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Liman İş  Genel Başkanı  Hasan Biber: 

Erteleme, grevlere kan bulaştıtır 
Liman İş  Genel 
Başkanı  Hasan Biber, 
kamu çalışanlarının 
son eylemlerini 
gazetemize 
değerlendirdi.Biber, 
"Eğer grevler ertelenir, 
bizde karanmızı  
uygularsak işçiyle, 
polis ve asker karşı  
karşıya gelir. O zaman 
kesinlikle greve kan 
bulaşır" dedi. • s. 4'de 

H berertesi 

Nusaybin pamuk işçilerinin büyük direnişinin 20. yılı  

Bizim de işçilerimiz var 
Dursun YAPRAK boyuta da bir kaç vurgu gerekiyor. 

İlk vurgu, "sayısal bdyüklük" ile ger-
çek büyüklük arasındaki görecelilik üze-
rine... 

Çok değil:. daha Onbeş  yirmi yıl önce, 
"TC tarihinin sayısal olarak en büyük" 
sıfatını  kazanmayan nice işçi eylemlilik-
leri, daha etkili, daha kök söktürücü idi... 
Öyle ki, şimdilerde işçi önderlerinin 
"unuttuğu" DGM'lere karşı  en etkili ey-
lemi işçiler yürütmüştü; işçi direnişi, 
DGM yasasının geri alınmasını  sağla-
mıştı,,. Daha böyle bir diri örnek verile-
bilir; şimdiye göre bir avuç sayılacak 
maden işçilerinin • Devamı  S. 11'de 

emeçlere bakılacak olursa, TC ta- 
rihinin sayısal olarak en büyük iş- 
çi eylemliliklerine tanık oluyor-

muşuz. Kamu işletmelerinden yüzbinler-
ce işçi, hak arayışları  için yer yer şalter-
leri indiriyor, meydanları  dolduruyorlar. 

Ama iki eksiklik, dikkatli gözlerden 
kaçmıyor. Eksikliğin biri 'coğrafi bo-
yuttan; Kürt coğrafyasındaki işçiler ne 
yapar, ne eder sorusunun, boynu birazcı k 
(ve şimdilik) bükük :,,a.., t, nİa.. Buna ;' • 
razdan gelinecek. Eksikiiklere değinmi-
ken, hali hazırdaki eylemliliklere ilişkin 

Oslo'da Kürtler örgütsüz, 
Türkler yoktu! 

u—  Ikede Kürt halkını n soykı rımı nın ve inkarı n ı n sürdürül-
düğü korkunç bir savaş  ve Kürt halkı nın buna karşı l ı k 
ası rl ı k varolma direnci sürerken, diğer yandan bu halkı n 

çağdaş, örgütlü siyasi bir temsilinin yokluğu, Oslo'da yapı lan 
"Kürtlerin insan hakları  için uluslararası  seminer'inde" acı  bir 
gerçeklik olarak ortaya çıktı . Hatta bu toplantıya kat ı lan yaban-
c ı  uzmanlar Kürt temsilcilerinin bu örgütsüzlüklerini açıkça ifa-
de ettiler ve ayrı ca onlara diplomasi dersi verdiler. 

Barışı  arzulamayan, savaş  atmosferinin etkisinden kendini 
koruyamayan davetli birçok Türt şahsiyetinin seminere katı l-
mayışı  başka bir gerçeği gündeme getirdi: Barış  için henüz çok 
erken! Anlaşı lan Türk devlet şovenizmi, yarattığı  sistemle savaş  
yolunu zorluyor. Bu gerçekle Kürt sorununun tartışı lması nı  en-
gelliyor ve barışçı l çözüm yolları nı  kapatıyor. 

Seminerin Kürt sorununu insan hakları  boyutunda değerlen-
dirmesi her ne kadar toplantı yı  düzenleyen kurumun şahsında 
bir yere konsa da, gerçekte bu söylem/tanımlama eksik ve yan-
lış. Kürt sorunu siyasal bir sorun olarak değerlendirilmelidir. 
Sorunun çözümünün demokratik tarzı , ulusları n kendi kaderle-
rini tayin hakkı  ilkesi çerçevesindedir. Toplantıya katı lan Kürt 
temsilcilerin hiçbiri bu demokratik çözümün karşısı na "etnik-
rosi"yi koymamıştı r. Buna rağmen Kürt temsilcilerin çözüm 
önerilerinin etnikçilik olarak yabancı  ve Türk temsilcilerce de-
ğerlendirilmeye çalışı lması  oldukça dikkat çekicidir. Yeni bu 
ideolojik saldı rı  gözden kaçmamalıdı r. Türk şoven çevrelerinin, 
dışardaki ortaklarıyla olan ilişkilerini pekiştirdiği anlaşı l ıyor. 

Kürt sorununun uluslararası  platformlarda ele alı nması  
olumludur. Fakat Kürtler, kendi cephelerinden eksiklerini bilin-
ce çıkarmalıdı rlar. Dimitrov'un dediği gibi; "Kiminle neyi nere-
de konuşmaları  gerektiğini bilmelidirler". AET ülkelerinin Kürt 
sorununa geçmişten beri getirdikleri çözüm önerileri "kültürel 
özerklik' tir". Oslo semineri de bunun ötesine geçmemiştir. Se-
minerin sivil bir kurumca düzenlemesi de bu sonucu: değiştir-
memektedir. 

Evdale Zeynike 

dot~ derise,ı  q~eceıt- ,wiete4d 

Nafi 

Yüzbinler, 9 aydır işçi taleplerine ilişkin öneri getirmeyen hükümetin restini gördü • 

Her: Kavgaysa kavga! 
700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci tıkandı. 
1 milyon 700 bin kamu emekçisinin grevli-toplu sözleşmeli 
sendikal hakkı  baskı, sürgün, soruşturma ve sendika 
kapatmalarla gaspedilmek istenince, bu saldırılara karşı  
işçi grevleri dalga dalga yayılmaya başladı. Ülke genelinde 
256 bin 200 işçi grevde. Bu rakamın, 3 Ekim 'e kadar 
500 bine ulaşacağı  belirtiliyor. 

Oslo Toplantısı 'na katılan Kürt davetliler, sorunu bütün boyutlarıyla ortaya koydular. 

Hükümet işçiyi greve zorladı. Kamu İşverenleri Sendikası  
9 ay toplu iş  sözleşmesi masasında işçi taleplerine karşı  
öneri getirmeyerek, bilinçli bir biçimde grevi gündeme 
getirdi. 1995 bütçesinden kamu işçisine pay vermek 
istemeyen iktidar, ayak diriyor. 1995 yılını  böyle 
geçirmek niyetindeler. Son çözümleri de, hükümet krizini 
çözer çözmez grevleri ertelemek. • S. 4'de 

Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 
Oslo Semineri'ne, davetli Türk yetkililer katılmadı. 
Seminer buna rağmen olumlu geçti ve Kürt sorununun 
barışcı  çözüm olanakları  tartışıldı. Toplantıyı  düzenleyen 
Norveç Insan Hakları  Enstitüsü Başkanı  Asbjörn Eide'nin 
yanı  sıra, çeşitli katılımcılarla toplantı  sonrası  yaptığımız 
görüşmeleri yayımlıyoruz. 

Rojda ÇELİKEL 

N
orveç Dışişleri Bakanlığı 'nın insiya-
tifiyle, Norveç İnsan Hakları  Ensti-
tüsü tarafından Oslo'da düzenlenen 

Kürtlerin İnsan Hakları  konulu seminer, 
22-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti-
rildi. Katılımcılarca genelde olumlu karşı-
lanan seminere davet edilen Türk yetkilile-
rin katılmaması, önemli bir eksiklik olarak 

Müstakbel hükümetin ilk işi MGK direktifmi yerine getirmek 

Vali-polis diktası  
Koalisyon hükümetinin son günlerinde toplanan 
MGK, sessiz sedasız bir karar aldı. Valilere sınır ötesi 
harekat isteme. kentte dolaşmayı  yasaklama; polise 
hedef gözeterek ateş  etme gibi yetkiler vermeyi 
öngören bir "Güvenlik paketi" hazırlayan MGK, bunu 
hükümete "tavsiye etme"yi kararlaştırdı. Yeni 
hükümetin ilk işi, bu direktifi yerine getirmek olacak. 

• S. 5'de 

Türk yetkililerinin katılmaması, `Bölünme paranoyası'nın yansıması  sayıldı  

Oslo toplantısı  'çok twraflf olamadı  

değerlendirildi. Yetkililere göre seminerin 
amacı, herhangi bir tarafı  teşhir etmek veya 
sorununun nasıl çözüleceğini tespit etmek 
değil, taraflar arası  bir diyaloğun başlama-
sını  sağlamaktı. 

Seminere , aralarında Kürdistan Birleşik 
Halk Partisi (YEKKİN) Yurt Dışı  Büro-
su'ndan Vildan Tanrıkulu, Kürdistan Sos-
yalist Partisi (PSK) Genel Sekreteri Kemal 
Burkay, • Devamı  S. 11'de 

Opp. Yekbün davasına 
devam edildi 

S. 319 

Refah Partili'li 
başkanlarddan 
hep aynı  oyun 

S.4'te 

"Bayındırlık'ta 
MİT denetimi" 
itiraf edildi 

S. 5'cle 

Portekiz'de 
seçim zamanı  

S. 6'da 

Xoybûn: Hewldana 
kongreyek 
neteweyi 

Li Ser Rewşa 
Edebiyata Kur& 
lievperrin R.8 

Safa Fersal: Tek 
başıma 
bırakıldım $.9'da 

Hacı  ERDOĞAN 
Almanya- Kawa örgütü, yurdışında yer 
alan üyeleriyle gerçekleştirdiği konferansla 
ilgili bir .bildiri yayınladı. Konferansın, 
Kürdistan'da süren bağımsızlık mücadele-
sini, sömürgeci güçlerin saldırı larını  ve 
muhtemel gelişmeleri, ulusal kurtuluş  dev-
riminin zayıf ve güçlü yanlarını , sosyalist 
güçlerin birlik sürecini, sosyalizmin sorun-
larını , uluslararası  emperyalist-kapitaliz-
min gelişme eğrisini değerlendirdiğini be-
lirten bildiride şu görüşlere yer verildi: 
"TC, halkımıza karşı  yürüttüğü son 11 yıl-
lık savaşta tıkanma, çözülme ve gerileme 
dönemine girmiştir. Tüm sahte "zafer" söy-
lemleı;ne rağmen Türk devleti iç ve dış  si-
yasette, savaşın askeri-psikolojik boyutun-
da yenilgili bir durum yaşıyor. Askeri çö-
züm, imha ve inkar, çözümsüzlüğü derin-
leştiriyor, sömürgeciliğin iflasın' yakınlaş-
tırıyor. TC, askeri çözümde direttikçe, re-
form ve esneme eğilimleri de zayıflıyor. Iç-
te ve dışta dengeyi ve kontrolü kaybediyor. 

Boşaltılan 3000'i aşkın köy, kasaba ve şe-
hirler, sorunu Türkiye'nin metropollerine 
taşıyor. Şimdi Cudi-Munzur'da çakan şim-
şekler, Amed ve Cizre'de gerçekleşen ser-
hıldanlar, Adana, Mersin, İzmir, Istan-
bul'da olgunlaşıp-yakınlaşıyor, her yer 
Kürdistan oluyor." 

TC'yi askeri çözümde ısrarlı  kılan et-
menlerin başında uluslararası  emperyalist 
güçlerin desteğinin geldiği belirtilen bildi-
ride, emperyalist ülkelerin, özellikle Al-
manya ve ABD'nin Türk rejimine tam des-
tek vererek, katliama ortaklık ettikleri ve 
sömürgeci rejimlerin finansörü oldukları  
vurgulandı. Bidiride, "Konferans; esas si-
yasi hedefin sömürgeci rejimler olduğu 
gerçeğini vurgularken, emperyalizme karşı  
mücadelenin vazgeçilmezliğini bir kez da-
ha belirtir, bağımsızlık devriminin yüksel-
tilmesini, halkımızın ve ülkemizin sömür-
gecilik ve emperyalizmden tam kurtuluşu-
nun Bağımsız-Birleşik-Demokratik Kür-
distan'dan geçtiğini tesbit eder." 

Sağnıç: Malta kan 
gölüne dönmüştü 

Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan HADEP 
Parti Meclisi Üyesi Nevzat Sağnıç: "Siyasi 
tutsaklann hayatlarını  ortaya koyarak 
kazandıkları  tüm haklar, 17 Temmuz'daki fi-
rardan itibaren gaspedilmeğe 
başlandı.Baskıların dozajı  artınlarak ve hak 
gasplannın çerçevesi genişletilerek siyasi tut-
sakların direnişe geçmesi amaçlandı . " 

S. 3'te 

Ahmet Ertem, Van Tugay Komutanlığı 'nda gördüğü işkence sonucu öldü 

Korucuya da gözaltında infaz 
Devlet, çatışmalarda öldüğünde "şehit" dediği korucusunu 
gözaltında işkenceyle öldürdü. Van'ın Gürpınar ilçesinde 
Ahmet Ertem isimli bir korucu gözaltına alındıktan sonra 
sorgu için götürlüğü Van Tugay Komutanlığı'nda gördüğü 
işkence sonucu öldü. Olaya intihar görüntüsü vermek için, 
ölen korucunun kafasına bir de kurşun sıkıldı. • S. 3'te 

KAWA'dan Yurtdışı  Konferansı  

R.7 

ot>, 



Sipan ARAS 
Alan KURMANC 

B ilindiği gibi, Kürt ve Kür-
distan halkı  sayısız savaş-
çıları, kahramanlar', mili-

tanları, sayısız onurlu önderleri 
ve komutanları  bağrından çıkart-
mıştır. İşte her karışı  Kürdistan 
halkının kanlarıyla sulanmış  

` Ararat'ın karlı  dağlarından başla-
yan ve her karışında sömürgeci 

' top ve mermi izi bulunan Torisan 
- dağında devam eden mücadele 
- dolu bir yaşam bize. Sözünü etti-
ğimiz sayısız savaşçı lardan biri-
ni; onurlu, men ve cesur bit ön-
deri, kahraman ve eşine pek en-
der rastlanan bir komutanı, Ara-
rat'ın dondurucu soğuğunda fa-
şist mermilerin ateşi onun bıyı-

i  ğındaki buzları  eritirken korkma-
dan, yılmadan, hiçbir tereddüte 
yer vermeden halkı  için didinip, 
çaba harcayan, savaşım yürüten, 

-mücadele bayrağını  Torisan da-
ğına diken Urfan Alparslan'', di-
ğer adıyla Serdar Ararat'ı, Ağrı  
halkının yilmaz savaşçı  evladını  
hatırlatır. 

Gerçi insan, O'nun için ne 
söylerse söylesin, O'na hangi pa-
yeyi verirse versin azdır. Çünkü 
O, devrimci kişiliğiyle bunu çok-
tan ispatlamıştır. Halk arasında 
olsun, diğer yapılanmalar veya 
devrimci-demokrat, yurtsever 
çevreler arasında olsun, onu bi-

,razcik yakından tanıyan, onun 
mütevazi kişiliğini bilen biri, ona 
saygı  duyup, onun anısı  önünde 
saygıyla eğilmemesi mümkün 
değildir. 

Yine Ağrı  halkı, olağanüstü 
-şartlara rağmen yaptırdığı  cadde 
ve çaşmelere onun adını  veriyor-
sa, bu onun halkının gönlünde 
taht kurduğunu ve ölümsüzleşti-
ğini gösterir. Daha da açık bir 
şekliyle, Kürdistan halkının ona 
ve diğer mücadeleci önderlerimi-
ze olan saygısı  sonsuzdur. Kaba 
lıatlanyla da olsa onun kısa ama 
'mücadele dolu yaşamına göz attı-
ğımızda bu gerçeği daha da ya-
,kından görme imkanını  buluruz. 
O ve onun gibi mücadeleci ön-
,derlerin yaşamlarını  insan ancak 
kitaplara sığdırabilir. 

Olümsüz halk önderi ve gerili 
1.a komutanı. Ağrı  eski Belediye 
Başkanı, TSK (Tevgera Sosyalis-
`ta Kurdistane) Genel Sekreter 
`Yardımcısı, ORK (Ordiya Rızga-
riya Kurdistan) Yüksek Askeri 
Konseyi üyesi, diğer adıyla Ser-
-dar Ararat yoldaş; yedi yıl önce 1 
Ekim 1988'de Hakkari-Uludere 
ilçesinin. Torisan dağında sömür-
geci TC güçleriyle girdikleri ça-
tışmada iki ORK peşmergesiyle 
(Nevzat Yılmaz ve Kazım Yiğit) 
birlikte düşman ordu güçlerine 
büyük kayıp verdirerek Kürdis-
tan ulusal bağımsızlık mücadele-
si ve sosyalizm için savaşarak şe-
hitler kervanına katıldı. 

Urfan Alparslan yoldaş, 
1984'te Roja Welat gazetesine 
kendisini şöyle anlatıyor: "1945 
yılında Ağrı 'nın Mirengi (Yurt-
pınar) köyünde doğdum. 13 ço-
cuklu, önce zengin ve giderek 
yoksullaşan bir ailenin en küçük 
çocuğuyum. 1957'de ilkokulu bi-
tirdim. Ailemin yoksulluğu nede-
niyle hemen okuma olanağı  bula- 

dna ım. Ancak 1960'da yatı lı  öğ-, 

retmen okulu sınavlanna girebil-
dim. Sınavı  kazandım ve aynı  yı l 
Alparslan ilköğretmen okulunda 
öğretime başladım. 1966-67 öğ-
retim yı lında mezun oldum ve 
öğretmen olarak çalışmaya baş-
ladım. Aynı  yıl evlendiğim eşim-
den, bir erkek ve bir de kız çocu-
ğum var. 1973 yılında İstanbul 
Eğitim Enstitüsü'ne girdim. Be-
den Eğitimi bölümünde okudum. 
Bu, aynı  zamanda devrimci çev-
relerle tanıştığım dönem oldu. 
Nitekim, 1975 yılında devrimci 
kavgaya omuz vermenin zorun-
luluğuna inandığım için, Kürdis-
tan'da çalışmaya karar verdim. 
Sık sık sürgün edildiğim Kürdis-
tan'da ancak iki yıl çalışabildim. 
1978'de yine sürgünde bulundu-
ğum Konya Beyşehir'in Höylük 
kasabasından arkadaşlarımın ıs-
ran üzerine tekrar Kürdistan'da 
çalışmak üzere tayinimi Ağrı 'ya 
yaptırdım. 14 Ekim 1979 tarihin-
de yapılan ara seçimlerde, Ağrı  
Belediye Başkanlığına adaylığım 
gündeme getirildi. Dünya görü-
şümün onayı, kader birliği yaptı-
ğım arkadaşlarım ve diğer yurt-
sever devrimci çevrelerin ısran 
üzerine aday oldum. Bilindiği gi-
bi seçimden zaferle çıkıldı". 

Urfan Alparslan yoldaşın de-
yimiyle seçimlerden zaferle çı-
kı ldıktan sonra, sömürgeci 
TC'nin resmi ve sivil güçlerinin 
önceki saldı rıları  daha da yoğun-
laşarak arttı. Buna rağmen yılma-
dan emekçi halkımıza verdiği sö-
zü çalışmalarıyla fazlasıyla yeri-
ne getirdi. Çalışmaları  yalnız Ağ-
n'yla sınırlı  kalmayarak, Kars ve 
Erzurum il ve ilçelerinde de 
etkili oldu. 

Seçim öncesi propaganda ve 
ajitasyon çalışmalarını  halkımı-
zın içinde bulunduğu nesnel du-
ruma dayandırdı. Seçimlerin ka-
zanılması  durumunda belediye-
nin demokratik bir mevzi olarak 
kullanılacağını  belirtti. Açık hava 
ve salon toplantılarında kitlelerin 
dikkatini, ulusal ve sosyal kurtu-
luş  hedefine yöneltmeye çalıştı. 
Bölge, mahalle ve işyeri komite-
leri oluşturdu. Bu komiteler ara-
cı lığı  ile halkı  örgütlemek, politi-
kalarının doğruiuğunu onlara 
kavratmak için kollektif çalışma-
nın somut örneklerini sergiledi. 
Tirigerici, faşist parti ve güçlere 
karşı  yurtsever, devrimci ve de-
mokratik güçlerin dayanışması, 
güç ve eylem birliğinin gereklili-
ğini vurguladı. ilkeli ama esnek 
bir politikayı  hedefledi. Halkımı-
zı n somut yerel taleplerinden 
uzaklaşmadan yapılması  gere-
kenleri ve yapılabilecekleri yala-
na kaçmadan anlattı. O, yalan ve 
demagojinin devrimcilerin işi ol-
madığını, sömürgeci, gerici ve fa-
şist güçlerin sanatı  olduğunu can-
lı  ömeklerle sergiledi. 

Seçim propaganda çalışmaları  
sürerken irtibat bürosu birkaç de-
fa faşistlerin saldırısına uğradı. 
(Bu saldırı ların geri püskürtülme-
sinde, Erzurum 9. Kolordu askeri 
karargahında 27 ekim 1980 tari-
hinde işkence sonucu yaşamını  
yitiren Metin Aksoy yoldaşın da 
büyük rolü oldu.) 

Kollektif bir ürün olan çalış-
ma programında belediyeyi fa-
şistlerden anndırdı. Öncelikle ke-
nar mahallelere yol, su elektrik ve 

kanalizasyon hizmetlerini götür-
dü. Halkın acil gereksinimi olan 
ekmek, şeker, yağ  vb. ihtiyaçları-
nın giderilmesine çözüm getirdi. 
Halkı  kuyruklardan kurtardı. Ka-
raborsacı lığa karşı  amansız bir 
savaş  açtı. Benzeri sorunların, 
mahalle ve işyeri komiteleri ara-
cılığıyla halk yararına olan çözü-
mü için gerekli tedbirleri aldı. Kı-
sacası, kollektif çalışmanın halkla 
bütünleşmesinin ve ona güven 
vermenin somut örneklerini sun-
du. Bn çalışmalara bağlı  olarak, 
halkla ilişkileri açısından bir ör-
nek vermek istiyoruz. 

Burjuva partilerine bağlı  bele-
diye başkanlarının çok kullandığı  
makam arabasını  O hiç kullanma-
dı. Halk ile içi çe olmayı  yeğli-
yordu. Belediyeye gelirken halkla 
esnafla selamlaşıp sohbet ederek 
güne başlıyordu. 7'den-70'e hal-
kın saygı  ve sevgisini o kadar çok 
kazanmıştı  ki, halk ona direkt 
olarak adıyla hitap ediyordu. 

Bir gün mücadele arkadaşı  
Kenan Aras (1976-78 döneminde 
TÖB-DER Merkezi ve Ağrı  yö-
netimlerinde görev almış, 12 Ey-
lül cuntası  ile birlikte tutuklanıp 
5 yıl'a mahkum olmuştu.) 1 Ara-
lık 1983 tarihinde Ağn'da- faili 
meçhul bir cinayete kurban gitti 
ve diğer yoldaşlanyla birlikte 
Beyrut'taki Yeşilhat gibi ta-
nımlayabileceğ'imiz alan olan 
Dörtyol Semti 'nin esnafını  
ziyaret etti. Onun kendi de-
yimiyle "ağzı  salyalı  kö-
pekler" dediği 50-60 kişi-
lik faşist grubunun saldı-
rısına uğradı lar. Si- 

halkı  kadın, 
çocuk, yaşlı, genç 

demeden herkes fa-
şistlerin kaldığı  semtlere saldırı  
için yollara düştü. Ofiun bu olay-
da yaralanmadığı  anlatılarak, kit-
leler yatıştırıldı  ve geri çevrildi. 

Urfan Alparslan'ın belediye 
başkanı  seçildikten sonra, devlet 
güçlerinin belediyenin çalışmala-
rını  sabote etmek amacıyla saldı-
rılan her geçen gün arttı. Bu sal-
dırılardan bir öntekle Hasan Ka-
ya yoldaşı  da anmak istiyoruz. 
Birgün belediye servis aracına 
yönelik pusu kuruldu. Bu saldırı-
da, yeni işe alınan iki yurtsever 
çalışanla birlikte Hasan kaya yol-
daş  da ağır yaralanmıştı. Ağır ya-
ralanan Ismail ve Bünyamin 
isimli yurtsever arkadaşlar ya-
şamlarını  yitirdiler. Kaya olay-
dan kurtuldu. Fakat 12 Eylül son-
rası  devletin karanlık güçleri ta-
rafından Ankara'da trafik kazası  
süsü verilerek katledildi. 

Başkanlık dönemi süresince 

Urfan Alparslan bir kez 75 arka-
daşıyla birlikte olmak üzere, iki 
kez tutuklandı. Bit defa da ağır 
şekilde yaralandı. Sömürgeci 
düşmanın bahaneleri öyle sıra-
danlaştı  ki, Ağrı 'daki en ufak bir 
olaydan o sorumlu tutuluyordu. 
Belediyeye baskılar arttırı lıyor, 
kurşunlanıyor, çalışmaları  engel-
leniyordu. 

Alparslan, 12 eylülden sonra 
da bir müddet siyasal çalışmala-
rını  illegal olarak ülkede, Kuzey 
Kürdistan'da sürdürdü. Daha 
sonra parti (TKSP, o zamanlar 
birlikte çalıştığı  örgütü) kararıyla 
Doğu Kürdistan'a gönderildi. 
Doğu Kürdistan'da yaklaşık ola-
rak 4 yıl kaldı. Militan kişiliği, 
devrimci teorisyenliği, fedakar 
ve dürüst çalışmalarıyla bölgede 
saygınlık kazandı. Bu nedenle 
kendisine Kek Serdar diye hitap 
ediliyordu. Bu alanda, üst düzey-
de farklı  çalışmalarda yer aldı. 
Bu alandaki çalışmalarını  anlatır-
ken, Kek Serdar ile Kek Zeki'yi 
(Zeki Adsız, TSK Genel Sekrete-
ri) birlikte anmak gerekiyor. 
TKSP'den kopuş, TKSP Roja 
Weat'ın oluşumu ve TSK'nın ku-
ruluşu buradan filizlenmiştir. O 
dönemde TKSP içinde yapılan 
tartışmalara rağmen daha sonra 
sağ  oportunizim ve devrimci 
kanat aynşmasına neden olan 
süreçte her ikisi aynı  saflarda 
yer aldı. Parti içi tartışmaları-
na rağmen verilen görevleri 
eksiksiz bir biçimde yerine 
getirmeye çalıştılar. İ-
KDP'sinin sömürgeci ge-

nci mollalar rejimi- 

n e 
kar şı  

verdi ğ i 
ulusal kurtu-

luş  mücadelesi-
nin değişik alan-
larında görev 
aldılar. Yer yer 
çatışmalara 
katıldılar. 
TKSP, güç-
lerini Doğu 
Kürdis- 

tan'dan Av-
rupa'ya çekme; 
ye başladığında 
parti içindeki devrimci 
kanat ile sağ  oportinist yapı  ara-
sında kopuş  başladı . Avrupa'ya 
yönelme sürecinde Kek Serdar 
Isveç'e gönderildi. Partideki 
Devrimci kanat Zeki Adsız ön-
derliğinde TKSP Roja. Welat'ı  
oluşturdu. Bu oluşumdan sonra 
Kek Serdar yoldaş  TKSP'nin 
içindeki olumsuzluklar, "TKSP-
MK Genel Sekreterliğine Açık 
Mektup" adı  altında kaleme ala-
rak 14 Haziran 1984 tarihinde 
partiye iletti ve TKSP-RW safla-
rına geçti. Bu mektup daha sonra 
kitapçık halinde Roja Welat ya-
yınları  tarafından yayınlandı. = 

TKSP-Roja Welat, örgütsel 
çalışmalarına yurtiçinde ve dışın-
da ağırlık verirken, bir taraftan 
da Kürdistan işçi ve emekçisinin 
bir partisinin olmayışına parmak 
bastı. Bu boşluğun duldurulması  
için çalışmalarını  yoğunlaştırdı. 
Roja Welat oluşumu, yurt dışın- 

dan bir grup kadroyu görevlendi-
rerek ülkeye gönderdi. kadroların 
ülkede alan değiştirmesi sırasın- 
da Ahmet Akan (Xalil) yoldaş  
HaZiran 1984'te sömürgeci TC. 
güçlerince pusuya düşürülerek 
şehit edildi. Çalışmalar esnasında 
Ortadoğu ve Avrupa'da Kürdis-
tanlı  birçok parti ve örgüt ile yo-
ğun görüşmeler yapıldı. Bu gö-
rüşmeler sonucunda KİP-Geçici 
Birlik Komitesi ile siyasal birlik 
yapma sonucuna varıldı. Mayıs 
1986'da kamuoyuna birlik dekla-
rasyonu ile TSK (Tevgera Sosya-
lista Kurdistane) nın oluşumu i-
lan edildi. 

TSK'nın oluşumuyla, Kür-
distan işçi sınıfı  ve köylülüğünün 
mücadele tarihinde ilk siyasi bir-
lik böylelikle gerçekleşmiş  oldu. 
Birlik çalışmalarında Kek Serdar 
önemli görevler üsttlendi. 

TSK oluşumuyla birlikte Av-
rupa'dan ülkeye yönelme kararı  
alındı. Bu kararın uygulanmasın-
da ilk adımı  Kek Serdar attı . Or-
tadoğu'ya gidildi. Onun önderli-
ğinde Lübnan'da oluşturulan as-
keri kampta ilk silahlı  grup eğitil-
di. HPÇRN (Hezen Propaganda-
ya Çekdari u Rızgariya Netewi-
Ulusal Kurtuluş  ve Silahlı  Propa:-
ganda Birlikleri) nin birkaç silah-
lı  grubunun eğitiminden sonra ar-
tık Ortadoğu'da TSK'nın hedef-
lerine ulaştığını, bundan böyle 
ağırlığın Kürdistan'a kaydırılma-
sı  gerektiğini vurguladı, 

Askeri bir örgütün nüvesi 
olan HPÇRN'nin oluşumundan 
sonra askeri bir örgütlenmenin 
gerekliliği üzerinde tartışı ldı. Ze- 

ki Adsız yoldaşın önderliği ve 
Kek Serdar'ın yardımcılığı  

bünyesinde Mayıs 1988'de ORK 
(Ordiya Rızgariya Kurdistan) 
oluşturuldu. ORK'nın oluşturul-
masından sonra bölünüp sömür-
geleştirilen ülkemizin Güney'in-
de üslenmek üzere plan ve hazır-
lıkları= sürerken Suriye sö-
mürgeci devletinin birçok engel-
leme ve zorluklarıyla karşılaştık. 
Bu engellemelerden birkaç örnek 
vermek istiyoruz. 

TSK Genel Sekreteri Zeki 
Adsız ve Lübnan ORK eğitim 
kamp komutanı  bölge sorumlusu 
yoldaşımız, gerekçesiz olarak iki 
aya yakın bir süre askeri muha-
berat tarafından içerde alıkondu-
lar. Yine Güneybatı  Kürdistan 
sorumlusu olan arkadaşımızı  ye-
di ay tutukladılar. 

Lübnan ve Suriye arasındaki 
çalışmaları  koordine eden arka-
daşımız' altı  ay tutukladılar. Bu 
tür engellemeler gösteriyor ki, 
Suriye istihbarat' "bizim dışımız-
da bir şey yapamazsınız" gibisin-
den dayatmalar iler sürüyordu. 
Kek Serdar yoldaşı  tutuklamak 
için Güneybatı  Kürdistan'ın Ciz-
re bölgesinde çalmadık kapı  bı-
rakmadılar. Serdar yoldaş, Gü-
neyli yurtsever güçlerin bürola-
rında misafir kalarak kendisini 
kamufle ediyordu. 

Hazırlıklar tamamlandıktan 
sonra, Kek Serdar yoldaşın ön-
derliğinde Eylül 1988'in başla-
'anda ORK'nin ilk silahlı  grubu, 
bölüştürülüp sömürgeleştirilen 
vatanımız Kürdistan'ın kutsal 
topraklarında üslenmek üzere 
yola çıktılar. Güneybatı 'dan Ku-
zeye "sınırı" geçerierken TC 

güçleriyle çatışmaları  başlıyor. 
Eylül ayı, bölgede ORK savaşçı- 
lanyla sömürgeci TC güçleri ara- 
sında yoğun çatışmalara sahne 
oldu. Bu çatışmalar sürerken, bir 
taraftan da üslenıne hazırlıkları  
sürdürülüyor. Bir ihbarı  değer-
lendiren düşman güçleri 29 Eylül 
akşamı  "Uludere'nin Bölükbaşı  
köyü yakınlarındaki, ORK bölge 
kornutanlığınin kullandığı  bir sı- 
ğınağa baskın düzenledi. Kek 
Serdar komutasındaki ORK sa-
vaşçıları, düşman birliklerinin 
"teslim ol" çağrı larına ölüme 
meydan okuyan naralarla karşılık 
verdiler. 

Takriben 24 saat süren çatış-
madan sonra üç savaşçı  arkadaş  
esir düştü. ORK kurucusu yüksek 
askeri Konsey üyesi, büyük ko-
mutan Urfan Alparslan (Serdar 
Ararat-Kamile Raşo) ve savaşçı  
arkadaşları  eşsiz kahramanlık 
gösterip, düşman kuşatmasını  ya-
rarak kurtulmayı  başardılar. Ih-
barlar ve iz sünnelerin etkisiyle 
düşman birlikleri onların peşleri-
ni bırakmadılar. 30 Eylül günü 
Polhesenan yöresinde başlayan 
ikinci çatışma 1 Ekim günü Tori-
san dağında devam etti. Üç gün 
süren çatışmalarda, 1 üsteğmen, 2 
polis timi ve çok sayıda er ve ko-
yucu öldürüldü. Barbar düşman 
Eylül ayı  boyunca yediği darbele-
ri hazmedemedi. Torisan dağın-
daki çatışmalarda kimyasal silah-
lar kullandı. Çatışmaları, burjuva 
basını  çarpı  tarak PKK ve 
TSKP'ye mal etmeye çalış tı. 1 
ekim 1988'de düşmanın kullandı-
ğı  kimyasal silahlar sonucu, halk 
önderi ve büyük komutan yoldaş  
Urfan Alparslan şehit düştü. 

Urfan Alparslan'ı  kelimelerle 
anlatmak, tarif etmek mümkün 
değildir. Kürdistan ve Türkiye 
yurtsever, sosyalist, devrimci ka-
muoyu tarafından bilinen büyük 
şahsiyet ve önderdi. 

Urfan Alparslan, sarsı lmaz 
inancı, halkına vatanına ve sos-
yalizm davasına bağlı lığı  ve ka-
rarlılığı  yanında, açık yürekli, 
düşüncesini tartışmaktan sakın-
rnayan, ama neyi nerede tartışa-
cağını  bilen, örgüt disiplinini 
gözbebeği gibi koruyan örgütçü 
bir önderdi. Ayrıca, O, önderle-
rin önde 'yürümeleri ve özveride 
sınır tanımamaları. gerektiğine:. 
inanıyordu. Örgütsel yaşamında 
bunun sayısız örneklerini sundu. 
Son tarihi yolculuğunda bunu do-
ruğa ulaştırdı. 

U. Alparslan'ın anısı, bağım-
sızlık ve sosyalizm mücadelemi-
ze ışık tutan sürekli bir meşale-
dir. Onun şahsında; Kürdistan 
ulusal bağımsızlık ve sosyalizm 
şehitlerini, yine Ekim ayında şe-
hit olan büyük enternasyonalist, 
devrimci önder Ernesto Che Gu-
evara'nın (1928- 9 ekim 1967) 
şahsında dünyadaki ulusal kurtu-
luş  ve sosyalizm şehitlerini say-
gıyla anıyoruz. 

Zeki Adsız, Urfan Alparslan, 
Necla Baksi, Necmettin Büyük-
kaya, Hatip Kapçak, Hüseyin Ar-
san vb. büyük önderler, yüzlerce 
savaşçı  feda ederek yaratılan de-
ğerler üzerinde yükselen 
KSBP'nin, ulusal bağımsızlık ve 
sosyalizm şehitlerimizi onların 
anılanna bağlı  kalarak yaşataca-
ğına şüphemiz yoktur. 

lahl ı  
çatış ma 
bir saatten 
fazla sürdü. O 
arada kentte Ur-
fan Alparslan'ın 
vurulduğu ha-
beri yayı ldı. 
Kendisini çok 
seven yoksul 
hürriyet ve 
teyyare 
semtleri 

Dersimin Zapatası  Kamer Özkan 
Hüseyin SEFKAN 

1(  amer Özkan bir idoldü Dersimli-
ler için; devrimci romantizmin 
Dersim 'deki anlamı... Yaşamı, 

eylemi ve kişiliğiyle devrirrici-sosyalist 
hareketin önderlerindendi; Tekoşina 
Sosyalist hareketinin ileri kadroların-
Oan biriydi. 23 yıldır ulusal hareket içe-
risinde çeşitli görevler yüklenmiş  tecrü-
beli gerilla komutanı  Kamer Özkan yol-
daş  30 Eylül 1993'te PKK tarafından 
bir komplo sonucu katledildi. 

Onun adını  ilk kez 1980'de TDKP ve 
Tekoşin'in ortaklaşa düzenlediği I Ma-
Yıs kutlamalarında duymuştum. Bu kut-
lamalarda bir yoldaş  (Orhan Gönülalan) 
şehit düşmüştü. Yoğun bir çatışmadan 
sonra silahların susmasına rağmen, bir 
silah durmadan ateş  ediyordu. Der-
sim'de o gün kadınlar, yaşlı lar, gençler 
kendi aralarındaki konuşmalarda bu si-
lahın Kamer Özkan'ın silahı  olduğunu 
ve Kamer Özkan'ilın da kutlamalara 
katı ldığını  söylüyorlardı . Hatta kimileri 
onu görmüştü ve bunu sempatiyle abla-
tiyordu. O Dersimliler için, gizemle do-
lu, erişilmesi zor, modern çağın bir eş-
kıyası, güven ve inanç sembolüydü. Bu 
konuşmaların üzerinden yı llar da geçse, 
enu unutamadım, kafamın bir köşesin-
de sürekli kaldı, Kamer Özkan. 

1991 Haziran ayında Zel dağında ilk 
kez görüşmüştük onunla, doğrusu heye-
canlandırmıştı  beni, tam bir dağ  karta-
hyda gözleri çakmak-çakmak mücade-
le hırsı  doluydu. Şartların zorluğu yı l-
dırmamış tı  onu. Karamsarlığın hiçbir 
belirtisi yoktu mücadeleye dair. Birçok 
şey konuşmuştuk. Gençlikten, ükemi-
zin sosyalist hereketinin durumundan, 
Körfez Savaşı 'na kadar. Dağda zor şart-
lara rağmen şehirdekilerden daha poli-
hlicti. Kullandığı  dil, jargon, argüman-
kır, doğrusu beni çok etkilemişti. Mo-
dem ve karizmatik bir devrimciydi Ka-
mer yoldaş. 

1952 doğumlu olan Kamer Yoldaş, 
Dersim merkeze bağlı  Gevrek köyünde 
doğdu. Lise öğreriimini Dersim'de 
1970'te bitirdikten sonra, 1971'de İstan= 

bul Üniversitesi Hukuk Fakkültesi'ne gi-
ren Kamer Yoldaş, 1972'de siyasi çalış-
malarından ötürü okulu terkedip Dersim 
dağlarında İbrahim Kaypakkaya ve arka-
daşlarıyla gerilla faaliyetlerine katılır. 

Kamer yoldaş, lise yı llarında dev-
rimci mücadele ile tanışın, genç yaşlar-
dan itibaren devrimci mücadeleye sem-
pati duymuş  ve cesaretli bir şekilde bu 
mücadele içerisinde yer almış tır. Dev-
rimci mücadeleye TIIKP taraftarı  ola-
rak lisede faaliyete başlar. TİİKP, TKP-
ML ayrışrnasında, Ibrahim Kaypakkaya 
ile aynı  saflarda yer alır. Dönemi değer-
lendiren TKP-ML'nin önderlerinden 
M. Oruçiağiu, Tohum adlı  romanında 
şunları  yazıyor Kamer yoldaş  
lü dağ  adamı  ve modern eşkiya Kamer 
Özkan da gelmişti.Ayaklarında, burnu 
demirli, sağlam, Amerikan botları  var-
dı . Maceralı  dağ  hayatına aşıktı . Genç 
ve güçlü kurtlar gibi dağlarda yalnız 
dolaşmayı  severdi. Haydaran'hydı  ve o 
ruhla büyümüştü. Haydaran'la Dama-
nan' ı  avucunun içi gibi biliyordu. Dağ  
yürüyüşlerinde ve tırmanmada üstüne 
yoktu. Fazla konuşmazdı. Çok geniş  
bölgeleri koloçan etmekten ve dizi bas-
kınlardan yanaydı .İyi donanmış  bir 
grup hayaliyle yanıp tutuşurdu". 
1974'de TKP-ML'den ayrılan Kamer 
yoldaş, Ankara'da PKK önceli olan 
UKO kuruluş  çalışmalarında bulunur 
ve UKO'nun örgüsel faliyetleri içersin-
de çeşitli görevler üstlenir. Ayrı lığın te-
mel nedeninin örgüt içindeki anti de-
mokratik uygulamalar, Abdullah Öca-
lan'ın ben merkezci anlayışından kay-
naklandığını  vurgulayan Kamer Yol-
daş, 1976'da UKO'dan ayrı lır. Bundan 
sonra artık PKK için öldürülmesi gere-
ken biri olarak "ajan" ilan edilir. Onun 
öldürülmesi için çeşitli kompleilar ha-
zı rlanır. Kamer yoldaş  1978'de kurulan 
Tekoşin örgütünün kuruluş  çalışmala-
rında bulunur. Tekoşin'in önemli kad-
roları ndan biri olan Kamer-yoldaş  çeşit-
li görevler alır. Tekoşin'in Dersim böl-
gesinde yaptığı  eylemlerin tümü onun 
insiyatifinde yapılmış tır. 

PKK, Kamer yoldaşı  katlettikten 

sonra bir bildiri yayınlayarak gerekçe-
lerini kamuoyuna açıkladı. Bu gerekçe-
lere Dersim halkı  ve devrimci kamuoyu 
hiçbir zaman inanmadı  ve inanmıya-
caklar. Kamer yoldaşı  dostlar da düş-
malar da gerçekten çok iyi tanıyorlar. 
Bu iddialar kanıtlanmadan, iddia ol-
maktan öteye gidemeyecektir. 

Devrimcilerin pervazsızca ajan diye 
katledildiği bir ülkede, "gerçek ajanla-
rın para karşılığı  affedilmesi" mantığı-
nın tutarlı lığı  ve inandırıcılığını  artık 
düşünmeliyiz. PKK'nin ileri sürdüğü 
iddialara hareketimiz birçok boyutta, 
çeşitli platfomlarda cevap vermiştir ve 
verecektir. 

Kamer yoldaşın katledilmesinden 
sonra, PKK'nin Kamer yoldaşın ailesi-
nin malvarlığına el koyması  ve sürgün 
etmesini, taraftarlanmıza ve cenazesine 
katılanlara yönelik tehdit, sürgün ve fi-
ziki saldırı lar izedi. Kamer yoldaşın öl-
dürülmesine karşı  Dersim halkının tep-
kisini boşa çıkarmak için, babası  Düza-
li Özkan'ın konuya ilgili açıklamalarını  
kendi iddialarını  doğrulatmakta kullan-
maya kalkış tılar. Nitekim, 28 Ekim 

1993 tarihinde Özgür Gündem gazete-
sinde Dr. Baran, kendisiyle yapı lan bir 
röportajda aynen şunlar söylüyordu. 
"Babası  bile kendiSine sahip çıkmıyor. 
Ama babası  geldi bize teslim oldu. Ay-
dınlık'ta çıkan haber tamamen gerçek 
dışıdır. Ailesi ve babası  ona lanet edi-
yorlar, yapılanlar' kesinlikle kendileri 
de biliyorlar." 

Oysa Düzali Özkan, kesinlikle bu-
nun doğru olmadığını  belirterek, "Bu 
sözleri neden ve nasıl söylediklerini ak-
lım almıyor. Tam tersine ben ,PKK yet-
kilileri ile görüşüp neden oğlunu vur-
dunuz diye sormak isterdim, ancak gö-
rüşemedim. Bunlar neden bize mal edi-
liyor? Neden gerçek olmayan şeyler ya-
zı lıyor. Bunu anlamış  değilim" diye 
tepki göstermişti. Daha sonra bir basın 
toplantısı  yapan Düzali Özkan "Ben ve 
ailem her zaman Kamerimize saygı  
duyduk. O her zaman bir devrimciydi, 
Mertti, yalan dolan bilmezdi sözüne sa-
dikti. Böyle bir insanın babası, ailesi ol-
maktan onur duyuyorum. Biz onun ru-
hunu biliyoruz. Onun ruhu düşmanı nı  
ruhu ile uyuşmaz; onu, kendimizi bildi-
ğimiz gibi biliyoruz ve onun hakkında 
ileri sürülenlere hiçbir şekilde inanmı-
yoruz. Biz onun cenazesine sahip çıktık 
ve onun ismine her zaman da sahip çı-
kacağız. Gündem Gazetesi 'nde bana 
Aydınlık tarafından baskı  yapı lıp zorla 
öportaj yapı ldığı  yazılmış tı . Bu da ke-
sinlikle doğru değil. Bir muhabir çocuk 
bana ne baskı  yapabilir. Ayrica bir kişi 
baskı  ile böyle şeyler söyleyebilir mi? 
Baskı  derseniz bize en çok baskıya oğ-
lumu öldürenler yapmıştır. 

Biz Kameri tanıyoruz Dersim halkı, 
öncelikle onu barındıran köy halkı  onu 
tanı r. O hiçbir zaman düşmanlarına tes-
lim olmadı. Söylenen sözlar doğru ol-
saydı  ve onlara halk inansaydi zaten on-
lar kendisi Kaıneri öldürürlerdi. Nası l 
ki Hasan Cengiz bugün polise sığınmış  
halk içerisinde yaşayamıyorsa o da ya-
şayamazdı. Onun yaptığı  her iş  köylü-
nün gözü öniinde yapıhnıştıaVe hiçbir 
köylü bugüne kadar Kamer'i böyle suç-
larla suçlamamıştır." 

Kamer yoldaşın öldürülmesinin ası l 
gerekçesi şuydu: -1993 yı lı nda Dersim 
bölgesinde hareketimiz (Tekoşina Ses-. 
yalist) ve (KAWA) arasında askeri, Po-
litik, örgütsel faaliyetlerin birlikteliğini 
esas alan bir protokol imzalanmıştı. Bu 
alandaki askeri faaliyetih örgütlenmesi--
ni Kamer yoldaşa üstlenmişti. Askeri 
alandaki çalışmalaim yoğunlaşmasıyla 
Dersim genelinde propagandif bir or-
tam oluşmuştu. Bu faaliyetin ileri un-
surlarını  katletmekle hareketi • frenle-
mek, Kamer yoldaşın PKK tarafından 
kadledilmesinin esas nedenidir. 

Kamer yoldaş  için "arkadaşım Ka-
mer Özkan" diye söz eden ve Kamer 
yoldaşın ortaokuldan ,başlayan sosyal • 
ve siyasi ilişkisinin olduğunu belirten 
işçi PartiSi Genel Başkan Yardımcısı  
M. Bedri Gültekin şöyle diyor. "23 Yı l 
boyunca Dersim dağlarında ve köyle-
rinde yaşadı. • birçok sefer ölümden 
döndü ,kuşatmadan ve pusudan kurtul-
du. kendisini tanıyan bütün köylüler 
ondan hep övgü ve saygıyla söz ediyor-
lardı. Köylülerle yakın ve sıcak ilişkiler 
geliştirmişti. Onlardan biri gibiydi. 
Devletin peşinde olduğu herhangi bir 
insanın halkla böylesine ilişkiler olma-
dan o kadar uzun. süre bu topraklarda 
bannabilmesine olanak yoktur. Halka 
bağlı  kalmayı  eh yüksek ilke edindi. Bir 
devrimci olarak yaşadı  bir devrimci 
olarak öldü. Dersimliler Kamer ÖZ-
KAN' ı  unutmayacaklar." 

Çetin Güngör, Necmettin Büyükka-
ya, Ibrahim Kaypakkaya ve Hüseyin 
Aydın'ın öldürülmesine çok üzülmüştü. 
Köyünde (Gevrek) derin bir of çekerek 
Hüseyin Aydın'la beraber diktiği kavak 
ve elma ağaçlarını  göstermiş, "Bunları  
Hüseyinle beraber dikmiştik" demişti. 
Gözleri hüzünle dolmuş, Hüseyin Ay-
dın'ın Kürdistan Devrimi için büyük bir 
kayıp olduğunu, böyle kadroların kolay • 
• yetişmediğini belirtmişti. • 

Bizim de 'her,30 Eyül'de gözlerimiz 
hüzünle doluyor, biliyoruz ki, Kamer 
Özkan gibi devrimci kadrolar kolay ye-
tişmiyot. Anısı  mücaelemizde yaşaya-
caktır. 

Bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinde iki yiğit devrimci 

Ararat'tan Torisan'a Urfan Mahmut Kİ PER 
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omplo teorileri ile bina inşa etmeyi hiçbir zaman doğru 
bulmuyorum. Buna rağmen, yeryüzünde, komplo teorileri 
üreten merkezlerin ve komplocuları n olduğunu da yadsı -

mak istemiyorum. Kürt ulusal safları nda zaman zaman başgös-
teren keşmekeşi, koordinasyondan yoksunluğu ve sağı rlar diya-
loğunu gördüğümde, ister istemez, acaba bizde de mi sorusunu 
sormaktan kendimi alam ıyorum. öte yandan, neden bizde de 
olması n, diye kendimi teselli etmeye çal ışıyorum. 

Kürt sorunu, Ortadoğu'nun önemli gündem maddeleri ara- 
sı ndad ı r. Hergün bir dizi "hayı rsever", Kürt sorunu üzerinde ka-
fa yormakta, yol ve yordam göstermektedir. Ulusal saflardaki 
ilişki ve çelişkileri derinleştirici boyutlara sokmak için çok yön-
lü çabalar gösterilmektedir. Bunu yapanları n ilk elde Kürt olma-
yan çevreler olduğu kabul edilse bile, Kürtlerin de farkı nda ol-
madan, olayları n boyutunu göremeden yaşanan bu kaosa ortak 
oldukları  bir gerçektir. Bu çok ciddi bir handikaptı r ve ulusal saf-
larda bu handikap mutlaka aşı lmal ı d ı r. 

Bu handikapı n panzehiri, ulusal saflardaki keşmekeşi, Diya- 
log ad ı na yapı lan diyalogsuzluğu ortadan kaldı rmak, ilişkileri 
baltalayı cı  çaba ve girişimlere son vermektir. Herşeyden önce 
de sağın solun öğüt ve yol göstericiliğine itibar etmeden içimiz-
deki sese kulak vermektir. 

Bu keşmekeş  ortamı n yarattığı  sonuçlardan ötürü, ulusal ha-
reketin bileşenleri, birbirine laf yetiştirmekten dolayı  ne ciddi bir 
politik alternatif olabilme koşulları nı  yaratabilliyor ne de Kürt 
sorununda ciddi bir proje üretebiliyorlar. 

Ulusal saflarda ortaya çı kan tablo; birbiri ile kavgal ı , birbiri 
ile didişen, birbirine laf yetiştirmekle uğraşan, diğer parçalarda-
ki ulusal kazan ı mlan kendi grupsal çı karları  için ciddi tehlikele-
re sokan, onarı lması  yı lları  alabilecek düşmanl ı k topumları  eki-
lerek bir kaos ortam ı  yaratı l ıyor. Bana dokunmayan yı lan bin ya-
şasin misali, sömürgeci güçler, bu kaos ortam ı ndan pek mem- 
nundurlar. , 

Bu karamsar tabloyu aşman ı n yolları  elbetteki vardı r; ulusal 
hareketin bileşenleri, olayları  ve olası  gelişmeleri, ulusal kaza-
nı mlar kaygısı  gibi bir yaklaşım içinde olsalar, kendi örgütsel 
perspektiflerini bu mihenk taşına vursalar, ak koyun kara koyun 
belli olur. Bunun böyle yapı lmadığı n ı n en bariz örneği Güney 
kürdistan'd ı r. Güney Kürdistan, ulusal güçlerin mücadelesi ile 
Kuveyt çı kartması n ı n yarattığı  siyasi koşullar sonucu, Saddam 
yönetiminden kurtarı larak özgür Kürdistan statüsüne kavuştu. 
Kürdistan tarihinde ilk özgür ve demokratik seçimler yapı labil-
di. Seçimler sonucunda Kürt Federal Hükümeti kuruldu. Bu ka-
zan ı mlar ve mezvileri geliştirip kökleştirmek ve kal ıcı  bir konu-
ma sokma gibi çok ciddi sorunlar henüz çözülmemişken, Kürt 
Federe Hükümetinin statüsü ne Irak taraf ı ndan ne de uluslarara-
sı  güvencelerle garanti altı na al ı nmışken, önce PKK ile Federe 
Hükümet arası nda başgösteren silahl ı  çatışmalar daha sonra ise 
KDP/YNK arası nda alevlenen , silahl 1 çatışmalar, gerekçesi ne 
olursa olsun, Kürt Federe Hükümetinin geleceğinden, istikrarı n-
darı  ve kazanı mları ndan daha önemli ve kutsal olamazlar. Bu 
çatışmalar örgütlerin etkinliklerini, nüfuz alanları nı  arttı rmaktan 
öteye, Kürt halkı na hiçbir kazanı mları  olmamıştı r. Halk 1992 yı-
l ı nda yapı lan seçimlerle iradesini beyan etmiştir. Bunun sonu-
cunda hükümet kurularak çalışmalara başlanmıştı r. Herkes bir 
dahaki seçimlere kadar bu sonuçlara kadar katlanmak zorunda 
olmal ıd ı r. Halk ı n iradesine saygı , demokratik kurallara saygı  da 
bunu gerektirir. Hükümetin çalışmadığı, parlamentonun işlevsiz 
kaldığı  eleştirileri doğru bile olsa, bu gibi misaller dünyada pek 
çoktur ama kimse kimseye savaş  ilan etmemektedir. Türk hükü-
metleri ve parlamentosu tipik bir örnektir. 

Güney'deki kardeş  kavgası nı  sona erdirmek için Kürtler tara-
fı ndan gösterilen çabalar maalesef sonuç vermezken, devreye 
ABD girdi ve KDP ile YNK'yı  Dublin'de barış  görüşmeleri ma-
sasına oturtmayı  sağlayabilçli. Gönül isterdi ki, Kürtler sorunları

Bu olgunluğu ve sorumluluğu gösterebil-
sı nfer. Ama politikan ı n kurallari kandı r. Ama sonuçta Kürtlerin 
iç savaşı  durdurmak için barış  masası na oturmuş  olmaları, onlx-
rı n kimler tarafı ndan masaya oturtulmuş  oldukları ndan daha 
önemlidir. 

Dublin barış  görüşmeleri sürecinde, Türkiye'de önemli bir 
gelişme oldu. Elbetteki herkese göre değil. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği adı na, Doğu Sorunu Teşhisler ve Tesbitler adlı  
bir rapor yayı nlandı . Raporu hazı rlayan Doğu Ergil, altı  ilde 
1267 denek üzerinde inceleme ve araştı rmada bulundu. Rapor 
doğru dürüst okunup incelenmeden, rapor üzerinde kı yamatler 
koptu. Türkiye'nin statükocu politikacı ları , ülke bölünüyor tela-
şı  ile raporu karalamaya çalıştı lar. ANAP Genel Başkan ı  Mesut 
Yı lmaz, raporu CIA raporu gibi, diyerek karalamaya çalıştı . Hik-
met Çetin görüş  belirtmek kabilinden deneklerin azlığından ya-
kı ndı . Elbetteki en büyük tepkiyi Alpaslan Türkeş  gösterdi. Emin 
Çölaşan rapor üzerindeki tartışmaları  daha geri bir plana sok-
mak için Doğu Ergil'e sataşıp durdu. 

Raporun eksikleri elbetteki vardı r. Bir kez böylesi bir araştı r-
ma daha özgür ve demokratik koşullarda yapı labilse, insanlar 
tutum ve düşüncelerini baskı lardan uzak bir ortamda ifade ede-
bilse, ortaya daha farkl ı  bir tablo çı kabilirdi. Dünyanı n her tara-
fı ndan görülen, denekler üzerinde çarpı tmalar ve manipülas-
yonları  da gözden ı rak tutmamak koşulu ile ortaya çı kan sonuç-
lar son derece düşündürücüdür. 

Nası l bir yapı  düşünüyorsunuz, sorusuna verilen yan ı t mini 
bir referandum niteliğindedir. Tüm kıyamet de burda kopmakta-
dı r. 

Deneklerin yüzde 42,5'i federasyon, Kürt Devleti isteyenler 
yüzde 13, özerklik isteyenler yüzde 13'tür. Bu oranlar bunca köy 
yakma ve yı kmalara, eşi görülmemiş  işkence ve baskı lara, sayı -
ları  binleri bulan faili meçhul cinayetlere rağmen verilen bir ya-
nıttı r. Bu anketlerde ulusal taleplerin giderek daha geniş  yığınla-
ra maloldoğunun açı k ve net bir göstergesidir. Ulusal güçler, 
Kürt sorununda çözüm için, demokratik koşullarda yapı lacak 
bir referandum talebi etrafı nda birleşebilirler. 

Ancak ulusal güçlerin, TOBB raporunun önemini kavrama-
dı kları  acı  bir gerçektir. TOBB raporunun önemi şurda yatmak-
tadı r, artı k Türkiye'de akl ı  başında herkes Kürt sorununun öne-
mini görmeye ve kavramaya başlamıştı r. Sermaye ve iş  çevrele-
rinin bu konuya el atmaları, sorunun artı k ertelenemez bir bo-
yuta vardığı nı n önemli bir kıstasıdı r. Ayrıca sorunun ezde çöz 
yöntemleri ile istenilen sonuçları  yaratamadığını n ciddi bir itira-
fıdı r. Yoksa durup dururken böylesi raporlar hazı rlamak ve bunu 
tüm Türkiye kamuoyunun 'gündemine sokarak, tartışmaya sun-
mak akı l kar ı  değildir. Bu tutum devletin güttüğü politika ile 
açı kca çelişmektedir. 

Bazı  Kürt teorisyenler, komplo teorileri ile iştigal eden kesim-
ler, TOBB raporu ile Dublin barış  görüşmeleri arası nda bir rabı-
ta kurmaya çalışarak, bu her iki farkl ı  olayı  emperyalizmin, Kürt 
sorununda yeni bir senaryosu biçiminde sunmak istediler. Bu tu-
tum Kürt halkı n ı n mücadelesinin ve onun boyutları nı  göreme-
meden kaynaklanan bir görüştür. Mücadelenin doğal seyrinin 
yarattığı  kaçı nı lmaz, ertelenmez bir arayıştı r. Dolayısı  ile bu tür 
çabalar yakı nbir gelecekte daha da artabilir. Ulusal güçler, kim-
senin çözüm önerilerini,  tıpa tı p benimsemek, kayıtsı z şartsı z 
kimseye angaje olmak zorunda değiller. Ama hatı rı  sayı l ı r, sözü 
geçen, etkinlik sahibi her kesim ve çevreyi soruna angaje etme-
ye, projeler üretmeye ve sunmaya davet etmelidir. Sorunu kapa-
l ı  kapı lar ardı ndaki tartışmalardan çı kartıp, herkesin tartışabile-
ceği, görüş  ve öneriler sunabileceği platformlara çekmenin sayı-
lamayacak kadar faydaları  vard ı r. Soruna demagojik bir tarzda 
yaklaşarak, ulusal güçlerin yı llardan beri bu tür öneriler yapığı -
n ı  söylemek doğru olsa bile, konuyu saptı rmamak gerekir. So-
mut bir örnek olması  açısı ndan PKK Genel Başkanı  Abdullah 
Öcalan'ı n, Oslo Semineri'ne gönderdiği mektuptaki siyasal tale-
bine bakal ı m, ...mümkünse Türkiye Cumhuriyeti sı n ı rları  dahi-
linde kültürel varlığımızı  geliştirme, demokratik, siyasi hakları -
mızı  elde etme ve bunları  özgürce kullanma hakkıd ı r. Bir de TO-
BB Raporunda, altı  ilde ve 1267 denek arası nda yapılan anket 
sonucu halkı n, Kürt sorunun çözümü konusundaki taleplerine 
bakal ı m. Deneklerin yüzde 42,5'i federasyon talebinde bulu-
nurken, bunun yüzde 13 ü' özerklik, diğer yüzde 13 ü ise Kürt 
devleti talebinde bulunmaktad ı r. Ortaya çı kan tablo çok ilginc 
ve düşündürücü değil midir. Normal sı radan vatandaşın istem 
ve taleplerinden çok daha geri siyasal taleplerde bulunmaya 
kimsenin hakk ı  var mı ? 

Dublin barış  görüşmelerinde KDP ile YNK'yı  barış  masası na 
oturtan güçlerle, Oslo'da Kürt Semineri düzenleyen güçler. ara-
sı nda ne gibi bir nitelik vark ı  vard ı r? Oslo'da arzu endam eden-
lerin tutum ve davranış ları  meşru, ama Dublin de iç çatışmala-
ra son verme görüşme ve'çabaları  niye gayri meşrudur? Kürt so-
runu konusunda çaba gösteren, Kürt sorununun şu veya bu şe-
kilde çözümünden yana olan her türlü çabayı  emperyalizmin 
bir senaryosu biçiminde algılyarak yorumlamak, Kürt, halkı nı  
uluslararası  dostları ndan edebilir. Bu evharnlı  tutum ve davranış  
içinde olanlar, hem kendilerini hem Kürt halk ı nı  uluslararası  
platformlarda tecrit ederler. Kendilerini tecrit etmelerine bir iti-
razı m yok, ama Kürt halkı n ı n uluslararası  platformlarda tecrit 
edilmesine müsaade edilmemelidir. 



aa-aaa*aaaaaa'"aaa-•-•- 
••••••••••••••• • • • 

Tutsak aileleri yakı nları ndan hâlâ doğru haber alamı yor. 

Korucuya da 
gözaltında infaz 

Devlet, çatışmalarda öldüğünde "şehit" dediği korucusunu 
işkenceyle öldürdü. Ahmet Ertem isimli bir korucu öldürüldükten 

sonra, intihar süsü verilmek için başına kurşun sıkıldı. 

Cengiz GÜNGÖR 

İSTANBUL. Değişik ülkelerden Kürtlere yö-
nelik sınır dışı  etme uygulamaları  devam edi-
yor. Sınır dışı  edilen mültecilerin akibetleri 
hakkında küçük bir araştırma yaptık. Ortaya 
çıkan tablo odukça vahim. Sınır dışı  edilenle-
rin hemen hepsi, havaalanında iner inmez gö-
zaltına alındı  ve "Terörle Mücadele Şubesi"ne 
götürülüp işkenceli sorgudan geçirildi. Çoğu 
tutuklanıp cezaevine kondu. Mahkemelerin 
serbest bıraktıkları  ise askerlik şubelerine tes-
lim edilip jandarma nezaretinde askerlik yapa-
cakları  birliklere götürüldü. Salıverilen çok az. 

IHD'nin elindeki verilere göre, 1994'te sı-
nır dışı  edilen mültecilerin sayısı  30. 1995'in 
ilk altı  ayında ise bu sayı  16. Içlerinde değişik 
nedenlerle sınır dışı  edilenler olsa bile, büyük 
bir çoğunluğu Kürt ve politik mülteci. 

Rıza Aşkın, Almanya'da yaklaşık olarak 
bir yıl kaldı. PKK ile ilişkiye girdiği ve PKK 
içerisinde belli faaliyetlerde bulunduğu gerek-
çesi ile Almanya'dan sını r dışı  edildi. Türki- 

Geri gönderilenlere 
işkence tezgah' 

Değişik nedenlerle sınır dışı  edilseler de, büyük bir çoğunluk 
Kürt ve politik mülteci. Çoğu tutuklanıp cezaevine kondu. 

Mahkemelerin serbest bıraktıkları  ise askerlik şubelerine teslim 
edilip jandarma nezaretinde birliklerine götürüldü. 

Salıverilen çok az. 

Gözaltında kaybedilen Aysel Malkaç 

i n Derneği, Sınır tanımayan Gazeteciler 
insiyatifi Aysel Malkaç için acil eylem 
çağrısı  yaptılar. 

Gazete yakınında sivil bir araca zorla 
bindirilerek götürüldüğüne ve Gayrete-
pede bulunan Terörle Mücadele Şube-
si'nde onu gören tanıklar olmasına rağ-
men polis ve ilgili kurumlar Malkaç'ı  
hiç gözaltına almadıklannı  belirtiyorlar. 

Ve Aysel Malkaç iki yı ldır kayıp. 93 yı-
lında istihbarat bölümünde çalışan ar-
kadaşları  Aysel Malkaç'ı  bize şöyle an-
lattılar: 

"Özgür Gündem gazetesinin ikinci 
açılışında istihbarat servisinde birlikte 
çalıştık. Bu dönemde iyi bir Kürt gaze-
tecisi olmaya çalışıyordu. Hatta gazete-
cilik mesleğini öğrendikten sonra Kür-
distan'daki savaşı  teşhir etmek için sa-
vaş  muhabirliğini düşünüyordu. Kay-
bolduğu gün bir haber için çıkıp erken 
geleceğini söyledi. Çantasını  aldı, ser-
visten çıkıp gitti. Ve bu onun servisten 
çıkıp son gidişi oldu. Bir daha dönmedi. 
Aysel giderken bizim için normal gün-
lük yaşamımız devam ediyordu ve Ay-
sel'i bir daha göremeyeceğimizi düşün-
memiştik. 

O dönem gazetemizin yayın politika-
sından devlet çok rahatsızdı. Yaptığımız 
haber ve fotoğraflarla devletin Kürdis-
tan'da yürüttüğü kirli savaşı  .teşhir edi-
yorduk. Bu dönemde gazete çalışanları-
na yönelik olarak bir çok gözaltı  ve öl-
dürme oldu. Zaten Ferhat'tan hemen 
sonra Aysel Istanbul'da kaçırıldı . Yani 
bu biraz özenle seçilmiş  gibiydi. Bir 
Kürdistan muhabirimiz bir de merkez 
muhabirimiz. Bize göre kesinlikle Aysel 
gözaltındayken öldürüldü. Çünkü bu 
olayın görgü tanıkları  var." 

Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan HADEP Parti 
Meclisi Üyesi Nevzat Sağnıç: "Saldırı, katliam amaçlı  
olduğu için tüm darbeler öldürücü noktalara yapıldı. 
Yerlerde sürüklenen tutsaklar yaklaşık üç yüz kişiden 
oluşan bir işkence koridorundan geçirildi. Malta kan 

gölüne dönmüştü." 

`Malta kan gölüne dönmu" tü' 

Haber Merkezi • Geçtiğimiz hafta Bu-
ca Cezaevi'nde yaşanan katliamdan 
sonra tepkiler sürerken, olayların 17 
Temmuz'da yaşanan firar bahane edi-
lerek yoğunlaştınlan baskıların sunucu 
olduğu söylendi. 

Buca katliamında Yusuf Bağ, Uğur 
Sanaslan ve Turan Kılınç yaşamını  
kaybetmiş, birçoğu ağır olmak üzere 
39 tutsak yaralanmıştı, 

Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan 
HADEP Parti Meclisi Üyesi Nevzat 
Sağnıç, yaptığı  yazılı  açıklamayla 
olayların nasıl geliştiğini anlattı. Siyasi 
tutsaklann hayatlarını  ortaya koyarak 
kazandıkları  tüm hakların, 17 Tem-
muz'daki firardan itibaren gaspedildi-
ğini aktaran Sağnıç, mahkemeye götü-
riilenlerin işkenceden geçirildiğini, aile 
ve avukat ziyaretlerine keyfi kısıtlama 
getirildiğini, hastaneye sevk yapılma-
dığını, sevk edilenlerinse işkenceye 
maruz kaldığını, her 15 günde bir ko-
ğuşlann yağmalandığını  söyledi. 

Sağnıç, açlık grevleriyle kazanılan 
hakların garantörlüğünü üstlenen İzmir 
Barosu'na konuyla ilgili yapılan baş-
vuruların sonuçsuz kaldığını  belirterek, 
"Demokratik baskı  gruplarına yapılan 
tüm çağrılar ses getiriyordu. Cehen-
neme dönüştürülen cezaevi kaynamaya 
devam ediyordu" dedi. 

Tutsaklar 
kamuoyunu uyarmıştı  

28 Ağustos'ta, cezaevinde bulunan 
500 siyasi tutuklunun imzasını  taşıyan 
bir açıklamayla durumun bir kez daha 
kamuoyuna duyurulduğunu kaydeden 
Sağnıç, şöyle devam etti: 

"Siyasi tutsaklann talebi, gaspedi-
len tüm hakların iadesiydi ve tümü de 
en alt sınırdaki insani boyutları  içeri-
yordu. 

Diyalogla çözülmesi mümkün olan 
bu taleplerin cezaevi yönetimi tarafın-
dan dikkkate alınmaması  ve temsilci-
lerle dahi görüşmeye yanaşmaması , 21 
Eylül katilamının habercisiydi. Baskı-
ların dozu artınlarak ve hak gasplannın 
çerçevesi genişletilerek siyasi tutsakla-
nn direnişe geçmesi amaçlandı, Nite-
kim 2 ay gibi uzun bir süre sabreden 
tutsaklar, cezaevi yönetimini görüşme- 

lere çekmek ve diyalog yolunu açmak 
amacıyla 11 Eylül gününden itibaren 
akşam sayımlan vermemeye başladı. 
19 Eylül'de sabah sayımlan da varil-
memeye başlandı . 

Aynı  gün yönetim tarafından dire-
nen koğuşların iaşesi kesildi, havalan-
dırma ile yemekhanenin kapılan açıl-
madı. 19 ve 20 Eylül günleri İzmir 
Cumhuriyet Başavcılığı  'na yazılan iki 
ayrı  dilekçeyle diyalog talepleri yine-
lenmiş, cezaevi yönetiminin provakatif 
girişimlerine dikkat çekilmiş  ve hakla-
rında suç duyurusunda bulunulmuştu." 

`Her yer kanla boyanmıştı' 
21 Eylül günü saat 13'te cezaevi 

savcısının müdürleri de yanına alarak 
maltayı  özel harekat timleriyle doldur-
duğunu aktaran Sağnıç, uyan yapılma-
dan saldırının başladığını  söyledi. Ope-
rasyona tutsaklann barikat kururak ya-
nıt verdiklerini anlatan Sağnıç, ancak 
cezaevi savcısının içerden cenaze al-
maya kararlı  olduğunu söyleyerek 
olayları  şöyle anlattı: 

"Direnen koğuşlardan DHKP-C da-
va tutsaklarının bulunduğu 6. koğuşa 
girebilmek için devletin bütün olanak-
ları  kullanıldı. Bir yandan tavan deline-
rek, öte yandan mazgallar parçalana-
rak, tümü yüz metrekareyi bulmayan 
koğuşun içine elliden fazla ses, sis, 
gözyaşartıcı  ve bayıltıcı  bombalar atıl-
dı. Iki saat süren bu operasyonun sonu-
cunda barikatlar aşılarak, çoğu baygın 
durumdaki tutsaklara acımasızca saldı-
nldı. Saldın katliam amaçlı  olduğu için 
tüm darbeler öldürücü noktalara yapıl-
dı. Yerlerde sürüklenen tutsaklar yak-
laşık üç yüz kişiden oluşan bir işkence 
koridorundan geçirildi. 

Maltaya atılanlardan ses çıkmıyor-
du, sadece hınItılar duyuluyordu. Mal-
ta kan gölüne dönmüştü. Tutsaklardan 
akan kan, zeminde 250 metrelik bir 
alanı  kaplamıştı. Her taraf gencecik in-
sanların kanlarıyla boyanmıştı. Fışkı-
ran kanlar duvarlardan tavanlara kadar 
sıçramıştı. Kırılan kalaslarla kerrukle-
rin sesleri birbirine karışmıştı. Askerler 
"vatani" görevlerini yapmış  olmanın 
rahatlığıyla maltada boylu boyunca 
uzanan tutsaklann üstüne basarak, 'Ne  

mutlu türküm diyene' sloganını  ata ata 
maltayı  terk ettiler. 

Ardından sivil giyimli özel tim çık-
tı. Sıra gardiyanlara gelmişti. 6'ıncı  ko-
ğuştan 4'üncü koğuşa kadar uzanan 
maltada, cansız bir şekilde yerde yatan 
tutsaklara bu kez gardiyanlar tekme ve 
kalaslarla saldırmaya başladılar. lşken-
Ce yapmaktan yorulan gardiyanlar, ar-
tık kimlik kontrolü yaparak tutukluları  
hücrelere atamaya çalıştı lar. 

Ellerindeki fotoğraflarla yerdeki in-
sanlar birbirine benzemiyordu. Çünkü 
kimsenin yüzü görünmüyordu. Parça-
lanan kafalardan fışkıran kanlar kimlik 
tespitini yapmayı  zorlaştırdığı  için ölü 
insanlara 'adın ne?' diye soruyorlardı. 
Tutsaklan malta ve hücrelerde saatler-
ce bekleterek ölü sayısının artmasını  
istediler." 

24 Eylül günü yapılan görüşmelerle 
gasp edilen hakların iade edildiğini, 
sürgünlerin durdurulduğunu, işkenceye 
katılan gardiyanlann siyasi tutsakların 
koğuşlanndan uzaklaştınldığını  ve ce-
zaevi yönetimi hakkında soruşturma 
açıldığını  aktaran Sağnıç, bunun üzeri-
ne aynı  gün tüm koğuşlann direnişi bı-
raktığını  bildirdi. 

Katliamı  protestoya polis 
saldırısı  

Buca Cezaevi'ndeki katliamın ar-
dından çeşitli kitle, örgütlerinin, kuru-
luşların ve tutsak yakınlarının yaptık-
ları  basın açıklamlan ve suç duyurula-
nna polis cop ve kalaslarla karşı lık ver-
di. 

Izmir ve Istanbul'daki protesto gös-
terilerine saldıran polis, aralarında avu-
kat ve tutsak yakınlarının bulunduğu 
çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. 

Buca Cezaevindeki Olayları  incele- 

me ve Tutuklularla dayanışma Komite-
si, 26 Eylül günü yaptıkları  yazı lı  açık-
lamada, tutsaklara ve ailelerine yapılan 
saldırılar üzerine suç duyurusunda bu-
lundu. Komite, suç duyurusundan so-
nuç alamazsa Uluslararası  Insan Hak-
ları  Mahkemesi'ne başvuracak. 

Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ndeki 
tutsakların yataklara zincirlendiğini, 
yaralılara bakan sağlık personelinin 
bilgi vermesini engellemek için hasta-
neden günlerdir çıkarılmadığını  belir-
ten komite, hastanenin adeta hapisane-
ye çevrildiğini ifade etti. Yaşananları n 
hesabının sorulması, hakların korun-
ması  ve genişletilmesinin yalnızca tut-
sakların sonimluluğunda olmadığını  
belirten komite, "Kendisini insan hak-
ları  ve demokrasi mücadelesinde taraf 
gören herkese ve her kuruluşa düşen 
görev var. Kirli savaş  başta olmak üze-
re, işkenceler, katliamlar ve her türlü 
hak ihlali sürüp giderken bir tek duyar-
lı  insanımız; 'yaşananların doğrudan 
tarafı  değilim ki!' diyemez" dedi. 

Mesut Avcı  tehlikeyi atlattı  
Öte yandan, katliamda öldüğü bildi-

rilen Mesut Avcı  'nın hayati tehlikeyi 
atlattığı  ve yoğun bakımda olduğu öğ-
renildi. Aynca, yaralı  tutsaklara kan 
arandığı, kan vermek isteyen tutsak ya-
kınlarının ise kapıda bekletildiği belir-
tildi. Bu arada, cezaevinde Pazartesi 
günü meydana gelen olayda 4 tutsak ve 
4 gardiyan yaralandı. Olaya, katliama 
katılan bir gardiyanın görüş  yerine gir-
mesinin neden olduğu bildirildi. Ka-
maoyunun tepkisi üzerine görevinden 
alınan cezaevi müdürü Islah Evi Mü-
dürlüğüne atanırken, cezaevinde duru-
mun genel olarak sakin olduğu gelen 
haberler arasında.  

VAN/Roj- Van'ın Gürpınai ilçesinde devlet 
güçleriyle gerillalar arasında çıkan bir çatış-
manın ardından, çatışmada aktif olarak yer al-
madığı  gerekçesiyle gözaltına alınan Ahmet 
Ertem isimli korucu, sorguda iki gün üst üste 
gördüğü işkence sonucu öldü. Gözaltında iş-
kence sonucu ölen korucunun kafasına bir de 
kurşun sıkıldı. 

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı  Araz (Özlü-
ce) ve Mekuşk (Geçerli) köyleri arasında ka-
lan bölgede, 20 Eylül akşamı  gerillalarla dev-
let güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Astsu-
bay ile 5 asker öldü. Çatışmada koruculardan 
ölen kimsenin olmaması  üzerine, 21 Eylül gü-
nü Araz ve Mekuşk köylerine giden özel tim-
ler, köy koruculanna, "Siz bilerek teröristlere 
müdahale etmediniz. Sizi biliyoruz" diyerek, 
Araz köyü koruculanndan Ahmet Ertem, Yu-
suf Güneş, Tajdin Yüksek, İbrahim işnaz, Ha-
san işnaz, Fehmi Güneş, Necip Güneş, Ismail 
Güneş, Bekir Alıcı  (köy çoban!), Halil Ertem, 
Metin Güneş, Temel Güneş, Esat Güneş, Meh-
met Güneş, Murat Güneş, Cafer Yüksek, Dır-
baz Yüksek, Eşref Yüksek, köy muhtarı  Hacı  
Hüseyin Güneş  ile korucubaşı  Tahir Güneş'i, 
Mekuşk köyü koruculanndan da Mahsun El-
mas, Ali Ertaş, Fazıl Ertaş  ve Memduh Ertaş'ı  
gözaltına aldı . Gözaltına alındıktan sonra bir 
kısım korucu Gürpınar Taburu'nda tutulurken, 
bir kısım, korucu da Van Tugay Komutanlı-
ğı 'na götürüldü. 22 Eylül günü Van Tugay 
Komutanlığı 'na götürülen koruculardan 25 ya-
şındaki Ahmet Ertem, burada iki gün üst üste 
gördüğü işkence sonucu öldü. 

Kafasına kurşun sıkıldı  
Korucu Ertem, Van Tugay Komutanlı-

ğı'nda işkence sonucu öldükten sonra, ailesine 
teslim edilmeyerek Gürpınar'ın Qesırk (Kırge-
çit) nahiyesi karakoluna götürüldü. 25 Eylül 
günü ailesine haber verilmesi üzerine karakola 
gelen korucu Ertem'in yakınları, cesedi otopsi 
için Van'a götürmek istedi. Ancak askerler Er-
tem'in çenesinin altından girip kafatasından 
çıkan kurşun yarasını  göstererek olayın intihar 
olduğunu, otopsiye gerek olmadığını  belirtti-
ler. Askerler ayrıca Gürpınar Savcılığı 'nca ve-
rilen "intihar" raporunu da Ertem'in yakınları-
na vererek, cesedin otopsi için Van'a götürül; 
mesine engel oldular. Işkencede ölen korucu 
Ahmet Ertem'in cesedi, daha sonra askerlerce 
Araz köyüne götürülerek burada gömüldü. 

Gürpınar'da tutulan koruculann da Van 
Tugay Komutanlığı 'na getirilerek, burada ağır 
işkencelere tabi tutulduklan belirtildi. Gördü-
ğü işkence sonucu durumu ağırlaşan 75 yaşın-
daki Araz köyü muhtarı  Hacı  Hüseyin Gü-
neş 'in, Van devlet hastanesinde mahkumların 
kaldığı  bölümde tedavi altına alındığı  öğrenil-
di. 

Gözaltına alınan Araz ve Mekuşk köyü ko-
ruculannın, daha önce devlet güçlerince köy-
lerinin yakınlarında olay meydana gelmemesi 
yönünde tehdit edildikleri belirtildi. 

Temmuz ayında Araz köyü yakınlarında 4 
özel tim mensubunun öldürülmesinin ardından 
köye giden özel timler, korucuları  ve yakınla-
rını  köy meydanında toplayarak, "Bu olay si-
zin yüzünüzden oldu. Görevinizi yapmıyorsu-
nuz. Bundan sonra bu yakınlarda böyle bir o-
lay meydana gelirse, sizi köyünüzle birlikte 
yakarız" şeklinde tehdit savurmuşlardı. 

Olay korucular arasında 
şaşkınlık yarattı  

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı  Araz ve Me-
kuşk köylerinde 30 dolayında korucunun gö-
revlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle gözaltına 
alınması  ve bir korucunun da gözaltında işken-
ce sonucu öldürülmesi, yöre korucuları  üzerin-
de şok etkisi yaptı. Korucular, "Askerler geril-
layla başa çıkamayınca hıncını  bizden alıyor" 
şeklinde yakınırken, korucularda da silah bı-
rakma eğilimi güçleniyor. Van'da oturan ve 
köylerde çalışan çok sayıda korucu Gürpı-
nar'daki olayların ardından Van'a geldi. Koru-
cidar geri dönmeyeceklerini belirtiler. Gözal-
tında işkence sonucu ölen korucu Ahmet Er-
tem'in Alan aşiretine mensup olması  ise, yak-
laşık 8 bin nüfusu olan ve büyük bir bölümü 
korucu olan aşiret bireyleri üzerinde soğuk duş  
etkisi yaptı. Geçen yı l MHP'ye geçen Alan 
aşireti lideri Sadun Şeylan'ın oğlu Abdurrah-
man Şeylan olayı  "normal" diye yorumlarken, 
Alan aşiretinden koruculardan bazı ları  artık 
koruculuğu bırakacaklannı , devletin kendileri-
ne güvenmediğini anladıklarını  söylüyorlar. 

Van'da yaşanan son olay üzerine devlet 
güçleriyle korucular arasında baş  gösteren gü-
vensizlik ve anlaşmazlık hızla yayılıyor. Dev-
let güçleri, şimdiye kadar başarısız oldukları  
çatışmalarda suçu hep korucularda aradı . Bu 
nedenle de onları  ya gözaltına aldı  ya da köy-
lerini boşalttı. Son olarak da bir korucuyu iş- 

Yekbün davasına devam edildi 

Mardin'de 
ev baskınları  

Devlet güçlerinin, Mardin'in 
Mazıclığı  ilçesinde bazı  

evlere baskın düzenleyerek çok 
sayıda kişiyi gözaltına aldığı  
bildirildi. Alınan bilgiye göre, 
27 Eylül gecesi. Mardin'e bağlı  
Mazıdağı  ilçesine baskın 
düzenleyen özel tim, asker ve 
koruculann, bazı  evleri arayarak 
50'ye yakın kişiyi gözaltına 
aldıkları  belirtildi. 

Köy boşaltmalar 
sürüyor 

Devlat güçlerinin, 
Diyarbakır'a bağlı  Lice 

ilçesinin bazı  köylerinde de bağ  
ve bahçe yaktığı  bildirildi. 
Edinilen bilgiye göre, devlet 
güçleri tarafından, daha önce 
yakılan Diyarbakır'ın Lice ilçe-
sine bağlı  Veresin, Yolçatı, Pınk 
ve Dibek köylerinin bu ay 
içinde de, bağ  ve bahçelerinin 
yakılarak kullanılmaz hale getir-
ildiği bildirildi. 

Din öğretmenine 
satırlı  saldırı  

1,  iyarbakır  İmam  hatip 
Lisesi'nde görevli Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğret-
meni Necati Çiçek, 26 eylül s-
abahı  evinden okula giderken, 
Alipınar köprüsü yakınlannda 3 
kişinin satırlı  saldırısına uğradı . 
Olayda vücudunun çeşitli yer-
lerinden satır darbesi alan 
Çiçek, yaşamını  yitirirken, 
saldırganların ara sokaklara 
dalarak kaçtığı  belirtildi. 20 
yıllık öğretmen olan Çiçek'in, 
kimler tarafından öldürüldüğü 
öğrenilemedi. 

Ronahi yine 
toplatıldı  

aftalık Ronahi gazetesinin 
11 19. sayısı  da toplatıldı. Is-
tanbul 3 No'lu DGM, gazetede 
yayınlanan üç ayrı  yazıda, 
Anayasanın 28, CMUK'un 86 
ve 5680 sayılı  yasanın Ek 1/2 
maddelerinin ihlal edilerek 
bölücülük propagandası  
yapıldığı  savıyla toplatma kararı  
verdi. Gazetenin sahibi Burhan 
Erdem, yaptığı  yazılı  açıklama-
da devrimci, demokrat, yurtsev-
er ve sosyalist basın üzerindeki 
baskıları  kınadığını  belirterek, 
kamuoyunu duyarlı  olmaya 
çağırdı .  

Haber Merkezi- Gözaltında kayıpların 
bulunması  ve sorumluların ezalandınl-
ması  için yapılan oturma ve mum yak-
ma eylemi 18. haftasını  doldurdu. Geç-
tiğimiz hafta Galatasaray'da yapılan 
oturma eyleminde her hafta gözaltında 
kaybedilen birini tanıtma kararı  alınmış  
ve 4 yıldır kayıp olan Hüseyin Toraman 
tanıtılmıştı. Bu hafta yapılan eylemde 
ise, 1993 yılında Özgür Gündem gazete-
sinde muhabirlik yaparken kaçırılan Ay-
sel Malkaç tanıtıldı . 

Aysel Malkaç Özgür Gündem Gaze-
tesi'nin istihbarat bölümünde çalışırken 
7 Ağustos 1993 günü gazeteden bir ha-
ber için ayrı ldı. Ve bir daha geri dönme-
di. Gazetenin avukatları  DGM savcılığı-
na Malkaç'la ilgili başvuruda bulundu. 
Savcılık Malkaç'a Terörle Mücadele 
Şube birimi kayıtlarında rastlanmadığı-
nı  bildirdi. 

Özgür Gündem gazetesi imtiyaz sa-
hibi Yaşar Kaya, başta Başbakan Tansu 
Çiller, Cumhurbaşkanı  Süleyman Demi-
rel olmak üzere dönemin içişleri bakanı  
Mehmet Gazioglu,ist. Valisi Hayri Ko-
zakçıoğlu , İstanbul Emniyet Müdürü 
Nejdet Menzir'e birer fax göndererek 
Aysel Malkaç'ın bir an önce bulunması  
için gereken yerlere talimat vermelerini 
istedi. 

Uluslararası  Af Örgütü, İnsan Hakla- 

Baskıların arkası  kesilmiyor 
Haber Merkezi- Gazetemiz, 10 
Haziran'da haftalık olarak yayın 
hayatına başladı . O tarihten bugüne 
kadar 16 sayısı  çıkan gazetemizin 
iki sayısı  dışında, bütün sayı ları  
DGM tarafından toplatıldı. Çok sa-
yıda çalışanımız gözaltına alındı. 
Ama tüm bu baskı  ve sindirme 
olaylarına karşın Roj yayınına de-
vam ediyor. 

Özellikle Adana bürosu çalışanı  
ve muhabirimiz Turan Taş  gazete-
nin tüm sayıları  çıktıktan bir veya 
iki gün sonra sürekli gözaltına alın-
dı  ve her hafta Adana bürosuna ke-
sintisiz baskın yapıldı. Gazetemiz 
Genel Koordinatörü Yakup Kara-
demir 2 Ağustos'ta bir Fransız he-
yetiyle çıktığı  gezi sırasında Mar-
din'e giderken polis tarafından gö-
zaltına alındı. Yazıişleri Müdürü-
müz Ö. Erdal Kurt, Tunceliler Da-
yanışma Gecesi'nde keyfi olarak 
gözaltına alındı  ve iki gün karakol-
da tutuldu. 

Son olarak da, İzmir temsilci- 

Haber Merkezi- Medya Güneşi dergisinin eski 
ve yeni çalışanlarına yönelik operasyonlar sonu-
cunda 2 Haziran 1995' günü Istanbul'da gözaltı-
na alınan ve halen tutuklu bulunan Medya Güne-
şi dergisi eski yazıişleri müdürü Salih Bal ve Rı-
fat Yüksekkaya ile tutuksuz olarak yargılanan 
Başar Hazar, Melek Bal ve Zelal Boğa'nın yar-
gılanmalanna 28.09.1995 günü Istanbul 2 No'lu 
DGM'de devam edildi. 
Avukatlar, elde bulunan tüm delillerin hiç bir 
suç unsuru teşkil etmediğini ve aslında Diyarba-
kırda yapı lan Yekbün operasyonunun Istanbul'a 
taşınmak istendiğini, ancak buna Yekbün ope-
rasyonu değil Medya Güneşi operasyonu deme-
nin daha doğru olacağını  belirttiler. Aynı  gece 
baskın düzenlenen evlerin hepsinin Medya Gü-
neşi çalışanlarının evi olduğuna dikkat çeken 
avukatlar, müvekkillerinin örgütle hiç bir ilişki-
lerinin olmadığını, işkence zoruyla ifade imza-
latldığını  söylediler ve tutuklu iki müvekkilleri-
nin tahliyesini talep ettiler. 

Mahkeme, avukatların talebini rededderek 
Salih Bal ile Rıfat Yüksekkaya'nın tutukluluk 
hallerinin devamını  kararlaştırdı  ve gelmeyen ta-
nıkların dinlenmesi için duruşmayı  14.11.1995 
tarihine ertelendi.  

ye'ye giriş  yaparken havaalanında gözaltına 
alındı  ve çantasında PKK'ya ait dökümanlar 
çıktığı  ileri sürüldü. Terörle Müadele Şube-
si'ne sorgu için götürüldü, yoğun işkenceden 
geçirildi. Aşkın, adli tıptan işkence gördüğüne 
dair rapor aldı . Tutuksuz yargı lanmak üzere 
serbest bırakıldı , yargılanma sonucunda 3 yı l 
ceza aldı. 

Ayhan Ozbuğra da aynı  gerekçelerle dola• 
yı  havaalanı  karakolu, Terörle Mücadele Şu-
besi ve DGM üçgeninden sonra tutuklandı, 
Şu anda Bayrampaşa Ceza ve Tutukevi'nde. 

Abdülselam Gündoğdu Almanya'da tutukr  
(uydu. Türkiye'ye iade edilince, havaalanında 
gözaltına alındı . Sorgudayken 3 bin DM civıa. 
rındaki parasına el kondu. Eyüp Adli Tıp Ku-
rumu'ndan, işkence gördüğü için '5 günlük iş  
göremez raporu aldı . Gündoğdu da halen Bay,: 
rampaşa Ceza ve Tutukevi'nde. 

`Mağduriyetimizin takipçisi olun' 
Cezaevinde bulunan Abdülselam Gündoğ-

du ile 10 dakikalık bir görüşme yaptık. Gün-
doğdu, yurtsever bir kişi olduğunu Alman-
ya'da bulunduğu sırada farklı  etkinlikler içeri-
sinde bulunduğunu, bunun da Alman polisi ta-
rafından bilindiğini belirtti. Alman mahkeme-
lerinde adli bir davadan yargılanıp hüküm gi-
yince sınır dışı  ediliyor. 

Gündoğdu, "Avukatımın iade kararı na kar-
şı, Türkiye'de kötü muamele göreceğimi be-
lirterek yaptığı  itirazlar sonuçsuz kaldı  ve sınır 
dışı  edildim. Ankara'da havaalanında gözaltı-
na alındım. Ankara Emniyet Müdürlüğü, beni 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. 
Burada, iademe sebep olan suçun dışında yı-
ğınla suçlamayla sorgulandı m. insanlık dışı  
muamelelerle karşı laştım. Tecavüz tehtidinde 
bulunuldu" diyor. 

Abdülselam Gündoğdu, üzerindeki paraya 
polis tarafından nası l el konduğunu ve ailesi-
nin durumunu da şöyle anlattı: 

"Görüştürülmern sırasında, ailem tarafın 
dan bana verilen 3 bin DM'ye el konuldu. 
Savcılıkta ifade verdikten sonra tekrar işken-
ceye tabii tutulmamam için, üç görevli polis 
üzerimde bulunan 3 bin DM'yi tehdit ve zorla 
benden aldı. 

Eşim Almanya'da, 4 yaşındaki çocuğumla 
birlikte yaşıyor. Mültecilik statüleri kabul 
edildiğinden, Türkiye'ye dönemiyorlar. Gaza-
tenizin, maduriyetimin takipçisi olmasını , ka-
muoyunu ve özellikle Alman kamuoyunu bil-
gilendirmesini rica ediyorum." 

Gözaltında kaybolanlar için eylemler 18 haftadır sürüyor 

Aysel Malkaç iki yıldır kayıp 

miz Serdar Şen'in Buca'daki evine 
21 Eylül gecesi baskın düzenleyen 
Izmir Terörle Mücadele ekipleri, 
Şen ile evde bulunan. Ferhat Şen, 
Selma Zeyrek ve Vildan Aba is-
mindeki okurlarımız' gözaltına al-
dı . 

Kapatma davamız da var 
Gazetemizin 2. ve 9. sayısı  dı-

şında bütün sayıları  toplatıldı . Di-
ğer sayılarla ilgili olarak davalar 
açıldı . Davalar hala sürüyor. 6. sa-
yıda toplatma gerekçaSi gösterilen 
yazılarda bölücülük propagandası  
yapıldığı  ve gazetenin yazı iş leri 
müdürünün 2845 sayı lı  yasanın 20. 
maddesi ve 3713 sayı lı  kanunun 
8/1-2 maddesince cezalandırılması  
istenirken: TCK'nın 36. maddesin-
ce ve 5680 sayılı  kanunun Ek-2/1  
maddesi uyarınca gazetenin kapa-
tılması  istemiyle Istanbul DGM'ce 
20 Temmuz'da dava açıldı . Roj'un, 
Bunun dışında halen devam eden 
altı  davası  daha var. 



Işçiler: Kavgaysa kavga! 
İlkay ÖRNEK • Aysel SAĞIR 

Gülcem AKTAŞ  

İSTANBUL- Türk-İş  Başkanlar Ku-
, rulunun kamu işyerlerinde toplu iş  

sözleşmelerinin tıkanmasının ardın-
dan aldığı  grev kararı , ülkenin dört 
bir yanına yayılıyor. ülke genelin,de 
256 bin 200 bin işçi, toplu iş  sözleş-

:melerinin imzalanmaması  ve demok-
ratikleşme vaadlerinin yerine getiril-

, memesinden dolayı  'genel grev'e git-
' ti. Türk-İş'e bağlı  Ankara Basın-Sen 
• sendikasının 7 Eylül'de 146 işçiyle 

başlattığı  grev, diğer bölgedeki sendi-
'kalann katılımıyla giderek yaygınlaş-

',. tl. Alınan grev kararı  kapsamında SE-
i(A ve DMO'da çalışan Selüloz-İş  

sendikasına bağlı  7 bin 200 işçi 25 
:Eylül'de greve çıktı . 
- Ener-Sen Genel Başkanı  Güven 
-Gerçek, gazetemize yaptığı  açıklama-
da, 700 bin kamu işçisinin toplu söz-

" leşme sürecinin tıkandığına dikkat 
çekti. "1 milyon 700 bin kamu emek-
çisinin grevli-toplu sözleşmeli sendi-
kal hakkının baskı , sürgün, soruştur-
ma ve sendika kapatmalarla bu isteni-
yor. Tüm baskı  ve saldırılara karşı  iş-
çi grevlerinin dalga. dalga yayıldığı , 
kamu çalışanlarının da talepleri uğru-
na ayağa kalkarak ortak bir mücadele 
hattını  yakalamalannın zorunlu oldu-
ğu bir dönemi yaşıyoruz" dedi. 

Greve Van'da ve Diyarbakır'da da 
katılım büyük oldu. 20 Eylül günü 
başlayan grevlere, 10 bin dolayında 
işçi katılırken Van'da 12 Eylül'den 
sonra ilk kez geniş  çapta bir işçi eyle-
mi gerçekleşmiş  oldu. Öte yandan, 
Türk-İş'in Diyarbakır'daki 7. Bölge 
Temsilcisi Ramazan Ulaştan'ın ver-
diği bilgiye göre, 3 Ekim 'e kadar 

.grevdeki işçilerin sayısı  500 bine ula-
şacak. 

Bu basit bir grev değil 
, Greve çıkan işçiler, "İşçilere ver-

imiş  olduğu sözleri seçim mazbatala-
.rını  aldığı  gün unutan 
İMF'ye vermiş  olduğu sözü yerine 
-getirmek için 1994 yılında imzalanan 
'sözleşmede yer alan ücret zamlarını  
hukuku çiğneme pahasına ödememe-
'yi göze alarak, İMF'ye bağlılığını  ka-
nıtlıyor" dedi. Selüloz-İş  sendikası  
.Genel Başkanı  Mithat Sarı , sendika 
şubelerine gönderdiği metinle "Bu-
gün bizi greve zorlayan ve Türk-iş  
nezdinde işçileri muhatap kabul et-
`meyen Başbakan Tansu Çiller, azın- 

lık hükümeti kurarak grevleri ertele-
yip, düşük zamlarla Yüksek Hakem 
Kurulu'nda sonuçlandırma çabası  
içindedir" dedi. 

DISK Örgütlenme Sekreteri Çetin 
Uygur, "Kamu çalışanlarının bu gre-
vi, basit ücret anlaşmazlığından do-
ğan bir grev değildir. Siyasi iktidarın, 
sendikal örgütlenmelere, işçi ücretle-
rine ve kamu işçilerine yönelik saldı-
rısının somut bir uygulamasıdır. IMF 
yüzde 15 ücret zammıyla, Dünya 
Bankası'nın, özelleştirilmesini ve ka-
patılmasını  istediği kamu işyerleriyle 
birlikte, işyerlerindeki sendikaların 
yetkisini kırma ve işçileri örgütsüz 
bırakmayı  hedefleyen bir saldırı  ola-
rak uygulanmaktadır" dedi. Uygur'a 
göre, Yedinci Beş  Yıllık Kalkınma 
Plan Stratejisi'nde, Türkiye'nin dahil 
olacağı  AB'de uluslararası  sermayey-
le rekabet edebilmesi için İLO karar-
lanndan vazgeçmek zorunda olduğu 
açıkça belirtiliyor. Uygur, Kamu Iş-
verenleri Sendika'sının tavrını  da bu-
na bağlayarak, şöyle diyor: "İşte bu-
gün, 9 ay toplu iş  sözleşmesi masa-
sında işçi taleplerine karşı  öneri getir-
meyen, Kamu Işverenleri Sendika'sı, 
bilinçli bir biçimde grevi gündeme 
getirmiştir." 

Yeni hükümet ve erteleme 
Cumhuriyet gazetesi iş-ekonomi 

yazan Günnur Ilhan da işçilerin greve 
zorlandığı  kanısında. İlhan, "Kamu 
işçileri, Türkiye tarihinin en yaygın 
grevlerini yaşıyor. Bu grevlerin bir 
siyasal istikrarsızlık dönemine denk 
gelmesi tesadüfi değil. On yıllardır 
grev yüzü görmeyen, devletin işyer-
lerinde asgari düzeyde de olsa `ko-
runduklan hissiyle' çalışan kamu iş-
çileri şimdi ülkedeki yeni ekonomik 
yapılanmaya uygun olarak greve zor-
lanmaktalar" dedi. 

İlhan'a göre bu grevleri, özelleştir-
me ve 4.5 milyon işsizin olduğu bir 
ü,lkede işsiz olmaktan korkan işçiler 
istemedi. Onlar iktidar tarafından 
greve zorlandı. 1995 bütçesinden ka-
mu işçisine pay vermek istemeyen ik-
tidar, ayak diriyor. 1995 yılını  böyle 
geçirmek niyetindeler. Son çözümleri 
de hükümet krizini çözer çözmez, 
grevleri ertelemek. Tabii ki kritik iş-
kollarındakileri erteleyip; diğerlerini 
kendi kaderleriyle başbaşa bırakacak-
lar. Kamu işçileri ilk kez ve bu kadar 
yaygın bir grev yapmanın şaşkınlığı-
nı, özelleştirme ve işsiz kalmanın  

korkusunu yaşıyor olabilirler. Ancak, 
bu grevler aynı  zamanda işçilere bir-
likte mücadele etme ve iktidarla kav-
ga etme gücü verecektir: Kısaca işçi 
sınıfı  mücadelesi dönüm noktasında. 

Neden sadece 
ekonomik değil 

Petrol-İş  eski Genel Başkanı  Mü-
nir Ceylan, işçilerin bu düzeyde grev-
de olmasının temel nedeni olarak, hü-
kümetin uzlaşmaz tutumu, emeğe ve 
emek değerine olan saldırgınlığını  
gösteriyor. Ceylan, "Işçilerin, kendi 
temel haklarına bu denli açık bir bi-
çimde saldının!' sahibi olan hüküme-
te karşı  mücadeleden, grevden başka 
çaresi kalmamıştır. Ancak şunu ekle-
mek istiyorum, grevlerin nedeni, işçi 
cephesinde ve sendika bürolcratannın 
cephesinde yalnızca ekonomik olarak 
gösteriliyor. Sanki hükümet yüzde 5 
yerine, yüzde 25'i kabul etse çözüme 
ulaşılacakmış  gibi bir izlenim var. Bu 
doğru değil, eksik" dedi. Greve giden 
işçilerin 300 bine varan sayısının, 
desteklerle 1 milyona ulaşacağına 
dikkat çeken Münir Ceylan, bu eyle-
min siyasi-demokratik taleplerle de 
donatılması, demokratik kazanımlar 
hedeflenmesi durumunda, kazanım 
sadece ekonomik değil, demokratik 
ve siyasal alanda da olacağını  dile ge-
tirdi. 

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Nuret-
tin Aldemir, Eğitim-Sen olarak olaya 
emek çerçevesinden baktıklarını  be-
lirtti. "Işçi eylefillerini bütün biçimiy-
le destekliyoruz. Bundan önceki ey-
lemlere destek verdik. Işçi sınıfının 
yanında olduk ve grevleri de meşru 
görüyoruz. İşçilere verilmeyen zam-
lann, İMF'nin direktifleri doğrultu-
sunda olduğunu görüyor ve bu grev-
lerin kamu çalışanlarının mücadelesi-
ne olumlu katkılar sağlayacağını  dü-
şünüyoruz" diyen Aldemir, Türk-
Iş'in 7 Ekim'de Ankara'da yapacağı  
yürüyüş  ve mitinge destek vererek, 
çevre illerden bütün üyelerini Anka-
ra'ya taşıyacaklannı  sözlerine ekledi. 

Van'dan büyük katılım 
Van muhabirimiz Ali Acar'ın bil-

dirdiğine göre, ülke genelinde sendi-
kah işçilerin başlatığı  greve Van'da 
da katılım büyük oldu. 20 Eylül günü 
başlayan grevlere, 10 bin dolayında 
işçi katılırken Van'da 12 Eylül'den 
sonra ilk kez geniş  çapta bir işçi eyle-
mi gerçekleşmiş  oldu. ülke genelinde  

başlatı lan genel grev kararı ,  doğrultu-
sunda, Yol-Iş  sendikasına bağlı  kara-
yolu işçileri greve gitti. Sendikal' ol-
mayan DSİ  işçileri ile Sağlık Sen'e 
üye çalışanlar grevi desteklemek 
amacıyla bir gün işe gitmeme kararı  
aldı . 

21 Eylül günü Bayındı rlık Müdür-
lüğü'ne bağlı  işçiler, 22 Eylül'de de 
Deri-Iş'e bağlı  Kundura Fabrikası  işçi-
leri, Şeker-iş'e bağlı  Erciş  Şeker Fabri-
kası  işçileri ve Demiryolları  Işçileri 
Sendikasına bağlı  işçiler grev başlattı . 
Van'da greve katılan işçi sayısının '10 
bin dolayında olduğu sanı lıyor. Sendi-
ka başkanlannın yaptığı  konuşmalar 
sırasında işçiler "İMF'ye Hayır", "Çil-
ler istifa", "Işçiler buraya Çiller Ame-
rika'ya" şeklinde slogan attı . 

OHAL'de greve engel 
Türk-İş  7. Bölge Temsilcisi Ra-

mazan Ulaştan'ın Diyarbakır .muha-
birimiz Fırat Yılmaz'a verdiği bilgiye 
göre, 3 Ekim'e kadar grevdeki işçile-
rin sayı sı  500 bine ulaşacak. 
OHAL'deki temsilciliklerine bağlı  10 
binin üzerinde bir işçi kitlesinin grev-
de olduğunu bildiren Ulaştan, Siirt, 
Mardin ve Batman'da grevlerin O-
HAL yönetimi tarafından durdurul-
duğu, Şırnak'ta ise sadece tarım işçi-
lerinin grevlerine izin verildiğini 
açıkla'di. Karayolları  9. Bölge Mü-
dürlüğü'ne bağlı  işyerlerindeki grev-
lerin de, kırsal alanlardaki yolların 
yapımı  bahane edilerek, OHAL vali-
liği tarafından 45 gün durdurulduğu 
bildirildi. 
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`Erteleme grevlere kan bulaştırd 

Hasan Biber: Hak grevini fiilen kullanacağız. 

Hüse%in AYKOL 

T
ürkiye son yı lların en yaygı n grevleriyle karşı  karşıya. 
Ağırlı klı  olarak Türk-Iş'e bağlı  sendikalar, ama aynı  za-
manda kamu işyerlerinde örgütlü Hak-iş  ve DISK'e bağlı  

olan sendikalar greve gidiyorlar. Bu hafta sonu itibariyle greve 
çıkan kamu işçilerinin sayı sı  300 bini geçti. Rakamlar önümüz-
deki günlerde daha da artacak. 

istifa eden Çiller başkanlığındaki hükümet, kamu işçilerine 
önce sı fı r zam vermeyi telaffuz etmişti. Daha sonra ayyuka çı-
kan tepkiler üzerine zam teklifi sıfırdan yüksele yüksele yüzde 
3-4'lere geldi. Böylesi rakamlar gerçekten de Batı lı  ülkelerde 
telaffuz edilebilir. Yı llarca yüzde 1 ila 2 oranı nda enflasyonla 
yaşayan özellikle Avrupa ülkelerinde işçi sendikaları yla k ı ran 
,k ı rana yapı lan ücret pazarlı klarında buna benzer rakamlarla 
toplu sözleşme imzalarlar. 

Amerika'daki gayrimenkulleri sayı lamaz durumdaki Başba-
kan Tansu Çiller, yoksa bu rakamlara mı  özendi de böylesi bir 
teklifle işçilere gidiyor. 

Çiller'e göre işçiler yüksek ücret almaktadır. Bu anlayışa, biz 
Eylül darbecisi Evren'den tanışığız. Evren de otellerde garson 
olarak çalışan personelin (ki bunlar birkaç dil bilmektedir) üc-
retini k ı skanmıştı . Cunta liderliği boyunca da garsonlardan faz-
la maaş  almayı  başardı . 

işçilerin reel gelirleri 12 Eylül sonrası  dönemde biraz arttı . 
Artışın gerçek sebeplerinden biri de cunta dönemindeki kor-
kunç düşmeydi aslında. 

işçi gelirleri son yı llarda hep enflasyonun altında kalarak 12 
Eylül sonrası  göreli yükselişini aşağıya döndürdü. Yani işçi üc-
retleri reel olarak artı k sürekli düşüyor. 

Bir ülkede enflasyonun yüzde 150'ye kadar tı rmandığı  ge-
çen yı l, işçiler yüzde 60-'70 zam alabilirken, enflasyonun yine 
yüzde 100'lerde seyrettiği bu yı l da yüzde 3-4 zam verilmesi 
ücretlerin ne denli büyük bir hı zla reel olarak düşmekte oldu-
ğunu gösteriyor. Yani rakam istediği kadar büyüsün, bin liralar 
istediği kadar milyon ile telaffuz edilsin, artı k işçi her geçen 
gün daha az yiyecek-giyecek alabilmektedir. Yarii şimdi işçile-
re şu denmektedir aslı nda: Hem benim için çalış  hem de üstü- 
ne sen bana para ver! _. 

Peki ama bu denli ahlaksı z bir teklifi Çiller nası l yapabiliyor? 
Kendisine sorarsanı z, mübarek kadı n adeta adalet savaşçı sı! 
Diyor ki, memurları n maaşları  çok düşük. işçi emrinde çalıştığı  
amirinden daha fazla ücret alıyor. Ancak her nedense eşitlik 
yüksek ücrette değil de alçak maaşta sağlanmaya çalışı lıyor. 

Oysa işçi, sarı  da olsa devrimci de olsa ücretini belirli bir 
sendikal mücadele sonucunda almış. Gerçek anlamda haketti-
ği ücret değil ama yine de mücadelesi olmasa herhalde sendi-
kasız memur gibi daha perişan olacak. 

Bazı ları  ise bu yolu bizzat Türk-İş  Genel Başkanı  Bayram 
Meral'in açtığını  düşünüyor. Mevsimlik işçilerin yeniden işe 
başlatı lmasını  sağlamak için Bayram Meral kendi sendikası  
olan Yol-iş'e bağlı  işçilerin zam almadan çalışması na razı  ol-
muştu. Çiller, Türkiye'deki yoğun işsizliği koz olarak kullanmış  
ve bu işçileri sıfır zam ile işe yeniden başlatmıştı . Ama yine de 
hepsini değil. Çiller bu icraatında çok karlı  bir iş  yapması na 
rağmen yine de memnun olmamıştı . Çünkü ona IMF'nin dayat-
tığı  özelleştirmeci anlayış  nedeniyle, devletin ücret verdiği işçi 
sayı sı n ı  mümkün olsa sı fı ra indirrnekti. 

Nitekim Karabük Demirçelik ve Et Balı k Kurumu gibi bazı  
KIT'lerin yok pahasına hatta (kredi olarak) üstüne para vererek 
satı lmaya çalışı lması ndaki mantı k budur. 

Türk-İş  Başkanı  Bayram Meral'in konumuna gelince; o as-
lında işin bu kerteye varmasını  hiç hesaplamamıştı . Biraz sert-
lik yapacak, iş  grev aşamasına geldiğinde ise hükümet grevleri 
erteleyecekti. Ancak hiç umulmadık bir şekilde hükümet istifa 
etmek zorunda kaldı . Şimdi Türk-iş  danışmanı  Y ı ldırım Koç da 
itiraf ediyor ki salt işçilerin baskı sı  ile değil bazı  sendikalarda 
belirli tarihlerde greve çı kı lmazsa Türk-Iş'in toplusözleşffle 
hakkı  bile sözkonusu sendikada yasal olarak bitecek.  

Kaldı  ki, grevli ya da grevsiz, Meral, artık işçinin tepkisine 
kulak vermek zorunda. Çünkü bu gelişmeler biraz da sendika 
ağaları nı n altını  oyuyor. Nası l bir işveren daha fazla mal satmak 
isterse, bir sendika ağası  da daha fazla gelir ve siyasi güç sahi-
bi olmak için daha fazla üyeye sahip olmak ister. Oysa Türki-
ye'deki özelleştirmeci anlayış  sendikalı  işçi sayı sını  mümkün 
olan en az seviyeye indirme harekatıdı r. Hele hele kamu işyer-
lerinde en fazla Türk-İş'in örgütlü olduğu hatı rlanı rsa durumun 
vehameti ortaya çı kacaktı r. 

Meral'in Türk-iş  genel başkanlığını  geçen dönem kaybeden 
Teksif Genel Başkanı  Şevket ağanı n bu yı l da kendi sendikası n-
da seçimleri kaybetmesini en iyi yorumlayan kişi olduğunu sa-
nı yoruz. Çünkü Şevket'in durumu kendi geleceğidir. 

Salt işçilerinden kurtulmak için KİT'leri yok pahası na birile-
rine peşkeş  çekmek isteyen anlayış  sürüyor. Ücrete zam yüzde 
3-4 olmaz da yüzde 10-15 olur ama anlaşılı r. Ama bu arada ba-
zı  KİT'lerin mali yap ı sı  iyice bozulur. KiT'in haraç mezat birile-
rine satı lmasına kimse bir şey diyemez hale gelir. 

Çiller son hareketiyle Kirlere son ölümcül darbeyi vurma-
ya çalışıyor. Üstelik bunu da işçileri uzun bir açlı k dönemine 
sokarak yapı yor.  

Peki Çiller'in söylediklerinde hiç doğru yok mu? Aslında 
var. Çiller işçilerin ücretlerine yapı lacak en küçük bir artışın 
bütçede karşılığı  yok diyor. Ve doğru söylüyor. Türkiye bütçe-
sindeki her şey savaşa gidiyor. Savaş  ağalarının tükettiği bütçe-
de, insanca bir yaşam kavgası ndaki kişilere zı rnık kalmı yor. 

Bu arada bazı  bakanları yla önce grev erteleme kararname-
lerini imzalamayan, şeker işçilerine belirli bir zam vermeyi 
öneren CHP de ikiyüzlü. DYP hükümetten ayrı lması nı  nası l 
Menzir'i feda etmem yalanı na bağlı yorsa CHP de hükümetten 
ayrı lması ndaki nedenlerden biri olarak işçilere yapı lması  gere-
ken zamları  istediği, fakat buna DYP'nin karşı  ç ı ktığı  yalanına 
bağliyor. CHP'nin hem CHP hem de SHP adı yla nası l DYP dü-
men suyunda hangi kararlara imza attığını  en azından şimdilik 
unutmadık. 

Evet şimdi yaşananlar basit bir ücret artışı  üzerine bir kavga 
değil. Başta Çiller olmak üzere ama devletin başındaki birçok 
kişi ve siyasi eğilim tarafı ndan desteklenen ve IMF'nin dayattı-
ğı  özelleştirme saldı rı sıdı r. 

Ancak bunlar IMF güdümlü Çiller'in planlar ıdı r. Bir de buna 
karşı  Türkiye işçi sı nı fını n söyleyeceği sözler olacak. 

RP'li başkanlardan hep aynı  oyun 
Diyarbakır belediyesinde, Hizmet-İş'e üye olmayan 

işçiler alt birimlere kaydırıldı  
DİYARBAKIR/Roj- Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
kurulan Tiyatro ve Türk Halk Müzi-
ği Korosu'nda çalışan işçi kadrosun-
daki sanatçılar ile park ve bahçe bi-
riminde çalışan 70'e yakın işçi, Hiz-
met-İş  sendikasına girmeyi redettik-
leri için Belediye Başkanı  Ahmet 
Bilgin tarafından alt birimlere kaydı-
rıldı . 

Belediye-iş  sendikası  Diyarbakır 
Şube Sekreteri Mehmet Atayılmaz, 
gazetemize yaptığı  açıklamada, ola-
yı  doğruladı . Daha önce koroda çalı-
şan sanatçılarla birlikte, Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan 
70'e yakın arkadaşlarının önce çöpe, 
daha sonra da çöpten alınarak çöp 
başlarına nöbetçi olarak verildiğini 
belirtti. Atayılmaz yaptığı  açıklama-
da, Hak-iş'e bağlı  Hizmet-iş  sendi-
kasının örgütleme alanında kendile-
rine alternatif olamayacağını  vurgu-
layarak, onların yerine RP'li beledi-
yelerin örgütleme görevini üstlen-
diklerini ifade etti. 

işçiler tehdit ediliyor 
Atayılmaz yaptığı  açıklamada çö- 

pe verilen arkadaşlarının Hizmet-
Iş'e girmeleri yönünde Sur Belediye 
Başkanı  Cemal Toptancı  tarafından 
tehdit edildiğini ileri sürdü. Hizmet-
Iş'in ömrünün RP'li belediye baş-
kanlarının ömrüyle sınırlı  olduğunu 
belirten Atayılmaz, konuşmasını  
şöyle sürdürdü. 

"Başkanlar, işçilere zarar vermek 
için kendi güdümünde bir sendika 
oluşturmaya çalışıyor. Hizmet-İş'in 
yetkilileri de televiziyonlara çrkıp 
böyle bir şeyin olmadığını  söylüyor. 
Bunu iddia ediyor ve diyoruz ki gel-
sinler, referanduma gidelim. Hiz-
met-İş 'e geçenlerin yüzde 20'si öz-
gür iradesiyle bu sendikaya girmiş-
se, söz veriyoruz sendikamızı  kapa-
tacağız. Yoksa onlar burayı  terket-
sinler." 

Atayı lmaz, ayrıca belediye baş-
kanlarının işyerlerine kağıt asarak, 
"çoğunluk bizdedir" deyip, işçilerin 
kafalarını  karıştırmaya çalıştığını , 
psikolojik savaş  verdiklerini söyle-
yen Atayı lmaz, "biz tabanımıza da-
yalı  bir sendikacılık yapıyoruz. On-
lar gibi işverenlerin eteklerine sarıl-
mıyoruz" dedi. 

DİYARBAKIR/Roj- Eğitim-Sen Di-
yarbakır Şubesi, eğitimin paralı  hale 
getirilmesini eleştirdi. Yapılan açıkla-
mada Bakanlar Kurulu'nun 1995-1996 
öğretim yılı  için aldığı  kararlann IMF 
'nin direktifleri doğrultusunda olduğu 
dile getirilerek Türkiye'de her şeyin 
paralı  olduğu bir dönemde yaşandığı  
vurgulandı . 

Eğitim-Sen'e göre, devlet özelleştir-
meyi gittikçe yaygınlaştınyor ve bunun 
faturasını  da geniş  emekçi halk yığınla-
rına ödetiyor. "Bir taraftan şiddet orta-
mına trilyonlarca lira aktarılırkeri, di-
ğer taraftan halkın en temel sorunların-
dan biri olan eğitim gittikçe özelleştiri-
liyor. Bakanlar Kurulu'nun 1995-96 
öğretim yılından geçerli olmak üzere 
yaptığı  yeni düzenlemeye göre, üniver-
sitelerde öğrencilerden alınmakta olan 
harçlara yüzde 135,  ile yüzde 458, ikili 
öğretim yapan okullarda ise, yüzde 16 
ile 78 arasında değişen oranlarda zam 
yapıldı . Bu zamlann ardından öğrenci-
lerden öğrenim gördükleri fakültelere 
göre 2 milyon ile 15 milyon arasında 

değişen miktarlarda para alınacak. Ör-
neğin mimarlık mühendislikte geçen 
yıl 4 milyon 630 milyon alınırken, bu 
yıl 13 milyon TL alınacak." 

Emekçi çocuğu okumasın 
Açıklama şöyle devam etti: "Hükü-

metin eğitimi bu şekilde paralı  hale 
getirilmesi aynı  zamanda yoksul emek-
çi çocuklarının üniversitelerde okuma-
lannı  engellemek içindir. Harçlann art-
ması , özel okulların artması  devletin 
eğitime yaklaşımını  ortaya koyuyor. 
'Ne kadar para o kadar eğitim', 'Ver 
parayı, al diplomayı ' yaklaşımı  gerçek-
leşiyor." 

Eğitim-Sen'e göre, harcı  yatırama-
yan birçok emekçi çocuğu sınav enge-
lini aşabilse bile, üniversiteyi yarım bı-
rakmak zorunda kalacak ya da harç yü-
zünden kayıt yaptıramayacak. Açıkla-
mada, herkesin eğitim görme hakkının 
doğal ve insani bir hak olduğu belirti-
lerek, eğitimin parasız ve deVlet gü-
vencesi altında olması  gerekliliği vur-
gulandı . 

`Ne kadar para, o kadar eğitim' 
Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi, eğitimin paralı  hale 

getirilmesini eleştirdi.Eğitim-Sen Şube Yönetimince 
yapılan açıklamaya göre, devlet özelleştirmeyi gittikçe 
yaygınlaştırıyor ve bunun faturasını  da geniş  emekçi 

halk yığınlarına ödetiyor. 
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• 
Sorun ücret değil 

L iman İş  Genel Başkanı  
Hasan Biber, kamu çalı-
şanlarının son eylemleri-

ni değerlendirdi. Biber'in, ar-
kadaşımız Şerif KAPLAN'ın 
sorularına verdiği yanıtları  su-
nuyoruz. 

- Genel olarak grevlerin 
bir değerlendirmesini yapar 
mısınız? Bu aşamaya nasıl 
gelindi? 

Bu yasal grevlere genel 
grev diyemiyemiyorum. Genel 
grev doğrultusundaki toplantı-
larda bir önerimiz oldu. Genel 
grev, sadece işçi ve kamu gö-
revlilerin greve çıkması  olarak 
algı lanamaz. Tüm meslek ör-
gütlerinin, çiftçilerin, şoförle-
rin, işçi ve memurların topluca 
iş  bıraktığı, eylemselliğe genel 
grev diyoruz. 
Şu anda sadece kamu çalı-

şanlarının grevi var. Geçmişten 
bugüne hükümetin çalışanlara 
takındığı  olumsuz tavrın etkisi, 
artı  Türk-İş'te istenilen temel-
de sınıf politikasının yaratı la-
maması , siyasi iktidara tavizle-
rin verilmesi... Taviz tavizi do-
ğurduğundan, gelinen noktada 
siyasi iktidar biraz daha cesaret 
buldu. Hükümet, bu cesaretini 
toplu iş  sözleşmelerinde şansı-
nı  deneme adına kullanıyor. 
Hükümet, IMF'ye vermiş  ol-
duğu sözü yerine getirme adına 
sendikaları  yıpratmak, işçi sı-
nıfım örgütlülüğünü yok et-
mek istiyor. 

- Peki işçilerin genel greve 
gitmeleri yalnızca ekonomik 
şartların düzeltilmesi için 
mi? 

Hatırlanacağı  gibi, 1994 yı-
lında ikramiyelerin ödenmesi-
ne bir gün kala, tarihleri belir-
lenmiş, olmasına rağmen hü- 

kümet işçilerin parasını  gasp 
etmişti. Akabinde toplu iş  söz-
leşme farklarının, beş-altı  ay 
gibi uzun bir zaman sarkıtıla-
rak ödenniesi ile bir trilyon gi-
bi bir para kullanıma sunul-
muştu. Türk-İş  o tarihte bunu 
onaylamıştı . Biz sonucun böy-
le olacağını  o zamandan tah-
min etmiştik. 

Hükümetin toplu iş  sözleş-
melerini bozacağını, 'sı fır 
zam'i dayatacağını  söylemiş-
tik.Siyasi iktidar ne diyor: 
IMF'nın reçetelerini uygula-
mak zorundayım. İşte biz grev-
lerimizle bir taraftan IMF'nin 
bu ülkeyi yönetmesine karşı  çı-
karken, diğer taraftan gasp 
edilmek istenen ekonomik ve 
demokratik haklanmızın kaza-
nımı  için mücadele etmiş  olu-
yoruz. Işçiler şu aşamada sade-
ce toplu sözleşmeyle ekono-
mik kazançlannı  hedeflemekle 
birlikte demokratik, siyasal 
mücadelede yeteneğini de ya-
kalıyor. Bu öğreticidir. 

• Grevlere ilişkin siyasi ik-
tidarın sanki umursamaz bir 
tavrı  var. Gerçekten siyasi 
iktidar umursamıyor mu? 

Gelinen bu noktada siyasi 
iktidar, özellikle Başbakan Çil-
ler, işçilerin grevde olmasın-
dan dolayı  "kasamda para kalı-
yor" diyor. Bu kendini avut-
maktır. Bizim işkolunda, yal-
nız İzmir bölgesinin günlük ci-
rosu 23 milyon. Ortalama ola-
rak bu yılki kân 2 trilyon üze-
rinde. 

Bu sadece bir limanın para-
sı. Oysa işçiye, artışla birlikte 
yıllık toplam verilen para mik-
tarı  150 milyar civarında. İki 
trilyon gibi bir kâr elde edil-
mekte. Yani "işçiyi çalıştırma- 

makla hazineye para kalıyor" 
demek, sadece kamuoyunu ya-
nıltmaktır. Önümde izmir'den 
işadamlarının gönderdiği belge 
var. 

İşadamlan, ihracat ve itha-
latın duracağını, özellikle gün-
lük olarak yapılan 10 milyon 
dolarlık ihracat ve ithalatı  kap-
sayan mal akımının durması-
nın, bölgedeki ekonomik faali-
yeti felce uğratacağını  belirti-
yorlar. Böyle büyük paraların 
döndüğü alanda faaliyetin dur-
ması, ülkeyi felce uğratır. Hü-
kümet son kartını  oynuyor. 

Çatışma, sınıflar arasındaki 
mücadeleyi had safhaya ulaştı-
ran bir sürece girmiştir. Konu-
şan sendikacının, emekten ya-
na olan aydinın cezaevine atıl-
ması , daha da ileriye giderek 
insanların gözaltında kaybedil-
mesi, sokakta infaz edilmeleri, 
Doğu'da yaşıyan halkın sürgü-
ne zorlanması, köylerin .yakılıp 
boşaltılması  başlıca örnekler-
dir. işçi sınıfı, diğer katmanla-
nyla birlikte ortak mücadeleye 
girip, örgütlülüğünü ülke sathı-
na yaymak, siyasi iktidara kar-
şı  siyasi bir tavır almak zorun-
dadır. Iktidar, masa başında an-
laşmayı  anyacaktır. 

- Sizce bu nasıl olacak? 
Yaşadığımız yönetime de-

mokrasi diyebilmek, yönetim 
biçimlerini bilmemekten kay-
naklanır. Ülkemiz faşizmle yö-
netildiğinden grevleri ekono-
mik taleplerden çıkartıp, siyasi 
taleplere oturtmak gerekiyor. 
Eğer siz, toplu iş  sözleşmele-
rinde 700 bin işçi adına yürüt-
tüğünüz kavgayı, "enflasyon 
artışları  vs. yüzde 25'lerde an-
laşalım" temelinde verirseniz, 
işçi sınıfına en büyük ihaneti 
yapmış  olursunuz. 

Türk-İş  Başkanlar Kuru-
lu'nda da bunu öneri olarak 
sundum. Kamu çalışanlanyla, 
diğer konfederasyonlarla, mes-
lek örgütleriyle birleşmek; bu 
mücadelemizi tüm ülke sathına 
yayarak işçi sınıfının tüm kat-
manlanyla birlikte örgütlülüğü 
hedefleyen bir mücadeleyi or-
taya koymak zorundayız. Yok-
sa, siyasi iktidar bize karşı  ba-
şarılı  olacaktır. 

- Birkaç gün önceki bir 
demecinizde grevlere kan 
bulaşacağını  söylemiştiniz. 
Bunu biraz açar mısınız? 

Grevlerin ertelenmesi duru-
munda kan bulaşır mesajını  

vermiştim. Yani hedef şu: Biz 
Türk-Iş  Başkanlar Kurulu ola-
rak grevlerin ertelenmesine 
karşı, çalışmama kararını  aldık. 

Çalışmama kararı, eğer 
grevler ertelenir, biz de aldığı-
mız kararı  uygularsak doğal 
olarak işçi ile polis ve asker 
karşı  karşıya gelir. İşte o za-

' man kesinlikle greve. kan bula-
şır. O zaman gruplar arasındaki 
çatışma son boyuta ulaşır. Bur-
da işçi sınıfı  mı  kaybeder yok-
sa sermaye sınıfı  mı  kaybeder 
bunu bugünden söylemek 
mümkün değil. Ama, iyi bir ör-
gütlülük ile işçi sınıfının müca-
delesi köylüden esnafa ve diğer 
emekçi katmanlara kadar des-
teklenirse, kaybeden taraf ser-
maye sınıfı  olacaktır. 

Söylediklerinizle Türk-
iş'in yapısı  bir birine uymu-
yor. Sizin söylediklerinizle 
Türk-İş  sağda kalmıyor mu? 

Türk-Iş'ten birçok sendika-
cı  sistemin birer parçası  haline 

geldi. Bugün bıçak kemiğe da-
yanmış, taban baş  kaldırmış . 
Yüzde 5-10 gibi bir zamma 
`hayır' demiş. 

Tabanın kendilerini ekme-
mesi için, yükselen muhalefe-
tin önüne geçerek, "işte tamam 
kardeşim ben size yüzde 
20'nin üstüne çıkabilmek için 
grev kararı  aldım" diyerek ken-
di yaşamlarını  sürdürebilmek 
için çalışıyorlar. Sisteme karşı , 
işçi sınıfının kazammlannı  ka-
lıcı  hale dönüştürebilme gibi 
bir derdi yoktur bir takım sen-
dikacının. Çünkü o da düzenin 
bir parçası . Ifade ettiğiniz nok-
tada Türk-İş  taleplerini sağ  
sapma noktasinda götürüyor. 
işte biz bu eylemlerin içini dol-
durmaya çalışıyoruz. Türk-
Iş'in bu hızlı  sağa kayan politi-
kasını  en azından ilerici bir çiz-
gi olmasa bile liberal bir çizgi-
ye çekmeye çalışıyoruz. 

- Sizin bu görüşlerinizi 
destekleyen başka sendikalar 

var mı? 
Tabii en az 12-13 sendika-

yız. Toplanıp bu noktada tavır 
alabiliyoruz. 

- Hükümet grevleri ertele-
me kararı  alırsa ne yapacak-
sınız? 

Çalışmayacağız. Zaten teh-
like burda ve hükümet de bunu 
düşünüyor. Hükümet grevleri 
ertelemek istiyor, biz de çalış-
mama kararı  almışız. İş  yerine 
gidip oturacağız. Böylece hak 
grevi dediğimiz olayı  yakala-
mış  oluyoruz. Fiilen yasa gere-
ği yok ama biz onu kullanaca-
ğız. 

Bir kere grev erteleme hak-
kını  anti demokratik olarak gö-
rüyoruz. Grev nasıl ertelenir; 
bize göre ülke, herhangi bir ül-
kenin saldırısına uğrar, ülkede 
milli seferberlik ilan edilir, 
haklı  olarak ertelenir. Ama bu-
gün böyle bir durum yok. 
Onun için, kesinlikle direnme 
hakkımızı  kullanacağız. 


