n doğması  bölgeye, bölge 

Aysel SAĞIR 

İSTANBUL- Ekonomik sistem ya-
pısal ve dönemsel sorunlarla cebelle-
şirken, Barış  Haftası  nedeniyle O-
HAL'deki savaşın ekonomiye yükü 
yine gündeme geldi. Ekonomik siste-
min yaşadığı  çıkmam en önemli ne-
denlerinden biri olarak, savaş  gösteri-
liyor. 

Sistemin kendi yapısal sorunları  
da sistemin başına bela oluyor. Savaş  
ve yanlış  ekonomik kararlar, emekçi 
kesimin aleyhine bir durum sergiler-
ken, bütün bunların faturasını  da yine 
bu kesimler ödüyor. Savaş, enflasyon 
vb konular hakkında ekonornist Mus-
tafa Sönmez ile görüştük. 

Devletin savaşa ayırdığı  edene-
gen ekonomi üzerindeki etkisi ne-
dir? 

-Ekonominin '94 yı lında zirveye 
ulaşan bunalimmda devlet harcama- 

Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. Zeki Ertugay, 

Doğu'da çiftçilerin, 
mecbur kalmadıkça 

tarlalarını  ekmediğini 
vurguladı. 

iş/Ekonomi- Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Ze-
ki Ertugay, yükselen enflasyon ile 
birlikte tarım girdilerinin artmasını n 
yanında. ürün fiyatlarında artış  ol-
mamasının çiftçileri sıkıntıya soktu-
ğunu dile getirdi. Doğu ilerme yö-
nelik olarak yayın yapan Yeni Doğu 
Anadolu gazetesinde yer alan değer-
lendirmesinde, Prof. Dr. Ertugay, şu 
noktalara dikkat çekti: 

"Tarım girdilerinin sübvanse 
edilmesi, çiftçilerden çok tacirlere 
yarıyor. Çiftçilerin bu sübvansiyon-
dan faydalanabilmesi için devletin 
ürünleri değerlendirmesi gerekir. 
Bölgelerde üretim ürünleri değerlen-
dirilecek fabrikalar ve imalathaneler 
yapılmak suretiyle, hammadde yeri-
ne marnill ürün satmak daha kürlıdır. 
Biz bölgelerden un satıyoruz. Şayet 
unu bisküvi olarak satmaya başlar-
sak çiftçilerimizin malını  değerlen-
dirmiş  oluruz. Böylece tarım alanla-
nndaki göç büyük ölçüde azaltı labi-
lir." 

Tarım alanlarında 
istihdam fazla 

Bu arada tarım alanlanndaki is-
tihdam edilen nüfus sayısının çok 
fazla olduğuna dikkat çeken Prof. 
Dr. Zeki Ertugay, "Avrupa standart-
larmıda tarım alanlarında nüfusun an-
cak yüzde 10'u bannı r. Bu miktar 
Türkiye'de yüzde 50 dolayında. Ra-
kamı n aşağıya çekilmesi gerekir. 

DİYARBAKIRJRoj- Diyarbakır 
Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO)'nca 
Avrupa Birliği-Gümrük Birliği Süre-
çinde Türkiye ve Güneydoğu' nun 
Uyumu Sorunları  adlı  bir kitap hazır-
landı , Rıfat Dağ, Şeyhmus Diken ve 
Zekai Bakar'ın katkılarıyla hazı rla-
nan kitapta. Avrupa Ekonomik Top-
luluğu'ndan (AET) Avrupa Birliği 
(AB)'ne, Türkiye-AET/AB ilişkile-
ri, Gümrük Birliği(GB)'nin Türkiye 
ekonomisine olası  stratejik etkileri, 
Ğüneydoğu ekonomisi nası l etkile-
necektir, GB'ye uyum sürecinde, ge-
rekli teknik düzenlemeler ile Güney-
doğu-GAP ve teknoloji seçimi konu-
lan geniş  bir şekilde işleniyor. 

AB-GB tartışmalarında Güney-
doğu ile ilgili eksik bilgilenmeleri 
belirlemek amacı yla kaleme alındığı  
belirtilen çalışmanın girişinde, Or-
taklık Konseyi'nin 6 Mart 1995 gün 
ve 1/95 sayı lı  karar ile Türkiye'nin, 
AB-Gümrük Birliği'ne geçiş  süre-
cinde, "Geçiş  Aşamasına" alındığı  

larının önemli bir yeri oldu. Devlet 
harcamaları  içinde de Doğu ve Gü-
neydoğu'da sürdürülen savaşta askeri 
harcamaların önemli bir payı  var. 
Bölgede kullanılan malzeme, perso-
nel donanımı , koruculara ödenen ma-
aşlar OHAL'de büyük meblağlara 
ulaştı. Bütün bunlar devlet harcama-
larını  öngörülen hedeflerin üstüne tır-
mandırdı, 

Savaş  gibi ölü bir alana yatırılan 
kaynak, ekonomik yapıya nası l 
yansıyor? 

-Devlet harcamaları , devlet gelir-
leriyle özellikle vergilerle karşı lan-
mayınca önemli kamu açıklan ortaya 
çıktı . Bu politikaların yanıma, ithalat 
ve ihracat arasındaki farkları  kaynak-
lanan dış  açık da büyüdü. Böylece ka-
mu açığı  ve dış  açı k, ekonomik krizin 
zirveye ulaşmasına yolaçtı. 

Dış  açıklarda da askeri malzeme 
ithalatının önemli bir payı  var; silah, 

Ancak bu nüfus oranuu sanayi alanı-
na kaydırmak için, altyapı  sıkı ntısı  
çözülmelidir. 

" Tarım ürünlerini değerlendiren 
küçük fabrikalar yaparak, buradaki 
nüfusu istihdam etmek süreti ile ta-
nm alanındaki vatandaşlarımızın sa-
yısını  azaltma imkanı  bulunabilir. 
Bunun yanında tarımda makineleş-
meyi sağlıklı  olarak gerçekleştirmek 
gerekir. ilkel usul ile tarım yapılır-
ken, tarım nüfusunu azaltmak ve is-
tenilen düzeyde ürün almak imkan-
sız" şeklinde konuştu. 

Zamlar karasabana 
yöneltti 

Öte yandan, eflasyonla birlikte 
mazota, gübreye ve tohuma gelen 
aşı rı  zamlardan sonra çiftçilerin tar-
lalarını  akmaz duruma geldiğini be-
lirten, Erzurum merkeze bağlı  Alibe-
zirgan köyü muhtarı  Sıddık Gül, çift- 

kaydediliyor. Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne alınmasının ancak Avrupa 
Parlamentosu'nun onayı  ile gerçek-
leşebileceği belirtiliyor. 

GB'nin, adada taraf ülkeler arasın-
da, "Mallann Serbest Dolaşımı" esa-
sına dayandığı  belirtilen kitapta, Av-
rupa Ekonomik Topluluğu'ndan 
(AET) A'ye geçiş  süreci ve birliğe 
üye ülkelerin adedi ile birliğin or-
ganları  ve görevleri bir bir açiklanı-
yor. 

Türkiye-AET, Türkiye-AB ilişki-
lerine geniş  bir yer ayınlan kitapta, 
Türkiye'nin birliğe girişinin önemi-
ne değiniliyor ve kendi lehine olan 
bu durumun gerçekleşmesi için bazı  
önerilerde bulunuluyor. 

GAP bölgesine de değinilen çalış-
inada, GAP öncesi ekonomik yapının 
GB gibi yeni sürçlere dayanarnaycağı-
na dikkat çekilerek, GB'nin Güney-
doğu ekonomisine olacak etkileri an-
latı lıyor. Ve özetle "Gtineydoğu'nun, 
altyapı  finansman, teknoloji ve pazar  

çilerin tarlalara ektikleri üründen pa-
ra kazanmadıklanna dikkat çekti. 
Gül, "Ürün alabilmek için tarlaya 
yaptığımız masrafları  ancak geri ala-
bilir duruma geldik. Ürtinierimizi 
değerlendirme imkanımı z yok, bu 
yüzden büyük sıkı ntı  çekiyoruz. Ma-
zota gelen zamlardan sonra tarlaları-
ırnızı  süremez duruma geldik. 

"Emeğimizin karşı lığını  alma im-
kanı  olmuyor. Bunun yanında ürün-
lerimizi ilaç pahablığından dolayı  
zararlı  haşerelere karşı  zor koruyo-
ruz. Önceden ziraat mühendisleri ve 
ziraat odaları  mensupları  tarlalannu-
za ve köylere gelerek, gerekli müda-
haleleri zamanında yapıyorlardi. Son 
yıllarda ziraat mühendislerini tarla-
lanmıza getirmek için miiraeaat edi-
yoruz ve harçlı klannı  ödedikten son-
ra ancak tarlalarımıza getirebiliyo-
ruz. Bir de bu mühendislere araba 
tutmak bizim için çok külfet oluyor, 
bunun altından kalkannyoruz" dedi. 

sorunlara Türkiye'deki diğer işletme-
lere göre azalrnannş  küçük ve orta iş-
!etmelerinin deniliyor. Ayrıca bu sü-
recin sağlıklı  gelişmesi için "GAP re-
vize edilerek-gözden geçirilerek, böl-
gesel gelişme programı  yüseltilmeli-
dir" önerilerinde bulunuluyor. 

Avrupa Birliği'ne girişte, tarımsal 
ve hayvansal ticaret açısından da 
avantajlı  olabilmek için, tarım ve hay-
van sektöründe kamusal altyapı  hiz-
metlerinin geliştirilmesinin önemine 
değinen kitap, bu alanda da GAP'ı n 
ön plana çı kartilmasının grekliliğne 
işaret ediyor. Gerekli teknik düzenle-
meler konusuna da değinen kitap, 
üyelik için, Türkiye'nin rekabet, ver-
gi ve teşvik politikalarinda yeni dü-
zerı lemlere, Kürt sorunu alanında da 
Avrupa Parlamentosu'nun eleştiri ve 
temennilerini dikkate almanın önemi-
ne işaret ediliyor. 

Kitabın son bölümünde ise, daha 
iyi ve kaliteli malların üretimi için 
GAP bölgesinin koşulların gerektirdi-
ği bir teknolojiye sahip kilmmasanın 
şart olduğu vurgulanıyor. Ayrıca böl-
ge halkının refah düzeyinin yükseltil-
mesi için bir dizi çözüm önerileri 
sunuluyor.  

dışından yatırımcı  gelmesi, göçün 
durması, sermaye transferinin durma-
sı  gibi olumlu gelişmelere imkan sağ-
lar. 

Yaşanan ekonomik kriz, kamu 
alanına nasıl yansıyor? 

-5 Nisan Kararlan'ndaırı  sonra kri-
zi önlemek için bir dizi tedbir alincla 
Bunların başlıcaları, kamu açıklannı  
azaltacak tedbirlerdi. Kamu yatırım-
larını  sürdürmek, kırtasiye harcama-
larını  azaltmak, kamu işçi ve memur-
larının maaşlarını  düşürmek, harca-
maları  kısmı  başlıca önlemler oldu. 
Ancak bütün bunlar yapılırken askeri 
harcamalara bir kısı tlama getirilme-
mesi, katlamlan diğer fedakarlıklan 
işlevsiz kı ldı. Kamu açıklan bütün 
tedbirlere rağmen, ciddi tehdit olarak 
ortada duruyor, Askeri harcamalarda 
dikkate değer bir azalma sözkonusu 
olmazsa, kamu açıklarında da, dola-
yısıyla enflasyonda da önemli düşüş-
ler beklenmemelidir. 

Ne tür çözümler gerekiyor? 
-Kamu ve diş  açıklarda, geçtiği-

filiz yı l büyüme negatif düzeye düşü-
rülerek, bu ateş  söndürülebildi, Nüfu-
su bu kadar hızlı  büyüyen ve istihda-
ma bu kadar ihtiyaç olan bir ülkede 
büyümeyi negatif düzeye indiremez- 

iş/Sendika« Anayasal haklarını  kul-
lanarak greve giden Retrans işçileri 
kurşunlandı. Türkiye Motorlu Taşıt 
işçileri Sendikası(TOMTİS)'na üye 
oldukları  için, 4 Temmuz'da işten 
çıkartılan Inchcape Retrans işçileri, 
27 Ağustos'ta sendika aracıyla su 
almaya giderken, kurşun yağmuruna 
tutuldu, 

Arabayı  delen kurşunlar, arka bö-
ItImdeki battaniyelere saplandığın-
dan ölen ya da yararlanan olmadı . 
Saldırının faili olarak gözaltına alı-
nan kişinin, 1. Retrans'ta işçi tasfi-
yesinin yaşandığı  gün işçilere kur-
şun sıkan taşeronlardan Levent Ki-
bçkıran'an adamlarından biri olduğu 
belirlendi. 

Saldırılar daha önce de 
yaşanmıştı  

TÜMTİS'e üye işçilere yönelik 
saldınlann daha önce de yaşandığı-
na dikkat çeken TÜMTİS Genel 
Başkanı  Sabri Topçu, silahlı  saldın-
da kullanılan minibüs plakasını  daha 
önce de benzer saldırılar nedeniyle 
savcı lığa vererek şikayetçi oldukla-
ruu belirtti. Yaptığı  açıklamada Top-
çu şöyle dedi: 

"Üyelerimizin kurşunlanması  ar-
dından jandarma, işe geri dönmek 
için bekleyişini sürdüren üyelerimizi 
gözaltına almaya çalıştı . Bakanlık-
tan çoğunluk tespitimiz gelmesi ar-
dından işten çıkartılan 140 üyerniz, 
aynı  gün, jandarma ve taşeronların 
saldırısına uğrayıp dövülmüşlerdi. O 

DİYARBAK1R/Roj- flayvancili-
ğı  destekleme kredisi, şu sualar il-
gili çevrelerde en çok tartışılan ko-
nu. Bilindiği gibi sözkonusu kredi, 
kamuoyuna hayvancı lığı  kurtara-
cak bir faktör gibi yansıdı. Ancak, 
kredi dışında daha önemli başka 
çözümler gerektiği görüşü yaygın. 
Hayvancıliğı  destekleme kredisiy-
le ilgili Diyarbakır Ticaret ve Sa-
nayi Odası(DTSO)'nın bilgisine 
başvurduk. 

öncelikle, 25 trilyonluk ekono-
mik paket bünyesinde hayvancı lı-
ğa ayrılan 2 trilyonluk payin dağı-
tımı nın nasıl olacağını  öğrenmek 
istedik. DTSO'nun bu konudaki 
değerlendirmesine göre, öncelikle 
25 trilyonluk harcamaya üç başlık 
altı nda ele almak mümkün. Her 
şeyden önce,25 trilyonluk rakam 
bölgedeki sıkınt ı ları  çözebilecek 
bir rakam değil. 

İkincisi, bu paranın ödenek 
yokluğu nedeniyle temin edilme-
ye sıkınt ısı  var. Bütçenin hangi 
faslından sağlanacağı  kaynak yok-
luğu nedeniyle belirsiz. Sağlandı-
ğıvarsayılsa bile mevsim itibarı  ile 
geç kaluunıştı r. Bu tip yatırıma ve 
onanma yönelik harcamaların ilk-
bahar aylarında yapılması  gereki-
yor. Üçüncüsü, onarım projesi çer-
çevesinde bölgeye harcanacak pa- 

Sönmez: Savaş  bölgedeki işgücü 
göçünü de hıziandı rıyor. 

siniz. 
Bu fokur fokur kaynayan bir ten-

cerenin ağzım kapatmaya benzer. Bu-
nun için sanayileşme ve yatırımların 
arttırılması  gerekir. Gerçek tasarruf-
larla birlikte, kamu kaynağının vergi-
lendirilmesi gerekir. Adil vergi refor-
mu ve sanayileşmenin ivme kazan-
ması  şart. 

andan itibaren işe geri dönmek için 
işyeri önünde bekleyişini surdeirer-
lerken, jandarmanın ve polisin çeşit-
li saldırılarına uğrayıp taşeron kılı-
ğında işletmede bulunan mafya tara-
fından her gece kurşun sıkılmak su-
retiyle taciz edildiler. Silahlı  saldır-
ganların üzerine gitmesi gereken gü-
venlik güçleri, işçileri gözaltına al-
maya çalışıp, üzerinde baskı  oluştu-
ruyor." 

Sendikasızlaştırma 
politikası  

Topçu, sendikasızlaştırma politi-
kasının yayginlığına vurgu yaptığı  
açıklamasını  şöyle sürdürdü: "işçi 
hareketine karşı  giderek ön plana çı-
kan bir olgu var, silahlı  mafya! 

Taşeron görüntüsü altında sendi-
kahlaşrna hakkını  olduğu kadar, işçi-
lerin yaşama hakkını  da yok etmek 
için mafya, daha çok devreye sokul-
maktadır. SASA'da, Tuzla Deri'de, 
Polisan ve bir çok yerde örnekleri 
yaşandı. Siyasal iktidar ise sendika-
sızlaştırmayı  bir devlet politikası  
olarak uyguladığı  için bu olaylar 
karşısında, 'görmen], duymam, ko-
nuşmam' mantığıyla hareket etmek-
tedir. 

“Üyelerimize yapılan silahlı  sal-
dırıları  şiddetle protesto ediyoruz. 
Başta sendikalar olmak üzere, emek-
ten yana tüm kesimleri, saldırıyı  pro-
testo edip Inchcape Retrans işçileri 
ile dayanışmada bulunmaya çagı-
nyoruz."  

i. 
 ürkive toplumu tarihinin en kritik ve bunal ı ml ı  dönem-
leririden birini yaşıyor. Krizin boyutlar ı  topitı rnsal ya-
şamı n bütün alanlar ı n ı  kuşatmaya almış . Toplumsal 

gelişim sosyal patlamalara varabilecek boyutlarda. Bunun 
ana nedeni, topluı-nsal barışın yapısal gereklere uygun bir bi-
çimde ve demokratik tarzda tahsis edimemiş  olması .Bugün 
dünyan ı n bir çok bölgesinde olduğu gibi Ortadoğu coğraf-
yası nda ve özellikle üzerinde yaşadığı mı z bölgede, trajik bir 
insan panoramast yaşan ı yor olması nda, toplumsal barışı n 
önünü tı kayan sistemin bütün temelleriyle sorgulanmamış  
olması n ı n büyük payı  var. Toplumsal planda en ivedi çö-
züm bekleyen temel sorunun, barış  olduğu kuşkusuz. Barı -
şı n sağlanabitmesıinin olazsa olmaz temel koşulu, toplumu 
oluşturan bütün kimliklerin, grupları n; etnik, dinsel, mez-
hepsel eğitimlerin tan ı nması nda ve bir irade olarak toplum-
sal yapı  içerisinde yerlerini alrnalandı r. 

Türkiye toplumu, yukardan aşağıya dayatmacı  ve dikta-
töryel yöntemlerle tek tip toplum olma cenederesine zorla 
sı kıştı nl ı rken, yukarıda sözünü ettiğimiz farkl ı  yapı ları n top-
lumsal, tarihsel, sı n ı fsal, kültürel ve sosyal bütün gerçeklik-
leri de bast ı r ı lmış tı r. Bu da devletin eski tarz geleneginden 
kaynaklan ıyor. 

Yaşanan en önemli sorunlardan biri devlet aygı tı n ı n da-
yandığı , şiddettir. Türkiye'de, bütün yasal-siyasal sistem bu 
şiddet aygitı na daly,andığı  için, özgürlükleri, temel hakları  ta-
n ı mak ve toplumsal barışı  tahsis etmek yerine bunları  kul-
landı rmama ve ortadan kaldı rma Mekanizmaları  oluşturul-
muştur, Bugün esas olarak gerçek anlamda bir tek özgülük-
ten söz edebiliriz; bu da devlet özgürlüğüdür. Bu özgürlük 
öyle boyutlara va ı rmışiı r ki devlet aygı tı  açı sı ndan bir çeşit 
dokunulmazl ı k kazanmış  durumda. Boyutları  "suç işleme 
özgürlüğü" denebilecek bir düzeye ulaşmıştı r. Binlerce kö-
yün yakı lıp yı kı lması, milyonlarca insan ı n yerinden yurdun-
darı  kopar ı lması , sivil insanları n faili meçhul cinayetlere 
kurban edilmeleri,, işçi hakları n ı n meşru olmayan yöntem-
lerle ertelenmesi, kamu çalışanları nı n örgütlenme miacade-
lerinden dolayı  ağır baskı larla, sürgünlerle yüzyüze bı rak ı l-
malart, özgür düşünceyi ifade eden ve savunan yüzlerce 
onurlu insan ı n ve lbölgenıizin meşru temsilcisi olan milletve-
killerinin hapishanelere at ı lması ... 

Sorunlara demokratik ve barışçı l yöntemlerle çözüm ge-
tirmedeh ne sosy,alistin kendisine sosyalist, ne dernokratı n 
kendisini demokrat, ne I iberalin kendisine liberal, ne islam-
cinin kendisine islamcı  demesi ve kendi kimliğini kullana-
bilmesi olanaklı . Toplumsal uzlaşma ve yeniden yapı lanma 
projesi, düşüncelerimin temel formülasyonunu oluşturuyor. 
Çünkü devletin şiddet geleneği bütün değerleri, kimlikleri ve 
eğilimleri ortadan kaldı rmak temeline dayanı yor. Bu gerçe-
ği gözardı  etmek mümkün değil, Türkiye'de, devlet her za-
man demokrasinin temel ve vazgeçilmez unsuru olan top-
lumsal barışa karşı  bir takı m baha neler bulmuş  iç düşrnanla-
r ı  n ülke açı sı ndan yarattığı  tehlikelere sarı lı-mana Kimi za-

. man düşman gençler olmuş, kimi zaman işçiler, kimi zaman 
komünistlen•kimi zaman islamcı lar, kimi zaman Kürtler, ki-
mi zaman farkl ı  rnezhepler. Böylece deivet geleneği önün-
de sistemli olarak bu toplumsa' grup ya da gruplar iç düş-
man ilan edilerek, toplumsal taleplere ya da buna neden 
olan mücadelelere askeri bakış la yorum getirilmiştir. iç ve 
dış  düşman söyleini bir siyasal isteri ya da paranoya boyut-
lar ı nda. Dolayı sı yla bir korku toplurrıa içinde yaşı yoruz. 
Böyle bir toplumda elbette, toplumsal ve bireysel hak ve öz-
gürlüklerden söz etmek mümkün değil. Devletin tabular ı , 
devletin yasakları  toplumsal yaşam ı n düzenlenmesinde bir 
nirengi noktası  o luyor. Sistemin adeletsiz uygulamalar ı nı  
eleştirenler, devletin yanhs uygulamalar ı na en demokratik 
tarzda karşı  çı kanlar ağı r bedeller ödemekle karşı  karşıya bı -
rak ı lı yor. Bu nedenle toplumsal barış, herkes için su, ekmek 
ve hava kadar va zgeçarnezelin Bu nedenle sivil toplumun 
bütün örgütleri, demokratik kurumlar, herkes toplumsal ba-
rış  için bir konserısüsii toplumsal ve tarihsel gerçekler teme-
linde yakalamak durumunda. 1 Eylül Dünya Barış  Haftası  
için çok ciddi ve anlaml ı  etkinlikler yapı lmal ı  ve bu etkin-
likler toplumsal-sıı  n ı fsal ilginin ana odağı  olmalı , 

Devletin çerçevesi dar. Mozaiğin zenginliğine uygun de-
gil. Barış  istemek toplumu oluşturan bütün kesimler için 
hakkaniyet olgusuı nun eşit ve adil bir biçimde yerleşmesin-
den geçer. Barış  istemek demokrasi istemekle eş  anlamlıdir. 
Türkiye toplumsal yaşamı n her alanı nda yı kı cı  etkilerini gös-
teren korkunç tahribatlar içinde. Kı rsal yaşam yok ediliyor. 
Doğal ',çevrenin dengesi alt üst. Yı llardan beri devam eden 
kirli savaşa dur demek için barışı  haykı rmak ve önemini her 
zaman ön planda tutmak durumundayı z. 

(*)TES-15 Sendikası  Diyarbır 1 No'lu Şube Başkanı  

DTSO'nca Avrupa Birliği-Gümrük Birliği Süreçinde 
Türkiye ve Güneydoğu'nun Uyumu Sorunları  

adli bir kitap hazırlandı. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Zeki Ertugay: 

Tarımda, karasabana 
zorunlu dönüş var  

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 'nca hazırlanan kitaba göre 

GAP'ta revizyon şart 

Retrans işçileri 
kurşunlandı  

DTSO: Bölgede yaşanan şiddet atmosferi, 
zorunlu olarak beraberinde göçü getirdi. Göç de 

ister istemez süreç içerisinde hayvan varlığını  
azalttı. Göç eden insan mecburen öncelikle hızla 
paraya dönüştürebileceği malını  elden çıkarmayı  

düşünün. Bu da çoğunlukla hayvan olur. 

ranın ağırlıklı  olarak bina, lojman, 
yol ve altyapı  benzeri yatı rımlar 
yerine, bölgede gelir düzeyini 
yükseltici iş  ve istihdam yaratıcı  
üretime yönelik yarınınlara yön-
lendirilmesi uygun bulunuyor. 

DTSO, kendilerine ulaşan bil-
gilere göre, hayvancı lığın canlan-
dınlmasına yönelik 2 trilyonluk 
rakam Ziraat Bankası 'nı n yüzde 
20 faiz, 7 ay vade prensibi üzerin-
den kredilendirilecek. 

Ziraat'ın taslağı  
Ziraat Bankast'nca hazırlanan 

ve Başbakanlığa sunulan "Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Onarım Projesi Çerçevesinde 
Hayvancı lığın Geliştirilmesi"ne 
ilişkin karar taslağı  nası l değerlen-
diriliyor? DTSO, taslağın geçmiş-
te uygulananlan, bazı  küçük deği-
şikliklerle tekrar gündeme getirdi-
ği görüşünde. 

Havyancilık için gündeme geti-
rilen uygulama, sistemin bünyesin-
de bulunan zorluklar nedeniyle bu 
bölgelerde uygulanamamış, diğer 
bölgelerde uygulanabilen bir kredi 
sistemine dontişinüştiir. Bu tür uy-
gulamalarda arnaçlanan hedefleri 
sağlayabilmek üretici seçiminde 
baş layan izleme-değerlendirme, 
eğitinuyayı m, teknik bilgi verme, 

i~111111.11=11210/«011M114. 

Hükümetin hayvancılığı  destekleme kredisi, yeni kaygılarla gündemde 

Hayvancilığı  bu kredi de kurtannaz 



Millet klectisinn dünkü toplantısında, 401 üyeniı orybir 

anya ve Japonya'ya harp ilân et 
, verilen tarihi kanrla 

e Birleşmiş  Miletler 
diuğuna iştirak ettik 

24 Şubat 1945. Türkire Almanya ve Japonya'ya harp ilan etmiş! 
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.1 '-amea ve Japonya'ya harp_ ilân ı na  dair verdiğimiz karardan sonra 

eşmiş  Milletler paktini dün ir ualadi 
------ Kararımız ıg 

karşılandı  
I ,z 

•• 

evleri Bayrami 
un yurdun her yerinde 

nie kutlanacak 

Türkiye'nin 'Harp ilanı'm duyuran Ulus gazetesinin duyurudan bir 
gün sonraki manşeti. Savaş  bitmiş  gibiyken harp ilan etmenin BM 
üyeliği için yapıldığı  bundan iyi sintabillr mi? 

demogojisine foto-suçüst 
Soldaki resim geçtiğimiz Nisan'ın 23`ünde çekildi. 

'Çocuk Bayramı' kutlamalarında bir grup çocuğu kabul 
eden Başbakan Çiller, aynen şunları  söyledi: "Siz 

büyüdüğünüz zaman, ülkenin bütünlüğü için savaşa- 
cak mısınız?" Çocukların "evet" seslerini cılız bulan 

Çiller, "Daha hızlı  söyleyin, daha hızh söyleyin. Söz mü, 
savaşacak mısınız?" diye tekrar sordu... Ve değil savaşı; 

yaşamı  bile daha anlamamış  çocuklara 
savaş  yemini içirdi... 

Sağdaki resim de aşağı  yukarı  aynı  günlerde çekildi. 
Istanbul DGM önü... Bir grup aydın, savaş  dışı  

çözümleri dile getiren kişilerin 'suç'larını  paylaşanlar, 
biraz sonra barış  istedikleri için ifade vermeye üzere 

mahkeme önüne çıkacaklar... Suçları, rejimin 'topyekün' 
içirdiği savaş  yerninini içmemek; savaşa ve bunun 
ardındaki yasakçı, karanlık mantığa itiraz etmek._ 
TC'nin barışı  hiç sevmediğini bundan daha iyi ne 

anlatabilir, ne belgeleyebilir?.. 

Avdan . 'ülkenin birliğ sa'. 

e ri  

TC,. Sovetleri  savaşa sokun' -demişti 
Ikinci Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin iyice 
duyulduğu günlerde, Inönü'den Ingiltere'ye: 

Ruslann harpte mutlak yer almaları  gerekir, aksi 
halde savaştan sonra hiç dokunulmamış  bir Rus 

ordusu çok tehlikeli olacaktır. 

Belgeler, İnönü'nün Ingiltere ve Almanya'yı  SSCB'ye karşı  kışkırttığını  kanıtlıyor. 

ünlük düşünmekten daha korkunç ne olabilir ki; ya-
ğış l ı  bir günde soğuk almış lığını zı  yaşamı mızı n arıa 
sorunu olarak düşünmek ve içten içe giderek sizi 

kemiren kal ıcı  hastal ı kları nı zı  unutmak misali?.. 
Sözkonusu olan politikaysa ve sözkonusu olan verili ko-

şulu reddeden muhalif politikacı larsa, günlük düşünmek 
şüphesiz bir bireyin kendine verdiği zarar ı n kat be kat üstü-
ne çı kar. Çünkü bir toplum, ya da toplumsal projedir etkile-
nen. Çünkü rüzgarlara bir çok şeyi feda etmek anlamı na 
gelebilir bu. 

Yağış l ı  günlerin hediyesi soğuk algı nlığınızı  da, rüzgarla-
rı  da, elbette görmemezden gelemezsiniz. Yaşamı n an ı na 
ve etkilerine tümden kapal ı  bir taş  olmanız beklenemez. Bu 
ayrı  bir tehlike olur ama, 'Bizim' kapı mı zdaki tehlike, taş  ol-
maktan ziyade ufalamp toprak olmaga daha çok benziyor. 

Çeşit çeşit rüzgar her zaman eser; önemli olan rüzgarla-
rı n etkisine inat, değerlerden bir tek tozu bile havaya kap-
tı rmarrıaktir. Bu, rüzgarları  yok saymak anlamına gelmez 
kesinlikle; tersine ve çoğunlukla, onlarla baş  etmenin biri-
cik yoludur. Politikan ı n, kolaya geleni dile getirmek ötesin-
de, bir bilim ve sanat olarak şekillendiği anlar da bu anlar-
clı  r. 

Örneğin, ulusal bir problemin eşiğinde ise sosyalistler, 
"Şimdi sı ras ı  değil!" diyen ve zaten sı ran ı n en önünde 
oldukları  için bir 'sı ralama'ya da gerçekte ihtiyaç duy-
mayan irili-ufaklı  burjuvalara inat, 'Kahrolsun kapitalizm!' 
diyebilmelidir ve sorabilmelidir: Hangi ahmak bu soylu is-
temin ulusun bagı rnsizlığ lyla çeliştigini düşünebilir?.. 

Barış  konusu da biraz (biraz mı  acaba?) böyle değil mi? 
Şöyle bir yı llar ı  hatı rlayal ı m: Barış  için tarih boyunca 

kimler ne dedi?.. Sonra, bugüne ve TC denilen coğrafyaya 
dair dile getirilen barış  istemlerini tarihin imbigindan 
geçirelim. En sonunda, gerçek barışın ne olduğuna dair da-
ha ciddi sorgulamalara girişelim. 

Yanlış  anlaşı lma (belki de doğrusu 'yanlış  anlamak as 
teme') tehlikesinin bolca bulunduğu toplumurnuz Pzelierla 
şu notu düşmek gerekecek: En yüzeysel barış  talebi bile 
soyluluk taşı r. Burada vurgu, barışı, gerçek anlam terneIler-
ine oturtması  gerekenlerin, gereği dile getirme yolunda, bı r 
dönemden beri epey tökezledikleri üzerinedir... 

12 Eylül darbecilerinin kapattığı  Barış  Derneği'nin l Stur 
yı l ı nda hazı rlanan tüzüğünün başlangıç bölümünde 'Barış ' 
şöyle tarif ediliyor: 

"Barış, insan ı n insanı  sömürmediği, toplum drızta ı m ı n 
ekonomik düzenle çelişki içinde olmad ığı, reı ti< ayrilus.-
ları n ı n ortadan kalktığı, bir dere parçası n ı n ya ela bn 
neciğin ayı rdığı  topraklarda yaşayan insanların birbirim 
düşman olarak görmedikleri bir aşamadı r, bir olusturd 

Barış  tarifi, barışı  gerçekleştirme eylernbliklerinin 
bakı m ı ndan oldukça önemli; buna şüphe yok. Yukai•::: 
tarifi çok 'sı n ıf indirgemeci' veya ekonomisi 
ancak 'kendinize göre' değiş ik barış  tarifinizin de minlakr 
bir geçmişi ve geleceği olmal ı . Aksi takdirde, (eğer sir' i 
barışsever değil, aynı  zamanda politikamysanı z) öyle 1';  

lançoyu hiç istemediğiniz, düşünmediğıniz halde, 'as,ieei.s 
hiç birşey istemeyen' binleri durumuna da düşebil ı rsiniz 

Dünyaya savaş  belası  ne zaman, niçin geldi?.. Gerçekte 
bu felaketin kaynağı  ne?.. 

Barışı n geçmişi ve geleceği üzerine düşünmek, bunlar; 
dair yan ı tlar bulmaya çal ışmak ve dolay ısı yla topla ı .. 
yaşam, toplam dünya, toplam tarih üzerine iddia sahibi 
labilmektir. 

Bunları  kim yapacak? Herhalde en berbat durum, bur; 
ları  yapması  gereken onca devrimci politikac ı  varken, 
örneğin Savaş  Karşı tlar ı  Derneği lokalinde bu sorulara yarı n 
aramak, veya birilerinin bulduğu yanı t ı , bu boyutta yan ı tsı z 
da olabilecek olan ve yan ı tsizlarken de güzel olabilen o 
savaş  karşıtları  na dayatmaya çalışmaktı r. Doğrusu, böylesi 
verimsiz ve kör parmagı rrı  gözüne iş ler de yap ı lm ı yor 
değil... 

Oysa bu, yaşamı  dönüştürmek ve tarihi sorgulamak du-
rumunda olanlar ı n; kapsaml ı  projelere sahip oldukların ı  id-
dia edenlerin, her f ı rsatta netleştirmeleri ve sergileı neleri 
gereken bir iştir öncelikle. Dolayısıyla, bir anlamda kimliği 
netleştirme alanları ndan da biridir... 

Fransız Ayd ı nları macı ları 'mn sol kanadı n ı n temsilcisi 
jean-Jacques Rousseau, "Insanlığı n acı ları, bir arazinin e-
traf ı na kazı klar çakı p, 'Buras ı  benim!' diyen birinin ortaya 
çı kmasıyla başlamıştı r. Işte insanlı k tarihi o kazı klar' çikar-
nin 

 
tarihidir" demişti daha Mark'tan önce. 
Şimdi Kürtler zorlu bir savaşı  tüm iliklerinde ya şı yorlar 

ve şimdi Kürtler için barış  kavramı ndan daha tanış-biliş  söz 
yok, Fakat, barışa, Russo'nun sözlerine benzer boyutlardan 
da yaklaşmak gerekmiyor mu; bilmem kaç yı l sonra hile 
yine barış  barış  diye ortada durup çaresiz kalmamak içini.. 

DurstınYA.PRAK. 

E
ğer 'Ne mulu Ttırküm diyene'yi 
hariç tutarsauz, 'Yurtta sulh, ci-
handa sulh'sözürnin Türkiye'de 

en sık yinelenen br tekerleme olduğu-
nu hatırlarsınız. lleviet binalarından 
gazete logolarınınaltına kadar bir dizi 
yeri işgal eden bubanş  temennisinin, 
'Geleneksel Türk iolitikasının ana di-
reği' olduğu söylenir. Oysa `Yurtta' 
sayısız katliam ve `.7,illan'ın komşu ül-
keler açısından beautunda sürekli bir 
gerginlik ve silahlnrna politikası  >ni-
rütüldiiğünü herksi biliyor, yaşıyor. 
Buna rağmen 'Yutta sulh, cihanda 
sulh' deyişi, realiteye inat sürekli re-
vaçta tutuluyor. 

Geçtiğimiz hafi Dünya Barış  Gü-
nü kutlandı. 1939 yı lrxla başlayan 6 yıl 
süren Ikinci Dünya ;ava.şı  'nın başlan-
gıcı  sayılan ve Hitl'r Almanya'smın 
Polonya'ya saldı rı  gnü olan 1 Eylül, 
savaş  sonrasında saaşin yıkımı nı  ve 
barış  özlemini ammataeak gün olarak 
kabul edildi: Her 1 larlür de dünya in-
sanliğh savaşı  lanetin ve barış  talebini 

canlandırı n Geçtiğirnii hafta: Türki-
ye'de de kutlanan Barş  Günü'nde, 
Tiirk yöneticilerin 'Barış  demeçleri de 
gazeteleri ve ekranları  toIdurdu, 1 1 
yıldan bu yana 'Kurda hrşı  kuralsız 
savaş' yürtitenier, daha geenlerde eski 
genelkurmay başkanım ağzından 
'Bosna'ya silah gönderdilerini' itiraf 
etmiş  olanlar, bilinen tekeıemeyi yine-
lediler: 'Yurtta sulh, cihanu sulh!.. 

Yine bugünlerde, belgsellerle ve 
demeçlerle, "Bu ilke sayesinde İkinci 
Dünya Savaşı 'na ginnerıa başarısını  
göstermiş  Türkiye" manzralan çizil-
di. Yine, "Türkiye'nin sauşta tarafsız 
kaldığı  ve istikrarlı  politta 
söylendi. 

Böyle bir demogoji artarnmda, 
Dünya Barış  Günü'nün ve olması na, 
sebeb olan Ikinci Dünya :avaşı 'mila 
Türkiye'nin "SSCB'nin mtlaka sava-
şa sürüklenmesi ve yıpratenası" yo-
lundaçabalar gösterdiğini h4gelemek-
ten daha ilginç ne olabilir?—• 

Evet, böyle belgeler vaı  İngiliz ve 
Alman gizli belgeleri, Türkyoneticile-
rin batı  ülkelerine "Sovyeıari savaşa 
sokun" telkinleri yaptığım :isleriyor. 

TC, Hitler'den ince 
`Sovyetler' yıkın' bıyurclu! 

Türkiye'nin İkinci Desya Sava-
şı 'nda izlediği politika, ek olrak verdi-
ğimiz Icronoloji incelendiğirle de gö-
rüleceği gibi, tam bir aldatmaar ve zik- 

zaklar politikası. Ancak daha savaş  
başlamadan önce kesin olan tek bir 
'Türk hedefi' bulunuyor: SSCB'nin 
yıpranınası... 

Erol Ulubelen tarafından derlenen 
'İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye' 
çalışmasında, 6 Mayıs 1939 tarihli 
'400 nolu belge'yi olduğu gibi sunuyo-
ruz: "Sir A. Cadogan'ın notu: 

Bugünlerde Ankara'da olan gene-
ral Weygand, general İsmet Inönü ile 
çok önemli bir görüşme yaptı. General 
Inönü, Rusların harpte mutlak yer al-
maları  gerektiğini, aksi halde savaştan 
sonra hiç dokunulmamış  bir Rus ordu-
sunun çok tehlikeli olacağından bah-
&etmiş...' 

Inönü cihanda ve özellikle SS-
CB'de sulh istemediklerini dile getiri-
yor. Benzer temenniyi İngiltere'nin ra-
kibi Almanya'ya da iletrnekte sakınca 
görmüyor. 

Almanya'nı n Türkiye Büyükelçisi 
olan ve Hitler'in çok sevdiği Nazi dip-
lomatı  von Papen, 5 Ocak 1942'de Al-
man Dışişleri Bakanlığı 'na Türki-
ye'nin durumu üzerine uzun bir rapor 

gönderdi. Bu ve benzeri gizli Alman 
belgeleri, daha sonra kitaplarda da yer 
aldı. Papen'in gönderdiği önemli Ve 
gizli rapor üzerinde, el yazıyla yazı lmış  
F harfi var. Bu, raporun Hitler tarafın-
dan okunduğunu gösteriyor. Papen, ra-
porunda "Türkiye._ millet olarak varlı-
ğının Alman-Rus savaşma bağlı  oldu-
ğunu bilmekteciir" diyor. Raporda Pa-
pen, Türkiye'nin, 'İngiltere'nin Bolşe-
vik Rusya ile ittifak yapmasından ra-
hatsızlık duyduğunu' ifade ediyor. 
Türkiye'nin; Ingiltere ve Arnerika'nuı  
Sovyetleri durduramayacağından ve 
"Avrupa'nın bolşevikleşmesi"nden 
korktuğunu belirtiyor. Papen, Ruslara 
karşı  Mihver devletlerinin kesin bir ba-
şarı  göstermeye başlamadan halinde, 
Türkiye'nin Almanya lehine tarafsizlı-
ğı  bırakacağını  söyledikten sonra, ay-
nen şunları  ifade ediyor: 

"Cumhurbaşkanı  İnönü ile bir kaç 
gün önce yaptığım çok faydalı  bir gö-
rüşmede, müteaddit defalar, Türki-
ye'nin, 'Rus devinin yenilmesiyle son 
derece yakından ilgilendiği' sözlerini 
işittirn," 

Aslı nda Türkiye'nin anti-Sovyet 
tutumu temenniden ve telkinlerden 
ibaret değil. Türkiye, Almanların iler-
leayiş  günlerinde `Turkliik bağlan'nı  
keşfediyor ve bunun Almanların SS-
CB'de ilerlemelerindr bir manivela 
olabileceğini Alman makamlarına ile-
tiyor. Alman gizli belgelerine göre,  

Berlin'deki Türkiye Büyükelçisi ile 
görüştükten sonra Hitler'in Dış işleri 
Bakanı  Ribbentrop'a gizli bir rapor ve-
ren Weiszaeker, 5 Ağustos '1941 tarih-
li, 494 sayı lı  gizli ibareli raporunda 
şunları  belirtiyor: "Türkiye Büyükelçi-
si bugün bana yeni elçilik müşteşannı  
tanıttı  ve konuşmayı  hemen Sovyet 
bölgesinde yaşayan,'Ttirk-Moğol ası llı  
sınır kabileleri üzerine çevirdi. Büyü-
kelçi, bu 'Fürk-Moğolkabilelerinin ya-
pacakları  Sovyet karşıtı  propagandaya 
dikkati çekti." 

Aynı  belgelerde General Erki-
lerin, Kının'a giden bazı  Türklerin 
isimlerini Alman makamlarına 'sami-
mi bir mektupla' bildirdiği ve onların 
orada Almanya lehine anti-Sovyet ça-
lışmalara hazır olduğunu söylediği ka-
rutlanıyor. Bu kadar da değil. Yine Pa-
perihn raporuna dönersek; Papen, Inö-
nü ile görüşmesinde "İlkba.har'da Kaf-
kas hücumuna girişirsek, Türkiye'nin 
Rus sınırına kuvvet ştığmasının çok 
makbule geçeceğini ifade ettiğini; 
Türk Genelkunnayınin da bu konuda 
"Uygun bir çözüm yolu bulma yolunda 
kararlı  olduğunu öğrendiğini" yazıyor 
ve ekliyor: "Inönü, görüşmemizin so-
nuna doğru, 'sözleriyle objektif taraf-
sızlığin sınırlarını  iyice aşmış  olduğu-
nu' belirtirken, şüphesiz, mihver dev-
letlerine sağlanan bu dolaysız desteğin 
düşman tarafından uygun olmayan bir 
zamanda bilinmemesini arzu etmek-
teycli." 

Hatay, tütün ve BM üyeliği 
için 'Harp 

Belgeler; Müttefik devletlerle Mih-
ver devletler arasında yalpalayan Tür-
kiye'nin, riyakar ilişilerde gizliliğe bü-
yük önem verdiğini gösteriyor. Ingiliz 
gizli belgelerinde bu durum, ayrıca şu 
belge ile de ortaya çakıyor: Belge No: 
162. 14 Nisan 1939. Lord Halifax'tan 
Sir Knatchbull Hugessen'e; "... Savaş-
ta Türk hükümetiyle iş  birliğimizi çok 
açık göstermeliyiz; Türkler kesin gizli-
lik istiyorlar..." 

Türkiye'nin savaştaki derdi ne 
dünyanın başına bela olan Nazi saldı rı-
sına karşı  anti-faşist ittifaka destek ver-
mek, ne de tanı  bir tarafsızlıkla nüfusu-
nu savaşın etkilerinden uzak tutmak, 
Savaşın, çarpışma dışında tüm etkileri  

kademe kademe yaşanıyor. Karade-
niz'e Alınan savaş  gemilerinin geçişi-
ne göz yummak, Almanya'ya savaş  
hammaddesi olan krom sevkiyatını  
sürdürmek de `tarafsızlıkh sözde bıra-
kan noktalardan birkaçı. 

Türkiye, savaşa girmeden savaşın 
dengelerinden yararlanmayı  temel he-
def seçti. Savaşmak yerine savaştımıak 
poitikası  izledi. Arnanyahun ilerlediği 
günlerde Arnanya'ya övgüler dizildi; 
tersi düşünceler bastirı ldı . SSCB'nin 
Stalingrad zaferi sonrası , Türkiye'yi 
korku sardı. Çünkü 1939'dan 42'ye 
kadar, Sovyetleri zorda bırakma ma-
nevralan yapmıştı. Aynı  yönetim, aynı  
'Milli Şef', Stalingrad ve daha genel 
olarak Müttefik başanlan sonrası, çark 
etmekte tereddüt etmedi; ik yı llarda 
"Almanya aleyhine yayın yaptığı  için" 
kapatı lan gazeteleri, bu kez "Ingiliz 
aleyhine yayın yaptığı  için kapatma" 
kararları  izledi. Almanya ilerlerken 

Yahudieri aniden sevmemeye başla-
yan Türkiye, Almanya'nın yenileceği 
anlaşılınca "Hiç bir zaman Yahudilere 
düşman olmadığını" söylemeye başla-
dı; Sovyet diplomatlannı  Alman elçisi-
ne suikast gerekçesiyle turuklada Sta-
lingrad sonrası  hemen tahliye etti, vb. 

Savaş  boyunca Türkiye barışı  de-
ğil, mal satışını  düşündü. Almanya ve 
Ingiltere'yi "Tütünlerini satın alın" di-
yerek lozıştırmaya çalıştı. Silah malze-
mesi adımını  hızlandırdı  ve bunun için 
rakip ülkeler çekişmesini kutlandı. 

Hatay, böyle bir ortamda "Türki- 

ye'ye iltihak" etti. Türkiye, Almanya 
ile daha fazla yakınlaşinarnası  için, In-
giltere'ye, Fransa'yı  Hatay'ı  kendisine 
bırakması  için ikna etmesini istedi; İn-
giltere, "Birkaç köy için Fransa'nın 
inadı  bırakmamı" tavsiye etti... 

Sovyetlerin zaferi sonrası  tutum, 
üslup, herşey değiştirildi; aniden Sov-
yetlerle hep dost olduklarını  söyleyebi-
len Inönü, örneğin, "Işçi koruma yasa-
sının gereğine" de işaret etti!.. 

Oysa Türkiye ve dünya banşsever-
lerinin beklediği, hiç değilse komşu 
Sovyetlere girişilen saldırı  dönemlerin-
de, savaşa girmemekle beraber, Hitler 
Almanyası  'na net tutum almaktı. 

Savaşın sonlarına doğru, hiçbir 
dünya ülkesinin yapinadığı  bir komik-
lik de yapti Türkiye; galipler belli olun-
ca, 1945 Şubat'ının sonlarında zaten 
yenilmiş  "Almanya ve Japonya'ya 
harp ilan etti!" 

Bunun BM'ye girmek için talunıl- 

miş  bir 'savaş  sonu riyalcarlığı ' olduğu 
o denli belliydi ki, 'Harp ilanı 'm man-
şetten veren Türk gazeteleri, bir gün 
sonra BM anlaşmasını  imzaladıklan 
haberini de manşetten veriyorlardı. 

Dünya insani ı  ğının diş  gıcırdatarak 
izlediği riyakarlı kların adı  ise, yıllar 
boyunca Türk yöneticileri ve medyası  
tarafından "Akı llı  politika" olarak nite-
lendirildi ve "Sovyetleri savaşa çekin" 
diyen yöneticilerin her 1 Eylül'de 
`Yurtta sulh, cihanda sulh' demeçleri-
ne sayfalar ayrı ldı , 

Bu hafta da aynı  yalan yinelendi 

Barış'ı n uzun 
yoluna dair 

Müşerref CANL1 

ir 

Türkiye barışı  
hiç sevmedi 

Haber Merkezi- Türk yöneiciler barışı  da, radoks değişmedi; savaş  isteyener makbul, 
barış  isteyenleri de hiç bir aman sevmedi. barış  isteyenler hain sayıldı, sayı lmaya devam 
Bölge ülkeleriyle ilişkilerinihep gergin tut- ediliyor. Savaş  karşı tı  olmak, son yıllarda ha-
mal, en geleneksel politikasıaldu; bu neden- pishaneyi girmeyi 'garanti altına almakla' öz-
le silaillarımayı  sürekli arttırd: iç sorunları  ge- deşleşti. 
riye itmeye çalıştı. Demekterin kapatı lması  yetıniyormuş  gi- 

Barış  isteyenlerin başına glen ise hapisler bi, her akşam TV önlerinden savaş  bilançola-
ve yasaklar oldu. Kore'ye aske gönderme ka-. mı  dinleme ve insan öldürmek üzere askere 
rarına karşı  çıkan 'B arışseveler Cemiyeti' çağrı  ima işkencesi de savaş  istemeyenlerin re-
yönetici ve üyeleri, 'Tehlikeli ınsurlar' olarak aiitesi haline geldi. 
takibe alındı  ve tutuklandılar. Dün Kore'ye asker göndermeye karşı  çı- 

Dünyada ilk kez, bir savaşı) adına `Barış  kanlara yöneltilen "Memleketin selametini is-
harekatı  ' denilen Kı brıs'ın işgali günlerinde temeyen bozguncular; özel mülkiyet ve Anne-
ise barış  ihtiyacı nı  'Ecevit fakir:ü' gölgeledi; rikan düşmanları!" suçlamaları  bugün biraz 
'Solcu' Ecevit'in yönetimindeli işgal hareka- kısaltı ldı: "Bölücü!" Ama dün barışçı ları n 
ima, hep solun istemi olagelmş  barış  barikatı  'Düşmanı  oldukları  ilan edilen odaklann da, 
dikilemedi; psikolojik bir beyn yıkama tüm türü tartışmalı  da olsa, 'Barış ' istedikleri riva-
toplumda işletildi ve barış  isemesi gereken yet ediliyor: ABD yönetimi, TOBB-TOSİAD 
`solcular'ın bile Askerlik Şıbeleri önünde gibi. 
kuyruğa girmeleri temin edidi... O günden Bu durum, "Barış  mı  şirazesinden çı ktı , 
güniiinüze, Kıbrıs adası  üzerinde TC'nin sa- yoksa savaş  mı?" tartışması  getirirken, 
yaş  izleri taze kaldı . TC'nin kronik savaş  histerisinin sürdüğü gü- 

I950'lerden sonra, örgütü barı; hareketi, rülüyor. 
kapat:Ima ve tutuklanmayla Eylül'de yeni- Taksim meydanında Bosna, Çeçenistan 
den yüzyüze geldi. için harp isteyenlere serbesti, Kürt toprakla- 

Barış  Derneği kapatı ldı, yöneticileri ceza- rındaki savaşın durmasını  isteyenlere ise hapis 
evlerine atı ldı. ve işkence yolunun gösterilmesi, TC'nin gele- 

Kürde karşı  savaşı: yoğunlaştığı  rıeksel savaş/barış  yaklaşımını  özetlemeye ye-
1985'lerden günümüze gelimeye kadar da pa- tiyor. 
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