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ORGANA KOMITA MERKEZI YA PARTIYA PEŞENG A KARKERI KURDISTAN 

PPKK ile KUK-SE ymtici oomtıerinin Newroz dolayısıyla damnm bildiri: 

Newroz' da yeni atılırnlara ! 
21 Mart Newroz Bayranu, halk:ımıza. 

işçi sınıfırnml kutlu olsun Ulusal direniş 
bayranuınız olanNewroz, lx7dört parçOOa 
ve Kürtlerin yı~ yaşOOıklan lx7yerde 
büyük bir coşkuyla kutlamr.Ulusal 
tarihimizde önemli bir yer tutan Newroz, 
zınırı ve zulmün yıkılışım, özgürlük ve 
kurtı.ıluşu simgeler,Halkımız, 21 Mart'ta 
kölelik ve tutsaklı~ zincirlerini kırarak, 
KA W .N nın önderli~ zalim DEHAK'ı 
alaşa~ ederek özgür yaşamanın yolmıu 
seçti. Bugün bizler için Newroz'Wl anla
nn, baskıya ve boyunduruk altında yaşa
maya karşı direnıre tutkusudur. 

Yeni bir Newroz'u kutladı~ şu 
günlerde, Kürdistan'ın dört parçasında 
sOOıürgeci tahakküm O;miicOOelede sürü
yer. Iran, Irak ve Türkiye'nin egeımıli~ 
altında bulunan Kürdistan parçalannda 
yaşayan halkınuz, a~ baskı koşulları 
altında yaşamaktadır.Halkımızı yoketire
nin stratejileri tartışılmaktadır. Di~ 
parçalardaki baskı OOzuıxla yaşanmama
sına karşın, Smiye Kürdistanı'ndaki hal
kımız da ulusal deıookratik haklarından 
ydcsun yaşamakt.OOır. Irak mrurgeci 
BAAS yöretimi, halkımıza insafsızca 
saldırnıakta, asker-sivil ayırum gözet
meksizin katliamlara girişırektedir. Bu 
parçada sözde "kültürel özerldik"le hal
kımızın ulusal kurtuluş mocalelesi tasfiye 
edilırek istenmektedir. Iran Kürdis
tanı'roa Humeyni yönetimi, halkımızın 
ulusal haklarını tanımamada ayak diret
meye devam ediyor. Şubat lXvrimi'ne 
etkin olarak katılan halkımız, Şahlık reji
minin devrilmesinde temel politik 
gi.Çlerden biri olmasına raıYnen, Islami 
yliletimin barbarlı~ maruz kalıyor. 

Türkiye Kürdistanı'nda, baskılar, 
sOOıürgeci Tli.rk devletinin özel Kürdistan 
politikalarıyla ve tüm şiddetiyle devam 
ediyor. Ola~üstii Hal Bölge Valili~. 
özel kolcrdu, paralı askerlerden oluştu
rulan vmucu timler ve halkırnın bölmeye 
yönelen köy konıculu~ sistemi ile, 
halkımıza karşı ilan edilmemiş bir savaş 
sürdürülüyor. Kırsal alanlarda halkınıız 

koroculul?fl, muhbircili~ zorlanmakta, 
rededenler " devlet düşmanlı~ haket
miş" sayılmaktadır. "Güvenlik bölgeltri" 
adı altında köyler lxşıltılmakta. zcrunlu 
göçler, sürgünler dayatılmaktadır. Tutuk
lamalar yo~ olarak sürdürülrnekte, 
ülkemizindört biryanı ~vleri ile<bna
tılınaktdır. ABD ve NA10nllll dayatma 
ve buyruklarıyla, ülkemiz, komşu ülkel
ere, iltrici ve ywtsever bölge ulusal kur
tuluş hareketlerine karşı bir saldırı üssü 
durumuna getirilmek istenmektedir. Bu 
amaçla yeni asktri hava alanları inşa 
edilmekte, askeri üsslere nükleer başlıklı 
silahlar yerleştirilmekte, Anrrikan Çevik 
Kuvvetleri'ne üssler hamlanmaktadır. 

Işte bütün bunlara ra~. halkımızın 
ulusal kurtulış,;u gi.Çlerinin, emperya
listlerin ve sömürgecilerin politikalarını 
boşa çıkııı"ıocak, ulusal kurtı.ıluş sürecini 
derinleştirecek bir dayanışma ve birlik 
olayını gerçekleştireıımilderi gınilmek-

tedir. Da~ınıklık daha etkin bir 
mücOOelenin önünde en büyük engeller
den biri olmaya devam ediycr. Irak 
Kiirdistanı'roa soo döremlerde Yekiti ile 
IKDP arasında oluşan kısmi dayanış
manın mücaleleye kazandırdı~ ivme, 
birlik olayının önemini gözler ooüne 
seınrlctedir. Üzerinde yaşamakta oldu
~uz Kürdistan parçasında. ulusal 
demokratik güçlerimizin, 12 Eylül 
darbesiyle girdikim bunalımı aşmakta 
oldukları gözlenmektedir. Hareket
lerirniz, ulusal kurtuluş sürecimizin 
emredicili~. tek bir örgüt çausı alunda 
birleşme kararıylakarşılık verdiler. Ulusal 
ve toplumsal kurtı.ıluş mücadelemize yeni 
bir ivme lcazandırocak olan birlik kara
rımız kitlelerin geniş ilgisini çekti. Daha 
şimdiden çeşitli nedenlerle mücadele 
dışında pek çok kişide tekrar mücOOeleye 

lXvarnı ı ı. sayfada 

Irak uçakları Halebçeye kimyasal 
bomba yağdırdılar 

Yalnız 16-17.3.1988 tarihiari arasındaHalehçe şehrinin içi, dolaylannı 
ve Olfeti ovasını 96 kez uçaklar kimyasal bombalarla bombarduman etti 

Ba:nbarduman sonucu, kadın, çocuk ve yaşlılannda aralannda bulun
cıunu 3 binden fazla insan· şehit oldu, binlereesi yaralandı. 

!Xrgimiz hasıma gırmeden önce 
aldı~ haberlere ve Kürdistan Yurtsev
erler Birli~'nin Ywt-dışı örgütü'nün 19. 
3.1988 günü~~ a;:ıklamayagöre, Irak 
Kürdistanı'ndaki Hal~ şeJırinin YNK 
~rrergeleri tarfından kurtarılmasından 
ımra, Irak Hava Kuvvetltri'ne ba~ 
ıçaklar 16-17.3.1988 tarihiari arasıroa 96 
kez şehre ve etrafın- daki köylere saldırdı, 
kimya<;al bombalar-la y<reyi txxnbardu
man altında bıraktı. Saidarn rejiminin bu 
kanlı ve vahşi saldırısı sonucu aralarında 
çocuk, kadın ve yaşlıların bulundu~ 
S .OOYinüzerindemasuminsanşehidoldu, 
binlereesi yaralandı. 

Bu olay kanlı Baas rejınnnın ilk kimya-

sal silah kullanma olayı de~dir. Geçen 
yılda uluslararası anlaşmalarla yasak
lanan kimya<;al silahları halkımıza karşı 
kulannnş, yüzlerce insanınnz şehit 
düşmüştii.. Alınan bilgilere göre, Irak 
uçaklan 25 Şubat günü de Cafeti Ovası'na 
kimyasal bombalarla saldırdılar, 12 kişi 
öldü, 200 ün üzerinde insan da yaralandı. 

Bir yılı aşkın süredir, Saidarn rejiminin 
saldırıları Kürt halkını yoketme savaşına 
dönüşüyor, sivil halka karşı uluslararası 
anlaşmalarla yasaklanmış olan kimyasal 
silahlarla saldırıyor, sözkonusu tüm vahşi 
eylemler bütün dünyanın gözleri önünde 
olmasına ra~n. dünya kamuoyu 
sesiz kalıyor. 
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12Eylül 1980'de,generaller 
darbe yapıp, kirli ellerini Tür
kiye ve Kürdistan'ın emekçi 
halklannın kanına buladıklar

ında, yüzbini aşan iru;anı işken
cehanelere,zindanlara tıkayıp 
ordu ve polis zoruyla işçi sını
fını, di~r emekçileri örgütle
cinden; parti ve sendikaların
dan edip holdingler karşısında 
eli, kolu ve a~ baglı bı

raktıklarında, burjuva basını, 
emperyalistler, iç ve dış geri
cilik hep bir aJV.dan basbas 
bagtrıp duruyorlardı, "kah
raman Türk ordusu şerefli 

komutanlarının yönetiminde 
Tüıkiye'yi uçurumun eşi~
den kurtardı" diye. "Vatan, 
Millet, Sakarya" naraları ku
lakları sa~ edercesine zangır 
zangır sarsılıyordtL 

ij Büyük Türk devletinin 
başına şerefli Tüıkkomutanla

n geçmişti" ya artık hiç bir 
memleket eviadının tasalan
masına yer yoktu. Ordunun, 
polisin, MIT ve Kontr-geril
lanın yöneldi~ insanlar, 
"anarşistler, teröristler, lXJlü
cüler, kansızlar, hainler, silah 
ve eroin kaçakçıları" ydı. 

Millet yıllarca bu teranelerle 
uyutulmaya, susturulmaya 
çalışıldı. 

Fakat aradan geçen aylar ve 
yıllar bir bir bu yalanları, sah
tekarlık ve demagojileri açı~ 

~ 

''Vatan kurtaran'' babalar 
ve onurluca savaşanlar 

çıkardı. Zaman en ktr gözlere 
bile cuntacı generallerin, bir 
avuç holdingeinin ve onların 
arkasındaki emperyalist güç
lerin çıkarları için, onlardan 
aldıkları destekle zorla yooe
tiıni ele geçirdiklerini, daha 
fazla sömürü, daha fazla baskı 
ve zulüm için işbaşına geldik
lerini gösterdi 

Türkiye kanıuoyunu çal
kalayan son :MIT raporu, kimi 
başka gerçekleri de gözler 
önüne serdi. MIT raporu 
generallerin salt emperyaliz
min ve holdinglerin uşaklı!ııru 
yapmakla yetinmediklerini, 
kendi ceplerini de doldunnak 
için devlet kurumları içinde 
ayrı çeteler kurduklarını, 

Mafıa babalarıyla içli dışlı hale 
gelerek silah kaçakçılı~, eroin 
ve beyaz kadın ticareti batak
lı~da su taşlarını ele geçirme 
kavgası verdiklerini ortaya 
koyuyor. Me~rse "şerefli" 

genareller, emniyet müdürleri 
ve valiler, bu piyasayı ele 
geçim~k için MIT içinde, 
polis teşkilatında, devlet 
bürokrasisinde kendine has 

çeteler kurmuşlar, kanıuoyu
nun gözü önünde biibirierine 
"şeref madalyaları" takarlcen 
yemltı dünyasında birbirlerini 
tasfiyeye çalışmışlar, karşılıklı 
komploların içine girmişler. 

Bu krnıplolarda kimi zaman 
rrıafia babalarını, kimi zaman 
tanınmış kadın sanatçıları kul
lanma yoluna gitmişler. Hatta 
birbirlerine karşı suikast ve 
komplolar düzenlemek için 
hayali terörist, anarşist örgüt 
operdSyooları düzenlemişler. 

Babalardan, holdinglerden, 
emperyalist tekellerin tem
silcilerinden rüşvet almış

lar .. v.s. 
Bütün bunlar, MIT rapo

runda, buıjuva basının say
falarında kimi zaman açık ve 
direkt kanıtlarla, kimi zaman 
kaıxılı ve dolaylı ifadelerle 
yansıyor. 

Fakat enteresant olan şu ki, 
hükümet, parlamento ve sözü
müz ona ba~msız mahkeme
ler, işin bir yanını gözardı 

etmeye çalışıyorlar. O da bun
ları yargılayıp işledikleri 

suçlardan dolayı kendilerinden 

Istanbul: 

hesap sormadır. Kimse sor
muyor; "hani bunlar, şerefli 

Türk komutanlarıydı, hani 
memleketi uçurumdan kurtar
mak, halkın mal ve can 
güvenli~ saglamak: için iş 

başına gelmişlerdi" diye. 
Tüıkiye ve Kürdistan' ı sekiz 

yıldır teröre, aşırı sOOıürii, bas
kı ve zorbalık ortamına bo~ 
cuntacı genareller, bunun 
karşılı~nda burjuvaziden 
Mafia çeteleri kurma izni 
kopamuşlardır. Elli milyon 
insana çektirilen bunca acının 
memleketin yararı için ol
madı~ açıktır. Buna m~. 
parlamentosu, hükümeti, 
basını, yargı organları bun
lardan hesap sorrnuyorsa, sora
mıyorsa, memleketin demok
rasiyle de~ sözkonusu "hı
baların" diktata-lük rejimiyle 
yooetildi~ gösterir. General 
''babalar" ın bu aşa~ eylem
lerine toz konduramayan 
basının, politikacıların ve 
buıjuva aydınlarımn, emekçi 
halkı, onun de~rli evlatları 

olan yurtsever ve devrimcileri 
karalamaları, zindanlarda 
yaşamlarını, inanç ve onurlar
ını ayakta tııtmakavgasını ver
enlere dil uzatmaları, iftim 
etmeleri uşak ruhluluktan, 
insanlıktan nasibini almamış 
olmaktan, oııursıızluktan baş
ka bir şey de~dir. 

16 Mart katliamı, büyük gösterilerle 
protesto edildi 

16 Mart günü istanbul Laleli de 200> öğrencinin katıldı~ 
k<xsan bir gösteri, Istanbul' da bir sinarnada 1 cm dolayında 
izleyicinin kauldı~, 16 Mart şehitlerini anma toplantısı 
yapıldı. 

16 Mart günü de~şik görüşler
den 2(XX) kadar öl%nci, 16 Mart 
şehitlerini anma ve faşist katliamı 
protesto etme amacıyla Laleli'de 
korsan bir gösteri düzenlediler. 
Gösteri de "16 Mart Şehitleri 

Ölümsüzdür", "Kahrolsun Fa-

şizm", "16 Martları Unutmadık" 
v.b sloganlar atılarak ve bu mahi
yete P' ';, . : fı M"ıi. 

şehitler :i..n:::;;;,_ ,;:rnı-~ı · ·a"~r.k'· 
havaya lı·ıatıtiı. Lı;ınnbd Ürııvef
sitesi Hukur: hlı :ih.;-si ar:a :)L:~ 

!Jovamı s. 1 ] "de 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Diyarbakır Cezaevi'nin gösterdilderi 

Mart 1982. Temmuz 1982. Eylüll983, 
Q:ak 1984 ve ŞııOOt 1988. Diyarhıkır 
Askeri Cezııevi'nde 12 Eylül 1980 askeri 
faşistdarbesi.ndm lu yana beş büyükaçlık 
grevi oldıı Bu beş büyük direnişin dışıOOa 
sayılan tam o1amk bilinmeyen çok sayıda 
bir veya birden fazJa ko~ teşebüs 
ettiJti açlık grevi direnişleri hış gö;tmli. 
Her direnişin saımıda sömürgeci faşistler 
geriletilmiş, o günedek çi~. insanca 
yaşamanın vazgeçilmez gerekleri olan bir 
çok hak geri alındı. Fakat her defasırxla, 
beli bir süre scııra kazanılan bu haklar 
tekrar tek tek çi~ veya kısı.tlandı. 

Işkencenin akla ve hayale sıl9lbilecek 
tüm çeşitleri Diyarbakır Askeri 
Cezaevi'nde dmemni.ştir; Kabt dayak, 
küçültücü ve onur kıncı küfürler, sulann 
lcesilıresi, yerrek ~ hayvanlara yem 
olarak dahi yedirilmeyecek cinsten 
yiyea:kleryedirilmesi,hertürlü~~ 
rahatça girebilece}Y "sa~" koşulları 
yaratılması, hatta buJaşıcı ha<;talıkların 
tutuklular arasına ginresi ve yayılması 
için özel yöntemlerle çaba saıfedilmesi, 
işkencelerle adam öldürme, AtaıürlCün 

söylevleri dışında okuDulacak veya 
dinlenilebilecek her şeyin 007revine ~ 
kulmaması., havalandımıanın yasaklan
ması, tek tip elbise giydirilmesi, görüş
melerin alabildiJtince kısalulması ve 
sadece birinci derecede akrabalada sınırlı 
tutulması, v.b. gibi yöntemlerin uygulan
ması sadece birkaç örnek olarak 
sıralanabilir.lşte diŞnanın bu ve benzeri 
insanlık dışı uygulamalanna karşı, politik 
mahkumlar direnmişler, kanlarını 
dökmüşler, şehit olmuşlardır. Dört duvar 
arasında, düşmanın elinde tutsak olmalar
ınara~ ~ faşistlerin korkulu 
rüyaları olmuşlar, boyun e~eden, 
devrimci şeref ve onurlarını koru
muşlardır. Bunun bedeli ise yüzlerce 
komalık ve 50'yi aşkın ölüm olayı 

olmuştur. 

Son Şubat 1988 direnişi, gerek 
taleplerin kahınklı~ gerekse içerikleri 
açısurlın, ~miş tüm direnişlerden far
klıchr. Ilk kez, Kürtçe'nin görüşıreler es
nasında serbestçe konuşolması açlık 
grevinin birtalebi ve üstelik en temel talebi 
olmuştur. 

Salar Gelawej 

Açlık grevi nasıl başladı ve 
sonuçlandı? 

29 Q:ak günü ola~ gCrüşıre esna
sında gOOişrnrisiyle Kürtçe kmuşan bir 
tutuklunın ciMilmesi üzerine hışlayaca~ 
duyınulan ve 8 Şubat'ta hışlayan süresiz 
açlık grevi daha scııra ölüm ooıcuna 
dlnüştürüldü. Daha örx:eki açlık grev
Ierine kaynaklık eden taleplerin yanında 
birçokyeni ve ileri taleplerdetutuklularca 
ce7revi yönet.iınire sunuldu. Taleplerin en 
başında ve "olrrııwıa olmaz" koşulu o1amk 
görüşmeler esnasında Kürtçe'nin 
serbestçe konuşulması da vardı. 

Açlık grevi, etkisini kısa bir sürede 
hisettirdi, ~eci faşistyönetimikorlaı 
ve telaşa düşürdü." Anamuhalefet"in hışı 
&dal lıöıü, Turgut ÖZal'dan sadece bı 
konuyu görüşmek için randevu 
istedi. Thrgut ÖZal açlık grevinin başla-

Diyarbakır askeri a2aevinin 
direniş geleneli, cezaevi 

direnişlerinde akan SO yi aşkın 
şehidin kam, cezaevi dışında 
başta tutuldu yakınlan olmak 

time, yurtsever, ilerici-demokrat
J.anmızın dayanışma hareketi ve 

Avrupa daki işçi ve politik 
göçrraılC2imizin oluşturdu~ ve 

oluşturaca~ kamuoyu idi. 

masından bir kaç gün saım, gcrüşırelerde 
Kürtçe konuşulması talebinin dışında tu
tukluların tüm taleplerinin kabul 
edilebileceıYni, o talebin de Genelkınmay 
Başkanı ile yapaca~ görüşmenin 
oonucunda belirleneceJtini söyledi. 18 
Şı.ıOOt'a faşist cuntanın hışı Kenan Evren, 
Genelkmmay BaşkanıNecip Tonıntayve 
Başbakan Turgut ÖZal'dan oluşan üçlü 
toplantı oonucunda tutuklulann tüm tale
pleri kalxıl edildi. Açlık grevi büyük bir 
zaferle 19 ŞııOOt 1988 günü oona erdi. 403 
tutuklunım katıldı~ direnişte, ~t 
Fmin Yavuz OOrnda bir yurtsever şehit 
oldu, ll tutuklu da mide kanaması 
geçirerele Jıac;taneye kaldırıldı. 

Açlık grevi süresince, gere}Y kadar 
olmazsa da başanlı bir dayanışmahareketi 
öıgütlendirildi. Tutuklu yakınlan daha 
açlık grevinin birinci gününde SHP 
Diyarhıkır il merkezine yürüdüler. Basın 
toplantısı yaptılar. Cezaevi dışuxla slo
ganlar attılar. Açlık grevi boyımca SHP ve 
Cezaevinin yakınlannda karargah kurdu
lar. Ymdun bir çok yerinde insanlarımız 
Diyarbakır'a geldi. Açlık grevinin 
uzaması Uzerine Istanbul ve Ankara gibi 
metropol kentlerinde okuyan öjlfen
cilerimiz dayanışma grevine geçmek için 
Diyarbakır'ın yolunu tuttular. Dicle 
Üniversitesi ö~ileri, gruplar halinde 
tutuklu yakınlarına dayanışmalarını dile 
getiren kınmzı karanfıler verdiler. Açlık 
grevinin başarıyla oonuçlanmasına iki gün 
kala metropolden gelen üniversiteli 
ö~erimiz. tutuklu yakınlan, Mardin 
SHP milletveldlerinden Adnan Elanen ve 
Kars SHP milletveldlerinden Mahmut 
Almak'ın da içinde bulundu~ SO'nin 
üzerinde kişi SHP Diyarbakır il 
merlrezinde dayanışma amaçlı a;lık gre
vine girdiler. Diyarbakır sivil, :Metris, 
Malatya ve AIJl ce7revlerinde bulunan 
siyasi tutuklular Diyarbakır askeri cezaevi 
ile dayanışma grevine girdiler. 

Direnişi zafere götüren 
etmenler 

Diyarbakır cezaevi direnişi, faşist cım
tanın sıkıştırıldı~. Kürt sorunun 
gündemin birinci maddesini oluşturdu~. 
Tlirlciye'nin, AEI'ye tam üye olmaya so
yundu~ bir dönemde başladı. Işte bu 
nedenlerden ötürü eylemin zamanlaması 
mükemeldi. Açlık grevine damgasını vu
ran, Kürtçe'nin serbestçe koouşulması 
talebi tam da güOOeme denk düşüyocdu. 

Direnişin zamanlaması, direniş 

taleplerinin varılan bugünkü politik 
gündemedenk düşmesi, direnişin başanya 
ulaşmasının en büyük objektif etmenleri 
oldu. Di~ etmenler ise tutukluların 
örgütlülü~. düşmanın hiç bir 
müdahalesinin işleyemeyece}Y görün
tmünü veren karalılı~. Diyarbakır askeri 
cezaevinin direniş gelene}Y, cezaevi 
direnişlerinde akan 50'yi aşkın şehidin 
kam, cezaevi dışında lıışta tutuklu yakın
lan olmak üzere, yurtsever, ilerici-de
rookratlarımızı dayarnşma harclceti ve 
Avrupa'daki işçi ve politik göçmen
lerimizin oluşturdu~ ve oluşturaca~ 
kamuoyu idi. .. .. 
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Direnişin öğrettilderi ve 
yankılan 

Diyarbakır direnişinden ö~ebile
cekbirçokyönvardır.Birlikiçinde,örgüt

lü olarakneyin nezamanistenece~ bilirxli 
~ aşılmayocak sonm ve engel ydctur. 
Geçmişte, 12 Eylül öncesinde, hatta yer 

yer şimdi, devlet memurlarının göıleri 
önünde Kürtçe konuşulmasına ra~ 
zonmlu olarak lakayt kalımymhı. Fakat o 
zamanlar da ka~t üzerinde veya resmi 
devlet yetkililerince "Kürtçe serbestir, 
konuşabilirsiniz"diyenebirkararnedebir 

yasa vardı. Diyarbakır askeri ~vi tu
tuklularının direnişinin elde eti~ bu zaf
erle, bizzat Türkiye Cumhmiyeti devle
tinin en yetkili üç kişiye "Kürtçe serbestir" 
karaımı çıkarttı. Bu, sadece tutuklutann 
göıiişmecileriyle görüşü esnasındageçerli 

olsa bile büyük bir kazarunxlır. Düşmana 
karşı, ilerici bir mevzinin ele geçir:ilınt:'si
dir. 12 Eylül'den bu yana Kürt devriıoci 
hareketinin içinde bulundul}ı savwıma 
dwumundan, düşman mevzilerine saldı
nya geçiş döneminin OOşlangıcı ve ilk ö
nemli hışarısıdır.llkgörünüşte, bu dönem 
de, böylesi bir kazarurm eldeetme nekadar 
zorgörünse bile, birlik halinde, örgütlü ola 
rak zaman ve koşullar dikkatealındı~nda, 
başanlabilece~ bu OCrıclde de göıüldü. 

Diyarbakır direnişi Türkiye ve 
Kürdistan'da büyük yankılar uyandırdı. 
Direnişte elde edilen, Kürtçe'nin seıbestçe 
konuşulrnası yanında, cezaevinin 
sivileştirilmesi, dışarda yasak olmayan 
tüm yayınların hiç bir kısıntıya tabi tu
tulmadan ~vine bırakılması, radyo, 
televizyoo ve teybe izin verilınesi, tek tip 
elbise uygulamasına son verilınesi, haval
andırma ve gtrüş saatlerinin fazla laş bnl
ması, ko~ gtruşmelere olanak 
tanınması, içeriye yiyecek bırakılması v.b. 
kazanımlar, Kürdistan ve Türkiye'nin 
di~ hapihanelerinin dwumunu bir kez 
daha gündeme getirdi. Di~ ~vlerine 
Diyarbakır yol gooterici oldu. Nitekim, 
Eskişehir askeri cezaevi tutukluları hemen 
açlık grevine giderek, Diyarbakır askeri 
cezaevine tanınan olanakların kendilerine 
de tanınmasını istediler. 

Tiirkiye'nin di~ hapishanelerine yeni 
bir direniş dalgası yayılmadan, özal 
: ;;ı ,. ' '!l.im askeri cezaevlerinin 

• .. i ir:~ öngören bir karmıameyi 
·, Böyle bir kararnamenin bugün 

"ıkarlılırı;:ili ı· >da Diyarbakır askeri cezaevi 
dırenişi önemli bir rol oynadı. 

D 

Kürt kadınlannın kurtuluşu Kürdistan'ın 

Toplurrum yarısını oluşturan ve oolar 
kablmadan toplmndaki köklü de~ ve 
cilnüşümlerin gerçeldeşeıniyecek olan 
kadıniann gerçe~ üzerinde dünyanın 
neresinde olursa olsun tüm ilericiler, 
sosyalistler ve komünistler ortak 
görüşlere sahiptirler. Fakat bu bilimsel 
gerçeAe rawnen sözkonusu kesimin, 
istenen anlanxJa ne derookratik ne de 
siyasal mücadeleye kazanıldı~ söy
leyenebilir. 

Hatta burjuvazinin, kOOın sonmunu, 
"cinsel özgürlük" ve "erkek düşmanlı~" 
gibi gerici sloganlar içinde bo~ için 
yo~ çaba goot.erdi~ bir dOOemde bile 
soruna ilişkin bilimsel görüşlerin 
devrimci derookratik gi.Çlerce yeteri ka
dar savunuldul}ı, p-atıikte gereklerio 
yerine getirildi~ söyleneırez. 

Kürdistan'da serunu ulusal deıookratik 
devrimin önemli birsonmuolarak bilmsel 
temelde tartışmak, olayın teaitik pers
pektiflerini saptamak, bu teorik 
perspektiflerio trgütsel gereklerini yerine 
getirmek do~ltusunda partimizin 
DDKAD'da (Ikvrimci Deımkratik Kad
ınlar Ibne~) somutlaşan çabalarını say
masak soruna ilişkin geride birlaç maka
leden OOşka ırlc bir şey kalrmyor. 
Kürdistan'ın di~er parçalarında, 

örelilde Irak Kürdistanı 'nda kurulan ka
dın dernekleri de hem ırogram hedefleri 
rem de mik:adele anlayışları açısında 

bilimsel bıir zeminden oldukça yoksun
durlar. bu nedenlede yı~yıp 
sembolik olmaktan kurtulamıyorlar. 

Kürdistan' da sömürgeci işgale karşı 
çeşidi biçimlerde yi~tçe ıııücOOele eden, 
bu u~ işkenceye u~yan, a~ ceza
lam çaıptınlan, kurşuna dizilen kadınları
rmzın sayısı elbette az de~dir. Ama 
sözümüz tek tek bireylere ilişkin de~. 
yaklaşık 10 milyonluk bir kadın kitlesine 
ilişkindir. Bu pOOmsiyelden yoksun bı
rakıldı~ zaman ulusal demokratik 
mücadelemizin başarılması mümkün 
de~dir. Bu nedenle sorun devrimimizin 
(J'ıemli bir sorunudur. Ve bilimsel bir 
zeminde ele alınması, tartışılması, 

OCgütlenme JX7SPel<titlerine ilişkin yara
ucı yöntemlerin geliştirilınesinin zamanı 
çoktan beri gelmiş ve geçmiştir bile. 

Ayrıca sonmu sadece 8 Mart'larda 
tartışılan birsooın dwumundan da kıntar
mak gerekir. 

Soruna kısa tarihsel bir 
bakış 

Kadıniann sonm1an sınıflı toplum 
biçiminin şekillenmeye başladı~ 
dönemden itibaren "sorun" olmaya 
hışlııh. Başka bir ifade ile, kadının 
sömürülınesinin tarihi, örel mülkiyetİn 
oluşmaya hışlııh~ ~dek uzanır. Bu 
dönnemle birlikte kadına insan olarak 
de~. istenen biçim:le kullanılabilen bir 
eşya gözü ile OOkılmaya başlandı. 

Tüm sınıflı tq>lumiann remirinde, bir 
öncekine göre sömürün biçiminde 
de~şiklikler oldu; ama sömthiinün özü 
de~şrnedi. 

Kapitalist toplumlarda kadıniann daha 
çok ücretlilik sistemine göre üretim 
faaliyederine katılmalan, u~ 
sömürünün ikili oldul}ı bilincine varma
lanna yaradı. Bu dınıun, kadın haklan 
savunuculannın kapitalist aşamadaki to
plumlardan çıkmalarının maddi 
zeminidir. 

Dün oldu~ g.ibi, bugün de kOOınlaı:ın 
sonuı1arına bakış açısı sımf tercilıleriDe 

göre şekillenmektedir. Burjuvazi, sorunu 
sınıf temellerinden soyutlayarak ele al
maya çabalarken, bilimsel sosyalistler 
sonmu sımf temelleriyle sıkı sıkıya ba~ 
olarak ele alırlar. 

Feminimı eırekçi kadınJan 

teslimiyete götüren bir 
burjuva ideolojisidir 

Burjuvazi, ezilen emekçi sımf ve ta
bakalann mücadele hedeflerini 
şaşırtmak, sımfdaşlarını güçsüz bırakmak 
için "özgürlük", "kardeşlik", "eşitlik" 

sloganlannın aikasma s1!ıııwak edı:ek 

diişmanlı~ ten~Xri.&:. b.i·~i.\Theooı 
günümüzde çeşitli gruplara bölünen 
feminist akımlan güçlendirnek için 
elinden geleni esirgememektedir. 
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kurtuluşuna bağlıdır 
N.Aryan 

Burjuva ideolojisinin kadına bakış 
açısının bir ifaJesi olan feminist akımlara 
göre; "Ib kötülü~ başı eıkektir. 
Sömürü., erlcelder p1anladıklan için var
dır. Imanlar savaşlarda öldiiıiilüy<rsa 
sebebi erlcelderdir. Çünkü oo1ar savaşJara 
karar veriyorlar. Kadın bir hırW® yıkı
y<rsa ikiocisini eıkek yıkamalıdır. Çok 
kanlı erlce~ karşılık neden çok kocalı 
kadın olmasın. Hatta "eıkeklerin neden 
çocuk dopnadıldan"na dek kadın 
ıniic00elesininhedeflerinisu1aıxlınyorlar. 
E~P"kendilerierlcelderinyerinegeçerla-se 
dünyada tüm işlerin yoluna girece§ni 
iddia ediyocJar. 

GlrüldüJ!ii gibi, bu bmjuva anlayışı, 
errekçi sınıf ve taOOka1ardan imanların 
(kadın- eıkek) belirli bir sistem tamfından 
delıil "düşman" bellenen eıkek tamfı.ıxJan 
sömürüldü~ iddiasındadır. Böylece 
bmjuvazinin toplwmaki !Öl1ÜrÜ çaıkı. 
saklanmak istemncl<tedir. Yani emclcçi 
eıkek ve emekçi kadının bmjuva eıkek ve 
kadın tarafından (sınıf olarak) 
slmürüldü~ gerçe}Y. çarpıblıy<r, emclcçi 
eıkek kitlesi de sömürücü oJamk burjuva 
sınıfının yanında gösterili ya. 
Bınjuva sınıfına ait bir kadın da, emclcçi 

sınıfa ait bir kadın da cins oJamkkadındır. 
Fakat üretim sürecindeki konumları farklı 
oldu~ topluımal, siyasal, ınsy.ü 
yaşamjaki konum ve tercihleri de farldı 
olacaktır. Bu iki kadının, kadın olmalar
ırxfan ötürü ortak olan 9JlUD1arı, ayrı sı
nıflara ait olmalarından oolayı farldı olan 
smın1arı yanında deveden kulak bile 
de!ıil. Yıne de bı tür akımlar Batı AVlllJB 
ve ABD'de oldukça taraftar buluyoc. 
Ülkemizde ulusal ve sınıfsal çelişkiler o 
denli net ve kadınlarumz üzerindeki 
siyasal baskılar o denli a~ ki bu tür akım
Iann geJ.işrresi için fazla zemin yok. 

Kürt kadınlannın terrel 
sonmlannın kaynağı 

Bugün Kürt kadınlannın smınlarına 
kaynaklık eden teırel ımsur, parçalanmış 
Kürdistan'ın sömürge statüsüdür. 
Kürdistan 'ın dörtparçasında da Kürt halkı 
en oo~ insani haklarından yoksun olarak 

yaşıyoc. Efp- Kürt kadını "ben Kürt'üm" 
diyerniy<rsa, çocuJPıa istedilli 001 bile 
koyma özgürlü~ne sahip dellilse, 
~ boyundurupıı:ıJarınıhergün 
erkelli ya da o~uyla beraber iliklerinde 
hissediy<rsa, kendi erlcelli ile arasırxJaki. 
ayrı cinsolmalarından do~çelişki sorxla 
sıfır kalıyoc demclctir. 

Sömürgeci tahribaun ülkemizde 
yaşamın her alanında neden oldu~ 
gerilik, kadın1ara daha fazla yamımakta
dır. Işsizlik ve olaıım-yazma 1iJe bil
meyen bir kaduxlan gclişme beklenebilir 

.? 
mı. 

T~lumwı kadına tutucu bakış açısı. da 
bu duruma eklenince kadınlarımız 
t2ilmeye ve buyrulanı yapmaya en uygwı 
tip haline geliyorlar. 

Depolitize edilmiş 10 
milyonluk bir kitle 

Gerek sömürgeci devlet kunınlannda, 
gerekse de bazı özel işyerlerinde iş 
bulabilen kadm1anmızı da başka saımlar 
bekliyoc. Her şeyden (i'ıce kadınJarımız 
işyerlerinde kendi anadillerini bile 
konuşarnıyorlar. Baskılar sonucu 
ürlditülen kadın1ar seOOilcalara üye damı
yaJar, çeşitli yollarla bireyci "km1uluş"un 
tek yol oldu~ do~tusunda kadın1ar 
~ul1andınlıyor. ÇalışankadınJarın diAa" 
9JlUll1arından hiçbirisi ÇÖlÜ)mOŞ de!ıil. 
Bıınam~kovuştunnalar. sauş turma
Jar, fışlemcler biribirini kovalıy<r. Işsiz 
kalma kOOcusu bu ~ dayarımayı 
zorunlu kılıycr. Bu baskıcı ortam, çeşirli 
bımalım biçimleriyle kadınlarımıza yan
sıy<r. Böylece kendi rreğelci sorunlarına 
ble sahip çıkamayan, pditikaya, dolay
ısıyla ulusal ve toplmnsal saımlanı ilgi 
duymaya:ak kaJar )«gUUl ve dqx>litize 
edilmiş b.r kadın yıp çıkıyor karşımıza. 

Bu depoliıizasyoo olayı, hem üni
versiteli hem de ataJereceli <iculla'a 
giden genç kız1ar aragn<Ja da etkindir. Bu 
kesiıme de, ülkesinin saun1anna, diline, 
kültüıiine, tarihine; kısacası içinden 
çıktı~ tq>lunıa yaOOncılaşmaolayı o denli 
ileri boyutlara varmıştır ki; ço~ düşünce, 
tutum ve davraınşlarda iki kişilikli birrolü 
birlikte oynuyor: Birisi kendisinin asıl 
kişili~. dip de özendilli herhangi 
birinin kişili}Y.. 

üniversite gençliginin (kız-erkek) kendi 
sorunlarından başlayarak geliştirdilli 
mücadele, yabnılaşmarun bu larkunç 

boyutlarına da darbeler indiriyoc. Derici 
üniversite gençli}Y., YÖK'ün istedi}Y. 
gençlik tipinin yetişmesine müsaade 
etmeyecep eylemleriyle karutlıyoc. 
T~lumumıızun yarısını oluştın'an kad

ınJar katılmaksızın ~lumda istenen 
deltişme ve dönüşümlerin gerçekleş
tirilemeyecelline inandı~mıza göre, 
onlan ulusal ve toplumsal mücadeleye 
nasıl kazanaca~? 

Yakalanması gereken ana 
halka 

lbşeyden önce Kürt kadının kur
tuluşunun Kürdistan'ın kurtuluşuna sıkı 
sıkıya ba~ oldu~, fakat kadın1ar katıl
maksızın Kürdistan'ın kurtuluşunun 
gezçeldeşeıreyereııt gecçe~ kadınların 
ıniicOOelesinde yakalanması gereken ana 
halka oJamk kavraıunalıdır. 
KOOınların günlük yaşanxJa karşılaş

UkJarı socunlar, ülkenin sorunlarının 
bütünseDilli içinde ele alırunalı, bwılar 
u~una verilen mücadele ülkenin 
kurtuluşu için verilen mik:adeleye ba~an
malıdır. 

Büyük veya küçüklü~ bakılmak
sızın, kadınJarın tüm sonmlan ciddiye al
ınıp çözümü u~ mücadele edil
meilidir. KOOınlan, daha ileri talepler için 
milcadeleye çdanek için görebilecekleri 
taleplerinden başlanmalıdır. Bu talepler 
yer, zaman ve koşullara göre çok delıişik 
olabilir. Bazen tutuklu yakını olmalan, 
bazen aynı işyerinde çalışmaları, bazen 
erlcelderin dayak olayı, bazen kreş sonmu, 
bazen pahalılık ve daha birçok ~y on1ann 
birleşme ve <rtak davnmmalan için ortak 
bir zemin oluşturabilir. Bilinçli kadroJar 
"lıtsit" gibi göriilen bu DUDlar u~ 
rrıüaıJeleyi örgüdeyip onlara öocülük 
edebildikleri oranda onlann güvenlerini 
lcazar&:aldar ve daha ileri çalışmalara 
katılmalarını sa~. Y00asiyasal 
bilinç vahi yoluyla bu 10 milyonluk 
kitleye gelmeyecektir. 

Tüm bın1ar harel<etin yı~ örgütsel 
birllllinin yaratılması yolunda bir hazırlık 
aşaması olarak kabul edilmelidir. 
Çalışmaların tüm aşamasıOOa, eşidik 
denilince kadınlara ekooomik, sosyal ve 
siyasal hak eşitligini anladı~ vurgu
lamalıyız. 
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Xalıt yoldaşın siyasi savunması 
Kürdistan halkının mücadele onurudur 

"Ne ben ne de Pattim Tüıkiye'yi böbrek, parça1amak veya 
ortada kaldınnak gıöi gülünç ve saçma ~ye sahip 

değliz. Çünkü biz bilimsel sosyalist felesefe doğrultusunda 
hareket eden bir partiyiz. Dolayısıyla da bizim 

mücadelemizin amacı 1\irlci.ye'yi bölmaek, parça1amak veya 
ortadan kaldınnak değil, sömürgeleşti.rilen ülkemiz 

Küıdistan'm ulusal ve topll.llmal kurtuluşunu sağlamaktır." 
(Xalıt Yoldaşın Savunmasından) 

9 Fkim 1986 günü yaka1anan ve kısa bir 
süre sonra polisla-le girişti~ bo~ma 
sooucmıdakıııtulmayı OOşararı ama ikioci 
polis saldınsınJa kıskaca alırıanık ele 
geçirikıı partimizin önder kadrolarından, 
Kürt halkunn yi~t eviadı Mellıret Cıbran 
(Xalıt) yoldaş, işkenceharelerdeki kah
ramanlıklan ve sömürgeci faşist diktatör
lügün ınahkeıresiOOek siyasi savunması 
ilehertürlü baskı ve teröremfplen,PPKK 
üyesi ve Kürt halkının yi~t bir eviadı 
olmanın onununu dimdik ayakta lııttu. 

Yapılan mahkeme dımışmalan soou
cmıda Haziran 1987 de14 yıl agır hapis 
cezasına çaıptınlan Xalıt yoldaş, cezm
ımn belirlenrresindeıı sonm mahkeme 
salonunda tepkisini devriın:i sloganlar 
atarak dile getirdi. Bu lııtwntyla savaşıma 
devam edece~ ertaya koydu. Bunun 
üzerine yargılandı~ Diyabakıt dakiaskeri 
mahkeırede, hakkında 6 yıllık bir ek ceza 
istemine gidildi. Xalıt yoldaş salondaki 
slinürgeci kolluk kılvetlerinin saldinsına 
u~yarak dövüldü, hücreye atıldı. Veri -
lm 6 yıllık ek ceza yargıtayca ga-eksiz 
göıiilünce Aralık 1987 başlarında tekrar 
ınahkeıreye götürüldü. Mahkeme heyeti 
6 yıllık ek ceza isteminda ısrar etti. Bu 
dunun Xalıt yoldaşı yıldırım:lı. Bir kez 
daha mahkeme salonunda onun gür sesi 
yükseldi: " Kahrolsun Sömürgeci Faşist 
I>iktaıfi"lük! yaşasın lllusal Denrlcratik 
Halk ~vrimi Mik:adelemiz! Yaşasın 

PPKK". Xalıt yoldaşın, devriroci lıılıı

munu bu denli kararlıkla sthildrmesi 
karşısında mahkeme heyeti şaşkına 
döndü, hakkında tıçtıncü bir dava açtı. 

Dışardaki devrinri kişili~ bugün 
içerde, slinürgeci faşist diktatörlügün 
zindanlarında da kararlıkla sürdürm ve 
bu llltumoyla halkırruzın mücadele tarihi 
boyunca süregelm direnişlerzincirire yer 
ni bir halka ekleym Xalıt yoldaşın kişili~ 
PPKKüye vesell1JX:ll:İ1.a vedi)J7 Kürt 
yurtseverleri için örnektir. Çünkü bu 
lııtmuyla, Xalıt yoldaş, devriroci direnişin 
m 'WC koşullardaki de)J7li bir tme~ 
sunmuştur. Yaşarnından daha üstün Int
In~ Kürt halkının ulusal deırokratik halk 
devrimi mücadelesi u~ yıllardır ver
di~ savaşıma işkeoce mezbahalannda, 
mahkeme salonlarında, cezaevlerinde 
nasıl bir direniş halı izleıremiz gecekt.i~ 
Xalıt yoldaşın lıılıımlan belirgin bir 
şekilde, hiçbir ikircimli~ yer bı
rakmaksızın ortaya koyuyor. . 

Savunma rretni tarihimizin 
altın bir sayfasıdır 

Xalıt yoldaşın sömürgeci diktatörlügün 
Diyarbakır askeri mahkemesindaki 
politik savunması yalnız, devriın:i önder 
kadro ve militaniara örnek olınaldakalmı
yoc, pırtimizin ve halkırruzın mücadele 
tarihinin altın bir sayfasım olUŞiııruycr. 

Savunma ıretninin başlannda Xalit 
yoldaş, "Ülkenin ba~~ için va-di -
~ mik:adele, Kürdistan işçi ve emek -
çilerinin özgür, sınıfsız, sömürüsüz bir 
toplum yaratmak içinva-dikleri mi.icade
lenin bir parçmıdır". diyor ve "ülkemiz 
Kürdistan' da siyasi, ekooomik sömüürye 

RoniKoçer 

soo venrek ve özgür toplum yaratmak 
için mücadele devriılri bir görevdir" 
belirlemesini yaptıktan sonra, mahkeme,. 
denba~davranrrıasınn bekleıredi~
ni vurguluy<r. Dk ifadesinde de belirtti~ 
gibi ona göre; "demdcrasi ve insan haklar
ının olmadı~ bir yerde ba~ bir mah
keıre vehuk:uk:un bütün kumllarıyla 
işlemesini beklemek elbette ki hayalden 
öte bir şey olmaz. Çünkü genelde mahker 
ıreler bir emir ve kooıuta zinciri içinde 
Hareket ediyorlar. Insanın kefeni OOceden 
biçiliyor. Ve buna basmakalıp bir gerekçe 
bulunuyor''. 

Xalıt yoldaş siya9 savmımasında, e)J7 
kendisi ve onu yargılayanlar tarafsız bir 
mahkeıre karşısına çıkmış olsalardı 
keOOisinin suçsuz ve oou yargılayanların 
suçlu oldu~ kolaylıkla ortaya çıka
ca~ vurguluyor. 

Askeri savcılıkların idiarıarrelerinde 
Kürt halkı diye bir halk, Kürt dili diye bir 
dil olmadııY. şeklinde formüle edilen Tliı:k 
tarih tezinin saçma-sapan bir şey oldu -
pu açıklayan Xalıt yoldaş; "Kürt halkı 
ulusal deıookmtik haklarını elde etmedi~ 
sürece Ttirlciye' de demdaasinin sa~ıklı 
bir yapıya kavuşması mümkün de~ldir" 
tespitini yapıyor ve bunun nedeneni oc
tayakoyuyor: " Kürt sorunu ~Xırokelesin 
kılıcı gibi Tliı:k emekçisinin ve aydımmn 
başının üstünde daima duracaktır. ll 

"Kürt sorununainkarteırelinde yaklaş
mak, i<kliaedenlerin başlanmn deve~u 
misali kuma gömüp ga-çe~ görıreırek 
veya isternemektir" diye belirleırede bu
lunan Xalıt yoldaş; "Kürdistan gerçeıY." 
nin "hep tahrif edildi~ni", "yaşanan 
gerçelder" in "tamaıren farldı" oldupu 
tarihsel belgelere dayanarak ortayakoyu
yor Kürt halkımn "binlerce yıl evvel, 
bugün Kürdistan adı verilm topraklar 
üzerinde istikrarlı topluluklar oluşturmuş 
bulundupu", halkın ll Mezopotamya 
uygarlıp m eski, m köklü mırasçılan 
içerisinde yer aldııY.m ama tarihin çeşitli 
dönemlerinde işgalcilerin saldınlanna 
uiJadı~. " Osmanlı Jrnparat<Xiu~ 
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döneminde, 1639 :Mayıs'ınla, tarihte 
yüzkarası olarakk:ala::ak o1an Kasr-ı Şirin 
antlaşmasıyla Kürdistan'ın Osmanlı 

lmparata:lulıu ve Inm Sefavi lmpara
talulıu arasıma ikiye bölündü" ~ü; 
1923'teki Lozan Anlaşması'yla da dat 
ımçaya bölündülıünü; ll ~ chşırrlı 

bölünerek klasik sömürge statüsüne 
sdrulan Kürdistan'ın ıOOliiiü, baskı ve 
ba~mlılık JX>litikalanyla egemenlik 
altınaalındı"ııun ve bu dıuumun" Kürdis
tan'ın ekoncmik, toplumsal ve kültürel 
gelişıresire ve birli~ vurulan en büyük 
darbe oldul}lnu vurgulayarak, sömürgeci 
boyunduruk koşullannda uygulanan 
düşmanca politikalar ve Kürt halkının 

direnişleri üzerinde duruyor. 
Günümüze kOOarki tarihi gelişmeleri 

kısoca ele alarak de~lendiren Xalıt yol
daş. 12Eylül !9rodarebesinedesavunma 
metninde yer veriyor ve şöyle diy<r: 

" Sömürgeci tekelci burjuvazinin 
emperyalizme ha~ tekelcikarekterin
den kaynaklanan ve yetmişli yılların 

ikinci yarısında tekrar derinleşen 

ekmomik ve JX>litik bunalımı aşmak, 

Yaşannndan 

daha üstün tuttu~ Kürt halkı
nın ulusal demokratik halk 
devrimi mücadelesi u~ 

yıllaıdır verdi w savaşıma işkence 
mezbahalannda, ınahkeme 

saloolannda, cezaevleriOOe nasıl 
bir direniş han izletremiz gerek
tip Xalıt yoldaşın tutumlan 

be1iıgin bir şekilde, hiçbir 
ildrcimli~ "P bırakmak sızın 

atayakoyuyoc. 

di~ taraftan da Tı.irkiye ve Ttirlciye Kür
distanı'nda gelişen ulusal ve toplwn<ıal 
muhalefeti ortadan kaldımıak için tekrar ( 
yani 12 Mart'tan soma P. N.) askeri faşist 
bir müdahaleye gerek duyulddu. Ve bu 
aımçla 12 Eylül askeri faşist darbesi 
gerçekleştirildi. Qdu, ~listler ve 
onların işbirlikçilerinin istemi ve çıkarları 
dolJultusunda yönetime elkoydu. ll 
Rışizm kcşıllarında yıllardır sürdü

rül.ırekte o1an baskı, terör, aııu- sömürü ve 
anti-demokratik uygulamalara da 
savunmametninde yerveren Xalıt yoldaş, 
bu ~ullarda " halk ydcsulluk ve baskı 
altında inlerken, holdingler altın 

dOOemini yaşamıştır" diyerek açık bir 

gexçe~ ımmak basmaktachr. " Thwlet 
mekanizması ABD'nin emrinde ve 
denetiminde o1an bir ülkede deırokratik 
bir cumhuriyetten bahsetmek, insanlı~ 
ve bilime hakarettir" diyen Xalıt yoldaş, 
darl:xx;i genernllere atıfta bulunarak; " 

derookrasi adına yargılanrrıası gerekenl('J" 
varsa o da bunlardır" diye sürdürüyor. 
Gerek faşist darbe hazırlıkları OOrıemi.nde 
ve gerekse darbe somasınJa, tekelci 
burjuvazinin denetimindeki devlet ku
rumlarını da yol}ln olarak kulanmak 
suretiyle yaratı~ baskı, t('J"örve puvakas
yoolan da ele alıyor Xalıt yoldaş. 

Savunma metninin bundan nınıki 

bölümünde, daha öne sıralanan tüm hak
sızlıklara karşı, ll PPKK'nin bu gidişe dur 

demek için", Kürdistan'da devrimi 
g('J"Çekleştirece~. ll Ulusal Derrrlınıtik 
Kalk Devriminin ~ıyla prole -
t('J"ya diktatölü~ egemenli§ altında işçi 
sımfının yoksul köylülerle ittifakı 

temelinde kesintisiz bir biçimde 
sosyalizmi inşa e<h:e§" ni ve" Ulusal 
Demdaatik Halk Devrimi legal, ilegal, 
yarı-legal, barışcıl, barışcıl olmayan (kit
lerin direnişinden silahlı halk savaşına 
dek) rer türlü mücadele biçimini ve anç

larını sroıut ~ullam göre uygulayoca
~"m belirten Xalıt yoldaş şöyle diyor: 

" 1975 yılında kurulan PPKK'mn 
öocülü~ yürütülen ulusal ve sınıfsal 
kurtuluş mücadelesi, Kürdistan halkının 
esaretten ve sömürgeci ziocirinden kur
tuima mücadelesinin ve Kürdistan halkı
nın tarihi süreç boyunca yarattı~ şanlı 
direnmelerin bir devamı ve bu ~ -
lelerin ilm bir aşamasıdır. 

" PPKK bu şanlı direrunel('J"le oolu 

tarihin mirasçısıdır" 
Savmımanın bundan oon..raki bölümün

de PPKK'nin iktidar olunca uygulayacagt 
siyasal deırokmsı, ulusallaştımıa, ulusal 
ekooomiyi koruma ve geliştirme, işçi ve 
emekçilerin demokratik ve sendikal 
hakları, toprak devrimi, dil-kültür devri -
mi, gençlik, azınlıklar ve chş JX>litikaya 
ilişkin JX>litik görüşleri ana başlıklar 

altında açıklanıyor. 

Daha soora" soo olarak şunu belirtmek 
istmm ki, bugüne kadar v('J"mİş oldup 
devriıoci ~lemden ve bu yazdıkla
rımdan dolayı bana verece§niz ceza -
evinde kalma süresi ne olursa olsun, bu 
benim için hiç bir öneme haiz de§ldir" 
diyen Xalıt yıldaş, eldi yer: "Hatta dün
yaya bir adaha gelme şansına sahip 
olsaydım yine halkıma ve insanlı~ karşı 
olan oorumlulupu ymne getirebilmek 
için seve sevedevriıoci o1an bu mesle~mi 
seçerdim. Ve bilseydim ki, ömrümün 
sonuna kadar cezrevinde kalaca~ veya 
bu mücOOelemden dolayı öldürülece§rn 
aynı tercihi yapacehm Yalnız beni üzen 

bir şey varsa o da bugün aktif olan 
mücadelemden uzak kalmamdır." 

Xalıt yoldaş, savunma metnine şu 

sloganlarla soo veriycr: 
"- Yaşasın Kürdistan Halkının Ulusal 

ve Toplwn<ıal Kıntuluş Mücadelesi!" 
"-Yaşasın Krdistan Halkının Türkiye, 

Inm, Irak ve Suriye Halkıyla Kardeşli§!" 
"- Yaşasın .Marksizm- Leninizm ve 

Onun Ürünü 01an Bilimsel Sosyalizm!" 
"- Yaşasın PPKKl" 
"- Kahrolsun Sömürgecilik!" 
"-Kahrolsun Faşizm ve onun bugünkü 

dayana~ o1an Emperyalizm!" 
D 
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Diyaıbakır a28eVi direnişiyle ilgili iki ırektup: 

Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde devrimci direniş 
Diyarbakır Askeri Cezaevi, Kürt halkı

nın kanayan nice yara1aruxlan saJece biri
dir, meydana gelen işkence aJaylanndan 
dolayı kamuoyunun sürekli dikkatini çe
ken bir ct'2.3evi özellip kooımaya de
vam ediyor. 

Amerika'da işkence okullanndan rre
zun olmuş, uzman işkenceci ünvamnahak 
kazanmış ağcer ve polisler, Kürt devrimi 
ve yurtseverlerini ydc eiirek için, Diyar
bıkır Askeri Cezaevi'nde gtrev hışında
dırlar. işkence uzmaın olarak bilinen 
yüzbaşı Esat (by Yıldıran, Diyarbakır 
Askeri Cezaevi'ne müdür olarak atannnş. 
Bu işkenceci yüzbaşı, Aırerika'da gfi"dü
~ işkence derslerinden ö~erini 
bilinçli, programlı ve aşamalı olarakuygu
lamaya sokmuş, Kürt devrinri ve yurtse
verlerini topycldin yok etme çalmına fa
şist bir arzuyla girişmiştir. 

Ne ABD errıperyalimıin Saygon zin
danlanndaki uygulama1an ne de Alman 
Nazistlerinin yahOOi tcplama kamplar
ııxlaki insanlık dışı işkeır.eleri Diyarbakır 
Askeri Cezaevi'ndclci.lmbaruygulamalan 
gibidir. Diyarbakır Askeri frmevi'ndclci. 
bilinçli, duyarlı, aktif devı"irociler ım
gramlı bir şdcilde ydc edilıreye çalışılı
yor. Akı1almaz işkence uygulamalanyla, 
hıskı y(Dtemleriyle devletin işkencecileri 
etkili olabileceklerini zanediyorlar. Dk 
başlardact'2.3evindclci.görevli i.şkeıl:ecik7 
bazı kısmi başanlar elde ettileıse de bu 
dım.ım fazla süımedi.lşkeoceciler öyle 
grukJarca davranıyorlar ki ölmekle y.şt
makarasındapek birfarkkalnnyor. Vahşi
ce yapılan işkeır.eler altında yaşamaktan
sa seve-seve ölümü teıcih edebilecek 
imanların sayısı hızla arttı. Thtuk:lular, 
"insanlık onwu işkeıı;eyi yenecek" sloga
nıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi'nin 
temellerini sarsmaya btşladılar. Süreç 
içerisindeC€2aevi şehitleri kervanınakatı
lanların sayısı hızla kaJmdı. 

Son olarak 8 Şubat 1988'de ct'2llevin
deki uygulamaları pıttesto etnrk için tu
tuklular a;lık grevine başJa1ı1ar. Ceza
'~,;ndı.>ld yakınlarıylagörüşme günü g(Xü
~yen tutuklu aileleri, Diyarbakır SHP 
il binasınakadartcplubiryürüyüşyapırlar 
ken poli~erin hmcılannamaaruz kaldılar. 

Ne faşist devletin yöneticileri ne de ana 
muhalefet partisi SHP, Diyarbakır Askeri 

frmevi'ndcld. uygulanıaJanJan ve a;lık 
grevinden söz ediyorJardı. Thtuk:lu bulu
nan yakııı1anndan haber aJanıayan aileler, 
endişe içinde kalmışlanh. 16 Şubat 
1988'de Diyarbakır SHP il ~ 
cezaevindekilerle dayamşma amacıyla 
a;lık grevine girdiklerini ilan ettiler. 17 
Şubat 1988 günü ben de Diyarbakır SHPil 
biıamda açlık grevine giren tutuk1u ya
kınlannı ziyaretetmeye gittim Diyarbakır 
SHP binasının ikiiri katında tm tarafta 
katınlar, arka küçük odOOa açlık grevine 
giren erkekler bu1wıuymhı. Tutuk:lulann 
yakınlanndan kadın-eıicek topJam 48 
kişi,iki SHP milletvekiliyle birlikte w;lık 
grevine girnıişlerdi. Her taraftan işçib", 
ö~er. avukatlar ve halktan difJ7 in
sanlar, cllerinde çiçek hıketleriyle Ofis 
~ SHPil binasııılaaçhkgrevine 
giren aileleri ziyaret etmeye geliyoJardı. 
Binanın önünde araOOiannı park eden 
polisler gelen gidenleri gözlüyOOardı. 17 
Şubat sahıhı Diyarbakır Hukuk Fakültesi 
öıJencilerinden kalahalık bir grup da tu
tuklu yakınlarını ziyarete geldiler; şarkılar 
söylendi çiçekler \Uildi. nıha saım TIP 
ve Dişçi1ik Fakültesi ögrencileri geldiler. 
BöylelikleçokkaJabalıkbiröıJencikidesi 
biraraya ge1miş oldıL TIP, Dişçilik ve Hu
kuk Fakültesi ö~eri SHP binasını 
kalahalık bir~ şeklinde tmcettiler. Ay
nı gün saat 14.30 civarlannda Mimarlık 
Fakültesi öıJenci.lerinden bir grupögrenci 
SHP 1üıawıa geldi. Ö~er. ellerin
deki çiçekleri a;lık greviOOeki insanlara 
verdiler, kadıniann ellerini öptüler. 
Binadan Kürtçe şarlcılar yankılanıyordu 
ve ilçeb'den gelen köylü Kürt 1cadınları 
geleneksel giysileriyle otmmuş, ooşkııyla 
siyasi istemlerini içeren şarkılar ~ylüyor, 
elleriyle gazetecilere zafer işaretleri 
yapıyorlardı. KaJaOOlık bir kitleyle "insan
lık oomu işkenreyi yenerek" sloganını 
hql bir alP-dan ddalarca gür bir sesle 
ba~ MinmbkFakültesi ö~i gru
bu, iki SHP milleıvelcilini (Adnan Baneıı 
ve MahmutAiıııak) ziyaretederek bir süre 
!llhbet ettiler. 

Faşist devletin MITi ve polisleri bir 
JXOVBkasyoo yaratmak ve eylemleri ~ 
ote eiirek ana:ıyla gecenin geç saatlerin
de SHP il binasının peıı:eresini taşladılar, 
camları kııdılar. 

Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde bulunan 
570tutuld00aıı403'i w;lıkgrevine ginnişti 
(çocuklar ve yaşlılar açlık grevine girıre
mişlerdi). 

SHP Genel Başkanı &dal Inönü'nün 
iste~yle ü;; SHPmilletvelci.li (FuatAtalay, 
Salih SUı1u ve Mcl:ımet Kabıaman ) 
Diyarbakıtageldi. Erdallnönü, hı ü;; SHP 
milletvekiliyle iletti~ haberde , a;lık 
grevine giren iki SHP milletvclcilinin 
derhal Ankara'ya <bımesini, aksi taktirde 
putiden ihreç edilebilecdderini belir
terek, Diyarbakıtdaki SHP il binasının 
derhal boşaltılmasını ve boşaltılmadı~ 
taktirde kapatabilecdderini söylüymhı. 
Ayncatutuldulannw;lıkgrevinden vazge
çirilmesini ve tutuldu istemlerini SHPola
rak ırecliste haledeceklerini cldiyordıı 
Diyarbakıta gelen üç SHP milletvekili, 
a;lıkgrevine giren milletvekilierini Anka
ra'ya görı<lerdiler. SHP il biJıagndaki tu
tuklu yakınlarını dışarı atmaya çahştılar. 
BıınaDiyarbakıtdaki SHPüyelerinin tep
kisi sert oldu. EfJ7 tutuk1u yakınlarını dı
şarı çıkaımayakalkışırlarsakan dökülebi
lecep belirttiler. &dal Inönü'nün açık
lamalanna Kürt halkının teJicisi sert oldu. 

18 Şubat'ta faşist devletin başbakarn 
tarafından bir açıklama yapılarak, Diyar
bakır Askeri Cezaevi'nde a;lıkgrevine gi
ren tutuldulannistmılerininkahıl edildi~ 
belirtildi. Amaiçenleki tutuk1ulara, istem
lerinin 1aıbu1 edildi~ ilişkin olarak hiç
bir yetkili hertıangi bir w;ıldamada bulun
madı~ tutuk1ular, eylemlerini karar
lılıkla sürdürüyorlardı. 1\ıtuklu yakınlar
ının oluşturdu~ bir heyet Askeri Cezae
vine gitti. (SHP milletvekilleri cezaevine 
alınnıOOılar). Avukat R:thi Gümüş, Leyla 
Zana, Yılmaz Uzun'un annesi ve Ali Kı
lıç'ın annesi, tutuklulann termilcileri olan 
Mclımet Qbran (Xalıt), Yılmaz Uzun ve 
Yakup ÇiçelCle bir süre g<küşt:üler. Tu
tuklu temsilcileri, istemlerini bir kez daha 
maddeler halinde belirttiler. Istemlerinin 
kahı1 ediidip duymuşlar, ama Diyar
bakır Askeri Cezaevi'nde herlıangi bir 
de~ olmaımştı. Bunun üzerine, tu
tuklu termilcileri, açlık grevinden vazgeç
ırelen için alli müşavirlikten bir yedei
liyle gfiiişn'dc istediklerini ve e~ adli 
müşavirlik tarafından, isteklerinin kabul 

Devann s. ll' de 
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Diyarbakır cezaevi olayı ne ilk ne de sondur 
8 Şubat 1988 günü yaldaşık 600 dolay

ııxJa yıntsever Di.yarbıkır Askeri Ceza
evi'nde 30maddelikortak taleplerini ctZt

evi yöootimine bildirerek. ölüm mıcıma 
girdiler. 

Ölüm oıu:u eylemi TUrkiye ve lUrki
ye'nin egeırenlilY. altındaki Kürdistan'da 
büyük yankı1ar uyandırdı. Etkin destek 
sa~yan hı eylem, hükümeti ve diııer 
devlet kurumlarını köşeye sıkıştırdı. 
Asker ve sivil devlet yetkilileri en üst 
düzeylerde tq>lanarak gelişıreleri de~
lendirdiler. Eylemler o kOOar cesur ve 
kararlıca yürütülü}Ul'du ki geri adım at
mak ro:ıında kaldı1ar. ÖZal, neye uııra
dı~ şaşkınlı~ içinde açıklamalarda 
bulunı.ırkm artık eski ses tonuyla konuşa
maz olmuştu. Gazeteler, "Di.yarhıkıta 

dikkat"' "Mahkwn aileleri açlık grevinde" 
v.b. gibi manşetler attılar. Bir arxlagelişm 
eylemler dizisi llirkiye ve Kiirdistan'da 
en çok konuşulan konu durumuna geldi. 
~vindeki politik tutuklular ve yakın
lannın eylemlerinin desteklemıesi ama
cıyla T'tirlciyeveKürdistan'daki bazıctZt
evlerinde de dayanışmaaınçlı açlık grev
Ierine gidildi. Kısa adı TAYAD olan. 
Tutuklu Aileleriyle Y ardımiaşma IkrnelY. 
Başkam Gülten Şeren. Istanbul'dan da bir 
grup dernek üyesinin açlık grevi eylem
lerine katılabileceklerini açıkladı. 

Olaylar gelişirken, 18 Şubat günü poli
tik tutukluların 30 maddelik talep listesi
ninniishalan 1BMMndeda~tıl<h ve imza 
karşılı~nda gazetecilere de verildi. 

fulitik tutukluların istekleri şunlardı: 
1- GOOişte Kürtçe konuşulmasının ser

best bmıkılması, 
2- Basın yayın organlarıyla yazışmanın 

sabest bırakılması, 
3- Avukat ve akraba göıüşlerinde a9cer, 

polis dinleyicinin bulundınulmaması ve 
açık görüşün yüzyüze yapılması, 

4- Sakat ve bıyı~ sebest bırakılması, 
5- Savunma araçlannın sa~ 

kısıtlamaya gidilrrıeJresi, 
6- lsıtıcı ocak verilmesi, cam barda~ 

serbest bırakılması, 
7- Müzik aletlerinin kullanınn ve din

lenmesinin serbest bırakılması, 
8- Karavana, tabak. kaşık. ampul, mus

luk ve temizlik malzemelerinin idarece 
cezaevi öderıeıY.nden karşılanması, 

9- ~t fışlerinin ooldımılması işle
mine son verilmesi, 

10- Kolıuş ayrunına soo verilmesi, 
ko~ görüşün sa~ 

ll- Havalandınna süresinde kolıuş ka
pılannınaçık bırakılııum, cwnaıtesi ve pı
zar günlerinde havalaıxlımıaya çıkarılma
sı ve havalaıxbmıanın gün 1x>yu olması, 

12- Kelepçaıin önden vımılınası, 
13- Dışarıdan her türlü yiyecek mOOde

leri nin ailelerce getiri1ıresi durumunda 
kısıtlama ve yasaklann kaldırılmasında 
özellikle diyetli olanlara olanak sa~-
ması, 

ı 4- Ailelerin getirdilY. ayakkabıların 
içeriye alımnası. 

15- Dışarıdan içeri içeriden dışarı gidip 
gelen mektupların karalarup çizilıremesi. 
bcldenen iÇ günlük beldemele süresinde 
verilmesi, 

16- Tutukluların taleplerine göre uygun 
kültürel faaliyetlere olanak sa~. 

17- Giyim eşyalarının yıkanması için 
dışarıya gtDderilmesine izin verilmesi, 

18-Telefongörüşmelerinin sa~. 
19- Kantinde yiyerek çeşidi bulundu

nılma9, fahiş fiyat konulmaması, 
20- yanele kalitesinin diizelmesi, 
21- Hastaneye tedavi için gOOiriilen

lerin tedavisine ÖZ(>n gösterilmesi, 
22- Aileler tarafından çay ve tütünün 

içeriye alımnası, 
23- Cezaevlerinde işleren işkm:e ve 

cinayet hakkında soruştınma açılması, 
24- Ceza Infaz Kanımu'nun delY.ştiril

ıresi ve uluslarara~;ı nmnlara göre düzen
lenmesi, 

25- Tek tip elbise uygulamasına oon 
verilmesi, 

26- Askeri mahkeme kararlannın iptal 
edilmesi ve davalam yeniden bakılması, 

27- Askeri yönetim tarafından yüıiirlü
~konulan 1/3 ooınlı artıımanın iptali, 

28- Sinq>, :&kişhir, SaRmaicılar, Bursa 
~vlerinde bıskı ve işkeoce aına:ıyla 
hazırlanmış tüzük ve yönetmeliklere ooo 
verilmesi, 

29- Siya9 tutldu statUsünün ıanınması. 
30- Sevk zincirinin uygulanmasına ooo 

verilmesi, 

Faşist diktatörlügün 18 Şubat'ta 12 
maddelik bir listeyi kabul etti~Y. açıklandı. 
19 Şubat günü uygulamaya konan mad
deler sırasıyla şunlardır: 

1- Tutuklu ve mahkumlar aileleriyle 
serbest konuşabileceklerdir. Konuşmalar 

bir lle7llretÇi refakatinde gerçekleşecektir. 
2- Diyarbakır ~vi'nde mahkwn ve 

tutukluların tektipelbise giymeleri zorun
lu deıY.ldir. 

3- Cezııevi'nde bulunan mahkwn ve 
tutukluların sa~ ve hijyen dımımlan 
dikkatealınaraksaç vesakal bırakılınasına 
izin verilmeyerektir. 

4- Tutuklu ve mahkumlann aileleri ile 
yaptıkları görüşnder yarım saatten(!) bir 
saate çıkarılmıştır. Göıiişmeler gün boyu 
sürecektir. 

5- özel bir beslenme rejimine ihtiyacı 
oldu~ tabib mporu ile saptanan1ann yiye
ceklerinin ailelerince saglanmasına izin 
verilerektir. 

6- Daktilo, saz gibi ihtiyaçları, mah
kumlar diledikleri taktirde kendilerine 
sa~ayabileceklerdir. Resim yapmak 
isteyen tutuklu hı olanak sa~. 

7- Tutuklu ve mahkumlann çamaşır
lannın ailelerince yıkaıırimına izin verile
cektir. 

8- Tutuldu ve mahkumlann dışarı ile 
telefoo konuşmalarımn sa~ilmesi 
için PIT rezdinde teşebbüse geçilmiştir. 
Böylece tutuklu ve mahkumlar arıke!fi"lü 
telefoolarla cezaevi dışırxlaki aileleri ile 
görüşebilme olana~ kavuşacaklardır. 

9- Mahkum ve tutuklular avukatlan ile 
bir ınama yüz yüze görüşebileceklerdir. 

10- Cezaevi kanrininde çok çeşit bulun
dıınılma9 sa~. 

ll-Tutuklu vehükümlülerin yanlarında 
bulundurabilecekleri para miktan 15 gün 
için 25 bin liradan 100 bine çıkarılmıştır. 

12- ~vinde çıkabilecek sorunların 
giderilıresi amocı ile tııtuklu ve hüküm
liller arasında seçilecek aracı ile komutan
lı~ duyurma olna~ sa~tır. 

Evet, bu eylem bir daha kamtlamıştır ki 
ka7anımlar birlikte mücadele vediren mey 
le elde edilir. Hiç bir gerici faşist iktidar 
keıxliliıY.ndengitırez. O halde faşist iktida 
ra karşı gü; ve eylem birlikleri için ileri! 

Yaşasın ulusal ve tq>lumsal kurtuluş 
ı:nücOOelemiz! 

Halkımız kazaııocak, faşizm yıkıla
caktır! 

Yaşasın PPKK! 

28.21988 

ARJEN- Diyarbakır 
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Özal'dan "iyilik meleği" mi olurmuş? 
Diyarbakır askeri ~vindeki siyasal 

tutukluların iç ve dış kamuoywıca da bü
yük destek gören kararlı direnişleri karşı
sında hükümetin geri adım atmak zorunda 
kalışı, tutulduların gOCüşmecileriyle Kürt
çe konuşma1annı serbest bırakması gerici 
faşist ANAPiı parlarmıterleri çılgına çe
virdi. Açlık grevinden sonraki günlere 
rastlayarı ANAP grup toplantısında, kimi 
milletvekilleri, kalkıp, hapishanede Kürt
çe konuşulmasım serbest bıraktı ve ceme
vi koşullannı iyileştinreye, batıdaki ha
pishaneler durı.ııicm Diyarbakır hapisha
nesinden başladı diye hükümeti eleştir
dilcr.Onlara göre Kürtçe konuşulmasını 
serbest bınıkmak insani bir y<ıklaşımın 
ürünü depjl, "bölocülere verilen siyasi bir 
taviz"insonucuydıı.özaldagıuptayaptı~ 
konuşmOOa, hem bu gözü dönmüş par
lamenterleri yatıştırnıak, hem deaşın kaba 
ve ba~ tutumun kamuoyunda yarattı~ 
olumsuz izlenimi silmek için "Diyarba
kır' daki tutuldular da bu memleketin evla
dıdırlar, e~ zamamnda onlara Tıirlcçeyi 

ö~şsek:Küıtçekonuşmayıpdane 
~· anlamınagelensözlersaıfetti. 
Do~u. diktatörlük hükümetinin, 

Diyarbakır cezaevindeki siyasal tutuklu
ların yaşamiarım feda ederek sürdürdük
leri ölüm orucu karşısında gerilerresini 
hazmedemeyen gerici-faşist parlamen
terlarin salyalı öfkesini kimse şaşkınlıkla 
karşı]amadı. Insanlık düşmanlarından 
başka bir tutum zaten beklenemezdi. Ama 
sosyalist ya da derrokrat geçinen kimi 
gazeteci ve yazann özal'ın gruııa yapmış 
oldıı~ konuşmaya övgülcr dimıelerini, 
hükümetin Kürtlere yönekik politikasııdı 
bir degişiklip;in belirtisi gibi cle alma1arım 
anlamak mümkün depjl. 

Bugünekadarlıükürretler,politikacılar, 
buıjuvagazeteleriveyazarlan,Küıthalkı
nın Kürtçe konuşmaktan vazgeçmeıresi 
karşısınJadııydııklarıoczi böylesi sözlerle 
if00e etmişlerdir. "E~ Do~'da Türk
çe'den başka bir dil konuşuluyorsa, suçu 
onlarda depjl onlara Tiiıicçeyi, egitim 
öfJetimi götürerneyen devlette aramak 

ABD, Nıkarapyı işgal planı peşinde 
ABD Devlet Başkanı R Reagan 3200 

kiçilik bir askeri gücü Aıncrikanın Kali
fooıiya eyaletinden Hondııras'a yollab. 

17 Mart günü uygulamaya sokulan ka
rar gerep;ince ABD askeri Nikaraguasınır
ına yakın bir bölgede konumlandırılııken, 
Reagan bu kararına gcrekçe olarak, "Horı
duras topraklarının Sandinistlcrce ihlal
li"ni gösterdi. 

Olay konuswm bir w;ıklama yapan 
Marlin Fitzmater adlı Beyaz Saray söz
cüsü ABD eylemini "Bu bizim Hondıı
ras'taki deıookratik: iktidara güçlü daya
nışmarmzı gösteriyor" şekliOOe defJırlen
dirdi. Sözcü, Bonduras topraklannın Ku
ba ve Sovyet destekli Sandinist askexle
rince ihlal editıresi karşısınJa Honduras 
Devlet Başkanı Jose Azeona'nın talebi 
üzerine yardımgönderdiklerini ileri sürdü. 

Gelişmelerin başında Bonduras'lı 
yetkililerce yapılan w;ıklamaya göre, ne 
Nıkaragua askerleri sının ihlal ederek 
t'ÖZ:ü edi !en tDrde rerhan~ bir çatışmaya 
gird!ler, ne de H·-!Jdı:ıras Devlet Başkanı. J. 
A7~ ABD'den yctrdım talebinde bu
lundu. Ama bı.mun hemen aıkasında, 
ABD'nin olaya elal.tıi'..dan müdahale et
ıresi üzerine zıt yOOde <Çlklamalara gidi!-

di; hemNıkaragua'nın Hoodııras tqJralda
nm ihlal etti§ ve lxmıde Honduras Devlet 
Başkanı'nın ABD'den yardım talebinde 
bulundııgu aym yetkililerce <Çlklandı. 
Nıkaragua devrimi lideri Devlet Başka

m Daniel Ortega halkı uyamk olmaya ça
~. Ortega, Honduras ve ABD devlet 
yetkililerini de planlannı hayata geçir
mekten vazgeçıreye ça~ ABD'nin 
Nıkamgua'yı işgal etmeyi planladıp 
vm-gulalı. Ortega devamla şöyle dedi: 

"Biz korkınuyonız. ABD supernıen 

oldıı~ inanıyor. Fakat e~ buraya 
gelirlerse, supennen'in de yenilebiloce
gini glrecelder." 

Bu arada başkent Managua ve ü1kenin 
di~ stıatejik bölgelerindeki güvenlik 
önlenıleri güçlendirildi. Qdu ve sivil 
milisiere yeni insanların katılımı sa~. 
Ralyo ve tclevizyooda sık sık devrimin 
güylü lideri Daniel Ortega'nın sesi yaııkı
lamyor, devrimci marşlar çalıruyor. 
!'{ıkam"'q halkı olası bir ABD ve Boıxlu
·-r~" ılı:' :ak:arşı ;,·tilie br:kliyor. ABD 
hüküme,.,'ıe kar~ı dünya kamuoyıında 
tepkilf!r yükseliyor. 

D 

gerekir" demişlerdir. özal'ın onlardan tek 
farkı ''1Uıkçe' den başka dil" deyimi yerine 
"Kürtçe" sözcügtlnü agzına almasıdır. 
Doıırusu, gfiiilüy<r ki böylesi bir tutumla, 
özal pırsaianmış birpolitikayı cilalıyarak 
tekıar önümüze sürebiliyor ve kimi sos
yalist ve deırokrat da yeni bir şeymiş gibi 
buna sarılabiliy<rlar. 

Oysa hiç kimsenin .aklına "yeni am
balajlara sarılmış bu kokuşmuş malzeme 
niye", "bu iki yüzlülük niye" diye soonak 
gelmiyor. Niye, tutuklular ya daailcleri 
sırf 'Türlcçe bilemxlikleri, onlara Tiirkçe 
egitimölJetim verilmedigi için Kürtçe 
konuşma serbestisi"ne sahıb o1acaklamnş 
ki? Neden Kürt, Kürt oldugu, anOOili 
Küıtçeoldıı~içinKüıtçekonuşmayocak
mış ki? TiiıX'ün nasıl 'Türlcçe, Ingiliz'in 
Ingilizce, Alman'ın Almanca konuşma, 
okuyup yazma, egitim gfime en doPJı} 
hakkıysa, Kürd'ün de öyle. Bu hakkı inkar 
ederek, böylesi bir hak yokınuşçagna 
davrnnarak. "iyilik mclegi" maskesini 
bürünenlere övgüler dizırenin, alkış tut
manın olana~ yok, olmamalıdır. Aksine, 
kerxlisini, şirin ımJak ambalajlar içiOOe 
sunmaya çalışan böylesi gerici-şoven iki 
yüzlü tutumlan w;ı~ çıkarıp mahkum 
etmek gerekiyor. Saıyalistlerden, de
ımkratlardan beklenen tutum budur. 

D 

Diyarbakıtda Insan 
Haklan Deme~ 

Geçti~miz yıllarda bir grup 
bilimadamı, hukukçu veölJetim üyesi 
tarafından kınulan Insan Haldan ~
negi'nin Diyarbıkıt da şiibesini kımıl
ması için çalışmalar süıiiyor. 
Aralarında Musa Çelik, Talat 

Jnaıyy'ın da bulundııgu bir grup Kürt 
aydını tarafından sürdürülen çalış
malar son aşamaya gelmiş dwıımda. 
Geniş bir hukukçu, ö~, işçi ve 
ö}lrenci kitlesi tarafırxlan da destekle
nen bu yöndeki çalışmalann olumlu 
bir biçinde son~~ı halinde, en 
sıradan insani hakların bile çignen
di~,ydcsayıldıf9Kürdistan'dabutür
den sorunları kamuoyuna yansıtmada 
önemli bir olanak elde edilmiç olocak. 
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KUK-SE: 

Şehitlerimiz unutulmadı! 

21 Mart 1987 günüsOOıürgecifaşistdevletinişgalci güçleriyle 
girdi§ çatışma sonucunda şehit düşen Kürt halkının yi§t eviadı 
Yusuf Bayram (Sofi) ı ölümünün yıldönüıniin<k KUK-SE 10 
Mart 1988 tarihli bir bildiri da~ttı ve bir afiş bastırdı. 

Bildiride slXnürgeci faşist uygulamalara karşı Kürdistan halkı
nın yi§t evlatlarının direnişlerire yer verilerek Sofi'nin devrimci 
kişili§ üzerinde duruluyor. "Şehitlerimiz Unutıılım:h" başlıklı 
bildirinin bir bölüıniin<k şu görüşlere de yer veriliyor: 

"Sofi yoldaş, Kürdistan revrinri-deırokratik harclcetinin 
birleşip tek bir güç haline gelıresi için aktif bir çaba sarf etti. 
IXvrimci-deımkratik hareketin birleştre sonmu 1988 yılı 

başlannda siya<>i plarformlarda tartışılmaya başlanıldı~da açık 
ve net bir şekilde birleşmeden yana tavır aldı. Öfgütümüzün, 
Kürdistan ÖOCü Işçi Partisi'yle yürütü !}i siya<>i birlik yönüıxleki 
çalışmalarını tawip ederek birleşmenin gereklili§ni her fırsatta 
vurguladı. Siyasi birli§n günümüzde gerçekleşiyor olmasında 
Sofi yoldaşın çabalan önemli bir yer teşkil etmektedir." 

Öğretmenierin çabalan üıün verdi 

Eğit-Der Kuruldu 
16 Şubat günü yapılan bir lıısın tq>lantısında Tliıkiye'li ö~et

menleri örgütlemeyi amaçlayanE§t-Deı'in, Ali Bozkwt, Cemil 
Çakır, Feyzullah Ertuııruı, Kenan Keleş, Binali Sefero@.u, Zeki 
Löker ve Mustafa Meriç tarafından kuruldıı~ açıklandı. 

Basın tq>lantısırıda koouşan Ali Bozkınt, Tıkkiye' deki e~ tim 
sisteminin oozuklu~ öwetmenlerin içine düşürüldükleri a~ 
koşullara de~ sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bu Karanlık ve yıkıcı gidişe karşı, ülkemizde ö~tmen 
örgütlenmesinin geçmiş reneyim ve birikimlerinden yarar
lanılanık e~tim alanında örgütlenmek, kesin bir zonınluluktur. 

Bu gerçeklerden ve "ö~erin en geniş birli~" ilkesinden 
hareketle, ö~tmen örgütlerinin re§şik aşamalannda görev 
yapnış olan bizler "E~itmciler Deme~" (EÖIT-DER) adlı bir 
öwetmen deme§ kurmuş bulunuyoruz"Çalışan ö~tmenlerin 
böylesi bir deme~ üye olabilmeleri Bakanlı~ iznine ba:@ı 
olması durumuna dikkati çeken Bozkmt ancak fahri üyelik için 
ö~tmenlerimizin önünde hiçbir yasal engel yoktur." dedi. 

16 Mart katliaım, büyük gösterilerle protesto edildi 
kapısı (katliamın oldıı~ yer) 
yerine, Laleli'nin seçilmesinin 
nereni polisin böylesi bir gös
terinin olabilece~ni tahmin e
dip olası tedbirleri almasıydı. 
Buna ra~n polis ırotesto 
gösterisinin yapıldı~ alanın 

yakınlarında bulunan çok sa
yıda ö~nciyi gözaltına aldı. 
Aynı gün Istanbul'da, bir 

sinemasalonunda 16Maıtola
yını yaşayan ve o gün faşist 
kurşunlara hedef olup yarala
nan bir grupeski ö~inin de 

katıldı~ 16Maıtşehitlerinian
ma toplantısı yapıldı. Tq>lantı
ya HXX> dolayında izleyici ka
tıldı. 

Bilindi~ gibi, 16 Mart 1978 
yılında MHP yandaşı bir grup 
faşist ö~enci, polis ve güven
likkuvvetlerinin dülaylı deste
~yle, Istanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakultesi'nde çıkmakta 
olan ilerici, devrimci görüşlü 
ö~ilerin üzerine bomba 
attı. Ardından yaylımateşi aça
rak toplu katliama girişti. 

Diyaıbıkır Askeri Cezaevi'nde devriırri ... 
edildi §ne dair bir güvence ve
rilmezse, ölümorucunadevam 
edeceklerini vurguladılar. Tu
tuklu temsilcileri, yakınların
dan açlık grevini, bu istemleri 
yerine getirilinceye kadar de
vam ettirmelerini istediler. 
Ölüm orucu şeklindeki açlık 
grevi 19 Şubat günü tutuklu
ların hemen hemen tüm istern
lerinin kabulüyle sonuçlandı. 
Tutukluların istemlerinin 
kalıılü gecikti§ için Mehmet 
Emin Yavuz adlı bir grevci 
şehit düştü. 6-7 kişi de mide 
kanaması geçirerele komaya 
girdi. 

Sonuçta Diyarbakır direni
şiyle sörnürgeci faşist diktatör
lü~ a~ bir darbe indi-rildi, 
önemli bir zafer kazanıldı. Bu 
görkemli direniş, Kürdistan ta
rihi sayfalarında onurlu bir yer 
alacak, altın harflerle yazıla
caktır. 

- Kahrolsım sörnürgecilik! 
- Kahrolsun Faşist Dikta-

toclük! 
- Yaşasın ba~msızlık ve 

özgürlük mücadelesi! 
- Yaşasın PPKK! 

5.3.1988 

Dilbirin /Di yar bekir 

Olayda, aralarında PPKK 
militanı ve DDKD' nin aktif 
üyelerinden Harnit Akıl'ın da 
bulundu~ 7Kürt ve Türkdev
riroci yaşamını yitirdi, çok sa
yıda devrimci ö~i de yara
landı. Polis, olay öncesi böyle
si bir katliam hazırlı~ oldu
~ yolunda istihbarat bilgisi 
almasına ra~n hiç bir tedbir 
almadı, aksine o gün alışılmı
şın dışında okul kapısırıda gü
venlik kuvveteleri gCiülmü
yordu. Olaydan sonra, katlia-

nn yaıxın ve yaptıranlar hakın
da elde çok kuvetli deliller ol
masına ra~ açılan dava 
"delil yetersizli§"nden dü
şürüldü. 

Aynca, 16 Mart olayını ya
şayan o günün hukuk ö~en
cileri ve bugünün avukatalar
ından 22 kişilik bir grup bu 
olayı tüm deteylerıyla ortaya 
çıkarmak için yeni bir dava 
açtı. Bu avukat grubuna yeni 
katılımların olaca~ tahmin 
ediliyor. 

Newroz' da yeni atılırnlara ... 

katılma yönünde gi.Çlü egilim
ler görülmeye başlandı. 

Kürdistan'ın di~ ımçala

nndaoldıı~gibi TürkiyeKür
distanı'nda da ulusal ve tqr 
lumsal kıntuluş mocadelemiz 
gelişip güçlenmektedir. Moca
delenin gitikçe etkinlik kazan
ması, sömürgeci faşist dikta
tcrlü~ sıkıntılı anlar yaşat

makt.adır. Yakın geçmişte Di
yarbakır zindanJannda yurtse
ver -devrimcilerin başlattı~ 

direniş ülke içinde ve dışında 
büyük bir yankı uyandımnş ve 
slXnürgeciler geri adım atmak 
zorunda kalmışlardır. 

Newroz'da, wrbalı~ ve 
zulme karşı mücadeleyi yük
seltelim, güçlecimizi birleşti

relim Biz üstümüze düşen hiç
bir görevdenkaçnnyaca~rn 
söz veriyoruz. Kıntuluş ateşini 
yükseltecegiz. Ülkemizin ba
~ızlı~ halkımızın özgürlü
~ için bütün isyankarlı~

mızla aya!'!fl kalkaca~. 
Kahrolsun Sömürgeci

Faşist Diktatörlük ! 
Yeni Newrozlar için, 

Yaşasın Newroz ! 
3Mart 1988 

KUK-SE 
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mo Ankara Şube Başkanı M Dlıaıı Erdost 

"Analar, oğullarıyla, Türkçe bilmedilderi için 
yedi yıldır görüşemiyorlar. n 

''Türkçe bilmiyen anamn, o~uy1a yedi yılidır gaiişmedi~. bu ananın büyük Millet :Mec1isine gelerek 
'1Urkçe bilmiymıın, Kürtçe konuşaca~ demesiyle, anlamlı bir boyut kazandı ... 

Diyarbakır Askeri Cezrevindeki a;lık 
grevi dolayısiyle Insan Haklan I:bne~ 
Ankara Şubesi 10 Şubat'ta bir basın to
plantısı yaptı.Basın toplantısına bazı SHP 
rrıilletvekileri de katıldı. 
Mugla Milletvekili Tufan Do~. tqJlan
tıda "gelişen tüm olaylardan iktidar 
sonunludur, askeri cezaevlerindeki uygu-

lamaların failierini bulamıyoruz. Işken
ceye karşı sözleşmelere atılan imzalar 
ka~t üzerinde kalıyoc"dedi. Diyarbakır 
Milletvekili Fuat Atalay da direnişe katı
lan siyasal tutukluların istamlarini dile 
getirdi ve "milletvekili olnıaınmı ra~ 
erezrevine ookulmadık" dedi. 

Insan Haklan Ikrne~ Ankara Şube 

ürdün' de kitlesel tutuklamalar 

Aralannda Kürdistanlı parti ve trgi.itlerin de bılundu~ Orta-Do~'daki 
komünist ve işçi partileri ile ulusal kurtuluş örgütleri, 23 D.::ak'ta yayınladıklan 
ortak bir bildiride ürdünrejiminin devrinri ve yurıseverlere yrnelik ko~ 
ve tutuklamalan şiddetle kınandı. Bildiride şöyle denildi: 

"ürdün güvenlik güçlerinin son üç haftazarfında sendika, ö~i yöneticileri 
ve aydınlarakarşı başlatmış oldu~ son tutııklamalarailişkin bilgileri mücadeleci 
selamlannuzla bilgilerinize sunuyonız. 

31 Aralık gece yansı ürdün güvenlik güçleri onlarca vatandaşın evini lııstı, 
kadın ve çocuklara eziyet ede ede evleri altüst edip OOşta mocadeleci Harndi 
Metcr (Filistin Ulusal Meclisi üyesi) olmak üzere eliiye yakın insanı tııtııkladı. 
Yine ıs CXak gece yansı aynı yootroılcr kullanılarak yirmi kişi daha tııtııkla
narak: genel istihbarat dairesi zindanlarına tıkıldılar. 

Tutuklamalann ardındaki neden bazı göçmen kamplanndaki halkın ve Yer
muk Üniversitesi'ndeki ö~lerin işgal altındaki topraldarda Filistin halkının 
direnişini desteldemek amacıyla banşçıl gösteriler yaıınaya kalkışmasıdır. 
Tutııklamalar, ürdün yönetiminin "işgal altındaki halkımız" yalanlarını ortaya 
serdi~ gibi aynı zamanda onun da aynı yöntemler kullandı~ ortaya koydu. 

Biz ulusal kurtuluş hareketleri bu tııtuklamalan şiddetle kınıy<r ve tüm 
banşsever güçleri, tııtııklamalann durdurulması, sıkıyrnetimin kaldırılması ve 
tüm siyasi tııtukluların serbest bırakilmalan için seslerini yükseltıneye 
ça~yoruz." . 

Ortak ça~ya imza atan parti ve örgütler şumlardır: 
Irak KomünistP.utisi, Filistin Halk Kın1ııluş Cephesi, Mısır KomünistP.utisi, 

Filistin Komünist Partisi, Lübnan Komünist P.utisi, Filistin Kın1ııluşu Için 
D!mokratik Cephe, Suudi Arabistan Komünist Partisi, Filistin Halk Mücadele 
Cephesi, Balneyn Ulusal Kıntuluş Cephesi, Filistin Kurtuluş Cephesi, Balneyn 
Halk Cephesi, Umman Halk Kın1ııluş Cephesi, Yurtdışındaki Mısırlı Yurtsev
erler Toplulugu, Irak lX'mdcratik Toplulu~, Kürdistan IX~ Birli~. 
Kürdistar,Otıci.il~(;i Partisi, TtirLy~~' ' .,· '~ · ; r':'cı.rtisi, T\Jrki;-~~cKomüni~ 

Partisi,Birlik, Kürdistan Ulusal I<ıırtciuş.a!<n-.. !..··· .!-j<ıl . ..>t Er;i!.m .. i,. irak Sosyalli.J 
Paı.tisi, J(:ın:listan ~ Halk Paıti.si, Kürdistan I~ımktat Partisi-Irak, 
Eritre Kıntuluş Cephesi-~Xvriroci Krnsey ve Kürdistan Sosy,;iisı. Pari:isi-Jralr. 

başkanı Muzaffer llhan Erdost da 
konuşmasında : "Ceazaevlerinde son 
günlerde olaylar yaygınlaşarak yo~
b. Yöneticilerin, sürekli ve sistemli, tu
tııklu ve hükümlüyü "sıkma" ve "bı
naltma'~ y<ntemi, kimi cemevlerinde dire
nişlere, kimi cemevlerinde aclık gtrevle
rinin başlamasına neden oldu. Diyarbakır, 
Sa~ılar, Eskişehir ve Mersin cezaev
lerinde bir biri ardınakaygı verici haberler 
alıyoruz" dedi. 

Tclc tek ~vlerirxleki scrunları dile 
getiren Muzaffer Dhan Fıdost, Kürt tu
tuklu ve hükümlülerin Kürtçe konuşma
lannın yasaldanıımının oo~~ sor
unlan da ele alarak ~yle dedi: "~v
lerinde gerginli~ artıran bir OOşka konu 
"anadil" ile "resmi" dil farklılııtıncJan 
kaynaklamıaktadır. Tlirki.ye Cumhuriyeti 
yurttaşı olanamaanadili, yanianasının dili 
Ttirlcçe olmayan nice insanlar vardır 
cezaevlerinde. Benim bir yıl askerlik yap
tı~ Şemdinli'de, köylerde Ttirlcçe bilen 
tek bir kadın vardı. Erlrekler ise, Tiirkçeyi 
askerlikte ö~y<rdu, bu nedenle asker
lik yaşı gelınmıiş erlrekçoçııklar da Tüık
çe bilrrıiy<rdu. Cezaevlerinde, görüşmeler 
yalnızca birioci ve ikinci dereceden ala'a
balar arasııxla yapılmaktadır. Yani o~ 
anasıyla, kızkardeşiyle, eşiyle, çocu~yla 
ve balıısıyla göriişebilnrkte. Türkçe 
bilmeyen ananın, o~uyla yedi yıldır 
göriişcrredi.~. bu ananın Büyük Millet 
Meclisine gelerek 'Ttirlcçe bilmiyorum, 
Kürtçe koouşaca~" demesiyle, anlamlı 
bir boyut kazan-dı. Ma:liste görüştü~ 
Ma:lis başkanı, "Türkçe bilrrıiyorsan, 

burada konuşamazsın" demiyor. Ama. 
aynı ana, o~uyla, Ttirlcçe bilmedi~ için, 
cezaevinde yedi yıldır görüşerrıiyor." Er
dost, Eskişehir Özel Tip Cezoovinden 
gelen bir mektupdaki "sadece i.maoca 
yaşamak istiyoruz" diyen cümleyi 
ukuyarak konuşmasını" Cezrevlerinden 
yükselen bu çı~ıl!fl hepimiz kulak 
verelim" istemiyle bitirdi. 
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