
4 ayı  aşkın bir süre 
Salihli Cezaevi'nde 
yatan Ertan Aydm, 12 
Eylül günü serbest 
bırakıldı. Karga'nm 
çizeri Ertan Aydın 4 
aylık hapislikten sonra 
çizmeye yeniden 
başlıyor. 
• Söyleşi 

ZıvırıgĞli Garıdi 
Kollarını  havaya 

kaldırmış, sokakta 
gazete satan çocuklar 
gibi şen, onlardan tek 

farkı  sevinç' ten dökülen 
göz yaşları, yetmişlik 
bir çocuk; Zıvınge'li, 

Nuseybin' li, Mardin' li 
Ape Musal.. 

• S.12'de 

TKarik atürist ateşle oynamayı  sever 

1 

PKK'nin Güney'de PDK güçlerine saldı rmasıyla başlayan 

son çatışma, hem Kürt hareketleri arası ndaki ilişki 

biçimlerini, hem de bölge ülkeleriyle girilen 

temaslar konusunu yeniden gündeme 

getirdi. Kürt örgüt ve partileri, 

böylesi çatışmalara yol açan 

anlayış  ve zeminleri 

yeniden sorguluyorlar. 

Kürt coğrafyasının 

dört ülke arası nda paylaşılmış  
olması  gerçeği, bir dizi sorun yanı nda, 

parçalardaki Kürt hareketlerinin birbirlerine ilişkin 
tavı rları  konusunu da yakı ndan etkiliyor. Genel çıkarlar 
ve her hareketin bir diğerine saygı sı  esas alı nmadıkça, 
Kürt gruplar arası  çatışma ve gerginlik, kaçını lmaz olabiliyor. 

`Banşa şans tanıyın! 
Haber Merkezi- PKK lideri Abdullah Öcalan'ın geçtiğimiz hafta DEM 
Ajans'a yaptığı  açıklamanın yankılar' sürerken, yeni ve verimli bir ateşkes 
döneminin başlayacağına dair umutlar da arttı. Öcalan'ın hükümetin istifası  
ve muhakabının henüz oluşmaması  nedeniyle ertelediği açıklanan olası  yeni 
ateşkes sürecine ilişkin Türk yetkililerin tavrının ne olacağı  merakla bekle-
nirken, Kürt ve Türk toplumunda, bu fırsatın kaçınlmaması  ve barış  adına 
değerlendirilmesi yönündeki talepler de artıyor. 

Barış  için yeni bir şans perdesinin aralanmaya başlayacağı  önümüzdeki 
günerde, Türk devlet yetkililerinin sözkonusu ateşkes adımını  "Güçsüzlüğün 
sonucu" gibi yanıltıcı  kavramlarla değerlendirmeye başamalan banşsever 
çevreleri endişeye sürüklerken, yeni süreçte inisiyatifin bizzat halk kitleleri-
nin elinde olması  gereği ve barış  olanağının kitlesel dayatma ile değerlendi-
rilmesinin önemi de vurgulanıyor. 

Yeni süreçte, barış  olanağını  görmezden gelebilecek devlete karşı, "Yeter 
bu kadar kan!.. Çocuklarımızın kanları  üzerinden ihtiraslannızı  gerçekleşti-
remezsiniz!.. Daha çok özgürlük, daha çok banş!.." haylunşlannin artması  
bekleniyor. Uzatı lması  beklenen barış  elinin itilmesinin ise, her iki halkın 
acılarını  daha büyük boyutlara çıkarmak anlamına geleceği ifade ediliyor. 

F 

Utançları yla gittiler... 

T arih onları  karanlık bir diktatörlüğün bir dönem figü-
ranları  olarak yazacaktır. Arkalarında binlerce cinayet, 
işkence vakası, yüzlerce anti-demokratik uygulama bı -

rakıp, tarihin karanlı k sayfalarına gömüldüler. Oylesine la-
netlendiler ki, yaşamları  boyunca yüzlerindeki kı zarma hiç 
silinmeyecek. Onlar bu coğrafyada yaşayan halklar için kö-
tülüğün sembolü olarak hatı rlanacaklar. Binlerce çocuk için 
ana baba katili; on binlerce Kürt için ülkelerini harabeye çe-
viren barbarlar olarak hatırlanacaklar. Savaş  bezirganlarının 
maşası, özgürlüğün can düşmanları  olarak belleklerde kala-
caklar. 

Evet DYP-CHP hükümetinden söz ediyoruz. Ekim 1991 
seçimlerinden sonra iş  başına geldiklerinde yüzlerce vaad-
lerde bulundular. Kürt realitesini tanı dı klarını  ilan edip, Kürt-
lerin özgürlük istemlerine yanıt verecekleri sözünü verdiler. 
Sonuç, binlerce cinayet, onbinlerce işkence vakası  ve baştan 
başa yakı lmış, yı kı lmış  köyler ve ormanlar. Yerlerinden yurt-
larından sürülmüş  yüzbinlerce insan, tertemiz oylarla seçi-
len meşru temsilcilere onlarca yı llık hapis cezası  verip zin-
danlara atmalar... 

Gazeteciler, aydınlar tek tek öldürüldü. Işkence gördü ve 
zindanlara atı ldı . Türk ve Kürt halkları  arasındaki kardeşlik 
ilişkisi koyu bir düşmanlığa çevrildi. Her köye bir karakol, 
bir hapishane kurup tüm coğrafyayı  koca bir hapishaneye 
çevirdiler. 

Çalışanları n durumunu iyileştireceklerini, işsizlere iş, 
muhtaca aş  vereceklerini vaadettiler. Sonuç, ekmeğe muhtaç 
çalışan yığınlar, sayı ları na milyonlarca yenisi eklenmiş  işsiz-
ler ordusu oldu. Konut sorununa kesin ve acil çözümler ge-
tireceklerini söylediler. Sonuçta ise insanların evleri başları -
na yı kı ldı . Büyük şehirlerde çadı rkentler kuruldu. Ve dünya-
nın en büyük konut sorunu yaratı ldı . 

Demokratikleşme konusunda büyük büyük laflar ettiler. 
Savaş  bezirganlarının emireri olmaktan öte hiçbir çözüm 
üretemediler. Gençlikten kadın sorunlarına, uyuşturucudari 
fuhuşa, tarihin en problemli toplumsal sorunlarını  geride bı -
rakıp, tarihin karanlı k sayfalarına geçtiler. 

Olumlu bir yanlarından söz edilecekse, o da bu sistem 
içinde hiç bir soruna çözüm getirilemeyeceğini ispatlamış  
olmaları dır. Kürdü ile Türkü ile milyonlarca emekçi, sorun-
larının çözümü için artık başka tarafa bakı yorlar. Koalisyon 
icraatı, düzenden kopuşun silinmez tohumlarını  ekti halkla-
rı n bilinçlerine... 

OZUR 

15. sayım= 1. eayfasındeld resim kınşıldığı  Için 
olcuyuoulanmaden Özür 

YKP Genel %elam 
Durdulan, gazeternizeNinns'ı  
stldleyen son sürece 
değedendmıelerld *Mete. 

Reeml Idıolopnin hezmedemedğl gffint0. 

Yıl: 1 Sayı: 16 23 Eylül 1995 4.4~ daese.ıı  '<yr" 94.5ete.24 30.000 TL. Yurtdışı  3 DM (KDV dahil) 
11111111~~~ 

PKK 'nin PDK'ye saldırısı, Kürt ulusal güçleri arası  ilişkiler sorununu yeniden gündeme getirdi 

Yeter! 
PKK'nin PDK'ye saldırısına Kürt 
çevrelerinin tepkileri sürerken, 
dört parçadaki Kürt ulusal güçleri 

arasındaki ilişki yeniden sorgulanmaya 
başlandı. Bölünmüşlüğün ve bölenlerle 
ilişkilerin bu çatışmalara zemin hazırladığı  
vurgıllanırken, tüm ilişki ve politikaların 
başına genel ülke çıkarlannın alınması  
gereği de daha sık dile getirildi. Konu ile 
ilgili olarak, KSBP, KKP, PSK, KDP-Bakur, 
Suriye Kürt Sol Partisi, Isveç Kürdistan 
Dernekleri Federasyonu ve Kürtlerin Insan 
Haklari Için İsveç Komitesi'nin 
değerlendirmelerini aldık. 

Kürdistan. Sosyalist Birlik 
Platformu: Deneyimler, 
Kürdistanlı  güçlerin, aralanndaki 

sorunlarını  çatışma ve saldırı  ile 
çözemeyeceklerini ortaya koymuştur. 
Kürdistan Komünist Partisi: Kürdistan 
sorunları  başka güçlere havale edilemez; 
bö le olduLl

y
cl
a
l
b
ç:tışma engellenemez. 

K  Partisi: Saldırı, 
PKK-PSK Protokolü'ndeki ilkeleri 
ihlal ediyor. 
Suriye Kürt Sol Partisi: Kürtlerin ortak bir 
stratejiye sahip olmamaları, çok üzücüdür. 

• alVde 

Buca Cezaevi'nde katliam! 
Buca Kapalı  Ceza ve Tutukevi'nde, 
10 gündür sayım vermeyen 
tutsaklara asker saldırdı. Çıkan 
olaylarda gazetemiz baskıya 
hazırlandığı  sırada 7 tutsağın 
öldürüldüğü öğrenildi. Ölü 
sayısının artmasından endişe 
edilirken şehit tutsaklardan ismi 
belirlenenlerin Turhan Kılınç, 
Mesut Avcı, Yusuf Dağ  ve Uğur 
Sanaslan olduğu bildirildi. 
Yaralanan 15'i ağır 45 tutsak 
Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 15 
asker ise Bozyaka SSK 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı  
tutsakların çoğunun beyin 
travması  geçirdiği, bu nedenle ölü 
sayısının her an artabileceği 
bildirildi. 

• SYte 

Dublin fiyaskosu ve PKK'nin ateşkes girişimi Türkiye'yi sarsıyor 

Türkiye Talabani'ye yaklaşıyor 
• Türkiye, Dublin'deki 

görüşmeleri tıkayan YNK 
lideri Talabani'yle uzlaşma 
yola= arıyor. Dışişieri'nde 
adının açıklanmasını  
istemeyen bir yetkili şöyle 
dedi: "Türkiye ateşkes 
önerisiyle zorda kaldı. Çünkü 
Talabani'nin politik 
kaypaklığı  ve ABD'nin 
hazırladığı  entrikanın ortasma 
düştü. Türkiye'nin bu 
aşamada yapacağı  tekşey, 
ateşkese yanıt vermek yerine 
Talabani'yi kazanmak 
olacaktır. Çünkü Dublin 
Türkiye için tam bir şok oldu" 

• S5de 

Grev sevmeyen 
sendikalar 
artıyor s. 4'de 

EMIİ: Bizi 
aydınlatan ışık 
Doğu'dan 
yükselsin S. 5'de 

`Medya, 
Roth'un 
bürosuna 
önyargılı' S. 5'de 

AB'ain doğu 
sınırı  neresi 
olacak? S. 6'da 

Xoybün: 
Hewldana 
kongreyek 
neteweyi RJ 

Ruhi Su: 
~kalede 
çiceklenlyorum 

S.9'da 

İ
PDS'li Alman 

arlamenter: 
nsan hakları  

sağlanmah
s. irde 

 

Kürt 
kadınlanna 
Pekin'de ilgi 
büyüktü S. 12'de 

Haber Merkezi- Oslo Üniversite-
si'ne bağlı  Norveç İnsan Hakları  
Enstitüsü'nün düzenlediği ulusla-
rarası  toplantıya katılmama kararı  
alan kimi Kürt çevreleri, kararları-
nı  yeniden değiştirdiler ve 'Semi-
neee katı lacaklarını  açıkladılar. 
Norveç Dışişleri Bakanlığı 'nın 
desteğiyle 22-25 Eylül'de Oslo'da 
düzenlenen "Kürt gruplarının yer-
leşik olduğu Türkiye, Irak, Iran ve 
Suriye'deki Insan Hakları  Ulusla-
rarası  Semineri"ne davetli olduk-
ları  halde daha önce katılmayacak-
larını  açıklayan Sürgünde Kürt 
Parlamentosu mensupları  ile HA-
DEP yetkilileri, geçtiğimiz hafta 
kararlarını  değiştirerek toplantıya 
katılma kararı  aldılar. Bu arada, 
sözkonusu kurumlardan toplantıya 
katılacak isimler bakımından, ilk 
davet listesine göre kimi değişik-
likler yaşandığı  da dikkati çekti. 

Toplantıya davet edilen fakat 
katılmayacaldan öğrenilen hükü-
mete yakın isimler ile ordu men-
suplarının ise kararlannı  değiştir- 

medikleri öğrenildi. 
Toplantıya SKP'den Yaşar Ka-

ya, Mahmut Kılınç ve Ali Akba-
ba'nın katı lacağı  bildirilirken, 
HADEP'ten Murat Bozlak ile Ke-
mal Parlak'ın katılacakları  öğre-
nildi. Bu arada, bağımsız parla-
menter Abdülmelik Fırat'ın da ka-
tılmama karanndan vazgeçtiği ve 
toplantıya gideceği, alınan haber-
ler arasında. 

Öte yandan, son günlere doğru 
toplantıya ERNK'nın da katılmak 
istediği duyumlar' alındı. Kimi 
gözlemciler, toplantıya katılma 
konusunda son hafta ortaya çıkan 
kimi eğilimler ile PKK'nin atacağı  
söylenen 'Yeni adımlar' arasında 
paralellikler kuruyorlar. 

Bu arada toplantı  organizasyo-
nu adına Asbjorn Eide imzasıyla 
Türkiye katılimcılanna gönderilen 
yazıda, "Çağrı lılann bir örgü-
tün/organizasyonun ya da partinin 
temsilcileri sıfatıyla değil, kişisel 
kapasiteleri ile davet edilmiş  ol-
dukları" yeniden hatırlatıldı. 

Adanın umudu 
Avrupa Birliği'nde 

Kıbrıs'ta çözümsüzlük, 
Rum kesiminin tüm Kıbrıs 
adına Avrupa Birliği 
üyeliğine girmesi ve 
Türkiye'nin, aralarında 
Kıbrıs'ın da olacağı  AB ile 
GB anlaşması  yapması  
nedeniyle, yeni bir sürece 
giriyor. Her iki olay, 
Kıbrıs'ta federal bir yapıyı  
zorunlu kılıyor. Kıbrıshlar 
AB olgusunu bu zeminde 
tarhşıyorlar. Konuyla ilgili 
olarak, Denktaş  ekibinin 
"Hain"likle suçladığı  Yeni 
Kıbrıs Partisi Genel Başkanı  
Alpay Durduran'la 
görüştük. • S.61/41a 

`Sorun, bu ülkeyi yönetenlerde' 
'Tomris Özden 
Olayı'nın diğer 
kahramanı  ve 
şehit gerilla 
Xebat'ın ablası  
Emine Duman, 
gazetemize 
yaptığı  
açıklamada 
"karanlık güçler 
barışa 
tahammülsüz" 
dedi. • SYte 

Koalisyon I söküldü 
Demirel-İnönü ile başlayan koalisyon dönemi, 
Deniz Baykal'ın seçime yakın dönemde CHP'ye 
güç katma isteği nedeni ile sona erdi. Savaşı  
'sosyaldemokratlar'la yürütme kolaylığının 
'sosyaldemokratlar'ı  tüketme noktasına 
ulaştırması  gibi bir kaçınılmaz paradoks, 
koalisyon bilançosunun bariz yönü oldu. • S.11'de 

`Oslo durağı' 
bir boş, bir dolu! 
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BAŞSAĞLIĞI 
DDKO kurucuları ndan 

yurtsever 
devrimci insan 

Yumini BUDAK'ı n 
vefatı ndan dolayı  

ailesine ve halkı mı za 
başsağlığı  diliyoruz. 

KOMAL Yayınevi ve Stedca Ragarl 
Dergisi çalışanlan 

Hüseyin 
MorsOmbül 
18 Eylül 1980 tarihinde 

Bingöl'de sömürgeci güçlerin 
işkencehanelerinde ser verip 

sır vermediği için Murat 
nehrinde 

kaybettirilerek şahadete erişti. 
Anı sı  mücadelemizde yaşıyor. 

Cezaevlednde Sosyalist Birlik Platförmu tutsaldan 

BAŞSAĞLIĞI 
DDKO kurucuları ndan yurtsever 
devrimci insan Yuminl BUDAK 

vefat etmiştir. Ailesine ve halkı mı za 
başsağlığı  diliyoruz. Anı sı  

mücadelemizde yaşayacak. 

Gazetesi Yayın Kurulu 
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KSBP program taslağına dair 
Kendisini yalnızca gelişmelere endeksli bir muhalefet hareketi 

olarak değerlendiren bir parti için, böyle bir çabaya girişmek, devrimin 
stratejisine ve taktiklerine ilişkin, önceden çözümler getirmek, kendisini 

bunlara angaje etmek gereksiz olabilir. O, gelişen "koşullara uygun olarak", 
pekala şu veya bu yönteme başvurabilir, şu ya da 

bu aracı  geliştirebilir. 

Miro HOÇVANLI 

Kaç aydır, KSBP program tas-
lağını  edinmek için uğraşıp 
duruyorum. Bir türlü elime 

geçmedi. Taslağın sosyalist basındaki 
özetini okuduğum anda, kapsamlı  bir 
şekilde tartışma gereği duydum. El-
bette, sağlıklı  bir tartışma, taslağın 
aslı  üzerinde yapılabilirdi. Aylardır 
beklememin nedeni bu. 

Ne varlci, artık, taslağın elime ge-
çeceğine dair umudum kalmadı. Ayrı-
ca, tartışmalar da bir hayli ilerlemiş  
bulunuyor. Önümüzdeki günlerde, 
tartışma süreci yeni bir seyir kazana-
bilir. Dolayısıyla, tartışmanın önemli 
bir aşamasını  kaçırmak gibi bir tehli-
ke de sözkonusu. Durum böyle olun-
ca, tartışmaya mecburen taslağın öze-
ti üzerinden katılacağım. Nispeten, 
bilgilendirici bir özet, M. Güneşi'nin 
63. sayısında çıktı. Ona dayanarak 
katılıyorum tartışmaya. Ne derece 
sağlıklı  olacak, bilemiyorum. Öne 
sürdüklerimde dayanaksız noktalar 
olursa, ilgili arkadaşların hoşgörü ile 
karşılamalannı  diliyorum. 

Parlamenter sistem mi? 
Taslakta, beni en fazla rahatsız e-

den, partinin, "çoğulcu, demokratik 
parlamenter sistemi esas alacağım" 
belirten ibaredir. Parlamenter sistem, 
burjuva sınıfın siyasal sistemidir. 
Onun, sosyalist sistemle de bağdaşa-
bileceğine, sosyalist ideoloji ile ba-
ğıntılı  olabileceğine dair hiçbir bilim-
sel kanıt getirilemez. Yüzyılımız bo-
yunca, sosyal-demokrat partiler, 
60'11-70% yıllarda da, "Avrupa ko-
münizmi" partileri, bu türden savlar 
ileri stinnüşlerdir. Fakat, bunlar kuru 
savlar olmaktan öteye gidememiştir. 
Şimdi de, bu sistemi öneren arka-

daşların, onu sosyalist ideoloji ile 
bağdaştıran herhangi bir bilimsel ka-
nıt getirebileceklerini sanmıyorum. 
Ama ben, parlamenter sistemin, kapi-
talist siyasallığın ruhu olduğunu, o-
nun ancak burjuva toplumsallık için-
de ve burjuva sınıf elinde hayat bula-
bildiğini ortaya koyacağım. Ayrıca, 
ulusal-demokratik toplumda, sosya-
listlerin, siyasOl alanı  nasıl kurmalan 
gerektiğine, yani, bizim siyasal siste-
mimizin nasıl olması  gerektiğine dair 
görüşlerimi de sunacağım. Konuyu, 
arzu eden arkadaşlarla, derinlikli bir 
şekilde tartışmaya da hazırım. 

Elbette, ulusal-demokratik top-
lum, tarihsel olarak, kapitalist top-
lumsal aşamaya dahildir. Fakat, sos-
yalistler bu dönemi burjuvaea değer-
lendirmek zorunda değildirler. Onlar, 
demokratik devrimi olduğu gibi, de-
mokratik-toplumsal iktidarı  da, "pro-
letaryanın tarihsel hareketi" ile bağın-
tısı  içinde karşılamayı, varlıklarının 
nedeni olarak görürler. Gerek bu ba-
ğıntıdan, gerekse de tarihsel olgular-
dan çıkan sonuç şu ki; bu iktidar, 
"parlamenter sisteme" değil, ancak 
"halk meclisleri" sistemine dayanır-
sa, gerçekte devrimci ve demokratik 
bir nitelik taşıyabilir. 

Mücadele anlayışı  
Taslakta, benim açımdan rahatsız 

edici olan sözünü ettiğim ibare ol- 
makla birlikte, tartışmada öncelikli 
sırayı  tutan, "mücadele biçimine" 
ilişkin tesbittir. Zira, bu daha yakıcı  
biçimde güncel pratiğin konusudur. 

M. Güneşi'nin 63. sayısında, mü-
cadele biçimine ilişkin olarak taslak-
ta aktarılan paragraf şu: "Partimiz, 
... nin geleneksel inkar ve imha poli-
tikaları  ve ülkemiz üzerindeki sömüi-
geci egemenliği devam ettiği sürece, 
silahlı  mücadele dahil tüm siyasal 
mücadele araçlarının kullanılmasının 
gerekliliği ve meşruluğuna inamr. Bu 
nedenle koşullara uygun olarak mü-
cadelemizin gerektirdiği tüm araç ve 
yöntemlerin; siyasi ve demokratik, 
legal ve illegal, silahlı  ve silahsız, bir 
bütünlük içinde kullanılmasını  başa-
rının önkoşulu sayar." 

Konuyla ilgili olarak söylenenle-
rin hepsi bu kadar mı  acaba? Şayet,  

bu kadarla parti doğrultusuz bırakıl-
mış  demektir. Bu metinde, "mücade-
le stratejisine", onun "temel taktikle-
rine" ilişkin, hiçbir öneri, hiçbir tesbit 
yok. 

Burada, ideolojik düzlemin konu-
su halinde, iki belirleme yapılıyor. İl-
ki, sosyalistlerin mücadele sorunun-
daki ilkesel yaklaşımını  sergiliyor. 

Bilindiği üzere, bazı  siyasal alum-
lar, kendilerini mücadelenin yalnızca, 
belirli kanallanna, belirli biçiınlerine 
kilitlerler; öteki kanal ve biçimleri, 
çeşitli saik ve kaygılarla, dışlarlar ya 
da ihmal ederler. Bunlar düzenden ne 
derece ve hangi ölçülerle koptuldan 
ile bağıntılı  olarak, sağ-pasifist yöne-
limler de olabilir, sol-radikal yöne-
limler de... Sosyalistler ise, düzenden 
tam ve derinlikli bir kopuşu sağlamış-
lardır. Onların düzene bağlı  bir kaygı-
sı, bir açmazı, bir çekincesi 

'
oktur. 

Dolayısıyla, koşulların ihtiyaç haline 
getirdiği her mücadele biçimine var-
dırlar ve her ölçüye kendilerini kat-
maktan, kendilerini adamaktan geri 
durmazlar. Metin, bunu söylüyor. 
Doğrudur. 

Ikincisi; metin, ülkemizdeki siya-
sal zeminin bir tanımını, bir tasvirini 
yapıyor. Bu zeminin, SM'de dahil bü-
tün mücadele biçimlerini kaldırabil-
diğini vurguluyor ve bunların hepsi-
nin de gerekli ve meşru olduğunu be-
lirtiyor. Bu da, siyasal gerçekliğimi-
ze, ideolojik olarak doğru bir yaldaşı-
mı  ifade ediyor. 

Program delegasyonunun, bu doğ-
ru perspektiflerden hareketle bize, 
devrimimizin nasıl bir strateji üzerin-
de belirginleşeceğini, hangi temel 
taktikler etrafında gelişeceğini de 
sunması  gerekirdi. Delegasyon, bunu 
unutmuş  mu, yoksa bundan özellikle 
imtina mı  etmiş, bunu bilmiyoruz. 

Kendisini yalnızca gelişmelere en-
deksli bir muhalefet hareketi olarak 
değerlendiren bir parti için, böyle bir 
çabaya girişmek, derrimin stratejisi-
ne ve taktiklerine ilişkin, önceden çö-
zümler getirmek, kendisini bunlara 
angaje etmek gereksiz olabilir. O, ge-
lişen "koşullara uygun olarak", peka-
la şu veya bu yönteme başvurabilir, 
şu ya da bu aracı  geliştirebilir. 

Diğer yanda, iktidarı  ve kurtuluşu, 
sadece bir fantazma içinde düşünen 
bir parti bakımından da, böyle yoru-
cu, ciddi ve de boyutları  belirginleş-
tikçe ürküntü veren, bir çalışma ge-
reksiz ve can sducıdır. O ister ki, ne 
yaptığı  ve nereye vardığı  muhasebesi 
ile karşılaşmadan (zira, öntesbitler 
hareketi muhasebe ile karşı  karşıya 
bırakır,) her gün, özgürce, "iktidar", 
"kurtuluş", "mücadele", "ilerleme" 
vb. kavramlar üzerinde ahlcam kes-
meye devam etsin. 

Ama, iktidarı  ve kurtuluşu gerçek-
leştirme iddiası  ciddi olan bir parti 
oraya hangi yol ve araçlar üzerinden 
ulaşacağına dair çözümleri de ortaya 
getirmek zorundadır. insanoğlunun, 
bu tarz bir çözümlemeyi içermeyen 
bir edimsel faaliyeti düşünülemez za-
ten. Şayet ben, ağacın dalındaki mey-
veyi elde etmek istiyorsam, ona ulaş-
mak için kullanacağım yöntem ve 
araçları  da, beni pratiğe geçirecek 
denli belirlemek zorundayım. Ama 
ben, "tüm araç ve yöntemleri deneye-
bilirim" diye ağacın altında dans et-
meye devam edersem, hiç meyve ge-
lip ağzıma düşer mi?.. 

Parti, rejimi sarsacak, giderek çö-
kertecek ve tasfiye edecek kuvvetleri 
esas olarak hangi araçlar üzerinde dü-
şünüyor? Onları, nereye yerieştire-
cek, nasıl mevzilendirecek, nasıl ge-
liştirecek? Parti, hazırlıklarını  hangi 
strateji ve taktiklerle bağıntı  içinde 
yürütecek? Dolayısıyla, bugün elin-
deki güçlerin dağılumnı  nasıl yapa-
cak? Partinin "kafasında" bir plan, bir 
proje var mı? Kitleler bunu öğrenmek 
ister. 

Kitleler, yalnızca, partinin diğer 
programatik hedeflerinin değil, stra-
tejisi ve taktiklerinin de birleşilebilir 
olup olmadığını  görmek, hatta sına-
mak isteyeceklerdir. 

Sonra, "strateji" gibi, "t:.nel tak-
tikler" gibi, en önemli programatik il-
kelerden yoksun olarak, kadrolar na-
sıl yönlerini tayin edecek, çalışmala-
rını  hangi ilkey bağlı  olarak yürüte-
cek? Örneğin, taslak, birkaç satır yu-
karıda, "... devriminin temel yığınsal 
güçleri, işçi sınıfı  ve yoksul köylü-
lüktür" diyor. Peki, parti, yoksul köy-
lülüğü hangi mücadele stratejisi ile 
bağıntı  içinde değerlendiriyor? Onla-
rı, küçük üreticilerin ürün-fiyat talep-
leri veya topraksız kitlelerin toprak 
talepleri etrafında, direniş  ve gösteri-
lere mi sevk edecek, yoksa SM ile ba-
ğıntı  içinde mi değerlendirecek? işçi 
sınıfının, "üretimden gelen gücünü 
mü" önde tutacak, yoksa başkaldın-
lardaki ve sokak savaşlanndaki yerini 
mi gözetecek? 

Elbette, bu türden aynntılann bir 
programda yer alması  zorunlu değil-
dir. Fakat, bu vb. noktalardaki yakla-
şımların ve anlayışlann partinin "mü-
cadele stratejisi" ile bağınh içinde şe-
killendiği de bilinmelidir. Kadrolar, 
şayet belirli bir stratejik ilkeye bağlı  
olarak konumlanmamışsa, her yerde, 
yasal alan da dahil,, bütün cephelerde 
yönsüzlüğe ve anarşiye sürüklenmek-
ten kurtulamazlar. 

Strateji sorunu 
Delegasyonun, sorunu getirip ide-

olojik düzlemin içinde bırakmama, 
daha ileriye gidememiş  olmasına şa-
şıyorum doğrusu. 

Oysa, bir yanda rejimin tarihsel 
yapılanması, doğrultusu ve mevzilen-
me biçimi, diğer yanda ise, ülkemizin 
tarihsel hareketinin seyri, toplumsal 
kategorik bileşimi, demografik duru-
mu, nüfus hareketleri, coğrafi koşul-
ları, kurtuluş  hareketimizin gelenek-
leri ve birikimleri, elbette bugünkü 
savaşın gidişatı , ek olarak, devrimi-
mizin bölge ve uluslararası  güç ilişki-
leri içindeki yeri ve olanakları  gözö-
nünde bulundurularak, mücadele bi-
çimine ilişkin bir senteze gidilebilir, 
bir strateji belirlenebilirdi. 

Konuyu, kapsamlı  biçimde ele al-
maya ne mevcut konumum elveriyor, 
ne de Roj' un sayfaları. Fakat, bir 
perspektif babında, şöyle bir tablo 
resmetmek mümkün. 1. Devrimin 
ana ve öncü güçlerini barındıran sos-
yalist hareketin gelişimini güvenceye 
kavuşturan, yeraltında ve SM etrafın-
da kurulmuş  bir "temel alan", 2. Bu 
temel alandan beslenen ve duruma 
göre onun eylem tarzı  ile birleşen, 
duruma göre ondan özerkleşip özgün 
eylem ve etkinlikler geliştirebilen bir 
yarı-yasal (açık) "kitle hareketi ala-
nı", 3. Gelişmeler elverdikçe, ikinci 
alanı  örten ve kapsayan, fakat gerek-
tiğinde siyasal olarak değil de, ko-
numlanma ve çalışma tarzı  itibarıyla 
ondan özerkleşmesini de bilen bir 
"yasal kurum ve kuruluşlar alanı", 
stratejinin başlıca bileşenleri olarak 
belirlenebilir. 

4. Şehir-kır bağlaşıklığı  içinde, 
SM'de kırsal alan esastır. Kırlar, 
SB 'lerin tabyası  durumundadır. 5. İs-
ter, kademeli reformlar yolunu izle-
sin, ister topyekün saldırı  ve direniş  
üzerinde ilerlesin, kurtuluş  hareketi-
nin gelişme şansı  "ulusal ordulaşma" 
düzeyi ile bağıntılıdır. Bu, hareketin 
gelişiminde ana eksen durumundadır. 
Dolayısıyla, bu düzeyi stratejik mev-
zilenme olarak gözetmeyen onun tak-
tik planlarını  geliştirmeyen ve prati-
ğine girmeyen bir yapının, son tahlil-
de, yaşama şansı  bile yoktur. Meğer 
ki, o kendini sistemin ve rejimin re-
formist (?) açıhmlanna ve , icazetine 
endekslemiş  olmasın... 

Aslında, burada yeni ve orijinal bir 
strateji tesbit ediyor değilim. Bu, za-
ten devrimci literatürde "halk savaşı" 
stratejisi olarak bilinmektedir. Sosya-
list hareket, bu modelin yabancısı  da 
değildir. Her bir yapı, onu değişik 
versiyonlar halinde, bileşimlerine ve 
taktiksel aşamalanna ilişkin farklı  
yaklaşımlar içinde benimsemiş, hatta 
bazı  pratik adımlarını  da geliştirmiş-
tir. 

Ayrıca, yukarıdaki tabloyu, bir re-
çete, bir dogma halinde sunduğum 
sanılmasın. Bu, bir stratejik modeldir. 
Örneğin, gelişmenin bir döneminde 
yasal kurum ve kuruluşlar alanındaki 
etkinlik hayatiyet kazanabilir. Veya 
devrimimizde, kitlesel eylemlilik ala-
nının esas alınacağı  bir moment do-
ğabilir. 

Ama bunlar başlıbaşına gelişmeler 
olarak değerlendirilemezler; belirli 
bir stratejik modelle, hareketle, ba-
ğıntı  içinde anlam kazamrlar. Hangi 
stratejik sistem içinde geliştikleri, 
hangi stratejik çizgi üzerinde serpil-
diklerine bağlı  olarak mevzi kazanır-
lar, politik bir değer alırlar ve devri-
mi, ulusal ve toplumsal ilerlemeyi an-
lamlandırırlar. 

Dolayısıyla, bu stratejik model 
bağlamında, içinde bulunduğumuz 
momentte, hangi taktiksel süreçlerin 
öne çıkarılacak'', onun hangi bileşen-
lerine ağırlık verileceği tartışmaya 
açıktır. Platform ve giderek parti, de-
rinlikli bir tartışma sonucu, bunları  
pekala formüle edebilir. 

Sonra, bu modeli bir tabu olarak 
gördüğüm de sanılmasın. Devrimi-
miz, günün birinde, bu modelin ge-
çersizleşeceği, yeni bir modelin ihti-
yaç halinde belireceği bir "tarihsel 
konjonktüre" de girebilir. 

O zaman, parti elbette, durumu de-
ğerlendirip yeni stratejisini belirleye- 
cektir. Ama, bugün halk savaşı  strate- 
jisinin artık geçersiz hale geldiği, 
içinde bulunduğumuz "tarihsel kon- 
jonktürün" ihtiyaçlarını  karşılayama- 
dığı  iddia edilebilir mi? Bu iddiada 
olan arkadaşlar varsa, görüşlerini aç- 
sınlar, tartışalım. Tabii, bilimsel yak-
laşımlar olmalı . Yoksa, "modası  geç-
miş", "yeni dünya düzeninin koşulla-
rı" vb. söylemler ciddiye alınamaz. 
Tartışma ülke verilerine dayanmalı . 

Stratejik modeller 
Zaman zaman, politik mücadele-

nin askeri mücadelenin alternatifi ha-
linde anlaşıldığını  ve yansıtıldığım 
görüyoruz. Bu yanlıştır. Askeri mü-
cadele, politik mücadelenin bir alter-
natifi değil, onun bir biçimidir. ille 
de, "askeri mücadele" kavramının bir 
alternatifi düşünülecekse, bu, "sivil 
mücadele" kavramı  olabilir. H. Yolcu 
arkadaş, bu kavramları, Roj 12'de, 
politik eıkiıi14in hem birbirini ta-
marnlarci, hem de birbirine alterna-
tif biçinıleri halinde, yerli yerine kul-
lanmış. 

Bu kavramları  açmamın sebebi şu, 
acaba, bazı  arkadaşlar, kurtuluş  yo-
lunda, "sivil kampanyalar ve direniş-
ler" stratejisini esas almayı  mı  uygun 
buluyorlar? Gerçi, ülkemizin tarihi, 
hangi stratejinin gerçekçi ve zorunlu 
olduğuna dair yeterince veri sunuyor. 
Yine de, bazı  arkadaşlar -olabilir ki,-
stratejik olarak, bir "sivil kampanya-
lar ve direnişler" konjonktürüne" gir-
diğimizi ya da evrildiğimizi, iddia 
ediyorlarsa, verilerini sunsunlar onu 
da tartışalım. Sorunları  boğuntuya 
getirip birbirimizi ara yerde tıkayaca-
ğımıza, açıkça tartışalım, bir senteze 
ya da sonuça ulaşahm. Bu daha sağ-
lıklı  ve ülkemiz için daha yararlı  olur. 

Politik mücadelede bir üçüncü 
strateji de, düzenin meşru politik ze-
min ve kanallannda güç biriktirerek 
ilerlemeyi esas almaktır. 

Buna da, devrimci literatürde, ge-
nellikle, "parlamenter mücadele yo-
lu" deniliyor. Tabii, bu strateji de, ül-
kelerin koşullanno.göre, farklı  biçim-
ler kazanabiliyor. Ulkemizde, bu yola 
girmiş  yapılar olarak, PSK ve TKDP 
biliniyor. 

Politik iktidar -ya da kurtuluş- mü-
cadelesinin başlıca stratejileri bunlar-
dır. Parti, bunlardan birini ana eksen 
olarak belirlemek zorundadır. Bilin-
melidir ki, mücadelenin bütün araç ve 
biçimleri, bu ana eksenler -temel stra-
tejiler- etrafında anlam kazanır, ihti-
yaç halinde belirir, yerleri ve ağırlık-
ları  açığa çıkar. 

Delegasyonumuz, "SM dahil bü-
tün mücadele biçimlerini" kabul et-
miş  olmakla, bir strateji belirlemiş  ol-
muyor. Örneğin, "parlamenter müca-
dele yolunda"da, "SM dahil, bütün 
mücadele biçimlerine" başvurmak 
zorunluluğu doğabilir. Ama, o hare-
ket bunları  başka bir yolda değil, yal-
nızca, parlamenter yolda kendisini 
tahkim etmek için kullanır. Bunun 
çokça örnekleri yaşanmıştır ve yaşa- 

nıyor da. 

Ortada kalmak 
Doğrusu şu ki; delegasyonun bizi 

getirip bıraktığı  yerde iki yol açılıyor: 
Biri, alan birimlerinin, birleşik bir ha-
reket planından yoksun olarak etkin-
lik geliştirdikleri, giderek kendi ba-
ğımsız eksenlerine kapandıklan, hem 
yapısal hem de etkinlik yönü itibarıy-
la bütünsel hareketten farklılaştıldan 
ve koptuklan, sonuçta, artık bir siya-
sal programın ögeleri olmaktan çık-
tıkları  felaket yolu. 

Tabii, bu felaket, ancak hareketin 
serpilme imkanı  bulduğu koşullarda 
sözkonusu olabilir. Yoksa, serpilme 
kudretinin ve olanaklarının çok sınır-
lı  olduğu durumda, hareketi bekleye-
cek olan birimlerinin, ilk birkaç ham-
lede takattan düştükleri ve kendi için-
de tasfiyeye uğradıkları  bir hezimet-
tir. 

Öbür yol ise, bir "negatif muhale-
fet yolu" olabilir. Burada, birimler 
merkeze tabiyetlerini sürdürdükçe, 
birleşik hareket düzenini koruyacak-
lardır. Fakat, hemen her adında ve 
monette, merkezden gelecek emir ve 
talimatları  beklemenin ve uygulama-
nın ötesinde, ilkesel bir politik yaratı-
cılığa ve inisiyatife sahip değildirler. 
Merkezin de, yalnızca güncel geliş-
meleri karşılayan bir politik etkinlik 
içinde olduğu düşünüldüğünde; hare-
ketin, "negatif muhalefet" çizgisini 
aşamayacağı  ortaya çıkar. 

Oysa, partinin bütün birimlerinin 
bir stratejik çizgi üzerinde birleştiği 
ve merkezileştiği, ama özgül etkinlik 
alanlarında, özerkleştiği, "çeşitlendi-
ği" ve "sürekli yenilendiği" bir hare- 
ket düzeni, DEVRIMCI ve ATILIM-
CI olmanın gereğidir; tarihsel dönüş  -
türkü olmanın gereğidir. 

Delegasyon bizi niye böyle orta 
yerde bırakıyor. Elimizde dört-beş  
yapının yirmi yıllık birikimi var. Ay-
rıca, ülkemizde, özellikle son on yıl-
da yaşananlar teorik spekülasyonlara 
yer bırakmayacak denli durumu net-
leştirmiştir, sosyalist harekete, daha 
zengin, daha kapsamlı  ve daha pro-
fesyonelce yaldaşımlar getirme imka-
nı  vermiştir. Sonra, bizim de, her biri 
bir geçit başında vurulmuş, Sofileri-
miz, Azadlanmız, Urfanlanmız, Ka-
merlerimiz ve Hüseyinlerimiz var. 

Daha nasıl geri dönebiliriz; nasıl 
geride kalabiliriz? 

Şartlar şart mı? 
Dikkatli okuyucunun gözünden 

kaçmamış  olsa gerek; metnin başında 
iki tane de şart var. 1 'nin gele- 
neksel inkar ve imha politikaları, 2. 
ülkemiz üzerindeki sömürgeci ege-
menliği, devam ettiği sürece... 

Birincisi, bir reform ihtimali ön-
görülerek konulmuş. Yani, geleneksel 
inkar ve imha politikaları  son buldu-
ğunda, sözü edilen mücadele anlayışı  
gereksizleşecek. 

Bir kere, program, reform ihtima-
line veya başka beklenmedik geliş-
melere göre yapılmaz. Yapılamaz da. 
Hayat, önümüze bugün aldımıza bile 
gelmeyecek gelişmeleri getirebilir. 
Biz, o gelişmeleri temel doğrultumuz 
ve ana hedefimiz ile bağıntı  içinde 
karşılanz. Gerekli yanıtları  oradan 
hareketle veririz. Zaten bir de bu yüz-
den program yapılır; temel ilkeler bu 
yüzden tesbit edilir. Örneğin, refor-
mist sürecin bizi çok daha kapsamlı  
bir şiddete zorlamayacağını  kim şim-
diden garanti edebilir? 

Aynca, reform süreci veya başka 
gelişmeler, bizi ana stratejimizi iptal 
etmeye götüremez. Reformist süreci 
gündemleştiren bileşenlerden biri za-
ten bizim stratejimizdir. Ondan yaz-
geçmemez demek, reformu sekteye 
uğratmak, en azından aleyhimize çe-
virmek demektir. O yüzden, bu tür 
süreçlerde doğru olan yaklaşım, ana 
stratejiye daha sıkı  sanlmak, onu da-
ha iyi tahkim etmek ve uygun taktik-
lerle, reformu devrimin lehine çevir-
mektir. 

İkinci şarta gelince; böyle bir şar-
tın konulması  tamamıyla gereksizdir. 
Anlamsızdır. Bu, zaten bütün bir 
programı  yapmamızın sebebidir. Ay-
rıca şart haline getirmenin ne gereği 
var. Anlaşılan, ikinci şart, birincisine 
gelen haklı  itirazlar sonucu eklenmiş. 
Oysa, doğru olan, birincisini de kal-
dırmaktır, hatayı  ikiye katlamak 
değil.  

E
leştiri ve özeleştiri yapı l ı rken ölçülü olmak gerekti-
ği, başkalarından yapmalarını  istemediğimiz bir ha-
reket ya da olumsuz bir tutum ve davranış  için bir 

ölçü koyarken bu kriterlere kendimizin ne kadar uyup 
uyumadığımı z konusunda çifte standart uygulamak en 
basit deyimiyle devekuşu politikasıdır. Başımı zı  kuma 
gömmektir; kendi kendimizi aldatmaktır. 

17.09.1995 tarihli MED-TV haber bülteninde düşman 
mevzilerini ele geçirir gibi bir edayla gerillaların Ser-
sing'deki yazlık sarayı  ele geçirdikleri, peşmergelerin 
kaçtıkları  ve 'kurtarı lmış  bölge'lerde halk meclisleri ku-
rulduğu bildirildi. 

Devamla, çeşitli Güneyli, isimleri pek duyulmamış  
bazı  gruplarla toplantı ların yapı ldığı, bu toplantı larda sö-
mürgeci güçlerle girişilen her ilişkinin ihanet olduğu 
doğrultusunda kararlar alındığı  ve bu kararların çeşitli 
bilclirilerle kamuoyuna duyurulduğu söylendi. Haberler-
den hemen sonra da, yapı lan yorumda, Dublin toplantı-
sına atı fta bulunularak KDP'nin TC ile ilişkiye geçmekle 
halka ihanet ettiği ve bu yüzden tasfiye edilmesi gerekti-
ği belirtilirken, KDP'yle çıkar çatışması  dışında Dublin 
de olduğu gibi, her zaman onunla aynı  tavır içerisinde 
olan YNK'yi aklamak için binbir dereden su getirildi. 

Tabii Kürt coğrafyasının dört parçaya bölünmesi ve 
her parçanın ayrı  bir devletin boyunduruğu altında olu-
şu, Kürt ulusal kurtuluş  güçlerinin kendi parçalarındaki 
sömürgeci güçlere karşı  mücadele verirken, diğer sömür-
geci devletlerle şu ya da bu şekilde ilişkisini kaçını lmaz 
hale getirmiştir. Çünkü coğrafyamı z denizin ortasında bir 
adacık gibidir, dört bir yanından kuşatı lmıştır ve her han-
gi bir kara parçasıyla hava köprüsü de yoktur. Durum' 
bundan ibaretken, her aklı selinı, böyle bir ilişkinin çoğu 
zaman gayri iradi olduğunu rahatlıkla görecektir. Hal 
böyleyken, ulusal güçlerin herhangi bir sömürgeci dev-
letle giriştiği ilişkinin o ülkedeki ulusal mücadeleyi 
olumsuz yönde etkilememesi için gereken duyarlı lık ve 
hassasiyetin gösterilmesi esas olmalıdır. Yani ülkemizin 
ve halkımızın genel çıkarları  gözetilmeksizin dar grupçu 
çı karlar çerçevesinde geliştirilen ilişkiler ihanet sayı labi-
lir. Bu ölçüt herkes için geçerlidir. Böyle bir ilişki, biri 
için taktik, diğeri için ihanet olmamalıdır. 

Ne yazık ki, bu ilişkilerde gereken hassasiyet gösteril-
mediği gibi, böylesi olumsuzluklar eleştirilirken de çifte 
standart kullanı lı yor. Yani Kuzeyli güç ya da güçlerin 
Şam, Bağdat ya da Tahran'la, Güneylilerin Ankara, Şam 
ya da Tahran'la Doğulu güçlerin Ankara ya da Bağdat'ta ;  
olan ilişkilerini eleştirirken aynı  ölçüler esas alınmalı . 
Aksi taktirde pragmatist, dargrupçu ve günü birlik politi-
kalar esas alınarak yapı lan eleştirilerin ne halkımıza ne 
de herhangi bir gruba bir yarar sağlamayacağı  gibi, za-
ten bölünmüş  coğrafyamız gibi bölünmüş  halkımız ara-
sında kin, nefret ve düşmanlık tohumları  ekmekten baş-
ka bir yarar sağlamadığı  ve sağlamayacağı  yaşanan bu 
acı  deneylerden de anlaşı lmalıdır, artık. 

Biz Kürtlerin artık şapkalarmı  önlerine koyup düşün-
menin zamani çoktan gelmiştir. Bir çevreyi mahkum et-
mek7a da aklamak birilerinin iki dudağı  arasından çıka-
cak sözlerle olmamalı . Bir olgu ya da olayı  değerlendi-
rirken somut koşulları, sebep sonuç ilişkisini iyice araştı -
rarak ve somut verilerle ortaya koymalı yı z. Hazır etiket-
çi ve benmerkezci yaklaşımlar terkedilmediği sürece 
gerçekleri anlamak ve doğruya ulaşmak mümkün değil-
dir. 

İ hanetin kriteri 
ne olmal ı ? 

Aştı  KOÇER 



Cop, zbıok, bomba vs alaNa yandı/an ~idam tedavim! Folldbildl. 

Buca Cezaevi'nde yaralananiardan 
isimleri belirlenenler şöyle: 

Ümit Kanlı, 2- Nevzat Kalaycı, 3- Mehmet Büyük İmdat, 4- Erdal 
Arıkan, S- İbrahim Sertel, 6- Bernur Tatar, 7- Esin Kurt, 8- Serdar Ka- 
rabulut, 9- Mesut Öz, 10- İsmet (Soyadı  belirlenemedi), 11- Mustafa 

,Tokur, 12- Kağan Toksoy, 13- Barış  Kaya, 14- Yasin Kılınç, 15- Murat Ka-
rayilan, 16- Murat Kara, 17-Enis Araslı, 18- Serdar Karabıyık, 19- Metin 
Özatıl, 20- Mehmet Gözekçi, 21- Murat Candar, 22- Murat Becerikli, 23-
Hasan Toraman, 24- Barış  Yıldırım, 25- Metin Boztığlu, 26- Ahmet Kır-
'Un, 27- İhsan Çoban, 28- Murat Kuş, 29- Yusuf Sap, 30- Sinan Güler, 31-
Savaş  Demirbaş, 32- Ali Gedik, 33- Rıza Doğrd,I&Wşahin Yılmaz, 35- Yu-
suf Karataş, 36- Ali Bozkır, 37- Doğan Ünal, 38- Devrim Demir. 

~Onda laybedllınler Içki oturma ve nın yalana Wird arıyor. 
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Kadının çiğnenen onuru 
Aysel SAĞIR 

• • 

O zel bir danslı  toplantıya katılmak için akşam 
saatlerinde evinden çıkan Katharina 
Blum'un, toplantıdan sonra bir cinayet olayı-

na adının kanşmasıyla başına çok işler gelir. Yaklaşık 
30-40 yıl önce yazılan Katharina Blum'un Çiğnenen 
Onuru adlı  romanın kahramanı  olan Blum, hemcinsi 
olan Tomris Özden'le hemen hemen aynı  şeyleri ya-
şar. 

Katharina Blum da kim, demeyin. Blum, Alman 
yazar Heinrich MI tarafından insanlık tarihinde ya-
kalanmış  önemli bir ayrıntı . Öyle bir ayrıntı  ki, başka 
hir ülkede ve zamanda yaşanan bir insanlık durumu-
nada denk düşüyor. Neredeyse yarım asır önce yazıl-
mış  bir olay olmasına rağmen, bugüne hitap ederken, 
öyle anlaşılıyor ki yarın da edecek. Böll, yarattığı  
kahraman Katharina Bulm'la toplumun yapısına ışık 

tutar. Adı  cinayet olayına karışan Blum'a, toplum her 
türlü yaluştınnayı  yapar. Taa çocukluğunda bile nasıl 
`kötü' bir insan olduğundan, 'annesinin ölümüne ne-
den olduğuna', Özel yaşamındaki aynntılar didikle-
nerek nasıl 'ahlfiksız' biri olduğuna ve sözde yakınla-
rının ağzıyla ruhsal yapısının bozukluğuna kadar, ga-
zeteler ve kurumlar ellerinden geleni ardlanna koy-
mazlar. Genç kadın ise, tahmin edileceği gibi bir kur-
bandır artık. Toplum bir suçlu yaratmış, kendi yarat-
tığı  suçluyu kurumlar aracılığıyla acımasızca yargıla-
mış, özellikle de basının sansasyon merakı= katkı-
sıyla hayatıyla oynamıştır. 

Sözkonusu roman, insanı  hayrete düşürecek bir 
biçimde Tomris Özden'i arılatmaktadır. Suçlama ge-
rekçesi önemli olmaksızın, toplumsal kurumların ve 
basının kendi düzeysizliği ve ilkelliğiyle Katharine 
Blumlan ve Tomris Özdenleri nasıl harcadığına tanık 
oluyoruz. 

• " :;' 
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Cezaevlerinde uzun süredir planlanan saldırılar gerçekleşti, Buca'da 7 tutsak yaşamını  kaybetti 
• & 

Buca Cezaevi'nde katliam 
Buca Kapalı  Cezaevi'nde koğuş  sayımma direnen tutsklara jandarma ve özel 
timin bomba, cop, silah ve zincirlerle saldırması  sonucu dört tutsak yaşamını  

yitirdi, 15'i ağır, 45 tutsak yaralandı. Yaralıların tedavilerinin geciktirildiği ve her 
an yeni ölümlerin olabileceği bildiriliyor. 

Diyarbakır Cezaevi'nde, Siyasi savunma hakkını  
engellemeye yönelik sistemli bir saldırı  uygulanıyor. Ümraniye Cezaevi'ne 

gönderilen tutsaklar cezaevi yönetimi ve gardiyanlann keyfi uygulamalarıyla 
karşılaşıyor. Arama gerekçesiyle elbiseleri zorla çıkarılıyor ve ölesiye dövülüyor, 

hücre cezalarına çarptırılıyorlar. 

Haber Merkezi - Buca Kapalı  Ceza 
ve Tutukevi'nde, 10 gündür sayım 
vermeyen tutsaklara asker saldırdı. 21 
Eylül günü çıkan olaylarda Turhan Kı-
lınç, Mesut Avcı, Yusuf Dağ  ve Uğur 
Sanaslan'ında aralarında bulunduğu 7 
tutsak öldürüldü. Yaralanan 15'i ağır 
45 tutsak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 
15 asker ise Bozyaka SSK Hastane-
si'ne kaldırıldı. ölü sayısının her an 
artabileceği bildirildi. 22 Eylül günü 
Cezaevi önünde basın açıklaması  yap-
mak isteyen Demokrasi Platforrnuna 
da polis saldırdı. Bir çok kişi cop ve 
kalaslarla yaralamrken, çoğu da gözal-
tına alındı. 

Buca Cezaevi'nde son dönemde 
tırmanan gerginlik jandarmanın ko-
ğuşlara saldırması  sonucu isyana dö-
nüştü. Cezaevi'nin yeni bölüm 1,3, 4, 
5, 6 ve 7'inci koğuşlanndaki tutsaldar, 
cezaevi yönetiminin uyguladığı  baskı-
yı  protesto etmek için eylem başlat-
mışlardı  ve DHKP-C, THKP-C, 
TKP/ML, TİKB ile TDKP davalann-
dan tutsaklara sayım vermiyordu. Ce-
zaevi yönetimi, sayım yapmak için 21 
Eylül günü sabah saatlerinde İl Jan- 

darma Alay Komutanlığı'ndan yar-
dım istedi. Bunun üzerine çok sayıda 
asker ve özel tim cezaevine getirildi. 

Öğle saatlerinde itfaiye araçlarının 
merdivenleriyle koğuşlann pencere-
lerine yönelen asker ve özel tim, içe-
riye gözyaşartıcı  ve sis bombalar at-
tı. Mahkumların koğuşlanndan alay 
ve dumanlann yükselmesiyle olaylar 
tırmandı. Cezaevi içine çok sayıda it-
faiye arabası  ve ambulans alındığı  
görülürken, tutsaklar, "İnsanlık onuru 
işkenceyi yenecek", "Yaşasın onurlu 
mücadelemiz" şeklinde slogan attılar. 
Asker ve özel timin tutsaklara silah, 
bomba, cop ve zincir ile saldırdın öğ-
renildi. 

Yaklaşık 4 saat süren olayların ar-
dından tutsaklar ambulanslarla hasta-
neye taşınmaya başlandı. Olayda ya-
ralanan 15 asker Bozyaka SSK'da 
ayakta tedavi edildi. Atatürk Devlet 
Hastanesi'ne götürülen 45 yaralı  tut-
saktan 15'inin durumunun ağır oldu-
ğu, yaralılardan çoğunun beyin trav-
ması  geçirdiği öğrenildi. Uğur Sanas-
lan, Turhan Kılıç, Mesut Avcı  ve Yu-
suf Dağ  isimli tutsaklar ise yaşamım  

yitirdi. 
Olay başladıktan kısa bir süre son-

ra müvekkilleri ile görüşmek isteyen 
Çağdaş  Hukukçular Derneği İzmir 
Şube sekreteri Akın Zeybekoğlu ve 
bir grup avukatın görüşme talepleri, 
cezaevi savcılığı  tarafından reddedi-
lirken, İzmir Baro'sunun girişimleri 
de sonuçsuz kaldı. Sağlık Sen üyesi 
Naciye Koç adlı  hemşirenin hastane-
den gözaltına alındığı  öğrenildi. 

Öte yandan, İHD Genel Başkan 
Yardımcısı  ve İstanbul Şube Başkanı  
Ercan Kanar, sorumluların ortaya çı-
karılması  için İHD, Baro ve ÇHD'nin 
cezaevinde araştırma yapılmasının 
kabul edilmesi gerektiğini söyledi. 
Kanar, yaptığı  yazılı  açıklamada, 
doktorların yarahlara erken müdaha-
lesinin önlendiği vurgulayarak, teda-
vilerin Tabib Odası'nın sorumlulu-
ğunda yapılması  gerektiğini söyledi. 
Kanar, şöyle devam etti:"Katliamdan 
İl Jandarma Komutanlığı, Savcılık, 
İçişleri Bakanlığı  ve seyirci kalan 
Adalet Bakanlığı  sorumludur. Jandar-
malar verilen emirle, tutuklu ve hit-
kümlülere cihad mantığıyla, savaş  
naralanyla saldırtılmıştır." 

22 Eylül günü. Buca Cezaevi 
önünde basın açıklaması  yapmak is-
teyen Demokrasi Platformuna polis 
saldırdı. Polisin,yaklaşık 250 kişilik 
kalabalığa cop ve kalaslarla saldırma-
sı  sonucu bir çok insan yaralamrken, 
çok sayıda insan da gözaltına alındı. 

Ümraniye için açlık grevi 
Açıldığı  günden beri kamuoyunda 

tartışmalara neden olan Üsküdar E 
Tipi Cezaevi ya da diğer adıyla Üm-
raniye Tabutluğu'ndaki hak ihlalleri-
ne karşı, Sağmalcılar Cezaevi ve An-
kara Merkez Kapalı  Cezaevi'ndeki 
tutsaklar üç günlük açlık grevine baş- 

ladılar. 
Sağmalcılar Cezaevi'nde bulunan 

tutsaklar, yaptıkları  ortak açıklamada 
iktidarın, halkın tüm kesimlerinde ol-
duğu gibi cezaevlerine doldurduğu 
binlerce tutsağa yönelik saldırılarını  
da tırmandırdığına dikkat çekerek, 
şöyle devam etti: "Siyasi şubedeki iş-
kenceli sorgulardan sonra, Ümraniye 
Cezaevi'ne gönderilen tutsaklar, ce-
zaevi yönetimi ve gardiyanların keyfi 
uygulamalarıyla karşılaşıyor. Arama 
gerekçesiyle elbiseleri zorla çıkarılı-
yor ve ölesiye dövülüyor, hücre ceza-
lanna çarptırılıyorlar. Aynı  davadan 
yargılanan tutsaklar, ayrı  hücrelerde 
tecrit ediliyor." 

Öte yandan, Ankara Merkez Ka-
palı  Cezaevi'nden DHKP-C tutsakla-
ra adına açıklama yapan Nevzat Şahin 
de, Ümraniye için üç günlük açlık 
grevi yapacaklarını  bildirdi..  

Savunma hakkı  
engelleniyor 

Diyarbakır Cezaevi'nde, Siyasi sa-
vunma hakkını  engellemeye yönelik 
sistemli bir saldırı  uygulanıyor. İki 
hafta önce, tutsaldar mahkemeye gö-
türülürken, ellerinde bıdunan siyasi 
savunma metni askerler tarafından 
yırtıldı  veklıdiaklar dövülerek tekrar 
cezaevine ged götürüldü. 

Diyarbalur Cezaevi'nde tutsak ya-
kınlarına yönelik baskıların yoğun ol- 

duğu öğrenildi. Cezaevinde oluşturu-
lan MHP'li kadronun, tutsaklara ida-
reyle işbirliği yapması  konusunda 
baskı  uyguladığı  ve provakasyon ya-
rattığı  söylenirken, bu uygulamalar 
sonucu birçok tutsağın yaralandığı  
öğrenildi. 

Öte yandan, Elazığ  Cezaevi'nde 
tutsaklara yapılan saldırı  sonucu 75 
kişinin yaralanması  üzerine Diyaba-
kır Cezaevi'ndeki PKK'li tutsaklar 
19 Eylül'den itibaren, 2 günlük açlık 
grevi yaptı . 

Batman'da da 
saldırı  planlanıyor 

Batman Cezaevi'nde açlık greviy-
le elde edilen haklar geri alınıyor. Ce-
zaevi Müdürü Kemal Kaya, polisle 
yaptığı  işbirliği sonucu, ziyaretçiler 
üstünde terör estiriyor. Ziyarete gelen 
tutsak yakınlarına yönelik baskılar ve 
birinci dereceden tutsak yakını  olma-
yanlara ziyaret yasağının uygulandığı  
cezaevinde, getirilen yiyeceklerin 
hiçbiri içeri alınmıyor. Cezaevinde, 
koğuş  sorumlularının sürgün edildiği 
bildirilirken, en son koğuş  sorumlusu 
Zübeyde Çolkan'ın, Diyarbakır Ce-
zaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. 
Özellikle, polis-idare işbirliği sonucu 
ziyaretçilere yönelik baskıların had 
safhaya çıkmasının, tutsaklara yöne-
lik büyük bir saldırı  hazırlığının baş-
langıcı  olduğu bildirildi. 

Emine Duman niye 
'Şizofren' değil? 

Müşerref CANLI 

Tomris Özden 'Şizofren' fakat Emine Duman '$izofren' de-
ğil... Aslında Özden'i 'Şizofren' yapan 'özellik', Du-
man'da da var, yani Duman da barış  istiyor ve o da sava-

şın bir tarafı nı  simgeliyor, tıpkı  Özden gibi. 
ikisi birlikte çı kmış lardı  AKM salonunda sahneye. Biri çatış-

mada öldüğü söylenen jandarma alay komutanı nın eşiydi, diğe-
ri bir başka çatışmada öldürülen bir gerillanın ablası... Savaşı  
bunlardan daha fazla iliklerinde hissedecek insan az bulunur-
du; ikisi de savaşın en sıcak tarafları  adına birer simgelerdi ade-
ta... 

Ikisi de savaşın sona ermesini istedi. 
Birinin eşiyle diğerinin kardeşinin, bir yerlerde karşı lıklı  ça-

tışmış  olmaları  bile mümkündü. Birinin eşi, diğerinin kardeşinin 
düşmanıydı; diğerinin kardeşi de öbürünün kocasının... 

Ama akı l ve inkar götürmez gerçeklik, gerilla ablası  ile albay 
eşinden sarsıcı  feryadlar çı kması nı  sağladı; alışı ldık ağıt ve te-
kerlemeleri insan aklı na hakaret saydılar. Elele tutuştu iki farklı  
ölümün ev sahipleri ve 'Barış!' diye haykırdı lar... 

Ama Özden şizofren' ilan edildi; Duman değil... 
Emine Duman'ı n konu-komşusuna özel hayatıyla ilgili soru-

lar sorulmadı; ailesiyle ilişkileri didik didik edilmedi; gazeteler-
de ve ekranlarda, gaddarlığın sı nı rlarında gezinenlerce sorgula-
ra çekilmedi... 

Ozden'e denilmedik laf bırakı lmadı; Duman'ın ise adı  bile 
edilmedi... 

Bunun derinlere kök salmış  sebepleri olmalı; bunun, egemen 
sömürgeci bakışın fütursuz yansı malanyla birebir ilişkileri bu-
lunmalı . 

Öyle görünüyor ki rejim, kendisini ele vermenin uç noktala-
rında gezinerek, "Duman bizden değil; ama Özden bizden" iti-
rafında bulunuyordu; bu yüzden daha önemliydi 'kendilerin-
den' olanı n tavrı  ve bu nedenle o 'Şizofren' olmalıydı ... 

Bu yüzden aynı  duygu halkası nı  kavrayan iki kadından biri . 
şizofren'di, diğeri değil... 

Diğeri, yani PKK gerillası  Xebat'ı n ablası  Emine Duman, za-
ten düşmandı; düşmanlar 'Sağl ıklı' olsalar da nihayet düşman= 
dar... 

Duman'ı  atlayarak Özden'i 'Şizofren' yapanlar, "Ede tırnak 
gibiyiz... Eşitiz... gibi, artı k kargalann bile gülemediği yalanla-
r!, kendi elleriyle projektörlerin önüne koydular... 

Kürt zaten Kürttü, yani düşman zaten düşmandı; iyi de, şu 
Tomris hanı ma ne oluyordu?.. Işte kıyametin özeti buydu. 

Üstüne üstlük, bu hanım bir de en yüksek oyu almaz mı  CHP 
kurultayında? Ne anlama gelirdi bu? Nice kaşarlanmış  politika-
cıdan kat be kat fazla oy almak ne demekti? 

Demek ki, rejimin en güvendiği kurumlarda, partilerde, hat-
ta subay lojmanları nda yankı lanıyordu artı k barış  çigliği... Bu, 
kötüydü; Emine Duman zaten düşman« ama savaşın biricik 
dayanağı  'Türk milli şuuru' zedelenirse, otogarlarda 'Cepheye' 
gönderilenlerin ağzindan Kürde yönelik küfürler azalırsa, hatta 
biterse ve hatta gerilla aileleriyle elele tutuşma basiretini göste-
rirse asker aileleri, nice olurdu rejimin hali?.. Nice olurdu savaş  
savaş  örülmüş  kapitalist kaleler?.. 

Işte bunlardan dolayı  Duman değil ama, Özden 'Şizofren' 
sayı ldı . Duman, 'aklandığından' şizofren sayı lmamazlık edil-
medi, o zaten düşmandı .„ 

Demek ki, 'Şizofren' Özdenlerin çoğaldığı  ve giderek Du-
manlar gibi düşman sayı lacağı  günlerden çok korkuyorlar.  Ye-
nilgilerinin, manşet manşet eğittikleri, ekran ekran yanı lttıklan 
Türk toplumunda 'Düşman'ı n halinden anlayan insan sayısının 
çoğalması nda yattığını  iyi biliyorlar. 

Şimdi, 'Şizofrenliğe aldı rmadan, 'Düşman'ın özlemlerini 
daha.derinliğine kavrama zamanıdır; değil 'Şizofren', 'Düşman' 
bile sayı lmaktan korkmamak zamanıdır. 'Normal' sayıyorsa sizi 
şu köhnemiş  yerleşik sistem, bundan kuşkulanma zamanıdır... 

'Normal' ı nsanları n Özden'in niçin 'Şizofren' sayı ldığını; 
Özdenlerin ise, Duman'ın niçin 'Şizofren' bile sayı lmadığını  
düşünmelerinin vakti gelmedi mi?.. 

Tomris Özden olayının öteki kadını  Emine Duman: 

Sorun, bu ülkeyi yönetenlerde 
Savaşta yaşamını  yitiren gerillanın ablası  Emine 

Duman, Özden ile omuz omuza olacağını  
söyledi. AKM'deki etkinliğe katılan diğer kişi, 
olayın diğer kahramanı  olan Duman, kardeşi 

Xebat Dumanlar ile Rıdvan Özdenler arasındaki 
çatışmanın bitmesini istemeyenlerin devletin üst 

kadamelerinde oturanlar olduğunu belirtti. 

Gözaltında kaybedilenler eylernlerde tanıtılıyor 

Barış  için 
iki milyon imza 

yaşamak istiyoruz. Türk'ün 
de, Kürt'ün de, başka kö-
kenden insanlarımızın da öl-
mesine artık son verilmeli-
dir. 

Tüm insanlarımıza acı  
veren militarist şiddet politi-
kalarına bir an önce son ve-
rilmelidir. Kürt sorununun 
demokratik ve barışçıl çözü-
mü için Meclis harekete 
geçmeli, demokrasi ve barı-
şın temel ilkelerini yaşama 
geçirmelidir. Kürt sorunu-
nun olağanüstü hal rejimle-
riyle, savaş  yöntemleriyle 
çözümsüzlüğü kabul edil-
melidir. 

Uluslararası  İnsan Hakla-
rı  Sözleşmeleri'nde temel 
insan haklarından birisi ola-
rak dile getirilen, "Halkların 
Barış  Içerisinde Birarada 
Yaşama Hakkı" bir an önce 
yaşama geçirilmelidir." 

Toraman 4 yıldır 'kayıp' 

Haber Merkezi- Gazetemii Yazıişleri 
Müdürü Erdal Kurt, 17 Eylül günü gözal-
tına alınarak iki gün tutuldu. Açık Hava 
Tiyatrosu'ndaki Tunceliler Dayanışma 
Gecesi'nde, yanında bulunan Roj gazete-
lerinin toplatıldığı  gerekçe gösterilerek 
gözaltına alınan Kurt, iki gün Harbiye Po-
lis Karakolu'nda tutulduktan sonra, Me-
cidiyeköy Polis Karakolu'na götürülüp 
fişlendi. Daha sonra Şişli Cumhuriyet 
Savcılığı'na götürülen Kurt, burada ifa-
desi almmadan serbest bırakıldı. 

Polislerin, "Bizimle karakola gelip ifa-
de vereceksin" dediklerini söyleyen Kurt, 
"Ben de kendilerine toplatma kararı  varsa 
zaten DGM'ye gidip ifade verdiğimi söy-
ledim. Bunun üzerine iki sivil polis zor 
kullanarak apar topar beni sivil bir araca 
bindirdiler" dedi. Arabanın içinde polis-
lerin kendisine hakaret ve küfür ettikleri-
ni anlattı. 

Önce "yok" dediler 
Kurt, şöyle devam etti: "Beni buradan 

sormaya gelen arkadaşlara önce 'yok' de-
mişler. Daha sonra arkadaşların ısrarı  
üzerine karakolda olduğumu kabul etmiş-
ler. İki gün ifadem almmadan bekletil-
dim. Üçüncü gün Mecidiyeköy Polis ka- 

Çalışanlanmıza gözaltı  furyası  
rakoluna götürüldüm. Orada parmak izim 
alındı  ve fişlendim. Fişlenmeme gerekçe 
olarak, Roj Gazetesinin yasadışı  bir bildi-
ri mahiyetinde olduğu gösterildi. Daha 
sonra Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na götü-
rüldüm ve savcılıkta herhangi bir ifadem 
alınmadı. DGM savalığına ifade verme-
ye gideceğim bildirilerek serbest bırakıl-
dım." 

Adana ve Izmir'de de gönlü 
Öte yandan Adana Yüreğir ilçesine 

bağlı  Anadolu Mahallesnrıe gece saat 
09.30'da yapılan operasyonda evler tek 
tek arandı. Aramalardan sonra bir çok 
mahalle sakini gözaltına alındı. Operas-
yonda muhabirimiz Turan Taş  evine gi-
derken, Terörle Mücadele Şubesi'nce üst 
baş  araması  yapıldıktan sonra, gözaltına 
alındı. Taş, 24 saat gözaltında tutulduktan 
sonra, serbest bırakıldı. 

Ayrıca, İzmir Temsilcimiz Serdar 
Şen'in kaldığı  Buca'daki evine 21 Eylül 
gecesi baskın düzenleyen İzmir Terörle 
Mücadele Ekipleri, Serdar Şen ile evde 
bulunan Ferhat Şen, Selma Zeyrek ve Vil-
dan Aba ve soyadını  öğrenemediğimiz 
Kadir adındaki okurumuzu gözaltına al-
dılar. 

Cengiz GÜNGÖR 

İSTANBUL- Medyada "Tomris 
Özden şoku" sürerken, barış  etkin-
likleri çerçevesinde birlikte barış  
istemini dile getirdiği savaşta yaşa-
mını  yitiren gerilla ablası  Emine 
Duman, Özden ile omuz omuza 
*olacağım söyledi. 

AKM'deki etkinliğe katılan ve 
bu olayın diğer kahramanı  Emine 
Duman, kardeşi Xebat Dumanlar 
ile Rıdvan Özdenler arasındaki ça-
tışmanın bitmesini istemeyenlerin 
devletin üst kadamelerinde oturan-
lar olduğunu söyledi. 

Kürt halkıyla Türk halkının so-
rununun olmadığını  vurgulayan 
Duman, "Sorunun bu rejimle bu 
ülkeyi yönetenlerdedir. Halklar 
kardeştir. O gece kürsüye, bunun 
iyi bir atılım olduğunu düşünerek, 
halkları= arasındaki kardeşliği 
pekiştireceğine inandığım için, bu 
kanın durması  gerektiği hissiyle 
çıktım" dedi. 

Türk medyası= barış  islam ve 
taleplerine bile tahammül edeme- 

diğini söyleyen Duman, "Bizim bu 
barış  girişimimize destek olacakla-
n yerde, savaş  çığırtkanlığına de-
vam ettiler. Hatta o hale getirdiler 
ki, Tomris hammın sosyal yaşamı-
m bitirmek için ellerinden geleni 
yaptılar" şeklinde konuştu. 

Özden'e karşı  girişilen karala-
ma kampanyasına karşı  henüz bir 
girişimde bulunmadığını  söyleyen 
Duman, kendisine ulaşamadığını  
söyledi. Gazetemiz aracılığıyla ya-
nında olduğunu, onunla birlikte bu 
karalama kampanyasına karşı, ge-
lişebilecek olaylarda omuz omuza 
olacağına ve sonuna kadar detekle-
yeceğini bildirdi. 

Duman, konuşmasını  şöyle sür-
dürdü: "Bence bu düşmanlık, ne 
benim şahsıma ne de Ozden'e kar-
şı  bir düşmanlık değil. Karanlık 
güçlerin, demokrasiye, insan hak-
larına, barışa karşı  bir tahammül-
süzlüğüdür. 

Çünkü akıldan kanlar durup, 
barış  sağlanırsa, belli çevrelerin 
beslendikleri kaynak kum. Asıl 
düşrrıanlıklarının sebebi işte budur. 

Duman: Bence bu digmanlık 
karanlık gOglerin Insan haidanna, 
bangli ~4~ 040d0r. 
Ayrıca Tomris Özden'in ve benim 
duygulanmı  gerçek bir şekilde dile 
getiren başta Ahmet Altan olmak 
üzere tüm devrimci, sosyalist, yur-
tever basına, barıştan yana olan 
kurumlara ve kişilere teşekkür edi-
yorum." 

Öte yandan Özden-Duman ikil-
isinin şahsında somutlanan barış  
isteminin genişleyerek yankılacağı  
gözlemleniyor. 

Hüseyin 
Haber Merkezi - Gözaltında kay-
bedilenlerin yakınları  ve insan hak-
ları  savunuculan, haftalardır her 
Cumartesi kayıpların bulunması  ve 
sorumluların cezalandırılması  için 
Galatasaray'da oturma eylemi ya-
pıyor. Geçtiğimiz Cumartesi yapı-
lan eylemde, kayıplan tek tek unut-
ma kararı  alındığı  açıklandı . Tanıtı-
lan ilk kayıp, 4 yıl önce gözaltına 
alınan ve bir daha geri dönmeyen 
Hüseyin Toraman'dı. 

16 Eylül günü biraraya gelen ka-
yıp yakınları  ve insan hakları  savu-
nuculan, kayıplara tek tek tanıtarak, 
onları  ete kemiğe büründürme ka-
rarını  açıkladılar. 

Galatasaray'daki oturma eyle-
minde yapılan basın açıklamasında, 
"2. Dünya Savaşı 'nda binlerce di-
renişçinin Naziler tarafından 'kay-
bedilişi', tarihe 'Gece ve Sis ope-
rasyonu' adı  ile geçerken, devlet 
eliyle insanların ortadan kaybedil-
mesinin de ilk resmi kaydı  oluyor-
du. 1940'lardan bu yana geçen 50 
yıl içinde, dünyanın pek çok yerin-
de devletler, binlerce muhalifini 
'kaybetti'. 

Guatetnala, Arjantin, Şili, Kam-
boçya, ABD, İngiltere, G. Afrika,  

Cezayir, Mısır, İsrail, Rusya ve da-
ha pek çok ülkede, muhalifler 'ka-
yıp' oldu" denildi. 

Bu kirli tarihten Türkiye'nin de 
nasibini aldığı  belirtilen açıklama-
da, onlarca muhalifin devlet eliyle 
kaybedildiği vurgulandı. Türki-
ye'nin bu konuda ayncalığı  bulun-
duğuna dikkat çekilen açıklamada, 
bu ayncalık şöyle özetlendi: "Bazı  
devletler, geçmişteki bu utancı  ge-
lecek nesillere aktarmamak için ça-
ba gösteriyor. Bu insanlık suçunun 
tekrarlanmaması  için göstermelik 
de olsa mahkemeler kurup suçlula-
n yargılıyorken Türkiye, `kayıpla-
rın' varlığını  bile kabul etmekten 
kaçınıyor.' 

Kayıplar listesinin her gün ka-
bardın belirtilen açıklamada, bu 
nedenle her cumartesi toplandıkla-
n, bundan sonra da her cumartesi 
onları  tek tek tanıtarak ele kemiğe 
büründürüp aralanna katacakları  
shylendi. 

Pazar sabahı  
güpegündüz... 

Kayıp yakınları  ve insan hakları  
savunuculanıun ilk tanının kayıp 
Hüseyin Toraman oldu. Dört yıl 

önce bir pazar sabahı  evinden çıkan 
Toraman, fırına, bakkala uğradı  ve 
geri dönmedi. 

Oturduğu mahalleden herkesin 
gözü önünde, güpegündüz, ardında 
pek çok tanık bırakarak kaçırıldı. 
Ailesi kaçırıldığı  yerden 150 metre  

ötede bulunan karakola başvurarak 
arama maratonuna başladı. 

Gayrettepe Siyasi Şube, DGM, 
Adalet Bakanlığı, Başsavcılık, TB-
MM ile süren tüm girişimler sonuç-
suz kaldı. Hüseyin Toraman hala 
kayıp. 

Haber Merkezi - İnsan 
Hakları  Derneği (İHD), Ba-
rış  etkinlikleri çerçevesinde 
imza kampanyası  başlattı . 
Savaşın son bulması  istenen 
kampanyada, "Halkların ba-
rış  içerisinde birarada yaşa-
ma hakkı"nın bir an önce 
hayata geçirilmesi isteniyor. 

Kampanya, tüm İHD şu-
belerinde ve yurtdışında iki 
aylık sürece yayılıyor. iki 
milyon imza= hedeflendi-
ği kampanya sonunda imza-
lar, TBMM'ne iletilecek. 
İmza metinleri İHD şubele-
rinden ve demokratik kitle 
örgütlerinden temin edilebi-
liyor. 

TBMM Başkanlığı 'na 
iletilecek olan metin şöyle: 
"Aşağıda imzaları  bulunan 
bizler, üzerinde yaşadığımız 
topraklarda, eşitlik ve kar-
deşlik temelinde barış  içinde 



BEM BIR SEN Genel Baglan Muzaffer Kalı  

DİSK: Dikta dönemlerinin ürünleri 
D evrimci İşçi Sendikası  Konfederasyo-

nu(DİSK) Genel Merkezi, yayınladığı  bir bül-
, tende, Hak-Iş'e bağlı  Hizmet-İş  sendikasının, 

RP'li işverenlerden aldığı  güçle belediyelerde örgü-
telenmeye çalıştığı  belirtildi. Işçilerin gönüllü olarak 
üye oldukları  sendikadan, işverenin zora ve baskısıy-
la istifaya zorlandıldanna işaret edilen bültende, aynı  
oyunun birçok belediyede oynandığı  vurgulanarak, 
çalışanlara bu dayatmalara boyun eğmeme çağrısı  
yapıldı. 

Nasıl bir sendika 
Hizmet-İş  sendikası , 24 Ocak 1979'da kuruldu. 

Ancak 12 Eylül 1980 öncesine kadar, bu sendikanın 
ve bağlı  bulunduğu Hak-İş'in pek bir etkinliği olma-
dı. Hak-İş  ve Hizmet-İş  '1980'den sonra, bütün de-
mokratik ve sendikal hakların ortadan kaldırıldığı , 
DİSK'in ve birçok demokratik örgütün faaliyetinin 
askıya alındığı  bir dönemde, hızla üye kazanmaya 
başladı. DISK Genel Merkezi'nden yapılan açıkla-
mada, "Hizmet-İş  ve Hak-İş, işçilerin tabandan gelen 
sendikal mücadelesinin ürünleri değil, aksine onlarca 
yıl süren sendikal mücadele birikimlerinin diktatör-
lerce yok edilmek istendiği bir dönemin ürünleridir" 
denildi. işçi sınıfının yıllardır süren sendikal müca-
dele birikimine girerek, işcileri zor yolu, tehdit ve 
şantajla sendikalanndan istifa ettirmeye çalışıldığı  

görüşerine yer verildi. 

İşçi dostu olamazlar 
Hizmet-İş  ve belediye işverenlerinin işçileri daha 

kolay yönetmek için, birbirlerinin desteklerine muh-
taç olduğu açıklanan bültende, işçileri tehdit eden, 
onlara şantaj yapmayı  seçen böyle bir sendikanın iş-
çilerin haklarını  ve çıkarlarını  koruyamayacağına 
dikkat çekildi. 

işverenin desteği ortadan kalktığı  an, Hizmet-İş  
adında bir sendikanın da olamayacağına vurgu yapı-
lan bültende, "27 Mart 1994 yerel seçimlerinden son-
ra RP'nin yönetime geldiği birçok belediyede ve bağ-
lı  kuruluşta Hizmet-iş  aynı  yöntemi kullanmıştı?' de-
nildi. Sendikanın özellikle ekonomik krizi bahane 
göstererek işçi çıkartan belediye yönetimlerine karşı  
gösterdiği bazı  tavırlann ibret verici olduğu açıkla-
nan bültende, "Hizmet -İş, 1994 yılında başta Bursa 
ve Konya Büyükşehir belediyelerinin, Urfa ve Adı-
yaman belediye yönetimlerinin işçi çıkarma planları-
na karşı, 'işçilere ücretsiz izin verilsin' dedi. Böyle-
ce, işverenin haksız girişimini yumuşatmayı  sendikal 
bir politika olarak kurtarmaya kalktı" denildi. 

Ayrıca, Hizmet- İş  yönetcilerinin her fırsatta, sınıf 
sendikacılığına karşı  olduklarını, işçi ve işverenin ay-
nı  aileden olduklarını  söylediklerine de dikkat çekil-
di. 

Et amban Van'da da et Ithaline gidiyor. 
köylülerin göçünden sonra 
hayvancılıkta gerileme baş  
gösterdiğini söyledi. Yılbaş, 
"hayvanı  besleyen ve meracı-
lığı  geliştiren köylülerdi. On-
lar da göç ettikten sonra bu iş  
tamamen durdu" dedi. Van Et 
Fabrikası'nı  büyük çabalarla 
kurduklarını  da belirten Yıl-
baş, konuşmasını  şöyle sür-
dürdü: 

"Van'da tüm bu bölgenin et 
ihtiyacını  karşılayacak Van Et 
Fabrikası 'nı  kurduk. Ancak, 
bölgede yok olan hayvancılık 
dolayısıyla şimdi Iran, Hollan-
da gibi yerlerden et ve hayvan 
ithal ediyoruz, halk yerli et yi- 

yeceğine, şimdi ithal et yemek 
zorunda. Bu nedenle, hayvan-
cılığa ve meracılığa yeniden el 
atmalı  ve bu işin üstesinden 
gelmek için elimizden geleni 
yapmalıyız." 

Van Tarım İl Müdürü Ek-
rem Gözütok da yaptığı  ko-
nuşmada, Göçün hayvancılı-
ğın yanuıra, meracılık ve ta-
rım üzerinde de olumsuz etki 
yaptığını  söyledi. Muradiye 
Kaymakamı  Faruk Aslan ise, 
hayvancılığın geliştirilmesi 
gerektiğini vurgulayarak, bu-
nun önündeki engellerin aşıl-
masını  ve fedakarlık gösteril-
mesini istedi. 

1994 yılında ödenekleri serbest bırakılan iller 

ILLER 

(Cari Fiyatlarla Milyon TL) 

PROJE TUTARI 1993 KÜM. HAR. 1994 ÖDENEĞI 

BATMAN 10.349.415 3.448.670 1.063.534 
DİYARBAKIR 25.037.816 7.849.925 2.097.186 
HAKKARİ  2.651.845 360.669 223.320 
MARDİN 3.466.528 885.754 459.912 
SİİRT 1.543.057 562.201 120.941 
ŞIRNAK 2.843.520 1.116.283 311.411 
TUNCELİ  3.272.566 469.073 185.900 
TOPLAM 49.164.747 14.692.575 4.462.204 

yandaki tablo halinde veri-
len yatırım projeleri de 
geçmişte yapılması  öngö-

rülen yatınmlardan farklı  değil. 
Araştınldığında, hem devlet hem 
de özel sektör yatırımlarının planlı  
olarak metropollerde yoğunlaştığı  
görülüyor. Kürt bölgelerinin önce-
likli iller arasına alınması  ve bura-
daki yatırımları  daha fazla özendi-
rilmesi için teşvik adı  altında veri-
len yatırım kredileri de büyük met-
ropollere taşınıyor. Ayrıca, adı  ge-
çen illerde halkın geçim kaynağı  
olan hayvancılık ve tarım sektörü, 
`terörle mücadele' adına yok edili- 

Şehirde tandır ekmeği 
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Refah Partisi, iktidara yaklaştığını  düşündükçe sendikalara daha çok el attı  

Grev sevmeyen sendikalar artıyor 
27 Mart yerel seçimlerinde, Refah Partisi(RP)nin 

çok sayıda belediye başkanlığı  kazanmasıyla, 
_çalışanlar açışından da yeni bir, dönem başladı. 
Ozellikle Hak-Iş'e bağlı  Hizmet-Iş  sendikası, RP'li 

- işverenlerden aldığı  güçle belediyelerde 
örgütlenmeye çalışıyor. 

Gülcem AKTAŞ  

İSTANBUL- DİSK Genel Merke-
zi'nin, yayınladığı  bir bültende, 
Hak-İş'e bağlı  Hizmet-İş  sendikası-
nın, RP'li işverenlerden aldığı  güç-
le belediyelerde örgütelenmeye ça-
lıştığı  belirtildi.10 üyeyle oluşturu-
lan BEM BİR-SEN de aynı  çerçe-
vede değerlendiriliyor. Yeni bir me-
mur sendikası  olan BEM BİR-SEN, 
grev silahına karşı. Grev silahının 
bazen geri teptiğini dile getiren 
BEM BIR-SEN Genel Başkanı  Mu-
zaffer Kale, memurların sorunlanm 
ikna yoluyla çözeceklerini dile ge-
tirdi. TÜM BEL-SEN yöneticileri 
ise bunların sendika kurma gibi bir 
sorunlarının olmadığım işverenle-
rin kendilerini yıldırmak için kul-
landıkları  böl, parçala ve yönet tak-
tiğinin bir parçası  ölduğunu dile ge-
tirdi. 

Diğer memur sendikaları  tara-
fından, bir işveren ve RP'nin güdü-
münde faaliyete geçen bir sendika 
olarak anılan BEM BİR-SEN, 17 
Ocak 1994'de kuruldu. TÜM BEL-
SEN 6 Nolu Şube eski başkanı  Hü-
seyin Akyıldız, kamu çalışanlarının 
verdiği 6 yıllık mücadele sürecinde 
ortahkta görünmeyen BEM BİR-
SEN'in, 27 Mart yerel seçimlerini 
RP'nin kazanmasıyla ortaya çıktı-
ğını  belirtti. BEM BİR-SEN'in bu  

tarihten sonra örgütlenmeye başla-
dığını  vurgulayan Akyıldız, bunla-
rın sendika kurma gibi bir sorunları  
olmadığına dikkat çekti. 

Meşru olmayan muhattap 
Akyıldız'a göre, İstanbul Ana-

kent Belediye Başkanı  Recep Tay-
yip Erdoğan, yapılan görüşmelerde 
kamu çalışanları  sendikalannı  yasal 
bulmadığı  halde, meşru hiçbir yanı  
olmayan BEM BİR-SEN'i muha-
tap alıyor. BEM BİR-SEN yöneti-
minin büyük çoğunluğu Beledi-
ye'de üst düzey yönetici durumun-
da. Bu yöneticilerin kendilerine 
bağlı  personel arasında TÜM BEL-
SEN'e üye olanlara soruşturma aç-
tıklarını  belirten Akyıldız, BEM 
BİR-SEN yöneticilerinin politika-
sının çalışanları  ekonomik temelde 
kazanmayı  hedeflediğini, ayrıca, 
tüm politikalarını  TÜM BEL-SEN 
üzerine kurduklannın da altını  çizi-
yor. Eylem taraftan olmayan BEM 
BIR-SEN, çalışanlara, haklannı  gö-
rüşmeler yoluyla kazanacaklannı , 
"Adil Düzen" geldiğinde zaten sen-
dikaya gerek kalmayacağını  anlatı-
yor. 

Akyıldız sözlerini şöyle sürdür-
dü: "BEM BİR-SEN verdiği sözle-
rin hiç birini yerine getirmiyor. Bü-
yükşehir Belediyesi'nde çalışanla-
rın yüzde Sl'ini üye yaparlarsa top- 

lu sözeşmeye oturacaklanm, sendi-
kalanna üye olan memurlara maaş  
+ 3 milyon ile 7 milyon arası  ek üc-
ret, getireceklerini söyledikleri hal-
de, bunların hiçbirini gerçekleştir-
mediler." 

BEM BİR SEN'den 
TÜM BEL-SEN'e sürgün 

BEM BİR-SEN yöneticileri, da-
ha çok müdür ve müdür yardımcısı  
oduklan için, aynı  işyerlerinde çalı-
şan TÜM BEL-SEN'de yönetici ve 
temsilci olan personele sürgün poli-
tikası  uyguluyor. TÜM BEL-SEN'e 
göre, BEM BIR-SEN'in amacı  sen-
dika kisvesi altında RP'ye adam ka-
zandırmak. BU sendikanın ekono-
mik temelde ortaya çıkışı  memurla-
rı  cezbediyor. Ancak bu bir aldat-
maca. BEM BİR-SEN daha önce 
bayram ve okul dönemlerinde veri- 

len ikramiye türü yardımları, kendi-
leri tarafından kopartılmış  bir hak-
mış  gibi yansıtıyor. İstanbul Ana-
kent Belediyesi'nin Sirkeci'deki bi-
nasının iki katı  BEM BİR-SEN'e 
tahsis edilmiş  durumda. Sendika, 
kendisine yakın belediye başkanla-
rını  yılın belediye başkanı  ve me-
mur dostu seçerek plaket veriyor. 

Sorunları  ikna yoluyla 
çözecek 

BEM BİR-SEN Genel Başkanı  
Muzaffer Kale, sendikanın kurulu-
şu ile RP'nin yerel yönetimleri ka-
zanması  arasında bir ilişki olmadı-
ğını  belirtti. BEM BIR-SEN kuru-
luş  çalışmalarını  sürdürürken 
RP'nin sadece altı  belediyeye ha-
kim olduğunu dile getiren Kale, 
"Biz bu sendikayı  kurarken mevcut 
sendikaların yapmış  olduğu sendi- 

kal faaliyet daha çok geriye dönük 
etki tepki sendikacılığı  idi. Sendi-
kalar, işverenle anlaşmadığı  zaman 
hemen grev silahını  kullanıyorlardı. 
Grev bazen tepki doğuruyor. Oto-
büs şoförleri belediyelerle girdikle-
ri anlaşmazlıklarda iş  bırakma teh-
didinde bulunuyorlar. Tabii ki bu 
durumdan etkilenen yine halk olu-
yor" dedi. 

Sendikayı  sadece ücret artırmak 
için yaptırım gücü uygulayan bir 
kurum olarak görmediklerini söyle- 

yen Kale'nin verdiği bilgiye göre, 
sendikanın Türkiye genelinde 10 
bin üyesi bulunuyor. 

16 belediyeyle toplu sözleşme 
görüşmelerinin sürdüğünü bildiren 
Kale, Bağcılar, Tuzla, Tatvan ve 
Düzce'deki şube yöneticilerinin be-
lediyelerle toplu pazarlık halinde 
olduğunu vurguladı. 

BEM BİR-SEN'in diğer sendi-
kalardan amaç olarak bir farkının 
olmadığını, demokratik rejimlerde 
çok seslilik gereği kendilerinin de 

bu yarış  içinde olduklannı  söyleyen 
Kale, "kim memurların haklarını  
ileri götürüyorsa onun bu yarışı  ka-
zanacağını" belirtti. 

Diğer sendikaların tepki sendi-
kaları  olduğunu, kendilerinin ise 
sorunları  ikna yoluyla çözeceklerini 
dile getiren Kale, devletin kasasın-
da para yoksa uzlaşmak gerektiğini, 
ama devletin kaynakları  çarçur edi-
lip sonra da memurlara para yok 
denilmesini de kabul edemeyecek-
lerini vurguladı. 

Geçici işçiler işten çıkarıldı  
bin 300 geçici işçinin işine 14 Eylül günü saat 
17'de son verildi. 

Van'da işine son verilen geçici işçiler adına 
yapılan basın açıklamasında şunlar dile getirildi. 
"Bizler iş  sahibi gibi gösterilen işsizleriz. Her yıl 
2 ya da 3 ay çalıştırıldıktan sonra işten çıkanh-
yoruz. Bu yıl toplam 2.5 ay çalıştık, geçici işçi 
olmamız dolayısıyla bize verilen maaş  10 milyon 
liraydı, bu parayla bu şartlarda hangi aile sahibi 
işçi geçinebilir. Bize tatmin edici bir süre ve ma-
aş  verilmiyorsa, bin 300 kişiyi iş  sahibi gibi gös-
tererek ailelerimizi ve kamuoyunu yanıltmaktan 
öteye geçmez. Kurumun işçiye ihtiyacı  olduğu 
halde işçi çıkarılmasına anlam veremiyoruz. Ba-
yındırlık Bakanlığı  ile DSİ  17'inci Bölge Müdür-
lüğü'nün keyfi işten çdcannalannı  kınıyor, onla-
n emeğe saygıya davet ediyoruz." 

•• •.1  
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Ali ACAR 

VAN- Devlet Su İşleri (DSİ) 17'ınci Bölge kap-
samında çalışan tüm geçici işçilerin, 14 Ey-
lül'den itibaren işine son verildiği bildirildi. İşi-
ne son verilen işçi sayısının bin 300 kişi olduğu 
belirtildi. Merkezi Van'da bulunan DSİ  17'inci 
Bölge kapsamında çalışan bin 300 geçici işçi-
nin 14 Eylül günü son maaşları  da ödendikten 
sonra, ödenek sıkıntısı  çekildiği gerekçesiyle 
işlerine son verildi. DSİ  'Van İl Müdürlü-
ğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık 
Bakanlığı'nın Eylül ayından itibaren ödenek 
tahsisinde bulunmayacağını  açıklaması  ve çalı-
şan personel sayısının gözden geçirilmesi tekli-
finde bulunması  üzerine, 300'ü Van'da, bini de 
17'inci Bölge genelinde olmak üzere, toplam 

VAN/Roj- Van'ın Muradiye 
ilçesinde 'Hayvancılığın Du-
rumu ve Geliştirilmesi' konulu 
bir sempozyum düzenlendi. 
Sempozyuma Van Valisi, Mu-
radiye Kaymakamı  ve Tarım İl 
Müdürü konuşmacı  olarak ka-
tıldı. 

Van ve çevresinde hayVan-
cılığın genel değerlendirmesi-
ni yapmak üzere, 14 Eylül gü-
nü Van'ın Muradiye ilçesi 
kaymakamlık binasında dü-
zenlenen ve yöredeki birçok 
üreticinin katıldığı  sempoz-
yumda, Van valisi Mahmut 
Yılbaş, Van Tarım İl Müdürü 
Ekrem Gözütok ile Muradiye 
Kaymakamı  Faruk Aslan birer 
konuşma yaptı. Genelde hay-
vancılığın tarıma dayalı  olarak 
gelişme göstereceği belirtilen 
konuşmalarda, bölgede hay-
vancılıkla birlikte meracıliğın 
ve tarımın da öldüğü vurgu-
landı . 

Hayvancılığı  
savaş  öldürdü 

Sempozyumda bir konuş-
ma yapan Van Valisi Mahmut 
Yılbaş, köylerin PKK tarafın-
dan boşaltıldığını  öne sürerek,  

ALİ  ACAR/VAN- Van'da yağan aşırı  yağmur hayatı  
felç etti. Gölün taşması  sonucu Van-Edremit karayolu 
ulaşıma kapamrken, Van'a göç ettirildikten sonra çadır-
lara yerleştirilen köylüler de geceyi su ve çamur içinde 
geçirdi. Köylülerin tüm eşyaları  kullanılamaz hale geldi. 
Van'da iki gün boyunca yağini aşıp yağmur ve şiddetli 
esen rüzgar yüzünden Van'ın Beyüzümü köyünde çadır-
lara yerleştirilen köylül« ölümle burun buruna geldi, 
çoğunluğu hasta, yaşlı  ve çocuklardan oluşan çadırkent-
liler, bütün geceyi yağmur suyu ve çamur içinde geçir-
mek zorunda kaldı. Köylüler daha sonra geçici olarak 
Sosyal Dayanışma Vakfı  Kız Öğrenci Yurdu'na yerleşti-
rildi. 

Köylüler ölüme terk edildi 
Devlet güçlerince zorla göçettirildikten sonra Van'ın 

Beyüzümü köyünde Kızılay'a ait çadırlara yerleştirlen 
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı  Erbiş  (Çağlayan) ve 
Şivrezan (Çınarlı) köylüleri, 19 Eylül akşamı  yağan yağ-
mur altında ölüme terk edildi. Çoğunluğu yaşhlardan ve 
hasta çocuklardan oluşan köylüler geceyi ayakta, çadır-
ların altında bekleşerek geçirdi. Köylülerin yiyecek, gi-
yecek ve yatacak eşyaları  su ve çamur altında kaldı . Eş-
yaları  kullanılamaz hale gelen köylüler, yağmurun şid-
detini kaybetmemesi üzerine, halkın ve basının da zorla-
masıyla geçici olarak Sosyal Dayanışma Vakfı  Kız öğ-
renci Yurdu'na yerleştirildi. Köylüler, havaların düzel-
mesi ve çamur altında kalan çadırlann düzene sokulma- 

Sendikacı, 
kaçırılip tehdit edildi 
ADANA/Roj- Liman-İş  Mersin Şube Başkanı  Fevzi 
Aslan, 19 Eylül günü 2000 TV adlı  yerel televizyon ka-
nalında grevle ilgili programa giderken, yolda Reno 
marka iki araç tarafından durduruldu. Gözleri bağlı  ol-
duğu halde şehir dışında bir yere götürüldü. Burada 
"sen Allah mısın, Allah bile kullanım bu kadar savun-
muyor" gibi sataşmalara ve çeşitli baskı lara maruz kal-
dı. 

20 Eylül günü gözleri bağlı  olarak Mersin kapalı  
otoparka bırakılan Aslan'a, "bu sana uyan olsun, işçi 
hakları  için tekrar ön plana çıkarsan..." türünden tehtid-
lerde bulunuldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Liman-
İş  Genel Merkezi, "bu saldırının grevlerin başlamasına 
bir gün kala yapılması  raslantı  değil. Limanlann grevi 
bazı  çevreleri inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Bu 
tehtidle Liman-İş  sendikası  ile liman işçilerine göz dağı  
veriliyor. Ancak, şu bilinsin ki, hiçbir güç bizi haklı  ta-
leplerimizden vazgeçirmeyecektir" dedi. 

Açıklamada Türkiyede, emekten yana olan sendika-
cı, aydın, yazar ve yurtsever insanların bir taraftan ce-
zaevlerine atıldıklan, diğer taraftan kaçırılarak kaybe-
dildiği vurgulanarak, kontr7gerilla diye adlandırılan ci-
nayet şebekesinin ortaya çıkarılması  çağrısında bulu-
nuldu. "Işçi sınıfı  ve emekçi halkımızdan destek bekli-
yoruz" denildi. 

yor. 
Hükümetin 1994'de Doğu ve 

Güneydoğu Anadoluya yatırım pro-
jesi adı  altında yukanraki toblodan-
da görüleceği gibi bir sürü vaatte 
bulunmuştu. Gezide bölge insanla-
nrıa bütçede 1994 için 25 trilyon li-
ra aktarma sözü verilmişti. Fakat so-
mut olarak gercekleşen yatırım şır-
nakta açılışını  Içişleri Bakanın yap-
tığı  kaldırım olsa gerektir.Geçen yıl 
25Trilyon aktarması  gereken Hükü-
metin bu 50 Trilyon yatırması  gere-
kir. 1994'de vaad ettiği yatırım ger-
çekleştirmeyen hükümet 1995'de 
nekadarmı  gerçekleştirir.  

sından sonra yeniden alınarak çadırlannâ dönecekler. 
Yerleştirme şurasında Van Valisi Mahmut Yılbaş  da 

hazır bulundu, Yılbaş, burada yaptığı  konuşmada; 
"Köylüler için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan faz-
lası  göçü teşvik eder. Geçen gün Hakkari valisi beni ara-
dı , 'buradaki köylüleri de sana gönderelim' dedi. Bura-
daki köylüler için 12 milyar lira ödeneğimiz var. Kendi-
lerine ev yapıyorlar, biz de onlara katkı  yapmaya çalışa-
cağız" dedi. Daha önce valilikle köylüler arasında yapı-
lan anlaşmaya göre, köylüler arsa alacak valilik de onla-
ra briket ve çimento yardımında bulunacaktı. Ancak 
şimdiye kadar 200 civarındaki aileden sadece 63'ü arsa 
alabildi, bunlara da gerekli briket ve çimento yardımı  
yapılmadı. 

Toplam 193 çadırda kalan köylüler, 15 Haziran'dan 
beri burada tutuluyor. Köylülere şimdiye kadar bir kez 
valilik birkez de belediye tarafından cüzi bir gıda yardı-
mı  yapıldı . 

Küçükçekmece 
Belediyesi'nde, 
maaşlar ödenmedi 
İş/Ekonomi-Küçükçekmece Belediye-
si'nde görev yapan memurlara hiçbir ge-
rekçe gösterilmeden, 6 gün gecikmesine 
rağmen maaşları  ödenmedi. 'TÜM BEL-
SEN temsilcileri konuyla ilgili olarak Kü-
çükçekmece Kaymakamı  'na başvurdu. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan TÜM 
BEL-SEN Istanbul 1 Nolu Şube yönetimi, 
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı  önün-
de 22 Eylül günü saat 11.30'da vezne kuy-
ruğu, 12.30'da da basın açıklaması  yapa-
rak durumu protesto`edeceklerini açıkladı. 

Muradiye'de hayvancılığın 
geliştirilmesi amaçlı  sempozyum 

Güneydoğu'ya yatırım vaadi bol, uygulama yok 



:::::•;;;•:•;;•;•::•* 
• • 

• 

• • • • • •••••• • • 

; r
o
l
a
i
l
d
<
=

muina
• yaniden adından Göz ııttlren Talaboırd, TTlık yanadolledrıln ~dna 

Ilişkin olarak şu anad" kadar Ihtlyallı  davranış  »Ola& 

İlkay ÖRNEK 

İSTANBUL-Avrupa Parlamentosu üyesi ve 
AB Türkiye Karma Parlamento Başkan Yar-
dımcısı  Claudia Roth'un Istanbul'da açtığı  irti-
bat bürosu, basında geniş  yankı  uyandırdı. 2 
Eylül'de açılan büro hakkında yapılan haber-
lerde, büronun amacının "Kürt sorununu çöz-
mek" olduğundan, duvarlardaki posterlere ka-
dar konu oldu. Büronun yönetimini üstlenen 
Zeynep Herkmen, yaptığımız görüşmede, bu 
tür haberlerin yazıişlerinin büro haklunda ön-
yargı  oluşturma amacından kaynaklandığını  
söyledi. Herkmen, irtibat bürosunun öncelikli 
amacının Türkiye'nin siyasi ortamı  hakkında 
doğrudan bilgi edinme olduğunu belirtti. 

Claudia Roth'un altı  yıldır Avrupa Parla-
mentosu Türkiye Karma Komisyonu'nda çalış-
tığını  belirten Herkmen, bir yıldır da Karma 
Parlamento Komisyonu'nda Başkan Yardımcı-
lığı  yaptığını  aktardı . Türkiye'nin Gümrük Bir-
liği(GB)'ne onayının beklendiği bir süreçte 
Roth'un, Avrupa Parlamentosu'ndaki bütün 
milletvekilleri gibi söz hakkına sahip olduğuna 
dikkat çeken Herkmen, bu nedenle büronun ön-
celikli amacının, Türkiye'nin siyasi ortamı  
hakkında bilgi edinme olduğunu aktardı . 

GB süreci içerisinde, Türkiye hakkında ge-
nellikle yılda bir iki kez yapılan mevzi ziyaret-
lerle bilgi sahibi olunmaya çalışıldığını  kayde-
den Herkmen, bunun yetersizliğine dikkat çeke-
rek, "Doğrudan bilgi akışı  gerekiyordu. Bunu 
sağlamaya çalışıyoruz. Burada basın ajansları-
= çalıştığı  yöntemleri izliyoruz: Gazeteleri ta-
kip ediyor, gerekirse devletten konu hakkında 
rapor istiyor, her türlü kurumla diyalog içinde 
olmaya çalışıyoruz. Sivil toplum örgütleriyle de 
konuyla ilgili çalışmaya hazırız" dedi. 

Büronun ikinci amacının yabancı  ülkelerde 
yaşayan Türk vatandaşlarının hukuki, toplum-
sal ve siyasal alanlarda eşit haklara sahip olma-
sı  için mücadele olduğunu söyleyen Herkmen, 
"Yeşiller milletvekili olarak Claudia Roth, si-
yasi konumu açısından demokrasi, insan hakla-
rı, çevre sorunları  ve azınlıklar ağırlıklı  faaliyet 
gösteriyor. Yabancı  ülkelerde yaşayan Türk va-
tandaşlarına ırkçı  saldırılar olduğunda, yurtdı-
şında kamuoyu oluşturabilir. TC vatandaşları-
nın oradaki yaşamlarına dair olumlu olumsuz 
kararlar alındığında, anında Türk kamuoyuna 
bildirebilir. Bilgi akışı  sağlayabilir" şeklinde 
konuştu. 

Büronun Türkiyeli milletvekilleri için ör-
nek olabileceğine değinen Herkmen, onların da 

DDP, Diyarbakır il kongresini yaptı  
DİYARBAKIR/Roj- Demokrasi ve Değişim 
Partisi (DDP) nin Diyarbakır il Kongresi yapıldı. 
Kongre sonunda tek liste ile gidilen seçimde 
Avukat Semir Güzel oy çokluğuyla yeniden baş-
kanlığa seçildi. 

16 Eylül cumartesi günü Dilan Düğün Salo-
nu'nda yapılan kongreye, YDH il Başkanı  Fah-
rettin Bukarlı , bazı  HADEP yöneticileri, Tes-İş  1 
Nolu Şube Başkanı  Ali Öncü, Kürt Demokrasi 
Platformu'ndan Ömer Çetin, Behlül Yavuz, Fay-
sal Balaban, Diyarbakır Barosu'ndan Av. Hüse-
yin Tayfun ve Sezgin Tannkulu, KDP Diyarbakır 
Temsilcisi Salih Hacı  Hüseyin ile çok sayıda va-
tandaş  topluluğu katıldı. 

DDP Genel Sekreteri Fehmi Demir, Kongre 
Divan Başkanlığı'na sunduğu raporda, her gün 
onlarca insanın faili meçhul cinayetlere kurban 
gittiğini, milyonlarca Kürdün göçe zorlandığını  
ve kirli savaşın emekçilerin teri ve kanı  pahasına 
yürütüldüğünü belirterek, ekonomik bunalımın 

hergün daha da derinleştiği, enflasyonun yüzde 
100'lerde dolaştığı  ve 12 Eylül faşist yasalarının 
yürürlükte olmaya devam ettiği bir ülkede yaşa-
dıklarını  söyledi. 

Tüm bu sorunların kaynağı  olan Kürt sorunu-
na yönelik 70 yıllık inkarcı  devlet politikasının 
devam ettiğini kaydeden Demir, bu koşullarda 
partilerine büyük görevler düştüğünü belirtti. 

Türkiye'de barış  istemenin suç olduğunu kay-
deden il başkanı  Güzel ise "Barış  istediğimiz için 
egemenlerin hışmına uğradık, bu nedenle parti-
miz kapatılmak isteniyor" dedi. 

Tek liste ile gidilen seçimde Av. Semir Güzel 
oy çokluğuyla yeniden başkanlığa seçildi.Yöne-
tim Kurulu üyeliklerine Zahat Bozaslan, Mehmet 
Yalçın, Halis Ekinci, Halit Kurtay, Kemal Aras 
ve Sinan Çap getirilirken, Edip Samancı, Meh-
met İçel ve Nail Eren Disiplin Kurulu üyelikleri-
ne; Hanifi Eren, Cavit Eğilli ile Sabri Aras ise 
Denetleme Kurulu üyeliklerine seçildiler. 
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Türkiye TalabaıWye-yaklawor 

Claudia Roth'un Istanbul'daki irtibat büro yöneticisi Herkmen: 

Medya, Roth'un 
bürosuna önyargılı  

Claudia Roth'un İstanbul'daki irtibat bürosunun yönetimini 
üstlenen Zeynep Herkmen, yaptığımız görüşmede, büronun 

öncelikli amacının Türkiye'nin siyasi. ortamı  hakkında doğrudan 
bilgi edinme olduğunu belirtti. 

ABViıiii müdahalesiyle dunirken; F • • 

"Duygulanmızı  çarpıtmadan ve 
korkmadan açıklamalıyız" diyen Er-
gil, "Gerçekleri çarpıtmak, gerçekler-
den korkmak size ve ülkemize ihanet 
olur. Ülkemizin artık infiale, hoyratlı-
ğa ve bunları  örten hamasete taha-
müllü yoktur" dedi. 

Halkımızın artık lafta sevgiye 
doyduğunu belirten Ergil şöyle dedi: 
"Sevgi emektir, sevgi duyarlılıktır, 
sevgi esirgemektir, kollamaktır, do-
yunnaktır, donandımıaktır. Ölçü, ne 
yapacaksın değil, ne yaptığındır". 

Ergil, devamla, milletin duyarlılı-
ğa, anlayışa ve emekte somutlaşan 
sevgiye ihtiyacı  olduğunu belirterek, 
bu anlayışla milleti bunaltan mesele-
leri anlamaya çalıştıklannı  söyledi. 
Çalışmalarını  barışın, huzurun ve in-
sana saygının tesis edilmesi için yap-
tığını  aktaran Ergil, konuşmasını  şöy-
le sürdürdü. 

"Bize ödül bahşettiğiniz araştırma, 
eksiğiyle, gediğiyle bir içe bakıştır. 
Anlamak için, barışı  sağlamak için 
bir dokunuş. Akılla duyguyu birleşti-
ren, bilimle gerçeği buluşturmaya ça-
lışan bir çaba. Sadece bu türlü neden-
le siz bizi değil, akla saygıyı, bilimin 

ANKARA/Roj- Türkiye, Dublin'deki görüş-
meleri tıkayan YNK lideri Talabani'yle uzlaşma 
yolannı  arıyor. 

Türk yetkililer istediklerini Dublin'de kabul 
ettiremeyince yeni çözüm yollan arıyor. Türki-
ye'yi arayışa sokan `Zorluldar' listesinin başı-
na, PKK'nin ateşkese hazırlanması  da eklenmiş  
durumda. 

Gözlemciler, Talabani'nin 10 Eylül'de Suriye 
yetkilileriyle birlikte Öcalan'la görüştüğünü ve 
Öcalan'ın ateşkes sürecini bundan sonra başlat-
tığını  belirterek, diplomatik alanda böylesi bir 
atağın Türkiye'yi zorlayacağı  bilindiğinden, 
Türk yetkililerin bunu Talabani'yle anlaşarak 
boşa çıkarmaya çalıştığını  ifade ediyor. 

Türk yetkililerinin 'Politikada kaypak' oldu-
ğuna inandıklan Talabani'nin politikasına pek 
güvenmedikleri; ancak Dublin'de istediğini ya-
pamayan Türkiye'nin Talabani'yi kazanmalctan 
başka bir çaresinin olmadığı  belirtiliyor. Bunun 
için önümüzdeki günler-içinde Talabani'yle gö-
rüşüleceği bildiriliyor. 

Türk dışişleri yetkilileri Öcalan'ın önerisi 
hakkında "Şimdilik kaydıyla" açıklama yap-
mazken, Öcalan'ın Şam'da bir araya geldiği Ta-
labani ve Suriye'nin ateşkes çağnsında etkili ol-
duğunu belirtiyorlar. Türkiye'nin Dublin'le baş-
layan süreçle gelinen aşamada, Talabani'yi ka-
zanarak PKK'nin atağına boşa çıkarmaya çalı- 

Şerif KAPLAN 

ABD'nin Irak'ta ve Kürdistan'da yeni bir olu-
şumun peşinde koşmaya başladığı  iddia edili-
yor. Bunun ilk adımı, Güneyli güçleri bir araya 
getirerek çözüm aramak oldu. Kimi siyasi göz-
lemcilerin iddiası  doğruysa, ABD bu işi körfez 
savaşından sonra planladı  ve şimdi uygulama 
alanına soktu. 

Siyasi gözlemcilerin ve diplomatik çevreler 
iki konu üzerinde duruyorlar. Birincisi ABD 
Irak'ta Saddam sonrası  yeni yönetimin hazırlık-
larını  yapıyor, bunun içinde INC'yi ön plana çı-
kararak INC denetiminde yeni bir Irak tasarlı-
yor. İkincisi, Türkiye denetiminde, ilk önce Gü-
ney Kürdistan'da federe bir Kürt devleti, ardın-
dan Türkiye ile geniş  bir Federasyon oluştur-
mak. Böylece Kürt sorununa kalıcı  bir çözüm 
bulmak. 

Siyasi ve diplomatik çevrelere göre ABD, bu 
görüşleri doğrultusunda ilk toplatıyı  Dublin'de 
gerçekleştirdi. Bilindiği gibi ilk Dublin toplan-
tısına ABD, YNK, PDK'nin yanı  sıra Türkiye 
de gözlemci olarak katılmıştı. Bu toplantıda 
Güneyli güçler arasında bir anlaşma sağlanma-
sı  için ön hazırlıklar yapılmıştı. Toplantının he-
men ardından 7 Eylül'de Türkiye,' Iran, Suri-
ye'nin katıldığı  üçlü zirve gerçekleşti. Bu zirve-
nin amacı, ABD denetiminde oluşturulmaya ça-
lışılan Kürt Federe Devleti'ne karşı  çıkmaktı. 
Ancak burada bir çelişki ortaya çıkıyordu. Tür-
kiye bir yandan ABD'nin planını  kabul eder-
ken, diğer tarafta bölge ülkelerinin karşı  çıktığı  
ABD planına karşı  yapılan topantıda yer alıyor-
du. Bu çelişki üçlü zirveyi fiyaskoyla sonuçlan-
dmh. Ve beklenen sonla zirve sonuçlandı. Zir-
ve sonuç bildirgesinde "Irak'ın toprak bütünlü-
ğüne saygılıyız, dışarda sınırların değiştirilmesi 
için yapılan müdahalelere karşıyız" denildi. 
Türkiye, uluslararası  nitelik kazanan Kürt soru-
nunda kendisine çok ince bir siyaset izleyerek, 

DİYARBAKIRİROJ- TOBB Rapo-
ru'nun hazırlayıcısı  Prof. Doğu Ergil 
ve raporu hazırlattıran Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı  Yalım Erez, Güneydoğu Gazete-
ciler Cemiyeti'nin ödül törenine ka-
tılmak için Diyarbakır'a geldiler. 

Rapor nedeniyle devlet erkanın-
dan ilgi görmediği gözlemlenen Erez, 
cemiyetin onur ödülünü alırken yaptı-
ğı  açıklamada, "kalkınmada öncelikli 
yöre" aynmuun yeniden gözden geçi-
rilmesi gerektiğini söyledi. 

Erez, 80'li yıllardan sonra Sovyet-
ler Birliği'nin dağılmasıyla dünyada 
önemli gelişmelerin yaşandığına dik-
kat çekerek, Türkiye'nin hem ekono-
mik hem de sosyal sorunlarla karşı  
karşıya olduğunu ve bu sorunların in-
kar yoluyla çözülemeyeceğini dile 
getirdi. 

Huzuru sağlamanın ekonomiden 
geçtiğini vurgulayan Erez, "İşcisiyle, 
işvereniyle hep beraber el ele vererek, 
ülke sorunlarını  aşmak zorundayız" 
dedi. Sorunları  halletmenin diğer bir 
şartuun da umut olduğunu bildiren 
Erez, "Ancak bunun yanında doğru 
teşhisler ve cesaret gerekir" dedi.  

şacağı  belirtiliyor. 
Dışişleri 'nde adının açıklanmasını  istemeyen 

bir kaynak durumu, "Türkiye ateşkes önerisiyle 
zorda kaldı. Çünkü Talabani'nin politik kay-
paklığı  ve ABD'nin hazırladığı  entrikanın orta-
sına düştü. Türkiye'nin bu aşamada yapacağı  
tek şey, ateşkese yanıt vermek yerine Talaba-
ni'yi kazanmak olacaktır. Çünkü Dublin Türki-
ye için tam bir şok oldu"sözleriyle ifade etti. 

Dışişleri Bakanlığı  sözcüsü Omer Akbal ise 
Talabani ile yapılacak ikili görüşmeyi yalanla- 
•madı, ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bir bil-
gisi olmadığım iddia etti. Akbal, Talabani'nin 
Güney Kürdistan'a Türkiye üzerinde geçeceği-
ni, görüşmenin yapılacağı  yeri de bilmediğini 
söyledi. 

Öte yandan bir süre önce savaşın durdurul-
ması  için 'Barış, Kardeşlik ve Dayanışma Ko-
mitesi' tarafından başlatılan "Barış  için imza 
kampanyası" çerçevesinde, komite sözcüsü is-
lamcı  yazar Ismail Nacar'ın Öcalan'la görüştü-
ğü, öcalan'dan ateşkes ilan etmesini istediği 
belirtildi. Görüşmenin, Öcalan'ın ateşkese ha-
zırlanmasında etkili olduğu da gelen haberler 
arasında. 

Öcalan'ın ateşkese hazırlanması, Türk siyasi 
çevrelerinde şaşkınlık yarattı. Konuya ihtiyatlı  
yaklaşan Türk siyasi çevrelerinin bu aşamada 
bir açıklama yapmak istemedikleri görüldü. 

muhtemel oluşumlardan faydalanmak istiyor-
du. Bu üçlü zirveden istenilen sonuç alınamadı. 
Bu zirvenin ardından 12 Eylül'de yine ABD de-
netiminde Dublin-2 toplantısı  yapıldı. 

Bu ikinci toplantının diğerinden bir farkı  
vardı. Birincisi Ingiltere gözlemci olarak katılı-
yordu, Güney'de ise, sürece müdahale etmek 
isteyen PKK ile PDK arasında çatışmalar başla-
mıştı. 

Ikinci Dublin toplantısında Güney Kürdis-
tan'daki hükümetin oluşturulması  ele alındı . 
Daha önce PDK ve YNK tarafından oluşturulan 
parlamento, çatışmaların olması  nedeniyle işle-
mez haldeydi; yeni oluşturulacak parlamento-
nun, Güney'de bulunan diğer güçlerin yer al-
masını  sağlayacak şekilde oluşturulması  bekle-
niyor. Dublin-2'de YNK ve PDK dörder kişilik 
heyetlerle katılırken, ABD heyetinde Robert 
Deutsch, Stephen Grummon, Suzanne Mc Cor-
miek isimleri yer aldı. Türkiye'den Ecvet Tez-
can ve Uğur Doğan katılırken, Ingiltere'den 
Robort Wilson ile INC'den Ahmet Çelebi katıl-
dılar. Toplantı  üç gün sürdü. Ve başarısızlıkla 
sonuçlandı. Anlaşmanın sağlanamadığı  konula-
rın, vergilerin kime ne miktarda nasıl verileceği 
ve Erbil'in silahsızlandırılması  konuları  olduğu 
belirtildi. Ancak siyasi gözlemciler ve diploma-
tik çevreler sorunun asıl kaynağının PKK oldu-
ğu konusu üzerinde hem fikirler. YNK, 
PKK'nin 'terörist' tanınmasına karşı  çıktı  ve 
kendileri açısından PKK'nin siyasi bir parti ol-
duğunu belirtiler. Bu açıklama Türkiye'nin gö-
rüşlerine ters düştüğü gibi, PDK'nin de işine de 
gelmiyordu. KDP ise PKK ile sorunu çözme-
den kalıcı  bir belge imzalamayacağını  açıkladı . 

Böylece istenilen sonuç Dublin-2'de alınma-
dı. Siygsi gözlemciler bunu 10 Eylül'de Suri-
ye'de Ocalanla bir araya gelen Talabani'nin tu-
tumuna da bağlıyorlar.  

yurtdışında büro açıp,TC vatandaşlarına kamu-
oyu yaratmak için bu tarzda çalışabileceklerini 
söyledi. 

Gazetelerde büro hakkında çıkan haberlere 
de değinen Herkmen, şöyle konuştu: "Roth, 
Almanya'da ve Türkiye'de Kürt sorununun ba-
rışçıl yolla çözülmesini istediğini dile getiriyor. 
Yeşiller Partisi'nin Almanya'da bastırdığı  pos-
terler, büro duvarlanmızı  süslüyor. Azınlık, 
çevre ve insan hakları  konusunda posterler var. 
Milliyet gazetesinin haberinde, Kürtçe poster-
ler var deniyor. Ayrıca büronun amacı  da Kürt 
sorununu çözmek olarak yazılıyor. Büronun 
asıl amacını, haberi o hale getiren yazıişleri de 
biliyor. Ancak, hedef göstermek ve önyargı  
oluşturmak çabasıyla o tür yayın yaptılar." 

Irtibat bürosunun açıldığı  günden beri çeştli 
kurum ve siyasi partilerden kutlamalar aldığını  
dile getiren Herkmen, görüşme taleplerinin de 
olduğunu belirterek, çeşitli kişi ve kurumların 
yanısıra ANAP ve MHP gibi partilerden de gö-
rüşme talepleri geldiğini söyledi. 

Büronun açılışından bu yana tekil başvuru-
ların da yoğun olduğunu aktaran Herkmen, 
"Başvurularda genelde kendi dertlerini iletiyor-
lar. Hukuk bürosu olmadığımız için, bilgimiz 
çerçevesinde yol göstermeye çalışıyoruz. Büro 
üç haftadan beri açık, ama tadilat dolayısıyla 
bir kaç gün faaliyet gösteremedik. Başvurular 
mektup, telefon ya da ziyaret şeklinde, çeşitli 
konularda, danışma, bilgi alma amacıyla olu-
yor. Çalıştığımız süre içinde Almanya'dan ve 
Türkiye'den onu aşkın başvuru oldu" dedi. 

Roth'un Istanbul Mat ~ablum 
Ztıyinıp Nadal= 

cağına inanıldığı  için, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği tarafından hazırla-
talan raporun da desteklendiği belirtil-
di. 

K DP ve YNK, henüz sonuçlanmamış, çerçevesi belirginleşti-
rilmemiş  Dublin toplantı larında PKK'ye karşı  Türk devleti 
ile işbirliğine girmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu, Kuzey'de sür-

dürülen silahlı  ulusal kuruluş  mücadelesine karşı, gerekirse 
I992'de olduğu gibi savaşabilecekleri anlamına gelir. Buna 
PKK'nin tepki göstermesi haklıdır. Biz de, Kuzeyde mücadeleyi 
zayı flatacak, onu zor durumda bırakarak, Türk rejiminin işini ko-
laylaştıran ve karşı-devrimci planlarının hayata geçmesine yara-
yacak böylesi bir durumu kabul edemeyiz. Hiçbir yurtsever, 
Dublin görüşmelerinin bu yönünü onaylayamaz. 

Ne var ki, Güney'in hakim güçlerinin Kuzey'in aleyhine 
TC'ye verdikleri tavize karşı  çıkma metodunda karşı  hataya düş- 
mek bir şey kazandırmıyor. Zira, Kürdistan ulusalcı  güçlerinin iç 
çatışmaları, düşman güçlerinin plan ve hesaplarının hayata geç-
mesine hizmet ediyor, karşı-devrimci icraatlarına pratik zemini- 
ni oluşturuyor. Bağımsızlıkçı  Marksist hareketin PKK ile ayrı ldığı  
nokta budur. Kaldı  ki, Dublin'de sonuçlar henüz açığa çıkma-
mıştır, görüşmeler sürmektedir ve somut bir netlik yoktur. Peki 
buna rağmen PKK neden KDP'ye savaş  açmıştır? Aşırı  güvensiz- 
lik ve kuşkuculuk bir sebep sayı labilir, ama bizce başka neden-
ler söz konusudur. PKK, bu savaşın gerçek sebeplerini halkımıza 
açıklayabilecek midir? Çünkü öne sürülen bahaneler yurtsever 
kesimleri ikna etmemiştir. Çünkü, belli ki başka nedenler ve et-
kenler söz konusudur? 

Bir hatırlatma yapmakta yarar vardır: Son KDP-YNK arasında-
ki savaşta, Iran çatışmalar devam diye, kendi gerici hesapları  ger-
çekleşsin diye iki güce de silah yardımı  yaptı. Karşılığında Iran 
KDP'sinin merkez karargahına silahla saldırdı; YNK ise, Doğu 
Kürdistan'da mücadelenin güçlü, vazgeçilmez aracı  olan radyo-
yu susturdu. Ama buna karşılık Iran KDP'si bu icraatlara karşı  si-
laha sarı lmadı, olayı  teşhir etti ve faaliyetleri için yeni yollar bul-
du. Ancak, PKK'de bu yol yoktur; bütün çelişkileri silah ve şid-
detle çözme esas metod haline getirilmiştir. Sorunlarımızın çözü-
münde karmaşıklık yaratan önemli bir sebep de budur. 

Biz ulusalcı  güçler arasındaki çatışmalara karşıyız bunun için 
de PKK-KDP savaşına karşı  çıktık. Doğru olan da budur. I992'de 
de aynı  tavrı  ortaya koyduk. Çatışan güçlerden herhangi birisini.  
destekleme gibi bir zorunluluk olamaz, çünkü ulusalcı  güçler 
arasındaki savaşı  yurtseverler doğru görmüyorlar. Ne KDP, ne de 
PKK bu savaşta desteklenemez. Başkalarının hesabına yapı lan 
hatalara ortak olmak düşünülemez. Kendisi desteklemiyor diye 
PKK, devrimci yurtsever güçleri tehdit ediyor!?! Bu sadece yeni 
gerilimlere yol açar, dolayısı yla bu tür tavırlarla bir yere varı la-
maz, bundan vazgeçilmelidir. 

300 yıldır oluşan "Kürt tarih bilinci" ayaklar altına alınmıştır. 
Bu bilinç ki, iç çatışmaları  ve düşmanlıklar' doğru görmüyor. As-
lında halkımızın bu billincine karşı  savaşılıyorsa, belli ki, tarih 
bilincimiz çatışan güçlerin burjuva sınıf çıkarlarına çarpmakta-
dır. O halde bağımsızlıkçı  Marksist hareket herkesten daha çok 
bu bilince sahip çıkmalıdır. 

Dublin'de, Kuzey Kürdistan üzerine bir takım hesapların ya-
pı ldığı  bir gerçektir. ABD emperyalizmi Kürt halkının sırtına ba-
sarak Irak politikası nı  hayata geçirmenin uğraşı  içerisindedir, bu 
biliniyor ve Güneyli hakim güçlerin bu plana Körfez savaşından 
beri angaje oldukları  da biliniyor. Bu angajmanın bir ucunun Ku-
zeydeki mücadeleye dokunduğu da gerçektir. KDP ve YNK, bu-
nu, 1992 Güney savaşında gösterdiler. Dublin'de yapı lmaya çalı-
şılan bir anlamıyla bunun yenilenmesidir. Dolayısıyla bu iki gü-
cün gerek Doğu, gerekse Kuzey Kürdistan'a ilişkin politikaların-
da dönem dönem karşı-devrimci pratiklerinin olması  bundandır. 
Tabii, buna karşı  çıkmanın savaştan başka yolları  da vardır. Ayrı-
ca, iç savaşlar bu planların pratiğe geçmesi şartlarını  oluşturuyor. 
Işte, bir takım kesimlere anlatmak istediğimiz budur. 

Peki bu koşullarda ulusal birliğin ve ulusal kongrenin toplan-
masının şartları  var mı dır? ulusal kurtuluş  mücadelesinin ulaştığı  
yoğunluk ve seviye, ulusal birliği kesinkes zorunlu hale getirme-
sine karşın, neden bütün girişimler her defasında umutları  ve 
beklentileri de yıkarak başarıya uiaşamıyor? Bunun muhakemesi 
yapı lmış  mıdır? Somut cevaplar ortaya çıkmış  mıdır? Her defasın-
da hiç bir şey olmamış  gibi davranmak doğru mudur? 

Bir yandan Dublin görüşmeleri, öbür yanda PKK-KDP çatış-
maları, birliğin ortamının oluşmalarını  engelleyen esas etkenler-
dir. Bu koşullarda ulusal kongre toplanamaz. Her şeyden önce 
bir anlayış  birliği yoktur. 

PKK, ulusal kongreyi, kendisine göre belirlediği YNK, KDP, 
Iran-KDP ve PSK ile toplamak eğilimindedir. Aynı  mantığı  PSK de 
savunmaktadı r. Peki bundan anlayış  birliği çıkabilir mi? Diğer 
devrimci yurtsever güçlerin dıştalanması  halinde ulusal kongre 
toplanabilir mi? Eğer güce göre bir seçim yapı lıyorsa bu yanlıştır. 
Sosyalist Birlik Platformu (KAWA, KUK, TSK, TS ve YekbOn) kap-
samı, faaliyeti ve SM içindeki yeri bakımından Kuzey'in ikinci si-
yasi gücü durumundadır. O halde diğer güçleri dıştalamaya kal-
kışmak nası l yanlışsa, bağımsızlı kçı  Marksist hareketi de dıştala-
maya kalkkışmak da yanlış  olacaktır. Şunu unutmamak gereki-
yor: Bağımsızlık hareketinin katı lmadığı  bir birlik faaliyeti ger-
çekleşemez. 

Hiçbir ulusalcı  gücü dıştalamaya kalkışmaksızın, ulusal kong-
reyi toplama faaliyetine girişmek doğru olacaktır. Bunun için ön-
ce gerekli koşullar oluşturulmalıdır. 

PKK daha bu işe başlamadan KDP'nin ulusal kongreye katı l-
masının şart olmadığını  açıklamıştır. Böylesi bir gelişmeyi başka 
ulusalcı  güçler kabul etmezler. Birincisi, KDP'yi dıştalamak yan-
lıştır; ikincisi, sorun KDP ile bitmez, başka siyasi hareketler de 
kendilerini geriye çekebilirler. Örneğin, KDP ile belli bir uzlaşma 
ve anlaşmaya vardığı  taktirde YNK, bunu ulusal kongreye de, 
PKK'ye de tercih edecektir. Bu ihtimali de gözden kaçırmamak 
lazım. Ayrıca Iran KDP'si başından beri ulusal kongreye karşı  
çıkmıştır. Bunun da ötesinde o, Doğu Kürdistanlı  birçok hareke-
te karşı  bir nevi "veto" kullanmaktadır. Iran KDP-Raberati'nin ol-
duğu yere gelmeme sekterliğine sahiptir. Ya da "Suriye-Kürdis-
tan"ından örgütler bu kongreye katı lmayacaklar mı? Kimse bun-
lardan söz etmiyor!? Herhangi bir dışlama halinde Bağımsızlıkçı  
Marksist hareket kongreyi toplama faaliyetlerine katı lmaz. 

Bu taktirde, bütün bu durumlara rağmen PKK kiminle ulusal 
kongreyi toplamay kalkışıyor? Kaldı  ki, siyasi güçler ne birlik ne 
de ulusal kongre için hazır değiller. 

Gerçekçi olmak gerekiyor. Kendi bulunduğu parçada bile 
cepheleşmeye yanaşamayan güçlerin ulusal kongreye kalkışma-
ları  fazla inandırıcı  ve gerçekçi görülemez. Bugün, bütün bu kar-
gaşalık ve çatışmalar ortamından birlik çıkamaz. Siyasi güçler 
arasında yaşanan gerilimden dolayı  bir araya gelmek bile zordur. 

Peki ne yapı lmalıdır? Önce ulusal birliğin ve ulusal kongrenin 
zemin çalışması  yapı lmalı dır. Kürdistan'ın iç siyasal yaşamı  ve si-
yasi güçleri birliğe hazır hale getirilmelidir. Yaşanan gerilim orta-
mı, düşmanlı klar ve çatışmalar son bulmalıdır. Diyalog ve uzlaş-
ma yolu açilmalidir. Olumsuzlukların düşmanlık ve çalışma dü-
zeyinde bir daha gerçekleşmemesi için bir takım muhakemeler 
sonucunda ortaya çıkacak özeleştiriler, halkımız ve dünya kamu-
oyu nezdinde yapı lmalıdır; hatalar karşılıklı  olarak kabul edilme-
lidir. 

Ancak bu taktirde birliğin ve ulusal kongrenin zemini oluştu-
rulabilir, somut ve sonuç alıcı  adımlar atı labilir. Sözünü ettiğimiz 
bu zemin oluşturulmadan yeni bir girişim de sonuçsuz kalmaya 
mahkumdur. Bunu engellemek için muhatabların biraraya gelme 
girişimleh desteklenmelidir. 

Dublin'den 
ulusal kongreye 

Mehmet MÜFİT 

ANKARA- Dublin-1, Üçlü zirve, 
Dublin-2, Oslo durağı, PKK'nin 
ateşkes girişimi, patronları!) Güney-
doğu için yatırım girişimleri, 

;ABD'nin resmi olmayan ancak 
AGİK'te Türkiye'den insan hakları  
ihlalleri ve Kürt sorunu konusundaki 
istemleri ve PKK ile masaya oturma-
sını  istemesi, Barış  Kardeşlik ve Da-
yanışma Komitesi'nin girişimleri. 
Son birkaç günlük gelişmeler peş  pe-
şe böylesine sıralanırken, siyasi göz-
lemciler tüm bunların Kürt sorunu-
nun yeni bir aşamaya giriş  işaretleri 
olduğunu ileri sürüyorlar. 

Güney Kürdistan'da ,PDK ile 
YNK arasında süren çatışmalar Dubinedin rabb  Ona& TOddY• 11.• umduğunu 

Dublin-2'nin sonucu: 
Fiyasko 

Vatandaşların "açlığa razıyız yeter 
ki huzur sağlansın" sözlerine, "Huzu-
ru sağlamak için açlığı  gidermek la-
zım. Temel sorun açlıktır" şeklinde 
cevap veren Erez, konuşmasına şöyle 
devam etti: "Devlet iş, sağlık ve eği-
tim alanlarında Batı 'yı , Doğu'dan da-
ha cazip kalmıştır. Doğu ve Güneydo-
ğu sürgün yeri olarak görüldüğünden 
kimse buraya yönelmek istememek-
tedir. Bunda yöre halkının hiçbir ku-
suru yoktur. Hata, yanlış  politikalar-
dadır." 

Çözüm için rapor 
TOBB Raporu'nu hazırlayan Prof. 

Doğü Ergil ise ödül töreneninde yap-
tığı  konuşmada, TOBB Raporu'nu, 
ülkenin en önemli sorununu anlamak 
ve kanayan yarasına çare üretmek 
üzere teşhisler yapmak ve ilerdeki te-
davi için yeni maddeler sunmak için 
hazırladıklarını  belirtti. 

Konuşmasında, demokrasinin ha-
masi bir vatanseverlik olmadığını  
vurgulayan Ergil, demokrasinin va-
tandaş  sevgisi üzerine bina edilmiş  
bir yurtttaşlık anlayışına dayandığına 
inandığını  söyledi. 

"Bizi aydınlatan ışık, Doğu'dan yükselsin" 
aydınlığını  ve barışı  ödüllendirdiniz. 
Biz bir mum yaktık, bilinmeyeni ay-
dınlatmak için. Sizin aracılığınala 
buradan milletimize söz veriyorum, 
herkes aidının ve vicdanım mumunu 
yaksın. Ülkemizi aydınlatacak ışık 
Doğu'dan yükselsin." 

Başkanlardan 
rapora destek 

Bu arada rapora destek amacıyla 
Diyarbakır, Nusaybin, Siirt, Mardin, 
Bitlis, Kızıltepe, Elazığ, Batman, Şır-
nak, Siverek, Hakkari ve Bingöl Tica-
ret ve Sanayi Odası  Başkanları  ile 
Van Ticaret ve Sanayi Odası  Başkan 
vekili tarafından, 15 Eylül Cuma günü 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Oda-
sı  'nda ortak bir basın açıklaması  ya-
pıldı. 

Açıklamada, "Bu ülkenin kaynak-
ları, yasaklı  coğrafyasında yaşayan 
tüm insanları  akılcı  bir mantıklı  kol-
lamak şartıyla yeterlidir" denilerek, iş  
dünyasına, Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesine yatmm yapma çağrı-
sında bulunuldu. 

Açıklamada, kan dökülmesinin 
durmasında önemli bir katkı  sağlaya- 


