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YENİ BİR SAYIYLA MERHABA! .. 
jki ay sonra tekrar beraberiz. İçinde bulunduğumuz zorluklar her ay düzenli bir şekilde çıkışı

mızı engellemektedir. Beşinci sayıyı çıkardık, o da toplatıldı. Gerekçe olarak da "Medya Güneşi 
Susturulamaz", "Referandum 'da Gelişen Tavırlar -ve Yerel Seçimlere Bakış Açıları", "12 Eylül 
Dosyası" ile Yılmaz GÜNEY ve Cigerxwin'le ilgili yazılar gösterildi. · 

Geçen sayımızdaki sunu yazısında "Evet, baskı ve yıldırmaların bunlarla bitmeyeceğini 
biliyoruz" demiştik. Ve bu satırlar daha hasıma girmeden yeni bir saldırı ile karşılaştık. 29 Eylül 
günü dergimizin yerini basan siyasi polis, tüm dökumanlarımıza el koyarak, yazıişleri müdürü
müzle birlikte dört arkadaşımızı 1. Şube'ye götürerek gözaltına aldılar. Birinci Sube'de yapılan 
işkenceli sorgularda sürekli olarak "yasadışı bir dergi" suçlaması yapıldı. Arkadaşlarımız, 
"Kürtçülük" yapmakla sorgulandı. Ertesi gün tekrar işkenceli sorgudan sonra yazıişleri müdü
rümüzle birlikte iki arkadaşımız daha serbest bırakıldı. Fakat arkadaşımız Can GÜLŞENOGLU 
bırakılınayıp Ankara'ya götürüldü. 

17 Eylül ... '.~nü Ankara Sanat Merkezi'nde dergimizin de içinde bulunduğu beş derginin Güney 
Kürdistan'daki soykırımla ilgili olarak yaptıkları basın toplantısında ortak metni okuyan arkada
şımız DAL, polisleri tarafından alınmak istenmiş, fakat orada bulunan milletvekilleri Ahmet TÜRK 
ve Adnan EKMEN'in müdahalesiyle polisin elinden kurtarılmış, bu nedenle de Çelenkli protes
toya katılamamıştı. Aradan 12 gün geçtikten sonra İstanbul' daki büromuza basarak arkadaşları
mızı gözaltına alan polisler Can'ı Ankara'ya götürdüler. Daha önce, Irak Büyükelçiliği'ne çelenk 
bıraktığı için gözaltına alınan dergi temsilcilerine olduğu gibi Can'a da en 'iğrenç işkenceler ya
pıldı. 10 gün boyunca DAL'da 12 Eylül'ün ilk dönemlerindeki yoğunlukta işkencelerden geçiri
len arkadaşımıza, ayrıca Kürt oluşundari kaynaklanan "ayrıcalıklar" da tanınmıştı. 10 günlük iş
kenceden sonra gözleri şişmiş bir halde ve ayakta duramayacak bir şekilde savcılığa çıkarılan 
arkadaşımız hemen tutuklandı. Halen de Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunuyor. Arkada
şımızla birlikte diğer dergi temsilcilerine yapılan işkenceler, rejimin insanlık dışı, faşist yüzünün 
somut bir göstergesidir. Tarih, işkencecilerden de hesap sorulduğunu defalarca kanıtlamıştır. 

Son iki aylık baskı bilançosu bunlarla bitmeyen. Arkadaşımız Cemal ÖZÇELİK'in 3,5 yıl hapse 
çarptırılarak tutuklanmasını protesto amacıyla İstanbul DGM'nin önüne siyah çelenk bırakan ar
kadaşlarımız Emek Dünyası Gazetesi'nden Kadir AKBABA ile dergimiz çalışanı Vahit ABA göz
altına alınmış, iki gün sonra serbest bırakılarak haklarında dava açılmıştı. Dava sonucunda iki 
arkadaşımız da birer yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Buradan da görülebileceği gibi, olağanüstü 
süreçler hariç, T.C. mahkemeleri, Medya Güneşi söz konusu olduğunda, karar almada tarihleri
nin en hızlı dönemlerini yaşamaktadırlar. Her iki arkadaşımıza verilen cezaları sosyalist basma 
yöneltilen saldırıların bir parçası olarak görüyor, protesto ediyoruz. 

Dergimize yönelik saldırılar yazmakla bitecek gibi değil. Yalnız İstanbul büromuz değil, Di
yarbakır büromuz da yoğun baskılarla karşı karşıyadır. Diyarbakır temsilcimiz ve büro çalışanla
rının üzerlerine arabalar sürülüyor, tehditler savruluyor, okuyucularımız ve bayiler işkenceler
den geçiriliyor. Bütün bunların tek nedeni Medya Güneşi'ne gönül vermiş olmalarıdır. Yürekle
rimize kök salmış bir sevginin, tek tek dalları egemen güçler tarafından kırılmaya çalışılsa da, 
kök yine uç veriyor; verecektir. 

Bu sayıdaki gündem yazımızı genel olarak politik sürecin irdelenişine ayırdık. 
Zindanlarda devrimci tutsakların onurlu direnişi, faşist rejimi ve bir bütün olarak burjuvaziyi 

köşeye sıkıştırmakta, direniş, demokratik kamuoyunun dayanışmalarıyla bütünleştiğinden de te
dirginliğin doğurduğu bir saldırganlığa yol açmaktadır. Sağınakılar'da dergimizin sahibi, arka
daşımız Cemal ÖZÇELİK 26 gün, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde de arkadaşımız Can GÜL
ŞENOGLU 20 gün boyunca 2000 dolayında tutsakla birlikte açlık grevindeydiler. Bu sayımızda 
gerek içerdeki, gerekse dışardaki direnişleri, dayanışmaları ağırlıklı konu olarak seçtik. 

Tuzla'da açık bir devlet terörü estirildi. Sorumluların suç ortaklarıyla birlikte cezalandırılması 
için devrimci, yurtsever, demokrat kamuoyu gücünü yoğunlaştırmalıdır. Bu katliamı değerlen
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diren bir yazının .yanısıra, Filistin'de müeadelenin geldi~i yeni aşama Şili'de faşist diktatörlüge 
kitlelerin "hayır" demesi, teritoryal savunma gibi birçok olay da yine sayfalarımız arasında. 

10 yıl önce sivil-resmi faşist güçlerin organizeli bir şekilde birlikte gerçekleştirdikleri Maraş 
katliamının izleri, 12 Eylül faşizminin çizmeleri altında daha da derinleşmiştir. Maraş'ta, Çorum' da, 
Sivas'ta ve daha birçok yerde estirilen faşist terör, bugün yerii bir biçimde, faşist devlet terörü 
ile devam etmektedir. Faşizmden, faşist katillerden hesap sorulacaktır; devrimci, sosyalist güç
ler, Maraş katliamırun 10. yıldönümünde bu şiarları yükselterek, mücadele bayra~ını ulusal ve 
toplumsal kurtuluş yolunda dalgalandırmaktadırlar. 

Behram ARDA'nın bu kez, Doğu Kürdistan'ın siyasi mücadele tarihini irdeleyen bir çalışma
sfbize ulaştı. Gerek araştırma, gerekse süreçlerin analizleri açısından daha önce de ilgiyle oku
nan ARDA'nın bu çalışmasını sunuyoruz. 
Arkadaşımız Cemal ÖZÇELİK'in tutuklanması, yurtiçinde ve metropollerde oldu~u gibi, yurt

dışında da yoğun bir tepkiyle karşılan dı. Halim CAN, bu konuda yapılan bazı çalışmaları ve özel
likle de "Medya Güneşi'yle Dayanışma Gecesi''ni ele alıyor. isveç'te yapılan ve dergimizle da
yaruşma amacını taşıyan gece bizler için büyük bir moral ve güç kaynağı olmuştur. Üstelik halkı
mızın yetiştirdiği iki büyük ozanın; ŞIVAN ve GÜLİSTAN'ın geceye katılarak yarattıkları coş
ku, buralara kadar bizleri de sarmıştır. Bu denli anlamlı bir gecede gösterilen bu dayanışma ör
ne~i, Medya Güneşi'nin daha güçlü bir sesle halkımızın gerçekliğini dile getirmesi için önemli 
bir güç kaynağı olmuştur. Bizler, Medya Güneşi çalışanları olarak, uzattıkları bu dostça ellerin
den dolayı değerli ozanlarımız ŞIVAN ve GÜLİSTAN'a en içten devrimci selamlarımızia birlikte 
teşekkürlerimizi de iletmek istiyoruz. Geceyi düzenleyen, oyun, şiir ve müzikleriyle daha bir renk 
katan, mesajlarıyla güçlendiren ve dinleyici olarak katılan tüm yurtsever d osdara da bu dayanış
malarından dolayı Medya Güneşi'nin sıcak teşekkürlerini, devrimci selamlarımızia birlikte ileti
yoruz. 

Değerli tarihçi, yazar, şair, dilbilimci ve çevirmenlerimizden MALMISANU'ın Güney Kürdis
tanlı bir kültür emekçisi, "ŞUKUR MUSTAFA" ile ilgili bir çalışmasını sizlere sunuyoruz. Yurtdı
şında yaşayan birçok Kürt, yazar ve sanatçının UNESCO'ya gönderdiği mektubu ele alan Ahmet 
ÖMEROGLU'nun bir degerlendirme yazısı da sayfalarımızda. 

Peşmerge kamplarından değişik kesitleri bu sayımızda da sunmaya devam ediyoruz. Ahmet CE
MAL, Medya Güneşi okurlarliçin, Irak Kürdistan Cephesi'nin en üst orgaru olan Yürütme Ko
mitesi ile bir söyleşi yaptı. Güney Kürdistan'daki mücadelenin gelişimi ve bugünkü boyutu hat
tında da önemli bilgiler sunan bu söyleşiyi yayınlıyoruz. 

10-17 Kasım Dünya Gençlik ve Öğrenci Haftası, değişik etkinliklerle gündemleştirildi. Bu ko
nuda yapılan çalışmalar da sayfalarımızda yer alan konular arasında. 

'Barış mücadelesinin özgül perspektiflerini ele alan yazısında Ferhad ROMEDİ, barış için ve
rilen mücadelelerin, ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelelerinden soyut olmadı~ını, bizzat bu
nun bir halkasını oluşturduğunu dile getiriyor. 
Ağrı Belediye Başkanı URFAN ALPASLAN'ın öldürülüş haberi ile birlikte iç ve dış haberler

den kesitler ve okuyucu mektupları da sayfalarımızı bütünlüyor. 
Geçen sayımızla ilgili birkaç düzeltme de şöyle: Sedat GÜNÇEKTi'nin "Muhaceret" başlıklı 

şiiri, teknik bir yanlışlık sonucu "Muhacerat" olarak geçmiştir; düzeltiriz. Ayrıca geçen sayımı
zın arka kapağındaki şiirin de, şair Yılmaz ODABAŞI'na ait olduğunu belirtmek istiyoruz. 

Sözlerimizi noktalamadan önce, bayileeden Medya Güneşi'ni sorduğunuzda karşılaştıgınız bir 
değişiklikle ilgili bir kaç şey söylemek istiyoruz. Evet, bir yandan kağıt zamları, bir yandan yo
ğun toplatmalar ve bir yandan da, dergimizin büyük dağıtım şirketleri tarafından dağttılmaması
nın satışımıza vurduğu sekte; hepsi bütünleşince, zorunlu bir zam yapmak durumuyla karşılaştık. 
Medya Güneşi'nin ne tür olağanüstü koşullar altında çıktığını bilen okuyucularımızın bu konuda 
bizleri anlayışla karşılayacakianna inanıyoruz. 

Diyarbakır büromuzun adres değişikliği, abonelerimizin, abonelikleriyle ilgili biz
leri bilgilendirmeleri doğrultusundaki duyurumuz ve bundan böyle yazışmaların, di
rekt dergimizin yönetim yeriyle yapılması istemlerimiz son birkaç notumuzdu. 

Dostlukla ••• 
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• • 
ASLOLAN GELIŞMELERIN 

ARDlNDAN SÜRÜKLENMEK 

DEÖiL, YÖNLENDiRMEKTiR 

B
urjuva basın-yayın organlarında, adeta Özal için güven oylaması" na, kimi sol yayınlarda da "12 
Eylül rejimi ve onun bir parçası Özal hükümeti" için bir güven oylamasına dönüştürülen 25 Ey
lül referandumu ve sonrasındaki gelişmelerin kanıtladığı bir gerçek varsa, o da referanduma yükle

nen "hükümet krizi yaratabilir, Özal geriletilebilir" misyonlarının özellikle "hayır"cı solun "hüsnü 
kuruntularından" ibaret olduğudur. Yüzde 35 "evet" oyuyla sonuçlanan referandum defteri, daha refe
randumun ertesinde burjuva muhalefet partileri ve bu paraleldeki gazete kalemşörleri için kapanırken, yüzde 
51 veya bazı çevrelerce bilinçli bir biçimde empoze ettirilen yüzde 65'1e "hükümet krizi" veya "toplum
sal muhalefetin kabarması"nı bekleyen "hayır"cı sol, Eylülist rejimin seçim ve referandum politikala
rında kendini açığa vuran aldatmacalarını göreceğine, ya "niye böyle oluyor" diye hayıflanıyor, ya da 
burjuva muhalefeti ve özellikle SHP'nin "alternatif yaratamayışına" tüm suçu yüklüyor. 

12 Eylül faşizmi döneminde yapılan dört seçim ve üç referandumu değerlendirdiğimizde ortaya çıkan 
sonuçların sağlıklı tahlilinin, içinde yaşanılan ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullarla doğrudan bağlantılı 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Seçim ve referandum koşullarının sürekli 12 Eylül rejimince belirlendiği
ni, hatta belli dönemlerde "muhalefet" partilerinin bile C;_ınta tarafından tespit edildiği, Kürt olsun Türk ol~ 
sun tüm devrimci ve yurtsever güçlerin ağır baskı ve saldırılarla karşı karşıya bırakıldığı ortamlarda yapılan 
seçim ve referandumların halklarımızın özgür iradesini yansıtmak şöyle dursun, işçi sınıfı ve emekçi kitlele
ri, "oy makinası" haline getirmekten öte bir işlevleri olmamıştır. Seçim atmosferinin sürekli diri tutulması
nın temel nedeni, askeri darbenin tezgahlayıcısı egemen çevrelerin devleti yönetememesi değil, sonuçta 
"demokrasi" diye yutturulan faşizmin kurumlaşmasını yaratan "demokrasicilik" oyunudur. Sandıktan 
sandığa koşturulmak zorunda bırakılan emekçi halk kitleleri, mizah dergilerinin konusu haline gelen bir 
kısır döngü içinde şaşkına döndürülmek istenmiştir. Şunu belirtelim ki, eğer bugün rejimin kurum ve kuru
luşlarında fiili bir aşınma sağlanabilmişse bu seçim ve referandum sonuçlarıyla değil, referandum ve seçim 
sonuçlarına da bir ölçüde yansıyan, uusal ve toplumsal muhalefetin, merkezi bir yönlendiricilikten yoksun 
olsa da yaşamın her alanında çeşitli yollarla kendini açığa vuran ve devrimci, sol güçlerce örgütlendiği 
takdirde gelecekte yüzbinleri, milyonları harekete geçirebilecek dinamikleri barındırmasından kaynaklanı
yor. Darbeci generallerin belli bir süre cezaevlerine tıktığı kaşarlanmış burjuva politikacılarını, on milyonla
rın boynuna vurulmuş zincirler dururken, sanki 12 Eylül "demokrasisinin" tek eksiği bir avuç "yasaklı" 
burjuva politikacısıymış gibi bir referandum aldatmacası ile "yasaksız" hale getirmesinin temel bir nede-
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ni, rejimi ve giderek düzeni aşma potansiyelini taşıyan ulusal ve toplumsal muhalefetin güngeçtikçe gelişip 
güçlenmesiydi. Gelişen toplumsal muhalefeti "ıslah" edip dumura u~ratma görevine dünden hazır olan sö
zü edilen burjuva politikacılarının belli bir kesiminin, göstermelik seçimlerle oluşturulan parlamentoya çekil
meleri, faşizmin arkasındaki emperyalist ve yerli işbirlikçi tekellerin de istemi haline gelmişti. Süngü zoruyla 
da olsa rejime bir kitle tabanı yaratamamış Cunta için, kurumlaştırılan rejimin "hukuksal" çerçevesi temel 
alındı~ı sürece hem "demokrasi" vitrininin zenginleşmesi, hem de "muhalefet" adı altında baştan beri 
"muhalefetlik" için gönüllü olan burjuva kesimleri aracılı~ıyla ulusal ve toplumsal muhalefetin pasifize 
edilip rejimin zeminine hapsedilmesi açısından SHP ve DYP, "bulunmaz Hint kumaşı" idiler. 

En:ıperyalizm, yerli tekelci sermaye ve basın-yayın organlarındaki uzantılarının paralel kampanyaları so
nucu ulusal ve toplumsal muhalefetteki kabarmalara göre Özal'ı eleştirme "nabzı" yükselip düşen SHP 
ve DYP, yıllarca "gayri meşru'' diye adlandırdıkları parlamentoya girince, sorunu "rejimin sorunu"ndan 
"Özal sorunu"na kaydırdılar ve sık sık, 12 Eylül darbesinin başını çeken, anayasaya konulan bir mad
deyle cumhurbaşkanı saçtirilen K. Evren'in "hakemliği"ne başvurmaya başladılar. Çünkü "artık parle
montaya girmiştiler ve sorunları hükümetleydi". Devrimci ve yurtsever muhalefetin zayıflı~ından da 
yararlanarak, toplumsal muhalefeti düzenin sınırlarını aşmayan bir konuma çekmeye çalışan burjuva mu
halefet partilerinin de gücü buna yetmeyince, faşizm de~işik arayışlara girmek zorunda kaldı. işte seçim 
atmosferinin sürekli gündemde tutulmasının bir nedeni de halklarımızın dikkatlerini canalıcı sorunlarından 
çekerek sonuçta köklü hiç bir çözümü içermeyen tartışmalarla u~raştırmaktır. 

12 Eylül rejiminin ayrılmaz bir parçası olan Özal'ın, sürekli ortaya "yeni" bir şey atarak gündemi belirleme
si de halklarımızın dikkatlerini kendi gerçek sorunlarından alıkoyma amacından başka bir .anlama gelmiyor. 
Nüfusun yüzde 20'sinin işsiz oldu~u. işçi ve di~er çalışanların maaşı, ilk onbeş güne bile yetiştiremedikleri, 
fusun yüzde 20'sinin işsiz oldu~u. işçi ve di~er çalışanların maaşı, ilk onbeş güne bile yetiştiremedikleri, 
aç olan çocukları için fırından ekmek çalan, geçinmek için çocu~unu, organlarını satan bir toplumda "yüksek 
faiz" için kamuoyunda günlerce süren tartışmalara yol açmak; onbinlerce gencimizin zindanları doldur
du~u bir ortamda "sözümona gençlik sorunları" için gençli~in gerçek temsilcilerinin yer almadı~ı ve 
bilinçlice dıştalandı~ı "Gençlik Şurası"nı düzenlemek; "Süper Vali"nin bölgesinde hiçbir sınır tanınma
dan her türlü keyfili~in yapıldı~ı. yani yeni baskı ve sindirme uygulamalarına karşı cezaevlerinin birer dire
niş oda~ı haline geldi~i bir dönemde işkencelerin yasaklandı~ı anlaşmaları imzalamakla övünmek; K.Ev
ren'in "komünist parti kurulmalı" sözleri televizyon ve radyodan yayınlanırken bile ülkenin herhangi 
bir yerinde insanların "komünist ve bölücü" diye yakalanıp işkencelerden geçirildi~i bir devlette tüm 
bunlar aldatmaca de~il de nedir? 

25 Eylül referandumunu da, rejimin ekonomik, toplumsal ve siyasal bunalımlarından, halklarımızın ger
çek sorunlarından dikkatleri başka noktalara çekmek için kullanan Özal, karşısında aldatmacaları boşa çı
karacak bir örgütlülük görmedikçe aldatmacalara kardeşleriymiş gibi birer figüran olarak katılan burjuva 
partileriyle daha çok referandum ve seçime başvurabilir. Aldatmaca bile olsa halklarımız Özal'a oy verme
diler ama halklarımızın muhalefetini örgütlü yollara kanalize edecek araçlar yaratılmazsa, burjuva muhale
fet bu haliyle arkasına yüzde 80'1ik bir oyu alsa bile 12 Eylül rejimini tüm kurum ve kurallarıyla yenilgiye 
u~ratamaz. Olan, sandıktan sandığa koşuşup duran kitlelere olur ve "umut" bir dahaki bahara kalır. 

12 Eylül rejimine karşı mücadele, do~ru zeminlerde sürdürüldü~ünde, bugün "halkımız desteğini sür
dürüyor, fakat bazı uyarılarda bulunuyor" diyen hükümetin, görüldü~ü gibi güçlü olmadı~ı ortaya çı
kar. Di~er bir ifadeyle 12 Eylülün göreceli güçlülüğünün başlıca nedenlerinden biri de sosyalist, devrimci, 
demokrat ve yurtsever güçlerin da~ınık olmasındandır. Bu da~ınıklık giderildikçe ve ortak cepheler ulusal 
ve toplumsal muhalefet seliyle birleştikçe rejimin sonunun görülebilece~i ortadadır. Çünkü darbeci gene
raller, devlete yeni bir biçim verebiidiler ve dayandıkları emperyalist tekellere altın yıllar yaşattı lar, fakat bağımlı 
Türk tekelci kapitalizminin yapısal bunalımlarını aşmak bir yana bazı alanlarda daha da artırdılar. Sosyalist, 
devrimci, demokrat ve yurtsever parti ve örgütlere büyük darbeler vurdular, bir bütün olarak sol hareketi 
yenilgiye uğrattılar, ancak ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelelerini hiç bir gücün yok edemeyece~ini 
süreç gösterdi. Onlarca sol derginin topraklarımızdan, bütün elverişsiz koşullara göğüs gere gere fışkırma
sı, yıllardır operasyon ve fiili saldırılara maruz kalan parti ve örgütlerin yeni bir toparlanma sürecine girmele
ri, önümüzdeki dönemde faşizmin işinin "çok zorlaşacağı"nın birer göstergeleri olsa gerek. izlenen poli
tikalar nedeniyle hergün binlerce insan muhalefet seline katılıyor ve dipten gelen dalgalar, burjuva partile
rini, uzlaşmacı sendika yöneticilerini zorluyor; rejimin önümüzdeki dönemde de sürecek bunalımları nede
niyle büyüme yönünde bir seyir izliyor. Grev ve direnişierin giderek artacağı, Kürt ulusal muhalefetinde 
yeni atılımların yapılacağı, günümüzde yaşanan bazı gelişmelere ve harcanan çabalara dayanarak söyle
yebiliriz. 

.../ ... 
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Yani hangi açıdan bakarsak bakalım , yerinde ve zamanında değerlendirildiği takdirde önemli olanak 
ve avantajlar barındıran bir süreçten geçiyoruz. Ne var ki gelişmeler bizi beklemiyor. Toplumsal muhalefet, 
kimi cılız çabalara rağmen ağırlıklı olarak kendiliğinden gelişiyor . Sosyal demokratların küçümsenemeye
cek çabaları var -ki bunlar başanya ulaşırsa halklarımızın ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin aley
hine ve Türk tekelci kapitalizminin lehinedir. Bu nedenle. zaman geçirilmeksizin, toplumsal muhalefetin 
kendiliğindenciliğine ilk r:ıeşterin vurulması gerekiyor. Görev sosyalist, devrimci demokrat ve yurtseverlerin 
omuzlarındadır . 

Çünkü, sosyal demokratlar dahil burjuva muhalefet partilerin faşizme karşı mücadele verecek yapı ve 
nitelikte olmadıkları bizzat pratikleriyle kanıtlanıyor. 12 Eylül rejimi ile, paylaşıma daha "adaletli" katılabil
me dışında bir derdi olmayan Demirel ve çevresinin, Özal ' ın mevcut politikalarını uygulayacağı ve siyasi 
haklar konusunda da Özal'dan farklı bir yapısının olmadığ ı bilinmektedir. SHP'nin 12 Eylül rejimiyle bir 
hesaplaşmaya niyetinin olmadığına, toplumsal ve ulusal muhalefetin gelişme seyrine göre ortalıkta yalancı 
pehlivanlık yapan milletvekillerinin, 12 Eylül 'ün tartışılmasını isteyen bir grup milletvekilinin önerisine des
tek vermekten kaçınmaları en son örnektir. Faşizme karşı bir alternatifi olmayan ve toplumsal muhalefeti 
törpülemek görevinin gündeme geleceği günleri sabırla bekleyen SHP'nin, sosyal demokrasiye denk dü
şen görevleri bile yerine getirmekten aciz olduğu , Özal "giderim" dediğinde eli ayağı birbirine dolanan 
bir beceriksizlik durumuna düştüğü daha yeni yaşandı . 

Öyleyse Türk ve Kürt solu "muhalefet gelişiyor", "bunalımlar derinleşiyor" gibi sözleri habire tek
rarlayacağına, sol bu muhalefetin neresindedir? Kendiliğindenci liği yıkıp , merkezi yönlencjiriciliği sol hangi 
yolla sağlayabilir? " SHP alternatif alamıyor" diye hayıflanacağına sol olarak nası l alternatif olabilirim? gibi 
onlarca soruyu kendine sorup işçi sınıfı ve emekçi kitlelere duyulan güvenin bir gereği olarak cevaplandır
mak zorundadır . Sağ ve "sol" yönelimlerin tekrar ortalığı birbirine vurmalarına izin verilmeden veya fırsat 
yaratmadan şimd iden kolları sıvamak gerekiyor. 

Kürt ulusal muhalefeti de "Kürt sorunu"nun güncelleşmesi nin nedenlerini iyi değerlendirmek duru
mundadır . Kürt sorununun Türkiye parlamentosunda tartışmalara yol açmasının , ABD ve Avrupa emper
yalistlerinin gösterdikleri ilginin nedenleri soğukkanlı araştırılmazsa , devrimci ve yurtsever güçlerin.bu ge
lişmelerdeki rolü doğru konulmazsa "Kürt sorunu artık konuşuluyor" diyerek kendine hakketmediği 
paylar ayırmak sürece müdahalede de yanılgılara yol açabilir. Belli bir süre önce atılan adımın !':imdiye 
kadar esas mücadele topraklarında iş yapmama nedeniyle yankı bulamaması , önümüzdeki dönem için 
bir ders olmalıdır . "Kurduk oldu" demekle birliklerin başanya ulaşamayacakları, artık sadece "söylevler" 
vererek kitlelerin kazan ı lamayacağı halk için kurulan birliklerin halkın yanıbaşında mücadele içinde olmala
rı gerektiği, sözde değil özde kabul edilip ona göre adımlar atılmazsa gelişmeleri yönlendirmek mümkün 
olmaz. 

Gün, faşizmi yenilgiye uğratmak, halklarımızın ulusal ve toplumsal kurtuluşunu gerçekleştirmek için deği
şik kapsam ve düzeylerde mücadeleyi güçlendirme, devrimci mücadeleyi dumura uğratmayı da amaçla
yan girişimleri boşa çıkartmak günüdür. Asiolanın gelişmelerin ardından sürüklenmek değil , gelişmeleri 
yönlendirerek sürece müdahale etmek olduğu sözünü yaşama geçirmek, pratik gereklerini yerine getir
mek her sosyalist, devrimci demokrat ve yurtsever gücün boyun borcudur. 
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ESiR DÜŞTÜK; TESLiM 
OLMAVACAGIZ 

Sinan DOGRU 

T
ekelci burjuvazi, 12 Eylül faşizmeyle, ulusal ve 

toplumsal kurtuluş mücadelemizin yetiştirdiği yi

ğit devrimcileri zindanlara atarak, en iğrenç işken

celerden geçirerek, tüm hak ve özgürlükleri gaspede

rek onları teslim almaya, siyasi kimliklerini yok etmeye 

yönelmiş; bu yolla da onları haklı mücadelelerinden 

vazgeçireceğini sanmıştı. Oysa ki, tarihsel sürecin gös

terdiği gibi, fabrikalarda, tarlalarda, dağlarda yükse

len devrimci direnişi, zindanlara hapsetmekte müca

dele durdurulamaz; direniş tohumları faşist katillerin 

zindanlarında da filizlenebilmektedir. 

12 Eylül'den bu yana, egemen güçlerin her saldırı

sı, tutsakların onurlu direnişiyle karşılaşmıştır. Ölüm 

oruçlarında, işkencelerde, tutsaklara yönelik hunhar

ca saldırılarda yüzlerce insan şehit düşmüştür. 

Tutsakları köleleştirmeye, tektipleştirmeye yö
nelik her uygulama ters tepmiş; faşist rejimin su
ratında patlayan bir tokata dönüşmüştür. En son 

9 Şubat direnişiyle egemen güçler köşeye sıkıştırılmış 

ve gaspedilen bir çok hak geri alınmış, yeni yeni hak

lar kazanılmıştı. Faşist iktidarın başbakanı bile, tutsak

ların aileleriyle Kürtçe konuşmaları önündeki engelle

rin kalktığı nı açıklamak zorunda kaldı. Direnişler sonu

cu kazanılan önemli bir hak da tek tip elbise zorunlu

luğunun kaldırılmasıydı. 
Tekelci sermaye, toplumsal muhalefeti de önemli öl

çüde etkileyen bu kazanimiara karşı, bir saldırı için sü

rekli olarak fırsat kollamış; sonuçta da bir çok cezae

vinde başlatılan saldırı ve sürgünlere, faşist baskı ve 

yasaklar manzumesi olan 1 Ağustos Genelgesi'ni de 

ekleyerek, daha önce onlarca devrimcinin, yurtseve

rin canı, kanı pahasına kazanılan haklar bir çırpıda tek

rar gaspedilmek istenmiştir. 
Devrimci tutsaklara y~neltilen bu örgütlü ve sistem

li saldırı karşısında ilk kez, bütün zindanlarda birden, 

geniş bir direniş başlatıldı. Kazanılan haklar gaspedi

lemezdi. Faşist katillerin emelleri kursaklarında kala

caktı. Çünkü, devrimcilerin kişiliğini teslim almak, 
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bugüne değin hiç bir sömürgeciye, hiç bir faşist 
güce nasip olmamıştır. Ulusal ve toplumsal kurtuluş 

mücadeleri tarihi, sayısız direnişlerle, egemenleri tarihin 

en karanlık çöplüğüne atan devrimci yükselişlerle do

ludur. 
işte, direniş bir kez daha yükseliyordu. Suya atılan 

bir taş gibi, halka halka zindanları saran direniş, gide

rek, faşizmi köşeye sıkıştıran bir çembere dönüşmüş

tür. Devrimci tutsakların oluşturdukları bu 2000 kişilik 

çemberin, yurtsever, demokrat, devrimci kamuoyunun 

başlattığı dayanışma direnişleriyle güçlendiğini gören 

siyasal iktidar, ne yapacağını şaşırır bir duruma gel

miş; bir yandan kitleler önünde sarsılmaya başlayan 

prestijini koruma telaşı, bir yandan da yükselen dire

niş karşısında, artık, hakları gaspedemez duruma gel

mek gibi bir ikilemle karşılaşmıştır. Bu iki keteli terazi

de, devrimci tutsakların direnişi ağır basmış ve geli

nen aşamada, tek tek cezaevlerinde, gaspedilen hak

lar, -sanki, cezaevi müdürlerinin kişisel insiyatifiyle ve

riliyormuş imajı yaratılarak- di~enişler sonucu geri 

alınmaya başlannıı]tır. Sürgünler, işkenceler, baskılar 

direnişi ve hak alımını engelleyememiştir. 
Zindan direnişlerinin, devrimci demokratik kamuo

yunun dayanışmalarıyla sürüyor olması, ulusal ve top- . 

lumsal muhalefetin gelişimi açısından önemli bir po

tansiyel sağlamakla birlikte, "dışarıdaki" destekler, her 

toplumsal kesimi istenen oranda saramadı. 

Direnişler, devrimci, demokratik muhalefetin geniş 

bir kesiminden destek bulurken, dayanışmaların bel

kemiğini, tutsak aileleri ile gençlik (özellikle öğrenci 

gençlik) oluşturdu. Öğrenci gençlik, toplumsal yapı 
içindeki konumu paralelinde, bir kez daha dinamizm 

ve coşkusunu alanlara taşırdı. Bir çok kitle örgütü, açlık 

grevleriyle, yürüyüşlerle, basın açıklamalarıyla aktif bir 

şekilde dayanışmalarını gösterirken, sonuçta yine de 

istenen oranda toplumun geniş kesimleri bu dayanış

malara çekilemedi. Bu denli temel ve insani bir sorun-
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ZiNDAN DiRENiŞLERi VE DAYANIŞMALAR 

da bile, duyarsızlığın boyutu dikkat çekiciydi. Daha da 
ötesi, toplumsal dinarnizmin öncü ve en devrimci gü
cü olarak işçi sınıfı, başarısız bir sınav vermiştir. Bir
kaç sendikacının çabaları dışında, sınıfın gücünü yan
sıtan herhangi bir dayanışma, işçi sınıflarımızdan gel
memiştir. 

Devrimci-demokratik kamuoyunun çabaları , işçi sı
nıfının aktif m.ücedelesiyle bütünleştiği an, daha kalıcı 
ve faşist rejimi bir daha yeltenm6'1Tlek üzere köşeye 
sıkıştırıp geri adım attıracak bir boyuta vardırılabilir. işçi 
sınıfı bu en temel sorunda tarihsel sorumluluğu
nu yerine getirme göreviyle karşıkarşıyadır. 

Tutsakların direnişlerinin kamuoyunda önemli bir öl
çüde mevzi kazandırdığı gerçekliği de gözardı edil
meksizin şu noktaya önemle ve ciddi bir şekilde eğil
rnek gerekir: Anaların kendini yaktığı, tutsakların ölüm 
sınırına varana dek yaşamları pahasına direndiği ve 
buna rağmen toplumsal muhalfetin istenen oranda ge
niş çevreleri katamadığı , özelliklede işçi sınıfının aktif 
desteğinin sağlanamadığı bu süreçte, mücadelenin ör
gütlülük düzeyinin biraz gerilerde seyrettiği somutla
nıyor . Varolan potansiyeli sağlıklı bir şekilde deerlen
direrek ve farkl ı alanlara kayışını önleyerek devrimci 
bir zeminde örgütlemek, daha bir önem kazanıyor. Bu
rada bu durum karşısında yanlış çıkarsamalara yönei
memek gerektiğini de vurgulamak istiyoruz. 12 Eylül 
faşizminin ağır darbelerine rağmen , her geçen gün 
ulusal ve toplumsal kurtuuş mücedelerimiz yeni yeni 
ivmeler kazanarak yükselmekte; gelinen aşamadaki 
gücümüzle de egemen güçleri köşeye sıkıştırmakta, 
zindanlarda gaspedilen haklarımızı mücadelemiz
le geri alabilmekteyiz. Ama daha geniş ve ileri istem
lerin kazanılması ulusal ve toplumsal muhalefetin ko
numundan soyut olarak ele alınamaz. 

Direniş sürecinin, bilimsel bir şekilde irdelenmesi so
nucu, mücadele birikimimize yeni yeni deneyimlerin 
kazandınidığı görülmektedir. Her şeyden önce ge
rek zindanlarda, gerekse dışarıda bit kez daha somut
landı ki; devrimci niteliğin temel ölçütlerinden biri de, 
baskıya, zulme, işkenceye ve devlet. terörüne karşı di
renmek, devrimci kişiliğimizi ve insanlık onurunu ege
men güçlere çiğnetmemektir . bunun yanında , müca
dele gen iş kesimleri kapsama göreviyle karşı karşıya 
iken, burada sözkonusu olan, soyut bir " kitlecilik", 
başka bir deyimle kitle kuyrukçuluğu değil, ulusal ve 
toplumsal mücadelelerin dinamizmi olacak örgütlü ve 
burjuvazinin sınırlarına hapsolmamış bir kitleselliktir. 

Zindan direnişleriyle birlikte, bir gerçeklik daha net 
olarak somutlandı. Devrimci mücadelenin her yük
seliş dönemi, burjuvaziye, kendi sınıf konumuna 
denk düşen, kendilerine yaraşır bir tutum aldırı
yor. Tüm kesimleriyle burjuvazi, bir kez daha kendini 
oynuyor. 

12 Eylül faşizminin sivil görünümlü uzantısı ANAP 
iktidarı, politik yapısına denk düşen bir saldırganlıkla, 
bir yandan 1 Ağustos Genelgesi'ni çıkarırken, bir yan-

dan da diren işi yükselten tutsaklara, yakınıarına ve de
mokrati kamuoyuna tüm şiddet ve insanlık dışı yüzüyle 
saldırmıştır. Bununla da kendine yaraşanı yapmıştır. 

Kendi sınıf konumuna yaraşır tutum um alan bir ke
simde sözüm ona sosyal demokrat olan burjuva par
tisi SHP'dir. Burjuva demokratizminden bile nasiple
rini almadıklarını , egemenleri sıkıştıran her devrimci 
çıkış sürecir.de bir kez daha somutlayan inönü-Baykal 
kliği öncülüğündeki SHP, faşizmle uzlaşmanın yeni bir 
örneğini daha sergiledi. insanlık onurunu koruman ı n, 
tutsaklar açısından en son adımlarından birini ifade 
eden açlık grevierini "demokratik olmayan, şiddete 
dayanan eylemler", dayanışma doğrultusunda yapı
lan çalışmaları da " bizim dışımızda gelişen olaylar' ola
rak nitelendirip, devrimci direnişi kırmaya, faşizme te:;
lim etmeye yönelik çağrılarıyla; emekçi kitleler ile fa
şizm arasında faşizm i n elçiliğini yapar bir tutum almış
tır. Faşizmin teslim alamadığı· devrimci direnişi, 
SHP, ı..izlaşmacılığıyla, kırmaya ve teslim almaya ça
lışmıştır. Bunu başaramayı nca da kendi binalannda aç
lık grevlerinin yapılmaması doğrultusunda bir talimat ya
yınlanmış ; halkın zorlamaları sonucu, açlık grevierine 
kapılarını açmak zorunda kalan veya bizzat destekle
yen (birkaç birimi geçmez) SHP yönetimleri görevden 
alınmıştır. Bazı yerlerde de SHP binalarında açlık grevi 
yaprr.ak i!3teyen öğrenciler, SHP yöneticilerinin polis
ten yardım'' istemeleri sonucu , tekme-tokat tartakla
narak, yerlerde sürüklenerek gözaltına alınmışlardır . 

12 Eylül rejiminin faşist niteliğinin tartışılması yolun
da kendi bazı milletvekillerinden gelen önerileri geri 
çevirerek faşizme bir kez daha nefes aldıran SHP, dev
rimci tutsakların direnişlerine karşı takındığı tutumlar
la da, ulusal ve toplumsal muhalefetin yükselişini yu
muşatma, bu yumuşaklığı kendi yapısına egemen bur
juva kesimlerin potasında eritme ve sonuçta da faşizm
le uzlaştırmaya yönelik bir yapıda olduğunu somutla
mıştır. SHP içersindeki bazı "sol sosyal demokratlar"ın 
ik i rcimli-tutarsız da olsa tanıdıkları anti-faşist tutumlar, 
içinde bulunduklan bu yapılarıyla faşizme karş i mü-
cadeleye pek bir katkı sağlamayacaktır. Sosyal de·
mokrat bile olmayan SHP'ye, faşizme karşı mücade
lede bir takım misyonlar yüklemenin ne tür bir yanılgı 
olduğu her geçen süreç daha da somutlanıyor. 

Bu gerçekliklerden hc""eketle, zindar;ılardaki di
renişler! ulusal ve toplumsal muhalefetin bugün
kü boyutuyla bütünleştirerek, daha güçlü ve da
ha örgütlü bir şekilde, hiç bir burjuva güce bel 
bağlamadan; sınıfın devrimci dinamizmi devindi
rıcı ve öncü güç olarak ulusal ve toplumsal mu
halefete yön vermeli, bunun için de işçi sınıfı ha
reketi bilimsel sosyalizmle bütünleştirilerek; mü
cadele ülke zemininde, tüm ulusal demokratik 
güçleri de harekete geçirecek şedilde daha da 
yükseltilemlidir 

D 
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ZiNDAN DiRENiŞLERi VE DAYANIŞMALAR 

• • 
DEVRIMCI 
TUTSAKLAR 
YALNlZ BlRAKlLMADI 

Devrimci tutsakların 12 Eylül 'den bu yana, yaptık
ları direnişlerleelde ettikleri bir kısım temel hak ve öz

gürlükler yeni yeni komplo ve saldırılarla gaspedilmek 
isteniyor. Bir çok cezaevinde tutsaklara asker-polis ve 
sivillerden oluşan timlerce saldırıldı. Kazanılan hakla
rın ortadan kaldırılması ve direnişierin kırılması ama
cıyla sürgünler başlatıldı. Metris'teki siyasi tutsaklar, 
Sağmalcılar'a sürüldü. Böylece Metris'teki geleneğin 
ortadan kaldırılacağı sanıldı. Diyarbakır zindanlarında

ki tutsakların her biri bir tarafa sürüldü , ama gidilen 
her yerde de yeni yeni dineşiler boyverdi. Bu uygula
malar, daha önce 7.7.1988 tarihinde Adalet Bakanlı
ğı ' nca yayınlanari Cezaevi ve Tutukevleri Genel Mü
dürlüğü Genelgesi, başka bir deyimle faşist baskı zin
cirinin yeni ve daha katmerli bir halkasını ifade eden 
"1 Ağustos Genelgesi" ile bütünleşince zindanlar

da yeni bir direniş gelişti . Dışarıda da tutuklu ve hü
kümlü ailelerince başlatılan dayanışmalar gittikçe de
mokratik kamuoyunun destekleriyle bütünleşti. Kısa bir 
süre sonra Diyarbakır, Eskişehir , Bayrampaşa, Met
ris, Nazilli, Mamak, Ceyhan, Malatya, Ergani, Erzin
can, buca, Adana ve Ankara Merkez Kapalı Cezaev
leri'nde 2000 tutsağın katılımıyla gerçekleşen, 12 Ey

lül' den sonraki en geniş direniş başladı. Gerek tek tek 
cezaevlerindeki faşist baskılar ve elde edilen hakların 
gaspedilmesine karşı her zindanda özgül sorunlardan 
kaynaklanan talepler, gerekse ''1 Ağustos Genele
si"yle bir bütün olarak var olan hakların gaspına yö
nelik uygulamalara karşı birbirini bütünleyen bir yapı 
içinde oyveren direnişler de en temel ve genel istem

ler şunlardı: 1) Tek tip kaldırılsın, .2) Sevk zinciri takıl
masın, 3) iaşe bedelleri artırılsın, 4) Her türlü dayak 
ve işkence yasaklansın , 5) Yayın ve haberleşmede sı
nırlama kalksın, 6) Aramalarda talan ve yağma yapıl
masın , 7) Radyo, teyp, daktilo yasağı kaldırılsın , 8) 
Kantin fiyatları piyasa seviyesine indirilsin, 9) Keyfi in
faz yakmalara son verilsin, 10) Kürtçe konuşma ser

best olsun, 11) Sağlık sorunlarıyla ciddi ilgilenilsin, 12) 
Baskı aracı olarak keyfi sevk yapılmasın, 13) Ailelerin 
getirdiği yiyecekler alınsın . 

12 Eylül faşizminin zorlu dönemlerinde bile bu bo
yutta kendilerine dayatılmasına cüret edilemeyen ve 1 
Ağustos taşıst yasaklar genelgesinde ifadesini bulan 
bu köleleştirme ve teslim olmaya yönelik çabalar kar
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şısında , "esir düştük, teslim olmayacağız", diye
rek diren işleri yükselten tutsaklar, bugün gelinen aşa
mada bir çok cezaevinde egemen güçleri köşeye sı
kıştırmışlardır . 

Devrimci tutsakların bu direnişi bir çok yerde Ilerici 
yurtsever, demokrat, devrimci kamuoyucada farklı şe 
killerde desteklendi . Açlık grevleri, yürüyüşler, göste· 

riler, forumlar, yemek boykotları gerçekleştirildi . Ka
muoyunun en yoğun olarak oluştuğu yerlerin başın
da Diyarbakır ve istanbul gelmekteydi. Tutuklu ve hü
kümlü yakınlarıyla demokratik kamuoyunun dayanış
ma etkinliklerinden bazı kesitleri sizlere aktarmak isti
yoruz. 

ZiNDAN DiRENiŞLERiYLE 
DAYANIŞMA ETKiNLiKLERi 

1 Ağustos Genelgesi ile zindanlarda boy veren dire
nişleri desteklemek amacıyla 9 Kasım günü TAYAD, iHD 
ve birçok kitle örgütünün ortaklaşa düzenledikleri bir ba
sın toplantısı yapıldı. Tabipler Odası ' ndaki basın toplan

tısında, faşist baskıların bir uzantısı olan 1 Ağustos Ge
nelgesi 'nin i nsanlık dışı niteliğ i ve tutsakların direnişleri
ne verilecek desteklerle ilgili konuşmalar yapıldıktan son
ra bütün demokratik kamuoyunun bu konuda üzerine 
düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğ i ve vakit 
kaybedilmeksizin çabaların yoğunlaştırılmasının zorunlu
luğu üzerinde duruldu. Basın toplantısı çıkışında bir hü

kümlü annesi tutsaklar üzerindeki baskıları protesto et
mek amacıyla üzerine benzin dökerek kendini yakmak 
istedi. Eskişehir cezaevinde bulunan ömürboyu hapse 
mahkum Erdoğan SÖNMEZ'in annesi Hanım SÖNMEZ, 
bu protestosundan sonra çevrede bulunanlar tarafından 
paltosu çıkarılarak hastahaneye kaldırıldı. Haseki Has
tahanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edilen Ha

nım ana, yaptığı basın toplantısında, "Bizim anadili
miz Kürtçe. Çocuklarımızla mecburen Kürtçe ko
nuşuyoruz. Bazı anneler Türkçe bilmiyorlar. Onun 
için bizi saçlarımızdan tutup cezaevi kapısına ka
dar sürüklediler. Ankara'ya Adalet Bakanı ile gö
rüşmeye gittik, bizimle görüşmediler. Sesimizi du
yurabilmek için basın toplantısı düzenledik, de
mokratik kuruluşları çağırdık, kimse gelmedi. Biz 
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ZiNDAN DiRENiŞLERi VE DAYANIŞMALAR 

FQ§iunin suraJuula pot/ayan birer toludlır, yanan analann protntosu. 

de ne yapalım, kendimizi yakalım dedik. Belki se
simizi duyurabiliriz diye düşündük" dedi. 
Hanım SÖNMEZ'in kendini yakması, bir yandan ikti

dara yönelik bir protestoyu ifade ederken, bir yandan da 
toplumun büyük çoğunluğunun bu denli insani bir dire
niş karşısında bile içinde bulunduğu suskunluğa bir tep
kiyi dile getiriyordu. 

12 Kasım Cumartesi günü, birçok kitle örgütünden 
temsilci ile tutuklu ailelerinden oluşan bir grup, Bayra
mpaşa Cezaevi önünde bir basın toplantısı düzenledi. 
Daha sonra ikiyüze yakın bir kitle tarafından, Sultanah
met Parkı'nda bir açlık grevi başlatıldı. Oturma eylemi 
ile başlatılan bu açlık grevinde, her kitle örgütünün tem
silcisi kısa bir açıklamayla ve temsil ettiği kesimi söyleye
rek grevi desteklediklerini belirtti. Yere oturulur oturulmaz 
üzerinde "insanlık onuru işkenceyi yenecek", "Ce
zaevi direnişlerini destekliyoruz", "Cezaevlerindeki 
kıyımlara son" vb. sloganlar yazılıküçük dövizler açıl
dı. Daha sonra birkaç tutuklu yakını konuşmalar yaptı
lar. Kitle, açlık grevini şarkılarla sürdürürken, sivil polisler 
de oraya doluşmuşlardı. Sivil polisler, kitleyi dağıtmaya 
yeltendiler. Fakat kitlenin kararlı tutumu ve bir tutuklu ya
kınıın "polislere, "Kendinizi hiç yormayın, saat 
17.00'ye kadar buradayız, gitmeyeceiz, 17.00'den 
sonra gideceğiz" demesi karşısında polis geri adım 
atarak, "Peki, ama eylemde olmayanlar dağılsın" 
dedi. Kısa bir süre geçtikten sonra çevik polis timi ey
lem yerine geldi. Polisler, ilkin oturanların etrafını sara
rak onları çembere aldı. Daha sonra gazeteciler dışın
da herkesi dağıttılar. Bu durum karşısında açık grevin
de bulunan ve onları desteklemek için oturanlar birbir
lerine kenetlenmeye başladılar. Polis şefi "Yasalara" ne 
kadar saygılı(!) olduğunu gÖstermek için "Sayın basın 
mensupları, gördüğünüz gibi burada yasadışı bir 
eylem söz konusu ve sizin huzurunuzda bunları 
uyarıyorum, bunları yazın" diyerek oturan kitleye dön
dü ve "Dağılın, eyleminiz yasalara aykırıdır" dedi. 
Ardından da bir tutuklu, "Sizin yaptığınız işkenceler 
yasalara uygun mu?" deyince, polis, geleneksel terör
cü niteliğini sergilerneye başladı. Ve kitleye saldırdı. ilk 
olarak belirli kişileri almaya yönelik birsaldırı oldu. Daha 
sonra çembere alınan birçok kişi tartaklanarak tekme to-

kat ve yerlerde sürüklenerek arabalara konularak götü
rüldüler. Bu arada birçok tutuklu yakını hırpalandığından 
baygınlık geçirerek yere düştü . Bunun üzerine polisin ala
madığı kişiler "Bizi de alın", "Katil polis" diye ba
ğırmaya başladılar. Bazı kadınların fenalık geçirmesi polisi 
korkutunca geri çekildiler. Fakat katılan kitl.e sloganlar ata
rak caddede protestolarını sürdürdüler. Polis tekrar sal
dırdı Fakat kitle bir araya gelerek sokak aralarına dağıl
dı. Bu olaydan yarım saat sonra da bir grup protesto 
amacıyla Eminönü'nde trafiği keserek korsan bir göste
ri düzenledi. 

Polisin bu insanlık dışı saldırısı sonunda aralarında, De
mokratik Basın Birliği'ni temsilen açlık grevine katılan Ge
nel Başkan Süleyman Kılıç'ın da bulunduğu 32 kişi göz
altına alındı. 

Gündüz açlık grevini başlatan kitle akşamieyin insan 
Hakları Derneği'nin istanbul'daki binasında açlık gre
vini sürdürdüler. 

Pazar günü iHD istanbul Şubesi'ndeki açlık grevi ye
ni katılımlarla ve coşku içinde devam etti. Saz eşliğinde 
söylenen şarkılar, yapılan kısa konuşmalar ve şiirlerle açlık 
grevi akşam üzeri 250 dolayında kişinin katılmasıyla sü
rüyordu. 
Akşam saat 19.00 dolayında, gözaltındakilerden ha

ber geldi . 12 kişi serbest bırakılmış, 20 kişi de tutuklan
.. .1.. . 

Sultamıhmet parkında liflık grevi ve oturma eylemi. 
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ZiNDAN DiRENiŞLERi VE DAYANIŞMALAR 

mıştı. Serbest bırakılanlar şube binasına gelerek etkinli
ğı sürdürdüler. 

Demokratik Basın Birliği'ni temsilen açlık grevine katı
lan Genel Başkan Süleyman Kılıç da tutuklananlar ara
sındaydı. Ayrıca, tutuklananların içinde AKD ve Yıldız-Der. 
başkanları ile birçok demokratik kuruluşun temsilcisi ve 
üyeleri de bulunuyordu. 

14 Kasım Pazartesi günü açlık grevi son buldu. Öğle
ye doğru saat 13.30 dolaylarında Sultanahmet Parkı si
vil ve resmi polislerle, çevik kuwetler tarafından sarılmış 
durumdaydı. Daha önceki oturma eylemlerinden sonra 
bur~da tekrar eylem yapılabilir diye düşünmüş olacak
lar kı(!) o saatlerde orayı sarmışlardı. Fakat polisler ora
da dururken saat 14.00'te, daha önce gruplar halinde 
caddede dolaşan tutuklu yaınları, öğrenciler ve kitle ör
gütlerinden insanlar zindanlardaki yaşam koşullarının dü
zeltilmesi istemile hazırlanan dilekçeyi istanbul Valiliği'
~e. vermek üzere Cağaloğlu ' ndaki Sosyal Yayınlar'ın 
onunde kolkala girerek sessiz bir şekilde yürümeye baş
ladılar. Daha sonra düzenli kortejler halinde istanbul Va
liliği' ne doğru "Elimde kelepçe, boynurnda zincir oy 
zulüm zu_lüm" sesleri arasında yürüyen 1000 do;yın- · 
da kitle, "Insanlık onuru işke~ceyi yenecek", "Ya
şasın zindan direnişimiz", "Zindanlar boşalsın, tut
saklara özgürlük" sloganlarıyla Valiliğe yaklaştılar. Bu 
arada y~ürüyüş haberini alan ve Sultanahmet'te boşuna 
bekledıgını anlayan çevik kuwet polisleri , o hiddetle olay 
yerıne koşa koşa gelmeye başladılar ve yürüyüş korteji
nın önünü kestiler. Kortej durdurulduktan sonra tekrar 
sloganlar atıldı , resmi ve sivil polis kendilerine yaraşır şe
kılde tekme, tokatla kitleye saldırmaya başladılar. Bunun 
üzerine bir grup yukarıya doğru, bir grup da Sirkeci'ye 
~oğru slogan ata ata inmeye başladı. Yukarı doğru da
gılan grup Çemberlitaş'a kadar slogan atarak yürürken 
Sirkeci 'ye inen grupta Eminönü'nde tekrar toplanarak 
sloganıı bir gösteriden sonra dağıldılar. Bu olayın ardın
dan polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Fakat ertesi gün hepsi 
de serbest bırakıldı. 

Değişik boyutlarda, farklı çevrelerce sürdürülen pro
testolara 18 Kasım'da Halevleri'nde başlattıkları açlık 
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grevleriyle yeni ~ir halka, "cezaevlerin~eki çağdışı uy
gulamalar ve Insan Haklarıyla bağdaşinası olanak
sız olan 1 Ağustos Genelgesi'nin getirdiği baskıcı 
önlemlerin kaldırılmasına katkıda bulunmak üze
re üç gün süreyle açlık grevine gideceğiz" denildi. 

18 Ağustos Cuma günü Zeytinburnu Halkevi'nde Hal
kevleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız ile 101 kişinin katıldı
ğı açlık grevi pazar günü saat 16.00'da sona erdi. 

Aynı şekilde pazar günü Ankara Ha:r<evleri'nde 16 ki
şi 3 günlük açlık grevi başlattı . 

Bunun dışında birçok ilde ve değişik kitle örgütü ve 
çevrelerce de destek açlı'< grevleri yapıldı. Bazılarıda hala 
sürmektedir. 

Öğrenci gençlik 1 Ağustos Genelgesi'ne karşı sürdü
rülen protestolara aktif şekilde katıldı. istanbul, Yıldız , Mar
mara Universiteleri'yle iTÜ, Ayazağa kampüsünde yemek 
boykotları , forumlar ve yürüyüşler gerçekleştirildi. Bazı 
üniversitelerde protesto telgraflan çekildi . 

Zindanlardaki faşist baskılar ve buFıun bir uzantısı olan 
1 Ağustos Genelgesi'ne karşı gerek içerde gerekse dı
şarıda boy veren direnişierin içinde önemli bir yer tutan 
ve geniş bir kitlesellikle gerçekeşen bir eylemde 24 Ka
sım Perşembe günü Kadıköy'de öğrenci gençliğinin yap
tığı protesto gösterisiydi. 

Bardaktan dökülürcesine yağan yağmur altında ak
şam ~stü işten dönen insanların bir an ewel eve ulaş
mak ıçın hızlı adımlarla yürüyüşleri ," kaldırımlarda grup
lar halınde dolaşan gençlerin içinde hemen belli oluyor
du. Kadıköy Camisi önündeki bu dolaşmalardan sonra 
saat 17.30'da birden öğrenciler caddeye birikerek trafiği 
kestıler. Ardından, sokak aralarından insanlar caddeye 
doğru akmaya başladılar. Yakaşık olara 1500 dolayında 
insan toplandı ve yürüyüş başladı. Kitle, "Zindanlar
dak~ faşist baskılara son", "insanlık onuru işken
ceyı yenecek", "Yaşasın devrimci tutsakların di
renişi", "Kahrolsun faşizm" sloganları eşliğinde Al
tıyol'a doğru yürüyordu. Eylemin başlangıcında, ortalık
ta ~olis yoktu. Kitle birbirne kenetlenmiş olarak, kortejler 
halınde yürürken, çevr eevlerin pencerelerinden ve kal
dırımdaki insanlarda yürüyüşçülere zafer işareti yapıyor
du. . . ./.. .. 

Kıublcöy'deki kiJhsel protesto. 
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ZINDAN DIRENiŞLERi VE DAYANIŞMALAR 

"Yaşama Ha/cJana Saygı" mitingi. 

Yürüyüş korteji Altıyol'a ulaştığında, polisin haber al
dığı ve caddeyi tuttuğu görüldü. Polis topluluğun üzeri
ne yürüdü, çıncak topluluk dağılmadan pankartları aç
maya devam etti. Polisin göstericilere saldırması üzerine 
göstericilerinde taşlarla karşılık verdiği görüldü. Bu ara
da yürüyüşçüler geri dönerek sloganlar atmaya ve ters 
istikamete yürümeye başladı . Daha sonra öğrenciler so
kak aralarına girerek dağıldılar. Sokak aralarında da, po
lisin saldırılarına taş ve sopalarla karşılık verdiği görül
dü. 

Eylemin bitiminden sonra, polisin çevrede rastgele 
adam toplamasıyla 40 kişi göZaltına alındı. iki günlük göz
altı süresinden sonra bunlardan 12'si tutuklandı. 

''YAŞAMA HAKKlNA 
SAYGI" MiTiNGi 

27 Kasım Pazar günü iHD (insan Hakları Derneği) 
tarafından Şişli Hürriyeti Ebediye meydanında "Ya
şama Hakkına Saygı" mitinği düzenlendi . Yoğun 
yağmur yağışı altında gerçekleştirilen ve çevik kuvvet 
polislerinin kordonu altırıda gerçekleştirilen mitinge 
5000 dolayında kişi katıldı. Herşeyden önce katılımın 
az olduğunu belirtmek gerekir. Her ne kadar yağmu
un yağışı, mitinğin sabah erken saatlede olması ve 
yapılan yerin uzaklığı katılamın düşüklüğünü etkiledi 
se de, sorun yalnızca bununla açıklanamaz. Bir bü
:ün olarak, dayanışmalar boyunca toplumun büyük ço
Jnluğunun duyarsızlığı, mitinge de yansımıştı. Tutuk
ular 40 günlere varan mucizevi direnişlerle yaşamla
·ını ortaya koyarken, dışarıda istenen oranda bir da-
anışmanın sağlanamayışı, toplumsal muhalefetin ko-

rıumu açısından bir olumsuzluğu ifade ediyordu. 
'Yaşama Hakkına Saygı" mitinginde, Yaşar Ke

mal, iHD yöneticileri Aziz Nesin (Önceden hazırlanmış 
bant kaydından), TAY AD başkanı tutsakların onurlu 
direnişini dile getirdiler. Siyasal iktidarın bu insanlık dışı 
tutumu protesto edildi . Bu arada, konuşmacılar ara
sında bulunan ve SHP'yi temsilen bir konuşma yapan 
Ercan Karakaş'ın konuşması sürekli bir protesto ve 
SHP aleyhinde tezahüratlar altında yapıldı. SHP'nin 
açlık grevleri konusundaki tavrının siyasal iktidarın tav
rıyla özdeş bir konumda olması, mitinge katılanlar ta
rafından yoğun bir şekilde protesto edildi. Mitingte di
renişleri destekleyen sloganlarda atıldı. "Kahrolsun 
faşizm", "Kahrolsun sömürgecilik", "Zindanlar 
boşaisı n, tutsaklara özgürlük", "Yaşasın cezae
vi direnişi", "Bıji berxwedana zindana", "insan
lık onuru işkenceyi yenecektir" atılan sloganlar ara
sındaydı. 

Sabah saat 1 O.OO'da başlayan ve bire doğru sona 
eren mitingten sonra, çevik kuvvet polisi, dağılan kit
leyi gruplara bölerek, her birini bir yöne yöneltti. Bu 
arada Okmeydanı yönüne doğru yol alan 300 dola
yında kişiden oluşan bir grup mahalle arasına girerek, 
Şişli'ye kadar yürüdü . "Kahrolsun Faşizm", "insan
lık onuru işkenceyi yenecek", "Yaşasın zindan 
direnişi", "Bıji Kürdistan", sloganlarıyla yaklaşık 
SOO metre kadar yürüyen kitleye, mahalle arasında, 
pencere ve kaldırımlarda yoğun bir destek oldu. Da
ha sonra yapılan saygı duruşundan sonra, polis ye
tişmeden kitle dağıldı. Mitingi n dağılışında polisin 3 ki
şiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 

.. ./ ... 
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DiYARBAKlR BÜROSU 

• • 
DIVARBEKIR 

• 
ZINDANLARlNDA 

• • 
DIRENIŞ VE DAYANIŞMALAR 

22.10.1988 tarihinde dergimiz bürosu na gelen yak
laşık on tutuklu ailesi cezaevinde olayların c:ılduğunu 
ve bir çok tutuklunun kamalı k olarak hastaneye kaldı
rıldığını belirttiler. Bir tutuklu annesi, "Bugün cezaevi
ne gittik, kapıda bekleyen polis ve askerler yolumuzu 
keserek, 'görüş yok' dedi. Görüşün neden olmadığını 
çocuklarımızın durumu nedir, diye sorduğumuzda 
bize; 'Çocuklarınız tünel kazmış ve hakettikleri cezaya 
çarptırılmışlar,' biz tutuklu aileleri yine cezaevinde 
işkence başladığı telaşıyla, hiç olmazsa durumu 
öğrenmek için birimizin görüştürülmesi ni istediğimizde, 
polisler, joplarla üstümüze yürüyerek, 'Gidin, nasıl olsa 
kimin sağ, kimin ölü olduğunu bir hafta sonra 
öğrenirsiniz, dağılın yoksa onların başına gelenler sizin 
de başınıza gelir' · dediler. Tutuklu ailelerinin bu 
açıklamaları üzerine olayın gerçek boyutunu 
öğrenmek için, cezaevine gidelim dedik. Bizden önce 
cezaevinin oraya giden birkaç basın mensubunun, 
gözaltına alındığını öğrendik. 

22.10.1988 tarihinde cezaevinde başlayan 
olaylardan sonra büromuz sürekli olarak tutuklu 
ailelerinin uğrak yeri oldu . Büromuza gelen tutuklu 
ailelerine olayla ilgili olarak öğrenebileceğimiz herşeyi 
kendilerine ileteceğimizi belirttik. 

24.10 .1988 tarihinde 1 nolu tutukevindeki 
tutukluların açlık grevine başladıkları haberini aldık . 
Açlık grevinden hemen sonra bir çok tutuklu ve 
hükümlünün bilinmeyen cezaevlerine sürgün 
edildiğini, yaklaşık on kadar tutuklunun komalık bir 
halde hastaneye kaldırıldığını ve bir çoğunun da çeşitli 
şekillerde yaralandığı haberi dolaşmaya başladı. 

Biz olayın gerçeğini izlemeye çalışırken cezaevinden 
elimize olaya açıklık getirecek bir mektup ulaştı. 
Tutukluların bize gönderdiği mektubu aynen 
yayınlıyoruz: 

"22 Ekim Cumartesi öğleden sonra polis (resmi , 
. sivil)-Asker ve gardiyan üçlüsü hapishanede tünel 
kazılmış bahanesiyle aramalar yapmaya başladı. 
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Polislerin aramaya girmelerine tepki olarak tutuklular 
hep bir ağızdan bu durumu protesto edici nitelikte olan 
"POLiS DlŞARI, KAHROLSUN iŞKENCE, 
iNSANLIK ONURU iŞKENCEYi YENECEK-BIMAl 
ZORDESTi" sloganlarını atmaya başladılar. Aramalar 
esnasında , koğuşlarda tek kişinin aramalara mezaret 
etmesi idarece tutuklularadayadı ltı. Tutuklular ise daha 
fazla tutuklunun içeriye dalarak, herhangi bir kampioya 
mahal verilmemesi için aramalar esnasında koğuşta 
kalarak nezaret etmesini istedi. Neticede koğuşlarda 
arama sırasında daha fazla tutuklu nezaretçi olarak 
kaldı. Aramalara zorla giren "üçlü" arama esnasında 
eşyalarına nezaret etmek amacıyla kalan tutukluları 
tekme, tokat, jop ve sopalarla döverek işkence ederek 
zorla koğuşlardan atarak kör hücrelere attılar. 
Aramalarda koğuşlar alt üst edildi, yataklar dışında 
kaşık ve yemek tabakları dahil hemen hemen herşey 
dışarı çıkarıldı. Tüm kitaplara el konuldu ve kitaplar tah- · 
rip edildi . Aramalardan sonra, koğuş yemekhaneleri 
kapatıldı. Pazar günü totuklular yatakhanede tutularak 
havalandırmalara bırakılmadı. O günü " Pazar" 
gardiyanlar dışında ortalıkta hiç kimse görülmedi, 
sayımı yapılma€Jı. 

Yapılan hazırlıklarda ve alınan tedbirlerden sonra 
pazar günü " 23 .10.1988" akşamı geç saatlerde çok 
sayıda polis , asker hapishaneye dolduruldu. 
Hapishane çevresi ablukaya alındı. Bundan sonra, 
gündüz tespit edilen isimlerin koğuşlardan çıkarılıp 
sürgün edilmesine sıra geldi. Gece saat 12.00 
sıralarında koğuşlara baskınlar yapılmaya başlanıldı. 
Zorla koğuşlara gidilerek sürgün edilecekleri n isimleri 
okundu ve dışarı çıkmaları istendi. Tutuklular buna 
cevap olarak kenetlendiler ve dışarı çıkmadılar. Bunun 
üzerine polis, asker tutuklu ra ıjop ve sopalarla rastgele 
döverek tüm koğuşları dışarı çıkardılar . 

Yapılan işkence ve dövmeler sonucu çok sayıda 
tutuklu yaralandı. Onun üzerinde insan koma halinde 
hastaheneye kaldırıldı. Sonuç olarak 120 tutuklu 
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ZiNDAN DiRENiŞLERi VE DAYANIŞMALAR 

Iktidan n, siyasal llltsaklarm sorımfarım, istemlerini bilin{'li olarak kamuoyuna 
yanlış yansıtmasiiia karşı siyasal tutsaklar cezaevinden Diyarbakır biiromuza 
istemlerini ve uygu(anmak istenen I Agustos tarihli genelgenin neye yönelik 
oldugunu belirten bir basın açıklaması gönderdiler. Aynen yayınlıyoruz. 

BASlN AÇIKLAMASI 

Düşmanca amaçlarla hazırlanmış Adalet Bakanlığı'nın 
Ağustos genelgesi cezaevi yaşantısını cehenneme çe
virmeyi, bu genelgeye karşı çıkacağı belli olan hüküm
lü ve tutuklulara işkence ortamı yaratmayı ve saldırgan, 
katil, çete elemanlarıyla doldurduğu idareler eliyle hü
kümlülerin infazını yakmayı amaçlıyor. 

Bugün bir çok c9i":aevinde başlamış bulunan eylemle
rimizin nedeni uğruna sayısız kere, tekrar tekrar mücade
le etmek zorunda kaldığımız, haklarımızı korumak, eğer 
bir tüzük hazırlanacaksa, bunu tutuklu ve hükümlülerle 
ilgili uluslararası sözleşmelere uygun olmasını sağlamak 
iken, hükümet, yanıltıcı demeçlerle eylemimizin amacını 
saptırmaktadır; ailelerimizin TBMM'ne başvurusundan 
sonra yapılan hükümet açıklamaları kamuoyunu yanılt
maya yöneliktir! Hükümet bizi doğrudan doğruya ceza
evi yaşantımızla ilgili taleplerimizi gizlemektedir. Güya biz 
bu eylemlerimi?le "12 Eylül yargılamalarını bütün sonuç
larıyla ortadan kaldırılmasını", "Savaş esiri statüsünü", 
"Askeri mahkemelerin (sıkıyönetim) kaldırılmasını vb." 
istiyormuşuz! Dolayısıyla isteklerimiz "kabul edilmez?" 

YALAN DIR? .. 
Çeşitli talep listelerinde yer alan bunlar vb. maddeler 

bu eylemlerimizin asıl talepleri değildir. Bunların bir iki 
açlık grevinin amacı olmayacak kadar önemli-genel ta
leplerdir. Ve bu maddelerle listelerimizdeki amacımız, ge
nel kamuoyu muhalefetine katkıda bulunmak ve bu so
runları siyasi gündeme getirmektir. 

Bu eylemlerimizin asıl amacı oldukça asgari, ulusla
rarası sözleşmelerin bile bile çok gerisinde taleplerdir. 
Bir kez daha açıklayalım: 

- Tek tip elbise hükümlü ve tutuklularda bütünüyle 
kaldırılmalıdır. 

- Normal görüş haftada bir kez, açık görüşler gün 
boyu olmalı ve bu görüşlerde akrabalık sınırlaması ol
mamalı. 

-Bir paket sigaranın 500 TL. olduğu bir ortamda hü
kümetin 600-700 TL. gibi gülünç bir iaşe bedeliyle bizleri 
açıklığa açlığa mahkum ettiği bir durumda ailelerimizin 
yiyecek yardımı serbest olmalıdır. 

- Bütün yaşantılarını dört duvar arasında geçiren biz 
hükümlü ve tutukluların koğuşlararası misafirlik hakkı ol
malıdır. 

-Mahkeme kararıyla yasaklanmış olaniar dışındaki 
bütün kitap, dergi ve kalemlerin verilmesi, günlük ga
zetelerin kesilmeden düzenli verilmesi. 

- Hükümetin saptırıcı açıklamalarındaki gibi, "her ko
ğuşa telefon" değil, tüm cezaevinde bir telefon bulunmalı. 

- Ailelerimizle, tutuklu ve hükümlü akraba ve arka
daşlarımızla mektuplaşmamız kısıtlanmamalı. 

- Havalandırma gün boyu olmalı. 
- Cezaevlerinde "tutuklu temsilciliği" bulunmalıdır. 
-Biz mahkumların kültürel çalışmalarımız için ve ge-

rektiğinde sorunlarımızı kamuoyuna bildirmek amacıyla 
basınla yazışmamız serbest olmalıdır. 

- Kasti inf.az yakmalar ve disiplin cezaları keyfi olmak
tan çıkarılmalı. 

- işkence ve sürgünler durdurulmalı ve normal na
killerde mahkumların veya ikinci tercihleri geçerli olma
lı, böylece ailelerine daha yakın cezaevlerine sevk ol
maları sağlanmalıdır. 

-Radyo, teyp, volkmen vb. müzik araçları ve ayrıca 
savunmalarımız, kültürel çalışmalarımız için daktilo ve
rilmelidir. 

- Koğuşlara ısıtıcı ve ocak verilmelidir. 
işte eylemimizin asıl talepleri bunlardır. Ve hatırlardadır, 

bu taleplerimiz 1988 Şubat'ında bizzat Başbakan Özal 
tarafından 'uygulanmalıdır' diye TV ve basında açıklan
mıştı. Peki, o günden bugüne ne değişti ki, başbakanın 
sözünün güvenirliliği nerede? Kaldı ki, bugün çeşitli ba
hanelerle bu haklarımızın tümü bir çırpıda gaspedildL iş
te bir kez daha açlık grevine, -ölüm orucuna- yatmak zo
runda kalmamızın nedeni kendi hayatlarımız pahasına 
kazandığımız bu haklarımızı, 'bu deyip' yok eden Adalet 
Bakanlığı'nın Ağustos Genelgesi'nin kaldırılmasıdır. Ba
rolardan, insan hakları kuruluşlarından, mahkumlardan 
görüş alınarak insan onuruna yaraşır, uluslararası sözleş
melere uygun yeterli bir tüzük hazırlanmalıdır. 

Bir yandan insan hakları sözleşmeleri ne, "ilk imza at
makla" böbürlenen diğer yandan ise en küçük bahane
de haklarımız gasp eden, işkence ve baskıyı sürdüren 
bu hükümetin iki yüzlü tutumunu kınıyoruz. 

-Toptan bir işkence operasyonuyla 120 arkadaşımız 
kan revaniçinde Eskişehir ve Amasya'ya sürgün götü
rüldü. Kollarımızda saatiere varana kadar vilayet ve ce
zaevi savcılarının gözleri önünde yağmalandı, kırıldı, dö
küldü, savunmalarımız, kitaplarımız alındı. 
-Şu anda 270 arkadaşı, .ız açlık grevinin ll. (on bi

rinci) gününde . Bugüne kadarki işkence ve açlık grev
lerinde yıpranmış olmalarından dolayı bir çok arkada
şımızın hayatı şimdiden tehlikededir. Şekerir su .verilme
mektedir. Eylemimizi, haklarımızı alıncaya kadar sürdü
receğiz? Şu anda eylemde olan bütün cezaevleriyle bir
likte, haklarımızın iade edildiğini ve provakasyon genel
gesinin uygulanmamasını içeren resmi-yetkili bir açık
lama yapılıncaya kadar da sürdürmeye kararlıyız. 

3 Kasım 1988 
Diyarbakır 1 No'lu E Tipi Cezaevi'ndeki 

SiYASi TUTUTKLULAR 
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ZiNDAN DiRENiŞLERi VE DAYANIŞMALAR 

DiyarlHı/ar temsilcimiz zindanlardaki gelişmelerle ilgili tutsak aile
lerine açı/clamalarda bulunuyor. 

bilinmeyen cezaevlerine sürgün edildi. Bu olanların 
yanısıra, 9 Şubat direnişinde kazanılan haklar gasp 
edildi . 1 Ağustos 1988 Adalet Bakanlığı Genelgesi 
uygulanmaya konuldu . Bunun üzerine 24 Ekim 
Pazartesi günü hem 22 Ekim'den beri sürdürülen 
operasyonlar neticesinde yapılan işkence ve 
sürgünleri protesto etmek, gasp edilen haklarımızı ve 
alınan eşyalarımızı geri almak ve fiilen uygulanmakta 
olan Ağustos Genelgesi:nin tüm sonuçlarının 

uygulamadan kaldırılması için tüm siyasi tutuklu kitlesi 
(270) dolayında süresiz açlık grevine başlamış 

bulunuyoruz. 
Aramalarda tüm eşyalarım ı zı alan idare açlık 

grevinden sonra "Adalet Bakanlığı ' nın emridir" 
gerekçesiyle tuz ve şeker de tutuklulara verilmeyerek 
süresiz açlık grevini fiilen ölüm orucuna dönüştürmüş 
bu lunmaktadır . Önümüzdeki günlerde yeni bir sürgün 
o l ayının yaşanacağı beklenmektedir . Halen 
hapishanenin bir bütün olarak boşaltılacağı 

söylenmektedir. 
Tüm gasp edilen haklarımız geri verilineeye kadar 

açlık grevimiz devam edecektir. 9 Şubat diren işinde 

olduğu gibi can kaybı olması pahasına bile. " Elde 
ettiğ i miz bu bi!giferi tutuklu ailelerine u laştırdıktan 
sonra, tutuklu aileleri SHP Diyarbakır il binasına 

giderek orada açlık grevine başladılar . 30.10.1988 
tarihinde açlık grevine yaklaşık 20 kişi katıldı. 15 tutuklu 
aileside Ankara 'ya gidip orada açlık grevine 
başlayacaklarını belirterek saat 08.30 sıralarında 

Ankara 'ya hareket ettiler. · 

Tutuklu ailelerinin açlık grevine başladığın ı duyan 
halkta insanlar ve öğrenciler ellerinde çiçekler akın 
akın SHP binasına gelerek ailelere moral verme -
onlarla dayanışma içinde olduklarının güzel örneklerini 
sergilediler.- Açlık grevine katılımlar her gün biraz daha 
arttı , bir kaç içinde bu sayı 62'yi buldu . 

22.11 .1988 günü devrimci demokratlar tarafı ndan 

düzenlenen bir yürüyüş polisin çok sıkı güvenlik 
önlemleri sonucu yapılamadı. Yaklaşık 500 kadar bir 
kitle SHP binası önünde toplanarak, düzenli bir şekilde 
MEDYA GÜNEŞi /14 

oturma eylemini gerçekleştirdiler. Oturma eyleminin 
ardından , "Yaşasın anaların şanlı direnişi, insanlık 

onuru işkenceyi yenecektir, kahrolsun faşizm" Qibi 
sloganlar atarak dağıldılar. Kitle dağıldıktan kısa bir 
süre sonra iki öğrenci ve Medya Güneşi Diyarbakır 
büro sorumlumuz kısa bir süre gözaltına alınarak, 
sonra serbest bırakıldılar. O güne değin en aktif eylem 
türü olan oturma eyleminin ardından yaklaşık 80 kadar 
öğrenci SHP binasında açlık grevine başladılar. . Bu 
kitlesel katılım açlık grevindeki tutuklu ailelerinin 
mücadele azmini bir kat daha artırdı. 

Açlık grevine başlayan öğrenciler amaçlarını şöyle 
açıkladılar : 

"1 Ağustos Genelgesi'yle daha ~nce 

cezaevlerinde kazanılmış haklar gaspedildi. Insan 
haklarıbeyannamesineimza atan Türkiye'nin bu 
davranışıyla insan haklarına ne kadar saygılı 
olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz devrimci de
mokrat öğrenciler olarak bugün cezaevlerinde in
sani talepler uğruna açlık grevi yapan tutukluların 
istemlerini mantıklı buluyoruz. Onların bu haklı 
eylemlerinin başarısı için gerekli kamuoyunun 
oluşması açısından destekliyor ve şu andan 
itibaren süresiz açlık grevine başlıyoruz." 

24.11 .1988 tarihinde açlık grevindeki tutuklu 
analarından yaklaşık 15 kişi Diyarbakır Valiliği'yle 

görüşmek için toplu halde Valiliğe yürüyerek soruna 
bi r an önce çözüm bulunmasını istediler. Valilik 
binasırıda Hanife Takır adlı bir tutuklu annesi fenalık 
geçirere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi kabul 
etmeyen Hanife Takır tekrar greveileri n yanına döndü. 

30.11 .1988 tarih inde başlayan açlık grevi boyunca 
sürekli yanlarında olduğumuz tutuklu ailelerinin 
sözlerinde umut ve direniş ruhunu okumak için bu 
alanda uzman olmaya gerek yoktu . Kararlılıklarını her 
kelime ve tavırlarında açı k açık gösteriyorlardı. 

Korkunun, sinmenin, suskunluğun ve teslimiyetin 
kendi öz eviatiarına ihanet olacağını dile getiren aileler: 

... / ... 

23.11.1988 ttırihinde SH P binası önünde oturma ey k mi JQPtlll iil
renciler. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg
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"Devlet, tüm araçlarını, olanaklarını kullanarak 
eli-kolu bağlı olan evlatlarımıza saldırıyor. Artık 
neyin ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bizi 
susturamayacaklar. Çocuklarımızın binbir 
güçlükle, ölümle elde ettikleri hakları geri 
verilineeye kadar onlarla oturup bekleyebiliriz." 
diyorlardı. 

Açlık grevinin ikinci gününde SHP il binasında 
konuştuğumuz bazı tutsak aileleri ve tutsak ailelerinin 
sözcülügünü yapan ailelerle konuştuk. Tutsak aileleri 
adına ilk sözü alan MEKiYE DORA şunları söyledi: 

"Benim eşim Mahmut Dora ve kaynım Ramazan 
Dora yıllardan beri tutuklular. Eşim idam 
cezasıyla cezalandırıldı, kaynım Ramazan ise 
müebbet hapis cezası aldı. C~zaevine son yapılan 
saldırıyla birlikte sürgün edilenler arasında eşim 
ve kaynım da vardı. Ben yıllardır hep cezaevinin 
önündeyim, onlardan hiç ayrı kalmadım. Nasıl 
kalabilirdim ki? Burada gördüğünüz gibi açlık 
grevindeyiz. Onlarla birlikte direniyoruz, 
direneceğiz. Onları nasılki dün yalnız 
bırakmadıysak, bugün de bırakmayacağız. 
Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, direnişimizin 
sonucunun önemli olduğunu ve bunun da 
şimdiden ortaya koyacağımız davranış tarziarına 
bağlı bulunduğunu kavrıyoruz. Üzerimize düşen 
her şeyi yapmaktan geri durmama kararındayız, 
şahsırnda öyledir." 

Bu yürekli ve bilinçli tavırdan sonra bizi dinlemekte 
olan öteki sözeünün görüşlerine başvurduk. 
Direnişiere tanık ola ola yüreği her türlü duyarlılığa bile 
tepki gösterme alışkanlığı edinmiş bu ana, sözlerinde 
umutlu ve güçlü bir iradeye sahip olmanın ifadesini 
yansıtan pırıl pırıl yaşlarla şöyle konuştu : 

"Oğlum Yaşar 9. yılını bitirdi, onun suçlu 
olmadığını biliyorum. Ama yüklenen suçlardan 
ötürü kendisine idam vermişler. idam olacak 
hiçbir davranaşının olmadığına inanıyorum. 
Herkes gibi kendisine de haksızlık yapıldığına 

Diyarbalar temsilcimiz tutsak aileleriyle 

Inanıyorum. Haksızlığa uğrayan insanlar, ister 
bizim kendi öz çocuğumuz olsun, ister başka bir 
ananın çocuğu olsun farketmiyor, onları 
desteklemek, onların yanında olmamız gerekiyor. 
Ben de herkes gibi onun için buradayım." 

"Daha birkaç ay önce açlık grevlerindeydik. 
Yine o zamanın talepleri, istekleri ve hakları ne 
idiyse tutuklular şimdi aynı şeyler için yine 
greviere başlamak durumunda bırakılmışlar. O za
man tanınan haklar geçen cumartesi (15 Ekim) 
günü tekrar geri alında. Böyle şey olur mu? Hak
sızlığın bu kadarı olur mu? Kim bu haksız uygu
lama ve durumlara karşı çıkmaz?" 

"Ben önce bir ana olarak ve sonra insan olarak, 
bu haksız tutuma, oğlum ve öteki tutuklu 
yavrularımla birlikte açlık grevine gidiyor, onların 
direnişlerini ben tükenineeye kadar 
destekleyeceğim. Herşeyin bir bedeli var, gözyaşı 
da bir bedeldir, direnişte, açlıkta. Bedelsiz hak 
olmayacağını yaşayarak, direnişiere tanık olarak 
görüp kavradım. Bu kez de bir öedel ödenecek, 
ama sonuçta biz kazançlı çıkacağız. Bu inanç 
bana güç veriyor." 

SEVDET DORA: 
Klasik bir Kürt kadının giysileri içinde, gözlerinde bin 

yıllık kederle bir dağ gibi korkusuz ve direnişçiliğinin 
yanında bir o kadarda mutsuz görünüyor. "Eskide 
pek anlamazdım, böyle şeylerden, bize devlet 
büyüktür, büyükler haksızlı yapmaz derlerdi, 
babalarımız, büyüklerimiz." diyor ve ekliyor: "Ama 
şimdi bunların doğru olmadığını, büyük devlet 
bize yaşatarak öğretti." 

Biz Sevdet anayla sohbet ederken, açlık grevine 
katılan küçük bir bacımızda Sevdet ananın içini, 
yarasını biliyormuşçasına, Kürt halkının seslerinden 
olan sevgili ŞIWAN'dan bir türkü mınidanmaya 
başladı. 

EY FlRAT 
Biliyorum özgürlüğe susamışsın benim gibi, 
Kürdün derdini anlasaydın, 
Kürt olsaydın benim gibi, 
Görürdün, bu gücün dert ve yaralara dönüşürdü . 

Sevdet ananın gücü de dert veyaralara dönüşmüş, 
acı ve keder de aynı şekilde güce dönüşmüş şimdi. 
O güç direniyor. Oğullarının yine bir vahşet yaşadığını 
öğrendiğinde, Kürt kadınlarının ağıtlı günlerinde, acılı 
anlarında yaptığı bir kavgayı bir direnişi canlandırmış . 
Tırnaklarını yüzüne attığı gibi parçalamış yüzünü, 
sorduğumuzda: "Herkes bilmeli acılı günler 
yaşadığımızı" dedi . 

"Ben" diyor, Sevdet ana: "Çocuklarımızın 
sorunlarına çözüm getirilinceye kadar 
direneceğim. Yeter artık, devlet bizimle hayın 
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düşmüş, şimdi burada açlık grevindeyim, bu 
olmasa gideceğim eve küçük bebemi getirip 
herkesin gözü önünde yere vurup öldüreceğim, 
sonra da kendimi öldüreceğim. bunu herkes 
bilsin. Yeter artık bunca yıldır bize yaşatılan bu 
işkence bu zor. Devlet bizi yaşatmak istemiyor." 

Sevdet ana, Sevdet analar ve binlerce Kürt anaları 
egemen güçlerin halkımız üzerinde asırlardır 

uyguladığ ı baskı ve zorun boyutlarının nereye 
vardığının açık bir örneğini belgeliyörlar. 

Bir başka ana: "Jandarmalar benim oğlumu 
köyden aldıkları zaman, onlara 'Benim oğlum ne 
yaptı da onu götürüyorsunuz diye sorduğumda' 
'Senin oğlun teröristtir' dediler. Ben teröristlin ne 
demek olduğunu bilmiyordum. Sonradan köyde 
bilenlere sorduğumda bana 'Terörist demek, 
haksız yere insanlara kıyan demektir' dediler. Ben 
oğlumun kimseye kıydığını ne gördüm ne de 
duydum. Şimdi teröristin ne demek olduğunu 
daha iyi biliyorum. Eğer terörist ona buna haksız 
olarak kıyansa, dün benim oğlumu alıp götürenler 
ve bugün ona kıyanlar teröristtir,' dedi . 

Tüm bu olanla rı gördükten sonra, insanlık onurunun 
bekç il iğ in i yapan analarımıza , hayran kalmamak 
gerçekten çok güç 

Saliha Şener: 

"BENi BiTiREMEZLER" 

Saliha Şene r ; 65' ine gelmiş bir direnişçi Kürt kadı
nı. Defalarca gözaltına alınmış, bir o kadar, o yaşta 
işke nceye ma ruz kalmış. Kalmış ama; " BENi 
BITIREMEZLER " diyor. 

11 /10/1988 tarihinde Diyarbakır ' ın Bağlar semtinde 
yapılan bir operasyon sonucu gözaltına alınan Saliha 
Şener'in 26 gün sonra serbest bırakıldığını duyduğu
muzda kendisini aradık. Kendisine ulaştığımızda , çok 
hasta, bitki n bir halde olduğunu gördük. Bizimle ko
nuşabilecek duru mda olup olmadığını sorduk. Bize 
" sizinle konuşurum ama, burada değil , daha güvenli 

MEDYA GÜNEŞi /16 

bir yerde konuşurum . Gördüğüm işkenc esonucu 
ayakta duracak halim yoktur." 

Bu konuşmalardan sonra, Saliha anayı güvenli bir 
yere götürüp, önce dinlenmesini sağladık. Yatağından 
doğrulmada zorluk çeken Saliha anayı kollarından tu
tarak oturttuk. Nefes nefese bize başından geçen olay
ları ve gördüğü işkenceyi anlattı : 

11/10/1988 tarihinde saat 4 sıralarında polisler, evi
mizde karakol kurdular. Önce evimizi darmadağın 
ederlercesine aradılar , yaptıkları aramada birşeyler bu
lamadılar. Saat 09.00 sıralarında kızımı n gözlerini bağ
layıp , şu anda söylemekten utandığım küfürler savu
ruyarlardı bize. Evimizde 4 gün boyunca bana sürek
li dayak attılar , onlara "bana niye dayak atıyorsunuz" 
diye sorduğumda bana " geçen bayramda Abdullah 
Öcalan senin evindeymiş" dedikleri zaman şaşırdım . 
Çünkü o kadar gülünç bir iddiayla o kadar işkence 
gördüm. Bu şaşkınlığım içinde işkenceci polislere, 
" madem Abdullah Öcalan benim evimdeydi ve siz 
dünyanın dört bir yanında O'nu ararken ne diye onu 
yakalamadınız" dediğimde , polislerden biri suratımın 
tam ortasına bir yumruk vurdu , kafam dolandı , o an 
yığılıp kaldığımı uyandığımda anladım . 

Öyle saçma gerekçeler uyduruyorlardı ki donup ka
lıyordum . Bana, " sen Lübnan 'a gitmişsin , oradan Di
yarbakır 1. no'lu tutukevinde tünel kazmak için gerekli 
malzemeleri getirmişsin". Bende onlara; beni vuruyor
sanız, i şkence ediyorsanız edin , ama böyle saçma ge
rekçeler uydurmanızın anlamı nedir? Ben hangi göz
le (Saliha Sener gözlerinden rahatsızdır) Lübnan 'a gi
deceğim . Ben böyle konuşunca habire sırtıma tekme 
vuran bir polis, "söyle , senin isveç 'e, Fransa'ya gitti
ğini de biliyoruz . Oralarda kimlerle görüştün? Ya bize 
anlatırsın ya da böyle seni vura vura sana söyletiriz, 
diye bağırıyordu. " 

Ben, ne diyeceğimi bilemiyordum . Nefesim çıkmı
yordu. Bana, " konuşmasan kızını çırılçıplak sayar, as
kerlerin içine atarız" diyorlardı. Bende onlara birşey 
bilmiyorum , bildiğim tek şey şu anda esir. olduğumuz
dur. Bir esire de si:: istediğinizi yaparsınız dedim. 

Bunca kaba dayaktan sonra, önce sağ bacağıma 
bir sigara yapıştırıp, sönünceye değin öyle tuttular. Ava
zım çıktığı kadar bağırıyordum . Bağırışlarımdan son
ranefesim kesiliyor, baygınlık geçiriyordum. Bu ka
dar kötü durumdayken böğ~üme, başıma vuruyorlar
dı. Beni üç kez onbeşer dakika arayla cereyana veri
yorlardı . Kabloların ucuna ellerime, (Saliha ana bize 
dönerek siz hepiniz oğlumsunuz) göğüslerime bağlı
yorlardı. Cereyandan sonra beni astılar (Saliha ana
ya Filistin askısı denen işkenca yöntemini uygulamış
lar) . Kollarımı arkadan bir demire bağladılar, beni bı
raktıkları gibi korkunç bir acıyla yalnız bağırdığımı ha
tırlıyorum. Kendime geldiğimde başucumda bir dok
tor gördüm. Her iki kolum birden yerinden çıkmıştı. 
Ölümü hiç sevmem ama, o anda ölüm benim için çok 
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tatlıydı. Her baygınlık geçirdiğimde üzerime soğuk su 

döküyorlardı. Artık bana sorulan sorulara cevap ve
recek nefesim bile kalmamıştı. 

Sali ha Şener, yaşadıklarını anlatıncaf tekrar yaşıyor

muşcasına titriyor, nefes nefese kalıyordu . Çok kısa 
konuşmalarla başından geçenleri zar zor anlatıyordu . 

Saliha arıayı tüm konuşmalarından dolayı yorduğu

muzun farkına vararak daha fazla yormak istemedik. 

1 NOLU'DA 

iŞKENCE OPERASYONU 

TANlGI ANLATlYOR 

22.10.1988 tarihinde Di)(lrbalar I No'lu tuıukeWıde, polis, çevik 

kuwet ve jarukımuı üçlüsünün yaptığı operasonu anı anına ya

şayan ve operasyon olayımkın sonm cezııeı;inde tutuklu/ann baş

lamk/an direnişe katılıp yaklaşık 15 gün sonm ralı/iye olan A.A. 

ile tedavi olmak amacıyla }(lffiğı bir yerrfe kolunda serumla bitkin 

bir halde iken kendisiyle oturup olay hakkırukı söyleştik. 

A.A. başından geçen olaylan bize şöyle anlattı : 

"Ayın 23 'nde, cumartesi , saat 02 .30- 03.00 
sıralarında ani bir arama gerçekleştirmek üzere 
görevliler tarafından haber verildi. Bu nedenle bizi 
hemen havalarıdırmaya çıkardılar. Tümümüz ha
valandırmaya çıktık. Koğuş kapıları kapatıldı. Da
ha doğrusu havalandırma kapıları kapatıldı. O sı
rada büyük bir kalabalıkla , polis, özel-tim; jandar
malar, kazma kürek ellerinde içeri girdiler. Balyoz 

da getirmişlerdi beraberlerinde ... 
"içeri girildikten sonra balyozla başladılar du

varları yıkmaya. "Tünel var, ihbar aldık," diyor
lardı. Her yanı kırıp yıktılar. Tek tek hücrelere gir
diler. Oraları da yıktılar. 

"Aramanın çok ciddi olduğunu farkettikten 
sonra biz, yanımızda taşıdığımız dergileri

dökümanları hemen imha etmeye başladık. Yak
tık . " 

" içerde kırma ve yıkma biçiminde operasyon 
sürerken, ayrıca temsilci üç arkadaşımız bunlar
la birlikte idi. Aramalar sırasında eşyaların fazla 
dağıtılmaması için bu arkadaşlar her ne kadar 
uyarılarda bulundularsa da, kimseye dinleteme

diler. Eşyalar talan edilircesine dağıtıldı. Döşek
ler yırtıldı. Elbiseler sağa sola atıldı. Duvarlara vu
_ruldu . Katiara çıkıldı; her katta hücrelerin duvar
larına kazma ve balyozlarla vurl.!ldu . Kısacası, 
yapmadıkları kalmadı." 

"Durumu bu şekilde gözleyen arkadaşlar ara
sında bir huzursuzluk başladı, atmosfer gergin-
leşti." · 

"Bunun üzerine, sanırım , saat 04.00-05.00 sı
ralarında sorumlu arkadaşımız, cezaevi sa\ıCısıyla 

Kaldığımız yerden onu alıp direk hastahaneye götü
rüp muayene ettirdikten sonra evine götürmeye çalı
şırken bize, "beni SHP'ye götürün, orada tutuklu ai

leleri açlık grevindedir. Ben de orada onlarla birlikte 
açlık grevine başlayacağım ." Saliha anayıısrarı üzeri

ne grevci anaların yanına götürdü k. Ve o andan itiba
ren açlık grevine başladı . 

görüşmek istediğini bildirdi. Görüşmenin amacı; 
kırma ve yıkma ile beraber talana dönüşen ope
rasyonun durdurulmasını istemekti . Her ne ka
dar sa\ıCı cezaevinde bulunuyor idiyse de, gö

rüşme talebi reddedildi . ancak sonraları, yani gö
rüşme isteminden yarım saat kadar sonra ope
rasyon yerine gelen savcıya sorumlu arkadaşı: 
mız operasyonun bu düzeye varan biçiminin dur
durulması nı bizzat kendisinden istediyse de dik
kate alınmadı." 

"Bu tavır, havalarıdırmaya alınmış olan biz tu

tukluları oldukça tedirgin etti . içeride birşeyler olu
yordu. Doğrudan göremedjğimiz için olan bite
ni merak ediyorduk. O sırada pencere önüne ge
len sorumlu arkadaşlarımızdan biri, 'hücreleri 
baştan yukarı, tümünü kırdıklarını' söyledi. Biz o 
zaman bunun nedenini sorduk. Bize verilen ce
vap şu oldu : 'Tünelin olduğuna dair ihbar almı

şız; buluncaya kadar yıkmaya devam edeceğiz." 

"Bu arada epey zaman geçmiş olacak ... . Ya
ni, saat 06.00 sıralarında içeride bulunan polis 
ve jandarmaların dışarı çıkmaları ve bu şekilde 
sürdürülen kırma-yakma-talan operasyonunun 
durdurulması için ilk olarak bir arkadaş 'polis 

dışarı' sloganını attı; ardından biz ve tüm cezae
vi bir ağızdan, "POLiS DlŞARI", "KAHROLSUN 
iŞKENCE", "ÖLÜME KADAR BERABER", 
"ARAMAYA SON" "BIMRE ZORDESTi" biçimin
de sloganlar ardarda patladı." 

"Operasyona bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu, 
Emniyet Genel Müdürü ve yetkili komutanlar ka

tılmışlar, bizzat izliyorlardı. Bu arada polise ait ka
mera ve çekim için gerekli araçların da beraber
lerinde getirmiş olduklarınıda belirtmek gerekir." 

"35. koğuşun hemen bütün hücreleri aranıp 
yıktırıldıktan sonra ve bizim tepkimizin sloganlar 
biçiminde ortaya konulmasından sonra, başta 35. 
koğuş olmak üzere cezaevi bünyesinde bulunan 

bütün koğuşlara saldırıldı. Tek tek koğuşlara gi-
rildi, tehdit ve fiili baskılarla insanlar psikolojik ola-
rak rahatsız edildi . Bununla birlikte arama sıra
sında polis ve jandarmaya nezaret etmekte olan 
3 temsilci arkadaşımız apartapar koğuştan çıka

rılarak 30'uncu koğuşun kör hücrelerine götürü!- .. .!. .. 
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düler. Bu arkadaşlar kör hücrelere götürülürler
ken, gitmemek için elbette direndiler. Buna karşı 
sopa,copve zincir kullanılarak bu arkadaşlar et
kisiz hale getirildi ve yerde sürükleyerek kör hüc
relerin kuytuluklarına atıldı l ar." 

" Bundan hemen sonra 35. koğuşa yapılan 
operasyonun hemen aynısını diğer bütün koğuş
lara uygulamak üzere koğuşu , yani 35. koğuşu 
terkettiler. Aynı talanın o koğuşlarda da yapıldı
ğını söylemekte yarar var." 

"Ne yapmadılar ki? içeride bulunan yiyecek, 
giyecek ve kitaplara kadar,aynı zamanda rafları 
sökerek, dalapiarı devirerek, herşeyi dışarı çıkart
tılar." 

" Bütün koğuşların yıkımvetalan operasyonu 
tamamlandıktan sonra bizi içeri, (yalnız bizi de
ğil bütün cezaevini) koğuşlarımıza aldılar. Koğu
şa girdikten sonra bir subay sorumlumuza dö
nerek, "bütün açıklarınız ortaya çıktı. sizin ama
cınız kaçmak için tünel kazmak ise; bizim de 
amacımız bunu bulmaktır" dedi, sırıtarak. Bütün 
bunlar olup biterken, bölge valisi Hayri Kozakçı
oğlu ve çeşitl i rütbelerdeki komutanlar 35. koğu
şun kapısında durmaktaydılar." 

"Biz kendi koğuşlarımıza alındığımızda 35. ko
ğuşta bulunan tutuklularda gruplar halinde diğer 
koğuşlara dağıtıldı. Yani 35. koğuş tamamen bo
şaltıldı. Aynı şeyi 36. koğuş için de söylemek ge
rekiyor.'' 

"Neyse, meseleni nasıl önemli noktasına ge
lince; bu olaylardan hemen sonra, daha önce 
Şubat ve Mayıs 1988 tarihlerinde kararlı direniş
lerle kazanılmış olan hakların tümünün askıya 
alındığını , bundan böyle cezaevlerinde Bakan
Iıkça yayınlanmış bulunan 1 Ağustos Genelge
si'nin hükümlerinin uygulanacağını söylediler. Ve 
hemen bu genelgenin hukümlerini uygulamak 
üzere, daha önce saat 12.00 -- 01.00'1ere kadar 
açık bulunan alt koğuşlar, o akşam saat 8'de ka
patıldı. Yatakhanelerin kapıları da. Ben şahsen 
bu uygulamayı ilk defa görüyordum. Dolayısıyla 
çok etkilendim ; ağırıma gitti . Sanıyorum her 
kes aynı ruhsal tepkiyi gizlemekteydi, içinde." 

" idarenin polis, jandarma ve özel timle çeşitli 
koğ~şl_ar~ girmeleriyle başlayan protesto, slogan
l~r bıçımınde sabaha dek sürdü. O gece hiç bi
rımız uyumadı k. Herkes bir savaşa gider gibi ha
zırdı." 

"Sabah, aniden görevliler koğuşumuza girdi. 
Ellerinde liste vardı. Okudular. Aramızda bulunan 
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bazı arkadaşların başka cezaevlerine naklede
cekleri için hazır olmalarını istediler. Bu ani nakil 
açık bir sürgündü. Bunu başka şekilde yorum
lamak veya anlamak saflık olur." 

"Tabii, bu nakil başka bir deyişle ani sürgün 
olayına tepki bekleniyordu. Bu nedenle idareci
ler, çeşitli tedbirler almışlardı : ittaiyeciler gelm iş , 
tazyikli su hortumları hazırlanmış, çıkabilecek bir 
harekete karşı, çeşitli önlemler alınmıştı. TC. tari
hinde görülmemiş olan böylesi bir sürgüo olayı 
tepkisiz, sessiz olamazdı elbet. Nitekim kol kola 
kenetlenerek bütün gücümüzle, 'Sürgünlere Son' 
biçiminde sloganlar atmaya, birbirimizi bırakma
maya ve bunun için direnmeye başladık. Biz du
ruma böyle karşı koyunca, idareciler polis ve di
ğer güçlerle beraber, ellerinde bulunan zincir, so
pa ve joplarla rastgele tutukluların suratlarına, be
denlerine vurarak bu kenetlenmeyi kı rmak iste
diler. Ama biz her şeye rağmen birbirimizi bırak-

. mamaya kararlıydık . Onlar da bizim direnme gü
cümüzü kırmak için ellerinden·gelen bütün ça
bayı ortaya koyuyorlardı. Sonuçta bizi dayak ve 
işkence zoruyla yardılar ve koridariara çektiler. iş
kence tam b1r vahşetti . 12 Eylül işkenceleri bile 
bir bakıma bunun yanında az kalıyordu . Tümü
müz kendimizde·n geçineeye kadar ve kanlar için
de yerlere yığ ı lıncaya dekdövüldük. Çoğumuz 
bayıldığımız için etrafta kime ne oluyor ne olmu
yor bilmiyorduk. Hatta böyle durumlarda insan 
kendisinden bile haberdar alamıyor. Ancak ben 
gözlerimi açtığımda koğuştaydım . Herkesin ya
taklara çekilmiş ve yüileri , gözleri kan içinde in
lediklerini gördüm. Herkes işkence görmüştü . 
Fazlasıyla görmüştü .'' 

" Başta 1 Ağustos Genelgesi olmak üzere bu 
son operasyonu protesto etmek için hemen o ak
şamdan açlık grevine başladık. Cezaevinde di
renen arkadaşlar kararlıyd ı lar. Haklarını elde 
edinceye kadar direnecektiler. Bunda ölüm ol
sa bile." 

" Ben şahsen bu aşamada bu onurlu kavga
nın dışında kaldığım için üzülüyorum. Yani tahli
ye olduğuma sevinemiyorum. Çünkü hak kav
gasında bulunmak kadar onurlu bir şey olamaz. 
Yine de her an onlarla birlikte olduğumu düşü
nerek bu onurlu olayın , bu insanlık durumunun 
manevi yanını hissetmeye çalışacağım . Size ve 
derginiz MEDYA'ya çok teşekkür ediyorum. Ça
lışmalarınızı kutluyor, başarılar istiyorum." 
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DEMOKRATiK KAMUOYUNA 

Bizler, değişik cezaevlerinden Ceyhan özel tip 
cezaevine kısa aralıklarla sevk olup gelen siyasi 
tutsaklar olarak hapis içinde hapisle cezalandırı
lıyoruz. Geldiğimiz cezaevlerinden kan ve can 
pahasına elde ettiğimiz kazanımlarımız görmez
likten duymazlıktan gelinerek, yöneticilerce yok 
sayılmak istenmektedir. Yönetmelikler yalnızca 
Adalet Bakanlığı'nca hazırlanıp cezaevlerine gön
derildiği halde, her cezaevi başlıbaşına kendin
ce uygulamalarla, özellikle siyasi tutsaklar karşı
sına konmaktadır. 12 EYlül askeri faşizminin uy
gulamaya koyamadığı askerileştirme ve depoli
zasyon politikası, sivil görünümlü ANAP faşizmin
ce uygulanmak istenmekte, 1 Ağustos genelge
siyle, siyasi tutsaklar, gerek cezaevleri arası sevk
ler ve gerekse cezaevi içi koğuş değişiklikleri ve 
sık sık aramalarlaprovakasyonortamı yaratılmak 
istenmekte ve yaşamımız dayanılmaz boyutlara 
vardınlmak istenmektedir. Ceyhan özel tip ceza
evi idaresi ve Cumhuriyet Savcısı, kısa sürede (6 
günde) 4 kez aramanın tamamen keyfi ve işken
ce amaçlı olduğu için karşı çıktığımızda (zor kul
lanarak) savcı, "ne dersek yapmak zorundası
nız, çıkın diyorsak çıkacaksınız, girin diyorsak gir
mek zorundasınız" diyerek tüzükçülüğün, keyfi
liğin de ötesinde "kraldan çok kralcı" davrana
rak kendince bu vesileyle yükselme hesaplarıy
la uğraşmaktadır. 20, 22 kişilik koğuş yatakhane
lerine TV konularak, akşam 17.30-18.00'den sa
bah 06.00-06.30'a kadar herkesi tıkabasa bir ara
da tutma zorunluluğuyla yaşamamızın bize ait 
olan kesitlerini dahi kontrol altına almaya, disipli
ne etmeye çalışmaktadırlar. Cezaevine dışarıdan 
haftada bir doktor getirtilerek sözüm ona sağlık 
sorunumuz çözülmek istenmektedir. Ziyaretçile
rimizin getirdiği yiyecekler başka cezaevlerinde 
kullandığımız ve birlikte getirdiğimiz elektrik ocak
larımız verilmeyerek, yüzüne bakılmayacak kara
vana ve fahiş fıyatla satılan çaya mecbur edilmek
teyiz. 

Birçok cezaevinde ve geldiğimiz yerlerde 
teyp olduğu halde, burada yalnızca yabancı dil 
için kaset verilmektedir. Çoğumuzun maddi ola
nağı, ailelerimizin ziyaretierimize sıkça gelmesi
ne müsait değildir. Bu nedenle, özellikle uzak zi
yaretçiler için ankesörlü telefon sisteminin alt ya
pısı çalışmaları daha önce başbakaniıkça söz ve
rildiği halde bu konuda hiç bir çalışma yapılma
maktadır. Kısacası biz buradaki siyasi tutsakla-

rın okuması, yazması, çizmesi, hastalanması, ye
mesi, içmesi özetle yaşaması cendere altına alı
narak disipline edilmek gibi ek bir cezayla ceza
landırılmak isteniyoruz. Bu ve benzeri nedenler
den dolayı, 17 Ekim Pazartesi gününden itiba
ren kazanımlarımızdan vazgeı;meyeceğimizi, 

aşağıdaki taleplerimiz kabul edilineeye kadar (ye
niden ölümler pahasına da olsa) süresiz açlık 
grevini sürdüreceğiz, kararlıyız. 

TALEPLERiMiZ 
1- TV' nin yemekhaneye alınması, TV kapa

nıncaya kadar yatakhane ve yemekhanenin 
açık kalması. 

2- Ailelerimizin getireceği ocak, ısıtıcı, çay 
ve şekerin alınması, kantinde çay ve şekerin pi
yasa fiyatıyla satılması. 

3- Ailelerimizin getirecekleri tüm yiyecekle
rin içeri alınması. 

4- Teyp ve kasetierin serbest bırakılması. 
· 5- Sağlık sorunumuz için cezaevinde sürekli 

doktor bulundurulması (diş doktoru da dahil) . 
ilaçlarımızın sürekli yanımızda bulundurulması. 

6- Koğuşlar arası misafirliğin haftada 3 gün 
yapılması. 

7- Bu eylemden dolayı kimseye disiplin ce
zası verilmemesi . 

8- Tutuklu temsilciliğinin kabul edilmesi. 
9- Banyo ve çamaşırhanenin düzenli ve sı

cak suyla yaptırılması. 
10- Kantin eşyalarının çeşitlerinin çoğaltılma

sı, kantin satışlarında %10'dan fazla kar yapıl
maması. 

11- Her öğün iki çeşit yemek çıkarılması ve 
yemekierin kalitelendirilmesi. 

12- Normal ziyaretierin haftada bir yapılma
sı. 

13- Avukatlarla yüz yüze görüşmenin sağlan
ması . 

14- Cezaevleri arası mektuplaşmanın çeşitli 
yollarla engellenmemesi. 

15- Ankesörlü telefon sistemiyle, yakınlarımız-
la görüşme imkanının sağlanması. 

16- Kolonyanın serbest bırakılması. 
17- Para sınırının kaldırılması. 
18- Fotoğraf makinesinin verilmesi. 

PKK, TKP-(ML), PPKK, KUK, TKEP, RIZGARi, 
DHB, DS, Kurtuluş (davasından tutsaklar). 
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FAŞiST KATLiAMLAR 

Resmi-Sivil Faşist terörün bir halkası: 

KANLI MARAŞ_ 
UNUTULMADI 

B undan on yıl önce Maraş'
ta resmi-sivil, faşist güçler 

tarafından önceden hazırlanmış, 
planlı , örgütlü bir katliam ger
çekleştirildi. Katliamın, emper
yalistlerin İMF programlarını da
yattıkları , Türk ve Kürt halkları
nın bilimsel sosyalist temellerde 
örgütlenmelere gittiği , işçi sını

fının işyeri ve fabrikalarda grev
leri yükselttiği , ulusal ve toplum
sal kurtuluş mücadelemizin ye
ni bir ivmeyle yükseldiği bir dö
neme rastlaması anlamlıdır. 

12 Mart döneminden sonra 
ulusal toplumsal muhalefet ya
vaş yavaş toparlanma ya, genişle
meye ve kitleselleşmeye başladı. 
Üniversite gençliğinin ülke ve 
dünya sorunları karşısındaki du
yarlılığının artması , dalgalar ha
linde yayılan grevler , öğretmen
Ierin örgütlenmesi , demokratik 
kurum ve kuruluşlardaki nice! ve 
ni tel yükselişler , iktidarı ve onun 
uluslararası plandaki destekle
yicisi emperyalistleri kaygılandı
rıyordu. Her geçen gün daha da 
endişelenen burjuvazi , bu gidişa
ta " dur " demek, mali ve siyasi 
çıkarlarını güvence altına almak 
durumundaydı. Faşist güçler, 
öncelikle stratejik öneme sahip 
il ve bölgeleri ele geçirmek, sos
yalistlerin yoğun olarak bulun
dukları yerlerden işe başlamak 

istiyorlardı. Başlangıçta İstanbul, 
Ankara ve çevrelerinden başla
mak istediyseler de başaralı ola
ınadılar. Daha 12 Mart dönemi 
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Cihan KONUKLU 

öncesinden silahlandırılarak özel 
komando eğitiminden geçirilen 
MHP ve ÜGD'li faşist çeteler 
1977-78 dönemine gelindiğinde 
devrimci güçlere saldırıp toplu 
katliamlar gerçekleştirecek düze
ye ulaşmışlardı. Sosyalist güçle
re saldırma , püskürtme ve sin
dirmenin önemli ilk halkası ola
rak Maraş görüldü . Maraş ' ın ko
numu böylesi bir provokasyona 
elverişli durumdaydı. Yörede 
Türk-Kürt halklarının bir arada 
bulunduğu , alevi , sunni gibi de
ğişik mezheplerden insanların 

yaşaması , katliamı başlatmak ve 
kamuoyuna değişik biçimlerde 
yansıtmak için gerekli bir zemi
ni oluşturuyordu . Nitekim Ara
lık ayında sivil-resmi faşist çete
ler, önceden tezgahlaınış bulun
dukları oyunları Maraş'ta sahne
ye koymaya başladılar. 19 Ara
lık günü Çiçek Sineması ' na bom
ba atan faşistler, " bu bombayı 
komünistler attı " diyerek faşist 
yandaşlarını kışkırtıp CHP il bi
nasını tahrip ettirdiler . 21 Ara
lık ' ta TÖB-DER üyesi öğretmen
ler , Hacı ÇOLAK ve Mustafa 
YÜZBAŞIOGLU faşistler taram
dan katledildiler. 22 Aralık günü 
katiedilenlerin cenaze törenine 
saldıran faşistler ''Komünistlerin 
ve alevilerin namazı kılınmaz" 
diyerek saldırıya geçip MHP ve 
Üç Hilal işareti bulunmayan ev 
ve işyerierini yakıp yıkınaya baş
ladılar . 

Faşist saldırıların yoğunlaşına-

sı , çocuk, yaşlı , genç demeden 
yüzlerce insanın katledilmesi ve 
sözde olayların kontrol altına 

alınması amacıyla 23-24-25 Ara
lık günleri sokağa çıkma yasağı 
uygulandı. Kente yığdırılan as
kerler de faşist katiliere rahat 
katliam gerçekleştirme ortamı 

hazırlayan resmi bir destek oldu. 
Sıkıyönetim kararından sonra bu 
kez faşist çeteler evlerine kapan
mış savunmasız insanları hedef 
aldılar. Uzun menzilli silahlar
dan, balta, keser, bıçak ve her 
türden aracın kullanıldığı saldı
rılarda sokak ve evierden bir ya
şındaki çocuklardan altmış ya
şındaki ihtiyarlara kadar parça
lanmış cesetlerin toplandığı bur
juva basınına yansıdı. Bütün bu 
vahşetin özellikle askeri önlem
lerin alınıp sokağa çıkma yasak
larının başlatılmasından sonra 
yoğunlaşması ve tam bu esnada 
MHP'nin " anarşi ve terör'ün ön
lenmesi için" sıkıyönetim ilan 
edilmesirıi istemesi, AP lideri De
mirel'in " bana sağcılar, milliyet
çiler cinayet işliyor 

dedirtemezsiniz '' demesi, AP 
milletvekillerinin "savaş hali'
'nin ilan edilmesini istemeleri ve 
sosyal demokrat Ecevit'in de 
bunlara katılarak 26 Aralık ' ta 13 
ili kapsayan sıkıyönetim kararı
nı meclisten çıkarması, 12 Eylül 
askeri darbesinin "meşru " zemi
ninin oluşturulmasından ayrı dü
şünülemez . Özellikle Maraş kat
liamından sonra kamuoyunda 
askeri darbe tartışmalarının baş
laması tesadüfi değildir . Bu tar
tışmalar devrimci hareketlerde 
de yansımasını bulmuş , ama sos
yalistler darbeye hazırlıksız ya
kalanmışlardı . 

Sıkıyönetimin ilan edilmesin
den sonra yapılan ilk işler de
mokratik örgütlenleıneleri ka
patmak, fabrikalardaki grevleri 
ertdeyip engellemek, halkların 
temel demokratik istemlerini 
bastırmak olmuştu . Sıkıyöneti

min ilan edildiği illerin çoğun
lukla Kürt halkının yaşadığı ve 
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FAŞiST KATLiAMLAR 

Maraş'ta faşist vahşet. 

örgütlenmelere gittiği yerler ol
ması da rastlantı değildir. Sıkıyö
netimle birlikte sosyalistlerin ör
gütlendiği stratejik merkezler 
kontrole alınmış, askeri darbey~ 
le dağıtılıp imha edilmelerinde 
zorluk çekilmemiştir. 
Maraş katliamı her ne kadar 

dünya kamuoyuna alevi-sünni 
çatışması şeklinde lanse edilmi~
se de -ki bu çarpıtma, kitle ileti
şim araçlarını ellerinde bulundu
ran ve katHarnın tezgahtanmasın
da rol oynayan güçler tarafından 
yapıldı - bu katliam, temelde 
Kürt ve Türk halklarının yükse
len mücadelesini hedef almış bi
linçli bir programın uygulanan 
bir parçasıydı. Maraş katliamı, 
daha sonraları "kardeş kavgası
na son vermek" gerekçesiyle or
taya çıkan ı2 Eylül askeri-faşist 
rejiminin ideolojik ve maddi te
mellerini hazırlama planının bir 
parçasıdır. Diğer bütün rejimler
de olduğu gibi askeri rejimler de 
"meşru" zeminlerini oluşturmak 

zorundadırlar. Askeri bir rejim 
için meşru zemin, türlü yollarla 
uygulamaya konulan tezgahıan
mış oyunlardan geçer. Maraş 

katliamı, egemen güçlerin ve 
emperyalist işbirlikçilerinin or
ganize edip MHP'li faşist çetele
rin uygulamaya koyduğu bir te
rördü. 
Kuşkusuz böyle bir katHarnda 

Türk ve Kürt halklarının çıkar
maları gereken önemli dersler 
vardır. İşçi sınıfının ekonomik
demokratik haklarını elde etme 
ve genişletme yolunda örgüt
lenmesi ve bu istemlerini iktidar 
mücadelesiyle bağdaştırması 

egemenleri rahatsız etmiştir. Fa
kat, işçi sınıfı örgütlerinin kitle
selleşmeye açık olduğu dönem
lerde, öncü örgütlerin kitleleriy
le somut bağlar kurup onları bi
limsel sosyalist perspektifle yön
lendiremeyişinden kaynaklanan 
bunalımlardan faşist güçler fay
dalanır. Maraş katliamının yaşan

dığı dönemin tarihsel ve toplum-

sal koşullarını gözönünde bulun
durduğumuzda, sosyalist örgüt
lerin kitleselleşmeye açık oldu
ğu bir devreye tanık oluruz. İşçi 
sınıfının ve toplumsal yapının 
diğer katmanlarının sosyalizme 
açık genel hareketliliği sistemli 
örgütlernelere kanalize edileme
di. Var olan örgütlenmeler ken
di ideolojik-politik perspektifle
rini net olarak ortaya koyama
dıklarından ve örgütsel bütün
lüklerini sağlayamadıklarından 
dolayı faşizme karşı ortak plat
formlar oluşturamıyorlardı. İşte 
bütün bu dağınıklık ve bunalım 
ortamından faydalanan sivil
resmi faşist çeteler, ı 977-78 dö
nemine gelindiğinde kitlesel kat
Harnlara giriştiler. 1 Mayıs 

ı977'de DİSK'in Taksim mey
danında düzenlediği mitinge 
karşı girişilen saldırı sonucunda 
38 kişinin ölümü ve yüzlerce ki
şinin yaralanması, ı6 Mart 
1978'de İstanbul Üniversitesi 
önünde devrimci öğrencilere atı
lan bomba sonucunda 7 devrim
cinin öldürülmesi. .. Bu olaylar 
Maraş katliamından bağımsız de
ğillerdir. Bütün bu olayların so
rumluları aynı resmi-sivil faşist 
çevrelerdir . . 

Bu katliamı gerçekleştiren si
vil faşist çeteler, ı 2 Eylül askeri
faşist rejimi ile "resmileşip" mü
kafatlandırılmışlardır. 

Bugün 10. yılını geride bırak
tığımız Maraş katliamı şunu açık

ça göstermiştir ki, tekellerin çı
karları uğruna faşistlerin başvur

mayacağı hiçbir vahşet yoktur. 
Sosyalist güçler açısından da 
bundan çıkarılması gereken zo
runlu der:, , faşist terörü estiren 
resmi-sivil güçlere ve emperya
list işbirlikçilerine karşı her sü
reçte devrimci mücadeleyi yük
seltmek ve bunu ulusal ve top
lumsal kurtuluş mücadelesiyle 
bütünleştirmek olmalıdır. 

"Kanlı Maraş"ın sivil faşist 

katilleri bugün resmileşmişlerse 
bile, yarın halk önünde hesap 
vermekten kurtulama yacaktır. 

o 
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•• • 
10-17 KASIM DUNYA GENÇLIK VE 
ÖGRENCİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ 

K
apitalizm, kendisiyle birlikte 
mezar kazıcısını doğururken, 
bu mezar kazıcı sınıfın en di

namik kesimini oluşturan gençliğe 
de önemli göFevler yüklüyordu. Ka
pitalist sömürünün ortadan kaldırıl
ması mücadelesinde, özellikle genç 
işçiler büyük sorumluluklada karşı 
karşıyaydılar. Sınıfın devrimci dina
mizmini bilimsel sosyalizmle bütün
leştirmede bir köprü misyonunu ta
şıyan genç işçiler, diğer sınıf ve kat
manlardan gençliği de kendi öncü
lüğünde mücadeleye katarak, ulusal 
ve toplumsal kurtuluş mücadeleleri
nin dinamik unsurları olarak ön pla
na çıkmışlardır. 

Tarihsel süreç boyunca, her ülke
nin içinde bulunduğu konum ve 
önündeki durumun niteliğine göre 
gençlik, değişik sınıfsal temellerde 
kendi örgütlülüğünü oluşturmuş ve 
bu örgütlülük içinde kendi mücade
lesini sürdürmüştür. Bu alanda genç
liğin önemi, en somut şekliyle Ekim 
devriminde anlam bulmuştur . Genç 
komünistlerin dinarnizmini devrime 
katan güç olarak gençlik örgütünün 
sosyalist dönüşümdeki rolü, devrim
den sonra da aynı boyutta devam et
miştir. 

Emperyalizmin, daha geniş paz .. r
ları , askeri, ekonomik ve politik ola
rak istila ederek karlarına kirlar kat
ma isteminden kaynaklanan ve mil
yonlarca insanın katledilmesiyle so
nuçlanan I. ve II . emperyalist pay
laşım savaşları sırasında da boygös
teren mücadelelerde gençlik yine ön 
saflarday dı. 
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II. Paylaşım savaşında , faşizme, 

emperyalizme ve sömürgeciliğe kar
şı yiğitçe direnişierin yaratılmasın

da gençliğe büyük görevler düşmüş
tür. Gençliğin bu konumu savaş son
rasında da daha bir ciddiyet ve önem 
kazanarak devam etmiştir. Savaşın 
bitimiyle birlikte, yaralar henüz sa
rılamamışken, 29 Ekim 1945 günü, 
savaş boyunca faşizme karşı müca
delenin önemli dinamiklerinden bi
rini oluşturan, dünyanın dörtbirya
nından milyonlarca genci temsilen 
Londra'da bir gençlik konferansı dü
zenlendi. Değişik sınıf ve katmanlar
dan genç insanların, ilk kez bu bo
yutta gençlik bir katılımla biraraya 
gelişlerini ifade eden konferans, ya
pılan görüşmeler sonucu gençliğin 
uluslararası birlik ve dayanışması 
için anti-faşist , anti-emperyalist ve 
anti-sömürgeci ilkeler temelinde, 
dünya barışı ve ezilen dünya ulusla
rının kendi kaderlerini özgürce ta
yin.hakkı için mücadeleyi programı~ 
na alarak, Dünya Demokratik Genç
lik Federasyonu (DDGF)'nu oluştur
du. 10 Kasım 1945 günü de dünya
nın bu en geniş birleşik gençlik ör
gütü resmen kuruldu . 1946 Ağus
tos 'unda da, emperyalizme, sömür
geciliğe, gericiliğe, faşizme ve ırkçı
lığa karşı barış, demokrasi, özgürlük, 
bağımsızlık ve demokratik eğitim 
belgileriyle, Uluslararası Öğrenci 
Birliği (UÖB) kuruldu . UÖB, 17 Ka
sım 1939'da Çekoslovakya 'nın baş

kenti Prag'da, Hitler faşizmine kar
şı üniversite öğrencilerinin göster
dikleri direnişi, dünya gençliğinin 
faşizme karşı verdiği mücadelenin 

bir halkası olarak değerlendirmiş ve 
bu olayıjan yola çıkarak da 17 Ka
sım'ı Dünya Öğrenci Günü ilan et
mişti. 

DDGF ve UÖB'nin ortaklaşa belir
lemeleri sonucu 10-17 Kasım "Dün
ya Gençlik ve Öğrenci Haftası" ola
rak kutlanmaktadır . 

Savaş sonras·ında belli bir dina
mizm ve perspektif içinde, somut 
hedeflere yönelik olarak oluşturulan 
DDGF ve UÖB'nin bu mücadeleci 
yapısı , bugün kimi çevrelerce içi bo
şaltılarak, kof, sınıfsal bakış açısın
dan uzak bir konumda ele alınmak
tadır. Faşizme , emperyalizme ve sö
mürgeciliğe karşı yükselen direnişin 
biçimlenmesi anlamına gelen bu bir
likl~r, bugün, reformisı çevrelerce, 
üzerine şekillendiği temel ilkeler bir 
yana bırakılarak, soyut , ne olduğu 
belirsiz ve kimler için olduğu net(!) 
olmayan "Barış" , "dostluk" gibi sığ 
ve geri bir zemine kaydırılıiıaktadır . 

Eğer bir gençlik haftası kutlanacak
sa, bunu yaşanan toplumsal süreçten 
soyutlayarak; amorf bir uluslararası 
birlik'e indirgeyerek değil; faşizme, 
ırkçılığa , sömürgeciliğe , emperyaliz
me, işkenceye , her türlü devlet te
rörüne vb. karşı mücadelede ifade-· 
sini bulan daha somut bir yapıda ele 
almak gerekir . Üstelik DDGF ve 
UÖB'nin temel ilkelerini bir yana bı
rakarak barış havarisi kesilme~e, 
özünde bu kavramı anlamsıztaştır

maktır. Çünkü barış mücadelesi , fa·
şizme, emperyalist yağma ve talana, 
sö mür geci işgallere ve her türden 

baskıya karşı insanca bir yaşam için 

.. ./ ... 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



GENÇLiK 

verilen mücadelenin bir parçası o -
larak ele alınmadığı sürece bir anlam 
ifade et meyecektir . 

İşte b~ perspektiften hareketle, 
10-17 Kasıın haftasını da , yaşadığı

mız ulusal ve toplumsal süreçten 
soyutlamadan, geııçlik hareketleri
mizin mücadeleci geleneği üzerinde 
şekillenen bir halka olarak ele alma
nın doğruluğuna inanıyoruz . 

Haftanın kutlanmasına yönelik 
tartışmaların açılmasıyla birlikte, en 
geniş çevreyle ilişkiye geçilerek, yo
ğun bir katılımla kutlanmasının yol
ları arandı. Fakat istenen oranda bir 
katılım sağlanamadı. Kimi çevreler 
olumlu yaklaşmakla birlikte , kendi 
bazı sorunlarından dolayı çalışmala

ra katılamazken, kimileri de başta et
kinliklerin içindeyken , sonradan 
olumlu ya da olumsuz hiç bir açık
lama yapmadan çalışmalarını sür
dürmediler. Ve sonuçta 10-17 Kasım 
haftası boyunca yapılan etkinlikler, 
Medya Güneşi , Güneşe Çağrı , Yeni 
Aşama , Gelenek, Gençlik Dünyası 
dergileri ve bir gençlik çevresinin 
katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Haftanın anlam ve önemiyk, 
I 989'da Pyongyang'da yapılacak 

olan fesrivalle ilgili bilgilerin veril 
diği basın toplantısıyla başlatılan et
kinlikler , çıkarılan bir bültenle de
vam etti. Politik olarak -bizim 
açımızdan- yanlışlık ve olumsuz
luklar içermesi ve sanki bu çalı şma
yı yürüten dergiler, festivale de or
tak bir şekilde , ortak bir delegasyon
la gidecekmiş gibi bir perspektifin 
bültende egemen olması (ELELE 
FESTİVALE türü bilgiler ve ULUSAL 
hazırlık komitesi gibi nitelendirme
ler birer örnektir) nedeniyle , GENÇ 
DA YANIŞMA adıyla yayınlanan bül
tene dergimiz katılmadı. Zaten im
zasız olarak dağıtılan bülten ; tarafı 

mızdan (belirttiğimiz nedenlerden 
dolayı ) dağıtilmayıp ilgili taratlara da 
bu konudaki eleştiri ve kaygılarımız 
iletiJip bültenle bir ilgimizin olma
dığı belirtildi. Diğer dergiler de bü
yük çoğunluğuyla bizleri lıaklı görüp 
kaygılarımızı yerinde buldular. 

Hafta boyunca yapılan diğer bir 
etkinlik de ı 2- ı 3 Kasım günlerinde 
Ortaköy Sanat Merkezi 'ndeki film 
gösterileri , fotoğraf sergis! ve söyle
şilerdi. Fotoğraf sergisinde "Kür
distan Gençliğiyle Dayanışma" 
köşesi açılarak , (;üney Kürdistan 'da
ki katliamların fotoğrafları ve şiirler 

sergilendi. Ayrıca "Özgür bir Filis
tin için" köşesi de, Filistin'in ''Taş
lı devrim"inden kesitler sunuyor
du . "Mandelaya Özgürlük" köşe
si de, bugün zindanlarda onurlarıy
Ia direnen tutsaklara özgürlük istem
leriyle bütünleştirildiği oranda an
lam kazanıyordu . 

Gençlik ve Öğrenci Haftası, 17 
Kasım 'da Şafak sinemasında yapılan 

ve hafta boyunca yapılan etkinlikler 
içinde en anlamlısını ve en güzelini 
ifade eden bir gece ile sona erdi. 
2000 dolayında insanın katılımı ve 
kısa bir açılış konuşmasıyla saat 
19'da başlayan gecede, festivallerle 
ilgili bir slayt gösterisinin ardından 
dergi temsilcilerince yapılan konuşı

malara geçildi. Sırasıyla Gençlik 
Dünyası , Gelenek, Güneşe Çağrı , 

Medya Güneşi , Yeni Aşama temsil
cileriyle bir gençlik çevresini temsi
len Mustafa Dillioğlu birer konuşma 
yaptılar. 

Gecede, dergimiz adına yapılan 
konuşmada , haftanın anlam ve öne
mi ile ilgili yapılan değerlendirme
den sonra , özellikle son 8 yıldır fa
şizmin yoğun saldırıları altında , en 
zor koşullarda mücadelesini sürdür
mek zorunda kalan gençlik hareket
lerimiz açısından bu hafta ve gece
nin daha bir anlam kazandığı ; dün 
Hitler faşizmine karş ı dünya gençli
ğinin gösterdiği yiğitçe direnişin, bu
gün , zindanlarda , fabrikalarda , tar
lalarda . kısaca yaşamın her alanında 
yaratılan direnişlerde ifadesini bul 
duğu dile getirildi. 

Yapılan konuşmada, daha sonra 
ülkemiz gençliğinin tüm ulusal
demokratik hak ve özgürlüklerinden 
yoksun olduğu, anadiliyle eğitim ve 
kültürd gelişimi önündeki tüm en
gellerin kaldırılması mücaddesini 
yüksdtmenin , herkesin omuzların

da duran bir giirev olduğuna dikkat 
çekilerek , ezilen ulusların kendi ka
derlerini tayin hakkının hiçbir güç 
tarafından engellem:meyeceği ger
çekliği bir kez daha gündemleştiril
di. 
Konuşmanın son· bölümünde ise 

kısaca şöyle denildi : "Bugün, ya
şamın her alanında olduğu gibi, 
cezaevlerinde de faşist baskı ve 
zulmün yeni bir halkası olan "1 
Ağustos Genelgesi" ve bir bütün 
olarak yapılan tüm insanlık dışı 
uygulamalara karşı onurlu bir 
direnişler zinciri oluşturulmak-

ta, tutuklu ve hükümlü yakınla
rıyla, ilerici, yurtsever, demok
rat, devrimci kamuoyunllfl aktif 
destek ve mücadeleleri, faşizme 
karşı geniş bir ulusal ve toplum
sal muhalefetin örülmesi yolun
da ileri adımların atılmasını sağ
lamaktadır. Rejim, bu mücadele
ler sonucu köşeye sıkışmakta, 
tedirginleşmekte ve bu da ken
dilerine yaraşır insanlık dışı sal
dırılara girişmelerine yol aç
maktadır. İşte Gençlik ve Öğren
ci Haftası'nı da, ancak cezaevle
rinde yiğitçe direnen yurtsever, 
devrimci, sosyalist arkadaşları
ınızla dayaruşmalarıınızı yoğun

laştırarak daha anlamlı kılabili
riz." 
Konuşma, daha sonra Ortadoğu ' 

daki gelişmeler ve Filistin Gençliğiy
le Güney Kürdistan gençliğinin için
de bulunduğu durumu ele alan de
ğerlendirme ile devam etti. Bölge
mizde hızlı ve yoğun gelişmelerin 
yaşandığı belirtilerek bir yandan 
G.Kürdistan 'daki özgürlük mücade
lesine karşı tüm halkı yoketmeyi he
defleyen kimyasal silah soykırımının 
yaralarının tüm tazeliğini koruduğu , 

bir yandan da sömürgeci Saddam 
diktatörlüğünün eli kanlı faşist katil
lerinin bu vahşetinden dolayı TC 
devletine sığınmak zorunda kalan 
onbinlerce insanımızın , esir kamp
larından bile daha güç yaşam koşul
larının hüküm sürdüğü tecrit kamp
larında içinde bulunduğu durum ve 
siyasal iktidarın utanmaz ikiyüzlülü
ğünün tüm çirkdliğiyle sürdüğü; bu 
çirkef ikiyüzlülüğe karşı mücadele
yi , Güney Kürdistan dağlarında sa
vaşımı devam ettiren genç peşrrıer
gelerle her türlü destek ve dayanış
mamızı yükselterek pekiştirmenin 
hepimizin omuzlarında duran bir gö
rev olduğu dik getirildi. 

Dergimizi temsilen yapılan konuş
ma şu c i.imlelerle noktalandı: 

"Emperyalizme, sömürgeciliğe 
ve faşizme karşı mücadelede 
dünya gençliğinin en geniş daya
nışmasını ifade eden festivalin 
gençlik hareketimiz açısından 
önemi yadsınamaz. Bunu gözö
nünde bulundurarak, Kürt sos
yalist gençliği olarak, 1989'da 
Pyongyang'da yapılacak olan 
1 3. Uluslararası Dünya Gençlik 
ve Öğrenci Festivaline, her ulu-

.. ./... 
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GENÇLiK 

sun kendi bayrağı, kehdi dele
gasyonu ve kendi ülkesini tem
silen, özgür iradeye dayalı ola
rak katılımının sağlanması ve 
10-17 Kasım Gençlik ve Öğren
ci Haftası'nın da bu perspektife 
bağımlılaştırılarak kutlanması

nın daha sağlıklı olacağı inancın
dayız." 

Dergi -temsilcilerinin yaptığı ko
nuşmalardan sonra , semah ekibinin 
bir gösterisi izlendi. Ardından da ge
cenin en coşkulu anı yaşandı. Bu 8 
yılın özlemiydi. Bu, duyguların dü
şüncelerle bütünleşerek coşkuya dö
nüştüğü bir andı. 

Evet, 12 Eylül'den bu yana ilk kez 
bu boyutta, iki Kürt yurtsever ozan 
sahneye çıkarak Kürtçe şarkılar söy
leyip çaldılar. O an sinema salonu 
görülmeye değerdi . Koltuklardan 
kalkarak kolkola girmiş yüzlerce in
san sinema salonunun her tarafında 
halay çekiyor, şarkılara eşlik ediyor
du. Ozan'ın "Mala mın, mala 

edip polat 

di4arba~~ 
qerçeq1 

'Y42..ıSı"-lft .l\bıze5i : 
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mın" sl·skri salondaki nıiithi~ alkı~ 
ve te:i:ahiiratla hiitünk~ince, gece 
Kürt gcnı,;liAiylc dayanışınanın güzel 
bir örneğine sahne oldu; Kürt genç
liği coşkusunu haykırıyordu. Üste
lik şarkılar ardarda gelince insanlar
da, son 8 yıllık aradan sonra, bizden 
şarkıları dinliyor olmanın şaşkınlık, 
özlem ve coşkusu her yönüyle ken
dini belli ediyordu. Salonda yankı
lanan "Malan barkırye", "çi
ya be rf u duman e'·-seslerini "Ca
ne, cane, cane" sesleri izliyordu. 
Orada bulunmayıp o güzelim daki
kaları yaşayamayanların, bu anı ya
şayamadıkları için bir burukluk için
de olacaklarına inanıyoruz. 

İki ozan alkışlar içinde sahneden 
ayrılırken ve daha salonun coşkusu 
sürüyorken, bu kez, Diyarbakır halk 
oyunları ekibi sal;ınedeydi. "Çiya 
berf u duman e'' sesleri daha kulak
lardayken salonda patlayan davul
zurna sesleri, salonu bir dana ayağa 
kaldırdı. Halay bir kez daha kurul-

muştu . İnsanlarımız bir özlemi dile 
getiriyor, kültürüroüzden kesitler 
sunuyordu. Bu coşku, dinleyiciterin 
"Kahroı.uıt sömürgedlik", "Bım
re Saddam Bıji Kurdistan", "Bı
ji peşmerge", "Zindanlar boşal
sın tutsaklara ö:ıgürlük", "Yaşa
sın zindan direnişimiz" sesleriy
le bütünleşince salon inliyordu. 

Gecenin bu en coşkulu dakikala
rından sonra, Günizi, Bengi türkü 
müzik gruplarının parçaları da din
leyicilerin katılımıyla söylendL Mim 
gösterisi ve birkaç sanatçının ayrıca 
söylediği şarkılada saat ll' de gece 
sona erdi. 

Geceye bir çok mesaj da geldi. 
Sağınalcılar Cezaevinde tutuklu bu
lunan Dergimizin sahibi Cemal ÖZ
ÇELİK, Ankara Merkez Kapalı Ceza
evinde tutuklu bıilunan Can GÜLŞE
NOGLU arkadaşlarll1)1Zla, Ceyhan 
Cezaevinde bulunan Mehmet CIB
RAN'ın mesajları da coşkuyla alkış
landı. O 

Yıllardtr gençli~in dilinden düşmeyen (coşkulu gece
lerde bir fişek gibi orta/1~1 aydmlatan) ve giderek ya
zarmm admdan çok ünlenen NATAŞA şiiri de bu ki
tap/s ilkkez gün 1ş1~ma ç1km1ş oluyor. 

Genel DaQıtım: lOPLUM KITABEVI 
Zafer Çarşısı 18 
0641o-' Yenişehir/Ankara 
Telefon: (4)134 25 43 

Di·DA 
DiCLE OACITIM VE PAZARLAMA 

Haftalık ve aylık dergi ve gazetelerin Mardin, 
Diyarbakır, Ş.Urfa, Siirt, Hakkari, G.Antep, Muş 
Bingöl ve Bitlis illeriyle ilçelerine dağıtımı 
gerçekleştirilmektedir. Dağıtım ağımız, en kısa 
zamanda bölgenin diğer bütün il ve ilçelerini 
kapsayacak şekilde genişletilecektir. 

Adres: izzet Paşa Cad. Baki cantürk 
işham Kat: 3 No: 302/B Tel: 21897 
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PEŞMERGELERDEN NOTLAR 

TC devleti topraklarına zorun
lu olarak çekilen Kürt Halkı, 

Baas rejiminin baskıcı taktiğinin 
bir aynısını da, şimdi burada gör
mektedirler. Tecrit kamplarına 
kapatılan yaşlısı, kadını, erkeği 

ve çocuğuyla onbinlerce insanı
mız bir çok güç yaşam koşulu
nun yanısıra, hergun kamplarda 
tezgahianan yeni bir oyuula ve 
bunun sonucunda estirilen terör
le karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu tezgahların ve yaratılan 

olayların amacı açıktır : Huzur
suzluk yaratıp kamp yaşamını çe
kilmez bir hale getirmek; insan
ları bu taktikle usandırıp burala
rı terke zorlamak ... 

Bu sonucu elde etmek için de 
her yola başvuruyor. Son zaman
larda, · bazı kamplarda çıkan
çıkarılan olayların altında işte bu 
gerçek yatıyor. Bu olayların mey
dana geliş şekillerine bakıldığın
da, tüm olayların gelişiminde, 
ortak bir noktanın belirgin bir bi
çimde yukarıdaki mantığı doğru
ladığı kolaylıkla görülecektir. 

ÖTE YANDAN, MARDiN'iN 
SiLOPi KAMPlNDA 

Baas rejimi tarafından gaze
teci olarak gönderilen, Irak 
Gizli Haberalma Örgütü (EM
MA)'ya b~ğlı iki kişi kampta
ki bazı CAHŞ'larla işbirliği yapıp, 
salt huzursuzluk yaratmak için, 
Saddam katilinin resimlerini peş
merge çadıriarına dağıtarak Ba
as rejiminin güçlülüğünü sergile
mek istediler. 

Durumu öğrenen ve durumu 
yaratanları ortaya çıkaran Peş

merge yetkilileri (Serdar), olaya 
el koyarak bu hain işbirlikçileri 
yakalamaya çalışırlarken, daha 
önce bu hareketten haberi olan 
TC görevlileri, peşmergelere mü
dahale edip olayı tümden karış
urarak kamptaki Kürtlerin üzeri
ne ateş açtılar. Başka bir deyişle, 
kamptaki halka karşı silahlı sal
dırıya geçtiler. Burada, bilindiği 
gibi iki peşmerge öldürülmüş, 
beşi de yaralanmıştı. 

Kamuoyu önünde, şu soruyu 
sormak gerekiyor. TC yetkili or-

PEŞMERGE KAMPLARlNDA 
TERÖR ESTiRiLiVOR 

Bir süre önce Yüksekova'nın 

Uzunsırt ve Suüstü tecrit kamp
larında, bir Kürt kadınına, bir TC 
askeri tarafından sarkıntılık edil
di. Asker, bu davranışı yüzünden 
kamptaki peşmergeler tarafından 
dövülerek silahı elinden alındı. 
Daha sonra TC yetkililerine tes
lim edilerek, askerin yaptığı dav
ranış şikayet edildi. Olay, şerefli 
(!)Türk basını tarafından, ''Bun
lara insanlık yaptık, başımıza 

dert aldık'' şeklinde başlıklarla, 
meydana geliş biçimi saptınlarak 
kamüoyuna yansıtıldı. TC'nin 
resmi politikasının sözcülüğü 

misyonunu üstlenmiş olan 
basın, sözbirliği edip, so
nuçta, kamplarda çıkan bu olu
yın sorumluluğunu orada yaşa
yan Kürtlere yükledi; kamuoyu 
kasıtlı olarak yanlış bilgilendiril
di. 

ganları, daha önce, kampa girmiş 
olan Irak Haberalma Örgütü 
ajanlarından haberdar oldukla
rı halde, niçin önlem almadılar? 

Bu sorunun yanıtı da kanımız
ca gayet açıktır: Bugünkü aşama
da, Türk Hükümeti artık kamp
larda önlem alıp peşmerge aile
lerini korumak yerine, neyapıp 
edip, bu mazlum insanları bura
lardan kovma çareleri aramakta
dır. Bu nedenle, Iraklı ajanların 
kampta olay yaratmalarma kasıtlı 
olarak göz yummuştur. Doğrusu

nu söylemek gerekirse, onlardan, 
olumlu yönde daha farklı bir 
yaklaşım beklemek de fazlaca 
safdillik olurdu. 

GELELiM DiYARBAKlR 
TECRiT KAMPlNDAKi OLAYA ... 

Bu kampta tam bir vahşet ya
şatıldı, 7.10.1988 tarihinde. 

Bu kampta, kimi ailelerin 
Irak'a dönmelerini sağlamak için 
çeşitli komplolar düzenlenmek
tedir. Daha önce işbirlikçi olarak 
tanınmış olan bir grubun Irak'a 
dönme girişimi, peşmergelerin 
haklı müdahalesine yol açtı. Peş
mergelerin bu müdahalesine TC 
güçleri silahla karşılık verdiler. 
Silahsız ve savunmasız insanların 
üzerine kurşun yağdıran asker ve 
polisler, üç peşmergeyi yaraladı
lar. Bizzat kendilerinin yarattığı 
zeminde meydana gelen bu olay 
gerekçe gösterilerek, yok yere, 
yüzlerce insan gözaltına alındı , 

sorgulandı. . 
Gözaltına alınan bu insanların 

işkenceden geçirildiği ve peş
mergelerin savaşçı , militan ka
rakterlerinin, bu gibi yıldırma ve 
korkutma metotlarıyla köreltil
mek istendiği ve bu amaçla , dev
let güçlerince taktik bir oyun oy
nandığı bilinmektedir. Ne ki ; bı
rakın yılların verdiği mücadele 
içinde çelikleşmiş peşmergeyi , 

kadın ve çocuklara bile kalsa bu 
oyunların tutmayacağı açıktır. 

Nitekim asker ve polisin silahlı 
saldırısına karşı, kadınlar, yaşlı

lar, kısacası kampta bulunan her
kes, ellerine geçirdikleri taş , so
pa vb. ile karşı koymakta hiç bir 
duraksama göstermemişlerdir; 

gösteremezlerdi de. 
T.C.'nin : Irak sömürgecilerini, 

Kürtler yüzünden küstürmek is
temeyeceği bilinen bir gerçektir. 
Bu bakımdan, çeşitli oyun ve 
provokasyonlarla , kamptaki 
insanlarımıza yönelik daha sis
temli girişimlerde bulunacağına 
muhakkak gözüyle bakılmalıdır. 

12 Eylül faşizmiyle birlikte uy
gulanan baskı, terör ve işkencenin, 
askeri yönetim ve kendisinden 
sonra gelen sivil görüntülü, söz
de parlamaoto'nun denetimini 
elinde bulunduran Özel yöneti
mi, insan hak ve özgürlüklerinin 
ihlali alanında ayyuka çıkan ve 
bu alanda rejimin prestijini dip
ten ~oruğa sarsan tepkileri, az da 

. .. / ... 
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PEŞMERGELERDEN NOTLAR 

olsa ortadan kaldırmak; ayrıca 
25 Eylül referandumunda, 10 
milyona varan Kürd'ün oyunu 
alabilmek için yaptığı hesaplar 
tutmayınca, ~emen çark etmeye 
başladı. Çok kısa bir süre önce, 
hükümetin eski bir bakanı, Mü
kerrem Taşçıoğlu, bu konuda 

''Akşam saat 17.30 sıralarında 
evde oturuyordum, oğlu

mun telaşla içeri girişi beni de te
laşlandırdı. Oğlum bana 'baba 
Peşmergeler kendilerini Dicle 
nehrine atıyorlar.' dediği zaman 
önce şaşırdım. Oturduğum ev 
Dicle nehrine yakın olduğu için 
hemen çıkıp nehre doğru gittim. 
Karanlık olduğu için nehrin or
tasında iki kişinin birbirini çekiş
tirdiğini görebildim. İyicene yan
larına yanaştığımda, heriki kişi
nin de suyun içinde sırılsıklam 
olduklarını gördüm. Peşmerge
lerden biri sürekli olarak kürtçe 
birşeyler söyleyerek kendini su
ya atıyordu. Diğer peşmerge ise 
onu engellemeye çalışıyordu. 

Ben de suya girip, ikimiz, kendi
sini suya atan peşmergeyi zor dı
şarı çıkardık Bu arada intihar et
mek isteyen peşmergeye neden 
böyle bir şey yapıyorsurı diye 
sorduğumda, Bana: 'Benim ço
cuklarım soğuktan ölmek üzere
dir. Çok iyi biliyorum ki küçük 
oğlum az sonra ölecek. Ben ça
resizlik içinde orada oturup 
onun ölümünü seyredemem. Hiç 
olmasa benim yanımda ölmesin. 
Bu böyle giderse hepimiz ölece
ğiz, bu eziyeti çekip ölmektense 
biran önce ölmek en iyisi' dedi." 

Evet, 26.10.1988 tarihinde Di
yarbakır Belediye Meclisi üyele
rinin girişimiyle kanıplardaki 

peşmergelere yardım amacıyla 

bir komitenin oluşması ve bu 
alanda kamuoyu oluşturmak 

amacıyla y.ıpılan basın toplantı

sında söz alan bir vatandaş yuka
rıda aktardığımız olayın şahidi. 

Diyarbakır Peşmerge tecrit ka
mpında meydana gelen olaydan 
hemen sonra kampa giriş ve çı
kışlar yasaklandı. Bu süre içinde 
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baklayı dilinin altından çıkararak 
şöyle dedi: "Bu insanlara kapı
mızı açınakla başımıza bela al
dık". 

Evet, umulan hesap tutmayın
ca, şimdi Kürtleri buradan sür
mek için çeşitli oyunlar, provo
kasyonlar sahneye konulmak is-

'MAMO ME SARE' 
(AMCA ÜŞÜYORUZ) 

kamptan haber alma olanakları 
da ortadan kalktı. Kamp yasağı 
ortadan kalktıktan hemen sonra 
kampa gittiğimizde gerçekten şa
şırdık. Şaşırmamızın nedeni 
kampta kokan ölüm sessizliği, bir 
an bizi de ürküttü. Çiseleyen yağ
mur altında çadıriarına çekilmiş 
peşmergeler, aileleri , çocukları 
çadırlardan kafalarını çıkarıp 

"Ne olursunuz yardımcı olun" 
deriereesine gözlerimizin içine 
bakıyorlardı. Soğuk ve yağmur
dan dolayı içi su birikimileriyle 
dolan çadıriarına çekilenierin dı
şında zorunlu gereksinimlerini 
gidermek için dışarıya çıkmış 

olanlarla konuşmaya çalıştık. 13-
14 yaşlarında yağmur altında iyi
ce ısianmış bir kız çocuğunun ya
nına gidip, önce ismini sorduk." 

- Navi te çiyi (ismin nedir) 
- Navi min GÜLAN'ı (ismim 

Gülan'dır.) 

- Bu yağmur altında neden 
bekliyorsun? 

- Küçük kardeşim hastalandı, 
ona süt alacağım . 

teniyor; yeni taktikler deneniyor. 
Tüm sosylasit v~ ilerici güçle

rin bu konuda duyarlı olmaları 
ve sorumluluklarını ciddi bir bi
çimde yerine getirmeleri gereki
yor. 

D 

-Neden hastalandığını biliyor 
musun? 

- MAMO SARE. EME TEY Jl 
SERMA BIMIRIN. 

Küçük Gülan'ın kardeşi için al
mak istediği sütü ka-ntinden alıp 
kendisini gönderdik. Gönderdik 
ama, günde soğuktan birkaç ço
cuğun öldüğü kampta , Gülan'ın 
kardeşini kurtarma umuduyla al
dığı sütün hiçbir şeye yaramaya
cağı gerçeğinin bizde bile bırak
tığı yürek ezikliğini de yaşadık. 
Peşmerge kızı Gülan'dan ayrı

lıp çadıriara doğru birazcık yürü
dük. İlk anda dikkatlerimizi çe
ken şey her çadırın önÜnde, bir 
iki_ bayan ellerinde birer süpürge, 
durmadan çadırlarda biriken su
ları dı şarı :ıtıyorlar. Kimi çadırlar 

çökmüş durumda. Ve bir çamur 
deryasını andıran kampta şimdi
ye kadar daha farklı sorunlarla 
boğuşan bu insanlar, şimdiyse 
doğayla yaşam mücadelesi veri
yorlar. 

Yaşlıca bir peşmerge anasına 
sorduk: 

- Daha ne kadar dayanabilirsi
niz bu soğuğa karşı? 

.. ./ ... 
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PEŞMERGELERDEN NOTLAR 

- Biz büyükler neyse de, ço
cuklar dayanamaz. Siz gazeteci
siniz,. haberiniz oluyor, burada 
günde birkaç tane çocuk ölüyor. 
Geldiğimizde havalar bu kadar 
soğuk değildi. Daha kış yeni baş
ladı. Bir de Diyarbakır ' ın kışla

rının çok soğuk olduğunu söylü
yorlar. Ama, biz direnmek, da
yanmak zorundayız . Ben, 57 ya
şındayım . Ta çocukluğumdan be

ri bazı zorluklara alıtım. Zaten bi
zim milletimiz hiç rahat yüzü 
görmedi ki . 

- Hiç dağlarda peşmerge olarak 
savaştınız mı? 

- Siz Kürt müsünüz? 

-Elbette Kürdüm, sizinle Kürt-
çe konuşuyorum ya. 

- Bilmem hiçte Kürde benze

miyorsunuz. Gazeteciler genel
likle birkaç dil konuşmasını bilir
ler. Şunun için sordum; Kürtse
niz, Kürt kadınının hiçbir zaman 
erkeğini yanlız bırakmadığını bil
melisiniz. Bu heryerde öyle de
ğildir. Bizim erkeğimiz dağdaysa 

biz de ordayız. Çocuklarım ız ne-

redeyse biz de ordayız . Ya Kürt 

oğlum! 

- İsminiz nedir? 
- Leyla . 
- Leyla Kasım'ı bilirsiniz değil 

mi? 
- Bilmez olur muyuz. O kürt 

kadıninın onurudur. Leyla öldü
rüldüğü (Asılarak) yıl, doğan 

tüm kız çocuklarırun ismini Ley
la koyduk. 

Leyla Ana'dan ayrıldıktan son

ra kamptan görevli bir doktor bu
lup kendisinden kamptaki sağlık 
sorunlarına nasıl çözüm getirdik
lerini öğrenmek istedik. istedik 
ama doktoru bulamadık. Bir işi 
çıktığı için acil olarak gitmiş! 

Kampta yaşam mücadelesi ve
ren Peşmergelerin sorunlarına 

yardımcı olmak için bazı kuru
llışiarın Valiliğe yaptığı başvuru 

(İzin veremeyiz) denilcrek hep 
geri çevrildi. 

Bu çabalarını tüm olumsuzluk
lara karşı yürüten gertk bireyler 
ve gerekse bazı kuruluşlar soru

na acil olarak çözüm hulnük. hiç 

değilse bu kış şartlarında onlara 
giyecek bir takım şeyler ula~tır
mak için çabalarını yoğunlaştır

dılar. Bu alanda oluşan kamuoyu 
boyutlandı durdu . Nihaye t 
26.10.1988 tarihinde Diyarbakır 

Belediyesi Meclis üyelerinden 

bazılarırun girişimiyle bir toplan
tı düzenlendi. Toplantıya katılan 
birey ve kuruluşlar bu alandaki 
düşüncelerini belirttikten sonra, 
bir komisyon oluşturmaya, bu 
komisyonun Diyarbakır Valiliğiy
le görüşüp yardım konusunda 
izin almaya yönelik çaba göste
rileceği belirtildi. 

Bu yardım kampanyası çcrçe· 
vesinde herkes kendi ölçüsünde 
y.ırdıma koşarak soruna hiç ol· 
masa biraz katkıda bulundu. 
Kamplardaki sorunun yardım 

kampanyalarıyla çözüleıncyece · 

ği gerçeği kendisini dayattığında 

başka alternatifler bulmak, barın · 

ma için konut ~orununu çözmek 
gerektiği gcn;cği kamuoyu gün· 
demini oluşturdu. 

ULUSLARARASI KAMUOYU VE HABER 
AJANSLARINA 

H
erşeyden önce sorunumuzla 
ilgilendiğiniz ve ona öncelik 

verdiğiniz için , adıma ve tüm 
mazlum halkımız adına saygı ve 
teşekkürlerimi bildirmeyi bir 
borç bilirim. 

Burada bir takım sorunlarımı

zı size açıklamak istiyorum . Dik
kate almanız umudiylc. 

1- Son günlerde, onbinlerce 
Kürd 'ün yersiz kalmaları , kamp

lara dağılmaları ve yardımsız kal
maları karşısında gösterilen ilgi 
ve alakalarda azalma görülmüş
tür. 

2- Zalim Saddam'ın yapmış ol
duğu katliamları ve üzerimizde 
kullandığı kimyevi silahları ince
lemek üzere gönderilen Kızılhaç 

örgütünün raporları neticesi ne
deniyle, Saddam' ı yaptıklarından 

dolayı cezalandıracağız diyen ba-

zı çevreler şimdi nerededirler. 

3- Türk tarafının son zaman
larda bize karşı takınmış olduğu 
düşmanca tavırları , şu şekilde sı

ralayabilirim: 

a- Kampı yöneten polis, asker, 
özellikle istihbarat (Mit) deman
larının bize karşı tavırları; adeta 
kişinin babasının katili ile yap
mak istediği muameleden farklı 
değildir. 

Özellikle Yüksekova kampın
da baskı ve komplolar daha 
katmerlicedir. Bundan bir süre 
önce 12 kişiyi yakalayıp götür
meleri üzerine uzun bir süre geç
mesine rağmen, bu arkadaşları
mızda bir haber alamıyoruz . Ay

nı şekildeki uygulamalara Silopi 
Kampındaki arkadaşlarımız da 
maruz kalmaktadırlar. 

b- Az y:.ırdım ediliyor. Sağlık YI 

beslenme son dcreec kötüdü~ 
Buraya geldiğimizden beri ; diye 
bilirim ki , sıcak yemek hiç veril 

mcdi . 3-.f kişiye bir somun ek 
mek n:riliyor. 

c- Mülteciler kandırılaral 

Irak 'a gönderilmek istcnmektc 
dir. Örneğin bundan bir hafta ön 
ce polis ve askerlerden bir guru1 
kampa gelerek Kızılhaç güvence 
si altında lf'.ık 'a dönmek isteyen 
ler gelsin isimlerini yazdırsın d 
di , bu işin iç yüzünü bilmeyeı 
bazı . kimseler kanıp isimlerio 
yazdırdılar. Bundan iki gün son 
ra kızılhaç örgütü olaydan so 
rumlu olmadığını açıkladı. 

Saygılarımla . 

Yüksekova Kampındı 

bir peşmer~ 
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Dergimiz muhabiri Ahmed CEMAL Irak Kürdistan Cephesi 
Yürütme Komitesiyle görüştü. 

Irak Kürdistan Cephesi: 

"VE MÜCADELE 
ZAFERE DEK ARALIKSIZ 
SÜRECEKTiR'' 
1 rak-İran savaşının ateşkesle 

sonuçlanmasının hemen ar
dından, tüm dünya , kanlı 

Saddam rejiminin, Irak Kürdista
nı halkına karşı kimyasal bomba
lar, u-çaklar ve diğer ağır silahlar
la geçrekleştirdiği vahşi saldırıla

ra tanık oldu. Aslında rejim, kim
yasal silahlarla, Kürt halkını yo
ketmeye yönelik saldırısını geç
tiğimiz Şubat ayında baş latmıştı. 
Bu dönemdeki saldırılar, daha 
çok Süleymaniye, Hewler, Ker
kük ve diğer şehirlerde meyda
na gelen Soran bölgesine yöne
likti . Saddam, saldırıyı başlatır
ken "Üzeri nde tek bir Kürd'ü da
hi yaşamda bırakmamak pahası
na bile olsa, Kürdistan'da ege
menliğimi sürdüreceğim" demiş

ti. Gerçekten de bu vahşi aç~kla

masına u ygun olarak davrandı. 
17-18 Mart ' ta Halepçe'yi yerle bir 
etti. "Enfal" • adını verdiği sal
dırıda, askerlerine, ele geçirdik
leri her şeyin ganimet olarak 
kendilerine verileceğini belirte
rek , Kürdistan' ın kimi bölgeleri
nt yağmalattı. Erkekleri , yaşlı ka
dınları ve çocukları öldürterek, 
genç kızları Basra Körfezi ülke
lerinde Arap şeyhlerine cariye 
olarak sattırdı. Bu dönemde, söz 
konusu Soran bölgesinde tamı-

IEDYA GÜNEŞi /28 

tarnma 3200 köy yerle bir edil
di. Halktan kimisi öldürüldü , ki
misi güneyin Arap bölgelerine, 
ya da içteki toplama kamplarına 
sürgün edildi. Kurtulabilenler 
İran Kürdistan ' ına sığınmak zo
runda kaldılar. 

O dönemde Irak-İran sava:ı ı 
sürdüğünden , dünya kamtioyu 
büyük Halepçe katliamından öte
sini pek i:ıitemedi . 

Ate:ıkesin hemen ardından 

Saddam diktatörlüğü bu sefer 
Bahdinan bölgesine saldırdı. 

Kimyasal ve Bi yolojik silahlar da 
kullanarak , bülgeyi imha ve sür
gün yoluyla topyekün boşaltma 
eylemine girişti. Köyleri , tarlala
rı , bağ ve bahçeleri napalın bom
balarıyla yaktı. Binlerce. insan 
katledildi ; onbinlercesi muhasa
ra edilerek güneye sürüldü ; on
binlercesi de TC ve İr.ın devlet sı
nırlarına sağınmak zorunda kal
dı. İlk belirlemelere göre 447 
köy yerle bir edildi. Biiyleçe 
dünya, 2000 yılı eş iğine ayak 
basmakta olduğumuz bir diinem
de, en büyük vahşetlerden biri
ne daha tanık oldu . 

Bu saldırı karşısında , lr.ık Kür
distan ' ı halkı ve ulusal kurtuluş 
savaşı ağır bir yara aldı. Savaşım 
yeni bir darboğazdan geçmek zo-

runda kaldı. Çelişkilerle dolu sü
recin yeni bir dönemi açılmış bu
lunuyor. Irak Kürdistanı halkının 
önderleri , ulusal kurtuluş güÇle
ri , bu dönemi nasıl değerlendi
riyorlar; bu günkü ve gelecekte
ki savaşımiarına yaklaşınaları ne
lerdir? Bu tür soruların yanıtını 
bulmak elbette hayati bir önem
dedir. Böylesi bir inançla, Med
ya Güneş i için , Merkez karargah
larında , Irak Kürdistan Cephesi
nin Yürütme Komitesi üyeleriy
le gürüştük ; kendilerine bazı so
rular yönelttik. Yürütme Komi
tesi adına verilen yanıtları , aşa

ğıda, siz değerli okuyucularımı

za sunuyoruz: 
MG: Irak-İran savaşının dur

masını nasıl değerlendiriyorsu

nuz; ateşkesin Irak Kürdistanı 
üzerindeki etkileri nelerdir? 

IKC: Irak ile İran arasında 
ateşkes sağlanmasını olumlu ve 
yerinde bir durum olarak değer
lendiriyoruz. Irak Kürdistan Cep
hesi Siyasi Konseyi, yaptığı her 
iki toplantıda da , Saddam rejimi 

.. ./.. . 
• "Enfal" bılındiği gibi Ku r'an'da yer alıyor. Bu· 

na göre Hz.Muhammed'e savaşları ndan bi rin· 
de inen bu ayet. savaşçılarının savaşta ele ge
çıreceklerı her şeye sahip ,_ıabıleceklerı hük· 
m ünü ıçeriyordu. Saddam. Kürdistan'a düzen· 
lediği imha ve talan savaşında buna atıha bu· 
l unmuştur. 
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RÖPORTAJ 

tarafından İran'a karşı başlatılan 
ve sekiz yıl boyunca her iki ül
keye birçok maddi - manevi za
rarlar veren bu tahripkar savaşın 
durmasını ısrarla savundu. 

İrak-İran savaşı,. Kürdistan 
kurtuluş hareketine, Irak yurtse
ver . mücadelesine büyük bir za
rar verdi. Kürdistan devriminin 
sesi, savaşın gürültüsü içinde işi
tilmiyordu. Emperyalizmin ve 
gericiliğin kurum ve kuruluşları , 
kürtlerin tüm mücadelesini sava
şın bir ürünü, onun bir parçası 
olarak gösteriyorlardı. 

Savaşın durdurulması, her ba
kımdan Irak ile İran halklarının 
çıkadarıyla çakışan ve bir süre
dir tüm Irak demokratik kamu
oyunun sloganı haline gelen bir 
iştir. 

Irak Kürdistan Cephesi, ateşke
sin, Irak ile İran arasındaki sava
şın tamamen ortadan kaldırılma
sı ile sonuçlanması, bölgeye ger
çek bit barışın egemen olması , 
halklarının geleceklerini özgür
ce belirlemeleri ve ulusal ege
menliklerini korumaları koşu
luyla, birbirlerinin iç işlerine ka
rışmadan, çelişkilerini barışçıl 
bir biçimde görüşmeler yoluyla 
çözümlemeleri için çaba sarfedi
yor. 

Irak Kürdistanı devrimi, ve 
Irak muhalefet güçlerinin dev
rimci mücadelesi, hiç bir zaman 
Irak-İran savaşının bir parçası ol
madı. Devrimimiz ve direnişimiz 
Irak-İran savaşından önce başla
dı. Halkımız , bu günkü diktatör
lük rejimini yıkıp demokratik bir 
koalisyon hükümetini iş başına 
getirinceye dek de rejime karşı si
lahlı mücadeleyi sürdürmeye ka
rarlıdır. Saddam'ın diktatörlük 
rejiminin, savaşın sona erdirilme
sinden, halkımızın devrim ve di
renişini ve ulusal kurtuluş müca
delesini ezmek, kökünden kurut
mak için yararlanma yolunda bü
yük çaba sarfettiği açıktır. Bu ne
denle, halkımızın yararına olum
lu bir adım olan, savaşın sona er
dirilmesinden, rejimin, halkımı-

zın devrim ve direnişini ezmek 
için yararlanmasına fırsat verme
mek, tüm ilerici parti, örgüt ve ki
şilerin görevidir. Irak Kürdistan 
Cephesi olarak, ne Saddam reji
minin, ne de başka güçlerin hal
kımızın davasını yok etmeye, 
mücadele ve direnişini ortadan 
kaldırmaya gücünün yetmeyece
ğine olan inancımız tamdır. 

Savaşın durdurulmasının yara
n şuradadır ki; artık halkımızın 
devrimine İran-Irak savaşının bir 
parçası gibi bakılmıyor. Kürdis
tan peşmergeleri, Kürt sorunu
nun barışçıl ve adil çözümü için 
uygun olan tüm mücadele biçim
lerini kullanarak, yeni bir yön
temle, devrimci mücadele bayra
ğını rejime karşı yükseltiyorlar. 

MG: İran-Irak savaşının dur
masıyla, Irak ordusu Kürdistan'a 
karşı geniş ve vahşi bir saldırıya 
geçti. Bu saldırının devrim üze
rindeki etkisi nedir, askeri, siya
si ve sosyal alanda ne gibi sonuç
lar doğurdu? Saldırı karşısında 
peşmergelerin tutumu nedir? 

IKG: Doğrudur. Söylediği
niz gibi, Irak ordu güçleri tüm 
ağır ve kimyasal silahlarla Kür
distan' ın kurtarılmış bölgelerine 
saldırdı. Bundan önce de rejimin 
saldırıları oldukça yoğundu. Ör
neğin Sergelu, Bergelu, Yağsama, 
Karadağ, tüm Germiyan, Şıwan 
Hoşnaweti, Xwakurk ve diğer 
yerlere yapılan saldırılar bu gün
kü saldırılardan daha hafif değil
di. Hem kimyasal silah kullanıl
dı, hem d.e katliam ve viranlaş
tırma ... Tüm bunlar İran-Irak sa
vaşının sürdüğü dönemde oldu. 
Fakat savaşın durmasından son
ra gerçekleştirilen saldırıda iki 
olgu açıktır: Birincisi; savaşın 
durmuş olması nedeniyle, Irak 
rejimi, Dıhok, Zaho, Amediya, 
Şey han, Akre ve Mergesor bölge
leri üzerine daha fazla bir askeri 
güç saldırtma olanağı buldu. 
İkincisi; savaşın durması bir yan
dan direnişin sesini, diğer yan
dan rejimin Kürtleri yok etmek 
için yaptığı saldırı ve zorbalığın 

dış kamuoyuna ulaşmasına ola
nak verdi. Oysa savaş zamanın
da halkımızın tl). Ücadelesinin se
si boğulmuş, savaşın gürültüsü 
onu bastırmıştı . 

Halkı göç ettirmek ve peşmer
geleri onbinlerce nüfusun deste
ğinden yoksun; dağlık bölgede 
mahsur bırakmak için Kürdis
tan'da yüzlerce köy yerle bir edil
di. 

Açıktır ki, son saldırının peş
merge güçleri üzerinde büyük 
olumsuz etkisi oldu . Kimi kurta
rılmış alanlar ve sürekli üsler eli
mizden çıktı. Bınıa karşın Faşist 
hükümetin güçlerine büyük za
yiatlar verdirildL Yüzlercesi öl
dürüldü. Oldukça büyük miktar
da silah ve malzeme ya yakıldı, 
ya da peşmergenin eline geçti. 

Son büyük saldırı , daha çok 
partizan savaşının yeni biçimle
rine yönelmemizi sağlayarak dik
tatörlük rejiminin askeri yöntem
lerle sorunu çözebileceği umu
dunun hayal olduğunu gösterdi. 

Söz konusu saldırı, her ne ka
dar siyasi, askeri, toplumsal ve 
diğer alanlarda; örneğin yüzler
ce vatandaşın şehit edilmesi, on
larca köy ya da peşmerge üssü
nün yakılıp yıkılması , kimyasal 
silah zoruyla çoğu Kürdistan bö
lelerinin boşaltılması , kurtarılmış 
alanlarda siyasal eyleriılerin basın 
yayın ve propaganda faaliyetleri
nin oldukça kısıtlanması ve ben
zeri alanlarda halkımıza ve onun 
evlatları olan peşmergelere bü
yük zarar verdiyse de, aynı za
manda Kürdistan'da kimyasal si
lahların kullanılmasını, TC dev
leti, İr ·n devleti ve diğer devlet
lerde Kürt mültecilerinin artma
sına karşı Arap ve dünya kamuo
yunun hoşnutsuzluk ve kızgınlı
ğının mayalanmasına yol açtı. 
Olumsuz ekonomik, toplumsal, 
siyasal, askersel ve kültürel etki
leri Bağdat cellatlarının rejimine 
daha büyük zorluklar yaratıyor. 
Bütün bu etkiler, siyasi olarak 
Kürt sorununu eskiye nazaran 
daha çok dünyaya tanıtıyor. 

.. ./ ... 
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İnancımız o ki , Bağdat rejimi 

bu saldırıyla planladığı amaçları

nı tümüyle gerçekleştiremedi. 

Günden güne dünyanın dört bir 

yanından Bağdat'ın savaş yanlısı 

yöneticilerine suçlayıcı bakışlar 

yönetiyor. Uluslararası kuruluş ve 

örgütler Kürt halkıyla dayanışma 

gösteriyor. Kimyasal silahların 

kullanılmasına ve Kürtleri imha

ya yönelik şövenist savaşa karşı 

seslerini yükseltiyorlar. 
Bu saldırı karşısında peşmer

gelerin durumuna gelince: Deni

lebilir ki , Irak Kürdistan Cephe

si'nin kahraman peşmergeleri bü

yük bir yiğitlikle savaşarak saldı

rıya karşı direndiler. Rejim güç

lerine büyük bir zarar ve zayiat 

verdirdiler. Elbette bu savaşlarda 

da' değerli kurbanlar verildi. 

Açıktır ki , peşmerge güçlerinin 

Kürdistan'ın şu veya bu bölgele

rinden geri çekilmesi ve vahşi 

kimyasal bombardıman ile bü

yük ordu güçlerinin ağır saldırı

sı karşısında kurtanımıŞ bazı böl

geleri boşaltması peşmergelerin 

yenildiği ya da kınldığı anlamı

na gelmez. Bazı bölgelerde peş

mergelere dayatılan cephe savaş
larında , bir devlet de ancak böy

le savaşabilirdi. Peşmerge, parti

zan savaşı esasları üzerinde her 

bölgeye uygun, yöntem, güç ve 

taktiklerle silahlı mücadelesini 

sürdürüyor. Ve mücadele zafere 

dek aralıksız sürecektir. 
MG: Halen İrak ile İran dev

letleri savaşın sona erdirilmesi 

konusunda görüşmeler yapıyor

lar. Görüşmeler acaba erken so

nuçlanır mı , eğer anlaşmaya va

rılırsa söz konusu devletlerin 

Kürt sorunu karşısındaki tutum

ları ne olur? Böylesi bir durum
da, Kürdistan kurtuluş hareketi 

için silahlı mücadele olanakları 

kalır mı? İran ile Irak arasında ba

rış anlaşmasının imzatanmasın

dan sonra sizce Kürdistan devri

mi nasıl bir aşamaya gelir, müca

delenin niteliği ne olur? 
IKC: Bir Kürt ata sözü var 

" Roj a çe, dı sıbere Xwiyaye" 

(Mehtaplı gece akşamdan bel

lidir) diye. Irak ile İran dev
letleri heyetlerinin Peres de Cu

ellar başkanlığında Cenevre'de 

başlayan görüşmelerin daha ba
şında, erken bir anlaşmanın öy

le kolay kolay gerçekleşmeyece

ği ortaya çıktı. Çünkü sorun ve 

anlaşmazlıklar oldukça çok ve 

karmaşıktır. Buna rağmen, hep 

denildiği gibi yıllarca sürecek gö

rüşmeler bir günlük savaştan da

ha yeğdir. Sorunuzun diğer yanı

na gelince, yani her iki devlet an

laşırlarsa Kürt sorununa karşı du

rumları ne olur? Kanımızca bu 

sorunun söz konusu iki devlete 

yöneltilmesi gerekir. Biz halkımı
zın adil davasını, söz konusu iki 

devlet arasındaki savaşın bir paı:

çası olarak görmüyoruz. Biz, hal

kımızın ctavasına adil ve barışçıl 

bir çözüm bulamayan bir barışın, 

bölgede hiç bir etkinliğinin ola

mayacağına inanıyoruz . 

Irak ile İran arasında barışın 

imzalanmasından sonra, Kürdis

tan devrimi yeni bir aşamaya gi

recek. Nasıl ki bu güne kadar pek 

çok aşamadan geçtiyse... Bu 

alanda şuna inanıyoruz ki; Kürt 

halkının Irak muhalefet güçleriy

le dünyanın tüm demokrat ve 

haksever güçlerinin dayanışma

sıyla koşullara uygun yeni müca

dele yöntemleriyle mücadelesini 

sürdürecektir. Bu mücadele Irak 

ve İran savaşının sona ermesi ne

deniyle artık dünyada yankısını 

buluyor: Mücadele yöntemleri de 

sadece silabii partizan savaşı ol
mayacak, tüm fırsat ve olanaklar 

değerlendirilerek savaşımın tüm 

diğer tüm biçimleri de yürürlü

ğe konulacak. 
Açıktır ki, bizzat dikkatörlük 

rejiminin kendisi, bizi ve Irak'ın 

diğer muhalefet güçlerini silahlı 

mücadele seçeneğine zorladı. 

Çünkü demokratik haklar alarun

da hiç bir çıkış yolu bırakmadı. 

Eğer öyle olmasa, Kürt halkı hiç 

bir zaman savaş vt> kan dökme 

hayranlık ve deliliğine kapılma

mıştır. Tam tersine, silah zoru ve 

silahlı rtıücadele ile varlığına adil 

yasal haklarına sahip çıkmaya 

mecbur edilmiştir. 
MG: Irak'ın ve Güney Kür

distan'ın devrim açısından bu 

günkü koşulları nasıldır, ayru ko

nuda dünyanın ve bölgenin du

rumunu nasıl değerlendiriyorsu

nuz? 
IKC: Kürt halkının silahlı 

mücadeleye başvurması, başka 

seçeneği olmadığındandır. Çün

kü Bağdat hükümetinin şovenist 

diktatörlük poitikası, böylesi bir 

yolu Kürt halkına dayattı. Biz, 

bundan önce, hep Kürt halkının. 

adil ulusal haklarırun barışçıl yol
lardan kabul edilmesini istedik, 

bundan sonra da ayru istemde ıs

rarlı olacağız . 

Her ne kadar Bağdat rejimi dü

zenbazlıkla devrimcilik gösterisi 

yapıyorsa da, gerçekte, ekono

mik, politik, kültürel ve diğer 

tüm alanlarda karşı devrimci bir 

, politika izliyor. Kürt halkının 

adil çıkar ve istemleri alanında 

zaten tümüyle şövenist, savaşçı 
ve diktatörce bir yolu önüne koy

m~ş. 

Rejimin düzenbaziıkiarı her 

alanda boy vermiş, ateş ve demi

rin zoruyla hükmediliyor. Halk 

kitleleri artık bu koşullara daya

namıyor, böylesi bir yaşama ta

hammül etmiyor. Rejimin de söz 

konusu yöntem ve politikalarla 

ebediyyen hükmetmesi mümkün 

değildir. Irak halk kitleleri her 

bakımdan bezmiş durumdadır

lar. Bu nedenle, Irak'taki koşul

ların devrim için oldukça elveriş
li olduğu söylenebilir. Aksi du

rumda, rejimin bu günkü politi

kadan vazgeçerek halkın demok

ratik haklarını tanıması, siyasal 

tutuklu ve hükümlüleri serbest 

bırakması, ayrıca Kürt sorununa 

barışçıl bir çözüm için adım at

ması , Kürdistan köylerini yeni

den bayındır hale getirmesi, ha

inlerin ve Kürt halkının hakları
m satanların aracılığıyla ateş, de

mir ve kimyasal silah zoruyla de

ğil, Kürt halkının temsilcileri ara-
.. ./ ... 
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cılığıyla çabalara girişınesi gere-
kir. · 

Kanımızca, Kürt halkını imha
ya yönelen şöven savaştan el çe
kilerek, barışçıl ve demokratik 
yollardan Kürt sorununa çözüm 
bulunması için, uluslararası ve 
bölge koşulları elverişlidir. Aksi 
halde de, halkımız zaten haklı 
devrim kavgasına sarılmış, bunu 
sürdürüyor, sesi günden güne 
bölgede ve uluslararası alanda 
daha fazla yankı buluyor, dost ve 
taraftarı artıyor. 

MG: Irak Kürdistan Cephe
si'nin durumu nedir, hangi aşa
madadır, geleceğini nasıl görü
yorsunuz? 

IKC: Irak Kürdistan Cephe
si'nin durumu, günden güne iyi
ye gidiyor. Bu alanda yürütme 
komitesi, propaganda bürosu, iç 
ve dış temsilcilik ve komiteleri ve 
benzeri organ ve kuruluşları faa
liyete başlıyorlar. Bu günlerde 
cephe yayın organının ilk sayısı 
olan "Bereyi Kürdistan" (Kürdis
tan Cephesi)nin Eylül sayısı, 

Kürtçe olarak okuyucuların eli
ne ulaştı. Siyasi konsey (önder
lik), aktif faaliyet halindedir. Bu 
güne kadar iki (son ölarak üç) 
toplantı yaptı. Biri Kürdistan'da, 
diğeri yurtQışında olmak üzere, 
iki heyet oluşturulmuş ve faaliye
te başlamışlardı. Uluslararası ku-

rum ve kuruluşlara, devlet baş
k;ınlarına, Birleşmiş Milletler'e 
pek çok yazılı başvuruda bulu
nuldu. Bu durum rejimin yönelt
tiği kimyasal silahlar altında Kür
distan'ın içine girdiği ağır koşul
ları açığa çıkarmış, halkımızın 

mücadelesi ile dayanışmayı, Bağ
dat'ın faşist rejimine karşı öfke 
ve hoşnutsuzluğu yükseltmiştir. 

Kürdistan Cephemizin her al
tı partisi, üye, dost ve halk kitle
lerimiz zorlu mücadele safların
da günden güne birbirlerine da
ha yaklaşıyor, ortak mücadele 
alanında kardeşlik ve yoldaşlık 
bağları pekişiyor. Buna rağmen, 
Kürdistan Cephesinin daha kuru
luş aşamasının başlangıcında ol
duğuna inanıyoruz. Dört gözle 
beklediğimiz aydınlık ve müref
feh gelecek için, pekişme, güç
leome ve çelikleşme yolunda 
zorlu ve büyük bir zaman, çaba 
ve emeğe gereksinmemiz olduğu 
yadsınamaz. Kürt ve tüm Irak 
halklarının bu büyük kazanımı
nın geleceğine değer veriyoruz. 
Ve önemli bir rol oynayacağına 
inanıyoruz. Özellikle Bağdat dik
tatörlük rejimine muhalif, en ge
niş güçleri içine alacak ve Kür
distan Cephemizin de ülkenin 
geleceğinde aktif rol alacağı Irak 
çapında demokratik bir cephe
nin kurulmasında da rolü olaca-

ğı yadsınamaz. Bu nedenle, Kürt 
kurtuluş hareketinin günümüz
deki en uygun önderilği olan 
Kürdistan Cephesini, ülkemizde 
geçici ve bu günkü aşamaya öz
gü bir cephe olarak değil, hem 
bu günün hem de geleceğin ger
çek değerli, elverişli, ve yolu 
üzerindeki tüm engelleri aşabile
cek bir önderliği olarak görüyor, 
bunun için çaba sarfediyoruz. 

MG: Kürdistan Kurtuluş Ha
reketi (TEVGER)'in kuruluşunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

IKC: Bizler, Irak' Kürdistan'· 
ının yurtsever, ulusal ve demok
rasi yanlısı güçleri olarak Irak 
Kürdistan Cephesi saflarında bir
leştiğimize, gücümüzü yetenek 
ve doğru yolumuzu, örgütlerimi
zin birliğinde gördüğümüze gö
re, açıktır ki Kürdistan'ın her par
çasındaki tüm parti ve örgütlerin 
birliğinden ancak sevinç duyarız. 

Umudumuz o ki, "TEVGER", 
bu gün, içinde barındırdığı güç
lerle kalmasın, daha da genişle
yerek Kürt halkinın mücadele
sinde etkin olarak rol alsın . 

"TEVGER"e kutlamalarımızı 

iletmekle memnunluk duyuyo
ruz. Önüne koyduğu hedeflerde 
başanya ulaşmasını diliyoruz. 

o 
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MEDYA GUNEŞI ILE 
DAYANIŞMALAR SÜRÜYOR 

M
edya Güneşi üzerindeki baskılar ve arkadaşımız Cemal ÖZÇELiK'in 
hapis cezasına çarptırılarak tutuklanması yurt içinde ve metropoller
de olduğu gibi, yurtdışında da yoğun bir tepkiyle karşılandı. 

Cemal ÖZÇELiK' ın tutuklanmasından sonra, yurt dışında bulunan okuyu
cular"ımız ve yurtsever insanlarımız Almanya, isveç ve Danimarka'da Medya 
Güneşi ile Dayanışma Komiteleri oluşturdular .ve hemen çalışmalara giriştiler. 
Ayrıca ingiltere'de bir imza kampanyası başlatıldı. 

isveç'te bulunan Medya Güneşi ile Dayanışma Komitesi uluslararası Af ör
gütü nezdinde girişimde bulunarak olayın kınanmasını ve Cemal ÖZÇELiK'
in salıverilmesi amacıyla çaba sartetmesini istediler. 

Yine aynı komite, basına ve kamuoyuna iletmek amacıyla isveç'te bir bildi
ri yayınlayarak Cemal ÖZÇELiK'le dayanışma çağrısında bulundu. 

istanbul DGM'sinin kararını protesto etmek amacıyla Almanya'da başlatı
lan kampanyada da, TC Cumhurbaşkanı, Başkan, Adalet ve içişleri bakanla

. rıtıa yüzlerce mektup yollandı. Yeşiller Partisi başkanı, Christina Kurella, Mirc
hael (Eyalet milletvekilleri), Avrupa'daki Kürdistan'lı Öğrenci ve Gençler Birli
ği (UKSYE), Avrupa'daki Kürdistanlı Öğrenciler Derneği , PAC. (Şili) , AZARiA 
(Güney Afrika), Alman Korninisı Partisi (DKP), Filistinli Demokrat Gençler 
(DDJ), Jürgn Bursk (Alman SDP eski Lübeck milletvekili), CUT (Şili), Iraklı Öğ
renciler Derneği (ViS), AllAN, ALMAN Sosyal Demokrat Partisi Hamburg 
Örgütü, işkenceye ve Takibata Uğrayanları Destekleme Cemiyeti, Dr.MIÇHA
EL KLEMPERER ve Dr. Med Karl Heinz Roth'un imzasını taşıyan ortak bir metin 
de Türkiye Cumhurbaşkanı , Başbakan, Adalet Bakanı ve içişleri Bakanı'na 
gönderildi. 

Ortak metinde şu görüşlere yer verildi: "Medya Güneşi sorumlu yazı iş
leri müdürü Cemal ÖZÇELiK'in dergide çıkan yazılarda Kürt kelimesi 
geçtiği için 3,5 yıl cezaya çarptırılmasıın şiddetle protesto ediyoruz. 

Gerek Medya Güneşi sorumlu yazı işleri müdürü gerekse diğer sos
yalist dergilerin sorumluianna yönelik baskılar ve dergi toplatma uy
gulamaları ülkenizde basın özgürlüğü olmadığını göstermektedir. 

Cemal ÖZÇELiK derhal serbest bırakılmalıdır! 
Tutuklu ve hükümlü tüm gazeteci ve politik mahkumlar serbest bı· 

rakılmalıdır! 

Medya Güneşi ve diğer yayınlara yönelik baskılar son bulmalıdır! 
Basın özgürlüğü tanınmalıdır!" 

Yurtdışında bu vb. birçok çalışmanın yanısı ra bir çok yurtsever çevre de 
dayanışma mesajları ve açıklamalarda bulundular; yayınlarında soruna ge
niş yer verdiler. 

Avrupa'da işçi Gerçeği, Devrimci Çizgi, Denge Komkar, Bıngeh , Heviya Gel, 
Mücadele Bayrağı, işçi Gerçeği ve Rastiya Kürdistan imzalı dayanışma me· 
sajında şöyle deniliyordu: "Derginizin sahibi ve yazı işleri -müdürü Ce
mal ÖZÇELiK'in istanbul DGM tarafından üçbuçuk yıl hapis cezasına 
çarptırıldığnı üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mahkemenin bu kara
rı Türkiye'deki iktidarın ve hukuk sisteminin ne denli anti-demokratik 
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olduğunu yansıtan bir aynadır. 
Medya Güneşi üzerindeki baskıları kınar dayanışma aneiKielriimi:ri 

nar çalışmalarınılda başarılar dileriz." 
Ster, Jin ve Hevgırtına Gel (Suriye Kürtleri Halkın Birliği Partisi 

mitesi Yayın Organı) dergileri de gönderdikleri ortak mesajda 
rindeki baskılar ve Cemal ÖZÇELiK'in hapis cezasına r:ırr)tı rıırn :ı cı. , 
edip , dayanışma içinde olduklarını belirtiyorlar. Rızgari r:ır:ırıır ı ıı:ırh 
ıen mesajda da arkadaşımızın tutuklanması şiddetle protesto 
dışında Armanc gazetesi redaksiyonu ile Peşeng Bo Şoreş ıt:jucıll:iılinnı ı 

na gönderilen mesajlarda da dergimizle dayanışma içinde 
ym Ala Rızgari ve Yekitiya Sosyalist de dayanışmalarını bildiren 
telerimiz arasındalar. Komkar, gönderdiği mesajla, yazı işleri 
zün tutuklanmasını ve dergimiz üzerindeki baskıları kınadığını 
vanışmalarını bildirdiler. 

Medya Güneşi ile dayanışma ve Cemal ÖZÇELiK'in serbest mr:ıkılm!~c::ı 
doğrultusunda sürdürülen kampanyalar için en anlamlı bir 1 
Kasım'da isveç'te yapılan Medya Güneşi ile Dayanışma Gecesi 

MEDYA GÜNEŞi'YLE DAYANIŞMA GECESi 
COŞKUW GEÇTi 

13 Kasım günü Stocholm'un Medborgarhuoset salonu, içerik mı,ımırııı:ın 
yeni ve değişik bir kültür ve dayanışma gecesine sahne oluyordu. 
!onun alt ve üst katlarını dolduran kalabalık izleyici kitlesi Medya 
dayanışma gecesine coşkuyla katılmışlardı. Yer bulamayan 
salon koridorlarında geceyi ayakta izlemek zorunda kalmıştı. 

Salon duvarları Medya Güneşi'yle ilgili afiş ve flamalarla ~···~'''nrı..::_.: 
nenin duvarına kırmızı-beyaz-yeşil bez üzerinde büyük sarı pu 
olarak "piştgi~j bi Medya Güneşi re" (Medya Güneşi 'yle ı:ıv:ı ını« rrı~l 

lıydı. Sahneye bakan duvarda ise "Medya Güneşi ,.u,.ı•uıuııııııı•w 
asılıydı. Şıvan ve Gülistan' ın Medya Güneşi'ne armağan ettikleri 
ri. salonun diğer duvarlarında hemen göze çarpıyordu. 

Gülistan, Prof. Dr_ Şa/aro X.Mihoyan ve Şıvan gece kulUimk 
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Şıvan bütün iıJeyici kitlesini coşturdu. 

Gece Kürt milli marşı "Ey Raqip"le başladı. Ve hemen akabınae perde 
arkasında Kürt dil, tarih araştırmacısı ve şair Malmisanij, güzel ve etkileyici 
bir şiir okudu. - Medya Güneşı ' yle Dayanışma Komitesi - adına 
yapılan konuşmada Kürt basınının dünü ve bugünü üzerinde duruldu. 12 Ey· 
lül'den 8 yıl sonra Kürtler tarafından çıkarılan ve çıkmasıyla birlikte sürekli bir 
maskıya maruz kalan Medya Güneşi Dergisi çalışanlarıyla dayanışmanın ge
rekliliğine değinildi. Konuşmacı , Medya Güneşi sahibi ve eski yazıişleri mü
dürü Cemal Özçelik'in 3,5 yıl cezaya çarptırılmasına gerekçe gösterilen, ünlü 
Kürt şairi Abdullah P8şev' in "Zafer" adlı şiirini okuyarak konuşmasını tamam
ladı. 

Gecenin .kültür programı zengin, izleyicileri memnun idi. 12 Eylül öncesi 
Türkiye'de çıkan Kürt dergilerinin kapak resimleri slaytlarla gösteriliyar ve açık
layıcı bilgiler veriliyordu. iki bölümde gösterilen slayt programının ikinci bölü
münde ise Kürt ulusal kurtuluş hareketine önderlik eden şahsiyetlerin resim
leri perdeye getiriliyordu. Medya Güneşi üzerindeki baskılar anlatılırken de, 
Medya Güneşi dergisinin çıkan bütün sayıları ekranda gösteriliyordu. Slayt 
programı, arka kapağında Cemal Özçelik'in resmi ve "Medya Güneşi sus
tıırulamaz", "Cemal Özçelik serbest bırakılsın" şiarlarının bulunduğu 
Medya Güneşi sayısının perdede gösterilmesi ve Cemal Özçelik'le dayanış
ma çağrısının yinelenmesiyle son buldu. 

Gecede hazır bulunan S. Birliği Ermenistan Cumhuriyeti Bilimler Akademi
sinde Kürt tarih bölümü başkanı Prof.DlŞakiro Xudo Mihoyan da bir konuş
ma yaptı. izleyiciler tarafından ilgiyle izlenen konuşmasında Prof.Mihoyan, 
S. Birliği ' nde yaşayan Kürtlerin yaşamlarını ve Kürt tarihi, dili ve kültürü üzein
de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Medya Güneşi çalışanlarını kul-

~ıva n ve Gütistan, dinleyiciler/e çok sıcak · bir diyalog kurdular. 

ladığını belirterek zorlu uğraşlarında başarılar diledi. 
koma Farqin müzik ekibi Kulilk'le birlikte geceyi zenginleşiirirken Koma Di

lan ve Koma Govend falklor ekipleri davul-zurna eşliğinde Kürdistan'ın çeşitli 
yörelerine ait oyunlarıyla geceye renk kattılar. 

Gecede kounan "Yarın çocuklar senin için de uçurtma uçuracaklar" 
adlı şiir izleyicileri oldkça duygulandırdı ve bazı izleyicilerin gözyaşlarını tuta
madıkları görüldü. Çünkü bu şiir, 12 Eylül zulmünden kaçan ve sınırı kayıkla 
geçen bir ailenin Zerdeşt adlı 5 aylık bebeğinin şehit düşmesini konu alıyor
du. 

Gecenin assolisileri Şıvan ve Gülistan, adeta gecenin bütün yükünü omuz
lamışlardı. Bu iki rakipsiz Kürt müziği sanatçısı salonu dolduran kitleyi saat
lerce coşturdular. Belki de Şıvan Şıvan olalı bu kadar coşmamış ve bu kadar 
çok türküyü bir gecede söylememişti; bu izleyicilerin genel kanısıydı. Ger
çekten de Kürt halkının yetiştirdiği bu büyük yetenek, tamburunun tellerini 
ustaca kullanıyor ve vücudunun hareketliliği tamburun tellerine eşlik ediyor
du; gür ve güzel sesi salonun duvarlarını çınlatıyordu . 

Gece, Şıvan ve Gülistan'ın beraber sövlediqi ve izleyicilerin eşlik ettiği "Ey 
Raqip" marşıyla sona eriyordu. 

Dayanışma gecesi "Ey Raqib" Marşıyla sona erdi. 

Kısacası gece, görkemli, coşkulu ve oldukça organizeli geçmişti. Medya 
Güneşi yazıişleri müdürü Yakup Karademir'in geceye önderdiği başarı me
sajı geceye güç kalmıştı. Ama en büyük güç, geceye katılan yurtsever insan
Iarimızla birlikte Kürt siyasi partileri, demokratik örgütleri ve basının temsilci
lerinin, mesajlarıyla Medya Güneşi'nin yanında olduklarını belirtmeleriydi. 

Geceye mesaj gönderenler şunlardı : Serhad Dicle (PPKK Genel Sekrete
ri), Alman Yeşiller Partisi, Kristine Cocilik (Almanya Yeşiller Partisi millet
vekili), PKK Avrupa Komitesi, TKSP isveç Komitesi, KUK-SE isveç Ör· 
gütü, KDHP-isveç Örgütü, Suriye Kürtleri Halkın Birliği Partisi Avrupa 
örgütü, KOP-iran Almanya Sempatizanları, TEYGER isveç Komitesi, 
KOMKAR·MYK, KOMKAR-isveç, KOMKAR·Danimarka Danimarka Kürdis
tan Dayanışma Komitesi, Türkiye ve T.Kürdistanı Politik Tutuklularıyla 
Dayanışma Komitesi-Almanya, isveç Kürdistan Federasyonu Başkanı 
Keya izol, YKDK, Norveç Demokratik işçi Derneği, Kürdistan Doktor· 
lar Derneği-isveç, Kürdistan Dayanışma Komitesi-Hamburg, Danimar· 
ka Medya Güneşiyle Dayanışma Komitesi, NSiBiN Kültür Komitesi, 
UKSYE, Peşeng dergisi redaksiyonu, Armanc gazetesi redaksiyonu, 
Roja Nu dergisi, Yekitiya Sosyalist dergisi. Berbang dergisi, Emeğin 
Bayrağı dergisi isveç temsilciliği, isveç' Güneşe Çağn okuyucuları. 
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DOGU KÜRDiSTAN'DA 
SiYASi MÜCADELENiN 
TARiHSEL GELiŞiMi 

B ölgemizin en eski yerleşik halkalarından 
biri olan Kürdistan halkı , kendi kaderini 

özgürce tayin etmedikçe Ortadoğu ' da adil 

e kalıcı bir barışın sağlanamayacağını , İran ve Irak 

trasında BM'nin girişimleri sonucu sağlanan ateş

ces ve sonrasındaki gelişmeler bir kez daha göster

H. İran ve Irak sömürgecilerinin yıllardır 

>irbirlerine karşı kullanmaya çalıştıkları Kürdistan 

orununda ne denli samimi oldukları , görüşme ma

alarma getirdikleri konulardan rahatlıkla anlaşı

ıyor. diğer temel konularda anlaştıkları takdirde , 

naluru amaç~ar için Kürt hareketlerine verilen 

'destek"krin çekileceği artık bir sır değil. Sava

ın, iki s·ömürgeci devlet açısından "adil" bir bi

·imde sona erdirilmesi durumunda bile, Doğu ve 

rıüney Kürdistan'da yaşayan Kürt halkı için , düş-

an saldırılarının sürmesinden , hatta tırmanmasın

lan öte bir gelişme ufukta görünmüyor. Gerici 

addam rejiminin bütün uluslararası anlaşmaları 

yaklar altına . alarak kimyasal silahlarla Güney Kür

listan'daki "kurtarılmış bölgeler"e saldırarak 

eni katliamlara girişmesi , yüzbinlerce Kürdün i -
n ve TC. devlet sınırlarına sığınması ; DoğuKür

listan'da partizan savaşına karşı , Humeyni reji

inin , yeni kanlı saldırı hazırlıkları içinde olması , 

ran ve Irak sömürgecilerinin anlaşmalarıyla bölge

e adil bir barışın gelmeyeceğinin bazı gösterge
:ridir . 

Hiç kuşkusuz , yaklaşık bir milyo n i nsa nın canı 

mal olan İran-Irak savaş ınlll sona erdirilmesi, çe
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şitlinedenlerle artık devrimci ve yurtseverlerin de 

uzun ve kısa eriınli amaçlarına varmak için pek kul

lanmadıkları , fakat buna karşılık emperyalizmin ve 

i şbirlikçisi hülge gericiliğinin -savaş kimi zaman 

emperyalizmin ve bölge gericiliğinin çıkarlarını teh

dit eden gelişmeler güsterse de- işine yarayan hak

sız bir savaşın sonuçlanması anlamında baş lıbaşı

na hir olumluluk olacaktır. Ne var ki , her iki par

çadaki Kürt halkı , bu olumluluğu daha ağır hir fa

turayla ödeme tehlikesiyle karşı karşı)·adır. Kürdis

tan ulusal demokratik güçlerinin kararlılığı ve Kürt 

halkının uluslararası dost ve müttefiklerinin aktif 

destek ve dayanışmasıyla sömürgecilerin umutları 

kursaklarında hırakılabilir. Daha şimdiden Güney 

Kürdistan ulusal demokratik muhalefetinin , kim

yasal silahların da kullanıldığı saldırılardan sonra 

yaşanan paniği büyük oranda aşarak karşı saldırı

lara geçmesini , hatta bazı yörelerde Irak ordusuna 

büyük darbeler vurmasını, gelecekte mücadelenin 

sürdürülmesi açısından birer işaret olmalarını di

lemek , sanırım her Kürt yurtseverinin gönülden 

paylaşacağı bir yaklaşımdır. 

Kürdistan halkının, son ateşkes'ten sonra karşı 

karşıya kaldığı tehlikelerin ilk olmadıkları ve ön

lemler alınmazsa son da olmayacakları , bu yazımın 

konusu olan özgürlük ve bağımsızlık tutkusu yüz

yıllara sığmayan , direnen Kürdistan halkının yaşa

dığı toprakların hir parçası olan Doğu Kürdistan 

(İran Kürdi!'ttanı)'daki siyasi mücadelenin tarihsel 

gdişim süreci tk güstermektedir. 
.. ./... 
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DOGU KÜRDiSTAN DOSYASI 

Günümüzde, sömürgeci İran devletinin egemen
liğinde ola11 Kürdistan parçasında, tarihsel gelişim 
sürecinde meydana gelen savaş ve anlaşmalarda ol
sun, Kürt halkının sömürgecilerin baskı ve zulmü
ne karşı gerçekleştirdiği direniş ve ayaklanmalarda 
olsun, Kürdistan sorunu, sürekli· olarak Kürdistan 
topraklarını egemenlikleri altında bulunduran dev
letler ve onların uluslararası dostları tarafından, 
Kürt halkının gerçek sorunlarıyla alakah olmayan 
çelişki ve çatışmaların çözümünde bir "koz" ola
rak kullanılmak istenmiştir. Sömürgeciler, salt sa
tıştığı devleti alt etmek veya daha fazla taviz kopar
mak için, bazen Kürt aşiretlerine göstermelik 
''hak''lar veriyordu. Ancak sürekli gözettikleri bir 
durum vardı. O da, her ne pahasına olursa olsun. 
Kürt aşiretlerinin birliğinin önüne geçmekti. Tarihte 
yüzlerce Kürt beyliği ve prensliği ortaya çıktı, ama 
çoğunlukla birbirleriyle rekabet içinde oldular. Aşi
ret reisleri, kendi bencil çıkarlarını. ön plana çıka
rarak, mezhep ayrılıklarının körüklenmesine alet 
olarak, dar görüştülükleri nedeniyle sömürgecile
rin vaatlerine kanarak sömürgeciler arası çelişkiler
den yararlanıp bir Kürdistan devleti oluşturmak ye
rine, özünde hiç bır zaman Kürt halkının dostu ol
mayan güçlere bel bağladılar. Doğu Kürdistan'da sö
mürgeci boyunduruğun günümüze kadar sürmesi, 
sadece aşiret reisieri ve diğer feodal ve dinsel ön
derlerin hatalarıyla açıklanamaz, fakat bu tür hata 
ve yanılgıların, bazı dönemlerde görülen işbirlikçi 
ve ihanetçi tutumların rolü, "başka çareleri 
yoktu" deniterek de küçümsenemez. Bazı aşiret 
reisieri ve diğer önderlerin süre~e denk düşen mü
cadele anlayışları ise, sömürgeci boyunduruğu kır
maya yetmemiştir. Bu konuda ön plana çıkarılması 
gereken, önderleri tarafından bazen sömürgeci le
rin safında diğerine karşı savaşttiarsa da, kendi hak
larına kavuşma inancı istismar edilse de, ezilen Kürt 
ulusunun tükenmek bilmeyen özgürlük ve bağım
sızlık sevdasıdır. Eğer sömürgeciler tüm imha po
litikalarına rağmen mücadeleyi durduramamışsa, 
bunun temel nedeni, Kürt ulusunun yüzyıllara sığ
mayan bu sevdasıdır. 

İran'ın egemenliğindeki Kürdistan parçasının sı
nırları, 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin antlaş
masına kadar Roma, Bizans, Selçuklu, Moğal, Sa
sani, Akkoyunlu, Osmanlı Arap ve Fars toprakla
rında egemenlik kuran güçlerin yenilgi ve başarı
larına göre değişti. Kasr-ı Şirin antiaşmasından bu 
yana da çeşitli görüşmelere konu olan İran Kürdis
tanı sınırları düzeltmeler dışında değişmedi. 

Onlarca direniş ve ayaklanmanın yanında, 1946 
yılında Kürdistan tarihinde önemli bir dönüm nok
tası, Kürdistan Demokratik Cumhuriyetine sahne 
ohn Doğu Kürdistan, Şahlığın, bütün ezilen halk
ların da katılımıyla verilen mücadele sonucunda 

devrilmesiyle de ulusal de:mokratik mücadelenin si
lah elde sürdürüldüğü biı- alan oldu. Ulusal müca
dele, bugün partizan sava~a biçiminde sürüyor. Do
ğu Kürdistan'da 1983 yıılından bu yana, anti
sovyetik bir yapısı olan İr:m Komünist Partisinin 
Kürdistan seksiyonu olarak varlığını sürdüren Ko
meta dışında, İran Kürdistaırı Demokrat Partisi ve 
Şeyh İzzeddin Hüseyni öncterliğindeki bir grup 
mevcuttur. (I) En etkin güç İKDP'dirve Kürdistan'da 
yaygın bir örgütlenmeye sahiptir. 

Kürdistan genelinde olduğn gibi Doğu Kürdis
tan'da da ulusal demokratik muhalefet, çağdaş te
mellerde bir örgütlülük yarata.mamanın sancısını 
çekiyor. Kürt· ulusal demokratıik güçlerinin en sı
radan demokratik haklarını bıile gerektiğinde, -
resimleri uluslararası yarışma,Iarda birincilikler 
kazanan- katliamlara başvurmaktan çekinmeyen 
İran sömürgecilerine karşı çağdaş bir ulusal kurtu
luşcu örgütlenme ve buna uygun stratejik perspek
tifler konulamazsa, uluslararası dost ve müttefik
ler doğru tespit edilemezse, Kürt ulusunun ulusal 
ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin başanya ulaş
tırılamayacağı konusunda , aşağıda genel hatlarıy
la ele almaya çalıştığım D. Kürdistan'daki siyasi mü
cadelenin tarihsel gelişim süreci sanırım bir göster
ge olacaktır. 

ÇALDlRAN SAVAŞINDAN 
SADABAT PAKTINA 

Milattan önce 612 yılmda, son Kürt İmpar.ıtor
luğunun, Perslerin de aralarında bulunduğu bölge 
devletleri tarafından yıktimasından sonra , günü
müzde Kürdistan olarak adlandırılan topraklar ve 
bir çok devlet arasında cl değiştirdi. Zaman zaman 
Arap, Fars, Moğol \T Osmanlı istilalarına karşı di
renen Kürtler, kendi aralarında birlik olıışturama
dıkları için sonuçta başanya ulaşamadılar. İslamlı
ğın yayılışı döneminde Arap istilacılarına karşı di
renen Kürtler, İslamlığı kabul ertikten sonra bile, 
875 'deki zenci kölelerin isyanında olduğu gibi bir 
çok isyana katıldılar. Kürt kökenli Şahankara Ha
nedanı (II.yüzyıl), Büyük Loristan atabekleri olan 
Hazaraspi Hanedam (I 148-13.19), Eyyübi Haneda
nı (ll69-1250) ve daha bir çok hanedan, çeşitli bey
likler kurdular. Ne var ki, "böl ve yöııet" politi-

.. .1 ... 
(1) Yedi mılyona varan nüfusuyla Doğu Kürdıstan'da üç temel güç var. için· 

de aşiret reıslerı . mülk sahipleri dahil Kürt toplumunun hemen her sınıf 
ve tabakasından unsurları barındıran KOP yurtsever bir zemindedir ve 
sosyalist bir parti olmadı~ını açıkça söylüyor. Fakat içinde sosyalist un· 
surları da barındırmaktadır. 1969 yılında kurulan Komeli\ 1983'te ÜG grup
la birleşip kurdu~u i ran Komünist Partisi adl ı antisavyelik partiden sonra 
iKP'nin Kürdistan koluna dönüştü. Türnüy!e bir Kürdistanlı örgüt olmak
tan çok iranlı örgüt sayılabilir. "Özerk" bir örgütlenme ne kadar 
" ba~ımsız" bir örgütlenme ise Komela da o oranda "ba~ımsız" bir ör· 
güttür. Suni dini lider Şeyh izzedin Hüseyni önderli~inde küçük bır g•up 
da bazı bölgelerde örgütlüdür ve etkınlı~i ölçüsünde mücadele etmek
tedir. Doıju Kürdistan'da bilimsel sosyalist bir örgüt veya grup yok. 
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DOGU KÜRDiSTAN DOSYASI 

kaları nedeniyle Kürtlük, beylik ve prenslikterin sı
nırlarını aşamadı. Sonradan görülebileceği gibi, bu 
durum 19, yüzyıla, hatta 20. yüzyılın başına kadar 
sürüp gitti. Osmanlılada birlikte Kürt topraklarının 
egemeni olan Akkoyunlular da, benzerleri gibi Kür
distan'da böl ve yönet politikalarını uyguladılar; 
1500'lere kadar ayakta kalan Akkoyunlular, Kürt
lere yönelik politikalarıyla Moğolları bile geride bı
raktılar.(2) 

Akkoyunlu Devletini 1502'de yıkarak Safevi dev
letini kuran, kısa sürede sınırlarını Azerbeycan'dan 
Irak'a, Diyarbakır'a kadar genişleten Şah İsmail dö
neminde de Kürtler üzerindeki yoğun baskılar sür
dü. Şii mezhebini kullanarak Osmanlı İmparator
luğu'nun içlerine kadar kışkırtmalara girişen Şah 
İsmail' in, Hoy kentinde huzuruna çıkan onbir Kürt 
temsileiyi hapse atıp, Kürt beyliklerinin başına ken
di adamlarını tayin etmesi gibi tutumlarını iyi de
ğerlendiren Osmanlı padişahları, Akkoyunluların 
divan katiplerinden olup Çalduran savaşından ön
ce Osmanlıların hizmetine girmiş idris-i Bitlisi'nin 
yardımlarıyla İran kuvvetlerini birçok yerlerde ye
nilgiye uğrattılar. Şah İsmail'in, 1515'lerde, güney
den Diyarbakır'ın, kuzeyden Kemah, Erzincan ve 
Bayburt'un sınır sınır teşkil ettiği İran devlet top
raklarını, 1517'de Erzurum, Van ve Musul sınır şe
ridine kadar kaybetmesinde, işbirlikçi İdris-i Bitli
si'nin rolü büyük olmuştur. 'Kürt aşiretlerinin yar
dımlarıyla Osmanlıların kazandıkları başarılardan 

sonra, aşiretleri Osmanlı tarafına çekmede belirle
yici rol oynayan idris-i Bitlisi ödüllendirildi; yir
mibeş Kürt beyine "eski tertipleri üzere yerle
rini idare etmek" üzere beratlar gönderildi.(3) 
Şah İsmail'in 1524 yıllarında ölmesinden sonra ye
rine geçen büyük oğlu Tahmasb Han döneminde 
de Kürt aşiret reisierinden bazıları İran ve Osman
lılar arasında yalpalayıp durdular. Yavuz Sultan Se
lim zamanında, idris-i Bitlisi'nin çabalarıyla Os
manlı hakimiyetini tanıyan Bitlis hanlarından Şe
ref Han, 1532'de İran tarafına geçtikten sonra, Os
ınanlılar yine o dönemde İran'dan Osmanlılara sı
ğınan Olama Paşayı Bitlise gönderdiler. ŞerefHan'ın 
İran kuvvetleriyle Bitlise gelmesi üzerineOlama Pa
şa çekilmek zorunda kaldı. Bu olayı bahane ede
rek İran'a savaş açan Osmanlıların başkomutan ta
yin ettikleri İbrahim Paşa savaş meydanına gelme
den O lama Paşa, Şeref Han' ı yenilgiye uğratarak ba
şını kesip İbrahim Paşa'ya gönderdi. (21 EKim 1533) 
Şeref Han'ın oğlu Şemseddin, etrafına topladığı bir 
güçle Osmanlılara karşı koymaya çalıştıysa da ba-

(2) B.Nikitin, Kürtler-vıit 2, Ö.Yolu 1978, s.?-18 
(3) i. Hakkı Uzunçarşılı , Osmanlı Tarihi , cilt 2 , TIK Y. , 4. baskı S.273-276; Ni

kitin , age, s. 19 
Akkoyunlu hükümdan Uzun Hasan ve oğlu Yakup Şah zamanında Di
van katipli()i yapmış ve Yakup Şah'ın adamlarından Kadı isa'nın hima

{eSinde yetişen idrisi Bitlisi, Kadı isa' nın ölümünden sonra istanbul'a ge
lerek Sultan II.Beyazıd'ın emriyle Farsça Heşt Bıhışt isimli bir tarih kitabı 
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K RO N OL OJ i (1608-1988) 
1608: Amirhan Bradost önderliğinde Dımdım kalesi isyanı. 
1639: Kasr-i Şirin anlaşmasıyla Kürdistan'ın ikiye bölünmesi. 
1818-1820-1822: iranyönetimine karşı bir çok Kürt isyanı. 
1825: Kürtlerin bir iran kelisini ele geçirmeleri. 
1826-1839: M.Muhammed isyanının Azerbeycan'a kadar ya
yılması. 

1816-1839: M.Muhammed isyanının Azerba;çan'a kadar ya-. 
yı lması. 

1843-1846: Bedirhan Bey'in isyanının Mahabad ve Urrni-
~ye~~~- 1 
1880: Ş.Ubeydullah isyanı'nın D.Kürdistan'da başlaması. 
1905: Sakız, Mahabad ve Kırmanşah'ta Kadı Fettah isyanı. 
1912-1913: Hay'da Gihandın adında bir örgütün kurulması. 
1914: Simko'nun Rusya'ya karşı ayaklanması. 
192D-1925: Simko' nun U rm iye gölünün batısındaki tüm böl
geyi alması. 
1920: Xudo adında bir çoban önderliğinde Serwan ve Qo
çan' da isyan. 
1923: Lor Kürtlerinin isyanı. 
1926: Rewanser'de Serdar ReŞit önderliğinde ayaklanma. 
1926-1928: Bir dizi yerel ayaklanma. 
1928: Mangaran'da Mele Xelile Gramer önderliğinde ayak
lanma. 
1930: Simko'nun Sina'da kalleşçe öldürülmesi. 
193D-1931: Mako'da Gelali Kürtlerinin Ferzende önderliğinde 
ayaklanması. 

1931: Cafer Sultan önderliğinde ayaklanma. 
1934-1935: Serdeşt'te ayaklanma. 
1930-1937: Mukriyan'da siyasi bir örgütün faaliyet göster
mesi. 
1934-35: Mehemedi adında bir grubun Mahabad'da kül
türel çalışmalar yapması. 
1937: Sadabad Paktı'nın kurulması. 

1937-1939: iran Kürdistanı Özgürlükçü Partisi'nin faaliyet 
göstermesi. 
1941: Bir Kürt heyetinin Sovyetler Birliğini ziyareti 
1942: Kürt Diriliş Örgütü (Je-Kaf)'nün kurulması.· 
1944: Je-Kaf, Hoybun ve H evi arasında "Dilanbar" dağın
da bir anlaşmanın imzalanması. 
1945: KOP'nin kuruluşu ve heyetin S. Birliğini ikinci ziyareti. 
1946: Kürdistan Demokratik Cumhuriyetinin ilanı. 
1952: Bokan köylülerinin direnişi. 
1956: Kirmanşah'ta isyan. 
1967-1968: KOP önderliğinde onsekiz aylık silahlı mücadele. 
1969: Komela'nın kuruluşu 
1979: Şahlığın yerine.geçen Humeyni'nin vaatlerini tutma
ması üzerine silahlı halk direnişinin başlaması . 
1984: "Kurtarılmış Bölgeler"in pastarların eline geçmesi. 
1984-.••• : Partizan savaşı sürüyor. 

şaramayacağını anladığından İbrahim Paşa'ya baş
vurarak direnişine son verdi ve bunun üzerine Bit
lis Hanlığı tekrar Şemseddin'e verildi.(4) Osmanlı
İran Savaşı, Eylül 15 54 tarihine kadar çeşitli aralık
larla sürdü. Bu süre zarfında birçok yörede yenil-

.. .1 ... 

yazmıştır. istanbul'un ünlü bilginleri ara&ına giren idris-i Billis-i'nin II.Be
yaz;d adına Kanuni Şehinşahı , Tufe-i dergah-Aii ve Munazara-i rüz ve 
id isimli üç eseri ile Yavuz sultan Selim nam ı na M ir'atüi-Uşşak isimli ese
ri, mektupları, Bahariye, Hazaniye kasideleri, Sultan Selim ve Mustafa, 
Davud ve iskender Paşalara kasideleri vardır. i.Bidlis'nin oğlu Ebüi-Fazıl 
Efendi , babasının Heşt Bıhışt kitabına ek yazmıştır. (Uzunçarşılı , age, s. 
603) 
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giler alan İranlıların önerisi üzerine ateşkes sağlan
dı. Nisan 1555 sonlarında Amasya'da başlayan gö
rüşmeler 29 Mayıs'ta Amasya Anlaşması olarak ad
landırılan bir anı"aşmayla sonuçlandı. Anlaşmaya 
göre, "Azerbaycan ile merkezi Tebriz, Doğu 
Anadolu ve Irak-ı Arap Osmanlılara katılıyor
du. "(5) 
Osmanlılar karşısında aldıkları yenilgilerden 

Kürtleri de sorumlu tutan İran yönetimlerinin yo
ğun haskılarına karşı 1608'de Amirhan Bradost ön
derliğinde Dımdım kalesinde bir ayaklanma gerçek
leştirildi. Direnişin etrafa yayılmasından büyük kor
ku duyan Şah Abbas, direnişin her ne pahasına olur
sa olsun hastınlmasını istedi. İran askerleri büyük 
bir kuvvetle bölgeye saldırarak direnişi bastırdılar; 
Urmiye gölünün batısında yaygın bir kmatliama gi
riştiler. (6) 17. Yüzyılın ilk yarısında da Osmanlı
lar ve İranlılar arasında savaşlar oldu . Fakat İranlı
lar yenilgi üstüne yenilgi alınca, Osmanlıların da
yattıkları koşullarla görüşme masasına oturmak zo
runda kaldılar. 1639'da imzalanan anlaşmayla Kür
distan toprakları ikiye bölündü. O&manlı-İran ve 
sonradan Türkiye-İran sınır görüşmeleri sürmekle 
birlikte Kasr-i Şirin Anlaşmasıyla çizilen sınır bazı 
ufak tefek düzeltmelerle günümüze kadar varlığı
nı koruyor. 

İran tahtına ilişkin iktidat kavgaları da aralıksız 
sürdü. Kürt aşiretleri de bazen iktidar kavgalarına 
alet edildiler. Fakat çok·geçmeden yardım ettikleri 
tarafın gazabına uğradılar. Destekledikleri taraf kay
bedince, bu defa katHarnlara maruz kaldılar. Örne
ğin 1760-1779 yılları arasında İran'ı yöneten ve as
len Kürt olan Kerim Han Zend 'in Kaçarlar sülalesi 
tarafından alaşağı edilmesine yardım eden Kürt bey
liklerinden olan Ardelen Beyliği, 1860'larda Kaçar
lar sütalesinden yöneticiler tarafından yok edil
di; yerini Kaçar yöneticilerinden oluşturulan bir 
beylik aldı.(7) 

1779'dan 1920'lere kadar İran'ı yöneten Kaçar
lar sülalesi döneminde de Kürt halkı temel ulusal 
haklarından yoksun kaldı, horlanıp aşağılandı. 
Kürtler, ulusal çapta bir birlik oluşturup İran sömür
gecilerini yenilgiye uğratamadılar, ama fırsat bul
dukça haskılara karşı direndiler; Kürdistan tarihini 

(4) Uzunçarşılı, age, s.349 
(5) Uzunçarşılı , age, s. 361 
(6) A.KASEMLO, i ran Kürdistanı ve Kürtler J.Nü Y., 1980, s. 25 
(7) B.Nikitin, age, s.7-8; Kasemlo, age, s. 26 
(8) Nikitin, age, s. 30-31 
(9) Hallin XIX. Yüzyılda Kürdistan Üzerinde Mücadele, Kemal 1976, s. 53-55 (10)C.Celil, Direka Perçakirina KürdistanEi (Kürdistan' ın Parçalanmasının Ta-

rihi) Armanc, Haziran 1984 
23 Ocak 1932 günü Tahran'da Türkiye-iran sınır çizgisinin belirlinmesi
ne ilişkin bir anlaşmayla, Osmanlı devletinden Türkiye'ye olduğu gibi 
geçen sınırın ayrıntılannın tanımı yapılmıştır. sınırda bir düzenleme ya
pılması için Tahran'da 27 Mayıs 1927'de yeni bir anlaşma imzalanrnıştır. 
Sınır işaretlerinin bakırrı işi . 10 Ocak 1972 tarihli bir protokol ve sınır böl
gelerinin haritasi için havadan fotoğrafların çekilmesi konusu ise 25 Aralık 
1973 tarihli bir protokol ile düzenlenmiştir. Sınırın çağdaş yöntemlerle 
yeniden işı.retlenmesi konusunda iki devlet hükümetleri, 1982'de gö-

kanlarıyla yazdılar. 1818-1820 ve 1822 yıllarında 
İran sömürgecilerine karşı bir çok Kürt ayaklanması 
oldu. 1818 yıllarında başgösteren isyanı bastırama
yan Veliaht Abbas Mirza'nın kuvvetleri, Kürt dire
nişçileri tarafından yenilgiye uğratıldılar. Yine 
1825'de bir İran kalesini basan Kürt isyancıları, ka
ledeki askerleri kılıçtan geçirdiler.(8) 1826~1839 yıl
ları arasında Rewanduzlu Mir Muhammed önderli
ğinde başgösteren ayaklanmanın etkisi Azerbay-

- can'a kadar yayıldı. Başlangıçta Osmanlı kuvvetle
rini püskürten M.Muhammed önderliğindeki dire
nişçiler, İran'a -karşı da savaş açtılar. İran Kürtleri, 
kurtulacakları ümidiyle M.Muhammed isy.anına 
destek verdiler.(9) 

Süleymaniye'de Mahmut Paşa önderliğinde boy
veren isyanın bastırılmasından sonra, M .paşa'nın 
İran'a sığınmasıyla başlayan gerginliğin Rusya ve İn
giltere' nin çabalarıyla önlenip 184 3-184 7 yılları ara
sında Erzurum'da düzenlenen konferansında temel 
konularından biri Kürt isyanı ve ayaklanmalarıydı. 
Konferansta alınan kararlar sonucunda İran, Süley
maniye üzerindeki hak iddiasından vazgeçti, buna 
karşılık Şattülarap su yolundan yararlanma hakkı
nı elde etti; sınırlarındaki denetimler arttırıldı, bazı 
yerlerde gözetierne kuleleri kuruldu . Konferansta 
alınan kararlar arasında, İran, Osmanlı, Rus ve İn
giliz delegelerinden oluşan ve 1848-1852 yılların
da- Basra Körfezinden Ağrı dağına kadar uzayan sı
nırlarda bir inceleme yapan komisyonun kurulması 
da vardı. Komisyonun topladığı verilerden sonra 
da sınır sorunu çözümlenınedi ve bu sorun 20. yüz
yıla sarktı.(IO) 

Bedirhan Bey önderliğinde Osmanlılara karşı baş
gösteren ayaklanma da Mahabad ve Urmiye'ye ka
dar yayıldı; Doğu Kürdistan Kürt beyliklerinden Ar
delen Beyliğinin de desteğini aldı. 1880'lerde "Bü
yük Kürdist;an" ideali ile ayaklanan Şeyh Ubey
dullah, önce Iran Kürdistanı'nı kurtarmak istediğin
den Osmanlılara yönelmedi. Ş.Ubeydullah önder
liğindeki direniŞçiler Tebriz'e kadar ilerlediler. Kor
kuya kapılan İran Şahlığı, seferberlik ilan etmekle 
ancak Kürt savaşçılarını geri püskürtebildi. Ş.Ubey
dullah'ın amacını çok iyi bilen Osmanlılar İran'la 

.. ./ .. . 
rüşbirlil)ine varmışlardır. (ismail Soysal, Türkiye'nin Siyasal anlaşmaları , cilt 1 TTK Y 1983, s.420) 

(11)C.Celil, Jiyana R81Nrenşenbiri ü Siyasi Ya Kurdan (kürtlerin siyasi ve kül
türel yaşamı) , j . I~O Y., 1985, s.21 ; Nikitin, age, s.22,33-34; M.ilhan Erdost, Şerndinli ,'öportajı, Onur Y. , 1987, s.31 

(12)Nikitin' in akdardığına göre Ş.Ubeydullah isyanından sonra Emir Nizarn adında iranlı bir komutan "Kürt reisi Hamza Ağa' yı çağırır ve Kuran üze
rine yemin ederek yeryüzünde kaldığı sürece kendisine hiçbir kötülük
te bulunmayacağını söyler. Bu arada çadırın içine bir çukur kazdım ve 
Hamza A(ja içeri girince bu çukura saklanarak işaret verir: Çadırı boy
dan boya kurşunlar del er ve Kürt reisi can verir. Emir Nizam'a göre ye
min bozulmamıştır. Çünkü sözü kendisi yerüstünde olduğu sürece bağ
lamaktadır. Oysa o yer altına girmiştir. Mindoab'da.bir şenliğe çağrılan 
Bilbas reisieri de böyle katıedilmiş ve ünlü YezdanşEir de Türkiye'de yi
ne böyle yakalanmıştır. (Nikitin, age, s. 24-25) 

MEDYA GÜNEŞi /37 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



DOGU KÜRDiSTAN DOSYASI 

işbirliği yapal"'.ık ayaklanmayı bastırdılar. (ll) Ş.Ubey

dullah isyanından sonra D.Kürdistanda ,1zgın bir te

rör estirildi, Kürt liderleri çeşitli düzem'Jazlıklarla 

katledildiler. (12) 
1905 Rus devriminden etkilenen Kürtler, aynı yıl 

Sakız , Mahabad ve Kirmanşah 'da İran söm ürgeci

lerinin baskı ve zulmüne karşı ayaklanarak "~~ura'

'lar kurdular. Yine aynı dönemde Şıkak bölgesin

de de "Kürdist;ın'a Özerklik" istemiyle Ki.iirtler 

ayaklandılar. Her iki ayaklanma da, ulusal ç;apta yay

gınlık kazanmadığı ve düşmanın büyük biı r gücu 5e

ferber etmesi sonucu bastırıldı. Kürtler, İ ran gene

lindeki Meşrutiyet mücadelesine de akı tif destek 

verdiler. Türkiye'de meşrutiyetinilanında n belli bir 

süre sonra, Kürtlere karşı girişilen saldırıtardan ka

çanlardan Bedirhanlılardan Abdurrezak'ı.n , o dö

nem D. Kürdistan' nın büyük bir bölümünü işg~ıl al

tında bulunduran Rusların yardımlarıyla Ru:sya L\ze

rinden D.Kürdistan'a geçmesiyle, ulusal demokı-a

tik muhalefette yeni bir hızlanma gözlendi. Abd ur ·

rezak, Simko ile birlikte Hoy şehrinde çalışmalara 

başladı. Birinci Dünya Savaşının kokuları yavaş ya

vaş etrafa yayıldığı için Rusya , Almanya, İngiltere 

ve Türkiye "Kürdist;ın" kozunu ele geçirmek için 

adeta yarışıyorlardı ve bu bağlamda Kürt liderleri

ni kazanmaya çalışıyorlardı. 

Bölgeye ilişkin planlarda pastanın büyük parça

sını kapmak için bazı Kürt liderlerinin de içinde bu

lunduğu perde arkası kulisler yoğunlaşırken , yara

tılan elverişli ortamdan yararlanmak için , Kürtler 

arasında Abdurrezak ve Simko'nun önderliğinde 

ulusal bilinçlenme çalışmaları hız kazandı .. 1912 so 

nu ve 1913 başlarında Abdurrezak ve Simko'nun ba

şını çektikleri girişim ve çabalar sonucu , Gihandın 

(Yetiştirme) adında bir örgüt kuruldu . Başkanlığı 

na Abdürrezak'ın getirildiği örgütün amacı , Hoy' 

da okul açarak Kürtler arasında okuma-yazmayı 

yaygınlaştırmak , gazete ve dergi çıkarmak , Kürt al

fabesini iyileştirmek ve okumak için gençleri Rus

ya' ya göndermek olarak belirlenmiş ti. Gihandın , 

Kürt halkı tarafından maddi ve manevi her yönden 

destekleniyordu . Çok geçmeden Hoy 'da bir okul 

açma çalışmaları bitiriidi ve 22 Ekim 1913 günü 

Hoy, Çıyarık , Soma, Bradost gibi yörelerden top

lanan 29 çocukla okulun açılış ı ya pıldı. Açılış tö

n ·n ın<: Ru~ temsilci de katılmıştı. Çalışmalar belli 

bir aşamaya gelince Gihandın ' ın olanaklarını kul

laonla konusunda Abdürrezak ve Simko arasında 

(13)C.Celil , age, s.137-142 

(14)K.M.Ahmad, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kürdistan ve Ermeni Soy

kırımı , Kürdistan Y. , 1986, s 40·46 

(15)Kürdistan Teali Cemiyeti önderlerinden Emın Ali Bed i ı xan' ın 20.3.1920 

ingiliz Yüksek Kor.ıiMır Vekili Amiral Webb'e gönderdiğı mektuba eklen

diği Kürdistan haritası. (Selahi R.Sonyel , Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Po

litika, cilt 1, TTK Y., 1987, belge 17) 

(16)Z.Silopi , Do:ı:a Kürdistan. Stewr Basımevi , s.80; Kasemlo, age, s.27 Os

manlıların verdikleri sözleri sürekli yerine getirmemeleri üzerine Kürtler 
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görüş farklılığı ve ayrılıkların derinleşmesiyle Gi

handın 1914'de dağıldı. (13) Simko ile Abdurrezzak 

arasındaki ayrılıkların , Gihandin ' la sınırlı olmadı

ğı, Abdurrezzak ' ın destck aldığı Çarlık Rusyası'na 

karşı Simko'nun 1914 ' te üç bin kişilik bir kuvvetle 

ayaklanması sanırım bir örnektir. 

Birinci dünya savaşı başlarında Güney Kürdistan'

da Mirza Küçük Han önderliğinde başlayan ayak

lanmaya Doğu Kürdistan Kürtleri de katıldılar. Sa

vaşa Alman emperyalistlerinin saflarında katılan 

Osmanlıların , sonradan kendilerine pahalıya mal 

olan Kafkasya ve İran seferleri çerçevesinde 160 ka

dar Kürt köyünü ateşe vermeleri, katliam yapma

ları ve Kürtleri sürgün etmeleri savaşın bir cilvesi 

olmaktan öte, yüzyıllardır kemikleşen bağnaz şo

venizmin bir göstergesiydi.(14) 

Savaştan galip çıkan devletlerin imzaladıkları 

Sevr-anlaşmasıyla "Kürdist;ın"ın kurulması gün

deme geldiğinde, Kürt önderlerinin İtilaf Devlet

leri temsilcilerine sundukları haritada, İran Kürdis

tanı da kurulmak istenen "Kürdist;ın"ın sınırla-

ı -ına dahil edilmişti. Sevr anlaşmasında İran Kürdis

ta. nı ile ilgili herhangi bir ibare olmamakla birlikte, 

Kü. rt önderlerinin savundukları haritada İran Kür

dist:. •nı ' nın da yer alması ulusal bir özlernin ifade

siydL\fJ5) Doğu Kürdistan ulusal demokratik mu

halefet inin önderlerinden Simko, bir taraftan Kür

distan 1, '~ali Cemiyeti ve Şeyh Mahmut Herzenci ile 

ili ş kileri ı ~diştirirken öte yandan da bir dizi ayak

lanma gen;:ekleştirdi. Urmiye gölünün batısındaki 

tümbölge ~. \imko'nun kontrolüne girmişti. 1923'te 

Şeyh M;1hmLıd ' la görüşmek üzere Süleymaniye'ye 

giden Si 'mko, İngiliz ajanlarına aldanarak Urmiye 

bölgesi a5uriler. inin şefi Mar Şamun'u öldürdü. Riza 

Şah 1925 'te yön, etime geldiğinde Simko'yu karşısı

na almaya cesaret etmediği için iyi geçinmeye çalış

tı. Şah ' ın b u tutumu ı üzerine Simko birkaç kez Şah'la 

görüştü. N isan 1930 'da Şino amiri, Şino'ya gelecek 

Şah ' la görüşmek için Şimko' yu davet etti . Sömür

gecilerin "b •ahtı "na k;, ı. nan Simko, birkaç atlıyla Şi

no'ya gitti v ·e hatasını c:. ınıyla ödedi.{16) Ayrıca bu 

dönemde bi ı r çok yöresel . ayaklanma ve direniş ger

çekleşti. 0 G lk 1920 'de Şeı rwan ve Qoçan bölgele

rinde Xudo adında bir çob anın önderliğinde ger

çekleştirilen ayaklanmadan sonra '1923'te Lorlar 

başkaldırdıla r. Lorların ayak!:. mmasını kısa sürede 

bastıran sömiirgeciler, Lor Kürt1 •erini Horasan'a sür-
.. .1 ... 

ve Ermeniler " 13exte Rome Tuneye" (Osmanlıı ıın Bahtı Yoktur) sözünü 

kullanmaya ba şladıla r. kürdistan tarihine bakıldı . <)ında Kürtler için Fars 

ve Arap yönetı m leri n i n de " bahtı " yoktur. Tarih b •oyunca binlerce Kürt 

l ıde r i kalleşçe l ~atledildi . Simko. iran sömürgecilerin ·in bahtı na kandığın

dan öldürüldü . Kürt liderlerinin " Bexte qolonyalista . ., tu neye" (Sörr.ür

gecilerı n baht ı, yoktur) sözünü tüm bu yaşanan lardar. 1 sonra iyi gözet

melerı lazımd ı r. 
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düler. 1926'da güney bölgelerinden Rewanser'de 
Serdar Reşit önderliğinde çıkan isyandan sonra 
Hewreman ve Meriwan a1iiretleri Mahmudxane Ka
sinanan, Mahmudxane Dızlı ve Caferxane Hewra
mi önderliğinde ayaklandılar. Direnişler durmadı 
ve Baneh, Sakız, Serdeşt, Gewrik, Sosini, Pişderi 
ve MUkari Kürtleri ayaklanarak Serdeşt'i ele geçir
diler. 1928 yılında Mangoran'da Mele Xelile Goro
mer öncülüğünde, Kürt ulusal giysilerinin yasak
lanmasına karşı bir ayaklanma oldu. 1930-1931'de 
Mako:da Celali Kürtlerinin Ferzende öncülüğünde
ki ayaklanmalarından sonra bölgeden toplu sürgün
ler yapıldı. 1931'de güney bölgelerinde Cafer Sul
tan önderliğindeki ayaklanmadan sonra 1934-
1935 'te Serdeşt'te Kürtler hükümete karşı yine 
ayaklandılar. Diğer yandan 1930'lı yıllarda bazı yö
relerde çeşitli örgütlenmeler de gerçekleştirildi. 
1930-1937 arasında Mukriyan bölgesinde Kadı Mu
hammed'in de üye olduğu bir siyasi örgüt, 1934-
1935 arasında, Mahabad'da kültürel çalışmalara 
ağırlık veren "Mehemedi" adında bir gurup ile 
1937-1939 arasında İran Kürdistanı Özgürlükçü Par
tisi (Partiye Azidixwaze Kurdistana İran) adındaki 
örgüt, 1930'lı yıllarda faaliyet gösteren örgütler ara
sında sayılabilirler.(17) 

1920 ve 1930'lı yıllarda Türkiye'deki Kemalist yö
netime karşı bir dizi Kürt ayaklanmasının başgös
termesi, benzeri Kürt ayaklanmalarıyla başı dertte 
olan İran Şahı'nı Kemalist yönetirole anlaşmalara 
zorladı. Her iki yönetim, temel konusu veya te
mel konularından biri Kürtler olan bir dizi ikili an
laşma imzaladılar. 22 Nisan 1926 tarihinde Tahran'
da imzalanan ''Türkiye-İran Dostluk ve Güven
lik Anlaşması "nın temel amacı, "Birinci Dün
ya Savaşı'ndan sonra Türk-İran sınırmda özel
likle Kürt aşiretlerinin giriştikleri baskınlar'
'ın yarattığı ''gerginlikler"e son vererek gerekli 
işbirliğini gerçekleştirmekti. Anlaşmanın 5. ve 6. 
maddeleri, Kürt sözcüğü geçmese bile açıkça Kürt 
direnişlerine ilişkindi.(18) Kürt ayaklanmaları dur
madığından Türkiye ve İran 9 Nisan 1929'da "sı
nırda güvenliğin sağlanması" amacıyla bir söz
leşme ve bir ortak demeç kabul ettiler. 5 Kasım 
1932 günü Ankara'da imzalanan "Dostluk 
Anlaşması" ve "Güvenlik, Thrafsızlık ve Eko
nomik İşbirliği Anlaşması" ise 1926'da imzala
nan "Dostluk ve Güvenlik Anlaşması" ile 1928 
tarihli "Ek Protokol"un yerini aldılar. Kapsamları 
genişletilen bu anlaşmaların temel konularının ba
şında yine Kürt sorunu geliyordu. 14 Mart 1937'ı:.e 

(17) Kerim Husami, Komara Demokratik A Kurdistan-Mahabad (Kürdistan 
Demokratik Cumhuriyeti-Mahabad), J.Nü Y., 1986, s.17-39; Kasemlo, 
age, s.27 
1927'de Mangaran'da ayaklanan Melle Xelilii Goromer, 1946'da Kür
distan Cumhuriyetine karşı çıkarak ihanet etti, Kadı Muhammed'in idam 
fermanını düzenleyenler arasında yer aldı. 

(18) Soysal, age, s.274-280 

İsmail Ata Simko 

ise "sırur güvenliği'nin korunması"na ilişk 
yeni bir sözleşme daha imzalandı.(19) 

Görüldüğü gibi Türkiye ve İran yönetimleri, Kii 
isyan ve direnişlerine karşı başları sıkıştık a biı 
raya gelerek işbirliği yapıyor, ikili anlaşmalar iı 
zalıyorlardı. Öte yandan Türkiye, İran, I~ ve 
ganistan arasında 8 Temmuz 1937 günü, Iran Ş 
hı'nın yazlık sarayı Sadabad'da imzalanan anlaşrn 
nın bir nedeni hayali "Sovyet tehdidi" ise; T~ 
ki ye, Irak ve İran açısından bir .diğer neden de K~ 
sorunuydu. Nitekim anlaşmanın 7. maddesi diğ 
anlaşmalarda olduğu gibi ad verilmese de Kürt s 
runuyla 7. maddesi diğer anlamalarda olduğu gi 
ad verilmese de Kürt sorunuyla ilgili devletler iç 
Kürtlere karşı işbirliğini öngörüyordu.(20) 

KÜRDiSTAN TARiHiNDE ÖNEMLi BiR AŞAMA 

KÜRDiSTAN DEMOKRATiK 
CUMHURiYETi (MAHABAD-1946 
İkinci Dünya Savaşı'na kdar isyan ve ayaklanm 

ların durutmadığı D.Kürdistan, Rıza Şah'ın Hitlı 
.. ./. 

(19) Soysal, age, s.420-426 
1932 tarihli "dostluk anlaşması" süresizdir. "Güvenlik, Tarafsızlık ve El 
nomik işbirli!ji Anlaşması" ise beş yıl için yapılmıştır, fakat taraflar or 
dan kaldırmadıkça birer yıllık yeni sürelerle kendili!jinden uzaması c 
görülmüştü. Anlaşma şimdiye kadar taraflardan birisince ortadan k 
dırılmadı!jı için halen yürürlüktedir. 

(20) Sadabad Paktı olarak da adlandırılan anlaşmanın çalışmaları, 1935' 
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[mini desteklemesi üzerine Sovyet İngiliz ve 
askerlerinin İran'a girmeleriyle yeni bir poli
ıareketlenmeye sahne oldu. İngiliz ve Ameri
askerlednin güneyden, Sovyet askerlerinin ku
.en başlatiıkları harekete karşı İran askerleri di
ı eden geri çekildiler. Yıllardır büyük umutlar
uş.~urulan İran ordusunun direniş göstermeme
tza ~~ah' ı güç duruma soktu ve İngilizlerin öne
e uy<l'rak tahtı 21 yaşındaki oğlu Muhammed 
ya bırakarak yurt dışına gitmek zorunda kal
J.enç yaşta tahta çıkan M . Rıza otorite sağlaya
ı. 

ın' da doğan otorite boşluğunu , başta Kürtler ol-
üzere birçok ezilen halkın ulusal demokratik 

eri kullanmaya çalıştılar. Kürdistan'ın büyük bir 
mi Sovyet askerlerinin denetimine geçtiğinde, 
çekilen İran askerlerinin silahlarına Kürtler el 
iu . Hiç bir yabancı askerin bulunmadığı Maha
ve çevresinde de Kürt ulusal demokratik mu
feti kısa sürede denetim kurdu . Sürgündeki 
t aşiretleri topraklarına dönmeye başladılar. 
tçe gazete ve dergiler çıkmaya başladı. Sovyet 
darının Eylül 1941'de dağıttıkları Kürtçe yazıl-

1ildiriilerde, S . Birliği ' nin savaşa ilişkin amaçla
ı açıklanması Kürt halkında sevinç yaratıyor
Sovyet askerleri içindeki Kürt asıllı subaylar, 
leriın ulusal uyanışında önemli katkılarda bu

iular. Jı94 1 sonlarında bir Kürt heyeti , görüş" 

e.rde bıulunmak üzere S . Birliğine gitti. Kısa sü
~ Kürt yurtseverleri arasında siyasi bir örgüt kur
.fikri g.elişip güçlendi. Bu inançla 16 Eylül 

l"de Malhabad ' ta Kürt yurtseverlerinin çabala
ı kısa adı )e-Kaf olan Komela Jiyaneweye Kurd 
rt Diriliş Örgütü) kuruldu . )e-Kaf, Niştiman 
ıda bir de·rgi yayınlamaya başladı. 1942 sonla
la )e-K:.\fın girişimleriyle Kürdistan-Sovyet Kül
~1 İlişkiler Topluluğu (Encümen-i Farhang-i Kurf ı1 Şuravi) oluşturuldu. Üyelerini yeminle alan 
~isan 1943'te yeni yönetimini seçen)e-Kaf, Kür
an'ın kurtuluşuna ilişkin görüşlerini öğrenmek 

re Mustafa Barzani'ye bir dizi soru sordu. İran'
~ otorite boşluğundan yararlanan Kürtler, bir l yerde yerel yönetimler oluşturdu . 194 3 başla
la, Tahran hükümetinin sadece bir karakolu Ma
ad'da kalmıştı. Mayıs 1943 'te yapılan bir miting
bir Kürt liderinin ateşli konuşmasından sonra 
!yana gelen halk, Mahabad 'daki son karakolu da 
tı ve ele geçirdi.(21) 

ı ri sürüyordu. Türkiye, Iran ve Irak 3 Ekim 1935 günü Cenevre'de da· 
nışma paktın parale etm i şlerdi. O gün ay rıc a iran ıle Irak arasında 

lttülarap uyuşmazlı~ ı n ı çözen bir anlaşma parale edılmişt i . Uyuşmaz· 
giderildi~inden dayanışma paktının anlaşması i kı yı l gecikti. Bu arada 

ıkta Afganistan da katıld ı ve 8 Temmuz 1937 'de anlaşma ımzaland ı , 

·atların onaylamaları ndan sonra 25 Haziran 1938 günü yürü rlü~e gır· 

(Soysal , ge, s.582·587) 
nci Dünya Savaşı ' ndan sonra Sadabad Paktı ' nın yerini Ba~dat Pak· 
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Je-Kaf'ın belli bir programının olup olmadığı ha
len bilinmemekle birlikte, gerek yazılı-sözlü propa
gandalarında , gerekse Tahran hükümetine 1943'te 
sunduğu 7 maddelik öneri paketinde Kürt halkı
nın kendi kaderini tayin etme ilkesini açıkça savun
muştu . Tahran hükümetine verilen önerllerin ilk be
şi daha çok özerkliğe denk düşse de Je-Kaf, 
6 .maddede bunların başlangıç istemleri olduğunu, 
savaştan sonra görüşmelerde bulunacaklarını, ka
derini İran'abağlamak yerine "bu defa İran'ı iyi 
ve değerli bir komşu olarak tanıyacak"larını 
belirtmesi, )e-Kaf'ın bağımsızlık yanlısı olduğunu 

gösteriyor.(22)Je-Kaf'ın amacı sadece İran Kürdis
tanı ile de sınırlı değildi. )e-Kaf, bir bütün olarak 
Kürdistan'ın kurtuluşunu savunuyordu . 1944 yılın
da Komela , Je-Kaf, Hoybun ve Hewa arasında 
Türkiye-İran-Irak sınır üçgenin'deki "Dilambar" 
dağında üç sınır anlaşması (Peymana Se Sinor) adıy
la bir anlaşmanın imzalanması, )e-Kaf'ın aktif ça
baları sonucu oldu. 

JE-KAF'IN TAHRAN HÜKÜMETINDEN 
GÜNCEL ISTEMLERi 

1) Üç milyonu aşan nüfusuyta Kürdistan bölgesinde Kürtçe 
dili, iran hükümetince resmi olarak kabul edilmeli. 

2) Kürtçe dili Kürdistan'da eOitim ve adalet kurumlannda kul
lanılmalı. 

3) Kürdistan'daki tüm memurlar Kürt olmalı. 
4) Kürdistan'dan toplanan vergilerle Tahran'ın süslenmesi ye

rine, vergiler Kürdistan'da hastahane, okul ve Kürdistan'
ın inşası için kullanılmalı. 

5) Parlamento'da bu istemler görüşülmeli; bunlar hakkında 
bir yasa çıkarılmalı ki, Kürtler gönül rahatlıl')ı içinde olsun
lar. 

6) Bunlar başlangıç istemlerimizdir. Fakat Je-Kaf Örgütü'
nün genel inancı odur ki, kendi kaderini kendi eliyle ta
yin etme tüm ulusların d~al hakkıdır. Bunun için, ikinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra sizinle görüşmeler yapılmalı . 

Kuşkumuz yok ki, Kürtler, gelecek günleriini ellerinden 
bırakmamışlardır. 

7) Örgüt, bu istemleri açıklamakla gösteriyor ki, Kürt ulusu 
-ki kaderini i ran hükümetine bal')lamıştı- bu defa i ran' ı iyi 
ve deOerli bir komşu olarak tanıyacaktır. 

. ~ 

Kaynak: K.Hüsami, Age, S.52-53 

Komela )e-Kaf'ın çalışmalarının geniş kitleler 
içinde gün geçtikçe yaygınlaştığı bir dönemde, Tem
muz 194 5' te, 24' ü mülk sahibi, 18'i kent burjuva
zisi, 16 'sı aşiret reisi, 10 'u aydın ve 4 'ü din adamı 

.. ./ ... 
t ı altı. Afganistan yerine Pakistan ' ın kat ı ldı~ı ve SENTO ile NATO ara· 

sı ndaki boşlu~u doldurmak için ku rulan Ba~dat Paktı , 1958 devrimin· 

den sonra I rak ' ı n çekilmesiyle SENTO ad ı nı ald ı. iran'ı n 1979'da ayrıl · 

ması ve onu Pakıstan' ın izlemesi Paktı n da~ılması na yol açtı. 

(21) H.M.Çetoev, Büyük Anayurt Savaşı'nda Kürtler. J.Nü Y. , 1985 Hüsami 
age, s. 41,59: Kasemlo, age, s.28 ' 

(22) Husami. age, 52·53 
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olmak üzere 72 kişinin imzaladığı bir bildiri ile 
İKDP'nin kuruluşu ilan edildi. Bu tarihten sonra}e
Kafın adı bir daha duyulmadı. Bir iddiaya göre, Je
Kaf, sadece ad değiştirerek KOP'ye dönmüştür. Fa
kat sonradan uzun yıllar KDP yöneticiliğini yapan 
K.Hüsami'ye göre KOP'de Je-Kaf kurucularını dış
talama eğilimi ağır basmıştır ve KOP'nin perspek
tifleri bu nedenle de ]e-Kafa göre geri idi. KDP ku
rucular listesinin sınıfsal bileşimine bakıldığında, 
ağırlıklı olarak küçük burjuva sınıf karakterli bir 
grup yurtsever tarafından kurulanje-Kafla önem
li bir fark ortaya çıkıyor. KOP'nin perspektifleri 
"Özerklik "le sınırlı idi ve kendi kaderini kendi 
eliyle tayin etme ilkesinin yaşama geçirilmesini sa
vunmuyordu. Kuruluş bildirisindeki anlayış, İran'ın 
o dönem yürürlekte olan Anayasasını esas alıyor ve 
"toprak reformu "nu ise "toprak sahipleriyle 
köylüler arasında bir anlaşma''ya bağlıyordu. 
Bunun anlamı demokratik bir toprak reformu ola
mazdı. (23) 

KDP SankiJe-Kaf'ın ''Statükoyu bozmayı''da 
içeren bazı "radikal" yanlarını törpülemek için 
kurulmuştu . KOP'nin sağlam bir zeminde kurulına
dığı, kurucular arasında, her ne pahasına olursa ol
sun Tahran'la uzlaşma eğiliminin ağır bastığı, Kür
distan Cumhuriyetinin direnilmeden İran sömür
gecilerine teslim edilmesinde de görüldü. Hatta ba-

IRAN KOP KURUWŞ BILDIRISI'NDEN· 
(1945) 

1) Iran'daki Kürt halkı, Iran sınırları içinde özerklik hakkın
dan yararlanmalı ve yerel işlerini kendisi yönetmelidir. 

2) Kürt halkı, kendi anadilinde El!)itim görme hakkına sahiptir: 
Kürt topraklarında yOnetimin remi dili Kürtçe olmalıdır: 

3) Tüm yönetimsel ve toplumsal işleri yürütecek olan Kür
distan bölge konseylerinin temsilcileri ülkenin anayasa
sına göre seçilmelidirler. 

4) Devlet gOreviileri yerel halk tarafından seçilmelidirler. 
5) Genel bir yasa temeli üzerinde her iki tarafın geleeeCini 

güven altına almak için büyük toprak sahipleriyle köylü
ler arasında bir anlaşma imzalanmalıdır. 

6) KOP. Azerbaycan'da oturan azınlıkları (Asuriler, Ermeni
ler vh) ve Azerbaycan halkıyla tam kardeşlik ve birlik için 
savaşım veriyor. · 

7) KOP. Kürdistan'ın do0al zenginliklerinin işletilmesini Kürt 
halkının maddi ve manevi yaşam koşullannın iyileştirilme
sini, sa()lık ·koşullarının ve El!)itimin geliştirilmesini, ticaret 
ve tarımın geliştirilmesini güvence altına almayı kendine 
görev sayar. 

8) KOP. ülkenin kalkınma ve mutlulu()u içni tüm Iran halkla
nnın özgür politik hareketini savunur. 

Kaynak: K:ısemlo, Age, S.28-29; Hiisami, Age, 5.62-65 

{23) Silopi, age, s.195-197; Husami, age, s.62·65; Kasemlo. age, s. 28·29 
Kasemlo, KDP Kuruluş Bildirısi ' ni " parti programı" olarak aktarıyQ( Z.Si· 
lopi , Komela'nın {Je-Kaf) programının olduğunu, Komela'nın ad değiş· 
tirerek KOP'ye dönüştüğünü söylüyor. sı lopi , 1945'te bir Kürt heyetinin 
Bakü'ya ziyareti sırasında, Cafer Bakırci'un Komela Jiyaneweye kurd 
ısmini!' pratik olmadığı ve KDP isminin daha pratık olduğu bıçiminde· 
ki görüşünü dikkate alan Kürt liderlerinin Kürdıstan'a döndüklerinde 
Temmuz 1945'te Mahabad'da yaptıkları bir toplantıda Komela'nın is· 
mini değiştirdiklerini ileri sürüyor. Aynı görüşü paylaşmayan Husami '· 

Mahabad Adliyesi 'ne· Kürdistan bayratını asma tö.-eni (17 Aralık 
1945) 

zı çevreler Azerbaycan Cumhuriyetinin işgalini du
yarduymaz Kürdistan Cumhuriyetinden destekle
rini çektiler. 

KDP, perspektiflerinin geriliğine rağmen kısa sü
rede Kürdistan'da etkin oldu. Eylül 1945 'te bir KDP 
heyeti Azerbaycan Sovyet Cumhuriyetini ziyaret 
ederek görüşmelerde bulundu. Ekim 1945'te 
KOP'nin ilk kongresi yapıldı. Ve kongrede 22 mad
delik parti programı kabul edildi. Aşiret reisieri ve 
mülk sahiplerinin kongrede önemli ağırlıkları var
dı. Önceden yapılan hazırlıklar sonunda Kasım 
1945'te Kürdistan Basımevi işe başladı. 17 Aralık 
1945'te Mahabad adliyesine 1919'da teşkilat-ı içti
maiye tarafından kabul edilen Kürdistan bayrağı tö
renle çekildi. Sonra Boka, Miyandıwa, Şino, Nexe
de ve Xani'deki KDP şubeleriııe de Kürdistan bay
rağı çekildi. Kürdistan savunma birlikleri oluşturul
maya başlandı. (24) 
Doğu Kürdistan da 1941'den beri tüm bunlar 

olurken şoven İran basını Kürdistan'daki gelişme
leri gizli tutuyordu . En sonunda 1945 'te bir İran ga
zetesi yüzyıllarca Kürtler ayaklandıkça tüm sömür
geciler gibi İran sömürgecilerini de harekete geçi
ren bir kin ve nefretle "Kürtlerin ağızlarını de
mirle doldurmalı" biçiminde bir başlık attı. İran 
sömürgecileri 1945'te bunu yapamadılar, ama 1946 
sonu ve 1947 başlarında direnmeden teslim olan 
Kürdistan Cumhuriyeti önderlerine daha beterini 
yapma olanağını elde ettiler. 12 Kasım 1945'te Azer
baycan Cumhuriyetinin kuruluşunu, bir Kürdistan 
Cumhuriyetinin izleyebileceği korkusunu sadece 
İran değil Türkiye ve Irak yönetimleri de yaşadı
lar. Türkiye ve Irak "olası tehlikeleri" değerlen
dirmek üzere görüşmeler yaptılar.(25) 

1?46 yılına gelindiğinde D.Kürdistan'ın büyük bir 
k_çslminin denetimi artık Kürtlerin ve onun tek ör
gütlü gücü KOP'nin elinde idi. Artık bir Cumhuri
yet ilan edilebilirdi. Ocak 1946'da bir Kürdistan 

.. ./ ... 
nın görüşleri kanımca akla daha yatkın. Çünkü Je-Kaf ile KDP arasın
da sadece isim farklılığı değil Perspektif farklılığı da var. 

{24) Husamı, age, s.71·78 
Teşkılat- ı içtımaiye'nin 1919'da kabul ettiği bayrak, Cumhuriyetin ilanın· 
dan sonra bazı değişıkliklerle kabul edildi. Güneşin iki tarafına buğ
day başağı ve arka tarafına da dağ resmi ile bir çam ağacı resmi ilave 
edıldı. Üstünde ve çember biçimindecumhuriyetin adı yazıldı. {Silopi, 
age. s 200) 

{25) L.Rambout, Çağdaş Kürdıstan Tarihi , Renahi Y., 1975, s.147·151 
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Cumhuriyeti için KDP çalışmaları hızlandırdı ve 21 
Ocak'a gelindiğinde tüm hazırlıklar tamamlanmış
tL 21 Ocak'ta kırmızı cami'de (Mızgefta Sor) Kür
distan'ın diğer p~rçalarından temsilcilerin de ha
zır bulundukları bir toplantı yapıldı. Konuşmacı
lar ertesi gün kurulacak Cumhuriyeteyardım çağ
rısında bulundular. 22 Ocak'ta Mahabad'ın ÇARÇİ
RA meydanında Kürdistan tarihinde bir dönüm 
noktası olan, 20.000 kişilik bir tolantıyla Kürdis
tan Demokratik Cumhuriyeti (Komara Demokratik 
a Kurdistan) ilan edildi. Kadı Muhammed, çoşkun 
alkışlarla kürsüye gelip bir konuşma yaptı ve oy
birliğiyle Cumhurbaşkanlığına seçildi. K.Muham
med konuşmasında Cumhuriyetin önemini anlattı 
ve yardımları için S.Birliğine teşekkür etti. Birkaç 
günlük görüşmelerden sonra 14 üyeli bakanlar ku
rulu açıklandı. KDP'nin kuruluş bildirisi ve prog
ramında "özerklik" savunulmasına rağmen Kür
distan hükümetinin yapısına bakıldığında ortaya ba
ğımsız bir Cumhuriyetin hükümetine denk bir hü
kümetin çıktığı anlaşılmaktadır. Çünkü savunma ve 
Dı~işleri gibi Bakanlıklar, bilindiği gibi "özerk" hü
kümetlerde bulunmazlar. KDP yöneticileri farkın
da olmasalar veya açıkça savunmasalar da Kürdis.
tan hükümetinin fiilayatta bağımsız bir Cumhuri-

KÜRDISTAN DEMOKRATIK CUMHURiYETI 
HÜKÜMETi (1946) 

1) Haci Babeşlıx 
2) Muhammed Huseynxanlı 

Seli Qazi 
3) Mele Huseynlı Mecdi 
4) Ehmedlı Elahi 
5) Hemed Eminlı Muini 
6) Kerimlı Ehmeddin 

• 7) Ebdurrehmane 
Elxanizade 

8) Menaffı Kerim 
9) Sıddı~ Heyderi 

1 O) X elilll Xusrevi 
11) Haci Mıstefaylı Dawidi 
12) Sirnail Elxanizade 
13) Mehmudlı Welizade 
-44) Seyid Muhemmedlı 

Eyubiyan 

Başbakan 

Cumhurbaşkanı Y 
Savunma B. 
Adalet Bakanı 
Tıcaret Bakanı 

içişleri Bakanı 
Posta ve Telgraf Bakanı 
Dışişleri Bakanı 

Kültür Bakanı 
Propaganda Bakanı 
Çalışma Bakanı 

Ekonomi Bakanı 
Yol ve Konut Bakanı 
Ziraat Bakanı 

SaOiık Bakanı 

KAYNAK: Hüsami , aıe, 5.82-83 

V 

yetin hükümeti gibi bir oluşumu ifade ettiğini söy
leyebiliriz.(26) Kürdistan Cumhuriyeti Sanandac, 
Sakız ve Kirmanşah yörelerini kapsamasa da D.Kür
distan topraklarının büyük bir kesimini içeriyordu. 
"Peşmerge" sözcüğü ilk defa bu dönemde kulla
nıldı , "Ey R;ıqip" Cumhuriyetin ulusal marşı ola
rak benimsendi. Yargı ve yasama görevini geçici 
olarak yürütmenin üstlendiği Cumhuriyette, K.Mu
hammed yasa gücünde kararname çıkarma yetki
sine sahipti. Çeşitli gazete ve dergiler yayınlanma
ya başlandı. Kürdistan gazetesi, Kürdistan dergisi, 
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Kürdistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kadı Muhammed. 

Nıştıman, Halala, Awati, Hawari Nıştıman, Hawari 
Kurd, Gir-u Gali Mendalan adında dergi ve gazete
ler yayınlandı. Okullarda Kürtçe eğitime başlandı. 

Dükkan levhaları Kürtçe yazdırıldı. S. Birliği ' nin 

matbaa ve radyo araçlarını hediye etmesinden son
ra radyo yayınına başlandı. Kürt tiyatrosu oluştu
ruldu "Dayika Niştiman" (Vatan'ın Anası) adlı 
opera oyunu Kürdistan şehirlerinde sergilendi. Ka
dın ve gençlere çeşitli gelişme olanakları sağlandı. 
Ticaret ve günlük yaşamın düzene sokulması için 
çeşitli tedbirler alındı. Kürdistan Cumhuriyetinin 
ordusu oluşturuldu . Asker sayısı milislerle beraber 
kırkbini aşıyordu . Kürdistan Cumhuriyeti , Tahran 
yönetiniine karşı birçok çevreyi harekete geçirebil
di-. Tanınmış bazı kimseler, Kuhistan, Kulı-Nur ve 
Mad dergilerinin başyazarları ile İran parlamento
sundaki Kürt asıllı milletvekilleri, Tahran hüküme
tine ültimatom vererek Kürtlerin ulusal haklarının 
tanınmasını istediler. FakatCumhuriyetin önderle
ri kendi konurolarına ters düşen ilişkilere de girdi
ler. H.Babe Şex, ünlü şair Hejar ve K.İzzed Ebdule
ziz, muhatapları Tahran hükümeti olması gerekir
ken çatışmaların durdurulması için 28 Mayıs 

1946'da Sakız 'da alt rütbeli bir İran subayıyla bir 
anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın bir maddesine gö
re, taraflar, mevcut konumlarını koruyacaktı, yani 

.. ./ ... 

(2C) Husam ı , age, s.81 ·83 
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Kadı Muhammed Cumhuriyetin ilan edildiği topkıntula konuşurken. 

diğer bir ifade ile Kürdistan Cumhuriyeti sınırları 
dışındaki toprakları kontrolüne almaya çalışmaya
caktı. Öte yandan 23 Nisan 1946'da Kürdistan ve 
Azerbaycan hükümetleri 7 maddelik bir dostluk an
laşması imzaladılar. (27) 

Halbuki KDP önderliğindeki Kürdistan Hüküme
ti, İran'dakı otorite boşluğu ve iktidara ilişkin kav
galarından daha iyi yararlanabilirdi. Mart 1946'da 
TUDEH destekli Kavam el-Sultaneh'in başkanlığa 

· getirilmesinden sonra yaptığı S.Birliği ziyaretinde, 
Kürdistan ve Azerbaycan sorunlarının barışçıl bir 
biçimde halledileceği sözünü vermesi, aynı yılın 

Ağustos ayında Thdeh'li üç bakanın hükümete gir
mesi, hükümetin bu tür politikalarına karşı başgös
teren ayaklanmalar gibi durumlar eğer doğru de
ğerlendirilseydi önemli birer olanaktılar. 

Kürdistan hükümeti elverişli ortamdan yeterin
ce yaradanamadığı gibi , aşiret reisieri ve mülk sa
hiplerinin benimsedikleri unsurların ordu ve yöne
tim organlarının kilit noktalarını ele geçirmeleri
ne olanak yarattı. Fiiliyatta oluşturulan bağımsız 
cumhuriyetin gerekleri yerine getirileceğine iktidar 
içi kavga sona erince veya durulunca Kürdistan ve 
Azerbaycan Cumhuriyetlerine yöneleceği belli olan 
sömürgeci Tahran yönetiminden (28) medet umma
sı ve "onaylanacak özerkliği"adeta beklemesi; 
Kürdistan hükümetini, İran askerleri 17 Aralık 
1937'de Mahabad 'a girdiklerinde tıpkı Azerbaycan 
hükümeti gibi direnmeme kararı almasına-kadar gö
türdü . Kürdistan hükümetinde köşebaşlarını tutan 
bir kısım aşiret reisieri ve mülk sahipleri, Tahran'la 
uzlaşmanın yolunu "bulmaya" çalıştılar. Kadı Mu
hammed sömürgecilerin "bahtmın" olmdığını geç 
anladı ve bunları ancak 30 Mart 1947 şafağında 
cumhuriyetin ilan edildiği Çarçira meydanında Sadr 
Qazi ve Seyfi Qazi ile idam edildiği darağacında 
haykırdı. Fakat artık kısa sürede dönüşü mümkün 
olmayan bir yola girildiğinden sonuç değişmedi. 
l(ürdistan Cumhuriyetinde generalliğe getirilen 

... /... 

Kürdistan Hükümeti üyeleri, askeri erkan, Kadı Muhammed (ortada oturan) ve onun solunda Zinnar Silopi (Kadri Cemil 
Paşa) 

(27) Rambout, age, s.155-157; Husami, age, s.84-94 ; Kasemlo, age, s.3 1-33 
(28) TUDEH'Ii üç bakanın birkaç aylık hükümet üve l ık l e r i, Tahran yönetim ı

nin n i te l i ğini değiştirmed i. TUDEH , Humeynı döneminde de görüle-

ceğı gıbı ıkt ıda r ıçı kavg alara alet edilrli ve Kavam'ı n destekçisi olmak

tan öteye geçmed ı. 
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Mustafa Barzani teslim olmayarak savaşarak Irak'a, 
ordan Türkiye ve İran sınırlarını çatışa çatışa geçe
rek yirmi günlük "üzün yürüyüş"ten sonra 15 
Haziran 1947'de S. Birliğine sığındı. İran'da kitlesel 
idamlar sürdü. 

Cumhuriyetin kayda değer bir direnişte savunuı~ 
madan İran sömürgecilerine teslim edilmesinin bir 
çok nedeni vardır. Temel neden KOP'nin sağlıksız 
bir örgütlenmeye sahip olması ve dünyasını 

"özerkUk"le sınırlayıp ortaya çıkan bağımsızlık 
fırsatını iyi değerlendirememesi, İran sömürgeci
lerinin oyunlarını görmeyecek onlardan medet um
masıdır. Cumhuriyetin yıkılmasından S. Birliğini so
rumlu tutanlar için, İran KOP'nin sonraki değer
lendirmeleri iyi birer cevaptır. KDP, cumhuriyetin 
yıkılışının nedenlerini sayarken şunları söylüyor: 
"Bir gerçek var ki burda söylemek gerekiyor: 
Sovyetler Birliği nasıl Kürdistan savunuculu
ğu yapacaktı? Eğer Kürdistan cumhuriyeti ge
rici İran askerlerine karşı durup uzun süreli 
bir direniş gerçekleştirseydi, mümkündür ki 
S.Birliği Kürdistan Cumhuriyetine yardım 
edebilirdi. Fakat Kürdistan Cumhuriyeti di
renmedi, kendini savunmadı." (29) 

Diyelim ki, Kürdistan halkının uluslararası dost 
ve müttefikleri daha çok şey yapabilir ve S.Birliği 
uluslararası toplantılarda, İran'la ikili anlaşma ve 
ilişkilerde Kürt halkının haklarını daha çok göze
tebilirdi, ama esas görevin Kürt ulusal demok
ratik muhalefetinin omuzunda olduğu unutulma
malıdır. Kürtlerin direnmesi durumunda S. Birliği
nin aktif destek vereceğinin garantisi yoktu, fakat di
renmeyen bir muhalefete niye yardım edilmedi de
mek de sanırım doğru bir tutum değildir. Ayrıca 
"Bağımsız Kürdistan" yerine "Özerk Kürdis
tan"ın savunulmasının da, uluslararası ilişkilerde 
önemli bir dezavantaj yarattığı gerçeği görülmeli
dir. Bu gerçek, başta S.Birliği olmak üzere birçok 
güç tarafından dile getirilmiştir. Hatta KDP yerine 
Je-Kaf'ın olması halinde olayların bir başka seyir 
izleyebileceği vurgulanmıştır. Sonuçta şunu belir
tebiliriz ki, yüzyıllardır özgürlük ve bağımsızlığa su
samış Kürt ulusunun tarihi açısından Kürdistan De
mokratik Cumhuriyeti (Mahabad) önemli bir aşa
maydı, fakat cumhuriyetin önderleri bu saygın adı
ma layık olamadılar. 

KÜRDiSTAN CUMHURiYETi 
SONRASI VE ŞAHL~GIN 

YlKillŞ SURECI 

Kürdistan Cumhuriyetinin yıkılmasından kısa bir 
süre önce, Şahın baskısıyla TUDEH üyesi üç baka-

(29) Kürdistan (i ran KDP Merkez yayın organı), sayı 32, Şubat 1974 akla· 
ran Husami, age. s.101 
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nın görevden uzaklaştırılmasından sonra bir taraf
tan Kürdistan'da tekrar egemenlik kurmak için sal
dırılar yoğunlaşırken, diğer yandan da Musaddık 
önderliğindeki bir grubun çabalarıyla yoğunlaşan 
tartıŞmalar sonucu Sovyetlere daha önceden tanı
nan petrol imtiyazlarının kaldırılması sorunu mec
lise de yansıdı. Ekim 1947'de Amerikan askeri yar
dımıyla ilgili bir anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 
sonra meclis, Sovyetlerle yapılan petrol anlaşma
sını iptal etti. Etkinliği gittikçe azalan Kavam, aynı 
yılın Aralık ayında istifa etti. Artık Sovvetlerle "iyi 
geçinme" derdi kalmayan Şah, Amerika ve İngil
tere ile ilişkileri yoğunlaştırdı. 1949 yılında Şah'a 
karşı düzenlenen ve TUDEH'in sorumlu tutulduğu 
suikastten sonra yeni bir terör kasırgası estirildi. 
KDP ve TUDEH üyesi binlerce devrimci gözaltına 
alındı, ağır işkencelerden geçirildi. Bu suikastten 
sonra korkan Şah, korkudan halkın karşısına çık
maktan çekindi, fakat güçlü bir asker ve polis ör
gütlenmesine girişti. 

Petrolün millileştirilmesi sloganı ile hükümete ge
len Musaddık çeşitli reformlara başvurdu. Petrolün 
millileştirilmesi ile 1ngilizler bir çok yaptırımı uy
gulamaya koydu. Başta:Amerika ve İngiltere olmak 
üzere, emperyalist devletlerin aldıkları önlemler so
nucu 1952 başlarında iran'ın petrol gelirleri dur
ma noktasına geldi. Başta Kürdistan halkı olmak 
üzere ezilen halklar, Musaddık'ı desteklerneyi sür
dürdüler. 1949'daki suikastten sorumlu tutulup 
"yasadışı" ilan edilen TUDEH, Musaddık döne
minde ortaya çıkan elverişli koşulları değerlendi
cemedi ve Kavam döneminde yaptığı ·gibi "anti 
emperyalist"lik gerekçesiyle Musaddık'ı destek
lemekten öteye geçemedi. H ükümete daha geniş 
yetkilerin verilmesini talep eden Musaddık'ın iste
mini Şah kabul etmeyince Musaddık istifa etti. Şah 
Kavam'ı başbakanlığa atadı. Fakat aralarında TU
DEH'in de bulunduğu Musaddık taraftarlarının ba
şını çektiği dört günlük bir isyandan sonra Musad
dık tekrar başbakan oldu. Anti-emeryalit reform
larında Musaddık'ı Kürtler de desteklemelerine rağ
men 1952 seçimlerinde Mahabad'tan seçilen Kürt 
adayları Musaddık tarafından kabul edilmedi ve yer
lerine atamayla Musaddık taraftarları atandı. Dört 
günlük isyandan sonraki dönemde, Musaddık Şah'
ın metodlarını kullanmaya, ulusal ve toplumsal mu
halefeti sindirmeye çalıştı. Kamu işçilerinin grev 
hakları ellerinden alındı, basma sansür konuldu. 
Bokan köylülerinin jandarma ve feodallerin baskı 
ve zulmüne karşı KDP önderliğindeki direnişi, Mu
saddık dönemine rastlıyor. (30) 

Musaddık'ın 3 AGustos 1953'te cumhuriyetin ila
nı için yaptığı referandumda Kürtler cumhuriyet le
hine oy kullandılar. Örneğin 5 bin Kürd'ün bulun

.. ./ ... 
(30) Kasemlo. age, s.37 
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duğu Mahabad şehrinde Şahlık lehine sadece iki 
oy 'un çıkmı_ş olması , Kürtlerin tüm haskılara rağ
men Şahlığa kaışı Musaddık' ı desteklediklerini gös
teriyor.(31) Referandumdan 16 gün sonra CIA'nın 
tezgahladığı ve general Zahidi liderliğinde· gerçek
leştirilen darbeyle Musaddık devrildi ve 16 Ağus
tos' ta kaçan Şah , 22 Ağustos'ta kaçtığı Roma'dan 
dönünce büyük bir törenle karşılandı. Darbeden 
sonra onbinlerce KDP ve TUDEH taraftarı işken
celerden geçirildi , ağır cezalara çarptırıldı. Sadece 
KDP'nin 153 üye ve sempatizam öldürüldü. Dar
be sonrasında Irak sınırı yakınında Kirmanşah'ın 
kuzeyinde yaşayan Kürt aşiretlerinden Cuwanrola
rın elde ettikleri fiili "özerklik'~ Şahlık ordusu
nun 4 Şubat 1954 günü uçak ve tankların da kulla
nıldığı saldırılada başlayan hareketi sonucu yoke
dildL (32) 1946'dan beri Irak sınırında bulunan bir 
"kurtardmış bölge" de 1955 ' te Şahlık askerlerin
ce ele geçirildi. (33) Yine 1956 yılında Kirmanşah 
yöresinde bazı Kürt aşiretlerinin Monarko-faşist 
Şahlık rejiminin siyasi ve toplumsal haskılarına karşı 
gerçekleştirdikleri direniş , sömürgeci Irak rejimi
nin sınırı kapatması ve İran ordusunun büyük bir 
güçle saldırması sonucu ancak bastırılabildi. 

Irak'taki 14 Temmuz 1958 devriminden İran Kür
distanı halkı da etkilendi. Ulusal muhalefette yeni 
bir toparlanma gözlendi. Gelişmelerden tedirgin
lik duyan Şah yönetimi, 1959 sonbaharında Kür
distan'da geniş bir tutuklamaya girişti. Temmuz dev
riminden sonra legal çalışma ortamına kavuşanirak 
KDP ile İran KDP arasındaki ilişkiler gelişti. ll Ey
lül 1961'de Irak KDP önderliğinde Bağdat yöneti
mine karşı silahlı mücadek başlayınca, İran Kürt
leri, mücadeleyi maddi ve manevi her yolla destek
lemeye çalıştılar. İran Kürdistanı 'ndan peşmergeler 
savaşmak üzere G.Kürdistan'a geçtiler. 1946 yılın
da yapılan İran KDP'nin 2.kongresi M. Barzani' nin 
desteğinde yapıldı. İran KDP ilc Irak KDP arasın
daki sıcak ilişkiler 1966'ya kadar sürdü. Bu dönem
de Şahlık rejimiyle ilişkilerini . hayli ilerleten Irak 
KDP-İran KOP'den Şahlık karşıtı çalışmalarını dur
durmasını istedi. İran KDP, Şahlık karşıtı çalışma
larını durdurmayacağını belirtince iki KDP arasın
daki ilişkiler, salt kanlı Şahlık rejimine yaranmak 
isteyen Irak KDP'nin pragmatik tutumu nedeniyle 
bozuldu. Barzani herşey Irak Kürdistanı için'
'diyordu . İran KDP, Güney Kürdistan'dan gücünü 
çekti ve 1967'de silahlı mücadele kararı aldı. 18 ay 

(31) Kasemlo, age s.37 
(32) Kasemlo, age. s.38-39 
(33) Orta U~u Dosyası, Alan ., Haziran 1988, s.249 
(34) Orta D~u Dosyası, age, s.250; Kasemlo. age, s.41-42 
(35) Humeynı, Şah'ı n "ak devrimi' çerçevesindeki toprak reformu ve la ı kli k 

polit ikal arı na karşıydı. "Ak Devrim' in" ılanından sonra gösteriler başla
dı. 22 Mart 1963'te Savak ajanla rı nı n Kum'un Faiziye Medresesi' ni ba
sarak yirmi genç mallayı öldürüp Humeyni'yi tutuklamalan büyük tep
ki yarattı. Dokuz ay tutuklu kalan Humeyni " siyaset yapmama" koşu
luyla serbest bırakıldı. Humeyni tekrar muhalefete başladı ve direklif 

süren silahlı mücadele, Şahlık tarafından , Barzani 
önderliğindeki KDP'nin yardımlarıyla bastırıldı. 
1946'da İran Kürdistanı için Şahlığa karşı kahra
manca savaşan M.Barzani 1967-1968'de Şahlığın sa
fında İran Kürdistanı' na karşı savaşmak gafletine 
düştü ve elini Kürt kanına buladı. bu dönemde İran 
KDP'nin önder kadrolarından Şerif Zadeh, Abdul
lah Muini, Mele Evare öldürüldüler. 1968 . ilkbaha
rında Irak'a geçmek isteyen Süleyman Muini (A.Mu
ini'nin agabeyi) Barzaninin emri üzerine tutukla
nıp İran'a teslim edildi. Şah, S.Muini'yi kurşuna diz
dirip cesedini "ibret" olsun diye Kürt kentlerin
de gezdirdi. Barzani tarafından İran sömürgecile
rine teslim edilen kırktan fazla peşmerge ya öldü
rüldü , ya da ağır işkencelerden geçirildi. 1980-1983 
yılları arasında da görülen bu tür tutumlar nede
niyle Kürt ulusu hiç bir zaman sorumluları affet
meyecektir. İki KDP arasındaki ilişkiler, ancak ll 
Mart 1970 otonomi anlaşmasından sonra yumuşa
maya başladı. (34) 

M onarko-faşist Şahlık rejiminin 1963 'te ilan et
tiği 6 maddelik "ak devrim"de, Şahlığın halk düş
manı yüzünü gizleyemedi . (35) Çünkü nüfusun se
kizde birini muhbir asma çeken Şahlık rejiminin yö
netim çarkı Fars ve diğer ezilen halkların kanıyla 
sulanmadıkça dönmüyordu. Hükümet değişiklik
leri birbirini izledi , ama baskı ve zulüm politikala
rı özlerinden birşey yitirmediler. Şahlık, terörünün 
bir parçası olarak 22 Mart 1972 de Baneh' te 
KDP 'nin bir MK üyesi parti toplantısından çıkar
ken öldürüldü. 15 Nisan 1972'te KDP'nin iki üye
si Sanandac'da kurşuna dizildi. 1972'de değişik ta
rihlerde Sanandac'da biri 17 yaşında olmak üzere 
6 Kürt yurtseveri kurşuna dizildi. (36) 

Şahlık karşıtı muhalefetin yeniden hareketlilik ka
zandığı 1977'ye kadar örgütlenme ve toparlanma 
çalışmalarını sürdüren Kürdistan ulusal muhalefeti, 
İran genelindeki ulusal ve toplumsal huzursuzluğun 
patlama noktasına geldiği dönem boyunca Kürt kit
leleri üzerinde önemli oranda etkinlik kurmuştu. 
1977 ortalarından itibaren yazar, avukat , hakim, öğ
renci ve temizlik işçilerinin gidişata karşı çeşitli yol
larla hoşnutsuzluklarını dile getirmeleri, 6 Ağustos 
1977 günü çarşı esnafının yürüyüşünde, yıllardır 
illegal mücadele sürdüren devrimci ve yurtsever ör
gütlerin haykırdıkları "kahrolsun Şah rejimi" 
sloganının atılması toplumsal kabarışın ilk işareti 
sayılabilir. 9 Ocak 1978 tarihli ittihad gazetesinde 

vererek gösterileri başlattı. Gösterılerde çıkan çat ışmalarda bazı kay
naklara göre 15 bin kiş i öldü. 

(36) Kasemlo. age, s.43 
Bazı kaynaklara göre Şubat 1971 - Ekim 1977 arası nda Savak 'ı n faali
yetleri sonucu, devrimci ve yurtsever örgütlerden; 177'si si lahlı çatış
malarda, 91' i i damla-bazısı yargılamaksızın-, 42'si i şkenceyle. 15'i ka
yıp olmayla 7'si tevkif edilmemek için intiharla, 9 'u kaçarken vurulmuş
sonradan açıkça öldürüldükleri ortaya çıktı -olmak üzere toplam 341 kişi 

öldürüldü. (Çağdaş Liderler Ansiklopedisi , cilt 3 iletişim Y. 1986, s.927) 
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yayınlanan bir makalede Ayetullah Humeyninin ka
ralanması üzerine Kum'da onbinlerce kişi sokağa 
döküldü. Çıkan olaylar sonucu yüzlerce kişi öldü 
ve yaralandı . Olayların kırkıncı gününde Tebriz ve 
Kum'da yığınsal gösteriler yapıldı. Gösteriler baş
ta Kürdistan olmak üzere diğer yörelere de yayıl
dı. Değişik halklardan devrimci ve yurtsever örgüt
ler çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Ağustos 1978'de 
Şah bir yıl sonra seçim yapılacağı sözünü verdi. 15 
Ağustos'ta 711 siyasi tutuklu serbest bırakıldı. Ge
lişme gösteren ulusal ve toplumsal muhalefetin zor
lamaları sonucu göreceli bir "özgür" ortam oluş
tu. 'Eylül'de Tahran'da yapılan bir gösteriye 1 mil
yon kişi katıldı. 8 Eylülde Tahran'da yapılan bir gös
teriye ateş açıldı ve üç yüz kişi öldü, binlerce kişi 
yaralandı. "Kara Cuma" olarak adlandırılan bu 
günden sonra Şahlığın helikopterleri, tankları , göz 
yaşartıcı bombaları ezilen halkların muhalefetini 
durduramadı. (37) Kasım 1978'de petrol işçilerinin 
gerçekleştirdikleri grev şahlığa karşı büyük bir dar
be oldu. Şahlık rejiminin devrilmesinden sonra ulu
sal demokratik haklarına kavuşacakları inancıyla 
milyonlarca insan sokaklarda şahlığın gelişmiş si
lahlarına göğüs gere gere kahramanca savaştı. 

Yüzbinlerin, milyonların akan seline dayanama· 
yan Şah, Musaddık'ın ulusal cephesinden Ş . Bahti

yarı başbakanlığa atayarak ulusal ve toplumsal de
ğişikliklerin önünü almaya çalıştı . "Dinlenmek" 
amacıyla 16 Ocak 1979'da onyıllardır ülkeyi " ba
basının çiftliği" gibi yöneten Şah , Iran' ı terkettiğin

de milyonlarca insan "Şaha ölüm" sloganını hay
kırarak sokaklarda gösteriler yapıyordu . 19 Ocak'
taki gösterilere 4 milyon insan katıldı. 1 Şubatta Hu
meyni Paris'ten döndüğünde artık tüm "ölüm 
çanları'~ Şahlık için çalıyordu . Humeyni, Ş . Bahti

yar hükümetini de tanımadı ve M. Bazergan' ı baş

bakanlığa atadı. Ulusal cepheden habersiz görevi 
kabul eden. Ş .Bahtiyarı Humeyni tanımayınca , ulu
sal cephe de Ş.Bahtiyarı üyelikten atmıştı. Ş.Bahti
yar hükümeti de tutunamayınca, Şahlık yönetimi 
tümüyle yenilgiye uğramış ve İran'da tüm halklar 
için yeni bir sayfa açılmış oluyordu . 

HUMEYNi'NiN DEVRiM RUHUNA 
SIRT DÖNMESi VE KÜRDiSTAN'

DA SiLAHLI HALK DiRENiŞi 
Kürdistan halkı Şahlığa karşı mücadelede aktif ye

rini alırken, Şahlığın yıkılmasından sonra diğer ezi
len halklada birlikte ulusal demokratik haklarına 
kavuşacağı inancını taşıyordu . Humeyni, daha Pa
ris ' te iken komünistler dahil herkese örgütlenme 
özgürlüğünün tanınacağını, ezilen halkların ulusal 
haklarına kavuşacağını belirtmişti. Şahlığın yıkılına 

(37) Bahman Nirumand , i ran · Soluyar Çiçekler Parmaklıklar Ardında. Bel-
ge Y. . Mart 1988. s. 15·38 
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sürecinde halkın içerisinde etkin birer güç haline 
gelen KDP ve Komela kontrolü ele geçirdikleri yer
lerde yerel yönetimi üstlenen konseyler oluşturdu
lar. Şahlık askerlerinden ele geçirilen silahlarla Kür
distan'da halk milisieri oluşturuldu . Peşmerge sa
yıları arttırıldı. Kültürel çalışmalar hızlandı. Kürt
çe yayınlar yaygın bir biçimde dağıtılınaya başlan
dı. Diğer yörelerde de devrimci ve yurtsever güç
ler, silah depolarından ele geçirdikleri silahlarla et
kin birer silahlı güç haline geldiler. Yıllardır silahlı 
mücadeleyi savunan ve zaman zaman silahlı eylem
ler gerçekleştiren Halkın Fedaileri ve Halkın Mü
cahitleri gibi örgütler, ele geçirdikleri silahlarla güç
lerini büyük ölçüde arttırdılar. Devrimci ve yurt
sever örgütlerin silahlanınasından korkuya kapılan 
Humeyni , 15 Şubat 1979'da yaptığı bir açıklama ile 
yağmalanan silahların hükümet yetkililerine geri 
verilmesini istedi. Şahlığın yıkılmasından daha bir 
ay geçmeden Humeyniciler önceden verdikleri söz
leri bir tarafa iterek tüm ipleri ellerine geçirmeye 
başladılar. Humeyni yönetiminin eyilimini farkeden 
devrimci ve 1yurtsever'örgütler silahlarını vermedi
ler ve Humeyni'ye karşı alınacak tutumu tartışma
ya başladılar. Evet Şahlık gitmişti ama önlem alına
mazsa Şahlığı aratmayacak bir gidişatın ilk kıvıl
cımları artık herkesee görülüyordu . Sadece TU
DEH , 1983 başlarında faturasını ağır ödediği uzlaş
macı ve kuyrukçu politikasıyla Humeyni'yi koşul
suz dcstekliyordu . 
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; Mart 1979'da, aralarında, H. Fedaileri ve H.Mü
cahitleri'nin de bulunduğu sol gruplar, Musaddık'ın 
ölüm yıldönümü nedeniyle Ahmedabad'da bir mi
ting düzenlediler. ı milyona yakın insanın katıldığı 
mitingden amaç, Ayetullahlara solun gücünü gös
termekti. Hükümet solun gücünü kırmak amacıy
la yoğun çabalar içine girdi. Ayetullahlar artık ya
vaş yavaş Şubat devriminin ruhuna sırt dönüyor
lardı. 

Humeyni önderliğindeki yönetimin ulusal sorun 
konusunda da önceden verilen sözleri yerine ge
tirmiyeceği bir ay geçmeden ortaya çıktı. Önde ge
len Ayetullahlardan Ayetullah Şeriat Medari'nin 
Cumhuriyet gazetesinin "İran İslam Cumhuriye
tinde Kürtlere Muhtariyet verilmesi yolunda 
bir eğilim var. Kürtler kendileri de bunu is
tediler, bu durumda kardeş Azerbaycanlılar 
ne olacak?" şeklindeki bir sorusuna verdiği cevap
tan, Ayetullahların ulusal sorununun çözümünden 
yana olmadıkları anlaşılıyordu. A.Ş. Medari şöyle 
diyordu: "Kürtlere muhtariyet verilirse Azer
bayc:uıldar ister. Hazistan ister ki, orada 'neft' 
(petrol) var. Beluclar da ister. Devlet-i muvak
kat (geçici hükümet) veremez. Bu daimi hü
kümetin işi." 
·~a eyaJet-i Kürdistan'a muhtariyet veri

lirse öbür eyaJetler neftin altında zarurete dü
şerler. (Petrol konusunda güçlükle karşılaşır
lar) Muhtariyet verilirse o zaman herkesin öz 
hasılı kendi özünde (özerklik verilirse herke
sin üretimi kendisine) kalacak. Ne demek is
tiyorum anlıyorsunuz değil mi?" 

"Ben derim ki, biraz tahlif (hafifletme-BA) 
vere. Biraz da vermesin Kürtler kendi mecli
sini yapsın, kendi dilini konuşsun ama aidat, 
p.ullar hep bir yere gitsin. (pul: para)"(38) 

Medari'nin özerkliğin geçici hükümetin işi olma
dığı yönündeki sözlerinden sonra, kendi yaklaşı
mını nedenleriyle ortaya koyması, geçici hükümet 
sorununun bahane olduğunun kanıtıdır. Kürt hal
kı da diğer ezilen halklar gibi "gerçek otonomi" 
isteminde ısrarlı oldu. Hükümet kuruml~ştı, baskı
ları arttırdı. Kürtler silahları, ulusal demokratik hak
larına kavuşuncayakadar bırakmayacaklarıru belirt
tiler. 30 Mart 1979'da "İslam Cumhuriyeti" için 
yapılan halk oylamasıru H.Fedaileri, Solcu Birlik ve 
kısa bir süre önce kurulan Ulusal Demokratik Cep
he boykot etti. Halk oylamasında ezici Evet oyu çık
tı. Bu sonuçtan sonra, dinsel gericilik saldırılarıru 
arttırdı. 1 Mayıs'ta sol grupların Tahran'da düzen
ledikleri mitinge beşyüz bin'in üzerinde insan ka
tıldı. TUDEH, tüm tehlike sinyallerine aldırış etme
den Ayetullahları kayıtsız-şartsız destekliyor ve on
ların mitingine katılıyordu. 36 işçi sendikası, çok 
sayıda siyasi örgüt ve dernek sol'un düzenlediği mi
tingi destekliyordu. Çoğunluğunu işçilerin oluştur-

duğu miting'de küçük bir dini grup sloganlar ata
rak sabote etmek istediyse de bu amacına varamadı. 

16 Haziran'da Tahran'da düzenlenen yönetim 
yanlısı yürüyüşe yüzbinlerce insan katıldı. Konuş
macılar "yabancı ve bozguncu unsurların or
tadan kaldırılması için" ordu ve polise çağrıda 
bulundular. Ayru dönemde kapsamlı bir saldırı için 
askeri birlikler toplaruyordu. Ilk çatışmaların ko
kusu yavaş yavaş sezilebiliyordu. Ulusal Demokra
tik Cephe'nin girişimiyle özerklik için mücadele 
eden örgütlerin katıldığı bir ::oplantı yapılıyordu. 
Toplantıdan sonra "azınlıklar" sorununun çözü
mü için bir taslak hazırlaruyor ve "İran Halkları 
Koordinasyon Konseyi" nin kurulması kararlaş
tırılıyordu. "Konsey, ülkenin çeşitli yörelerin
deki özerklik hareketlerinin koordin:isyonuy
la ve en kısa zamanda Kürt kenti Mahab:ıd'ta 
bir kongre düzenlemekle görevlendirildi. 
Kongreye bir anayasa taslağı hazırlamak ama
cıyla ulusal azınlıkların temsilcileri yanısıra 
siyasi partiler, sendikacılar ve çeşitli kuruluş
lar da katılacaktı" (39) Humeyni askerleri artık 
Kürdistan "seferini" başlatmak için hazırlıkları
nı tamamladıklarında 6 Temmuz 1979 günü Kür
distan'ın Meriwan kentinin stratejik noktaları Hu
meyni askerlerince işgal edildi. Kent halkından on
binlerce kişi, bu tutumu protesto etmek amacıyla 
eşyalarını toplayıp şehri terketti. Ağustos ayı baş
larında Kürtlerin ulusal haklarını tanıyacak diye 
Kürtler tarafından da Şahlığa karşı desteklenen Hu
meyni, orduya, "Kürtlere dersini vermesini" 
emredince, Paweh kenti işgal ediliyordu. Sadece Pa
weh'te dörtyüz kişi öldürüldü. Radyo ve Televiz
yonda Kürdistan halkına karşı propaganda yapılı
yordu. Onbinlerce Hizbullah, Kürdistan'da savaş
mak üzere gönüllü alarak "cihada" katılıyordu. 18 
Ağustos'ta Humeyni, oğlu aracılığıyla İran halkla
rına "biz size özgürlük verdik, kötüye kullan
dınız. Yeter artık. Size özgürlük yok ... " mesa
jıru veriyordu. Halbuki İran'da böylesi bir mesaj Hu
meyni' ye karşı kullanılmalıydı. Çünkü kendisine 
verilen desıeği kötüye kullanan Humeyni idi. 
197I'den beri A.Kasemlo'nun önderliğinde müca
dele eden, Şahlığa karşı mücadelesi ile kısa sürede 
Kürdistan halkı içinde saygınlık kazanan KOP, 19 
Ağustos günü Humeyni'nin "devrimin savcısı'
'na verdiği direktif sonucu yasadışı ilan edildi ve 
Humeyni tarafından "şeytanın partisi" olarak ad
landırıldı. Kürdistan halkına çağrıda bulunarak 
KOP önderlerini yakalayıp hükümet kuvvetlerine 
teslim edilmesini istiyen Humeyni'nin emirleri doğ
rultusunda hemen idamlar başladı. KOP'nin 9 üyesi 
idam cezasına çarptırılıp idam edildi. Kürt peşmer
geleri fazla kan dökülmemesi için dağlara çekildi-

(38) Cumhuriyet, 16 Mart 1979 
(39) Nirumand. age. s. 185 
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ler. Tüm uzlaşma yollarını kapatan "halka açık" 
mahkemelerde, daha doğrusu "açık hava mahke
meleri"nde, Kürt yurtseverlerini birkaç dakika 
içinde yargılayıp verdikleri ölüm cezalarını hemen 
orada infaz eden; sedye ile mahkemeye getirilen 
yurtseverleri, diğer mahkumların yardımıyla ayakta 
tutup kurşuna dizdiren; Kürt aydınlarının ırzına 
geçen, yani her. yönüyle Kürdistan halkına savaş 
açan ayetullahlara karşı Kürt peşmergeleri seyirci 
kalamazdı. ( 40) Kürdistan peşmergeleri kahramanca 
savaşarak Kasım 1979'da şehirlerin büyük bir ço
ğunluğunu ele geçirdiler. Peşmergelerin gösterdiği 
kahramanlıklar üzerine Humeyni yönetimi 14 mad
delik bir "özerklik" planını kabul etti. aralık ayın
da Anayasayı halk oylamasına sunmaya hazırlanan 
ve 4 Kasım'da ABD Büyükiçiliğinin işgaliyle ''cep
he"lerini arttıran Humeyni önderliğindeki gerici 
grubun, Kürdistan topraklarınİ dört eyalete bölüp 
sadece birini "Kürdistan" ciarak adiandırma te
melinde kuşa çevrilmiş bir "özerklik" planı Kürt
lerin istemi olamazdı. Humeyni 'nin amacı , Kürt 
ulusal demokratik muhalefetini böylesi bir planla 
silahsızlandırıp boğazlamaktı . KDP ve diğer güç
ler Humeyni'nin oyununa gelmediler ve savaşa de
vam ettiler. 

Beni Sadr'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde de 
Kürdistan'da kan gövdeyi götürüyor ve günde or
talama. ikiyüz )kişi öldürülüyordu. Kürdistan mu
halefetiyle başa çıkamayacağını anlayan Humeyni, 
yüzyıllardır Kürdistan'da gerektikçe uygulamaya 
konan Kürd'ü Kürd'e kırdırtma politikasına başvur
du. Bu politikanın bir parçası olarak Şubat-Mart 
1980 tarihlerinde Irak KDP'nin çabalarıyla Harkili 
Reşit Bey'in köyünde İran KDP MK üyelerinden Se
nar Mamedi ve Cihangir' in Humeyni temsilcisinin 
Irak KDP etkisindeki Kürt aşiret reisierinin de ka
tılımıyla toplantılar yapıldı. Kısa bir sürede Sıkak 
bölgesi, Kasemlo önderliğindeki ulusal mücadele
ye karşıbir konuma sürüklendi. Halkla İran KDP'yi 
karşı karşıya getirmek için bazı provakasyonlar da 
tezgahladı. Bunlardan en önemlisi, Mustafa Barza
ni'nin Şino'daki mezarının tahrib edilerek cesedi
nin çıkarılİnası olayı idi. Olay İran KDP'ye mal edil
di ve böylece, yanlış ve yanılgılarına rağmen Kür
distan halkı üzerinde önemli bir saygınlığı olan 
M. Barzani'nin mezarının tahrib edilmesi olayı İran 
Kürdistanında "Kürd'ün Kürd'ü kırması" için 
.bir "vesile" oldu . Sömürgeci İran rejiminin tüm 
provokasyon ve oyunlarına karşı Kürt halkı müca
deleci örgütlerini desteklerneyi sürdürdü. Onbin
lerce insan peşmerge olmak ve silah elde kanlı Hu
meyni rejimiyle savaşmak istiyordu. Kendi tokma
sını bile peşmergelerle paylaşan Kürt halk kitlele
rinin peşmerge olma isteminin çoğunu KDP yeri! 

(40( Nirumand, a~ıe. s. 187·192 
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ne getiremedi. Çünkü maddi olanaksızlıklar o dö
nem onbini aşan peşmerge sayısını arttırmaya el
vermiyordu. 

İran-Irak savaşı başladığında Humeyni'nin,kaba
rık suç dosyasına rağmen İran KDP, 6 maddelik bir 
program açıklayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin 
özerkliği içeren sözkonusu programı kabul etmesi 
halinde Irak'la savaşmaya hazır olduğunu belirtmiş
tL Fakat yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç 
alınamadı. Savaşın başlamasından sonra rejim kar
şıtı her muhalefeti, hatta yönetimi desteklemeyen 
herkesi "vatana ihanet ve düşmanla işbirliği 
yapmak"la suçlanan Ayetullahlar, KDP'ni özerk
lik programını kabul etmek şöyle dursun Kürt ulu
sal muhalefetini "dış düşmanlardan daha teh
likeli iç düşmanlar" olarak değerlendirdiler. İran, 
silahlı güçlerinin dörtte biri olan ikiyüz bin askeri 
Kürdistana yolladı . Bazı çatışmalardan sonra şehir
ler İran askerlerinin eline geçti fakat kırsal Kesim 
hala peşmergelerin elindeydi. Humeyni, başlarda 
"Kürdistan seferi"ne Irak'la savaştan daha fazla 
önem veriyordu. Humeyni rejiminin kanlı saldırı
ları Kürdistan'da askeri kurumlaşma ile paralel yü
rütüldü. Dörtyüz kadar Kürt köyünü kontrol altı
na almak için ikibin' in üzerinde karakol kuruldu. 
Irak KDP ve 1979'da İran KPD'den ayrılıp silahlı 
mücadele'ye karşı olan Gani Biluryan önderliğin
deki "kongreye Çar" (Dördüncü kongre) grubu
nun yardımlarıyla kanlı Humeyni rejimi, "kurta
rılmış bölgeler"i. bir bir ele geçirdi. Irak KDP bir 
çok katHarnın ortağı oldu. Yine bu dönemde Irak 
KDP ile ittifak içinde olan PKK'da İran KDP karşı
tı bir çok olaya katıldığı gerekçesiyle İran KDP ta
rafından "karşı devrimci" bir güç olarak ilan edil
di. Humeyni'nin pastariarına karşı kahramaniıkia
rını yaratan Kürt ulusal muhalefeti, Humeyni kar
şıtı mücadeleye zarar veren iç çatışmalar da yaşa
dı. 1983-1984 yılları arasında İran KDP ve Kornda 
birbirleriyle çatıştılar. 1984 'e gelindiğinde Kürdis
tan'da "kurtarılmış bölgeler"in kalmayışında 
KDP-Komela arasındaki çatışmaların rolü vardır. 
1981'de Halkın Mücahitleri'nin yönetimleriyle ça
ışmaları Beni Sadr'ın ülke dışına kaçmasından sonra 
bir cephenin kurulması gündeme geldi. Görüşme
ler sonunda H.Mücahitleri, KDP ve B.Sadr'ın oluş
turdukları cepheye H.Fedaileri (azınlık), Kornda ve 
Peykar, B. Sadr'ın cehede olması nedeniyle katılma
dılar. Ellerine bulaşan Kürt kanı halen kurumayan 
B.Sadr' la KDP'nin ortak bir cephede biraraya gel
mesi KDP açısından talihsiz bir karardı. Bu cephe 
1984 ' te bozuldu. 

Kürdistan'daki "kurtarılmış bölgeler"i ele ge
çirdikten sonra Ekim 1984 'te Irak sınırına yakın 
bölgede onbin Kürd'ün köylerini boşaltmaları is
tenince Kürt köylüleri direnişe geçtiler. Serdeşt ya
kınlarındaki iki köyü zorla boşaltan İran kuvvetle-
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rine karşı peşmergeler harekete geçerek saldırıları 
püskürttüler. 1984 ' ten sonra merkez üssünü, daha 
önceden ilişkiye geçtiği Irak'a taşıyan KOP, o dö
nemden bu yana partizan savaşını sürdürüyor. Kürt 
peşmergeleri birçok yörede Humeyni askerlerine 
büyük kayıplar verdirdiler. Şehirleri ele geçirdiler, 
kırsal alanda etkinliği elden bırakmadılar. Günümü
ze kadar çeşitli bölünmeler geçirmesine, parti içi 
sorunların çözümünde uygulanan yanlış yöntem
ler nedeniyle bazı ileri unsurların parti dışına düş
mesine, uzun vadede Kürt ulusal hareketini başa
nya götürmek bir yana, zarar verecek sosyalist en
ternasyonal tandanslı yönelimlere rağmen KOP, 
Kürt halkı içinde büyük bir desteğe sahiptir. "Baş
ka çaremiz yok" diyerek Irak sömürgecHeriyle 
ilişkilerini savunan KOP'nin bu "özrü''nü sosya
listler olarak kabul etmek mümkün olmasa da, KOP 
hiçbir zaman Irak'la ilişkilerini G.Kürdistan ulusal 
muhalefetine karşı kullanmadığı gibi İran' la savaş
ta Irak1askerlerine "rehberlik"de etmedi; doğru 
gördüğü eylemleri gerçekleştirdi. İran-Irak savaşı- · 
nın son dönemlerinde Irak desteğinde İran'da şe
hirleri ele geçirmeye çalışan H.Mücahitlerini eleş
tirmesi , İran KOP 'nin tasvib edilemeyecek ilişkile
re rağmen Saddam diktatörlüğüne alet olmadığının 
bir göstergesidir. 

Başından beri Humeyni'yi dt;stekleyen TUOEH 
dışında, zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağ
men İran soluyla ilişkileri kesmeyen KOP ve Kürt 
ulusal güçleri Kürdistan'da oluk oluk kan akarken 
Humeyni rejiminin "anti emperyalist"liğine toz 
kondurtmadan Ayetullahlara destek veren TUOEH 
ve H. Fedaileri (çoğunluk), Mart-Nisan 1983 tarihin
de Humeyni'nin gazabına uğradıklarında rejimin 
pençesinden kurtulanlara yardım ettiler. Solun ve 
ulusal muhalefetin tasfiyesinde Humeyniye yardım 
eden TUOEH, en son saldırılara muhatap kalınca 

iRA'YA MEKTUP 
Sen de başını dik tutma 
bı$1ayını kendin öğütüp 
kendin yeme kavgas ındasın 

benim gibi. 
Senin de bedenin emperyalizmin 
altında çivili çizmelerinin 
benim de. 

artık etrafta kimse kalmamıştı ve sıra kendileri
ne gelmişti. Uzlaşmacı ve teslimiyetçi tutumlarıyla 
daha Şubat devriminin ilk ayında devrim ruhuna 
ihanet eden Ayetullahlara desteğini 1983'lere kadar 
sürdüren TUOEH'e ve onun ağzıyla İran'daki geliş
meleri değerlendirip İran Kürdistanı'ndaki silahlı 
halk direnişini ''CIA ve Emperyallstlerin oyunu' 
olarak değerlendirenlere (Türkiyede Yürüyüş der
gisi ve Politika gazetesi de aynı suçlamalarda bu
lunmuşlardı) sanırım Kürtlerin kanıyla kanıtıanan 
gerçekler ders olur. TUOEH Genel Sekreteri Kiya
nuri, İran televizyonunda samimi itiraflarda bulu
nup "İslam"a sığınırken, Kürt peşmergeleri Kür
distan'da kahramanca eylemler düzenliyorlardı . 

TKP'nin Türkiyede Kürt isyanlarına karşı kemalist
lere verdiği destekle saplandığı bataklıkta Humey
ni döneminde adeta TUOEH yaşıyordu . 

Görüldüğü gibi, Kürdistan Halkı, Şahlığa karşı. sa
vaşırken Humeynininönder.liğini ulusal demokra
tik haklarına kavuşacağı inancıyla kabul etmiş ve 
bu uğurda sayısız yiğit eviadını yitirmiştir. Şahlığın 
yıkılışı , Kürdistan'da çoşkuyla karşıtanmış ve ulu
sal haklara kavuşma özlemiyle girişim ve çabalar 
yoğunlaştırılmıştır. Savaşarak alma aşamasına gel
diği hakları mollalar rejimi tarafından verilmeyip 
gaspedilince, ulusal haklarına kavuşuncaya kadar 
savaşacağını pratikte göstermiştir. bununla Kürdis
tan ulusal ayaklanma ve direnişlerine yeni bir hal
ka eklendi. Katiedilse de, sürgün edilse de, yiğit ev
latları sokak ortalarında , idam sehpalarında can 
verse de ulusal haklarına kavuşmak için verilecek 
mücadeleyi hiç bir gücün yok edemeyeceğini Kürt 
halkı İran Kürdistanında Şahlara, Mollalara göster
miştir. Yüzyıllara sığmayan bu direniş geleneği, ge
lecek güzel günlerin O.Kürdistan topraklarından hiç 
bir şekilde sökülemeyecek güçlü filizlerini barın
dırmakt<lrlır O 

YOK BAŞKA ÇÖZÜM 
Ne Vıvaldi 'nin 'dılı! mevsim'i 
ne de tamburi Gernil Bey, 
gerek yok bunlara ya da benzerlerine fU sürgün dem'inde, 
olmadık kaderlere yapışık ikiz · kılındıysalrta, 1 
değil mi ki ağlamaklı lirik·blr çözümsüzlük ~ir bizce yaşam, 
girdik ya bir kez 'Hayat denilen kanit kavgaya .. .' 

Sen de saçlanndan sürükleyeek getireceksin özgürlüğü 
ben de. 
Sen efendinin dilini konuşursun 
ben tarih süzgecinden 

yok başlıa çözüm iki gözüm, 
1:· yok başka çözüm kaYga maışımızı terennüm ederek, 

çelltı adımlarla ilerlemekten başka, 

kasten geçirtilmeyen öz dilimi. 
Senin mavi denizierin 
dünyaca ünlü şarkıcıların 
ve futbolcuların var, 
benim yok. 
Senin bir parçan kurtuluşun koynunda 
bir parçan zulmün pençesinde. 
Benim bir parçam canavarın 
bir parçam baıbann 
ve bir parçam da vampirin elinde. 
Ama dağlanmız var ikimizin de 
ve dağlar ki 
daha yakındır güneşe . 

o tak yolda pimi çekilm~ bir bomba gibi, 
yerle bir etmek için Bastilleri bir kez daha, 
Don Kişol'un içten coşkuları~a. 
bilinçli inadı~a il~ç usta'nın , · 
cür'etiyfe binbaşımız Emesto'nun, 
ve de sevgi~e kucaklamak pahasına ölümü, 
tükürmecesine suralına karanın, 
yaşamak gerek hüzün çökse de afakanları~a geceye, 
vurmasa da zifiri karanlıkta ay ışığı yüzüne, 
unutma, yok başka çözüm!.. 
Temel DEMiRER/PARIS 

Bernııs AVAZELAL 

MEDYA GÜNEŞi /49 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



BiR KÜLTÜR EMEKÇiSi: 

ŞUKUR MUSTAFA 
VE 

ÇEViRiLERi 

G
üney Kürdistan Kürtleri'nin yakından tanıdığı ve 
onlarca çevirisi ile yüzlerce makalesini okudu
ğu Şu kur Mustafa, ne yazık ki bizde pek tanın

mıyor. Kendisinden yazılı olarak aldığımız bilgilerin de 
yardımıyla bu yazıda Şukur Mustafa'yı ve bazı çeviri
lerini kısaca tanıtacağız. 
Şukur Mustafa 1927 yılında Kerkük' e yakın olan bir 

köyde doğdu. Babası Mustafa ve dedesi tüfek yapan 
birer usta olarak tanınmışlardı. Babası aslen Süleyma
niye'lidir. 
Şukur Mustafa yedi yaşındaykan bir medresade öğ

renimine başlar. Medresade kuran ve dinsel dersle
rin yanısıra Farsça ve Türkçe'yi de okur. Sonra "feqi" 
olarak Irak Kürdistanı'nın Soran Behdinan bölgeleri ile 
i ran Kürdistanı'nın birçok köy ve şehrinde medrese öğ
renimini sürdürür. 1946'ya dek feqilik yaşamı devam 
eder. 1947'de medrese öğrenimini, kendi deyişiyle, 
"feqi"liği bırakıp Bağdat'a gider. Orada EI-Hidaye'l
lslamiye okulunda okumaya başlar. 1949'da Bağdat 
Islami Bilimler Fakültesi'ne girer ve 1955'te burayı bitirir. 

Bundan sonra Arapça öğretmeni olarak Irak'ta de- ' 
ğişik okularda çalışır . 1970'te ise Irak Kürdistanı'nda 
Kürtçe eğitimi ile ilgilenen bir bakanlıkta çalışmaya 
başlar . 1974'te Kürt Bilim Akademisi'nin genel sekre
teri olur. 1978'de bu akademi kapatılır ve adıirak Bi
lim AKademisi olarak değiştirilir. Kürtçe bölümü ise bu 
akademiye bağlı bir bölüme dönüştürülür. Şukur Mus
tafa şimdi bu bölümde uzman olarak çalışıyor. 
Şukur Mustafa Kürtçe'nin hemen hemen bütün leh

çelerini biliyor. özellikle Güney Kürtçesi (Sorani) ve Go
ranlyi daha iyi bildiğini, Kuzey Kürtçesi (Kurmanci), Lur
ri ve Kelhuri'yi iyi anladığını, bir süredir Dımıli (Zaza) 
lehçesi üzerinde çalıştığını belirtiyor. Nitekim -son yıl
larda değişik dergi ve gazetelerde onun Dımıli rza
za) lehçesi üzerine şu yazılarının çıktığını görüyoruz: 
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1- "Gorani Kurdiy Zazayi" (Zaza Kütlerini n Türkü le
ri), Karwan dergisi. Hewler no: 38 (1985), Sayfa: 
107-112. 

2- "Ferhengi Dımılki·Tırki" (Zazaca-Türkçe Sözlük 
Hakkında, Hawkari gazetesi. no: 902) 

3- "Berkute le ser Zari Zazayi" "Zaza Lehçesi Üzeri
ne Bir inceleme), Roşınbiri Nwe dergisi, No: 115 (1987). 

Kürtçe ve Arapça'dan başka Türkçe ve Farsça'yı da 
bu dilerden çeviri yapabilecek kadar bilen Şukur 
Mustafa, "Türkçe'yi nasıl öğrendiniz?" şeklindeki so
rumuza şöyle cevap veriyor: 

"Kerkük'te medresade okurken Türkçe de oku
muştum ... Küçük yaşımda babamı yltirmiştim. Asıl 
Türkçe'yi Kerkük Türkleri'nden olan yengemden 
(kardeşimin eşinden) öğrendim ... Çocukken Kerem 
ile Aslı Hikayesi, Dede Korkut Hlkayelerl, Dadaloğ· 
lu, Aşık Gari, Köroğlu, Ahmediye gibi Türkçe kitap
lar lle Namık Kemal gibi bazı Türk şairlerinin şlirleri· 
ni okumuştum. Bunun yanısıra inşa (bir nevi kompo
zisyon dersi-Malmisanıj) okudum. Tabii ki bütün bun
ları Arap harfleriyle okumuştum. Daha sonra Latin 
hartil Türkçe'yi okumaya başladım. Bir süre sonra 
Azeri lehçesini öğrendim. Azeri lehçesi, Kerkük'te 
konuşulan Türkmen lehçesine çok benzer. En son 
olarak Özbekçe'yi de öğrendim ... " 
Şukur Mustafa'nın hiç Türkiye'ye gidip gitmediğini. 

daha çok Türkçe'den çeviri yapmasında nelerin et
kili olabileceğini, Türkler'le ilişkilerini merak ediyoruz. 
Şöyle yazıyor: 

"Türkiye'ye onbir kere giHim ... Nazım Hlkmet'i gör· 
düm. 1955'te Varşova'da Gençlik Festivali'ne katıl· 
mıştım. Bir süre Bulgaristan'da kaldım. Türkler'le, 
özelllkle de Deliorman yöresı Türkleri'yle lllşkllerlm 
oldu ... Ayrıca Azeriler arasında da kaldım." 
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KÜLTÜR-SANAT-EDEBiYAT 

"Ben, Türkiye'deki .rejimin ve halk düşmanı güç
lerin değil, ama Türk halkının bir dostuyum" diyen 
Şukur Mustafa, Türkiyeli yazarlar arasından şunların 
eserlerini sevdiğini belirtiyor: 
· "Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Fahrl Er
dinç, SabahaHin Ali, ömer SeyfeHin, Orhan Veli..." 
ve ekliyor; "Özellikle Azeri edebiyatını çok seviyo
rum." 

"Eserlerin! çok sevdiğim Türkiyeli yazarlardan bl
ri Yaşar Kemal'dlr. Çünkü kendisi Kürt olup bir çok 
eserinde Kürtler'In yaşamını ele alıyor. Çok sevdi
ğim bir Türk şalrl de Nazım Hikmet'tir. Hem kendisini 
görmüş olmam, hem de insanlık dostu bir şair olma
sının bunda etkisi var. Türk edebiyatındon daha çok 
bu ikisine alt eserleri çevirdim .. Ahmet Arif üzerine 
de yazdım. Onun Kürt olduğu da söyleniyor ama 
doğruluk derecesini bilemiyorum." 
Şukur Mustafa'ya Türk edebiyatının Kürt edebiyatı 

üzerindeki etkisi konusunda ne düşündüğünü sormuş
tu k. Buna cevabı kısaca şöyle : 

"1955'e dek Türk edebiyatının Kürt edeblyatına et
ki eHiğini söyleyebiliriz. Çünkü Irak Kürdistanı'nda
ki Kürt aydınları eskiden Arapça ve Farsça'nın ya
nısıra Türkçe de öğnerilerdl. N ali, Salim, Naci Qadı
ri Koyi, Nüri Şex Salih, şex Selam, Şex Rezay Taleba
nı ve diğer birçok Kürt şairi Türkçe'yi de biliyorlardı. 
Onlü Kürt Ilerici şairi Ebdulla Goran da Türkçe'yi çok 
Iyi bilirdl. Ostelik Türk edebiyatını yakından tanırdı ... 
Tevfik Fikret'l pek severdi." 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Şukur Mustafa Irak Kür-

distanı'ndaki birçok dergide yüzlerce Kürtçe maka
le yazmıştır . Ancak onun çalışmalarını büyük bölümü
nü başka dillerden Kürtçe'ye (Gü~y Kürtçesi, Sora
ni) ve Arapça'ya yaptığı çeviriler oluşturur. Aşağıda 
bu çevirilerden bir bölününü sunmadan önce hatır
latalım ki, Türkiyeli yazarların, şairlerin eserlerinden 
Kürtçe'ye başkaları tarafından da çeviriler yapılmış
tır. Kitap biçiminde yayınlanan bu çeviriler örnek ol
mak üzere Ziya Gökalp, Said-i Nursi, Yaşar Kemal, Na
zım Hikmet ve Aziz Nesin'den yapılan çeviriler hatır
latılabilir: 

-Ziya Gökalp, Namilkey Komelayeti, Kürtçe'ye çe-
viren: Refıq Hilmi, Musul, 1934, 21 sayfa . · 

-Bediüzzaman Saidi Nursi, WutebıçCıkekan (Sözler), 
Kürtçe'ye çeviren: FarCıq ResCil Yehya, Bağdat, 1985, 
111 sayfa . 

-Bediüzzaman Said-i nursi SırCışt Huner e yan Hu
nermend? (Lem'alar'dan), Arapça'dan Kürtçe'ye çe
viren: FarCıq ResCil Yehya, Bağdat, 1986. 

-Bediüzzaman Said-i Nursi, Peyami Piran, Kürtçe'
ye çeviren: FarCıq ResCıl Yehya. 
-Yaşar Kemal, Hemedok (Ince Memed), Farsça'

dan Kürtçe'ye çeviren: 'Ebdullah Hesenzade, Bağdat, 
1986, 552 sayfa. 
-Nazım Hikmet, Kelleser (Kafatası), Kürtçe'ye çevi

ren : Selah Rebwar,.Stockholm, 1986, 87 sayfa. 
Şukur Mustafa ise ikinci bir dilden değli doğrudan 

·doğruya Türkçe'den çeviriler yapmaktadır . Aşağıda 

Şukur Mustafa'nın çevirilerinin bir bölümünün adları
nı yazıyoruz: 

ŞUKUR MUSTAFA'NIN BAZI ÇEViRiLERi 

Yukarıda da helirtti,~imi:: Rihi bu çeı·iriler Arap harjlerivle 

_m::ılan Güney Kürtçesi 'yi edir. 

A- Türkçe 'den Kürtçe 'ye çevirdi.~ i kiwplar: 

1- Yaşar Kenuıl, Kın'roxli (Kiirof:lu). Ba.~dlll, 1979191 sav-

}tl. 
2- Na:un Hikmet. Deslllni Şh Bedreddin Kurri Qazir Si

nllll'IU' (Sima\'luı Kadw OiHu Şevh Bedrettin Desram), Bağ· 

dar. /98/, 79 say/iı. 
3- Yaşar Kemal, Teneke (Tenl'ke), Ba.~dar. 1981. 203 saı·-

ja. 
4- )'a~ar Kemal, Karire ya Ew Diwi Çtya (Onadirek), Bağ

dar. 1981, 430 sa_\}tl. 

5- }iışar Kemal. Ef.\anev Çlm.l' ARn· (A.~rı Dağt Ef'<mesi). 

fı.· Yaşar Kemal. Zewi Astn ü A.muın Mts (}'cr Demir Gök 

Baku). Bağdat, /987, 1987. 424 saıfa. 
7- A:i: Nesi n 'dm 25 hikave. 

8- Abdüllmif Bendero.~lu. Act Benim, Umut Senin, Kastr

Ralar Hepimi::in (Man::um destan). 

9- Mt'}uv Kurt! le Sedey Şan::demeh da (/6. yy. Kürt Tari

hi). 

Bakü 'da Şerefiuıme ü::erine ha::trlwmuş bir doktora re::i olup 

Kürtre \l'l'irisinill ilk hiilümü. Korri Zanvari Iraq (/rak Bilim 

Akademi.1i 1 dcrgi.linde raımlandt. 

10- ){ışar Kemal, Gtwıy Nemtran (Ö/me:: Otu). 

Bu çeviri henü:: vannlanmanuşur. 

B- filrsra 'dan Kürtçe 've: 
-Me.11tire Xanumi Erde/an. Mejuy Erdelan (Erde/an Ta

rihi). 
Mah Şertf Xanum adn·lı1 da ün/ii olan ünlü Kürt kadtn şair 

ve .ra~an Mesture Xanumi Erdelan (/805-1848) 'ın bu kiraht

lllll Şukur Musraji1tara(mdan Farsça 'dan Künçe 'ye yaptlan çe

virisi lıenü~ wıvmlmtmalluşur. 

C- Arapça 'dan Kürtçe \-e: 
Şukur MustafaKürt okullannda okurulmak ü~ere Arapça·

dan birçok ders kiraht çeı·irmiştir. 
D- Kuz.ev Kürtçesi (Kurmanci) 'nden Güney Kürtçesi (Sora-

nt) 'ne akrard1ğ1 kitaplardan: 
'Ereh Şenw, Dmıdım, Bağdat, 1984, 316 sa)fa. 

E- Türkçe ve Azerice 'den Arapça 'ya çevirdiği kitaplardan: 

1- Hüseyin Kurdoxltı 'E/işanov, Şi 'ri GoranJGoran 'm Şii-

ri). 
Bakti 'da doktora te~i olarak /ıa~trlwum hu çabşmada Kürt 

Şairi Goran 'tn şiiri ele abnm1şflr. Sö:: konusu kçabşnıa Şukur 

Mustafa tarafindan Azerice 'den Kürtçe 've çevirilnıişrir. 

2- Mt;jtivi Baban (Baban Tarihi). 

Yazan bilinmeyen hu Osnumbca kitap Baban Künleri 'nin ya

şammt konu a/nuıkradtr. Kira Şukur Muswfa tarafindan Os

manbca 'dan Kürtçe 'ye çevrilmiş, fiıkar henü:: yaymlannuımtş

ttr. 

o 
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KÜL TÜR-SANAT-EDEBiYAT 

VURDUM 

Karanlıklar sarmış seni 
Sağır kör derin karanlıklar yurdum 
Şimdi en karanlık yerisin dünyanın 
lşıltılı yıldızlarınla 

Cılız bir ateş yanar rüzgarda karanlıklara 

Bir yıldızcık olsam 
O karanlıklarda yurdum 
Görebilsem uzaklardan 
Engin ovalarını yüce dağlarını 

Kavuşur dağlarında eski kar yeni kara 
Binlerce yıldan beridir 
Acılarını ağlar ırmakların 
El değmemiş özgürlükler taşırlar 
Dağların bağrından 
Güneşle kavrulmuş ovalarına 

Bir avuç su olsam 
Kurak ovalarında 
Bir incecik dere 

Fırat'ta yitirsem kendimi 
Dicle'de 

Bir gelin ağlar güneşe 

Ne güzeldir 
Senin baharların yurdum 
Donmuş kışlardan 

masallarla ve türkülerle 
kar suyu ve sevdamızla yaşayageldiğimiz 
soğuk kışlarından 

Yaşam taşırız daliarına 

Birbirine karışmış 
Sayısız renkler ve kokular 
Yeryüzündeki halkiara benzer 
En güzel birlikte renkler 
Kokular içiçe 

Nazlı bir çiçek olsam 
Sert kayalarında 
Sahipsiz topraklarında bitsem yurdum 
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KUnçe'den çevireh: 'H. Erdem 1 Atmaneası 13 Aralık 1986'd2 WDR- Batı Al
man Radyolan 'nda yayınlandı.) 

Ben de rengimi versem sana 
Kokumu katsam kokularına 
Topraklarında solsam 

Bir ağıt ardında insanlar 

Bir rüzgar olsam 
Yitirsem rüzgarlarında kendimi yurdum 
Selam taşısarı:ı bir dağdan ötekine 
Bir rüzgar olsam 
Kopsam Ağrı dağından 
Süphandan 
Essem 
Ovalardan ovalara türküler taşısam 
Ben de çağırsam 
Tarlalarında dolgun sarı başaklarla 

Bir türkü olsam 
Başeğmezliği söylesem 

Bir dize olsam 
Düşsem dillerine insanların 
Amaçlarına hizmet etsem 
isteklerine can veren bir söz olsam 
Adım unutulup gitse 

Bir çocuk koşar 

Mavi bir dalga olsam Van gölünde 
Vursam sarp kayalara kendimi 
Köpük köpük parçalansam 

Küçücük bir tohum olsam 
Düşsem toprağa 
Yeniden can verse bana yurdum 

Bir avuç toprak olsam 

türkü mü 

Serpilip karışsam topraklarına yurdum 

Özlem olsam 
Sana özlemim bitmese yurdum 

Bir ırmak akar 
Türkülerle güneşe 

Hüseyin ERDEM 
PEN Kürt Merkezi Başkanı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KÜLTÜR-SANAT-EDEBiYAT 

UNESCO'YA AÇIK MEKTUP 
Lettre ouverte a I'UNESCO 

Le peuple kurde est ı Buolsleisim. uzmantıkolonıvebulunula'ıülkeıttıatyle 
a p'us de trois mille ans_ p,ıesıraloMl!Şiır: _....,......-ıo~-utıva. Adroan

mazlsyen-fronso. - ~Ir ve ressom.
ı...ıçıe. Al llaıan-mCızisyen-B.Aimonyo , Al Iladi-

Ce pcuple possCde t -=>'1'>-ffansa. AI-IIaplrAO<>-ıor~Aın-
l ı d. . cad ~yoror-lsveç. Mo -....r,oloı oisl-ll.Aimon-

( ıı turc c ı~ungue nener ıo. AIIDQaıaı~essorıHiolya.~. 
lafCIH~.- -yozor-SS8C velsveç. 

A . d'h . ı --şortcıcı-lsveç. Clwan lloc»şoıı<ıcı-B.Aii<nonıo . 
UJOUT Ul, C pcu Çeko-ressom-ısveç. Defw6t Ferllo-yozor-6eiçiko, 

c ul tureli e. Son eri de li be -ıorloct-B.Aımonıo. i)r_lzal-ıozor-Hoılondo . -. 
ını IC.akayl-drom yazarı- lsveç. Fethad llc:ıbon-<>pero 

d 
ses sonolçısı-lsveç. fefhodl'lobo~şolr-Fronso. Feohod 

La langue, source e ~Ir ve dllbillmcl-fronsô. Fanlk o.-~essom
pour c es raisons que !es lsveç fad- Ahrned-yozor-aAımonıo. faıl6-

ı (.<d .<d · ~ .- la Mcılvnud-vpzar-Avusturyo, - Turan-gazeteci-YO on c: e Tc: _uıre a ne, ısveÇ Fooat .ıawaoı-yozor-ısveç. Goıl llooMınkjrom 
langue, de praoquer sa m ~onso. ~ soıı-ıoto()roıç.-lsviçre. ~ 

Ainsi, par une politic 
et na tionale en pasant mi 
de noıre civilisation. 

La repression se ma 
envcrs !es artistes et !es i, 
coınnıe nous pouvons 1 
diaspora de 650.000 Kuı 

Aujourd'hııi le peuı 
plıy~iqııe en Irak, p:ır ll 
dr:portaıiuııs de masses 
Turquie, en Iran et c 
l'exıcrmiıı:ııion physiquc 

lin EwtyaoOiu-ressom-fronso. -..şorkıcı-lsveç. 
6t.ancfl.şai r-B.Aknonya, Harna Coza-r,ftSSOm-Fronsa. 
lbna-romoncı-lsveç. - DetwiJ-fessom-Fronsa. 
- ~essom-Fronso.-Qaıl-çevirmen
lsveç. HOMytn Eıdem-OOretme<ı ve ıoror-B.Aimonyo , 
lbtaııım Allmed-yozor-ıngme<e. lbıohlm ~ 
yOnetmen-Hollondo. Celal Alkessom-Fronsa. Celal 
lollrıo ICertm-şo lr -ABO, Cemal Nabaı -yazar ve 
dllbillmci-B.Aimonyo, Cemşld lloydorl-gozeteci ve 
yozor-lsveç. Caoan Matl-müzisyen-lsveç. Kataw 
$ewkel-şortcıo-bveç. ICako W.,S-çevormen-ısveç. ıc. 
mal Al-tarlhçi-lsveç. lemolluıllay-yozo< ve şoir-lsveç. 
Kemal fuockjlibilimci-B.Aimonıo. Kemal Mlrowdell
vazor-lngiltere. IC.omll Mustafo-ressam-Fronso. Kamu
ran AbdUimec:ld-şorkıcı-Avusluryo, r.rtm6 Eyyubi
dilbillmci-SSCB l.anlnl)rod. - Danlf'IO'·vozor
ısveç. Kertm41 Huuam~yozor-ısveç. ICawtyan-ressom
Fransa. lıCendal Neıan-vazar-Fronsa~ Gabar Artf -şoir 
lsveç. XoUd Sttar-ressam-lsveç. 1Co11at Cemal-

K
ürdistan'ın değişik parçalarından gelen bir kısım 
Kürt göçmenin kurdukları "Kürt Halkının Yok Olma
sına Karşı Komite"si 20 Ekim 1988 günü UNESCO! 

ya açık bir mektup yollamıştır. Gönderilen açık mek
tupta Kürt Halkı kısaca tanıtı ldıktan sonra. egemen 
devletlerin kürt dili ve sanatsal çalışmalara başlatılan 
yasaklamolara değiniliyor, Kürtlerinözgürce dil ve sa
natsal çalışmaları yapamadığını da belirttikten son
ra, çok sayıda Kürt aydın ve sanatçının yurt dışına çık
ma ve orada faaliyetlerini sürdürmek durumunda ol
duğunu açıklıyor. Geçmişi bin yıllar öncesine daya
nan Kürt kültürünün iki şekilde yok edilmek istendiği
ni; ilki fiziki. ikincisi ise kültürel jenosid (imha) olduğu
nu açıkladıktan sonra. UNESCO'danKürt kültürünün ko
runması isteniyor. 

Daha sonraki bölümde. Kürdistan' ın değişik parça
larında sömC!rgeci devletlerin ' Kürt yazar, sanatçı ve 
kültürel kurumlara karşı giriştikleri baskı katliam, sür
gün ve yasaklamaların kronoloj ik bir listesi eklenmiş
tir. Bu liste önemli bir belge oluşturuyor. Sözü edilen lis
tede "Medya Güneşi" ile ilgili bir paragraf yer almak
tadır. "Medya Güneşi adında bir dergi 1988 yılında 
Türkiye'de yayına başladı ve makaleleri kürt kültürü, 
tarihi ve politikasına ağırlıkla adanmıŞtır. Türkçe yayın-

heykellroş-ısveç. ~rdo All-yazor ve çevlrmen- ı s'y est enracinc il y 
Avo.Svryo, Kunnanc-şolr-AIIO. ı.aıa -.-am-
Fransa, MedlıaiiCI:*ryl-g--lweç.--
yaıor-lsl.oeç.- -...ııa-lweç.--
1a ıı.t-yozor-isve<;. Mocld ~-yaıor"" e~ıonom~s~- ndo-europeeııııes, sa 
lsveç. Molmbant-yaıor-lweç. ....,,_ loas .... IOrcü-

lsveç. - ıız-.,.azor-ıs.oç. - fldoOmut şorltıo-ll.Aimonyo, MMıo -....ıa-~Mıç. .......... 
rnec1 -.ı --ıoir-lngillare. - -~ n et d'indepeııdance 
yOnelmen-lngiilefe.lılual*l ~ ..... 
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Tevfik Kerlm-ressom-B.Aimanya, Orhan Koklft· 
gozetecı- ısveç. Olmaft-müıisyen-ltoıvo . Iade' Dllan-
müzisyen -Çekoslovakya. laranı C.mll-ressam-
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ıa llaına Faoac:-şoi<-B.Aimonyo. Rıza Topa-ressam-
B .Aimonıo. lhıgoo- Abd-·vozor-ısveç. ._ t tortures pcrpeırees 
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yazar-lsveç. Sabah GQMb.yozar-lngıltere. SC*Itt- .. , r , 
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Se<dar llaına ht-ressam-Fransa. Şahin - -vozor-
Avusturvo. Ş6ıtıo -şoi<-Js,oeç. ~ sonolçısı-
ABO. Şlwan-ressom-Fronsa. Slmlıo Said -om i ton : CXtemıina tion 
yozor"B.Aimonyo. Slmlıo Jawllk~essom-ltolya, Taha ViJi aı•e s kurdes Jes 
llorawt-oklör (sınama sanolçısı}isveç. - -- "' • 
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lotw Celal-ses sanatçısı-Hollanda O -

-- -

lanan dergi şimdiye değin ancak 5 sayı yayııtılaya
bilmiştir. Her sayısının yayınlamasından kısa bit süre 
sonra (1 -2 gün). dergi polisçe kitapçı ve gazete·bayi
lerinden toplatıldı. Üçüncü sayısından dolayı dergi
nin yazı işleri müdürü Sayın Cemal ÖZÇELiK 44 aylık 
hapis cezasına çarptırıldı. Beşinci sayısının yawınlan
masından sonra ise. polis derginin lokalini bas'ti, dört 
çalışanını gözaltına aldı ve tüm döküman. arbiv ve 
abone listelerine el koydu ." 
Komite'nin ı UNESCOöan istemleri kısaca şunlardır: 1) 

UNESC0Dergisi 'nin25 milyon kürdü aydınlama~ ama
cıyla kürtçe ya'{ın yapması, 2) Kürt dili ve kültürünün 
korunması ve geliştirilmesi için yardım yapılması. 3) 
Kürdistan'da okuma-yazmayı yaygınlaştırmak ainacıy
la yardım yapılması, 4) Yabancı ülkelerdeki kürt ku
rum, aydın , yazar ve sanatçılarına kendi kültürlerini 
koruma ve geliştirmeleri amacıyla yardım yapılması, 
5) Bir kürt delegenin UNESCO'da temsilci -Kürt 
temsilcisi- kabul edilmesi, 6) Eğitsel materiyol (kaynak
malzeme) ve ders kitaplarının kürtçe de yayınlanma
sıdır. 

Son bölümde ise; Avrupa ve ABD'deki kürt yazar ve 
sanatçılarından bir kısmı liste halinde eklenmiştir. 

o . 
MEDYA GÜNEŞi /SJ\ 
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FILiSTiN KURTULUŞ MÜCADELESiNDE 
YENi BiR ~MA: 

FiLiSTiN DEVLETi 

••• 

Onyıllard ır FKÖ liderliğinde "zafere kadar devrim" şi
arı0a israil ~yonizmine karşı sürdürülen Filistin ulusal ve 
toplumsal kurtuluş mücadel~. Filistin Ulusal Konseyi'
nin Cezayir'de yaptığı son toplantıda alınan kararlarla ye
ni bir aşamaya girdi. Aralık 1987'de G!llle ve Batı Şeri
a' da başlayan ayaklanmanın, i srail ordusunun tüm bar
bariıkiarına rağmen bastı rılamaması, Ürdün'ün işgal al
tındaki Filistin topraklarıyla idari ilişkilerini kesmesi, son 
aylarda, "sürgünde bir Filistin hükümeti" ve " bağımsız 
bir Filistin devleti" konularını tartışmaların odağına koy
muştu . FKÖ heyetlerinin onlarca ülkeyi ziyaret ederek 
temaslarda bulunması, çeşitli yetkililerin bir dizi açıkla
maları , tüm gözleri Kasım ortalarında Cezayir'de topla
nacak, Filistin'in sürgünd~i parlamentosu niteliğinde~ 
Ulusal Konsey toplantısına çevirmişti. 

Konsey'in toplantısı başladığında heyecan doruk nok
tasındaydı. Suriye yanlısı bazı örgütlerin katılmadığı ve 
boykotettiğ i toplantıda birlik sağlanabilir miydi sorusu 
çeşi~i yorumlara yol açıyordu . FKÖ yöneticilerinin daha 
önceden BM kararlarına uyacaklarını açıklamış olmala
rı , Konsey'in kararları konusunda önemli bir ipucuydu, 
ama Haqbaş ve Havatme önderliğindeki cephelerin is
rail'in varlığını tanıyan ve Filistiniiierden "mülteci" ola
rak sözeden BM kararlarına ilişkin eleştirileri vardı ve bu
nun Konsey kararlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor
du. BM Güvenlik Konseyi'nin Haziran 1967 "6 gün sa
vaşı"ndan sonra ald ığı 242 sayılı kararda, "israil 'in iş
gal ettiği topraklardan geri çekilme~ . bölgedeki tüm ül
kelerin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlık hak
larının kabul edilmesi ve mülteci sorununa adil bir çö
züm bulunması" biçiminde bir görüşün dile getirilme~ ; 
BM Güvenlik Konseyi'nin 1973 Arap-israil savaşından 
sonra pldığı338 sayılı kararda, 242 sayılı kararın uygu
lanması ve Araplana israil arasında Ortadoğu 'da " kalı= 
cı bir barış"ı n sağlanması için görüşmeler yapılmasının 
önerilme~ . bu kararların kabul edilmesi konusunda Fı
listinli örgütler arasında tartışmalara yol açıyordu. 

FKÖ lideri YArafat'ın 15 Kasım 1988 gecesi coşkun 
al~~ar arasında okuduğu " bağımsızlık bildiri~ " nde "Fi
listin Ulusal Konseyi, Tanrı ' nın adı0a. Filistin Arap halkı 
adına toprağımız Filistin' de başkenti Kudüs olan Filistin 
Devleti 'nin kuruluşunu ilan eder" denilmesi, Filistin hal
~ açısından yeni bir dönemin ifad~ydi. Habbaş ve Ha
vatme, eleştirilerine rağmen " bağımsızlık bildiri~ "ne uya-

MEDYA GÜNEŞi iS4 

caklarını belirttiler. 242 sayılı kararı esas alacak bir ulus
lararası konferans hükmünün bildiride yer alması, 253 
evet, 46 red ve 10 çe~mser oyla kabul edilmişti. FKÖ, 
konsey toplantısında gerilla e0emlerini " işgal altındaki 
Arap toprakları"yla sınırlayan bir görüşü de kabul etti. 
Hiç kuşkusuz Konsey toplantısında belirlenen yeni per
spektifler, FKÖ'nün geçmiş konumları na göre geriydiler. 
ABD'nin FKÖ ile görüşmek için öne sürdüğü şartlar (242 
sayılı BM kararı'nın kabulü, israil'in tanınması ve FKÖ'
nün terörizmi reddetme~) . "işgal altında~ Arap toprak
ları"nda sürdürülecek olan gerilla eylemleri dışta tutu
lursa, dolayiı-doiaysız ifadelerle FKÖ tarafından kabul 
edilmiş oluyordu. Ülke topraklannda verilecek bağımsız
lık mücadelelerinin "terörizm" olarak değerlendirileme
yeeeği yönündeki BM kararı hatırlanırsa, Filistin Ulusal 
Konse0'nin son toplannsında belirlenen perspektifin ulus
lararası platformlarda israil ve ABD'yi zorlayacağı orta
dadır. 

BM'nin 1947, 1967, 1973 tarihlerinde aldığı kararlar, 
Filistin halkı açısından adil olmasalar.OO, bunların "Filis
tin hal~nın kendi kaderini ta0n etme" şartyla kabul edil
m~ kendi başına Filistin hal~nın ulusal ve toplumsal kur
tuluşunu gerçekleştirmesedebu doğrultuda önemli bir 
kilometre taşı olacaktır. israil halkının haklarını gözardı 
eden anlayışın FKÖ saflarından sökülüp atılması, Filis
tin ve i srail halhklarının siyonizme karşı destek ve daya
nışmasını da arttıracaktır. Şimdiye kadar "Filistinliler is- · 
·aillileri denize dökecekler" yalanlarıyla Filistinli bazı ör
ıütlerin kimi gerçekçi olmayan görüşlerini çarpıtarak Fi
istin halkının kurtuluş mücadele~ni ve onun öncüsü 
FKÖ'yü "öcü" gösteren siyonislierin artık bu tür safsa
talada kitleleri kandırmaları oldukça güçleşecektir. 
Şimdiye kadar eliiyi aşkın devlet tarafından tanınan Fı-

. listin devleti, işgal altında~ topraklarda dinmeyen ayak
lanmanın son "taşları " nı koyduğu bir mücadelenin ürü
nüdür. Bilindiği gibi 8 Aralık 1987 tarihinde başlayan 
ayaklanma, FKÖ'nün talimatları gereği başlamasa da, 
FKÖ'nün, önceden düşündüğü planlar doğru~usunda 
sürece_müdahale etmesi, kısa sürede FKÖ'yü-yönetici 
güç durumuna getirmişti. Ayaklanma'nın işgal altındaki 
yöQetici organı olan Birleşik Ulusal Yönetim, El Fetih, 
Halk Cephesi, Demokratik Cephe, Komünist Parti ve is
lamcı grupların temsilcilerind6n oluşmuştu. Dağıttığı bil
dirilerle ayaklanmayı başan0a yöneten Birleşik Ulusal Yö
netim, FKÖ'nün öncülüğünü kabul ediyor; Suriye, Ür
dün ve baz Arap devletlerinin FKÖ'yü tecrit etme plan
larını eleştiriyordu . Ulusal Yönetim tüm kışkırtmalara kar
şın silaha başvurmaktan kaçındı ve dünya demokratik 
kamuoyunun aktif desteğini kazandı; artık süreç, muca
deleyi yeni bir adımla taçlandırmanın gerekliliğini ortaya 
koydu. Tüm bunlara FKÖ'nün yıllardır kazandığı mevzi
ler de eklenince bir Filistin devleti kaçınılmaz bir adım 
oldu. 

Filistin devleti'nin ilanı0a ulu~ararası platlormlarda zor- . 
ıu bir mücadelenin ~ayacağı açıktır. Devlet ilanına rağ-

' men Filistin halkının kendi bağımsız devletine kavuştu-
ğu söylenemez. Çünkü Filistin toprakları halen işgal al
tında ve ayaklanma sürüyor. Bu, devlet ilanının müca
delenin onemli bir aşaması olmasına rağmen bağımsız
lığın bizzat kendi~ olmadığını gösteriyor. Yani bağımsızlik 
mücadel~ sürüyor ve Ceza0r'de ilan edilen devlet, tüm 
kurumlan0a işgal alb~ toprakları kurtarıp yönetici güç 
haline gelene kadar ulusal bağımsızlık mücadelesi sü
recektir. 

Bağımsız bir Filistin devletinin Filistin topraklannda ku
rulmasına yönelik mücadelenin ivme kazanmasıyla ba
zı çevreler, artık Ortadoğu 'da "adil ve kalıcı bir barış" ın 
sağlanabileceği ni savunuyorlar. Filistin devletinin tüm ku
rum ve kurallan0a işgal albnd~ topraklarda kurulu~ ku
rulmayacağını çok yönlü mücadele belirleyecektir; ama 
salt Filistin sorununun çözümü0e bölgeye barışın gele
ceğini sanmak büyük bir safdilliktir. Adil ve kalıcı bir ba
rış , ancak bölgedeki tüm halkların ulusal ve toplumsal 
kurtuluşlarını gerçekleştirmeleriyle sağlanabilir. Ortado
ğu ' daki ulusal sorun açısından bakılırsa önemli sorun
ların olduğu görülmektedir ve en temel sorunlar da Fi
listin ve yüzyıllardır tüm ulusal demokratik haklarından 
yoksun olarak Ortadoğu ' da yaşayan 25 milyonluk Kür
distan halkının sorunlarıdır. Her i~ sorun da bölge barı
şının sağlanmasının olmazsa almaz koşullarıdır . Bağım
sız bir Filistin bu yolda bir adımdır, ama kendi başına 
bölge barışını sağlayamaz. Arap-i srail çelişkilerini dindi
re bilir, fakat Kürdistan dağlarında hiçbir gücün söndü
remediği özgürlük ve bağımsızlık ateşini söndüremez. 
Hatta potan~ye! olarak bölgenin temel sorunu olan Kür
distan sorunu, Filistin sorununun çözümü ile hakettiği ko
numa yükselebilir. Çünkü yıllardır gerici Arap devle~eri 
kendi iç sorunlarından dikkatleri başka sorunlara çek
mek için, Kürt hal~nı boyunduruk ~ında tutan devlet
ler de Kürt sorununu gözlergen uzak tutmak için bö~e
nin en temel sorunu, banşın önünde~ yegane engel ola
rak Filistin sorununu göstermeye çalıştılar . Bazı Arap dev
letleri, Filistin sorununun çözüme doğru güç kazandığı 
dönemlerde, "başarıya ulaşmasın, hep kanayan yara 
olarak kalsın" anlayı~arı0a Filistin devrimci ve yurtsever
lerinin kanını bile akıttılar. Kara E0ül ve T ei-Zaatar katli
arnları örnek verilebilir. 

Ne var ~. Filistin halkı için bağımsızlığın yolu görün
dü artık. Bölgede~ Kürt, Türk, Fars, Arap halkları başta 
olmak üzere tüm halklar, kardeş Filistin halkının müca
del~nin yeni bir aşaması olan devleti coşku0a karşılı
yorlar ve bu adımı bölge barışına giden yolda bir adım 
olarak değerlendiriyorlar. Bağımsız bir Filistin devleti, 
emperyalizm ve bölge işbirlikçilerinevurulan bir darbe
dir. Demokratik bir Filistin'in bas~cı Arap devletlerinin 
çıkarına olmadığı biliniyor. Arap gericiliğinden "deste
ği", halk kitlelerinin desteği sonucudur. Ö0eyse FKÖ'
nün günümüzdeki perspektifleri0e kurulacak devlet, ~
mi geri yönelimlere rağmen bölge halkının bir kalanı
mıdır. o 
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OLAYLAR. .. YORUMLAR ... 

TUZLA'DA TERÖR 

Devlet terörünün yeni bir örııe;ji daha yaşandı. Tuz
la'da açık tir şekilde, öreeden örgütlenmŞ dan tir 

saldın sonucu, ~yasi polis timleri tarafından ismail Hakkı 
ADAU, FM YALÇIN, ~ S();jUKPINAR ~ Rm:ı ŞEN 
hunharca katledildiler. 

Katliamdan hemen sonra, gerek TV haberlerinde, ge
rek<ıe ren~~renksiz burjuva basınında day ~ polisin tir 
zaferi olarak yansıtıldı. içişleri Bakanı "teröristler 
cezalandınldı" türü açı~amalarda bulunmuştu . ilk başlar
da dayın "tetöristlerle güvenlik güçjeri arasnda tir 
çatışrıa" dduğu açıklarrnıştı. Buna ~e, "bu dört kişi bazı 
emniyet yet~lilerini öldünnek üzere ~an hazırlamış. Bunu 
haber alan istihbarat güçleri ydları ~p arama yapmak 
sem~ Ama teröm dunnayıp ateş açınca bu saer, pal~ 
de karşılık ~ek zorunda kalmış. Sonuçta da dört kişi 
ölü o[arak ele geçirilinişti[" 

E~t. serıar)Q bu şekildeydi. Zaten her olayın ardından 
söylenenler de bu şe~lde değil mR Özelli~e 12 E~ül'den 
sonra TV'de, gazetelerde kaç kez buna benzer haberlere 
tanık dduk? 

Ot-ıaJ<i , bu saer setıar')IJ egooıen güçlerin soo~ giti 
sonuçlanmadı. Olaydan hemen sonra, gerek katledilenie
rin yakınlan gerekse demokratik kamUCiy'Unun çabalan so
nucu bu çirkef dayın içyüzü aydınlatıldı. 

Arabada bulunarılarla polis arasında hiç tir çatışma d
mamıştı. "Dur'' ihtan yapılmamıştı; her f1!f öi'K:eden be
lirlenmiş şe~lde araba durdurulmuş ~ içer~ler daha 
dışan çıkamadan kurşun yağmuruna tutulmuştu. Otomo
tllin yalnızca tavanına 203 kurşun sıkıldığı dikkate alınır
sa, hem hareket hali~ tir arabanın tavanına bu kadar 
kurşun isabet ~i, hem de arabanın hareket ha
linde bu liadar kurşun aldıktan sonra yd kenarına düzgün 
~ nonnal tir şekilde yanaşamayacağı hemen anlaşıla~ 
lir. Durum kuşkuya yer ~nneyocek kadar açıktr. 

Siyasi polis, dün estirilen terör zirtirine yeni tir halka da
ha eklemiştir. Daha örcOOi de dduğu gitl bunda da ege
men güçlerin, gelişen to~umsal muhalefete göz dağı ~r
mek arrm~a dayı örgütlü bir şe~lde gerçekleştircfıği, du
rum tlraz irdelendiğinde anlaşılmaktadır. 
Nrre~m. içişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ~ cfı

ğer resmi güçlerin açıklamalan ~ katilleri ısrarla savurma
lan dikkate alınırsa bu dayın da daha önce estirilen dev
let teröi'ünün tir parçası dduğu görületllnıektedir. 

Bugün bu day bir ölçüde açığa çıkanlatllmiştir. Ya cfı
ğerlerR 

"Şırnak'ta dur ihtarına uymayan tir terörist ölü darak 
ele geçirildi", "Uiudere'de dur ihtanna ~lahla karşılık w
ren bir ~. güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü da
rak ele geçirilcfı:' 

E~t. bu şe~lde yüzlerce olay yaşanmıştır. ÖZellikle son 
yıllarda "terörist diye'' ~ıkta kaç koyun, eşek vh hay
van öldürüldü. Kaç savunmasız, . hiç bir şeyden haberi 
olmayan çoban, jandarmalar tarafından katiedildL Kaç 
çocuk, "kaza kurşununa" kurban(~ gitti. 

12 E~ül öreesinde Maraş'ta, Çorum'da estirilen faşi& 
terörün resmi ~ Svil yaratıcılan bugün yeri tir IQmli~ 00\ı
let terörünün yeni bir OOyutu~a k8rşımızdadırlar. 

Faşist katillerin hiç bir saldırısı ulusal ve to~umsal kur
tuluş mücadelelerini durduramayacaktır. 

Faşist katilleri tüm suç orta~an ile birlikte protesto ed~ 
'fJ, cinayetin tüm sorumlulannın ger~i cezaya çarptıni
malan için çabalar )Q;)unlaştınlmalı, sessiz kalınmamalı d~ 
yoruz. 

D 

ŞiLi: 

BiR DiKTATÖRÜN DAHA 
YILDIZI KAYIYOR 

Latin Amerika'nın son diktatörlerinden Pinochet'nin 
görev süresinin uzatılması için yapılan referandum

da Şili halkı yüzde SS'e varan bir oy oranı ile dünyanın 
bu kanlı diktatörünü istemediğini ortaya koydu. Halk 
~tleleri, tehdit ve provakasyonlara boyun eğmediler. Bir 
dokuz yıl daha yönetirnde kalarak faşizmi "yeni" bir bi
çimle sürdürmek isteyen Pinochet, referandumda yenil
giye uğradığını açı~amak zorunda kaldı. 

Ne var ki iş bununla bitmiyor. Çünkü mevcut anayasa
ya göre, Pinochet Mart 1990 tarihine kadar görevini sür
dürecek. Aralık 1989 tarihinde yapılması düşünülen baş
kanlık seçimlerinde anayasada deği~~ik yapılarak Pinoc
het' nin yeniden aday olup kazanması sağlanamazsa bi
le, 1994'e kadar Pinache ve cuntanın diğer üyeleri ordu
nun başında kalacaklardır. Bu yolla Şili ' nin sıya~ yöneti
minde önemli bir rolü olan' 'Milli Güvenlik Konseyi"nde 
de cunta etkisini sürdürmüş olacak. Fakat Komünistler
den Hiristiyan Demokratlara kadar uzanan muhalefet 
güçleri aynı kararlılıkla olmasalar da Pinochet'nin istifa 
edip erken seçime gitmesini savunuyor ve bunu yığın
sal gösterilerle dayatıyorlar. Pinochet ise yenilgiyi kabul 
etti§ini açıklamış olsa da anayasanın öngördüğü takvi
mi işieleceğini söylüyor. 

Pinochet'nin yenilgi0 kabul etmesine rağmen istifa et
meme~nin birçok nedeni var. Herşeyden önce yüzde 45 
dolaylarında~ oy oranı faşist diktatörü referandum yenil
gi~nden kurtaramadıysa da muhalefet güçleri açısından 
küçümsenmeyocek bir orandır. Faşizmle u~aşmaya yat· 
kın Hiristiyan Demokratlar ve benzerleri0e belli bir pay
laşım temelinde,' anayasasının Pinochet'nin tekrar aday d
ması nı engelleyen maddesinin değiştirilerek faşist dikta
töre tekrar aday olma olanağının yaratılması ve devletin 
tüm olana~arının seferber edilerek seçimin Pinochet'ye 
kazandırılması, en azından şimdi güçlü bir olasılık olma
sa da ufukta dikkate alınması gereken bir durumdur. Dik
tatörlüğün destekçi~ parti daha şimdiden bunun propa-

gandasını yapıyor. Faşizmin planlarının ne denli başarı
ya ulaşacağını bundan sonra~ güç den~ belirleyocek
tir. 

Çünkü faşist diktatörlüğün referandumda yenilgiye uğ
ramasıyla faşizmin topyekün yenilgiye uğratılması arasın

da büyük bir mesale var. Referandum, faşizmin yıkılma
sı yolunda önemli bir köşetaşı dır, ancak bundan sonrası 
özellikle komünist ve devrimci demokrat güçler açısın
dan zorlu bir sınav dönemi olacaktır. Pinochet, tümden 
yenilgiye uğratılabilecek mi? Pinochet'den sonra hangi 
güçler iktidara gelece~erdir? Toplumsal muhalefet diğer 
bazılatin Amerika Ülkelerinde olduğu gibi "liberal" ve
ya "merkez sağ" yönetimlerin potasında mı eritilecek? 
Tüm bu ve benzeri sorunlar günümüzde ayıncı birer öne
me sahiptirler. 

Faşizm karşıtı muhalefetin referandumda çoğunluğu 
sağlamış olması , belli bir "alternatif program" çerçeve
sinde olmamıştır ve faşizme karşı antiemperyalist, anti
tekel dönüşümler açısından muhalefet güçleri arasında 
önemli ayrılı~ar vardır. Belli bir ~m geçici bir hükümetin 
kurulması ve seçimlerin yapılmasını yeterli görmektedir; 
korninisı ve devrimci güçlerle anlaşmaktan çok faşizm 

le u~aşma eğilimindedir. Ayrılıkları öze iliş~n değil , bi
çim ve yönteme ilişkindir, ve işin önemli tarafı da bu tür 
güçlerin ~elerin içeri~ndoe küçümsenmeyecek bir güce 
sahip olmalarıdır. Bu duruma bütün ekonomik, toplum
sal ve ~yasa yıkım politikalarına rağmen referandumda 
çıkan yüzde 45'1ik oy e~enince komünist ve devrimci 
güçlerinin işinin pek kolay olmadığı, sürece yer ve za
manında, geleceğe iliş~ n olasılıklar da dikkate alınarak 
aktif bir müdahalenin gerektiği ortaya çıkmaktadır. Şili hal
kı içinde önemli bir etkinliği olan ve 1984'ten bu yana 
kurduğu askeri örgütle ~lah lı ~ernler de düz~nleyen Şili 
Komünist Partisi'nin bu süreçte büyük sorumluluğu var
dır. Faşist diktatörlü~erin tutunamadıkları ülkelerde 
emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinin de onay verdiği 

"reformist" veya "liberal" yönetimlerinişbaşına gelme
~ örne~eri, aynı tehlikeyi barındıran Şili'deki gelişmeler
le birlikte değerlendirilip devrimci ve yurtsever güçlerin 
damgalarını vurdukları bir mücadeleye dönüştürülmeı
se ya Pinoşet çeşrrli oyun ve provakasyonlana ufak tefek 
değişi~i~er yaparak yönetimini sürdürür ya da Urugu
ay, Bolivya, Brezilya ve Arjantin'de G.Kore ve Filipinler 
de olduğu gibi "faşizm gider", ama kurum ve kuruluşla
nnın bir kısmı varlığını korur, burjuva diktatörlüğün bir baş
ka biçimi egemen olur. Bunun da yıllarca faşist dikkatör
lü~ere karşı mücadele etmiş hal~arın yeni bir baskıcı yö
netim altında yaşamaları demek olduğu açıktır. Onbeş 
yıldır, to~umu bir savaş alanı darak gören Pinoşet'in "be
ni öldürebilirler" diyerek benzerlerinin "ölmemizi isteyen
ler var" "beni öldürmek isteyenler var" !üründeki sö~e
rinde ifad~ni bulan korkunun da faşizmin eceline fay
dası olmadığını Şili halkı gösterec~ktir ve gelişmeler bu 
günlerin uzak olmadığını gösteriyor. " Darısı" faşist dik
tatörlüklerin musallat olduğu tüm halklar başına. o 
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DEVLET TERÖRÜ 
SÜRUYOR 

1 • şkence kurbanlar almaya devam ediyor .. 
Egemen güçler insanlarımızın can güvenliği· 

ni tehdit ediyoL. 
iŞKENCE ... 
Evet, işkence devam ediyor ve bir kurban da· 

ha: DERViŞ SAVGAT ... Memleketini ve yakınları· 
nı ziyaret etmek amacıyla 6 Haziran 1988'de izinli 
olarak Almanya'dan döndü. U rta'nın Viranşehir 
ilçesi Yukarıkoşanlar köyüne gitti. Derviş SAVGAT 
iznini memleketinde kullandıktan sonra tekrar Al· 
manya'ya dönecekti. Ne yazık ki, bu mümkün ol· 
madı; çünkü Derviş SAVGAT işkence canavarla· 
rının ağzına düştü ve korkunç bir biçimde öldü· 
rülerek yaşamından oldu. işkenceciler Derviş 
ŞAVGAT'ı yavaş yavaş, parça parça kopararak 
öldürdüler. 
Ed indiğim iz bilgilere göre olay şöyle gelişti: 
25.8.1988 tarihinde saat 03 dolaylarında, Ad.ı· 

yaman ve Siirt plakalı özel tim araçları ve Vi ran· 
şehir taburuna ağlı askeri araçlarla evinden alı· 
nır Derviş SAVGAT. Evinden alındıktan sonra Su· 
anya köyüne götürülür Buradan da Viranşehir 
Jandarma taburuna getirilir Jandarma taburu n· 
da Derviş SAVGAT'ı 56 plakalı bir araba içinde, 
gözleri siyah bir bezle bağlanmış olarak gören· 
ler var Derviş SAVGAT taburda bir müddet sor· 
guland ıktan sonra, saat 10 sıralarında aynı araç· 
larla köye getirilir ve evi aranır. Derviş SAVGAT 
köye getirilmeden önce araba içinde yaklaşık iki 
buçuk saat yüzüstü yatırılır ve kımıldamasına mü· 
saade edilmez. Köye gelen asker ve polisler, ay· 
ni köyde oturmakta olan Şehmus ÇAPAN 'ı da 
beraberlerınde alarak köyden ayrılırlar. Mardin 
yönüne doğru giderler. 
Derviş SAVGAT, daha önce silahlı bir çatışma· 

da ölü olarak ele geçen bir şahısla ilişkisi oldu· 
ğu gerekçesiyle yakalanmıştı. 

Dervış SAVGAT, bir çok ilerici yurtsever gibi, iş· 
kencenin vahşetinde yaşamını yitirdi. Işkence, 
toplumumuzun bazı kesimlerinde artık kanıksan· 
mı ş da olsa, işkencenin vardığı boyutla, kazan· 
dığı yeni biçimler, insan bilincini ürkütecek bar· 
barlığa bürünmüştür Bir insan bir kere işkence· 
nin vantuzları na düşmeye görsün; o insan etten, 
ayaktan, elden ya da gözlerinden oluyor Yok ye· 
re sakat kalabiliyor, ölebiliyor. Derviş SAVGAT iş· 
kencede öldü. Nedir ki , Dervişi8 ölümü üzerine 
farklı ve çelişkili raporlardan da anlaşıldığı gibi, 
hiç de kolay bir bıçımde öldürülmüşe benzemi· 
yor. Azar aza\ paça parça öldürülmüştür 
işkencenin ortaya koyduğu insanlık dışı uygu· 

lamaları iyice zihinlere taşımak için, Dervjş ŞAV· 
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GAT'ın cesedi üzerinde yapılan otopsi tutanağı· 
na bir göz atmak yeterli olacaktır ·söz konusu tu· 
tanakta, Derviş SAVGAT'ın cesedi üzerinde şu iz· 
ler tespit edilmiş: "Başı n muayenesinde frontal 
ve parietal kemiklerde baştan başa kırık olduğu , 
kafa tasının parçalanmış olduğu, beyin dokusu· 
nun kurtlanmış ve görünmez hale geldiği görül· 
dü. Yüzün muayenesinde, çene kemiğinin kırık 
olduğu görüldü. Boyun muayenesinde göğüs· 
ten itibaren çeneye kadar tamamen nekroze ol· 
duğu, siyah bir görünümü olduğu görüldü. Bo· 
yu n ct<emiğinin kırık olduğu görüldü." 

Bu tespitler çok iyi ortaya koyuyor ki, Derviş 
SAVGAT'a işkence yapıldığı ve işkence sonucu 
öldürüldüğü kesindir. Her çeşit işkence biçimi· 
ne maruz bırakıldığı da daha değişik belirtilerle 
ortaya çıkıyor Aynı tutanağın bir başka bölümü n· 
de şu tespitler var: "Genital organların muaye· 
nesinde, testislerin tamamen şiş olduğu ve pe· 
nis başının siyahlaşmış olarak çevresinde kı rm ı· 
zı olarak görüldü." 

Bu belirtiler, artık herkesçe bilinen bir işkence 
biçimi olan manyoto ile elektrik verme uygulama· 
sına aittir Gerçekteri de elektrik, genel olarak pe· 
nisin ucuna bağlanan bir kabioyia verilmektedir 
Derviş SAVGAT'ın penisinde tespit edilen kıza· 
rıklıklar, manyoto ile elektrik verilirken kabloların 
deriyi yakması sonucu meydana gelmiştir 

Bütün bu belirtiler, işkencenin yapılmış oldu· 
ğu nu ortaya koyuyor Ancak tespitler sadece bu 
kadar değil ; dahası var Adı geçen tutanakla Der· 
viş SAVGAT'ın topuk kemiğinin kırılmış olduğu 
( ... ) ingunial bölgeden başlayarak önden dize ka· 
dar ekimetik olduğu, sağ bacak alt kısımdan 
ayak bileğine yakın yerde kırığı olduğu belirtiliyor 

Tutanaktan anlaşıldığına göre, Derviş SAVGAT 
öyle bir kin ve acımasızlık hissiyle katiedilmiş ki, 
öldürüldükten sonra bile cesedine işkence ya· 
pılmıştır 

Tüm tespitler, işkence olayını ortaya koyarken, 
egemen güçler işkencecileri kollamak için "ça· 
tışmada teröristler tarafıllldan öldürüldü" süsünü 
veriyor Derviş SAVGAT'ın çatışmada öldürülme· 
diği, bizzat işkence ile öldürüldüğü, kimi yetkili· 
lerin çelişkili ve inandırıcı olmayan açıklamaları 
ve ayrı ayrı tutanaklar arasındaki farklı açıklama· 
lar ve çıkarılan sonuçlar, kuşkuya yer bırakma· 
yacak kadar ortadadır 

TERiTORiAL SAVUNMA 

T ürk burjuvazi~. ~stemin korunması ile ulusal ve top
lumsal uyanışa karşı uzun vadeli hesaplar yapıyor 

Bu güne kadar egemen güçlerin çıi<.ar bekçiliğ.ini 
yapan polis, jandarma, MiT, yerel muhbirlik ağı, sıvıl·faşıst 

örgütlenmeler, köy koruyuculuğu zincirine yeni ve daha 
~stemli bir halka e~enmek isteniyor; Teritorial Savunma. 

Teritorial yani, bölgesel veya yerel savunma birlikleri 
MGK (Milli Güvenlik Kurulu)' nun tavsiyesiyle tartışma gün· 
demine alındı. Türkiye egemen güçlerinin askeri-politik 
çıkarlarının biçimlenmesi olan bu Kurul, teritorial savun· 
ma birliklerinin sadece "savaş dönemlerinde" ve "hafil 
silahlar kullanılarak" devreye gireceklerini açıkladı. 

Bilindiği gibi, egemen güçlerin resmi çıkar kollayıcıla· 
rının yanısıra ~vii-yerel birlikler de sürekli olarak ortaya 
salınmıştır Osmanlı sömürgeciliği döneminde işbirlikçi 
Kürt beylerinin paralı birliklerinden oluşan ve doğrudan 
Osmanlılara bekçlik yapan HAMiDiYE AlAYlARI'nın bu· 
gün biraz daha sistemli bir yapı oluşturan köy korucu lu· 
ğu nda ifadesini bulması "sivil savunma" (daha doğru· 
su saldırı) birliklerinin bir halkı birbirine kırdırtmada ve 
gelişebilecek hOrtürlü ulusal ve toplumsal muhalefete kar· 
şı bir set oluşturmada nasıl bir misyon yüklendiğini ser 
mutlamaktadır. T.G'nin bugüne kadar~ gelişimi göster· 
miştir ~ . halk muhalefetinin bas!tfılmaya çalışılmasında 
ve düzenin devamında, tekelci burjuvazinin eğitip
beslediği sivil faşist güçler de çıkar bekçiliği yapmakda 
kendileri açısından önemli bir yapı oluşturmuştur Nit& 
kim egemenlerin MiT, polis ve ordudan başka, MHP ve 
yan kur~luşlarının askeri kamplarında da eğitilen faşist 
katilleri sokaklara salıp, ilerici, yurtsever, devrimcı, sos· 
yalist güçlere saldırtmaları ve bütün bu saldırıların "dev· 
lete yönelen düşman saldırılarına karşı , devleti koruma 
ve yardımcı olma" adı a~ında yapılması sorunu biraz da· 
ha netleştirmiş olmaktadır. 

Teritoriyal savunma birliklerinin "çıkabilecek herhangi 
bir savaş" durumunda kullanılacağı açı~anmıştı. işte, ~vıl 
işbirlikçi-çıkar bekçi~ zinciri dikkate alındığında da bu söz· 
konusu "savaşın" aslında ne tür bir savaş olduğu hemen 
anlaşılıveriyor. Üstelik, kullanılacak silahların da "hafif" 
olduğundan sözedildikten sonra, bu "savaşın" açık bir 
"iç savaş" daha doğrusu gelişebilecek hertürlü ulusal 
ve toplumsal mücadeleye karşı bir savaş olduğu ortaya 
çıkıym Dün "de'l1ete yardımcı olan" ~vii-faşist gü~er, aynı 
amaçlar için ve daha sistemli bir şekilde resmi olarak ör· 
gütlendirilmek isteniyor Böylece ulusal ve toplumsal kur· 
tuluş mücadelesine karşı oluşturulan köy koruyuculuğu , 
yeni bir adımla bütünleştirilerek madalyonun diğer yüzü 
de tamamlanmış olunuyor. 
Ortadoğunun en büyük ordularından birini besleyen 

TC. devetinin, bu yetmiyormuş gibi, ikinci bir orduya yö· 
nelmesi, egemenlerin yüreklerine salınan korkunun bir 
işaretidir. Köy korucuları ve diğer yerel savunma biri i kle· 
rinden oluşturulacak yeni ~vii-ordu, gelişebilecek hertürlü 
mücadeleye karşı bir saldırıcı aracı görevini üstlenmek· 
tedir. Köy koruyucularının devletle birlikte es)irdikleri te· 
röre, polisin teritorial savunma birli~eri~e estirece~eri 
(dün esiirdiklerinin yeni bir biçimi olarak) terör de ekle· 
nince, burjuvaznin hesapları daha da netleşmektedır. 

T.C. devleti, yeni bir yarı-askeri örgütlenmeye gıdiyor 
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ve bunun da iki hedefi var; Gelişen ulusal ve toplumsal 
kurtuluş mücadeleleri .Sivil-faşist birlikler artık açık bir ye
dek ordu haline getiriliyor. Tekelci sermaye kartlan açık 
oynarken, dünden bir takım der~er çıkardığını da somut· 

luyor. Faşistlerin doluştuğu-eğitildiği MHP yeni bir sistem 

ve örgütlülükle isim değiştiriyor. Teritorial savunma bir· 

likleri. 
Bu uzun vadeli hesaplar, bir kez daha devrimci, sos· 

yalist güçlerin ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelele
rini yeni dinamiklerle daha ileri boyutlara vardıracak per· 
spektifleri yaşamla bütünleştirmelerini zorunlu ~lıyol Bu 

konuda kaybedilen her zamanın, mücadelede açılan yeni 
bir yarayı ifade edeceğini hesaba katarak, süreci bilim· 
sel bir yaklaşımla irdelemek, harşeyden önce sosyalist· 

lere düşüyol O 

GENÇLiK ŞURASI 
ALDATMACADIR 

Ahmet DOGAN 
12 E0ül faşist rejiminin, yıllardır demokratik toplum· 

sal muhalefet üzerinde uygulayageld©i çeşitli oyunlara, 

düzenlediği tezgahiara bir yeni~ daha eklendi. Bilindiği 

gibi 18·20 Temmuz tarihleri arasında, 12. "Milli Eğitim 
Şurası" ve buna bağlı olarak 24-28 E~m tarihleri arasında 
"1. Geçlik Şurası" düzenlendi. Neydi bu şura? Gençlik 

dahil to~umun çeşitli katmanlan üzerind~ ba~lar, anti· 
demokratik faşist uygulamalar bütün çir~nliği ve olan· 
ca hızı ile devam ederken, ni~n gerek duyuldu böyle 

bir ogranizasyona? 
Olaya, halkımızın son 8 yıllık toplumsal gelişim sü· 

reci temel alınarak yaklaşılırsa , sorunun bir çok boyutu 
olduğu görülür. Biz bunlardan sadece birkaçını ele alıp, 

sonra da şuranın içeriğine değineceğiz. 
Bilindiği gibi, 12 E0ül'ün genel karekteristiklerinden 

biri de baskıyı, zoru, asimilasyonu, depolitizasyonu, yağ· 
ma ve !alan politikalannı, devlet terörünü vb. uygulama· 
lan bazı dönemlerde bütün şiddeti ve çıplaklığı0a ger· 

çekleştirirken , zaman zaman (özellikle de son dönem· 
lerde) bu uygulamalan -içeriğinden ve şiddetinden 

ödün verm~zin- "demokratik" görünümlü mekaniz· 

malar aracılığı0a gerçekleştirmeye yönelm~dil Bu ge
nel karekteristiğe, gençlik -özel olarak öğrenc gençlik şu· 
rası· bazında yaklaşırsak, görürüz ~. daha bir sıüre önce 
üniversiteleri ve gençliği -ama özellikle öğrenci gençliği· 
potan~yel terörist ilan edip, her türlü demokratik hakla· 
n nı en saldırgan yöntemlerle gasp edenler ve yine genç· 

liği en insanlık dışı yöntemlere başvurarak susturmaya 
çalışıp en ufak bir kıpırdanışını dahi hazmedemeyerek 
öfkelerinden kuduranlar, bugün onlan "susan gençlik is· 
temiyoruz, konuşan gençlik istiyoruz" türünden dema· 

gojilerle aldatmaya çalışmaktadırlar. 

Bu daniskası ndan demagop ile, ·bir yandan gençl©in 
yükselen ve meşru sınırlar i~nde giderek daha üst bi· 

çimler temelinde şekillenen e0emlilikleri -hak arama 
mücadeleleri, kamuoyu nezdinde gayrimeşru gösteri!· 

rnek istenmekte, bir yandan da genel olarak gençlik, özel 
olarak ise öğrenci ~tle~ i~nde bilinç düzeyi daha geri, 
demokratik sorunlar karşısında daha az duyarlı olan ke

simlerin, demokratik muhalefet açısından bir potan~yel 

olmaktan çıkarılıp olası e0emliliklere yönelmelerinin en· 

gellenmesi, kendi sorunlarına olan ilgilerinin ise rejim ta· 
rafından saptanacak sınırlar içeri~nde e0eme dönüşm~ 

sağlanmaya çalışılmaktadır ve bütün bunlar, oozde genç· 
liğin sorunlannın tartışılacağı "toplantılar" düzenlemek 
gibi, biçimsel olarak demokratik görünüşlü bir mekaniz· 

ma aracılığı0a yapılmaktadır. Rejim, her türden açık sal· 
dınlarla sindiremediği gençliği, bu kez açık saldırılannın 

yanısıra , çeşitli demokratik görünüşlü mekanizmalar ya· 
ratmak, "demokratik reform" vaadleri gibi oyun ve tez· 
gahlarla aldatmaya çalışmakta, eylemlilik sürecini geri· 
letme, muhalefeti bastırma gayretleri göstermektedir. 

Yine bil i ndiği gibi rejim, yapısı gereği hep boğuşmak 
zorunda kaldığı çelişkileri çözmede yetersiz kalarak, sık 
sık ekonomik-politik ya da sosyal kriz süreçlerine girmek· 

te ve bö0e dönemlerde yapay gündemler yaratarak ka· 
muoyunun dikkatinin başka yerlerde odaklarımasını sağ· 
lamaya çalışarak -bir süre için olsun- rahatlayıp ne
fes almakta ve yeni taktikler geliştirmek için zaman ka· 

zanmaktadır. Grev dalgalarının kabardığı, işçi sendika· 

lan0a işverenler arasında~ anlaşmazlıkların büyüdüğü , 

toplu oozleşme krizlarinin gündemleştiği, enflasyonun az. 
dığı, bütçe açığının olağanüsru boyutlara vardığı, öğrenc 

eylemlerinin yoğunluk kazandığı , ya da cezaevlerinde
ki tutsakların "insan haklan ihlal ediliyor" haykırışiarı ve 

cezaevleri koşullannın insanileştirilme~ istemi0e direniş· 
lerini ~ğitçe yükdkleri dönemlerde köşeye sıkışan re
jim, hep yapay gündemler yaratarak hedef saptırmaya 
çalışmaktadır. 

Burjuva basınının da bu gelişmelerin seyrinde önemli 

payı bulunmakta, hatta rejim bu taktiklerini basın ve son 
dönemlerde "demokratik" bir gÖrünüm verdirilmek is· 
tenen fakat bütün yanlan bu ram buram rejimin propo
gandası kokan TV aracılığı0a gerçekleştirmektedil 

!edir. 
Gençlik Şurasını bu gerçeklik boyurunda ele aldığımız· 

da, gayet net bir şekilde görürüz ~. bu şura, yukanda 
rejimin toplumsal ölçekte ele almaya çalıştığımız hedef 
sapıırma ve yapay gündemler yaratma politikasının, 

gençlik baznda bir ~nelenişidir. 
Şuranın içerdiği konulara bir göz atıp, bunları, gen~i

ğin temel sorunlarıyla karşılaştırmak ve şurada sorunla· 
n n ele alınış tarzı ile şuranın oluşturuluş bi~ mine bir göz 

atmakta sanınm "hedef sapbrmanın gençlik bazında bir 
~nelenişi" olarak tanımladığımız şuranın n~eliğine iliş· 
~n bir fikir verebilir. 
Şura'da demokratik sorunlarla iç içe olduğunu düşün· 

düğümüz, öğrenc gençl~i ilgilendiren bannma, beslen
me, kredi-harç-burs, atılmalar, sağlık, k@ürel ve spor· 

tif faaliyetler, ders fazlalığı, öğretim görevli~ açığı, labo-

ratuvar ve ders uygulama alanlannın sınırlılığı gibi aka· 

demik sorunlara sadece değinilmiş, fakat çözüm arayış· 
lan temelinde bunların üzerinde durulmamıştır. 

iktidarın, cezaevlerinde gençliği" pişmanlik yasaları'· 
'0a ~şiliksizleştirme ve anadille savunma yapmalan nı en

gelleme çabaları , dışardaki gençliğin çığ gibi büyüyen 

işsizlik sorunu, Kürt gençliğinin anadilleriyle eğitimi baş· 

ta olmak üzere her türlü ulusal demokratik haklan üze
rinde~ yasaklar, üniver~te gençliğinin dernekleşme ça· 

baları üzerindeki baskılar, öğrencilerin diğer Demokra· 
tik Kitle Örgütleriyle açık dayanışmaya girme ve bunla· 
ra üye olma yasağı , okullarda polis-idare işbirliği, öğren· 
ciler hakkında asılsız iddialarla- ve polisin direktifteriyle 

açılan disiplin soruşturmalan, ırkçı-gerici-şovenist· 

aimlasyoncu bir eğitimin toplumsal yapıda meydana ge
tirdiği tahribat vb. türden gençliğin temel demokratik so

runları ise şuranın gündemine dahi alınmamıştır. 
Aynca gençliğin şuraya katılanlar arasında~ oranı yüz· 

de yirmi gibi komik ve aşağılayıcı bir oranla sınırlandınl· 
mıştır. Şura'ya katılan gençler ise adianna katıldıklan 
gençlik ke~mini temsil yeteneğine ve hakkına sahip de

ğillerdir; çünkü bunlar geldikleri kesim tarafından seçi· 
lerek değil , siyasal iktidar ve uzantıları tarafından atana· 

rak gelm~erdir. Şura'ya verilmek istenen demokratik gö
rünümün pe~ştirilm~ amacı0a çağrılan dernek teool· 
cileri (ki dernek tem~lcisi adedi 6'dır) de hiç bir etki gü· 
cüne sahip olmadıklarını ve kendilerine söz hakkı veril· 

rnek istenmediğini belirterek komisyondan çe~lmi~erdil 

Görüldüğü gibi, Şura, giderek boyutlanmaya başla· 

yan gençlik muhalefetinin, temel unsurlannın çözümü· 
nü hedefteyerek verdiği mücadele~, ~yasal iktidarın gün· 

demleştirdiği -belirlediği- sorunlar çerçevesine indir· 
geyip etkisizleştirmenin ve perspekt~inden sapıırmanın 
bir aracı olarak da kullanılmak istenmiştir. 

Şura sür~nce. topianbların yapıldığı Beşevler'de~ sa· 

lonun içi ve dışı sivil ve resmi polislerce işgal edilmiş ve 
temel demokratik sorunlarını dile getirmeye çalışan öğ· 

rencilere ooz hakkı verilmeden tartaklanmış, bunun üze
rine "Anti-demokratik Şura'ya hayır", " 'i:ız hakkı 

istiyoruz" sloganlarını atarak salonu terkeden öğrenci· 
ler dışarda polis saldırısına uğrayarak aniareası göza~ı
na alınmıştır; hem de "susan gençlik istemiyoruz" diyen 

demagog bozuntulannın gözleri önünde. 
Evet başından sonuna, örgütlenişinden içeriğine ve 

mant©ına, Şura süre~nce meydana gelen olaylara va· 
nrıcaya de~ Şura'nın heraşaması göstermektedir ~; Şu· 
ra, rejimin bir senaryosu, bir oyunudur. Zaten Şura es· 
nasında meydana gelen olaylar, şuranın düzenieniş man
tığını aşmış ve demokratik gençl©in bu oyunu teşhir et· 

me yönünde~ kararlılığı senaryoyu bozmuş, tezgahı bo
şa çıkarmış, ~yasal iktidarın kendi~ne demokratik bir gö
rünüm vermeye çalıştığı, fakat bırakın demokratlığı , "de
mokr30Cilik oyrıamayı" dahi kaldıramadığının bir kez da
ha görülm~ açısından da Şura'nın gündem saptırma· 
ya ve gençliği kendi potasında eritmeye yönelik bir al
datmaca olduğu somutlanmıştır. o 
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BARIŞ 
•• • • MU CADELESININ 

•• •• GENEL VE OZGUL 
• • PERSPEKTIFLERI 

arış ve silahsızlanma sorunla-

B rının günümüzde kazandığı ni
telik, en kaşarlanmış silahlan
ma ve savaş tekellerini bile gö

rünürde "barışçı" olmaya zorluyor. 
Dünyamızın, insanlığı bir kaç kez yok 
edebilecek nükleer silahlarla donatılmış 
olması, gün geçtikçe daha geniş kesim
leri etkiliyor. Varolma-yokolma ikilemi
ni temel tartışma konulannın odakların
dan biri haline getiriyor. Bu nedenledir 
ki, NA TO ve Pentagon çevreleri, sanki 
insanlığın toptan imhasına yol açabile
cek silahianmanın gerçek sorumlusu 
kendileri değilmiş gibi timsah gözyaş
ları döküyorlar; utanmadan "dünya ba
rışı "ndan, "silahsızlanma"dan dem vu
ruyorlar. 

Sovyetler Birliği ve ABD arasında son 
yıllarda yapılan görüşmeler ve varılan 
anlaşmalarla ''barış rüzgarları'' nın 
yankıları; Afganistan, Kamboçya, Na
mibya, Basra Körfezi ve İran-Irak savaşı 
benzeri çatışmalı sorunlara ilişkin 
"çözüm" arayışlarının arka arkaya gün
deme gelmesi, adil ve kalıcı bir dünya 
barışıııın sağlanması çabalarına kimi 
noktalarda yeni boyutlar kazandırdı. Ge
lişmeler öylesine bir hızla yaşanıyor ki, 
sürecin mantığı doğru kavranmadığı tak
dirde, barış ve silahsızlanmaya ilişkin 
ham hayaller yaygıntaşabilir, sekter tu
tumlar boyverebilir. Örneğin, daha şim
diden "dehşet dengesi" gerekçe göste
rilerek artık nükleer bir dünya savaşı 
çıkmaz, bunu emperyalist-kapitalist ül
keler de gördükleri için anlaşmalara ya
naşıyorlar diyenler olduğu gibi barış mü
cadelesini sınıf mücadelesinden soyut
lama ve sınıf mücadelesini "genel hü
manist çıkarlar"a kurban etme anlayış-
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ları da görülmeye başlandı. Sovyetler 
Birliği başta olmak üzere sosyalist ülke
lerin geçmiş konumlarından geri de ol
sa, insanlığın geleceğinin güvenceye 
alınması için yaptıkları samimi ve sonuç 
alıcı öneriler ile.dünya devrimci süreci
nin de içinde yer aldığı barış hareketi
nin çabaları sonucu NATO ve Pentagon 
çevrelerinin, özünde ·inanmadıkları an
laşmalara zorlanmasının barındırdığı 
olumlulukları görmemezlikten gelen 
"sol" sekter anlayışlar da barış müca
delesine zarar veriyorlar. 
Silahsızlanma ve giderek barışa var

ma çabalan ve ilgili sorunlan çözme ara
yışları, bölgemiz Ortadoğu'yu da doğ
rudan etkiliyor. Hatta denilebilir ki, ba
rındırdığı çeşitli çelişkiler nedeniyle Or
tadoğu, dünya barışı ile daha çok ilgili
dir. Bölgenin stratejik yapısı, adil ve ka
lıcı bir dünya barışının sağlanmasında 
OrtadoğU'nun rolü ve önemini ortaya 
koymaya yetiyor. Adil ve kalıcı bir dün
ya barışının sağlanmasının ön koşulla
rından biri, Ortadoğu'da adil ve kalıcı 
bir barışın sağlanması olduğundan gün
deme doğal olarak başta Kürt, Türk, 
Fars, Arap halkları olmak üzere bölge 
halklarının ulusal ve sınıfsal kurtuluş 
mücadeleleri geliyor. Bölge halklarının 
dünya barışına yapacakları en iyi kat
kı, bölgede adil ve kalıcı bir barış sağ
lamak ve dolayısıyla kendi kurtuluşla
rınhı gerçekleştirmek olarak ortaya çı
kıyor. Sorunu, Ortadoğu'da yaşayan 
Kürt ulusu bağlamında ele alırsak Kürt 
ulusunun dünya barışına yapacağı en iyi 
katkının öncelikle kendi topraklarının 
"efendisi" olmasını sağlayacak köklü 
devrimci dönüşümleri gerçekleştirmek 
olduğu söylenebilir. Bunu derken böl-

Ferhad ROMEDi 

ge halklarının enternasyonalist görev
leri gereği, doğrudan kendilerini etkile
meyen, ama diğer halkların çıkarlarını 

· yansıtan konularda yapabilecekleri 
çok şeyin olduğunu yadsımıyorum . Esa
sında, sınıfsal mücadelenin ülke ve ulus
lararası boyutlardaki perspektifleriy.le bir 
bütün olduğu kavranabilirse, barış mü
cadelesinin ulusal ve sınıfsal kurtuluş 
mücadelesinin bir parçası olduğu görü
lebilir. 
Barış ve silahsızlanma konusunda di

le getirilip konuşulması gereken öyle çok 
sorun var ki, tüm bunları bu yazımız
da ele almak mümkün değil. Yeni bir 
Dünya Barış Günü'nü geride bırakırken, 
silahlanmla ve savaş kışkırtıcılarının, ba
rış mücadelesinin ulusal ve toplumsal 
kurtuluş süreçleriyle bağlantılarının, ba
rış mücadelesinin özgün biçimlerinin, 
Ortadoğu'da yaşayan Kürt ulusu açısın
dan barış mücadelesinin rolü ve önemi
nin ham hayallere ve sekter nakaratlara 
kapılmadan belli başlı boyutlarıyla bilin
ce çıkarılmasında, hele sap'la saman'ın 
birbirine karıştmlmak istendiği günü
müzde büyük yararları vardır. 

SİLAHLANMANIN GERÇEK 
SORUMLUSU EMPERYALİST
KAPİT ALİST SİSTEMDİR 

Silahsızlanma ile giderek adil ve ka
lıcı bir dünya barışının sağlanması per
spektifinin daha iyi anlaşılması için, ge
nel olarak silahianma ve özel olarak nük
leer silahianmanın gerçek nedenleri ve 
sorumlularının doğru tesbit edilmeleri 
gerekiyor. 

Bilindiği gibi, önceleri insanlar ken
di hayatlarını vahşi hayvaniara karşı ko
rumak için çeşitli araç ve gereçler ge-
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liştinneye çalıştılar . Tarihin karanlık dö

nemlerinde insanlık, doğal afet ve yır

tıcı hayvaniara karşı korunmak, yaşamı

nı sürdürecek ölçülerde yiyecek bulmak 

için sürekli bir çaba içinde oldu. İlkel 

komünal toplum döneminde, insanlar el

de ettikleri yiyecekleri kardeşçe bölüş

tüideri için , daha fazla pay alma kavga

sı yoktu ve bu nedenle insanlar arasın

da düşmanlık görülmedi. Geliştirilen 

araç ve gereçlerin insanlara karşı kulla

nılmasının nedenleri olmadığından baş

lıca düşman vahşi hayvanlardı. Koruün

ler arası ve koruünler içi sorunlar baş

layınca, yavaş yavaş ilkel savaş aletleri 

y ~ni görevler de üstlendiler. Süreçle in

sanlar arasında büyük farklılıklar oluş

tu . Böylelikle, sömürücü düzenierin il

ki olan kölecilik düzeni yerleşti . İnsan

lar karın tokluğuna en angarya işlerde 

çalıştınlı rken, güçlüler zayıflan egemen

likleri altına alarak köleci imparatorluk

lar kurdular. Daha fazla kar hırsı, köle

ci düzenleri daha çok silahlanmaya ve 

güç toplamaya götürdü. Taş mızraklar 

yetmez oldu. Kılıç , kalkan ve hançer

ler geliştiriidi . Kendi egemenliklerini 

korumak ve yeni sömürücü alanları elde 

etmek için savaş araç ve gereçlerinin ge

liştirilmesi çabaları feodalizm dönemin

de de sürdürüldü. Fakat, feodalizmde de 

ağırlık hala insan gücüne dayalıydı . Ka

pitalizm ve giderek emperyalizmin ge

lişmesi birçok alanda olduğu sila'llanma 

ve savaş sanayii alanlarında da sıçrama

lara yol açtı. Bilimsel teknik devrimin 

kaydettiği aşamalarla öylesine bir silah

lanma çılgınlığı ortaya çıktı Id, bir kaç 

düğmenin basılmasıyla tüm insanlığı im

haya götürebilecek bir savaş sanayii 

kuruldu. 
İşte, tarih öncesi dönemlerde koruma 

anlayışıyla yapılan silahlar süreçle geliş

erek tüm insanlığı , hatta tüm canlıları 

yok edebilecek düzeye geldi. Tüm bun

ların da gerçek sorumluları , dün köleci 

ve feodal düzenler iken, günümüzde 

kapitalist-emperyalist sistem ve bu sis

temin tek tek ülkelerdeki sömürü düzen

leridir. 
Temel sorun daha fiızla kar olunca, gü

nümüzde de emperyalist-kapitalist dev

letlerin yapmayacakları çılgınlık yoktur. 

Birinci emperyalist paylaşım savaşı sö

mürü alanlarının yeniden paylaşılması 

amacıyla başlatıldı ve milyonlarca insa

nın kanı emperyalist emeller için akıtıl

dı. 1917 Büyük Ekim devrimi ile emper

yalizmin en zayıf halkası kırılıp ilk işçi 

devleti kurulunca emperyalist devletler 

bu genç sosyalist devleti boğmak için se

ferber oldular. Genç sosyalist devletin 

adeta bir halklar hapisanesi durumunda 

olan düzeni yıkıp tüm halkiara kendi ge

leceklerini belirleme haklarını tanıması 

ve bu doğrultuda tüm dünya halklarına 

çağrıda bulunması, emperyalist savaşın 

gizli anlaşmalarım açıklayıp bir barış bil

dirgesi yayınlaması gibi gelişmeler dünya 

halklan nezdinde yaygın bir desteğe ne

den oldu. Dünya halklarının sıcak des

tekleri nedeniyle genç sosyalist devlete 

doğrudan mudahale edemeyen emperya

listler, karşı devrimciler aracılığıyla sos

yalist düzeni içten çökertıneye çalıştılar. 

Bundan da sonuç alamayan emperyalist

ler tecrit kampanyası ile sosyalist düze

ni "yola getinneye" çalıştılar. Mali ser

mayenin en saldırgan, en şoven kesim

lerinin diktatörlüğü olan faşizm, "komü

nizmi önleme" sloganlarıyla Macaristan, 

İtalya , Portekiz, Almanya ve İspanya'da 

başa geçti. Sonradan kendi egemenlik 

alanlarına da yönelen Hitler faşizmine 

karşı S. Birliği ile ittifak yapmak zorun

da kalan ABD ve İngiltere, savaştan ön

ce Hitler'i S. Birliği'ne saldırımak için 

çok çaba sarfettiler. Hatta, Hitler faşiz

mi, S.Birliği'ne savaş ilan edip Sovyet 

topraklarında ilerlediğinde, emperyalist

ler "belki komünizmi ezebilir" diye ke

yiflerinden dört köşe oluyorlardı. Fakat, 

beklentileri Sovyet halklannın gösterdik

leri kahramanlıklarla tersyüz olunca 

ABD ve İngiltere iki yüzlü davranarak 

Hitler faşizmine karşı S. Birliği ile itti

fak yaptılar. Savaş ateşleri ve sonrasın

da bir dizi ülkede demokratik halk dev

rimleri gerçekleştirlince, 1945 Ağustos'

unda ABD tarafından Hiroşima ve Na

gazaki'ye atılan atom bombalarıyla ve

rilen gözdağına yeni yeni adımlar ekien

ıneye başlandı. NA10 ve bir çok bölge

sel askeri pakt, sosyalist sistemin geliş

mesini engellemek, ezilen halkların ulu

sal ve toplumsal kurtuluş mücadelesini 

ezmek veya kurtuluşu geciktinnek için 

caydırıcı bir_ güç oluşturmak, bu güçle 

tehdit ve şantajlara, giderek müdahale

lere başunnak amacıyla oluşturuldu . Si

lahlanma, bölgesel gerginlikler, soğuk 

savaş kışkırtıcılığı körüklendi. 

Emperyalist-kapitalist devletler, günü

müze kadar da bu yöndeki çabalarım sür

dürdüler. 
Tarihin karanlık dönemlerinde, nasıl 

ki doğal afetler ve vahşi hayvanlara kar

şı insanlık yaşamını sürdünnek için çok 

yönlü mücadeleye koyulduysa, günümü

zün "vahşi hayvanı" olan emperyalist

kapitalist sistem ve onun gözü dönmüş 

temsilcilerine karşı da dünya halkları se

yirci kalamazdı. Bir taraftan ulusal ve 

toplumsal kurtuluş mücadeleleri verilir-

ken, öte yandan gerçekleştirilen sosya

list ve demokratik halk devrimleriyle ku

rulan devletlerin korunması için çeşitli 

yollara başvuruldu. Özellikle, sosyalist 

ülkeler bilimsel teknik devrimin tüm ola

naklarım kullanarak insanlığı tehdit eden 

boyutlarda silahlanmaya giden 

emperyalist-kapitalist ülkelere karşı se

yirci kalamazdı ve doğal olarak caydırı

cı bir güç olmanın yollarım bulmaları ge

rekiyordu. Caydırıcı bir güç olma, sade

ce reel sosyalizmi korumak için değil, 

ulusal ve sınıfsal kurtuluş mücadelele

rinin daha güvenlikli bir yolla başarıl

ması, emperyalist müdahalelerin önlene

bilmesi için de gerekliydi. İşte, bu anla

yışla, kendi halklarının refahından feda

karlıklar pahasına sosyalist ülkeler sa

vunma harcamalarım artırdılar ve sonuç

ta emperyalist-kiıpitalist ülkelerin de ka

bul etmek zorunda kaldıkları caydıncı bir 

güç oluştu. Böylece, emperyalistler ve 

yerel işbirlikçileri artık istedikleri her 

müdahaleyi yapamaz oldular. Eğer bu 

gün, ABD emperyalizminin bağrına sap

lanmış bir bıçak gibi duran bir Küba'ya 

müdahale edilemiyorsa, tüm iç ve dış 

kışkırtmalara karşın Angola, Mozambik, 

Etopya, Afganistan, Kamboçya ve Nika

ragua benzeri ülkelerde devrimci yöne

timler işbaşında kalabiliyorsa bunun bir 

nedeni de sosyalist ülkelerin oluşturduk

ları caydırıcılık olduğu açık bir gerçek

tir. Çeşitli bölgesel· sorunların çözümü 

konusunda da S. Birliği başta olmak üze

re sosyalist ülkelerin belirgin etkileri 

vardır. 

Görüldüğü gibi, nükleer silahianma 

dahil genel silahianmanın sorumlusu, 

emperyalist sistemdir. Sosyalist ülkele

rin dev harcamalarının bir nedeni de em

peryalist sistemden kaynaklanan tehdit ve 

şantajlara karşı toplumsal gelişmeyi sür

dünnektir. Yoksa, sosyalist ülkelerde si

lahianmadan çıkarı olan hiç bir sınıf ve 

tabaka yoktur. Aksine, tüm sınıf ve ta

bakalarınh yaşam koşulliırını düşünnek 

anlamında zararları vardır. Sosyalist ül

kelerin barış önerileri samimi ve içten

dir. Adil ve kalıcı bir barışın sağlanma

sının gerçek düşmanlarının ABD'nin 

başını çektiği emperyalist devletler ol

duğunu, "barış"tan dem vuruldlığu bir 

dönemde Nikaragua'lı ve Afganistan'lı 

karşı-devrimcilere sürdürülen yardırnlar 

da göstennektedir. Çünkü , emperyaliz

min kareklerinden kaynaklanan bazı tu

tumları önlemek, ancak ona karşı veri

len mücadele sonucu elde edilecek mev

zilerle mümkündür; yoksa emperyaliz

min özünde "gerçekçilik" ve 

"sağduyu" yoktu. Bu gerçekliğin 
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görülmemesi, emperyalizmden hiçbir 
zaman beklenmeyecek tutumlan aramak 
gafletine götürebilir. Ya da anti emper
yalist mücadele sonucu emperyalizmin 
kabule zorlanabileceği konumlann inka
rına yol açabilir. 

BARIŞ MÜCADELESi 
NEDİR, NE DEGİLDİR? 

Nükleer silahianma dahil genel silah
lanmanın gerçek sorumlusu, mademki 
emperyalist kapitalist sistemdir, o halde 
nükleer savaşı önleme ve giderek adil ve 
kalıcı bir dünya barışına varma da 
emperyalist sisteme karşı verilecek mü
cadele ile mümkündür. Barış sorununun 
tüm insanlığın genel yaşamsal sorunu 
haline gelmiş olması , anti emperyalist 
mücadele ve dolayısıyla sınıfsal müca
dele perspektifini belirsizleştirmeye, sı
nıfsal mücadeleyi ertelemeye yol açma
malıdır. Nükleer bir savaşın galibinin ol
mayacağını , düne göre daha geniş bir 
çevrenin dile getirmesiyle birlikte, var
lıkları savaşa bağlı dev emperyalist te
keller ve onların güctürnündeki yönetim
lerin kendi istekleriyle "bal kovaru"ndan 
vazgeçeceklerini sanmak safdillikten baş
ka bir anlam taşımaz . Nitekim bir taraf
tan orta ve kısa menzilli füzelerin kaldı
rılması kararlaştırılıp uzun menzilli fü
zeltr için çözüm yolları aranırken "Yıl
dızlar Savaşı" denilen projenin hararet
le savunulması ve konvansiyonel silah
lanmanın körüklenmesi , NATO ve Pen
tagon çevrelerinin büründükleri 
"barışçı" pozisyonların sahte olduğunu , 
çılgınca planlardan vazgeçmediklerini 
gösteriyor. 
Banş mücadelesi, anti emperyalizm ve 

dolayısıyla sınıf mücadelesinden ayrı dü
şünülmeyeceğine göre, mücadele hedef
lerinin daha iyi anlaşılması için barış 
mücadelesi derken neyin anlaşıldığı ve 
neyin anlaşılması gerektiğinin açıklığa 
kavuşturulması gerekiyor. 

Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki, ge
zegenimizde ulusal ve sınıfsal karşıtlık
lar olduğu sürece, adil ve kalıcı bir dünya 
barışını sağiaıttak mümkün değildir. 
Çünkü, uluslasarası tekeller ve tekeller 
arası ilişkiler nedeniyle sermaye ulusla
rarası bir karekler de kazanmıştır. Sö
mürge, yarı sömürge ve bağımlı ülke 
halkları ile emperyalizm ve yerli işbir-. 
likçileri arasında uzlaşmaz ulusal ve sı
nıfsal çelişkiler vardır. Bazen bir ülke
deki bir grev, emperyalist metropoller
deki tekellerin uykulannı kaçırırken, ba
zen de ulusal ve sınıfsal mücadelenin za
fere doğru yol aldığı ülkelerdeki geliş-
MEDYA GÜNEŞi /60 

meler tüm emperyalist sistemi korkut
maleta ve sonuçta çeşitli araç ve yollarla 
harekete geçirebilmektedir. Ülke içindeki 
güç dengeleri her zaman bölgesel ve gi
derek daha geniş boyutlardaki sorunla
bir dünya banşı savaşsız. sömürüsüz ve 
bir dünya başırı savaşsız, sömürüsüz ve 
dolayısıyla sınıfsız bir dünya özleminden 
ayrı düşünülemez. 

Adil ve kalıcı bir dünya barışını sağ
lamanın ön adımlarından olan nükleer 
savaşı önleme görevi dünyadaki tüm sö
mürü düzenlerini tarihin çöplüğüne at
madan da yerine getirilebilir, bölgesel 
savaşlar asgariye indirilebilir; silahlan
ma ve soğuk savaş kışkırtıcıianna geri 
adımlar arttırılabilir. Bu noktada, Leni
nist "barış içinde bir arada yaşama politi
kası"nın önemi ortaya çıkıyor. Lenin, dev
letler arasında savaşlar olmadan da sı
nıf mücadelesinin içte ve dışta verilebi· 
leceğini söylerken, bunun da ancak halk
ların mücadelesi ile sağlanabileceğini 
vurguluyordu. Kapitalizm varolduğu sü
rece savaş tehlikesinin her zaman varlı
ğını koruması ile savaşın kaçınılmaz ol
madığını doğru ayrıştırmak gerekiyor. 
Yani bir başka anlatımla kapitalizm va
rolduğu sürece, devletler arasında savaş 
tehlikesi vardır. Ama, bu savaşın kaçı
nılmaz olduğu anlamına gelmiyor. Ba
rış içinde bir arada yaşama politikası
nın amacı , emperyalist sistemi zorlaya
rak savaş tehlikesinin savaşa dönüşme
sini engellemektedir. Bu amaç dışında 
barış içinde bir arada yaşama politika
sına misyonlar yüklemek, ya da farklı yo
rumlamak doğru bir tutum olamaz. 

Farklı sosyo ekonomik yapılara sahip 
devletler arasında savaşlan önlemek ola
naklı iken , devlet sınırları içinde uzlaş
maz sınıf karşıtlıklarının olması ha
linde s ınıflararası mücadeleyi engelle
mek hiç bir gücün haddi değildir. Barış 
içinde bir arada yaşama , devlet sınırları 
içindeki uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarının 
barış içinde bir arada yaşaması değildir, 
yukarıda belirttiğim gibi devletlerin ba
rış içinde bir arada yaşamasıdır. Bu ne
denle uluslararasındaki son yumuşama 
adımlarını yanlış yorumlayarak ülke için
deki sınıf mücadelesinde de "yumuşa
ma"yı ve bunun her türden biçimlerini 
savunmak leninci barış içinde bir arada 
yaşama politikasını kavramamak de
mektir. Amaç ne olursa olsun böylesi ya
nılgılann varacağı yer reformizm batak
lığıdır. 

Barış mücadelesine ilişkin yanlış yak
laşırnlara gösterilen gerekçeler de soru
nun esas özünü kavramadığını kanıtla
maktadır. Zorun kullanılmadığı bir dün-

ya günümüzde halen bir hayalken, ülke
lerin içinde bulunduğu koşullan gör
mezlikten gelerek, çok özgün koşullar
da uygulanabilecek "barışçıl yol"u tüm 
ülkeler için genelleştirmek, dünya barı
şına bir katkı getirmez; aksine banş düş
manlannın manevralaruu daha iyi hayata 
geçirmelerine hizmet eder. Oysa, ulusal 
ve toplumsal kurtuluşçu güçleri silahlı 
mücadele dahil wra dayalı her türlü mü
cadele biçimine başvurmaya wrlayan 
egemen sınıfiann toplumsal gelişmele
re zorun her biçimiyle karşı koymaları
dır. Sosyalistler, ulusal ve toplumsal kur
tuluş için artık, diğer mücadele biçim
leri yeterli olmadığı durumlarda silahlı 
mücadeleye başvurmak wrunda kalmış
lardır. "Sol" sekter anlayıştan kaynak
lanan acelecilik dışında silahlı mücade
le gerekli olduğu için, egemen buıjuva
zi "başka bir dilden anlamadığı" için ya
şama geçirilmiştir. Dünya devrimci sü
recin tarihi bu konuda sayısız örnekler
le doludur, bu gerçek günümüzde de ge
çerlidir. Ülkelerde uygulanacak mücade
le biçimlerini, ABD ve S. Birliği arasın
daki anlaşmalar değil, bizzat o ülkenin 
koşullan belirleyecektir. Uluslararası an
laşmalar bazen etkili olabilirler, ama en 
sonunda belirleyici olan ülkenin içinde 
yaşadığı koşullardır. 

Öte yandan , insanlığın ortak çıkarları 
ve bilimsel teknik devrimin kaydettiği 
aşamalar da sınıf mücadelesini zayıftat
mayı ve giderek rafa kaldırmayı gerek
tirmiyor. Çünkü, nükleer savaşı önleme 
ile adil ve kalıcı bir dünya banşını sağ
lama görevi, sınıfsal mücadelenin bir 
parçası olarak kavrandığı ve ona göre 
mücadele yükseltildiği zaman layıkıyla 
yerine getirilmiş olur. 

Sınıf mücadelesi, ülke devriminin ya
kın ve uzak vadeli stratejik hedeflerine 
uygun araçlarla sürdürüldüğüne göre, iş
çi sınıfı partisi tüm ulusal demokratik 
güçlerin ortak çıkarlarını savunduğu du
rumlarda da işçi köylü temel ittifakıyla 
sosyalist bir devrim için mücadele ver
diği dönemlerde de karşıt sınıfların bile 
yok olacağı bir nükleer savaşı önleme 
mücadelesinde de sınıfı mücadelesini sür
dürüyor demektir. Çünkü, işçi sınıfı mü
cadelesi , en nihayetinde tüm toplumu 
kurtarma mücadelesidir; Sınıf mücade
lesi bu anlayışla kavrandığında, barış 
mücadelesi dahil tüm mücadele alanla
rında "hegemonyadan vazgeçme" anla
yışlarının da saçma olduğu görülebilir. 

Nükleer savaşın yıkıcılığırun daha da 
güncellik kazandığı günümüzde, barış 
mücadelesine ilişkin bir başka yanılgı da, 

· 'savaşı önleyemezsek onu devrime 
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rime dönüştürme sloganının geçerli ol

duğunu, örneğin İran-Irak savaşı göste

riyor. İran-Irak savaşı haksız bir savaştı 
ve iki devletin sınırları içinde yaşayan 

halkların iradesine rağmen başladı. Ya

ni Kürt, Arap, Fars ve ilgili diğer halk

lar savaşı önleyemediler. Bu durumda 

halkların önündeki seçenek önleneme

yen savaşın devrime dönüştürülmesiydi. 

Nitekim, bu anlayışla mücadele verildi. 

Irak ve Güney Kürdistan'da bir kaç kez 

Saddam diktatörlüğünün devrilmesine 

ramak kaldı. İran-Irak savaşı devrime 

dönüştürülemediyse, bunun nedeni, gü

nümüzde artık önlenemeyen savaşın dev

rime dönüştürülemeyeceği değil, bam

başka engellerdir. 

Barış sorununa ilişkin bazı yanılgılar 

da göstermektedir ki, en ufak bir hata, 

barış mücadelesiyle sınırlı kalmıyor, ba

zen mücadelenin temel perspektiflerini 

de etkiliyor. Sonuçta, hazır reçeteterin 

savunulmasına kadar götürebiliyor. Ba

rış mücadelesinin temel mantığı kavra

namayınca, genel ve özgül perspektifle

re ilişkin yanılgılam düşmek bir nevi ka

çınılmaz hale geliyor. 

Önce, barış mücadelesinin ne demek 

olduğunun anlaşılması gerekiyor. Adil ve 

kalıcı bir dünya barışının toplumsal güç

leri ile nükleer bir dünya savaşını önle

menin toplumsal güçleri aynı değildir. 

Adil ve kalıcı bir dünya barışından yana 

olanlar aynı zamanda bir nükleer dünya 

savaşının önlenmesinin toplumsal güç

leri arasında yer alırlarken, nükleer bir 

dünya savaşının toplumsal güçlerinin tü

mü adil ve kalıcı bir dünya barışı yara

tılmasının toplumsal güçleri değildirler. 

Bu,nükleer savaşın yarattığı genel tehli

kederi kaynaklanıyor. Bilimsel sosyalist

ler bu gerçeği görerek mücadele etmek 

zörundadır. 

BARIŞ MÜCADELESİNİN 
HAZlR GENEL REÇETELERİ 

YOKTUR 

Nükleer savaş tehlikesine karşı propa

ganda yürütmek, tüm dünyada paralel 

eylemler düzenlemek, genel geçer bir 

mücadele olmasına karşın yığınları se

ferber etmede tüm ülkelerde aynı hare

ketliliği sağlamaz. Ülkelerin içinde bu

lunduğu ekonomik, toplumsal ve siyasal 

sorunlardan ulusal, tarihsel ve kültürel 

özelliklerden ayrı düşünülemeyecek bu 

hareketlenıneye ilişkin gerçekçi değer

lendirmeler yapmak zorunludur. Nükleer 

savaşı önleme şiarının sosyalist ve Batı 

Avrupa halklarını etkileme derecesi ile 

örneğin açlık ve kuraklıkla cebelleşen 

Etopya, Somali vb. ülke halklanru; ABD 

emperyalizminin tehdit ve şantajlarıyla 

her gün karşı karşıya olan Nikaragua ve 

Afganistan halklarını; İran-Irak savaşı
nın deneme tahtası durumuna getirilen 

G.Kürdistan halkını; hayvanlanyla bazen 

aynı yeri paylaşıp aynı kovadan su içen, 

nükleer enerji ile değil, tezekle ısınan, 

açlık, yoksulluk, işsizlik ve devlet terö

rü ile iç içe yaşayan Urfa, Diyarbakır, 

Mardin, Hakkari, Ağrı vb. yerlerde bir 

Kürdü etkileme derecesi aynı değildir. 

Nükleer savaş tehlikesinin tüm genelli

ğine rağmen başka öncelikli sorunlar 

vardır. 

Ortadoğu'da yaşayan Kürt halkı, yaşa

dığı toprakların stratejik yapısı gereği, 

nükleer bir savaşın ilk hedef noktaların

dan biri dıııumunda olmasına ve nükle

er silahların ortadan kaldırılması halin

de, büyük bir tehlikeden kurtulmuş ola

cağı gerçeğine karşın, olumsuz etkileri

ni her gün yaşamın her alanında göste

ren öncelikli sorunlar nedeniyle B.Av

rupa ve sosyalist ülke halkları kadar 

"nükleer silahları azaltalım ve giderek 

yok edelim" sloganından etkilenmiyor. 

Savaşta da ateşteste de kimyasal silahlar

dan, toplu katliamlardan kurtulamayan 

Güney Kürdistan halkını, Çernobil'deki 

kaza nedeniyle yayılan radyasyon için, 

Nevada çölünde gerçekleştirilen deneme

ler ve geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda 

yakınlannda nükleer denemeleri protesto 

ettiği için Fransızlar tarafından hatırılan 

Green Peace gemisi için harekete geçir

menin zorluklarını umarım herkes tak

dir eder. Çünkü, Güney Kürdistan halkı 

için güncel olan bir an önce özgür ulus

lar topluluğuna katılmaktır ve bunun yolu 

da her türlü insanlık dışı yollara başvu

ran sömürgeciliği yenilgiye uğratmaktır. 

İran-Irak arasındaki ateşkesten sonra, 

Saddam diktatörlüğünün Kürdistan'a yö

nelik "haçlı seferi" ile yeni sorunlarla 

karşı karşıya gelen Kürt ulusal demok

ratik muhalefeti, kazanılan mevzileri ko

rumak için dişe diş mücadeleye girmiş 

durumda. Bu da gösteriyor ki, G.Kür

distan ve benzeri halldar hep daha ağır 

özgül sorunlarla iç içe oldukları için ge

nel geçer amaçlar için bazı eylemiere gi

rişemiyorlar, ancak özgül sorunlar bo

yutunda verdikleri mücadele ile barış 

mücadelesine katkıda bulunuyorlar. 

Diğer yandan, nükleer silahların azal

tılması ve giderek yok edilmesi tüm in

sanlığı genel bir tehlikeden kurtarmanın 

yanında, sosyalist ülke halkları için sa

vunma harcamalannın azaltılmasıyla do

ğan olanaklarla yaratılacak daha fazla re

fah, emperyalist ülke halkları için az da 

olsa sosyal harcaınalann artıniması ola

rak da ek bir etki gösterirken, söıngürge, 

yarı sömürge ve bagımlı ülke halkları 

açısından yukanda belirttigirniz tehlike

nin ortadan kaldırılması dışında somut 

bir etki gösteremez. İşte, bu ve benzeri 

nedenlerledirki, nükleer savaş tehlikesi

nin genelligine ragmen her ülkede yıgın

lan harekete geçirme açısından ~eçerli 
genel hazır mücadele reçeteleri yoktur, 

genel sloganlar somut sorunlarla bütün

leşebildikleri ölçüde yığınları harekete 

geçirebilirler. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, her halk 

kendi topraklannda sürdürdüğü mücade

le ile adil ve kalıcı bir dünya barışına ve 

dolayısıyla nükleer savaşı önleme müca

delesine katkıda bulunuyor. Silahlanma

nın esas sorumlusu, emperyalist kapita

list sistem olduğu için bu sisteme yuru

lacak her darbe dolayısıyla silahianma 

çabalarına vurulacak bir darbedir ve bu 

anlamıyla barış mücadelesine katkıdır. 

Sosyalist ülke halkları reel sosyalizmi 

gerçekleştirerek nasıl ki bir barış müca

delesinin güvencesi olan caydırıcı bir güç 

oluşturarak katkıda bulundularsa, 

emperyalist kapitalist ülke halklarıy

la, sömürge, yarı sömürge ve bağım

lı ülke halkları da kendi ülkelerin
de ulusal ve sınıfsal kurtuluşu gerçekleş

tirmekle en iyi katkıyı yapacaklardır. Bu

nun da ülkelerin farklı koşullan nedeniy

le farklı süreçlerden geçilerek gerçekle~ 

şeceği açıktır. Bu anlayış, ulusal ve sı

nıfsal kurtuluştan önce de barış müca

delesine bir çok katkının yapılabileceğini 

dıştalamadığı gibi en sıradan görevlerin 

bile genel bir perspektif çerçevesinde, 

uzun vadeli stratejik hedeflere bağlı ve 

tabii olduğunu gösteriyor O 

BlUm adamları, mOhendlsler, silah tacirleri 
çiçek satanlar glll damıtanlar kederden 
aurn arattırma tonlan 
cinayet gell$11rme kurumlan 
kan katran gecelerde elleri soQuk 
tilikierde 
SOOUk slperlerdt alınlan 
geçmitleri ve gelecekleri yaQmaJanmı$ 
sulan kalk, ı110ı kor, yok bınnakları 

D0$0ndOn mo Ilissene do..,ı ve dD$8Ctk 
payı 

Kaç para Odedln geçen yıl 
Insan llldorme sanatı adına 
kaç bomba çiçekleri 
kaç ekmek bCIIO$RliYI 
kaç l$kence gece yanlan 

DOIOndDn mo? 
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iÇ VE DIŞ HABERLER 

Ağrı Belediye Başkanı 

URFAN ALPASLAN 
ÖLDÜRÜLDÜ 

14 E~m 1979'da yapılan Ağrı Belediye Başkanlığı seçi
mini kazanan ve 12 E~ül'den sonra da bir süre bu gö

revini sürdüren yurtsever Belediye Başkanı Urtarı 
ALP ASlAN, jandarmalarla gird©i çatışma sonucu öldü· 
rüldü. 

30 E~m 1988 tarihinde T evgera Sosyalist a Kürdista· 
ne'nin idedojik·politik ilkelerini benimseyen bağımsız as· 
keri bir örgüt olduğu belirtilen Ordiya Rizgariya Kürdis· 
tan (ORK) tarafından yapılan açıklamaya göre; 1 E~m 
günü Hakkari'nin Uludere ilçesi çevresinde Sorisan da· 
ğında, jandarma ve köy korucuları tarafından kimyasal 
silahların da kullanıldığı bir çatışma sonucunda, ORK'ın 
kurucularından olduğu belirtilen Ağrı es~ Belediye Baş· 
kanı Urtan ALPASlAN ile Murat TARHAN öldürülmüş· 
tür. Açıklamada ayrıca cesetlerin yakıldığı ve tarbalara 
konularak Diyarbakır Beliıdiye Mezarlığı ' na gömüldüğü 
belirtildi. 

KANLllRAK REJiMiNiN 
GADDARLIGI PROTESTO 

EDiLDi 

1
, ~ halkın da ekonomik ve sosyal yaşamını tahrib eden 

iran·lrak savaşının 20 Temmuz'da ateşkes kararı~a ser 
na ermesinin artlından, Irak kanlı dikkatörlüğü, askeri gü· 
cünü topyekün Kürdistan'a çevirdi. Helikopter ve savaş 
ur;akları desteğinde tank ve zırhlı araçlarla saldırıya ge
çen düşman güçleri yoğun olarak ~myasal silah kullan· 
maktan da geri kalmadı. Özellikle Musul, Dihok ve Hew· 
ler yöresinde kullanılan ~myasal silahiaraarı dolayı yüz· 
lerce ~şi yaşamını yrtirdi, bi nl~rcesi yaralandı ve onbiır 
lercesi de TC ve iran devlet sınırlarına sığırırnak zoruır 
da kaldı. 

Sömürgeci BAAS faşist repminin Kürt halkına yönelik 
bu soykırım ve imha hareketine karşı birçok devlet ve hO· 
küme! Saddam rejimini kınadı ve Avrupa'nın birçok ül· 
kesinde kanlıirak faşist diktatörlüğünün barbarlıkları çe
ş~i eylemlerle protesto edildi. 

Kızılhaç, uluslararası N Örgütü, Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreteri Perez de Cuellar ve Irak iktidarını eleştiren 
mesa~ar yaynladılar. 

Birçok ülke ~myasal silahlar kulland©ı i~n Irak rejimi· 
ni kınarken, Arap Birl©i ülkeleri şöven görüşlerini ve bağ· 
nazlıklar.nı bir kez daha göstererek, Irak'ın ~myasal si· 
lah kullanmadığı nı belirttiler. Arap Birliğine en büyük ya· 
nıt ~ne Arap ve Ortadoğu'da~ ilerici komünist ve ulusal 
kurtuluşçu örgüt ve partilerden geldi. Aralarında PPKK 
ve KUK·SE'nin de bulunduğu 19 örgüt ve parti 8 E~ül'· 
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de yayınladıkları bir bildiride Kürt halkına karşı, sürdür· 
düğü ırkçı, şöven ve soykırımcı politikasından dolayı Sad
dam rejimini kınadılar ve tüm kurulu~arı mücadele eden 
Kürt, Arap ve ulusal azınlıklarla dayanışmaya çağırdılal 

Avrupa'da Kürtlerin yaşadıklan ülkelerde çeşitli eylem 
biçimleri0e faşist Saddam diktatörlüğü protesto edildi. 
1 E0ül günü SO ~şilik bir Kürt grubu Stockholm'de~ Bir· 
leşmiş Milletler temsilciliği önünde açlık grevi eylemini 
~attılal Gervin 5. gününde isveç Dış işleri Bakanı Sten 
Anderson gre<.eilerin temsilci lerini kabul ederek, isveç hlJ. 
kümelinin gerekeni yapacağını söylemesi üzerine açlık 
grevi sona erdi. 10 Eylül'de de Irak Kürdistanı Cephesi, 
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi (TEVGER), 14 Kürt ör· 
gülün oluşturduğu Kürdistan Komrtesi ve isveç Kürt Fe
derasyonu tarafından kitlesel bir miting düzenlendi. Mi· 
tinge, isveç parlamentosunda temsil edilen Sosyal De· 
makrat işçi Partisi, Moderatlar, Folk Parti ve lsveç SolKo
münistleri (VPK) ternsilcileriyle, Parlamentoda üyes olma· 
yan Miljo (Yeşilciler) ve Sosyalist Partisi sözcüleri de katı· 
larak, ayrı ayrı konuşmalar yaptılal Onlar konuşmaları n· 
da Irak rejiminin Kürtlere karşı giriştiğ i barbarlığı ve ~m· 
yasal silah kullanılmasını kınadılar ve Kürt halkıyla daya· 
nışmayı dile getirdiJel Mitingi tertipleyen örgütler adına 
da yapılan konuşmada, Kürt halkının mücadele tarihine 
değiniidi ve kimyasal silahların da Kürt halkının meşru 
savaşımını durduramayacağını belirttilel 2500 ~~nin ka· 
tıldığı miling, Irak Elçiliğinin önünde yapılan yürüyüşle 
sona erdi. 

Batı Almanya' nın farklı şehirlerinde farklı eylem bi~m· · 
leri düzenlendi. Berlin'de Kızıl Haç bürosu ve Kiliseler Bir· 
l©ine bağlı GRITAS işgal edilirken, Hamburg'da informas· 
yon masaları açıldı. 12 Eylül'ü protesto amacıyla 10 Ey· 
lül'de Frankfurt'ta düzenlenen 3000 kişilik kitlesel miting 
Saddam repniinin lanetlend©i bir ~atlorma dönü~ü . Yine 
Almanya'da 16 Kürt parti ve örgütü tarafından "Irak Kür· 
distan' ında Kimyasal Silah Kullanımına Karşı Komrte" 
oluşturuldu. Bu komite 24 Eylül'de Köln'de ~tlesel bir mi· 
ting düzenledi. 

Danimarka' d~ Kürdistan Dayanışma KarTırtesi de aktif 
protesto gösterileri düzenledi; konuyla ilgili binlerce bil· 
diri dağıtıldı. Ayrıca ~ne aynı Komrte kalabalık bir ~lle ile 
Kopenhag'da~ Birleşmiş Milletler temsilciliğine giderek, 
Irak rejiminin Kürt halkına karşı girıştiği imha hareketinin 
durdurulması, ~myasal silahiann kullanılmasının protesto 
edilmesi talebinde bulundu. BM temsilcisi eylemcilerin 
talebini ilgili merciiere ileteceğini söyledi. 

Londra'da Irak Kürdistan Cephesi tarafından düzeır 
lenen mitinge 1000 ~~katıldı. Mitingle ingi~ere işçi Par· 
tisi Milletvekili ve Kürt halkının dostu Jerenay Carbun, Irak 
rejimini kınayan sert bir konuşma yaptı. 

Yunanistan, Fransa, Norveç, Belçika ve isviçre de or· 
ganize edilen ~i eylem t)çimleri~e gaddar Saddam'ın 
barbarlıkları lanetlendi. 

Farls DAC/ISVEÇ 

DiYARBAKlR BÜROMUZA 
BASKlLAR 

YOGUNLAŞIYOR 
Diyarbakır büromuzun üzerindeki baskı ve tehdrt· 

lere her geçen gün bir yenisi ekieniyOl Baskılar 
artık yaşarnın bir parçası olmuş . Bu düne değin Diyar· 
bakır temsilciliğimiz, defalarca kimliği belirsiz(?!) kişiler· 
ce tehdrt edıldi . Bu , konuda arkadaşımızın sö~eri en ay· 
dınlatıcı belgedir: "Diyarbakır' da, MEDYA GÜNEŞi Di· 
yarbakır bürosunu açmak için ilgili yerlere izin için baş· 
vuruda bulunduğumuzda, bir sürü tehditle karşılaştık. 
Tüm bu tehditlere karşın gerekli işlemleri tamamlayıp bü· 
royu açtık . 

Büromuzu açtığımızdan bu yana sürekli ve sistemli 
baskılara maruz kaldık. ilk başlarda siyasi polis dergi· 
m ize dalaylı olarak baskı yapmaya başladı. Örneğin ba· 
yilere gidip "Medya Güneşi Dergisi korsan bir yayındıl 
Bu dergi~ saımakla ba~nıza büyük işler alıyorsunuz. Ba· 
~liğinizi elinizden alırız" gibi yollar denediler. Bu yön· 
tem de kısa bir süre'sonra iflas etti. Her iflas eden yön· 
ternden sonra yeni yeni yollar, taktikler denendi. Büro
muzia ticari iliş~si olan esnaf çevresinden bazı insanlar 
ölümle tehdit edildi. Kendilerine "Ya bizimle çalışırsınız , 
ya da ölürsünüz. Ölüm biçiminiz öyle olacak ~. kimse 
şüphelenmeyecek bile. Örneğin; bir arabanın ~ında ka· 
labilirsiniz." denildi. Bu tür lehditler, polisin dola0ı bas· 
kıdan vazgeçip, direk olarak büromuia yöneldiğini gös· 
!eriyordu. Dergimizin okuyucusu olan bir vatandaşa ~aır 
lık teklif edildi, bu okuyucumuza "Neden Medya Güne
şi'nin bürosuna gidiyorsun,'' diye soru soruldu. Okuyu· 
cumuz da kendilerine "Medya Güneşi dergisi yasal ola· 
rak çıkan bir dergi olduğunu ve kendisinin de dergi oku· 
yucusu olduğu için büroya gittiğini belirtmiş. Bunun üze
rine polis "Medya Güneşi dergisinin yasadışı bir örgü· 
tün yayın organı olduğunu, derginin arkasında kimlerin 
olduğunu bildiklerini, bundan sonra dergi bürosuna keır 
di hesaplarına gideceğini sö~erniştil Kısaca polis "Med
ya Güneşi'ne bizim ajanımız olarak gideceksin ve ara· 
da ne oluyorsa bize bildireceksin. Bunun karşılığı ola· 
rak sana iş ve ne istersen onu yaparız. Aksi takdirde hiç 
de zor olmaz." 

Bu tür ajanlık iliş~lerini kabul etmeyen okuyuculanmız, 
sürekli olarak rahatsız edilmektedirler. Dola~ı baskıların 
bir sonuç vermeyeceğini bilen siyasi polis bu kez, çeşrt· 
li biçimlerde beni ve büromuz elemanlan nı tehdrt etme
ye ~adı. Bu tehdrt türlerini sıralarsak; üstümüze bilirçli 
olarak araba sürmeleri, sözlü olarak uyarmaları, büro
muzu sürekli gözetmeleri, büromuza ajan sokmak için 
gelip provakatörce konuşmak isterneleri vb. 

Ben şu gerçeği bir kez daha belirtmekte yarar görü· 
yorum: Medya Güneşi.dergisi tarihsel bir zorunluluk ser 
nucu doğdu . Karşilaşacağı baskıları da bilmiyor değil· 
di. Biz yasal zeminde üzerimize düşen sorumluluklardan 
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iÇ VE DIŞ HABERLER 

kaçmayacağız. Bu bizim yaşamımız pahasına da olsa 

bir gerçektir. Biz kendi gerçeğimizin bilincindeyiL Bu ger

çek, bize yönemıen tehdilleri umursamayacağımızı be

lirtir, yasadışılık adına her gün insaniann katiedildiği bir 

ülkede, egemen güÇlerin kendi yaptıklan yasaları çiğ

nernek kadar doğal birşey olamaz. Varsın burjuva dal

kavuklan demokra~den, insan haklanndan dem vursun

lar. Varolan gerçekler bir çomak gibi gözlerimizin içine 

batıyor artık. Ayrıca egemen güçlerin ısrarla arkarnııda 

birilerinin olduğunu iddia edip okuyucularımızı, ba01eri

mizi ajanlığa, muhbirliğe zorlamalarına gerek yok, biz ar

kamızdaki gücü açıklamakta herhangi bir sakınca gör

müyoruz. Bizim arkamızdaki güç, bizi kucaklayan, bize 

güç veren, halkımızdır. 
Can güvenliğinden de ayrıntılı olarak sözetme gere

ğini duymuyoruz. Çünkü; hiç bir yurtsever insanımızın 

can güvenl~i yoktur. Kamuoyuna ve bizi hergün ölüm

le tehdit edenlere şunu duyurmakta yarar var: Biz can 

güvenliğimiz açıSindan ve başımıza herhangi br şey gel

diği taktirde, sorumluların kim olduğunu ayrıntılı olarak, 

Af örgütü dahil, ilgili tüm birimlere duyurmuş durumda

yız ... 
Medya Güneşi'ne yapılan baskılar, Kürt halkına asır

lardır yapılan baskılardan ayrı tutulamayacağı gerçeği 

hergün biraz daha güçlenip somutlaşmaktadır. Herşe

ye karşın halkımıza ve tarihe olan sorumluluğumuzu bi

lip, insanlarımızın gönlünü ve bilincini, mücadelede~ ka

rarlılığını boyutlandırıp, ısıtacağımızı bilmelidir." 

ŞAiR 
YILMAZ ODABAŞI 
8 YIL HÜKÜM GiYDi 

1980 yılında Diyarba~r cezaevinde bir yıl tutuklu ola

rak yargılanan, 1983 yılında beraat eden Yılmaz 

ODA~'ının beraat kararı Askeri Yargıtay incelemesi so
nucu 1987 yılında aleyhte bozulmuş. 

1987 yılından beri süren duruşmalar sonucu TKSP 

(Özgürlük Yolu) davaSinda Diyar~r es~ Beled~e Baş

kanı Mehdi ZANA ile birlikte yargılanan Yılmaz ODABAŞI, 

12 Ekim 1988 tarihli duruşmada 8 yıl (temyiz yolu açık 

olmak üzere) hüküm giydi. 

DEMOKRATiK 
BASlN BiRLiGi 
KURULDU 

Medya Güneşi, Çağdaş Yol, işçi Dünyası, Dünyaya 

Bakış , Güneşe Çağrı, işçi Sözü, Sınıf Bilinci, Top

lumsal Kurtuluş, 11. Tez, Feminist, Sosyalist Feminist Kak

tüs, Demokrat Arkadaş, Saçak, Çağdaş Gazete~. 

Demokrat Ekonomist, Gençlik DünyaSI, Yeni OncQ, He

def, iktidar Yolu, Yeni /v;ılım, To~umsal Diriliş ve Atak gi

bi yayın organlan tarafından kurulan Demokratik Basın 

Birliği tarafından yapılan basın açıklamasında şu görüş

lere yer verildi: 

"Bizler ilerici, yurtsever, Demokrat, Devrimci, Sosya

list basın-yayın organlarını biraraya getirecek olan, da

yanışmalarında yardımcı olacağına inandığımız birliğin 

ilk adımını atmış bulunuyoruz. Demokr~ ve özgürlük 

mücadelesinde~ yerimizi örgütlülüğümüzle güçlendirme

yi düşünüyoruz. Tepeden tırnağa örgütlü bir to~um öz

lemimizi kendi yeni ôrgütümüzde, Demokratik BaSin 

· Birliği'0e dile getiriyoruz. 
Bizleri bu birliği oluşturmaya yöneiten etkenleri kısaca 

Siralamak istiyoruz. Oldukça krt ekonomik olanaklarla çı

kan demokrat basın yayın organlarının önlerinde~ eko

nomik, siyasal engelleri beraberce göğüsleyebilmeleri, 

baSin tekellerinin dağıbm zorlamaSinı ~rabilmeleri için bu 

birliğin gerekli olduğunu inandık. Yol®.ıllaşan manevi ha

yatımızın, düşünce hayanmızın zenginleşmesi gerektiğin

den yola çıkarak, yeni düşüncelerin üretilmesi ve 

yayılması için demokrat basın yayın organlarının sorun

larının çözülmesi için bu birliğ i kurmaya çabaladık. 

Hemen hemen tüm baSin ın şu veya bu ölçüde pay al

dığı 12 E0ül sonrası uygulamalara yabancı deijiliz. 

12 Eylül'den bu yana basın; kısıtlamalar, anti

demokratik yasa ve uygulamalar, toplatma kararlan vb. 

cezalarla karşı karşıya kalmaktadır. Demokrat baSin or

ganları bu uygulamalardan fazlası0a pay almaktadır. Bu

rada çifte standart sözkonusudur. Özellikle demokrat 

basın yasadışı, korsan basınmış gibi gösterilmeye çalı

şılmaktadır. Eğer demokrasiden yana olmak, gerçekleri 

yanızca gerçekleri söylemek, kitleleri kendi sorunlarına 

duyarlı kılmak, depol~izasyona karşı çıkmak yasadışı ise; 

beis görmüyoruz, yasadışıyız. Eğer kuponlarla tiraj po

mpalamak, gazete sa0alannı porno resimlerle SIÜslemek 

yasallıksa, olmaz olsun bö0esi. Yaratılmak istenen ve bir 

ölçüde de yaratılan yasadışılık imajının kırılması gerekti

ğine ve demokrasi için bu tür çabaların bir inanç lekesi 

olduğuna inanıyoruz. 

Ve yine biliyoruz~; basın tekellerinin deneliminde olan 

kitle iletişim araçları, kitlelerin denelimine geçmedikçe, 

yani tam, e~~z bir demokr~ olmadıkça, baSin özgi•· 

lüğünden söz etmek mümkün değildir. Tüm bu gerçek· 

ler doğrultusunda kamuoyuna kuruluşumuzu bildiriyor, 

demokrat, 00/rirnci, yıurtsever, ileoo, sosyalist baSin-yayın 

kuruluşlarını birliğimize katılmaya çağırıyoruz." 

Demokratik Basın Birliği yönetirıi kurulu şu dergiler

den oluştu. Medya Güneşi, Çağdaş Yol, Güneşe Çağn , 

Toplumsal Diriliş, işçi Dünyası, işçi Sözü, Dünyaya Ba
kış. 

Yönetim Kurulu başkanlığınaSüleyman Kılıç (Çağdaş 

Yol), Saymanlığına Ali Fidan (işçi Dünyası), Sekreterliği

ne, Cemal Yalvaç (Toplumsal Dirıliş) seçildiler. 

DR. NUREDiN ZAZA 
ARAMIZDAN AYRILDl 

D
eğerli yıurtsever Dr. Nuredin Zaza, 7 E~m 

1988'de isviçre'nin Lozan kentinde hayata göz

lerini yumdu. Ailesinin isteği üzerine Lozan mezarlığın

da toprağa verildi. 
Dr. Nuredin Zaza, 1919 yılında Xarpıt (Elazığ) kentinde 

dünyaya geldi. Yurtsever bir aile olan Zazalar, ailece şex 

Said isyanına katıl~lardı. Nuredin Zaza daha 6 yaşın

dayken ağab€0 Dr. Naliz'le Suriye'ye kaçmak zorunda ka
lır. 

Ağabe0nin ölümünden sonra Şam'da üniver~eye gi

rer ve oradaki Kürt öğrencilerle tanışır. Arkadaşlanndan 

G.Kürdistan'lı Muhamed Ermexani'0e birlikte, 1944 yı

lında Barzani'nin ziyaretine gitmek isterler ancak daha 

Musul'a varmadan yolda tutuklanırlar. 1 yıl cezaevinde 

kaldıktan sonra firar edip Şam'a dönerler. Sonra Lüb

nan'a geçip ~yasi öğrenim görür. 2 yıl sonra Lozan'a 

gidip yüksek öğrenimini tamamlar ve pedagoji üzerine 

doktoraSinı yapar. Kürtler ve Kürdistan üzerine semi~er

ler verir ve radyo ve televizyonda bu konuda çok sayı

da demeci yayınlanır. 
1937'de ilk Kürt Öğrenci Birliği (Hevı)'0 kurar. Daha 

sonra Avrupa'da 1950'de Almanya'nın Wiesbaden ken

tinde i~nci kez Kürt Öğrenciler Birliğini 6 arkadaşı0a bir

likte kurar. 
Daha sonra isviçre'de çalışmalan nı SIÜrdüren Dr. Nured

din ZAZA, isviçre polisinin çalışmalarını engellemesin

den dolayı tekrar Şam'a döner. 1957'de arkadaşlarıyla 

birlikte gizlice Suriye-K.D.P.'sini kurar. 1960'ta Suriye'de 

milletvekili adayı olur, fakat Suriye hükümeti bunu en

gelleyip, onu tutuklar ve ölüm cezasına çarptırır. Daha 

sonra insan Hakları Kom~e~ ve Af Örgütü'nün çabala

rı0a salıverilir. 

Hapisten çıkliktan sonra, Şam'a gider bir eczane açar 

ama sürekli polis gözetimi a~ında olduğu için 1965'te 

Lübnan'a kaçar. Burada 4 knabı yayınlanır. Devrimle şü

rekli dayanışma içinde olduğundan 4 kez tutuklanır. Bir 

kez lrak'ta, iki kez Suriye'de bir de Lübnan'da olan bu 

tutuklamalar esnasında çok işkence görür. 

Irak elçifiği Zaza'nın Irak Kürdistanı Devrimi için çalış

tığını öğrenince, kendi hükümetine Lübnan'dan çıkarıl

ması için haber verir. Bunun üzerine tekrar tutuklanır. 

Oradan da Suriye'ye gönderilir. Bir süre tutuklu kaldık

tan sonra güneye sürgün edilir, oradan da kaçıp isviç

re'ye gider. Orada evlenir, hanımının adı Gilbert'tir, Şen

go adında bir oğulları vardır. 
Lozan' da çocuklar için Kürtçe kurs açar. FranSizca bir 

~tap yayınlar ve 17. Yüzyıl Kürt ulusal destanı olan. 

"Mem O Zin"i çevirir. Kürt dilinin üç lehçe~ (Kurmanci, 

Dımmıli ve Sorani) başta olmak üzere, Arapça, Farsça, 

FranSizca, ingil~ce;Aimanca ve Bulgarca gibi birçok d~ 

bilmekteydi. o 
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MEDYA GÜNEŞi'NE TEŞEKKÜRLER 
insaniık onurunun korunması için cezaevinde tutuklu ve hü

kümlülerin,"dışarıda da ailelerinin sürdürdükleri açlık greviyle da
yanışma amacıyla 2 gün süreyle i.H.D. Diyarbakır şubesinde yap
tığımız açlık grevinde; bizi bir an olsun yalnız bırakmayan ve tü~ 
olanaklarını bizim rahat etmemiz için seferber eden MEDYA GU
NEŞi Diyarbakır temsilcisi Muzaffer TEKEŞ'e ve gönderdiği me
sajla moralimizi yükselten yazı işleri müdürü Yakup KARADE
MiR'e teşekkür eder; bu yararlı çalışmalarında başarılar dileriz. 

Silvanlı bir grup devrimci adına : 
M.Zekl Budak 
Mecit Amaç 
Nurettin Yaşar 
Medeni Doğrul 
Aydın Güneri 

MEDYA GÜNEŞi'NE 

M.Cahit Gemici 
Remzi Gülderen 
Mehmet Uslu 
Sadun Yarık 
Cevat Evrak 
Hüsnü Türk 

28.11 .1988 

Binbir güçlüklerle, binbir baskıya maruz kalmanıza rağmen Med
ya Güneşi gibi eşsiz bir dergiyi bütün olumsuz koşulları yüklene
rek, devrimcilere yaraşır bir şekilde yılmadan , korkmadan yayınla
dığınız için, yayınlamaya çalıştığınız için size sonsuz teşekkür ve min
nettarlığımı sunarken, önemli bir ricada bulunmak istiyorum; lütfen 
yurtsever Kürt insanlarını farklı cephelere sürükleyebilecek tartışma
lardan kaçının. Hepinizi sevgiyle kucaklarım. 

Bernas AVAZELAL /DiYARBAKlR 

DEGERLi MEDYA ÇALIŞANLARI 
Her zaman olduğu gibi görevinizde başarılar diler, saygı ve sev

gilerimi sunar, 5. sayıyı bize ulaştırdığınız ıçin sizleri candan, yürek
ten kutlarım . Medya Güneşi ' nin Sahibi ve Yazıişleri müdürü Cemal 
ÖZÇELiK'in tutuklanmasını nefretle kınıyor ve protesto ediyorum. i s
teğimiz, hemen serbest bırakılmasıdır, yeni yazıişleri müdürü arka
daşa güvenimiz sonsuzdur, görevinizde başarılar dileriz. 

Değerli Medya Güneşi, sen halkımız için bir hazinesin . Bugün en 
zor şartlar altında bize bilgi veriyor ve tarihimizi , ne olduğumuzu , 
nereden geldiğimizi bize öğretiyorsun. Bazen sana eleştiriler geli
yor, ben bunlara katılmıyorum. Çünkü bu şartlar altında bundan faz
lası verilemez. Seni eleştireniere sesleniyorum, acaba Medya Gü
neşi'nin kapanması onlar için iyi mi olacak? Medya Güneşi sen zor 
bir dönem yaşıyorsu n, seni yaşatmak bizim görevimiz. Ben bir oku
yucu olarak seni hep okuyacağım ve her ay elimden geldiğince para 
yardımı yapacağım. Bence herkes elinden geldiği kadar sana yar
dım yapmalı . Ben Metropol 'de yaşıyorum. Burada birçok arkadaş, 
mesela kahvede oyun oynuyor, gereksiz yere masraf yapıyor. Bu ge
reksiz yere yapılan masrafı Medya Güneşi için yardım yapmasını is
tiyorum. Ben zaten kendi kendime söz verdim, sana her ay 10000 
lira yardım olarak göndereceğim . Bütün yurtsever, devrimci, demok
rat arkadaşlara sesleniyorum; elinizden ne gelirse yardım edin, yar
dımlarınız Medya Güneşi ' ni daha ileriye götürür. 

Medya Güneşi'nin her sayısı toplatılıp dava açılıyor. Bu çok şey 
ifade eder. Medya Güneşi Kürt halkının sesini yükse~iyor, kendi özünü 
öğretiyor. Faşist iktidarın amacı Medya Güneşi ' ni susturmak, değerli 
devrimci arkadaşlar Medya Güneşi olmasaydı insanlarımızın mah
kemede tehdit savunma hakkı istediği için mahkemede al bay tara
fından mahkemede tehdit edilmiş, sanki köleci toplumda yaşıyoruz. 
Tüm insanlık haklarından mahrumuz. Hepinize saygılar ve sevgiler, 
görevinizde başarılar dilerim. 

-Cemal ÖZÇELiK serbest bırakılsın . 
-Sosyalist basın üzerindeki baskıya son. 

Necati YAVUZ/ADANA 
MEDYA GÜNEŞi /64 

Merhaba; 
Öncelikle Medya Güneşi ' ni candan kutlar yayın hayatında başa

rılar diler ve nice sayısız Medya' ların doğmasını dilerim. 
Bugüne kadar Medya Güneşi' nin varlığından haberim bile yok

tu. Daha bu günlerde elime geçen Temmuz-Ağustos sayısını okuyun
ca inanın ki çok şaşırdım . Bir kaç dergi okuyorum hepsi birbirinden 
güzel ama Medya insana bambaşka bir duygu veriyor. Sanki kal
bimizdeki, beynimizdeki mahkum duygularımızı , haykıramadığımız 
duyguları haykırıyor . Böyle bir dergiyle tanıştığım için çok mutlu
yum ve varlığınızı fırsat buldukça arkadaşlarıma anlatmaya çalışı
yorum. 

Artık bizimde bir güneşimiz var. Ülkemizin ücra köşelerindeki in
sanlara ışık tutan, ışınlarıyla içimizi ısıtan, ilk kez bizi haykıran, Kürt
leri haykıran Medya ' mız olduğu için çok mutluyum ve Medya Gü
neşi'nin daha nice sorunlarımıza değineceğine, yapmacık bir de
mokrasiyle üstü örtülen gerçekleri demokrasi var denilen bir ülke
de demokratça, özgürce düşündü diye mahkum edilen gençleri, 
işkenceyi ve de yaşadığımız her türlü zorluklara değineceğinize , ger
çekleri yılmadan açıklayacağınıza candan inanıyorum. 

Dostça saygılar , selamlar ... 

Hatun KARATAŞ • MALATYA 

SAYIN MEDYA GÜNEŞi EMEKÇiLERi 
Öncelikle size ve tüm sosyalist yurtsever basına yapılan baskıları 

protesto ediyor, 12 Eylül'ün karanlık döneminin bile bu kadar per
vasız olamadığı (kaldı ki, onlar zaten basını susturdukları için buna 
gerek de görmediler. Var olan burjuva basını bile baskılara maruz 
kaldı) "demokrasiye geçildiği " iddia edilen bir döneme yakışmayan 
faşizan uygulamalar yapılıyor. bu dönemi de tüm ulusal ve demok
ratik güçlerin birlikte aşacaklarını, bugün hala aralarında olan ya
pay engelleri aşıp birlikte bir mücadele ile çözüme ve özgürlüğe ve 
bağımsızlığa ulaşacakianna inanıyorum. 

Cemal arkadaşımla da dayanışmamı dile getirmek istiyorum. 
Yaşar YILDIZ/Metris C-15 

MEDYA GÜNEŞi SUSTURULAMAZ! .. 
Medya Güneşi'nin, çıkışından bu yana mamz kaldığı baskıları okur

ları olarak biliyor ve bundan büyük rahatsızlık duyduğumuzu belir
tiyoruz. Medya Güneşi ' nin 1. ve 2. sayısı Diyarbakır 1 No' lu cezae
vine normal olarak ulaştı. Fakat 3. ve 4. sayısı kasıtlı olarak geciktiril
di ve idareye gelmesine rağmen verilmedi. Toplatılma kararı alındıktan 
sonra da "toplatıldığı için veremeyiz", denildi. 4. sayı geldiğinde, daha 
toplatma kararı alınmadan, ben bir grup tutuklu temsilcisi olarak ce
zaevi savcısı ile görüşüp, Medya Güneşi ' nin bizlere verilmesini iste
dim; " Neden dergimizi vermiyorsunuz?" dedim. Savcı bana şöyle 
cevap verdi : " Medya Güneşi, Türkiye'nin en radikal dergisidir. Özel
likle doğu ve güneydoğu sorunlarına geniş yer veriyor; bu yüzden 
sizlere bu dergiyi cezaevinize sokmamanızı tavsiye ediyorum. Za
ten dergiyi de bu yüzden vermiyorum." 

Evet, bu da gösteriyor ki; egemen güçler, Medya' nın varlığından 
rahatsız oluyorlar ve korkuyorlar. Korkacaklar; çünkü o, karanlığın 
kahpeliğine inen bir hançer darbesidir. O, mertliğin ışığından ve hal
kımızın gerçeğinden doğmuştur. 

Medya Güneşi'nin Sahibi ve Yazı işleri Müdürü Cemal Özçelik'in 
tutuklanmasını , 29 Eylül günü derginin yönetim yerinin basılıp, tüm 
arşivlerine el konularak 4 Medya emekçisinin gözaltına alınmasını 
ve genel olarak dergi üzerindeki tüm baskıları , kendisine demekra
tım diyen herkesin protesto etmesi, bunlar karşısında suskun kal
maması gerekir. Oysa cezaevi koşullarında okuduğumuz, ilerici , de
mokrat dergiler Medya Güneşi ' ne yönelik baskılar karşısında sus
kun kalmıştır ; bu suskunluğa bir anlam veremiyor ve Medya Güne
şi üzerindeki baskıları nefretle kınıyoruz . 

Tüm baskılara rağmen , Medya Güneşi yaşatılacaktır. 
Zindanlar Medya Güneşi gerçeğini yok edemez. 

Kutbettin YILDIZ/Erg,ani Kapalı Cezaevi 
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MUSTAFA TANGÜNER 
(1959 .... J 

Faşizme, emperyalizme, sömürgeciliğe ve yerel gericiliğe 
karşı verdiği mücadelede bir komplo sonucunda şehit 

düştü Katiedilişinin 3. yılında , anısı mücadelemizde yaşıyor 

DEVRiMCi ARKADAŞLARI 

canlar için bir can ne ki 
Öldü k 
Ölüm bile adil d eğildi 

MELiK TAŞTAN 
(1959 .... J 

saygıyla anacagız 

DEVRiMCi DOSTLARI 

ABONE KARTI 

Sınırda vuruldu. 
Katiedilişinin s. yılında 
anısı mücadelemizde yaşıyor. 

TAYiP KONDU 
(1955 .... J 

DEVRiMCi ARKADAŞLARI 

Daldan bir kııyısıduşüyor a{lu sıos ıoılaruııı 
lncel)ırkuogagalıyorasmasalkımlanrıo 
GOılerın kOmi:ır kıırıı. saçların kuzgun 
Vay be. vay be, vay be 

MEHMET ALi iNCESU 
MELiKE iNCESU 
MUSTAFA iNCESU 
BATI AL iNCESU 

UNUTMAYACAGIZ! 

24-7-1988 PAZAA•BEYLEADERESi 
iNCESU AiLESi VE DOSTLARI ADlNA 
HALiL - CEAEN iNCESU 

Adım : ______________________________________________________________ __ 

Mesleğim: ____________ Yaşım : -------------------------------

Adresim: -------------------------------------------------------------

Abone Koşulları : 

Yurtiçi : 20.000 TL. !Yıllık! 

10.000 TL. 16 ayiıki 
Yurtdışı : 7 DM Yıllık : 75 DM 

Yenı Hesap Numaramız: 

Yakup KARADEMiR 
Türkiye iş Bankası 
Türbe Şubesi 
cağaloğlu l iST. 
Hesap No: 1066137 Lütfen Fotokopisini Çekin 
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Ji bo piştgiriya MEDY.Aİ 
KONSER 

1 Sitran * Govend * Helbe•t * Slayt 1 

CİH: MEDBORGAR JWSET-STOCKHOLM DEM: 13.11.1988-Yek,em Seet: 15.00 
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