
Şimdi ülkesinin her karış  toprağı= 
İlk şiirlerini 1924 yılında 

' yazmaya başlayan 
Cigerwin, yalnız iyi bir 
yazar değil, ayrıl 
zamanda bilinçli ve 
değerli bir politikacıydı. 
1900 yılında Mardin'e 
bağlı  Amude nahiyesi 
Hasare köyünde 
dünyaya geldi. • S. 9'da 

agerxwi'n'u anıyoruz 
Halkının, Sincar' a sözü var 

Yıl 4 Eylül 1993. 
Batman'da hedef 

Mehmet Sincar ve DEP 
heyeti. Başta Milletvekili 

Mehmet Sincar, Metin 
Özdemir ve diğerleri 

olmak üzere heyet, 
güpegündüz yüzlerce 

kişinin önünde tarandı. 
• Ali İNCESU'nun yazısı  s. 12'de 

PKK - KDP arasındaki çatışmaların durmasını  isteyen 77 imzacı: 

Çözüm şiddet ve 
savaşta değil 
PKK-KDP çatışması  sürüyor 
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), PKK'nin 
Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) mevzilerine 
-saldırmasıyla ilgisi olmadığmı  söyledi. Kürdistan 
Yurtseverler Birliği tarafından yayınlanan açıklamada, 
PKK'nin KDP mevzilerine saldırısında KYB'nin 
parmağı  olduğu yolundaki haberlerin "temelden 
yoksun olduğu" belirtildi • s. 6'da 

Devletler üstü doğal bir hak olan anadilde eğitim hakkı  Türkiye'de yasak 

işi kendisini ana diliyle özdeşleştirir' 

Gazetelere gönderilen 
metinde, PKK - KDP 
arasındaki çatışmanın, 
Kürt halkının kendi 
kendisiyle savaşı  
olarak görüldüğüne 
dikkat çekilerek, bir 
an önce durdurulması  
gerektiği belirtildi. 

• S. 3'de 

Aysel SAĞIR 

İSTANBUL- Y.K, anne ve babasından sık sık dinlemişti, ko-
nuştuğu dil yüzünden başına çok işler geleceğini. Komşu ço-
cuğunun dudağı  patlamış  olarak okuldan eve gelişini görmüş-
tü. Her gün yaşanan bu durumu anne ve babalannm sessizce 
kabullenmeleri küçük kafasını  zorluyordu. Okula başlama za-
manı  geldiğinde korkusu daha da büyümüştü. Mardin'in Yay-
labaşı  köyünde okula başladığmda, anlamadığı  bir dilde öğre-
nim görmek zorundaydı  artık. Doğduğu andan itibaren kendi-
sine seslenilen biçirriin dışındaki ifadelerle karşı  karşıyaydı. 
Alışkın olduğu ve tek bildiği dili kullandığı  anda öğretmenin 
tokatı  yüzünde pathyordu. Korkudan daha çok dayak yemesi-
ne neden olan dili telaffuz etmeye başladı, bu sefer tokatlar ar, 
dı  sıra gelmeye başladı. Daye day' (anne anne) diyerek ağlı-
yor, gözlerinden akan yaşlar burnundan akan salyalarla birleş-
miş  yüzü, görünmez oluyordu. Ilkokulda başlayan bu serüven 
ortaokulda da devam eder. • Devamı  11. sayfada 

Barış  hemen şimdi! 
Tomris Özden, Dünya Barış  Günü 
nedeniyle, İstanbul Atatürk Kültür 
Merkezi'nde yapılan Barış  İnsiyatifi'nin 
toplantısına katıldı. Burada kısa bir 
konuşma yapan Özden, "Taptaze acıma 
rağmen herkesi barış  için ugraşmaya 
çağırıyorum" dedi. Tomris Özden 
sahnedeyken, devlet güçleriyle girdiği 
çatışmada şehit olan PKK gerillası  
Xebat Dumanın ablası  Emine Duman 
sahneye çağrıldı. Duinan da Kürtçe 
yaptığı  konuşmasında, "Biz savaş  değil, 
barış  istiyoruz. Kürt ve Türk analarının 
ağlamasını  istemiyoruz. Barış  
istemeyenler, mutlaka pişman 
olacaklardı r" dedi. Özden ye Duman 
"l~ilt,ririsarildılar;15ü kıı'Caklaştiia 
salonda bulunan kOnüklar tarafından 
uzun süre ayakta alkışlandı. 

Özel tim elemanları  akıl hastanelerinde de dağıtıyor, şizofren erler ise genellikle kaderlerine terk ediliyor 

te savaşın gldırttıklan! 
Ali Dündar, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları  
Hastanesi'nde tedavi gören özel tim elemanlarından. 
Dündar, Diyarbakır Özel Harekat Tim'inde görevliydi. 
Engin Özcan ise, Hakkari Yüksekova Çobankaya 
Karakolu'nda er olarak görev yaptı. Iki ayrı  örneği 
oluşturuyorlar. 

Edindiğimiz bilgilere göre, akıl parçalanmasını  yaşayan 
askerlerin ve özel tim elemanlarının bir kısmı  devlet 
tarafından hastanelerinin ilgili servislerinde, çok azı  ise 
özel psikiyatristlere gizlice tedavi ettiriliyor. Özellikle 
erler, sivil yaşamda 'sahipsiz' bırakılıyor. Engin Özcan, bu 
erlerden sadece biri. 

Ardan RAPRİ  
. . .  

A
clb 01111111, 1 Vietnam Savaşı  NUM ıiN111 cl ya 

şadığı  sosyal yaşam uyumsuzluğu ve şizofre-
nik savnılma tarihe "Vietnam Sendromu" ola-

rak geçti. Aynı  şey bugün Türkiye'nin Kürtlere kar-
şı  sürdürdüğü savaşta yaşanıyor. Savaş  sırasında 
akıl parçalanması  yaşayan askerler ve özel tim ele-
manlar, sivil yaşama dönüş  yapamıyor. Bir çok ki-
şi akıl hastanelerinde tedavi görürken, cinnet geçi-
renlere her gün bir yenisi ekleniyor. Bu durumu, Ge-
nelkurmay'm da kabul ettiğine daha önce kısa bir 
haber olarak, Roj sayfalannda yer verilmişti. Inti-
har, cinnet, gece uyuyamama gibi ruhsal çöküntüler 
yaygınlaşıyor. Bu tür vakalann yoğunlaştığı  kurum-
lardan biri, hatta başlıcalan arasında Istanbul'daki 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi yer 
alıyor. Roj, bu konuda somut örnekler belirlemenin 
yanı  sıra, biriyle de görüştü. 

Genelkurmay, "Mehmetçikte Vietnam sendro-
mu"nu kabul etti, "gazilere özel tedavi" ya da "bu-
nalıma giren asker ve özel tim elemanlarının yeni-
den yaşama dönmesi" için özel bir uygulama kararı  
aldı  ama, yaşananlar bunun da daha çok kâğit üZe-
rinde kalacağım kanıtı. 

Karısını  öldürmek istedi 

Ali Dündar, İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Has-
talıkları  Hastanesi'nde tedavi gören özel tim ele- 
manlarnıdan. • Devamı  11. sayfada 

Engin Özcan, Hakkari Yüksekova Çobankaya Karakolu'nda er olarak görev yaptı. (Solda askerden geldikten sonraki hali) 

Paris'te biten yolculuk 
Yenice'den başlamıştı  

Fiziki olarak 53 yıllık bir 
ömür; tam 13 yılı  hapiste 
geçti. Yılmaz Güney, kan 
davasından kaçıp Adana'nm 
Yenice köyüne sığınmış  
Siverekli Kürt bir ailedendi. 
Çukurova'da çifte kavrulmuş  
bir çocukluk yaşadı. 
Ömründeki yıllar çoğaldıkça, 
el attığı  işler de çoğaldı. 

İlk coşku, küçük kırmızı  kaplı  
bir cep defterine özenle 
yazılmış  şiirlerle dolmuştu 
yüreğine. Limon çiçeği kokan 
o küçük kolonyacı  
dükkanında, bir kez içine 
düşmüştü ateş. Aslanağzı, 
Yılmaz Güney'in kendisiydi. 
Şimdi ise, her ürünü birer 
aslanağzı. • s. 12'de 

Barış  evin içinde başlar 

I( 
 endi iç barış ları n ı  sağlayamamış  halkları n diğer çevre 
halkarla tutarl ı  bir barış  sağladığı na insanl ı k tan ı k ol-
mamıştı r. Kürtler bir süreden beri barış  talebiyle dünya 

siyaset gündemine oturmuş  durumdalar. Gerçekten de bu 
halk dünyada belki de barışa en fazla susamış  halktı r. Tarih-
leri irdelendiğinde savaş, barbarlık ve zulüm olarak özetle-
nebilir. Bu bakı mdan bu halkı n barış  talebinden daha doğal 
bir talep olamaz. 

Peki bu halkı  temsil idiası nda olan siyaset Merkezlerinde 
durum böyle midir? 

Körfez krizini takiben Güneyli Kürtler 1991 Martı nda ulu-
sal talepler etrafında Saddam Hüseyin diktatörlüğüne karşı  
ayaklandı lar. Halepçeler gibi dünyada eşine az rastlanı r vah-
şetler yaşamış  olan halk ı n istemleri dünyada belki de tarih-
lerinde ilk kez yankı  buldu. Bu tarihten sonra hiçte küçüm-
senmeyecek bir statü elde ettiler Fiilen kendi kaderleri üze-
rinde söz sahibi oldular. Seçimler yapı ld ı . Bir Ulusal Parla-
mento oluşturuldu. Diğer ulusal azı nl ı kları n da dikkate al ı n-
dığı  yasalar ç ı kartı ldı . Bölge devletlerinin tüm karşı  çıkışları-
na rağmen bu statüleri dünyaca da desteklendi: 

Ancak kı sa bir süre sonra buradaki iki büyük parti YNK ve 
PDK arası nda bazı  grupsal çı karlar etrafı nda çatışmalar baş-
lad ı, tüm dost güçlerin çabalarına rağmen bu çatışmalar (za-
man zaman azalma eğilimi gösterse de) devam etti. 

Arkasından PKK ve PDK arasında çatışmalar baş  gösterdi. 
I992'deki bu ilk çatışma belli bir anlaşmayla geçiştirildi. Son 
olarak Ağustos 1995'te tekrar çatışmalar yoğunluk kazandı  
ve hala da devam etmektedir. Bu çatışmaları n gerekçeleri ne 
olursa olsun, bunun genel ulusal ç ı karlara büyük zarar ver-
diği açıktı r. Kürtlerin bugün dünyada sergilerdikleri görüntü 
kendi kendilerini yönetme kaabiliyetinden yoksun oldukla-
r ı dı r. Böyle olunca da, Emperyalist-Kapitalist devletlerin 
oluşturduğu global dünya düzeninde başka büyük güçler 
devreye girmektedir. • Devamı  11. sayfada 
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›. TC'de `Big 
Brother': MGK 

S. 5'de 

Hevpeyvin bi 
Dildar'e* 
Şeko re R.8 

Ankara Savaş  
Karşıtları  
İnisiyatifi 
Temsilcisi 
Göksel Aslan'la 
söyleşi S.11'de 

Çukurca, 
Eylül'de 
boşalacak 

S. 11'de 

Eğitimi 
uluslararası  
sermaye 
belirliyor 5.11'de 

OHAL' de 
yargısız 
infazlar 
sürüyor S. 11'de 

Çalışan kadın 
sorunlarını  tartıştı  
Türk-İş  Kadın Sendikacılar Kurultay'ında, 
kadınların istihdam sorunu, kadın sağlığı, 
analık ve aile sorumluluğu olan işçilerin 
korunması, yasalarda kadına karşı  
ayrımcılık, kadının sendikal faaliyetlere 
katılımı, özelleştirme, istikrar 
programlarının kadınlara etkisi, eşit fırsat 
ve muamele ele alındı. • S. 4'de 

Özel tim, 
uyandırırken öldürdü 
SİİRT/Roj- Eruh'ta, özel tim gece baskınuıda damda uyumakta 
olan Mübarek Kapahgöz'ü dipçikle uyandırdı, kafasına aldığı  
darbe beyin kanamasma neden olan Kapalıgöz yaşamını  yitirdi. 
Olay, 1 Eylül gecesi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 

Ağustos'un son gecesi, Eruh çıkışındaki polis noktasına ge-
rillalar tarafmdan bir baskın düzenlendi. Bunun üzerine ertesi 
gece, özel tim de kontrol noktasına yakın bulunan Çakmak Ma-
hallesi'ne gece operasyon düzenleyerek, evleri aradı, "şüpheli" 
bulduklarmı  sorguladı, kimini gözaltına aldı. 

Evi arananlar arasmda Kapahgöz ailesi de vardı. Abdülbaki 
Kapalıgöz'ün evi arandığı  sırada, lise mezunu ve 20 yaşındaki 
oğlu Mübarek Kapahgöz damda uyuyordu. Dama çıkan özel tim 
elemanları, Mübarek Kapahgöz'ü kafasına tüfek kabzası'la vu--
rarak uyandırdı. Aldığı  darbelerle beyin kanaması  geçiren genç, 
ailesi tarafından Siirt'e hastaneye götürülürken yolda öldü. 
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Sosyalistlerin birliği ve sınıf perspektifi 
Veli ŞERKO 

• * lkemizdeki ulusal kurtuluş  
U  mücadelesinin gelmiş  olduğu 

bu aşamada hiç kuşkusuz ki en 
çok tartışılan sorunsallardan biri de, 
kendisine "sosyalistim" diyenler açı-
sından nasıl bir örgüt sorunsalıdır. 
Herşeyden önce, sosyalist bir partiyi 
kurmak ve güçlü kılmanın yolu ide-
olojik birlikten geçiyor. Çünkü sos-
yalist bir parti (oluşturulmak istenen 
gerçekten de bir sınıf partisi ise) ne 
bir blok örgütüdür, ne de bir cpehe 
örgütü. Ayrıca o (sosyalist parti) ne 
bir askeri örgüt, ne bir sendika, ko-
operatif, demek vs. örgütü de değil-
dir. 

Bu tip örgütler ya partinin, parti 
hücreleri aracılığıyla içinde faaliyet 
yürüttükleri değişik ideolojik eğilim-
leri taşıyan kitle örgütüdürler ya da 
partinin temel kitle örgütüdürler. 
Onun için sosyalist bir partinin örgüt 
modeliyle bu tip örgüt modellerini 
birbirine kanşturnamak gerekiyor. 

Örneğin; cephe örgütlenmesi bir 
kitle örgütüdür. Cephe örgütü bağ-
rında taşımış  olduğu değşiik sınıf ve 
katmanları  itibarıyla kitlesel ve ulu-
sal bir karakter taşıyabilir. Ayrıca 
farklı  sınıf ideolojilrini (çelişkili ve 
çatışmalı  olmakla beraber) geçici de 
olsa bir arada tutabilir ve ortak bir 
politika sürdürebilir. Bu henüz ulu-
sun işgal ve sömürgecilikten kurtul-
madığı  koşullarda böyledir. Tabii ki 
bu durumda geçicidir. Sonuçta cep-
he, bir sınıfın ideolojik-politik dam-
gasını  taşımak zorundadır. Işgalin ve 
sömürgeciliğin sürmüş  olduğu ko-
şullarda ya da ülkenin henüz yeni sö-
mürgecilikten kurtulduğu koşullar-
da, anti-sömürgeci, anti-feodal ve 
anti-emperyalist bir cephe hükümeti 
kurulabilir. Bu süreçteki iktidar an-
cak demokratik bir iktidar olabilir. 
En geniş  anlamda ülkenin bağımsız-
lığını  koruyorsa ve işçi-emekçi (kı-
sacası  halk yığınları) yığınlann ör-
gütlenme özgürlüğünü garanti altın-
da almışsa ve ağırlıklı  olarak da bu 
kesimler iktidar üzerinde ağırlıkları-
nı  ekonomik, siyasal, sosyal ve kül-
türel olarak hissettiriyorlarsa elbette-
ki böylesi bir iktidar henüz proleter 
ve sosyalist bir iktidar olmamakla 
beraber en geniş  anlamda demokra-
tik halk iktidandır. Ülkemizin de-
mokratikleşmesi için bu asgari ara 
süreçten geçmesi gerekiyor. Bu sü-
reç yakalanmadığı  müddetçe, sosy-
lizme ve oradan sınıfsız topluma u-
laşmak zordur. 

Bu sürece (ülkenin bağımsızlığı  
ve demokratik halk iktidarı  süreci) u-
laşmak için bilinçli-idari bir çaba ge-
reklidir. Bu bilinçli iradi çabanın ör-
gütlü gücü de sosyalist bir partidir. 

Sözünü ettiğimiz iktidar biçimi-
nin ortaya çıkabilmesi için devrimi-
mizin asgari ve azami hedefleri bo-
yunca sosyalist parti devrime önder-
lik etmekle mükellef olmalıdır. 

Bir cephe örgütünün kitlesel ve 
ulusal bir karakter taşıyabileceğini 
söyledik. Bunun nedenlerini kısaca 
ifade etmeye çalıştık. Oysaki sosya-
list bir parti herşeyden önce smıfsal 
bir karakter taşımak zorundadır. 
Böylesi bir karakteri ancak şöyle ifa-
de edebiliriz: Sosyalist bir parti ide-
olojik, politik, örgütsel birliği sağla-
mış, sosyalist öncülerden oluşmuş, 
sınıfın ileri-proleter devrimci kesim-
lerini bağrında toplamış, politik ikti-
dar kavgasına öncülük eden sınıf 
kurmayıdır. 

Ülkemiz özgülüne gelince, yuka-
rıda ifade ettiğimiz parti karakteri dı-
şındaki parti anlayışı, olsa olsa ulu-
salcı, ulusal-halkçı, ulusal-devrimci, 
ulusal-liberal veya reformist veya 
emperyalizme endekslenmeye çalı-
şan bir parti olabilir. Sosyalist bir 
partiyi kurmak isteyen ülkemizin 
sosyalist kadroları  bu gerçekliği böy- 

le teslim etmek zorundadırlar. 
Bu gerçekliği böyle kayrayıp ay-

nm çizgilerini ortaya koymadığımız 
müddetçe, sınıfsız toplumu hedefle-
yen gerçek anlamda ülkemizi bağım-
sızlığa, işçi sunfımızı  ve emekçi yı-
ğmlanmızı  iktidara taşıyabilecek bir 
parti kurmamız mümkün değildir. 

Sosyalist bir partiyi kurmanın yo-
lu, sınıf üzerinde veya sözümona sı-
nıf adına ulusalcı  alternatifler yarat-
malda değil, işçi ve emekçi yığınla-
nn insiyatifmi kırarak ulusalcı  otori-
te kurmakla değil, smıfsal alternatif-
ler geliştirip örgütlemekle sağlanabi-
lir. Elbette ki bu kolay olmayacaktır. 
Kısa vadede bu sürece ulaşmak zor-
dur. Bizler bu zorluğu gözeterek işe 
başlamak zorundayız. Burada en 
önemli görev şudur: 'Ülkemizin sos-
yalist kadroları  marksizm-leniniz-
min ideolojisini özümseyerek ve bu 
muazzam birikimi ülkemizin somut 
koşullarına uyarlayarak işe başlamak 
zorundadırlar. 

Ülkemiz ulusal kurtuluş  mücade-
lesinin bu aşamasında küçümsenme-
yecek sayıda ulusalcı  örgütler ve ulu-
sal kurumlar vardır ve daha da çoğa-
lacaklardır. Ulusalcı  örgütler ve ulu-
sal kurumlar anti-sömürgeci ve anti-
emperyalist bir mevzide durduklan 
müddetçe desteklenmelidirler. 

Bugün illegal ve legal planda 
Kürdistan'da, metropollerde ve Av-
rupa'nın değişik ülkelerinden ulusal 
enstitüler, ulusal vakıflar, kültür-sa-
nat-edebiyat alanında kurulmuş  bir-
çok ulusal kurum vardır. Bu kurum-
ların hiçbiri sosyalist kurumlar değil-
dir. Zaten böyle iddiaları  da yoktur. 

Bahsettiğimiz kurumlar eğer, de-
mokratik kurumlarsa, en önemlisi 
anti-sömürgeci ve anti-emperyalist 
mevzide iseler, sosyalistlerin bu ku-
rumlarda kendilerini ifade etmenin 
önünde bir engel yoksa, örgütlenme-
nin koşullan yasa ve bu kurumlar ta-
rafından herhangi bir sınırlama ve 
anti-demokratik tutumlar içerisine 
girilmiyorsa, sosyalistler geleceğin 
sosyalist kurumlarını  yaratmak için, 
kendilerine özgün programıyla bu 
kurumlara girip çalışabilirler. Tersi 
bir durumda böylesi kurumlara des-
tek vermek sosyalizm davasına ve 
ülkenin bağımsızlığına hizmet et-
mez. Böylesi bir durumda bu kurum-
lar desteklenmemelidir. 

Mevcut ulusal kurumların hiçbiri-
nin sosyalist olmadığını  ve kendileri-
nin de böylesi bir (kastettiğimiz poli-
tik örgütler değil, Kürdistan'da hala 
birçok politik örgütün sözde böyle 
iddiaları  vardır) iddialannm olmadı-
ğını  söyledik. Böylesi kurumlar bir 
de gerçekten ulusalcı  politik güçlerin 
denetiminde iseler -ki öyledir- bu ku-
rumlar gelecekte işçi sınıfımızm ve 
emekçi yığınlarımızın üzerinde bir 
dikta kurumlarına dönüşeceğini bu-
günden görmek gerekiyor. Biz bu 
gerçeklii dile getirirken, şunu da be-
lirtmekte yarar görüyoruz. Emperya-
lizm ve sömürgecilik eğer bu aşama-
da bu kurumlara saldınyorsa, bunun 
karşısında olmak gerekiyor. Emper-
yalizm ve sömürgeciliğin bu aşama-
da bu kurumlara saldırısı  aynı  za-
manda bu kurumlar şahsmda bir ulu-
sal saldırması  anlamına gelmektedir. 

Eğer gerçekten sosyalizm iddiası-
nı  taşıyorsak ve buna uygun bir parti 
kurmak istiyorsak en önemli hedefi-
miz, proleter ve emekçi kitleleri ör-
gütlemek olmalıdır. Yaratacağımız 
kurumlarda onlara ait kurumlar olm-
lıdır. Böylesi yığınsal kurumlar ve 
insiyatiflerden önce, kurmamız gere-
ken kurum, öncelikle çizgisinde, 
strateji ve taktiklerinde, kitle çizgi-
sinde net olan sınıfımızın öncü kur-
mayı  bir partimiz olmalıdır. Bunca 
deneyim ve tecrübede göstermiştir ki 
ideolojik, politik öncüden yoksun 
kitle kurumları  sonuçta, ya tıkanmış-
lar ya da tasfiye olmuşlardır. En  

önemlisi yozlaşıp düzenin birer kitle 
kurumlarına dönüşmüşlerdir. 

Bugün ülkemizin gerçekliğine 
baktığımızda gerçekten de sınıfımıza 
ait, ideolojik, politik, örgütsel öncü-
sü birparti olmadığı  gibi, smıfımıza 
ait ciddi kitlesel örgütlü sosyal bir 
kurumda yoktur. En azından şunu 
görebiliyoruz: kürdistan işçi sınıfı-
nın ciddi devrimci bir' sendikal hare-
keti yoktur. Bu yönlü oluşturulmaya 
çalışılan sendikal faaliyet cılız kal-
mıştır. Sömürgeci barbarlığm hüküm 
sürdüğü bu koşullarda geniş  legal 
devrimci-sosyalist bir sendikal faali-
yet elbetteki zordur. Bu koşullarda 
yapılması  gereken, işyerlerinde sen-
dikal faaliyet içerisinde işletme hüc-
releri temelinde devrimci-sosyalist 
bir işçi örgütlülüğü yaratmaktır. 
Böylesi bir faaliyet ancak bir öncü 
(proleterya partisi) vasıtasıyla yürü-
tülebilinir. Böylesi bir partide mark-
sist-leninist olmak zorundadır. 
Marksizm-leninizmi benimsemeyen, 
ideolojik, politik ve örgütsel olarak 
ona uygun hareket etmeyen bir parti, 
proleter-devrimci bir parti olamaz. 
Böylesi bir parti olsa olsa, sosyal de-
mokrasinin "sosyalist" partisi ve 
burjuva-demokratik bir parti olabilir. 

Içinde bulunduğumuz süreçte, te-
ori ve pratiğiyle proletarya diktatör-
lüğü, proleterya entemasyonalizmini 
ve kendi ülkesinin devrimini proleter 
dünya devriminin bir parçası  olarak 
ele alan marksist-leninist ideolojiyle 
donanmış, örgüt çalışmasında de-
mokratik merkeziyetçiliği savunan 
sosyalist bir parti ancak ve ancak ül-
kemiz devriminin acil uzun vadeli 
sorunlarına cevap verebilir. Böylesi 
bir anlayışla hareket etmeyen, sö-
mürgeciliğe, emperyalizme ve iç ge-
riciliğe karşı  tepeden tırnağa kadar 
silahlanmayan bir parti, Kürdistan 
devriminin acil ve uzun vadeli sorun-
larına cevap veremez. Cevap verme-
si bir yana reformizme, milliyetçili-
ğe, legalizme kayarak, bağımsızlık, 
halk demokrasisi ve sosyalizm mü-
cadelesi karşısında tasfiyeci bir rol 
oynamaktan kurtulamaz. 

Tüm bu belirlemelerden sonra şu-
nu belirtmek istiyorum: Eğer gerçek-
ten bir sosyalist parti yaratmak isti-
yorsak,_ çalışmamızın merkezine 
ağırlıklı  ve esas olarak bu görevi 
koymak zorundayız. Ne diplomatik 
girişimlerle ne legal platfonnlar aça-
rak, ne de ulusalcı  örgütlerin yarat-
mış  olduğu kurum ve kuruluşlardan 
hak talep ederek bağımsızlık, devrim 
ve sosyalizm mücadelesi açısından 
hiçbir yere varılamaz. Elbetteki en 
geniş  mücadele deneyimlerinden ya-
rarlanmak gerekiyor. Elbetteki taktik 
ustalığı  eldenbırakmayıp çok yönlü 
geniş  taktik açılımlar yapmak gere-
kiyor. Tüm bunlar, ülkemizin bağım-
sızlık stratejisine, anti-sömürgeci, 
anti-emperyalist ve anti-feodal de-
mokratik halk devrimine hizmet et-
mesi için ilkin güçlü sosyalist bir ön-
derliği (proletarya partisi) kurulma-
sından ve ideolojik, politik, örgütsel 
ve hatta askeri inşasından geçiyor. 
Bu gerçekliği böyle algılamayanlar 
(özellikle sosyalistim iddiasında 
olanlar için söylüyorum) büyük bir 
yanılgı  içerisinde olduklarını  görme-
lidir. 

Bu aşamada içinde ağırlıklı  ola-
rak köylülüğü (bu birazda ülkemiz- 
deki nüfus bileşeninden kaynaklanı-
yor) gençliğin ve az sayıda işçilerin 

Mehmet Ali BOTAN 

.Nuri Madak Azad, 1954'de 
Cizre 'nin Cınebir 

M
(Yeşil- 

yurt) köyünde doğdu. Ilk 
okulu köyünde okudu. O dönemin 
olanaktan Cizre'ye gidip okuması-
na engeldi. Orta halli bir aileden ge-
liyordu. Baştan beri girişken ve ça-
lışkan bir insandı. 

Her Kürt gibi silaha merakhydı. 
Bunun yanısıra çeşitli yetenekleri 
vardı. örneğin insanlarla iyi diyalog 
kurabiliyordu. ilkokul mezunu ol-
makla birlikte Kürdistan'da meyda-
na gelen gelişme ve değişmeyi seze-
biliyordu. 

Bir yandan ailesini geçindirebil-
mek için çaba harcarken, diğer yan-
dan Kürt ulusal hareketine ilgisi ve 
sempatisi hızla artıyordu. Bölgenin 
Güney Kürdistan'a yakın olması  da 
önemli bir etkendi. Örgütlü müca-
deleye 1977'de DDKD saflarında y-
er alarak başladı. 

Süreç içerisinde kendini daha da 
geliştirdi. Örgütlü mücadelenin bü-
tün alanlarmda görev aldı. Köylüle-
rin bilinçlendirilmesinde, sınır ça-
lışmalarında Kürtçe okuma-yazma-
da önemli çabalar gösterdi. Çevre-
sinde saygmdı  ve iyi bir izlenim bı-
rakmıştı. 

12 Eylül faşist darbesiyle birlikte  

içinde yeraldığı  ulusal hareket, ken-
diliğinden sosyalizmi benimsemıez 
ya da sosyalizm için politikleşemez. 
Bu bir yana bazı  ulusal-demokraıtik 
haklar ve reformlar dışında Kürdis-
tan'ın bağımsızlığı  için ve halk yı-
ğmlannın en geniş  demokrasisi için-
de politikleşemez. Zaten devrimimi-
zin en çok tıkandığı  ve giderek ulus-
lararası  karşı-devrim statükosuna 
alet edilmeye çalışıldığı  açmazlar-
dan biri de ulusal hareketin bu nokta-
daki zaafıdır. Bu gerçekliği böyle 
görmeyenler ve böylesi bir yaklaşım 
tarzı  içerisinde olup sosyalizm için 
politika yaptığını  sananlar ancak, 
ekonomist bir kafa yapısma sahiptir-
ler. Ekonomizmin de sınıf dışındaki 
bütün politik-sosyal organizasyon-
larla ortak yanları  vardır. Örneğin 
Lenin ekonomizmle terörizmin, eko-
nomizmle tasfiyeciliğin ortak yanla-
rına vurgu yaparak, onun emperya-
lizmin bir karikatürü olduğunu be-
lirtmişti. Bilindiği gibi Lenin ile eko-
nomistler arasındaki en önemli ay-
rım çizgilerinden biri de merkezileş-
miş  bir devrimciler örgütünün (pro-
letarya partisi) olup olmama soru-
nuydu. Merkezileşmiş  devrimciler 
örgütünün kitle mücadelesine politik 
bir içerik kazandınp onları  iktidara 
taşıyıp taşımama sorunuydu. Lenin 
birçok belirlemesinde şunu ısrarla 
vurgulamıştı. Yığın hareketinin poli-
tikleşebilmesi için ancak, merkezin-
de devrimciler örgütünün bulunduğu 
bir proletarya partisi ile mümkün 
olabileceğini belirtmişti. Lenin'in bu 
söylediği hayat tarafından (sınıf mü-
cadelesinde) doğruluğu teorik ve 
pratik olarak kanıtlanmıştır. 

Biz Kürdistanlı  sosyalistler, eğer 
gerçekten ülkemizdeki gelişmelere 
müdahale etmek istiyorsak, anti-sö-
mürgeci, anti-emperyalist, anti-fe-
odal demokratik devrim mücadelesi-
ni anti-kapitalist bir programla sıos-
yalizme taşımak istiyorsak, ideolo-
jik, politik ve örgütsel olarak merlke-
zileşmiş  devrimci ML bir parti inşa 
görevini teorik ve pratik olarak önü-
müze esas merkezi görev olarak koy-
mak zorundayız. Kürdistan'da ulusal 
cephe içerisinde bir işçi-emekçi itti-
fakı  temelinde daha devrimci-de-
mokratik pir opelle temelinde dev- 
rimcl-dentokralik bir iktidar kurul-
mak isteniyörsa'bunun yolu devrim:-
ci ML bir parti kurmaktan geçmekte-
dir. 

Sosyalist bir parti kurmanın ön 
koşulu ciddi bir teorik çalışma ile 
ideolojik inşa sürecidir. Ideolojik 
olarak kendisini inşa etmemiş  sosya-
ist birparti, sosyalist bir parti olamaz. 
Böylesi bir parti eklektik bir parti 
olabilir. Böylesi bir partinin politik 
mücadelede istikrarlı  davranması  hiç 
düşünülemez. Politik-örgütsel müca-
delede aktif rol oynayan ve tutarlı  
davranışlar sergileyen ve kiteere gü-
ven veren bir parti yaratılmak isteni-
yorsa kuruluşunun ön koşulu olarak 
ideolojik inşa süreci görevini ta-
mamlamalıdır. Bir partinin ülke ve 
dünya sorunları  hakkındaki progra-
matik ilkeleri böylesi bir süreçte 
(ideolojik inşa süreci) ancak sağ  &Il 
olarak ortaya çıkabilir. Bir parti 
programmın oluşabilmesi için ancak 
ideolojik inşa sürecinde ortaya çıkan 
programatik görüşlerle 
Tüm bunları  aynı  sürece sığdırmak 
mümkün değildir. Hepsini aynı  sü-
reçte tamamlamakta mümkün değil- 
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ülkede koşulların değişmesi Azad 
yoldaşın görev ve sorumluluklarını  
da artırdı. 

Darbenin ilk döneminde sınır ge-
çişlerini örgütleyen yurtsever bazı  
insanlarla çalıştı. 1981 yılından iti-
baren yüzlerce devrimci yurtsever 
insanın Kuzey Kürdistan'dan Güne-
ye geçmelerine öncülük etti. Bu 
alanda kurulan komitenin başına 
geçti. 

Aynı  dönemde Güney Kürdis-
tanlılarm sınır geçişlerinde aktif rol 
aldı. Pöşeng kongresinin hazırlan- 

dir. Bu süreci belirli bir takvime sığ-
dırmak olarak da algılamamak gere-
kiyor. Tüm bu süreci kesintisiz bir 
süreç olarak algılayıp, parti inşa sü-
recinin nereden başlanacağını, parti 
inşası  için kavranacak esas halkanın 
ne olduğunu ve asil üzerinde yoğun-
laşmamız gerekenin ne olduğunu 
tesbit etmek gerekiyor. Önemli olan 
teori ile pratiği karşı-karşıya koyma-
dan ikisinin diyalektik birliğini kav-
ramak gerekiyor. Önemli olan teori-
nin hareketten çıktığını  ve teorinin 
tekrar harekete dönüşeceğini ve ha-
reketin tekrar teorik zenginliğe kavu-
şacağını  kavramak gerekiyor. Asıl 
önemli olan teori ile pratiğin birlik 
ye ayrılık yanlarının ya da aradaki 
mesafeyi görmek gerekiyor. Tabii ki 
kağıt üzerinde kalan bir teori devrim-
ci bir eyemle kıyasladığımızda en 
kötü olanıdır. Marx'm belirttiği gibi; 
"ileri doğru her adım her grçek iler-
leme bir düzine programdan daha 
önemlidir." Marx burada bunu söy-
lerken hayat hakkı  bulamayan teori 
ve programar için söylüyor. Yoksa 
yaşamla pratik diyalektik birliği sağ-
lamış  devrimci bir program için söy-
lemiyor. Benim teorik çalışmadaki 
kastım, hayata pratik birliği sağlamış  
devrimci bir programın oluşturulma-
sıdır. Herkesin sosyalizmi kendisine 
göre yorumladığı, herkesin sosyalist 
parti anlayışını  kendisine göre yo-
rumladığı  bu teorik kargaşa ve ide-
olojik çöküntü döneminde sosyalist-
parti inşası  sürecini ve onun gelişim 
aşamalarını  doğru tesbit etmek gere-
kiyor. Bu süreçte kim sosyalisttir, 
kim değildir, kim sosyalizmde ne an-
lamış  daha da açık ve net bir şekilde 
ortaya çıkacaktır. Bu teorik/ideolojik 
inşa süreci, kadro yetişme açısmdan 
olsun ve kadroların öğrendiklerini 
politik-örgütle mücadeleye aktarma-
an açısındanolsun küçümsenmeye-
cek başarılarda elde edeceklerdir. 
Ideolojik, politik ve örgütsel olarak 
olgunlaşmış  uyumllu kadro ekibi de 
böylesi bir süreçten çıkacaktır. 

Sorunun daha da anlaşılması  için 
Lenin'in şu sözlerini aktarmakla ya-
rar görüyorum; 

"Hareketimizin durumunu az çok 
bilenler Marksizmin geniş  ölçekte 
yaygınlaşmasına teorik düzeyde bir 
düşüşün eşlik ettiğini göpriezden ge-
lemez. Hiçbir teorik hazınktan geç-
memiş  yahut pek az eğitilmiş  bir dü-
şüşün eşlik ettiğini görmezden gele-
mez. Hiçbir teorik hazırlıktan geç-
memiş  yahut pek az eğitilmiş  birçok 
insan harekete sırf pratik başarıları  
ve etkili kapsamı  nedeniyle gelmiş-
tir... <İleri doğru her adım, her ger-
çek ilerleme bir düzine programdan 
daha ileridir> Marx'ın bu sözlerini 
içinde bulunduğumuz teorik kargaşa 
döneminde tekrarlamak, bir cenaze 
alayındakilere <inşallah daha taşıya-
cak çok cetıazeniz olur> demeye 
benzer... Devrimci teori olmadan 
devrimci hareket olmaz." (Lenin; Ne 
Yapmalı? Sol Yay. S. 34) 

Belirli bir teorik ön hazırlıktan 
yoksun bir program zengin bir prog-
ram olamaz. Bir program tasağı  hazı-
ranmadan önce, ideoojik ilkeleri be-
lirlenmiş  bir teorik ön hazırlık gerek-
lidir. Hiçbir teorik hazırlıktan yok-
sun ideolojik bakış  açısı  gerçekten de 
salt günü birlik politikadır. Böylesi 
bir yaklaşım tarzıyla sosyalist mili-
tan bir örgüt oluşturulamaz. 

• Devamı  10. sayfada 

masında özellikle sınırda önemli 
görevler üstlendi. 

Silahlı  mücadele konusunda açık 
görüşleri vardı. 

Her ne kadar mücadelenin tüm 
biçimlerine inanmakla birlikte, Kür-
distan gibi sömürge bir ülkede silah-
lı  mücadelenin tüm biçimlerini kav-
rayan, buna inanan ve bu doğrultuda 
önerileri olan değerli bir militandı. 
Bunu her toplantı  ve tartışmada dile 
getiriyordu. 

Azad, sınırda onlarca silahlı  ça-
tışma eylemlerine katıldı. Hiç bir 
zaman yılmadı  ve korkmadı. 

16 Eylül 83 gecesi 40 kişiyle bir-
likte -bir kısmı  Güney, diğer kısmı  
kuzey Kürdistanlı  bir ekiple Cizre-
Nusaybin arasında Katran (Bazit) 
karakolu mevkinde sınırdan geçiş  
yaparken, çatışma çıktı. Sömürgeci 
TC'nin üç dört koldan askeri panze-
ri, cemseleri ve pusudaki askerleri 
Azad ve arkadaşlannı  kurşun yağ-
muruna tutarlar. 

Çatışmada ilk başta yara alması-
na rağmen, arkadaşlarının selameti 
için çatışmaya devam etti ve onla-
rın geçişini sağladı. 

O, son kurşununa kadar sömür-
gecilerle çatıştı, şehadete ulaştı. Şe-
hit oluşunun 12. yılında Azad yol-
daşın mücadelesi, yolumuzu aydın-
latıyor. 

Botan, Behedinan, Soran 
mı? Yoksa ülke mi? 

Hüseyin YOLCU 

il 982'nin baharıdı r. Zagros sı ra dağları nı n en yüksek tepesi Kan-
dil Dağını n yamaçları nda halk ımızı n pek duymadığı  bir savaş  
sürmektedir. YNK peşmergeleri aynı  anda Irak, Iran askeri güç-

lerine ve IKDP, IKP peşmergelerine karşı  savaşıyor. Savaşın bu ağır-
lığına dayanamayan bir YNK'li peşmerge sitemini havaya doğrult-
tuğu silahı nı  ateşleyerek gösteriyor, Allah'a küfrederek, 

"Bi tane to maye !" (Bir tek sen kaldın!) diye avazı  çıktığı  kadar 
bağı rı yor. 

Şimdi kim kaldı ? Birbiriyle savaşmayan kenardaki, kıyıdaki bazı  
kürt gruplarını  saymazsak.. Hiç kimse! 

Allah'a kurşun sı kmak, susmak çare midir, elbette değil. Savaşla-
rı n gölgesinde kalan bu sorunları  yeniden yeniden sorgulamak ge-
rekiyor. 

Dünyanın tanık olduğu birçok ulusal hareket oldu. Hangisinin 
yurtseveri bölgeciydi? Bismark mı, Gabrialli mi, Gandi mi, Kim Il 
Sung mu, Enver Hoca mı , Ho Şi Minh mi, Mao mu? Hiçbiri. Bu ön-
derlerin tümü şu ya da bu şekilde parçalanmış  ülkelerini ve ulusla-
rı nı  bir araya getirmek için var güçleriyle çalıştı lar, bir çoğu da ba-
şarı lı  oldu. 

Bizim devrimimize gelince ülkemizin parçalanmışlığına uygun 
düşen, ülke bütünlüğünü gözetmeyen liderler görülüyor. Abdullah 
Öcalan'ı n; "Herkesin Kürdistan'ı  kendine" veya Mesut Barzani' nin 
; "Hiç bir dış  güç Kuzey Irak'ı n iç işlerine karışmamalı." ya,  da Ce-
lal Talabani'nin; "Güney Kürdistan'daki diğer parçaların kürt grup-
ları  bizim isteklerimizi yerine getirmek zorunda. Aksi halde başları-
na geleceklerden biz sorumlu değiliz." sözlerinin gerisinde görülen 
bölgeciliktir, ulusal çı karları  politik çı karlarının gerisinde kabul et-
medir. Yurtsever politika adına kaygı ları  yoktur bu "liderlerin". 
Gerçi bu geri zihniyeti kürt ulusal hareket tarihinin her safhasında 
görüyoruz. Hoybun, IKDP, IKDP, SKDP, PSK gibi örgütler bu parça-
c ı  zihniyetle oluşmuş  öncüllerdi. 

Günümüzde her ne kadar ulusal birliği ve ülkesel bütünlüğü gö-
zeten devrimci politikalar çeşitli örgütlerimizce savunuluyorsa da 
bu yapı ları mız, bu parçacı  politik güçlerin üstesinden gelememiştir. 
Çünkü KDP, YNK ve PKK gibi parçacı  örgütleri güçlendiren iç ve 
dış  imkanlar fazlası yla güçlüdür. Üstelik bunları  güçlü kı lan damar-
lar benzerdir.. 

Bağımsıalı kçı  değildirler; kürt ulusal sorununu, Iran, Irak ve Tür-
kiye içi bir sorun olarak değerlendirirler. (Bu güçlerin anlatı lmak is-
tenen karekterini "liderlerin" yukarı daki sözleriyle en açı k şekilde 
gösterdik.) Haliyle reformist bu nitelikleri nedeniyle bölge gericili-
ğinden, sömürgecilerden ve uluslararası  gericilikten beslenirler. Ki-
mininin arkasında Ankara'yı; kiminin arkası nda Bağdat'ı, Şam'ı  ve 
Tahran'ı  çok rahatlı kla görebilirsiniz. Bölgesel çıkarlarını  güçlü kı l-
mak için bu çarka her zaman daha fazla bel bağlarlar, özgüçlerini 
zamanla kaybederek tarihin çöplüğüne atı lacak günü büyük bir kör-
lükle beklerler. Tı pkı  Hoybuncular gibi, Molla Mustafa BarZani gi-
bi, IKDP gibi v.s. Çünkü güç olma adına tarihi tecrübeleri bir kena-
ra bı rakan, düşmanlarını n tüm oyunlarını  boşa çı karacağına kendi-
ni inandı rmış, kadri mutlak liderler var karşımı zda. Bazı  ahmak 
kürtler gibi; kafasında bütün herşeye hakim ve tüm dünyayı  idare e-
den, gerçekte ise herkesin kendisiyle alay ettiği zavallı  kürt! 

Empeyalizimden medet umarlar. Bu ilişkileri bilmeyen yok. Hat-
ta Dublin'de oynanan emperyalist oyunlara karşı  yeri gelir anti-
emperyalist görünümlü savaş  açarlar. Tabii emperyalistlere değil, 
onları n "uzantı sı " olan zavallı  KDP peşmergelerine. Sormazlar mı, 
"Orak çekici niye bayrağı  ndan çı kardı n?" diye! "Bağdat ve Şam'dan 
beni nası l kurtaracaksı n?" diye. Dublin'deki toplantıya karşı  çı kan 
her Kuzeyli kürt gibi, bir Güneyli kürdün bu soruları  sormaya hakkı  
yok mu? 

Parçacı larımız politik güç sahibi olmak için iç gericiliğe fazlası y-
la bel bağlarlar. Birinin Çaş'ı  bir diğerinin dostu olmuştur.Barza-
ni'ciler için Çaş  kabul edilen Aziz Akrevi' yi daha sonra PKK'lı, 
(Gerçi bu zat şimdi PKK'yı  yasaklayan kürtlere terör uygulayan Al-
man devletine sığındı .) Ünlü kahraman Mame Reşi öldüren Çaş  Ab-
bas Ağa'yı  KDP'li (Aldığımı z bilgilere göre bu Çaş  eski mesleğine 
dönmüş  ve Irak' a tekrar sığınmış.) ve yine ünlü Çaş  Ali Koxi'yi 
YNK'li görüyoruz. (Bu hain daha sonra Dı hok'ta KDP'lilerce öldü-
rüldü. Cesedine YNK'lı lar dahi sahip çıkamadı .) Açı kcası  sömürge-
cilerin ülkemizdeki varlığına canı  pahası na sahip çı kan bu türden 
hain ve işbirlikci cenah, parçacı  ları n dostu olduğunda özgür kalmış-
tır. Öyleki G. Kürdistan'ı n kurtuluşu sonrası  ünlü Çaş  müsteşarları  
bu özgürlüklerini tepe tepe kullanmış, sı rtlarını  dayadı kları  parçacı-
larla iç savaşları n gerçekleşmesinde önemli roller oynamışlardı r. 

Parçacı ları n Iktisadi alanda temel örgütlülükleri gümrük gelirle-
ri ve vergilendirmeler olmuştur. Bu yapı ları yla ülkemizi parçalayan 
sı nı rları n varlığını  meşrulaştı rmışlardı r. Sını rboylarındaki Kürt tica-
retini gümrüklemekle ülkemizi parçalayan her gümrükçü parçacı, 
kendi arazisinin efendiliği için bir diğeriyle onlarca defa savaşmış-
tı r. Günümüzde de kendi araları nda sürdürdükleri savaşın başlıca 
nedeni budur. Isimleri halkı mı z tarafından bilinen Kanimasi, Habur 
, Hacı umran ve Kele gibi gümrük kapı ları nda, ismini buraya sığdı -
ramı yacağım yüzlerce gümrükleme noktasında bir PKK'lı , KDP'li 
veya bir YNK'lı  gümrükçü görmiyen kürt kaçakçı  var mı ? Gümrük 
gelirlerine gerekçe olarak sunulan masumane nasihat hep 'ulusal 
savaş  olmuştur. Oysa iç savaşlar için parçacı ların halktan sakladığı  
gerçek yine bu gümrük gelirleridir. Bu zihniyetten ulusal birlik poli-
tikası  beklenebilir mi? 

Parçacı lar, kendileri dışında gelişen her türlü yurtsever, devrim-
ci hareketi ve sivil oluşumu kontrolleri altı na almak isterler. Çünkü 
demokrasi bilinçleri dağla sını rlıdı r. Çağdaş, ilerici ve sosyalist dü-
şünceler parçacı ların köylülüğe yaslanan düşüncelerinin amansı z 
düşmanı dı r. Seçim yaparlar oyları  başa baş  paylaşırlar, parlamento-
ları  kendi başları na inşa ederler. Hükümetmiş, Ulusal Meclismiş, 
Ulusal Kongreymiş, Ulusal Cepheymiş  hepsi kağıttan binalardır! 
Taktiktir! Yeri gelmiştir çöp kutusuna atı lmıştı r. Işleri makaralardan, 
mekteb-i siyasilerden idare etmek yetmez mi? 

Kürt ulusal hareketinin bu görünümü Afganistan ve Lübnan ulu-
sal hareketlerinin de gerisindedir. Hiç olmazsa onlar yarattığı  ku-
rumlar içinde kalarak savaşıyorlar. Bizim parçacı lar bunu da bece-
remiyor. Yarattı kları  kurumları  kendi elleriyle ortadan kaldı rıyorlar. 

Bu ideoloji, köylü küçük burjuva siyasetinin gerisindedir. Parça-
cı ları, ulusal hareketçiler olarak tanımlamak yerine, bir azı nlı k ha-
reketi olarak tanı mlamak daha doğru olur. Çünkü tüm eylemlilikle-
ri bizi bu tanımlamaya itiyor. Parçacı lar, kurtuluşlarını  Botan, Bah-
tinan ve Soran mı ntı kalarıyla sını rlayan görünümleriyle bu tespiti-
mizi doğrulamıyorlar mı ? Zaza'cı lara da konumuz olmadığı  için 
değinmedim. Bu hastalı k maalesef bu alana da sirayet etti. Şimdi her 
yurtsevere sormak gerekir, Botan mı, Bahtinan mı, Soran mı, yoksa 
ülke mi? 

Ülke diyenler ulusal devrimci odağı  güçlendirmelidir. Ülkemiz 
yirmi yı ldı r bu çocuğunu bağrı nda büyütüyor. Bazı  şahı sların iddia 
ettiği gibi seçeneksiz değiliz. Seçeneğimiz de orta yerde . Sizlerden 
bu odağa gelecek her destek ve katkı  ülkemizin özlemini duyduğu 
devrimci demokratik geleceği hazı rlayacaktır. 

Devrime adanmış  bir yaşam 
M. Nuri Madak 



Metin Kahraman şarkılanyla barış  taleplerini dile getirdi. 

Avukatlar, önceki yılı  eylemlerle geçirmişti. 

söylemişti. Kocasına resmi cenaze 
töreni de istemeyen Özden, koca-
sını  şehit olarak da kabul etmedi-
ğini belirtmişti. Tomris Özden, 
Dünya Barış  Günü nedeniyle, İs-
tanbul Atatürk Kültür Merke-
zi'nde yapılan Barış  İnsiyatifi'nin 
toplantısına katıldı. 

Burada kısa bir konuşma yapan 
Özden, "Taptaze acıma rağmen 
herkesi barış  için uğraşmaya çağı-
rıyorum" dedi. Tomris Özden salı-
nedeyken, devlet güçleriyle girdi-
ği çatışmada şehit olan PKK geril-
lası  Xebat Duman'm ablası  Emine 
Duman sahneye çağrıldı. Duman 
da Kürtçe yaptığı  konuşmasında, 
"Biz savaş  değil, barış  istiyoruz. 
Kürt ve Türk analannın aklaması-
nı  istemiyoruz. 

Barış  istemeyenler, mutlaka 
pişman olacaldardır" dedi. Özden 
ve Duman birbirilerine sarıldılar, 
bu kucaklaşma salonda bulunan 
konuklar tarafından uzun süre 
ayakta, "Yaşasm hal darın kardeş-
liği" sloganıyla birlikte alkışlandı. 
Bu sırada sahneye İHD Genel Baş-
kanı  Akın Birdal gelerek Duman 
ve Özden'e barış  çiçekleri sundu 
ve şöyle konuştu: "Ikinizin de acı-
sı  çok taze. Acılar ancak barış  ve 
demokrasi ile diner. Yaşasin barış  
ve demokrasi, yaşasin halkların 
kardeşliği." 

3 Eylül günü, Kadıköy-  otopar-
kında düzenlenen Barış  Şenliği'ne 
yoğun katılım gözlendi. Parti ve 
dernekler, kortej halinde yürüyüş  
yaparak şenlik alanına, izleyenle-
rin coşkulu katılımlarıyla girdiler. 
Birçok müzik grubu ve sanatçınm 
konserler verdiği şenliğe, şairler 
de şiirleriyle katıldı. Dernek yöne-
ticileri, sendikacılar ve sanatçılar 
yaptıkları  konuşmalarda barış  ta-
lepleri dile getirdiler. 7 saat süren 
şenliğe katılanlar, halkların kar-
deşliğini vurgulayan sloganlar attı. 

HADEP ve BSP 
yöneticiterine gözaltı.  
Ankara'da fazla ilgi görmeyen 

barış  etkinlikleri, ağırlıklı  olarak 
HADEP ve BSP kitlesi tarafından 
kutlandı, Barış  haftası  çerçevesin-
de ortak etkinlik düzenleyen HA-
DEP ve BSP yöneticileri, "Halki 
askerlikten soğuttuklan" gerekçe-
siyle gözaltına alındılar. 4 Eylül 

günü bilgilerine başvurulacağı  ge-
rekçesiyle Emniyet Müdürlüğü'ne 
çağrılan HADEP Il Sekreteri Nu-
rettin Sönmez ve BSP İl Başkanı  İ. 
Kamil Turan, daha sonra evlerine 
yapılan baskınla gözaltına alındı. 
Sönmez ve Turan'a 12 Eylül'e ka-
dar gözetim süresi verildiği öğre-
nildi. 

HADEP ve BSP'nin düzenle-
dikleri etkinlikler, zaman zaman 
polisin engeline takıldı. 1 Eylül 
günü yapılan basın açıklamasıyla 
başlayan etkinlikler, 2 Eylül günü 
barış  zinciri oluşturarak sürdürül-
dü. Ilk andan itibaren polisin mü-
dahale ettiği eyleme, ilginin az ol-
duğu gözlendi. 

3 Eylül günü gerçekleşen fo-
rumda ise, savaşın bir an önce dur-
durulması  çağnsuida bulunuldu ve 
Türkiye'deki aydınların bu. konu-
da ciddi çalışmalar yapmasının ge-
rekliliği vurgulandı. Ote yandan 9 
Eylül günü Ankara'da yapılacak 
Barış  Şenliği, valilik tarafından, 
CHP Kurultayı  gerekçe gösterile-
rek ertelendi. 

Diyarbakır'da, Dünya Barış  
Günü nedeniyle Güneydoğu Gaze- 

teciler Cemiyeti'nde, 24 kitle ör-
gütü tarafından ortak bir bildiri ya-
yınlandı. Bildiride şiddet ortamı-
nın ortadan kaldırılması  için ciddi 
ve kararlı  bir çalışmanın gereklili-
ğine değinildi. 

Platform adına dönem sözcüsü 
Ali Öncü'nün okuduğu bildiride, 
barış  istiyenlerin de en az savaş  
yanlıları  kadar cesur olmaları  ge-
rektiği vurgulandı. 

Adana'da ise Dünya Barış  Gü-
nü'nde, Adana Partiler Platformu 
tarafından bir şenlik düzenlendi. 
Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı  ge-
cede türküler söylenip, halaylar 
çekildi. 

1 Eylül günü partiler Platfor-
munun Adana 100. Yıl Lunapark 
eğlence tesislerinde gerçekleştir-
diği geceye çeşitli sanatçılar, poli-
tikacılar katılırken, sık sık,"Bıji 
Aşiti", "Yaşasın Halkların Kar-
deşliği", "Kürdistan Faşizme Me-
zar Olacak", "Ekmek yoksa barış-
ta yok", "Barış  hemen şirrıdi şek-
linde sloganlar atıldı. 

Adana Partiler Platformu ise, 
Akın Birdal, Murat Salmaner, 
Mustafa Cinkılıç, Hayri Kozanoğ- 

lu ve Yılmaz Çamhbel'in katıldığı  
bir panel düzenledi. 

Mesajlar barış  
çağrılarıyla yüklü 

Eylül Emeklileri Derneği (Ey-
lül- Der)Barış  Günü nedeniyle 
yaptığı  açıklamada, savaş  çığırt-
kanlığının arttığını  ve insanlığın 
barışa olan özlemiııin çoğaldığı  bir 
ortamda yaşanıldığını  belirtti. 
Açıklamada, "Gençlerimiz vatan 
savunması  adı  altında kardeş  kanı  
dökmek istemiyorlar. 

Analar ve eşler haksız savaşta 
şehit payeliği ile avunmak istemi-
yor. Biz 12 Eylül darbesinin ordu-
dan uzaklaştırdığı  subaylar olarak 
yalnızca emekçi halkın yoksul ço-
cuklarının öne sürüldüğü bu sava-
şın son bulmasını  istiyoruz" denil-
di. 

Adana Partiler Platformu (BSP, 
DDP, HADEP, SİP ve KSPG), ve 
DISK Yönetim Kurulu'nun ayrı  
ayrı  yayınladıkları  mesajlarda, ba-
rışın acil ihtiyaç haline geldiği be-
lirtildi ve "Ekmek yoksa barış  da 
yok, ama artık barış  yoksa ekmek 
de yok" denildi. 

3 Eylül'de Kadıköy'de yapılan Barış  Şenliği'ne ilgi büyüktü. 

Metni imzalayanlar 
arwan Abdullah, Beroj Akreyi, Ezwer 

KAkreyi, Eyüp Alacabey, Rohat Ala-
kom, Botan Amedi, Husameddin As-

lan, Mümtaz Aydın, Salt Aydoğmuş, Osman 
Aytar, Cemal B aturi, Tayfur Betayi, Bettal 
Bette, Serbest Bender, Nedret Bilici, Cudi 
Botani, Fazil Caf, Halim Can, Ahmet Cante-
kin, Murad Ciwan, Ronak Chvanroyi, Ali 
Coşar, Haron Coşar, Salim Çeliker, Munzur 
Çem, Nedim Dağdeviren, Mihemed Dehsi-
war, ikram Delen, Dilan Dersim, Heyder Dil-
jen, Ali Ertaş, Bübe Eser, Aram Gernas, İbra-
him Güçlü, Vedat Güzel, Hemeseid Hesan, 
S.C. Heriş, Kerim Hüsami, Ehmed Hüseyni, 

Ednan Kerim, Remzi Kerim, Haşim Koçani, 
Orhan Kotan, Naci Kutlay, Mehmud Lewen-
di, Xalit Lezgin, M. Malmisanij, Seid Mela, 
Hesene Mete, Hesen Mizgin, Aso Mukriyani, 
Ali Nanewazade, Emin Narozi, Pişko Nec-
medin, Eşref Okumuş, Şivan Perwer, Lok-
man Polat, Riza Polat, Hiwa Qadir, Qereni 
Qadiri, Leleş  Qaso, Kamuran Qazi, Nasir Re-
zazi, Serdar Roşan, Ebdulbasit Seyda, Nasir 
Sina, Zinar Soran, İhsan Şener, Süleyman Şe-
ner, Siyabend Şexaxayi, Omar Şexmus, Beh-
ruz Şucai, Zinare Xamo, Arif Zerevan, Zey-
nelabidin Zinar, Reşo Zilan, Abdurrahman 
Öz. 

PKK - KDP arasındaki çatışmaların durmasını  isteyen 77 imzacı: 

üzüm şiddet ve 
savaşta değil 

Haber Merkezi- Hazırlanan ortak metine imza 
atan aralarında politikacı, yazar, şair, gazeteci, 
tiyatrocu, müzisyen ve ressamların da bulundu-
ğu 77 kişi, PKK ve KDP arasındaki savaşın bir 
an önce durdurulmasını  istedi. Gazetelere gön-
derilen metinde, PKK - KDP arasındaki çatış-
manın, Kürt halkının kendi kendisiyle savaşı  
olarak görüldüğüne dikkat çekerek, bir an önce 
durdurulması  gerektiği belirtildi. 

İmzacılar metinde, savaştan rahatsız oldukla-
rını  ve savaşa karşı  olduklarını  belirterek, 1964 
yılından bugüne Kürtlerin coğrafyasında yaşa-
nan kendi aralarındaki savaşın geleceği kararttı-
ğmı  söyledi. Bu tarz iç savaşın düşmanları  se-
vindirdiğine dikkat çeken imzacılar, "Bu olayın 
Dublin'deki 'barış ' sonrasma denk düşmesi, de- 

ğiştirilmek istenen Ortadoğu'daki gelişmeler 
karşısında Kürt özgürlük hareketine bir şey ka-
zandırmayacağı  inancındayız" dedi. 

Kürt hareketinin uyanarak, Kürt coğrafyasına 
işgal edenlere fırsat vermemesi gerektiğini sa-
vunan imzacılar, çıkacak sorunların şu prensip-
lerle çözüme ulaşması  gerektiğini söylediler: 
"Kürt halkı  kazandığı  mevzileri, kendi iç sava-
şıyla büyük bir hataya düşerek tehlikeye atmak-
tadın Bu nedenle Kürt siyasi hareketleri uyanık 
olmalıdır ve bu mevzilerini korumalıdır. Kürt si-
yasi hareketlerinin kendi iç savaşları  bugüne ka-
dar Kürt özgürlük hareketine hiç birşey kazan-
dırmamıştır. Problemleri her dönemde barış  ve 
konuşarak çözmelidirler, şiddet, savaş  ve silahla 

" 

hızlandırmak için propaganda 
yaptığını  belirten Komite, şun-
ları  söyledi: "Avrupa'nın bir 
çok yerinde olduğu gibi Ham-
burg'da da son dönemde azgın-
laşan faşistler, devrimci, de-
mokrat ve yurtsever insanları  
hedef almakta, işyerleri tehdit 
edilmektedir. Devrimci demok-
rat kişi ve kuruluşların çalışma-
ları  engellenmeye çalışılmakta, 
tek tek kişileri hedef alan saldı-
rılar yapılmaktadır. Bu saldırı  
ve örgütlenmelerin çoğu işyeri, 
Türk ve Alman dostluk dernek-
leri adı  altında açılan yerlerde 

yapılmaktadır. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta ise Al-
man devletinin bu örgütlenme-
lere ve saldırılara karşı  tavırsız 
kalmasıdır. Daha dün, 3 Eylül 
günü 30 kişilik silahlı  faşist 
grup, sadece Kürt oldukları  ge-
rekçesiyle 6 yurtsever insana 
saldırmış, bu saldırının sonucu 
Seyfettin Kalan hayatını  kaybet-
miştir. Bu olayda görüldüğü gi-
bi saldırılar bilinçli ve planlı  bir 
şekilde yapılmaktadır. Bu saldı-
rıların arkasında TC güdümlü ve 
ona bağlı  faşist grupların olduğu 
tartışmasız bir gerçektir." 

Barış  İnsiyatifi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde 
düzenlediği toplantıda biraraya gelen şehit 
gerilla ablası  ve albay eşi, herkesi barış  için 

uğraşmaya çağırdı. 

Yekbun davasına 
başlandı  
Diyarbakır'da 16 Mayıs'ta yapılan 

operasyonlarda Yekbun üyesi 
olduldan gerekçesiyle gözaltına 
alınan ve 12 Haziran'da çilcarıldıklan 
Diyarbakır DGM Savcılığı'nca 
ll'inin tutuklandığı, aralarında 
Diyarbakır Med-Kom, eğitim -Sen ile 
HADEP Şubesi yöneticisi ve 
üyelerinin bulunduğu 28 kişinin 
mahkemesine 7 Eylül günü başlandı. 
Diyarbakır 2 Nolu DGM'de yapılan 
duruşmaya tutuklu olarak getirilen A. 
Kadir Çağer, Soner Kutluay, 
Şahabettin Alp, Ahmet Geçer, Ahmet 
Bartan, Enver Gündüz, Şirin Ağutan 
ve Mahmut Mert'in tutukluluk 
hallerinin devamına karar verildi. 
Hakkında gıyabi tutuklama kararı  
olan Serap Kutluay ise tahliye 
edilirken, daha önce tahliye edilen 
sanıkların da duruşmadan vareste 
tutulmalarma karar verildi. Sanık 
avukatlarının tahliye istemlerini 
reddeden mahkeme heyeti, Yekbun 
örgütünün hangi tarihte kurulduğu, 
amacı  hakkında ve ayrıca örgütün 
Erbil'de yapıldığı  söylenen 
kongresine ait bilgileri emniyetten 
isteyerek duruşmayı  26 Ekim tarihine 
erteledi. 

Belediyeye ait araçta 
silah bulundu 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi 
belediyesine ait bir araçta, 

Van'ın Roşap (Güzelsu) ilçesi 
yakınlarında yapılan aramada çok 
sayıda ruhsatsız silah ele geçirildiği 
bildirildi. Istanbul'a tayini çıkan bir 
başçavuşun evini Van'a kadar 
taşımak üzere 1 Eylül günü 
Yüksekova'dan yola çıkan 
belediyeye ait konvoy, Hoşap 
yakınlarında askerler tarafından • 
durdurularak arandı. Başçavuşun tüm 
itirazlarına rağmen, tüm eşyaları  
indirilerek arandı. Aranan eşyalar 
arasında kısa ve uzun namlulu çok 
sayıda silahla, 5 roketatar mermisi, 
10 el bombası  bulundu. Araç şoförü 
ve başçavuş  gözaltına alınırken, 
şöförün silahların kendisine ait 
olduğunu söylediği öğrenildi, 
Yüksekova Belediye Başkanlığı'nı, 
1994 yerel seçimlerinde DEP'li 
belediye başkanı  Necdet Buldan'dan 
korucubaşı  Ahmet Zeydan ve DYP 
Hakkari milletvekili Mustafa 
Zeydan'ın kardeşi Ali ihsan Zeydan 
devralmıştı. 

Satırlı  saldırıya 
uğrayan imam öldü 

Diyarbakır'da bir camii imam., 
uğradığı  satırh saldırı  sonucu 

öldü. Şehitlik Camii imamı  Ahmet 
Pekyen, 3 Eylül günü cami avlusunda 
kimliği belirsiz kişilerin saldırısına 
uğradı. Çevrede bulunan 
vatandaşların olay yerine gelmesi 
üzerine saldırganlar kaçarken, 
göğsünden aldığı  satır darbeleriyle 
ağır yaralanan Pekyen, kaldırıldığı  
Diyarbakır Devlet Hastaesi'nde 
yaşamını  kaybetti. Hangi görüşe 
mensup olduğu belirlenmeyen 
Pekyen'e saldırı  düzenleyenlerin 
Hizbullah görtişüne mensup olduldarı  
belirtiliyor. 

Tutsak ailelerine 
baskı  
D iyarbakır E Tipi Cezaevi'nde 

görüşe giden aileler, tutsaklara 
götürdükleri yiyeceklerin içeri 
alınmadığını, tutuklu bulunan 
itirafçılann pencerelerden taş  ve 
benzeri madde atarak provakasyon 
yaratmaya çalıştıklarını  söylediler. 
Görüşe giden bir ailenin gazetemize 
yaptığı  açıklamada, görüş  günleri 
beraberinde götürdüğü temel gıda 
maddelerinin idare tarafından kabul 
edilmediğini, kabul edilenlerin ise 
yarısının döküldüğünü belirterek, 
"Geçenlerde götiirdüğüm 5 kilo şeker 
ile bir deterjamn yarısı  döküldü. 
yanımda bulunan patates ve yeşil 
fasulye içeri alınmadı" dedi. Başka 
bir tutsak yakını  da, tutsakiann 25 
günden beri banyo yapmadıklarını  
belirterek, tutsaklara içme suyu 
dışında su verilmediğini söyledi. 
Ayrıca, tutsaklara, havalandırma 
saatlerinde itirafçılann pencerelerden 
sürekli taş  ve şişe parçaları  attığı  
belirtildi. 

Aynı  sayı  iki kez 
toplatıldı  
nartizan Sesi gazetesinin 24'üncü 
E sayısı  ikişer kez toplatıldı. 1-15 
Eylül tarihlerini taşıyan Partizan Sesi 
gazetesi, İstanbul 3 Nolu DGM ve 
Istanbul 3 NolırSulh Ceza 
Mahkemesi tarafından toplatıldı. 
İstanbul 3 Nolu DGM toplatma 
gerekçesi,4, 23, 24, 1, 4, 2, 2, 5, 9, 
12-12, 14-15, 21, 7 ve 16. 
sayfalardaki yazılarda yasadışı  
TKP(ML)- TİKKO örgütünün 
propagandası  yapıldığı  ve terörle 
mücadeledeki kamu görevlilerinin 
basın yoluyla hedef gösterilmesiyken, 
3 Nolu Sulh Ceza Mahkemesi ise 
toplatmaya gerekçe 2 ve 24. 
sayfalardaki yazıları  gösterdi. 
Partizan Sesi gazetesinden yapılan 
açıklamada, bugüne kadar yapılan 
baskılarla devrimci sosyalist 
yurtsever basının susturulamadığı  ve 
susturulamayacağı  belirtildi. 

Haber Merkezi - Dünya Barış  
Günü ve haftası  bu yıl "Kürt soru-
nuna acil çözüm" ve yoğun barış  
istemleriyle kutlandı. 

İnsan Hakları  Derneği'nin 
(İHD) etkinlikleri çerçevesinde 1 
Eylül günü Sultanahmet Meyda-
nı 'nda iki saatlik oturma eylemi 
yapıldı. Polisin yoğun katıhmımn 
gözlendiği eyleme, üzerlerinde 
"Barış  hemen şimdi" yazılı  tişört-
leriyle sanatçılar, yazarlar, avukat-
lar ve tutuklu aileleri de katıldı. 
Burada yapılan konuşmalarda, ba-
rış  için somut adımlar atılması  ge-
rektiği vurgulandı. 

Haber Merkezi - Yeni adli yıla, yıl-
lardır süregelen sorunlarla birlikte gi-
rildi. Çağdaş  Hukukçular Derneği 
(ÇHD) Istanbul Şube Sekreteri Av. 
Several Demir, sorunun çözümü için 
en önemli, belki de tek yolun toplum-
da hak arama bilincinin oluşması  oldu-
ğunu söyledi. 

Hukuk alanında yaşanan sorunların 
genel toplumsal süreçten yansıdığını  
kaydeden Demir, ekonomik, sosyal, 
siyasal alanlarda yaşanan sorunların 
hukuk alanını  belirlediğini ve etkiledi-
ğini ifade etti. Demir, "Bu nedenle so-
runun genel süreçten bağımsız ele 
alınması  mümkün değildir" dedi. De-
mir, hukukun teminatı  sayılan yargı  
bağımsızlığının ve bu bağımsızlığın 
da güvencesi olan tabii hakim ilkesi-
nin yasal mevzuatta bulunması  dışında 
işlerliğini kaybettiğini dile getirdi. 
Yargının üçüncü ayağı  olan savunma-
nın, bu niteliğinin yadsındığını  belir-
ten Demir, "Savunma, kimi zaman da 
baskı  yolu ile işlevsizleştirilmeye çalı-
şılmış, ya da yok sayılnuştır" şeklinde 
konuştu. 

'Tıkanıklık yargı  dışı  
yöntemleri doğurdu' 

Toplumsal sürecin gerisinde kalmış  
mevzuatın, parlamentonun ülkedeki 
dinamikleri kucaklamayan niteliği ne-
deniyle yenilenmediğini belirten De-
mir, şunları  söyledi: "Acilen gerçek-
leştirilmesi gereken düzenlemeler ön-
ce yapay tartışmalarla topluma sunul-
muş, sonra hasıraltı  edilmiştir. İnsan 
hakları  ihlallerinin en üst boyutta ya-
şandığı  günümüz koşullarında yargı, 
kimi zaman olaylara ya da sorunlara 
müdahale biçimi, kimi zaman da işlev-
sizliği nedeniyle tarafsız ve adil görü-
nümünü kaybetmiştir. Bu sorunlara 
adli mekanizmedeki işlevsel bozuk-
luklar da eklenince, yargıya bir güven-
sizlik doğmuştur. Bunun sonucu ola-
rak da toplumda örneğine sıkça rastla-
dığımız yargı  dışı  hak arama yöntem-
leri ortaya çıkmıştır." 

Bu sorunlara acil çözüm önerilme-
sinin olanakh olmadığını  belirten De-
mir, "Öncelikle parlamentoda bekle-
yen yasal düzenlemelerin demokratik-
leşme söylemine ve toplumsal ihtiyaç-
lara uygun olarak gerçekleştirilmesi; 
yargıyı  etkileyen ve bağımsızlığını  or-
tadan kaldıran faktörlerin giderilmesi 
gerekli ve zorunludur. Belirttiğimiz bu 
iki noktayı  ve diğer sorunları  giderme-
nin en önemli, etkin ve belki de tek yo- 

lu ise toplumda hak arama bilincinin 
oluşmasıdır" dedi. 

Avukatlara yönelik saldırılara da 
değinen Demir, ÇHD olarak doğrudan 
derneği hedef alan fiili bir baskının ol-
madığını, ancak, üyelere yönelik baskı  
ve yıldırma yöntemlerine sıkça başvu-
rulduğunu kaydetti.•  Derneğin dönem 
dönem gerçekleştirdiği faaliyetler ne-
deniyle sık sık aleyhlerinde dava açıl-
dığını  sözlerine ekleyen Demir, "Is-
tanbul dışında gerçekleşen gözaltı  ve 
tutuklamalarla ilgili elimizde net bilgi 
yok. Ancak, Istanbul'da üyelerirnizen 
Eren Keskin, F. Ahmet Tamer ve Ha-
san Demir tutukludur. Ayrıca 10'dan 
fazla arkadaşımız gözaltına alınmıştır. 

Bir kısmının da yargılanmasına devam 
edilmektedir" şeklinde konuştu. 

ÇHD İstanbul Şubesi'nin yeni adli 
yılda da temel hak ve özgürlüklerin sa-
vunucusu olacağını, buna yönelik ih-
laller karşısında, haklar ihlal edilenle-
rin yanında duracağuu vurgulayan De-
mir, sözlerini şöyle sürdürdü: "ÇHD, 
demakratik toplum düzeninin gereği 
olan düzenleme ve uygulamaların ger-
çekleştirilmesi amacıyla baskı  gücü ve 
yönlendirici olmaya, buna uygun ça-
lışmaları  hayata geçirmeye çalışacak-
tır. Genelde hukuk sisteminin, özel 
olarak da mesleğimizin ve meslektaş-
lanmızm sorunlanmn çözücüsü ve ta-
kipçisi olmak amacı  ile gerekli çabayı  
sarfedecektir." 

Öte yandan ÇHD İstanbul Şubesi 
konuyla ilgili yaptığı  basın açıklama- 

smda, adli yıla gözaltında kayıplarla, 
Kürt sorununa savaş  çözümüyle, so-
kak ortasında adam vuran MHP 'li 
kanlı  katillerle girildiği vurgulanarak, 
şöyle denildi: "Bu coğrafyada, bu ko-
şullarda avukatlık yapmak da, gazete-
cilik yapmak da, kelle koltukta yaşa-
mak anlamına geliyor. Sadece bu ka-
dar da değil, bu ülkede salt yaşamak 
dahi, kendi başına bir tehlike arzedi-
yor. Bu koşullarda başlayan adli yılda 
haldarma sahip çıkan, hukuksuzlukla-
ra, haksızlıklara, zorbalara karşı  mü-
cadele 

 
eden, demokrasiyi savunan her-

kese görev düşüyor. Ve sevindirici 
olan da iyiyi, doğruyu, demokrasiyi 
savunanlarm var oluşu." 

Haber Merkezi Almanya'nın 
Neuemünster kentinde yaklaşık 
30 kişilik silahlı  grup, Kürt ol-
dukları  gerekçesiyle 6 kişiye 
saldırdı. Bu silahlı  saldırının so-
nucunda, bir kişi yaşamını  kay-
betti, 2 kişi de ağır yaralandı. 

3 Eylül günü gerçekleşen sal-
dırıda Seyfettin Kalan hayatını  
kaybederken, Ahmet Şenol ve 
Mahmut Sözen ağır yaralandı. 
Hamburg Anti Faşist Komitesi, 
konuyla ilgili bir açıklama yapa-
rak, saldırıyı  kınadı. Komite, 
devletin gözaltında kayıp etme, 
yargılı  yargısız infaz, işçi sınıfı  

Dünya Barış  Günü ve Haftası  barış  taleplerinin dile getirildiği etkinliklerle geçti 

Barış  hemen şimdi! 
Aynı  gün akşam Atatürk Kültür 

Merkezi'nde, Barış  İnsiyatifi'nin 
düzenlediği toplantıda şehit gerilla 
ablası  ve albay eşi bir araya geldi. 

Savaş  değil 
barış  istiyoruz 

Ağustos ayı  ortalarında, Mar-
din'in Savur ilçesinde PKK geril-
lalarıyla girdiği çatışma sonunda 
yaşamını  yitiren Albay Rıdvan 
Ozden'in eşi Tomris Özden, hükü-
metin Kürt sorununa yönelik poli-
tikasını  sert bir dille eleştirmiş, bu 
politikayla ne vatanın kurtulacağı  
ne de bu sorunun çözüleceğini 

arama bilinci oluşmah' 

4 alan, Kürt olduğu için öldürüldü' 
ve memurlara yönelik baskılarla 
yetinmeyip MIT, Kontrgerilla, 
özel tim gibi kurumlar ile des-
teklenen sivil faşistleri devreye 
soktuğunu söyledi. 

Eli kanlı  katillerin Türkiye 
ve Kürt illerinde her geçen gün 
azgınlaştığını  vurgulayan Ko-
mite, yurtdışında ve özellikle 
Almanya'da hızla dişlerini gös-
termeye başladığma dikkat çe-
kerek, gerçekleştirilen faşist sal-
dırı  ve örgütlenmelerde TC'nin 
ve konsoloslukların bizzat gö-
rev aldığını  iddia etti. Burjuva 
basının da bu örgütlenmeleri 



Türk-İş  Kadın Sendikacılar Kurultayı 'na 185 kadın katıldı. 

Seymen:Kadın sendikacı  
sayısı  hızla artıyor 

stanbul'da, 4-5 Eylül günleri 

Iiçinde, Akgün Oteli'nde yapı-
lan Türk-İş  Birinci Kadın Ku-

rultayı 'na katılan kadın sendikacı-
lardan Banka Sigorta İş  Kolu (BA-
SİSEN) İç Anadolu Bölge Başkanı  
Yaşar Seymen ile bir şöyleşi yap-
tık. Yaşar Seymen, aynı  zamanda 
Türkiye'nin ilk profesyonel kadm 
sendikacısı. Şu anda görev yaptığı  
BASİSEN'in Genel Merkezi Is-
tanbul'da ve sendikanın 37 bin ör-
gütlü üyesi var. 

Bir Kadın Kurultayı  topla-
madaki amacınız neydi? 

- Bu kurultayın toplanmasının 
bir tek amacı  var. Birçok tartışılan 
konu var. Ancak, bence en yaşam-
sal amaç, işçi eylemlerinde önde 
olan kadınlarımızın sendika yöne-
timlerinde de olmaları. Kurultay 
bunu sağlamak için toplandı. Yani 
eylemdeki varlığı, yönetim organ-
larına taşımak. Kurultay günde-
minde belirlenen konuları  tek tek 
irdelemek. 

Son yıllardaki kadın sendika-
cılığımızla ilgili bir değerlendir-
me yapar mısınız? 

- Aslında kadın sendikacılann 
tarihi çok eski değil. Buna karşın 
kadın sendikacılanrnızın sayısını, 
işçi sınıfı  ve Türkiye'nin yarınına 
yönelik umut verici görüyorum. 
Çünkü bugün parlamentoda sade-
ce 7 kadın milletvekili var. De-
mokratik kitle örgütlerinde bu sayı  
az, ama yine de sendikalar öncülük 
yapabilecek durumda. Çünkü bili- 

yorsunuz, bir başka gü-
zellik var. Son yıllarda 
memur sendikaları  da 
örgütlendi ve bu sendi-
kalarda da kadın sendi-
kacı  sayısı  hızla artı-
yor. Mesela TeMBEI.,-
SEN'in Genel Başkanı  
Vicdan Baykara. EĞİT-
SEN, SAĞLIK-SEN, 
HABER-SEN'de de bir 
çok kadın sendikacı  
var. Bir kere şu kavram-
da anlaşahm• Türki- 
ye'deki demokrasi 
özürlü, sendikal kav-
ramlar 

 
tam olarak anla- Ilk profesyonel kadın sendikacı  

şılmış  değil. Bu iki güç Yaşar Seymen 
kavram işçi sınıfı  içerisinde kendi- giderilmesi 
sine yer bulacak, yön bulacak ve ruz. 
yönetime gelecek. Böylesi zor bir 
mücadele ancak severek, inanarak 
ve üreterek başanlabilir. 

Çalışma yaşamında kadın iş-
çilerin erkeklere göre aynı  işi 
yapmalarına rağmen daha dü-
şük ücretle çalıştıkları  görülü-
yor. Sizin bu ücret farklılığın' 
ortadan kaldırmak için ne tür 
çalışmalarına oldu? 

-Hayır, vahşi kapitalizm artık 
erkek-kadın diye ayırrnıyor. Eşit 
işe eşit ücret yıllardır dünyanın 
gündeminde olan sendikal çalış-
malarda çok baş  sıralarda yer alan 
bir konu. Türkiye'de özellikle son 
zamanlarda sadece kadınlar için 
değil erkekler için de aynı  şey söz-
konusu. Tabi ki bu haksızliklann 

için mücadele ediyo- 

Kadın sendikacılar en çok 
hangi sektörden çıkıyor ve ör-
gütleniyor? 

- En çok gıda sektöründe. Gıda 
İş  Sendikasının üye oranmm yüz-
de 60'ı  kadınlardan oluşuyor. 
TEKSİF, HAVA-İŞ  sendilcalanna 
bağlı  üyelerin önemli bir oranı  da 
kadın. Sanayi sektöründe de kadın 
sendikacılar var. Ama daha çok 
banka, büro ve hizmet sektöründe 
görüyoruz. Kadınları  hizmet sek-
töründe daha çok görüyoruz. Bun-
lar örgütlüler ama daha da önemli 
olan, örgütlerinde kayıtlı  olan üye-
lerin yönetimde de söz ve karar sa-
hibi olmalandır. Böyle olmalı  ki 
çalışan kadınlara özgü sorunlar çö-
ztilebilsin. 

Prof. Dr. İzzettin Önder 

IMF, neden ziyaret etti? 
MF heyetinin Türkiye'yi ani ziyaretinin, hükümet açısından, toplu iş  söz- 

I leşmelerinin imzalanacağı  bir döneme rastlamasına iyi bir fırsat olduğu-
nu belirten Prof. Dr. İzettin Önder, bu ziyaretin ekonomik değil siyasi ol-

duğuna dikkat çekti. 
Fehmi Köfteoğlu 'na göre de, IMF Türkiye ekonomisini zaten biliyor. 

Amaç siyasi durumu kontrol etmek. Köfteoğlu, "Bir zaman Türkiye'de aydın, 
sanayici, iktisatçı  ve siyasilerin ağzından düşürmedikleri bir laf vardı. Dünya-
da tarım da kendi kendine yeten 7 ülke var. Bunlardan biri de Türkiye'dir. 
Ama şimdi bakıyoruz, önce şeker, sonra buğday, daha sonra ise et ithal edi-
yor. Ne oldu Türkiye'ye? Eti kim üretiyordu. O dağ  başındaki Kürt, o yayla-
daki Kürt, o köyünden mezrasından sürülen Kürt. Siz onu yaylasından, mera-
sından sürerseniz eti üretecek kimse kalmıyor. Yakın geçmişte Tarım Bakanı  
kendisi itiraf etti. 'Et ithalatmda sakın PKK'nin parmağı  olmasın' diye soru-
yor" dedi. 

İçişleri Bakanlığı  emretti, jandarma saldırdı  

TUMTİS üyesi 34 işçi gözaltında 
• • 

JILq—JL4JL‘.l..,1.11 

 

  

İlk Türk-İş  Kadın Kurultayı, 4-5 Eylül günleri içinde istanbul'da yapıldı  

Çalışan kadın sorunlarını  tartıştı  
Kurultayda, gündeme alınan temel konular 

arasında kadınların istihdam sorunu, kadın sağlığı, 
analık ve aile sorumluluğu olan işçilerin 

korunması, yasalarda kadına karşı  ayrımcılık, 
kadının sendikal faaliyetlere katılımı, özelleştirme, 
istikrar programarının kadınlara etkisi, eşit fırsat 

ve muamele yer aldı. 
Gülcem AKTAŞ  

lk Türk-İş  Kadın Kurultayı, 4-5 

IEylül günleri içinde istanbul'da 
yapıldı. 185 kadın sendikacının 

katı ldığı  kurultayda, gündeme alı-
nan temel konular arasmda kadınla-
rın istihdam sorunu, kadın sağlığı, 
analık ve aile sorumluluğu olan işçi-
lerin korunması, yasalarda kadına 
karşı  ayrımcı lık, kadının sendikal 
faaliyetlere katılımı, özelleştirme, 
istikrar programannın kadınlara et-
kisi, eşit fırsat ve muamele yer aldı. 

Konuşmacılar, kadının istihdam 
sorunun esas olarak, modem üretici 
güçlerin ve üretim ilişkilerinin ge-
lişmesi ile başladığına dikkat çekti. 
Makinalaşan üretim, kadını  hızla 
kapalı  ev ekonomisinden fabrikala-
ra çekti. Ancak, uysal kadının eme-
ğine düşük ücret verilerek, hem ka-
dın aşırı  derecede sömürüldü, hem 
de erkek işçilerin ücretinin düşük 
tutulmasında koz olarak kullanıldı. 
Kadının evdekine ek olarak iş  yerin-
de de ezilmesinin had safhaya ulaş-
ması  süreci hpyle başladı. 

Kadının üretimdeki yeri 
Kurultayda verilen istatistiki ve-

riler de gösteriyor ki, Türkiye'de 
kadınının istihdamdaki yeri toplum-
sal alanların tümünde oldukça geri 
planda. 1994 verilerine göre, Türki-
ye nüfusunun ve çalışma yaşındaki 
nüfusun yarısını  kadınlar oluşturu-
yor. Ancak çalışan nüfusun yüzde 
31'i kadın. öte yandan, iş  gücüne  

dahil edilmeyen 9 milyon ev kadını  
var. 1992 verilerine göre, kentlerde 
kadının iş  gücüne katılımı  yüzde 
16.1 iken, kırsal kesimde bu oran 
yüzde 50.2. Kırsal kesimdeki kadı-
nın iş  gücüne katılımı  ücretsiz aile 
işçiliği şeklinde. Kentlerde kadının 
iş  gücüne katıhmını  ise, öğretim du-
rumu ve boşanması  etkiliyor. 

Tarım sektöründe kadınlar, er-
keklere göre daha fazla çalışıyor. 
Bu sektörde ortalama çalışma gün 
sayısı, erkekte 217 iken, kadında 
230'dur. 1987'de ortalama gelir er-
kek için 215 bin 371 iken, bu miktar 
kadın için 165 bin 540 lira. Kadın 
hala' çok çalışmasına karşın, erkek-
ten daha az gelir elde ediyor. 

Tarım dışı  sektörlerde faal kadın 
nüfusu, yoğun olarak imalat sanayi 
ve hizmet sektöründe bulunuyor. 
1990 verilerine göre ücretli kadınla-
rın yüzde 26.89'u imalat sanayiin-
de, yüzde 38.25'i sosyal ve kişisel 
hizmetlerde çalışıyor. 

Veriler, kadınların istihdamdaki 
eşitsiz durumlarını  çok açık olarak 
gösteriyor. Hukuksal sözeşmelerin 
yanında, geleneksel değerler, toplu-
mun kadın ve erkeğe verdiği rol ka-
dının iş  gücüne katılımını  olumsuz 
etkileyen nedenlerin başında geli-
yor. Bu durum da kadının örgün eği-
timinin önemsenmemesi ve kadın iş  
gücünün kalifiye olmamasını  bera-
berinde getiriyor. 

Doğurganlığın artmasının kız ço-
cukların eğitim düzeylerini olumsuz 
etkilediğini belirten Türk Metal  

Sendikası  üyesi Hatice Sarı, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: "Toplumun yü-
künü en fazla taşıyan kadın eğitime, 
ana çocuk sağlığına, aile planlama-
sına, dikkat etmelidir. Tüm olumsuz 
koşulların ortadan kaldırılması  için, 
devlet ana çocuk sağlığı  ve aile 
planlaması  sırasında iş  yeri yetkili-
leri aracılığı  ile iş  yeri tüzüğünün 
verimli işlemesini sağlayacak ön-
lemler aldırmak Tabipler odası  des-
teği ile gerekirse işverene baskı  yap-
malı. Koşulların düzeltilmesine ça-
lışılmalı. Bunun yanında şiddetin 
her türüne; hakaret, cinsel taciz gibi 
konularda sessiz durmayalım." 

Yasalardaki boşluklar 
giderilmeli 

Kadın sendikacıların, en çok 
üzerinde durduğu konulardan biri 
de yasalardaki boşlukların gideril-
mesiydi. Yasalarla belirlenmiş  hak-
ların bile uygulamadığına dikkat çe-
ken konuşmacılardan ve uzun süre 
sendikal faaliyetler konusunda eği-
tim veren Rahime Akdoğan, "Ka-
dınlar yönetime katılmak Oysa ka- 

dınlar birbirilerini desteklemiyor. 
Dolayısıyla kadınlar için emeklilik, 
süt izni vs ile ilgili kararlar erkekler 
tarafından veriliyor" dedi. 

3 nolu Eğitim-Sen Sendikasına 
üye Nebahat Ak, 1994'te özelde Sa-
nyer'de, genelde Istanbul'da yapı-
lan bir sağlık taramasmda, öğrenci-
lerin yüzde 70`inde beslenme bo-
zukluğu teşhisi konulduğunu vurgu-
ladı. 

Öğrencilerin sadece yüzde 5 'nin 
düzenli olarak süt içtiği , yüzde 7 ' si-
nin ise yumurta yediği anlaşıldı. 
Ayrıca 1994'te "eğitime katkı  payı" 
adı  altında öğrencilerden harç alın-
masının, beş  çocuklu bir annenin iki 
kız çocuğunu okuldan almasına ne-
den olduğunu hatıran. Kadın sendi-
kacı  Ak'a göre, sorun sadece eğitim 
değil. Eğitimden önce eşit işe eşit 
ücret verilmeli ve halkın gelir düze-
yinin yükseltilmesi gerekir. 

OHAL bölgesinden gelen kadın 
delegeler, yaşam hakkının sağlan-
madığı  bir ortamda, diğer sorunların 
dile getirilmesi ve örgütlenmenin 
zor olduğunu dile getirdi. 

TOBB Başkanı  Yalım Erez'in ekonomiyi değerlendirmesine, ekonomistlerden farklı  tepki 

Iyileşme yok yalpalama var 
Prof. Önder: Ekonomideki bu iyileşme gibi görülen 
durum gelişim değil, bir yalpalamadır. Bir yıl sonra 

tekrar bir olumsuzluk oluşturur. Ekonomideki bütün 
şişirmelerin kaynağı  medya. 

Köfteoğlu:Enlasyon rakamının yüzde 89 olduğu bir 
ülkede, 670 bin işçinin ücret oranı  yüzde 5 

düşünüldüğünde çok komik bir durum çıkar ortaya. 

TPAO 'da üretim 
günden güne düşüyor 

İş/Ekonomi Servisi- Geçtiğimiz hafta 
ekonomiyle ilgili bir değerlendirme ya-
pan TOBB Başkanı  Yalım Erez'in ko-
nuşması  değişik yorumlara neden oldu. 
Konuyla ilgili iktisatçılann görüşlerine 
başvurduk. 

İ. Ü. öğretim üyesi Prof. Dr. İzettin 
Önder'in konuyla ilgili genel değerlen-
dirmesi şöyle: 

Türk ekonomisi dünya ekonomisiy-
le karşılaştınldığı  zaman, dünya eko-
nomisinden iki konuda farklılık göste-
rir. 

Bunlardan birincisi, Türkiye ekono-
misinin kar hadleri daha yüksektir. Bu 
durumun nedeni anlaşılabiliyor. Çünkü 
gelişmekte olan bir ekonomi ve mono-
polcü kapasitesi daha yüksek. İkinci 
ayrıldığı  nokta, dünya ekonomisindeki 
gelişmeler daha uzun vadeli dalgalar 
şeklinde olacağı  için, 

Türkiye ekonomisinden ayrılıyor. 
Çünkü Türkiye ekonomisi kısa dalga 
boyuyla karşı  karşıya kalıyor. Bu duru-
mun şu anlamı  olabilir: Bir sene kal-
kınma hızı  yüzde 5 iken, ertesi sene 
yüzde 9'a yükseliyor, diğer sene yüzde 
-2 olabiliyor. 

Bunun anlamı  şu, ekonomide bu 
dalgalı  işlemler daha çok üretime yapı-
lan harcamalardan ziyade, tüketim har-
camalarmdan ve onun etkilediği talep 
artışından kaynaklanıyor. Bu talep artı-
şı  kapasite sınırını  zorlaymca fiyat artı-
şma yansıyor. Fakat gelecek dönemde 
bu sürdürülemiyor. 

1994'ün üç aylık dönemler halinde 
açıklanan raporlan dışında genelde ek-
si rakamlar görülüyor. Ikincisi 1994 yı-
lı  5 Nisan Kararlan'nın tutulduğu görü-
lüyor. Çünkü işten atmalarla, fiyatların 
yükseltilmesiyle birlikte talepte kısıl-
ma görüldü. Dolayısıyla sanayici ihra-
cata yöneldi. Ama 1995'te Türkiye'de-
ki tüketiciler psikolojik olarak rahatla-
dı. Dolayısıyla talepte canlanma mey-
dana geldi. 

"Ekonomideki şişirmelerin 
kaynağı  medya" 

1995'in ikinci üç aylık döneminde 
ekonomideki bu yalpalamanm nedeni, 
talebin biraz gevşemesi ve bir miktar 
kapasite arttınmının gerçekleşmesidir. 
Ama bu reel değil, yani yatırımlar art-
madan gerçekleşen bir olay. Zaten kal-
kınma rakamları  açıklanırken aynı  dö-
nemlerde açıklanan enflasyon rakam-
ları  beklenenin üzerinde gerçekleşti. 

Ekonomideki bu iyileşme gibi görü-
len durum gelişim değil, bir yalpalama-
dır. Bir yıl sonra tekrar bir olumsuzluk 
oluşturur. Ekonomideki bütün şişirme-
lerin kaynağı  medya. 

işçi ücretlerindeki komiklik 
İktisatçı  Fehmi Köfteoğlu ise eko-

nomiyi başka bir açıdan değerlendire-
rek, şunlara dikkat çekti. Köfte* 
lu'nun değerlendirmesi şöyle: 

Para açısından bakıldığı  zaman, ha-
zinenin son 7-8 ayda açtığı  her ihale  

satmak istediği bo-
no ve tahvilin yarı-
sına ilk anda teklif 
alabiliyor. Aynı  ha-
zine geçen sene ay-
nı  dönemde yapılan 
ihalelerde faiz ora-
nı  ne olursa olsun 
piyasa faiz oranının 
5-6 puan üzerinde 
olsa bile talep bula-
mıyordu. Çünkü 
devlete güven yok-
tu. Üretim aşaması-
na bakıldığında son 
günlerde açıklanan 
7 aylık rakamlara 
göre üretimde yüz-
de 17.9'lık gibi bir 
artış  olduğu görü-
lür. 

5 Nisan Kararla-
rı 'ndan sonra, "dış  
kredi ve dış  piyasa-
larda tekrar itibar 
kazanmak için borç 
ödemelerini tıkır tı-
kır yapalım" dedi-
ler. Içeride her tür 
şeyi göze aldılar. 
Geçen yıl, 3 aylık 
net yüzde 50 faizli 
tahvil bonolarını  çı-
kardılar. Dışarıdan 
para getiren kişilere 
her tür kıyağı  sağla-
ma pahasına. 

Geçen günlerde 
İSO'nun açıkladığı  
500 büyük şirket ra-
porunda, sanayi ke-
siminin üzererinde-
ki tüm yükü üstün-
den atarak kara geç-
tiği belirtiliyor. Ka-
rın yüzde 57'si fa-
aliyet dışı  kazanç-
lardan oluşuyor. 
Öyleki şirketler krizi monopolleşerek, 
tekelleşerek avantaj haline getirdiler. 

Dış  borç ödemesi devam edecek. 
Kredi artışında da bir sorun olmaz. Fa-
izler 1-2 miktar daha artacak.Kasım 
ayına doğru eğer tekrar sıkı  para politi-
kasına doğru dönülmezse ne yazık ki 
1993 yılının ortasında ortaya çıkan 
tablonun aynısı  bire bir tekrar yaşan-
maya başlar. Şu anda üretim hızlı  ama 
üretim tekrar yatırıma dönüştürülmez-
se, tüketime dönecek. 
Şu durumda kamu harcamaları  dur-

ma halinde. Tüm bunlara rağmen enf-
lasyon oranı  yüzde 89 civarında. Enlas-
yon rakamının yüzde 89 olduğu bir ül-
kede, 670 bin işçinin ücret oranı  yüzde 
5 düşünüldüğünde çok komik bir du-
rum çıkar ortaya. 

Hangi politika olursa olsun enflas-
yon rakamı  göz önüne alındığnda bu 

i'nden Fehmi Köfteoğlu 

sözleşmeler yüzde 60-70 ile bağlana-
cak. Böyle bir durum ekonomik duru-
mu tekrar alt üst edecek. Zaten Türki-
ye'de ne zaman emekçi hakkını  iste-
mişse mutlaka ekonomide sarsılma 
meydana gelmiştir. 

Kilit Kürt sorunu 
Türkiye IMF'den 500 milyon kredi 

istediğinde, heyet, "Kürt sorununu hal-
ledin. Kıbrıs'ta harcayacağınız parayla 
zaten ihtiyacınız karşılanır. Resmi yıl-
lık rakamlara göre 450-500 trilyon lira-
ya mal olan bir savaş  var" diyor. 
DPT'nin 1991'de hazırladığı  raporda, 
Güneydoğu sorununun enflasyona et-
kisi yukarıdaki rakkam. Bu başlı  başına 
bir olay zaten. Bu durum artık işçi kesi-
mini, aydın', burjuva kesimini ve sana-
yiciyi her kesimi etkiliyor. Bu çözül-
mediği müdetçe enflasyon da çözüle-
mez. 

iktisat Gazetes 

DİYARBAKIR/Roj- Yaklaşık 45 yıldır Gü-
neydoğu Anadolu B ölgesin'de petrol arama 
çalışmalarını  yürüten TPAO, bölgede yaşanan 
savaş  ortamı  nedeniyle arama faaliyetlerini ta-
mamıyla askıya kalmış  durumda. 

1950'li yıllarda, Batman ili Raman bölge-
sinde ilk petrol arama çalışmalarını  başlatan ve 
ardından çalışmalarını  genişleterek Adıyaman 
ve Diyarbakır bölgesinde arama faaliyetlerine 
devam eden TPAO'nun,1980'li yıllarda yaka-
ladığı  üretimin, özellikle son bir yıldır günden 
güne düştüğü belirtiliyor. Üretimin düşüşü, 
mevcut kuyularda su oranının artmasma ve gü-
venlik nedeniyle yeni sahalann açılmamasma 
bağlanıyor. 

Petrol sahaları  
Petrol-İş  Sendikası  Batman Şubesi'nden 

edindiğimiz bilgiye göre, Batman'ın B. Ra-
man, Raman, Garzan, Dodan, Silvanka Mağ-
rip, Batı  Kentalan ve Selmo sahalarmda, halen 
işletilmekte olan 465 petrol kuyusu var. TPAO 
Batman Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
bu kuyulardan elde edilen günlük üretim 23 
bin 500 varil civarında. 

Bölgede son bir yıldır arama faaliyetleri as-
kıya alindığından üretmin günden güne düştü-
ğü belirtilirken; faaliyetlerin askıya alınması-
nın sebebi ise bölgede yaşanan olaylar gösteri-
liyor. 

Petrol-İş  sendikası  Adıyaman Şubesi idari 
Sekreteri Haybetullah Yargın da, TPAO'nun 
Adıyaman bölgesi çalışmaları  ile ilgili olarak 
gazetemize yaptığı  açıklamada, TPAO'nun 
Adıyaman'da 1968 yılında arama faaliyetleri-
ne başladığını  söyledi. 

TPAO'nun, Adıyaman Bölge Müdürlüğü 

kapsammdaki Antep ili Yananköy, Siverek il-
çesi Doğu Beşikli ve Daylarbaşı, Adıyaman ili 
Tırmış  ve Çemberlitaş  ve Kahta ilçesi Kara-
kuş, Batı  Fırat ile Beşikli sahalarmda 66 üretim 
kuyusu olduğunu belirten Yargın, bu kuyular-
dan elde edilen günlük üretimin 29 bin varil ol-
duğunu söyledi. 

1990 yılından beri Adıyaman Bölge Mü-
dürlüğü'ne bağlı  petrol üretim kuyulannda bir 
düşüş  gözlendiğini aktaran Yargın, bunun ne-
denini Türkiye'nin Azerbaycan ve Kazakis-
tan'a yönelmesi ve petrol açısından umutlarını  
buralara bağlaması  şeklinde açıkladı. 

Adının açıklanmasını  istemeyen bir TPAO 
formeni (ustabaşı), TPAO'nun Diyarbakır böl-
gesindeki çalışmalarıyla ilgili gazetemize yap-
tığı  açıklamada ise Diyarbakır'ın oldukça zen-
gin petrol yataklarına sahip olduğuna işaret 
ederek, TPAO'nun bu ilde 1973 yılında petrol 
üretme faaliyetine başladığını  belirtti. 

TPAO'nun, Diyarbakır'da, Sancak köyün-
de açtığı  ilk petrol kuyusu ile üretime başladı-
ğını  belirten formen, daha sonra da aynı  ilin 
Yeniköy ve Şahaban bölgelerinde açtığı  yeni 
kuyularla üretimini hızlandırdığını  kaydetti. 

TPAO'nun, Diyarbakır'ın Bismil ilçesi 
Kasssel mevkiinde Shell şirketi ile de ortakla-
şa ürettikleri üç petrol kuyusunun bulunduğu-
nu belirten formen, şirketin Sancak, Yeniköy 
ve Şahaban bölgelerinde üretime açık olan 49 
kuyudan, günlük elde ettiği net üretimin 2500 
varil olduğunu açıkladı. 

Üç yıl önce aynı  kuyulardan elde edilen net 
üretimin 7 bin varil olduğunu söyleyen For-
men, üretim düşüşünü, mevcut kuyularda su 
oranının artması  ve güvenlik nedeniyle yeni 
sahalann açılmamasma bağladı. 

Ekonomi Servisi - Türkiye 
Motorlu Taşıt işçileri Sendi-
kası  (TÜMTİS)'na üye ol-
dukları  için Retrans'tan atı-
lan işçiler, 2 Eylül günü kur-
dukları  çadırlarda uykuday-
ken jandarma saldırısına uğ-
radılar. Işçilere saldıran yak-
laşık 300 jandarma, kurduk-
ları  çadırlar yıkılırken, 34 iş-
çiyi gözaltına aldı. 

Sözleşmeye 
müdahale 

Olay üzerine açıklama 
yapan Tİ:JMTİS Genel Baş-
kanı  Sabri Topçu, Retrans'la 
yetki için Çalışma ve Gü-
venlik Bakanlığı 'na başvu-
ruda bulundukları  ve yetki 
davasmm iş  mahkemesinde 
sürdüğü bir dönemde yapı-
lan baskmı, "Güvenlik güç-
lerinin yürürlükte olan toplu 

iş  sözleşmesi sürecine işve-
ren yanlısı  müdahalesi" ola-
rak yorumladı. 

Topçu, jandarma subay-
larının İngiltere Elçili-
ği'nden de emir aldıklarını  
söylediklerini belirterek, 
şöyle konuştu: 

"Çadırm yıkılıp, işçilerin 
dağıtılması  için Ingiltere 
devreye girmiş. Retrans'ın 
yerli ortağı  Fatih Akyol, 
Başbakanla yaptığı  görüşme 
sonrası  işçilerin dağıtılması  
emri bizzat İçişleri Bakanlı-
ğı  tarafından verilmiştir. 

Bu, saldırının bizzat ser-
maye ile bütünleşmiş  siyasal 
iktidar tarafından yöneltildi-
ğini kanıtlamaktadır. Yasal 
haklarını  kullandıkları  için 
işsizlik ve açlığa mahkum 
edilen işçilerin bir de gözal-
tına alınması, demokrasinin 

işçiler için değil, sermaye 
kesimi için geçerli olduğu 
gösteriyor." 

Saldırının yalnızca Ret-
rans işçilerine değil, tüm işçi 
sınıfı  ve emeği ile geçinen 
yığınlara yöneldiğini belir-
ten Topçu, "Uyelerimize ya-
pılan saldırıyı  şiddetle pro-
testo ediyoruz. 

Emekten yana olanlan 
tüm demokrasi güçlerini, 
inchcape Retrans işçileriyle 
dayanışmaya çağırıyoruz" 
diye konuştu. 

Topçu, Gebze'de yayın-
lananYeni Zemin adlı  gaze-
tenin 30 Ağustos tarihli sa-
yısında, "Retrans eyleminde 
devlet, siyasete yenik düştü" 
manşetiyle emek düşmanı  
bir çizgi izlediğini kaydede-
rek, gazeteyi yayımndan do-
layı  protesto etti. 



MGK, santrallerden park işlerine kaddar her şeye burnunu sokar oldu. 

Kıbrıs'ın Türk veya Rum bölgelerinden birine 
gidenlerin, ya Yunanistan'la ya da Türkiye'yle 
başı  dertte demektir. Pasaportunuzdan daha 
önce Kuzey'e gittiğiniz belli ise, Yunanistan'a 

gitmek için vize alamazsıruz. 

Politika Servisi- Kıbrıs'ın bölün-
müşlüğü ve Türkiye ile Yunanis-
tan'ın bölünmüş  lusımlarm bir di-
ğerini tanımaması, büyük sorun-
lar yaratmaya devam ediyor. il-
ginç sorunlardan biri de vize soru-
nu. Kıbrıs'ın iki kesimine ve Tür-
kiye ile Yunanistan'a sık sık git-
mek durumunda kalan gazetecile-
rin daha çok yaşadığı  bu sorun, 
şöyle ortaya çıkıyor: Türkiye, Gü-
ney Kıbns'ı  tanımıyor ve işlemle-
rini meşru saymıyor. Aynı  şey 
Yunanistan için de geçerli; o da 
Kuzey'i tanımıyor ve işlemlerini 
meşru görmüyor. 

Eğer Kuzey Kıbrıs'a gitmişse-
niz ve bu giriş  pasaportunuzda 
görülüyorsa, Yunanistan'a git-
mek için Yunan konsolosluklan-
na başvurduğunuzda bu, başlı  ba-
şına bir engel sayılıyor ve Ku-
zey'e gittiğiniz için size Yunanis-
tan vizesi verilmiyor. Tabii tersi 
de geçerli. Güney Kıbrıs'a gitmiş- 

seniz ve bu pasaportunuza işlen-
mişse, aynı  pasaportla Türkiye'ye 
gelmek için Türk Konsoloslukla-
rola yapacağınız başvuru reddedi-
liyor. 

Bu garip uygulamanın gerek-
çesi de garip. Şayet Güney'e git-
mişseniz, Türk konsoloslukları, 
"Kendilerinin tanımadığı  bir bö-
lüme giderek, o bölüm yönetimini 
meşru saydığnınz" anlamını  çıka-
rıyor ve Türkiye için size vize 
vermiyor. Kuzey'e gidenler için 
de aynı  şeyi Yunanistan düşünü-
yor; Kuzey işlemlerine tabi ola-
rak, orayı  meşru saydığınızı  ve 
böylece Yunanistan huikukuyla 
çeliştiğinizi varsayıyor ve Yuna-
nistan'a girişinize izin vermiyor. 

Pasaportlar 
çamaşır makinasında! 
Bu durumdan kurtulmanın tek 

bir yolu var: Pasaportunuzdan, 
daha önce gittiğiniz Kıbrıs parça- 

ANKARA / Roj- Yaklaşık kırk 
gündür BSP'de oturma eylemi ya-
pan Iranlı  mülteciler, sorunlarına 
çözüm bulmaya çalışıyor. Istedik-
lerini elde etmedikleri sürece ey-
lemlerini sürdüreceklerini belirten 
mülteciler, 8 Eylül günü BM'ye 
yürüyeceklerini belirttiler. 

Mülteciler BSP'de oturma eyle-
mine başladıkları  günden itibaren 
konumlannda herhangi bir değişik-
liğin olmadığını  belirttiler. Mülte-
cilerle yaptığımız görüşmede, İçiş-
leri Bakanı 'nın kendilerini İran'a 
teslim etme niyetinde olduğunu, 
bunun için kendilerine bir tebligat 
gönderdiğini, ancak tebligatı  imza-
lamadıldarmı  söylediler. 

Mülteciler, bu tebligatui ardm-
dan BSP' ye kendilerinin parti bina- 

sından çıkarılması  için ikinci bir 
tebligat gönderildiğini belirtti. An-
cak BSP'de bu tebligatı  imzalama-
dı. Devlet BakanikAysel Baykal ise 
mültecilerin yarifılda bulunan ço-
cukları, Çocultsirgeme Kuru-
mu'na almak istediğini Iranlı  mül-
tecilere bildirdi. Mülteciler için yer 
tahsis edeceğini bildiren bakanın 
bu isteği, mülteciler tarafından red-
dedildi. Mülteciler, kendilerine tah-
sis edilecek yerde can güvenlikleri-
nin olmayacağını  belirterek, "Ken-
disi bir randevu talebinde bulun-
duk. Aysel Baykal, Peldn'deki Ka-
dın Konferansı  ve CHP Kurulta-
yı'nı  gerekçe göStererek reddetti. 
Ancak kongre sonrasında görüşebi-
lirmiş" dediler. 

Mülteciler zorla iade edilmeleri 

d Kürt sorunu 
satranç tahtasında 

Şerif KAPLAN 

S atranç tahtası nda yer alan Kürt sorunu, son zamanlar-
da başdöndürücü bir hı zla yeni bir sürece girdi. Bu 
yeni süreçte, Kürtlerin dışındaki güçler de satranç 

tahtası nda yerlerini alarak kı yası ya bir mücadele içine gir-
diler. Herkes bu süreçte olası  bir Kürdistan'ı  kendi lehine 
çevirme çabası  içindedir. Kürt sorunu son gelişmelerle de-
ğerlendirildiğinde, dünya politik arenası nı n birinci gün-
dem maddesi durumuna gelmiştir. 

Kürt sorunu iki cephede hem Kürtler açı sından hem de 
dünya aç ı sı ndan tartışı lı yor. Birincisi Türkiye'nin içinde 
bulunduğu ve Türkiye'yi yakınen ilgilendiren Kürt sorunu, 
diğeri ise Güney Kürdistan güçleri ile dünya ve Türkiye'yi 
yak ı nen ilgilendiren gelişmelerdir. 

Türkiye'de son zamanlardaki gelişmelere bakı ldığında 
TOBB raporu, Barış, Kardeşlik ve Dayanışma Komitesi'nin 
başlattı karı  barış  girişinneri, PKK'Ii tutsakları n açı k grevleri 
ve son olarak bası nda da yer alan Oslo durağıdır. Bu geliş-
meler Ankara'daki siyasi ve politik çevrelerde yakı nen ta-
kipe alı nmışlardı r. Birincisi TOBB raporunun ardı ndan ya-
pı lan eleştirilerle herkes kendi tarafını  biraz daha netleştir-
di. Öteden beri Almanc ı  kanat oduğu ileri sürülen ANAP, 
RP gibi siyasi partiler ile askeriye içindeki şahin kanadın bu 
konuya büyük tepkileri bir noktada birleşti. DSP ve 
MHP'nin tepkileri de aynı  noktada örtüştü. 

PKK'lilerin açlı k grevi sonunda yaptı kları  açı klamada 
amaçları na ulaştı kları nı  belirtmeleri Ankara'da çeşitli yo-
rumlara neden oldu. 'PKK istediğine ulaştı ' diyenlerden 'P-
KK'nin amacı  kamuoyu oluşturmaktı ' diyenlere kadar bir-
çok yorum yapı ldı . 

Bu gelişmelerin ardı nda Oslo durağına, değişik kesim-
lerde insanların çağrı lı  olması, Kürt sorununun yeni bir bo-
yuta geldiği, Kürt sorununun uluslararası  bir boyut kazan-
dığı  yorumlarını  beraberinde getirdi. Ancak Oslo durağına 
önce konferans şeklinde düşünülen toplantı, son şekilde 
yapı  I ırsa seminer biçiminde olacağından, Kürt çevreler pek 
sıcak bakmı yorlar. 

Bütün bu gelişmeler Türkiye'deki siyasi çevrelerde şu 
yorumları  beraberinde getirdi: 

1. PKK açlık grevleriyle istediğini elde etti. Devletle res-
mi olmasa da bir anlaşma yaptı . 

2. PKK açlık grevleriyle Avrupa kamuoyunu yanına çek-
ti. ABD ise bir şekilde ilişki geliştirdi. 

3. Dublin toplantı s ı yla birlikte Türkiye Kürt sorunu ko-
nusunda ABD'nin rotası na girdi, böyece Türkiye bu alanda 
yeni bir strateji belirlemek zorunda kaldı. 

4. Oslo durağıyla (eğer istenilen katı lımc ı ların hepsi ka-
tılı rsa) devlet ile Kürtler arası nda yeni bir diyaloğun ilk 
adımları  olabilir. 

Türkiye aç ı sından Kürt sorunu böyle değerlendirilirken, 
ası l önemli olan ve bütün gözlerin çevrili olduğu Güney 
Kürdistan'daki gelişmeleri değerlendirmek gerekir. 

Güney Kürdistan'da Dublin toplantı sı nı n ardı ndan, yani 
ABD'nin direkt el attığı  Güney Kürdistan yeni bir rotaya 
girmiş  durumda. Uzun zaman süren B ı rakuji'ye bir türlü 
çare bulunamıyor . KDP veya YNK birbirlerini suçlayarak 
bir türlü yan yana gelmiyorlardı . ABD'nin direkt müdaha-
lesiyle Dubin'de bir araya gelen güçler, barışacaklarını  be-
lirttiler. Bu gelişmelerin ardı ndan Ankara'da yeni tartışma-
lara girdi. 

Dublin topantı sına PKK'nın yanıtı  çok sert oldu. Dublin 
toplantısı ndan sonra PKK Genel Başkanı  Abdullah Öcalan 
MED-TV'de yaptığı  açı klamada, "TC'nin güvenliğine dair 
garanti vermek isteyen kim olursa hedefleyeceğimiz açık-
tır. Yeni bir ihanete, arkadan hançerlenmeye fı rsat verme-
mek, Güney Kürdistan'daki halkın demokratik, ulusal de-
mokratik güçlerin cephesel birliğini oluşturmak, bunun do-
ğal bir parçası  olarak bir devrimci parlamentoda bir dev-
rimci hükümete yol açmak" diyerek olası  geişmeler karşı-
s ı nda alacağı  tutumu net olarak belirlemişti. KDP Ankara 
temsilcisi Sefin Dı zai ile yaptığım görüşmede ise, Dızai, P-
KK'yi Dublin topantı sının sonuçlarını  sabote etmekle suça-
dı . Dı zai, "Bu kavga kardeş  kavgası  değil, Kürt halkının yok 
edilmesi anlamı ndadı r. Daha önce KDP ile YNK arasında 
çatışmalar vardı . Dublin toplantı sı yla bu aşı ldı  ama, PKK 
bunu istemiyor. PKK bu anlaşmayı  bozmak istiyor" diyor. 
Dızai, PKK'nin birçok bölgede planl ı  bir saldırı  yaptığını, 
birçok yolları  kontrol ederek, kimlik yoklaması  yaptığını  
söyledi. Şu ana kadar ç ı kan çatışmalarda yedisi köylü, be-
şi peşmerge olmak üzere 12 kişinin öldüğünü, 47 kişinin 
ise yaralandığını  belirtti. Dızai, hiç bir şart altında PKK ge-
rillalarını  orda istemediklerini söyledi. 

Bu gelişmelerin ardı ndan Güney Kürdistan'da PKK ile 
KDP arasında çı kan çatışmalarla ilgili olarak Ankara cep-
hesindeki yorumlar şöyle: 

1. PKK-KDP çatışması nı n Dublin toplantı sının hemen 
ard ı ndan meydana gelmesi, kimi siyasi çevrelerce 
ABD'nin KDP'yi gözden çı karması  olarak yorumlanıyor. 
Bu 'görüşten hareketle, Dublin toplantı sı nı n ardından 
ABD'nin Kürdistan konusundaki görüşlerini uygulamaya 
soktuğunu, KDP'nin yapı sal özelliğiyle ABD'nin görüşleri-
ni savunacak, uygulamaya koyacak yapıdan uzak olduğu 
belirtiliyor. ABD Güney Kürdistan'da dolayı sı yla muhte-
mel yeni Irak yapı lanması nda KDP gibi aşiretsel örgütten-
meleri istemediği ve bunun için çatışmalara sessiz kadığı  
belirtilirken, en azı ndan KDP'nin lokal bir güç duruma sok-
mak istediği belirtiliyor. 

2. Çatışmalarda en çok zarar gören Türkiye'nin sessiz 
kalması  ise birçok çevrede şaşkınlık yarattı . Türkiye'nin ça-
tışmalara sessiz kalması nı n nedeni olarak ABD'nin Kürt so-
runu konusundaki görüşleri gösteriliyor. 

3. PKK'nin kendisi olmadan Kürt sorununa bir çözüm 
bulmanı n mümkün olmadığını  göstermek için uyarı  yaptı. 
PKK hem dünya kamuoyuna hemde yerel güçlere bir me-
saj verdi. 

4. Oslo toplantı sı na Kürtlerin soğuk bakmasını  da, ABD 
plan ı n arkası ndad ı r gerekçesiyle PKK'nin tepki gösterdiği-
ni, Dublin toplantı sına karşı  çıkan birinin Oslo toplantısını  
kabul etmesinin doğru olmayacağı  belirtiliyor. 

Bunun gibi daha birçok görüş  ve düşünceler Ankara si-
yasi ve diplomatik koridorları nda dolaşıyor. Kürt siyasi 
çevreleri de bu konuda ihtiyatl ı  davran ı yorlar. 

Kürt sorunu ile yakı n ilişkili olan iki toplantı  şu günler-
de yapılı yor. Birinci toplantı  Iran, Suriye ve Türkiye dışişle-
rinin 7 Eylül tarihinde Iran'da yaptı kları  toplantıdı r. Bu top-
lantıda bugüne kadar Kürt sorunu konusunda Irak'ın toprak 
bütünlüğü içinde çözüm aranı rken, Dublin toplantı sının 
ardından resmi olmasa da Türkiye'nin Irak'ın dışı nda Kürt 
sorununa çözüm bulunması  konusuna destek vermesi yeni 
bir süreç olarak değerlendirildi. Bu toplantı da Dublin'le or-
taya çıkang elişmeler değerlendirilecek. 

Ikinci toplantı nın yine ABD'nin denetiminde Dubin'de 
yapı lması  planlanı yor. Burada da Talabani ve Barzani'nin 
bir araya getirilmesi ve bir metin hazı rlanması  bekleniyor. 

Bence ası l üzerinde duruması  gereken konu, Kürt soru-
nunun artı k ulusal olmaktan çı kıp uluslararası  bir boyuta u-
laşması dır. Artık Kürt sorunu konusunda hiç kimsenin tek 
söz sahibi olmadığıdı r. Bu durum belki Kürtler açısından 
üzücü ama, yaşanan gerçekler bu. Eğer Kürtler satranç tah-
tası nda iyi oynamazlara, gelecekte belki kendilerinin bile 
taraf olmayacağı, Kürtsüz bir çözüme boyun eğmek zorun-
da kalacaklar. 

HADEP Diyarbakır İl Örgütü: 

Baskı  ve şiddet 
politikası  sürüyor 
DİYARBAKIR/Roj- HADEP Diyarbakır 
il örgütü, öldürülen Demokrasi Partisi 
(DEP) Milletvekili Mehmet Sincar'ın 2. 
ölüm yıldönümünde bir basın açıklaması  
yaptı. 

HADEP Merkez Yürütme Kurulu üyesi 
Avukat Abdullah Akın tarafından, 4 eylül 
Pazartesi günü Diyarbakır HADEP Mer-
kez ilçe binasında okunan yazılı  açıklama-
da, partilerine ve kürt halkına yönelik ola-
rak artan devlet baskısı  kınanarak. Sin-
car'm 2 yıl önce bugün karanlık güçler ta-
rafından öldürülmesi protesto edildi. 

"Devlet, öteden beri kürt halkı  üzerinde 
dünyada eşine az rastlanır bir baskı  ve şid-
det politikası  uygulamaktadır" denilen 
açıklamada, kapatılan HEP ve DEP'in de 
bu baskılardan nasibini aldığına işaret edi-
lerek, 100'ün üzerinde yöneticilerinin faili 
belli cinayetlere kurban gittiğini, bir o ka-
darmın tutuklandığını  ve bu partilerin yu-
kardan gelen meclis üstü emirlerle kapattı-
nldığı  görüşlerine yer verildi. 

Tüm baskılara rağmen Halkın Demok-
rasi Partisi'nin 11 Mayıs 1994'te kurulduğu 
ifade edilen açıklamada, kuruluşundan bu 
yana HEP ve DEP gibi önceki partilere uy-
gulanan cebir ve baskının daha katmerlisi-
nin bu partiye yapıldığı  kaydedilerek iş-
kenceler, gözaltında kaybolmalar, faili bel-
li cinayetler ve keyfi tutuklamalann aynen 
devam ettiği ileri sürüldü. 

Emirler Meclis üstü 
Açıklamada, halkın şiddet ve baskılara 

rağmen HADEP'e sahip çıktığını  ve çık-
maya devam edeceğini kaydeden Akın, 
Devlet güçlerinin İstanbul, Izmir ve Ada-
na'da yaptığı  toplu tutuklama ve işkence-
lerle yetinmediğini belirterek, Hitler, Mus-
solini ve Franko yasalarını  aratacak uygu-
lamalarla, dünyada eşine az rastlanır bir 
uygulamanın içine girildiğini aktardı. 

Akın, HADEP Genel Merkez Yönetici-
lerinden yüz arkadaşlarının 1995 Nisan'm-
da bilinen, neden ve yöntemlerle gözaltına 

Öldürülen Milletvekili Mehmet Sincar 

alınıp tutuklandığını  belirterek konuşması-
nı  şöyle sürdürdü: "6 Temmuz 1995'te 
mahkameye çıkanlmak üzere kendilerine 
gün verilmişti. 

6 Temmuz 1995'te ankara merkezinde 
ve tüm ülke ve dünya basınının gözeleri 
önünde, çoktan tedavülden kalkması  gere-
ken DGM ve benzeri kurumların yönetici-
lerimize sahip çıkmaya giden 242 insanın 
topluca gözaltına alınması  için emir verir. 
Emir derhal uygulanır, meclis üstü bir yer-
den gelmiştir. Bu uygulamayı  tüm kamu-
oyu ve dünya basım hayretler içinde izler-
ken, bizler, o kadar 'şaşırmadık. Çünkü bi-
liyoruz ki hakim güçler tükenişlerinin son 
çırpınışını  yaşamaktadırlar. Çünkü biliyo-
ruz ki halk hareketlerinin karşısında hiç bir 
güç dayanamamıştır ve dayanarruyacaktır 
da." HADEP'e yönelik bu tutuklamalara 
bilerek veya bilmeyerek sessiz kalanlann 
da kapılarının çalınma sırası  gelecektir. Bu 
tutuklamalan şiddetle kınıyor, arkadaşları-
mızın derhal serbest bırakılmasını  ve hal-
kımızın gereken duyarlılığı  göstermesini.  
bekliyoruz." 

Sosyalistler Bıçakçı'yı  kaybetti 
ANKARA/ Roj- Sosyalist Devrim Partisi 
(SDP) Genel Başkanı  Canan Bıçakçı, Anka-
ra'da geçirdiği kalpl krizi sonucu yaşamım 
yitirdi. Bir çok alanda yaptığı  mücadele ile 
anılan Bıçakçı 'nın ölümü, sosyalist çevre-
lerde büyük üzüntü yarattı. 

Bıçakçı 'mn ölümünden sonra bir basın 
açıklaması  yapan"Geleceği Birlikte Kura-
nın" parti girişii, 1963 yılmda TİP Adana İl 
Başkanlığı  ve Genel Yönetim Kurulu üyeli-
ği yaptığı, TIP'te görev yaptığı  dönemde her 
zaman sosyalizmin bağımsızlığı, sosyalist-
lerin Çin ve Sovyetler Birliği karşısında ba-
ğımsızlıklarını  korumaları  gerektiğini sa-
vunduğu vurgulandı. Bıçakçı, bu görüşler 
çerçevesinde TIP'te oluşan aynşmada Behi-
ce Boran, Sadun Eren ve arkadaşlarının kar-
şısında M. Ali Aybar ile birlikte tavır aldı. 
TIP'in 1968 Kongresi'nde Boran ve Aren'in 

"Emek" grubu karşısında Aybar ile "Bağım-
sızlar" grubunu oluşturdu. Aybar'ın TİP'ten 
ayrılışından sonra o da ayrıldı. Sosyalist 
Devrim Partisi'nin kurucuları  arasında yer 
aldı. 1979'da SDP'nin Genel Başkanı  seçil-
di. 12 Eylül 1980'den sonra kapatılan S-
DP'yi, kapatılan partilerin yeniden açılma-
sına olanak tanıyan yasaya dayanarak 
1983'de yeniden açtı. 

Bir panelde yaptığı  konuşmadan dolayı  
tutuklandı. 3 ay hapiste kaldı. Şubat 
1987'de salıverildi ve yargılama sonunda 
beraat etti. Örgütlenmenin aşağıdan yukarı  
doğru yapılmasını  savunan Bıçakçı, bu ne-
denle son yapılan kongrede SDP'nin feshe-
dilmesini istedi. Bu doğrultuda partinin ka-
patılması  kararı  kongreden çıkınca, "Gele-
ceği Birlikte Kuralım" parti girişimi çalış-
malan içinde yer aldı. 

Mülteciler iade edilmek isteniyor 

George Orwell'in ünlü bilim kurgu romanını, romanın adı  ve kurgu yılı  olan 
1984'de okumadıysanız, şimdi okumanın tam zamanıdır. Okumuş  olsanız bile, 
bugünü düşünerek yeniden okumanızda fayda var. Okurken, belki de Orwell'in 
kastını  aşan biçimde, öngörülenlere benzer mekanizmaların kapitalist dünyada 

nasıl adım adım örüldüğünü düşünün. TC açısından ise, MGK'yı  
düşünebilirsiniz. Göreceksiniz ki, 'Okyanusya'da herşeyi denetleyen 'Big 

Brother(Büyük Birader)'in yerini MGK almış. MGK, santrallerden park işlerine 
kadar, her şeye burnunu sokar oldu. 

Dursun YAPRAK 

G
eorge Orwell adım duymuşsu-
nuzdur. Bu ad, özellikle 11 yıl 
önce pek revaçtaydı; çünkü 

1930'larda yazdığı  bir bilim kurgu 
romanmda 1984 yılını  oldukça ilginç 
biçimde tasarlamıştı. Romanının adı  
da aymydı: 1984. 

Orwell bu romanda, üç büyük dev-
lete bölünmüş  dünyanın `Okyanusya' 
parçasını  anlatıyor. Okyanusya ülke-
sinde bir 'Big Brother' (Büyük Bira-
der) var; herşeyin üzerinde ve herşeyi 
izleyen... Okyanusya duvarlarında 
Büyük Birader` in dev posterleri ve 
altında kocaman yazılar: 

"Büyük birader sizi izliyor." Bu 
hayali ülkede mutlak egemen bir par-
ti ve onun resmi ideolojisi 'İngsos', 
(İngiliz Sosyalizmi'nin kısaltılması  
olmasın?!) her yere sızmış  durumda. 
Değil muhalefet, ,"Düşmarılan nefret-
le anma saatlerrilde anlamsız bir su-
ratla oturmak bile mümkün değil. Ül-
kenin her yerine, her eve konulmuş  
ekranlardan, sevinç ve öfkeleriniz bi-
le denetleniyor, biçimlendiriliyor. 
Büyük Birader yönetimi, dile bile el 
atıyor; "Yenikonuş" diye bir dil üre-
tilmeye çalışılıyor... 

Kısacası, tam bir 'Modern' dikta-
törlük. Bilim ve teknik, diktatörlüğün 
devamının aracı  durumunda. Top-
lum, tam bir sürü. 

Aslında Orwell'in bu romanının, 
Sovyetlerin Stalin dönemini hedef al-
dığı  biliniyor. (Okyanusya'da herkes 
birbirine 'Yoldaş ' diye hitap etmek 
zorunda!) Ama roman şimdi okunun- 

ca, Orwell'in acımasız kurgularının 
kapitalist dünyada nasıl adım adım 
geliştiği; 'Big Brother' halini alan 
sermayenin toplumlan nasıl sürüleş-
tirmeye uğraştığı; Okyanusya tebası  
haline getirmeye çalıştığı, çok daha 
iyi anlaşılıyor ve gerçekte anlamını  
bu koşullarda buluyor. 

(Balzac geliyor insanın aklına. O, 
kralcıydı. Kraliyete toz kondurmak 
aklım ucuna bile gelmemişti. Fakat 
yapıtları, kralcılığa karşı  mücadele 
edenlere esin kaynağı  olageldi!) 

Orwell'i Türkiye'de 
okumak 

`1984'ü 1990'lann Türkiye' sinde 
okurken, insanın aklına MGK'nın 
gelmemesi mümkün değil. Büyük Bi-
rader Okyanusya'da herşeyi izlerken, 
Türkiye'de MGK da herşeye burnunu 
sokan bir hükümran. Aslında benzer-
lik bu kadar değil. Okyanusya'da baş-
lıca işlerden biri olan, tarihin ve anın 
çarpıtılması  da akıllara Türkiye'yi ve 
işin başındaki MGK'yı  getiriyor. 

Okyanusya'da duvarları  işgal eden 
üç "Parti slogan" var: "Savaş  barış-
tır. Özgürlük köleliktir. Bilgisizlik 
kuvvettir." Eh, MGK'nın savaşçı  po-
litikasını  "Huzur ve güven" adına 
sürdürmesi; özgürlükleri tehlikeli ve 
"'Dış  düşmanlann işini kolaylaştıra-
cak şeyler" sayması; TV programlan-
nın gerçek bilgiler içermemesini 
"tavsiye etmesi" vb. ancak bu kadar 
benzeyebilir... 

Okyanusya bir tuhaf ülke; 'Barış  
Bakanlığı ' savaşla; 'Sevgi Bakanlığı ' 
"Yasaları  ve düzeni korumak" adına  

işkence ve sessiz öldürmelerle ilgili. 
Türkiye çok mu farklı? Adı  "Güven-
lik" denen güçlerin can güvenliğinin 
tehdit kaynağı  olması; adı  "Savun-
ma" olan bakanlık odalarında habire 
saldın planları  üretilmesi az mı  ben-
ziyor Okyanusya'ya?.. 

Okyanusya hep savaşıyor. Ittifak-
ları  falan değişse de, 'milli politika' 
hep doğru, hep şaşmaz!.. Aynca, Ok-
yanusya hep muzaffer! Mesela, dev 
ekranlar günün her saatinde Okya-
nusya güçlerinin "Avrasya" güçlerini 
nasıl perişan ettiğini yineler durur. 
Türkiye çok mu farklı? Her akşam 
TV ekranlarında "Kökü kurudu..." 
haberlerini izlemiyor musunuz?.. 

"Tutuklamalar her zaman gece ya-
pılırdı. Uykudan, ansızın sarsılarak 
uyanma, omuzunuzu dürten kaba bir 
el, gözlerinize tutulan ışık, yatağını-
zın çevresinde katı  yüzlerden bir hal-
ka. Olayların büyük çoğunluğunda, 
yargılama olmaz, tutuklama gerekçe-
si gösterilmezdi. İnsanlar geceleri or-
tadan kayboluverirlerdi, o kadar... 
Böyle ortadan kaldınlanlara, yok edi-
lenlere genellikle buharlaştı  denilir-
di." 

Bilin bakalım; burası  Okyanusya 
mı, Türkiye mi?.. 

`Yerli' Big Brother: MGK 
`Bizim' Okyanusya'nın Big Brot-

her'i MGK'nın 1982 Anayasası'nda-
ki yeri şöyle: 

"MGK, devletin milli güvenlik si-
yasetinin tayini, tesbiti ve uygulan-
ması  ile ilgili kararların alınması  ve 
gerekli koordinasyonun sağlanması  

konusundaki görüşlerini Bakanlar 
Kurulu'na bildirir. 

Kurulun, devletin varlığı  ve ba-
ğımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bö-
lünmezliği, toplumun huzur ve gü-
venliğinin korunması  hususunda alın-
masmı  zorunlu gördüğü tedbirlere ait 
kararlar Bakanlar Kurulu'nca önce-
likle dikkate alınır." 

Buradan ne anlarsınız? MGK'nın, 
"Devletin varlığı  ve bağımsızlığı, ül-
kenin bütünlüğü ve bölünmezliği, 
toplumun huzur ve güvenliğinin ko-
runması  hususu" ile; yani çerçevesi 
sınırsız herşey ile ilgilenebileceğini... 
Zaten öyle de yapıyor. (1982 Anaya-
sası  öncesi, MGK, "...Bakanlar Kuru-
lu'na bildir"mezdi; "Tavsiye eder"di. 
Artık 'Bildirim!' var.) 

Herşeye burnunu sokan, 'yasal' 
olarak sokabilen denet- 
lenmek; izlenemez bile. İşte 
9.11.1983 tarih ve 2945 Sayılı  Milli 
Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği Kanu-
nu'nun hükmü: 

"MGK toplantılarında yapılan gö-
rüşmeler, MGK Genel Sekreterliği 
görevlileri tarafından usulüne uygun 
şekilde tutanakla tesbit edilir. Karar-
ların asılları  ve görüşme tutanaklan 
Genel Sekreterlik'te salclarnr. 

Tutanaklar ve görüşmeler açıkla-
namaz ve yayınlanamaz. Kararlar 
MGK'nın vereceği karara göre açık-
lanabilir veya yayınlanabilir." 

Gelelim MGK 'figi'lerine. Mühim 
konuları  zaten biliyorsunuz: Bir sa-
vaşta ölmeniz, okullarda kendisinin 
belirlediğini öğrenmeniz gerektiği, 
başka ülkelerle ilişkilerin nasıl olma-
sı  gerektiği gibi konularda MGK'nuı  
tam yetkili olduğunu zaten biliyorsu-
nuz. Ama 'Herşeyi izleyen' MGK bu; 
yetinir mi bunlarla? 

Yetinmez ve mesela, Akkuyu'da 
yapılacak nükleer santralin tüm işini 
de üzerine alar... 

Daha komik 'figi'leri de var. Bu-
nun tipik örneklerinden biri, 30 Ka-
sım 1994 MGK toplantısında yaşan-
mıştı. O toplantıda MGK, "Gelibolu 
Milli Parkı' nın geliştirilmesi için pro-
je yarışması  açılmasını" kararlaştır-
mıştı! Bu kadar değil. Aynı  toplantı-
da, "Hollanda'ya gönderilmek üzere 
Mersin'de Flamanca eğitim verecek 
İmam Hatip Lisesi açılmasını" da ka-
rar bağlanuştı!.. 

Son söz: 'Yerli' Big Brother'in 
küçük bir kusuru var: MGK, Okya-
nusya tebaası  olmayı  kabul edemeye-
cek yiğitlikteki insanlara da Big Brot-
her'lık taslamaya çalışıyor... 

sı  ile ilgili işlemi çıkartmak. Bu 
da, ancak "Pasaport imhası" ile 
mümkün!.. 

Yeni bir pasaport, sizleri bu 
dertten kurtarabiliyor. Ancak, ye-
ni bir pasaport almak her zaman 
kolay değil; eskisinin sahte işler-
de kullanılabileceği yargısı, pasa-
port polislerinde hep var. 

İşte bunun yolunu kimi gazete-
ciler buldu. İsmi bizde saklı  kimi 
yabancı  gazeteciler, buldukları  
çareyi bize şöyle anlattılar: 

"Pasaport polisine yeni bir pa-
saport talebiyle gitmenin en iyi 
yolu, pasaportunuzun işe yarama-
yacak kadar yıprandığmı  falan is-
patlamak. Yani hem pasaportu-
nuz kaybolmamış  oluyor, hem de 
yeni bir pasaporta kolayca sahip 
olabiliyorsunuz. 

Bunun da yolu çamaşır maki-
nasından geçiyor! Pasaportumuzu 
pantolon cebimize koyuyoıruz ve 
bu haliyle pantolonu çamaşır ma-
kinasma atıyoruz. Pasaportu cebi-
mizde unutmuş  oluyoruz! Böyle-
ce, pasaport yıpranıyor, yıpran-
mış  pasaportu götürüp, yeni bir 
pasaporta sahip oluyoruz ve Kıb-
rıs nedeniyle Türkiye ya da Yuna-
nistan'a gidememek derdinden 
kurtuluyoruz." 

durumunda yapabilecekleri pek 
fazla bir şeyleri olmadığını, ancak 
sonuna kadar direneceklerini 
diler. 

Öte yandan BSP Genel Başkanı  
Sadun Aren, mültecilerin durumu 
konusunda ellerinden gelen herşeyi 
yapacaklarını  belirtti. Aren, mülte-
cilerle görüştüğünü, mültecilerinin 
isteklerinin mantıklı  olduğunu söy-
ledi. Aren, "Benden BM mülteciler 
Yüksek Komitesi temsilciliğiyle 
görüşmemi istediler. Ben iade edil-
meyecekleri konusunda iyimserim. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin bu arka-
daşlara fırsat vereceğini umuyo-
rum. Suudi Arabistan'da kafaların 
kesilmeSine tepki gösterenler, bu 
insanları  bile bile ölüme göndere-
mezler" dedi. 

TC'de `Big Brother': M K 

Kıbrıs'ın iki parçasına seyahat, iki ülkeyle uğraşmak demek 

Pasaportlar meşru say yor 


