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1 O y1lda direniş alevi zindan karanhğ1n1 parçalad1! 

Sizin direniş ve kanla çatlatt1g1n1z duvarlari biz y1kacag1z! 
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( SerxwebOn Agustos 1989 / Özel S.;ayı14 Sayfa 2) 

Aralarında Mehmet YALÇINKAYA ve H. Hüsnü EROÖLU yoldaşların da bulunduğu Eskişehir Cezaevi'ndeki savaş esiri 
yoldaşlarımızın giriştikleri son öiUm orucu eylemine ilişkin kamuoyuna ilettikleri bildiriyi yayınlıyoruz. 

Yurtsever, devrimci, demokratik kamuoyuna! 

22.06.1989 tarihinde "tünel bulundu" gerekçesiyle Eskişehir Cezaevi'nde tam bir 
terör ve vahşetle tUm haklarımız gaspedil~i. Hala sınırsız bir keyfiyelle insanlıkdışı uy
gulamalar ttrmandırılmaktadır . 

Tünel bulunduktan sonra cezaevine asker, polis deldurularak arama adı altında tam 
biryağma ve telana girişildL Başta kitap, radyo, teyp, daktilo, ocak olmak üzeregiyecek 
elbiselerlmize, sivil çarşafiara varana kadar tUm eşyalarımız yağma edildi , el konuldu. 
Bununla yetinllmeyerek bir provokasyon için ortamı gerginleştirlp katliam girişimleri 
için ne gerekiyorsa yapıldı. Özellikle biz PKK davasında yargılanan tutukluların bu
lunduQu bölümde, "Sizde mutlaka tünel var, yerini söyleyin, yoksa biz nasıl bula
cağımızı biliriz" biçiminde dayatmalarda bulunuldu. Ve tam bir tahrikle üzerimize 
gelindi. Operasyonları yöneten subaylar ağza alınmayacak kUfUr ve hakaretlerde bu
lundular. GUvenlik adı altında alt katlar boşaltılarak üst katiara yığdırıldık, günümüzün 
yirmidört saati Işkenceye dönUşturOidü . Halen cezaevinde bu terör ve insanlıkdışı uygu
lamalar bOyUk bir keyfiyetle uygulanıyor, tırmandırılıyor . insani bazı taleplerlmlzeyetki
lilerin verdiği cevap, "Bizden 1 Ağustos Genelgesi'ni uygulamam ız istendi, biz de bunu 
yapıyoruz" oldu. 

Bizdeki uygulamalar çağdışı bir zihniyetin ürünü olan, işkence ve baskı talimatna
mesi olan " 1 Ağustos Genelgesi"nin de çok ötesindedir. Esikişehir Cezaevi bugün 
tutukluları hor ve imhaedilmesi gereken insanlar olarak gören ve bunun için ne yapılsa 
yeridir diyen bir zihniyetle ve yaklaşımla yönetiliyor. Tünel olayı bizlerden öç almak ve 
haklarımızı gaspetmek Için adeta bulunmaz "Hint kumaşı " olmuştur. Kuşkusuz sorun 
tünel sorunu deQildlr. 

Devletin biz tutuklulara karşı yaklaşımı öteden beri bilinmektedir. Cezaevlerinde 
bizlere sOrekli dayatılan politika kimllkslzleştirme, boyun eğdirme, teslim alma, değer
lere yabanetiaştırma ve ihanet ettirme politikasıdır. Bu politikanın başarısı Için yıllarca 
her türlü işkence ve beskılara başvuruldu. Cezaevlerinde yükseltilen büyük direnişler 
ve eşsiz fedakarlıklar pahasına bu politikalar Işlemez hale getirildi. Diyarbakır 1988 
Şubat Direnişi ile bu politikalar resmen yenilgiye uğratıldı ve cezaevlerinde belirgin 
kazanımlar elde edildi. Devletin çok geçmeden tutukluların insanca bir yaşam tuttur
malarına tahammülü olmadığı, hazmademediği hazırlanan ve yürOrlüOe konulmak iste
nen "1 Ağustos Genelgesi"yle belirgin otarak açığa çıktı. 

"1 Ağustos Geneigesi"nln özü, elde edilen kazanımları gaspetme, insanlıkdışı bir 
yaşam dayatma ve tutsaktan siyaset kimliklerine yabancılaştırmaydı. Genelge güçlü 
bir d ireniş karşısında uygulama zemini bulamadı. Fakat resmen geri de çekilmedi. 

Ekim (1988) eylemlilik sürecinden itibaren her fırsatta devlet, genelgeyl yaşama 
geçirmenin yollarını aradı, bunun için adeta fırsat kollar oldu. Bayrampaşa'da ve Eski
şehir 'de tünel gerekçesiyle genelgenin dayatılması ve hak gaspları bunun en bariz 
örnekleridir. Sorun tünel sorunu olsaydı, hukuki çerçevede bunun yasal işlemleri 
yapılırdı. Kaldı ki, bu Işi yapantar sorumluluktarını kabul ediyorlar. Ama sorun bu de
ğil. Genelge'ye yaşam hakkı vermek devletin bugün cezaevlerinde önüne koyduğu baş 
sorundur. 

Yurtseverler, ilericileri 

Devletin cezaevlerine yönelik politikası öç alma ve tutsakları gUçten düşürüp adeta 
yaşayan ölüler durumuna getirme ve toptumdan tam anlamıyla Izole etmektir. Bu poli
tikadan hiçbir zaman vazgeçilmedi. Altına imza attıkları insan haklarıyle ilgili sözleşme
ler hep birer aldatmacadır. Bugün devlet, insan haklannın savunuculuğunda kimseye 
laf bırakmazken , kendi cezaevlerinde insan haklarını ayaklar altında çiğniyor. işken
ceyi sorguevlerinden fabrlkalara, köylere varana dek her atanda sistemiice uygulu
yor. Eğer cezaevlerinde kısmi Iyileşmeler zaman zaman sağlandıysa, bu politikalardan 
vazgeçtlklerinden dolayı olmayıp, uygulama ortamı bulamadıklarındandır. 

Eskişehir özel Tip Cezaevi'nde bize dayatılan insanlıkdışı uygulamalara sessiz kal
mam ız düşünülemez. Kazanımtarımız, yıllarca bizlerin, ailelerimizin ve ilerici insanların 
güçiO direnişler! , eşsiz fedakarlıklar, büyük bede/ler, acı pahasına elde edilmiştir. Bu 
kadar emek, fedakarlık yüklü ve direniş temelinde elde edilen deQerler çok anlamlı ve 
bir o kadar da vazgeçilmez değerlerdir . Biz, Eskişehir Cezaevi'nde katan özgUrlük 
tutsakları olarak kimliğimizi korumak, değerlere sahip çıkmak , insantık ve çağdışı 
uygulamaları boşa çıkarmak için ne gerekiyorsa vermekten çekinmeyeceQiz. 

Tüm ilericileri , 06.07.1989 tarihinde başiattığımız Süresiz Açtık Grevine kulak ver
meye, desteklemeye ve dayanışmaya çağırıyoruz. 

Taleplerimiz tunlardır: 
1-"Siyui Tutuklık ve Savat E•irliOi" •tatü•ünün lanınma•ı, 
2- Cezaevleri tüzüOünün tutuklu ve hükümiiiler lehine de01ttirilmeei; öncelikle: 
a) 1 AOu•toe Genelgn,i'nln kaldırılmuı, 
b) TTE (Tek Tip ElbiH)'nln kaldırılmuı, 
c) Yakılan infazların kaldırılmuı ve a-b flklarına bat lı olarak verilen dl8iplin ceza

lannin kaldırlfmuı, 
d) Tutuklu ve hükümiilierin tek tek veya toplu olarak zulüm, keyflUk ve yuadıtılık 

kartı .. nda direnme hakları metru kabul edilmeli, bu hak dialplln .orutturmalarının 
dlflnda tutulup zulmUn, keyfiliOin, yaaadıt~hOın sorumlul•ı hakkında 801Ufturma 
~ılmak, dlren~ nedeniyle diaiplin cezalan verilmeel uygulamuından vazgeçilmeli, 

e) Bu SUrniz Açlik Grevi eylemi nedeniyle di8iplin cez.uı verilmeyecek ve hiçbir 
.. kilde _,.,. ltlenmoyecek, 

3- Anadiliykt (Kürtçe, Arapça vb.) konutml ve aavunma hakkının 18nınmaae, 
4- SOrgUn poiHIIuıoı ve sevk keyfiyetinden vıızgeçllmeol, 

5- Görüt Sorunu: 
a) Akrabalık •ınırı getlrilmek:8izln (belge va. engellemeler de dahil) kapalı ve açık 

görütlerde gelen tüm ziyaretçiler görütUirülmeli, 
b) Açık görütlerde bayan ztyaretçllerimizi arama yapma gerekçe•iyle soyun-

durma gibi ahlak ve innnlıkdıtı uygulamalar,dan vazgeçilrnui, 
c) Ayda bir açık görüt yaptırılma•ı ve aUrenin tam gün olması, 
d) iki haftada bir olan kapalı görOtUn haftada bir yapılması, 
e) Kapalı görüt kabinindeki telefon ve camların kaldınlmaaı, 
f) Ziyaretçiterimizin araba .orununun açık görO.te olduGu gibi kapalı görUt içinde 

yer ve uat ayarlamuı yapılarak çözümlenme.i, 
g) Bu Süresiz Açlık Grevi eylemi nedeniyle yaptiamayacak olan ıtört günlük bay· 

ram açık görOtUnUn eylem .onra•• tupit edilecek bir tarihte dört :tam gün olarak 
koQuflarda yapılmuı, 

6- Buın yasa•ma uygun biçimde yasak kitap, dergi, vb. yayınların birer ör
ne§inin verilme.i, 

7- Yerli ve yabançı demokratik kitle örgütleri ve kurulutları ile görütme, yazıtma 
vb. hakkımıZin tanınmaae, 

8- Yaul çerçevede Ulke içi ve dıtı baS~nla yazıtma -ilan, mektup vb.- hakkımı-
Zin tanınması, 

9- Mektuptatmara konan her tUrlU sınırtamanın kaldırılması, 
1 O-Cezaevleri ara•ı yazıtma yaaaOının tUmden kaldırılması, 
11- Cezaevlerinden ailelerimize, ailelerimizden bize telefonla görütme hakkının 

keyfi kısıtlama ve gerekçe getirilmeden verilme•i, 
12- Aile ve yakınlarımızın getireceOi -gönderece§i teyp, kaset, radyo, volkmen, 

ısıtıcı ve ocakların sınırlama konmaksızın içeri alınması ve ,u anda alıkonulan ların 
derhal verilmesi, 

13- Havalandırmanın tam gün olması; sabah 07.00, aktam 20.00 statU•üne 
dönUimeai, 

14- "Önlem" adı altında alt katları botaltıp Ust katları doldurma gibi keyfi uygula· 
madan vazgeçilerek alt kat koO"'Iarın tekrar yerletime açılmuı, 

15- Kat tebeke kapılarının TV kapanana kadar açık bırakılması, 
18- Kı•ımlar ve bloklararası mlsafirll§ln havalandırma sUresi boyunca serbest 

bırakılmuı, •üre ve sayı kısıtlamasının getirilmemesi, 
17- Bloklarara .. aportit-kOitUrel faaliyetlerimizin engellenmemesi; kısıtlama ve 

sınırlama getirilmek•izln dUzenlenmHi, 
18- Yiyecek-içecek sorunu: 
a) Hiçbir tekilde miktar, Çetil •ınırlamaı getirmeksizin kapalı ve açık görUtJerde 

ziyaretçilerimizin getirdili yiyeeekleri -koli ile getirilenler dahil- engeller çıka· 
nlmadan bizlere verilmesi, 

b) Kahve, çay, tütün, oratet, kakao vb. içecekler Uzerine sınırlama koymaksızın 
kapalı ve açık görüflerde -koli ile getirilen de dahil- verilmesi, 

19- yemek Sorunu: 
a) Yeme§in kalitesinin yükaeltilmni ve ç-.itıendirilmesi, 
b) iate bedellerinin arttırılması, 
c) Doktor ve tutuklu termllciiiOinin denetim ve gözetiminde yemek kontrolU hak· 

kımızın engellenmemHi ve daraltı lmaması, 
d) Mutfak kontrolünün bizim de katılacatımız tekilde dUzenlenme•i, 
20- Hasta Sorunu: 
a) Cezaevleri Türk Tabibler Birilti denetimine açık olmalı, cezaevinde görevli 

doktorlar cezaevi kurumunun denetim ve yönetim sorumlulutundan çıkarılmalı, 
b) Cezaevinde biri di' doktoru olmak Uzere iki doletorun sUrekli bulundurul· 

ması, 

c) Açıldıtından bu yana reviri olmayan bu ceazevinde huta tutuklu ve hUkUmlü· 
leri n yatırılacaOı, doktor nezaretinde sOrekli kontrol, bakım ve tedavilerinin yapılacıtOı 
bir revirin açılm1181, 

d) H•tanelere Hvkin htılandırılmuı, orada yeterli bakam ve tedavinin yapılması 
ve hatalara uygun bir yer verllmni, 

e) Hataneye yalınlaniann kantin, gazete vb. ihtiyaçlannın kartilanması yolunda 
konulan keyfi engeliemelerin kaldırılmaaı, 

1) Hutanede zincir takılmamuı ve "gUvenlik" adı altında yapılan her türlü inaani 
olmayan muameleden vazgeçllme8i, 

g) ilaç muratlarının idarec:e karttlanmuı, 
h) Diyetlilere, arkad.qlarından ve kaldıkları ko§u,ıardan ayırmaksızın dlyet çı· 

karılmuı, 

21- Ping-pong mualarının verilme•i, 
22- Yeter•iz olan baHanlye, nevre~;im, çarpf, yastık kılıtı, tabak, katık vb. gibi 

ihtiyaçlarımızın kartılanmuı, 

23- Deterjan, sabun vb. temizlik malzemelerinin yeterli miktarda ve düzenli 
araliklarla verllme8i, 

24- SoOuk, sıcak .u ve banyo sorununun çözümlenme.i, 
25- Kolonya, kOçilk maka, tutkal, ciit malzemui vb. gibi ihtiyaçlanmızın kar

fllanmaı, 
26- Batta cezaevterinde denenen, ..01•0• zararlı ve kullanı .. ız oldUOu bilinen 

sOnger yatakların bizlere verllmemfti, 
27-22 Haziran'da yapılan operuyonlarda el konulan tüm 8fyalarımızın geri veril· 

mesi, tahrip edilen-kaybolan 8fY•Iarın bedellerinin ödenmni ve bu operaeyanlarda 
bizlere verilen zararın sorumlulart hakkında aorutturma açılma .. , 

21-- Her ko0Ufl bir renkli televizyonun verllme.i. 

SOrMiz Açlık Grevi içinde bulunan arkadlflanmız: 

1-ŞOkrU GOktlf, 2-HOsn(l Altun, 3-Fuaı Kav, 4-Faruk Altun, 5-Kemal Aktaş, 6-Şamll Batmaı, 7·Yu&uf Onat, 8-Me~n Uluca, 9-Muatafa 
SarıKaya, 10-Mahmul Dora, 11-Celal Salgut,12-All Poynz, 13-Hılzullah Korkut, 14-All Oruç, 15-Hnan Ozan, 16-Salt ÜçiU, 17-Kazım 
Kılıç. 18-Hacı Bayram KızartıQ, 19-Hamlll Yıldırım, 20·H!Isan Şerik, 21-Matin Aslan, 22-Aiaattin Akli$, 23-Nasim Kılıç, 24-Zekl Yılmu, 
25-Efkan Uzun, 28-Seferl Yılmaz, 27-Mehdl Aslan, 28-lrfan Babaoğlu, 29-Cabbar Gezici. 30-HOaeyjn Eroğlu, 31-Hamlt Kandal, 32-
Salih Kublt, 33-Medenl GOrgen, 34-Ahrnet Çapan, 35-Mehmet Ayçiçek., 36-Seytettin Aluş, 37-Beklr Meriç, 38-M.Ihmet Ooluk, 39-
Recep Nur Cengiz, ~Al Aktoy, 41-YuBUI Korkmaz, 42- Muharrem Karabulut,43-Mehmeı Yalçınkaya, 44-Haco llhan, 45-Mehrnet 
TOren, 48-Multafıı Geıgör, 47·HUseyln Ayıemur, 48-Erdo91n ~mez, 49-Ahmet Yavuz, S()..Kenan Şen, 51-ithaml Adıyaman, 52-
Y~maz Yıldınm, 53-MOmln AQcaUya, 54-Ahmet Cerenbell, 55-Mehmet Doymaz {bOyOk), 56-HO~n ~IZ. 57·Dervis ~ik. 58-

Cuma Karaçab, 59-Yasin Bulut, 60-A. Kerim lur, 61-All HOseylnoğlu, 62-Cevdel inak, 63-ismail Sezgl, 64-Ahmet Yılmazer, 
65-Mustafa Çelik, 66-AII kastalmış, 87-HUseyln Acar, 68-Hikmet Fidan, 69-Abuzer Aslan, !0-A..Selam Apeydm, 71-Mehmeı Doymaz 
{kOçOk), 72-Hallllbrahim Akan, 73-~mer Aslan, 74·Sinan $anda, 75-Mehdl Gökçen, 76-lbrahim Malgir, n-Beşir Göze, 78-Hamza 
Karakuş, 79-A.Rahman Solmaz, 80-lamall Klno, 81·Şehmuz Tay, B2·Hasan Uçmaz, 83-Mustaıa Güneş, 84-.Sabri ı,!k , 85-Mahme\ 
Akba$, 86-Killm Ateş, 87-Rıza Bllgiç, 88-Hatip Oluk, 89-Salman Oroe, 9()..Ftıvzi Yllfıtem, 91-Remzl Kaya. 92-lbrahim ı nak , 93-$0kr0 
Binici, 94-Mehmet AH Yılmaz, ~HaYli Adıbel l, 96-Mahmut Barık , 97-Basrl Çelik, 98-Recep ZeytiOO, 99-Hamza Blndal. 100-Nevzat 
Fidan, 101-HO_seyin Temel, 102-l&kan Açıkça, 103-Mihrall Yılmaz, 104-Do!)an Kıhçkaya. 105-Mustata Gökmen, 106-Faruk özdemir, 
107-Seyfeltin ınalkaç , 108-Mahmet Şah Sürek, 109-Gallp ~Ul 
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( SerxwebQn Aj:ustos 1989/ Özel S.ıyı14 Sayfa 3) 

1989 zindan direniş şehitlerimiz Mehmet YALÇINKAYA 
ve Hüseyin Hüsnü EROGLU yoldaşlar, zafere yürürnede 

gerçek güç ve ilham kaynağ1m1zdu! 
iki zindan direnişçisi yoldaşımı

u daha baQımsızhk yolunda şehit 
verdik. Partimiz PKK'nin şehitler 

zincirine iki yeni altın halka daha 
eklendi. Koşullar ne kadar zor, a
mansız ve olanaksız olursa olsun, 
hiçbir koşulda ulusal ve sınıfaal 

onuru çi!}netmemeyi, bu kutsal 
toplumsal deQeri her şeyin Ostünde 
tutarak ona halet getirmemeyi, bu 
u(jurda sonuna kadar savaşmayı 
ve mertli!}i başlıca şiar edinmiş 

olan Mehmet YALÇINKAYA ve H. 
Hüsnü EROÖıLU yoldaşlar; Parti
mlzin gerçekleştirdiği '89 Devrim
ci Atılımı karşısında tarihinin en 
büyük bozgununa uğrayan ve bu 
bozgunun acısını veintikarrıJı:ıı ken
disini daha güçiO hissenıoı bir 
cepheden, zindanlardaki tutsak 
yoldaşlarımızdan almak Isteyen 
faşist-sömürgeci rejimin bu amaç
la başlattığı alçakça saldırıda , açlık 

grevi eyleminin 30. günündaykan 
yi!}itçe direnerek ve devrimci onu
ru koruyarak şehit düştüler. 

Ama. faşist-sömOrgecl rejim bu 
karşı-devrimci amacına ulaşmadı

O• gibi, tutsak yoldaşlarımızın , di
!}er ilerici, devrimci tutsaklarla 
ittifak halinde Türkiye ve KOrdis
tan'daki bütün zindanlarda yük
setnikieri kararlı , azimli , bilinçli ve 
örgOtiO büyük direnişleri ve esas 
olarak da bu iki tutsak yoidaşımızın 
şeh i t dOşüşleri karşısında , ulus-· 
lararası kamuoyundan da büyOk o
randa tecrit olarak ve yoğun kamu
oyu baskısına maruz kalarak ağır 
bir yenilgiyi de bu cepheele almak
tan kurtulamadı. Sonuçta tutsakla
rın eylem gerekçesi olarak Ileri 
sürdOkleri taleplerin tümOnO de 
kabul etmek ve uygulamaya koy
duğu tOzOk hükümlerini değiştire
rek " 1 Ağustos Genelgesi" olarak 
adlandırılan genelgeyi bir ba
kıma yürOrlükten kaldırmak zorun
da kaldı . Direniş sonrası ortaya 
çıkan sonuç, faşist-rejim açısından 
a!}ır bir siyasal yenilgi , devrimcl
demokrat gOçler ve KUrdistan ulu
sat kurtuluş mücadelesi açısından 
ise kazanılmış siyasal bir zaferdir . 

'89 Zindan Direnişi, faşist-sö

mOrgeci rejimin intikam almak 
amacıyla başlattığı saldırıya bir 
cevap olarak ortaya çıkan bir 
direniş olsa da, yarattığı siyasal 
sonuçlar bakımından bir savunma 
d irenişi olmanın çok çok ilerlslnde, 
etkisi Türkiye ve KOrdlstan'ı da 
aşan ve uluslararası boyutlar kaza
nan görkemli bir eylem olmuştur . 

KUrdistan'da yunsever halkımızı 

derinden etkileyip onun sömOrge
cillğe duyduQu ulusal öfkesini da
ha da kabartır ve savaşa katılımını 
daha da hızlandınrken , Türkiye'de 
de bütün ilerici, devrimcı ve de
mokrat çevrelerı harekete geçir
miş, onları kitle eylemlerine ve 
çeşitli protesto gösterllerine sürük
lemiştir. Uluslararası alanda ise, 
işlediği insanlık suçlarına kılıf giy
diramediği için TC'yi en geniş 

kesimlerden, insan hakları kuruluş
larından; özeesi bir bOtOn ola
rak, emperyalist ve faşist bir avuç 
destekçisi dışında tüm dOnya ka
muoyundan Iyice teşhir ve tecrit 
etmiştir. Açıktır ki, devrim davası 
u!}runa, militanca savaştıkları için 
alınıp zindanlara doldurulan dev
rimci tutsaklar açısından zindan 
mocadelesi sadece yaşam koşul
larını iyileştirmaya ve bazı ekono
mik demokratik haklar kazanmaya 
yönelik bir mOcadele olamaz. Buraları 
ancak gün doldurulan birer alan 
olarak deQil, bilakis ulusal ve sınıf
sal mücadelenin en acımasızca ve 
en dolaysız sOrdOrOidO!}ü alanlar 
otarak kabul eder ve buralarda 
düşmanın her 1Urlü teslimiyet, iha
net ve siyasi bakımdan kişiliksiz
leştirme politikasına, devrimci di
reniş politikası lle karşılık vererek 
buraları devrimin birer kaleleri 
durumuna getirmeyi hedeflerler. 
PKK'nin zindan pratiQI bu devrimci 
politikanın hayata geçirilmesinin 
tarihidir. Temelleri Diyarbakır Zin
dan ı nda büyük önderlerimiz Maz
lum OOGAN, M. H•Jfl DUAMUŞ 
ve Kem•l PiR yoldaşlar tarafından 
at ılan bu direniş politikası , 12 Eylül 
rejiminin iktidara gelişinden bu 
yanaonlarcayoldaşın kahramanca 
şahadetleri, binlerce yoldaşımızın 
cansiperane direnişleri lle ete
kemiQe bürünerek bugünkü yet
kinliğine ulaşmış ve devrım tarihi
mizdeki gerçek ve anlamlı yerini 
almıştır. '89 Zindan Diren i şi , ulusal 
kurtuluş savaşımız.ın TC'nin tüm 
özel savaş metodlarını yenilgiye 
uğratacak kadar gelişip güçlendiği 
bir dönemde onu, zindan cephe
sinden takviye ederek kazanımla
rını daha da pekiştirmiş ve devrım 
soracini daha da hızlandırmıştır. 

Açık ki, bu sonucun ortaya 
çıkmasında kendi canlarını bu 
direnişe katık ederek abideleşen 
Mehmet YALÇINKAYA ve H. Hüs
nü EAOGLU yoldaşların payı belir
leyici önemdedir. 

Mehmet yoldaş, büyük bir enternasyonalist 
ve onurlu yaşamın bayraktarıydı 

Biz.bu_...,.;ı.90!1UÇ1arıbukada" 
görkemli olan ve zafer olarak nite
lendirilen bOyük direnişin gerçek 
sahipleri ve kahramanlarından bi
risi olan Mehmet YALÇINKAYA 
yoldaşın kişili!}i, devrimci yaşamı 
ve mOcadeleslni anlatmaya çahşa
cağıL Kuşkusuz bu kolay oımaya
cakbr. Zira, kendisini devrim gibi 
soylu bir davaya katık edenlerin 
azametini kavrayıp ifade edebil
mek, onların derinli!}ini anlamak ve 
anlatmak Imkansızdır. Ne kadar 
tanısan ız da, ne kadar birlikte sava
şıp, dOşmana karşı dışarda, zin
danda omuz omuza direnseniz de, 
anlatacaQınız şeyler O'nu tam Ifade 
etmekte kifayetsiz kalacaktır. Bu 
açıdan anlatacaklarımız Mehmet 
yoldaşı sizlere yeterince tanıtmasa 
da, örnek bir kişi ve devrimci 

oldugunu ve mücadelemlzde on
dan öQreneceğimiz çok şeyin bu
lunduğunu onaya koyabllecektlr. 

Mehmet YALÇINKAYA yoldaş 
Urfa'ya ba!}lı Halfeti Ilçesinin eski 
Ismi ile Tıhse, yeniismiyle FıstıközO 
köyünde 1961 tarihinde dünyaya 
geldi. Ailesi geçimini fıstıkçılıkla 

sa!}layan orta halli bir köyiO aile
slydl. Metvnet YALÇINKAYA yol
daşın en önemli ve anlamlı özellik
ıerinden biri, o yörede TOrk olan 
küçük bir azınlık topıuıuoa mensup 
olmasıdır. TC'nin ayrılıOı ve dOş
manlığı körükleyen, bOtUnüyle ırk
çı-şoven politikasına karşın, bu 
küçOk topluluk, KUrt halkıyla kader 
birliği Içinde olmuş ve daha baş~ 
langıcından Itibaren KUrdistan ulu
sal kurtuluş mücadelesine sempati 
lle bakarak bu mücadeleyi destek-

Mehmet YALÇINKAYA 

lemlştir. Mehmet yoldaşın çocuk
luğu bu köyde daha çok kendi fıstık 
bahçelerinde çalışmayla geçti. Ço
cukluktan başlayarak üretimle ilgi
lenmesl O'na daha küçükkan e
mekçi bir karakter kazandırmıştı. 
Çocuklu!}unun geçtlOi bu ortam 
daha sonraki süreçte devrim saf
Ianna katılmasında önemli bir yere 
sahiptir. Ortam bu yapısıyla de
mokrat klşll iQin gelişmesine açık 

bir yapı arzedlyordu. 
Kişlli!}l böylesi bir toplumsal 

ortamda mayalanan Mehmet yol
daş, ilkokulu kendi köyOnda oku
duktan sonra, tahsilini sOrdür
rnek için Antep'e gitti. Ortaokul ve 
liseyi burada akrabalarının yanın
da okudu. Başarılı bir öğrenciydi. 
Mehmet yoldaşın öğrencili§i 12 
Mart askeri faşi st darbesi sonra
sında, sol hareketlerin tekrar topar
lanmaya ve özelllkle de ö!}renci 
gençlik arasında taraftar kazan
maya çalıştıkları '74 sonrası yıllara 
rastlar. Bu yıllarda Antep, bütünsol 
grupların etkinlik sağlamaya yo
ğun çaba harcadıkları hareketli bir 
siyasal merkez durumundadır. Bu 
ortam Mehmet yoldaşın emekçi ve 
demokrat yapısıyla birleşince, üze
rinde çok derin etkiler bıraktı . 
Siyasal saflaşmada ezilenlerin ve 
sömürUienlerln tarafını tuttu. Bu 
tarafı tutmasında o sıralar henüz 
yeni yeni tanıştıOı ve kavramaya 
çalıştığı devrımcı teorinin etkisi 
çok belirgindlr. Denebilir ki, lise 
dönemı Mehmet yoldaş için yoğun 
bir araştırma Inceleme ve mai'ksist
leninist ideolojiyi kavrama dönemi 
olmuştur. O yıllar yakın çevresi 
daha çok bazı reformisi örgütlerin 
etkisi altında kalarak kolay bir 
soıculuQa sarılmışlardı. Kendisi de 
başlangıçta bu yakın çevresinin 
etkisiyle bu tur solculuk içerisine 
girmişse de, bu solculuQun sahte
ll!}ini kısa sürede anlamış ve gere
ken devrimci tavrı takınarak Par
tlmiz saflanndaki onurlu yerini 
almıştır . Zira O, sOrekli araştıran , 

okuyan ve tartışan biridir. Bu Oston 
meziyetlerl sayesindedir ki, çok 
geçmeden TOrkiye ve Kürdistan 
devrimlerinin özgün yanlarını, bir
birteriyle oıar:ı kaçınılmaz bağlantı
larını proleter enternasyonalist ba
kış açısıyla kavrayarak sosyal şo
venizmın, reformizmin ve her türlü 
oportOnlzmln amansız bir dOşmanı 
olur ve devrimci maskeli bu burju
valı!}ı kökiO bir biçimde mahkum 
eder. 

Onun daha bıyı!}ı terlememiş 
bir öOrencl Iken Markslzm-Leni
nlzmi bu denli incelemesi, devrimci 
teoriyi bu denli derinden kavra
maya bOyük tszen göstermesi, 
O'nun daha ozaman "devrimci teori 

olmadan devrimci eylem olmaz" 
temel ilkesini ne kadar özümse
diğini ve bilincine kazıdıOını göste
rır . Bu özel\i!}i aynı zamanda O'nu. 
blUmsel düşünebiien. her tUrlU 
önyargı ve mezhepçi sapiantıiar
dan arınmış olgun bir yapıya da 
kavuşturmuştu . Bu durumu O'nun 
devrime ne kadar içten ve öziO 
katıldıQını ortaya koymaktadır. Zi
ra, şovenizm in, sosyal şovenizmın. 
her turden sapkınlığın soliçinde ve 
so\culuk, devrimcilik adına tozu 
dumana kattı!}ı, devrimciiiQe hala 
Kemalizmin damgasını vurduOu, 
özelllkle Kürt halkının Türkiye'den 
ayrılarak kendi ba(jımsız devleti
ni kurma hakkının şovence Inkar 
edlldiQI , bu hakkın daha çok "ulu
sal-kOitOrel özerklik" derekesine 
dOşOrOidü(iO koyu bir gericilik 
ortamında, çevresine örülen bu 
örümcek a(iını parçalayarak KUr
distan sorununun birdevrım sorunu 
oldu!) unu ve kendi kaderini kendi
sinin tayin etmesinin en iyi kendi 
baı)ımsız devletini kurmakla ger
çekleşece{jini haykırması. başka 

tOriO açıklanamaz. 

Parti Hareketimizia tanışerak 

KOrdiatan devrim ideolojisini kav
raması ondaki genel birikimte bir
leşince Mehmet yoldaş kısa sOr ed e 
yetkin bir devrimci kadro haline 
geldi. Parti Hareketimiıle tanışma
sı 1977-78 yıllarına rastlar. Bu 
yıllardasaflarımıza henUzyeni katı
lan bir sempatizandır . Ancak dev
rimci bilinci ve çalışkaniiğı ile kısa 
sürede sıyrılarak gelecek vaad 
eden bir devrimci olarak kendini 
kanıtlar . Va kısa süren bir sempati
zanlık evresinden geçtikten sonra 
memleketi olan Halfeti'ye geri 
dönerek bu alanda pratik-örgOlsel 
çalışmalara katılır ve sorumluluk 
yüklenir. Bu alanda gençliği dev
rimci temelde e!}itip örgOtleye
cektır . Halfeti'nin köylerinde genç
liğin yoğun olarak Parti saflarına 
kazanılması , eğitilmesi ve örgüt
tendirilmelerinde Mehmet yoldaşın 
payı bOyüktOr. Sosyal şovenizme 
karşı ideolojik mücadelede Oston 
başarı sa!)lar, alanda gOçll.l teorik 
birikimiyle bu mücadelenin başını 
çeker. O'nun olgun, serlnkanh, 
iknacı ve&Oiticiözelliklerl, devrimci 
kararlılıQı, Parti ve halk değerlerıne 
sadakalle ba!}lılığı, ve devrime 
katılımdaki öziOiü!}O onu yörede 
aranan, sevilen, sayılan ve sözü 
dinlenan bir devrimci önder haline 
getirir. O'nun da bOtün yaşamı, 

çabası bu ilgiye layık olma doQrul
tusunda olmuştur. 

Halfeti alanında deşifre olarak 
aranır duruma dOşmesl sıkıyöne
tlmin baskılarını yoğuniaştırması
na yol açınca , Halfeti'deki görevln-

den alınarak 1980 yılı Içerisinde 
Birecik sorumluluğuna getirilir. 
Sömürgeci rejim her geçen gün 
baskısını ve saldırısını yo(iun
laştırmaktadır. Geniş çaplı operas
yonlar, tutuklamalar ve yer yer 
katilam lar gündemdedlr. Bu yönlü 
baskılar Mehmet yoldaşın ailesi 
üzerinde de uygulanır . Bütün bu 
saldırılar O'na geri adım attıramaz, 

bilakis daha da atak hareket etme
sine yol açar. Mehmet yoldaş bu 
koşullarda bile sömOrgeclll!}e güç
lü darbeler vuracak eylemler plan
lamaktan geri durmaz, polise, ajan
Iara ve muhbirlere yönelik birçok 
eylemi planiayarak gerçekleştirir. 

Aktif mücadele ve savaş içinde 
olan her devrimci mllltanın başına 
gelebilece!}i gibi Mehmet yoldaş 
da yapılan bir operasyon sonucu 
sömürgecilere tutsak düşer. Sor
guda yoğun işkencelere maruz 
kalır, ulusal ve sınıfsal onuru. 
devrimci kişiliği ayaklar altında 

çignenmek istenir. Ama O bUtOn 
işkencelere karşı onurunu korur . 
Onuru ve kişili!}i koruma mOca
delesi daha o anda, tutsak düştüğü 
andan başlamıştır. Mehmet yoldaş 
bunun bilincindedir . 

Diyebiliriz ki, Mehmet yoldaşın 
esas devrimci yaşamı zindanda 
geçmiştir. O'nun zindan yaşamı 9 
yıllık bir direnlştır. Çok genç yaşta 
ve devrime önemli hizmetlerde 
bulunacakkan tutsak düşmesi 
elbette bir talihsizliktir . Ama ona 
göre mücadele her yerde mücade
leydi. Gerçi bütün yoldaştar gibi 
O da dışarda savaşmayı zindanda 
direnmeye her zaman yeğlerdi, 

fakat bir kez tutsak dOşmüştü; o 
zaman kendisine düşen görev. 
ulusal ve sınıfsal mücadeleyi bura
da da sürdürmekti. Zindan yaşamı 
Diyarbakır'da, direnişin her daim 
merkezi olmuş olan 35. ko§uşta 
geçti. Karşı-devrim i n zindanda şa
ha kalktıQı. teslimiyet ve ihaneti 
dayatarak Partimizi burada tüm
den tasfiye etmek istedi{li vahşet 
döneminde, eskiden devrimci, hat
ta lider geçinen ço!}u insan tama
men soysuzlaşıp sömOrgeci cellat
lara uşaklık etmeyi kurtuluş beller 
ve ihanet bataklı{lına giden kaygan 
yolda hız denemesi yaparken. 
Mehmet yoldaş başını Mazlum, 
Hayri ve Kem•l'in çektiği direnişçi 
yoldaşları ile birlikte, direnişin 

rampatı yolunda zafere gitmek için 
kararlı adımlarla yUrOyordu. Faşist 
sömOrgeciliğin dayattığı itiraf ve 
ihanet uygulamasına, mahkeme 
kOrsUsünden Partimizi ve onun 
önderliQindeki KUrdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesini savunarak, 
böylesine soylu bir mücadele için
de yer almasının kendisi Için en 
büyük onur olduğunu haykırarak 
karşılık verdi. Birecik ve Halfeti 
gruplarında siyasi savunma yapa
rak di(jer bazı yoldaşlarıyla birlikte 
en zor koşullarda bu grup dava
larının siyasi yOkOnO omuzladı. 

Mahkemenin ve cellatların "idam" 
tehditleri onda en ufak bir kararsız
lık belirtisi yaratmadı , en ufak bir 
yılgınlık veya zayıflığa sOrükleye
medi O'nu. Baştan sona direniş
Ierin içindeydi , "ÖilJm alacaksa 
onurlusundan olmali, devrim yolun 
da olmalı" derdi her zaman. Yoldaş
ları onda eşsiz sevgi ve sıcaklık bu
lurlardı. Kendisini siyasi yönden 
eğltme, geliştirme çalışmalarına 

zindanda da devam etti; sürekli 
okur, araştırır ve tartışırdı. Bu 
şekilde yoldaşlanna da destek 
olurdu. 
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Kendisine, "Sen Türksün, Kilrt 
de~ilsin, BaDımsız KUrdistan dev
letinin kurulmasi seni ne ilgilendi
rlr" diyen bir cezaevi yetkillslne, 

"Bir halkm özgürlük mücadalesini 
desteklemek ve ona bizzat katıl
mal< için mutlaka o halktan biri 
olmak gerekmez, bunun için insan 
olmak yeterlidir" cevabını vermişti . 

Bu O'ndaki enternasyonalist ruhun 
ve kavrayışı n ne kadar derın oldu
ğunu ortaya koyuyor. KUrdistan 
devrimine katılışını şöyle Izah et
mişti : "Ben her şeyden öncfJ bir 
Kürdistanlıy1m , bu ülkede doDup 
büyüdüm, Kürdistan benim de 
vatanımdır. Bu bakımdan Kürdis
tan ba~1msızlık ve özgürlük müca 
delesinde yer alıp savaşmak benim 
Için bir yurtseverlik görevidir. öte 
yandan marksist-leninist ideolojiyi 
benimseyen biri olarak enternas
yonalist olmak zorundayım. Orta
doDu 'da bir enternasyonalistin 6nü
ne koyacagı en büyük devrimci g6-
rev, emperyalizmi ve onun deste
Qindeki gericili§i bölgeden s61<üp 
almaktır. Bunun yolu da Kürdis
tan devriminin zaferinden geçiyor. 
Bu aç1dan benim Kürdistan devri
mine katJ/ış1m yurtseverlik/e enter
nasyonalizmin uyumlu bir birligini 
ifade ediyor. " Gerçekten de yaptıQ ı 

bu tahlil. Mehmet yoldaşın kendi 
gerçekl i ğ in i en yalın bir biçimde 
yan sıtıyor . O'nu daha başka türlü 
ı zah etmek mümkün değild i r . 

Mahkemede kendisinin bir PKK 
sempatizanı oldugunu açıklaya

rak . sömürge bir halkın özgürlüQO 
için savaşmanın suç olmşdıQını, 

yerden göğe kadar haklı olan bir 
mücadeleyi suç saymaya ve onu 
yargılay ı p mahkum etmeye hiçbir 
hukuk sisteminin güç getiremeye
ceğını ve buna kudreti olmadığın ı 

usıone basa basa vurgulayıp , bila
k ıs . eğer tarih karşısında bir suçlu 
aran ıyorsa -kı aran ıyor- bu suç
lunun, Kürdistan halk ı üzerinde 
asırlardan berı sömürgeci imha 
siyaseti uygulayan Türk Devletin 
den başkası olmadığın ı , asıl onun 
tarih karşısında hesap vermek 
zorunda oldugunu cesurca hay
kırmış , son sözü sorulduğunda Ise, 
"Mahl<emenizin vereceği kararın 

benim için hiçbir degeri yoktur. 
Mücade/em sürecektir. Tarih in 
PKK ve do/ay1s1y/a benim hakkım
da verecegi karartn baraat olaca
~ından en ufak bir kuşku duymuyo
rum" demiştir. Ve mahkemenin 
hakkında vermiş olduğu "Idam" 
kararını diQer yoldaşlarıyle birlikte, 

Zindan şahidimiz Hüseyin 

nU EROÔLU yoldaş 1958'de Dersim'in 
POIUmür kazasının Haculu köyOnda 
doğdu . Ancak babasının memu
riyatı nedeniyle küçük yaştaykan 
yerleştlkleri Dersim merkezinde 

"Kahrolsun Sömürge<::ilik, Y8fHin 
BaQımsızlık", "Bijf PKK, BijT APO" 
sloganları ile karşılamıştır . 

Mehmet yoldaş gerekti~inde 

ölmesini b i ld i ği lt.adar yaşama, 

ama insanca ve özgürce yaşama 
da del icesine tutkundu. Sık sık 

açlık grevi yaptıkları iç in kaygısını 
dile getiren ve niye kendinize bu 
kadar eziyet ediyorsunuz diyen 
kardeşine yazdığ ı bir mektubunda, 
"As/mda biz de bu ezlyeti çekmek 
istemiyoruz. Ama, baskı ve zulme 
karşı başka si/ah1mız da yok. Tek 
sermayemiz camm1z, başka silah 
lartmız olsaydı kuşkusuz bu eziyeti 
çekmez, onlarla S8118Şifdlk. Du
rumumuzu kavradıkça bize hak 
verece~ine inamyorum" diye yaz
mıştı. Zindan mücadelesinin ger
çeğini bundan daha çarpıcı yan
sıtmak mümkün değildir . 

Hakkındaki idam kararının "As
keri Yargıtay"ca onaylanmasından 
sonra kendisini infaza hazırlıyor

du. Diyarbakır'dan ayrılmadan ön
ce yazdığı bir mektupta yoldaşları
na veda etmişti . Mektubunda, 
"Idam sehpasma giderken dizle
rim kaNiyen titremeyecek. slogan
larımızJ hayk1ra haykıra karariica 
yürüyecegim sehpaya, eel/adın 

yüzüne tükürerek, siz yoldaşlarıma 
ve Başkanımız APO'ya layık bir 
şekilde noktalayaca~ım yaşamımı " 

diye yazıyordu . D iyarbakır'dan 1986 
sonlarında Aydın Cezaevine sür
gün edildi, daha sonra bir tünel 
kazma olayı bahane ed ilerek ora
dan da Eskişehir Cezaevine götü
rüldü . Son olarak Eskişehir Cezae
vinden geri Aydın'a sOrgün edilin
eeye kadar mücadelesini burada 
sürdürdü . O, kendisini daha çok 
idam sehpasına çı kmaya hazırla

mıştı , bu nedenle faş ist rej imin 
kend ilerini elinde rehin tutarak , 
"PKK'nin elimizde adamları var, 
rahat durmasalar onları asarız" 

tehditlerine gülüp geçerdi. Ama 
faşist cellatlar O'nu Idam sehpasına 
çıkarma cesaretini dahi göstereme· 
diler, ölüm yolculuğuna çıkmış 

olduğu bir anda h u n harca saldıra
rak katietmeyi çıkarlarına daha 
uygun buldular. Ve Mehmet yoldaş 
gözü dönmüş faşist sömürgeci 
rejimin tüm devrimci tutsaklara 
karşı giriştiği toplu katl iam saldırı
sında şehit düştü . O, ölüm olacak
sa onurlusundan olsun derdi . Evet, 
biçimi nasıl olursa olsun fark etmez

di. Böylece O bu arzusona kavuş
muş oldu. Onurlu bir ölümle yaşa
mını noktalayarak öiOmsüzleşti. 

büyüdü. Allesi yedi çocuklu orta 
ham bir aileydi. H Useyin yoldaş ilk, 
orta ve lise öğrenimini Dersim'de 
tamamladı. Çocukluğu sakin, kendi 
halinde bir yaşam içinde geçti. 

Hüseyin yoldaşın siyasetle tanı ş-
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ması , ulusal kurtuluşçu ideolojinin 
Dersim'e girdiği döneme rastlar. 
Ulusal kurtuluşçu hareketimizin 
Dersim'e ilk girdiği dönemlerden 
başlayarak ona sempati duymaya 
başlar . Bu dönemde HO.yin yol
daş lise birincı sınıfta okumaktadır. 

Süreç içinde ulusal kurtuluşçu 

ideoloji ile bütünleşerek bu ideolo
jinin savunuculu!}unu yapmaya 
başlar . Kısa zamanda atılım kayde
derek okul ve gençlik sorumlulu!}u 
görevini üstlenir. Gerek okul ö!}
rencisi gençll!}i ve gerekse dışarı
daki gençlik kesimlerinin ulusal 
kurtuluşçu safiara kazandırılması 
için aktif çaba harcar, propaganda 
yapar ve birçok genci ulusal kurtu
luşçu safiara çeker. içinden geçti!}i 
süreç ve yaşadığ ı olaylar, O'nu 
ulusal kurtuluş mücadelemizde 
daha da aktifleştirir. Devrime, hal
ka ve Partlye karşı sorumluluk 
taşıyarak, Dersim alanında ulusal 
kurtuluşçu çizginin halklaştırılması 
için devrımcı olmayan çizgilerle 
mücadele eder. 

Hüseyin yoldaş , Kemalizmin 
Dersim 'de yaratmaya çalıştığı kişi

l iğ i, kendi yaşam pratiğiyle mah
kum etmek için yo!}un çaba sarfe
den bir militand ı. Partimiz önderli
ğinde geliştirilen ulusal kurtuluş 

mücadelemlzde kendisini yetkinleş
tiren Hüseyin yoldaş, bir süre 
Dersim alanında mücadele yürüt
tükten sonra, Kürdistan'ın değişik 
alanlarındaki çalışmalara da katı
lır. 

Hüseyin yoldaş, Partimizin yurt
dışına ç ıkan ilk militanları arasında 
yer alır. Bu dönemde Kemal PiR ve 
Delil DOÖAN yoldaşlarla birlikte 
Filistin sahasına giderek, askeri ve 
siyasi e!}lt lmini geliştirir . Tekrar 
Kürdistan'a dönen Hüyey1n yoldaş , 

Dersim alanındaki mücadeleye 
katılarak önemı ı düzeyde sorumlu
luklar üstlen ir . Aldığı eğitim sonucu 
daha da başarılı çalışma yürütür. 
Parti talimatlarını yetkince uygular. 
Dersim-Bingöl gruplarının yurtd ı 

şına çıkarılmalarında önemli gö
revler başarır . Yurtdışına çıkarıl 

ması gereken kadroları dışarı çı

kardıktan sonra, kendisi de gru
buyle birlikte geri çekilecekti. Bu 
sürede sorumluluğundak i grupla 
düşman gOçler arasında onlarca 
çat ışma meydana gelir. Bu ça
tışmalarda başarıyla savaşan 

Hüseyin yoldaş , Dersim halkının 

büyük sempatisini kazanır . Çeşitli 

yetersizilkiere düşse de Partiyi 
yıpratıcı anlayış ve pratiklere karşı 
amansızca milcadele eder. Hüse-
yin yoldaş, grup yoldaşlarıyla bir
likte, Partimizin geri çekilme 
taktiği gereği yurtdışına ç ı kma 

hazırlığı içindeyken, faşistordunun 
bir operasyonu sonucu Analatma 
mevkiinde düşman güçlerine esir 
düşer. Es irliğinin ilk günlerinde 
belli zayıflıklar içerisine girer, an
cak kendisiyle birlikte yakalanan 
yoldaşlarına yüklenmek istenen 
tüm olayları kendi üzerine alarak 
onları kurtarır . Sorgulama döne
minden sonra, Elazığ 3 Nolu Askeri 
Cezaevi'ne götürUIOr. Hüseyin yol · 
daş, burada sorgulamada göster
diği zaafları terkederek , direnişten 
yana tavır geliştirir . Bu dönemden 
başlayan dlrenlşçiliğini, şehit düş

tüğü ana kadar sürdürecektir. Bir 
süre Elazığ 'da tutuklu bulunan 
Hüseyin yoldaş, daha sonra aynı 
cezaevinde kalan bazı ihanetçilerio 
itiraflan sonucu Diyarbakır zlnda
nına sevkedlllr. Diyarbakır'da da 
tüm işkence ve beskılara rağmen 
direnişçill!}l seçer ve Mazlumların, 

Hayrilerin ve KemaiJerin takipçisi 
olur.Buradan da bir grup yoldaşıy
la birlikte Eskişehir Özel Tip Cezae
vi'ne sOrgUn edilir. 

Diğer direnişlerde olduğu gibi, 
son açlık grevi direnişinde de yer 
alan Hüseyin Hüsnü EAOÖLU yol
daş, direnişin 35. gününde Aydın 

Cezaevi'ne nakledilen yoldaşları 

arasında bulunuyordu. Aydın'da 

girişilen barbar ve faşist saldırı 

sonucu Mehmet YALÇINKAYA 
yoldaşla birlikte şehit düşer . 

Mehmet ve Hüseyin yoldaşlar 
KUrdistan devrimi yolunda verdi
ğimiz ilk şehitlerimiz olmadıkları 

gibi, son şehitlerimiz de olmaya
cakiard ı r . Onlar Mazlum, Hayri ve 
Kemal yoldaşlardan aldıklan dire
niş bayra!}ını layıkıyle taşıyarak , 

yere düşürmeden geride kalan 
yoldaşlara teslim ettiler. Onların 

onurta taşıdıkları ve ölümlerine 
gerekçe yaptıkları direniş bayra!)ı 
bugon zindan burçlarında KOrdls
tan ' ın dört bir yanında dalgaia
nıyor . Fiziki olarak aramızdan ayrıl-

Sayfa 4) 

mış olsalar da manevi komutan
larımız olarak yüreğimizde ve vic
danımızda sonsuza dek yaşaya
caklardır. Mehmet ve Hüseyin 
yoldaşların uğruna değerli can
larını seve seve feda ettikleri ve 
onun için koşullar ne olursa olsun 
hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık

ları davaların ın bOyOkiO!}ü ve tarihi 
haklılığı daha şimd iden onları tüm 
insanhQın ortak de!}erf haline ge
tirdi. Bundan böyle anılan, zulme 
karşı yükselen her dlrenişte, her 
halkın ba!}ımsızhk ve özgUrlük 
mOcadelesine ve zafer kaz:'lnan 
her devrimda dlrenenlerin ilham 
kaynağı olacak ve birer direniş 

meşalesi olarak onların yolunu 
aydınlatacaktır . 

-Mehmet YALÇINKAYA ve H. HUanU EAOÖLU yoldaşlar ölümsUzdür! 
-Anıfarını mocadelemizde yaşataca!}ız! 

Direnlt Arkadatları 

Oara"acına giderken siJmUrgecllere son 
slizüm, 'topraklarımızdan defolun' o/acalctırl" 

Yold.,larl 
Şu anda, sömürgeci-faşist 

mahkemeler tarafından verilen 
idam cezasına çarptırılmış du
rumdayım. Mücadelemizin do
~al seyri içinde bu tür cezaların 
verilmesi ve infazı normal bir 
olaydır . Zira, özgür ve mutlu bir 
geleceğe ulaşmak için her feda
karlı!}a katlanmak gerek. Büyük 
davalar, büyük idealler ve bü
yük mücadeleler kendine denk 
düşen büyük zorlukları , acıları 

ve eşsiz bir özveriyi gerektirir. 
Ben de, öiUmü, özgür ve ba
ğımsız geleceğimizden bir par
ça olduğundan. böylesi bir öiO
mü gururla karşılayacağım . Ba
zı ölümler, eğer anlamı kavra
nırsa , en azından yaşamak ka
dar deQer\idir. 

Sınıfsal ve ulusal kurtuluş 

mücadelesinin yOksalip ege
men sınıfların yüreğine korku 
saldı(iı her dönemde; egemen 
güçler, bu mücadelelerı bastır· 
mak ve halka gözdağı vermek 
için her dönemde idamları gün
deme getirmişlerdir . Tarih , bu 
nun zengin örnekleriyle dolu
dur. Ama hiçbir zaman, öiOmler. 
halkları yıldıramad ığı gibi tam 
aksine mücadeleye yenı Ivmeler 
kazandır m ış ve egemen sınıfla

rın korkusunu bir kat daha 
arttırmıştır. Egemen sınıflar, ezi
len sınıfların düşüncesi ve politi
kası karşısında çareslıliğe düŞ· 

toğU anlarda ise, insanları fiziki 
olarak ortadan kaldırmakle on
ları ölümsüzleştirmiştir . 

Bu olgu, ülkemiz Için de ge
çerlidir. Geçmişte sömOrgecl
ıerln, hiçbir PKK'li yoldaşı Idam 
etmeyişinln altında yatan ger
çek ; ldamların , mücadelemize 
güç katacağını bilmesi ve bunun 
siyasal sonuçlarına katlanama
masıdır. Bunun yanında, yüz
lerce devrimci ve yurtsever 
i nsanımızı alçakça komplolar 
sonucu katiettiler. özelllkle Di
yarbakır zindanları ve polis 
sorgulamaları bunun en vahşi 
örnekleriyle doludur. 

Düşmanın, şanh ulusal kur· 
tuluş mücadelemiz karşısında 
düştO!}ü çaresizlik, umutsuzluk 
ve yılgınlık; onu, muhtemelen 
zindanlardaki savaş tutsakları
na yöneltebilir. Ama hiç kuşku
suz. düşman bizleriidam etmek
le kendi kaçınılmaz sonunu 
biraz daha yakınlaştıracaktır . 

Bu kesindir. Şu anda ben, bir 
PKK N'latÇ•ı olar.t ülkem, 
h8lkım, Pwtlm ye devrim UOru
na id•m edilmemi büyük bir 
teref ol•rak görüyorum. 

Düşmanın eline erkenden 

esir düşmek ve bu nedenle de 
mücadeleye fazlaca katkırnın 

olmayışı beni rahatsız etmekte
dir. Yaşamımın büyük bir bölü
mUnO sömürgeci zindanlarda 
geçirdim. EsirliQimln ilk yılları 

Diyarbakır zindanında başladı . 

DUşman bizlere ihaneti dayat
mış, devrimci ve Insanı kişiliği
mizden uzaklaştırmak istemişti . 

Bu dönem boyunca, düşmanın 
tüm bu dayalmalarına ral}men 
Partiye ve halka olan ba!}lılığımı 
hiçbir zaman yltlrlp karam
sarlığa ve umutsuzluğa kapıl

madım. Dönem, Diyarbakır zin
danında destanlar yaratan şan lı 
direnişlerle sona erdlrllerek, 
onurlu bir yaşamın yaratıldığı 

dönemde de üzerime düşen 

görevleri yapmaya çalıştım . Ma
ruz kaldığım her türlü vahşi 

Işkence ve uygulamalar beni 
mücadeleye daha fazla bağla
yarak düşmana olan öfkemi ve 
kinimi daha da arttırdı. 

Bu öfkeml ldama giderken 
de bir Kürdistanlı devrimci ve 
PKK savaşçısına layık bir tavır 
göstererek, sömürgeci cellat
ların yüzüne haykıraca!}ım . Ö
lüm olayına bilinçte yaklaşaca
Qım . Devrimciler, devrım ul}ru
na ölümü ebedl bir yaşamın 
ödülü olarak görürler. Bu ölüm
ler halkımızın yüreğinde bizleri 
ölümsüzleştirir. Gerçek anlam
da ölmek ise, sefil ve onursuzca 
bir yaşam uQruna halk ve Parti 
deQerlerine sırt çevlrmektir. 

Partimizin bize verdi!}i e
mek, öğretti!} i yüce komünizm 
ideali ve yolunu çizdiOI Ba!}ımsız 
Kürdistan , uğruna öiUnecek ka
dar kavratılmıştır . Bu yüce ve 
soylu idealler, u!}runa bin defa 
ölmeye değer doğrusu . işte, bu 
fiziki yaşamdan; gelecek gün
lerde halkırnın mutlu, ba!}ımsız 
ve özgür yaşamını kuracal}ına 
olan sarsılmaz lnancımın verdi
ği güçle ve mutlulukla ayrıla

caQım. Bu &çıdan TOrk sömür
geciliği , bedenimin dışındaki 

hiçbir şeyi ortadan kaldıra

mayacak. Aksine, uğruna ya· 
şamımızı feda ettl~lmiz davayı 
yüceltmiş olacak. Son nete
simde bile, halkıma, Olkeme, 
Partime, yOce komOnlzm dava. 
sına ve tOm yoldaşlarıma duy. 
duQum derin ve Içten sevgiyle 
ayrılacağım . Bu açıdan kelime
lerleifade edilmesi ve sayfalara 
sığdırılması mOmkUn olmayan 
duygularımı son olarak Parti me, 
halkıma, yoldaşlarıma, eşsiz 

Insan Başkan APO'ya, TOrkiye 
ve dünya halklarına şu şekilde 
dile getirmek Istiyorum: 
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Partili yoldatlar; Diyarbakır 
zindanlannın v8hşet l ve işkence 
dolu koyu karanlığının , eşsiz ve 
şanlı direnişlerle kınldığı bir 
dönemi takiben mücadelemizin 
dışarıda gerçekleştirdl{ll büyUk 
devrimci atılım , bizim devrimci 
coşku ve h eyecanımızı daha da 
arttırdı. Gelecek günlerin, dUş· 
man için çürUyerek öiOmü, hal· 
kımız için ise büyük zaferlerı 

mUjdeledi{li bir dönemde sevin· 
cimiz ve gururomuz sonsuz. 
Zira artık sömürgecllerin , Olke· 
mizi canlarının istedl{l i gibi SÖ· 
mUrdükleri dönem gerlde kal· 
mıştır. Artık halkımızın sömUr· 
geeilere karşı ulusal kurtuluş 

savaşı ve bu savaşın halkımız 

lehine kaçınılmaz zaferinin ya· 
şanscağı bir dönem açılmıştır . 

Açıktır ki, nihai amaca giden 
yolda en bUyük teminatımızolan 
Partimizi, her türlü dış saldırıya 
ve iç ihanete, bozguncu ve 
tasfiyeci anlayışa karşı korumak 
ve savunmak; bizlerin Parti 
çizgisini özümsememize, politik 
uyanıklığ ı mıza bağlıdır . Par. 
tim iz, PKK'li olmanın erdem ve 
özelliklerini Mazlumların, Hay
rilerin, Kemanerin ve diğer şehit 
yoldaşlarımızın şahsında ver· 
mişti r. işte bize düşen ; var olan 
bu özelliklere uJaşmaktır . Buna 
ulaşmak iç in inatla. sabırla ve 
cesaretle çahşmaktır. Yoksa 
zaaflar insan ı bitirir. Unutulma
malıdır ki, bir devrimcinin en 
büyük düşmanı kend i zaafları· 
d ı r. 

Bu bilinçte aranızdan ayrı l ır· 

ken , yani darağacına giderken 
sömürgeci cellatlar son isteğimi 
sorduklarında cevabım; .. TOP
RAKLARIMIZDAN DEFOLUNf" 
olacaktır . 

ARGK an~lan; Mücade
lemiz, bugünkU boyutlarına ge
linceye dek az acılar , zorluklar 
ve çabalar gösterilmedi. Müca
delemiz kan, gözyaşı , engin 
fedakarlık ve eşsiz bir alınteri 
pahasına gelişti. Bundan son· 
rakl gelişmesi de daha çok 
fedakarlık ları , acıları , güçlüklerı 

ve çabayı gerektirecektir. Öz
güriUğün ve bağımsızlığın be
deli çok ağırdır . Bizler de diğer 
halklar gibi bu bedeli ödüyoruz 
ve ödeyeceğiz. Şeh itler imizin 

kanıyla , canıyla ve soylu eme
ğiyle yaratı lan bu değerleri ko
rumak ve amacına ulaştırmak 
sizlerin birer kutsal tarihi göre
vidir. Tarihsel süreç bu sorum
luluğu siz1ere yük lerken; vats
nın kutsal çağ rı sı kulaklarınııda 

yankılan ıyor. Bu uğurda can
larını feda eden kahraman şe
hitlerimizin kanları s ızın yürek· 
terinizde kaynıyor . 

Cef-'c• ve yurtsever hal-

~ ~~~~:; ;:~::ı~~ 1ihb~~~~r~: ~:~·~~ 
n işlerle dolu. Sömürgecl işgalci 
güçlere boyun eğmedin . Çok 
kan döküp direndin. Sayısız 

işgalci ve sömürgeci güçler 
peşpeşe gelip geçti. Her biri 
yeni bir yara açarak yaralarını 
hep kanatt ı lar . Sürekli ege
menlik ve bask ı altındak i bir 
yaşamı yazgın haline getird ller 
ve sömürgeeller zafer sarhoş
luğu ile ''bitirdik", "yok ettik " 
dediler. Halk ve ülke ger
çekliği n i paramparça ettiler. 
Ama bağıms ız ve özgür yaşama 
olan i nancını ve umudunu yok 

edemediler. Bağrında PKK gibi 
bir parti yaratarak bunu dosta 
da düşmana da gösterdin. Ve 
giderek kendi yazgın ı eline al 
dın . 

Bin yıllar ı n baskı ve sömürü
sona dur demenin, artık silaha 
sarılmakla olacağın ı acı pra
tiklerinle kavradın. Parti Önder
liği etrafında ve ERNK safların

da daha sıkı kanettenerek tarih 
sel kinini ve öfkeni her tl.lriU 
düşmana karşı kusmanı coş

kuyla karşılıyor ve görüyoruz. 
Senin bağrından doğan PKK, 
bağı msız ve özgür geleceğinin 
en büyük teminatıdır . O'na sa
hip çık ve mücadelenle O'nu 
koru . 

Emekçi Türkiye halkı; hal
kımız, sömürgeci boyunduruk
tan kurtulmak için topyekün bir 
savaşa at ılmıştır. Halkımızın bu 
savaşı , Türk egemen sınıfiarına 
karşıdır . Onlar emperyalizmin 
satıtmış uşaklarıdır. Ülkeni, em
peryalizmin üssü haline getir
miştir . Bir avuç faşist generaller 
goruhu, senin onurunla oyna
makta, tüm haklarını gaspede
rek acımasız bir baskı ve sömü
rü uygulamaktadır. Tüm bunları 
bir de ülkemiz Kürdistan'dan 
aldığı güçle yapmaktadır. Bu
gün Kürdistan halkı ayağa kal
karak onun bu kaynağını ku
rutmayı amaçlamaktadır. Hal
kımız bu amaca ulaşmak yolun
da Türkiye emekçi halkı ve 
proletaryasını en stratejik müt
tefiki olarak görmektedir. Sen 
de, kendi egemen sınıflarının 

halk ımıza karşı yürüttüğü acı

masız ve sömürgeci-faşist imha 
savaşı na karşı çıkarak enternas
yonalist görevini yerine getir. 

Dünya ilerk:i inaanlıGı; hal
kımız da, siz bağımsız ve özgür 
uluslar topluluğu içindeki yerini 
almak için ulusal kurtuluş sava
şına atılmıştır . Bu mücadele 
aynı zamanda sizlerin de müca
delesidir. Halkımızın sizlerin 
arasındaki şerefli yerini alması 
için atıldığı bu kavgada onu 
yalnız bırakmayın. Bundan yüz
yıl kadar önce söylenen "BÜ
TÜN ÜLKELERiN işçiLERi 
BiRLE$iNiZ" sloganı canlılığını 
ve önemini hala korumaktadır. 

BOyilk önder B..ı<•n APO; 
halkımız, Partimiz ve uluslara
rası komünist hareket sana çok 
şey borçludur. Uzak görüştü ve 
politik öndertiğinle her türlü 
oportünizme, bozguncu ve tas
fiyeci anlayışiara yaşam olanak
ları bırakmayarak, ulusal ba
ğımsızlık kavgamızın sağlam 

adımlarta ilerlemesini sağladın . 

Bu gelişme bile, geleceQimiz 
için büyük bir mirastır. Halkımız 
ve devrimimiz için büyük şans 
oluşturmaktasın. 

Faşist TOrk sömürgeciliQinin 
cellattarına izin vermeden Ipi 
göQüslerken; halkımızın ulusal 
bağımsızlık mücadelesinde se
nin varlığının huzur ve mutlu
luğunu son netesimde de du
yacağım. 

Yoldqlar; son olarak sizler
den fiziki olarak ayrılmadan 

önce, tüm yoldaştarımı devrim
cil iğimin otanca COŞku ve heye
canıyle kucaklanm. 

Sömürgeci cellatların yüzü
ne şu sloganları haykırarak son 
görevimi de yapman ın huzuru
nu taşıyacağım: 

- Katwolaun aömürgeclllk, emperyalizm ve yerli gericiliki 
- Y..-ın baıOımsezhk sav .. ımızl 
- Y..-.n PKK, ERNK ve ARGK! 
- Y~n büyük insan Batkan APOI 

Mehmet YALÇINKAYA 
30 Temmuz 1987/Aydın Cezaevi 

Ağustos 1989 

Türk sömürgeciliğinin cezaevi terörüne karşı büyük tepki 

ÖLÜM ORUCU DiRENiŞÇiLERiNE DESTEK 
VE YOGUN DAYANIŞMA EYLEMLERI 

Eskişehir Özel Tip Cezaevi'nde 
başlayan açlık grevinin 35. günün
de, Aydın 'a (ve Nazilli'ye) nakledi· 
len açlık grevi direnişçilerine karşı 
girişilen faşist saldırı sonucu PKK 
savaş esirlerinden Mehmet YAL
ÇINKAYA ve Hüseyin Hüsnü 
EROÖLU yoldaşlar şehit düşerler
kan, birçok direnişçi deağır ve hafif 
yaralandı . 

Türk sömürgeciliQinin cezaevi 
yönetimi açlık grevi direnişçilerini 
Aydın ve Nazım cezaevlerine nak
letmek ve Aydın Cezaevi'nde vah
şet saldırısına girişmekle katliam 
gerçekleştirerek devrimci tutuklu
lardan intikam atmak istedi . 

Kürdistan ve TOrkiye'deki tüm 
duyarlı toplum kesimleri , açlık gre
vinde henüz ölümterin gelmediği 
sürede çeşitli dayanışma eylemleri 
geliştirerek , faşist TC'nin cezaevi 
politikasını protesto etti ve devrim
cl tutukluların taleplerinin yerine 
getirilmesini Istedi. 

Mehmet ve H. Hüteyin yoldaş
ların şehit düşmesiyle birlikte, fa
şist Türk devletine yönelik tepkiler 
daha bir yoğunlaştı ve KUrdistan ve 

Açlık grevinde ölüm olayının 

duyulması üzerine, Eskişehir Ceza
evrndekl tutukluların avukatları or
tak bir açıklama yaparak , olayı bir 
cinayet olarak değerlendirdiler ve 
olaydan sorumlu olanlara bunun 
hesabını soraeskiarını kamuoyuna 
duyurdu lar. 

Yazar ve politikacılardan Y ... r 
Kemal, Melih Cevdet Anday, Emil 
Galip Sandalcı, Aziz Ne•in, Meh
met All Aybar, Yalçın BüyükdiiOiı 
TC' nin cezaevi politikasını eleştire
rek olayı kınadılar . 

Kadın yazarlardan FU.Un Akat· 
lı, Leytaı Erbil, Bi~ Erenu., 
Pınar Kür, Nezihe Mertç, ltın Öz· 
gentürk ve Tomrt. Uyar ortak açık
lama yaparak protestolarını dile 
getirdiler. Açıklamalarında TC gibi 
bir ülkede yaşamaktan utandık

ıarını söyleyen kadın yazarlar, 
"Haplshanelerdeki çocuklarımıza 

y6nellk acımasızlı~a toplum katm
da gdsterilen sa~ır/ıf1ı, bir yazar ve 
ana olarak asla kamksamaya
cagımızı belirtiriz" dediler. 

TAYAD, yaptığı açıklamada, 

Aydın Cezaevi'ndeki saldırı sonucu 
Işlenen cinayetierin sorumlu
tarının, bunun bedelini ağır ödeye
ceklerini belirtti . 

Tutuklu avukatı Serhat Bucak, 

Türkiye genetinde yaygın protesto 
eylemleri gerçekleşti . 

Mehmet ve Hü•eyln yoldaş
ların cenazelerine, tüm sıkı önlem
lere rağmen çok sayıda yurtsever, 
demokrat ve llerıcı katıldı. Yapı

lan gösterilerde faşist Türk devle
tine kin kusan yurtseverler ve 
demokratlar sık sık , "KQrdl•tan ta
flzmemeurolacalc", "Ealcltehlr'ln 
heN bl •orulaf:411c,., "inunlılc onuru 
lflcenceyJ yenecek", .. Mehmetler, 
HU•erlnler tJimez" vb. sloganlar 
attılar. Ayrıca bu yoldaşlarımızın 

mezariarına kadar yürüyen tutuklu 
yakınları , yurtseverler ve demok
ratlar çelenkler bıraktılar . 

Türk devletinin kolluk kuvvet
leri göstericilere karşı zora baş
vurdu ve birçoğunu da gözaltına 
aldılar. Tüm yıldırma ve susturma 
tedbirlerine rağmen , Insanca ya
şamdan yana olan toplumun duyar
h kesimleri, protesto eylemlerin
den vazgeçlrllemedl. Cenaze gün U 
görüşüne başvurulan Hü .. yln 
EROÔLU yoldaşın babası Y. Eroğ
lu, "Benim sdy/eyeceg/m bir şey 
yok. Oglum dldü. Ama Içerde 

yapılanların açlık grevinin kırılma
sına yönelik olduğunu belirtti. 

Aydın Cezaevi'ndeki ölüm olayı 
üzerine, 100'0 aşkın Devrımcı Gen
çlik yanlısı kişi Şişli 'de korsan 
gösteri yaparak , bir süretrafiği ula
şıma kapattılar ve yola talaş ve gaz 
karışımı yanıcı madde atarak ateşe 
verdiler. Eylemde, taşist baskıların 
protestosunu Içeren sloganlar da 
atıldı. 

Samsun'da bir grup tutuklu ve 
hükümlü yakın ı , Valilik binasına 
çelenk koyarak Eskişehir Cezae
vi'ndeki baskıları protesto ettiler. 
Polisler, eyleme müdahale ederek 
7 kişiyi gözaltına aldılar . 

Türk Tabibler BirliOi 2. Başkanı 
Prof. Dr. Kazım Türker, TMMOB 
Genel Sekreteri i~NNII Kulaka&ıot
lu, Türk Diş Hekimler Birliği Genel 
Sekreteri Yılmaz Bilgin, Türk Vete
riner Hekimleri BirliOi Genel Sekre
teri Tayfun Demiralp, TOrk Eczacı
lar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
Atilla UzgOren yazılı açıklama ya
parak, Aydın Cezaevi'ndeki öiUm 
olayını insanlıkdışı olarak değer
lendirdller. Ortak açıklamada, dev
rimci tutukluları ölüm noktasına 

getiren anlayışsorumlularının Istifa 
etmesi istendi. 

Ankara'dan SHP'II kadınlar , 

yüzlerce Hüseyin var" dedi. M. YAL
ÇINKAYA yoldaşın annesi A. Yal
çınkaya ise oğlunun cenazesinde 
önlem alan komando timinin ko
mutanına. "Hani Türkiye'de adalet, 
nerede demokrasi" diye ba!}ırarak, 
sinir krizleri geçirdi. Cenazeye 
çevre illerden toplam binlerce kişi 
katıldı . 

PKK-Avrupa Temsilciliği , diğer 

sol güçler, insan haklarını savunan 
kuruluşlar , tutuklu yakını dernek
ler, ilerici-demokrat, yurtsever ve 
daha birçok kurum vu kuruluşlar 
TC'nin cezaevi politikasını kınadı

lar, zindan direnişlerinde şehit 

düşen Me~ YALÇINKAYA ve 
H.Hüanü EROÔıLU yoldaşları say
gıyla andılar. 

Dışarıda çok yaygın şekilde 

protesto eylemleri gellştirlllrken , 

siyasi tutukluların bulunduğu he
men tom cezaevlerinde dayanışma 
ve destekleme amacıyla açlık grev
leri başlatıldı . Ayrıca siyasi olma
yan bazı cezaevlerindeki adlitutuk
lular da ölüm orucu direnişçileriyle 
dayanışmak amacıyla süreıı açlık 

grevini başlattılar. 

yaptıkları yazılı açıklamada, olayı 

protesto ettiklerini belirterek, bu 
konuda kamuoyunu ve kadınlan 
duyarlı olmaya çal}ırdılar . 

SHP Genel Sekreter Yardımcısı 

Cevdet Selvi, izmir Baro Başkanı 
Sııbrt Kurt açıklamalarında cezaevi 
politikasını ve öiOm olayını kınadılar . 

Türk Hukuk Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Muammer Ak.oy, ölüm 
olayını "Hukuksal facla.. olarak 
değertendlrip "Yalnız bütün Türk 
hukukçufarının de(Jif, tüm Tilrk 
aydınlarının da üzüntü duymasmı 
ve sorumluluk yüklenmesini gerek
tiren bir o/aydır"dedi. 

insan Haklan Dernes}i kurucu 
üyesi ve kadın yazar Adalet AQaoğ· 
lu, yazılı açıklamada, "ça(Jdışı uygu· 
lamalar/s 2 kişinin iiiilmüne neden 
olan hükümeti şiddetle kmıyorum" 
diyerek tepkisini dile getirdi. 

Türkiye Demokrasi ve insan 
Hakları Dayanışma DerneQi açık· 

tamasında, tüm demokrat ülkeleri 
ve insan hakları savunucutannı, 

politik tutuklu ve hükümlüleri~ 

dayanışmaya çağırdı . Olayı kına

yan dernek, "12 Eylül rejiminin yar
gılamalan tüm sonuçlanyla iptal 
edilmelidir" dedi. 

Ankara'nın Sakarya Cadde· 
si'nde ERNK taraftarları gösteri 
eylemi düzenlediler. Eylemde ateş· 
ler yakıldı ve sloganlar atıldı. 

Gösteri eylemine 150'yl aşkın Kür
distanlı yurtsever katıldı. 

istanbul-Karaköy vapur iske
lesi önünde, 500 kişilik bir grup 
gösteri eylemi yaparak, trafiOi ula
şıma kapattı. 

.. Zindanlardalcl be81cıler ,_.P
•ız lcalma,ac.lc/TKP-Itll Hare
kelf' imzalı pankart, ÇaQaloOiu'n
daki Hürriyet Holding binasının 

karşısındaki işyeri parmaklıkianna 

asıld ı. 

Urfa'da M. YALÇINKAYA yol· 
daşın cenazesine çevre illerden de 
gelen binlerce kişi, faşist TC'yi 
protesto eden sloganlar attı . Polis 
ve askeri güçlerin müdahalesi 
sonucu göstericiler karşı saldırıya 
geçtiler. 

Kadın yazarlardan Nezlhe M• 
rıç, Leyla Erbil, Tomris Uyar, Pınar 
KUr, Bilgesu Erenu., ltıl Özgen· 
türk, Nazlı Eray, Füsun Akatlı, 

NurMI Duruel ve Latife Tekin, Ay
dın Cezaevi'ndeki ölümleri "cina· 
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yet" olarak d&Oerıendirip, Taksim'
deki AtatOrk Kottor Merkezi önün
de kitaplarına siyah boya dökerek, 
cezaevlerindeki uygulamaları pro
testo ettiler. Bir de TBMM'yetelgraf 
çekerek hOkOmeti istifaya çaOır

dılar . 

Sabahın erken saatlerinde Ay
dın terminalinde bir araya gelen 
tutuklu ve hüküm lO yakınları, Asa
yiş Şubesi eklpleri, Çevik Kuvvet ve 
Siyasi Şube'ye bağlı sivil polisler 
tarafından sıkı takibe alındılar ve 
yakınlarıylagörUştürülmediler . Bu
nun üzerine tutuklu yakınları du
rumu protesto ettiler. PKK'li savaş 
esiri Erdo§•n Sönmez'in annesi 
Hanım Sönmez, "Getirin msıotu 
kendimi yakacaQ1m. iki yavrumuz 
gitti, şimdi s1ra 6bürlerinde mi? Aç, 
susuz buraya getirmiş/er, bunu in
san olan hiç kimse bir başkasma 
yapamaz." diye bağırarak baygın
lık geçirdi . 

Sosyalist Parti (SP) tarafından 
"Ceuevllerlndekl ,.,k, ve 61tJmle
re •on" miting ve yOrüyüşü yapıldı. 
Ankara'da yapılan protesto göste
risine polis zor kullanarak olaya 
müdahale etti ve 100 kişiyi gözaltı
na aldı. 

ElazıQ 'da SHP iı Başkanı Av. 
Sin•n Öztürk ve 15 tutuklu yakını 
ayrı açıklamalarda bulunarak, ceza
evlerindeki baskıları protesto etti
ler. 

iskenderun'da tutuklu yakınla
rının da bulundu~u 22 kişi açtık 

grevine başladı . 6. gününde sayı 
25'e yükseldi. Daha sonra yapılan 
" bir gün lO k destek çaQrısı" Uzerine 
27 kişi daha katılarak , açlık grevei
lerinin sayısı 52'ye yükseldi. 

Hatay'ın SamandaQ Ilçesinde 
bir grup korsan gösteri yaptı. Gös
tericiler Adalet Bakanlığına telgraf 
çektiler. Polis tarafından 5 kişi 

gözaltına al ı ndı . 

istanbul Çemberlitaş Meyda
nı'nda bir grup yurtsever genç, 
korsan bir gösteri yaptı. Gösterı 

eyleminde Kürdistan'daki faşist 

operasyonları ve cezaevlerindeki 
uygulamaları protesto eden slo
ganlar atıldı . Eylemin sonunda, 
alanda bulunan bir cami duvarına, 
"KtJtdl•t•n fehltlerlnln lntllcamı 

alınacak" yazılı pankart asıldı . 

SP binasında tutuklu yakınları 
açlık grevine başladılar. Sayıları 

30'un üzerinde olan greveiter. ey
lemlerini kararlılıkla sOrdUre
ceklerini açıkladılar. 

insan Hakian Derneı:;i, Adalet 
Bakanı Olt•n Sungurıu•yu lstifaya 
davet için telgraf kampanyası baş
lattı. 

SHP h Örgütü, bir blldirge 
yayınlayarak , " 1 A!;';ustos Genelge
si" nin kaldırılmasını ve genel af Ilan 
edilmesini Istedi. 

istanbul'da 19 derneQin Oyalerı 
bir araya gelerek, Esenler Halke
vi'nde 3 günlük açlık grevine baş
ladılar. Açlık grevt başıatılmadan 
önce yaklaşık 300 kişilik grup, 
Çağaloğlu'ndan Sultanahmet Mey-

danı'na kadar yürüdü, marşlar da 
söyleyen grup, bir süre oturma 
eylemi yaptı . 300 kişinin başlattıQı 
açlık grevinde bir de 3 aylık bebek 
annesiyle birlikte bulunuyordu. Ey
lemci ler, " 1 AOustos Genelgesi" 
kaldırılıncaya kadar mücadelele
rine devam edeceklerini açıkla

dılar. 

SP GeneiBafk.nt Ferit it.ever, 
partisinin meclis toplantısında yap
tığı açıklamada, "D/üm/erin birinci 
sorumlusu siyasi iktidar ise, ikinci 
sorumlusu da açlık grevierine (şid
det eylemi) diyerek, devlet şiddeti

ni davet aden SHP'dir"dedi. 
istanbul Tabib Odası tarafından 

konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı . 

Açıklamada, tutuklu ve hükümlOte
rin nakledilmelerine onay veren dak
tariara ceza verlimesi için TOrk 
Tabipler BlriiQi Merkez Konseyi 'ne 
başvurulaca!)ı belirtildi . 

Sultanahmet'te Adiiye binası 

önünde, bombalı sUsO verilmiş ve 
üzerinde "F•fllt lc•tlllere 611Jm" 
"Yap•m tutNicların dlrenltl-TIJr
lclya Komlnl•t itçl Dlrenlfl" yazılı 
pankart asıldı . 

Vatan caddesinden Topkapı'ya 

doğru protesto yürOyOşüne geçen 
bir grup, polis tarafından engel
lendi. 

Aydın Cezaevi önünde 50 kadar 
tutuklu ve hOkUmlü yakını bir grup, 
yakınlarıyla görOşmeden ayrılma

yacaklarında ısrar edince, cezaevi 
yönetimi pusulalarla haberleşmeyi 

sağlamak zorunda kaldı. 
300 kişilik bir grup, Dev-Genç 

i mzalı ve sloganlı bir pankart aça
rak, yolu trafi~e kapatıp ateş yaktı. 
Gösteride, "Zindanlar IJo,alsın ", 

"Mehmet/er, HU1eylnler IJimez" 
vb. sloganlar atıldı. 

TUrk-iş'e baQiı bazı sendikalar 
ile ba!;';ımsız sendikaların genel 
başkan ve yöneticileri Belediye-iş 
Sendikası 'nda ortak imzalı bir bil
diriyle cezaevlerindeki baskıtera 

sessiz kalinmamasını istediler. 
DSP Genel Başkanı B. Ecevit ve 

SHP Genel Başkanı E. inönU, 
yaptıkları ayrı açıklamalarda genel 
af çıkartılmasını ve ölüm cezasının 
da kaldırılmasını talep ettiler. 

Diyarbakır'da 35 kadar tutuklu 
ve hükümiO yakını, SP i ı Binası'nda 
başlattıkları 3 günlük açlık grevini 
süresiz uzattı ve aileler sonuna 
kadar direnmekle kararlı davrana
caklarını açıkladılar. 

SHP Çorum Milletvekili Atn 
lhm•n, tutukluların nakline onay 
veren doktorlardan Bülent II•IOIIu 
ve Lütfi Oett.ın hakkında suç duyu
rusunda bulundu. 

Türk-iş Genel Başkanı Şeyket 
Yılmu, ideolojik görüşe bakılmak
sızın tutuklu ve hOkümlülere Insan
ca davranılmasını ve sorunlarına 

acil çözümün getirilmesini istedi. 
iHO'nin çaQnsı üzerine, Anka

ra'da Abdi ipekçl Parkı'nda, ceza
evi direnl~nde şehit düşen M. 
YALÇINKAYA"" H. -.ıl EROÖLU 
yoldaşların anısına saygı duruşu 
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yapıldı . 

SHP milletvekillerinden Fikri 
s-oı• ve Seüt DOI.n gittiklerı 
Aydın Cezaevi kapısında görevli
lerle uzun süre tartıştıktan sonra 
içeri girip dlrenlşçilerle görüştOter. 
Yine SHP Milletvekili K•mer Genç, 
T. Özal'ın cevaplandırması Iste
miyle koyuyle ilgili soru önergesi 

verdi. 
Adalet Bakanlığı binasında, yer

leştirilen bomba patladı. 
Ankara Cebeci'de Siyasal Bilgi-

ler Fakültesi karşısına bombalı 

süsü verilmiş bir pankart asıldı . 

"ZindanlartMkl tatist IJ .. Icı ve kat
ll•mla,. son .. pankartı nedeniyle, 
yarım saate yakın bir sUre cadde 
trafiğe kapatıldı. 

iHD'nln izmlr şubesine Uye olan 
ve sayıları 100'U aşan kadın ve er
kek , tutuklu ve hükümiU aileleriyle 
kolkala girerek HükUmet Bulva
rı'nda yürüyüş yaptılar . YürüyOşte 

kadınlar, başlarına beyaz eşarp 

baQiadılar . 

DYP Genel Başkanı S. Demirel, 
Aydın 'daki ölüm olayı üzerine yap
tığı açıklamada, "insanlıkdlŞI mua
meleler careyan ediyorsa, bunu 
kimse savunamaz" dedi. 

Sosyalist Feminist Kaktos Der
gisi'nden, Ayrımcılığa Karşı Kadın
lar Dern&Oi'nden, Kadın KOltür 
Evi'nden ve iHD istanbul Şubesi 
Kadın Komisyonu'nda 30'a yakın 
kadın, siyah elbisegiyinerek, Çağal
oğlu'nda cadde ortasına yatarak 
bir süre trafl\1i engelledi ler. Eylem
de, bir bildiri okundu ve sloganlar 
atılarak cezaevterindeki uygulamalar 
protesto edildi. 

50'ye yakın tutuklu ve hOkOmiU 
yakını, Aydın Cumhiriyet Savcılı

ğı'na, "Bundan sonra ölecek kişl
lerden cezaevi ytJnaticilarl va Ada
/at BakaniiDI sorumludur''yazıh bir 
dilek çe bıraktıktan sonra, toplu halde 
cezaevi önUne kadar yürüdü. 

Mersin'de tutuklu ve hükUmiU 
yakını 6 kişi , iHD binasında açlık 
grevini başlattı . Açlık grevine 11 
yaşındaki Sinan Göçer de, annesiy
le birlikte katıldı. 

TOrkiye Yazarlar sendikası'na 

baQiı bir grup yazar, ortak bir basın 
toplantısı düzenleyerek, cezaevle
rindeki koşulların dOzellitmesi 
için yetkillleri uyardılar. Ayrıca TYS 
2. Başkanı Cengiz Bekt.., hiç 
kimsenın Insanları öldürme, Işken
ce ve baskı yapma hakkına sahip 
olmadıOını açıkladı . 

150'ye yakın bir grup tutuklu 
ve hOkümlü yakını, ellerinde pan
kartlarla Aydın şehir merkezinde 
yürOyOşe geçti. Polisler zor kulla
narak yürOyOşO engellemeye çalı
şınca aileler, direnişe geçerek bir 
polisi dövdüler. Çatışmada 43 kişi 
gözaltına alındı. Tutuklular ara
sında bulunan 80 yaşındaki Mak~ 
bule ll•tc•n adlı ana, cezaevine 
gönderilirken fenalaştı ve hasta
neye kaldırıldı . Ayrıca ölüm oru
cundaki yakınlarını yalnız bırak . 

mamak için, aileler, Aydın Cezaevi 
çevresinde çadırlar kurarak bura-

da kalmaya başladılar. 
istanbul Fındıkzade'de bir grup 

genç, yola yanıcı maddeler döküp 
yakarak protesto gösterisi yaptı . 

Siyahlar giyinen bir grup kadın , 

istlktal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. 
Yoldan geçeniere siyah kartonlar 
dağıtıldı. Polis, kadın protestocu
lardan 3'0n0 gözaltına aldı . 

istanbul Mahmutpaşa'da, Kürt
çe "Devrim f8hlllerl ISIUm1tJzdUr'" 
pankartı altında 700 kişilik bir grup, 
sloganlar atarak gösterı yaptı. 

50'ye yakın sayıda bir grup, 
Kuruçeşme'de protesto gösterisi 
yaptı. Gösterı eyleminde, cezaevie
rindeki açlık grevleri ve KUrdistan'
dakl olayları tek yan h olarak veren 
TAT de protesto edilerek, TAT 
binasına , "ilctkMnn .bo,.unı 
TRT'"nin yazılı olduğu bir pano 
asıldı. Grup, sloganlar atarak da
ğıldı. 

Adana'da çoCu kadınlardan 

oluşan 25 kişi, Atatürk Parkı'nda 
oturma eylemi yaptı. Eylemlerinin 
süresiz olduQunu belirten protes
toculara polis mOdahale etti ve 
daha sonra göstericileri tartaklaya
rak Adana Emniyet MüdOrlüğU'ne 
götürdü. Eylemciler, arnniyete gö
torOIUrken, "inHnlılc onuru ltlcen
cepl penecelctlr'" sloganını attı ler. 

Aydın 'da 9 kişi SP iı Merke
zin'de açlık grevine başlayarak , 

cezaevlerindeki arkadaşlarını yal
nız bırakmayacaklarını açıkladılar. 

100 kişiden fazla bir grup, 
istanbul Haseki'deki Millet Cadde
si'nde yola benzin dökerek ateşe 
verdi. Göstericiler, ellerinde sopa-

larla ve KOrtçe "Benı:w.ı.n Jtr•ne 
(Direnmek yaşamaktı rj" sloganının 
yazılı olduOu bir pankart açarak 
sloganlar attılar. YOrOyOşe geçen 
göstericilere polis müdahale ede
rek 11 kişiyi gözattına aldı . 

Beşiktaş Balık Pazarı 'nda, grup
lar halinde gelerek toplanan 50 
kadar siyah giysili kadın, bu kez de 
yolun kenanndaki siyah panonun 
üzerine beyaz kumaş astılar. "Bu
gün isyanımtz siyah olacak" diye 
baQıran protestocu kadınlardan 

ikisi beyaz kumaşa. siyah boya pOs 
kürtürken, diQerlerl ise siyah ku 
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maş parçalarını havaya fırlattılar. 

Antalya'da 80 kadar tutuklu ve 
hükUmlü yakını kadın , sessiz pro
testo yOrOyOşO yaptı. 

Çeşitli barolara kayıtlı 50 avu
kat, bir basın toplantısı yaparak, 
cezaevlerindeki uygulamalan hu
kuk dışı olarak deQerlendlrlp, tu
tuklu ve hOkOmlülerin talepterinin 
yerine getirlimesini istediler. 

Ölüm orucunun 47. gününde, 
Aydın Cezaevi önUnde tutuklu ve 
hOkümlü yakınları yaptıklan açıkla
mada, "insan haklarının ve insanlı
Om hiçe sayıldıQı bir ülkede vatan
daş olmanın hiçbir anlami yok. 
EOer 6nümüzdeki iki günde olumlu 
bir sonuç alamazsak, toplu intihar
/ara başvuracaQ1z. Bunda karar
lıylz" dediler. 

iHD Acil Durum Komitesi lle 
SHP Cezaevleri Komisyonu Oyele
ri, Aydın Cezaevi'ndeki inceleme
lerinden sonra yaptıklar ı açıklama

da, gördOkleri karşısında dehşete 
kapıldıklarını söylediler. incele
mede bulunanlardan SHP Ankara 
Mll1etveklll K•mll AtetOOull•ı ve 
Ankara Tabip Odası Başkanı Selim 
Ölçer, yaptıkları değerlendirmede 
"insanf1Qım1zdan utandık" dediler. 

23 demokratik kitle kurulu
şunun temsilellerinden oluşan in
san Haklan Acil Durum Komitesi 
yaptıQı açıklamada, "Cezaevlerin
deki baskının utancından kimse 
kendisini kurtaramayacakt1r" de
nildi. 

Yazar ve politikacılardan Aziz 
Nesi n, Mehmet Ali Ayb•r, AMih 
Nuri ileri, Emll G•lip S•-.lcı ve 
Min• Urg•n, 16 Ağustos gün O (47. 
gOnde) Pera Palas otelinde bir 
basın toplantısı yaparak, 48 saatlik 
açlık grevine başladılar. Grevci 
yazarlar bir de bildiri daQıttılar . 

Bildiride, "Açlık grevimiz sonuç 
vermezse, tekrar açlik grevine 
başla maya, yurdumuz aydmlarmm 
daha büyük katılımlarıyla açlık 

grevini yaygın/aştlfmaya karar
lıya" denild i. A. Neein basın toplan
tısı sırasında "Başka yapacak mari
fetimiz yok. Amac1mız halki hara
kete geçirmektir" dedi. M. Ali 
Arb-r ise "Evlatlanm1z orada 6/ür
ken, ben utanıyorum. Bizimki 
ktvılclmdır, bundan sonraki tepki 
halktan gelmelidir" dedi. 

Tutuklu ve hOkümiOiere destek 
amacıyla Imza kampanyası başla
tıldı. iık imzaları film yönetmenleri 
attı . 

istanbul'da 600'e yakın gaze-

teci, TOrkiye Gazeteciler Sendikası 
(TGS) çaQrısı üzerine, ÇaQa
loCiu'ndan Sirkeci'ye kadar alkış
larla tempo tutarak yOrOdOier. 
Gazeteciler, BUyUk Postane'den 
Adalet Bakanı'nı lstlfaya çaOıran 
telgraf çektiler. Ayrıca SHP ve DYP 
genel başkanlarına çeklikleri tel
graflarda, cezaevlerindeki duru
mun TBMM'de toplantı yapılarak 
görUşUJmesini istediler. 

Aydın Cezaevi'ne Hakkarl'den, 
Oersim'den, Van'dan, Kara'tan , 
Muş'tan, Bozova'dan, Urfa'dan ve 
daha batka KUrdistan lllerinden 
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gelen tutuklu ve hükümlü anaların
dan Melek Avcı, "Eger biiyle sürer
se, bu kadar actlar hiç dinmezse, 
kendimi yakacagtm. Dünya şahi
dim olsun kiyakacagtm. Hemi de, o 
mapushanenin 6nünde yaka
cagım" dedi. Yine tutuklu anaların

dan Zeynep Poyraz, Türk sömür
geci1iğinin yaptıklarının yanına kar 
kalmayacağını, bunun Intikamının 
alınacağını ima eden. Şu anlamlı 
sözleriyle (bir gazeteciyle konuş
masından) tepkisini dile getirdi 
(Kürd istan ulusal kurtuluş müca
delesini yürüten gücü kastede
rek):"On sekiz ytl Once. üç kişiydi
ler. Ama kin/endi/er, kin/endirdiler, 
binlerce oldular şimdi ... " 

Dersim'de iHD Şubesi'nde 5 
tutuklu ve hükümiU yakını süresiz 
açlık grevini başlattı. Aileler, "1 
Ağustos Genelgesi"nln kalkmama
sı halinde açlık grevierini ölüm oru
cuna dönüştüreceklerini açık ladı-

lar. 
Mersin'de Acil Durum Komi

tesi tarafından düzenlenen panel
de. cezaevlerindeki durum konu
şuldu . 

Bursa'da bir grup öğrenci Yeni 
Çözüm Dergisi binasında açlık gre
vine başladı. 

SHP Bursa il Başkanı. yaptığı 
açıklamada, cezaevlerindeki uygu
lamaları insanlıkdışı olarak değer -

lendirdi. · 
izmit'te 7 kişi, bir açık lama 

yaparak açlık grevini başlatt ı. 

istanbul Kartarda 50 kişilik bir 
grup, telgraf çekerek Adalet Baka
nı ' nı ı stıla ya çağırdı. 

Band ırma'da Adımlar . işçi Gün
demı ve lsçıleri n Sesi bürolan çalı
şanı 7 genç, Adımlar bürosunda 
açlık grevıne başladı. 

Bursa 'nın Heykal semtinde 
bombalı süsO verilmiş bir pankart 
asıldı. 

Hak-Iş Sand ıkası'nda yapılan 

toplantıda . send ikanın başkanı Ne-
cati Çetik., cezaevlerindeki durumun 
ülkenin ortak sorunu olduğunu ve 
buna sendikalann da sessiz kala
mayacaklarını belirtti. 

Çağdaş Kadınlar Derneği izmir 
it Şubesi'nden bir grup kadın izmir 
Valili{li 'ne giderek, Ozel Kalem 
Müdürü ile görüştOier . ÇKD il 
Başkanı Zeliha $ehirot)lu, hüküme
te bild irmek üzere, "1 Agustos Ge
netgesi" nin kaldırılmasını ve genel 
af ilan edilmesini istediklerini açık
tadı. 

Tutuklu ve hükümlü ailelerinin 
Diyarbakır'da başlattıkları açlık 

grevinin 11 . gününde, Nusaybin'
den yeni katıtımlarla sayıları 85'e 
yükseld i. Mide kanaması geçiren 
Saliha Şener ve hayati tehlike 
içinde olan Sabriye Sözen yap ıl

mak istenen tedaviyi redderek 
eylemlerini devam ettlrlyorlar. Ay
nca eylemin sonuçtanması için 
polisin yaptıQı baskılara karşı , tu
tuklu ve hükümiO yakın ları yaptık

ları açıklamada . bu bask ıların sür
mesi halinde, kendilerini emniyet 
mOdüriOQü önünde yakacaklarını 
söylediler. 

Sakarya'da SP iı Binası'nda 8 
kişi açlık grevine başlad ı. Yine aynı 
partinın Bolu'daki lt binasında , SP il 
yöneticileri 3 günlük açtık grevine 
girdiler. 

Sağmalcılar Cezaevi'nde mOv
vekkilteri bulunan 19 avukat açlık 
grevine başladı. Yine bir grup 
yazar , müzisyen, tiyatrocu ve res
sam Sağmatcıtar Cezaevi önüne 
giderek, burada açtık grevinde 
bulunan tutuklu ve hükümlüleri 
desteklediklerini açıkladılar . Bir 
ortak bild iri de okuyan grup, " 1 
Ağustos Genelgesl"nln kaldırılma
sını, genel af Ilan edilmesini ve 
hükümetin ıstlfasını istedi. 

Yine Ankara'da 2 banka şube
sinde bomba patiatan ERNK taraf~ 
tarları eylem alanlannda bildiri 
bırakarak , Türk sömOrgeclll~lnden 
hesap soraes kiarını duyurdular. 
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AVRUPA 

BATI ALMANYA: 

6.8.1989 günü Hamburg'da, 
130'a yakın Kürdistanlı yurtsever 
Türk KonsolosluQuna yOrOyüş yap
tı. Konsotosluk yetkitilert önceden 
polis çaQırarak yü rüyüşü engelle
mek isteyince, eylemellerle polis 
arasında çatışma çıktı. Göstericl
terden biri yaratandı ve üçü de 
tutuklandı. Konsolostuk binasının 

bir penceresine atıtan taştarla cam
lar kırıld ı. Eyleme Atman basın~ 
yayın ortanlar ı büyük ilgi gösterdi
ler. Konsotostuk önünde TOrk bay
rağı yak ıla rak eylem sonuçlandı. 

Eyleme iki yerel gazete yer verdi. 
Hannaver ve Celle'den 120 

civarında Kürdistan lı yurtsever TC 
Konsolosluğu önünde bir protesto 
mitingi yapt ı . Gösteride TC bayrağı 
yakıld ı . 2000'e yak ın bi ld iri dağıtıl
dı. Eylem alanına basın ve yayın 
organları muhabirieri gelerek bilgi 
aldılar. Cezaevinin yeni direniş 

şehitleri için bir dakikatık saygı 

duruşunda bulunu ldu. Protesto 

eyleminin amacı birçok basın ve 
yayın kurutuşuna da duyuruldu. 

30'un üzerinde bir grup ERNK 
taraftarı 9.8.1 989 günü TC Essen 
Konsolosluğu önünde protesto 
gösterisi yaptı Aralannda kadın , 

çocuk ve 3 TKP(B) taraftannın da 
bulunduQu göstericiler, TC bay
raQını yaktılar . Eylem alanına bir 
grup gazeteci de gelerek bilgi ald ı 

ve fotoQraf çekti. 
15 Ağustos '89 gOnO Hamburg' 

da TOrkiye ve Kürdistan Ceza
evlerindeki Açlık Grevleriyle Daya
nışma Komitesi'nin organize ettiOI 
gösteri eylemine, Av. Dev-Genç, 
AG Austanderpollttk der jobber 
und Erwerloslason, Birlik Yolu, 
BWK, Devrimci Yol, Ekim, ERNK, 
Hafen Strasse, Partizan, TKP(B), 
Toplumsal Kurtuluş , TKP-ML Partl
zan ve TKP-ML Hareketi taraftar
ları katıldı. Türk , Kürt ve Atman 

örgütleri taraftarlan TC Konsoıos
lu~u önünde kendilerini zinciriere 
bağlayarak protesto gösterisinde 
bulundular. Çoğunun ERNK taraf
tarının oluşturduQu 80'e yakın gös
teric inin eyleminde, bazı gruptar 
(eylemde yer atan), TC'nin Bay
rağının yak ı lmasına ve PKK' li Meh
met YALÇINKAYA ile HUHyin 
HUanO EROÖLU yoldaşların fotoğ
raflarının taşınmasına ve "Kahrol
sun teslimiyet, yaşasın direniş" 

sloganının atılmasına karşı çıktılar . 

Polis eylemcilere karşı zor kullandı 
ve 11 kişiyi gözaltına aldı. Eylem 
yerine 2. TV kanalı ve bazı basın 
muhabirieri geldiler. Taz, Bild , 
Hamborger Abendblatt ve Milliyet 
gazeteleri eylemi haber olarak 
verdiler. 

Batı Berlin'de 30 k işilik ERNK 
taraftan. 5.8.1989 günü TC Konso
losluğu önünde bir miniing yaptı. 
Gösteri eyleminde Almanca bildiri
ler dağıtıldı. S loganıann da atıldı!) ı 
eylemde TC'nin bayrağ ı yakıldı. 

Yine Batı Berlin'de ERNK, TKP
(B), işçin i n Sesi, Kürt Halkının 
Dostlan ve başka ilerici Atman 
grupları ortak plaHorm oluşturarak 
bir protesto yürüyOşO düzenledi
ler. Yürüyüşe 500 civarında katılım 
saOiandı. Bildiriler, yayınlar dağıtı
larak, sloganlar atılarak ve konuş
malar yapılarak TC'nin uygulama
lan protesto edildi. Şahiliere 1 
dakikalık saygı duruşunda bulun
doldu. Eylem, TC'nin bayrağ ı yakı

larak sonuçlandı. 
5.8.1989 günü Münster'de, 30'a 

yakın ERNK taraftarı TC Konsolos
ı ucu önünde gösteri eylemi yaptı. 
45 dakika kadar süren eylemde, 
yapılan propaganda ile TC teşhir 
edildl ve bayral}ı yakıldı. 

Stuttgart'ta TC Konsolosluğu 

ön0nde4.8.1989 günü 50civarında 
EAN K taraftarı bir protesto gösteri
st yaptı. Eylemde, TC'nin uygula-

malarını protesto eden pankartlar 
açıldı ve sloganlar atıldı. Yapılan 

megafonlu konuşmalaris da TC 
sömi.lrgecilil}l protesto edildi. 

Frankfurt'ta 4.8.1989 gO nO 200'
e yakın kişinin katıldıOı bir protesto 
mitingi yapıldı . Mitinge ERNK, E
kim, Av. Dev-Genç, TKP( B) Toplum
sat Kurtuluş, TKP-ML Frankfurt 
taraftarları lle Türkiyeli işçiler Der
neQI üyeleri katıldı. Oluşturulan 

Dayanışma Komitesi'nin düzen
ledil}l bu eylem önemli yankı u
yandırdı. 

(Mitingde, bir Alman kadın yap
tığ ı konuşmada, ol}lunun Stamm
hetm Cezaevi'nde A. Hayd•r K•y
tan'la birlikte kaldığını belirtti ve 
ol}tunun kendisine, A. H•ydar'a hiç 
kimseye otmadıl}ı kadar baskı 

yapıldıOını dediCini söyledi. Oğlu
nun kendisinden istedillinin ise, 
ondan çok KUrt davasıyle ilgilen
mesi ve bunun Için mücadele ver
mesi oldul}unu açıkladı .) 

Bir gün sonra (5 Al}ustos günü), 
yine Frankfurt'ta aynı örgOt taraf
tarlannın kat ı ldıOı gösteri eylemi 
yapıldı. TC Konsolosluğu önünde 
gerçekleşen eyleme yaklaşık 100 
kişi katıldı. 

Yine aynı gOnde ERNK taraftar
ları, Frankfurt THY bi.lrosunu Işgal 
ettiler. Eylem yaklaşık 4 saat sürdü. 

8.8.1989 günü, Frankfurt'ta bu 
kez (yukarıda) adı geçen örgütlerin 
kadın taraftarlan Yeşilter bürosunu 
işgal ettiler . Eylemlerin Istekleri 
yerine getirildi . 

18.8.1989 günü Frankfurt'ta 
Kürdistanlı yurtseverlerin ve Türki
yeli devrimci-demokratların katıt

dıl}ı bir yürOyOş ve miting yapıldı . 

Eyleme yaklaşık 300 kişi katıldı . 

Yi.lrOyOşte 60'ın OzerindeAiman de
mokratı da yer aldı. Coşkulu ve 
yoğun propagandah geçen yürü
yUşte Mehmet YALÇINKAYA ve H. 
HOanO EROÖLU yoldaşların ce
nazelerini simgeleyen -Kürd istan 
bayral}ına sarıtı- tabutlar taşındı. 
Atte O per Plutz'tan yOrOyOşe geçen 
gösterieller eylemlerini F. Born
helm Mttte'de yaptıkları mitingle 
sonuçtandırdılar. 

Ulm alanında ERNK, TKP-ML 
Hareketi, TDKP, TiKKO (OABK), 
KPD ve EKiM taraftarları ile tarafsız 
demokratlar TÖBANK şubesini 
Işgal ettiler. Banka yetkitileri ey
lemcilerin talepterini yerine getirdi
ler. Eylem alanında Neu-Uimer Zei
tung , Schwablsche Zeltung , SOd
west Presse, DPA, Rad io 7 ve 
Oonau Radio 1 gibi basın-yayın 

organları gelerek konu hakkında 
bilgi aldılar . Ayrıca eylemin amacı 
Cumhuriyet ve Hürriyet gazeteleri~ 
ne de telefonla bildirildi. Eyleme 
bas ında yer verildi. 

Bir grup ERNK taraftarı yurtse
ver Karlsruhe TC Konsolosluğu 

önünde gösteri eylemi yaptı. Kadın 
ve çocukların da Içinde olduğu 

Kürdistan göstericiler, sık sık slo
gantar attılar ve yazılı plakartlar 
taşıdı lar. 

KOrdtstanlı yurtsever bir grup, 
Köln'deki TC Konsolosluğu önün
de gösteri eylemi yaptı. Gösteride 
eylemin amacını dile getiren slo
ganlar atıldı ve TC bayra~ı yak ı ldı . 

Bonn'da 9.8.1989 gO nO Kürdis
tanlı ve Türkiyeli sol gOçlere men
sup 138 yurtsever, devrimci açlık 
grevini başlattı . ERNK-Almanya 
ÖrgOtü, Avrupa Dev-Genç, TDKP 
(YDÖ), SVP, EKiM, TKP (B), Haviya 
Gel ve KAWA örgütlerinin başlattı
~~ açlık grevinde, TKP-Mldayanış
macı olarak yer aldı. Açlık grevinin 
3. gününde basın toplantısı yapıldı. 
Eylem 4. gOnOnde 3500'e yakın 
kişinin katıldıQı bir yürOyOşle so
nuçlandı. YOrOyOşe platformdaki 
güçler dışında, TKP-ML, TKP-ML 
Hareketı, Sosyalist Parti , Alman 
Dostlar, Raht Karger (iran), 
TÜOAY ve Toplumsis Kurtuluş 
taraftarları da dayanışmacı olarak 
katıldılar . 

Sayfa 7) 

Lindau'da 13.8.1 989 gOnO 
ERNK taraftarları bir yOrOyOş dO
zenledi. YOrOyi.lşe yaklaşık ı 00 
yurtsever ve Alman demokrat ka
tıldı . Yürüyüşteyapılan propagan
dalarla çevrenin büyük ilgisi top
landı. 

Oberhausen'de 30 ERNK tarafta
rı 17.8.1989 gOnO SPO bOrasunu 
işgal etti. içlerinde kadın ve çocuk
ların da bulunduCu yurtseverler, 3 
saat süren eylemlerinin amacını 
kabul ettirdiler. Eylem alanına ba
sın muhabirieri de gelerek konu 
hakkında bilgi aldılar. 

Batı Berlin'de 17.8.1989 gOnO 
ERNK taraftan 11 yurtsever, kitle
nin yoğun olduğu bir alanda çadır 
kurarak açtık grevine başladı. 

19.8.1989 günü ise TC Konsolos
luğu önünde Uluslararası Kadınlar 
Birliği bir miting düzenledi. Mitinge 
YJWK de katıldı. Göstericiler kala
balık sayılarıyle yolu da trafiOe 
kapatarak konuşmalar yaptılar ve 
sloganlar attılar . Daha sonra TC 
bayrağı yakıldıktan sonra, gösteri
ciler açlık greveilerinin bulunduCu 
alana kadar yOrOyüş yaptılar. 

Alman Yeşiller Partisi , yazılı bir 
açıklama yaptı. Açıklamada Yeşi l

ler'In sözcüsü, "Aydm'dakJ geliş

meler, Türkiye 'de insan hakları

mn sistemli bir şeklide çlgenendi
Oinin son canlt Orneg/dir" diyerek, 
Federal Hükümet'e, Türkiye'ye ya
pılan tüm askeri ekonomik ve 
askeri yardımların kesilmesini Is
tedi . Yeşilter ayrıca bir de TOrkiye'
ye inceleme heyetini gönderdiler . 

Tanınmış Alman yazarlarının 

yer ald ı ğı Hainrich-Boeli Vakfı , 

TC'nin cezaevleri ugulamatarının 

protesto ederek, Turgut özal'a 
konu ile ilgili mektup gönderdi. 

Alman Sosyal Demokrat Partisi 
(SPD) milletvekili Ottmar Schrei
ner, Turgut Özal ve Adalet Bakanı 
O. Sungrulu'ya birer telgraf çeke
rek, cezaevlerindeki baskı uygu
lamalarına son verilmesini ve yeni 
ölümterin engellenmesini iste
di. 

Uluslararası Yazarlar Kulübü 
(PEN), TC'nin cezaevlerindeki uy
gulamalarını kınayan bir bildiri 
yayınladı. PEN'nin F. Alanya'daki 
merkezinden yapılan açıklamada, 
"3 Agustos günü 6/en 2 makum, 
Türkiye'de demokrasiye geçiş u
mut/arım s6ndürdü" denildi . 

Monika Erhan adlı Alman ka
dın , yakınını ziyaret etmek üzere 
gittiği Aydın Cezaevi'ndeki uygula
malarla karşılaşınca , dl!}er tutuklu 
yakınlanyle birl ikte protesto göste
rilerine katıldı. Alaman kadın , "E
~er bu olaylar birAvrupa ülkesinde 
meydana gelseydi yer yerinden 
oynard1" dedi. 

F. Atmanya insan Hakları Örgü
tü, Başbakan Turgut özal ve Adalet 
Bakanı O. Sungurtu'ya mektup 
göndrerak, cezaevlerindeki baskı
lara son veritmesini Istedi. Bu uyarı 
mektubunun bir kopyasıda F. Al
manya Dışişleri Bakanı D. Gen
scher'e gönderildi. 

FRANSA: 

Paris'te 4.8. 1989 günO Kürdis
tanlı ve Türkiyeli sol örgütlerin 
kitlelerinden oluşan 1000'1 aşkın 

yurtsever ve demokrat, TOrk BO
yOkelçili~lne kadar yOrOyOş yaptı . 

Protesto yOrOyOşü elçilik OnOnde 
mitinge dönOştorOidO. Cezaevi şe
hitleriiçin bir dakikalık saygı duru
şunda bulunuldu. Eylemin amacın ı 

içeren bir bildirinin de okunduOu 
mitingde, "Kahrolsun taşlstcunta", 

" insanlık onuru işkenceyi yene
cek" ve "KOrdistan 'daki katliam ve 
beskılara son" sloganları atıldı. 

6.8.1989gün0 Paris'te, TOrkiye
tt demokratlar ve Kürdistanlı yurt
severler bir araya geferek Eyfet 
Kulesi'ni Işgal ettiler. 200'0 aşkın 
TOrkiyatı ve KOrdlstanh gösterci
den 100 kadarı, Eyfel'tn 1. katına 
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çıkarak eylemin amacını dile geti· 
ren pankartı astılar. OiQer gösterı. 
eller Ise kulenin altında pankartlar 
açarak, sık sloganlar attılar ve Oç 
dilden bildiriler daQıttılar. Yaklaşık 
4 saat süren protesto gösterisini 
izlemek için basın-yayın organları 
hazır bulundular. Eylem, BBC ve 
Fransız televizyonunun yanısıra , 

çeşitli basın organlarında da haber 
olarak yer aldı. 

50'ye yakın ERNK taraftan, 
Paris'teki TOrk Konsoloslu!}una bir 
protesto yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte 
eylemin amacını dile getiren slo
ganlar atıldı ve bildiri dağıtıldı. 
Konsotosluk önüne varıldı!}ında 

ise, çevrenin yoQun ilgisi arasında 
Türk bayrağı yakıldı. 

16.8.1989 günü EANK, Av.Dev
Genç, Ekim, KAWA, Sosyalist, 
TDKP, THKP/ C (Acilciler) , TKP( B), 
TKP-ML Hareketi taraftarları açlık 
grevini başlattı. 25 Ağustos günü 
bir basın toplantısıyla sonuçlanan 
açlık grevi eylemine, Kadınıann 

Kurtuluşu Dergisi TKEP ve TKP
ML(DABK) örgütleri taraftarları da 
destekleyici otarak katıldılar . Açlık 

grevi, Fransız polisinin ilk üç gün ve 
daha sonraki günlerde de zaman 
zaman gösterdikleri anti-demakra
tl uygulamalara raQmen kararlılıkla 
sürdürüldü; ve önemli düzeyde 
başanya ulaştı. Eylem; TV 6. Kanal 
ve 4. Kanal, BBC, L'Humanite. Li 
beratlon. Reuter. AFP (iki kez) lFA; 
Milliyet. insan hakları örgütü Baş
kan ı Berna Kuşuner. Simat , Fran
sız içişleri Bakanı , FKIP·PCO. is
panyoi/ Yuan-Gost soin , Komela , 
Uberation Radio, Unesco. Bulgar 
Haber Aj ansı. BBC fotoğratçısı . 

FKP/Nant Nontay ve Federasyon 
International gibi basın-yayın or
ganları kuruluştar ve kişiler ziyaret 
ettiler . Ayrıca Kürdistanlı ve Türki
yeli kitleler. eylemcileri yer inde 
ziyaret ederek dayan ışma göster
diler . 

Fransa ' nın Oijon alanında , bir 
grup Kürdistanlı ve Türk iyeli yurt
sever . demokrat, bir bi ldiri yayın 

layarak 21 AQustos 1989 günü açl ı k 

grevine başladı. Dayanışma Grevi 
Komitesi. DaQıttıQı bildiride. tüm 
ilerici kamuoyunu konu hakkında 
duyarlı olmaya çaQırdı. 

Oreux"da ERNK taraftarı 35 
k i şilik bir yurtsever grup, 22.8.1989 
günü açt ı k grevine başaldı. 

ERNK taraftarı bir grup yurtse
ver . Strasbourg şehrinde açlık 

grevini başlattı. 
Lyon şehr i nde 5.8.1989 günü 

50'nin üzerinde ERNK taraftarı bir 
grup, TC Konsolosluğu önünde 
gösteri eylemi yaptı. Eylemin ama· 
cını dile getiren sloganları sık sık 

atan yurtseverler, eylemlerini TC'· 
nin bayrağını yakarak sonuçtandır
d ı lar . 

19.8.1989 günü yine Lyon'da 
ERNK taraftarı 25 yurtsever, süre
siz açlık grevine başladı. Eylem 
alanına gelen basın ve yayın organ. 
ları. açlık grevellerin taleplerine yer 
verdiler. Eylemin üçüncü gününde. 
Lyon yerel televizyonu, ERNK bay· 
rağı.altında , Eylem Komitesi'nden 
bir yurtseverle, Kürdistan'daki ge
lişmelerle yaptığı röportaj ı naklen 
(15 dak i kal ı k) yayınladı. Aynı tele
vizyon , gece geç saatlerde, röpor
tajı bir kez daha yayın ladı. 

Marseille'de 13.8.1989 günü 
ERNK taraftarı 300 yurtseverin 
katıldığı bir protesto yürüyüşü 

yapıldı. M arsaille Garen'den 1 O 
km. uzaklıktaki TC Konsolosluğu· 
na kadar yürüyen yurtseverler, 
eylem güzergahındaki yabancılar 
tarafından sevgi ve alkışlarla karşı. 
landılar. Sık sık sloganlar atan ve 
Fransızca. Türkçe bildiri daQıtan 

ERNK taraftarları, TC KonsOIOS· 
luğu önünde yürüyüş eylemını 

mitlngedönüştOrdüler . TC'nln bay. 
rağı da yakıldıktan sonra, 4 saat 
süren eylem çoşkulu şeklide sonuç. 
tand ı. 

AVUSTURYA: 

7.8.1989 günü yaklaşık 40 civa· 
rında ERNK taraftarı VIyana'da 
ÖVP (Avusturya Halk Partisi) büro· 
sunu işgal etti. Eyleme basın ve 
yayın organları gelerek bilgi aldılar. 

Eylemin amacına önemli oranda 
ulaşıldı . ORF televizyonu haber 
olarak duyurduQu eylemi , deQişik 
gazeteler fotoğraflı haberlerle ya. 
yınladılar. 

Viyana'da ERNK'nin çağrısıyla 
11 örgüt (Avrupa Dev-Genç, TKP· 
Ml, ERNK, ATIGF. MLSPB, TDKP. 
TKP·MLITiKKO, KAWA, Öğrenci 
Gençlik Derneği , EKiM ve TKP·ML 
Hareketi) bir araya gelerek 
8.8.1989 günü, 44 kişinin katıldığ ı 

açlık grevini başlattılar . Eylem sü· 
reelnde basın toplantısı yapıldı. 

2000'in üzerinde protesto kartı 

hazırlandı ve 3000'in üzerinde imza 
toplandı. Avustruya basını eyleme 
geniş yer verdi . Türkiye yönetimine 
çok sayda protesto mektupları 

gönderildi ve ayrıca konuyla ilgili 
baz ı bakantarla ve Beled iye başka· 
n ı' yla görüşmeler yapıldı. Avustur· 
yalı bazı örgütler de dayanışma 
gösterdiler. 

YeşilleriViyana Örgütü , Avus~ 
turya Komünist Partisi, Uluslara· 
rası Af örgütü, Yeşiller Viyana 
Eyatat Başkanı Werner Haslauer, 
K ız ı lhaç/Avusturya Örgütü, Avus
turya Sol Blok Sendikalar Birliği , 

Sendikal Birlik , Anti-emperyalist 
Kulüp, Avrupa'da Kürt Ögrenciler 
DerneQi/Avusturya Şubesi, Avustur
ya Kürt Merkezi , KUrdistan Yurtse· 
verler Birliği/ Avusturya Sempati
zanlan'nın destekledi{li ve (11 siya. 
si parti örgüt ve DKÖ'den oluşan 
Eylembi rliği Komitesi 'nin hazırladı· 
ğı bir bildiri dağıtılarak TC 'nin fa. 
şi st uygulamaları protesto edildi. 

Viyana· Türkiyeli Öğrenci-Genç
li k Derneği , yayınlad ığ ı bildiride, 12 
Eylül rejim inin kararlarının geçerli 
olamayacağını belirterek. " Tarih 
arkadaşlarımızı ve tüm devrimci· 
leri aklamıştır" dedi. 

Açlık grevinin sonuçlandığı 9. 
gününde, 1000'nin üzerinde kitle· 
nin katıldığı bir yürüyüş yapı ldı. 

Yürüyüş, Avusturya Parlamentosu 
önünde oturma eylemine dönüştü
rü ldü. Eylem Komitesi, bazı bakan· 
tarla görüşerek , eylemin taleplerini 
bildirdiler . Bazı taleplerin kabul 
edlldiQi eylem, yapılan konuşma· 
tarla sonuçlandı. 

isviçRE: 

Zürich kentinde 5.8.1989 günü, 
EKiM, ERNK. TDKP. KAWA. TKP· 
ML/TiKKO, Avrupa Dev-Genç ve 
MLSPB taraftarlarının kahldığı bir 
gösteri eylemi yapıldı . TC Konsolos
luQu önünde gerçekleşen eyleme 
500'e yakın kişi katıldı. Konsolos· 
luğun paneeleri gösterieller tara· 
tından taşlar ve sopalarla kırıldı. 

Polis müdahalede bulunarak, ey· 
lemi daQıtmaya çalıştı. Polisin tu-
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tumuna, çevredek i bazı polisler 
tepk i göstererek, eyleme katıldılar. 
Polis, göstericilere karşı plastik 
merml ve sis bombası kullandı. 

Polisin tüm anti·demokratik ve 
engelleme amaçlı çabalarına rağ. 
men, canh ve coşkulu süren ey. 
lernde TC bayrağı yaklldı. 10 daki· 

kahk gösteri eylemi ardından, gös· 
terieller 3 kota ayrılarak şehir mer
kezine yürüdüler. Eyleme, Kadınlar 
Grubu ve ilticacılar Komitesi des
tekleme amacıyla katıldılar . Eylemi 
isviçre TV kanalları, Die Weltwoche 
Basterstab, Tagenanzeiger gaze. 
teleri ve isviçre basını haber ver
diler. 

AVUSTRALYA: 

Avustralya'nın Melbourne şeh· 
rinde yaklaşık 200 Kürdistanlı ve 
Türkiyeli yurtsever, demokrat bir 
gösteri eylemi gerçekleştirErek, 

TC'nin taşist uygulamalarını pro
testo etti. 

BELÇiKA: 

ERNK taraftan 15 yurtsever 
LiAge şehr inde açlık grevine baş. 
tadı. 13.8.1989 günü başlayan açlık 
grevi eylemi. büyük ilgi ve destek 
saQiadı. 15 Ağustos günü, dışardan 
yurtseverlerin de katıldıQı bir kul· 
lama yapıld ı. Belçika basını eyleme 
yer vererek . açlık grevinin amaçla· 
rını aktard ı. 

Brüksel'de Türkiyeli sol güçler, 
70 kişilik gOçle TC Konsolosluğu ve 
Uluslararası Basın Merkezi'ni işgal 
ederek, cezaevlerindeki faşist uygu· 
lamaları protesto ettiler. 

HOLLANDA: 

Den Haag'taki TC Büyükelçiliği 
önünde 2.8.1989 gOnO 60 Kürdis
tanlı yurtsever bir gösteri eylemi 
yaptı. 

4.8.1989 günü, 50'şer gruplu 
Kürdistanlı yurtseverler, Amster· 
dam ve Rotterdam'da TUrk Hava 
Yolları'nıişgal ederek, TC' nin faşist 
uygulamalarına karş ı kinlerini k uS· 

tu lar. 
5.8.1989 günü, Den Haag'da 

Iktidar Partisi CDA'nın bürosu 
100'e yakın Kürdistanlı yurtsever 
taratından Işgal edildi. Türkiyeli ve 
Kürdistanlı güçler tarafından ger· 
çekleştlrilen ortak eylemde, poll· 
sin olumsuz tavrı Ozerine taşlı ve 
sopalı kavga çıktı. Bazı göstericiler 
gözaltına alınarak revirdedövüldO· 
ler. Yaklaşık 3 saat süren eyleme, 
basın geniş yer verdi. 

KOrdiSiantı ve Türkiyeli güçler· 
den oluşturulan Eylem Komitesi, 
Rotterdam'da CDA binasını Işgal 
eyleminden sonra, açlık grevi ey· 
temini organize etti. 40'ın Uzarinde 
ERNK taraftarı ile Türkiyeli ilerici ve 
devrimcilerin katıldığı süresiz açlık 
arev ı eylemi, basın ve yayın organ· 
ları taratından yoğun ilgi gördü. 
Televizyon, radyo ve basın organ
ları eylemle ilgili canh yayın ve 
röprota]lar yaptılar . Ayrıca açlık 
grevi eylemle ilgili canlı yayın ve 
röportajlar yaptılar. Ayrıca açlık 

grevi eylemcilerine cak sayıda 

dayanışma mesajı gönderildi. 
12.8.1989 günü 500 civarında 

Kürdistanlı yurtsever ve Türkiyeli 
Ilerici , Rotterdam'daki TC Başkon
soloslu!)u 'na kadar yürüyerek , bu~ 

rada protesto gösterisi yaptı . Ey
lemde faşist Türk ordusunu simge
leyen bir maket yakıldı. Konsolos
luk önünde konuşmalar yapıld ı ve 
sık sık sloganlar atıldı. Mltingde 
lotklor gösterileri de yapılarak 
kamuoyunun dikkati daha da arttı
rıldı . Rolterdam yerel basını eyle· 
me geniş yer verdi. 

15.8.1989 günü Amsterdam'da 
50'ye yak ı n Kürdistanlı ve Türkiyeli 
kitle , tüm Hollanda'ya Türkçen ı n 

yanısıra , çeşitl i dillerden yayın 

yapan NOS radyosuna yönelik bir 
protesto eylemi gerçekleştirdi . 

Eylemde, NOS radyosunun ceza· 
evleriyle ilgili haberi ya hiç yayın 

lamaması, ya da gerçekleri çarpıtarak 
yayınlaması kınanarak protesto 
edildi. 

iNGiLTERE: 

Bir grup ERNK taraftan, Lorıd· 
ra ' nın merkezindeki TOrk Hava 
Yollan binasını işgal etti. Eyleme 
ing iltere basının yanısıra , Cumhu
riyet gazetesi de haber olarak yer 
verdi. 

iS V EÇ: 

Birgrup ERNKtaraftarı 11.8.1989 
günü Stockholm'de TC Konsolos
lu{lu önünde gösteri eylemi yaptı. 
50 yurtseverin katıldığı ve TC'nin 
bayrağının yakıldığı eylemde, TOrk 
devletinin faşist uygulamalarını 

protesto eden isveçce bildiri da
Q<t•ld•. Eyleme isveç Radyosu, isveo
ce ve Türkçe olarak yer verdi. 

7.8.1989 günü isveç'ln kuzeyfn. 
de Bröcke Mülteci Kampı'nda, 
ERNK taraftarları ve diQer KOrdls· 
tanh yurtseverler 3 gOniOk açlık 

grevine girdiler. Eyleme 36 kişi 

katıldı. Açlık grevi eylemi, isveç 

Sayfa 8) 

devletinin dolayh engelleme çaba
larına ra!)men amacına ulaştı. Ey· 
lem haberi, tl ra] lan 500 bin civarın· 
da olan 3 gazetede tam sayfa yer 
aldı. Jömtland Radyosu açhk grevi 
eylemcileriyle röporta] yaptı: yayı~ 
nında eyleme geniş yer verdi. 
Ayrıca ERNK taraftarları, Bracke 
yerleşim alanında TC'nln sömOr· 
geci uygulamalarını teşhir ve pro· 
testo eden bildirileri tüm posta 
kutuları na attılar . österson'da yay
gın bildiriler dağıtıldı ve burada 
bulunan Uluslararası Af örgütü, 
Kızılhaç ve bütün yayın organları . 
temsilcileriyle görUşmeler yapıla· 
rak konu hakkında bllgllendirlldi· 
ler. Kızılhaç ve Uluslararası Af 
örgütü şubeleri K. Evren'e protes
totelgırafı çektiler. Bracke halkı da, 
eylemcilere dayanışma gösterdi ve 
bağışta bulundu. 

Malmö'de, 9.8.1989 günü 10 
civarında ERNK, THKP·C/ Dev Sa
vaş ve Direniş Hareketı taraftarları, 
TC Fahrl Konsoloslu(ju'nu işgal etti. 
Dışarıdan konsolosluk binasına 

"Cezaevlerindeki beskılara son" 
pankartı asıldı . Eylem basın yayın 
organiannda yer ald ı. 

Stockholm'de Kürdistanlı yurt· 
severlerden oluşan bir ERNK Ko· 
mitesi , TC uygulamalarıyla ilgili 
belgesel bir bildiri hazırlayarak is
veç Parlamentosu'ndaki partilerin 
yetkililerine verdi. isveç Komünist 
Partisi (VKP)'den Birgit Rundberg'e, 
Sosyal Demokrat Parti 'den Jan 
Hellman Merkez Köylü Partisi'nden 
Per Ald ing'e, Halk Partisi 'nden Ann 
Vibble'ye ve Yeş iller'den Eva Hö
jer'e sözkonusu biliriyi veren ERNK 
Komitesi , bu parlamenterlere konu 
hakk ında ayrıntılı bilgi verdi. Ken· 
dileriyle görüşüten parlamenterler. 
durumu meclisteki arkadaşlarına 
ileteceklerine dair söz verdiler. 
Aynı bildiri, isveç'ln en büyük gaze. 
telerinden DN'ye, Aftonbladet'e, 
Svenska Dabgladet'e ve Expres· 
sen' e de verild i. 

Remsitta kampında bulunan 11 
ERNK taraflan 2 günlük açlık 

grevini başlattı . Yurtseverler ey· 
lemlerini, yağmur altında geçme· 
sine raQmen başarıyla sonuçlan
dırdılar. Eylem üzerine bölge rad· 
yosu Kürdistan 'la ilgili program 
yayınladı. Dalarna, Demokrater 
Barıange Tidning ve Ludvlka ga. 
zeteleri eyleme geniş yer verdiler. 
Uluslararas ı Af örgütü eylemci
lerle röportaj yaptı. Sol Komünist
ler Partisi, açlık grevini ziyaret 
ederek mesaj sundu. Barış ve 
Özgürlük için Kadın Hareketi, 
eylemcilere ekonomik yardım yap· 
makla birlikte, dayanışma mesajı 
sundu. Yeşiller Partisi ve Komitesi 
üyesi Pagnhiel Pohanka, eylem 
alanına giderek desteOinl sundu. 

NORVEÇ: 

15.8.1989 gOnO Oslo'da ERNK 
taraftarı ıs kişilik bir KOrdistanlı 
yurtsever grup, iktidardaki işçi Par· 
tisi'nin merkez bürosunu işgal etti. 
Eylemlerinin amacını bildiren yurt· 
severler, Partinin Ikincı başkanıyla 
görüşme yaparak olumlu sonuca 
vardı far. Eylem alanına gelen basın 
veyayın kuruluşları eylemin amacı
na yer verdiler. 

DANiMARKA: 

Kopenhag'da, ERNK taraftan 
25 yurtsever, Danimarka'nın yük· 
sek tirajlı gazetelerinden Politi· 
kan'in yayın bürosunu işgal etti. 
Gazetenin bUro sorumlusuyla yapı. 
tan görOşme sonucu, eylem talep· 
leri kabul edildi. 

Kürdistanlı yurtsever grup, bu 
kez insan Haklan örgütü'nUn Ko
penhag şubesini Işgal etti. iki saat 
süren eylemin talepleri kabul ed il· 
di. Basın ve yayın organları da gele
rek eylemin amacına Ilişkin bilgi 
aldılar. 
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Zindan direnişleri ve Türkiye gerçekli§i 

Yaşamın kendisinde öyle anlar 
vardır ki, her şeye damgasını vurur 
vetari h ne kadar Ilerlerse Ileriesin o 
anlar sürekli anılır . Ya bir çal)ın de
ğişimi, ya yeni bir nesnenin keşfi, 
ya da halkların bal)ımsızlık müca
delesinde kahraman, destansı çı
kışlar vb. vb . işte tarihe damgasını 
vuran ve belleklerden hiçbir zaman 
silinmeyen böylesi anlar; üzerin
den yıllar. onyıllar, yüzyıllar da geç
se. kulaktan kulağa, ka(lıttan kağı
da aktarılarak günümüze kadarge
len gerçeklikler vardır . Bu ger
çekiikierin bir bölümü halklar tari
hinde kin ve nefretle anıhrken, bir 
bölümü de özlem. hasret, kıvançla 
anılarlar . Tarihte kara leke olarak 

yel-şoven zincirleri kırarak yan
sımasını dışarda da bulmuştur . i
çinden geçtiQimiz dönemin özelllk
leri iyi bilinceçıkanldı!}ında görOla
cektir ki ; zindan direnişinin yarattı
ğı olumlu sonuçlar kitlelerin umut 
kaynağı olmuştur. Bu direnişle sah
telikler ortaya serilmiş, gerçek halk 
kahramanlan, halklarıyla kucaklaş
mışlardır. Sömürgecı vahşetin 

Kürdistan'da en üst boyutta sergl
lendiği, Türkiye'de insanların açlık 
ve sefaletle yüzyüze geldiQi, mev
cut iktidarın kitleleri adeta hiçe 
saydığı , ülkemizde kimyasal silah 
kullanarak toplu katliamlara git
mek istediği bir dönemde, zindan 
direnişleri anlamını bulmuş; Ev

kalan zulüm. vahşet. barbarhk; ay- ren-özal faşist iktidarını sarsmış
dmlık olarak kalan ise hep halkların tır . 

çıkarına olan olgular olmuştur . "Bugün Türkiye ortamında aydm 
Günümüzde bu aydın gerçek- of mak; geçerfi resmi düzenin. yani 

likterden bir tanesi de Kürdis- 12 Eyfüf faşizminin denetiminin 
tan ' ın kutsal bal)ımsızhk savaşıdır. reddini, bu rejimin dayand1g1 iç va 
Bu savaşta Içerde ve dışarda , zin- dış bagfantıfarm eleştirisini, sonu
danda ve dağda yüzlerce yiı}it ka- na kadar anti-emperyalist ve de
nı nı akıtmış , düşüncelerinden ta- :mokratolmay1, yalnız bilinçte degif, 
vizvermeyerektariheaitınharflerie )ifl~mde de Kürdistan halkının 
isimlerini kazımışlardır . işte bizim kurtuluşunun an aktif savunucusu 
için özlem. hasret. kıvançla anıla- ve destekçisi olmayı, onun tüm 
cak anlar. yiQitlerin topraQa düş- mücadele ve örgütrenmesine o
tükleri anlardır . Her topraQa düşüş muz vermeyi va proletaryanın ldeo
yeni bir olgunun mOjdecisi olmuştur . /ojik-politik 6ncüfügünda diQer e
TopraCa gömütOp, üstü belonla mekçi sınifiarm Çlkarlanm bir de
kaplandığı söylenen bir halkın mokrasi programmda somut/aştir
yeniden diriliş destanı yaratılmıştır mayı, çeşitlisımfve tabakalarm tam· 
bu şahadeta ermelerle. Ülke top- silcilerini bu program etrafında so
raklarımız üzerinde acımasız potin- mut1aştırmay1, çeşitli sıml ve taba
leri ile gezen faşist-SOmürgeci düş- kalann temsilcilarini bu program 
man karşı ...,.nı , u~•~fız ~• atralmda anti-faşist cephede bir
,.,.,.cefız"' diyen bir halk ger- leştirmeyi. doğabilecak her türfü 
çekliQimiz. sözkonusudur. Bu ger- baskı ve işkenceye karşı bu gt)rev
çekliği . bugün tüm dünyaya. mü- /erin direnme tamefinda üstfenif
cadelesı ve şeh~tleriyle tanıtan masini gerekli kılmaktadlf. Vaya 
PKK'nin ülke topraklarından söküle- aydın olmanm ölçütü budur." 
meyeceği. sömürgecilerin son "bi- (PKK Genel Sekreteri Abdull•h 
tirme·· operasyonlarının boşa çıka- OCALAN, Seçme Yazılar, CIIt 1) 
rıimasıyla bir kez daha kanıtlan- Türkiyeli aydınları belirlenen 
mış durumdadır . bu çerçevede ele almak biraz zor-

Aynı olay, Partisine, Parti Önder- dur. Zindan direnişleri dönemine 
liQine ve vetanına sahip çıkan zin- kadar. böylesi bir çıkışı yapamayan 
dan direnişçileri için de geçerlidir . aydınlar. onları eyleme sakabiie
Her tO riO entrika. satın alma, piş- cek yoQunca olaylar olmasına kar
manlık yasaları . infaz yasaları vb. şın harekete geçememlşler; tUm 
türden uşaklaştırma girişimine dUnyanın dikkatlerini çeken KUrdis
karşı . 1980'1erden başlayarak gü- tan ulusal kurtuluş mücadelesi 
nümüze kadar kesintisiz devam e- hakkında tek bir söz dahi söyleme 
den zindan direnişlerinin ağır to- cesaretini gösterememişlerdir . 

kadı . sömürgecileri içinden çıkamaz Oysa gerek Kürdistan ulusal kurtu· 
oldu!}u sorunların gi rdabına sok- luş mücadelesi, gerekse de zindan 
muştur . Diyarbakır zindanından direnişleri alabildiCine olumu bir 
başlayarak KUrdistan 'ın ve Türki- ortam yaratmış durumdadır. Bi
ye'nin diQer zindanlarına dalga dal- linçte olanın eyleme dökülmesi ge
gs yayılan. Mazluml•ın, Heytilerin rekiiliği tüm açıklığıyla kendisini da
Kemanerin sloganlarını takip eden yatmışken, buna sessiz kalmanın 
ardılları . on yıl aralıksız süren dire- anlamı nedir? Aydın direniş ger
nişleri ileonların öQrencllerl olduk- çekliQi bunu tüm çıplakhOı ile gözler 
larını kanıtıamışlardır . Bu direnişler önüne sermiştir. Türkiye aydım ve 
dalgası. '89 AOustos'undan Aydın solu, "Bana dokunmayan yılan bir 
zindanında Iki yoldaşımızın şaha- yaşasın" mantıQından sıyrıldıQını 

dete ermesiyle daha da boyut- bazı olumlu adımlarıyla göster
lanmış ve somürgeclllk bir kez da- meye çalışmıştır. Bugün insanlık 

ha mahkum edilmiştir. onurlarını çiğnetmemek için zin-
Aydın zindanında şehit düşen danlarda cansiperane mücadeleyi 

H. HOenO EAOÖLU ve Mehmet yürütenierin yanında yer almamak, 
YALÇINKAYA yoldaşlar halkların insanlık onurunu ayaklar altına a
kardeşiiQinin nasıl yaratılması ge- ian faşist TC ile aynı suçu Işiemek 
rektiQini gösteren ender örnekler- anlamındad ı r . Öyle sanıyoruz ki, 
den birisini teşkilettner. Son zindan Türkiye aydını son olumlu adımla
direnişteri Türkiye ve KUrdistan rıyla bunun farkına varmış durum
halkları açısından unutulmaması dadır. işte, Aydınzindan direniflnin 
gereken dersler1e doludur. Halk- dışta yarattığı etkenlerden bir tane 
ların birtikteUQinin nelere kadir sı de, aydınlara aydın olmanın 

oldugu bu direnişte somut olarak ölçütünü kavratmış olmasıdır. Aydın 

kendisini göstermiştir . Sergilenen zindan direnişi, sahtekarca mey
direniş dalgası bir anda kitleleri danlarda dolaşıp, " insan hakları" 
sarmış, halkın iktidara karşı mu ha- savunucuları olduklarını söyleyen, 
lefetini kabartmıştır . Yıllardır, sü- Evren-Özal kliği ve muhalefet par
ren sosyai-tovan düşünceler bir tilerinin gerçek yüzOnO halka bir 
nebze de olsa kırılmıştır. Yılların kez daha göstermiştir. "ÇaOdaş 
suskun kalan TUrkiyell aydınları da- devlet", "insan hakları", "hukuk 
hi bu olayla sesini yOkseltmiş, zin
dan direnişinden güç almışlardır. 
Zindanlarda yaratılan birlik, sos-

devleti" gibi sahte kavramları çok 
alçak yöntemlerle halklarımıza ka
bul ettirmeye çalışan 12 Eylül faşist 

rejiminin sözcülerinin ne kadar sah
tekar olduklarını, "demokrasi hava
risi" geçinen bazı "ilerici", "solcu" 
kesimlerin , kişilerin gerçek yUzle
rlnl Aydın zindan direnişi daha net 
olarak ortaya çıkarmıştır. 

Aydın zindan direnişi Türkiye'
nin suskun demokratik güçleri ve 
aydınlarını harekete geçiren güç 
de olmuştur. 12 EylUl faşizmi son
rası yeni bir askeri-faşist cendere 
Içerisine alınan toplum ve onun ay
dınları , o dönemde Isyana dahi yol 
açabilecek, baskı, işkence ve zul
me karşı sus-pus olmuştur. 12 Ey
lOt' e kadar yaratılan devrimci, ileri
ci gelişmelerin tümü unutturulmuş
tur. DOnemin iktidarı, toplumu ör
gUtleyerek dBj)il, dağıtarak, kişilik
leri tanınmaz duruma getirerek var
lığını sUrdürrnek istemiş ve aydın
ların bir böiUmOnü egemen sınıfın 
gUdOmOne sokmuştur. Zindan di
renişler! ve özellikle son Eskişehir, 
Aydın direnişi aydınların kabukla
rından çıkmalarını sagıamıştır. Tür
kiye sol güçlerinin taşıdıkları sos
yal-şoven davranışların halkların 

kardeşli(ii doğrultusundaki yakla
şıma vurmuş oldugu darbeler, bu 
eylemle daha net ortaya çıkmış, bir 
an da olsa bu anlayıştan sıyrılan 
solun olumlu adımları, mücade
lemizle birleşince yer yerinden oy
namıştır . ÇUnkü, 12 Eylül faşizmi 
kendine uygun bir sol yarattığına 
kesin gözüyle bakmaktaydı . Zin
dan direnişlerı ile kırılan zincirler, 
Kemalizmin ta kendisidir. istenilen 
ve beklenilen olgunun kenrtisi de 
atılan bu olumlu adımların deva
mıdır . 

Türkiye sol güçleri ve aydınları ; 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücade
lesi ile dayanışma içerisindeolduk
larında nelerin yaratılabileceQinl 
artık göreblimelidirler. Son zin
dan direnişi bunun en güzel örnek
lerini sergllemiştir. ömrUnU ta
mamlamış, çürümeyle yüz yUze 
gelmiş faşizmin, ülke toprakların
dan sökülüp atılması işten bile de
OIIdlr. Yeter ki, demokrasi güçleri 
birlikteliklerini koruyabilsinler. Sö
morgeci-faşlst devietin halklanmız 
arasına sokmaya çalıştıQı nifak to
humları günümüze kadar tutabit
mişse, bunun nedeninin, iki halkın 
devrimci güçleri arasındaki uzak
laşma oldui}u iyice bilince çıka
rılmalıdır . Dışarıdaki mücadeleyle 
bütOnleşen zindan direnişterinin 

sunmuş oldukları mesaj, güçler 
arasından bir eylem kılavuzu ola
bilmelidir. Enternasyonalist olabil
men in, halkların baCımsızlık mU
cadeleslne saygı duymanın koşu
lu budur. 

Zindan dlrenişierl, egemen güç
lerin kalemşörlerini dahi vicdan 
muhasebesine itebilmlşse; en 
azından onları efendilerine karşı 
birkaç söz söyleyebilmeye kadar 
götürebllmişse; bu, eylemin ne ka
dar haklı , ne kadar yüce olduCunu 
gösterır. Bu haklı ve yüce eylemli
ııoe, sunmuş olduQu mesaja sahip 
çıkmak, onu faşist devlete karşıal
ternatif olarak kullanmak, gerekle
rini yerine getirmek görevi ise en 
başta iki halkın devrimci gOçlerlnin 
olmalıdır. Kazanılan hakların ko
runması, atılan adımların daha ile
riye götUrolmesi Ilerici, devrimci 
gOçlerln kaçınılmaz bir görevidir. 
Aydın, Eskişehir gerçekliği bunu 
bir emir olarak dayatmaktadır. Kı
rılan sosyai-şoven zincirlerin bir 
daha tutmayacaQına olan ınancı
mızı vurgulayarak, yaratılan birliOin 
daha ileri boyutlara vardınlmasın
dan yana olduQumuzu belirtmek 
isteriz. Böylesi bir yaklaşım sUrdU
QO oranda zaferin TUr1<iye ve KUrdis-

tan halklarının olacaQından kuşku 
yoktur. Düşmanın her tUrden oyunla
rına karşı insanlık onurunu çiQnet
meyenler, öiUmde yaşamasını ve 
yaşatmasını bilenler kahramanhkla
rıyla anılırlar. Bizler de bu kahra
manları saygıyla anarak, yorumunu 
okuyucuya bırakıp, burjuva basın
dan zindan direnişine Ilişkin devle
te olan tepkilerı vermek Istiyoruz. 

"insan haklari nedir? insanın 
insan oluşundan 6t0r{) sahip oldu
gu varsayilan hak/ardır. ÇaQdaş 

devlet /şe her şeydan önce insan 
haklarına dsyall devlet anlam1n1 ta
Jif. ÇaDdaş devletin temel Işlevi, 

insan hakfar/m gsrçaklaştirmsktlr. 
Demokrasi ve insan haklannin ol
dugu yerde, çsDdaş devlettan söz 
edi/ebiflr ancak. insan haklarının 
çignendiDI yerde, ne demokrasi ne 
de çagdsş devfat vardtr." 

"Özal ikfidan, altini bir kaz daha 
çiziyoruz, insan haklarıalanmda bir 
kez daha sınıfta kalmıştır. Birtakim 
uluslararasi söz/eşmalerin altına 

strf bir imza atarak, bunlart Bat1 fo
rum/arında makyaJ malzamasi ola
rak kullanmaya ka/k1şmak, art1k 
inandmc11ıgını tiJmüyla tüketmiş

tir." (H ... n Cemel, Cumhuriyet, ...... , 
"Nelutklı1 

Hayvaniara gt:Jstardikleri in
sanCII davranış kadar bir uygarlık 
gere{Jini kendi Insanlarımizdan a
sirgedlgimlz halde, durumumuzu 
deyimleyacak sözcOk bile bulama
dım." (Helkewteri Genel 8-.kenı 
Ahmet Yıldız, C-yel, U.ll) 

"Insan yaşamı sözkonusu ol
dugu zaman duyarsız davran
manın baDiş/anemsı bir kusur o/
dugunun bilincinde olmayanlara 
karşi toplumda gösterilan tepkileri 
ben de Içtenlikle destekliyorum. 
(Ahmet Yıldız, Cumı.ıriyet, 4.LII) 

"Cazaavferlndekl 'otorite' lçar
dekiferi aç/tk grevine zorlayan bas
kılar va haksızliklar Ozerlna fnşa e
dilmemek gerekir. Buna cinayet 
denir. Çünkü böyle bir dOzenin 
gündeme getirdiDi h tu ölümde katil 
biz oluruz. 

Adalet Bakant Sayın O/tan Sun
g_urfu, duruma el koymak için ne 
bekliyor. 

Birkaç gencin iJimasinl mi?" 
(i HO A,._e Şubelll 88flı:enı Mu
ufter ilhwı Ercto.t, Cumhuriyet. 
4.1.11) 

"Bu tartışma sürOp giderken, 
ani bir kararla Eskişehir Cezaevi 
boşaltllıyor, aç/1k grevi yapanlar 
dahil, 300'e yakın mahkum Aydın 
C&zaevl'ne nakladlllyor. 

Va iki mahkum iJiüyor! 
Dünyada va l11kamlzda cezaevi 

yönetiminin tutumunu protesto Için, 
aç/1k greviilk defa yapıfmam1şt1r. 

O halde açlik grevi yapan 
mahkumları Eskişahir'den kaldmp 
Aydın'a göndermenin sakıncasi, 

yöneticilerin hiç ml aklına gel
memiştir? 

işte doktor raporu: 6/iJm sebe
bi açlik va susuzluk ... 

Devlet, bu Iki Insanın camndan 
sorumludur. 

Açf1k grevi yapıp kendisini 6/ü
me yollayacak kadar bilinçli insam, 
bundan caydırmanın kolay bir şey 
olmsdıQıaÇiktır, ama o !nsa m yaşa
tsb#mek Için bUton Imkanları kul
lanmak varken, yUz/arce kilometre 
uzaoa göndermek, yöneticilerin 
.,.,,,..,. kelimesinden ne kadar u
zak olduklarını gösterir. 

Evet, devlet vatandaşının cam
nından sorumludur; bu bile yeter
siz, dev/at şadaca vatandaşının 

d&Qil, Insanın camndan sorum
ludur, kim olursa olsun, düşmanı 
bile olsa ... "(Haun Pulur, Hürriyet. 

4.1.11) 
"Doktorlar ne derse desin; açlik 

grevine başlayall 35 günü bulmuş 
bir insanı, deQil bir Irden 6taklne, 
bir odadan 6takine dahi nakl&t· 
menin cineret olduQunu, on yaşm· 
daki çocuk dahi düşünür. O neden
le, bu iki 6/üm olaymın sorumlu
larını mutlaka ortaya Çlka(lp ceıa
fandlfmak, devletin namus borcu
dur."(OiruıyEk.,.,HIIrriyot,l.l.ll) 

"Aç/1k grevi yapan siyasal tutuk
lulafi bir yana bırakm; hapisha
nada silahltlsysn çıkaran adi mah
kumlarm üzerine bile b6yle gldil
mez; insan hayatına k1y1lmasın diye 
6zen g6sterilir; savc1, müdOr, ba· 
kan araya girer, 'HeM' yöntamleri 
kuflanılır, yumuşakitk/s sorunlar 
çiJzOmlanmeya çafiŞJIIf. Bu na acı
masiz/ik, na gaddsrf1k? .. 

Sonuç: 
iki ölü! .. 
Peki, bu gençleri kim tJ/d(JrdO? 

G6revfiler mi? 'Gizli amir'/ verenfar 
ml? Adalet Bakant O/tan Sungur/u 
mu? Başbakan 6zal mı? SHP Ge· 
ne/Başkanı inönü mü? DYP Genel 
Başkanı Demirel ml? Olaya Ilgisiz 
kalan basın m1? Bu satırları okuyan 
sen mi? Yazan ben ml? Yoksa he
pimiz mi? 

Cinayati kim işfedi? 
35 gündür aç/1k grevi yapılan bir 

cezaevindeki tutuklu ve hükümlü
lerin gizli amirle başka hap/shana
lere apar tapar nakledilmesi Için 
{l&C6 yarıSindan sonra sabaha karşi 
uygulamaya girişmek, sanırım uy
gar dünyanın gözleri tJnünde hepi
mizin alnına ay1bm va ilkell/Din 
damgasim basmıştır. 

Olanfarden sorumluyuz." 
"Türk halkınm gaddari1Qa prim 

verecfJbina ben inanmıyorum. in
san 6/dürmak yalmz çagımtzda d&· 
gi/, eski dinlerde bile lanetfenmis 
bir suçtur." ( illilin Selçuk, CumtMJ. 
riyet, 4.1.11) 

"Dünyanın hangi medeni ülke
sinde acaba cezaevlerindeki tutuk
lu ve hükümlülerin hayatma bu 61-
çüda bir umursamazllkla baktla
bilir? Ulusal anayasaların da, ulus
lararasi ilkelerin de gereDI 6yledlr. 
Onların da işledikleri suç na olur
sa olsun, isterse yüzlerce kişinin 
hayatma malolsun, kanunun ve yet
kili mahkeme/erin koyduDu sınirla
maiar dahilinde iJtakllnsanlar ka
dar yaşma hakkı vardır ... 

"Eskişehir Cezaavi'nde an sım
dan bir 'ölüme neden olma ' suçu 
vardır. Ama Müsteşar'm gtJzOnde 
o, 'suç' sayılmwor. Normal .SSyl
ltyor. O baklŞ &ÇISI d&gişmadlkçe 

cezaev/erine, insanları insani ge· 
rakfare göre 'yaşatma' niyetinin 
girmesine Imkan yoktur." (AIIIın 
Oy....,, Milliyet, 1.1.11) 

"Mesafenin siyasal yOnane ge
lince ... EQar cezaevinden sorumlu 
olanlar, açlik greviyapanmahkum
Iarın IdeoloJik salklerini nefretle 
karştladıkları Için bunlarm 6/0me 
gitmesini bilerak engellememlşler· 
se, kendileri suçlu olmakran da ij.. 
tede, basiretsizdirler. "(Cofkun K., .. 
ca, Milliyet, 1.1.11) 

"Tabii, daha büyük ay1p A ~ru(H 
TopluluQu UyelfDine aday TOrkiye 
Cumhurlyetf'nin, tutuklu/ara uygu
lanacak koşulfar konusunda, blra
ktmz Avrupa standart/arım, Bir· 
leşmiş Milletlar'In kabulett/gl genel 
ölçüleri bile henUz tutturamamiŞ 
olmasıdır. Bu ölçOlar Slf de(JII. On· 
beş yiiı aşkm bir sareden bari Bir
leşmiş Milletlar Ceza ve infaz Hu
kuku Özel Konferans'mm belgesi 
olarak, 'Tutuklu/ara Uygulanacak 
işlemlere ilişkin Asgari Standart 
Kurallar' adwla ortada." 

"Ostellk, klşiii(JI ezmeye kalkış 
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mak, 6zellikle siyasal düşünce

leri ya da eylemleri dolayısıyla 

parmaklıklarm gerisine girmiş o
lanlara yapılması gereken en son 
şeydir. Çünkü onlar, ıslah edilmesi 
gerekenin, kendileri degi/, toplum 
ve sistem oldubuna inanırlar. Ters 
ve insanlık dışı uygulamalar, ancak 
onları hakli çıkarmaya yarar." (Mum
taz Soysal, Milliyet, 8. 8.81) 

"Aydm Cezaevi'nde iki malıku

rnun 61ümünün 'darp'tan degil, 'aç
lık grevi dolay1s1y1a su kaybi 'ndan 
oldugunun hafifletici sebepmiş ha
vası içinde açıklanmasım anlamak 
zordur Bu. suçtan daha ag, bir 
mazerettir. Bir çatışma çıkar; 61en 
olur. 

Ama, 35 gündür açlık grevinda 
bulunan kimseleri hayvan nakli u
sulleriyle - ha tta . herhangi bir u
sul/e- Eskişehir 'den Aydm 'a taşı

mak sadece cinayeNir. " (Metin To
ker, Milliyet, 8.8.81) 

"Türkiye, 89 yazmda morgdaki 
genç insanlarm ölüm nedenlerin i 
araştıran , ·su kaybından mı, silahlı 

çalişmadan mı?' türünden çagdış ı 

tartişmalarm batagma sapianan b ir 
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rei im çıkmazmdad1r. " 

"Sanki, muz cumhuriyetidir. 
Ya da, geçen çagm Afrika sö

mürge/erinden biridir. 
35 günlük açlık grevine karşın , 

Zirhii araba /ara dalduru/an tutuklu 
ve hüküm/ü/erin, Amerka'nm kara 
iş gücü, ayaklafi prangalı 'Kunt• 
Kinle 'lerinden ne fark vardlf! 

Haylf .. . Düşünceyi suç sayan 
yasa/an hala kaldtramadlk diye ne 
cezaevindeki insanlara 'k61e' mua
melesi yapmaya hakk1m1z vardlf. 
Na da bu insanları, Türkiye 'nin 
'zen;/ler/' say1p. zırh/1 araçlarla aç 
susuz 15 saatlik yolculukta, 6/üma 
mahkum etmeye seyirci kala biliriz. 

Türkiye'nin caıaavlerindaki 

köhne sistem, bu defa ki açlık gre
vinde artık kendini ele vermiştir. 

Tabii, Adafat Bakanilgi 'ndaki 'ada
let•lz' kafalar da .. . 

"As/mda, çatışma olmasa da aç
lık grevinin uzamasma kayıts ız ka
larak ölüme yol açan devlet anlayı

ŞI vicdanlarda yargılanıp, şimdi

den mahkum olmuştur. Ama olayın 

soruşturu/ması va gerçek neden
lerin açıga çıkanlması da son da-
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rece 6nemlidir. Çünkü, ölümcül 
durumdaki bitkin insanlarm nefe
sini kesen son darbe Aydm Cezaa
vi'ne nakil s1rasmdaki 'k6tU mua
mele ' ise o, zaman yalmz Adalet 
Bakanı 'nın istifaya çagntmas1 yet
mez. Bu skandal nedeniyle 6zal 
hükümetindaki tüm koltukların bo
şa/ması gerekir. (Oerya Sazak, 
Milllyet,7.8.88) 

"6/ümün nedeni, ne su kaybı
dlf, ne da darp! Neden, 12 Eyfül'
dür. ANAP iktidafldlr. Topluma yer
laştiri/mak istenen korku rejiminin 
adaletsiziibi yatıyor temelde. Meh
met ve Hüseyin 12 Eylül'ün halka 
karş1 açtı~ı savaşın kurbanlandlr. 
Boşuna ölmemişlerdir. Demokrasi 
mücadalesina kayıpsız yürümüyor." 

"Katil kim? 
Eskişehir Özel Tip Cezaevi'nde 

cinayet işlendi~ini bütün basm, her
kes görüyor, biliyor, söylüyor. 
B6yle olacanı günlardir belliydi. ö
lüm bagıra bagıra geldi. iktidar, a
nalafln, baba/af/n, eş/erin, çocuk
larm, kardeşlerin çJbllklan ara 
smda sahne/edi 6fümü. Sosyalist 
Parti dışmdaki muhalefet parti/e-

rinin g6zleri önünde. SHP'nln ka
yıtslZ bakışlan altında . " 

"Mehmet ve Hüseyin 'in ugrun
da 61üme gittikleri hak artık, ce
zaevinde hava/andirmaya çıkma 

hakkı danildir. insan gib i yaşama 
hakk1d1r. 

Yüzbinlerin sokaga d6kü/dügü, 
özgürlük ve eşitlik talebinin bu ka
dar yüksaldinl, Türkiye'da cezaev
Iari böyle olamaz. Oltan Sungur/u
laf/n, Arif Yüksaller/n kafası hüküm 
süramez. Damagojinin ötesine ge
çecek bir demokrat/aşmayı yaşa
mak istiyor toplum. 12 Eylül'ün bü
tün tezgahlan boşa çıkm1ştır. Ce
zaevlerindan yükselen sese kulak 
verme zamanıdır!" (Hasan Yalçın, 
2000'e DoOru, sayı 32} 

"Şehir merkezi, hastane, ceza 
evi arasmda me k/k dokuyan tutuk· 
lu ve hükümlü yakmlanyla insa11 
hakları savunucuları ... Hiçbir bilgi 
vermeye yanaşmayan yetkililer. E
sen sıkıy6netim rüzgarları ... Türki
ya 'nin gündaminde cezaevleri va 
Aydm var!" 

"Aydm'da bir insanlik smavı veri
liyor. 154 tutuklu va hükümfünün aç-
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lık grevi 50. günü aşmış durumda. 
içlerinden 12 kişi eylemlarini ölüm 
orucuna çevirdi. 6te yandan başta 
Diyarbaklf, Malatya, Adıyaman, 

Ergani, Hakimhan, Van, Bartın, Na
zilli, Bayrampaşa olmak üzere çe
şitli cezaevlerinde 1598 tutuklu va 
hükümlü Aydın 'dakileri destakle
mak için başlaNikiarı açlık grevie
rini sürdürüyorlar. 

Yine ülkenin dört bir yanında, 
degişik masieklerden yüzlerce kişi 
degişik y6ntemfer/a Aydm'dakilare 
omuz var;yor. Ama esas gerilim kuş
kusuz Aydm ilinin kendisinde yaşam
yar. "(HıoıdeÖngönın, T ....... uyı34) 

"O/tan Sungur/u: Cezaevlerin
deki olaylar konusunda 'yapılacak 

bir şey bu/unmadıgm1' söyleyan 56 
yaşındaki Adalet Bakam ... Açhk 
grevine 'nakil'i çare olarak bulan 
Sungur/u, bu iş lemin tek yudum su 
verilmedan gerçekleştirilmesinin 

de manevi sorumlusu. Ölen iki tu
tuklu ile diger tutuklu yakmfarmm 
'keten ' hadiye etmek istedi~/ Sun
yurlu 'nun yı/dızı, Özal'ın Qözünda 
pariasa da, 'uygar' insanlarm nez
dinde söndü gitti." (Tempo u yı 32) 

.,~~~~~~--· 

HM8pNum•r ... Avusturya 22.50 •. Hollanda 3.75 hll 
Stadtsparka888 - Köln Belçika 75.00 bfr. ingiltere 0.90 t 
A. Sarı Danimarka 10.00 dkr. lsveç 7.50 skr. 
Konto Nr.: 1 74 21 96 Fransa 7.50 ff. lsvlçre 3.00 sfr. 
BLZ: 370 501 98 Norveç 10.00 nkr. 
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ANMA VE ÇAG.RI 

LÜLEBURGAL u, ... , 
"iNSANLIGA" ÇAGRI 

Yasarn ve onur mücadelesi için 
,.. ınenleri destekliyoruz. Açlık grevinin 

5 gununde 15 saatlık yolculuğ~ 
'arak HUSEYIN HUSNU EROGLU 
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Zindan direnişi bir kez daha kazandı 

Istekler kabul ettirildi, ölüm orucu sona erdi 
iki aya yakın süredir zindanlardaki savaş esirleri ve devrimci tutsakların sömürgeci-faşist TOrk devletine 

karşı ölüm pahasına sürdürdükleri direniş, zindan direnişçilerinin zaferi llesonuçland ı. 29 Haziran'da Eskişehir 

Cezaevi'ndeki savaş esirleri ve devrimci tutsaklar açlık grevi eylemine başlamış; 32. gününde eylemi öiOm 
orucuna dönüştOrmOşlerdl. Eskişehir Cezaevi'ndeki 280 tutuklunun başlattığı direniş adım adım yayılarak, 

TOrkiye ve Kürdistan'daki onlarca cezaavinde 2000'1 aşkın tutuklunun katıldığı toplu bir direnişe dönOşmOştü. 
Eskişehir Cezaevi'ndeki savaşesirleri ve devrimci tutukluların Aydın Cezaevi'ne nakledilmelerille birlikte, dire

nişin kalbi Aydın'da atmaya başlamış; Aydın Cezaevi; tUm toplumun, iç ve dış kamuoyunun dikkatinin ve 

faşizme karşı mücadelenin odak noktası haline gelmişti. Faşizme karşı mUcadele tarihinin en görkemli direniş

terinden biri olan, savaş esfrleri ve devrimci tutsakların ölllm orucu eylemi, şehitler pahasına ve dişe diş verilen 

bir savaş sonucunda 51 . gününde zafere ulaşarak, 19 A!)ustos 1989 günü sonuçlandı . Savaş esirlerinin ve 

devrimci tutukluların insani yaşam koşullarını elde etmek ve onurlarını korumak Için giriştikleri eylemi, "610m0 

hedefteyen bir aiy•i eylemi", "PKK'IIIerln bir oyunu" olarak nitelendiren ve "öiOrlerH 61-'lnler" diyerek, dire

nitçllerln IHine kulakl•rını tıhy•n tömUrgeci yetkililer eonund•, direnitin bOyOklOlU ve bmuoyunun bas
kıaın• boyun e§erek, eylem t•leplerlnl k•bul etmek zorund• k•ldıl•r. llehmet YALÇINKAYA ve Hu..,.tn 
HOanO EAOÖLU yoldaşların şahadetl birçok yoldaşın da ölürnOn eşil)ine gelmesi pahasına direnişlerini tavizsiz 

sürdüren zindan direnişçileri bir kez daha sömürgeci-faşist TOrk devletini yenilgiye uQrattılar; direnmenin 

kazanmak ve yaşamak oldul)unu l spatladılar. 

Ölüm orucu eylemi , sömürgeci-faşistterin cezaevteri üzerindeki baskı, zuiOm ve teslim alma politikalarını ve 

onun en somutlaşmış ifadesi olan " 1 Al}ustos Genelgesi''ni protesto amacıyla geliştirild l. Çeşitli gerekçelerle 

tutuklular üzerindeki baskılarını y~unlaştırarak, cezaevlerini "d ikensiz gOl bahçesi" haline getirmek isteyen 

faşist devletin saldırıların ı boşa çıkarmak ve insanca yaşam hakkını elde etmek hedefini gütmekteydi. Ancak, 

eylemin geliştirildiği dönem, önemli siyasi anlamı da içermekle ve sömürgeciliğe karşı savaşın zindanlarda da 

ı:ıüçlendlrilmesini ifade etmekteydl . 
Kürdistan'da ulusal kurtuluş savaşımızın yaz atılımı ile kaydattiği görkemli gelişmelere cezaevlerinden ve

rilmiş anlamlı bir cevap nitelil}indeydl ölüm orucu eylemi. Da!)larda, köylerde ve şehirlerde yakılan isyan ateşinin 

zindanlarda da boy vermesi, gürleşmesi; düşmanı bu alandan da sıkıştırması demekti. Nitekim, mücadelemizin 
başta Botan olmak üzere ülkemizin dört bir yanında kaydettiQI gelişmeler sömürgeelleri çaresizlil)e sürükler, 

yenilgi üstüne yenilgi almalarına yol açarken ve di!)er yandan KUrdistan'da köylüiO!)ün mücadelesi boyutlamp 

sömürgecileri içte ve dışta tecrit ederken, sömürgeeller için en bUyük başa!)rılarından biri de cezaevi direnişi 

oluyordu. Böylece, sömOrgeciler dört bir taraftan cembere a lınarak sıkıştırılıyor , tarihlerinin en zorlu dönemle
rinden birini yaşıyorlardı . Ölüm orucu direnişi, dışardski savaşın ulaştıQı boyutlardan ilham alan ve yarattığı 

sonuçlarıa o savaşı güçlendiren bir direniş oluyordu. 
Ölüm orucu direnişi, 14 Temmuz 1982-Diyarbakır Büyük Ölüm Orucu eylemi ve 15 A!)ustos 1984 Atılımı'nın 

yıldönümlerini de en anlamlı bir şekilde karşılamanın ifadesi oluyordu. 11. H•rri DURMUŞ, Kem•l PfR, AkH 

YILMAZ ve Ali çiçEKyoldaşların 14 Temmuz 1982'deyaktıkları ve 15 AQustos 1984'teEruh veŞemdinli'degürleşen is

yan alevini bir kez daha zindanlarda har1andırarak, Cudi'de, Gabar'da, Herekol'da ve dJOer alanlarda yangına dönOşen 
mOcadaemizlegOçlü bir bOtünleşm& 580tanıyordu . Bu direnişierin zafer ruhu en güçlü bir şekildetemsil edilerek, toplum 

bu ruh etrafından aya!)a kaldırılıyor . sömürgeciliği çepeçevre kuşatan ateşten bir çember yaratıyordu . 

Yine, ölüm orucu direnişi, "1 Al)ustos Genelgesi"nin birinci yıldönümüne rastgetirilerek , bu faşist yaptırımla

ra ölüm pahasına direnişte karşılık veriliyor; sömürgeci faşlstlerin cezaevleri üzerinde uygulamak istedikleri 

ça!)dışı kuralların kabul edilmeyeceği bir kez daha göstermyordu. Böylece, ilanı direnlşlerle karşıtanan "1 

A!)ustos Genelgesi" 1. yıldönümüne yine direnişler ortamında giriyor; hayat bulamayaca!)ı kanıtıanıyor ve 

sonuçta sömürgeeller bu faşist genelgede değişiklikler yapmayı kabul etmek zorunda kalıyorlardı. 
Ölüm orucu direnişi, sömürgecl-faşist Türk devletinin savaş esirleri ve devrimci tutsaklar karşısındaki 

aciziiQini en net bir biçimde gözler önüne seriyor; bizzat faşist "Adalet" Bakanı bu aciziiQI dile getirmek zorunda 

kalıyordu . .. Cezaevleri direnitl k.,.....ndlı çözUmMizüı:" diyen faşist Bakan, "Ceuevleri üzerinde denetim kur• 
mıyoruz; bize yol, yöntemg6aterin" diyerek gazetecilere adeta yalvarıyordu. Bu çözümsüzlük , sadece cezaev

lerinde deQil. bir bOtOn olarak toplum karşıStnda TOrk devletinin yaşadfCjı bir çözOmsüzlüktilr; 12 Eytül faşizminin iftasl

dır. Dtşanda gelişen mücadelemiz karşısancıa çöküşegiden faşist rejim, en güe'ü denetim olanaklanna sahip oldugu ce
zaevlerinde dahi bu duruma düşmekte. yıkıtışın eşiQine gektiğini göstermektedir. Son ceıaevi direnişi bir kez daha gös

termiştir ki, faşist TOn< deı.1eti tarihinin en bOyük ve çıkışı mümkün olmayan buna~mını yaşamaktadır ve sonu yakındır. 

Son ölüm orucu direnişi, toplumun en geniş kesimlerini uyandıran , eyleme geçiren ve faşizme karşı müca

deleye çeken bir direniş olmuştur . 12 Eylül faşizminin özelllkle TOrkiye toplumu üzerineagır bir şekilde serpmiş 

oldu!)u öiO toprağının dağıtılması ve toplumun uyanlmaSında belirleyici rol oynamıştır. Sömürgeciliğin kanlı ve 

vahşi yüzü en kör gözleri bile açmış: bu rejimin insanlıkdışı uygulamalarına karşı, insani özünü yitirmemiş her

kes harekete geçmiştir . Türkiyetoplumundaki en yaygın başkaldırı cezaevi direnişi ile dayanışma etrafında ge

lişmiş : 12 Eylül faşizmi toplumu nezdindeki en büyük tecriti gelişmiş; 12 Eylül faşizmi toplum nezdindeki en 

büyük tecriti yaşamıştı . TOrkiye aydınları . yıllardır bu faşi st rejim karşısında içine girdikleri suskunluk duvarını 
patçalayarak. seslerini yüksettmtş; to~umsal kurtuluştaki rolerini oynamaya başlamışAardır. Direntş boyunca, tüm dev

rimci~emof<ratveMericiinsanlannkalbizindandirenişleriveonlannhaklıdavalaniçinçarpmıştır . Öiümorucudirenişi, en 

geniş kesimleri ortak bir hedef doğrultusunda: birleştlrip hareketlendirilen bir çekim merkezi olmuştur . 

Türkiyeli ve Kürdistanlı kadınlar, tutuklu analan, toplum bünyesinde tohumlan ekilen kitlesel mücadelenin kıvılcımı 
olmuş; faşizme karşı mücadelenil'ı ve direnişesahip çıkışın bayraktarlıOını yapmışlardır. Direnişboyunca geliştirdikleri ey

lemlilik ve sergiledikleri kararlılıkla sömürgeci-faşizmin yOr~lne en büyük korkuyu salmışlardır . 

Ölüm orucu direnişi, yarattıQı etkiler ve orataya çıkardıQı sonuçlarla Türkiye devrimcl-demokratik hareke

tinin gelişmesinin önünü açmış; toplumsal muhalefeti besleyip düzene karşı çıkarmada Itici rol oynamıştır. 12 

Eylül faşizminin teşhir ve tecritini hıziand ırarak devrimci gelişmeye ivme kazandırmıştır . 

Kürdistan ve Türkiye halkları arasındaki enternasyonalist dayanışmanın gelişip güçlenmesinde de, ölüm 

orucu direnişi , belirgin bir rol oynamıştır . Sömürgeci-faşistler . "Direnenktr PKK'Ii; bu bOlUcUterin yeni bir 

oyunudur" diyerek Türkiye halkının d irenişçilere desteğini kırmaya ve şovenizmi güçlendirmeye çalışmışlarsa 

da alçakça politikaları ters tepm lş ; direnişç iler etrafında Türkiyeli ve Kürdistanlı kitleler yekvucut olmuşlardır. 

Zindanda Türkiyeli ve Kürdistanlı di renişçilerin geliştirdikleri ortak eylemlilik dışarıda da ortak bir ruh etrafında 
kenetlenmeye yol açmış; halklarımızın kaynaşmasında önemli bir dönemeç olmuştur . 

ÖIOm orucu direnişi sadece Kürdistan ve TOrkiye zemininde del}il, yurtdışı alanlarda da sömürgeci-faşist 

Türk devletinin teşhir ve tecrit olmasına yol açmıştır. Savaş esirlerı ve devrimci tutsaklar Uzerlndeki Insanlıkdışı 

uygulama ve katliamlar uluslararası kamuoyunda ve yurtdışındaki Kürdistanlı-Türkiyeli kitleler arasında büyük 
nefretle karşılanmış, protesto edilmiştir . Böylece sömürgecl-TOrk devletinin demokrasi sahtekarlığı bir kez 

daha Iflas etmiş; uluslararası alanda da büyük yalnızlıQa itilmiştlr . 

Ortaya çıkardığı bütün bu sonuçlarla zindan direnişi, Kürdistan ulusal kurtuluş mOcadelesi ve TOrkiye 

devrimcl-demokratik mücadele tarihinde önemli bir yere oturmuş; bu mücadele tarihinin onurlu sayfalarından 

birini yazmıştır. Bu sayfada, direnmenin yaşamak olduğu yazılıdır . TOrk sömOrgeci devletinin zindan direnişçi
leri ve halklarımızın bükülmezlradesi karşısında dizçöküşü yazılıdır ; MehmetYALÇINKAYA ve HfJeeyin HüanO 

EROÖLU yoldaşlar başta olmak üzere, zindan direnişçilerinin insanlık onurunu ölümleri pahasına savunup yOceltmeleri 

yazılıdır . Ve zafer yolunda zindan direnişçileri tarafından yeni bir kilometre taşının dikilişi yazılıdır. 
Ulusal kurtuluş, bal}ımsızhk, özgürlük ve demokrasi kavgasında en zorlu maratonlardan biri daha zindan 

direnişçileri ve halklarım ızın zaferille sonuçlanmış oluyor. Bu zafer, uzun soluklu devrım mücadelemlzde yeni 

bir güç kayna!)ı olmuştur. Halklarımız ve bir kez daha zindan direnişçilerinden ögrenmiş; onların önderliğinde 

ayal)a kalk mışlardır. Ve zindan di ren işçileri. dağlarda , köylerde şehirlerdeyükselen ulusal kurtuluş mücadele

mizden aldıkları güçle, onurta en anlamlı dayanışmalarından birini başarıyla gerçekleştlrmlşiefdlr . Dağlardan 
aldıkları direniş selamına yine direnişte cevap vermiş; gocomoze güç katmışlardır. Ve artık mücadele bayraQı 

Içerde-dışarda, Kürdistan'da-Türkiye'de, dört bir tarafta gururla dalgalanıyor; halkiarım ız bu nihai kavga

larında yeni zaferiere doğru daha bOyOk bir güç ve inançte yürüyor. 
Diyarbakır zindan direniş geleneOini Metris'te, Bayrampaşa'da, Eskişehir' de, Çanakkale' de, Ceyharı'da, Aydın'da ve di(ıer 

cazaevlerlnde gururla yaşatan, halklarımızın ulusal kurtuluş ve demokrul mUcadelesinde onurla biryer edinen tüm zindan şe

hitlerilleson direniş şehitlerimiz MehmetYALÇINKAYA ve HOuyln HUsnQ EAOÖiLU yoldaşları saygılle anıyor; ölüm 

pahasına direnerek zafer kazanmayı bilen zindan direnişçiterimizin soylu direnme gelenekleri önOnde saygılle eQiliyoruz. 

PKK Ayrupıı TomallciiiOI/22 Aluoloo 1111 

Sayfa 12 

BASINA, KAMUOYUNA AÇIKLAMA 

1988'1n 21 Mart'ında PKK davalarında başlatılan Kürtçe 

savunma bir yılı aşkın suredir devam etmektedir. Ne ki, ana 

dilde savunma yapma, devletin ırkçı-faşist ideoloji ve polltl

kasıyla biçimienan mahkemelerce pek sindirilmedl. Bu en 

doQal ve Insani hakkımızı engellemek için hiçbir hukuk ku

ralına sıl)mayan uygulamalara gidildi . 

DOn insan olma, yurtsever-devrimci olma, klmiiOimizi 

korumanın, onu savunmanın bedeli görOlmemiş Işkenceler 

ve onlarca can oldu. Mahkemelerde "yurtsever! m" demek, 

"devrlmclyim" demek ve hatta insanım demek; öiOmU peşl

nen kabul etmekti. Ama tum bunlar, mahkemelerin, sömUr

gecl faşizmin yOzUnU tUm ll)rençlil)iyle ortaya koyma, yar

gılama, onunla tarihi hesaplaşmaya girme salonları olmasını 

engelieyemed i. 
Evet, a~ır bedeller ödenerek, bu alanlar devrimci onu

run , Insanlık onurunun yUcelll)inl sergilediği alanlar oldu. Ne 

lşkencecl zor ve ne de savunmaların yeniden cezalandırıl

ması gibi uygulamalar, savunma hakkı gibi kutsal bir hakkı 

kullanmaktan bizi ahkoyamadı. Sadece, savunma dava

larından dolayı yUzlerce insan elli yıllara varan cezalara çarp

tırıldı. Yani kimliği koruma, kimliği konuşturmasavaşımı çok 

zor ve en eşitsiz koşullarda geçti . Bu koşullarda ana dilde 

savunma yapma talebi gUndemleşmedi, çünkü sonuç alıcı 

olmaktan uzaktı. Onlarca devrimci yurtseverin katli yıllarca 

sU ren vahşi işkenceler bile cezaevi ve mahkeme duvarlarını 

aşmıyordu. Basın-kamuoyu Ilgisiz, duyarsız, tavırsız ve ta

mamen devlet politikasının etkisi altındaydı. Bırakalım basın 

ve kamuoyunu, kendilerine Ilerici, demokrat, aydın-devrim

cl diyen çevreler bile KUrt ve KUrdistan olgusunu sindlrmiyor 

ve bir halkın öz evlatlarının bu durumunu görmezlikten ge

liyordu. Tüm hukuk çevreleri bu davalara karşı kapalı ve 

Orkekti. Böyle bir dönemde en hayati görev insani ve siyasi 

kimliği yaşatma, onu halka malietme görevi idi. Ana dilde 

savunma yapma bu nedenle gOndemleştirilmedi. 

Bu süre içerisinde devletin işkenceci-zor politikası tOm 

yönleriyle açığa çıkarıldı, teşhir edildi. Mahkemeler Insanl

siyasi hesaplaşma arenaları oldu . Kitlelere sömürgecl fa

şizmin iç yüzü, halkların inkanna dayalı ırkçı-faşist politika

sının iç yOzü anlatıldı, lanetlendi. Kitlelere sorunlarına sahip 

çıkma çözOme gitme ve öz eviatıarına sahip çıkma yol ve 

yöntemleri öğretildi, bu yollu mesajlar verildi. Yani tOm en

gellemelere raQmen savunma hakkına sahip çıktldı. 

Bugün bu politikaların özO değişmemiştir, Irkçı-faşist 

yüzU daha açık ve "yasal" dayanaklara oturtutarak sergllen

mektedir. Ana dilde savunma yapma gündeme geldiQinden 

beri onlarca "böiUcU" dava açılmıştır. Yazılı ve söziU savun

malar engellenmiş, yazılı savunmalara el konmuş, sözlll ko

nuşma durumunda ise mahkeme salonlarında yaka-paça 

edilerek dışarı atılmış, gıyapta yargılanmış ve a!!jır cezalar 

verilmiştir. Yani savunma hakkı tUmden gasp edilmiştir. 

Hemen her direnişte anadilde savunma hakkı gibiinsani 

ve doQal haklarımız Uzerlndekl baskıları gOndeme getirdik 

ve savunmanın gaspına hayır dedik. Yani buna sessiz kal

madık ve kalmayacağımızı belirttik. Fakat devletin politik 

tavrı, onun mahkemelere olduğu gibi yasıması sOrdU, sO

rUyor. 

Son olarak Ceyhan Cezaevi'nde bulunan arkadaşları

mız, dostlarımız, KOrtçe hazırladıkları PKK ana davası Yar

gıtay savunmaianna savcıiıkça ei konulmuş ve hakkında suç 

duyurusu yapılarak yenı birdava açma yoluna gidilmiştir. Bu 

tavır devletin diğer kurumlarınca da onaylanmış 've açıkça 
savunma hakkımız gasp edilmiştir. 

TOm çabalara rağmen bir sonuç alınamamış ve bu ne

denle eyleme girilmiştir. Savunma hakkının gaspına seyirci 

kalamazdık, kalmadık. Bu talepler haklı taleplerdir. Yerine 

getirilinceye kadar eylemlerimiz süreCektir. 

Burjuvazinin "milli birlik ruhu" adı altında şahlandırdık

ları ırkçı-şoven politika korosu na katılan ve "Bulgar zulmU" 

teranesi estiren çevreler KOrtçe savunma sorununa aynı 

duyarltlıOı göstermiyor! 

Bir halkın kendi klmliOine sahip çıkması, kendi dilini kul

lanması sorunu karşısında aynı duyarhhQı göstermlyeri 

Kendisine devrimci, demokrat, aydın diyen tUm çevre

leri, Insanım diyen herkesi eyktmimizi desteklemeye çaQı

rıyoruz . 

Aınur• Ozeltip CoZMYI; 
PKK, THKP-C/ACILCILER, TKP-B 

D•v•l•nnd•n TUtukl•r Adın• 
Muutler Ay•t•, S•klne C•na~z. 
Nlrezl BeJNn, Abdulleh Demir 
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(s.n<Webön Agustos 1989/ Öı:ei5.J.yt14 Sayfa 13) 

Tarihimizin alt1n sayfalarindan 
biri zindan direnisleri 

Diyarbakır zindanı, 1980-81-
82-83 ve 84'ün başlarında ve son
raki yıllarda çok önemli siyasal o
laylara. tarihsel önemde gelişme
lere. direnme, yenilgi. teslimiyet, 
ihanet, yeniden direniş vb. biçimde 
karakterize edilebilecek olaylara 
sahne oldu. Öyle ki, devrimle karşı
devrimin, ulusal kurtuluş ile ulusal 
imhanın , mazlum bir halkın evlatla
rıyla sömürgeci vahşetin kıyasıya , 

dişediş ve ölesiye çatıştı ğı yıllardı, o 
yıllar. Düşman için Oldugu kadar 
bizim için de politik bir laboratuvar 
i şlevini gören yıllardır . 

Bu yıllar destan sı d iren işlere , u
lusal kahramaniıkiara sahne oldu
ğu gibi, kopkoyu teslimiyete, ka
ranlık ve onursuzca boyuneğişlere, 
devrimci ve insani değerlerle. gelişen 
olumsuzluklara da sahne oldu. 

Ülke çapında terör ve sindirme 
hareketleriyle suskun bir toplum 
yaratma. Kürdistan savaşını imha 
edildiği ve pasifikasyanun yaşamın 
her alanında egemen kılındıQı bir 
ortam oluşturma yönündeydi. işte 
cezaevi uygulamaları pasifikasyon 
ortamını egemen kılma amacının 
bir halkasıydı . Hele Partimizin geri 
çekildiğı bır dönemde cezaevle
rinin konumu ve mücadele içeri
sindeki yeri doQal olarak öne çık
mıştı. Bu da oradaki tutukluların 
görevlerinin tarihsel önemde ola
cağını vurgular. Görüldüğü gibi, 
cezaevinde uygulamalar. bir yan 
dan siyasal k imli~imizi , ötesi insani 
varlığımıza yönelmışti . "" K i şiliksiz

leştirme ve ihanet ettirme"; işte 

cezaevi politikasını özetleyen iki 
SÖZCük. 

Halkımızın özgürlük özlem
lerını , ulusal ve sosyal kurtuluş u
mutlarını bizim şahsımızda yok et
mek isteyen cuntanın cezaevi pol i
tikasına karşı direnişin tarihsel ö
nemi. siyasal deQeri ve vazgeçil
mezliği kendiliğinden anlaşılır . 

Topyekün varlığımızı hedefle
yen bu politika ve uygulamalar ka
demesi olarak , aşama aşama uy
gulamaya konuldu . Başta bu uygu
l amaların. doğal sosyal haklardaki 
kısıtlamalar gibi tehdit. baskı vb ."
lerine başvurularak dozu giderek 
tırmandırıldı . 1981 'in başındadaha 
da boyutlandırılarak Şubat'ın orta
lannda doruk noktasına çıkarıld ı. 

Adeta alıştı ra alıştı ra programlarını 
uyguluyordu. Topyekün bir saldı
rıdan. çok basitten karmaşığa, az
dan en yoQun olana doğru tırman

dinlarak doruk noktasına çıkarıl
do. 

işte bu işkence , zulüm ve insan
lıkdışı uygulamalar karşısında he
men boyun eğilmedi. Dişediş kıya
sıya bir mücadele (direniş) bütün 
olumsuz yanlarına , bağrında olum
suz ögeler taşımasına rağmen ha
reketi ortaya konuldu . Bu 1981 di
renişi adıyla tarihimizde yerini aldı. 
1980'nin sonlarından başlayarak, 
1981'in başlarına dek süren bu di· 
renişin yenilgiye u!)ramış olması o
nun görkemliliğinden, siyasal ö
neminden hiçbir şey kaybettire
mez. Düşmanın baskı ve işkence
leri karşısında hiçbir direniş gös
termeden, ona karşı koymadan 
teslim olmak ile, ona karşı direnmek, 
karşı koymak ve sonunda yenilgiye 
u(;rayarak teslim olmak arasında çok 

ciddi veyadsınamaz farktar vardır. 
Birincisi; işin başında düşmanın 

her uygulamasına ve Istemine kapı
ları sonuna kadar açık bırakırken, 
Ikincisi; yeniden direniş ögelerini 
baQrında taşır. Bu nedenledir ki, 
düşman direnerek yenilen, teslim 
olanlar üzerine giderken daha bir 
temkinli davranır . Ama direnme-

den teslim olanlar Ise her türlü per
vasız davranışın boy hedefidir. 
Düşman bir ihtiyat payına gerek 
duymaz. Bunda diğer bir deyişle 
teslimiyet ve asaret zincirlerini hiç
bir direniş göstermeden boyun
Ianna geçiren birey ve halkların 

düşman onezdindesaygınlıQı ile, di
renerek, mücadele ederek esir dü
şen ve teslim olan birey ve halkların 
düşman nezdindeki saygınhQı ay
nı değildir. 1981-83 teslimiyet dö
nemi bu olgunun çarpıcı kanıtları
dır. Tabii burada Ikinci tesll
mlyetin olumlu ve onurlu bir şey ol
dugunu demiyoruz. 

Kuşkusuz. ortada bir müca
dele, savaş ve direniş olgusu ol
madı mı, yenilgi kavramından söz 
edilmez. 

Düşmanın istek ve uygulamala
n karşısında hemen boyun egmek 
yenilgi değildir , teslimiyettir bu. 
Çünkü, yengi ve yenilgi olguları . bir 
mücadelenin, bir savaşın, bir dire
nişin sonuçlandır. Biz burada 
1981 'In direnişini uzun uzadıya an
latacak deQiliz. Sadece 1980'in son
lannda düşmanın Işkence politi
kasının açık ve dolayısız boy hedefi 
olan bizler. bu i nsanlıkdışı uygula
malara karşı koyduğumuzu, 1981 '
in Haziran başlarına dek direndl
ğlmizi vurgulamakla yetineceQiz. 
1981 'in Haziran başından itibaren 
direniş yenilgiye uarayarak koyu 
bir teslimiyet dönemi başladı. Oi~er 
bir deyişle yenilmişlik . Ve bu yenilgi 
teslimiyelin kendisiydi. 

Teslimiyetin nedenleri çok bo
yutludur. Kimisi belirleyici, kimisi 
etkileyici niteliktedir. iyice kav
ranılması açısından bu nedenleri 
bütün nesnel ve öznel olarak ayı
rarak irdelemeye çahşacaQız. Ol
gunun kapsamlı bir açıklanması 
bakımından bu gereklidir . 

1· Teslimiyelin objektif nedenleri 

•) Faşist cuntanın yönetime el 
koyması , tüm Kürdistan halkında 
olduOu gibi , cezaevi kitlesinde de 
şok etkisi yaratmıştır . Bu şok, tedir
ginlik, korku , panik ve yarının ne 
oıacaQı korkusu ve sürekli beklenti 
psikolojisi olarak karşımıza çıkar . 

Kuşkusuz bu şok ve sonuçları (psi
kolojik etkiler) nedensiz deQildi. 
1925'den bugüne dek Türk ordusu 
baskı, işkence, zulüm vb . gibi olgu
larla özdeşleşmlştl. Halkımız için 
1925-40 yıllarının sömürgeci işgal 
hareketi , soykırım ve katliamlarla 
tamamlanmış ve bu temelde panik, 
sinme, korku ve pasifikasyona ne
den olmuştu. 1960 darbesinden 
sonra Kürdistan yine yoQun işken
ce ve zulümlere sahne olur. 1971'· 
den daha önceki durumları arat
mayacak cinstedlr . 

Bütün bu yaşanan olaytar do
~aı olarak Kürt insanında korku ve 
tedirginlik tohumlarını ekmişti. A
deta bu, bilinç altına işlenmişti de
nilebilir. Yeni bir cunta hareketiyle 
birlikteki baskı, zulüm ve yıldırma 
hareketinin çok yüksek boyutlara 
vardınlması demektir. 

Aynı cunta şoku aslında tUm 
toplumda yaşanan bir olaydı. Çün
kü onun kan emici dişleri, zorbacı 
gücü halkımız tarafından Iyi bilini
yordu. 

Kısacası, cuntanın gelişi, uygu
ladıılı zorbalık ve zulüm cezaevi 
kitlesinde bir şoka neden olmuş ve 
dolayısıyla bu ortamda sağlıklı 

düşünme ve karar mekanizma
larını sekteye uQratmıştır. Bu olgu
nun ise teslimiyette etken olduQu 
kuşkusuzdur. 

b) Aynı tedirginlik ve panik ha-

vasının Türkiye ve Kürdistan top
lumlarına yayıldıQı ve giderek ege
menliğini ilan ettil}lnl söyleyebiliriz. 
bu tedirginlik ve panik havası bir 
yandan çok y~un yürüWien iş

kence ve baskı, toplu tutuklama, 
sindirme hareketleriyle yayılırken, 
öte yandan devrimci hareketlerin 
kısa sürede aQır darbeler yemelerı 
de bunu boyutlandırmıştır . 

Cunta her türlü muhalefetiere 
darbe vurmuş ve böyelece "alter
natifsiz olarak" meydanda istediği 
biçimde cirit atmaya başlamıştır. 

Halkın tutuklular& sahip çıkma
ması kuşkusuz tutsaklan olumsuz 
yönden etkileyecekti, yalnızlık duy
gusuna kapılmasına yol açacaktı . 

Bu durumun da kitlesel direnişin 
sürdürülmesi bakımından önemli 
dezavantaj oldul}u yadsınamaz. 

c) işkenceye Insan haklan ko
nusunda bir kamuoyunun oluştu
rulmasına paralel olarak, cezaevi 
direnişi sözcüğün tam anlamıyla 
dış dünyadan tecrit edilmişti. Bu 
tecrit durumu, salt içeriyle dışarı 
arasında sınırlı kalmıyordu; koğuş

ların birbirinden tecriti, hatta gide
rek aynı bölümlerde hücrelerin bl
ribirinden leerilierine dek uzanı
yordu. 

d) Kürdistan tarihini tanımladı
ğımızda genelllkle şu ana hatları 

vurgulanz: Kürdistan tarihi işgal, 

Istila ve sömürgeclllk; Kürtegemen 
sınıflannın teslimiyet, ihanet ve u
şakhğı ile, halkımızm doQanın acı
masızhQına ve vahşiliQine, yabancı 
egemeniere karşı bitmez tOken
mez direniş tarihidir. Bu üç ana çiz
glnin bugünkü Kürdistan'ın çehre
sini çizdiği, bugünOn tarihten gelen 
olumsuzlukların derin izlerini taşı
dığı bir olgudur. Teslimiyet, ihanet 
ve uşakiığın, işgal, ıstıla ve sömür
geellikle bu şekilde atbaşı yürüme
si ve geleceğin egemen sınıflarınca 
bugün ajanlık düzeyine çıkarıl

ması, doQaldır ki, toplumun diQer 
sınıf ve tabakaları na yansıyacaktır. 

Kürt egemen sınıfları her dönemde 
yabancı egemeniere uşaklık etme
yi bir yaşam biçimi olarak seçmiş
lerdir. Kuşkusuz bu yaşam biçim
lerinitopluma empozeedecek, tes
limiyet, ihanet, uşaklık düşünce ve 
anlayışını halk Içinde ekacek ve 
egemen yaşam biçimi haline geti
recektir. 

PKK yurtsever ve devrimci dO· 
şünceieri topluma mal etmek ça
basında, "yeni bir tip", "kendi ulusal 
değerleriyle özgür yaşamayı iste
yen" yurtseverllı)i yaşam biçimi ha
line getiren bir insan kişiliği yarat
mayı amaçlamıştır . Ne var ki, nere
deyse kemikleşmiş değer yargıları, 
anlayış ve alışkanlıklar, yaşam bi
çimlerini bir çırpıda silip sOpüre
mezdi. Bu ancak bir süreç işiydi. 
Y~un bir çaba, inatçı . sabırlı, ka
rarlı bir mücadele gerekiirdi ve bu 
mücadele sürekli olmalıydı. Bu 
mücadele süreciyle yurtseverlik, 
devrimci dava u!)runa ölme feda· 
karlıQını biryaşam biçlminedönüş

türebilirdi. Böylece dar bencillikler 
ancak aşılmış olacaktı. Yukarda sa
tır başları biçiminde vurgulamaya 
çalıştığımız tarihsel, toplumsal, kül
türel ve psikolojik etmen leri, genel 
olarak Kürdistan devrimi, özel ola
rak cezaevi direnişi açısından ö
nemli bir dezavanta)dır. 

e)PKK kuruldul)unda gerek fl· 
kir, gerek politika, yönetim sanatı, 
örgüt, mücadele ve bu gibi konu
larda elle tutulur bir miras devral
mamıştı. Bırakalım komünist bir 
hareket mirası, modern anlamda 
ulusal kurtuluş mira~ da yoktu. 
Politika nasıl üretilir, na~l yapılır, 

. . 
Insanlar nasıl yönetilir, yönetim 
Ilkeleri nedir, ne dSOildir,örgot 
nasıl kurulur, nasıl yönetilir, müca
dele, cezaevleri, direniş-bütün bu 
konular, yabancısı olduOumuz ko
nulardı. ÇOnkO tarih boyunca hep 
yönetilmiştik, yönetUmeye alıştml
mıştık. Biz sadece Ilkel yöntemleri 
kullanan, aşiretörgüt vayönetimini 
blliyorduk. 

Tarihsel olarak bu mirassızlıQa 
paralel olarak, hareket olarak da 
çok yeniydik.Partl olarak henüz 
emeklema aşamasındaydık, der
sek yanılmış olmayız. Gerilik ve 
llkeiiiQin izlerini silmiş değildik. Bil· 
gilerimiz sadece diQer Olk~erin 

deney ve tecrüb~eriydi. Soyut 
olarak algılanan bu bilgilerin öneml 
elbette yadsınamaz . Ne var ki, 
tecrübesizliğlmlzl aşmada yeterli 
deQIIdl. Politika, mücadele, yöne
tim ve örgüt konusundaki bu yeni
lik ve tecrübesiz olma durumu 
düşmanın politika ve uygulama
larını anlamaya da engel oluyordu. 
Özellikle bu olgu cezaevlerinde 
daha bir geçerlidir. 

f)Cezaevlerlnde kitle bileşimimiz 
de heterojen bir yapı sunmaktaydı. 
Partinin ideolojik-politik etkisine 
aldıQı bu kitle, Kürdistan sosyal 
yapısının tüm izlerini ve özel
llklerini taşıyordu. AQırlıklı olarak 
yoksul köylülük, gençlikse kısmen 
küçük-burjuva, aQırlıklı olarak köy
lü kökenliydi. Partimize sempati 
duymalanna, onun ideoloji ve poli
tikasına ba!}lı olmalarına karşın, 

sosyal gerilik ve eski toplumun 
olumsuzlukları aşılmış deQildi he
nüz. Kısacası yurtsever d&Oildl, 
kısacası yurtsever bir kişilik, bir 
yaşam biçimi haline dönüştürüle
mediği için, Parti ideolojisine baQh
lık bir noktaya kadardı. Tarihsel ve 
toplumsal olumsuzluklar da bir çır
pıda giderllemezdl. Bu yapıdaki bir 
kitlenin uzun vadeli bir direnişi 

gölürmesi beklenemezdi. 
g)Cezaevinde baskılar ve işken

c~erin yOrOriOOe konulması karşı
sında diger siyasetlerin durumuna 
kısaca deQinmekte yarar var. Biz 
işkenceye ve Insanlıkdışı uygula
malara karşı direnişi bayrak edinir
kan, başta Kürt teslimiyeiçi hare
ketleri kimliklerine yara~r bir tarz
da teslimiyeti bayrak edindiler. Qt. 

renme onlara göre katliam için 
düşmana davetlye çıkarmaktı. DI· 
renme onlara göre, dışanya çık
ma umutlarının suya düşmesi de
mekti. Onlar kendilerini "Apocula
rın oyununa gelmeme" konusunda 
Iyice şartlandırmıŞiardı. Teslim ol
mayı kurnazlık sayarak kendi fiziki 
varlıklarını koruyacak, dışanya çı
karak tekrar "devrimcilik yapa
caklardı." KOçük-burjuva düzen
bazhQı ve lklyüzlülül)ü ile karşı 

karşıyaydık. Başka bir aniatımis 
" fiziki" varhQın korunması, tabii dı
şarda "yeniden devrimcilik" yap
mak için, yani "devrimciliQin" bir 
süre askıya alınması teslimiyetın 
teorik kılıtı yapılıyordu. 
2-0ınel (oubjektil) nodonlor: 

Yenilgi ve tesllmiyete yol açan 
öznel (subjektif) nedenlerden ka
sıl, örgütlenme, mOcad~e ve poli· 
tik alandaki hata, yanılgı ve eksik· 
likler anlaşılmalıdır. 

a)Birlnci bölOmUnde kısaca 

açıkladıQımız gibi cezaev1eri konu
su bizim tçin yepyeni bir alandı. 
Tecrübe ve deney yokluQu en çok 
cezaevi politikası ve idereye ilişki
ler merkezileştlrilmiş, orgütiO bir 
yaşayış yaratılmıştı. Kuşkusuz bu 
olumlu ve zorunlu bir adımdı. 

Ancak baskıların ilk hedefi yine bu 
OrgOtiO yapı oıdu. Buna ra(lmen 

1981 'in başına dek, bu örgütlü yapı 
daQıtılmadı. ilişkiler kısıtlı olanak
larla da olsa sürdü. Ne var ki 
Idereye Ilişkin polhika konusunda 
tam bir becerlkslzllk içindeydik. 
Deyim yerindeyse günübirlik politi
kayı aşamadık. 

1980'nln son aylarında baskıla
rın ve kısıtlamaların dozunun artması 
üzerine ban etkin girişim veeylem
lerin konulması da gündeme geldi. 
DüşUnOlan eylem kitles~ nitelikli 
açlık grevi idi. Taleplerin karşılan
maması durumunda 12 güne ka
dar uzatılacak, sekiz günlük açlık 
grevi idi. Planlaması oneeden ya
pıldı. Hazırlıklar tamamlandı. 

DDKD, Özgürlük Yolu. KUK grup
lan dışında herkes eyleme katıl&· 
caOını söyledi. Adı geçen grupları 
dışta tutarsak, cezaevinde eylem 
için bir "birlik" saQiandığını söyle
yebiliriz. Ve açlık grevi 2 Ocak 1981 
tarihinde başladı . 

Ancak eylem.talepleriyle. he· 

defleriyle, nıteııoı. bileşimi ve gücü 
arasında bir dengesizlik vardı. 

Şöyle ki: Siyasal savunmaların ser
best bırakılması, savunmalar Için 
gerekli araç-gereç ve belgenin kar
şıtanmasına Izin, baskı ve işken
cenin sona erdirilmesi, bütün sos
yal, kOitürel ve dogal ihtiyaçların 
karşılanarak bu konuda herhangi 
bir kısıtlamaya gldilmemesi, baskı 
unsuru olarak kullanılmaması gibi 
temel istemlerı içerlyordu. Eylemin 
amaçlarını belirten eylem dilekçesi 
kuşkusuz bUtOn bu talepler ve 
hedefler öyle sıradan amaçlar ve 
Istekler deQildi. Eylemin taleplerini 
idareye bildiren dilakçe bizim, 
Idarenın uzun vadeli politikası ko
nusundaki bilglsizliQimizin, dargö
rüşlülüğOn açık bir belgesiydi, 
Çü nk O bu taleplerin ç~unun kar
şılanmayacaQını blllyorduk. 

Oysa eylemin bileşimi, nitelil)l, 
sOresiyle bir dengesizlik içindeydi 
bu talepler. Başka bir anlatımla, bu 
nitelikteki ve bileşimdeki eylem

lerle bu talepleri elde etmek ola
naksızdı. ÇOnkO açlık grevleri daha 
çok protesto nitelikli eylemlerdlr. 
Dikkatleri istenilen alana çekmek, 
kamuoyunu o doQruıtuda etkile
mak amacı güdülebilir. Belli haklar 
elde etmek, daha nitelikli ve düş
manı sar~tıcı eylem yöntemleriyle 
mOmkün olabilir. Süresi önceden 
saptanmış, dayanma gücü kolaylık
la bilinen kitlesel bir eylemin o 
dönemdeki düşman politikasını 

geriletmesi mümkün deQIIdi. Da
yanma gücü bilinebiiirdi diyoruz. 
Çünkü bir kitlesel bileşlme sahip 
olan bir eylemin idarece anlaşıl
ması çocuk oyuncaQı gibi bir şeydi. 
ÇünkO cunta öncesi buna benzer 
kısa süreli kitlesel açlık grevi de ko
nulmuştu. Bunlar bazı haklar elde 
edebllmlştl. Ama o dönemin siya
sal koşulları, düşman politikası bu 

' tür eylemleri sonuç alıcı yapabl· 
llyordu. Cunta sonrasının siyasal 
ortamında bu tür kltlesel eylem
lerin başarı şansı azdır, yok gibi· 
dir. 

2 Ocak 1981 açlık grevinde en 
onemli hata ve eksikli!}imlz, döne
mın siyasal koşullarını ve bize 
yOnelik politikanın kapsam ve he
definin yeterince kavranma
masıdır. Yine bu çerçevede öngö
rülen eylemin talepleri lle, eylemin 
bileşimi, nit~iQI ve dayanma gücü 
arasındaki dengesizSik başarısıztı. 
Oa gitmeda önemli bir etkendir. Bu 
birbirine baQh Iki etmene daha 
önce sıraladıQımız nesnel etmenler 
de eklendiQinde niye başarısızhOa 
mahkum olduQumuz daha iyi anlaşı
lır. 
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( SerxwebOn 

1981 açlık grevinden sonra 
kitlesel teslim olmalar da başladı. 
Öyle ki birkaç gün içinde cezae
vinin yansına yakını veya çoQu 
teslim oldu. Bir yandan eylemin 
fiyaskosu, öte yandan teslim olma
lar düşmanın azmasını, iştahının 

kabarmasını getirdi. Onlar kısa 

sürede cezaevini düşüreceklerini 

sandılar. 

Azan düşmanın baskı ve işken
celeri 1981 Şubat'ında doruQa, 
vahşet düzeyine çıktı. işkence uy
gulamalarının bu boyut ve yoQun
luQuna karşı cuntanın politikası, 

varmak istediQi hedefleri yeteriice 
kavranıp çözümlendiği söylene
mez. Yine yorum ve değerlendir
meler çok kısır, ihtiyaca cevap 
vermekten uzaktı. Kaldı ki bu 
yorum ve değerlendirmeler çoğu 
kez yanlış ve hatalarla doluydu. 

"Teslimiyet ihanete, direniş za
fere götürür" şiarını biliyorduk. 
Ama bunun pratik anlamı özüm
senmemişti. Teorik bir sözdü 
sadece. Oysa anlamını birlikte, 
ruhta hissetmek, özürnsamak da
ha başka bir şeydi . Daha sonra 
düşmanın politikasının teslim al
mak, ihanete götürmek olarak sap
tanmasına karşın bu da teorik bir 
belirlemeden öteye geçmedi, pra
tik anlam ve değeri yeterince al
gılanmadı. 

b) 1981 Şubat 'ının ortalannda 
işkence ve baskıların, sözcüğün 

gerçek anlamında vahşet düzeyine 
çıkmasından sonra, direnişi etkin 
yöntemlerle sürdürmek ihtiyacı 

doğdu. Açlık grevi yeniden dene
nemezdi. Çünkü hem kitle nez
dinde hem de idare nezdinde 
etkisiz olduğu , sonuç alıcı olmadığı 
ortaya çıkmıştı. 2 Ocak 1981 açlık 

grevi deneyi, aynı hatayı tekrarla
rnamayı gösteriyordu bize. O gü
nün siyasal ortamına denk, düş
manın politikasını geriiatebilecek 
etkinlikte ve nitelikte bir eylem 
sonuç alıcı olabilirdi ancak. Kadro
Iann yürüteceQi uzun vadeli bir 
ölüm orucu işte bu niteliklere ve 
etkinliğe sahip bir eylem türü idi. 
Bu eylem türü de bizim için yeni bir 
deneyimdi ve Şubat sonlannda 
önder yoldaşların da içinde bulun
duQu (Kem•l, Hayri) onüç kişilik bir 
grup arkadaş ölümorucunu başlat
tı. Bu karar yerinde ve doğru bir 
karardı. Geriye niteUk ve amacına 
uygun yürütOlmesi ve sonuçlandı
rılması kalıyordu . 

Eylemin hiçbir talebi elde etme
den, amacına ulaşmadan adeta 
kendi tarafımızdan sona erdiril
mesi olgusu. direnişin kaderini ve 
sonucunu tayin etmişti dersek 
yanılmışolmayız. Ölüm orucunun bu 
tarzda ve hiçbir şey elde etmeden 
sonuçlanmasının sonuçları ne ol
du.? 

Bir kez, eyleme bağlanan umut
lar söndü. Uzun vadeli bir direnişe 
göre hazırlanılmadıQı gibi, soluk 
teslimiyetle alınacaktı. Umutsuzluk 
ve moral bozukluğu üst üste binin
ce sonucun ne olacağını kastirmek 
zor olmasa gerek. 

ikincisi, direnişin en etkin, en 
nitelikli aracının da bu şekilde 

etkisiz hale getirilmesi düşmanın 
önünü açtı. Kısa sürede teslimiyeti 
egemen kılacağını anladı. Böylece 

• • elde ettiği başarı ve moral üstünlü
ğü lle saldınlarını daha da per
vasızlaştırdı. 

Üçüncüsü; ölüm orucu silahı bu 
şekilde paslanmaya yüz tuttu. Et
kinlik ve saygınlığından yara aldı. 
Bu da bu silahı yeniden kullanma 
konusunda tereddütleri ve kuşku
ları geliştirdi. Oysa bu silah en etkili 
olan silahımızdı. 

DördOrncüsO; bunun bir sonu
cu olarak ölüm orucuna ve genel 
anlamda direnişe dar inanç ve 
güven büyük oranda sarsıldı. "Tes
limiyet kurtuluştur", "direnmeyle 
bir şey elde edilemez" düşüncele
rinin gelişmesine dalaylı da olsa 

katkıda bulundu. Evet, 1981 ölüm 
orucunun bu şekilde sonuçlan
masından sonra direnişin sonu da 
görünmeye başlamıştı artık. 

c}1981 direnişi sürerken dire
niş esnasında bir sürü olumsuz
luk, eski toplumdan getirilen e!)itlm 
ve alışkanlık su yüzüne çıktı ve 
gelişti. Bunların direnişte olumsuz 
bir etkide bulunduğu, moral bo
zukluğuna yolaçtığı yadsınmaz bir 
gerçekti. Neydi bu olumsuzluklar? 

Bir kez baskıların ve doğal 

ihtiyaçlar üzerindeki kısıtlamaların 
ilk hedefi, doğa ve biyolojik güdüle
ri öne çıkarmak, bilinç ve iradenin 
kontrolünden kurtarmaktı. Açlık, 

susuzluk, uykusuzluk vb . işkence
ler çektirilmesi bu alandaki güdü
leri pompalamaktaydı. Böylece 
bilinçli davranış yerine duygu ve 
güdülerin yer verdiği davranışlar 

öne çıkmaktaydı. Kuşkusuz, bu 
sonuca süreç içinde varılacaktı ki, 
programın kişiliksizleştir me hedefi 
de buydu. Açlık, susuzluk, yer 
darlıQı gibi sorunlar direniş esna
sında bencil, bireyci, sekter e!} ilim
leri geliştirdi. Biz bunları yeterince 
tasfiye edememiştik. Bu hazır te
melde yukarıdaki sorunlar da bi
linince, burjuva ve küçük-burjuva 
eQillmlerde gelişme kaydetti. Oysa 
devrimci bilinç, inanç ve anlayışla 
donanmış, yoğrulmuş bir kişilikte, 
bencil duygular ve davranışlar ye
rine engin bir fedakarlık ve ruhu, 
bireycilik yerine kollektif vetoplum
sal düşünce ve davranış egemen 
olur. Doğaldır ki, gelişen bu bencil
likle, onun yol açtıQı davranışlar bir 
yandan davranış sahibini teslim 
olma yoluna hızla iterken, öte yan
dan kitle içinde moral bozuklu
ğuna, kuşku ve güvensizliQe ne
den oluyordu. 

d) (c) şıkkında belirttiğimiz o
lumsuzlukların elbet sosyo-eko
nomik ve kültürel temelleri vardı. 
Dışanda ve içeride verilen devrimci 
düşünce ve anlayışın eski eğilim ve 
alışkanlıkları tam anlamıyla silip 
süpüremediQi, bırakalım onu, kişi
liğin ana öğesi haline gelmediğ i bir 
gerçek. Bütün bunlarla birlikte 
birinci bölümde özetiediğimiz 1981 
öncesi olumsuzluklar bir yandan 
direnişiçindeki olumsuzlukların bir 
etkeni iken, öte yandan en geniş 
anlamda kitlesel direniş sürdürül
mesinde bir etken (ama tali planda) 
olmuştur . Önder, kitle soyutlan
ması, kuşku ve güvensizlik, yol
daşlık bağlannın zayıflaması, moral 
bozukluQu gibi etmenler doğaldır 
ki, kitle direnişini şu veya bu şekil
de etkileyecekti. 

e) Kuşkusuz yenilgi ve tesli
miyelin nedenleri çok boyutlu ve 
bir bütündür. Bu boyutlardan her 
hangi birinin gözard ı edilmesi ha
linde, olguyu anlamak, açıklamak, 
da eksik kalmış olur. Hele tek yan h 
bir bakış, işi büsbütün çıkmaza 
sokar ve ve anlaşılmaz kılar. Siya
sal bir olay ve olgunun bütünüyle 
ve tam anlaşılabilmesi, algılanabil
mesi bütün boyutlarıyla ve kapsam
lı olarak ortaya konulmasından geçer. 
Hele bu olgu yaşamımızda çok 
önemli bir rol oynamışsa gelecekte 
de karşılaşma olasılığı her zaman 
belirebilecekse, üzerinde durmak 
daha zorunlu olmaktadır. Ancak 
olgu ve olayların nedenlerini, onu 
hazırlayan ve koşullandıran Ortamı 
çözerken, elbette ki belirleyici olan
larla etkileyen etmenleri belirleme 
ve etkilema sırasına göre wrgulaya
rak koymak gerekir. Başka bir 
anlatımla bütün neden ve faktör
lerin diyalektik bütünlüğünü ve ba
ğını kurarak sonuçta ilişkisi belirtil
melidir. 

YENiDEN DiRENiŞ 

Sınıflar mücadelesinin tarihine 
baktığımızda mahkemeların önem
li bir rol oynadıQını görüyoruz. 
Mahkemelertarihteegemen sınıfın 
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elinde, ezilen sınıf ve halkların sınıf 
kavgalarını ezmede, mahkum et
mede, halkiara gözdağı vermeda 
vazgeçilmez bir araç işlevi görmüş
lerdir. Bundan dolayı mahkeme 
kOrsOleri karşıt sınıfların çarpıştı!)ı 
bir arenadır . 

Siyasal savunmalarla, TOrk 
sömürgeciliğinin uyguladığı vahşet 

ve kıyım politikası teşhir ve mah
kum edildi. Oysa onlar mahkeme 
kOrsOlerini Kürdistan bağımsızlık 

kavgası ve PKK Için bir mezar 
olarak, Kürdistan ve PKK'ye yönelik 
propaganda ve teşhir aracı olarak 
görüyorlardı. Tüm çabaları bu 
doQrultudaydı. Ne var ki mahkeme 
kOrsOleri sömürgecillğin geçmiş

ten bu yana halkımıza reva gör
dükleri tüm baskı, kıyım ve ulusat 
imha politikasının günümüzdeki 
faşist-sömOrgeci vahşetin, mahke
melerle oynamak istedikleri oyun 
ve komploların; cezaevinde işken
ce, zulüm ve kıyımlarının teşhir 

edildiQi bir araç haline getirildi. 
Kısacası mahkeme kOrsüteri dev
rime karşı zehir kusan bir zehir 
aracı olmaktan çıkarılarak devri
min hizmetine sunuldu. 

Özel olarak siyasal savunmalar, 
sömürgecileri teşhir ve mahkum 
eden, Partimizin ve davamızın hak
lılığını belgeleyen, dosta-düşmana 
ne olup olmadığımızı kanıtlayan; 

inanç, kararlılık, cesaret ve feda
karilgın anlamını vurgulayan , tari
he ve genç kuşaklara zengin bir 
deney sunan, bu çerçevede Kürdis
tan ulusal kurtuluş kavgasının geliş
mesine katkıda bulunan; özel 
olarak biz PKK'ye mensup tutuklu
lar için devrimci geçmişimizle dev
rimci geleceQimiz arasında (teslimi
yet döneminde) organik bir köprü 
işlevini gösteren tarihsel önemde 
bir olaydır. Bu, genel olarak komü
nüzme yapılan saldırılara karşı 

dorulduğu ve yüce komünizm da
vasının savunulması, dünya halk
larına ve işçi sınıfına karşı omuz
larımız üzerindeki sorumluluğun 

yerine getirilişidir de. 
Ve diyebiliriz ki, PKK'li tutsak

lar, mahkemelerdeki tutumlarıyle 
dönaklerin ve ihanetçilerio ipliQini 
pazara çıkarmış, PKK üzerindeki 
komploları boşa çıkarmış ve bu 
alanda dostlarımızın beklentilerini 
yerine getirmiş, bu tarihsel sınavı 
kazanmışlardır. Savunmların tarih
sel önemini, siyasal rolünü ilk 
kavrayan H•yri yoldaştır. Her koşul 
altında ve değerli yaşamını yitirdiği 
ana kadar hep savunmaların öne
mini altını çizerek vurguladı. Ve bu 
konudaki öncülük rolü H•rri yol
daşa aittir. 

21 MART 1812 MAZLUM 
YOLDAŞIN EYLEMi, NEDEN YE 
SONUÇLARI iLE 17 MAYIS 1812 
DÖRTLERi N YAKMA OLAYI 

Mazlum yoldaşın eylemini anla
mak, değerlendirmek, tarihimiz
deki soylu yerine oturtabilmek 
gerçekten eylemin şekillendiği 

somut tarihsel koşulları ve açtığı 

çığrın düşmana vurduğu dar
beyi, Kürdistan devrimine yaptığı 
katkıyı doğru ve sa!)lıklı bilmekten, 
anlamaktan geçer. Bir olay onu 
çevreleyen ve onu koşutlandıran 
koşullardan soyutlandı mı, neden 
ve sonuç ilişkisi koparıldı mı anlat
mak, anlamak ve açıklamak ola
naksızdır. Bu bakımdan M•zlum 
yoldaşın eylemini yerli yerine oturta
bilmek için o günün koşullarına 

kısaca bakacaQız. 

Daha önce de açıkladığımız gibi 
sömürgeciler, cezaevi için plan
ladıkları programlarını adım adım, 

aşama aşama uygulama alanına 
koyuyorlardı. ilk etapta tüm ceza
evi tutsaklarını teslim alıp emir
komuta Ilişkisini egemen kılacak
lardı. Bu temelde mutlak itaati 
sağlayacak, yani teslimiyeti sağ
lamlaştıracak ve olgunlaştıra

caklardı. Bu noktadan sonra prog
ramın son ve esas aşamasına ge
çeceklerdi. Kuşkusuz bütün bunlar 
tarihin kaydettiQi en vahşi işkence
ter aracıhQıyla gerçekleştirilecekti. 

1982'nin başlarında yoğunla

şan Ilirafa (ihanete) zorlama kam-

panyası, sonunda kitlede tesli
mlyete ilişkin düşünce ve yakla
şımlar da deQişmeye başladı. Tes
lim olunduktan sonra "bittik, tU
kendik, ihanet ettik, bir şeye yara
mayız" düşüncesi oluşmuştu . Ki bu 
da daha çok ne olup olmadığının, 
yani teslimiyelin sınırlarının, nereye 
kadar olduğu, i hanetle ilişkisi ve fark
lılığının net olarak kavranmama
sından kaynaklanıyordu. Teslim 
olmuştu k, ama henüz ihanet değil
di bu. Çünkü bizden yeni yeni şey
ler isteniyordu. Düşmanca itiraf 
dayatılıyordu. Teslimiyet ihanet 
olmamakla birlikte, ona giden yol
da ilk durak ve ona giden ka
pıları sonuna kadar açık bırakan bir 
olguydu. Bütün bunlar 1982'nin 
başlarında somut pratik tarafindan 
bir bir kristalize oluyordu. 

Evet bu yeni bir durumdu, yeni 
birtavır gerektiriyordu. Çünkü ölüm 
ve ihanet; işte dayatılan seçenekler 
bunlardı. Her biri kendi çabasıyla, 
irade ve ınancıyla ihanete karşı 

koyuyordu. Ama ihanetler de baş
lamıştı artık. Düşmanın politikası ve 
esas hedefi bu şekilde net olması
na karşın , bu komplo nasıl boşa 
çıkarılır, ihanetin yayılması nasıl 

önlenir vb. soruların cevabı be
lirsizdi. Deyim yerindeyse ufuklar 
kararmış, yer yer ziflr karani ıktı. Ve 
düşman hızla hedefine do!)ru yol 
alıyordu. CezaevllablrentözeiiiQini 
koruyor, ufukta bu labirentten çıkış 
ışıQı gözükmüyordu. Eskiden 
denenen tüm yol yöntem ve araçlar 
sonuç alma ölzeiiiQinl yitirmişti. 

Gözümüzde ne onlara güveniyor
duk,ne de kendimize. Tam bir 
açmazdı bu. 

Zifiri karanlıkta el yordamıyla 
ihanete karşı koyduğumuz bir or
tamda Mazlum yoldaş, OrtadoOu 
halklarının ve bizim ulusal bay
ramımız Newroz'da yaşamını feda 
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ederek, labirentten çıkış ışığını yak
lı. Bu cezaevi yaşamında ve KOrdls
tan baQımsızhk kavgasında tarihsel 
bir olay, yeni bir kilometre taşıydı. 
Cezevi üzerinde kara bulutların 

tOm gücüyle abandığı, PKK'ye 
komploların hazırlandığı, halkımı

zın kurtuluş umutlarının söndürOl
maya çalışıldığı bir ortamda, Maz· 
lum yoldaşın soylu eylemi bütün bu 
olumsuz gidişe dur diyecek, dire
nişin kıvılcımını çakarak ufukları 

aydınlatacak ve böylece tarihteki 
gururlu yerini alacaktı. Mazlum 
yoldaşın eylemi dünO, bugünü ve 
yarını, yanı kendi gelişim süreci 
(hareketi) içinde ele alınıp değer
lendirilmelidir. Biz bugün onun 
tarihsel deQerini ve siyasal bo
yutlarını daha iyi kavrayacak du
rumdayız. 

M•zlum yoldaşın eylemi zifiri 
karanlık ufkumuzu aydınlatan bir 
ışık, ihanet ve teslimiyete karşı 

boyutlanacak direnişin anlamıydı 
dedik. Neden? Çünkü Ihanet karşı
sında teslimiyet ve ihaneti anla
maya başlayan, lhanetin kapıya 

dayandıQını gören, bizlere bunlara 
karşı tavrın, yolun ne olduQunu 
canını feda ederek gösterdi. Bu yol 
kutsal amaçlar uğruna ölmekti. 

Yaşam, teslimiyet altında her 
gün biraz daha devrimci ve insani 
değerlerden uzaklaşmaya yüz tu
tan yaşam -tabii eğer teslimiyet 
altındaki yaşama yaşam denirse
düşmanın elinde ise devrimci geç
mişimize, yUce ideallerimize ve 
asgari insani degerierimize karşı 
bir silah, bir koz haline getirilmişti. 
Daha basit bir ifadeyle bizim ya
şamımıza ihanet etmemiz için bize 
yöneltiimiş bir silah haline getiril
mişti . Öyleyse yapılacak tek şey 
kalıyordu: Düşmanın elindeki bu 
silahı çekip almak. Bunun anlamı 
da ölüm sitahına sarılmaktı. Bu 
temelde direnişörgütlenmeli, tesli
miyet ve ihanete karşı tavır alınma
lıydı . işte Mazlum yoldaşın yaptıQı 
buydu. Önümüzü aydınlatan , dire
nişi sağlam ve güçlü temelleri üze
rine oturtan bir eylerndi bu. Feda
karlığın en soylu olanı, en kutsah, 
yoldaşlarının en çaresiz oldukları 
bir anda en değerli varlığı olan ya
şamını feda edip onlara çarenin ne 
olduQunu göstermektir. Mazlum'un 
bOyükiOğü, önder kişiliği işte bu
dur. 

Mazlum yoldaşın eyleminin et
kisinin kısa vadede kitlesel bir 
harekete dönüşmesini beklemek 
safdillik olurdu. Bunun sonuçları 
ancak süreç içinde olabilirdi. Di
reniş kıvılcımının kitlesel biryangına 
dönüştürOlebilmesi için daha bir
kaç adımın atılması gerekirdi. Bu 
adımlardan ilki H Mayıs 1982tarl
hinde Ferhlıt KURTAY, Necml 
ÖNER, M•hmut ZENGiN, Etref 
ANYAK yoldaşların kendi onurlu 
yaşamiarına son vermeleriydl. On
lar Mazlum yoldaşın açtığı çığırda 
yürüyerek eşineenderrastanan bir 
fedakarlık, cesaret, kararlılık ve 
devrimci irade örneğini gösterdi
ler. Dört yoldaşın birbirine ke
netlenerek üzerlerine yağ döküp 
kendilerini yakmaları, son nefese ka
dar kıpırdamadan ölümle kucaklaş
maları proleter yurtseverliğin ve 
kahramanlığın bir örneğidlr. 

14 TEMMUZ BÜYÜK 
OLOM ORUCU 

Bu tarihsel kararın açıklanması 
Partimizin büyük önderi ve halkı
mızın yiQit eviadı M. H•rrl DUR· 
MUŞ tarafından gerçekleştirildi. 14 
Temmuz 1982"de mahkemede {Ur
fa grubu) söz alan H•yri yoldaş 
sömürgecilerin vahşet düzeyin
deki uygulamalarını Itiraf politika
sının iç yüzOnO ve hedefini, mah
kemeların Işlevini ve savunmaları 
olanaksızlaştıran çabalarını teşhir 

ederek, bundan böyffi bu koşullarda 
yaşamanın hiçbir anlamının kal-
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madığını vurgulayarak, mevcut 
vahşet, Ihanet polltkası ve uygula
masının da durdurulması amacıyla 
ölüm orucuna başladıklarını açık
ladı. bu öyle kararlı ve kesin bir 
açıklamaydı ki, mahkeme heyeti 
bıle saygı duymaktan kendini ala
mamıştı. Kararlılık ve cesaret dev
rimci gururun bir slmgeslydi, bu 
tutum. Hayri yoldaştan sonra Ke
m•l ve onlarla birlikte altı arkadaş 
ol üm orucuna gireceklerini açıkla
yacaklardı, O gün mahkemede 
ol mayıp, cezaevinde bulunan, içle
rinde AkifYILMAZ'ın da bulunduQu 
ık i arkadaş daha ölüm orucuna 
gireceklerdi. 

Mehmet H•yri ve KetNil yoldaş
lar 1981 öiOm orucu nu lyicedeğer
ıendlrmişlerdi. Bu başarısızhQı, ba
şarının anahtarı yapacaklardı. Bu 
her türlü komplonun, eylemi kırma 
çabalarını boşa çıkararak cesaret, 
kararlılık ve engin bir fedakarlık 
örne{}i ile eylemi sürdOrmek ve 
mantıki sonuca ulaştırmak de
mekti. 

Eylem ilk grup tarafıdnan sür
dürOiürken, yenı katılmalar da oldu. 
Böylece süreklillQI saQiandı. Ve bu 
eylem amaç ve talepleri gerçekle
sene kadar sOrecek, onlarca ölüm 
pahasına da olsa ... imajını verdi. 
Yani temeli ve güçiO desteQi vardı 
eylemin . Buna ra!)men idare kayıt
s ı zlığını ve muhattap sımama tavrı
n ı görüntüde de olsa sOrdUrmaya 
devam etti. 

Ne var ki , önder yoldaşların 
ornek bir tavırla ö!Omle ardarda 
o.ucaklaşmaları sömürgecileri tela
sa boğdu. Elleri ayakları birbirine 
dolaştı desek yerldlr. Onlar da 
gelecek ölüm olaylarının sonuçla
r ı nı ciddi ciddi düşünmeye başladı
ı ar Eylemin gruplar halinde kararlı 
oır şekilde sOrUyor olması onları 
Odı..l n verme noktasına getirm i şti. 
Boylece kolordu yetkilileri devreye 
gı rerek, belli haklar temelinde bir 
;ınlaşma sağlandı. SömOrgecilik 
gerı adım atmıştı. Cezaevi yaşamın
da ilk kez bir anlaşmaya ve ödOne 
vanaşmışlardı . Hem de en rahat 
dönemlerinde. Bu küçOmsenecek , 
azı msanacak bir başarı değildi. 
Neydi verdikleri sözler? Ödünler 
b ı r kezsiyasi savunmalar engellen
mayacek ve bu hak gaspedilmeye
cek l i. Yazılı savunma için olanak 
sağlanacaktı, cezaevinde bizim 
i cın en önemli olan başarı buydu. 
Çunkü o dönemde siyasi savunma
l a rın vazgeçilmez bir niteliklayapıl
ması zorunlu bir görevdi. Ve kimse 
it ı r al a zorlanmayacaktı. ikincisi, 
bask ı ve işkence yapmaya
caklarına söz vermişlerdi . Bu söz 
ouzeyinde de olsa işkence yaptık
lar ı nı n bir itlrafıydı . Sömürgecl 
y e ık i lilerin böyle bir şeye zorlan
mas ı {hem de o dönemde) küçüm
senemez. ÜçüncUsO, askeri eQitlm 
suresini haftada Oç güne, günde üç 
saate ind irileceklerlni vaad ettiler. 
Dördüncüsü , do!)al ve kOitorei ihti
yaçların kısıtlanmayacağını ve 
bu nları bir baskı aracı olarak ku
ıı an mayacaklarını vaad ettiler. 

Söylenen bu son Oç vaad tutul
rn ayacak ve kısa sOrade rafa kaldı
rılacaktı. Ama verdikleri sözleri 35 
ı cı n az çok tutacaklardı. 

Özet olarak 14 Temmuz eylemi 
ve onun yaratıcılıQı (M. H•yrl 
DURMUŞ, Kem•l PiR, AkH YIL· 
MAZ, ve Ali çiçEK) özel olarak 
cezaevi, genel olarak mOcadelemız 
tarihinde tarihsel önemde bir rol 
oynadı. H.yrl, Kem•l, AkH ve All 
onümüze bir yaşam ve mücadele 
çizgisini yaşamları pahasına ser
gileyip, teslimiyet ve lhanete karşı 
d i reniş sancaQı oldular ve Onlar 
Kürdistan ulusal kurtuluş kavgsında 
bayraklaştılar ... Anılan ölümsüzdür1 

Bu direniş soreelnin bir devamı 
ve yenı bir halkası olan ve Mazlum, 
H•yrl, Kern.l yoldaşlarda somutla
san cezaevi direnişi, ulusal kurtu
luş mücadelemizde yeni bir döne-

min başlatılması, devrimci halk 
önderll!)lnin (PKK'In) güçlendiril
mesi, örgütlü bir ulusal kurtuluş 
hareketinin yaratılması ve savaşa
rak ayağa kalkmış bir halk konu
muna ulaşması için emredicidir ; ve 
böyle bir gelişmenin sağlanmasına 
temel teşkil edebilecek güçtedir. 
Bu, devrimellerin omuzuna dönUI
mez bir biçimde yüklenmiş bir 
g6revdir. ll•zlum, Hayri ve Kemal 
yoldaş/ar, bu görevin gerçekleşti
rilmesini, dünya halklarının kurtu
luş mOcadeleleri tarihinde ender 
rastlanan direniş eylemleriyle ve 
"Toplumun umut ve beklentileri 
askıda bırakılmamall, esnek ve 
hoşgörülü bir politika izlenerek 
devrimci-yurtsever potansiyel hare-
kete geçirilmelidir", "Bu hareket 
mutlaka zafer kazanacaktır", "Cun
taya karşı koydugumuz eylemler, 
g6sterdi~imiz direniş ve mahke
melerde haykıran sesimiz mutla
ka kitlelere ulaştırılmalıdır", "Piş

man değiliz, davamız haklıdlf, bu 
davanın neteri olmaktan şeref 
duyuyoruz"sözleriyle kesin bir 
emir haline getirmişlerdir. 

EYLÜL DiRENiŞi 

Eylül 1983, Kürdistan tarih inin 
görkemli bir direnişe sahneolduğu 
bir ay. Bu, halkımızın kendi özgür
lUk tutsakları şahsında bir şahlanı
şıydı. Kutsal amaçlar uQruna ölü
müne bir kavgaya atıldığında nele
rin başarılabileceQinln , somut gös
tergesiydl. ÖzgOrlük, bağımsızlık 
ve özgürce yaşam uğruna halkımı
zın coşkulu, kararlı ve fedakarca 
bir sllkinişiydl, EylUl Direnişi. 

Özelllkle 14 Temmuz eylemine 
katılan arkadaşların 35'egetirilme
sinden (Mart'ın başlarıdır} sonra 
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dan sonra idam, mUhabbet ve 
bazı ağır cezalara çarptı rı lan arka
daşlar 36'ya konuldu. Bir isteğimiz 
yerine gelmişti. OQOal olarak belirli 
kadroların da 36'ya götortülmesi 
nedeniyle oluşturulmaya başlanan 
örgütlenmenin merkezi burası ol
du. Eylem hazırlıkları burada yo
Qunlaştı ve hazırlandı. Daha önce 
35'te örgütlenme Içinde olduğundan 
sayısı kabarık olan bu iki koğuş 
direnişin de temeli olacaktı. 

Ve 36'da direniş ve ölüm orucu 
konusu enine boyuna tartışıldı . 
Bütün olasılıklar üzerinde duruldu. 
Bu yoğun tartışmalar sonucunda 
eylem planı da somutluk kazandı . 

Buna göre eylemin hedefi tOm 
cezaevi genelinde teslimiyet sta
tüsünü kırmaktı. Başka bir deyişle , 

emir-komuta, askeri eğitim, işken
ce ve her türlü baskı, kısıtlama son 
bulmalıydı. Emir-komuta, eğitim ve 
Işkence uygulamalarının kaldırıl
ması talebinden kesinlikle taviz 
verıımeyecekti . Bu sayılan ögelerin 
birinin kabulU teslimiyetle eş an
lamlıydı. Bu talep tüm cezaevi 
Içindi. Ancak verllecek tavizler 
kitlenin direnişe katılma gücüne 
orantılı olarak en aza indirilecektl. 
Kısacası diQer kısıtlamaların kaldı
rılmasının çapı, direniş ve güç 
olgusuyla orantılı olacaktı. 35 ve 36 
için ise hemen hemen her şeyin 
kaldırılmasını hedeflemlştik. 

Ayrıca bu temel ögelerin dışın
da, genel çıkarları (yukarıda adı 

geçen, emir-komuta, askeri eğitim, 
i şkence ve her türlü baskı ve kısıt
lama) korumak ve yaşamak ama
cıvis bazı tavizler de kabul edilebi
ll rdJ. ÖrneQin; istlklal Marşı vb. gibi 

Kısaca eylemin hedef ve talep
leri kabul edilebilenler ile kabul 
edilemeyecekler konusu net çizgi
lerle belirlenmişti . 

81 ve 82'nin kitlesi deQildi. işkence 
vazulU m bundan sonradayanılacak 
ve yaşanılacak gibi de(llldi. Önceki 
direnişler de Işkence veteslimiyete 
karşı nasıl devranılması gerektiOi 
konusunda bir ışık olmuştu. 

Ve 5 Eylül 1983 günü, M•zlum 
yoldaşın 21 Mart'ta yaktıQı kutsal 
direniş kıvılcım ı daha sonraki dire
nişlerde daha da büyüyerek 1 Eylül 
~!Om orucunun başlattığı öncü 
rolle kitlesel bir yangına dönüştü. 

Yılların öfkeksinin patlamasıydı 

bu. Bir avuç hain dışında tüm 
cezevi kitlesi işkence, zulüm tesli
miyet ve ihanete karşı tek bie yürek, 
tek bir yumruk olmuştu. Herkes bir 
a!}ızdan "Kahrolsun Işkence! " , "Ya 
insanca yaşam ya ölüm!" slogan
larını haykırarak (önceden hangi slo
ganların atılaca(lı gibi bir tesbit 
olmadığı için ilk gün daha başka 
sloganlar da atıldı), bundan böyle 
cezaevi yaşamının ne olması ge
rektiOini karariica vurguluyordu. 
Kitlesel coşku ve heyecan doruk 
noktasındaydı . işte bu şahlanış, 
başkaldırış ve kararlı tutum fiili 
olarak bundan sonraki kurallarını ve 
statüsünü çlzmlşti ki, bu tesil
miyat zincirlerinin kırıhp atıldıQı ve 
aşaQıianmanın son buldu!}u, asgari 
Insanca yaşam olanaklarının sa!}
landığı bir tutukluluk statüsüydü. 

Ölüm orucu biçiminde başla
yan 8 Eylül'de kitlesel yangına 
dönüşen direniş karşısında idare 
tam anlamıyla bir şaşkınlık , çare
sizlik ve kararsızlık içindeydi. Deyim 
yerindeyse tam bir şoka girmişti . 

Tüm cezaevinin slogan atması , 
başkaidırması idare Için olduğu 

gibi bizim içinde yeni bir durumdu. 
Eylem yeni bir aşamaya sıçramıştı. 

Başından beri olduğu gibi 8 
Eylül günü de Idare ile dialoga 
kapımtz açıkt ı. Bütün bu koşulları 

Soldlın .... (ayHtak...,): ismail Çakmak, Harnit Kankıhç , Sadettin Aydınlık , M. Can Yüce, Selahattin Şimşek , Ayhan Aykaç. All
ekber Pektaş. Sarnet Buran. (OıtadMUer): Abdullah Boluk, Kerem Ayazdır. Keleş Karaca, Enver Oıer , Hikmet Tabak, Fahrettin 
Ordu . (0ndeldlef): Yaşar Kırca, M. Emin Gökdemlr, Mehmet Takır. O. All KOÇ(Ik, Cemll Bozkurt, Ftırzande Uluk. 
(Ç•n.ıctM Ceua.ı) 

direniş ve örgütlendirilmesi konu
su daha somut bir biçimde tartı
şıldı . "Eylem nasıl ve ne zaman 
başlatılsın; kitlesel olarak kuralları 
reddetme biçiminde mi, yoksa 
öiUm orucu şeklllnde ml sürsün, ka
demeli olarak direniş, kitlesel bir 
nıteııoa bOrOndOrülmesi biçiminde 
ml olsun" vb. farklı seçenekler çer
çevesinde tartışıldı . "Önce ana 
davanın karar gOnOnde eylem 
mahkemede açıklanarak başlatıl
sın" görüşü aQırlık kazanmaya 
başlar gibi oldu. Ancak kadrolar 
arasında zamanlama, koQuşlara 
taşırma (eylemi) ve planlanması 
konusunda tam bir görOş birliQi 
oluşturulamadıQı Için bundan vaz
geçildi. Ayrıca ceza alanlarla bir 
araya gelmek direniş için avantajlı 
bir durum da sal}layabllirdi. Koşul
ların daha da lehimize oluşturulma
sı ve hazırlığın daha iyi yapılmasılçin 
erteleme uygun görOidO. 

Ana davanın sonuçlanmasın-

Hazırlık ve planlamadan sonra 
1 Eylül 1983 günO öiOm orucu 
başlatıldı. Suruç grubundan eyle
me katılanlara , eylemin amaç, 
hedef doQrultusu açıklanarak ko
Quşlara eyleme destek, direnişe 

ça!)rı yapıldı. Böylece 20 arkadaş 
ölüm orucu biçiminde direnişi baş
latmış oldu. 

O ortamda ko!}uşlarla ilişki 
kurma olanakları yoktu. Bu bakım
dan onların eylem, direniş için 
örgOtlendirilmelerl olanaklı olma
dı. Ancak mahkemeye gidiş-geliş
ler ve hastaneye gidenlerle yakın
da direnişin başlayacaQı, buna 
göre herkesin kendisini hazırla
ması gerektiQi haberleri gönderi
llyordu. Bu haberler koQuştaki 
arkadaşların morallerini yüksel
tlyordu. Eylem beklentisi tüm 
koQuşlarda kendisini hissettl
riyordu. Zaten Idereye karşı tavır
larda gözle görOtOr değişmeler 
gözleniyordu. Yani cezaevi kitlesi 

deQerlendlrlp bu durumdan yarar
lanmak için ldareyetalepte buluna
rak, "koğuşlara götürUlüp gazdiril
diğimiz taktirde slogan atmaya son 
verebileceQimlzl, sukOneti saQiaya
blleceQimlzi, bu konuda arka
daşlarımızı Ikna edebileceğlmlzi ' ' 

blldirdik. Çaresizlik içindeki idare 
talebi kabul ederek dört arkadaşın 
koOuşları dolaşmasını sağladı . 
Böylece bir gün süren slogan atma 
olayı tarafımızdan durduruldu. Bir 
baskı ve saldırı karşısında tekrar 
atılması kaydıyla -çünkü yukarıda 
belirttiğimiz slogan atma olayı iş

levini yeterınce görmüştü- bun
dan böyleyapılabilecek şey kitlesel 
direnişi saQhklı bir şekikıe sürdürmek, 
tek elden yönetimi başarabilmekti . 

Direniş boyunca ölüm orucuna 
katılanlar da arttı. Sayı yüzO fazla
sıyla aştı. Bir büton olarak direniş 
cesaret, kararlılık ve engin feda
karlıkle sürdü. Direniş yönetimi de 
doQru ve isabetli kararlarıyla dire-
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nlşi sOrükiUyordu. örgütlü,kararlı 
disiplinli kitle direnişi karşısında 

sömOrgecili!}in yapacağı fazla bir 
şey yoktu. 5 EylUl'de tüm kitlenin 
başkaid ırısıyia çizilmiş cezaevi ya
şantısının ana hatlarını kabullen
mekten, daha doğrusu bunu teseli 
etmekten başka çaresi yoktu. 

Ve sonunda Idare lle belli bir 
anlaşmaya varılarak (eylemin 27. 
gOnOnde) öiOm orucuna son verli
di. Yapılan bu anlaşmaya göre: 
Emir-komuta, Işkence, her türlü 
askeri ve kemalist e!)itim kalkacak, 
savunmaların serbest ve san
sOrsüz yapılma olanağı sağlana
cak , doğal ve kültürel ihtiyaçlar 
üzerindeki yasak ve kısıtlamalar 

son bulacak ve bunlar baskı arac ı 

olarak kullanılmayacaktı . Kısa
cası, normal asgari insani de!}er
lerle bağdaşan bir cezaevi yaşantı
sı öngörUiüyordu. Buna karşılık biz 
haftada iki kez istlklal Marşı 'nı 
okumayı, salt subaylara kamuta
nım demeyi sUrdürecektik. Kuşku
suz bu iki uygulama teslim iyet 
döneminin bir kalıntısıydı. Bizim ı

deolojik ve politik yapımızia çali
şiyordu. Ancak soruna daha geniş 
boyutlu yaklaşıldı~ında bu ger i 
adımların. bu tavizin verilmesinin 
anlamı daha iyi anlaşılır . 

OCAK DiRENiŞi 

1983'ün sonlarından itibaren 
tırmandırılmaya başlanan saldırı 
bask ı politi kası , 2 Ocak 1984'te 
doruk noktasına çıkarıldı. Bu açık 
bir saldırı. y~un bir baskı ve işken
ceydl artık. Eylül'de yedikleri toka
tın öcünü alıressına çullanmışlardı 
yine cezaevi üzerı ne . 

Bizim bu saldırı ve işkence uy
gulamaları karşısında sessiz dur
mamız beklenemezdi. Kanla, emek
le, fedakarhkla, binbir çile ile yo
gurduQumuz kazanımlarımızı , hak
larımızı, deQerleri bırakamazdık 
düşmana. Bütün bunları savunma 
ve koruma temellinde diranmakten 
başka bir yolumuz yoktu . Oi!}er 
yolları (teslimiyet vb. 'lerinin) lüga
tımızdan silmeye and içmişlik bir 
kez. Ve öyle yaptık. 2 Ocak 1984 
günü ziyarete giden bir grup yol
daşın , işkenceye tabi 
tutulması üzerine tüm cezaevi bir 
aQızdan "Kahrolsun işkence", "Ya 
ölüm ya insanca yaşama", " insan
lık onurumuz ışkenceyi yenecek " 
sloganlarını atmaya başladı . Bu, 
Işkence ve beskılara karşı tavrımı
zın kararlı ve kesin bir ifadesiydi. 
Böylece fiili direniş , insanca yaşa
mak, insani ve devrimci' değerler i 
korumak amacıyla başlamış oldu. 

Saldırının yoQunlaştığı 2 Ocak'
ın akşamında Idare, koQuşiarı do· 
!aşarak, tek tip elbise giyilmesini 
Istedi. Görüntüde baskıları bunun 
Için yaptı!} ı izlenimini verdiler . Di
Oer bir anlatımla . saldırı ve işken
celere tek tip gerekçesiyle yasal bir 
dayanak kazandırmaya çalıştılar 

hemen. Damdan dUşereesine böy
le bir dayatma çok Ilginçti, ilginç 
olduQu kadar uzun ve yoQun bir 
hazırliı!}ın ürüntı oldu!)unu vurgu
luyordu bize. Demek ki , saldırı 

planı uzun uzun hesaplanmış, ö
nemli hedefleri olan bir olguydu . 
Yani rasgele, anlık bir şey deQIIdi . 
Ocak'taki saldırıların esas amacı 
yOrOrlüğe konan 1981-83 döne
minde dört başı marnur bir şekilde 
uygulanan teslimiyet -ihanet-, 
klşlllksizleştirme programının biz
zat kendisiydi . Bu saldırı ve işken
ceyle cezaevi kitlesini teslim alma, 
klşlllksizleştirme programını haya
ta geçirmek ve tutsakları insani ve 
devrimci d&Oerlerine karşı ihanet 
ettirmek hedeflerine varmak isti
yorlardı ilk planda. EylUl'de kırılan 
teslimiyet zincirlerını boynumuza 
geçirmek, emir-komuta, Itaat ve 
askeri eQitim, kemalist eğitimle 

beyinlerlmlzi, yüreklerimizi pran
galamek amacındaydılar. Evet, 
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Ocak saldırılarının attında yatan 
gerçek buydu. Siyasal klşiliı')lmlz 

ve Insani varlıQımız tekrar ciddi bir 
tehlike ve tehdit ile karşı karşıyaydı. 
EyiOI direnişinin kazanımları, hak
ları ve deOerlerl saldırıların boy 
hedellydl. 

Sloganların atılmasından sonra 
direnişin yöntem ve araç.ları konu
sunda tam bir belirsizJik ve netsizlik 
içinde olduı')umuzu söyleyebiliriz. 
Açıkçası hazırlıksızdık politika ala
nında . Bunun dOOal bir sonucu 
olarak direnişin hemen başında 

gOnOblrllk -uzun vadeli olma-

~~r:~,ı~u~8~~~r~:~:~·lle~:~~ 
dOşmanın politikası konusunda 
görOşlerlmiz besbeUiydl. Ama aynı 
şeyi direnişin somut yöntem va 
taktiklerı için söyleyemeyiz. Bu 
nedenle bu konuda hatalarımız da 
oldu. Şöyle ki; genel çoşkuya, 

heyacana, kitlesel çıkarıara kapıla
rak, yakma, yıkma, barikat vb. 
biçimde yaşanan isyan durumu
nun meydana gelmesine yol açtı . 

Bu tutum, gücOmUz nedir ne d9011-
dir, yakma-yıkma ile nereye vara
blliriz, zararlarımız neolacak vb. bir 
dizi sorunun hesabını yapmanın bir 
ürünü deOil, anlık genel gidişin 

akışı Içerisinde günübirlik ve duy
guların eseri olan bir tutumdur. 
Bundan dolayı önderlik uzun sOreli 
bir politika yerine, bu tutumu lle 
kitlenin peşinden gitmiş ve deyim 
yerindeyse kitle kuyrukçuluOu 
yapmıştır. 

isyan durumunun oluşmasın
dan sonra saldırıların dozu en uç 
noktaya vardı. Tam bir savaş dOze
nilçinde koQuşlar basılıyor, kısa bir 
sürede barikatlar aşılarak kOOuşlar 
boşaltıhyordu. Ve koridora çıkan
lan Insanlar eşine ender rastlanan 
Işkencelere tabi tutuluyordu. Bu 
korkunç boyutlardaki işkencelere 
dayanamayanlar hem elbise giydik
lerini kabul ediyorlar, hem de 
kurallara uyacaklarını bellrtlyor
lardı . Elbise ve programı redde
denler ise, bUtOn üstündeki elbise
ler acımasız işkencelerle param
parça ediliyor, tek tipler zorla 
üzerine geçiriliyordu. Tabii bu so
nuncular hemen üzerlerine geçirilen 
elbiselerı atıyorlardı. Her koOuş 

baskınında kitle bu şekilde Iki 
tutum sergiliyordu. Bir kesimi hem 
elbise giyip hem de teslim oluyor
du. Bir kesimi de her ikisini de red
dediyordu. Elbise giyen ve teslim 
alınanlar zaman yitirmeksizin aske
ri e(ıitime alınıyorlardı. 

Kuşkusuz bu gidiş oldukça 
aleyhimlze ldl. Şimdi yapılması 

gereken Isyan durumundan gerek
ll direnişe geçiş yapmaktı. Ama 
nasıl ve ne şekilde? ÇünkO direnişi, 
isyan düzeyinde uzun sOre sOrdür
rnek (kitlesel olarak) sonuç alıcı bir 
yöntem olmadıQı kanıtlanmıştı . Ya
rardan çok bize zarar getiriyordu. 

Ölüm orucunun temel amacı, 
Eylül kazanımlarını, haklarını ve 
deQerlerini korumaktı. DUşman 

saldırıya geçmişti. Bu kazanım ve 
haklanmızı hayasızca etOnemek ve 
geri almak kararındaydı. Bu somut 
olgu bizim düşmanın saldınlarını 
püskOrtme ve eski kazanımlarımızı 
korumayı zorunlu k~ıyordu . Bu 
amacımıza da ancak özgücümOzle 
Inançli , bilinçli, kararlı, fedakarca 
sOrdürOien dlrenişimizle, çelik Ira
deyle varabildik ... ötom orucunu 
başlattıQımızı, talep ve amacını 

Içeren dilakçe 14 Ocak 1984'te 
Idereye verilerek öiOm orucu res
men başlatıldı. idereye verilen 
dllakçede saldırı ve Jşken~erin 
nedenlerini anlatıyor, taı&pleri
mlzln Eylül kazanımlarını korumak 
olduQu vurgulamyordu. Eylemin, In
sanlık onurunu ve deOerlerlnl a
yaklar altına alan Işkence ve ınsan
lıkdışı uygulamalara karşı olduOu 
bellrttllyordu. 

Böylece direniş güçiO ve etkin 
bir allaha kavuşturulmuş oluyordu. 

Ölüm orucu kararli ve yerinde, geli
nen o noktada vazgeçilmez bir 
karardır. Kitle deste(llndekl öiOm 
orucunun uzun vadede beklenen 
hedeflere varacaoı keslndl. 

Ölüm orucu başiatıidıktan son
ra idare savaş dOzeni hallnde 
sOrdOrdOOO kOOuş baskınlarını 

durdurmadı, işkenceterin dozu azal
madı, tersine her gOn biraz daha 
vahşet halkalarryla gOçlendiri
llyordu. Yine bu gOnlerde kendini 
yakmalar, intihar eylemleri de ko
nuluyordu. iki arkadaş yaşamına 
son vermişti. Baskı ve işkenceleri 
protesto etmek amacıyla. 

Ancak bütOn bunlar, saldırıları, 
koQuş baskınlarını durduramı

yordu; sömOrgeciler bir an önce 
sonuç almak kararındaydılar. Ne 
öiOm orucuna, ne de Intihar eylem
lerine aldırıyordu . Ve bu aldırmaz
hkla, takviye askeri blrllklerle ko. 
Quş baskıniarına devam ediyordu. 
Basılan her koQuşta şiddetli bir 
karşı koyma lle karşı karşıya kalı
yorlardı. Bu çatışma sonunda onlar
ca kişi yaralamyordu. Ölesiye bir 
kavgaydı bu. ÖldOrme kastıyla 
vuruyortardı . Böyle bir baskında 
Necmettin B0Y0KKAYA'yı öldü
receklerdi . 

Bu gelişmelerolurken bizim ba
zı önemli kararlar almamız gere
kiyordu. Olumsuz gidişi durdur
manın çarelerı bir an önce alınma
hydı. 

Bunun Için düşmanın elindeki 
silahları çekip almak gerekiyordu. 
ıorenç programını tOm ~plakhQılle 
sergilemek durumundaydık. Diğer 

bir deyişle, bundan sonra yapa
cakları işkencelerı dolaysız olarak 
"kurallar" -program- Için yadsın
dı. Buna göre ustaca kullandıaı 

"Isyan bastırma" durumuna son 
vermek, idarenin elindeki tom ya
sal dayanakları elinden almak; 
direnişi, programı (Işkence, tesli
miyet ve ihanet) hedefine yöneite
rek bu konuda kitlesel direnişin o 
gOnkO boyutlarını korumak ve 
daha da geliştirmek amacıyla elbi
se giyme kararını aldık . Evet, bu bir 
taktik karardı. DOşman saldırıları 
konusunda bir tavlzdl. Ama, bu 
taktikle nelerin kOr\JnduQu, nelerin 
yaşatıldığı daha Iyi anlaşılıyordu. 

Ocak direnişi boyunca bir hata, 
bir yanlış aranacaksa, o da elbise 
giyme kararında d&Qil , Isyan du
rumunun yaratılmasında aranma
lıdır . Elbise giymek, Isyan durumu
na son vermeyi, direnişi normal 
seyrine koymayı amaçlam ı ştı. 

Fiili direnişimizin gOçiO ve etkin 
silahı öiOm orucuydu. Diyebillriz ki, 
direnişin kaderini tOmden olmasa 
da ağırlık olarak etklleyecekti. Bu 
bakımdan ölüm orucunu sOrdO
renterin omuzjannda çok önemli 
siyasal sorumluluk vardı . Yurtse
verlik ve devrimci fedakartığın 

gereklerini en Iyi bir şeklide yerine 
getirmek zorundaydılar . Başka bir 
anlatımla, ateşli yurtseverilk ve 
devrimci fedakarlık örneQI olma
lıydılar. 

Süreç içinde öiOm orucunu 
bırakanlar olmakla birlikte, eyle
min ana çekirdeQI; eylemi, kararlı, 
tutarlı ve fedakarca sOrdürdO. Her 
ne kadar eylemi bırakanlar moral 
bozukluğuna yol açıyor ve düşma
nın umutlanmasına yarıyorduysa 

da, buna karşı ölüm orucunun 
kararlı bir şekilde sOrUyor olması, 
hep moral ve umut kaynaOı olmuş
tur cezaevi kitlesiiçi n. 

idare işin başında eylemi cid
diye almak bir yana, kırmak için 
~lnden gelen her şeyi yapb. Aslın
da ciddiye alıyordu . ÇeklndtOi silah
lı çOnkü. Geçmiş deney~ de orta 
yerde duruyordu. Ama muhatap 
atmama durumunu aOrdürOyordu. 
SOrekli yer deQiştirmelerine su, 
sigara kısıtlamaianna dek her yol 
deneniyor; dini vaaz ve telkinler 
bile yapılıyordu. DoOaldır ki, maddi 
baskılar ( sOrekli kOOuş deOiştirme, 

ABuslos 1989/ Özel S•yı14 

su kısıtlamaları vb.) Insan OmrOnü 
kısailmada hatırı sayılır bir rol 
oynuyordu. YarattıOı ızdırap ve acı 
da Işin cabası . 

Ne var ki, öiOm orucunun 50. 
gOnünün yaklaşmaya başlaması, 
bazıarkadaşların durumunun ağır
Iaşması Uzerine uzlaşma -anlaş

ma- arayışları , çabaları içine de 
girmeye başladılar . ÇOnkü, eylemi 
kırma çabaları boşa çıkarılmıştı. 

Peşpeşe orum olayları gelebll lrdi, 
artık bu durumun kendilerini ne 
denli zorıayıcaOı bilinmektedir. Gö
rOşmelerl bizzat cezaevi mOdOrO, 
hastane baş tabibi ve adli müşavlr
llkte yorotoyorlardı . Bizim talepler 
besbelllydl . EylUl kazanımlarını ko
rum aktı . Yapılan karşılıklı görüş

meler, her gOn görüşme olanaOı 
sal}layan ziyaretçilerio OnOnde ya
pılıyordu. Zlyaretçller daha önce 
eylemi kırmeda bir araç olarak 
kullanılmak amacıyla her gOn gö
rüştOrüiOyordu . 

Bu şekilde sOrdürülen -görüş
çOierin gözleri önOnde- görOşme
lerden sonra bir anlaşmaya varıldı. 
(Eylemin 47. gO nO) güvence olarak 
ztyaretçller gösterildi. "Eğer verdi
ğimiz sözO tutmazsak. ziyaretçile
riniz gelip yakamızt tutsun" diyor
lardı. Kuşkusuz bunun maddi yaptı
rım gibi d~erl yoktu. Ama moral 
bir aQırlıOı vardı ve esas güvence 
de kendimlzdlk. OrgOtiO, disiplinli 
ve kararlı kitlesel direnişimizdl. 

Yapılan anlaşmaya göre EylUl dire
nişi sırasında kurulan statO aynen 

karşı, Parti Ideolojisine sahip çıka
rak direnişi yOkseıttiler. insan onu
runun ayaklar altına alınmasına 

karşılık, bağımsızlı!}ı, özgüriOQO ve 
Insanca yaşamı savunan PKK'li 
savaş esirleri, sömürgecilerin 
komplo ve saldınlarını da adım 
adım boşa çıkardılar. 

işkence ve baskı , yoluyla PKK'li 
savaş esirterini teslim alamaya
~ını anlayan sömürgeeller 1985-
1986 yıllarında mahkemeleri yeni
den başlatıp, a!)ır cezalar vererek 
amaçlarına ulaşmaya çalıştılar . 

Mayıs 1983'te 35 PKK önder kadro 
ve savaşçısına idam cezası veren 
sömOrgecller, 1985-1986yıllarında 
yoOunlaştırdıkları mahkemelerde 
yOzlerce kadro ve savaşçı Için 
peşpeşe idam cezaları verdiler. 
1985-1986 yılları idam cezalarının 
arttıQı yıllar haline geldi . 

Mahkemelerde verilen cezalar 
suça göre olmayıp, direnişin ölçO
sOne göreydl. Bu uygulamayla 
birlikte sömOrgeciler, kendianaya
salarını bileçiğnemekten çekinme
d ller. Direnen savaş esirlerine aQır 
cezalar verilerek testimlyete çek
mek, direnişten vazgeçirmek isti
yorlardı. 

Faşist Türk sömOrgecllerlnin bu 
oyunları da boşa çıkarıldı. Ve mah
keme kOrsOleri sömOrgecilerin 
yargıtandığı alanlara dönüştO

rUidO. Sömürgecilerin verdiQi idam 
ve hapis kararlan "Kahrolaun aO:
miJ,.,.clllk, r•f'llln ba§rmllıl1k", 
"Ya,.lln PKK" sloganları lle kar-

..._ .... (a,~): Necip Ataş , Mulısin Bakay, Faruk Ozgor, idrls GOzal, A. 
Ratıman Sevgat, lrları Güler, Cemal SOI!ILin. Hasan Blldlrlcl, Abdullah Payda,. HOMyin 
Mak al. (OtutMIM'): Cafer M amuk, Melımaı $en. Süleyman Ortaç, Salilı AQaç, Ali Kılıç , 

Melımet SoOan. O~man Yıldırım, Hüseyin Bonoı. Hasan Karavuo. All Serçek . 
{Cethan c.u..t) 

geçerli olacaktı. Ancak marş oku
mayan ve eQitlm yapmayanların 

hakkında yasalişlem -idari deQII
yapıiacaktı. Yani mahkemeye veri
lecekti. idari yapılmayacak, baskı 
ve işkence uygulanmayacaktı. önem
li bir nokta da şuydu: O dönemde 
cezaevinde Ikili bir yapı oluşmuştu. 
Teslim olanlar. direnenler. Bunla
rın sayıları hemen hemen eşitti. Bu 
konuda da Ş(lyie bir koşul benim
sendl. Yapılan anlaşma tüm 
cezaevi kitlesi Içindir. Yani hiç 
kimse zorla, Işkenceyle kurallara 
uydurulamaz. GönOIIO olarak uy
mak isteyen varsa uyar. Ama daha 
önce Işkenceyle kurallara uyup da 
şimdi bunları reddedentera hiçbir 
şekilde Işkence uygulanmaya
caktır. 

Ocak direnişinin sonuçlanması 
ardından cezaevinde yaratılmak 

Istenen teslimiyet ortamı da parça
landı. Ocak direnişnin kazanımlan 
karunması, sömürgecilerin yenı sal
dırılarını da boşa çıkardı. Bu geliş
me, cezaevi kitlesinde büyOk bir 
etki bıraktı . 

Diyarbakır Cezaevi'nin yanısıra 
diOer cezaevlerinde de bu sü
rede yoOun Işkence ve baskılar& 
karşı direnişler gelişti. Elazı{i, Erzu
rum, Antep, Adana, Mersın ve 
Hatay cezaevlerinde tutsak bulu
nan PKK kadro ve sempatlzanları, 
faşist TOrk sömürgecilerinin teslim 
alma, ihanete çekme girişimlerine 

şılandı . Hilvan, Siverek, Mardin, 
Elazıo . Antep, Maraş, Adıyaman, 
Adana, Diyarbakır, Birecik, Urfa, 
PKK-Ana Davası ve daha birçok 
davada peşpeşe idam cezalan 
verildi. · 

Faşist yargı kurumları, PKK'li 
savaş esirlerinin siyasi savunma 
yapmatarını engellemek Için, siyası 
savunma yapanlar hakkında ek 
davalar açtılar . PKK Hilvan-Siverek 
Davasında 361 sayfalık siyasi sa
vunma yapan PKK'li savaş esirleri 
hakkında ek dava açıldı. 6 Şubat 
1986 tarihli duruşmaya getirilen 
PKK'li savaş esirleri hakimin "MN· 
1efJ1n1z n.f/1,. sorusuna "Devrfm
cJHk" diye karşılık verdiler. 

Aynı duruşmada Muzalter Ara
ta yaptıOı açıklamada o güne ka
dar, Diyarbakır Cezaevi'nde OlUm 
orucu ve lşkencede 32 devrimcinin 
şehit dOştOğOnO belirtti. işkence 
uygulamalarını da açıklayan Mu
ntter Ar•ta sömOrgecllerln mah
kemelerle ulaşmak istediQI sonuca 
yenı bir darbe vurdu. 

Gerek "normal" davalar ve 
gerekse açılan ek davalarda, s(!. 
mOrgecl mahkemeler, s(!mOrgecl
lerin yargılandığı ve suçlarının birer 
birer açıQa çıkarıldığı alanlara dö
nOştOrOidO. Sömürgecilerin dev
rımellere yönelttiği silah tersine 
çevrilerek, sömürgecileri vuran bir 
araç haline getirildi. 
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doldurduQu dönemde, uzun yıllar 
geciktirilen davalar da peşpeşe 

açıldı. Adana, Mersın, Adıyaman, 
Maraş ve Antep PKK Davalarının 
yanısıra, Kars, ömerll, Hllvan-Si
verek ek, Şlrvan ve diQer bazı 

davalar başlatıldı. 15 AOustos'un 2. 
yılına denk getirilen bu davalar 
sömUrgecllerın yenı komplolar pe
şinde oidu!)unu da göster
mekteydi. 

Pişmanlık Yasası'na dayana
rak, bazı ltirafçıları mahkemeye 
çıkararak PKK'li savaş esirlerini 
Ihaneteçekmeyeçalışan sömUrge
ciler, savaş esirlerının gUçiO dire
nişini karşılarında buldular. PKK-
Adana, Antep, Adıyaman, Mersin 
ve Maraş davasında 3 itiratçı da 
mahkemeye getirilerek, savaş esir
leri aleyhinde iliratlara zorlayan 
mahkeme heyeti, PKK'li savaşesir
lerini ihanete çekmeye ve "Pişman
lık Yasası"nı üzerierinde uygula
maya çalıştı. "Pişmanlık Yasası"na 
ve itirafçıların açıklamalarına karşı, 
PKK'li savaş esirleri , PKK'ye ve 
direnişe sahip çıkarak karşı koydu
lar. M. S• it Korkmaz ve H aNn 

Şerik adlı PKK'li savaş esirleri. 
mahkemede yaptıkları açıklama
larda, sömürgecilerin bu oyunlarını 
teşhir ederek, kararlılıklarını dile 
getirdiler. 

M. S•it Korkm•ı. Işkence ve 
beskılara değinirken şunları söyle
di. "Sen Antep ve Mersin cezaevle
rinde de kald1m. Ancak Adana 
Cezaevi'ndeki uygulama hiçbir 
yerde yok. Buraya getirilirken çmi
Çıplak soyuluyoruz. Biz bunu insan
lik onurumuza yedirmeyip diren
diaimizde d6vüfüyoruz. Bugün yi
ne dövüldük. Eaer bu uygulama 
sürerse savunma yapmayacaaız." 
Aynı duruşmada, devrimci tutuklutar 
adına 238 sayfalık ortak savunmayı 
okuyan Hasan Şerik , savunmanın 

bir bölümünde. sömOrgeci yargıla
malara değinirken şunları söyledi: 
"0zgürfügümüze sahip Çlkl101m1z 
için burada yarglfamyoruz. Birçok
larımiZ işkence ife 6fdürü/dü/er. 
Mahkemenizce verllecek karar 
ne olursa olsun bizi bag/amaya
cakttr. Asıl karari tarih verecektir. 
Ayrıca biz bu savunmayı, huzuru
nuzda kendimizi temize çıkarmak 
için deQil, tarihe mal o/mas1 ve 
gelecek kuşaklarm ders çıkarması 
amaclfiB yapıyoruz." 

Aynı dönemde görülen Kars 
davasında da devrimciler sömOr
geci Türk devletinin tutsaklar aze
rindeki oyunlarına karşı gOçlü bir 
direniş serglledller. 5 Idam ceza
sının verildiOI davada Huret Kut 
adlı savaş esiri, sömürgecl mahke
melere ilişkin tutumunu şöyle açık
ladı: "Mahkemenizde iyi kişifar 

olabilir. Fakat TOrkiye ve Kürdis
tan'daki mahkemeler, faşist dikta
tör güçlerin etkisi altmda olduklan 
için tarafSIZ karar veremezler. Yani 
sizin de tarafsız karar vereceainize 
inanmıyorum." Aynı duruşmada 

iamail Ç•km•k Ise konuşmasının 
bir bölümünde, aynı konuda görOş
lerini şu şeklide açıkladı : "Ben PKK 
üyasiyim. Bu 6rgütün amaçları 

dogruftusunda çallŞtım . Türkiye'
deki Kürtler azildikleri için ayrı bir 
Kürt devleti kurulmasından yana
yım. Ne ceza m varsa razıytm. iste
diDinizi verin " 

Peşpeşe açılan mahkemelerde 
"Pişmanlık Yasası"nı dayatarak 
sonuç almak Isteyen faşist TOrk 
sömürgecilerinin bu oyununa PKK'
li savaş esirleri, kararlılıklarını gös
terip, direnişi yOksalterek karşı 

koydular. Her karar "'Katwotaun 
IOmOrgecil."', "'Y..-n PKK"' slo
ganları lle karşılandı . "Pişmanlık 

Yasası"yla tesllmiyete Çekme çaba
lan mahkum edilerek direniş 

yükseltildi. 
Cezaevleri Ozerlnde planlarını 

uygulamaya geçlremeyen sömOr
geciler, yeni komplo ve saldırıların 
hazırtı{iını yaparak, bir anlamda 
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pusuya yattılar. 
Haziran 1987'de Mehmet K_.~ 

kan adlı savaş esirini Diyarbakır 
Cezaevi'nde yeniden işkenceye 

alan sömürgecller, bu devrimeiyi 
katıettller. Bu saldırı, tom cezaevi 
kitlesineyönelik blrtehdittl. Bu kat
liam, yeni saldırı ve katılamaların 
habercisiydi. Kuşkusuz, bu saldırı
ya karşı sessiz kalınamazdı. Nite
kim, Diyarbakır Cezaevi'ndeki savaş 
esirleri, bu katliam ı protesto etmek 
ve yeni saldırıları engellemek için 
açlık grevine başladılar. Bu eyle
me, cezaevi kitlesinin bUyük ço
!}unlul}u katıldı. 

Diyarbakır Cezaevi'nde başla
yan açlık grevi eylemi, Mersin ve 
daha sonraki günlerde Malatya, 
Eskişehir, SaQmalcılar, Erzincan, 
Antep ve Bursa cezaevlerini de 
kapsayarak genişledi. Bu gelişme, 
Kürdistan cezaevi direnişiyle Tür
kiye cezaevi direnişi arasında daha 
gOçiU köprUierin atılmasını da bir
likte getirdi. 

PKK'li savaş esirlerinin Türkiye 
cezaevlerine sürgün edilmesiyle 
birlikte, devrimci tutuklularla da
yanışmaları daha da güçlenmlştl. 
1987 yılında ortak bir dayanışma 
eylemi biçiminde gelişen bu ey
lemlilik, Türkiye ve Kürdistan ce
zaevleri arasındaki birlikteliCin te
mellerinin daha sağlam atıimasına 
da yol açtı. Haziran, Temmuz ve 
Ağustos aylan boyunca süren açlık 
grevi eylemleri, botOn tutuklular 
arasında dayanışmayı güçlendirir
ken , dışarıda da tutuklu aile ve 
yakınları arasındaki dayanışmayı 

geliştirdi . 

Cezaevinde Insanca yaşam ko
şulların ı daha da geliştirmek , bazı 

uygulamaları kaldırmak ve sömür
gecilerin yeni saldırılarını boşa 

çıkarmak için 8 Şubat 1988'de 
Diyarbakır Cezaevi'nde yeni bir 
direniş dalgası gelişti . 35. ve 36. 
koğuşları öncOIOğOnde başlayan 

direniş , kısa sOrade bütün cezae
vini kapsadı; d iren işe katılanların 

sayısı 2000'e ulaştı. 
Diyarbakır eyleminde dışarıdan 

da büyOk destek gösterildi. Tutuklu 
aileleri ve yakınları hemen hare
kete geçerek, dayanışma eylemle
rine girdiler. Diren iş eyleminin 12. 
gününde, 20 Şubat'ta istekler ka
bul edilince açlık grevi eylemine 
son verildi. 

Şubat direnişinin kazanımları 

büyük oldu. Bu direniş sonucun
da ilk kez resmi ağızlardan Kürtçe 
dili gerçekiiQi Itiraf ettirildi. Sömür
geciler, bu direniş sonucunda, Kürt 
halkının varhQını kabul etmek zo
runda kaldılar. Savaş esirlerinin 
ailelerille KOriçe konuşmaları ser
best bırakılırken, insanca yaşam 
için hayati önemde olan birçok hak 
da elde edildi. M. Emin YAVUZ 
yoldaşın şehit düştOQO bu direniş, 
militan devrlmciiiQin her koşul 

altında kazanablleceQinln de açık 
bir kanıtı oldu. 

Diyarbakır'da kazanılan hakla
rın diOer cezaevlerinde de uygu
lanması Için, Eski şehir, Mersin, 
SaQmalcılar, Aydın. Malatya, Bur
sa, Bartın, Bayrampaşa, Adana, 
Antep, ve Sinop cezaevlerinde de 
açlık grevleri peşpeşe gelişti ve 
başanya ulaştılar . 

Diyarbakır 8 Şubat Direnişine 
ilişkin olarak PKK'li savaş esirle
rinin mektuplarından bazı bölüm
ler ı aktarmak Istiyoruz. Direnişin 
gelişimi ve kazanımları hakkında 
şu d~erlendirmelere yer veriliyor: 

Mektubunu 9 Şubat günü, dire
nişin ilk gOnO aldım. Aynı gün 
birçok arkadaştan ds mektup gel
di. Böyle güzel ve anlamlı bir günde 
gelen mektuplar ayr1 bir güzeffik 
katıyor güne. 

Bilirsin yaşam gerçeaimize ters 
düşen her olguyu siJküp atmak zor 
ve sanc111 olmuştur bizde. Hiçbir 
deaer, emek harcamadan, uaruna 
bedel iJdemeden elde edilmemiştir 

bugüne deain. Kanla-canla, dişle
tımakla va büyük özverlyle öden
miştir bu bedel. Bu galenealmlı, If k 
oluşumumuzdan bu yana böyledir, 
böyle de sürecektir. 

işte, biz yine karakiŞ artasmda 
yüklandik yürek sıcakllama bir 
adım daha, biradtm daha YAŞAM 
dedik ve yürüdük. Nereye gidece
gimizin, ne/ar yapacagımızm bilin
ciyle. Bu öyle bir yürüyaştil ki 
gücünü tas B1'1erden, 'B2 Mazlum 
ateşinden, 17 Mayıs gül/erinden, 
14 Temmuz aşkmdan, Eylül'den, 
Ocak'tan al!yardu. Bir yanda onla
ra layık alma sevinç ve gururu, 
anlara baglıgm mutluluk ve heye
canı, öte yanda aile ve dost çevre
lerin ilgileri ve uzanan ellerinin 
sıcaklıg, ve gücü vardı. Sonuçta 
Emln'imizi yitirmenin acısını duya
rak yüregimize gömdük. Bu acı 

birlige, kararltlıga ve inanca dönOş
tü. Bir teselli s6zü degildir bu, ger
çegimizin kendisidir. Topraaa dü
şen her can yaşamımızm dlnamosu 
görevini g6rmüştür. Direniş ve 
mücadele ruhu gelişmiştir bizde. 

9 Şubat direnişinin sonuçlarını 
biliyarsunuzdur. Ancak pratikte 
birçok eksiklik ve aksak/ık vardır. 
Ostelik sürgün be/asm1 karşımıza 
Çikardılar. Mart başlarında Içle
rinde Jluıt.,• Kara•u arka
daşımiZin da bulundugu 40 kişiyi 
Antep, ve Urfa cezaevlerine silrdü
lar. Biliyorsun buna bir de yasal 
kılıf taktılar. 6zal kararlar, 6zel 
kararnamaler çıkardiiar. Ve bizlar 
her an götarü/ecegiz beklentisi 
içindayiz. Çünkü adamlarm amact 
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araç va gereçlarini içeriye alma 
vaya dışaflya verme, avukatfar/s 
yazyüze görüşme, normal g6rüş 
sarelerinda artış (1 saat) vb. sorun
larda bir aksak/tk yok şu anda. 
Mahkemelerde Kürtçe savunma 
sorunu da gündamimizda. Hatta 21 
Mart'ta mahkemeye çıkan arkadaş 
(Sinan C•yn•k) Kilrtçe savunma 
yapıyor. Tabii mahkemenin tavfl 
olumsuz. Yani belli engellerfe kar
şıtaşacagımız muhakkak, ama bu 
tarihi adım atiidı. Bize düşen bunu 
olgunluk/s ve en iyi bir biçimde 
silrdürmek, ileriye g6tilrmektir. 
Zorluk/arım da g6ğüsleyeceğiz 

artık. 

iki gün 6nce gerakçe/i karar 
kitabı geldi. Kürtçe savunma yaza
cagım ... Ana dilimizle yazıp konuş
mak na gilzal. 6yle heyacan verici, 
6yle umutlandınCidlf ki, anlatamam. 
Bugün 9-10 arkadaş 'Kürtçe sa
vunma yapt1' diye savcilıkça çag
rıfmışfardı. Haklannda dava açiia
cak. .. Şimdi, s6yle hangi halk, 
hangi halkın evlatlan kendi anadil
feriyle konuştular diye yargılamp 
ceza alıyor. Ama işte bizde vardır. 
Amaç kendi öz kimligimize kavuş
mamlZ!, kendi öz kimliğimiz/e 

yaşam1 sürmemizi ange/lemektir. 
Fakat boşuna. Güfistan aşkı öyle 
yakıcı ki, hiçbir ceza onun yakıcıfı
amı etki/emiyor." ( Sakine Canaız) 

"Ve o büyük gün galip çattıam
da, Diyarbakır zindanlan bir coşku, 
heyacan ve sevinç alanına dönilş
til. Siyasal ve ulusal kimliğimiza 
uygun bir cezaavi yaşamı için zin
danlar yani bir güne sahne olacaktı 

Ceyhan Cezaevi'nde bir görUt gün(J ... 

açıktır: Diyarbakır'm konumunu, 
Diyarbakır'ın Diyarbakırlılıamı sil
mek istiyorlar. Bizleri böfilp parça
lama, dagıtma, aifalari parişan 

etme vb. 'ni önlerine çare olarak 
koymuş/ar. Bunu başaracaklafinı 
samyarlar, ama a/damyorlar. DI
yarbakır sevdası yürek/ere 6yle bir 
işlemiş ki, onuoradansökilpalmak 
kolay degil, mümkün daall. Bunu 
kandileri da biliyor ... Bilmeyan da 
agreniyor ... Evet, bu nasıl bir ger
çekse, bizim Diyarbakır tutkumuz 
da bir gerçektir. Mazlum, hem har 
yerde hem de 35'/n 4. kat 9. hilera
sinda bağ d aş kurmuş, Harrl, beton 
sedirde uzanmış, K.,.al, volta
ltyor... DIJt1,.,, alevleriyle el sal
liyor ... işte har am birlikte soludu
Dumuz bu canlafi bırakıp gitmek 
gibi bir duygu, bir ince sızı yakwor 
yüreaini ... Bundandır ayfllıDa kah
rolasi ayrılıga bu IJike ... 

istemlerimizin hayata geçiril
mesi konusunda da başta dediğim 
gibi bazı, aksaklıklar veya Işlerlik 

kazanmayan bazı sorunlafimlZ var
dır. Ama belli şeyler da hayata 
geçirildi. Ziyaretlarda Kürtçe soru
nu, temsilcifik sorunu, savunma 

çilnkü. 
9 Şubat 19B8 Salı günü Diyar

bakır zindanlarmda kitlesel süresiz 
açlık grevi başladı. Bu, tutsaklığa 
kiJfeliaa, s6mürgeciliOa karşı bir 
başkaldmydı. 

Bu, siyasal ve ulusal kimlige 
uygun bir yaşam için haykmşt1 ve 
bOkülmaz devrimci iradenin en üst 
diizayda dışa vurmasıyd1. 

Bu, garlllamn zindandaki yan
kılanışıydı. 

Bu, Kürdistan'dı. 
Bu, dayanışma, proleter en-

ternasyonalizminin zindanlarda 
yeşertilmeslydi. 

Bu Dlyarbakır'dl, ülkemizin 
simgesi Diyarbakır'dı. 

Ve Diyarbakır, Diyarbakır'Jıamı 
bildi; Diyarbakır Diyarbakır şanma 
yaraşır kavgaya atıldı. 

Açlık grevi direnişimiz/e birlik
te, ziyareti protesto eylemini de 
koyduk. Bu Iki eylem biçimi, dirani
şimizin iki temel biçimiydi. 

Şubat zindan direnişimiz da 
k1sa sürede tüm cezaevleri direniş
lerini kucaklamış, direniş dalgası 

tutsaklarm ezici çogunluğunu etki
si altına almıştır. Diyarbakır'da 

yilksafansase, Aydm'da, Bursa 'da, 
Ma/atya'da, Saama/CIIar'da, Antep'
te, Erzurum'da, Eskişehir'da vb. 
daha birçok cezaavinde yan
kıfanmtş, genel bir direniş kampan
yasına dönüşmüştilr. Bu yaygm 
direnişierin toplumda daha derin 
etkilerde bulunmaması düşünüfe
bilir mi? Rejimi daha da zorlama
ması bekeleneblflr mi? 

Evet, Diyarbakır direnişi, ceza
avleri arasında dayanışma gele
ne~lnl pekiştirdi. Bu deaare sahip 
çıkıp daha da yüksaltmek gereki
yor. 

Zindan direnişimiz kısa sürede 
etkin, kararlı, dirençli tutsak yakm
lafi haraketiyle birleşti. Cezaevleri 
direnişleriyle kenatlendi; gençligi 
harekete geçirdi; demokratik kişi 
ve kuruluşlan etkisine çekti; ülke
nin dörtbir yanma, Türkiye 'nin 
çeşitli merkezlarine yayiidı. 

Evet, zindan direnişimizin bü
yilyarek yayliması va giderek ulu
saf bir başka/dm noktasma varma
st garçe~i, siyasal iktldan, iktidar 
organiarım (hükümet. genelkur
may va cumhurbaşkanllğmı) telaş
landırıyor ve direniş karşısmda 

diz çökmeferlne yol açıyordu. 
Ve bunu, başbakanın kendisi ka

muoyuna TV'de yaptıa, açıkla

mayla itiraf atmak zorunda kalı

yordu. Olayın ulusal boyutunu 
vurguluyor, 'Iç ve dış baskılarm 

sonucu olarak' biJyle bir karara 
vard1klarmı, bunun zorun
/ulu~unu açıklıyordu . Kararı, Cum
hurbaşkanlıgı ve Genelkurmay 
BaşkanilDı'yia birlikte aldıklarını da 

ek/iyordu. 
Direnişimizin istemferinin, en 

önemli istemlarinin kabul adifdigi, 
görilşmade Kürtçe konuşmanın 

bundan b6yle serbest olacagmı 
Başbakan TV'de açıklamiş oluyor
du. 

Kilrtçe konuşmanın en yetkili 
agızlarca açıklanması, TOrk burju
vazisinin, Kemallzminin, 'tak ulus, 
tak dil' stratejisini delmaya hazırla
myar olmanın bir Işareti alarak mı 
yorumlanmalıdır sorusunu gilnde
me getiriyor. Özerklik tartişma
lafinm yogunlaştığı bir ortamda, 
Başbakan'ın biJyla bir açtklamasJ, 
IJzarklf{Je bir Işaret mi sorusunun 
çeşitli çevrelerde tartışıfmasma 

yol açıyor. 

Şubat 'BB direnişimizin dogur
duau siyasal sonuçlan ve toplu
mun çeşitli kesimlerinde yarattıaı 
dinamik etkllariyle, ulusal kurtuluş 
savaşımıza kazandırdığı ivme ila 
gerçekten g6rkamll bir direniş 

oldu. Olkemlz belki de tarihinin an 
hızli, en yoaun, en sıcak ve giJrkem
lf olaylarla dolu ganlarlnden bazıla
rını yaşadı bu diJnemde. 

Şubat '8B direniş/miz, salt cez~-
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eviariyle sınırlı kalan dar bir olay 
degildi. Etkileri topluma dalga 
dalga yayılan va gidarak yurtdışma 
taşan, ulusal ve uluslararası boyut
lan olan bir eylemdir. Doğal ki, bu 
denli bilyük çaplı bir eylemin siya
sal sonuçları da büyük olacaktı. 

Şubat direnişimizin an önemli so
nuç/arım şiJyle 6zetlamak müm
kündür: 

Birincisi; direnişimizin ulusal 
boyutlarwla ilgilidir. Diyarbakir ve 
ülkemizin, Diyarbakır zindan dire
nişi ila ülkemizin ulusal kurtuluş 
savaşı arasmdakl bag1ant1; kesin 
açık ve dalaysızdır . .p bakımdan 
Diyarbakır'ın ülkamii"' ulusal ger
çekliQini, Diyarbakır zindan dira
nişinin da ülkemizin ulusal kurtuluş 
savaşını hemen çaarıştmp, onları 
gilndemleştirmesi dogaldır. Bu 
kendi gerçekliğimizdir; mücadale 
gelenaQimizin dogurdugu bir 
sonuçtur. 

ikincisi; direnişimizin halk yıgın
larında yaratt1gı atkP;Ie, onlafl ha
rekete geçirici gücüyle ilgilidir. Bu 
direnişimizin en 6nemli sonuçla
rmdan biridir. Diyarbakır şahsmda 
ülkemizin halkım isyan eşigina 

getiren bir direnişin siyasal boyutu 
ve kapsamı kendiilginden anlaşılır. 

Bu baglamda: 
-Tutsak yakınları hareketi, 
-Yurtsever kadın hareketi, 
-Öğrenci gençlik hareketi. 
-Cezaevi direniş/eri, 
-Demokratik kişi, çevre 

6rgütlarin dayanışma hareketi, 
Yurtdışındaki çeşitli kampan

yalar. 
Oçüncilsil; direnişimiz, ülke

mizin savaş tutsakları yakm/arı ha
reketi ile Türkiye devrim tutsakları 

yakınlan haraketi şahsmda halklar 
arası dayanışma ve proleter enter
nasyonalizm duygularınm geliş

mesi sonucunu dogurdu; bunun 
gelişmasinin olanaklarmı yaranı, 

sağlam temellerini pekiştirdi. Dire
nişimiz, iki halkın dayamşma duy
gularını geliştirmesi, tutsak yakm
ları hareketiarasmda ciddi, samimi 
va kallCI ilişkilerin gelişmesine 

temellik atmasi önemlidir; her iki 
ülke devrimi için de bir adımdir. 

Bunun degeri bilinmeli ve kökleşti
rilmesi doQrultusunda ciddi adım
far atılmalıdır. 

DördilncüsO; diranişimiz kesin 
bir siyasal zafer kazandı. TC y6na
timi kesin siyasal bir yenilgiye 
uğradı. Bu, direnişimizin an başta 
gelen ve belirleyici sonucudur." 
(26-29 Şubat 1988 PKK savaş 

tutsakları adına Muat•f• K•r .. u, 
M. Can Yüce, Mehmet Şener, Fuat 
Kav, Yılmu Uzun, Hasan Atma
c•.) 

Şubat Direnişi'nin kaza-
nımlarından büyük bir tedirginlik 
duyan sömürgeciler, sürgOnleri 
gündeme getirdiler. Diyarbakır 

Cezaevi'nde bulunan 120 devrim
ciyi Aydın, Urta, Antep, Eskişehir 
ve Amasya cezaevlerine sOrgün 
ettiler. Bunun yanısıra, cezaevle
rinin sivilleştirilmesi adı altında 

yeni komplo ve saldırıları gOndeme 
getirdiler. Sivile devredilen ceza
evlerinde yeniden hak gasplarına 
girişirken , "1 A!)ustos Genelgesi" 
adı altında yeni baskı ve işkence 
koşullarını gündemleştirdiler. 

"1 AQustos Genelgesi"nin uy
gulanması savaş esirlerinin o gO ne 
kadar kan pahasına elde ettikleri , 
haklarının tümden gaspedilmesi 
anlamına da geliyordu. Bu koşul
ların kabul edilmeyeceği açık olan 
bir durum du. 

"1 A!)ustos Geneigesi"ne karş ı 

15 Ekim'de Diyarbakır' da, 17 Ek im'
de Eskişehir'de PKK'li savaşesirle
rinin öncOIOQOnde açlık grevi baş
latıldı. Açlık grevi eylemi bOyOk bir 
etki yaratarak, kısa sOrade 21 ce
zaevine sıçradı. 21 cezaevinde 
2000'i aşkın devrımcı tutsa!)ın sOr
dOrdüğO direniş, dışarıda da bOyük 
yankı uyandırarak , adeta toplumu 
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ayaQa kaldırdı . 

Adana, Ergani, Ceyhan, Antep, 
Malatya, Nazilli, Buca, Erzincan, 
Ankara, istanbul , Çanakkale, SI
nop, Maraş, Kayseri, Amasya ve 
Mudanya cezaevlerine de yansıyan 
açlık grevi eylemi , 44. gününde 
Diyarbakır Cezaevi'nde ı stekierin 
kabul edilmesiyle birlikte sona 
erdlrildl . 

Daha önceki eylemlerde oldu
Qu gibi, bu son eylem karşısında da 
sömürgeeller verdikleri sözlü kısa 
bir süre sonra unutup yerine getir
meyeceklerdl. Sık sık baskıları 

dayatıp, savaş esirlerini fiziki ola
rak yıpratarak, ··~ AOustos Genel
gesl"nl uygulamak isteyen faşist 

sömürgecller, belli aralıklarla bas
kılan yeniden gündemleştlrlp, so
nuca gitmek Istiyorlardı. Ekim
Kasım direnişi karşısında çeşitli 

sözler veren sömOrgecller. aradan 
uzun bir süre geçmeden yeniden 
baskıları gündemleşttrdller. " 1 A
Qustos Genelgesi" nl yeniden yü
rürlüQe koyarak hak gasplarına 

yöneldiler. Tabii bu saldırılar, her 
zamank i gibi , karşısında. yine sa
vaş esirlerinin kararlı direnişini 

buldu. 

Eskişehir, Ceyhan, Aydın, An
tep, Malatya, Diyarbakır. Çanakka
le, Sağmalcılar ve daha başka bazı 
cezaevlerinde açlık grevleri yeni
den başladı . SömOrgecller, bu kez 
de açlık grevierini bastırmak Için 
sOrgUnleri gündemleştlrdiler . Eski
şehir Cezaevi'nden ~4 savaşesirini 
Antep'e sürgün eHiler. Savaş esir
leri, eylemlerını bırakmayarak, di-

renişlerini isteklerı kabul edilene 
kadar sOrdOrdOier. Savaş esirleri, 
bu kez başladıktan açlık grevinde 
" 1 AOustos Genelgesl''nin uygula
madan kaldırılmasını da talep etti
ler. 

Bu dönemde dıŞarı ulaşan mek
tuplarda savaş esirleri d irenişlerini 

şöyle anlatıyorlar: 

"Esklşehir'den yamm1za 14 kişi 
getirdiler. içlerinde R. AJrun, S . Olr, 
D. Utlrun, B. Ayıkc.n, 1/1. K•y• 
arkadaşlar ds var. Ge/en arka
daşfar açlık grevinin 18. günü 
buraya getir/ldiiar; normal bir sevk
ten tJteytl silrgUn olarak getirlfdilt~r. 
Bakanfı(jın son genelgesille birlik
te başlayan açlık grevleri birçok 
cezaev/nde devam ediyor. Burada 
bizler de hem gt~nalgenin kaldırıl
ması, hem de di(Jer cszaavlerini 
desteklemek amaCiyla süresiz aç
lik grevlntl başladık Vtl halen de
vam ediyoruz. 

Genelgenin sonucu olarak or
taya çıkan 25 ekim olayi daha 
sonuçfanmam1şkan, şimdi de yeni 
olmayan, ne olaca(Jmı bir süre 
bekledialmiz genelgenin kaldmi
ması Için 6 Kas1m 'da başJatti{Jimız 
açlık grevine devam ediyoruz. Şu 
anda saafık durumumuzda her
hangi bir rahatsızlık yok. Eskişe
hir'den gelen arkadaşlar daha 
uzun bir açlık grevinden geldikleri 
Için sa(Jiıkları kiJtü sayı/If. Her 
alanda oldu(Ju gibi, çok çok linemil 
gelişmeleri birlikte yaşıyoruz. Biz 

tutssklarm ysşadıaı. çok tJnemll 
gelişmelerin bizlerin yaşamına 

yanSimasidır va asla ondan syn 
düşünUft~mez. Bundan dolayı, bu 
gelişmt~leri lehimize çevirebilmek 
için her türlü çabadan çekinme
memiz gerekiyor. " (9 .11 .1988 
HQoeyin Puyraz) 

"22 Ekim 1988 günü 35 denilen 
koauşta toplam 74 matrtl uzunlu
aunda bir tünel ortaya çıktı. Bu olay 
pratik gerekçe edilerek 121 kişi 

Diyarbakır Cezaevi'nden Eskişehir 
O zel Tip Cezaevi'ne getiri/dik. Eski
şehir cezaevine gelir gelmez açlık 
grevine girdik, istek Vtl talt~ple

rimizi içeren dilekçtiieri gereken 
yerlere ilt~ttik ve verdik. isteklerimiz 
gt~nel olarak Diyarbaklf'da t~ldtl 

attiaimiz hak ve kszsmmlarımızdl. 

Daha önce Eskişehir'da kalan ar
kadaşlar bizden bir hatta lJnct~ 

açlık grevini başlatmiş/ardı. 

Bizim (Diyarbaklf'dsn gelt~nler) 
31 . gününde daha önce Eskişe
hir'de kalan arkadaşlarm iM 35. 
gününde istek ve talt~pleri kabul 
edildi. Ve tXJy/ece anlaşma oldu. 
Açlık grevinden vazgeçildi." (All 

O~) 
"Insanca bir yaşam ve onuru

muzun ayaklar altına alınmaması 
için giriştigimiz ve neredeyse öU1m 
sınırına gelip dayanmış olan açlı
aımlz, bizden gaspedilmeya çalı

şılan hakların verileceQine ilişkin 

slJzferdan sonra sona erdi. Bu 
pazarlık sonucu, 29 Ekim'de yapa
madı(jımız açık görüşü yapacsQ1z. 
Ailelerimizi görebJJecek ve haklı 

olarak duydu(jumuz sevinçle çifte 
bayram yapacaaız, Yüreklerin bay· 

ramı kadar büyük başka bayram 
olmaz. Bizimki yüreklerin tszgür
fü(je olan tutkusunun ve inancınm 
yaratt1(j1 bayramdır. 

Sana açi1{J1mtz1 bıraktı{Jımlz Ilk 
gün ve am/ardan birkaç Izlen/m 
anlatmak istiyorum. Daha do{Jrusu 
iki manzara çizece(Jim sana. 

Birincisi; açlıQın ardından arka
daşların hali ve onların dış görünüş
leri ile ilgili. 

Herkes korkunç darecedt~ zayıf
lamış, birçok kişi artık ayaQa kalka
mıyor. Benim durumum nispeten 
daha iyi. Rahatf1kla dofaşabi

flyorum. Bu yüzden arkadaşlara 
yardım etmeye çalışıyorum. Alt 
katta kalan arkadaşları dola
şworum; çağuna serum ba(JJanmış, 
yüzlerine bakmaktan insan korku
yor, tsyfesine cılız ve solgun g6rü
nüyorfar. ilk gece sabaha kadar 
serum vurma işi devam eni. Hasta· 
neden doktorlar, saQJık memurları 
g~miş. Beyaz gömlekleriyle, se
rumlarla adeta hastanede gibiyiz. 
Tansiyonlar ölçülüyor, 6-7 elvarın
da tümü. Çok düşük. Sabaha 
doğruserum vurma tamamlanıyor, 
ben de arkadaşların ısrarı üzerine 
vuruyorum bir tane. Ama kimse 
uyumuyor. 

işte sana ikinci manzara, şu anda 
çok daha iyiyiz. Ama yine de kiJtü 
deQil mi? ilk manzaranm korkunç
luğunu tam olarak çlzebJJdlm ml, 
bilemiyorum, ama en azmdsn bir 
izienim edinmiş olmafısm. Ne ka
dar korkunç diye düşünüyorsun 
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dt1Qil mi? Öyleyse ikinci manze
rsya geçelim. 

Açf1Qm sona erdi{Ji anlar ... Her
kes büyük bir st~vinçle birbirlerine 
sarıltyor ve IJpüyorlar birbirlerini. 
Yi.Jzlarinde, yeniden birbirlerine 
kavuşmanın verd;ai ktvanç var. 
ViJcut belki isyan ediyor ama, her
kes ziyafetten çtkmış kadar doygun. 
GlJzfer çukura kaçmış ama o irileş
miş haliyle, tüm dünyayı delip 
geçiyor ve yüreklerinin alev alev 
yanan sıcaklı(Jını ulaştmyor her 
tarafa. Ne yaptiklarını bilen insan
ların dingin ve engin mutfufuau 
Jçlndtl yüzüyoruz. insan iradesini, 
kendi onurunu korumak u(jruna 
kendi kendisiyle bile girişti(ji mü· 
cadeleden alnının akıyfa çıkması
nm hakli gururunu yaş1yor. Özgür 
ge/ece{Jin ancak haklarına sahip 
çıkan insanların eliyle gelece(jini 
bilen bir iradeyi dile getiriyor bü
tün yüzler. 

işte birlnciy_Je taban tabana çeli
şan Iki manzara sana. Her ikisi de 
aynt anda yaşanıyor. Bitkin vücut
lar ama birbirina yardtm etmek için 
hiç duraksamwor; adım atacak ta
katı yok ama hep gülüyor, gülüm
sameye çafışwor; bıraksan o gön
derdlafn fotoaraltaki gibi halaya 
duracsklar ... "(Eskişehir Cezaevi 
Metin Uluc•) 

"Birine/ mektubumu açlık gre
vine başladıktan üç gün sonra 
yazmıştım . ikinci mektubumu açlık 
grevinden sonra yazıyorum. Sana 
Urfa 'dan yazdıktan üç gün sonra 
gardiyanfar sabahın köründe ko
(Juşumuza girdiler: 'Hazırlanm 

Ceyhan'a sevkiniz yapılmiş' dedi-

lt~r. Açlık grevinin altıncı gününde 
yolculuk yapmanın zorfuklarını bi
liyorduk. Ama Adalt~t Bakanı ler
man buyurmuştu. Biz de 'Ferman 
onunsa yollar bizfmdir' dedik ve 
yollara düşmek için eşyslarım1zı 

sardık. Karar1mrz kflsindi. Aç karm
la düşt~ct~ktik yollara, gittiQimiz 
yerde t~yleml sürdürecektik. 

Urfa 'dan yola ç1kmca cep/a
rimizi kanştırdık. Zincir/i bilekleri
mizlt~, kalem tutan ellerimizle sf 
ilanlan yazdı k; arabanm havalandır
ma deliklerinden dışarı uçurduk. 
Anfayacsamız lJfüm yolculuğunda 
blft1 bildiri daaıtmayı ihmal etmedik. 

Genelgenin kaldırılması için 
eylem tam rayıns girmişken; Eski
şahir Cezaevi kt~ndi özgülünden 
kaynaklanan sorunlanm ç6zünce 
eylemi bıraktı. Bundan bir-iki gün 
6nce Naziffi Cezaevi de eylemi 
bırakmıştı. Bu şekilde eylemin 
sonuçlanmasım doQru bufmadığı
mızdan; Eskişehir 'deki durumu 
uygun gdrmediaimizi belirten bir 
i/am gazeteye verdik. Ama Eskişe
hir'da sessizlik devam etti. Nazilli '
den ses aldık. Sonra da Eskişehir'

den birçok arkadaşm sürgün edif
di(Jini duyduk. Diyarbakır özgülün
deki sorunlan çtJzüp eyleme son 
verince, bizler de sorunlarımıza 

y6nelmt~k zorunda kafdtk. Zaten 
burada destek eylemi 8. giJnde 
sona ermişti. Bizim davadan yar
gılanan 50 kişi eylemi sürdü
riJyorduk. 30. gün yetkiflferltl gö
rtJştük, eylem sonuçlandi. 

Sonuç: Adafet Bakanı gensJ
gt~yi uygulayamadı. Biz dtl genel
geyi kafdıramsdık. Şimdi kedi ile 
fare gibi birbirimizi koffuyoruz." 
(12.22.1988/Ceyhan M.lellm ço
rUidc.•r•) 

1989 yılı içerisinde sömOrgeci
lerin cezaevlerine "1 AOustos 
Genelgesi "ni dayatmaya yönelik 
girişimleri durmadı . Önce Eski
şehir Cezaevi'nde hak gaspına 

adım atıldı. Buna karşı, Şubat ve 
Mart ayları boyunca sOran bir açlık 
grevi eylemi konuldu. Açlık grevi 
eylemi neticesinde sömOrgeciler, 
yeniden geri adım atıp, Istekleri 
kabul ettiler. 

Sayfa 18) 

Ama saldırıların önü kesllmad l. 
Sömürgeciler her fırsatta hak gasP
larına glrlş.erek , yeni saldırılar yö
naiHiler. Nazilli, Bayrampaşa , Er
zincan Cezaevlerinde açık saldırı
lar yönettilerek, tutsaklar öldOrOie
siye dövOidO, hakları gaspedildi. 
Ama, direnişçiterin kararhlı(iı bir 
kez daha sömürgecilere amaçları 

na ulaşma olanağı tanımadı. 
En son saldırılar Eskişehir Ce

zaevi'ne yöneldi. "TOnel bulundu" 
gerekçesi ileri sOrOierek, tutsaklar 
hücrelere kapatıldı; tOm hakları 

gaspedi Idi. Bu saldırılar karşısında 
devrimci tutsaklar 29 Haziran'da 
süresiz açlık grevine başladılar . 

Ellkllllhlr CSZIIIIVI'ndsn mektup 

ESKiŞEHiR'DE YENi BiR DiYARBAKlR 
YARATlLACAK 

Şu anda içinde bulunduğumuz koşulları ve bize yönelik uygula
maları kısaca betlrtec~im. 27 Ocak Çarşamba gOnü idarece saldı
rı başlatıldı . Bizter sadece şebekenin önOnde yığılmış , havalan
dırma sorunumuzun çözülmesini istiyorduk. Sorun asJında çok 
basit: idare, havalandırmaya sek izer k i şilik gruplar halinde ç ıkıla
cak dedi. Biz de yok . aıt kat ayrı , üst kat ayrı çıksın dedik. Her katta 
11-12 kişi var. Yani onlar 8, biz ise 11-12 kişi çıksın dedik. GörO
nUrda sorun bu. Fakat idarenin niyet ve hesabı başka. Daha önce 
verilen tOm hakları gaspetme, bir saldırı dOzenleyip tutuklutara 
gözdağı vererek sindirme ve dize getirme hesap ve planlarıyla bu 8 
kişi çıkacak sorununu daya«ılar. Sorun basit olduğu için fazla 
ciddiye almadık ve çözOlmesini bekledik. Sorun 26 Ocak Salı gUnU 
çıktı. Salı akşamı bizlere yemek verilmedi. 27 Ocak Çar$8mba 
gOnO Ise sabah ve ö!}len yemeği verilmedi. Öğleden sonra bir 
baktık ki , Eskişehir'den arabalara doldurulup getirilen yOzlerce 
asker, diğer cezaevinin (Eskişehir Kapalı Cezaevi) gardiyan ve 
başgardiyanları ve polislerden oluşan baskı kuvvetleri içeri gir&· 
rek, coplarla kapıya dayandılar . Önce bizim bulunduğumuz C bloka 
saldırdılar . Bizler sadece kalkola girip "K•twolaun itkence" slo
ganını aHık , başka her hangi bir karşılıkta bulunmadık . Onlarsa 
özelllkle kafalara vuruyorlar, düşenleriysa tekmeleyip çi!)n iyor
lardı . C bloklaF blok ta sadece bizim PKK'li arkadaşlar kalıyorlar . 

Bem arkadaşlar Ise C bloktadır. Biz kolkolaykan bu saldırılar sO
rUyordu. Diyarbakır'daki ölüm orucunda beyninden zadefen en Şük
rü G6ktaf'ın katasına vururlarkan bazı arkadaşlar müdahale aHi
ler, arkadaşın beyninden rahatsız olduğunu söylediler. Satdırıyı 
yöneten subeyın Ise, "Tohumunuza para mı verdik, kim ölürse 
ö/sün" oldu. Ve bu arkadaşkomayagirdi . Buna rağmen o arkadaşa 
vurmayı kesmedller. Bizi tekmeleyip sürükleyerek ana korldora tek 
tek çıkardılar . Korldorda da hazır bekleyen bir birlik vardı . Onlar da 
cop ve tek me ya(imuru altında bizi ileri gönderdiler. Bir ara içeriye 
bir birlik silahlı asker getirip bekletildiğini gördük. işin boyutunu 
anladık . CumhurlytSavcısı baskın dOzenleyip bizi tahrik ederek bir 
kargaşa ortamı yaratma ve bir katliam düzenleme planı için
deymiş. Soğukkanlı davranıp askere karşılık vermeyişimiz bu kat
liam planını çıkmaza soktu. Ve bize ateş açma ortamı bulamadılar . 

Bu plan tutmayınca bizi geniş bir koridora atıp orada dayağa de
vam ettiler. Baskından eli boş dönmeme hesabıyla bu defa bizi 
zorla saymaya ve tek tip elbiseyi giydirmaya çalıştılar . Tek tip 
glymeyeceQimizi söyledik . Karşılığı m ız karşısında tek tip giydlrme 
işi ni fazla uzatmadılar . Yalnız hepimizi soyup elbiselerimizi ald ı lar 

ve bizi götürüp hOcretere attılar . Elbise giydirme yerine. ayrıca 
Eskişehir Kapalı Cezaevinden birçok gardiyan getirilmişti. Bunlar 
işkence için getirilmişti. Her iki cezaevi de aynı savcının deneti
mindedir. Bu uygulamalara bizim bulunduğumuz cezaevinin gar
diyanları kat ılmadılar . Bunun nedeni ise, baskı ve işkence yapmayı 
kabul etmeyişleri ve idarenin bu aşamada bizlerle onları karşı kar
şıya getirmeme niyetleri olabilir. Sonuçta gardiyanların B saatlik 
mesai sürelerı tekrardan 12 saate çıkarıldı. Böylece onlan bize karşı 
kullanabilme, ozerimize gönderebilmeda bu süre kullanılmak Is
tenmektedir. Sorunun kaynağı biz gösterilerek hedef haline geti
rilmek lsteniyoruz. 

Bu cezaevinin özel bir durumu, dahadoğrusu hizmete sokulma 
amacı var. Bu özel amaç da PKK'ye yöneliktir. Burası bizim Için 
yeni bir Diyarbakır olma yolundadır. TOrkiye'de hiçbir cezaevinde 
buradaki gibi oyun ve komplonun olmayışı, koşullarının nispeten iyi 
olması, burada PKK'ye yönelik özel amacı gözler önüne seriyor. 
Cezaevinin mevcudu 250'ye yaklaşırken, bunun 100'ü aşkın kişisi 
PKK'IIdir. Ve ağır ceza alan, cezası onaylanan arkadaşları buraya 
topluyorlar. Özel uygulamaların , işkence ve katliamların gündeme 
gelec&Oi ve gündemde olduğu anlaşılıyor. Bunu anlamak Için ka· 
hin olmaya da gerek yok . Devletin PKK'ye yönelik politikası bilin ı. 
yor. Faşist , ırkçı bir savcı da vermişler cezaevinin başına. Suranın 

PKK kanıyla sulanacal}ı aşikar. Bu konu anlaşılacağından , daha 
fazla uzatmayaca~ım. 

Savcı Cengiz Çetin. personeti toplayıpşunları söylüyor: "insan
elf duyguları olanlar, ya bu duyguları terkedecek, ya da istifa edip 
gidecek. Bundan sonra burada insanlık olmayacaktır." Ve sağlık, 
açlık, baskı, ceza vs. lle Irademizi kırma, teslim alma, dize getirme 
politikasını yOrOriOOe koymuş bulunmaktadırlar. Burası infaz ku
rumu yerine cezaevi cellat kurumu olma işlevini görOyor. Dünya 
kadar kısıtlama var. Buna tepki gösteren tutuklutara olur olmaz 
cezalar veriliyor. Dört hücre cezası alanların infazı yakılır. Şimdi
den çoğu insanın Infazı yakılmış, diğerleri de yakılacaktır. 

lhkl .. hlr CUHYI'nden bir grup PKK'li .... esiri 
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EKiM-KASIM ZiNDAN DiRENIŞLERi VE ÇANAKKALE GERÇEKLiGi 

Girit: 
1988 yılı genelde bir direnişler 

yılı oldu. Özellikle Eylül sonraları ve 
Aralık ayına dek süren iki aylık 

dönemdeçok yaygın veyoQun dire
nişler yaşandı. Kabaran zindan 
direnişçiliQ[ toplumun tOm kesim
lerini etkiledi. Belirli kestmlerini 
harekete geçirdi, dinamik bir rol 
oynadı. Ve ilk kez tüm cezaevlerini 
içine atan bir eylemlilik süreci 
gelişti. Bu direnişçilik siyasal günde
min, ilk sıralarını işgal etti. Faşizm 
için ciddi bir sorun haline geldi. 
Kabararak yayılan direnişler, ceza
evleri sorunu olmaktan çıkıp, genel 
anti-faşist bir mücadele niteliQini 
kazandı . Rejimin yetkilileri de bu 
olguyu itirafetmek durumunda kal
dılar. 

Uzun süren ve siyasal etki ve 
sonuçları oldukça önemli olan, bu 
süreci irdeleyip bilince çıkarmak, . 

gerekli dersteri deQertendirmek , 
gelecage ilişkin görevler bakımın
dan zorunludur . Böyle olmakta 
birlikte, biz sürecin ana çizgiterini 
vurgulayıp , Çanakkale boyutunu 
çözümterneye çatışaca!}ız . Diger 
cezaevi boyutlarını da, diQer arka
daşların aynı perspektifleyapacak
larına inanıyoruz. ÖrneQin Eskişe
hir, Diyar bakır , Ceyhan vb . cephe
lerin ayrıntılı deQerlendirmesini 
yapacak durumda değiliz. O ba
kımdan bu çalışmalarımız eksik 
olarak deQerlendirilmetidlr. 

Bir daha görOldU ki , cezaevleri 
anti-faşi st ve anti-sömürgeci mü
cadetelerde önemli bir etkiye sa
hip. Kitleleri sarsmada, harekete 
geçirmede bir dinama rolü oynaya
biliyor. Devrimler mücadelesinde 
işgal ettiQi konum iyice deQertendi
rilmelidir. Genel devrim mücade
lesi içindeki yeri ve rolü iyice vetarn 
olarak belirlendiQinde, zindan di
renişçiliQinin anlam ı dahaiyi kavra
nacaktır. Kuşkusuz de!}erlendirme
ler ; salt ajitatif sözlerle boQuntuya 
getirilirse bu sözcüQün gerçek an
lamında bir degeriendirmesi olmaz. 
Sürecin tüm boyutları, ilişkileri , 

dengeler, çelişkileri, hata ve eksik
likleri, başarıları vb. tüm yönleriyle 
çözümlenmelidir. Ancak bu tür 
çalışmaların siyasal bir anlamı 

olabilir . 

Ekim-Kasım direnişlerinin 

özü ve siyasal yönelimi 

Denilebilir ki , Eki m-Kasım dire
niş sürecinin en az anlaşılan, kavra
nan yanı özü ve siyasal yönelimi , 
hedefid ir. Bu kavrayış eksikliQinin, 
yetersizliQinin siyasal sonuçları da 
pek önemsiz olmadı. Bu eksik 
kavrayışın en kaba sonucu. süre
cin nesnel niteiiQine denk düşen , 

bu niteliğe kaba cevap veren siya
sal irade ve örgütlülüQün yara
tı lamayışı, dolayısıyla, direniş in 

temsil etti§ i güç dengelerine denk 
düşen ve yarattıQı siyasal etkinin 
çok daha kalıcı somut başanlara 
dönüştürülememesiydi. Bu bakım
dan direniş sürecinin özü ve yöne
timi iyice ve tüm boyutlarıyla ortaya 
konulup aç ıklanmalıdır. Bu açık

lama ı şığında hatalar, eksiklikler 
saptanabilir; gelecek açısından 

pratik siyasal derslere ulaşılabi

lir. 
Evet neydi direniş sürecinin 

özU? Siyasal yönelimi ve hedefi 
neydi? DireniŞ süreci içinde bu 
sorulara, direnişçiler tam ve doQru 
yanıtlar verebiidi mi? Verildiyse 
bunun pratik yansıyışı ne oldu vb. 
vb. 

Tüm cezaevlerinde, ve tüm 
siyasetler tarafından sürecin özü-

ne, niteliğine ve siyasal yönelimine 
ilişkin sorunlara eksiksiz, doğru 

cevaplar verildiğini sanmıyoruz. 

Bulunduğumuz cezaevinde çoğu 
siyasal grup böyle davrandı. Yani 
süreci tanımlayamadılar. Ya da 
kendi eQilimlerin i gerekçelendir
mede kaçamak cevaplara yöneldi
ler {Bu noktayı ilerde somut ayrın
tılarıyla sunacağız) . Türk solu 
grupların ezici çoğunıugu sürecin 
önemini tam doğru kavrayamadı. 
Ya da kavramak istemedi , pratik 
tavırlarını haklı göstermeda yanlış 
tanımlamalara gitti. 

Cezaevlerinde direnişierin nasıl 
gündeme geldiğini biliyoruz. Direniş
ler belli hazırlıklar vb. temelinde ge
lişmedi. 25 Eylül'deyürürlüğe konu
lan "1 A!}ustos Genelgesi"nin saldı
rı ve hak gasplarının tek tek cezaev
lerinde gündeme gelmesine karşılık 
direnişler de doQal olarak patlak ver
di. Genelge saldırısı 8 yıllık mücade
lenin kazanımlarını silip süpürmeyi 
öngörüyordu. Cezaevi yaşamını can
dereye dönüştürmeyi hedefliyordu. 
(Bu konu ayrıtılarla incelendiği, 

bu açıklandığı için geçiyoruz.) 
Burada d irenişler konusunda 

kavranması gereken ilk nokta, 
öncelikle mevzilerini koruma, ka
zanımları ve yaratılan değerler i 

savunma özelliQine sahip ol
malarıdır. Saldırı ve i şkence, hak 
gaspları karşısında bir savunma 
hareketi niteliğindedir . Yani kazanı
lan mevziden bir atılımı , daha lleriyi 
fetheirneyi öngören bir özel
lik -bağrında taşısa bile- olmak
tan çok, esas olarak var olana 
sarılma, koruma yönü esastır. Bu 
noktanın kendinegöre dezavantaj
lan var. Hazırlıksızlık (plan-program, 
örgütlenme vb.), saldırı şoku ve di
ğer etkiler, saldırgan ın politikası n· 
daki kararlıhğı ve daha hazırlıklı ol
ma durumu vb. etmenler sayılabilir . 

Direnişier in kavranması gere
ken ikinci noktası, hemen nesnel 
olarak genel bir nitelik kazanma
sıdır. Genelge saldırısı ve hak 
gaspları, merkezi olarak plan
lanmış ve yine tek elden yUrütO
Iüyordu. Adalet Bakanlığı tarafın
dan saldırıların merkezi yanıyla 

hemen hemen tüm cezavlerinde 
aynı zaman diliminde uygulan
maya konulması, saldırıların genel 
niteliğinlvurguluyordu ve öne çıkı
yordu. Antep, Bursa, Eskişehir , 
Nazilli, Metris, Diyarbakır, Ceyhan 
vb. bu saldırı politikasının ilk uygu
lama merkezi oluyordu. 

Saldırının merkezi ve genel 
niteliQi doğal olarak, direnişierin de 
"genelleşmesini" getiriyordu. Bu 
nesnel bir olgudur, kaynağını sal
dırıların aynı zaman kesitinde ve 
merkezi olarak genelde uygulan
maya konulması gerçekliğinden 

alır. Diğer bir deyişle, siyasal nite
likli cezaevleri aynı zaman kesi-

tinde aynı politikaya birden m uha
tap oluyorlar. Bu nesnel gerçeklik, 
faşist saldırı politikasına karşılık 

gelişen direnişierin nesnel nite
liğini, özünü ve yönelimini de belir
ler ve koşullar. Bu çok açık. 

Bu somut verilerden, olgulardan 
hareketle genel bir nitelik kazanan 
direniş sUrecinln özünün ve yöne
liminin, hedefinin neolduğu sorusu
na cevap verebiliriz. Nesnel olarak 
direnişler genel ve anti-genelge 
yönelimine sahiptir. Bu anlamda 
"zamandaş"tır. Bu irad i bir za
mandaşlıktan çok genel ve zaman-

daş saldırılar karşısında gelişen 

direnişierin nesnel zaman
daşlığıdır. Yani aynı sürece tekabül 
eden, aynı dönemde gündeme ge
len saldırılara verilen devrimci kar
şıhQın, direnişierin zamandaşhğıdır. 

irademiz dışında, faşist saldırıların 
merkezi genel ve aynı zamanlı 

niteliği tarafından belirlenen nesnel 
bir olgudur; sözkonusu olan za
mandaşlık . 

Tek tek cezaevlerinde Ekim
Kasım döneminde boyutlanan di
renişler hangi biçimi alırsa alsın. 

özü, yönelimi anti-genelgedir; ge
nel bir n iteliğe sahiptir. Nesnel bir 
zamandaştığı ifade eder. Ekim
Kasım direniş i sürecinin nesnel 
boyutları , bunlard ı r . 

Kuşkusuz saldırılar ve hak 
gasplarını n, genel merkezi ve eş za
manlı bu yönü esas ve belirleyici 
olmakla birlikte, tek tek cezaevle· 
rindeözgü l biçimler alacagı açıktır . 

Şöyle de söyleyebiliriz: Genelge 
saldırısı sonucunda tek tek ceza
evlerinde gündeme gelen sorunlar, 
hak gaspları, baskılar, işkenceler , 

vb. uygulamalar özgül biçimler 
kazanmıştır. Bütün bunlar genel
genin somut yansıması ve ger
çekleştirilmesi olarak ortaya çık

mıştır . Dolayısıyla gelişen direniş

Ierin öncelikle o güne dek kazanı
lan ve korunan mevzilerin savunul
ması hedefini önUne koyması do
Qaldır; neden-sonuç ilişkisinin bir 
yansımasıdır. Direnişierin kazandı

ğı ilk görünüm, özel-yerel sorunlar ı 

çözümleme olmuştur. Örneklendi· 
rirsek, Eskişehir Özel Tip Cezaevi 
13 Ekim saldırısına uğradıktan 

sonra, 17 Ekim'de süresiz açlık 

grevini örgütlüyar ve geliştiriyor. 

Bu direnişin öncelikle amacı, do
Qaldırki , gaspedilen haklarıyeniden 
kazanmak, yitirilen eski mevzileri 
yenı bir saldırı lle fethelrnek ol
muştur. Ancak bu olayın bir boyu
tudur. Direnişin özgül boyutu, bürün
düOO özgül biçimdlr. Anılan direniş 
salt böyle tanımlanır, diOer boyut
ları -ki çok önemlidir- görmezilkten 
gelinirse, süreç doQru ve ashna 
uygun olarak tanımlanmaz. 

Evet çıkış noktası, büründüQü 
biçim, özgOI sorunların çözümO 
olsa da, anılan direnişierin daha 

derin anlamı ve boyutları var. özgül 
sorunlar, genelgenin uygulan
masından başka bir şey değildir . 

Saldırıların kaynağı , sömürgecile
rin eski mevzilerini yitirmeleri ne
deniyle, genelgeyi uygulamaya 
koyması amacıdır. O halde özel , 
genelin somut biçiminden başka 
bir şey değildir. Burada özel ile 
geneli birbirinden ayırmak , birbi
rinden koparmak, tanımlamaya 

çalışmak, karşı karşıya koymak 
olanaksızdır. ikisini kopmaz bir 
bUtOnsellik içinde kavrayabiliriz, 
özelle geneli içiçe aldığımız ölçüde 
kavrayabiliriz. Çünkü özel, somut 
olarak genelin yansımasından baş
ka bir şey değildir . 

Bu perspektifle yaklaşı ld ığında 

tek tek cezaevlerinde gelişen ve 
giderek ciddi boyutlar kazanan 
diren işler, özgül istemlerle yola 
çıksalar bile, özgül biçimler ka
zanmış olsalar bile , anti-genelge 
yöneliml idirler. Genel boyutlar ka
zanmışlardır, eş zamanlı direniş

lerdir. 
Genelgeyi hedefleyen genel ve 

eş zamanlı direnişier in bağrında 

taşıdığı öznel zaaflara karşın , nes
nel olarak ciddi bir siyasal olay ola
rak gelişi p büyümüşlerdir. Bu nes
nel boyutlar direnişleri kısa sürede 
faşist rejim için ciddi bir siyasal 
konuma yükseltmiştir (Bu nokta 
ayrıntrlandırılacaktır). 

Ekim-Kasım direnişlerinin ge
nel , eş zamanlı ve anti-genelge 
hedefli boyutları vurgulandrktan 
sonra, bütün bu özelliklerin, bir 
sonucu olarak eylemlilik sürecinin 
şu siyasal boyutunun altı kalın 

çizgilerle çizilebil ir: Tüm cezaevleri
ni kapsayan, giderek ailelerin, öğren
ci gençliğin , demokratik kitle örgüt
lerinin, mesleki kuruluşların , sanat
çıların vd. toplumsal katmanların 
belli kesimlerini kapsamı ve 
etkisi içine alan genelge hedefli 
"direnişlerin", yaygın eylemliliğin 

muhatabı, faşist rejim ve onun 
yürütmeorganından başkası değil· 

dir. Direnişler, insan hakları çerçe
vesinde olsa da, çözüm yerinin hü
kümet olması genelge hükümet 
imzahdır hükümet kararı ile ve 
Adalet Bakanlığı tarafından uygu
lama alanına sokulması nedeniyle 
eylemlilik süreci siyasal bir 
niteliğe sahiptir. Bu nokta önem
lidir. Muhatabımız hükümet oldu
Quna gtsre, çözüm, iktidar için si
yasal karar gerektirdi!}ine göre, anti
genelge yönelimil direnişlerimiz , 

bu siyasal a!}rrlığına ve niteliğine 

denk d üşen bir kararlılık, uzun 
solukluluk ve aynı anlama gelen 
zaafları aşmayı gerektiren örgüt
sel-siyasal çabaları gerektlrdi. 

Daha önceki direnişierin muha
tabı , görüntüde de olsa, yerel 
makamlardı. Gerçi yerel makam
ların bakanlıktan habersiz çalış

madıklarını biliyoruz. Yine de 
muhatap ve çözüm yerel makam
larca oluyordu. Ancak bu direniş 
sürecinde, açıktan açığa hedef 
Adalet Bakanlığı olmuştur. Onun 
genelgesi olmuştur. Sorunların 

çözümü de bakanlığın kararını 

gerektirmlştir . 

Cezaevlerinde direnen tutsak
lar ayırımında olsunlar veya olma
sınlar, Ekim-Kasım direnişleri, anti
genelge odaklıdır. Siyasal boyutu 
önde olan direnişlerdir. Merkezi 
politikayı ve iktidarı m uhatap almış· 
tır. Bu yönüyle de anti-faşist ve anti
sömürgeci mücadelenin çok önem
ll bir parçası olmuşlardır. 

Ekim-Kasım direnişlerinin bu 
nesnel boyutları, niteliQi, yönelimi 
cezaevlerinde tüm sol gruplares 

yeterince, tam olarak kavranıp 

bilince çıkarıldı mi? Süreç tüm olgu 
ve eğilimleriyle ashna uygun olarak 
tanımlanabildi mi? 

Ne yazık ki, bu soruya olumlu 
cevap veremiyoruz. Türk solunun 
ezici bir çoğunluQunun, bu direniş 
sürecini aslına uygun tanım

ladıQını , esas halkasını kavradı

ğını söyleyemeyiz. Örneğin , DS, DK 
Kurtuluş , DHB vb. gruplar bilinen 
i ddialarına karşın , eylemliliğin geri
sinde kalmış, süreci kavrama be
cer isini ve siyasal başarısını göste
rememişlerdir. Denilebilir ki, dışa
rıdaki eylemliliğe kendiliQinden katı
lan çevre ve güçlerin siyasal pers
pektif bakımından gerisine düş
müşlerdir . BilindiQi gibi, aile hare
ketin in, demokratik kuruluşların, 

gençliğin, toplumun diğer duyarlı 
kesimlerinin tepkilerinin hedefi 
çok açık ve nettir: "1 AğustosGenel
gesi"nin geri alınması. Bu sayılan 
kendiliQindenci hareketlerin tepkile
rinin çoğu destek konumunda ol
duğu için uzun soluklu olması , süre
cin tamamına damgasını vurarak be
lirlemesi düşünülemez . Bu beklen
memelidir. Destekçi konumlarına 
karşı tepkilerinin adresi belliydi. "'1 
Ağustos Genelgesi" ve Adalet Ba
kanlığı. Ne var ki anti-genelgeodaklı 
ve genelleşmiş direnişierin motor gü
cU olan cezaevlerinin yönleri tüm 
niteliği ile belli ve açık deQildi; 
ikirciklikler aşılmış değildi. Onlar, 
içinde bulundukları sürecin boyut
larını , gUç dengelerini, siyasal 
yönelimini kavrayıp resmen ilan 
etme konusunda netleşmemişler
di. Cezaevi bazında söyler
sak, Eskişehir , Nazilli, Bayrampaşa, 
sürecin başında Diyarbakır, vb 
cezaevleri sürecin tanımlanması ve 
taşıdıQı zaafların giderilmesi nok
tasında belirsizlikleri aşamadılar. 
Ceyhan'da da durum aynıdır. Öz
gül sorunların çözülmesi ile birlikte 
eylemliliğe son verdi. Ne var ki , 
Urfa'dan Ceyhan'a sürgün edilen 
arkadaşların, özgül sorunların çözü
me kavuşmuş olmasına bak
maksızın , eylemliliklerini sürdürme
leri ve direniş sürecininin perspek
tifini doQru bir şekilde ortaya 
koymaları durumu, zaafları aşma
da önemli bir mesaj niteliğinde idi. 
Bu mesaj , yeterince degerlendirile
bildi mi? Sürecin sonlarına doQru, 
sürecin yönelimini ve özllnü koyan 
açıklamalar daha aç ı k ve net 
bir tarzda, Ceyhan ve Diyarbak ı r 

tarafından yap ıldı. Bu sOracin tüm 
boyutla rıyla belirli bir noktadan 
sonra tanımlandığı ve direniş politi
kasının (Program ve benzer ögele
rin ) netleştirildiğin i vurgular. 

Ne var k i, Türk solu gruplarından 
ezici çoğunluk sürecin hiçbir aşa
masında nesnel gelişme özellikleri
ni kavrayamadı; bu kavrayışsızi ık on
ların direniş içindeki rollerini ve 
konumlarını bel irledi. 

Bu anılan grupların iddiaları 

şuydu: Her cezaevi , özgül sorun· 
larını çözmek için yola çıkmıştır . 

Merkezlleşma ve koordinasyon 
sağlanamamıştır ; eylemler zaman
daş değildir. O yüzden bu sürece 
etkili ve temel bir güç olarak katıl
manın anlamı yoktur. Ancak des
tek eylemleri konulabilir vb. (ilerde 
bu gerçeklerin somut çtszümle
mesini , sahiplerinin adlarını da a
çarak yapacağız.) 

Bir kez şunu vurgulamakta 
yarar var: Yazının başında belirttl
ğimiz gibi, Ekim-Kasım '88 direniş
leri belli hazırlıklar, belirlenmiş 

politikalar ve örgütlenmeler teme
linde gellşmedi. Zaman ve zemin 
bizim tarafımızdan saptanmadı. Bu 
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bir olgu, doQaldır ki, zaman ve ze
mini hasım güç tarafından belir
lenmiş bir çatışmanın önemli deza
vantajları, zaafları olacaktı. Direniş

Ierin zamanlaması bizim tarafı

mızdan belirlenmedi~lne göre, ge
nel ve vahşi bir saldırı politikası dire
nişleri doQurdui}una göre, yapılacak 
şey zaaftann, eksikliklerin, hazırtıksız

hktarın , belirsizliklerin ardına giz
lenmek deQil, dönemin gelişme 

özelliklerini koyarak varolan eksik
Ilk, zaaflarını hızla aşma yoluna 
gitmek olmalıdır. Mükemmel ko
şullarda siyaset yapmak, ahkam 
kesrnek kolaydır. Ama bunun fazla 
bir de0erl yok. Onemli olan, en zor ve 
olumsuz koşullarda, devrimci yönü 
ve bunun gerektirdiği tutumu sap
tayabilmekti. 

Evet, genelde saldırıya uQramış
tık. Haklarımız gasp edilmişti ve 
dol)aldır ki, devrimci direnişçilll)l 

yOkseltecektlk. Saldırılar merkezi 
ve geneli kapsıyordu. Açıktır ki, 
direnişler de eş zamanlı ve genel bir 
özeiUQe sahip olacaktır. Saldırı ve 
hak gaspları 12 Eylül faşizminin 

cezaevi politikasının en yo!)un ve 
katmerli ifadesi olan genelgenin 
yOrOriOI)e konmasıyle gerçekle
şlyordu. DOOaldır ki , buna cevap 
olan direnişlerimiz de, özOnde anti
genelge yönelimi i olacaktı. 

Ancak başlatan taraf biz olma
dık. Zamanlamayı biz beiirlemedlk. 
Faşist Iktidarın kendisi saldırıya 

geçti. Bizi mevzileri mizden püskürt
me savaşını başlattı . Biz savunma 
pozisyonundaydık ama, bir dizi de
zavantajımızdasözkonusuydu. Bir 
kez bu genel direnişiere cevap ve
recek tarzda bir politika (program, 
eylem planı, hereket tarzı vb .) be
llrienmemlşti. Bu alan belirsizlikler
le doluydu. Merkezileşme, koor
dinasyon vb. örgütsel siyasal nok
talarında tam bir zaaf sözkonusuydu. 
Sayd~Cımız noktalan aşmak için, da
ha önceden bEHirll somut çalışmala
rın başlatıldıl)ı biliniyor. Program, fll/· 
lem biçimleri , eylemlerin sonuç
ıandırılması koşulları, merkezlleş

me ve koordinasyon gibi politik ve 
örgütsel noktalarda somut öneri
ler tartışmaya açılmıştı. Ayrıntıya 
girmlyoruz. Ancak şu kadarı söyle
nebilir ki, bu çalışmalar somut bir 
sonuca ulaşmadı; gelen saldırı dal
gası bu çabalara fırsat vermedi. 
Dolayısıyla nesnel olarak genelle
şen eş zamantı direnişierin öznel 
boyutları ekslkti. 

Politika, örgütlenme vb. önemli 
öznel etmenlerin eksikliQi, bu alan
larda görülen zaaf, sürecin nesnel 
nltelll)lnl, boyutlarını ve siyasal 
yönelimini del)iştirmeye yeter mi? 
Kes!nlikle hayır! 

Önceden belirlenmiş ve ortak 
kabul görmüş bir eylem programı
na, cezaevleri arası koordinasyon 
ve ilişkileresahip olmasa da, Ekim
Kasım süreci anti-genelge hedefli, 
genel ve eş zamanlı bir direnişler 
bütünüdür. 

Anılan bu nitelik ve boyutları 
daha da vurgulayan ve pekiştiren 
ciddi siyasal del)işmeler dol)ru
landı. Direniş dalgası, kısa sürede 
duvarların ötesine taşlı ; hatırı sayı

lır bir k itle eylemliliği ile kucak laştı. 
Bu çok önemlidir, denllebilir ki , 
yıQın eylemllliOi açısından 12 Ey
lül'den bu yana, görülen en büyük 
kabarışten biridir; belki de llkidlr. 
Bu motor gücün cezaevlerinin 
oldul)u, belli bir kitleselliğe ulaşan 
direniş dalgasının belli bir siyasal 
etki gücOnO yaratmış olduQunu 
vurgular. Ool)al olarak devrimci 
tutsakların süreci doğru algılama
ları, hedeflerini netıeştirmeler\ , gö
revlerini dol)ru olarak saptamaları 
bOyOk bir siyasal öneme sahiptir . 
Bu anılan ögelerin bellrginleştlrll
mesl, devrimci önderll!1in, pratikte 
doQru tarzda konuşturulması olu
yor. 

Ekim-Kasım direniş soreelnin 

genel ve ana çizgileriyle yapılan 
bu değerlendirmesi ışıQında somut 
gelişmelerin ayrıntılarına geçe
blriz. Ve bu açıklamalar baQia
mında, kimlerin Iddialarına uygun 
bir tarzda davranıp davranmadığı , 

kendiliğinden anlaşılacaktır . iddia
ların, politikaların, yani politik çizgi
lerin sınandığı bir denekiaşı oldu 
direnişler süreci. Evet herkes ken
dini konuşturdu. Bizim Için şu 

andaki görev, bu nesnel olguları 

tanımlayabilmektir; devrimci kav
ga, dost güçler arasındaki Ittifaklar 
vb. konularda siyasal sonuçlara 
ulaşabilmektir. 

Bilindiği gibi genelge saldırısı , 

25 Eylül günü Antep özel Tip 
Cezaevinde yürürlü!)a konuldu. 
Ancak burada "sorunlar" kısa sü
rede ve daha "kolay" yöntemlerle 
çözüme kavuşturuldu . Dolayısıy

la, burada direniş , açlık grevi 
biçimine dönüştürülmedl. 

ikinci saldırı odağı, Bursa Özel 
Tip Cezaevi oldu. 30 EylUl günü 
başlatılan işkence ve hak gaspı 

operasyonu, daha derin ve kahcılaş
mayı öngören bir saldırıydı. Mey
dana gelen sorunların çözümü 
doğallıkla daha uzun vadeli ve sert 
direniş biçimlerini dayatıyordu. Bu, 
süresiz açlık grevi biçiminde so
mutlandı (Bu konuyu daha geniş 
anlatmayacağız. Daha yarıntılı bir 
değerlendirmeyi başka bir çalış

mamızda yaptık . O bakımdan salt 
şöyle bir değinmekle yetineceğiz) . 

Bursa'daki eylemin ik ili b ir yönü 
vardı . öncelikle, özgül sorunları , 
yani , gaspedilen hakların yeni
den kazanılmasını hedefliyordu . 
ikincisi; direnişierin genelieşmesi 
olasılığı vardı. Ve bu yüzden bu 
olasılığa ilişkin beltl b ir perspektif 
çlzilmiştl. Direnişin salt Bursa öz
güiO ile sınırlı kalması durumunda, 
özgül istemterin yerine getirilmesi 
eyleme son vermek için yeterli 
nedendi. Ancak, süreç içinde eylem 
genelleşirse , yani diQer cezaevle
ri de eş zamanda harekete geçer
Iarsa bu durumda özgül Istemler 
çözülse bile, eylemlllil)e devam 
edilecek, ta ki, genelge bütün 
sonuçlarıyla ortadan kaldırıiana 

kadar. Böyle bir yaklaşımın doğru
luğu pratikte kanıtlandı . Bursa, 
sorunları çözümlendiQi için 25 
Ekim 'de eyleme son veriyor. Kısa 
bir süre sonra direnişier in yaygın

laştığı ve belli bir toplumsal gOcO 
harekete geçirdiği görOld O. Genel
leşma noktasında, genel direniş
Ierin etkin bir parçası ve blleşeni 
olmak eylemliliği, mantık! sonuca 
kadar götürmek, sol tutsak olmanın 
kaçınılmaz bir gereği ve görevidir. 

Antep ve Bursa özellerde ilk 
denemelerin ardından , genelge sal
dırıları daha da şiddet kazandı ve 
çok sayıda cezaevini Içine aldı . 13 
Eklm'de, Eskişehir Özel Tip'te bir 
operasyon yapılıyor ; genelgenin 
öngördül)ü şekilde haklar, kazanım
lar gaspediliyor. Buna karşılık 17 
Ekim'de sOrasiz açlık grevi günde
me giriyor. 

Eskişehir'degeliştirilen ve süresiz 
açlık grevinin ey1em perspektifini, 
yani somut istem ve hedeflerinin 
nitelil)ini , hangi durum ve koşut
tarda sona erdirilec&Oi vb. konuları 
net ve tüm ayrıntılarıyla bilmiyoruz. 
Ancak, somut-nesnel olgu ve geliş
melerden bu konuda bazı Ipuçları 
yakalamak, olası bazı deQerıendir
melere, hata olasılı"ını taşısa da 
ulaşmak olasıdır. 

Bir kez genelge saldırısı ve hak 
gaspları ardından konulan eylemin, 
öncelikle özgOI sorunların çözümü
no hedefledi{ii açıktır . Böyle bir 
yönelim Ilk başta doQaldır , kaçı

nılmazdır da. Yani direnişierin he
nüz genel bir nitelik ve yüksellşe 
ulaşmadığı dönemde, özgül sorun 
ve istemierin çözümüyle yetinmek 
anlaşılır bir şeydir . Ve şimdiye dek 
cezaevleri pratikleri, bu yönde 
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gelişmiş ve gerçekleşmiştir. 
Ancak direnişierin çok sayıda 

-giderek tOm cezaevlerinde
yaygınlaşması, bu direniş dalgasının 
toplumsal blieşenlerlnin belli bir kitle
selliğe yükselmesi noktasında, diğer 
bir deyişle , güç dengeleri ve ilişki
lerinde öneml i bir mesafenin kay
dedilmesi durumunda; özgül istem 
ve sorunlar ı n çözümü ile yetinmek , 
eylemi bu hedefe hapsetmekdoğru 
olur mu? Sürecin siyasal boyut
larına ve etkilerine cevap veren bir 
politika mı olur? Kesinlikle hayır! 

Direnişierin genel bir kabarışa 
ulaştığı , belli bir gücü harekete 
geçirdiği , etkiledll)i, siyasal gün
demin en önemli konularından biri 
hal ine geld iği durumlarda, özet 
istemierin çözOmU ile yetinmek , en 
hafif deyimle, apolitik bir tutumdur. 
Devrimci görev ve sorumluluktan 
bir kaçıştır . iktidarın sıkıştığı bir 
noktada ona soluklanma fırsatı ta-

oynadılar. Anlaşılan, kalıntı konu
munda bile tasfiyeciliklerine doy
muyorlar. DY'nin durumu belli , ya 
büyük Iddialarla boy gösteren DS'· 
ye ne demeli? Eskişehir' deki eylem 
kırıcı tavırlarını nasıl açıklayacak

lar? övone, övüne bitiremedikleri. 
" bir avuç onları" nas ı l deQerlendJ
recekler' 

Ekim-Kasım diren işlerinin çok 
büyük boyutlar kazandığı , Iktidarı 

sıkıştırdıl)ı, önemli bir kamuoyu 
oluşturdu~u bir dönemde, Eskişe
hir'de OY, OS, Kurtuluş, (öğrene
bildi~lmlz kadarıyla bunlar) 
hiçbir hak elde etmeden, hiçbir 
anlaşmaya varmadan 17 Kasım 'da , 

eylemden vazgeçiyorlar . Bu konu
da EskişehirCumhuriyet Savcısı'nın 
Cumhuriyet' e yansıyan açıklaması 
bunu doğruluyor . DY, DS, Kurtuluş 
gibi gruplar, savcının Cumhuriyet'te 
çıkan demecini taahhüt olarak kabul 
ederek, eylemi bırakıyorlar . Eski-

AyakUlkiler (sotdan saQa) Mahmut Cengiz, Hayrettın Çelik , Ekrem Yaşa r , 

Sayfettin Rüzgar, Mahmut Karakuş , Mehmet Eksen. Oturanlar(soldan..Oa) 
Musa Bal, Hasan Sincar, Hüseyin Fidanoğlu , Salih Akalın , Nihat Ayat. En ön

de (aoldan aata): Şükrü Ucar, Mahmut Batı.(Bayrampa.,a Cezaevi) 

nıma gafıdır . 

Nesnel gelişmelerden anlıyoruz 
ki, Eskişehir , direniş sürecinin motor 
güçlerinden biri konumunda olması

na karşın , eylemllli!}in en kritik 
sonuç almaya yaklaşılmış olma 
noktasında, eylemliliğin en yüksek 
ve yaygın otdul)u dönemde bu 
" motor" konumuna denk düşen bir 
siyasal rol oynama becerisini 
gösteremedi. Bu rolü tam olarak 
oynayamamanın nedenleri ayrıntılı 
otarak çözümlenebillr. Ama bu çalış
mamız açısından pek gerekli değildir. 

Kısacası , Eskişehi r yukarıda 

altın ı çizdi!)imiz direniş sürecinin 
özünü, yönelimini ve d iğer siyasal 
boyutların ı kavrayıp gerekli doğru 
politikalara yönelemed i. Evet, bu 
arkadaşlar özgül sorunları çözdü
ler. Eskişehir zemininde genetgeyi 
ve genelge saldırılarını püskürttü
ler. Bu anlamda eski mevzilerini 
yeniden kazan ı p belki de pekiştirdi
ler. Bu boyutuyla başarılı oldular , 
denilebilir. Ne varki eylemliliğin ve 
kitle direnişlerinin en yaygın , en 
yüksek olduğu noktada, bu başarı 
yeterli değildir . Harekete geçirilen 
güç, siyasal etki ve yatırım gücünün 
attındakazanılan bir başarıdır, eksik 
bir başarıdır . Dememiz o ki, özgül 
sorunların çözümü eylemin sona 
erdirilmesi Için yeterli ve haklı ge
rekçe değildir . Sürecin nesnel he
define yansıması olan irad i hedefe 
ulaşmak esastır . Tüm başarı buy
du. Sürecin eksik kavranması ve 
bunun sonucu olarak , eksik başa
rıyla yetinme1Utumu. belli birdöne
mecin başlangıcı olmaözelliQinden 
dolayıdır. Üzerinde durulmalıdır . 
Ancak buna geçmeden önce bir 
gelişmenin , bir olgunun altı çizilme
lidir. O da şu : 

Eskişehir özgülUnd e, Nazilli so
mutunda Dev-Yol'un tavrı ilginçtir. 
Ama şaşırtıcı değildir. Özgül so
runların çözOmU bile beklenmaden 
eylemi sonuçlandırmak, eylem kın
cılığından başka bir şey değildir. 
Bu denli bOyU k boyutlu bir eylemii
likle eylem kırıcılıkları, tasfiyeci bir 
rol anlamına geliyor. 12 Eylül'den 
sonra aynadıkları tasfiyeci rollerini 
bu kez cezaevleri diren işierinde 

şehir'de diğer siyasal gruplar ise, 
özgül Istemlerini gerçekleştirdik

ten , yanı genelgeyi o düzlemde 
pratik olarak işlemez hale getir
dikten sonra, 22 Kasım'da bırakı

yortar. Eylemin bu tarzda bırakılma
sının , dönemin koşulları ve özellik
leri, gOç dengeleri dikkate alındı
ğında yanlış olduğunu vurguladık . 

Direniş sürecinin motor gücü ko
numunda oldugu için, yerel düzlem
de kazanılan başarı eksik bir 
başarı olduğu, kabaran direniş 

dalgasının sona doğru gidişinde bir 
başlangıç noktası etkisinde bulun
duğu için. Esk işehir 'i n eylemi b ıra

kış tarzı ve zamanlaması yanlış 

olmuştur. 

Şu soru akla geliyor ; Eskişe

hir'in bu tarz ve zamanda eylemi 
sonuçlandırması olayı ; neden bu 
denli etkili olayolarak belird i? Ya da 
soruyu şöyle soralım : Eskişehir'i n 

eylemi sonuçlandırmasına rağ

men, biraz zaman almakta birli k
te, genel diren i ş süreci, harekete 
geçirdiği güç dengeleriyle mantık l 

sonucuna ulaşamaz mıydı? Yani, 
Eskişehir' e rağmen genelge resmen 
de geri aldırtılamaz mıydı? 

Bu sorulara olumlu yanıt vere
bilmemiz Için, güç dengelerinin 
durumuna, tutumlarına , kararlılık 

derecelerine ve eylem perspektifle
rine bir bakmamız gerekiyor. Yu
karıdaki sorulara yeniden dönece
!)iz. Ş i mdi sürecin diğer bileşenle
rini irdelemeye devam edelim. 

Genelge saldırısı eş zamanlı 

olarak çok sayıdacezaevindeyürür
lüğe konuluyor. Bunlardan bir i de 
Nazilli'dir. Hak gaspları ve toplu 
sürgün birlikte gerçekleşiyor . Bu 
cezaevinde süresiz açlık grevi 23 
Ek im'de gündeme getiriliyor. Nazil
li de Esk işeh i r ve Diyarbakır Ceza
evlerı gibi eyleme en önce başlayan 
cezaevlerinden biri konumunda. 
Bu cezaevlerindeki açlık grevi di
renişi de, direnişierin en kritik aşa
masında, yani cezaevi sorunlarının 
ve bu temeldeyükselen direnişierin 
ve kitle eylemlerinin en üst nokta
sına vardığı, eylemin çok önemli 
boyutlar kazand ığı , cazaevl eylem
terinin ölüm s ı nırına yaklaştığı, 
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dolayısıyla siyasal etk i ve yatırım 
gücünün en çok yoğunlaştığı bir 
noktada bırakılıyor . Bu bırakış 

özgün sorunların çözümü ve yerel 
yetkllerle yapılmış bir anlaşma 
temelinde olmuyor. Bırakılış biçimi 
ve zamanlaması açısından Nazil
li 'nin tavrı ey1em kınc:ılıGı olarak 
tanımlanmalıdır . Aynı eylem kırıcı
lığını bir an önce OY, OS, Kurtuluş , 

Esk işehir 'de yapıyorlar . içerde ce
zaevlerinin, dışarda kitlelerin , mes
leki kuruluşların, aydınların, genç
ıerin vb. çevre ve güçlerin eylemliii
ğinin yükselme ve yaygınlaşma 

kaydettiği, iktidarın sıkıştığı ve 
teşhir oldugu; kısacası sonuç al
maya ramak kaldıQı bir zaman kesi
tinde eylemi bırakmak , çok büyük 
bir sorumsuziuk örn&Oidir. Direnen 
çevreleri , aileleri de olumsuz yönde 
etkilediğini uzun uzadıya anlat
maya gerek yok . 

ilginçtir. Adalet Bakanı 19 Ka
sım günü bir basın toplantısı dü
zenleyerek "1 Ağustos Genelgesi"
ni savundu, bu konudak i karar
lılığını vurguladı. Bu tutumdaeylem 
kıncılarının yarattıOı olumsuzluğun 

hiç mi etkisi yOk? Bu nokta üzerinde 
ciddi düşünülmelidi r . Cumhu· 
riYet'e yansıyanlar doğru Ise, Ada
let Bakanı bir gün önce verdiği 

demeçte tek tip konusunda geri 
adım attığını belirtiyor. ancak ertesi 
gün basın toplantısında tutuklular 
için tek tip elbise giyme zorunlulu
ğunun kaldırılmayacağı söyleniyor. 
Ooğallıkla bu Iki açıklama bizim 
değerlendirmemizde esas ölçü 
değild i r. Şu bir gerçektir ki, 17 
Kasım 'da Eskişehir'de OY, DS, 
Kurtuluş 'un. 18 Kasım'da Nazilli'nin 
eylemi bırakmaları direniş sürecini 
olumsuz etkilemiş , hasım tarafı ise 
soluklandırmış; ve cesarellendir
miştir . Bu çok açıktır . 

Bayrampaşa Cezaevi'nin Ekim
Kasım direniş sürecine nasıl ve 
hangi perspektifle katıldıkianna 

bakmakta yarar var. Bu bil inen 
Türk solu gruplar ı ndan baz ılarının 

"direnişçi " anlay ışlarını tanımla

mada önem kazanıyor . Ayrıca di
reniş sürec inin nasıl genel n iteliğ i n

den sıyrıldığı olgusuna da açıklık 

getirecektir. Dolayısıyla yukarıda 

Esk işeh ir Cezaevi'nin eylemi bırak
masıyle ilgili sordoğumuz soruta
ra da b ir yanı t verm iş olacağız . 

Öğrenebildiğimiz kadarıyla Bay
rampaşa'ya taşınmadan önce 
Metris'te bulunan siyasetler sürece 
katılım ı bir süresiz açlık grevi ile 
gerçek leştirmey i kararlaştınyorlar . 

Ancak Bayrampaşa'ya sorgün ger
çekleştirildikten sonra. özgül so
runlar da gündeme geliyor ve 
eyleme geçme tartışmaları yeniden 
başlıyor . DS'nin tavr ı sürece kat ıl 

mayı sürek li erteleyen, engelleyen. 
oyaisyan bir biçimde somullaşıyor. 
Hep "Diğer cezaevlerini bekleye
lim oralardan b ilgi alalım ; ondan 
sonra eyleme geçer iz" biçiminde 
bir yaklaşım sergiliyor OS . 

Bir parantez açmak ihtiyacı 

doğdu burada: ilginçtir, DS buraya 
da (Çanakkale) haber yollayarak 
eyleme geçmemeyi öğütlüyor . Ge· 
li şen eylemlerin "zamandaş olmadı· 
ğı" haberini iletiyor. Böylece bilerek 
!)ı " haberini iletiyor. Böylece bilerek 
veya bilmeyerek eylemi engelleyici
kırıcı bir rol oynuyor. Aynı öğütler 
Bursa'ya da geliyordu. Bu bilgileri 
blrleştirdiğimizde DS'nln tavrının 

genelleşen eylemiere katılmama. 
uzaktan seyretme; dahası genel
leşma önüne barikat örme, biçiminde 
somuttaştığını söyleyebiliriz. Dire
niş soracine karşı bu olumsuz tavrı 
nasıl açıklayacaklardır, merak ko
nusudur. Oysa biliniyor; OS'nin 
cezaevleri direnişierinde kendine, 
yani "Bir avuç devrımcı solcuya", 
"ML", "öncü" yaftaları yakış

tırdığı, bu alanda sırayı kimseye 
kaptırmadığı , başkalarının direniş

terini kendine mal etmeye çalıştıQı. .. 
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Ne var ki, DS'nin oyalayıcı, erte
lemeel ve engelleyici çabalarına 

karşın, Partizan eyleme katılıyor. iki 
gün geçtikten sonra diQer gruplarda 
eyleme geçiyorlar. 

Bayrampaşa'nın siyasal bileşi
mine bakıldığında Türk Solu ve 
bilinen gruplar Için merkezi bir 
konumdadır. Böyle bir iddiaya sa
hip. O bakımdan perspektifi, tavrı 
ve sürece katılım biçimi ve müda
halesi bazı gruplar için belirleyici 
önemdedlr. 

Eskişehir, Diyarbakır, Nazilli, 
Ceyhan vd. cezaevlerinde eşza

manh direnişierin boyutlandıOı bir 
dönemde diQer cezaevlerinin gö
rev ve sorumlulukları ne olmalıydı? 
Dahaaçık bir ifadeyle, Ekim-Kasım 
direniş süreci nasıl tanımlanmalı ve 
bu bağlamdagörev ve sorumluluk
lar, bu sürece katılım perspektifi 
nasıl çizitmeliydi. 

Yukanda Ekim-Kasım direniş
lerinin en temel özelliklerini vurgu
tadık. Bu nitelikte bir olay denilebi
lir ki Kürdistan ve Türkiye tarihinde 
ilktir. Ve çok önemli siyasal kap
sama sahiptir. Cezaevleri, tari
hinde ilk kez, bu kadar yaygın, 
geniş çapta, genel ve eş zamanlı bir 
eylemlilik süreci yaşıyorlar; aile 
hareketi tarihinde ilk kez bu kadar 
geniş boyutlar kazanıyor. Kürdis
tan ve Türkiye halkı denilebilir ki ilk 
kez bu kadar geniş çapta aynı 

süreçte ve ortak noktalarda buluşu
yor. SaydıQımızbu noktalar, Türkiye 
ve Kürdistan devrim teri, cezaevleri 
direnişleri açısından çok önemli 
siyasal gelişmelere işaret etmek
tedir. O halde soruna salt cezaev
leri sorunu olarak yaklaşılamaz. iki 
ülke devrimlerine yapacaQı-yaptığı 
etkiler açısından yaklaşılmahdır. Bu 
noktada, siyasal kaygıların, bir dev
rim kavgasına karşı duyutan so
rumlulukların belirleyeciliği kendi
sini dayatıyor. Başka bir şekilde 
Ifade edecek olursak, Ekim-Kasım 
direniş süreetne ilişkin görevler 
belirlenirken salt cezaevlerindeki 
yaşam koşullarının "Insanileştiril

mesi" boyutundan bakılmamalı, 

bununla birlikte, ama esas olarak 
yakalanan eylemlilik uQrağında, Tür
kiye ve Kürdistan'daki devrim kav
gatanna yapılacak etki ve katkı bağ
lamında yaklaşılmalıdır. 

Gerek cezaevleri yaşamını, ge
leceğini ve tutsaklık koşullarını doQ
rudan ilgilendiren boyut olsun, 
gerekse devrimiere yapacağı o
lumlu etkiler açısından olsun tüm 
boyutlarıyla direniş sürecine en 
etkin biçimde, temel bir güç olarak 
ve sonuna kadar katılmak ve sür
dürmek kaçınılmaz bir görevdir; 
devrimci tutsak olmanın, olmazsa 
olmaz bir koşuludur. Olay saltceza
evi yaşamı ve koşulları açısından 
deQerlendlrlldi!}inde, ortaya çıkan 
görev ve sorumluluk nltell!}i ve 
kapsamı da budur. Şöyle ki: 

Genelge ve ondan kaynaklanan 
saldırılar, hak gaspları, kurul
mak istenilen statü, salt bir cezaevi
ni mi "'llgilendiriyor?" Salt birkaç 
cezaevinin sorunu mudur? Belki baş
langıçta bazı cezaevleri yogun 
saldırıların muhatabı olmuyorlardı. 
DIQer birkaçı kısmen bir "rahatlı!}ı" 
yaşıyorlardı. Ama bu yaşanan sal
dırılar ve uygulanmak Istenilen 
politikalar, satt ilk uygulanan cezaev
lerini mi ilgilendirir? Nasıl ki, ilk sal
dırıya u!}rayan cezaevlerindeki so
runlar, orada yaşayan tutsakları 

do!}rudan Ilgilendiriyor ve bunlara 
karşı koymak ertelenmez, doQru
dan bir görev olarak kendini daya
tıyorsa, aynı doQrudan görev du
rumu tüm diQer sol tutsaklar için de 
geçerlidir. Bu saptama, genel eş 
zamanlı ve anti-genelge özellikle
rine sahip direniş sOreelnin dolay
sız bir sonucudur. 

Belki de ilk planda bazı çevre
ler genelge saldırısının muhatabı 
olmamışlardır. Bu fazla bir şeyi 

deQiştlrmiyor. Bu, cezaevlerinin 
görev ve sorumluluklarının niteli
ğini, kapsamını değiştlrmlyor, fazla 
etkilemiyor. ÇOnkü, bu cezaevle
rinin durumu çok görecelidir; on
lar da genelgenin hedefi içindedir
ler. Kısacası dava ortS.k bir davadır. 
Tüm cezaevlerini aynı derecede ve 
ölçOda ilgilendirir. Bundan çıkan 
sonuç şudur: Ekim-Kasım direniş 
sOrecine, tom cezaevleri aynı so
rumlulukla, aynı eylem biçimi ve 
perspektifle katıtmalıydılar. Yani 
etkin, temel bir güç olarak ve sonu
na kadar sOrecek bir eylem anlayı
şıyla katılmalıydılar. 

Ekim-Kasım sürecine "destek
çi" konumda katılmak, sol tutsaklar 
için görevden kaçma, yOkü başka
lanna yükleme kolaycılıQıdır. Bu 
tutumun devrimci görev ve ahiakla 
bağdaşmadıQını vurgulayahm. 
Madem ki genelgeyi ortadan kal
dırmak , tüm tutsakların ortak so
rumluluğudur; tercih olarak bu so
rumluluk, eşit ölçülerde bir sorum
luluktur. Madem. ki, anti-genelge 
direniş sOreelnin temel gücü 
tOm cezaevleridir, öyle ise "destek
çi"lik tutum ve anlayışları neyin 
nesi oluyor? Şu soru ortaya çıkıyor. 
Hemen kendin i "destekçi" konu
munda değerlendiren cezaevleri 
veya siyasetler, nerede, hangi 
koşullarda yaşıyorlar? Özel statü
leri mi var? Genelge doğrudan 
onların ilgi alanına girmiyar mu? 
Onların "destekçi" tutumlarını be
lirleyen çok özel durumlar mı var? 
vb. vb . Kısacası kendisini direniş 
sürecinin doğrudan, etkin ve temel 
bir gücü görmeyen, öyle hareket 
etmeyen siyasetlerin, "destekçi" 
tutumlan onları kurtarmıyor. "Des
tekçit ik" dönemin görev billnciyle 
uyuşmadığı gibi, devrimci ahiakla 
da bağdaştı rı lamaz. Küçük burjuva 
kıvırmacıhğı ve uyanıklıQı(!) olarak 
değerlendirilir ancak. 

Bu anlatılanlar bağlamında, 

Bayrampaşa'nın tutumuna daha 
yakından bakabiliriz. 

Evet, Bayrampaşa DS'nin tüm 
engelleyici çabalarına karşın, 

süresizaçlık grevine başlıyor. Ama 
perspektifi do!}ru, sürecin nesnelih
tiyacına ve koşullarına karşılık, ve
recek durumda de!}ildir. Daha açık 
Ifadeyle, "biz genelgeyi geri aldı
rıncaya kadar süresiz açlık grevine 
devam edeceQlz" tOrOnden bir poli
tikası olmamıştır. Ya da "Ekim-Kasım 
direniş sOreelnde taım bir güç 
ol•ak yerimizi alacağız. Sürecin 
genel eş zamanlı ve anti-genelge 
boyutları varhQını korudugu sOrece, 
yani güç dengelerinin durumu ge
netgeyi ortadan kaldırma şansını 
koruduğu sürece eylemliliğimiz 

sürecek" biçiminde bir perspektife 
sahip olmamıştır. Öteyandan süre
cin niteliklerine uygun bir istek. 
çaba ve çalışma içinde deolmamış
lardır. Yani Bayrampaşa, siyasal 
bileşimine uygun, daha doğrusu 
iddialarına uygun davranacak yer
de, bazı siyasetler (DS gibi) sOrece 
katılımı engelleyebildi!}i oranda 
engellemiş, katıldıktan sonra ise, 
sOracin kuyruQuna taktimaktan 
başka bir Iş yapmamıştır; oysa 
"marksist-leninist"lik ve "öncülük" 
Iddiaları öyle lafta kazanılacak 

sıfati ar de!}lldir. 
Bayrampaşa eyleme katıldıktan 

sonra özgOI sorunlar ve istemleri
nin çözümü ile Nazilli ve Eskişehir 
direnişlerini baz olarak eylemin 
oda!}ınaoturtmuştur. Yani Nazilli ve 
Eskişehir eylemlerine son verilirse 
e!}er, özgOI istemler de kabul edil
mişse, kendileri de eylemlerine 
son vereceklerdir. 

Böyle bir eylem perpektifine 
sahip olmak sürecin yukarıda anlat
tığımız özellikleriyle ve bu özellikle
rin dayattıQı görev ve sorumlu
luktarla ne denli bağdaşır? Bağ
daştırmak mümkün değildir. En 
doQru perspektif, direniş sOreel ge-
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net eş zamanlı ve anti-genelge 
boyutlarını korudu!}u sürece, mev
cut gOç dengeleri ve lllşkileriylege
nelgeyl geri aldırmak şansı, varlı!}ını 
sürdOrdüğü sOrece, eylemlili!}e ö
zet Istemleryerine getirilse bile son 
vermemektl. işte direniş soracine 
katılım ve sOrdürme konusunda 
devrimci yaklaşım budur. 

Ayrıca "öncOIOk" Iddialarını tam 
bir şamata ile kimseye kaptır

mayanlara da bir çift sözümUz var: 
Dışında bir nesnel süreç var ve bu 
süreç, gOn geçtikçe genişleyen ve 
büyüyen siyasal boyutlar, kaza
nıyor. Bu eylemlilik toplumun her 
kesimini etkiliyor. Her zeminde 
tartışma konusu oluyor. Etkisi 
dünyanın çeşitli bölgelerine taşıyor. 
Öncünün görevi bu süreci uzaktan 
gözlemlemek mi olmalı? Kitlelerin 
ardından nal toplamak mı olmalı? 
Yoksa en somut olarak Marks'ın 
Paris KomOnO'ne yaptığı müdaha
leyi örnek alarak öncülüğün gerek
tirdiği politik çabayı, en yaygın, en 
kararlı ve ısrarlı bir tarzda göster
meyi mi gerektirir? 

"Bir avuç onlar " ne yaptılar? 
Önce sürecin yaygınlaşmasını en
gellemeye çalıştılar. Ardından, kit
lenin ardından nal topladılar . Daha 
kötü sonucu ise direniş sürecinin 
genel özelliQine zamansız bir anda 
son verdiler. Böylece tasfiyecilikle 
öncülük "bir avuç onlarda" idi. 

Bayrampaşa'nın özgül sorun
tan çözüldüğünde, Nazilli eylemi 
çoktan kırmıştı (Ama yeniden bir 
grup sol tutsak eyleme geçmişti). 
Eskişehir ise, 22 Kasım'da özgül 
sorunlarını çözdükten sonra eyle
me son vermiştir. Böylece bütOn 
koşullar Bayarampasa'da eylemi 
bırakmak için bir araya gelmiş ve 
olgunlaşmıştı. Bırakılabilirdi artık. 

Oysa Ekim-Kasım direniş süre
cinin genel eş zamanlı ve anti
genelge özellikleri Eskişehir'in ey
lemi bırakmasıyle ortadan kalkmış 
mıydı? Nesnel olgulara dürOst bir 
yaklaşım bu soruya olumsuz bir 
yanıt getirir. Hayır, Eskişehir'de 

eylemin sona ermesiyle birlikte 
direniş sürecinin genel özelliği 

ortadan kalkmamıştı. Mevcut gOç 
dengeleri ile genelgeyi rafa kaldır
ma olasılıQı 11e şansı henüz vardı. 
Bu biraz daha çok fedakarlık, za
man ve kararlılık gerektirse bile 
böyleydi. Kuşkusuz, Eskişehir'in o 
zaman da eyleme son vermesi o
lumsuz yönde etkileyecekti. Ama 
kesinlikle eylemlerin genel özel
liğini ortadan kaldırmaya yetme
mişti. Bu mOmkün dedeOIIdlr. Açın 
Cumhuriyet gazetesinin 22 Kasım 
tarihinden sonraki sayılanna ba
kın, gerek cezaevlerinde ve gerek
se, dışarıdaki eylemlilikte güç 
dengelerinde nitel bir değiş

menin olmadığı görülecektir. 
Nesnel durum bu olduğuna 

göre, yapılacak şey şudur: Ya 
Eskişehir'in eylemi bırakma du
rumu. kendi eylemini sonuçlandır
mada bilhane edilecek ya da, 
sOracin deQişmeyen genel ve anti
genelge boyuttan ek çaba ve karar
lılıkla geliştirilecek. Bir kez nesnel 
gelişmeleri tam bir dürüstlükle 
d9i}erlendirmek için başta istek, 
kararlılık, tutarlılık ve dava adam
lı(jının olması gerekir. Eğer başta 
isteksizsen, hatta engelleyici bir 
role soyunuyorsan, nesnel geliş

meleri ashna uygun ve tam bir 
dürüstlükledeQerlendlriptutarlı bir 
çizgi izlemek zaten olanaksızdır. 

O halde Bayrampaşa'da herşey 
olacağına varmıştır. Eskişehir eyle
minin durumu tam anlamıyla ba· 
hane yapılmıştır. 

Oysa tutarh-direnişçilik çizgi
sine sadık olanlar, Eskişehir'i ba
hane etmezlerdi. Rollerini oynama
yı sürdürürlerdi. Onun olumsuz et
kinliğini giderme yoQun çabası 

Içine girerlerdi. KararlılıQı vurgu
larlardı. Nitekim öyle yapıldı. Cey-

han'ın ve Diyarbakır'ın açıklamaları 
(ilan) devrimci direnişçiliğin ne 
olması gerektiQini dosta-düşmana 
gösterdi. Devrimci tutarlı direniş~ 

çiiiğin perspektifi, Ceyhan ve Diyar
bakır ilanlarında açıkça vurgulan
dı. Ekişehir'i bahane edip eylem
den vazgeçmek ve böylece sOracin 
sonunu hazırlamak doQru değildi. 

Eskişehir, Bayrampaşa, daha 
doQrusu Türk solunun ezici çoğun
luQu için bir bahane oldu. Zaten 
perspektiflerini öyle çizmişlerdi. 

Onlar sürecin tüm bileşenlerini 

c!eğil, tek bir bileşenini temel almış
lardı. Eskişehir'e rağmen genel
geyi geri aldırtma olasılığı hala 
var mıydı, yok muydu sorusunu 
temel almıyorlardı. Kaldı ki, anti-ge
nelge süreci genel boyutlarını ko
ruyarak sürse, Eskişehir'in yeniden 
eyleme geçme olasılığı vardı, bu 
kuvvetliydi. Ama "genelgeyi geri 
aldırtırız" biçiminde bir isteQi, i
nancı ve bu temelde bir çabası 
olmayan güçlerin olayı bizim gibi 
degeriendirmesi beklenemez. Ni
tekim Eskişehir olayından sonra. 
"bu iş buraya kadar" diye rahat
layanları da biliyoruz. Yani sanki 
onlar sürecin genel özelliğinin bir 
an önce bitmesini istiyor gibiydiler. 

Genelde şu yanlış kanı vardı: 

Koordinasyonsuzluk, siyasal belir
sizlik ve buna benzer ögeler söz 
konusu, "tamam" güzel! Peki kim 
bunları aşacak? Başka gezegenler
den birileri mi gelip koordinas
yon yokluğuna çözüm getirecek
lerdi; sürecin yönünü, hedefini iradi 
olarak betirleyip, netleştireceklerdi? 
Bu sorunlara çözüm bulacak siya
sal grupların kendileridir. Türk 
solunun ezici çoQunluQu, ne yap
mıştır? Belirsizllkierin , sürecin zaaf
larının ardına gizlenmiş ve nesnel 
olarak tasfiyeci bir rol oynamışlardır. 
Hem "öncülük", "proleter devrim
cilik" iddiasında olacaksın, hem de 
"belirsizlikler var, koordinasyon
suzluk var" diyeceksin. Ve sürece 
müdahale etme konusunda hiçbir 
şey yapmayacaksıni Yani. bol laf, 
ama iddialara uygun pratikte hiçlik 
Türk solunun müzmin hastalığıdır . 

Kaldı ki, "1 AğustosGenelgesi"nin 
gündeme geldi!}l Ağustos ayında, 
gazete ilanlarıyla "zamandaş, ey
lem, genel ve birlikte direniş" nara
larının kimler tarafından atıldı!}ını 

biliyoruz. Metris ve Çanakkale'nin 
bu anılan ilanları gazete sayfala
nnda duruyor. Peki, · iş eyleme, 
prati!}e geldiğinde niye yan 
çiziyorlar? Binbir bahane uyduru
luyor. Bayrampaşa ve Çanakka
le'nin bu süreçteki tavırları öğretici dir; 
gazete ilanıarına yansıyan naraiarıyla 
çelişen bir tutarsızlık belgesidir. 

Eskişehir açlık grevinin sona erme
sinden Oç gün sonra, (25 Kasım) Bay
rampaşa da eylemineson veriyor ... 

Bir nokta daha var: Bayram
paşa 27 Kasım mitingini bile bekle
miyar. Bu mitlogin tarihi daha 
önceden biliniyor. Neden? Çok 
aceleleri mi vardı? Hayır bu acelecilik
leri, anti-genelge odaklı direniş 

sürecine yaklaşımının ve tutarsız 

çizgilerinin doQal bir sonucudur. 
"Bir avuç olanlar" öncü rollerini 
yığınların ardında nal toplayarak 
oynuyorlardı. 

Bayrampaşa özelinde bu ka
dar çok durmamızın nedenleri var! 
Siyasal bileşimi ile Türkiye sol 
tutsaklarının ezici çoğunluğunun 

siyasal tavrını belirlemede merkezi 
bir konumu var. Bu rolünü hemen 
oynadı. Bayrampaşa'nın eylemi 
sonuçlandırmasının ardından di
ğer cezaevlerindeki sol gruplar ard
arda eylemlerini noktaladılar . An
tep, Ceyhan, Amasya, Malatya vb. 
Böylece eylem genelde ve a!}ırhkh 
olarak PKK savaş tutsaklarının 

omuzunda kaldı. Birkaç sol grup 
daha eylemi sonuna kadar getirdi. 
TiKB, TiKH, PYvb. gruplar anılma
i ıdır. Bunların sayısal durumu göz-
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önüne getirildiğinde eylemlerin 
PKK'nın omuzuna bindiQi görülür. 

Bayrampaşa, Ekim-Kas;.m dire
nişteri sürecinin genel özelliğine 

son vermede öncülük rolünü oy
nadı. Diğerleri de bu çizgide yürü
düler. Eskişehir Türk soluna eyle
min genel niteliQine son verme ba
hanesi 11ermek noktasında, döne
mecin başlangıcında etkide bulun
du denilebilir. Ancak yapılan mü
dahalelerle bu etki sınırlı tutulmaya 
çalışılmış; ne var ki, Türk sol grup
larının ezici çoğunluğunun sürece 
yaklaşımı belli olduQundan, onlar 
bu bahsneyi kullanmışlar ve eylemli
liğin genel niteliğine son vermişler. 

Bayrampaşa'nın eylemi nokta
laması genel gelişmeler açısından 
haklı ve meşru mudur? Biraz daha 
açmaktayarar var· 

Eskişehir, Diyarbakır ve Nazilli 
direni şleri, diğer cezaellierine göre 
katettikleri gün bakım ından motor 
bir konumda idi. Tüm tarafların, 

kamuoyunun dikkatleri bu ceza
evleri üzerinde idi. Nazilli eylemi 
kırmıştı. Eskişehir'de DY, DS Kur
tuluş eylemi kırmıştı; diQer gruplar 
özgül istemlerini gerçekleştirdik

ten sonra eyleme son vermişlerdi . 

Bu anlamda direniş süreci iki"mo
tor"dan yoksun kalmıştı. Ama bir 
motor tüm yükünü omuzlamıştı 

Kararlıh(jını vurgulamıştı. Diyarba
kır'dan sözediyoruz. Diyarbakır nes
nel konumunun bilinciyle daha üst 
eylem biçimleriyle direnişi takviye 
etmiş ve en önemlisi direniş süre
cinin hedeflerini çok açık ve net, 
hiçbir i kircik li tutuma yer bırakma
yacak şekilde net olarak açıklamış 
ve ilan etmişti. Ceyhan'daki arka
daşlar çok önceleri sürecin siyasal 
hedefini açıklamışlardı. Bilindiği 

gibi Ceyhan, eylemin 18. gününde 
sorunları çözüldüğü için eyleme 
son vermişti. Ancak, Urfa'dan 
oraya sOrgün gelen arkadaşlar 

genelde özgül sorunlar çözülmüş 
olmasına karşın eylemterine son 
vermeyerek süresiz sürdürecekle
rini ve yerel yetkililerin özgül sorun
ları "çözme" çabalarını geçici, 
aldatıcı bir manevra olarak deger
lendirip anti-genelge yönelimini 
vurgulayarak süreci ve devrimci 
görevleri tanımlamışlardı. Aynı 

doğrultudaki açıklama. Eskişehir 

eleştirisini de içerecek tarzda ilan 
olarak vurgulandı. Kavramak, an
lamak isteyenler için bu açıklama
lar çok şey ifade eder. Yani direniş 
politikası ve perspektifi açısından 
bir belirsizliQi. netsizliQi oldugu 
söylenemez; bu tür iddiaların ar
dına gizlenemez. 

Evet Eskişehir bırakmıştı: Ama 
sürecin nesnel boyutlarını (genelge 
anti-genelge) deQiştirmemişti. Ol
guları özetlersek: Diyarbakır 40'1a
rın eşiQine dayanmıştı; süresiz açlık 
grevi, 24 kişilik Ölüm Orucu ekibi ile 
takviye edilmişti. (Böyle bir takvi
yenin Eskişehir, Nazilli'nin yarattığı 
olumsuz etkiyi gidermek, direniş 

sürecini kuvvetlendirmak için yapıl
dığını sanıyoruz.) Çok sayıda dire
nışçinin sağlık durumu fenalaşmış
tı. her an ölümler çıkabilirdi. Diyar
bakır'da tutsak aileleri ve yurtsever 
gençlerin süresiz açlık grevi, 30'
ların eşiğine geliyordu. Bunlardan 
da fenalaşanlar çoğalıyordu. Her 
an ölü verebilirlerdi. Diyarbakır'daki 
ailelerimizin açlık grevleri karar
lılık, tutarlıhk, süreklilik vb. ögeler 
açısından muazzam bir örnektir. 
Etkisinde oldukları siyasal çizginin 
sonucudur bu. Belli bir bilinci, 
olgunlaşma düzeyini vurgular. Di
yarbakır' daki aileler kararlı-tutarlı 
eylemlilikleriyle birçok cezaevin
de ve sol gruptan üstün ve önde bir 
pratik sergilemişlerdi. Direnişin 

ardından nal toplayanlara ailele
rimizin bu tutumundan dersler 
çıkarmasını salık veriyoruz. 

Devam ediyoruz. Diyarbakır'ın 
dışındaki cezaevlerinde de eylem-
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lerin bazılan 20'1ere bazılan 30'1a
ra dayanıyordu . Antep, Adana, 
Amasya, Ceyhan, Ankara Merkez, 
Çanakkale vb. sayılabilir . Adana ve 
Ceyhan'daki arkadaşların Içinde 
fenalaşanlar giderek artıyordu . 

Kamuoyu desteOI giderek yükselen 
bir ~ri çlziyordu. GençliQin eylem
liliOi -açhk grevleri, gösteri ve 
yürOyOşleri- protesto telgrafları, 
Ilanlar vb., ailelerin çabaları, demok

ratik ve mesleki kuruıu,ıarın çalış
maları, Avrupa zemininde gelişen 
protestolar vb. GörOidOQO gibi, 
Eskişehir eylemi sona erdirmesi ne 
karşın, Ekim-Kasım direnişler sü
recinin genelleşmesi genişleyerek 
boyutlanıyor . Faşist Iktidar için 
ciddi bir siyasal sorun olma duru
munu pekişt irerek sOrdOrOyor. Nes
nel gelışmeler ve olgular bunlar. 
Öyleyse Bayrampaşa'nın salt Eski
şehir ve Nazilli'yi ternet alması bir 
polilik aymazlık olarak tanımlana
maL Sorunun kaynaOı: tutarsız, 

istikrarsız çizgilerin kendisidir. Sü
recin olumsuz zaaf ögelerinin ar
dına glzlenerek tavırlarını açıkla

maya çalışmaları pek bir şey de
ğiştirmiyor . 

Nesnel ve devrimci yaklaşım, 
sOracin tOm bileşenleri, boyutları 

ve güç dengelerinin bir bUtOn 
olarak dikkate alınmasıdır; salt tek 
başına şu veya bu bileşen! del)ll 
direnişierin en kritik anında bazı 
olumsuz ögelerin ardına gizlenip 
eylemeson vermek, böylecegenel
~tme boyutunun söneceQinl bile 
bile bunu yapmak, tasfiyecilikten 
başka bir şey del)ildir. 

SOracin nesnel boyutlarını ve 
özelliklerini doğru bir tarzda de
ğerlendirecek yerde, Ceyhan ve 
Diyarbakır'ın soracin tanımlan

masını veren ve eylemlerin hedefi
ni vurgulayan Ilanlarını dar grupçu 
spekülasyoncu yaklaşımla deQer
lendirmenin fazla bir deOeri yok
tur. PKK direnişlerının olumlu 
siyasal sonuçlarını derlerneye ve 
kendine mal etmeye çalışıyormuş! 
Diyelim ki, böyle bir şey sezildi. Bu
na karşı tavır diren işten vaz geç
mekle ml otur? Sen çizgi ne, kendi
negOveniyor musun? Mademki gO
venlyorsun sen de sürece en etkin 
tarzda mOdahale et ve çizginin 
damgasını vurmaya çalış. Deme
miz o ki, "PKK sOreel kendine 
yontuyor. Kendine mal etmeye çalı
şıyor. Diyarbakır'ı temel ahp sOrdOr
memiz, PKK'nin bu tutumuna alet 
olmaktır" vb. yollu açıklamalar 

bahanedir, apolitlkllktir ve kendi 
kendine güvensizliğin açıktan itira
fıdır . Eylemi bırakmanın gerekçe
si olamaz. 

Oysa böyle dar grupçu yakla
şımlarla eylem kırıcılıOının teorisi 
yapılacak yerde, PKK'nin niyeti ne 
olursa olsun, direniş sürecinin 
nesnel gelişmeleri değerlendirll

mali ve görevler-tavırlar ona göre 
belirlenmellydL PKK'nin niyeti ve 
eylem Içindeki ağırlıQı ne olursa 
olsun; eylem sloganları, kitlelerı 

harekete geçtren politik hedefler 
salt PKK'nin slogan ve hedeflerı 

deQil, tom tutsakları ve demok
rasi goçterlni, dahası ınsan hakları 
savunucularını ilgilendiren slogan 
ve hedeflerdlr. SUrecın başından 
sonuna kadar gerçek durum budur. 
Ei)er PKK bu süreçte kararlı ve 
Istikrarlı davranmışsa dddi
yetıe ve Içtenlikle devrimci görevte
rine sarılmışs.a, bu tOm demokrasi 
gOçlerlni sevlndlrmetldlr. 

Toparlayacak olursak; Eski~JB

hlr'ln, eylemi bu tarıvezamwıda aona 
erdirmesi, Bayrampaşa ve TOrk sol 
gruplarının ezici çoQunluQuna ba
hane oldu. Bu bahane kullanılarak, 
Türk solunun ezici ço()unıuou peş
peşe eylemlerini sona erdlrerek, 
Ekim-Kasım direnişleri sOreelnin 
genel niteiiOine son vermiş oldu
lar. 

Bu sOraçte Diyarbakır'ın konu-

m una ve eylemlilikteki rolOne kısaca 
deOinmek istiyoruz. 

SOracin başmda Diyarbakır dl
renişterin genel niteliili iyice or
taya çıktıktan sonra direnişin pers
pektifini, politikasını , çok daha açık , 

kesin ve hiçbir ikircilikiiQe yer ver
meyecek kadar net açıklayabllirdl . 

Bu noktada geciktiQi söylenebilir. 
Başta tereddütler olmuştur . Hatta 
bir ilanlan çıktı. Bu ilk ilanda (3 
Kasım tarihli) genelgenin hedef
lendiğinin açık olarak vurgulanma
ması bir eksikllktlr. ilanda yanlış 
anlarnalara gelebilecek Ifadeler de 
vardı. Oysa aynı ilanda sürecin 
yönelimi ve hedefi açıkça ve net bir 
şekilde vurgulanmalıydı. Ancak 
giderek tereddütlerio dağıldıQı ve 
daha belirgin d&Oerlendlrmelere 
ulaştığı anlaşılıyor. Diyarbakır'ın 

verd iği ikinci ilanda bu çok daha iyi 
görülüyor. Bu ilanda direniş süre
cinin yönü ve hedefi çok daha net 
otarak vurgulanıyor. 28 Kasım 

tarihli Cumhuriyet'te şöyle denill
yor: 

"1 AGustos Genelgesini kabul 
etmeyece§iz. Taleplerimizin azo 
sadece genelgenin kaldwılmuı 

deGil, kazanılmıt haklarımızia çe
liten tOm tüzük maddelerinin de
Oittlrilerek ,. ... mımıza uygun yeni 
bir tOzUGün hazırlanmHidır" (abç) 

GörüldüQü gibi hedef, genel
genin kaldırılması olarak konulu
yar; sadece genelgenin kaldırılma
sı da yeterli görülmeyerak yeni bir 
tüzüğün hazırlanması da öngörü
lüyor. 

Böylece Diyarbakır nesnel du
rumun yüklediOi motor rolOnO bi
lince çıkarmış, bu rolü , bu bilinç te
melinde pratikte oynamıştır . 

Yukarıda da özetlemeye çalış
tığımız gibi, Bayrampaşa ve onun 
ardından Türk solunun ezici ço
ğunluğu eylemi bıraktılar. Böylece 
cezaevi direnişleri genel özelliğini 
yitirdiler. Eylemler bizim (PKK sa
vaş tutsaklarınını ve bir-iki grubun 
omuzunda kaldı. Bu gUç dengele
rinin durumundaki değlşmeyl açık
ça yansıtıyor. Diğer bir deyişle, salt 
PKK savaş tutsaklarıyle genelge 
resmen geri aldırtılamazdı artık . 

Çünkü direnişin güç dengelerinde 
çok önemli değişmaler olmuştu . 

Cezaevleri aile hareketı ve onların 
etkilediği diğer çevreler, bu nokta
dan sonra sadece seyirci konu
mundaydılar . Direniş sOreelnin ge
nel ve .. zamenhl* özellikleri orta
dan kalkmıştı. Bu, genel eş zaman
hlık ve anti-gen~ge direniş soreel
nin sonun eşiğine dayandıılını da 
vurguluyor. 

Bu nesnel siyasal gelişmeler
den sonra Diyarbakır ' ın (vediğerle· 

rini n) yeni değerlendirmelere gide
rek eylemi sonuçlandırma konu
sunda, yeni bir tutum belirlemesi 
kaçınıimazdı. Mevcut güç ve siya
sal etki ilegenelgenin rafa kaldırıla
cağını beklemek akılcı ve gerçekçi 
olmazdı. Yapılacak en doğru şey, 
genelgeyi Diyarbakır zemininda 
pOskürtmek, hak ve kazanımları 

korumak temelinde bir anlaşmayla 
eyleme son vermek olmalıdır. Nite
kim öyle yapıldı. Yapılan anlaşmay
la eski haklaryeniden elde ediliyor. 
mevziler korunuyor, bu temelde 
tutsakların ve ailelerin eylemliliğine 
son veriliyor. 

Bu, Diyarbakır'ın kendi geçmi
şine , çizgisine ve hukukuna uygun 
direnişler zincirine onurlu bir halka 
daha eklenmesi anlamına geliyor. 
Yani Diyarbakır , bir kez daha 
Diyarbakırhh{iını oynuyordu! ... 

Bir-iki gün arayla diğer cezaev
leri de eylemterine son verdiler 
(özgül sorunlarını çözümleyerek). 
Ekim-Kasım direniş süreci de böy
lece noktalanmış oldu. 

Çanakkale gerçekli0i 

Çanakkale E Tipi Cezaavi'nde 
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en son yaşanan durumun, ortaya 
çıkan tavırların yeterli düzeyde 
kavranması için öncelikle bu ceza
evinin geçmiş durumunu, özgül 
koşuUarını ve yapısını iyi bilmek 
gerekir. Kısaca da olsa buna de
Qinmekte fayda görüyoruz. Bu 
bizi daha doğru sonuçlar çıkar

maya götOrOr. 
Çanakkale Cezaevi'nde ilk ge

niş katılımlı eylem olan 31 günlük 
açlık grevi dışında sözkonusu 
edilebilecek bir eylemlilik uzun bir 
sO re yaşanmamıştır. Sağ ve statü
kocu bir anlayışın etkin olduğu 

Çanakkale Cezaevi'nde geçmişten 
beri bu anlayışla birlikte farklı 

anlayış ve çıkışlar var olmuşsa da, 
genelde cezaevinde etkin konuma 
gelarneyerek etkisizleşmiştır. Tabii 
bunun çeşitll nedenleri vardır. Ko
numuzger~i bunun Ozerindefazla 
durmayıp şu anda deQinmemiz ge
reken yerlerine ktsa da olsa temas 
edip geçiyoruz. 

31 günlük açlık grevi ise tarafı
mızdan d~erlendirilmiştir. Kısa

ca, bu e)iemin ciddiyetini göıgeleyen 
eksiklik ve zaaftar yaşanmış, idereye 
eylemin aQırhğı yansıtılamamış, ka
rarsız ve taydacı bir mantıkla içine 
girilen eylem tam bir boşver

miştikle sonuçlanmış ve bu neden
le de, daha sonraki süreçte de 
cezaevinin yukarıda bahsettiğimiz 
bu özgün karakteri değişmemiş, 
siyasal alandaki kısır döngü aşıla
mamıştır . Ve bu özgün kabuk
karakter cezaevindeki yaşama her 
yönüyle damgasını vurmuş, bazı 

Iyiniyetli çıkışlar da yetersiz ve cılız 
kalmıştır. Bu dönem başlıbaşına 

anlatı lması ve ayd ıntatılmas ı gere· 
ken bir konudur. Ama biz bunu 
geçip ağırlıklı olarak Aydın sevkiyle 
beraber yaşanan süreç üzerinde 
duracağız. 

Aydın sevkiyle gelen arka
daşlar. gördükleri karşısında ken
dilerini gerçekten kabullenilemeye
cek koşullariçindebuluyorlardı. Bu 
koşullar en kaba hatlarıyla ; 

ı-idareyle ilişkiler, apolitik bir 
biçimde, siyasi tutuklular "görevli" 
kartıyle dolaşıyor. Koğuş temsil
cill!)i lşlemlyor, herkes ve her şey 
bireyselleşmiş. Sorunlar idareyle 
kişisel yakınlaşma, idarecilere ya
manma ile ''çözülüyor"; 

2-l<o\}uşlara öğretmenter ge
liyor, sayım ve ziyaret yarlerinde 
asker bulunuyor. Cezaevi yan as
keri bir görünü mda; 

3-Siyasetlerarası sağlıklı bir 
Ilişki yok. Siyasetler kendi yaşadık
lan31 gUniOkaçtıkgrevini biledeğer
tendlrmemişler ; 

4-Cezaevlerindeki şartlar Tür
kiye ve KUrdistan'daki bütün 
cezaevlerinin gerisinde. Hastane 
ve mahkemeye gidişlerde tek-tip 
dayatılıyor, giymeyeniere disiplin ce
zaları veriliyor; 

5-SaOiıkh ve tutarh bir ilişki 
biçtml tutturulamadı\}ından Idare, 
denetlminilstediOi gibi sık ıp gevşe
tebiUyor. idare Uzarinde bir yaptırım 
gücü yok. En açık örneği Aydın'dan 
gelen arkadaşların durumudur. Bir 
araya gelmeleri ısrar ve dayatma
tarla ancak mümkün oluyor. Var 
olan ve adına diyalog denen olay 
kelimenin tam anlamıyla bir mono
log& dönOşmüştOr. 

Bu koşullara gösterilen ilk tepki 
siyasetiere şunu önermek oluyor; 

1-KoOuşlar özgülünde idare 
ile görüşmeler merkezileştirilme
lidir, 

2-Koğuş temsilcilerinin idare 
lle toplu görüşmesi sağlanmalı, 

talep edilmelidir; 
3-0QretmenHJr koguşlara ahn

mamalı, sayımlardan asker çekil
meli vb. vb. Kısacası o gOnkO 
durumda sürece uzun süreli pers
pektifle; yani sırasıyla önce Içte 
belli bir yapılanma, örgütlülük sağ
lanmak isteniyor, daha sonra bu 
yapı üzerinde yasal zeminde tutarlı 

bir diyalogla sorunların çözümü 
talep edilmek isteniyor. Ve son 
olarak diyalog yollarının tıkandığı 
noktada süresiz açhk grevi öneri
liyor. Çanakkale Cezaevi'nde bulu
nan Türk sol gruplarının bu yakla
şım ve öneriye verdi\}i yanıtiara 

bakalım. Bu yanıtlardan en çarpıc ı 

olanları aşağıya aktarıyoruz . 

"Yeni bir ljrg(}tlenme yarafilmeaya 
kadar bu tür uzun vadeli ()neri/ere 
yamt vermeyi do~ru bu/muyoruz. 
Bu yeni bir 6rgütlenme yararınca ya 
kadar hiçbir şey yapılmaz şek

linde yorumlanmamalıdlf. "(11.7.88 
DS, PC, HDÖ) 

Aynı ka!}ıt parçasının altına Ise; 
"PKK'nin ljnerlslne Ilişkin yorum 
yok DK" diye, DK not dOşmOştür . 

"Böyle bir programlı müca
deleiçin~sorununun ön
celikle tartışılarak çözOmlenmesini 
gerekli görOyoruz. Bu nedenle ö
neri/ere ilişkin düşOncelerimizi da
ha sonraki siirece erteliyoruz. 
K-KO tarelfarları ... 

Di~er grupların da öneriye ver
dikleri yanıt yaklaşık aynı. En çar
pıcı olanları yukarıya aktardık . Biz 
de yorumsuz geçiyoruz. 

Siyasetlerin bu duyarsızlığı ve 
idarenin mevcut "statü "yO koruma 
isteQi karşısında özgül sorunlan 
temel alan bir süresiz açlık grevi 
önerimizi sürekli dayatmamıza rağ
men olumlu bir yanıt alamadık . Bu 
durumda elde kalan tek şey özgül 
sorunları , idare nezdinde sürekli 
gündemde tutmak ve bu grupların 
mevcut sorunlara karşı tepkilerini 
geliştirme yöntemlarini ısrarla kul
lanmak ve sonunda sonuç alınma

d ığında mevcut gücü aşsa da 
tepkiyi ciddi biçimde duyuracak, 
en azından mevcut yapıy ı zorlaya
cak bir etkide bulunmak için 8 
arkadaşla eylemi başlatmaktan 

başka yol kalmayacaktı . Ki, bu 
durumda sOrgün yenileceğ i ke
sindi. Ve bu yönde hazırlık yapı · 

lıyor . Dergileresorunlar ana başlık
larıyla yansıtılıyor, aileler ve insan 
hakları kuruluşları duyarlı kılınıyor, 

sorunlar Idare neznlnde canlı tu
tuluyor. 

Ancak burada özgül sorunlarla 
uğraşılırken cezaevlerindeki di
reniş perspektifi yeni bir boyut ve 
biçim kazanıyor . Bu "1 A!}ustos 
Genelgesl "nin gündeme getirilme
siydi. Artık , bu durumda yapılacak 
şey özgül sorunları bu perspektif 
temelinde ale a l maktı. Böylesi bir 
süreçözgOl sorunları n daçözülebi
leceQi bir halka otarak görülüyor. 
En azından artık diğer gruplan da 
harekete geçirme şan sının daha da 
artmış olduğu yorumuna varıhyor. 

Daha bu sı ralarda Çanakkale 
Cezaevi'nde birlik sorunu da tartışı
lıyordu . Bu konudak i düşüncele
rimiz anlatılıyor. Ama bu süreçte 
"birlik" tartışmalannın eylemsizli
ge bir kalkan olarak ve gerekçe 
olarak kullanıldı(lı görüldü. Aslında 
ne birilk için ciddi bir çaba, ne de 
sürece müdahale etmek için bir 
çaba vardır . Birlik ve örgütlenme 
sorunu, daha çok bir eylem ken
disini dayattığında öne çıkarıian bir 
sorun olmuştur. Kabul edilmasa de 
bugüne kadar yaşanan pratikleri 
budur. 

Bu tartışmalar sürerken Bursa 
Cezaevi'nde ton~ olayı ve daha 
sonraki saldırı gOndeme geliyor ve 
bu saldırıdan sonra 3 kişi buraya 
sOrgUn edildi. 

Bu süreçte tartışmalar, "1 AQus
tos Genefgesl"ne karşı "zamandaş" 
eylem anlayışı Ozerinde yoOunlaş
mıştır . TOm gruplar bOyle bir 
sürece katılmaya hazır olduklarını 
ve sOreçtekl yerlerini alacaklarını 
tartışmalarda ve verıten ortak ilan
larla taahhüt ediyorlardı. Hattabunu 
netleştirmek Için "Ilan verelim" 
önerisine şu cevabı veriyoruz: "Biz 
PKK olarak o //ana lmzamızı atar
kan böylesi bir sOrece katılma 
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taahhiidü anlıyoruz, vb." Zaten 
bunun böyle oldu!)u verilen Ilan
ların içeriğinden de anlaşılıyor . 

Örneğin ı Eylül 1988'de Cumhu
riyet'te şu ilan verildi . "Yeni cezaev
leri genelgesi ve tek tip elbise 
dayatma/arına karşı, miicadeleye 
hazif/andınımiz şu günlerde ... " Baş
ka ilanlarda da benzer açıklama
larda bulunuldu. 

Bu dönemde henüz hiçbir ce
zaevinde genelge odaklı, genel
geyi direkt hedefleyen bir eylem 
gündemde deQildi. Ancak sOracin 
bu yönde gelişti{ilni, bunun belirti· 
lerini görmek için kahin olmak 
gerekmezdi. Bu sıralar Bursa'dan 
sürgün gelen 3 kişi de Bursa'da 
direnişin kesinlikle özgül sorunlar
dan kaynaklandığını belirtmasina 
karşın , en azından i şkenceleri pro
testo eden bir açlık grevi öneriyo
ruz (3 günlük.) Mevcut gruplar bu
na gerek olmadığını . protesto dl
lekçeleriyle sınırlı kalmanın yeterli 
olduğunu söyleyince biz de bunda 
dayat ı cı olmuyoruz. ÇOnkü olaylar 
öyle hızla gelişiyordu k i, zaten 
Bursa, biz destek açlık grevini 
tartışırken ilk direnişini bitirmişt i. 

Bundan diger gruplar "Bizim dü
şüncelerimizi doğruladı" sonucu
nu çıkardılar. Ama çok geçmeden 
Bursa tekrar eylemlilik içine girdi. 
Sürecin anti-genelge karakterli 
direnişiere doğru gitti\}1 ilk belirle
meyle açığa çıkıyor, bunları doQru 
kavrayıp sürece katılmak art ık 

kaçınılmaz hale geliyordu. 
Bursa ve Antep'te yaşanan geliş

melerin yanısıra, Çanakkale Cezae
vi'nde de "1 Ağustos Genelgesi" 
somut olarak tek-tip elbisenin Ida
re tarafından dayatılması ile gün· 
deme geliyordu. Sürecin alacağı . 

aldığı karakterin anti-genelge ol
duğunu burada da yakalamak 
mümkündür. Idare bir hatta ic inde 
temsilcilerin, koğuşların tek -tip el· 
bise giyip giymeyeceQI konusunda 
cevaplarını vermesini istemişt i. 

Artık tek-tipin Çanakkale Cezae
vinde de böyle somut bir biçimde 
dayatılmasıyla buna karşı siyaset
lerin alması gereken tavır üzerine 
tartışmalar yoğunlaşıyor . Farklı 

biçimde de olsa herkesi Idarenin 
bu tavrına karşı belli bir tepki 
örgütlemak gerekti!)! konusunda 
hemfikirdi. Ama tapkinin biçimi ko
nusunda belirsizlik vardı. 

Siyaset temsilcilerinin toplan
tısında bu dayatmaya karşı nasıl 
tavır alınması gerektiili tartışılıyor . 

Bu sırada idare koğuşJara liste 
göndererek her kişinin ismi önüne 
" tek tip elbise giyiyorum-glymiyo
rum" diye belirlenmas ın ı Istemiş . 

Bazı siyasetler, "Bu konuda tas
sarrul hakkımiZI kuflanacaQız. Baz1 
arkadaşlaflmızı muaf tutscaQız " 

diye gör Oş belirtiyorlar. i dareye de, 
diğer gruplara da tek tip elblseye 
karşı tavırlarını net ve açık bir 
biçimde belirtiyorlar. 

idare Pazartesigünü ceza tebiiQ 
edeceğini söylemişti . Aynı gOn ST 
toplantısında "buna karşı ne yapa
biliriz" diye tartışıyorlar. Burada 
önerimiz şuydu: Daha önce (yani 1 
A!)ustos Genelgesi dayatması or
taya çıkmadan) süresiı. açlık grevi 
eyleminin özgün sorunları Için 
önermiştik . Ancak süreç Içinde 
gelişmeler farklı bir boyut kazana
rak , bizim eylem gerekçelerlmizl 
daha da olgunlaştırdı . Bu durum
da, bu düşUncemizi koruyor ve yenı 
gelişmelere paralel olarak dneri
mize "1 Ağustos Genelgesl"nl hedef
leyen bir boyut kazandırıyoruz. 

Kısacası önerimiz, "1 AOustos Ge
nelgesi"ni odak noktada hedefle
yen ve özgOI sorunları da içeren bir 
süresiz açlık grevine başlamaktı. za
manlama otarak da, idare herhangi 
bir disiplin cezası uygulamasına 

gittiği gibi, eylemi başlatmaktı . 

Burada bir antı parantezle bir 
noktayı öze111kle vurgulamak lstl-
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yoruz. Aslında dOri.lst davranıhrsa 
ve Çanakkale Cezaevi'nin özgül 
durumuna bakılırsa, "1 Ağustos 

Genelgesl"ne karşı zamandeş ey
lem sOracine katılma birçok ceza
evlerinden daha fazla Çanakkale 
Cezaevi'nde kendisini daya
tıyordu. Bunu açmaya gerek yok. 
Geçiyoruz. 

TOm gruplar ilke olarak sOrasiz 
açhk grevi eylemini kabul ettiğini 
belirtiyordu. Ancak zamanlama ko
nusunda farklılıklar vardı. Ki, bazı
ları çoğunlukla sOrasiz açlık gre
vinden yapılabilecek şeyler 

olduğunu belirtlyorlardı. Bu dOşOn
ceden hareketle, sorasiz açlık gre
vinden önce "ne yapılabilir'" tartış
masına gidildi. Sonuçta, Idare disip
lin cezası ve yaptırıma gittiğinde, 
"tepkimiz sloganla dile getirilsin" 
denildi. Biz bu önerileri çeşitlendir
rnek için de, "bir protesto açlık gre
vi yapalım" diyoruz. Sonuçta ek 
olarak "yemek boykolu yapılsın" 
denildi. Sloganlar ve yemek boyko
tu sOresi tespit edilip bu karar 
çıkarıldı. Ve toplantı böylece dağı
lıyor. 

Aradan bir saat geçmeden Dev
Sol temsilcisi, "kararın ortaya çı
kan yeni eğilimle değiştiği"ni bize 
bildiriyor. Sebebi sorulu nca, "Idare 
mektup yasa(jını kınarnaya çevir
m.iş", bu olumlu yaklaşımına karşı 
biz slogan la ve yemek boykolu lle 
tırmandırmayahm" deyince biz bu 
mantığı eleştiriyoruz ve yemek 
boykotunu belirlenen sOreye kadar 
götOrOyoruz. Daha sonra bu anla
yışları ve mantığı eleştirdiQimizde 
gayet ciddiyetsiz bir biçimde "bu
rada bu tip karar değiştirmeler 

olağan şeylerdir", denilerak olay 
geçiştiriliyor. 

Ancak gelişmeler dOşOnceleri 
doğruluyordu. ÇOnkO artık ceza
evlerineyönelik saldırılar, "1 Ağus
tos Genelgesi" kaynaklı olarak 
artıyordu. Antep ve Bursa'dan 
sonra Eskişehir de bu saldırıya 

hedef olmuştu. Bursa ikinci kez 
eyleme başlamıştı. Zamandeş ey
lem sOreelnin başladığı, yakalan
ması gereken halkanın bu olması 
gerektiği, ÇanakkaleCezaevi'nin de 
bu sOrece vakit geçirmeden katıl
masının kaçınılmaz bir görev oldu
ğu, daha önce herkesin "en son 
olarak başvurulması gereken bir 
silahtır" dediği sOrasiz açhk grevi 
eyleminin artık kaçınılmaz olduğu 
PKK tarafından belirtiliyor. 

Dışımızdaki tüm siyasetler (Par
tizan Yolu hariç) ise ısrarla, "diğer 
cezaevlerinin kendi özgUI sorunla
rını hedeflediğini, sUrecin '1 Ağus
tos Genelgesi'ne karşı zamandeş 
eylem soreci olmadığını ve bu du
rumda Çanakkale'nin bir sOrasiz 
açhk grevi eylemine girmesinin ge
reksiz olduğunu" belirtiyorlardı. 

Ancak gelişmeler öylesine 
açık ve yakıcı olarak gelişiyor

du ki, bundan kaçınılamayacağını 
görmUş olacaklar ki, daha henOz 
bizim önerimiz ortada Iken, 
DS, DK, PC, HDO ve DHB imzasıy
le yenı bir öneri yapıldı. öneri 
2 gOniOk destek açlık grevi biçi
mindeydi. Bizim öneriye Ise "za
mandaş değil,erkendlr", veya "yo
rum yok" gibi bir Iki cOmleyla cid
diyetten uzak yanıtlar verilmişti. 

Kurtuluş'un da aynı sırada benzer 
önerisi olmuş ama, diğerlerinin 

önerisini görOnce, kendi önerisini 
geri çekip ortaya surmen 4'10nOn 
önerisini destekler olmuştu. 

Bu 2 gOniOk açlık grevi ayak OstO 
karara ~önOştUrOIOp, karar bize 
getirildi. "Öneriye şu kadar siyaset 
evet, şu kadarı hayır demiş. Ço
Ounluk kararıyla çıkmıştı " denili
yordu. 

Açıktı ki, 2 gOniOk eylemin 
hiçbir mantıki dayanaoı yoktu ve 
bize geliriş biçimi de ayrı bir 
yöntemsizliktl. Yöntemi bir tarafa 
bırakırsak; bunlar bu sOraçte 2 

gOniOk bir eyleme neden gerek 
duymuşlardı? Ortada deste(ii ge
rektirecek bir gelişme kesinlikle 
yoktu. Ama daha önce, yani dire
nişler henüz yaygınlaşmamış ve Bur
sa Cezaevi daha ilk 8 günlUk açlık 
greviiçinde iken, biz onlara destek 
eylemi önermiştlk, ancak buna "di
lekçe yeterlidir" cevabı verilmişti. O 
zaman "gerek yok" dedikleri bir 
eylemi bu durumda ne mantıkla 

Onariyoriardı? Halbuki gelişmeler o 
zaman henUz farklı bir boyut ka
zanma eğilimini-ipucunu vermiyor
du. O zaman için bir destek eylemi
nin anlamı ve mantığı olabilirdi. O 
halde neden daha sonra destek ey
lemi önerdiler? Aslında öneri 
sahipleri de bunun gerekçelerini 
koyamadıkları gibi, mantıki bir 
açıklamasını da yapmıyorlardı. A
ma bizde durumlar açık ve netti. 
Kısacası tartışmalar içinde bu 
gruptar sürece oldukça samirni
yetsiz bir biçimde bakıyor ve bu sO
reci "kazasız-belasız" atlatmaya 
çabahyorlardı. 2 gOniOk bir destek
le de kendilerini vicdanen rahatla
tacak ve sOreel kendileri açısın
dan kapatacaklardı. 

Bu mantığı eleştirip sOracin 
dayattığı sOrasiz açlık grevinde 
ısrarlı olduğumuzda, çok acayip 
yaklaşımlar sergilendi. Kendilerini 
ST ilan edip masaya oturan bazı 
unsurlar bizim yaklaşımımızı, "olayı 
tırmandırma, suni sorunlar yaratıp 
gelişmeleri abartma temelinde ce
zaevtnl eyleme çekme" olarak nite
lerken, kimisi de, bir eylemlilik 
içine girildiğinde idarenin nasıl 

saidıracağı Uzerine kara tab
lolar çiziyordu. Bunu politik insan
lara yakışiırmak mOmkOn değil. Hat
ta bu durumlarda çeşitli spekOias
yonlar yapılarak, PKK'nin özel bir 
tutumunun olduğu, cezaevlerinde 
sOrekli eylem yapma anlayışında 
olduğu ve bu konuda şartları 

suni olarak zorladığı vb. vb. biçi
minde açıklamalarla içine girdik
leri tutumu gizlerneye çabalıyor
lardı. 

Bu konu Uzerine tartışmak a
macıyla bir ST'Ier toplantısı dOzen
lendi. 2 gOniOk destek eylemi 
yerine, "gelişmelerin artık sadece 
katılmayı kaçınılmaz hale getir
diOini ve soreel yakalamak gerek
tiği, bunun dışındaki tavırların o
lumsuz etki yaratacağı" belirtiliyor. 
Destek mantığı ateştirilince des
tekçiler önerllerını gerekeleriyle 
savunma yerine, "haberin dışarıya 
ulaştırıldığını ve tartışmanın yarar
sız olacağını" öne sOrOyor. Ki, birçok 
siyaset bu 2 gOniOk kararın ··nes
nel çıktığını, anlamadıQı"nı belirti
yordu. 

Ertesi gOn de toplantı devam 
etti. Bu aynı zamanda, Bursa sev
kinden bi rgUn önceyapılan toplan
tıdır. Bu toplantıda son kez 2 gOn
IOkeylemclkırieleştirimizleogOneka

dar "zamandaş eylem vb." diyen 
grupların sözlerinde ne kadar sami
rniyetsiz olduklarını, gelişmeler. kar
şısında kaçkıncı duruma dOştOkle
rlnl ve Iki gUniUk destekle kendi 
lerini rahatlatmak istediklerini belir
tiyoruz. Yine bu toplantıda 2 gUn
lükçOier kararlarını uygulayacak
lar. Pazartesi gOnO PKK olarak aynı 
gOn kendileriyle beraber ama sO
resiz eylem perspektifiyle eyleme 
başlanacaQı belirtiliyor. ÇOnkO ar
tık bu grupların "zamandaş" denilen 
olaydan ne anladığı buraya kadar ki 
tutumlarıyle anlaşılmıştı. Bu saat
ten sonra bunları daha fazla bekle
menin anlamı yoktu. 

Oysa dOŞilncemlz; açtk görOşa bir 
hafta kalmıştı. Bu noktaya kadar bir
likte hareket etmeyi ısrarla dayatmış
tık ve savunmuştuk. O zamanki du
rumuyla henUz eylemler yaygınlaş
mamış ve"~ AQustos Genelgesl"
nl hedetlediOI konusunda veriler 
netleşmemlştl. Açık görüşü bekle
mek, bu konunun netleşmeslnl de 
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gerektirecekti. Ama bu grupların 

önerimiz! b~mak ve burada ken
dileri açısından sOreel bitirmek a
macıyla 2 gOniOk eyleme girmek 
kararlarıyla, kendi programımızı 

kendileri lle birlikte uygulamaya 
sokma tartışmalarını noktalamak 
zorunda kalıyordu k. 

Biz "kendileri ile birlikte, ama 
sOrasiz olarak eyleme başlaya

cağımızı" belirti nce, 2 gOniOkçOier 
bu kararlarını yeniden tartıştılar. 

Tartışmada çoğunluk siyasetin 2 
gOniOk öneriye "evet" demediği 

ortaya çıktı. Bu ilginç bir durumdu. 
Oysa herkese, "çoğunluk kabul 
etmiş" diye 2 gOniOk karar onay
latılmıştı. Böylece bu tartışmada, 
bu işin "oidu-bitti"ye getirildiği 

anlaşılınca, öneri sahiplerinden 
olan DK, "Biz ço(junluğun evet 
dediğini blllyorduk, oysa burada 
çoğunluğun bu karardan yana 
görOş belirtmediği görOIOyor. Bu 
nedenle biz önerimizi geri çekiyo
ruz" biçiminde görOş belirtti. 
Alınan 2 gOniOk karar bunun Uze
rinetekraroylamaya sakulu nca, bu 
karar çoQunluk tarafından redde
dildi. Yani sözde çoğunluktan çık
mış bir karar, yine çoğunluk tara
fından değiştiriimiş oluyordu. Böy
lece bu cezaevinde Iki tür "çoQun
luk" ortaya çıkmış oluyordu. Bu da 
"çoğunluk" kavramının bu cezaevi 
özgOiünde kazandığı yeni bir an
lamdı. işte, dil bilimine yeni bir kat
kı! Evet çoğunluk kavramının iki 
yönO; biri, ayak ıJsto oldubitticilik; 
diğeri, kimsenin kaytaramayacağı, 
herkesin yOzyOze olduğu zemin
lerde sağlanan çoğunluk. 

Böylece DS, "Yeni Çözüm'e 
haber gönderdik. Şimdi eyleme 
gireceğimiz haberi çıkacak vb." 
diyerek 2 gOniOk "karar"ın uygulan
masını ısrarla istemesine rağmen 
bu "karar" kaldırıldı. Biz de burada 
yapılacak açık görüşO beklemeyi 
diğer cezaevlerindeki. gelişmeleri 
daha iyi kavramak açısından ve ey
lemin hazırlıkları ile diğer grupların 
katılımını sağlamak açısından daha 
doğru bularak eylem programımı
zı diQer siyasetiere tekrar sunabil
mek için zamanı sarkıttık." 

Toplantı bu biçimde biterken 
birçok siyaset 2 gO n lük örneğinden 
kararlarının deQişebilmesi örne
ğinden rahatsızlık duyduğunu ve 
bazı siyasetlerin oldu-blttlciliğine 

daha açık tanık olduğundan top
lantıda siyasetler arası ilişkilerin 

yeniden gözden geçirilmesi ve bun
dan hareketle daha sağlıklı ilişki 

biçimlerinin bir an önce saptanması 
gerektiği konusunda görOş belir
tiyordu. Yani 2 gOniOk kararla bera
ber siyasetler arası ilişkinin sağlık
sıziiğı bir kez daha ortaya çıkıyor
du. 

Bursa sevkine kadar olan geliş
meleri böyle özetlemeye çalıştık. 

Bu noktadan sonraki gelişmeleri ve 
siyasetlerin tavrını daha ayrıntılı 

açıklamaya çalışacağız. Gerçekten 
çok ilginç tavırlar sergilendl. Çanak
kale'de bulunan çoğu siyaset E
kim-Kasım direniş sOracinden kaç
ma, kayıtsız kalma gibi bir tutumla 
yetinmeyip, "vicdanen rahatlama" 
pratiğine de girince çok gOlOne ve 
ciddiyetten uzak durumlara dOş
mOşlerdi. Bu siyasetterin devrimci so
rumluluk ve ahiakla bağdaşmayan 
tutumların ı, pratiklerini tüm ayrıntı
larıyla açıQa çıkarmak durumun
dayız. Bu devrimci-direnişçi tutsak
lara karşı duyduğumuz derin so
rumlulu!}un bir ger9!)1dlr. 

Bursa sevkinden buraya gelen
lerin, sOrasiz açlık grevini hala sOr
dOrdOkleri görOidO.Biz, TiKB, TKi H 
ve Acil sOrasiz açlık grevinin sOrdi.l
rOimesi gerekti!}ini, diğer cezaev
lerindeki gelişmeleri ve kamuo
yunda kazandığı boyutları da anlat
tık. Çanakkale'nin de hemen eyle
me başlamasını önerdik. Tom ıs

rarlı çabalarımız& karşın diğer si ya-

setler (OY, DS, Kurtuluş KÖ, DK, 
DHB, HDÖ, ÇS, vd.) önerimizi red
dettiler. O aşamada tek başımıza 
eylemi sOrdOrmeyi ve böyle erken 
bir bloklaşmaya Onayak olmayı 

dOOru bulmadık. Böylece genel 
eğilimi dikkate alarak, eyleme son 
verdik. Ekim-Kasım direniş sOre
cinin henüz başıydı. özetlikleri net 
çizgileriyle belirglnleşmemişti. Anı
lan bu sürece diğer siyasetleri 
katma konusunda ikna adebilece
ğimizi varsaydık. Çoğunluk eQili
mine uymada, bu da bir etkendi. 

Olaylar hızla gelişiyordu. Ekim'in 
sonlarında Cezaevi direnişlerinin 

genel eş zamanlı ve anti-genelge 
boyutları belirginlik kazanıyordu. 

Sorun giderek daha çok demokra
tik kamuoyuna mal oluyordu. Ge
nelleşme çok açıktı; aile hareketi; 
gençli(jin tepkileri ve eylemliliği 

gOnden gOne ivme kazanıyordu. 
Ailelerimizin meclis oturma eylemi, 
bir dOzeye işaret ediyordu: Cezaevi 
sorunlarının ve direnişlerinin siya
sal gündemin lik sıralarına oturma
ya başladığını ... 

Gelinen bu noktada, Çanakkale 
Cezaevi"nin direnişsürecinin dışın
da kalmasının hiçbir haklı gerek
çesi olamazdı. Hele biz PKK savaş 
tutsaklarının sOrece kayıtsız dav
ranması mOmkOn değildi. Böyle bir 
şeyi devrimci sorumluluk ve devrim
ci ahiakımızla bağdaştıramazdık. 

Sürece başından beri Katılmayı 

istiyorduk. Bu isteQimizi, somut 
öneri vb. çabalarla pratiğe sak
ma kararhlığımız herkesçe bilini
yordu. 

Cezaevinde bulunan tom siya
setiere yeni bir eylem önerisi sun
duk. 3 Kasım 1988 tarihini taşıyan 
bu öneri, TKIB-PKK imzalarını 

taşıyordu. 

"Eylem programı", "eylem bo
yunca hareket tarzımız'" ve "eylemde 
dayatıcı olduğumuz hedefler ve 
istemler ile eylemin sonuçlandırıl
ması hakkında" ana başlıklarını 

taşıyan önerimiz eylem biçimi ola
rak sOrasiz açlık grevini öngörO
yordu. "Eylem programı" ana baş
lığı da "genel hedefler" lle '"özgOI 
istemler" alt başlıklarının ayrıntılı 

bir açılımını içerlyordu. 
3 Kasım tarihli sorasiz açlık 

grevi eylem önerimiz sürecin 
doğru bir çözOmlemesine daya
nan, doğru bir perspektif& sahipti. 
Esas olarak, genel eş zamanlı ve 
anti-genelgenesnel boyutları belir
ginlik kazanan cezaevleri direniş 
sOracine etkin, temel bir gOç 
olarak ve sonuna kadar katılımı 

öngörOyordu. SOrece Ilişkin ta
nımlama ve perspektifimiz çok açık 
ve netti. Bu konuda sunduğumuz 
öneri metninde şunları okuyoruz; 
eylemin yönelimini ve perspekti
fimizi ortaya koyuyordu: 

"Tüm cezaevlerindeki direniş
Ierin vs ailelerin eylemilili(Jinin 
genefgsye y6nefik oldu(Ju bilin
mektedir. Arada koordinasyon ek
sikli(Ji, hatta yoklu(Ju bulunsa da şu 
anda direnişierin y6nelimi genel
gedir. Hedef genelgedir. Kuşkusuz 
çtJzüm yeri de yerel makam/ar 
de(Jif, Bakanfı(Jm kendisidir. Bu 
genel gelişmeden hareketle, bizim 
eylemliii(Jimiz de tJzgül taleplerle 
birlikte genelgeyi hedel/emelidir. 
Di(Jer cezaevleriyle gerekli koordi
nasyonu sa(Jiayıp, bu hedefi ger
çekleştirmek gerekir. Oyle,.. ııe
Miflenln kaldmimaii erlemlmlzln 
tHMk noldaaı olmalidır. (abç) 

Diyeflm ki, di(Jer cezaev/eriyle 
gerekli koordinasyonu sa(J/aya
madık ve bu dtJnemde di(Jer ceza
ev/eri 6zgül sorunlarının çözümü 
ile birlikte ey/em/erine son verdi· 
/er. Bu durumda bizim yapacak 
fazla bir şeyimiz olamaz. 6zgül 
taleplerimizin kabulü eylemi so
nuçlandırmak Için yeterlidir." 

"Ne var ki, (jncelikle geneigeyl 
'*ald1rmay1 hedel/emesl ve bu te-

Sayfa 23) 

me/de di(Jer direnişfar/e gerekli 
koordinasyonu ve eylem birlikteli
gini saQiama yoluna gitme/i ve bu 
konuda tüm olanaklarımızı sefer
ber etmeliyiz. 

( .. .) 
"Toparlarsak, direnişlerde bir 

genell .. me (abç) vardır, ama bir 
koordinasyon ve merkezlleşma 

eksikliği de vardır; hatta hiçyok gibi. 
ama bu eksiklik aşılabilir, denen
mali en azından, bu konuda şan
sımız var. Bu olanağı sonuna kadar 
kullanıp esas hedef genelgeyl kal
dırmak öncelikle dütUnOimeli ve 
eylemi 10nuçlandırmayı bu baGı
lamda ele almalıyız. (abç.) Pratik 
gelişmeler ve güç dengeleri ön gör
dOğUmUz biçimde gelişirse, genel 
hedefler bölOmUnde sayıian ıstem
lerden hangisinin kabulü ve reddi 
öngörOiecek, süreç içinde belirle
necektır. Genel hedeflerden bazı
larının eylemdeelde edilip edileme
yeceği, bunlar için eylemi sürdürUp 
sOrdOrmemek mi gerektiği, soreç 
içindeki oluşum ve dengelere göre 
değerlendirilecektir. özellikle dik
kate alınması gereken faktörler 
olarak, cezaevi kitlesinin eylemi 
sürdUrme goç ve dinamiği, diğer 
cezaevlerinin eylemlilik durumu, 
sorunun kamuoyunda kazanacağı 
boyutlar belirleyici olacaktır. Ama 
genel yaklaşım olarak genelgenin 
kaldırılması, yeni tüzüğOn yapıl

ması TTE'nin kaldırılması, cezaev
leri arasında mektuplaşmanın ser
best bırakılması vb. istemlerde 
dayatıcı davranmak durumunda 
kalırız. Tabii en son sözü eylem 
süreci Içinde gelişmelere bakarak 
söyleyeceğiz." (3 Kasım tarihli 
TKiB-PKK imzalı eylem önerisin
den)! 

GörüldüQü gibi, sOrece ve bu 
konudaki görev ve sorumluluklara 
ilişkin kafamız oldukça açık ve net, 
yani nesnel gelişmeler, olgular 
öznel plandaki eksiklikler ve zaaf
lar tam bir nesnellik ve dürüst
lOkle tanımlanıyor. Sürece katılım 
sorunu, öznel zaafların ardına 

gizlenerek savsaklanmıyor; diğer 
bir deyişle öznel zaaflar (kordinas
yonsuzluk, direnişler arasındaki 

merkezileşma yokluğu vb.) abartı
larak sürece katılmama, dahası 

kaçkınlık teorisi yaptmıyordu. Tam 
tersine tOm olası gelişmelere göre 
çok boyutlu bir perspektif sunulu
yordu. Kaldı ki önemli bir nokta daha 
var; diğer cezaevleri şiddetli bir 
genelge saldırısına maruz kaldılar; 
haklarını kazanımlarını yitirdiler; 
mevzilerinden sökUidOier. BUtOn 
bu şiddetli dayatmalar sonucu, 
süresiz açlık grevi silahıni ateşle
diler. Bu d~ru ve birolgudurÇanak
kale'de. Bursa, Eskişehir vb. alan
larda olduğu gibi, çok açık, çok 
şiddetli ve özel bir genelge operas
yonu yapılmadı. Bu da doğru. An
cak, bu Çanakkale'nin haklar, 
kazanımlar, ilişkiler bakımından 

çok Ileri olduğu anlamına gelmez. 
Yine bu genelgenin Çanakkale'de 
uygulanmadığı anlamına gelmez. 
Evet, haklar, kazanımlar ve en 
önemlisi, direniş geleneği ve ciddi
yet bakımından Çanakkale, en geri 
ve kötO cezaevlerinin başında gelir. 
Sunduğumuz önerinin özgül iatem
ler böiOmOne bakıldığında bu çok 
açık olarak görOIOr. En belirgin 
kötOIOk hala yarı-askeri bir cezaevi 
niteliğinde oluşudur. Sayımlarda, 

görOş yerinde asker bulunuyor, 
mektuplar asker tarafından kontrol 
ediliyor, savcının verdiği görOşme 
iznini asker uygulatmayabiliyor ve 
benzer birdizi sorun! Diğercezaev
lerinde çoktan sorun olmaktan 
çıkmış bir dizi sorun ... 

Bu özgOI sorunların ÇÖzOmUn
de diyalog, yasal girişimler sonuç
suz kaldığı gibi, idarenin elinde 
oyalama, savsaklama aracına dö
nOşmOştOr. 

Ama diğer siyasetler, anlaşılan 
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bu özgül sorunlar. ve gerilıkten de 
h8f'hangi bir rahatsızlık ctuymuyor
ıardı . Fırsatçı yaklaşıma sa
hip olanlar bile Ekim-Kasım süre
cinden yararlanmayı düşünürdü . 

Aynı eylemsizlik, sorumsuzluk , 
boşvermişlik onların ruhuna ışte

mişti. Günlük yaşammda her gün 
kendini dayatan sorun larını çöz
meyi düşünmeyen birilerinin gene
le ilişkin (ki bu kendilerini do!)ru
dan ilgilendiriyor) devrimci sorum
luluk duymaları beklenemez. Bu 
durum ne ile açıklan malıdır? Buna 
yeniden değineceğiz . 

Diğer siyasetlerin 3 Kasım tarih
li önerımize verdikleri yazılı cevap
lara baktıQımızda Türk solunun 
hazin tablosu ı um çizgileri ve çıplak
lıQıyla ortaya çıkacaktır. 

DS, MLSPB, THKPtC, HDO. 
Otonom, TKP(B). TKPtMLHareke
tı adh gruplar önerimize ortak 
cevap verdiler . Cevaptannın 10· 
münü olduğu gibi aşaQıya alıyoruz . 

alıyoruz . 

"Atkadaşlar. şu anda birçok ce
zaevinde sürmek re olan açlılf. grevi 
eylemleri, kendi özgül sorunlarm
dan kaynaklanmaktadır . Buradaki 
kendi özgül sorunlarım/lı bir sıJresiz 
açlik gtevi eylemini gersktirecek 
nitelikte görmiJyoruz. Bu nedenle 

PKK ve TKI B 'nin siJresiz açlık grevi 
onerisine katılmıyoruz. OS, 
MLSPB, THKP/C, HDÖ, Otonom. 
TKP(B), TKP-ML Hareketi" 

Anılan bu hareketlerin yazdıQı 
bu cevabın altına (aynı kağıda) DY 
şu notu düşüyor . Onerimıze karşı 
verdikleri cevap oluyor . "Arka
daşlar, PKK ve TKiB'Ii arka
daşiaiin süresiz açlık grevi önerisı
niolumlamıyor, uygun görmüyoruz 
OY" Bir baska cevao daha akla · 
ratım, olduğu g ibi: "Arka
daşlar, TKiB ve PKK'ninortak öneri
lerini bu aşamada gereksiz bulu
yoruz. KÖ " (yani Kurtuluş ÖrgUtU) 

Geriye kalan siyasetterin öneri
mize dışkin görüşlerın i sunmayı 

tamamlamadan önce: bır noktanın 
altını çizmek istiyoruz. 

GörüldUğü gibi gelen cevaplar 
ciddiyenen, siyasal olgu ve agırlık 

tan yoksun. sığ. hafif niteliklere 
sahip: oysa biz ciddi bir süreç 
tartışıyoruz . Faşist rej im için ciddi 
boyutlar kazanan. devrimci tutsak 
Iann yaşamlarını, bedenlerıni orta
ya koyduğu d i renişler si.Jrecinı 

tartışıyoruz . Buna katılmak , dev
rimci tutsak olmanın vazgeçılmaz 
bir gereğ i olduğundan , bir eylem 
perspektifi sunuyoruz. Sıradan a
naların bedenlerini bir çıra gibi 
yakmaya karar verdığı ciddi bir 
süreci ıartışıyoruz . Veri~n cevap
lar ise böyle hafif ve cıddiyenen. 
samimiyenen uzak olabiliyor . Evet. 
bu cevaplar bir ölçüdür . Sorumlu 
direnişçiliğe, devrimci tutarlı dıre
nişçili{le ne kadar yabancı ve uzak 
olduklarının pratik bir gösterge
sidir . Bu ciddiyetsiz ve sorumsuz 
cevapların içeriğine sonradan ye
niden değinece{liz . Süresiz açlık 

grevi önerimize geıen cevapları ol · 
d uğu gibi aktarmayı sürdürüyoruz. 

"BugiJn süresiz açlık grevinde 
bulunan cezaevleri esas itibarıyla 
·gene/ge ' de!}il. özgüllerindeki so
runları çözmeye yone/ık bir eylem
lilik içinde bulunmaktadlflar. 

Aynca her birinin başlama 

nedenlerinin, programlannın lark lı 
oluşu 1 Agustos sonrası ortak 

- anlayış temelinde verdigirniz ilan , 
yanıs11a diQet cezaevletinin ds ver
dikleri ilanlardaki anlayışlardan 

farklı bir biçimienişte bugünkü 
eylemler yürümektedir. 

Bu da sorunlafinı çözen ceza
evlerinin doQal olarak süresiz açlık 
grevine son vermesi oldugu ve 
olacagmdan önerilen genelgeys, 
hedefli program, ·zamandaş' ey
lemlilik çerçevesine otutmadı!1ı 

gibi, mevcut kendiliQinden akışı 

içinde kaçınılmaz olarak eylem 

kendi sımrla11mızda oluşa rak , ama
cımtza hizmet etmeyeceginden 
günün samurunda siJresiz açlık 

grevini gereksiz ve yan/tş götüyo
ruz. ÇS (Çayan Sempatizan/an)· 
TOY (Türkiye Devriminin Yolu} 5 
Kasım 1988" 

Kurtuluş 'un yanıtı da şöyle : 

"Arkadaşlar. 

Cezaevlerindeki hakiarımiZI 

gaspetmek ve yeni baskı tedbirleri 
uygulamak üzere siyasi iktidarca 
gUndeme gelitilen "1 AQustos Ge· 
ne/gesi"ne karşı tüm cezaevlerinde 
ortak ve zamandaş olan eylemlar 
dizisinden yanayız (içinde açlık 

grevi de olmak üzete). Bugün 
cezaevlerinin bazılarmda olan geliş

me/Bil. ve süresiz açlık grevierini 
özgül durumlardan do{jan eylemli· 
likler olarak değerlendirmek dogru 
görülmektedir. Bu nedenle, şu an
daki koşullarda gündsme getirilen 
süresiz açl1k gtevi önerisini erken 
buluyoruz. Kurtuluş, 6 Kasım 

1988" 
Son olarak TKP/ Ml ve TDKP'· 

nin o rtak yanıtlarını olduğu gıb ı, 

sunalım 

"Arkadaşlar, cezaevlerindaki 
eylemli/ik sürecinin özgül sorun 
lalindan kaynaklandıOı. zaman· 

daşlık momentinin şimdilik kaçml
dıgı, süregiden aylam/erin ne 
zaman bitece{Ji konusunda varolan 
belirsizlik ve edindigirniz veriler 
sonucu koordinasyonun yeterli 
olmayış1 Çanakkale Cszaevi'nde 
kendi özgü/ündeki sorunlafinm 
süresiz açlık grevini gerekli kJ/ma 
masıdJr. Ve yaşadı{jımız süreçte 
de genelge önemli yaralar alma
smdan hareketle, Çanakkale açı

smdan her ne sebeple yapılacak 
olursa olsun, bir siıresiz açlık grevi 
gerekli vs zorunlu olmahtan çıkmış 
görüyoruz. TKP/ ML-TDKP, 7. 11 .· 
1988" 

Biliyoruz: önerimize verilen ya. 
nıtların tümünü olduğu gibi aktarmak 
sıkıcı oldu. Ama bir bakıma gerek 
liydi bu. Ekim-Kasım direnişlerı 

sürecine nasıl baktıkları , değerıen 

dirdik le rı ve sorumluluklarını nasıl 
saptadıkları, konusunda, böyle bir 
nesnel ve toplu ak tarım zorunluydu . 

Veri len cevaplardan anlaşıla

cağı uzere. direniş süreci tam bir 
sorumluluk ne nesneilikle çözüm
lanecek yerde. önce sürecin dışın
da kalma tavrı tam bir inatla be· 
nımseniyordu . Sürecin zaafları tam 
bır çarpıtma ve tek boyutlulukla 
gerekçe olarak kullanılıyordu . Bu yak· 
laşımlarında . siyasal bil inçten ve 
öngörüden yoksunluk . çözlımlema 
yeteneQinde olmama gibi etkenler 
belirleyici deQildir. Çünkü, sürecı 
çözı.Jmlemek, tanımlamak ve bun 
lar ı şıQında görev ve sorumlulukları 
belirlemek, çok bUyük bir bılinç ve 
öngörü gerektirmiyordu. En sıra· 

dan insanlar bile cezaevlerinde 
kabaran ve gün geçtikçe yaygınla
şan eylemliliğin nesnel olarak anti· 
genelge eş zamanlı ve genel nitoli· 
ğini kavramış durumdaydılar. Açınız, 

Cumhuriyet gazetesinin konuyla 
ilgili ilaniarına bakınız! Görüle
cektir ki, bu sıradan insanların 

siyasal ufukları , tahlil güçleri "bi· 
zim sınıf öncüleri"nden çok daha a
çık ve güçlüdür. Bu sıradan insanıa
rın tepkilerin in , eylemlerın i n , çaba· 
lannın yönü açıktı , hedef belliydi: 
" 1 Ağustos Genelgesi." 

Demek ki, Çanakkale'de andı 

ğımız siyasal grupların tavrı belir
sizlikle, öngürüsüzlükle, sürec ı 

kavramama ile açıklanamaz . On
lar, ne olursa olsun kim ne kadar 
çırpınırsa çırpınsın sürecin dışında 
kalmak i stiyorlardı. Bu noktada 
kararlıydılar. Bu çok açık! 

Dikkat edilirse. tümünün öneri
mizi (sürece süresiz açlık grevi 
biçiminde katılma) reddetmesinin 
gerekçesi aynı kalemden çıkmış 
gibi. Bu şaşırtıcı değildir . Çünkü 
bilinen tavırlarını gerekçelendir-
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meda, sürecın varolan zaaflarını 

abartacaklardı . Nesnel gelişmaleri 
çarpıtarak belli siyasal sonuelara 
varacakları . Ama süreç, güniOk 
gel işmelere her yeni boyut , 
onları yalanlıyor . kalalarma bır bal
yoz gibi iniyordu. 

Kurtuluş , OS, OY, MLSPB. 
THKP/ C, HOO, TKP(B), TKPtML 
Harekeri. KO. ÇS, TYD. TKPML, 
TDKP vb . grupların sürece ilişkin 
değerlendirmeleri ve süresiz açlık 
grevi önerimizi reddediş gerekçe. 
leri. şu ana başlıklar altında top-
lanabilir . 

ı -Cezaevinde gelişmekte olan 
direnişler özgül sorunlardan kay
naklanmaktadır. dolayısıyla özgül 
istemler odaklıdır. 

2-Süregıden diren i şler genel 
zamandaş ve anti-genelge özel 
liklerine sahip değild i rler . 

3-Çanakkale özgül sorunları 

ıçın bir süresiz açlık grev ı gerekli ve 
zorunlu deQildir. 

4- BUtUn bu n la rın bır sonucu 
olarak Çanakka ıe·de b ir si.Jresiz 
açlık grevine başlamak yersiz ve 
gereksizdır . 

Evet. eylemden kaçma ıeor i le· 

r i nın ana çızgılerı bun lardır. Ne 
kadar öznel, tek boyutlu ve ger
çokliğin çarpıtılmasına dayandı

rıldıQına biraz daha yakından ba
kalım . 

Çaıışmamızın birinci böllımün
de Ekim · Kasım d i renişler süre
ci nin genel bir tan ım lamasın ı 

yapmıştık: si.ırecin ana özellik lerini 
vurgulamıştık . 

Çanakkale'dek i grupların ilk 
savı. dırenişlerin özgül ıstemler 

odaklı olu şudur. Bu gerçek lığın bi
çimle ılgilı bir boyutudur; ll.imU ve 
özü değı ldir . Ekim- Kasım di reniş

ler in ın daha önceki cezaevı diren i ş

ler ınden çok ıemellıayncalıkla rı var 
Bu. öz. yön ve boyuttarla ilgil ı bır 

ayrıcalıktır . 

Bilindiği gıbı daha önceki dire
nişler , temelde varolan sorunlara. ya 
da yenı dayatılan yaptırırnlara ve 
hak gasplarına karşı gelişiyordu . 

Saldırı ve hak gaspları. esasta özel 
alanın dışına taşmadığı için , genel 
bir nitelik, kazanmıyordu. özgü l 
niteliği belirleyici oluyordu. Ondan 
dotayıdır ki. geliştiğı cezaevin in 
adıyla anılıyordu : " Eskişehir dire
nişi" veya " Diyarbakır direnişi" gibi. 
Bu örneklerde özgül yön belirley i c ı 

olmakla birlıkte. genel bir yan ı da 
vardı. Ama bu ikincil ve daha 
dalayl ı biçimlerde kendim d ı şa 

vuruyordu. Şu ya da bu cezae
vında gelişen dırenış. kuşkusuz 

dığer cezaevlerini de i lgilendı

riyordu. Ancak bu ilgi. Ekim-Kasım 
sUrecindeolduğug ı bi. açık , kesin ve 
dolaysız değildir. Bunun bir sonu
cu olarak. özgül direnişiere karşı 
sorumluluklar. ve daha çok destek 
(Uç -beş günlük) eylemleri biçimin
de somutıanıyordu. Ornegin; bir 
Diyarbakır Şubat Direnişi genel 
talepleri hedeflemasine karşın. tüm 
cezaevlerini kapsamadı. Özgül bir 
direnişti : ama ulusal boyutlu bir di
renişti . DiQer cezaevlerinin bu di 
renışe karşı tavırları "destek" ey
lemleri bıç i minde somutlandı 

Ekim-Kasım direniş süreci, 
geçmişteki cezaevleri d irenişleri 

gibi. "özgUI direniş" kategorisinde 
tanımlanabilir mi? 

Ek i m-Kasım dıran ı şler süreci, 
madem ki özel talepli direnişler 

olarak tanımlanıyor , buna Eskişe
hır.Dıyarbakır ya da şu veya bu 
cezaevi direnış i adını koyabilir miyiz? 

Bırakalım teorik-siyasal tanım 

lamaları halkın ifadesi çok açık

tır . 

Genelgeyi hedefleyen 
cezaevi direnişleri 

Yazımızın birinci bölümünde 
vurguladı~ımız gibi, direnişler, 

başta özgül biçimler kazansa da. 

genel nitelikli ve anti-genelge 
yönelimlidir. Nesnel olgutar orta 
dadır . Cezaevlerinın ezici bı r bö
hJmü süresiz açlık grev ı ne başla

mış, aileler. gençler . demokratık . 

kuruluslar , meslek örgullerı vb. 
genelgaye yönelık protestolarını 

yükseltiyorlar. Anatar kendilerini ate-
şe vererek protestolarını en yelkın 
ve üs!Un bıçimde dillendıriyorlar 
Bütün bu nesnel gel i şi'neler ve oı 

gulara karşın , ·· Ek ım - Kasım süre
ci özgül diren i şlerdir" denilsin 
Nesnel gerçekli~in öznel niyetiere 
göre çarpıtılması ve zor lama 
yorumlara tabi tutulması. ancak 
böyle olur . Anlaşılan. arkadaşlar 
kendilerini daha öneekı özel dire. 
nişlere göre şartlandırm ı şlar . Sü
reci, bu şartlanmışlığın kalıplarına 

uyduracaklardır k ı. eylemden ka 
ç ı ş tavrı . teorık gerçekiere kavuş
muş olabıl s ın . 

Sıyasellerin yanıUarında dile 
geti rı lan diğer bır ıddıa . eylemle rı n 
.. zamanda$ ol madığı" b ıç ı mınde

d ir 
Bu iddia ayakla rı yere basma

yan. nesnel gerçeklerı ve olguları 
yansıtmayan . öznel ve kaçkıncı 

tavırları hakl ı göstermeda kullanı
lan tutarsız bır iddiadır. 

Zamandaşlıktan neyı anlıyoruz? 

Bizimle diğer siyasetler ara
sında bu konuda temell i görüş 

farklılıkları var . Onlar ·•zaman
daşlık "tan önce hazırlıkları yapıl

mış, gerekli polilık örgütsel vb . 
çalışmaları sonuçıandırılmış. mer
kezıleşma ve koordinasyon öge
lerı son şeklinı almış. bır genel 
eylemlili~in merkozı . bır işaretle 

tüm cezaevlerinde anında ve bır
den başlaması olayını anlıyorlar 
Bu, açık idealize ed ı lmiş bır 

"zamandaşhk "t ı r . Oysa siyasal 
gelışmeler ve olaylar h ıç de kaQı t 

uzarinde çizılan planlara göre geliş
miyar . Kend ı nesnel gelişme ya
salarına göre yol al ı yor. Bu arka
daşlar . cezaevleri arasında onee
den genel bir eylem için koord ı 

nasyon programı . merkezileşma 

sağlanamadığı gerçeğ inden hare 
ketle, Ekim - Kasım direnişlerine 

··zamandaş değildir" diyorlar . 
Oysa. nesnel boyutlarına ba

kıldığında direnişların "zaman
daş"lığı, eşzamanlılığı kendi l ıQın 

den anlaşılır . Öznel koşullardakı 
ve ögelerdek i yeıersizl i kler . si.ıre

cın bu boyutuna yok demiyor. Dik
kat editırse . bız önerimızde si.Jrecın 

nesnel boyut ların ı ve öge lerını 

vurguluyor ve bundan ı radı görev 
ve sorumluluk la rım ı zı saptıyo

ruz ... 
Bır daha belı rtelım . merkezı bır 

kararta ayn ı anda ve bırden tUm 
cezaevleri dırenışlere geçmedi
ler dıye . "zamandaş değildır " so
nucunu çıkarmak. öznel bır yakla
ş ı mdır . Genelge saldırısı , eş za
manda birçok cezaevinde daya
tılmış, buna karşılık çok sayıda 

cezaevi eş zamanda dırenişe 

geçmiştir . Bu nesnel bir olgu . Dire
nişler ayn ı zaman dilimıne denk 
gelıyorlar. Bu d irenişierin örgüt
lenme, politika. vb . öznel ögeler 
bakımından eski eksiklikleri ve 
zaaflan olması gerçeğı. direnışle

rin nesnel zamandaşlıOın ı ortadan 
kaldırmıyor . Ayn ı zaman diliminde, 
aynı politıkaya karşı başıayan dire
n ı şler demeti açık ki, zamandaştır
lar ve zamanhdırlar . Bu noktada, 
devrımci görev nesnel zaman
daşlığa cevap verecek iradi çaba· 
lar ve müdahaleleri yerinde ve zama
nında yapabilmektir. Yoksa öznel 
koşullar önceden yaratılmış deyip, 
bu olgusuzluğun ardına gizlen 
mek, bunu direniş dışında kal
manın gerekçesı yapmak. devrim
ci anlayış değildir . Sorumluluktan 
kesin kaçışı ifade eder . 

Yakalanması gereken diğer bir 
nokta da şudur : 

Nesnel olarak eş zamanlı, ge-

Sayfa 24 

nel ve anti -genelge özellık li dıreniş 
sür8ci içinde varolan öznel zaafla · 
rın aşılması şansı var mıdır , yok 
mudur? Bizim önerimlzde, bu 
sorunun cevabı nettir . Evet, "şansı 
vardır" d lyorduk. Diğer siyasetler 
böyle b ı r soru sorma gerağ ı nı bile 
duymuyorlardı . Onlar kestirme. 
den sonuca varıyorlardı. D i ren iş. 

ler anti- genelge ve zamandas 
özellıkl i degildir . özgül bir nitelığe 
sahiptir. Öyleyse tavır uzaktan 
seyretmek ya da bir destek ver -
rnektir 

GörUlUyor ki , ciddi olmayan ya 
nıtlardan hiç de nesnel , doğru, i· 
nandırıcı gerekçeler ilen sürmı.J. 

yorlar. politik tutumların ı açıkla-

yamıyorlar 

Ekim-Kasım diran ışler sUracı 

ne katıl ı mın Çanakkale Cezaevı 

acısından b ıç ım ı. nı ıeııg ı ve cerçe
vesı ne olmalıydı'? 

Genelgenın burada Eskışeh ı r. 

Nazilli , Ceyhan. Dıyarbakır vb 
cezaevlerinde olduğu gıb ı. tUm 
şıddet araçlarıyla dayatılmadığı 

doğrudur . Ama bu genelgenin 
uygulanmadığı . cezaev ının özgi.ıl 

sorun larının olmadıQı anlamına 

gelmez. Kaldı ki. Çanakkale Ceza
evi'nde hiç de Onemsız sorunlar 
yok degiı. Kısaca göz atalım . Bır 

kez yarı-askarı cezaevi durumun· 
daydı. (Askerler. aramalara, sayı 

ma. gOrUş yerlerine gidiyorlar 
mektuplar onların kontrolünden 
geçıyor .) Radyo. ıeyp . görüş . tek 
tip elbıse (ceket. pantolon) alı 

m ı nda vb . tutuklu ıemsılcılığı ve 
daha bır dizi sorun .. (B ız bu sorun 
l arı önerımızde 26 kalemde topla 
dık) Soruna salt cezaevi ôzgulü 
baglamı nda yaklaşılsa bıle, kon 
jöklürel koşulla rın elverışlı liğ ı de 
göz önüne alınırsa bır si.ıres ı z açlık 

grevı gerekl i hğı ortaya çık ıyor 

Yan ı dıQer sıyasetlenn . "özguı 

sorunlar bir si.Jresız aç lık grevı 

gerektirmiyor" savları da doğru 

ve tutarlı değıldir 

Bır yanlış anlamayı önleyelım 

hemen : Bızım önerımız temelde 
özgül sorun ve ısıemierden yola 
çıkan bır süresız açlık grevı ıçor· 

mıyordu. Düşündüğümüz süresız 

açlık grevı. temelde antı.genelge 
odaklıydı. Ve Ekım-Kasım sure
cıne etkin . temel bır güç olarak ve 
sonuna kadar katılmaktı. Devrımcı 
sorumluluğumuzun kaçını lmaz . 

vazgeçılmaz bır geregı sayıyordu k 

bunu. Esas olarak genel sürece bu 
anlamda katılmayı zorunlu görü
yorduk . Ama, buna bağ lı olarak 
özgul sorunlarım ızı da bu sUreçte 
çözmeyı gerek lı görüyorduk. Yanı 
özel ı genele tabi k ı lan bır anlayış 

Onerımız ı n esasın ı oluşturuyordu . 

Kısacası her cezaevinı , bu arada 
Çanakk ale'yı de sürecin temel bır 
gi.Jcü, etkin bir şekilde .ve sonuna 
kadar süren bir katılımın zorunlu 
bır bıleşeni olarak görüyorduk . Bu 
görüş politik tutumumuzu koşul· 
land ı rıyordu 

Önerimiz 3 Kasım tarihl iydi . 7 
Kasım'da da eyleme geçmeyi vurgu
lamıştık . Ancak , cevaplar ve tartış 

malar o tarihe kadar bir sonuca 
ulaşamadığı için, 7 Kasım'da pra 
tiQe geçme olanağı olmadı. 

Yazılı yan ı tları aldıktan sonra 
sözlü t art ı şmalar da başladı . Bu 
arada olaylar başdöndürücü bır 

hızla gelişiyordu. Antep. Malatya. 
eyleme başlıyor . Ceyhan yeniden 
eyleme geçiyor . Cezaevleri açısın 

dan genelleş me çok belırgın . süre
cin dışında kalan cezaevı hemen 
hemen yok . Çanakkale dışında 

tabii. Dış kamuoyunda Onemli ge
lişmeler oluyor . Istanbul'da bir 
ananın kendini yakma girişimi (8 
Kasım sürece muazzam bir ivme 
kazandırıyor. Kısacası cezaevleri 
sorunu ve direnişler siyasal gıJn. 
demin önemli maddesi durumuna 
gelmiş; salt cezaevi sorunu olmak
tan çıkmış, anti -faşist mücadelenın 
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önemli bir gösterqesi nitell{llni 
kazanmıştı. Gün geçtikçe ivme ka
zanan demokrasi güçlerini çeşitli 

eylem biçimieriyle harekete geçi
ren Ekim-Kasım direniş sOreel bir 
sOrasiz açlık grevi düşünen bizle
rin dışındaki grupları da etkilerne
den edemiyordu. Ancak onları 

sa!)lıkh. doğru çözümlere ve dire
ntşçi görevlere götUrmeye yetmi
yordu . Bir noktada öyle ya da böyle 
sürece katılmayı düşünüyorlardı, 

ama bu katılım sürecin emrettiQi bir 
katılım del} ll, vicdanları rahatlatma 
niteliQinde olacaktır. Direniş süre
cinin hızla boyut kazanması karşı
sında Kurtuluş 7 gUnlük destek 
açlık grevini önerdi. 

Direniş sürecinin hızla boyut 
kazanması karşısında Kurtuluş 7 
güntük destek açlık grevini öner
di. 

Bize göre böyle boyutlu ve 
nitelikli bir sUrece destekel ko
numda katılmanın mantıQı yok
tu . ÇUnkü olayların (genelge 
saldırısının ve buna yönelik geli
şen direnişlerini çok uzağında 

değildik . Ayırımında olalım ya da 
olmayalım, tam orta yerindeydik . 
Tüm diğer cezaeviert gibi sorun, 
bu nesnelliğe denk düşen pratik 
tavır koymaydı. Destek eylemte
rinin şöyle bir anlamı olabilir : 
Diyelim gelişen olay ve direniş 

bizi doQrudan ilgilendirmez. bu 
olayın veya direnişin temel gUcO 
konumunda değiliz. Dışımızda 

gelişen bu nitelikli eylemiere etki 
gücü sınırlı olan desteKler de 
bulabilirlz. Ancak, Ekim-Kasım 

süreci teorik olarak her cezaevini 
eşit derecede ilgilendirir; doğru
dan bir ilgidir bu. Pratikte de aynı 
nitelikte ve kararlılıkla bir eylem
liliği dayatıyordu. O halde esasta 
diğer cezaevleri gibi bizim de 
sorunumuz olan , omuzlarımıza 

eşit aQırlıkta bir yük bindiren bu 
süreçte konumumuz destekçilik 
bıç i minde olamaz. Katılımımız 

temel bir gOç, sonuna kadar ve en 
etkin bir biçimde olmak zorun
daydı . 

Devrimci görev bu iken neden 
destek açlık grevleri öneriliyor? 
Devrimci sorumluluktan kay
naklandığını sanmıyoruz. ÇOnkü 
devrimci sorumluluk etkin ve 
sonuna kadar gidecek bir katılımı 
dayatıyordu . Destek açlık grevi 
önerllerinin ve pratiklerin in tek 
bir mantığı ve açıklaması vardır : 

Vicdanı rahatlatma, siyasal an
lamda da görüntüyü kurtarmal 

Destek eylemlerinin şu man
tığı da var! Kamuoyunun oluşu

muna yardımcı olmak, dikkatleri 
sözkonusu olay üzerinde y~un
laştırmak gibi. Gelinen noktada 
Çanakkale'nin 3 günlük açlık gre
vinin böyle bir işlev göremeye
cegı de açık, zaten dikkatleri 
çekmek diye bir sorun da kal
mamış. Direnişler çok büyük 
boyutlar kazanmıştı. Bu anlamda 
3 günlük açlık grevinin pratik
siyasal bir etkisi olmayacaktı. 

Kurtuluş'un 7 günlük açlık 

grevi önerisi bile "çoğunluk" ta
rafından onay görmedi. iş 2-3 
gOnlük destek açlık grevi ile 
kurtarıldı. 

ilginçtir, "geçici işlerlik" de
nen yapıda öneriler ayianırken 

tavrı en geniş noktada tutmak Için 
ayak oyunlarına bile başvuruldu. 
Şöyle ki; varolan siyasetlerden 
bazıları süresiz açlık grevi, ba
zıları 7 günlük, bazıları Ise, 2-3 
günlUk açlık görüşündeydiler. 

Oylama, önce sOrasiz açlık grevi 
mi, soreli açlık grevi ml sorusu
nu sonuca baOiamak için yapıldı. 
ÇoQunluk oyu, süreli açlık grevi 
görüşOnda belirlendi. Bu kez 7 
günlük mo, 2-3 günlük mü olsun 
görüşlerı oylandı. Fakat oyla
maya, oyunu süresiz açlık grevi 
d~rultusunda kullanan siyaset-

ler dahil edilmedi. Oysa genel 
kural bu platforma dahil olan 
tüm üyelerin oylamaya katılması 
biçimindedir. Bu bilinen en genel 
kural çiğnanerek ve belirecek 
tavrı en ileri noktada tutmak Için 
sadece sUreli açlık grevi görüşü
nü savunan siyasetler oyları kul
landı. Böylece sadece sUreli açlık 
grevi diyen siyasetlerin oy çoklu
~u ile, 3 günlük açlık grevi kararı
na varıldı. 

Bizim tavrımız açıktı. Sözko
nusu toplantıda şöyle açıkladık: 

"Sizinle aynı gün eyleme 
geçeriz, ama bizim eylemimiz 
süresiz açlik grevi biçiminde ve 
kesintisiz devam edecek. Bun
dan böyle varolan anti-genelge 
odakli direnişler zincirinin bir hal
kasıyız; varolan sürecin birer 
savaşçısıyız. EDer süreç 6ng6r
düaümüz biçimde noktalan
maısa (genelgenln resmen kaldı
rılması), bu durumda eylemimiz, 
sürecin genel eş zamanlı özel
liklerinin ortadan kalkmasına ka
dar, yani güç dengelerinde. süre
cin boyutlannda ivmenin düşme
si durumu def]srlendirilerek, ka
rara varılacaktır." 

Kısacası, sürece lllşkin göre
vimizi süresiz açlık grevi biçimin
de sonuna kadar ve eylemliliğin 

temel bir gücü olma noktalarında 
somutlanmıştık. Bu direnişler 

sürecinin önümüze dayattıl}ı ka
çınılmaz bir sorumluluktu . 

Bir noktayı daha açmakta 
yarar var : Biz pratik , politik tav
rımızı saptarken, Çanakkale öz
gülü ve oradaki "birlik'' kaygıları
nı temel alamazdık . ÇUnkU sorun 
genel cezaevleri sorunu niteli
ğinde; daha do!}ru deyişle sorun, 
tüm demokratik, anti-faşist güçle
rin sorunu nitell~lnl almıştı. O 
bakımdan cezaevine özgU "bir1ik", 
ortak harekat kaygılarını esas a
lıp , sürecin dışında kalmayı bu
nunla gerekçelendirmeK doğru 

ve haklı deQildir. Pratik, politik 
tavrımızı saptarken, genel süreci 
devrimci-direniş çizgimiz ışığın

da çözümler ve bu bağlamda bir 
tutuma ulaşırız. Yani PKK'nin 
politik çizgisi bizim Için tayin edici 
olurdu; yoksa Çanakkale özgo
lünde bulunan siyaset çoğunluğu 
deQil , vurguladığımız gibi soru
nun genel bir nitelik kazandığı 

süreçlerde pratik tavrın esas 
ölçüsü, genel sürecin dayattığı 

görevlerin kendisidir . Bu gibi 
süreçlerde cezaevi birliği gibi 
göreceli kavramlar esas ölçü 
değildir. Kuşkusuz tOm cezaevi 
sol tutsaklarının birlikte ve ortak 
bir tavırla sürece katılımı istenen 
bir tavırdır. Ama bu istenen tavrın 
gerçekleşmediği noktalarda ba
ğımsız tavrı geliştirmek de kaçı
nılmazdır. Bu nitelikli tavırlar, 

haklı-meşru ve devrimcidirler: Hiç
bir gerekçe bunu gölgeleyemez. 
Ekim-Kasım sürecine Ilişkin dev
rimci görev ve sorumluluklar 
cezaevinde birlik, ortak tavır 

gerekçeleriyle savsaklanamazdı, 

ya da cezaevi birli!)i ve ortak tavrı 
adına sürecin dışında kalma so
rumsuzlu!}u meşrulaştırılamazdı! 

Evet biz Çanakkale biriminde 
tüm siyasetleri sürecin dayattığı 

eylem biçimleriyle birlikte ortak 
sürece katmak Istedik, Yani birlik
te ve ortak yürümenin tom yollarını 
ve olanaklarını sonuna kadar 
kullandık. Bu konuda görüş ve 
tavırların son biçimini aldı!)ı , farklı

lığın çok açık hale getdiOI nokta
da bile hiç olmazsa, yürüyüş 

tarzımız farklı olsa bile. aynı gün 
birlikte başlayalım dedik ve 12 
Kasım gUnü sabahtan itibaren 
eyleme geçtik. 

DesteQi süresiz açlık grevi 
biçiminde düşünen siyasetler, 
"birlik" , "ortak hareket" adına 3 
gUnlük açlık grevi kararına uy-
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du lar. 
Gerçekten Ekim-Kasım direniş.. 

leri sürecine katılmayı devrimci 
bir sorumluluk gereği olarak 
algılayanlar, bizim gibi süresizaçlık 
grevine başlayıp sürdürdüler. Ey
lemi başlatma, sürdürme ve 
sürece ilişkin yaklaşım pers
pektifimiz temelde bu siyaset
lerle aynıydı . Biz PKK, TiKB, 
TiKH, PY (Partizan Yolu) ve 
TKP(B) süresiz, diğerleri 3 gün
lük açlık grevine başladılar. 

Bir tutarsızlıQı, ve ciddi olma
yan tutumun daha altını çizmek 
istiyoruz. Bilindiği gibi, "1 Ağustos 
Genelgesi" yeni yeni gündeme 
g~diği dönemde "zamandaş 

eylem" görüşünde olan cezaev
leri ilanıaris bu g(:lrüşünü tüm 
kamuoyuna sunmuşlardı. öte yan
dan Çanakkale'de tüm siyasetler 
"Zamandaş bir eylem gündeme 
gelirse, biz de en etkin şekilde 

yerimizi alırız" biçiminde karar 
almışlardı. 

işte pratik eylem, zamandeş 
eylemi Idealize biçiminde olmasa 
da 12 Eylül'den bu yana görül
memiş bir kitle eylemliliği desle
Qinde dayatmış! Niye sözünOzOn 
eri almadınız? ''Zamandaş değil

dir" demekle ne eylemliliQin nes
nel boyutlarını yok edebilirsiniz 
ne de sürecin dışında kalma 
biçiminde somutlanan tavrınızı 

haklı gerekçekiere dayandırabilir
siniz! Tarihin yargılayıcı pançeleri 
yakanızdadır! 

3 günlük açlık grevi kararıyla 
eyleme geçen, PKK, TiKB, TiKH, 
PY, TKP(B) dışındaki siyaset
ler, aslında tam 3 gün götürmedl
ler. 2 günlük (2 gOn bir öğün) bir 
açlık grevi oldu. Basit bir ayrıntıdır. 
Evet ama, ciddiyet açısından bir 
ölçüdür, dikkat çekicidir. 

Eylemin 3. gününde bazı grup
lar tarafından eylemi uzatma konu
sunda bir öneri getiriliyor. Bu öneri 
tartışılıyor ve reddediliyor. Böyle
ce eylem 2 gün bir (:lğOn sonra sona 
eriyor . Bir ilginç nokta daha var. 
Sabahtan, eylemi sona erdirme 
hazırlıkları yapılıyor. patatesler haşla
nıyor, kantin alış-verişi yapılıyor. 

lahmacunlar ko!}uşlarda istifle
niyor, bir yandan bunlar yapılırken 
diğer taraftan " eyleme" devam 
edilsin önerisi ciddi ciddi tartışılı
yor. Oysa önceden kesinleşmiş bir 
karar niye tartışılıyor? Bu sami
miyel ve ciddiyelle bağdaştı

rılamaz. 

Bu son noktayı anlatırken de
ğerlendlrmenln düzeyine uygun 
düşmeyen bir duruma girdiğimizi 
biliyoruz. Ama bunu göze olarak 
Çanakkale'deki siyasetlerin yapı
sını, niteliğini tOm çarpıcıhklarıyla 
sergilemek Ihtiyacı duyduk. 

Eyleme başlamamızın Uzarin
den bir hafta geçtikten sonra diğer
leri yeniden "durum değerlendir
mesi" yapıyor ve süresiz açlık grevi
ne başlama kararına varıyorlar. As
lında yine destek niteliQinde, eylemi 
Eskişehir ve Nazilli'deki eylemlerin 
sonuçlanmasına baQiı olarak nok
talayacaklar. Biçiminde sOresiz ~ık 
grevidir. Ama (Iz ünde sOreli des
tektir. SOrece temel güç, etkin bir 
şekilde ve sonuna kadar katılım 
diye bir perspektiflerı yok. Bu 
konuyla ilgili tartışmalar ve karar 
almalar dışımızda oluyor. 

Biçimsel-yüzeysel de olsa süre
siz açlık grevi noktasında bizim 
tavrımıza yaklaşıldığı söylenebilir. 
Ama özde ve Içerikle yaklaşım ve 
tavırlarımız çok farklı, öyle de olsa 
şu soru akla geftyor hemen: Bir 
hattalık sorade ne gibi köklü-temelli 
değişmeler oldu ki, görOşlerinizi 

değiştirip süresiz açlık grevi kara
rına vardın ız? Onarimize verdi!}iniz 
yazılı cevaplar (SOziU de. dahil) orta 
yerde duruyor. Hangi gerekçeler 
sizi görüş ve karar değişikliğine 

götOrdü? Ne diyordunuz? "Özgül 

talepil direnişlerdir. Zamandeş ve 
genelge hedefli değildir, bir süreaiz 
açlık grevini gereksiz ve yanlış 

görüyoruz", evet böyle dlyordunuz. 
Ama bir hafta sonra süresiz açlık 
grevine başladı!}ınızıanons ediyor
sunuz? Neden? 

Ashnda sürecin nesnel özelU
ğinde köklü bir deQişme yok! Siya
sal boyuttan, etki gücü genelleşma 
vb . genişleyen ve yükselen bir 
grafik çizmişti. Gelişmeler o kadar 
hızlı ve beklenmedik boyutlar ka
zanıyordu ki, eylemi sürdüren biz
lerin dışında kalan siyasetlerin 
kafasına balyoz gibi inlyordu. En 
sıradan Insanların gerisine bile 
düşOyorlardı. Kendilerini dOOru
dan ilgilendiren konuda bile kayıt
sız, dışta ve eylemsiz bekliyorlardı , 

~rencilerin, işçilerin , ailelerin, 
sanatçıların, sakat insaniann -istan
bul' daki sakatlar dahi 1 Ai!justos 
Genelgesi'ni protesto etmek için 
gösterı yapıyor, pollsce coptanıyor, 
gözaltına alınıyor ve sonunda açlık 
grevine başlıyorlar- eylemllliği an
laşılan di!}erlerini huzursuz ediyor. 
Ama huzursuzluk, vicdan rahat
sızlığı, bu siyasetleri doi)ru yakla
şımiara ve tutumlara götürmeye 
yetmiyor. Sıradanın gerisine düş
me durumu, dışımızdaki siyasetlerı 
yeniden bir vicdan rahatlatma tav
rına yöneltiyor. Böylece ~9 Kasım 
günü yaptıklan anonsla süresiz 
açlık grevi başlattıklarını duyurdu ~ 

lar. Bu ikinci eylemliliği her ne 
kadar süresiz açlık grevi olarak 
nitelemişlerse de "destek" niteli
ğindeydf . Vesonuçlandırılması Na
zilli, Eskişehir Cezaevlerindeki dl
renlşlerin sonuçlanmasına bağ

lıydı. Nazilli bilindi!}i gibi ~8 Ka
sım'da sonuçlandırmıştı; basına 

yansıyışı ise 19 tarihli gazetelerde 
oldu. Dolayısıyla Nazilli'nin durumu 
öQrenildiQindedışımızdakl siyaset
ler eyleme başlamış oluyorlardı . 

Eskişehir'in eytemi bıraktıi)t ha
beri 23 Kasım tarihli gazetelerde 
~renildiOinde bazıları, "bu Iş bu 
kadar" diyerek rahatlıyorlardı! 23 
Ekim'de süresiz açlık grevi diye 
başlayan eylemlerine son verdiler. 
Evet Eskişehir sona erdlrmlşti ey
lemi, ancak kritik bir noktaya gel
miş, Diyarbakır ve diQer cezaevle
rinin ezici çoğunluQu direnişlerini 
sordürüyorlardı. Kısacası soracin 
niteHOi ve boyutlannda köklü bir 
de!}lşme olmamıştı; ivmede bir 
düşüş olmamıştı. Kaldı ki, ciddi, 
samımı ve sorumlu bir "destek"ln 
bile bir mantıQı ve a!}ırlıOı vardır. 
Eylemlilik bakımından Çanakkale 
en geri durumda, diğerleri ylrmUi 
günleri aşmış veya o sınırlara 

dayanmış. Çanakkale'nin "destek" 

nitelikli eylemini hemen sonuçlan
dırmanınbirmanhğıveacelesiyoktu . 

Ama aceleleri vardı. Eskişehir'deki 
durumu öi)rendikleri gün bıraktılar . 

Viexlanlarını rahaUatmışlarya! Dostlar 
alış-verişte görmüşler ya! Eylemi 
sürdürmenin hiçbir mantığı kal
mıyordu. Artık bizimle süresiz açlık 
grevine başladığını ilan eden ve o 
güne dek sürdüren TKP( B) de 
dl!)er "çoğunluk"larla birlikte ey
leme son verdi. Tutarsız, kararsız 
bir örnek sergiledi. Uzun soluklu 
olmadıAını vurguladı Mylece. Ey
lemde 31 kişi kaldık. Süresiz açlık 
grevi biçiminde biz 36 kişi eyleme 
başlamıştık. 

ilginç bir nokta daha var: 25 
Kasım'da burada normal görüş 

yaptldı. Aileler Çanakkale'de eylem 
koymak hazırlığı ve dOşünce~yte 
geliyorlar. Ancak, diğerlerinin ey
lemi bıraktıklarını anlayınca bu 
düşOncelerinden vaz geçmek du
rumunda kalıyorlar. Memnuni
yetsizliklerlni ifade etmekten de 
geri durmuyorlar. Çanakkale'deki 
dil)er siyasetler çizdikleri zlkzaklı, 
ciddiyetten uzak tavırlarıyle hem 
sol tutsaklık adına gölge düşürO-
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yorlardı, hem de aile hareketinin 
gerislne dUşüp onu frenleme rolünü 
oynuyoriardı. Ekim-Kasım direniş

leri sOracine bir katkıları(!) da böyle 
gerçekle$iyordu. 

Aslında Türk solu hakkındaki 
tanımlamalarımızin tümü Çanak
kale'deki çoğu sol gruplar için 
fazlasıyla geçerli: Eylemslzllk, Istik
rarsızlık, kayıtsızlık , sorumsuzluk, 
duyarsızhk, perspektlfsizlik , günü 
birlik yaşam, ciddiyetsizlik ve içten 
içe çürüme... çoounda siyasal 
kaygı ve ciddiyet, siyasal refleksler 
kaybolmuş. Bu, 12 Eylül'ün "sol" 
düşüncede, siyasette ve pratikte 
nasıl derinlemesine etkide bulun
duğunun bir göstergesidir. (Bu 
konu daha derin ve kapsamlı bir 
çalışmayı gerektirmektedir.) 

Kısacası Çanakkale'de "çoğun
luQu" oluşturan siyasetler. Ekim
Kasım sürecinde sergiledikleri ta
vırla sol tutsaklık adına gölge 
düşürdüler. Siyasal aQırlık, ciddi
yet, dayatıcılık, tutarlılık vb. ko 
nu larında oldukça olumsuz bir ör· 
nek sergilediler. Zaten olumlu bir 
çizgi tutturamayan Çanakkale bu 
eylemlilikte bu geçmişini en uç 
noktada vurgulamış oldu. 

Eskişehir'de eylem kırıcıııgı, 

Çanakkale'de yukarıda özetledi
ğimiz tavrı sergileyen Kurtuluş 

grubu bakın Ekim-Kasım direnişler 
sOracini nasıl değerlendiriyor ve 
kendine pay çıkarıyor. isterdik ki, 
(!ncelikle bu konudaki olumsuzluk
larını ortaya koysunlardı . Pratikle 
laf erasındaki çeflfk.iyi ortaya 
koymak açısından bu alıntıyı aktarı
yoruz. işçi Dünyası'nın 7. sayısında 
(4 Aralık tarihi) Cezaevlerindeki 
dlrenlf we 11'MtUj* başlıklı baş 

yazıda şunları okuyoruz. 
"Herhangi bir ülkede siyasi 

tutsakların bfJylJk çogunluQu, 
şimdi oldugu gibi binlercesinin 
aynı anda harekete geçmesi ve 6-
lümü göze alarak direnmesi Sik 
görülen bir şey degildir. TRT tek 
kelime bile etmemelde kararlı olsa 
da alyaal tutNkl•rın direnişi ulus
lararası 6nemde bir olaydlf. (abç.) 
ikincisi bu olay açtk bir şekilde bu 
ülkenin devrimcileri, sosyalistleri 
taratmdan gerçekleştirilen bir mü· 
cadeledir. Ve B yıl sonra ilk kez 
sosyalistler toplumun siyasal gün
demini bu özgülde belirleme du
rumunda olmuşlardır. " (işçi DOn
yası, 7. sayı, 1. sayfa) 

Nitelemeleri bir yana, şu çok 
açık anılan "devrimciler, sosyalist
ler" sözlerinde kastedilen, Kurtu
luş da dahil benzer siyasal grup
lardır. Oysa Kurtuluş'un oynadıQı 
rol, gösterdiQi çaba "gündemi belir
leme" konusundaki Istek ve karar
lılı!)ı özel olarak Çanakkale'de orta 
yerde duruyor. Attında imzası ol
mayan sOreçleri, direnişleri niye 
sahipleniyor? Somut pratiklerlyle, 
bunu yazılı Ifade edlşlerlyle, gaze
te sayfalarına yansıyan doğru ol
mayan durum arasındaki çelişkile
ri nasıl açıklayacaklardır? Bir de
Oerlendirmemiz vardır. Kemalizm 
TOrk solunun elinden her şeyi 

almış, aozına koca bir dil vermiş! 
Bu, tesbit bu olayda da bir kez daha 
doğrulandı. 

Bizim süresiz açlık grevi pers
pektifimiz açıktı, eylemi sürdür
me, sonuçlandırma vb. konularda 
kafamız son derece açıktı. Genel 
eylemliiiCin aynmcı niteliklerı var
hOını koruduQu noktaya kadar, yani 
sonuna kadar eylemimlze devam 
edecektik. 30 Kasım'da Diyarba
kır'da eytemin bir anıa,ma teme
linde sona ermesinden sonra, sü
recin genel ve son gellşm~erln bir 
d&Oerlendlrmesinl yaptık. Çanak
kale'de eylem arkadaşlarımız olan 
di!}ergruplarla-TiKB, TiKH, PY
blrllkte bu deoerıendlrme ışıQında 
eylemimize 30 Kasım gecesının 

son saatlerinde son verdik. 
DeOerlendlrmemize göre Bay-
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rampaşa ve ardından da diğer ce
zaevlerinde eylemlerini sonuçlan
dmlmasıyla birlikte Ekim-Kasım 

direnjşler sürecinin genel niteli(ji 
ortadan kalkmıştı. Mevcut güç 
dengeleriyle -birkaç grup ve PKK 
savaş tutsakları ve onların etki
IedlCii çevrelerde genelgeyi- res
men geri aldırmak olanaksızlaşmış
tı. En son Diyarbakır'ın da eylemi 
noktalaması üzerine, bizim eyleme 
devam etmemizin hiçbir nedeni 
kalmamıştı. Pratikte genelge iflas 
etmişti. ilerici ve demokrat kamu
oyunun vicdanında mahkum ol
muştu. Her cezaevinde pratikte 
genelge saldırısı püskürtülmOştü. 
Fiili iflas eski mevzileri n korunma
sıyle somut maddi bir sonuca 
bağlanmıştı. 

Ekim-Kasım direniflerinin 
sonuçları ve öjjrettikleri 

Ekim-Kasım zindan direnişle
rinin ayıncı özelliklerini yazımızın 
çeşitli yerlerinde vurguladı k. Yeni
den siyasal boyuttarının satır baş
lıkları şeklinde bir arada sunmak 
Istiyoruz. 

Bir kez Ekim-Kasım zindan 
direnişçlliği salt bir cezaevi soru
nu olmaktan çıkarak, faşist rejimle 
ilerici demokrat ve devrimci güçler 
arasına önemli bir kavga zemini 
oldu. 

Bu baQiamda ikincisi; çeşitli 

toplumsal kesimler anti-taşist tep
kilerini, dayanışmalarını, duyar
lılıklarını somut eylemlerle konuş
turmaya başladılar. Bu noktada 
tutsak aileleri ve yakınlarının ey
lemllliOi ve duyarlılığı özel olarak 
anılmahdır. Tutsak aileleri, hareketi, 8 
yıllık mücadele birikimi vedaneyini 
daha kararlı ve üst biçimlerde 
dillendirdL Türkiye ve Kürdistan 
devrimleri açısından bu önemli bir 
kazanımdır. Aile harekatı örgütsel 
planda belli bir dağınıkiiğı yaşasa 
da, duyarlılık, dayanıklılık, bilinç ve 
kararlılık bakımından zindan dlreniş... 
çlliCjinin en önemli dayanakların
dan biridir; zindanların gözü, kulaQı, 
topluma açılan penceresi konu
mundadır. Aile hareketi dışında, 

öğrenci gençlik, demokratik kitle 
örgütleri, meslek kuruluşları, ay
dınlar, sanatçılar vb. geniş bir 
çevre çeşitli düzeylerde zindan 
direnişçiliğinin açtığı anti-faşist 

mücadele zemininde aynı dalgada 
buluştular. Bu önemlidir. 12 EylUl'
Un yarattıOı depolitizasyonun, paslfi
kasyonun, yılgınlığın, nemelazımcı
lığın vb. darbelendiğine işaret ettiği 
için önemlidir. Denilebilir ki, kitle
sel anti-faşist muhalefetin bu şekilde 
siyaset sahnesinde boy göster
mesi, çapı açısından var olan kitle
sel eylemlilik 12 Eylül'den sonra 
yakalanan ilk önemil uQraktır. Po
tansiyel olarak varolan anti-faşist 

muhalefetin bir kısmını ve enerjiyi 
açığa çıkarması bakımından da 
önemlidir. 

Bu yönüyle bakıldığında, Ekim
Kasım zindan direnişçiliği gelecek 
devrim kavgaları için olumlu, di
namik bir basamak olmuştur. Bu 
küçümsenemez bir sonuçtur. 

Üçüneo bir nokta da şu: Denlle
bilir ki; TOrkiye ve Kürdistan halkı 
tarihlerinde ilk kez bu denli büyük 
çapta ortak eylemlilikte, aynı slo
ganlar ve hedefler alanında bulu
şuyorlar. Bu enternasyonalist duy
guların gelişmesine katkıda buluna
caktır. O güçleri, yetenekleri, çaba
lan birleştirme, ortak harekete ge
çirme btllncinini ve gereklilts}ini geliş
tirecektir. Enternasyonallzmin pra
tik sOraçte bu şekilde somutluk 
kazanması, ortak mücadelenin iki 
halka kazandırdı!)ı yararları, somut 
olarak gösterdi. Enternasyona-

lizmln pratikteki bu yansıyışı, daha 
ciddiadımların başlangıcı yapılma

lıdır. Bu olumlu deney bilince 
çıkantıp somut politikalara dönOştü
rotmelidir. Zindan direnişçili!)i Tür
kiye ve KUrdistan halkının en ileri 
ve duyarlı kesimlerini aynı müca
dele dalgasında bir araya getirdi. 
Bu birliktell!)ln gerekliliği, pratik, 
siyasal yararları somut olarak açı
ğa çıktı. Işte önemli olan bu örneği 
kalıcılaştırmak, somut politikalarla 
süreklileştirmektir. Bize göre iki 
halkın omuz omuza, yan yana 
kavgaya omuz vermeleri, çok ö
nemli bir siyasal gelişmedir. Halk
lar, güçlerin bir araya getirilmesi 
durumunda neye kadlr olabile
ceklerini pratik tecrübe lle görebi
liyorlar. Bunu daha da geliştirmek 
gerekir. 

Gerek direnişierin kitlesel bo
yutu ve siyasal etkisi bakımından 
olsun, gerekseTOrkiye ve Kürdistan 
halkının en duyarlı ve bilinçli ke
simlerinin ortak eylemlili§i açısın
dan olsun, gerçekçi olmayan değer
lendirmelere gitmemek gerekir. 
Anti-faşist demokrasi güçlerinin 
tepkileri, eylemliliği düne göre belli 
bir gelişmeye işaret ediyor. Bunun 
altı çizilmelidir. Ancak olayı abart
mamak gerekir. Siyasal etkiler ve so
nuçlarının, genel duyarlılık ve hare
ketlilik açısından hala belli bir 
geriliği, hareketsizliği yok etmediği de 
vurgulanmalıdır. Düne göre bir 
eylemliilk var. Zindan direnişçiliği 
bir kavga zemini açmıştır, her 
kesim ve çevreye tepkilerini ko
nuşturma fırsatı ve olanağı sunmuş
tur. Devrimci demokratik muhale~ 
tetin önü zindan direnişçiliği ileepey 
açılmıştır. Bu umut verici işarettir. 
Ancak taşıst rejimi sarsma nokta
sında daha işin başında olduğu da 
saptanmahdır. Bu değerlendir

menin bir sonucu olarak, demok
rasi güçleri, gUqünün ne olduğunu 
ölçme, belirleme olanagı buldular. 
Dememiz şu ki, abartılı, ajitatif ve 
ucuz hesaplı propagandalar ger
çekli!)i çarpıtmamalıdır. 

Ekim·K_.m Direnişleri süreci, 
her siyasal efiilim için ayırıcı, 
netl~tirici, belirginleştirici 
bir denekıa,ı oldu 

Başta oportünizm ve tutarsız 

"direnişçillk" lle devrimci tutarlı 

direnişçiilk arasındaki farklılık iyi
ce belirginleşti. Çizgiler tüm özellik 
ve ögeleri ile netleşerek açığa çık
tı. Sizce bu noktaçok önemlidir. Bu 
bağlamda PKK'nin temsil ettiği ve 8 
yıllık bir kavga örsünde çelikleşti
rildi!}i, şehit kanlarıyle döşediği, 

devrimci-tutarh direnişçilik hattı ile, 
kOçük-burjuva eğilimlerin bir nok
taya kadar getirdiQi tutarsız "dlre
nişçilik" arasındaki genel farklılık
lar, tüm boyutlarıyla pratikte sergi
lendi ve netleşti. Örneğin; bir DS, 
zindan pratiğinde direnişçi bir 
eğilim olarak biliniyor. Bunların 

pratiğine bakıldığında istikrarlı, tu
tarh ve sağlıklı bir çizgi izlemedikleri 
görülür. En sa{ldan en sola varan 
zlkzaklar çizmiştir. KUçOk-bur
juva tutarsız direnişli!)in en çar
pıcı örneGini oluşturur. Son dire
nişte en sağcı tavrı izleyenlerden 
biri de DS olmuştur. Neden? Sizce 
bu sorunun en mantıklı açıktaması 
onun çizgisinin tahlilinde saklıdır. 

Tutartı-devrimci direnifçilik 

-Uzun solukludur. 
-Tutarlı ve lstikrarlıdır. 
-Kararlı ve pratikte cesaretle 

örülüdür; kaypaklık, sağa-sola 
savruima gibi ögeleri dıştalar. 

Kısacası proletaryanın sınıfsal 
sav:aş hattıdır. Pro~aryanın ideo
tojik-politik çizgisinin kızıl rengini 
taşır. 
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Tutarsız "direnitc;ilik" 
-Kısa solukludur. 
Tutarsız, lstlkrarsız ve zik

zakhdır. 

Kararlı, ısrarlı ve dayanıklıiık 

inisiyatif gibi ögelerden yoksun
dur. 

Kısacası küçük-burjuva radika
lizminin sağ yüzüdOr. 

özetteson direniş deneyinde, pro
leter direnişçilik ile kOçOk-burju
vazinin her tonundaki tutarsız-kay
pak "direnişçiliği" arasındaki sınır
lar, nitelikler ve bu bağlamdaki ayı
rımtar bütün çıplakhğıyla ortaya 
çıktı, yaşandı. Bu somut biçimle
çıktı, yaşandı. Bu somut biçimle
nişin farklılığını zindan direnişie

mücadele dOzlaminde yakalamak, 
görmek olanaklıdır. 

Bir kez daha görüldü ki, 12 
Eylül'le birlikte yaşanan bozgun ve 
süreç içinde tam bir tasfiyecilik 
biçiminde somutlanan genel olum
suzluk, bunca zamana, siyasal ge
lişmeye ve olaya karşın hala tüm 
şiddetiyle sürüyor. Legal dergicilik 
ve legalizmin diğer yansımaları 

aldatıcı olmamalıdır. Türk ıı:oıunda 
yaşanan hala örgOtsüziOk, politi
kasızlık, eylemsizlik, sağa savrut
muş oportünizm, reformizm ve en 
koyu tastiyeciliktir. Bu sayılan özel
likler her eğilimde şu veya bu 
düzeydevarlığını sürdürüyor. Olum
lu eliilimler de olmakla birlikte, 
eski hastalıklı yapı egemenliğini 

ağırlaşarak sürdürüyordu. Kitle
lere bir şeyler sunacak, rejime 
alternatif olabilecek birçıkışı yarat
maktan uzak görünüyor, yapılan, 
sadece bol bol ajitatif dergicilik. 
örgüt, eylem, ideoloji, politika, pra
tik vb., ciddi alanlarda ise hala pek 
bir şeyler kurtarmış değildir. Son 
direniş sürecinde de görüldüğü 

gibi, Türkiye solu hala bir siyasal 
varlık olamamıştır. Bu noktadan da 
uzak görünüyor. TOrkiye'de faşiz
min bu kadaryol alması ( siyasetten 
kültüre, ahlaktan günlük yaşama 
kadar) salt faşizmin güçlülüğü ile 
açıklanamaz. Halk adına, proletar
ya adına siyaset yaptığını, örgüt
lenme yaptığını iddia eden güçle
rin pratikte bu iddialarının nere
sinde oldukları da önemlidir; sor
gulanmalıdır (Bu konu aslında çok 
geniş ve kapsamlı. Biz bu süreç ile 
olan bağlantıları na şöyle bir değin
mek istedik). Bizce Ekim-Kasım 
direnişler sürecinin sonuçları ve 
dersleri bilince çıkarılırken, Türki
ye solu kendisini yeniden sorgu la
malıdır. Anti-faşist eylemliliğe, kit
lenin taleplerine ne kadar cevap 
olabiliyor? Politika, örgüt, kitle 
bağları, pratik ve eylemlilik açısın
dan ne kadar cevap verebiliyor? Bu 
sorulara olumlu karşılık vere
miyoruz. Açıkçası yakın gelecekte 
"!"ürk solu umut vermekten uzak 
görünüyor. 

Türkiye cezaevlerinde bulunan 
Türkiye sol tutsakları denilebilir ki, 
faşist politika, ideoloji ve küliDrden 
en az etkilenen, en diri ve faşizme 
karşı direniş ögeleri konumun
daydı. Bu olumlu, kararlı, sarsıcı 

bütünlüklü bir çizgi ve anti-faşist, 
devrimci-demokrat bir seçenek, 
akıma dönüşebilir umudunu taşı
yordu. Ne var ki son süreç bu umut 
ve beklentileri oldukça sarstı. Zin
danda görülen, yaşanan olumluluk, 
yaratılan değerler politik bir çizgiye 
dönüştürülemedi, bazılarınca kötü 
bir mirasyedilik örneği yaşatıldı 

bu alanda. 
Zindan direnişçiliğinin sınıf mü

cadelesi Içindeki yeri, önemi ve 
dinamik rolü bütün çarpıcılığılle bir 
kez daha ortaya çıktı. Zindan dire
nişçitiği toplumu etkilerneyi ve sars
mayı sürdürüyor, mücadele yön
temleri, direnlşçlllğl örnek alınıyor. 
Faşist kurumlaşma önünde ciddi 
bir engel olarak zindanlar duruyor. 
Direniş ateşini canlı tutan birer 
ocak durumundadır zindanlar. 

Zindan dlrenlşçlliği, işçi sınıfı mü
cadelesi için önemli dersler ve 
mesajlarta doludur. 

Zindan direnişçiliği, faşist reji
min, partilerinin ve çeşitli grup
larının gerçek yüzlerini bir kez 
daha ortaya koyarak, teşhir etti. 
Düşman için de, onun politikalan 
için de, netleştirici, açığa çıkancı 

bir rol oynadı. Bu cephedeki sonuç
lan şu noktalarda toplamak müm
kündür. 

Birincisi; bir kez Ekim-Kasım 
direnişleri, rejimi ve onun zindan 
politikasını hedefleyen yönüyle kı
sa sürede büyOk boyutlar kazana
rak siyasal gündemin önemli bir 
maddesi haline geldi. Rejimin gün
lerce sorgulanmasına neden oldu. 
Faşist iktidarın tüm kayıtsızlığına 

karşın, sarsıcı etkilerde bulundu. 
Demokrasi, insan hakları vb, konu
larda onun gerçek yüzü bir kez 
daha teşhir edildi. Demokrasi, 
insan hakları alanında yapılan de
magojik ve aldatıcı çabaların an
lamsızlığını bir kez daha vurguladı. 
Rejim iç ve dış kamuoyunda teşhir 
edildi. Onun bunalımını ve çelişki
lerini derinleştirdiği gibi, herkes 
için açık hale de getirdi. 

ikincisi; faşist 12 Eylül'ün ceza
evleri politikasının, en yoğun kat
merli ve vahşi biçimi olan "1 Ağustos 
Genelgesi" pratikte iflas ettirildi. "1 
Ağustos Genelgesi" ilerici kamuo
yunun vicdanında mahkum edildi. 
Faşizmin zindan politikası ve saldı
rıları püskürtülerek kazanılmış hak
lar korundu ve berkitildi. Gerçi, "1 
Ağustos Genelgesi" resmi olarak 
geri aldırılmadı. Bu istenen sonuç
tu. Ancak buna rağmen siyasal 
sonuç, etki ve elde edilecek maddi, 
pratik kazanımlarıyia direnişsüreci 
başarılı olmuştur, denilebilir. 
Sait "1 Ağustos Genelgesi" resmen 
geri aldınlmadığı gerekçesiyle, dire
nişleri başarısız olarak tanımlamak 
doğru d~ildir. Ekonomist bir yak
laşımın ürünü olur. Böyle bir değer
lendirişi Harekete geçirilen güçler 
siyasal etkilerle, eylemliliklerle "1 
Ağustos Genelgesi"ni resmen de 
kaldıramazlar mıydı? Bu soruya 
yazımızın çeşitli yerlerinde ayrıntılı 
açıklamalar getirdik. Biraz ileride 
bu konuyu yeniden toparlayacağız. 

Üçüncüsü; cezaevi direnişleri, 
SHP'nin gerçek kimliğini tüm çıp
lakiığı ile açığa çıkardı. SHP açısın
dan netleştirici, ayrıştırıcı bir rol 
aynadı. SHP'nin 12 Eylül rejiminin
faşizminin sol yüzü olduğu ger
çekliği net çizgileri ile ortaya çıktı! De
mokratik yaftalarının boşluğu ve an
lamsızhğı anlaşıldı. Bilindiği gibi 12 
Eylül Anayasası, yasaları, partileri 
vd. kurumları ile faşizmi kurum
laştırdı. SHP bu bağlam üzerine 
oturtuldu. Ama şu derdi vardı: 

işbirlikçi tekellere ve uluslararası 
tekellere güven veremerne -ki, bu 
"alternatif olamama" olarak ad
iandırılıyordu. SHP'nin alternatif 
olma soreel Baykal'ın Genel Sekre
ter yapılması ile hızlandı. Rejime 
sadakat, Ali Topuz'un çıkışı, "sol 
kanat"'n tasfiye operasyonu, açlık 
grevlerinde takınıian olumsuztavır, 
açlık grevinin şiddet hareketi ola
rak tanımlanması, il merkezlerinde 
eylem yapan direnişçilerio polise 
teslimi vb. somut pratiklerle kanıt
landı. SHP kendince rejime ve 
ardındaki tekellere güven vermişti. 
Sol ve zindan direnişçillğl konu
sunda ANAP'tan geri olmayan bir 
tutum almıştı. Böylece "terör, bö
lücUIUk ve anarşi" konusunda 12 
Eylül karanlığında olduğunu gös
terdi. 

SHP'nin bu nitelikleri lle halk 
nezdinde teşhir olması, Türkiye 
devrimi açısından çok olumlu bir 
gelişmedir. Tonlarca yazılı propa
gandanın yapamadığı siyasal açığa 
çıkarma olayı, zindan direnişçiliği 
sayesinde meydana geldi. Bu, çok 
önemlidir. Sosyal demokratlığın 
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sahte sloganları ve umut olma 
ideallerinin işin başlangıcında 

boşa çıkması çok önemlidir. 
Ecevit "umudu"nun Türk sol hare
ketleri önünde ördüğü engeller a
nımsanırsa, SHP'nin bu teşhirinin 
önemi çok iyi anlaşılır. Bu eylemlili
ğimizin en önemli siyasal sonuçla
rından biridir. Değerlendirmemizin 
çeşitli bölümlerindesürecin zaafla
rı, eksiklikleri ve aşılması gereken 
yerlerini vurgulamıştık. Şöyle özetle
nebilir. Direnişçilerin en önemli 
zaaf noktaları perspektif yoksun
luğu, koordinasyonsuzluk, bazı ce
zaevleri nin bekle-gör politikasını 

benimsemesi, kafaların yeterince 
açık ve berrak olmamış olması vb. 
sayılabilir. Direniş süreci içinde 
bunların tümü aşılabilirdi. Direniş 
süreci içinde örgütlenme, savaşa
rak örgütlenme becerisini göster
mek çok önemlidir. Hayatın dayat
tığı sorunları genelde idealize an
lamda hazırlıklı başlama nokta
larını yakalayamayız. 

Bugün genelge pratikte iflas et
tirilmiştir. Ancak 12 Eylül rejiminin 
zindan politikası, tüm şiddetiyle en
semizde duruyor. Bu kavrayışla 

genelde var olan eksiklikleri aşma 
doğrultusunda çalışmaları şimdi

den yoğunlaştırmak kaçınılmazdır. 
Cezaevleri açısından en büyük 
ders budur. Yani süreci çözümie
mek ve zaaf ögeleri aşma çalışma
larını yoğun bir tarzda başlat

mak ... 
Birde şu eklenmelidir. "1 Ağus

tos Genelgesi"ni pratikte iflas ettir
mesine, kamu vicdanında mahkum 
etmesine, çok önemli ve kapsamlı 
siyasal sonuçlar, etkiler doğur

masına, gelişmesine yol açması 

bağlamında yaklaşıidığında, yapı

lacak tanımlama, eylem başarı

ltdır. Direnişçiler zafere ulaştı, 

faşist rejim yenilgiye uğradı, deni
lebilir. 

Ancak bizce bir de işin başka 
boyutu var. Kazanılan başarı tam. 
eksiksiz başarı mıdır? Diğer bir ifa
deyle, harekete geçirilen siyasal 
güç dengeleri ve ilişkileri, yakala
nan gücümüz ve stkimizin daha al
tında değil midir? Başarı, ya da tam 
ve kesin başanya ulaşmak olasılığı 
var mıydı; vardıysa ne kadar? 

Gözlem ve değerlendirmemize 
göre Türk solunun ezici çoğunlu
ğunun sürece Ilişkin isteksiz, pers
pektifsiz, bekle~görcü, kaygısız, yer 
yer de kırıcı ve olumsuz eğilim ve 
tavırları olmazsa, canla başla tam 
bir istek ve kararlılıkla açık ve ber
rak kata yapısıyla sürecin genel eş 
zamanlı ve anti-genelge özellikle
rine denk düşen iradi çabaları 

süreklilik kazansa tam başarıyı 

yakalamak kuvvetli bir olasılıktı. O 
halde başarının bu eksik yanının 
altında, tutarsız-kısa soluklu "dire
nişçiliğin" imzası var. 

En son şu söylenebilir: 
PKK savaş tutsakları, Ekim

Kasım zindan direnişleri sürecinde 
Parti çizQisine, gelenekierimize ve 
şehitlerimizin anısına yaraşır -yer 
yer eksiklikleri olsa da- bir tavır 
ortaya koydular. PKK direnişçiliği
nin ne olup olmadığını dost ve düş
mana kanıtladılar. Zaferin. başarının 
teminatı çizginin, yolun ne olduğu
nu pratikleriyle vurguladılar. Ulusal 
kurtuluş savaşımızia zindan direniş
çiliğinin kopmaz, şaşmaz birlik
tenliğinl ve koşutluğu da, biribirini 
ne denli besledi!) i gerçekliği de or
taya çıktı. 

Bu direniş sürecinin ulusal kur
tuluş savaşımıza yaptığı etkileri 
ayrıca uzun uzadıya aniatmayı 

gereksiz görüyoruz. 
Pratik bir kez daha kanıtıadı ki, 

DiRENiŞ YAŞAMAKTIRI 
- Yataeın zindan d irenitimizi 
-YataeınPKKI 

Çanakkale, 16-21 Ar•hk 1188 
PKK SAVAŞ TUTSAKLARI 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



( Se..welı<ln Agustos 1989/ Özel Sil.)'l_14 Sayfa 27) 

ANILARDA DiYARBAKlR DiRENiŞi 

Tohum 
dotıııoancıe toproOa 
günetin sarı sıca§ını emen 

topraQın koynuncia 
naaıl dururu tilize 
ve filiz de çiçete 
ve çiçek meyveye 
itte, Mazlum'un kıvılcımıyla yalım 
alıp tututan dört can da 
öylesine dokudular ratamı 33. 

Mahzencle ..• 
karanlık üıre 

Ateş, kan ve baruHan mürekkep 
bir halkın tarihini dokudular 

öylesine yl§it 
öylesine özgecan 

Yazdı dört can: "DOSTLAR; BU 
DiRiLiŞiN DESTANIDIR" 

Emperyalizm, çeşitli baQımlıhk 
ilişkileri içinde tuttuQu ülkelerde 
faşist askeri diktatörlükleri işba
şına getirerek, içinde bulundugu 
üçüncü bunalım dönemini aşmaya 
çalışmaktadır. Bunun için de, söz
konusu ülkelerde uygulamak Uze
re gündemine aldıQı politikaları 

rahatlıkla hayata geçirmek ve dev
letin bünyesinde yapısal deği

şikliklere gitmek için, kendisine 
muhalefet edebilecek tüm güçleri 
etkisizleştirmeyi birincil şart olarak 
görmekte ve bu amaçla halklar 
üzerinde amansız bir baskı ve 
şiddet uygulamaktadır. 

Bu politikanın bir yansıması 

olarak, gerek ABD gerekse Batı 

Avrupa emperyalizmiyle yoğun 

bağımlılık ilişkileri içerisinde olan 
işbirlikçi-tekelci Türk burjuvazisi, 
emperyalizmin oluşturduğu ve 
kendisine dayattığı politikaların 

uygulanmasına elverecek bir or
tamı; muhalefetsiz bir ortamı yarat
mak amacıyla 12 Eylül 1980'de 
ordunun düzenlediği bir darbeyle 
askeri-faşist bir diktatörlüğe yö
neldi. 

Askeri faşist cunta, her şeyden 
önce "bölücülük" diye adlandırdığı 
Kürdistan ulusal kurtuluş mücade
lesi ile "yıkıcıhk" dediği Türkiye 
devrimci-demokratik muhalefetini 
ezmek zorundaydı. Emperyalizmin 
öngördüğü politikaları hayata ge
çirrrlenin ilk koşulu olarak, cunta
nın yapması gereken ilk iş buydu. 
Kürdistan ulusal kurtuluş mücade
lesi ve dolayısıyla da onun önder 
gücü PKK ezllmeden, Kürdistan'da; 
Türkiye devrimci-demokratik mu
halefeti azilmaden de Türkiye'de 
bu politikaların uygulanamaziiğı 

ortadaydı. Bu nedenle, emperya
lizmin diğer ülke halkları üzerin
deki uygulamalarının tecrübe ve 
sonuçlarından da büyük oranda 
yararlanarak, en Ince ayrıntısına 
kadar düşünülerek hazırlanmış 

olan karşı-devrimci imha politika
ları 12 Eylül 1980 tarihi itibanyla 
uygulamaya konuldu. Bu politika
ların özünü karakterize eden man
tık şuydu: "Hedefe ulaşmada her 
yol ve yöntem mübahtır." Evet, 
mantık buydu. Bunun pratikteki 
yansıması ise; yaygın kitlesel tutuk
lamalar, aylarca süren işkenceler, 
katliamlar vb. her türlü insanlıkdışı 
uygulama ve yaptınmlardı ... Şid
detli baskı, azgın ve sınır tanımaz 
bir sömürü ... Sonuç; iliklerine ka
dar yoksullaşmış ve suskun kılın
mış bir toplum ... 

Yoğun ve yaygın kitlesel tutukla
malar sonucu Türkiye ve Kürdis
tan'da yüzbinlerce insan, polis 
sorgu merkezlerinde Işkenceler

den geçırııerek, cezaevlerine dol
duruldu. Cezaevlerine doidurulan 
bu Insanlar, önceden hazırlanmış 
olan politikaların vahşet düzeyinde 
uygulamasının h ed eti yapıldılar. 

Di!}er bir anlatım la, cezaevleri birer 
laboratuvar, tutuklular ise birer 
kobaydı. Aklın sınırlarını dahi zor
layan hertürlü insanlıkdışı yaptırım 
ve uygulanan vahşet "bilimsel" 
yöntemlerle bu insanlar üzerinde 
uygulandı. Aslında, bu uygulama
ları sadece cezaevleriyle sınırlı tut
mak da doğru olmaz. Çünkü, 
dışarısı da tıpkı cezaevi gibiydi. 
Yani, dışarısı cezaevinden daha 
büyük bir laboratuvar, Türkiye ve 
Kürdistan halkı da, emperyalizmin 
ezme-sindirme yöntemiyle ekono
mik-politik reçetelerinin üzerinde 
uygulanacağı birer kobaydılar. 

mahkemelerde ve zindanlarda ilk 
sınavını verecekti. Ve bu sınavdan 
başarıyla çıkmak zorundaydı. 

Çünkü, bu sınav, Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesinin geleceQini 
belirleyecek önemde bir sınavdı. 
PKK'nin tutsak dU~üş önder kad
roları, sömürgeci r'nahkeme ve 
zindanlarda devrimcilerin vereceği 
bu sınavın önemini biliyor ve her 
vaslle ile bunu dile getiriyorlardı. 
"Te1llmlyet Ihanete, diranit 
ufere gtstDrUri" şiarını başarı 

için temel şart sayıyorlardı. Dev
rimcilerin başansı Kürdistan ulusal 
kurtuluş mücadelesine ivme ka-
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Cezaevindeki, özellikle de Diyar
bakır Askeri Cezaevi'ndeki vahşet 
politikalarını şöyle özetlemek 
mOmkOn: önce, basit gibi görünen 
uygulamaları "kural" adı altında 

dayatıp tutukluların bunlara oyma
sını sağlamak; yani, teslim almak 
ve bu aşamadan sonra da her 
geçen gün yeni bir kural getirerek 
"emir-komuta"yı tesis etmek ve bu 
şekilde de tutukluyu kendi öz benli
Qine, tOm insani değerlere ya
bancılaştırarak ihanet ettirmek. 
Vahşetin celladı Esat Oktay, bu 
politikayı şöyle özetliyordu: "itiraf 
yapmayan tek bir insan bırakmaya
cagım." Evet, böyle diyordu. Ve bu 
politikayla asıl olarak amaçlanan, 
Türkiye ve Kürdistan devriminin bir 
daha dirilmemek üzere, mezara 
gömülmesiydi. 

Faşist cuntanın vahşet uygula
matarına sahne olan Diyarbakır 

Cezaevi'nin cunta tarafından pilot 
cezaevi olarak seçilmesinin anlamı 
neydi? Niçin seçilmişti ve nereye 
vanlmak isteniyordu? 

Diyarbakır Askeri Cezaevi, PKK 
önder kadro, kadro, taraftar ve 
sempatizanlarının yoğunlukla bu
lunduğu bircezaeviydi. Bu nedenle 
Kürdistan ulusal kurtuluş sava
şında tutsak alınmış neferler üze
rinde uygulanacak politikaların 

başanya ulaşması halinde bunun 
Kürdistan Devrimi'ne vuracağı dar
be de ortadaydı. Sömürgeeller 
açısından böylesi bir seçime gidil
mesi bilinçli, bilinçli olduğu kadar 
da isabetliydi. Her şeyden önce, 
önder kadrolar teslim alınıp ihanet 
ettirilebilirse; PKK önderliğindeki 

Kürdistan ulusal kurtuluş mücade
lesi de sekteye uğratılabilirdi. En 
azından PKK'nin devrime önderlik 
etme iddiası yerle bir edilmekle 
kalmayıp; KUrdistan halkının kurtu
luş umudu ve yakaladığı kurtuluş 
fırsatı da sonuçsuz bırakılabilirdi. 
işte bu amaçla sömOrgeci faşist 
cunta devrimci tutsaklara saldır
maktan bir an bile geri durmadı. 

Diyarbakır Cezaevi, Kürdistan 
Devrimi açısından da önemliydi. 
PKK önderliğindeki çağdaş ulusal 
kurtuluş mOcadelesi sömUrgecl 

zandıracak, başarısızlık ise, tersi 
bir durum yaratarak Kürdistan tari
hindeki başaşağı gidişi hızlandıra
caktı. Hem devrimciler, hem de 
faşist sömürgeeller Için Diyarbakır 
zindanında alınacak sonucun ö
nemi büyüktü. işte sömOrgecilerin 
uyguladığı vahşetin, şiddetin, zu
lüm ve işkencenin boyutunu belir
leyen ana etmen. Diyarbakır zinda
nında Kürdistan ulusal kurtuluş 

savaşçılarının direnişlerinin başa

rısızlığa uğratıtması halinde Kürdis
tan Devrimi'ne vurulacak olan ö
lümcül darbe de ortadaydı. Sömür
geci mahkemeler ve zindanlarda 
devrimcilerin sağlayacağı başarı 
ise, halkımıza, proleteryaya dünya 
ilerici kamuoyuna gOven verecek, 
halkın geleceğe olan umutlarını 

pekiştirerek, gücüne güç katarak, 
sömürgeciliğin ve emperyalizmin 
en büyük korkusu olan devrim kor
kusunu onların yüreğine salarak 
teşhir edecekti. 

Sonucu çok önemli olan bu 
savaşta sömürgeeller her türlü 
güce sahiptiler. En insani hakkı bile 
bir silah olarak kultanabilirlerdi 
-ki, kullandılar da-. Tutsak düş
müş KUrdistan ulusal kurtuluş 

savaşçıların& Istediklerini yaptıra
bileceklerini sanıyorlardı. iste
diklerinin bir bölümünü uzun bir 
dönem yaptırdılar da. Ama, neti
cede bedenleri, Inançları ve irade 
güçlerinden başka bir silaha sahip 
olmayan Kürdistanlı savaşçılar 

karşısında bozguna uğramaktan 
kurtulamadılar. Halka ve Partiye 
olan bağlılık, sosyalizm ve devrime 
olan inanç, insanın insan olarak 
kalma arzusu ve kararlılıi)ıyla birle
şince her türlü insani de!}erden 
yoksun azgın saldırıları boşa çıka
rarak karşı devrimelleri bozguna 
uğrattı. 

Faşist sömürgecilerin her tUrlU 
imkan ve otanal}a sahip olmalarına 
karşın, devrimin tutsak neferlerinin 
en büyük dezavantajları; öncesin
den devratınan bir direniş mirasına 
sahip olmayışiarıdır diyebiliriz. Dire
niş mirasını bizzat kendileri yarata
caktı. Gerçi, diğer Olke devrim pra
tiklerindeki birikim ve değerter bi-

liniyordu. Özellikle bu konuda Vlet
namh devrimcilerin Saygon'daki, 
Paulo-Candar zindanlarındaki pra
tikleri ve yarattıkları değerler Kür
distanlı devrim savaşçılarınca da 
biliniyordu. Ama, ne Diyarbakır 

zindam Paulo-Condor'a, ne KUr
distan Vletnam'a, ne de Türk sömOr
gecileri ABD emperyalistlerine 
benziyordu. Bunu, Vietnam halkı
nın ve devrimcilerinin, devrim uğ
runa harcadıkları emek ve göster
dikleri fedakarlıkları küçümse
mek amacıyla değil; Kürdistan'ın 

özgül koşullarından kaynaktanan 
tarkhlı!}ı ortaya koymak için belir
tlyoruz. Örneğin, hiçbir Vietnamlı 
tutsak, Amerikalı , Japon veya Fran
sız olmaya zortanmamıştır. Onlar
dan böyle bir şey istenmemiştir. 
Ama, Kürdistanlı tutsaktardan 
Kürtlüğünü inkar etmesi ve Türk
lüğü benimsernesi istenmiştir. Kı
sacası, Diyarbakır'daki direniş mi
rası, handikaplarta dolu uzun ve 
zorlu bir yürüyüşle kan kan, can 
can, ilmlk ilmik dokunarak yaratı
lacaktı. 

Cezaevi politikasının 
uygulamaya konulması 

En ince ayrıntılarına kadar ha
zırlanmış olan "teslim atma ve 
ihanet ettirme" politikası. 81 yılı 

başlarında tutuklulardan , ziyarete 
giderken kol uzatmalarının isten
mesiyle başlatıldı. Bu politikanın 

uygulayıcıları şöyle diyorlardı: 

" ... Sizden fazla bir şey istemiyoruz. 
Sadece görüşe giderkan kolunuzu 
uzatm, görüşe de rahat rahat gidip 
gelin. Yok e~er kol uzatmazsanız, o 
zaman bizim de tavrımız degişir." 
Tabii tutuklular, yere paralel bir 
şekilde omuz hizasına kadar el 
uzatmak yerine dayak yemek için 
ellerini uzattıklarında, "Elinizi ha 
öyle uzatmışsmız ha böyle. Niye 
kendinize acı çaktiriyorsunuz?" 
diyerek tutukluları teslim almaya 
çalışıyorlardı. Dayağın yanısıra, "Ha
valandırmaya çıkarmayız", "Çay 
gatirmayiz" vb. tehditleri de kulla
nıyorlardı. 24 Şubat 1981'de, Esat 
Oktay Yıldıran ve ekibinin cezae
vine gelmesine kadar böyle sürdü. 
"Kural" dedikleri el uzatmayı kabul 
etmeyenler, yani direnenler 35. ve 
36. koQuşlarda (tecrit ve hücrelerde) 
toplanıyortardı. 

Yüzbaşı ve ekibi geldikten son
ra teslim alma politikasının hayata 
geçirilmesi de hız kazandı. Yemek
lerde dua okunması, havalandır
mada, "Eskişehir Marşı"yla birlik
te yürüyüş yapılması dayatıldı. Bu 
·dayatmaları kabul etmeyip dire
nenler, dayak ve çeşitli kısıtlama
larla caydırılmaya ve teslim alın

maya çalışıldı. Testim olmayıp dire
nenler 35. ve 36. koğuşlara tıka
basa dolduruldu. Hedef, direnişi 

dar bir alana; yani 35 ve 36'ya 
hapsetmek ve baskıları oralarda 
yo(juntaştırmaktı. 

Tecrit, baskı, işkence ve terör 
gittikçetırmandırıldı. Direniş, Hazi
ran ayı başlarına kadar sürdü. 
Haziran başlarında cezaevi bir 
bütün olarak teslim alınmıştı. Bu 
arada Mart başlarında 36'da teslim 
alınanlardan bir grup 33. Koğuşa 
götürüldü. Aniatacağım olayın geç
tii)i koğuş da böylece oluşmuş 
oldu. 33. KoQuşa götürülen ve içle
rinde "kahramanlarımız"ın da bu
lunduğu grup, direnişi sonuna 
kadargötürememiş, hatta en erken 
denebilecek bir vakitte teslim ol
muştu. 36'da teslim olanları 3. ve 4. 
katiara çıkarıyor, direnenleri testim 
olmaya özendirmek için onlara 

karışmıyor, sigara, yiyecek vb. 
ihtiyaçlarını karşılıyortardı. Teslim 
olanlar, dua okuyor, yemek yiyor. 
direnenter ise dua okumayı reddet
tikterinden, yemek yerine her öğün 
birkaç kez ellerini dışarı uzatarak 
dayaklarını yiyorlardı. Var olan 
örgütlenme dağıtıldığından haber
leşme sağlanamıyordu. 36'da dire
nenler. dayak için ellerini bulun
dukları hücrenin önündeki demir 
parmaklıklardan dışarı uzatırlar

ken; 35'tekiler böyle yapmıyor, 

ellerini uzatmıyorlardı. Onların 

hücre kapıları açıtarak tek tek 
kişiler dışarı çıkarılıyor ve komaya 
sakana kadar cop ve kalasla mey
dan dayağından geçiriliyor; daha 
sonra da yerde sürüklenerek tek 
rar hücrelerine atılıp kapıları üzer
lerinden kilitleniyordu. Direnişte, 

tavır birliğinin sağlanmaması dire
niş için önemli bir zaaftı . Düşmanın 

tecrit politikasının başarısını sergi
temekteydi . 

Bu direniş süreci içinde insan
larımızın yaşadığı acıları. çektiği 

ızdıraptarı layıkıyle anlatabilmek 
pek de kolay olmayan bir şeydir. 
Acı diyoruz, bu soyut bir kavram. 
Ve birden fazla dur u m ları anlatmak 
için de kullanılmaktadır. Dayağın 
verdiği acı, insanlığın yabancı ol
madığı bir duygu, açlık, susuzluk 
ve onların vücuttaki etkisi de öyle. 
Ama teslimiyetin , arkadaşlardan 
ayrı düşmenin, inançlarına ters 
düşmenin acısı pek bilinmez. Do
layısıyla bunu yaşamayanlara anlat
mak çok zordur. Hele bunu. yaşa

mayanların anl8yabileceği bir şe
kilde antatmaya çalışmak ise daha 
zor. Sözcük daQarclğımızı taradık. 
Fakat, testirniyeti yaşamayanların 
da anlayabileceQi bir aniatımda 

kullanabileceğimiz sözcükler bula
madık. AçhQını diş macunuyle 
bastırmaya çalışan, susuzluQunu 
duvarın nemlerini emmeyle veya 
üzerine dökülen pis suların ıstattığı 
elbiselerinden elde ettiği su ile gi
dermeye çalışan insanlar! 4 metre
karelik hücrelere 30-40 kişinin 

birden istiflenmesini anlatmak öyle 
kolay bir iş değil. Bir insanın, canlı 
bir organizmanın yaşamını devam 
ettirabilmesi için gereksindiği ha
va. su ve yemeğin silah olarak 
kullanıldığı böylesi bir dengesiz 
savaşı anlatmak gerçekten de ko
lay değil . Biz yine de bu savaş 

içinde yaşanan acıları somut bir
kaç örnekle anlatmaya, anlaşılır 

kılmaya çalışalım. 

Gözlerin dilinden anlayanlar, 
onların çok şeyi açıga vurduQunu 
da bilirler. Diyarbakır zindanında 
tutsakların açlıQını anlatan bir tek 
anlardı. insanlar açlıklarını - ki 
genellikle gizlerneye çalışıyorlar

dı- dile getirmezlerdi. Meydan 
dayağından dönenler, "Ez başım, 
ez başım" diye acılarını gizlerneye 
çahşırtardı. Açtığını, istemeyerek 
de olsa sofradaki ekmek kırıntıları
na takılan gözteri sererdi orta yere. 
Ya da meydan daya!}ında ses tonu 
ete verirdi. Kimse çektiklerinden 
yakınmazdı. Çünkü, hemen hemen 
herkes bunun nedenini bilmek
teydi. 

Tutsakların direnişini kırmada 

hemen her şey silah olarak kullanı
labilirdi. Öyle ki, Yüzbaşı Esat 
Oktay, çırılçıplak soyduğu tutsak
ları gardiyanlarına vererek, "alın 

bunları götürün, istediDinizi yapm" 
diyordu. 45 gOn sOran ı. ölüm 
orucu nu da buna eklemek gerekir. 
Ki, bu OIOm orucu sonunda All 
EREK şehit dOşmüştü. Özcesi, 
tutsak düşmüş insanlarımız varo
lan bütün güçlerini sonuna dek 
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kullandılar . Ancak direniş Haziran 
başlarına kadar gOtürülebildi. Ve 
cezaevi bir bütün olarak teslim 
alındı. 

Bu uygulamaların gerçek hede
finin ne olduQu, tutsak kitle tarafın
dan bilince çıkarılmış d90ildi. O 
zamanlar çok Insan, mahkeme
Jerin açılmasıyla birlikte, bu uygu
lamalann da son bulaca!)ını, bu 
uygulamaların esas hedefinin sa
vunma yapılmasını engellemek 
oldu!)unu düşünüyordu. Bazı siya
si gruplar ve PKK kitlesının de bir 
kısmı, uygulamaların PKK kadro ve 
savaşçılarının direnişinden kay
naklandı!)rnı, kurallara uyulursa 
böylesi uygulamaların da kalka
ca!)ını düşünüyorlardı . BOyle düşü
nenler, daha çok hiç direnmesiz 
kuralları kabul edenlerdi . Fakat, 
düşman , süreç içinde kendilerine 
de yöneldiQinde, bu düşüncenin 
yanlışlıOı da pratikle kanıtlanmış 
oldu. 13 Nisan 1981'de PKK Ana 
Davası açılmış olmasına rağmen 

işkenceler bltmedi. Ve kitle ç~un
luQu, kendini kandırmaya devam 
etti. "Uygulamalar laz la siJrmeı. Bir 
ay sonra bırakırlar. Daha ne istiyor
lar. Her istenlfenl yapıyoruz ... " Bu 
yanlış düşüncelerden geça gaçe, 
uygulamaların gerçek hedefini 
bulma yolunda Ileriand i. 

Çoğumuzun teslim olmasında 
önemli rol oynayan yanılsamalara 
da de(jinmak öğretici olacaktır. 

Şöyle ki; kitle çoOunluğu, tahliye 
olma umudunu koruyordu. Bu da 
şöylesi bir yanıtsamayı do!)uruyor
du: "Direnen ler militan kadrolardır. 
idare de bunları biliyor. Direnirsen 
tahliye etmezkJr." Davanın politik 
nitelikte bir dava olduQu, kitle 
çoğunluğu tarafından bilince çıka
nlmamıştı . "Benim dayım var, tor
pllim var. Rüşvet verirler. Beni 
çıkarırlar" gibi yanlış düşüncalerin 
kaynaoı. toplumumuzun politik da
va tanıklığının bulunmayışıdır. 

Geçmişte yaşanan sömürgeci 
mahkeme deneylerinin etkisinin 
sürüyor olmasıdır . Bu da tutsaQın, 
her an tahliye olma duygusuyla 
yaşamasını; böylece de cezaevinin 
geleceOI lle llgllenmemesini; yani 
direnişten uzak durmasını berabe
rinde getiriyordu. tutsakların her 
an tahliyeyi bekler bir ruh hali 
kazanmalarında ailelerin önemli 
bir payı vardır . Ailelerin bu yöndeki 
sözlerine ınananlar, genelllkle 
genç tutsaklar oluyordu. Bir diğer 
yanılgı ise, "Kurallara uyarsam 
bana karışmazlar" şeklinde ola· 
nıydı . 

Cezaevi, bir bOIOn olarak teslim 
alınmıştı. Yani, 5 EyiOI 1983'e kadar 
sürecek olan koyu bir teslimiyet 
süreci başlamıştı . Ama, nasıl bir 
şeydi bu teslimiyet? Teslimiyetın 
tanımını yapacak olursak; iki karşıt 
güçten birinin kendini düşmanın 
Inisiyatifine terketmesidir diyebi
liriz. Bu tanım, Diyarbakır zindan
lannda yaşanan teslimiyati da Ifade 
etmektedir. Şartlı teslimiyet de aynı 
kapıya çıkmakta birlikte, yine de o; 
farklı bir tanımı gerektirir. Tesli
mlyetin pratikteki Ifadesi, iki karşıt 
güç olgusunun ortadan kalkması 
ve taraflardan birinin, pratikte kar
şıt güç olma nlteliOinl yttlrmesidir. 
Onu, karşıt güç yapan olgulardan 
yoksuniaşarak ve giderek süreç 
içeri&ınde karşıtına dönüşmesidir. 

Karşıtın Istemi doQrultusunda yeni 
bir öz ve biçim kazanmasıdır. 

Düşmanın OnOnde a~lmak ve 
sonunda da yok olmaktır . Kazanıl

mış olan Insani d&Oerlerden gide
rek uzaklaşmadır . Diğer bir ifadey
le, artık Insan olmaktan hayvan
Iaşmaya doOru yol almaktır. 

Bu baQiamda soruna yaklaşır
sak, Diyarbakır'daki testımlyeti iki 
aşamada incelemek gerekir: Dire
niş sorerken ve direniş sona erdik· 
ten sonraki durum. Direniş sürer
ken teslim olanlara pek karı-

şılmazdı. Hatta direnenleri teslim 
olmaya özendirmek için onlara 
çeşitli olanaklar da tanınıyordu . 
Hem kOOuşlarda hem de l.i'te 
direniş devam ettiQI sürece ciddi 
bir uygulama görülmedi. Yemek
lerde, gardiyan dua okuyor, koOuş 
onu tek:rarhyordu. Havalandırma
da "istiklal Marşı" söytendlkten 
sonra yürüyüş kolunda "Eskişehir 
Marşı" söyleniyordu. Dayak atıl

makla birlikte tüm cezaevinin tes
lim alındıQı Haziran başlarından 
sonra atılan dayakla karşılaştırıldı
ğında çok azdı demek doQru olur. 
Özcesi, direniş sürerken teslim 
alınanlara pek karışılmıyordu. Tüm 
cezaevi teslim alındıktan sonral se, 
durum tamemiyle d&Oişti ve yoQun 
bir saldırı başlatıldı. 

Teslimiyet, tam olmasa da dev
rimci değerler ve devrimci otorite
ye önemli oranda zarar verdi. 
Yoldaşlık d&Oerteri ve baQiarı zayıf· 
tadı. Bireycilik, bencillik had safha· 
ya ulaştı. Yardımlaşma duygusu 
erozyona uoradı. Devrimci inanç ve 
deQerier saygınlıQını korumakla 
beraber, deQerlnden hiçbir şey 

yitirmediğ i de söylenemezdl . 
1981'1n Mart ayı başlarında 

36'dan teslim alınanlardan bir grup 
33. Ko!)uşa götürüldü. Ferhat KUR· 
TAY, Necml ONER, Etret ANYAK, 
M•hmut ZENGiN de 33. KoQuşa 
götürülenler arasındaydılar . Parti~ 

ye ve halka olan baQiılıklarıyla 

irade güçleri pratikte sınanmış bu 
insanları o zaman teslim olmaya 
iten neydi? Bu bilinmemektedir. 
Cünkü yalnız onlar deQII, teslim 
olan hiçbir kimse teslim oluş ne
denini kendine bile tam açrklaya
mamıştır . Öyle ki, açılması isten
meyen bir günah gibi saklanmıştır . 

Yaşamında, utanacaQı şeyleri olan
lar bu duyguyu çok iyi bilirler. Bir 
devrimci için düşman karşısında 
teslim olmak kadar utanç verecek 
başka bir şey daha olamaz. 

Koğuşa gelenler, teslim olma
nın utancını yaşadıklanndan blrbl~ 

rinin yüzOne bakamıyorlardı. Yap· 
tığından utanma, yaptıQının Iyi bir 
şey olmadığının farkında olmaydı 

bu. Yaptığının farltında olma ve 
bundan utanma iylye aiamettir. 
Böylesi duygular içerisinde olan 
kişi veya topluluk; ya yaptıQını bir 
daha tekrarlamamaya ya da telafi 
etmeye yönelir. Bu da, kişi veya 
topluluğun gelec8i}i açısından ümit 
verici bir durumdur. Fakat öte yan· 
dan teslim olduktan sonra yeniden 
diranmak de Oyla kolay gerçekleş. 
tirilebilecek bir şey deOildir. Ter· 
sine, getirilen yeni uygulamaları , 

"Kabul etmeyecek olsak başta 

teslim olmazdık" diye, sessizce 
kabullenmeyl saQiıyordu . Koğuşta 

yanlış düşünce ve anlayışlar, tesll· 
mlyetin etkisiyle gittikçe yaygınla
şıyordu. Bu yanlış anlayış ve dO· 
şünceler şöyle dile getirilebilir: 
"Teslim olduk, ihaneteniki Partimiz 

·bizi affetmez. inanç ve düşOnceıe
rlmlze ters düştük. Bizim Için her 
şey bitti." Bu düşünceler berabe
rinde başıboşluQu, boşvermlşll!)i, 
kendine ve yoldaşlarına saygı ve 
güven yoksunluOunu ve yine de
Oerlere karşı kayıtsız kalmayı geti· 
riyordu. Bunun sonucu olarak ın
sanlar, hemşehricillk temelinde 
veya birbirkwini dt şandan tanıyan
lar biraraya geldiler. Bu biraraya 
gelişte bile bireysel hesap yapı
lıyordu. Borç alıp vermeler görOIO
yordu. işte koQuşlarda gelinen 
nokta buydu. Yoldaşlar ihtiyaçlarını 
karşılamak Için birbirlerine borç 
veriyorlardı. Gidiş, öyle devam 
etseydi daha bateri de olabilirdi. 
Ama buna müsaade edilmedi. 
Daha geniş tahribatlar yaratılma
ması ve bu sürece bir son vermek 
için hemen toparlanma çalışmala
rı başlatıldı. Ferhat KURTAY Onder
ll!)lnde yürtlttllen toparlanma ça
lişmaiarı çerçevesinde ilk etapta 
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yanlış düşOnca ve anlayışlar mah
kum edilip sa!)lıklı bir durum de
Oerlendlrmesl yapılarak, teslimiye
tın ne olup olmadıQı konusunda 
kitlenin aydınlatılmasıyla işe baş
landı. Yanlış anlayış ve düşünce
lere karşı, "Evet, teslim olduk, 
diJşüncelerimize ve ilkelerimize 
ters diJştük; ama henüz ihanet 
atmiş degfliz. Teslimiyet ihanet 
daDIIdir. Ama ihanete giden yolun 
baş1d1r. Bu yolda atılan ilk adımdır. 
Eber bizler toparlanabilirsek, iha
net atmakten kurtulabilir; Partimiz 
ve halkimiza layık olabilir ve atti
gımız bu yanlış adımla içine diJştü
DiJm()z çlrkeften kurtulabiliriz. To
par/anmak demek, giJcümüzü bir
leştirmek; bilgi, beceri ve yete
neklerlmlzi teslimiyet zincirini kır
maya yiJneltmektir. Hem direniş 35 
ve 36'da halen sürüyor" vb. dUşOn
celer ileri sOrOlarak yanlış anlayış
lar mahkum edildi ve toparlanma 
saQiandı. 

rilmişti. (O zamanki uygulama öy
~ydl. Sonradan "lüks" sayılan bu 
uygulama kaldırılarak sabahtan 
akşama dek aç~susuz ve tuvalet 
ihtiyaçlarını karşılamaya bile izin 
verilmeyen -bu yüzden üstOne 
işeyen~r olmuştur-, kımıldama

nın yasak olduQu, ayakların ve 
dizierin bltlşlk, elierin dizler üze
rinde, parmakların bitişik olduğu 

"esas duruşta-nizemi duruşta-bek
lenilen yenı bir uygulama getiril
mişti.) Kendisiyle yargılanan dire
nişçller, 35'tekl durumlarını anlat
tıklarında, mahkeme dönOşünde 
bu arkadaş yanına bir pidenin içine 
konmuş bir paket peyniri alarak. o 
kocaman açlıklarını biraz da olsa 
bastırabilmek için direnişçitere 

verdi. 
Bu iyi niyet, bu direnişin başa

nya ulaşması yönündeki Istem, o 
şartlarda tabii ki yetersizdi. Ve 
doğru olan davranış , direnentera 
moral destek saQiamak dSi)il , onla-

Koğuşta kollektif bir yaşam bir- rm direnişine aktif olarak katılmak
liı)i oluşturuldu . Böylece arka- tı. Bu çok açıktı . Ama yukandasözü 
daşların yeniden biraraya gelmele- geçen yardımdan öteye bir şey 

ri saı)lanmış oldu. EQitim çalışma- yapılamamıştır . Fakat, direnişin 

\arına başlanarak teorik bilgi ge- sürüyor olması , koı)uşun toparian
reksinimi giderilmeye çalışıldı. Ay- masında önemli bir rol oynamış
nca bu çalışmalarda içinde bulu- tır. 

nu lan durum ve çıkış yolları tartışı- Koğuşun yapısı genellikle iyiy
larak kitlenin, tesllmiyeti düşünce di. Cezaevi düzleminde ele alındı
alanında da olsa kabullenmemesi, 
reddetmasi amaçlandı. Teslimiyet 
kofullarında devrimci otoriteden 
ne ölçOda sözedileblllrse; işte bu 
şeklide devrimci otorite yeniden 
tesis edildi. 33. koğuşta yapılan 

çalışmaların en zoru buydu denile
bilir. Herkesin kendisini eşit gör
dOQO bir ortam sözkonusuydu. 
Çünkü, bilgi ve becerisi ne olursa 
olsun, her şeyden önce herkes 
teslim olmuştu . işte, herkesin ken
disini eşit görmesi de bundandı. 
Böylesi bir ortamda, otorita tesi
sı Için çahşkanlık, daha çok feda
karlık, dayaktan sakınmama, ide
reye karşı atak, arkadaşlara karşı 
yumuşak, şefkatli olmak gere
kiyordu. Ayrıca, dönemin özellikle
rinden dolayı, kullanım eşyalarının 
daQıtımında kılı kırk yarar bir itina 
göstermek zorunluydu. Öyle de 
yapıld i. 

Daha. 35 vo 36'da direniş sürer
ken koQuş ıo o arlandı. Ama bu 
toparlanm·J. <;L; an direnişe katıl

maya yetm!yordu. Çünkü, çok 
yakın bir zamanda direniş terkedi
lerek gelinmişti. Direniş sürdüğü 

için de idare, koğuşların üzerine 
pek yönelmiyordu. "Direnişe ka
tılmıyoruz, hiç olmazsa yardım 

edelim" diye birkaç girişimde bu
lunuldu. Bu girişimlerin amacı , 

direnentera moral destek saQia
maktı. Bunun için de birkaç kez 
para yollandı. Ama para onların 
Işine yaramazdı. Çünkü, onların 

yanında para işlerliQini yitirmişti. 

Yanı, hücrelere tıkılan direnişçitere 
bir şey verilmiyordu. 

KoQuştaki tutuklulardan biri, 
birgün mahkemeye çıkarıldı. Mah
kemesi OQie sonrasına kaldığın
dan, yemek yemesi Için geri geti-

ğında OçOncü derecede sayılıyor
du. Bu derecelendirmede tılçü 

şöylesaptanıyordu . Birinci derece
den de(jerlendirllenler. sonuna 
kadar direnenlerdl . ikinci dere-
cede ele alınanlar 33. Koğuştan 
sonra teslim olup 34. Koğuşa geti
rllenlerdl. Üçüncü sırada da 33. 
Koğuş geliyordu. Koğuşun bu ya
pısı. idarenin de temkinli davran
masını getiriyordu. idarenin uygu
lamaları . dil)er koğuşlarla kıyas
landıl}ında pek etkili olmuyordu. 
Havalandırmada veya koQuş bas
kınlarında ne kadar dayak yenilirse 
yeniisi n, yalnızkalındıOında her şey 
bitiyordu. Dayak yiyenler acılarını 
gizlemek ve diQer tutsak arka
daşlarının moralini bozmamak için 
gOIOmsOyor, hiçbir şey olmamış 
gibi davranıyorlardı. Çünkü, ger
çekten de tutsakları, kendilerinin 
yediQi dayaktan çok arkadaşlarının 
yediği dayak etklltyordu. Koğuşta 
çol}unluk PKK'li olmasına ral}men 
diQer siyasi gruplardan olanlar da 
vardı ve bunlarla saQiıkli bir ilişki ve 
uyum da vardı. Fer....._,n kendi
lerini yakma eylemi sırasında, bOy
lesine büyük bir koOuştan hiçbir 
ispiyoncunun çıkmamış olması, 

sonradan Idare tarafından gönde
ri~nlerin de ikna edilerek caydırıl
ması, koQuşun genel yapısı hak
kında bir fikir edinmemize yeter 
sanırız. Bu da k~uşun , idareye 
karşı bir bütün hallnde tutunabildi· 
Qinln ifadesldlr. K~uştaki uyum ve 
birliOi gösteren birkaç olay da 
anlatmak gerekir. 

KoOuşta gençler çoQunlukta 
olmalarına raomen, 60-70 yaş gru
bundan yaşlılar da vardı. Bu yaşlı 
yurtseverlerimiz yiOit davranışlar 
sergiliyorlardı . Dayaktan sakındık-
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ları yoktu. O yaşlı, pörsümüş ya
nakları dayaktan al al olmasına ve 
titremesine rağmen, gözlerinde 
korkunun zerresine rastlamak ola
sı değildi . Genç tutsakları en fazla 
yıpratan şeylerden biri de yaşlı 

yurtseverlere atılan dayaktı. O 
Ihtiyarcık lar, o yorgun kalpleriyle o 
büyük dayaklara nasıl dayanıyor , 

acılarını nasıl saklıyorlardı7 Onlara 
bu direnci veren, herhalde yıllardır 
yüreklerinde taşıdıkları ba(jımsız
lığa olan tutkularına, bir ulus otarak 
varolma ülküsüne, Kürdistan genç
liginin dört elle sarılıyor oldul)unu 
görüyor olmalarıydı. Yine onları da 
en fazla yıpratan şey, herhalde 
Kürdistan gençli(jinin maruz kal· 
dıQı vahşetti. işte , Kürdistanlı genç
ler ile yaşlı yurtseverlerimiz ara
sındaki uyumu sergileyen bir olay: 

13 Haziran 1981 'de koğuşlardan 
birinde, gardiyana karşı gelme gibi 
bir durum olmuş. Bu olayın bir 
misillernesi olarak, aynı gün bütün 
koğuşlar havalandırmaya çıkarıla· 
rak ölüm derecesinde dövüldüler. 
Olayın gelişimi şöyle oldu: Epey 
geç bir vakit olmasına rağmen 

(17.30) bizim k~uşun, havalan
dırmaya çıkmaya hazırlanması söy
lendi. Gardiyanların gozıerl faltaşı 
gibi açılmıştı. "Hasta, sakat kimse 
içerde kalmayacak! Herkes hava
fandırmaya çıkacak." diye k omut 
verildi. Gardiyanın ses tonu. jest ve 
mimiklerinden başka bir haber 
kaynağı olmayan tutsaklar, bunlar
dan gerekli sonucu çıkarmada uz
manlaşmışlardı. Bu nedenle de 
havalandırmada kendilerini nele
rin beklediğini anlamışlard ı. Bu 
anlama. onların kendilerini psiko
lojik olarak hazırlamalarına yarı

yordu. Kapının açılmasıyla birlikte 
içeriye ellerinde kalastarla gard i· 
yanlar doldu. Belden yukarısı çıp
laktı ve ter içindeydiler. Başka bir 
koğuşu meydan dayağından geçi
rip öyle geldikleri her haller'inden 
belli oluyordu. Tutsaklar. mar
divanleri uçarcasına iniyorlardı . 

Çünkü, merdiven başlarında. elle
rinde inşaatçıların beşe-onluk diye 
tabir ettiği kalastarla gardiyanlar 
bekliyor ve ellerindeki kalasları 

önlerinden geçen tutsaklara rast
gele vuruyorlardı. Fakat o anda en 
şaşılacak şey , kimsenin ne dar
benin etkisiyle sendeleyip düşmesi 
ne de ölmesiydi. Hayır. ikisi de 
sözkonusu deQildi. 

Havalandırmaya çıkar çıkmaz, 
')ere yat", "sürün" komutları peş· 
paşa geldi. Hemen akabinde, )'aşil
lar ayaga kalksm ve duvarındibine 
geçsinler!" denildi. Yaşhisrdan çok 
az bir kısmı kalkmıştı. Tutsaklar 
yerde sOrOndürOiüyor. cop ve kalas· 
tarla rastgele dövülüyor ve üzerıe
rinde tepiniliyordu. Bu hengame 
içinda yerde sürünürken, yanmda 
sürünan yaşlı yürtsevere gözü Ili· 
şen tutsaklardan biri; "Dayı, sen 
niye kalkmadm?" diye sitemil bir 
soru yöneltiyor. Yaşlı yiQidimlz de 
"Yegenim, benim camm slzlnkfn· 
den daha m1 kıymetlidfr?" diye 
cevap veriyor. ikincı olay Ise. bir 
tahliye olayına ilişkindir . Yaşlı yurt
severlerimizden biri tahliye olu· 
yor. Olay, onun k~uştan çıkarken 
aoıamasıyla yaranıoı duygusal or
tamdır . O dOnemda tahtlye olmak, 
cehennemden kurtulmak deQe· 
rinde bir cHayken ; o Ihtiyarcık 

içeride, cehennem ateşinde bıraktı
O•. bırakmak zorunda kaldıQı sev
diklerinin, dostlarının acıst nede
niyle cehennemden kurtuluşuna 

sevinemiyordu bile. Acısı, s8vıncinl 
bastırıyordu. 

KoQuştaki tJJtsaklar, Oylasine 
kaynaşnıışlardı ki, idarenin, lapiyon
cu çıkarma yönündeki tüm giritim
leri sonuçsuz kaldı. özellikle daya
Oa karşı zaafı olanları seçiyorlar ve 
bayıltıncaya kadar dövüyorlardı. 

Oyıe ki, yalvarmasını, .. N • .......,.Iz 
yaparım" demesini bekliyorlardı . 
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KoQuştakl aydıntatıcı çalışmalar 
sonunda birçok klşl dayak yemesi
ne ral}men, öyle bir şeye asla ya
naşmadı. KoOuştan lsplyoncu çık
maması, tutsaklann gardiyan ve Ida
renin gözetiminden kurtulma
larına, böylece de Içerde "rahat" 
etmelerine yaradı . ÇoQu şey, açık 
tartışılıyor; eQitlm çalışmaları, şehit 
devrimelleri anmalar, teorik tartış
malar vb. faaliyetler açıkça yOrOtO
Iebillyordu. özeesi koQuş, Içinde 
yaşayan tutsaklarıyla, bunların bir
blriyle kurdukları Ilişkileriyle Iyi 
bir konumdaydı. 

Toparlanma çatışmatarında sağ
lanan bunca başanya raQmen, 
devrimci değerler teslimiyet koşul
larında (açıktan belli olmasa da) 
erozyona uğramaktan kurtula
mamıştı. Teslimiyelin kendisi , dev
rimci değerlerdeki en bUyük eroz
yondu. Bu erozyonu da önlemenin 
bir tek yolu vardı . O da. teslimiyet 
zincirini kırmak! Diğer bOHln çalış
malar, her ıorıo eQitlm faaliyeti , 
teslimiyet sonucu meydana gelen 
devrimci deQerlerin erozyonunu 
yavaşisimaktan öte bir işlev gör
mOyordu. Yani, teslimiyet içinde 
yavaşyavaştOkenlyorduk! Devrim
ciliği bir an için kenara "bırakalım", 
birer insan otarak tOkeniyorduk. 
Teslimiyet, kendini dUşman ın i nsa
fına terketmedir. Biz de, kendimizi 
düşmanın olmayan !nsafına terk
etmiştik. Bu nedenle de, gelece
ğimizi belirleme yeteneQimizden; 
yani insanlıQımızdan gittikçe uzak
laşıyorduk. Işin garip olan yanı da, 
henOz yaşanan olayın farkında 

olmamamızdı . Hala bir şeyler umu
yorduk. Baskı ve işkencenin , bu 
kadar uzatılmasına bir anlam vere
miyorduk. "Bu ay, bu ay olmazsa 
gelecek ay biter" diyorduk. Böyle
ce aylar ayları kovaladı. Ana dava 
"yargılama"sı sürüyordu. Mahke
meye gidip gelirken ilk kez itiraf 
olgusuyla karşılaş ı ldı. Baskılar git
tikçe tırmandırıldı . Bu arada "emir
komuta" zinciri de tesis edilmişti. 
Artık gardiyantera "komutanım" 
diyorduk. Evet, bir er olan gardiya
nın astıydık. Er olan gardiyan, 
bizim için gittikçe rOlbelendi ve 
sonunda bir general oldu. Onlar 
bizi insanlığımızdan ederken, ken
dileri de gittikçe Insanlıktan uzak
laşıyorlardı. Öylesine duygusuz
laştılar ki, tutsaklar Insan d90ilmiş 
de cansız birer nesneymtş gibi 
geliyordu artık onlara. 

1981 ortalarında, dayakattıkları 
sırada , istemeye Istemeye vurma
dan kaynaklanan , yüzdeki belirti
leri , kasılmaları; '81 sonlarına ge
lindiQlnde hiçbir er-gardlyanda kal
mamıştı. Kasılma ve gerg inlik yeri
ni hoşnutluğa ve iste.s;ie bırakmıştı. 
'82ortalarında tse artık katilarnı dü
şünür duruma geleceklerdl. Şöyle 
ki; 35'teki tutsaklardan birini hasta
neye götüren Pele ve Mekansız 

Kazım adlı gardlyanlar, kendi ara
larında şöyle konuşuyorlar ; 

- Mekaneız: "Yahu, biz bunları 
o kadar dtlvüyoruz ama sonra da 
iyifeştirmeye çalışıyoruz. Boşuna 
uQraşıyoruz aslinda. Havalandır

maya çıkarıp, üzerlerine benzin 
dtlküp yakacaksm." 

- Pele: "Yok oQium olmaz! A
fevfer dışarıdan gtıriJnlJr. En iyisi, 
onları kesip kesip kanafizasyona 
atacaksm." 

- Melı:•neez: "Olmaz oDium! 
kanafizasyon tıkanırl" 

Bu katliamcı dOşOnce yapısı, iki 
yıl sonra ölü tekmelemeye dek 
varıyor. Ocak direnişinde kan için
de, sedyeye baygın yatan bir tut
sak, er-gardiyan tarafından tek me· 
leniyor. 

Uygulanan politikanın bir yön O 
de kişillksizleştirmeye yönellktl. Bu 
ustaca uygulanan bir politikaydı, 
ama tutsaklar klşlllkslzleştlrllmeye 
çalışılırken asıl olarak bu politi
kanın uygul~yıcılarının kendileri 

daha fazla klşlllkslzleşiyordu . Tut
sakların ideolojilerl, klşiliksizleşti
rilmEHeri OnOnde engel olurken, 
gardiyanların kişilikslzleşmelerlni 

engelleyecek bir ideolojileri bile 
yoktu. 

·ann son aylarında Ihanet da
yatması koQuştaki tutsaklar için de 
Iyice belirginleşti. Artık, uygula
maların kalkması beklenmlyordu. 
Çünkü uygulamaların hedefi açıktı. 
Tutsak düşmüş Kürdistan ulusaf 
kurtuluş mücadelesi nefer/eri, iha
nete sürOklenmek isteniyordu. 33. 
koQuşta gerek eQitim gruplarında 
gerekse de sohbetlerde açık ota
rak, içinde bulunulan durum ve 
çıkış yolları tartışılmaya başlandı. 

Bu tartışmalardan çıkan sonuç, 
"Teslimiyet, baskı ve işkence zorla 
kurumlaştırıldı. Ancak, tutsakların 
devrimci zoruyla kaldırılabllir'' şek
lindeydi. Sorun, genel hatlarıyla 

böyle ortaya konduktan sonra, iş . 
tutsakların devrimci zorunu yarat
maya kalıyordu . Bu devrimci zor 
nasıl yaratılacaktı? Herkes bu so
ruya cevap arıyordu ama doğrusu 
kimse i pe sapa gelir bir cevap vere
miyordu. Sonra devrimci zorun ya
ratıldıQını bir an için varsaysak bile, 
bu nasıl uygulanacaktı? Buna da 
cevap verilemiyordu. iık akla ge
len, tutsakların genel ayaklanma
sıydı. Bu da pek kolay görOnmü
yordu. Çünkü, cezaevinin en Iyi ko
Quşlarından biri olan 33'te bile 
böyle bir ayaklanmaya katıla

cakların sayısı çok azdı. DiQer 
koQuşlarla ilgili olarak söylenen ler, 
böyle birgirişim cesaretini kırmaya 
yetiyordu. Tartışmaların boyutu 
çok genişliyor, dışarıya uzanı

yordu. Btiylesi tartışmaların bi
rinde Ferhat KURT AY, "Uygulama
ların idare tarafından kaldmiması 
bizim için yık1m olur. Bir daha, 
kolay kolay belimizi dogrultamayız. 

idare, bir gün, bütün uygulamaları 
durdurursa 'sizden bir şey iste
miyorum' dese, birbirimizin yüzü
ne nasıl bakarız. B6yfe bir durum
da, dışançıksak bile, halka ne diye· 
biliriz? Bize sormazfar mı; bu dü· 
şünceferinizi stlmürgecilerin zin
danlafinda neden haykırmadmız 
da, on/ann marşlafinı haykıflp 

durdunuz. Yarın sizi tekrar toplar
/arsa, Kürdistan'ı da, devrimciliDi 
de unutursunuz, demezler mi? Bu 
neden/e bu teslimiyet zincirini biz
ler klfmalıyız!" diyordu. 

GörOidüQü gibi , teslimiyet zinci
rinin tutsaklar tarafından kırılması 
zorunluluQu bir görev olarak önü
müzde duruyordu. Tersi bir durum. 
yani sömOrgecilerin uygulamatarı 
birden kaldırmalan tutsak kitlenin 
fizik i olmasa da siyas ı öiOmO de
mekti. Durum bu kadar açıktı. 

Buna rağmen teslimiyet zincirini 
parçalayacak tutsakların devrimci 
zorunun nasıl yaratılacaQı sorusu
na cevap bulunamıyordu. Ama 
umut kesilmemiş, bu konudaki 
arayışlar devam etmiştir. 

Ve gelişmeler, Ferhllt KURT AY'· 
ın kaygılannın tam tersi yönde 
olmuştur; uygulamalar gittikçe da
ha da şiddetten miştir. Marş sayıları 
arttmlmıştır, " inkılap Tarihi" adlı 
kitabın ezberlenmesi dayatılmış , 

yürüyüş stili deOiştirilmiş , sayım, 
dua, emir tekrarı, koğuşa giriş

çıkış, "istiklal Marşı"nın on kıtasının 
ezberlenmesi zorunluluOu getirlt
miştir. SözOn kısası, " kurallar" 
öylesine arttırılmış ve öylesine 
aynntılandınlmıştır ki , tom dikkat
Ierin "hata" veya "vukuat" işleme
meye (çOnkO, her "hata" veya 
"vukuat" gardiyan tarafından ve 
kendi insafına göre dayakla ceza
landınhrdı) ayrılmasına ve gere
ken bOtOn özenin gösterilmesine 
rağmen, tutsakların yedikleri da
yak sOrekli artmıştır. Bu uygula
manın bir diQer yönO de, tutsakla
rın, uygulamalar sonucu dayatılan 
"kural"lardan başka bir şey dUşO-
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nememelerini ve böylece önceden 
edindikleri bilgilerin silinmesini 
(unutulmasını) saQiamaktı. DiQer 
bir deyişle beyin yıkamaktı. 

Uygulamaların şiddetine ek o
larak, haftanın de§işik gOnlerinde 
tOm cezaevine yönelik özel uygula
malar gerçekleştirildi. Bu gUnlerde 
baskı işkence, küfür, hakaret vb . 
insanlıkdışı terör öylesine tırman
dırıldı ki , tutsaklar bu terörden 
"bunaldı". Zaten idarenin amacı da 
buydu. Yani, estirilen terör insan
lan bunalıma sürüklemeye yöne
llktl. ÇOnkO, bu estirilen gOnübirlik 
terör dalgalarının ardından Yüzba
şı Esat Oktay, tOm koQuşlarda 

bulunan yayın cihazıarından "yu
karda Allah, aşa~1da ben. Ancak 
ben sizi kurtarabilirim. Dışarıda ne 
suç lşlemlşseniz, iş/eyin . O beni 
Ilgilendirmez. Bana gelirseniz sizi 
kurtaflflm. Bana gelin!"vb. konuş
malarla, zaten bunalmış olan tut
saklara "kurtuluş yolu " diye ihanet 
batağını sunuyordu. Kürdistan dev
rim tutsaklan bu noktada ger
çekten de kutlanmayı hak etmişler
dir. ÇünkO, Yüzbaşının , dolayısıyla 

da TOrk stımürgeciliQinin çaba
larını boşa çıkartarak, onların bek
ledi()i yanıtı vermeyi reddediyor
lardı. Yani direniyorlardı! Ama bu
na rağmen tehlike çok büyüktü. 
Tek tok de olsa çözülme başlamıştı. 
Durumun aynen sürmesi halinde, 
sayısız kişi, i hanetin bataQında yok 
olmaktan kurtulamayacaktı. Düş
manın kendine güveni artmıştı. 

Artık , hedefini açık açık haykırıyor
du. "itiraf ettirmedik tek bir insan 
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bırakmayaca"ım " diyordu Yüzbaşı 
Esat Oktay. Durumun vehameti, 
acil önlem alınmasın ı gerekti
riyordu. Buna rağmen bir çıkış yolu 
yine de görünmOyordu, bulunamı 

yordu. Kürdistan ulusal kurtuluş 

mücadelesinin tutsak düşmüş ne
ferlerinin örgütlü yapısı dağıtılmış

tı . '81 başlarında teslim olunurken, 
tekrar toparlanıp yeniden diren
mek, bu arada mahkemelerde 
savunma yapmak tavrımız varlıQını 
devam ettiriyordu ama düşman da 
planlı ve sistemli bir politika uygu
luyordu. Genelde birtoparlanma ve 
soluklanmaya fırsat tanımadı da. 
Toparlanma yönündeki en ufak bir 
girişim bile acımasızca ezildi. 
Öylesine bir tecrit politikası uygu
landı ki, deQII tutsakların birbirleriyle 
konuşmaları, deQişik kOCJuşlar
da olan tutukluların birbirlerini 
görmemelerı için elden ne geliyor
sa yapıldı ve çok çeşitli önlemler 
alındı . Hatta bazı kOOuşlarda, 

koQuş Içindeki tutuklular bile bir
blrlerinden tecrit edildi. Konuş

mak, dOşOnmek yasaktı. 
Evet, teslim olduktan sonra 

toparianarak yeniden direnme, pra
tiQin de gösterdiQI gibi, bir yanılsa
maydı. Tutsaklar Uzarinde uyguta
nan amansız tecrit politikası, yeni
den örgütlenmeye olanak tanı

mıyordu. DoQrusu, tutsakların i· 
çinde bulunduCu objektif durum 
da buna pek elverişli değildi. Yenil
glnin sorumlusu olarak herkesin 

birbirini suçlamasından tutalım da, 
testim olduk, her şey bitti diyenlere 
kadar; hana ilk adımı , ilk girişim i 

başkasından bekleyenlere kadar 
çok çeş i tli ve bölük pörçük bir 
durum yaşanıyordu tutsaklar ara
sında . Bunu somut bir örnekle 
açıklamaya çalışalım : 

Cezaevindeki tOm tutsaklar . 
sürekli ihanet batağı yönOnda dö
nen bir bant Uzarinde adeta bir 
ölüm uykusuna yatmışlardı. Bu 
bant, tutsakları, her saat insan 
olarak tükeneceklerl bir sona yak
laştınyordu ve onlar bu öiOm uyku
sundan uyanacak gibi de görünmü
yorlardı. Onları bu uykudan uyan
dırmak için büyük bir olay gerekliy
di. Evet, büyük bir olay! Her olay, 
onları uyandırmaya yetmezdi. Çün
kü uykuları çok derind i. 

·Kahraman/ık, bir kişi ya da 
bir topluluk, bir halk, bir ulus ya 
da tüm insanlık için büyük önem 
taşıyan bir eylemdir. Ulusun veya 
insani1Qm ilerlemesinin çıkarma iliş
kin bir gtJrevl yarine getiren aktif bir 
insan eylemidir. Kahramanfl"m 
nesnesi gerçekiiD/n kendisidir ... 

nKahramanfıQm içer/Qi, ulusaf 
tarihin somut koşullarıyla baQfantı
lıdır. DoQa güçlerine egemen ol
mak, yabancı saldırganlafi geri 
püskürtmek, toplumsal ve siyasal 
yaşamda veya kültilret alanda bir 
ilerleme uQruna savaş vermek. 
Bütün bunlar kişllerin kendilerini 
topfuluQun amaç ve çıkarma ada
malarmı ve bunu en tinde ge/an 
kendi sorun ve tJdevleri olarak 
benimseme/erini gerektirir ... 

YUderi alevler tçlnde bl'-fen 
ihanetle türeten 
Dört milltin y1nıyor 
Gözlerde bir in1nçtı 
Y•nık bedenterinde isyan 
Dud•kl• slogan haylurıyor 
Taze m•yıa geeesi 
Bir dlrenlt ruhudur 
S•r•n tutaR: bedenleri 
Dört m.,.ıe gibi dört can 
Y•nryor dOrt mlllt•n 
Kurtar mengeneden 
TutHk umudu 
Bir Hblh gibi 
Aydınllnııcak zindan ... 
VE AYDlNLANDI iMANI 

.. Gene/ ey/em güçleri kişinin 

kareklerinde ve eylemlerinde dile 
gelen kendi 'tinsel' gücü olur ... 

«Büyük çabalaf/n ulusaf ilerle
meye hizmet eden u§raşfarın, yani 
gene/ amaçlarm tekil kişilerin ey
lemlerine d6nüşmesi, yaşamdaki 
kahramanlıQm tızünü karakterize 
etmektir ... (Edebiyat Bilimi. 1. Cilt
Genandiy M. Pospelo\1) 

.. Kahramanı yaratan, koşuf/ar

dlf. Kahraman olabilmek için kişi
de bir 6zelflk olmalı. Ancak olay
larda da bir şeyler olmalı ... 

.. Kahraman yaşammda lçgüdü
se/ araçlar lle çevresel varlıgı 6yfe 
birleştirmiştir kf, onun çevresi üze
rindeki etkisi, çevresinin onun üze
rindeki etkisinden daha lazfadlf. O 
halde kahramanın çevresine hük
medip şekillendiren bir insan of· 
duDunu stiyfeyebifirlz. Ancak kah
ramanın da olaylara hükmedebil
mesi için onlafl yaratan kurallara 
uymast gerekir .• 

.. Kahramanı Isteyenler kendila
rinin bilinç ve mantiktan yürek ve 
içgüdünün sesine dtindükferini 
zannederler. Gerçekte, tarihin her 
zaman g6sterdi§i gibi, ytJneldik/e
ri gelecektir ... 

nKahramsnm izleyleileri 6nder 
ve devrimciler, hep aym kaynaktan 
6Drendlk/erl, hemen hemen sezgi
sel olan aym dili konuşurfar. (Kah
raman nasıl konuşursa konuş

sun -bize alt-) dinleyleisi onun ne 
demek lstedl§lnl ve bunun stız/e 
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degil eylemle ilade edifebilece~ini 
bilir. Kahramanm, insanlar üzerin
deki egemen gücü buradan cJoDar.• 

.. Kahramanm eski biçimferi 
sahneden silen eylemiyle, yenl
lerini varettiQi ancak sonradan an
laşıflf ... 

.. şarfatan, kahramanfa aynı za
manda ortaya çıkar. Sahte bir 
biçimde ona benzer. O da aynı kuv
vetlerden yaratıfmıştlf. Ancak onun
la karşıt roller oynar. O bir Su/la, 
Kerensky, Hitler ya da Mussolini'· 
dir ... 

.. Kahramanlar yalnızca şarla

tanfar gibi insanlar üzerinda ege
men olmayıp, aynı zamanda olay
lar, dış gerçeklik ve madde üzerin
ds de egemendir/er. Yeni, toplum
sal gerçeklik üstüne olan sezglferi, 
bu ikisi arasındaki gerilimin bilgisi
ni aşarak onlara bu gerilime yaratı
cı bir son vermek için izlenecek yolu; 
eyleme yetecek kadar ~retir ... 

.. Bir kahraman, hak/1 çıktıDım 
görmeden belki tJiebifir, ancak 
eminiz ki, ö~retisi devam ede
cektir. o kendini yaşatacak şeyler 
için savaşlf. Bu günüyse; gelecek
ten başka ne yaratabilir? .. {Ölen Bir 
KOltür Üzerine- Christopher 
Cawdwell) 

Kahramanlık üzerine aktardığı 

mız bu genel bilgilerden sonra, 
Kürdistan'ın yiQit evlatlarının, Kürt 
halkının varoluş destanların ı nasıl 

yarattıkların ı anlatmaya başlayab i 

liriz. Olayların geliştiQi ortamı. or
tamın olaQanüstülüQünü aktarma
ya çal ı şt ı k . işte bu en kara n lık ve 
hiçbir çı kış yolunun görünmediğ i 

bir ortamda, bOyOk Önder Mazlum 
DOGAN 21 Mart 1982'de. Çağdaş 
KAWA'yı yaratan büyük eylemiyle 
değerli yaşamına son veriyordu . 

Madum, 35. Koğuşun 4. Kat 9. 
hücresinde tek başına kalmakta
dır. Son otarak kendisine akşam 
yemeQi veren arkadaşına , "U§urlar 
olsun" diyerek el sallıyor. Bu arka
daş, "Son günlerde hiç ekmek 
a/mıyordu ve her zamankinden 
daha sevinçli görünüyordu. O ·nun 
al sa/fay1şmm bir veda/aşma oldu
gunu nereden bilebilirdim ki" diye 
anlatmaktadır çok sonraları . Yakın 

hücrelerde kalanlar, "Kimseye sez
dirmedi" diyorlardı. Bir başka ar
kadaş da, "Aym gece birtakım ses
ler işittim. Kendisine ştJyle ses/en
dim" diyor, "Ben de senin düşün
dügünü düşünüyorum." Mazlum 
ise; "Sen benim ne düşündü§ümü 
ne biliyorsun?" diye cevap veriyor. 

35. Koğuşta herkes, akşama 
kadar ayakta "esas duruş"ta marş 

söylediğinden herkes bitkin dOş
mOş olurdu. Ve hemen de uyurdu. 
35'tekiler derin uykulardayken, 
Mazlum hazırlıklarını tamamlaya
rak, "Newroz ieyan geleneOI
mizdirl" sloganını anımsatırcasına 
yaşamına son vererek Isyan ı başla
tıyor. Önder Mazlum DOÖAN, sö
mOrgeci zindanlarda halk için 
ölmede de önderliği elden bırak
madı. Kürdistan'ın dili ve yOreQI 
Mazlum, Diyarbakır zindanında 

ölüm uykusundaki Kürdistan ulu
sal devriminin tutsaklarını kendi 
yaşamını feda ederek uyarmaya, 
onlara gerekli mesajı lletmeye 
çalışmıştı. 

Mazlum, eylemiyle geleceQe 
yön verebilen bir kahramandır. Ma
lum, halka, Partiye, tutsak yol
daşlarına ve tOm insanlıQa SOyle
mek istedl!}ini eylemiyle söylemiş
tir. O, eylemiyle geleceQe yönelt
miştir. llulum, Newroz gecesi 
eylemiyle, tutsak kitleyi testımlyeti 
kırma yönOnda örgOtlemiş, H 
Mayıs 1982 Dörtler'In kendilerini 
yakma olayını, 14 Temmuz 1982 
BOyU k Ölüm Orucunu, 5 Eyl(ll1983 
kitlesel direnişi ile teslimiyet zincl
rinin kırılmasını saQiamıştır. BUtOn 
bu eylemler, Mazlum'un attıQı 

maya Ozerinde şekillenmiştir ve Maz
lum'un ileri gOrüşiOIOQOnOn, örgOt-
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leyiclliğinin bir OrOnOdllr. BOton 
bunlar gerçek yaşamda sınanmış 
ve kanıtlanmış olaylardır. Ve onun 
eseridirler. O'dur, Diyarbakır zin
danındaki tutsaklara Insanlıklarını 
kazandırmeda yol gösteren. 

..... Teslimiyetin, yavaş yavaş i
hanete d6nüştüQü günlerde yaşı
yorduk. Bazılafi lhanetle toke/aş
mıştı bile. Düşman bununla yetin
miyor, kitlesellhaneti da yatıyordu. 
Özcesi, ihanete ramak kalmıştı. 
B6y/e bir ortamda teslimiyelin 
karanlık perdesini yırtmak kuşku
suz kolay bir Iş deQIIdJ.,. 

..... Akşam yemeDinden sonra 
tüm hücreler 'kaybol'muştu. Yani 
herkes, hiçbir tarafı gtirünmeye
cek şekilde battaniye ile örtünerek 
uyumuştu. Bu nedenle 35'te ölüm 
sessiziiDi hakim di. Çıt çıkmıyordu. 
ÇoQumuz battaniyayi kafaya çe
ker çekmez yorgunluktan uyuya
kallrdtk. içimizde, uyumayıp dü
şünenler de vardı. Düşünceleri, 

teslimiyelin kalın duvarlafinı aşıp, 
Partiyle bütünleşebi/en büyiJk in
sanlar da vardı. işte, O büyük 
insanlardan biri; Newroz gecesi 
teslimiyetin karanlık ufkunu yırtı

yor ve diJnya halklan için baQım
sızltk ve 6zgürfük meşalesi olu
yordu ... 

..... Hücrelerde, alışılmış yeni 
bir gün başlıyordu. Sabah yemeği 
daQıtlftyordu. Ki, yemek dağıtan
fardan biri 'Komutanıml Komuta
nımi Mazlum! ••• ' diye baQırdı. M az· 
lum g6rünmüyordu. YataQt düz
gün, bulaşıklan yıkanmış duruyor
du. Ama Mazlum g6rünmüyordu. 
Yemek daQıtan arkadaşlar sonra
dan bize 'bakttklan halde Maz
lum'u g6remedikferini' anlatacak
/ardı. DiQer hücrelerdeki tüm tut
sakfar kulak kesilmişti. Yukarı 

katta bir şeylerin olduQu keslndi. 
Ama ne oldugu bilinmlyordu. Gar
diyan, yemek dağıtanlan telaş/e 

hücrefarine kapatarak çekip gitti. 
Az sonra, leş kargaları gibi 4. Kata 
üşüştüler. Gardiyan, bir arkadaşa 
'Mazlum IJJ,.,z hasta, iatllclal Mar
tını ••n olcu' dedi. 

.. işte o zaman, Mazlum'a bir şey 
ofduQunu anladık ama ne olduDu
nu bi/emiyor, düşünamiyorduk. 

"istikfa/Marşı", "And" ve "GençliQe 
Hitabe"nln okunmasıyla birlikte 
masa yi de başlamış oldu. Onlar da 
bu gürültüden yararlanarak 4. Kat
taki hücrelerde kalanları hücrele
rinden alarak 36'ya götürdüler ve 
Mazlum'un hücresine yöneldiler. 
Yukardan, şan ki bir şeyler kesiliyor
muş gibi sesler geliyordu kulağımı
za. Daha sonra da yerde bir şeyin 
sürüklenmesine benzer hışırtılar 

duyuldu. Mazlum, son yolculuQuna, 
arkadaşlarının, yoldaşlarının slo
ganlanyle deQil, sömürgecilerin 
lfkçı-şoven marşlarını haykmrken; 
gardiyanlarm uçlaflndan tuttuQu 
bir battanlyeye konulmuş haldey
ken, yerde süriJkfenerek çıktı. yol
daşlaflnın, ctfız da olsa bir sloganı, 
ne de sevindirirdi onu kimbilir? 

«Evet, giden O'ydu. Kendisini, 
sömürgecilerin lfkçı-şoven marş
larıyle yolluyorduk. Keko ... Keko'
muz ... Sen çok, ama pek çok sevi
Jirdln. Bunu sen de biflrdin. Ancak 
sen uyandırabilirdin bu ölüm uy
kusundan bizleri. Bizden istediğin, 
giJzyaşlarımız de(Jil, si/kinip doğ
rulmamızdır. Ama, gel giJr ki, göz
yaşlarımaa s6z geçiremiyoruz. On
lar da isyan ettiler bize. Akmak, 
akmak istiyorlar peşin sıra. 

..... Tarih, bizlerin, O'nu uQurfa
yış blçlmlmizi yazmıştır, yazacaktır. 
Ve bizler, yaşamımızın her anında 
bunun utancını yaşayacaQız. O, 
belki bizleri effetmiştir bile; ama biz 
kendimizi affedemiyoruz. Unuta
mayacağımız, affedemeyece(Jimiz 
bir şey daha var: O da; bizi o 
duruma sokanın emperyalizm ve 
sömürgeci/ik oldu(Judur.» 

Mazlum'un eylemının ko(luşlar-

da duyulması ise çok deCjişlk ol
muştur. Ve çok deQişlk etkiler 
uyandırmıştır. 32. K~uşta eylemin 
duyulması çok sonraları, mahke
meye gidenlerin, mahkemede 
35'ten gelenlerin açıklamaları so
nucunda mOmkOn olmuştur . 

PKK-Ana Davası'nda yargıla

nanlar o gOn çıktıkları duruşmadan 
akşam üzeri koğuşa dönmüşlerdir. 
Ancak, bu dönOş, her zamankin
den farklı bir dönüştür, dönenierin 
yüzlerinde derin bir hüzün, acı bir 
burukluk, garip bir suskunluk ve 
alabildiğine bir durgunluk okun-
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makta ve göze çarpmaktadır. Ko
ğuşa girme sırasında kendi ara
larında fısıldaşmakta ve eylemi 
açıklamama yönünde birbirlerini 
uyarmaktadırlar. Mazlum'un ölü
mOnOn, bir umutsuzluk ve ka
ramsarlık yaratacağından çekinil
miştir. Bu nedenle de gizlenmesi, 
kitleye açıklanmaması istenmiştir . 

Ama böylesine büyük bir olay fazla 
gizlenememiş ve kısa bir süre 
sonra tüm koauşa yayılmıştır. "Maz
lum, kendini yakmış!" Evet, Maz
lum'un eylemi koQuşlara böyle 
yansımıştır. Eylemin, 33. Koğuşa 
bu şeklide yansıması daha sonra 
koğuşta koyulacak olan eylemin 
biçimini de daha o vakit belirlemiş
tir. 

« ... Mahkeme dönüşünde, mah
kemelerden gelenlerden gelişme
leri öQrenmek üzere bir kenara 
çekerek onların etrafında toplanlf
dık. Gidiş-gelişte kaçamak konuş
malar, mahkemede yapılan açıkla
malar ve 6zellikle 35'ten gelenlerin 
neler stiylediklerini sorardık. O 
gün, PKKAna Davası'ndan birgrup 
çıkmıştı. Mahkemeden döndükle
rinde morallerinin bozuk olduğunu 
görmüştük. önceleri pek bir anlam 
veremedik. Belki çok yorulmuş/ar, 
böyle olmaları ondandlf diye dü
şündük. Ancak, akşam yemegin
den sonra haber, bir bomba gibi 
patladi. Mazlum, kendini yakmıştı. 
Koğuşun ço~unluQu aQ/iyordu. 
Mazlum, PKK kitlesitarafından çok 
sevi/irdi ve Mazlum'un eylemi her
kesi çok etkilemişti. Buna inanmak 
istemeyip isyan edenler bile vardı. 
Hem de neye ve kime isyan ettikle
rini bilmeden ... 

Mazlum'un eyleminin çok yön lO 
etkisi olmuştur. Ama, biz bunlar
dan sadece ikisini ele alacaCjız. 

Mazlum'un eylemi, teslimiyetzinci
ri aitında inim inim inieyan Kürdis
tanlı tutsaklar Ozerinde olumlu ve 
büyük bir etki bıraktı. 33. Koğuşta 
olduğu gibi "Artık yeter!" diyorlardı 
tutsaklar. "Artık yeter! Nereye ka
dargideceQiz. ihanet edemeyiz. Bu 
bizim için 6/ümden de beter bir 
durumdur. O zaman bir şeyler yap
mak gerekir", "Hiçbir yaşam, bu 
kadar alçalmaya deQmez", "Maz
lum bile kendini feda ettikten 
sonra. Bizim canımiz onunkinden 
kwmatll deQIIdir. Biz neden çekine
ceQiz" vb. sözlerle Ifade edilen 
tartışmalar ve arayışlar sOrOp gidi
yordu. Artık, öiOm de dahil, her 
tOriO çare dOşOnOIOyordu. Ferhat 
KURTAY'ın deyimiyle, "Kürdistan 
tarihindeki bu başaşaQı gidişe bir 
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dur demek gerekirdi." Ama neyle akşama kadar marş söylenecek ve 
ve nasıl? Bu sorulara yeterli bir eğitim yapılacaktı. Geriye dönüş
cevap verilemiyordu. Koğuştaki bu ler, emir tekrarla rı, temizliğe çıkar
arayış, 35'e kadar uzanan bir isyan k en süpürgeyi tüfek omuzdaymış 
düşüncesinde noktalanıyordu. Gar- gibi tutma komutları, koğuşlara 
d iyaniarı teslim alıp diğer koğuşla- verilen su ve yemek miktarının 

rın kapılarını da açarak bize katıl- azaltılması vb. gibi... Kısacası, tut
mak isteyenleri de yanımıza alarak saklar için yaşam bir işkence haline 
koridora çıkmak. 35'e varmak isti- getirildi. "Bu ka dan da olmaz" 
yorduk. Gerisini dOşünmüyorduk. deniliyordu. Tutsaklar ölümü arar 
Gerisini 35'teki önderlerimiz hal le- duruma getirildi. Bütün bu yeni 
decekti. Bu, önderierimize olan uygulamalardan ayrı olarak, elle
güvenimizin boyutunu da göste- rinde bulunan i hanelçileri de kulla
riyordu. Bu arada 30-40ölü verebi- narak koğuş koğuş ele alma ve 
liriz diyorduk. Ama önemli deQil. ihanetesürüklemeçalışmaları plan-

Etref ANYA K 
Necmi ÖNER 

Teslimiyet zinciri başka şeklide 
kınlamaz diye düşünüyorduk. 

Mazlum, eylemiyle tutsakların 
yün~ğinde ve bilincinde bir isyan 
ateşi yaktı. O bir kıvılcım oldu. 
Eylemin zamanlaması da mUkem
meldL DüşOneade de olsa bireysel 
kurtuluş olanaklarının tOmOyla or
tadan kalktığı; toplumsal kurtuluş 
yolunda başka bir seçeneğin olma
dığının iyice bellrginleştiği bir 
döneme denk geldi. Mazlum'un 
eylemi, "köylü ve küçük burjuva" 
kurnazhQıyla paçayı sıyırmanın 

yolunu tıkamıştı. Üçüncü bir yol 
yoktu. 

'Hiç birimizin canı, Maz
lum'unki kadar k1ymetli de(jidir. O 
bile kendini feda ettikten sonra, 
bizim bir an bile durmamamız 

gerekir," Bu düşünce tutsakları bir 
noktada birleştiriyor, direniş yönün
de örgütlüyordu. Kitlenin çoğunlu
ğu olmasa bile, Mazlum'un mesajı
m kapması gerekenler kapmıştı 

bile. Mahmut ZENGiN, Mazlum'un 
eyleminin tartışıldı!)ı bir ortamda 
şöyle diyecekti: "Bizler de, Mazlum 
gibi dava u{)runa canımızı verebile
ce~imizi ispatlamalıyız." 

özcesi, Mazlum, Newroz gecesi 
eylemiyle teslimiyet zincirini kıra
rak, Kürdistan tarihindeki başaşağı 
gidişe dur diyecek olan, Diyarbakır 
zindanındaki Kürdistanlı tutsakia-
rın devrimci zorunu örgütlemiştlr. 

O, tutsakların yüre!)lnde ve billn
clnde Isyan ateşini tutuşturmuş

tur. 

Mahmut ZENGiN 

lı bir şekilde başlatıld ı. Ayrıca, 

Elaz ıQ ve Viranşehir gruplarından 
başlayarçık grup grup ele alma, 
kişileri tek tek yemekhane bitişlg in

deki işkence odasına alarak itirafa 
zorlamalar başladı. Koğuş düzeyin
de ele alma, 34. Koğuştan başlatıl
dı. Ve kısa zamanda -hepsi de 
sonradan geri aldılar- 30'dan 
fazla k işinin itiraf yapması sağlan
dı. Bütün bu işleri ihanetçiler örgüt
IOyordu. Yani, kimin sorguya alına
caQını kimin ifadesinin (itirafının) 

yeterli olup olmadığını Şahin Dön
mez, M. Girgin, H.Akbalık vb. 'lerin
den oluşan ihanet bloku kararlaş
tırıyordu. Bu soysuzlar, kraldan 
çok kralc ı bir tavır sergiliyorlardı. 
Uşaklıkları, ihanete zorladıklan kişi
lerin oranıyla ölçOIOyor; bu nedenle 
de nasıl bir uşak olduklarını kanıt
lamek için de didinip duruyorlardı. 
iddianameleri önlerine alıyorlar, 
sorguya alınan tutsağın vermesi 
gereken bilgiyi saptıyorlardı. Kısa
cası ihanet bloku, Mazlum'un eyle
minin onlarda yarattığı korkudan 
kaynaklanan bir telaşla adetaşaha 
kalkmıştı. Mazlum'un eylemiyle 
yarattığı olumlu etkiyi kırmak, tut
saklar henüz başlarını kaldırma

mışken onları ihanete sUrOkiemek 
istiyorlardı. 

33. Koğuştan da birkaç kişi gö
turOierek itiraf kağıdını imzalama
Ianna karşılık bu kişiler, ispiyoncu
luk yapmadılar ve ilk fırsatta bunla
rın nasıl imzalatıldığını mahke
mede açıklayarak reddettiler. Bir 

Mazlum'un eyleminin, dOşman gün, aniden koQuştan tutsağın biri 
uygulamalarına etkisi, onları daha alınarak hOcrede tutulan bir itirafçı
da şiddetiandirma yönOnda olmuş- nın yanına konuldu. Koğuştan gö
tur. Mazlum'un eyleminin bizler i- türülan onun itirafçı olduğunu bil
çlntaş ıd ığ ıanlamıveverdi!)imesajı memesine rağmen , ona açık ver
sömOrgeciler de kapmıştır ve tela- miyor. Birkaç gün onun yanında 
şa kapılıp uygulamaları daha da tutulduktansonrakoğuşagerigeti

şiddetlend irmol3ri de bundan do- rildi. Yine, aynı dönemde Etret 
layıdır. SömOrgeciler, Mazlum'un ANYAK, para da!)ıtan .. Minik As
eylemiyle kitlede yarattığı uyanışı teğmen .. a ziyaretçisinin yatırdıQı 

sindirmak ve bir an önce hedefe parayı mahkemede olduğu için 
ulaşmak için uygulamalarını şid- almadığını söyiOyor. Bunun üzeri
detlendirmişlerdir. Mazlum'un ey- ne asteğmen kendisine, defterdeki 
laminin öncesi kadar rahat etmi- imzayı göstererek, "Sen defteri 
yariardı ama, O'nun eylemi sömür- imzalamış ve param da almışsm. 
geeilere gerekli sinyali de vermişti. Niye yalan söylüyorsun. Bu imza 
Kitleyi uzun bir dönem böyle tu ta~ senin deQil mi?" diye soruyor. Etref 
mayaeskiarını da anlamışlardı ar- de, " ... Ben o gün mahkeme
tık. işte bütün telaşları bundandı. daydim. Bu imza benimkine ben-

Baskı ve şiddet arttırıldı. Yani ziyor, ama benim deQil" diyor. 
uygulamalar, yeni kısıtlamalar geti- Bunun üzerıne Minik Ast~men, o 
rildi. Eşofmandan başka bir şey kocaman vücuduyla gardiyandan 
giyilmeyecekti. Pencereler açılma- aldıOı kalasla Etr'ef'i dövmeye 
yacaktı.Koğuşta boyanmadık bir"' başlıyor. Yorgun dUşüneeye kadar 
yer; ırkçı-şoven marşların yazı lma- Etrel'e vurduktan sonra .. Yarına 
dığı bir yer bırakılmayacaktı. Dışar- kadar Iyi düşiJn. Yarın yin& ge/e
daki eğitime ek olarak içerde de, ceQim• deyip gidiyor. Ertesı gün 

Sayfa 30) 

yine geldiğinde Etrel, yine al
madığını söylüyor. Bunun üzerine 
MinikAsteğmen yeniden acımasız
ca ve kinle Etrefi dövüyor. Etref, 
yine de kabul etmeyince 36'ya 
götürülüyor. Orada iki gün kaldık
tan sonra geri getirildiğinde, koğuş 
önünde ona sorulduğunda .. parayı 
almıştım .. dedi. Bu arada gardiyan 
güiOyormuş; almadın ama aldırttı
lar dereesi ne. O gO nden sonra gar
diyanın Efl'ef'e karşı saygısı art
mıştı. 

Son uygulamalar ; yeni birey
lerin teker teker sorguya alınarak 
iti raf imzatılması. ihanetçilerio ko
Quşlara girerek koğuştaki tutsak
lar ı itirafa zorlamaları sonucunda. 
kitlenin çoğunluQunun kendini iha
net uçurumunun kenarında hisset
mesine neden oldu. Evet. ki tle 
çoğunluQu hiçbir zaman. ihanet 
batağını bu kadar yakınında his
setmemişti . Herkes, her an götürüi
rneyi bekler duruma gelm i şti. 

33. Koğuşta bu gelişmeler çoğun
luğa yansıtılmıyordu. Ama bu 
gelişmelerden haberdar olanlar 
tedirginliklerini üzerlerinden alm ı 

yorlar ve bir şeyler yapma zorunlu
luQunu duyuyorlardı . Bununla da 
kalmayıp belli arayışlar içerisine 
giriyorlardı. işte bu noktada Maz
lum'un eylemi kendilerine yol gös
terici oldu. Lak in, yine de bütün 
bunlar hazırl ı klar ı n başlatılmas ı na 

yetmiyordu. Ta ki , Esat Oktay ' ın 

havaland ı rma ziyaretine dek. Ha
valandırmaya gelen Yüzbaşı adeta 
bir tanrı edasıyla konuşuyordu 

«Ben her şeyim . Ben her şeyi 

yapanm, ben ederim. .... K ı sa bir 
nutuktan sonra, Ferhat KURTAY'ı 
göstererek "Bu adamı görüyor 
musunuz? Bu adam, PKK'nin Mar
din bölge sorum/usudur. Ben or
taya çıkarmasam, rahatlıkla çekip 
gidecekti .. diyerek el inde tuttuğu 

Yıldırım MERKiTin i t i raflarından 
pasajlar okumaya başladı. Ve her 
zamanki ilirafa davetin i tekrar
layıp, yapı lmaması halinde neler 
yapabileceQin i belirtip, tehditler 
savurarak çıKt ı gitt i. 

Bu son olay, yan i. Yüzbaşının 
havalandırmayı ziyareti. olay günü
ne dek sürecek olan eylem hazırlı
ğın ın başlangıç noktasını oluştur

du. Başlang ı ç noktası oldu diyoruz, 
çünkü eylemin gerçek haz ı rlayıcısı 

ve örgütleyleisi Mazlum'un eyle
miydi. Eylemin nesnel şartları ise, 
içinde bulunulan ortamdı. 

Olay gününün çok öncesinde 
kahramanlarımız koQuştan ayrı 

olarak biraraya gelmeye başladı
lar. Kendi aralarında sürekli ve 
uzun uzun tartışıyorlard ı. Bu tartış
maları görüyor. fakat neye yora
cağımızı bilmiyorduk. Sormuyor
duk da. Çünkü böyle bir şeyin yanlış 
anlaşılacağını biliyorduk. Yalnız. 

istemeyerek de olsa gözlerimizle on
ları; Ferhat'ı, Necmi'yi, Etref ve 
Mahmuru izliyorduk. Fakat, nor
mal örgütsel bir çalışma olarak 
deQerlendiriyorduk. Bu hazırlık la 

rı , olay sonrasında larkedecek ve o 
biraraya gelişlere anlam ı vere
cektik. 

Bu biraraya gelişler i n sürdüQü 
günlerden bir gün (ki, bu biraraya 
gelişler eylemden yaklaşık bi r ay 
kader önce başlamıştı), Etref ve 
Mahmut dış kentine 15 kg. tiner 
yazdırdılar . Mali durumumuz çok 
kötüydü. Epey kalabalıktık . Fakat 
gelirimiz çok azdı. Sigara içenlere 
haftada ikibuçuk paket filtrel i 
sigara veriliyordu. Ayrıca, haftada 
kişi başına ancak 150-200 TL. veri
lebiliyordu. Paramızın çoğu, bo
ya, bayrak, karton vb. araçların 

alımına, yani koQuşun ve koridor
ların bayraklarla . -devlet bOyUkle
riyle>J, ırkçı-şoven sloganlarla sUs
lenmesine gidiyordu. Kantin liste
sini hazırlayan arkadaş, 15 kg . 
tınerin yine bu amaçlar için yazıldı
ğını sanarak Mahmut ve Etrete «15 
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kg. çok degif mi?» diye sordu. 
Onlar da, ... sen yaz. Biz Ferhat 
Hoca'ya s6yledlk .. dtye cevap ver
diler. Ferhat KURTAY'ın yanına 

gidilip sorulduQunda, kendisi de 
ilgili arkadaşa, ... sen yazi Laz1m 
olur• diyerek M.tlmut ve Ef'eti 
desteklemişti. Kantinden gelen 15 
kg. tinerl, MMNnut bir ananın 
yavrusuna gösterdiOI Itinaya ben
zer bir itinayla ahp saklamıştı. 

tinerin ısmarlanması, eylemin çok 
önemli hazırlıklarından biriydi. 
Ama Etret ve Mahmufun koQuşun 
boya Işleriyle uQraşıyor olmaları 
bunun farkına vanlmasını önledl. 
Do~rusu, çok Iyi gizlediler amaçla
rını. Ko~uş, ancak eylem sonra
sında bu hazırlıkların farkına vars
cak ve anlamına erecekti. Kantin
den gelen tinerin çok az bir kısmını 
kullanarak geri kalanını eylem için 
saklıyorlar . Ve bütOn bunları koğu
şa hiç hissettirmeden yapıyorlar . 

Hazırlık otarak göze çarpan; 
daha do{ırusu eylem sonrası farke
dilen olgulardan biri de, Etrefln 
olay öncesinde çıktığı mahkemede 
siyası savunma yapmasıdır . Aynı 

gün Ferhat da mahkemeye çıkmıştı. 
Etref savunma yaparken Hayri 
DURMUŞ dönüp Ferhlıt KURTAY'a 
bakıyor. Ferhat Hoca, daha sonra 
bunu şöyle anlatıyordu: 

.. Hayri, 'savunma yapmayı esas 
sanden bekllyordum' dereesine 
1srarla bakıyordu. Etrel'in savun
ma yapmasına çok sevinmlştl. 
Ama, benim savunma yapmamarn 
da onu oldukça üzmüştil. Adeta 
yaralamıştı. Ben O'nun, O ısrarlı 

bakışianna dayanamay1p nare
deysa kalkıp savunma yapacakt1m. 
Ama... sonra vazgaçt/m .. Ferhat 
KURTAY'ın o anda açıklamadığı 
.. savunma yapmama gerekçesi .. 
daha sonra; yani eylemden sonra 
açıklığa kavuşacaktı . r=.rhat KUR
TAY, mahkemeye çıkmadan önce 
eylem arkadaşlarına savunma ya
pacaQını söylüyor. Ama, eylem 
arkadaşları buna . .. s ani 35'a götil
rürlar. O zaman eylem da suya 
düşer .. diyerek, Ferhat'ın savunma 
yapmasına karşı çıkıyorlar. 

Olaydan çok kısa bir süre önce 
gardiyan. yine kantin listesi yap~ 

mamızı istedi . Biz de. koğuştaki
lerin taleplerini alarak kantin liste
sini yazdık . Ancak , listeyi Ferhat 
Hoca'ya gösterdl!)lmlzde O, doma
tes. salatalık vb. yeşill i kler i de yaz
mamızı söyledi. «Abi, bunlar şimdi 

turfanda. çok pahali olur .. dediQi
mizde yine O: .. Bir şey olmaz. San 
yaz. Arkadaşlar son olarak doma
tes, salatalık da yesinler· dedi. Fer~ 
hat'ın konuşmasındaki o .. son ola
rak .. sözü, o zaman Için hiç dikkatimi 
çekmemiştl. Ancak olaydan sonra 
gerçek anlamını buldum. 

Bir gün, Mahmut'la, cezaevinin 
durumunu tartışıyorduk . Sözü tes
lim olmamıza getirerek, .. ()yle lafla 
olmaz. Canımızı varebffecenimizl 
ispatlamalıyız .. dedi. Olay günün
den bir veya iki gUn önce de Etret 
yanıma gelerek, .. Gel biraz konuşa
lim seninle .. dedi. Bir saate yakın 
süren sohbetimlzde birçok şey ko
nuştuk. Ozelllkle Içinde bulundu
Yumuz durumu tartışıyorduk. 
Gardiyanları tutsak ahp 35'e yürü~ 
me fikrini Etret atmıştı ortaya. Bu 
likrin uygulanamayaca!)ın ı söyle
miştim o zaman. Yine aynı konu 
açıldı . ..Ne yapmaliyız .. diyordu. 
.. Mutlaka bir şeyler yapmalıyiz. 

yoksa sonumuz iyi görünmüyor .. 
dedi. Bir y ı ldan fazladır aynı ko
ğuşta kalıyordu k. iyi kaynaşmıştık . 
Etref çok duygulu bir insandı. 

Güzel şiir okurdu. Ozelllkle, Haki 
KARER üzerine yazılmış olan •Bir 
Devrimcinin Blyografteiı.nl çok 
güzel okurdu. •Ben KUrdietan•unı. 
deyişi, taa yüreQinden kopup gelir
di. Sohbetlmlz sOrOp gidiyordu 
Efretle. Bir ara, durumlarla liglll 
likrimi sordu. Düşündüklerimi söy-

lüyordum ki, birden, .. oiJrt-beş kişi 
kendini yaksa sence nas11 olur, 
etkili olur mu? .. diye sordu, O 
günlerde, gazetelerden birinde. 
Latin Amerika ülkelerinden birin~ 

deki devrimci hareketle ilgili bir 
yazı okumuştum . Bu hareket , bir 
zamanlar kendini yakmış bir dev
rimcinin adıyla anıhyordu . Bunu 
kendisine söyledim ve ekiedlm: 
.. Herhalde etkili olur ... Bunu söyle
meme ra§men, kendilerinin böyle 
bir eylemi gerçekleştirecekleri ak
lımın ucundan bile geçmemlşti. 

Yani, O'nun vermek istediği mesajı 
anlamam ı ştım . Nedenini bilmiyor
dum. Belki de benden kaynaklanan 
bir şeydir. Ancak, daha önce böyle 
bir şeyi yaşamamış olmam ız, 

yaşam birik imimizde de böyle bir 
olayın bulunmayışı, bizi o yönde 
düşünmekten ahkoymuştur, sanı

yorum. 
Gazeteler nasıl gelm i şti? Biraz 

o konuya aç ıkl ık getirmek yerinde 
olur. Günlük gazetelerden bazen 
k oğuşlara da geliyordu. Ama nasıl 
ve ne şekilde geliyordu? Bir adet 
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ise. sorumlunun gardiyanla yüz-
göz olmasını zorunlu kıhyordu . 

Gardiyanlayüz-göz olmak demem 
yanlış an\aşılmasın . Gardiyan ko
nuşmasını bilmezdi. Onlar copla
nyla, kalaslarıyle konu$Urlardı . AQız~ 

larından Ise küfür hiç eksik olmazdı. 
..... Hımm .. Tutsaklar mı? Onlarla 
konuşmayacaksm ve onları konuş
turmayacaksm. Onlar konuştular 
mı adamın kafasını karıştırırlar ... 
Evet. böyle düşünüyorlardı. Daha 
doğrusu bu, Yüzbaşı Esat Oktay'ın 
emrlydl. .. Askerin tutsakla konuş
ması yasaktır .. , .. Tutsa~1 kesinlikle 
konuşturmayacaksmız ... Bu neden
le gardiyanla yüz-göz olmak, sü
rekli kapıya gitmek, sOrekli olarak 
gardiyanın dayak, kütOr ve haka
retlerine hedetolmaktı. Necmi, işte 
böyle sorumluluk yapıyordu . O 
dönemde tutsakların lehine so
rumluluk yapan çok az sorumlu 
vardı. 

•Necml sorumfumuzdu. Bir gün, 
benim bir 'vukuat1m' yüzünden O 
da dayak yedi. O'nun dayak yeme
sina neden ofduOum için çok üzü-

Ceyhan Cezaevi'nde Dörtler'in yakma eylemini simgeleyen 
tjyatro oyunu 

günlük gazetenin yanında, her 
birinde 5-6 adet de .. Gong .. vb. 
magazin gazeteleri geliyordu. Za
ten , yoksul olan koQuşumuz bunla
rı almaya devam ediyordu . Bir gün. 
iki bin liralık gazete ve dergi geldi. 
Bunların iç inde sadece üç adet 
günlük gazete vardı. Diğerler i ma ~ 

gazin gazete ve dergileriydi , Nec
mi, Ferhat Hoca'nın yanına gelerek, 
..isterseniz almaya/im. Paramız yok 
defiz,. dedi. Ferhat Hoca; .. olmaz, 
alsalar bile bundan sonra bize 
gazete getirmez/er. Gazetelar ise 
bizim için çok önemli. Onlar getir
diği sürece almaya devam ede
ceğiz ... dedi. idarenin, Cumhuriyet 
gazetesine bile tahammülü yoktu . 
Tahammül edemediklerinden dola
yı hiç getirm iyorlardı. 

Onlar, eylem hazırlıklarını sür
dürürken tavır ve davranışlarında 
birtakım değişiklikler oluyordu. 
Ferhat, Necmi ve Mahmufun, zaten 
o güne kadar kimseyi kırdıkları, 
kimseyi ineitecek bir laf etlikleri gö~ 
rülmemişti.Tutsak arkadaşlarına 

karşı çok iyi davranıyortardı. Fakat 
son zamanlarda, o güne kadar 
kimseyi ineitmemed e gösterdikleri 
itinayı had safhaya çıkarmıştardı . 

Onların bu durumu duygu ve dü
şünce olarak yücelişierinin pratiQe 
yansımasıydı. 

Yaşanılan kimi olayların unutu~ 
lamayacak bazıyönleri vardır. Ve bu 
yön ler, kişinin yaşamını önemli bir 
oranda etkiler. Bu bir görOnto, bir 
duygu, bir davranış olabilir. Bir 
ayrıntıdır o. Fakat olayın bUtOnü
nü anımsatır. 

Necmi, koi}uş sorumlusuydu. 
Diyarbakır zindanında yatanlar, o 
zamanlar tutsaklar lehine sorum
luluk yapmanın ne demek olduğu
nu Iyi bilirler. idare ve gardiyan 
karşısında tutsakların korun up kol
lanması demekti sorumluluk. Bu 

JOyordum. Kendi kendime, daha 
fazla dlkkatadaceOim. Sürekli hata 
yapworum. Kendim dayak yemek
la kalmıyor, başkalarının da dayak 
yemesina neden oluyorum diye 
düşünüyordum ki; Necmi yanıma 
geterek;"Soş ver, UzUime. Zaten 
dayak atmak Istiyorlar. Seni baha
ne etmesaydi batka bir bahane 
bulacaktı. Dayak yemem senin 
yUziJnden d&DII" dedi. Çok iyiydi. 
SUrakli olarak bizleri gardiyandan 
korumaya çalışırdı. Gardiyamn göz
leriyle g()rdüQünü dahi inkar eder. 
"Yok. Öyle bir f8Y olmamıttır'' 
derdi. KoOuşumuzda çok samimi 
bir hava esiyordu. O durumda bile 
şaka/aşıp gülebi/iyorduk ... 

Olaydan bir hatta önce Necmi'
nin yüzünde, çene kemi§l hiza
sında bir çıban çıkmıştı. Yumru, her 
geçen gün gittikçe bOyüyordu. Bir 
ceviz irlll~lne ulaşmıştı. Ama, ne 
yumuşamış ne de ucu belirmişti. 

Her gün şaka olsun diye NKmi'yi 
çağırır. ..Bakayim çıbanm nasıl 

oldu, patiatiiacak duruma geldi 
mi?,. diye elimle yoktardım . O da 
sesini çıkarmaz giderdi. Olaydan 
bir veya Iki gün önceydi. Kendisini 
yine çağırdım, .. Ge/ bir bakalim. 
Ç1banm nas1l oldu? .. dedim. Nasıl 
olduysa bilmiyorum, Necmi bu 
sefer ters cevap verdi . . •Boş ver, 
nasıl olmuşsa olmuş, ne yapa
caksm? .. dedi. Bir iki adım atarak 
benden uzaklaşmıştı ki, tekrar geri 
döndü ve gLiierek yumuşak bir 
sesle, .. Ha hah ha ... Bak .. diyerek 
kafasını bana uzattı. KırıldıQımı, 

alındı!)ımı san m ı ştı. O nedenle geri 
dönüp gönlümü almak istemişti. 

Olaydan sonra başlarına gitti
ğimda Necmi'nin çıbanı patlamıştı. 
Saçı, kaşları-kirplkleri, yüzü ve 
vücudu, hepsi yanmıştı. 

Ahh!..AhhL.insanlanmız daha 
ne zamana kadar böyle yanacak? 

Ve Insanlık , gençlerimizin kendi
terini yakmasına seyirci mi kala
cak? Bizi görmeteri için daha neler 
yapmalıyız , nasıl ölmeliylz ... 

Eylem hazırlığının bir diğer hal
kası da; Ferhat KURTAY, Etref AN~ 
YAK, Necml ONER ve Mahmut 
ZENGiN'In silahlarını testim eder 
gibi , birtakım deQarli eşyalarını 

dava arkadaşlarına daQıtmalarıydı. 
Biz de eşya alışverişi normal bir 
şeydi ama böylesi deQII. Davayı 

sizler sürdürecekslnlz der gibiydi
ler. Silahımı al. san devam et der 
gibiydller. Anlatmak Istedikleri, 
vermek Istediklerı mesaj ancak o
laydan sonra anlaşılacaktı. 

Koğuşlarda gece nöbeti tutu
lurdu. Tutsaklar. günün bütün yor
gunluğuna ek olarak I kişer saatlik 
gece nöbetine de kalkardı. Nöbet 
olayı da basitten karmaşıQa doğru 
bir gelişme Izledi. Oncalerı (teslim 
olunup koQuşlara gidilen dönem
ler) tutuklular kendileri Için nöbet 
tutarlardı. Bu gönüllü bir şeydi. iki 
kişi sabaha kadar nöbet tutar, sa
bahleyin de havatandırmaya çık
maz uyurdu. Daha sonra ise cezaevi 
idaresi. nöbet tutma zorunlu
luğunu getirirdl. iık dönemlerde, 
gece nöbetçi olan gardiyanlar ko
ğuş Içinde nöbetçi olan tutsaklar
dan tekmil almazlardı . Sonra .. tek
mil .. vereceksiniz dendi. Tekmlle 
koğuş mevcudunu, yatan ya da 
ayakta olanı ekleyecekslniz dendi. 
Nöbette oturmayacaksınız , sigara 
içmeyecek, bir şey yemeyeceksiniz 
dendi. Gece kapıya bir metreden 
fazla yaktaşılmayacak (bu kural , 
kendi gardlyalarına olan güven
sizilklerini ortaya koyuyordu), bir 
şey alıp vermeyeceksiniz dendi ve 
son olarak da nöbet süresince esas 
duruşta gezeceksiniz dendi. Evet. 
«kural .. üstüne .. kura ı .. ekleniyordu. 
Amaç, I şi karmaşıklaştırmak , için
den çıkılmaz bir hale getirmek, 
bunun sonucu olarak da, en ufak 
bir eksiklik ve yanhşiıgı (yani onların 
deyimiyle •Vukuaı..) dayakla ceza
landırmaktı. Bütün bunların gerçek 
amacıysa, tutsaQı sürekli dayak 
yemerne düşüncesiyle hareket et~ 
meye, bunun Için de .. kurallara» 
eksiksiz uymaya zorlamak; .. zarar
lı» şeylerı düşünmesini engelle
mekti. DiOer bir deyişle , tutsağın 
dUşüncelerini de .. kurallar .. zincirine 
hapsetmekti . Kendileri için düşün
melerini olanaksızlaştırmaktı. Ku
ralların özünde yatan amaç buy
du. 

Gece nöbetçilerini belirleyerek, 
daha akşamdan dışarıya verd i ~ 

ği miz bir nöbet defteri vardı . Gelen 
nöbetçi gardiyan, koğuşta kim in 
nöbetçi olduğunu bu deftere baka
rak anlard ı. Gece, herhangi bir şey 
olacak olursa, bundan o saatteki 
nöbetçiler sorumluydu. Bu neden
le, günlük nöbet çlzelgeslni belir
leme işini arkadaşlar bana vermiş
lerdi. Ancak, olaydan kısa bir sore 
önce NKmi, nöbetlerı ben bellr
lerim diyerek bu Işi kendisi üst
lendi. Üç-dört gece. nöbetleri ken
disi belirledi. Oncelerl bir anlam 
veremedim bu değişikliğe. Ancak, 
olaydan sonra, beni olay karşısın
da sorumlu olmaktan kurtarmak 
için böyle davrandı!)ını anladım. 

Necml'nin gece nöbetlerını be
lirleme işini üstlenmesinin Iki nede
ni vardı . Ilki. olay gecesi kendilerini 
nöbetçi yazdırmak : Ikincisi ise 
olaydan dolayı Idarenin kimseyi 
sorumlu tutmasının önüne geç
mek. Evet, hemen her şeyi düşün
müşlerdl ve işleri çok iyi örgüt
lemlşlerdl . Kendilerini yakacakları 
linerin dış kantinden ısmarlan:. 
masını anlamıştık fakat tiner yal
nız başına yeterli değildi. Aramalar
sırasında, sahip çıkıtmayıp biriken 
eski giyecek eşyalar da olayda 
kullanıldı . 

Aramalar tam bir işkenceydi. 
Yaz-kış, karh-buzlu demeden hava-
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landırmada çınlçıplak soyulurduk. 
Bu arada küfür ve hakaretin bini 
bir paraydı ... Geriye dön! Domal! 
Aç! .. komutuyla gerimize bir şeyler 
saklayıp saklamadığımız ı kontrol 
ederlerdi. Bu uygulama daha çok 
aşağılamaya ve kişi1iksizleştirmeye 
yönelikti. Yatak şilteler i rastgele 
deşilir ve ortalığa dökülürdU. Çan
talardaki (valiz. bavul vb. ucuz 
pazar çantalanı eşyalar dökülür , 
kantin eşyaları (çok seyrek gelen 
kantin eşyalarının kullanımını ge
niş bir zaman dilimine yaymaya 
çalışırdık. Çünkü çoğu günler 
açlığımızı bunlarla bastırırdık) bir
birine karıştırılır, bisküvl, yağ. 

reçel, süt, tursil ve sabun bilinçli 
olarak birbirine karıştırılırdı . Elbi
seler yırtılır , astar, yaka gibi gerek
siz (!) şeyler sökülüp alınırdı. Ara
ma sonrası içeri girdiQimizde kar~ 

şılaştığımız manzara içler acısı o
lurdu; on adet savaş uçağı saat
lerce bombalasa böylesine bir kar
maşıklığı ve altüst olmuşlugu yara
tamazdı. Ko§uşu eski durumuna 
getirmek ancak bir halta gibi bir 
zamanı alırdı. Fakat, kısa bir süre 
sonra her şey yerli yerine oıu·rmuş 

gibi bir görüntü kazanırdı. Birbirine 
karıştırılmışgiyeceklerin ayırd edil 
mesi epey sürerdi . Koğuş, baştan 
başa tek sırayla dizilir, birkaç kişi 
de eline aldığı eşyaları tek tek gös
tererek sahibini bulmaya çalışırdı . 

işte bu aramalar sırasında sahibi 
bulunmayan iki çuval giyeceğimiz 

birikmişti. Ferhat Hoca vd . arka~ 

daşlar , onların üzerine döktükleri 
tinerle kendilerini tutuşturmuştar
d• 

Olay gecesi koQuşta olaQan
üstO bir durum yaşanm ışt ı. Kahra
maniarım ız , yoldaşlarına . tutsak 
aı1<adaşlarına veda konuşması yap
mışlardı . Kendilerini. etrafiarın ı 

çevreleyen tutsakların sıcak ilg isi
ne kaptırmışlardı. Konuşuyor . ko
nuştukça da hem coşuyor hem de 
dinleyicilerini çoşturuyorlardı . On
lar, kendilerini dinleyenlerle birlikte 
geleceğe hitap ediyorlardı. Koğu
şun gözetierne delikleri olmadığın
dan ve yine k oğu şu n içinden geçen 
mutfak hacasının olduğu yer, üç 
katlı ranzatarın bulunduğu taral 
kapıdan görünmediğinden konuş

matar ve sohbetler gece geç saat
Iere kadar sürdü. 

.. o/ay gecesi koguşta adeta 
bayram havası esiyordu. Mahmut, 
Etrel, Necml ve Ferhat'm gözle
rinin içi gülüyordu. Çok sakindifer. 
Üç katli ranıanın her katmdan bir 
grup arkadaş yataklarının üzerine 
oturmuş onları dinliyorduk. Ben, 
Ferhat Hoca'yı dinliyordum. Çok 
şey söyledi. Söyledikleri, benim 
olduğu gibi diğer arkadaşlarm da 
tüy/erini diken diken ediyordu. 
Bütün söyledikleri doOruydu. için
de bulunduğumuz durumu olduğu 
gibi ortaya koyuyordu. lllez.lum'u 
anlatıyordu. Mazlum'u anlatırken 
bir ara sesi boğuklaştı. gözlari 
nem/endi. Ama birden O'nun ver
dibi mesajı hatJr/areasma sert, 
sart Mazlum'un mesajını aktardı. 

Mazlum'un eyleminin Kürdistan 
tarihi aç1smdan önemini, ulusal 
kurtuluş hareketinin na kadar zorlu 
ve çetin geçtiğini zaten bizim de 
bildigimizi, taslimiyetin na kadar 
çirkin bir şey olduğunu, teslim 
olurkan çektiOi acıları anlat1yordu. 
Çok şey konuşufdu, söylendi. Ama 
ben, o geceden yalnızca bunları 

hatırlıyorum ... 
.. Koğuşta, adeta üç tane miting 

alem oluşmuştu. Konuşmacılar 

kahramanlarımızdı. Dünümüzden 
söz ediyorlardı. Tea ... Medler'den. 
Onlarm Asur'un zulmüne son veriş
lerinden ... Bu günümüzden s(Jzadi
yorlardl. H•kl'den, H•lll'den, Cu· 
ma'dan. Siverek'ten, Hilvan'dan, 
Batman'dan ve Kürdistan'dan .. . 
Diyarbakir zindanmdan, '81 yenilgi
sinden, teslimiyetten, direnişten va 
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tabii llaılum'dan ... Mazlum'un kişi· 
li~inden ve iletmek istedi~i mesaj
dan... siJzediyorlardJ. Gelecekten 
siJzediyorlardJ. Ba~Jmsız·Birleşik
Müreffeh Kürdistan'dan, sosya. 
lizmden. Ferhat; "KUI'dlatan tarlhln
dakl bu bat•f81' gldlf& dur 
damak get'eklr" diye haykırıyordu. 
Ve tabi arkadaşlarına, yoldaşlarına 
sesleniyordu ... MUcadele bttyralmı 
elden bı1'8kmaymıı", "Davaya va 
blrtJirlnlze dtJrt ella aanlınız/"diye 
ses/eniyordu ... 

Sanki, asırlar boyu gören, du
yan, fakat bunları dile getirmeyip 
içineakıtan ve şefkatyoksunluQun
dan nasır bağlamış Kürdistan hal· 
kının yüreQi bir hançerle deşilmişti. 
Akan kan deQildi bu yürekten. Yıl
ların, dile getirilmemiş duygu ve 
düşOnceleriydi. Çekilen acılar ve 
gelecage beslenen sarsılmaz inanç
lı. M•zlum'un yaktığı isyan ateşinin 
33'te yangına dönOşmesiydi. 

KoQuş, olaydan sonra, eylemin 
örgOtlenmesindeki mOkemmelliği 
görecekti. Ko{juşa sezdirilmemişti 
bile. Tek eksikleri olduğu söylene
bilir. O da, koQuşu susuz bırakma
mak için, iyi yOreklilik edip su bi
donlarını dökmemeleriydi. Bu yOz
den epey acı çekmişlerdi. Hatta, 
eylemin başarısızlıQa uQrama ihti
mali bile vardı. 

«Biz, ancak alaydan sonra, ey
lemin planlanmasındaki mükem
mellif}i görebildlk. Tabii, yoldaşlan 
alarak kendi eksik/ikierimize de ... 
On/ann tek eksiklikleri bizi susuz 
bırakmamak için gösterdikleri iyi 
yüreklifikleriydi. Kaguş yangm1 s6n
dürecek su bulamasaydı, kendileri 
de anca acı çekmez/erdi. Onlar, 
ka(juştan kendilerini söndürmek 
isteyebilecek/erin ç1kaca!}m1 çok i
yi biliyorlardı. Fakat, bilemedik/eri 
şey, koguşun, bu kişilere seyirci ka
labilecegiydi. Buna ragmen eylemi 
iyi planlamışlardJ. Gece n6betlerini 
olaydan bir kaç gün öneeye kadar 
bir başka arkadaş belirliyordu. Fa
kat, koguş sorumlumuz olan Nac
ml, gece n6betlerini belirlemeyi 
de üslenmişti ... 

Olay gecesi etref, Mahmut, 
Ferhat nöbetlerini 1-3'e yazdırıyor
lar. O saatte hazırlıklarını tamamla

yamadıklarından veya arkadaşla· 
rın biraz daha uyumalarını saQia· 
mak istediklerinden 3-5 nöbetçi
lerini kaldırmayarak eylemi bir-iki 
saat erteliyorlar. 

«Uykunun en güzel ve derin 
oldugu saatlerde Onlar, kendilerini 
bir ç1ra gibi yakma haziriıkfarını 

tamamlamiş/ardı. O günlerde do
yasıya uyudu(junu s6y/eyen tek bir 
kişi bufunmazdı. Çünkü, uykuya 
hasrenik. Açlıktan, durmadan lo
kanla kuran/ar, tahliye o/undu
~unda on gün yataktan çıkmayaca
gım demeler birbirine kaflşıyordu 
sohbet/erde. Bazılan da 'Ditarıçık
um, hapiate doy .. lf& uyuya
madım daaem kim•• #nanmaz. i· 
nanmedık/arı gibi de adama gUier
ler' diye uykusuzluk/arını, uykuya 
duyulan açiını dile getiriyorlardı. 

Bizler, mış1f mışıl uyurken, Onlar, 
üzerine isimlerini yazdıkları bir kip
rif kutusunun kenanndan y1rttıklan 
kav ile içinden aldıklan ç6plerle, 
Diyarbaklf zindamnın ka~anlıQm! 

yırtmak istercesine KENDtLERINI 
bir çıra gibi TUTUŞTUAUYOA
LAADI o vakiNB ... » 

.. Patlama sesi ile uyandım. U
yanmakla birlikte gözüme ilk çar
pan azgın alevler oldu. Bu da ne?! 
Nefer oluyor?! diye düşünüyor ve 
alevlerin nedeni hakkında bir yar
gıya varmaya çalışıyordum. Ben, 
daha bir yargıya varmadan, g6züm 
Ferhat Hoca'nın yataama ilişti. 

Boştu. Hiç bozulmamış, oldugu 
gibi duruyordu. Sonra yata~m 

üzerinde açık duran ka~1d1 g6rdü
aümde her şeyi anlam/Ş gibiydim. 
KaQıtla görd{)klerim arasmda bir 
baQiantı kurarak, eksik de olsa bir 

sonuca u/aşm1ştım. Ferhat Hoca, 
kendini yakt1 diye düşünüyordum. 
Yata~m üzerinde duran kaf1ıdı alıp 
okumaya başladım. Kagıt, ikiye 
katlanmış bir dosya kaf1Jdıydı. Oku
dum. Yazının sonuna dogru gördü
~üm gerçek karşısında çok ama 
çok şaşlfdım. O azgın alevler ara
smda yalnızca Ferhat Hoca de(jif, 
tam d6rt yi!}it insan "Kilrdlatan 
larlhlndekl bu bappOıra gldlfe 
dur demek" için diri diri yanıyordu. 
Bu tarihi am tespit edercasine saa-

timebakt1m. Saat04.30'du. Takvim 
17 May1s Pazartesi'ni (1982) göste
riyordu. Sonra, elimdeki 'yoldatlar' 
başlik/ı bildiriyi bir daha oku
dum. Her tarafi duman kaplam1ştı. 
Yatagımdan kalktım ve giyindim. 
Biraz sonra gardiyan/ann koğuşa 
girecek/erini, giyinik olmanın daha 
iyi o/acagmı düşünmüştüm. Yangın 
yerine gittim. Alevler öylesine azgm
laşmıştJ ki, tavanı yaliyar ve 
cıralık duran pencereden par
maklıklan aşarak d1şar1 uzanıyor

du. Kudurmuşlardı sanki. Alevle
rin sesleri insanı ürkütüyordu. Ne 
bi/eyim işte ... Azgın alevler nas11 ses 
çıkanyorsa işte öyle ses çlkanyor
du. Duman gittikçe yo(Junlaştı. 

Dumana, yamk et kokusu kanş
mlştı ... 

«Uykum a~1r oldugu için ba(jnş
larla uyand1m. Daha etrafı ma bak
maya f1rsat bulamadan 'yangm 
var!' haykmşlanyla irkildim. Her 
tarafı duman kaplamıştı. Buna rag
men alevler görünüyordu. ilk dü
şündü(jüm şey, ranza/arm yandıgı, 
koguşun tutuştuguydu. Ve diri diri 
yanacagım1zdı. Bazılari, pencere
leri kmyor, yangın var diye dışanya 
ba(Jmyorlardı. Uzun bir süre 6y/e 
durdum. Etrafı seyreHim. Ö/ece
(Jimizi, farelergibi bogulup gidece
(Jimizi düşünmeme ragmen bir şey 
yapma geregini duymuyordum. 
Ölümü kamksıyordum. Sonra, slo
gan sesleriyle kendime gelerek 
aşa!}1 indim ... 

.. uyandJS}ımda her tarafı duman 
kaplamıştı. Akllma ilk gelen şey, 
nöbetçilerin sigara içerken yangın 
çıkardıklan ve söndüremedik/e
riydi. Yangını söndütmek için he
men flfladım. Bidonlar kapının 

önündeydi. Tam bidon/ara do(Jru 
gidfyordum ki, alevlerin içinden 
'Kahrolaun atsmUrgeclllkl' slogam
nm haykmldı!}ml işittim ve dur
dum. Ne yapmam gerekti(jine bir 
türlü karar veremiyordum. Bu bir 
eylem di. On/an kurtarıp kurtarma
ma m gerektigina karar veremiyor
dum ... 

Evet, koğuşun Jik Izlenimleri 
bunlardı. insanlar o duruma geti
rilmişti ki, öiOmU dahi kanıksıyor
lardı. Olay, koğuştaki tutsaklar için 
öyle yeni bir şeydi ki; çoğu şaşırıp 
kalmıştı. Tutsakların hiç birisi ne 
böyle bir olay görmUş ne de duy
muşlardı. Bu nedenle böylesi bir 
durumda ne yapacaklarını bile
miyorlardı. 

«Okudugum bildiri-mektubun 
çok azm1 hatlflıyorum. Ulusal kur-
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tuluş mücadelelerinin çok kanlı ve 
zorlu geçti(jini, dünyadaki di(Jer 
ulusal kurtuluş mücadeleleriyle bir
likte, Vietnam ulusal kurtuluş mü
cadelesi de bize göstermiştir. Da
ha ideolojik grup aşamasında Haki 
yoldaşın bir komplo sonucu şehit 
edilmesi, Kürdistan ulusal kurtu
luş mücadelesinin şiddetini ve a
CJmazlı(Jmı kavramam1za yetmiş

tir. 12 Eylül askeri-faşizminin, Kür
distan ba!}Jmsız/1k mücadelesini 
ve onun önderi PKK'yi cezae-

vinde de onun üye ve sempatizan
lan şahsında bo(Jmaya yönelik uy
gulama/an bilinmektedir ... Bu uy
gulamalara karşi çıkmanın zorun
lulu(Ju, Ilaı/um'un eylemi ve bu ey
lemin Kürdistan Tarihi açısından 
önemi ve mesajın ne anlama gel
di(jini vurgulayarak, Mazlum'u iz
leyeceklerini belirtiyor/ardı. 'Hal
klmızm varlığına ytinellk bir uygu
lamaları protuto elmek ve tarihi· 
mizdaki bu bapf•l•r• gldlte bir 
dur demek Için kendimizi yakıyo
ruı' diyerek bitiriyor/ardı. Alna, 
Fem.t KURT AY, Mahmut ZENGiN, 
Etref ANYA K ve Necmi6NER isim
leri altalta yazılarak imzalanmışt1. 
Mektup-bildiri, bizlere yazi/d1ğ1 için, 
arkadaşlara okuduktan sonra imha 
enik. Ama, keşke etmeseydik. 
idarenin onu bulmasını sağla
saydık. O zaman da düşün m üştü k. 
Fakat onların, koguştan çıkanlirken 
yaşıyor o/mas1; bizde yaşayacak 
lafi, dönüp gelecekleri inanemi 
oluşturdu. Böyle olaca(jı düşünce
siyle mektup bildiriyi yaktık. .. 

Böylesine önemli belgeler ne 
pahasına olursa olsun korunmalı, 
imha edilmemelidir. KUrt halkının 
destanını yazacakların bu tOr bel
gelere gereksinimi büyOk olacak
tır . Yetişecek yeni neslin kendisine 
sunulan de{jerlerin nelere mal 
olduğunu bu belgelerden ö{jren
mek ve sahip olduğu bu değerleri 
korumak sorumluluQu artacaktır. 

Bu de{jerleri çarçur etmek isteyen
lere bu sorumluluk bilinciyle karşı 
çıkacak, onları etkisizleştirecektlr. 

«Verimden kalktım. Alevlerin 
başına ginim. Alevler öyle azgmdı 
ki, içinde bir şey olup o/madıgı 
kesin belli olmuyordu. O sırada, 
alevlerin ortasından slogan sesleri 
yükseldi. "Kahrolaun atsmUrgecl
llk" diye haykmyorlardı alevlerin 
ortasında ... Bu arada kendini kay· 
batmiş birkaç kişi, yangını söndüt
mek için su bidonlarına atıldı/ar. 

Göz açıp kapaymcaya kadar su 
bidonlarmı alip gelmiş, yangına 

do~ru dtJkmeye başlamışlardi. A
lev/er arasındaki kahraman/aflmız, 
"Su d6kmeylnl Su dakmeylnl Atat 
yakın/" diye haykırdı/ar. Bunun üze
rine oradan ayflldık. Su dtJken
lere ters ters bakarak, onlara 
yaptikiarının kötü bir şey oldugunu 
hissenirmeye çalıştık. Kahraman
laflmızın haykmşlaflm duydukla
rmda zaten onlar da su dökmekten 
vazgeçmişlerdi. -Ama-, yapa
caklarmı da yapmış/ardı. Alevler 
yavaş yavaş sönmeye başladı. 

Eylemin başansızlı(Ja ugrayacagı 

korkusu, acilaf/m bastmyordu. Her
halde bu yüzden olacak "İ hanetçl
lar, au dtskmeyln, atq yakın" diye 
haykırdi/Br. Son haykmşlanyd1 

bU ... » 

Koğuşta bulunanlar, o güne ka
dar böylesi bir olayı ne yaşamış ne 
de görmOşlerdi. Bu oıagan ve 
do{jal bir durumdu. Ama, olayın bir 
eylem, hem de devrimci bir eylem 
olduğu gOn gibi ortadayken, yan
gını söndUrmeye kalkmak eylem 

kırıcılıQıdır. Su dökenler, bilmeye
rek de olsa eylem kırıcılığı yap
mışlardır . Onlara seslerini çıkar

mayanlar, engel olmayanlar da 
aynı suça ortak olmuşlardır . Öyle, 
bi1inçli olmasa da, yaptıkları son 
tahlilde eylem kırıcılıQıdır. 

«SU d6kenleri uyaran kimseyi 
görmedim. ilk karş1 çıkış, alevler i
çinde yananlardan geldi. Ama geç 
kalmmıştı. Onlar bize veda eder
ken biz on/an /ayıkwfa ugur/aya
madık. Bir slogan olsun atamad1k. 
Tek yaptı(jımız şey, a!}/ayan birine 
'aua aOiama' demek oldu. Ağlama 
diyordu k, çünkü; ağianacak bir o
lay de!}il, sevinilecek bir o/aydt. in
san/af/miZ, halkımızın varoluş des
tanını yaratıyor/ardı. Bu sevinilecek 
bir olayd1 ... 

.. o/ay anında birbirine zıt duy
gulan birarada yaşadım. Her şey
den önce alevler içinde yananlar 
birer insandı. Hem de tüm koguş 
taratmdan sevilen, sayılan insan
Iardı ve çogumuzun yofdaşlanydı· 
lar. On/ann, yokolmalarma bir insan 
olarak seyirci kalmak, seyirci kal
ma zorunlulugunu hissetmek ise 
BCI veriyordu insana. Öte yandan, 
yoldaşlarm koyduk/an eyleme se
vinmemek elde de!}ildi. işin doğru
su buydu. iki karştt duyguyu aynı 
anda bir arada yaşıyordu m. Koguş
ta, bireysel ve toplumsal kaygılar. 
sevinç/erin hepsi birarada ve aynı 
anda yaşamyordu. Ko(juşumuzun 

mevcudu son zamanlarda azalmış 
olmasma ra(jmen ka/aba/ıktı . Daha 
önceleri koguş mevcudumuz 106'
ya kadar çıkmış olmasma rağmen, 
olay zamanı 86'ya düşmüştü. 

Ço(jumuz PKK'Iiydik. Olay koğuşta 
bir panik yaratmıştı. Kaptya vuran
lar, camlan kmp d1şan bağ1ranlar, 
bayılan/ar, yangına su döken/er, 
hiçbir şey olmamış gibi yatagmdan 
bile dogrulmayanlar ve seyreden
ler. Bu karmaşayı yatıştıramı

yorduk. Ferhat Hoca onların olma
yışından do(jan boş/ugu doldura
mıyorduk. Halbuki, CIIız da .o/sa 
yat1ştmcı bir sese çok ihtiyaç vardı. 
Kimin ne yaptıg1, niçin yapt1gı belli 
degildi. GIJrünen oydu ki, herkes 
kendini bir havaya kaptirmıştı.,. 

«DIJkülen suyun etkisiyle alev~ 
ler öncesönmeye yüz tunu sonra da 
tümden söndü. Kahramanlanmızın 
kendilerini yaktıkları yer, koguş 

içinden geçen mutfak bacasının 
her iki yanmda bulunan demir 
köşebantlerden kurulu iskelenin 
üzerine oturtulmuş, k alorifer kazan
larmdan dolay1, kap1dan gtJrün-
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meyen yerin altıydı. Demir köşe
benVerden kurulu, iskelenin orta 
yerinde yakmışlardl kendilerini, 
Ateş söndükten sonra her biri bir 
yana düşmüştü. Ne kadar zaman 
öyle kaldıkfarını bilmiyorum. Za
man kavramını yitirmiştim. Ne onla
ra yardım ediyor, ne bir şey stJylü
yor, ne de yanianna gidiyorduk. 
Donup kalmıştık. Bana, çok uzun 
gibi gelen, asimda bir-iki dakikayi 
aşmayan bir zaman diliminde öyle
ce kal!yorduk. Sonunda nasıl o/u
(junu bilmiyorum. Onları, kaldikları 
yerden taşır buldum kendimi. Her 
taraf su dolmuştu. Altlarına birer 
döşek getirdik. On/an döşeklerin 
üzerine uzaHık. Eşref'in sesi hiç 
çıkmıyordu fakat nabzı atıyordu. 
Mahmut bağmyor, slogan atıyor
du, kendinde miydi, sayıkilyar muy
du pek belli olmuyordu. Belli olan 
tek şey, sürekli slogan atmasıydı 
Necmt'yi döşeğin üzerine uzaHıgı
mızda boyu uzun oldugundan iyi 
ayarlayamamışt1k. Kafast döşek

ten aşa!}IYB sarktı. Çok az duyulan 
bir sesle, başının altına bir yastık 
koymamızi istedi. Sanki dilimizi 
yutmuştuk. KonuşamJYorduk. Fer
hat Hoca da yaşlYordu. Çevresini 
sarmıştık. Ondan bir şeyler bekler 
gibiydik. Gözlerini arafadı ve gü
lümsemeye çalışarak. "Arka
datlafl yalnız b1rakmaymız. BlrtJI
rlnlıe deatek olunuı" dedi. Bu söz
ler, işittigirniz son sözleriydi. Her 
tarafı yanm1şt1. Üzerindeki naylon 
eşofmanlar parçalanarak vücut
/arına yapışmıştı. Kaşlan, kirpik
leri, saçlan ve vücutlarının d1şarıya 
dogru Çikintiis bölümleri çok yan
mıştı. Yanan yerlerden sızan kan 
olmasa, insan olduklarının farkma 
varılamazdı. Vücutlarının birçok 
yerinden kan sızwordu ... 

idareye haber vermek için, ka
pıya vuranlar olmuş, fakat gelen 
nöbetçi gardiyan söylenenlere inan
mayarak ve olayın ard ı nda başka 

bir şey arayarak nöbetçi subaya 
haber vermiş . Nöbetçi subay da, 
dört kişinin kend ini yaktığına inan ~ 

mamış. Kendilerini yakanları gör
mek istem iş . işte o zaman. baygın 
yatan yarahları , kend ilerini yaktık~ 
ları yerden alarak , kapıdan bakıldı 

Qında görOlabilecek bir yere taşı
mışlar . Bu sırada revira bakan gar
diyan, yanıkiarda ku llanılan sarı 

renkteki sıvı i lacı, kapı mazgalın

dan yaralılara sürOimesi için ver
miş. Daha sonra i c Emniyet GOven
lik Amiri Esat Oktay da gelmiş. 

Böylece kapı , olaydan yaklaş ık 40-
50 dak ika sonra açılmış . idarenin 
davranışiarına bakı ld ı {jında; kapıyı 

açmada gösterdik leri tereddOt, 
k oğuştan belli bir beklentinin oldu
gu yönOndeydi. Yan i, bir isyan 
beklentileri her hallerinden bel
liydi . Ama. tutsak lar (]zerindeki 
otoritelerini yitirmemek için yapay 
bir sertlik gösteriyorlardı . YOzbaşı 

Esat Oktay geldikten kısa bir sora 
sonra. kapı mangalından bakmayı 
bırakıp, koğuşur. içine dald ı lar. iık 
girenler arasında Esat Oktay yoktu. 
Ve herhangi bir tehlikenin olmadığı' 
anlaşıldıktan sonra geldi. Ko{juşa 
girmeleriyle birlikte, coplarla sal
dırdılar . Koğuştan dört ölü çıkma
sına rağmen yine de onlar coplarını 
sallamaya devam ediyorlardı. işte, 
hem idarenin hem de gardiyanların 
hayvanlaşlık ları nokta .. . Duygu di-
ye bir şey kalmamıştı ... Hiçbir şey 
düşUnemez duruma gelmişlerdi ... 
Onların bu duruma gelmesi için 
her şey kullanılmıştı. AskerliQini 
yakma tehd idi, çeşitli vaadler ve 
mOkafatlarla teşvik, korku; özel
likle "sizi tutuklatır on/ann yanma 
gönderirim» yollu tehditler; gardi
yanları, kendilerine söylenilandan 
daha iyisini yapmaya itiyordu. Bu 
tehditleri görOnOr kılmak için '81 
ortalarında E Blok çavuşu olan bir 
gardiyan, bir bahane ile tutuklattı
rılarak, 36'ya konmuş ve kendi 
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devre arkadaşlarına dövdurulmUş
tlir . Tab ii. bu bel i rt ı lenle r . gardı 

yanların günahsız o ld~kların ı dü
şundü rmemelldır . Fakat. daha çok 
sömurgec ı ler ı n . ınsan ı kendi çıkar 

ıa rı doQrultusunda kullanmakta 
kura l tanımamazlık larını göster
mek ted ı r , Kendı çıkarlan doQrul 
tusunda kullandan bu ın san ı n . 

ku l lan ım sırasında ald ıQ ı bu yan 
b ı ç ı m. sömü rgecılerı . emperyalist 
lerı h ıç de ı lg ı lendırmemektedır 

Hemen yazrfr rtademizi aldr
/ar Koguşta yeterince kalem o l
madrQrndan. ka rşrm,zdaki 32 Ko
guştan kalem afmdı IfadetarimiZI 
yazmaya başladık . Tutsaklarm ço
gu ne yazacaklafinı bilmlyordu 
Brrbmne bakanlar çoQunluktayd1 
Blf ı lolemı yaşad1klao her hallerın 

den bel lı yd1 Olay oldugu gıbı mr 
yaz1lma l1 yoksa slogan att1klan glz 
lenmelı mıydi? DoQrusu ben de 
ayn1 Ik ilemi yaşr yoraum Sonunda 
karanmr verdım Slogan altt k lannı 

yazmayacaktrm Kendımce neden 
şu ydu Ferhat, Necml, Eş ref , Mah
m ut daha yaşıyorlardt Ölme 
mışlerdı Ve ı y ıfeşıp tekrar done
c ek/erdı Öyleyse slogan att,k lanm 
soylemek on la rı ısp ı yonfamak 

olurdu Bu nedenle slogan attık la 

rını yazmamaltydım Evet böyle 
duşı:nmuştum ., 

,.Jik yazdıgımız ifade/en begen
meyıp gen getlfdıler ""O lay nasıl 
olmuşsa öyle ya zın " dedıler. Slo
gan attıktannı yrne yazmadım Et
ra/tma baktıQ1mda . sonradan çok 
kotu durumlara duşecek olan b!f
kaç k iŞ I uzun uzun yaz ı yorlardr ., 

.. Koguşa gırd1kten sonra bızfen 
duvar d1bme . yatakhane bolumune 
doQru s ı kıŞtlfdılar Slftım!Z gardı 

yanlara donuktu Gardıyanlara ya 
krn bulu nduQum ıçm cop ve ka las 
lar surekli srrtıma ınıp ka lk1yordu 
O s ı rada ""b irkaç kiş i gels in "" dıye 

seslendi ler Uç kısımda olduQum 
!Ç in ben de gittım Yara lı alka 
Cfaşla fl bırer b ırer battanı yere koy
du k So nra her bmmtz battanıyanın 
bır uc undan tutarak yara lılan tda 
reye taş1dık On lafi gbtururken bile 
gardıyan btll copla dovuyordu 
Nasil o ldu bı/m1yorum. gardtyanın 

bl(!. (gorduQu manzara karştsrnda 
duygulanmiŞ olacak, "Ne vuruyor
sun u/an! ... Düşürecek/er" dıyerek 

biZI dbven gardryana çıKtşlı Çok 
şaş rrmışt1k Uzun btr zamandan 
berr boyfes ı b1r şeye tam k olmam ,ş 

tlk Demek ki. bunca çırkel ara
sın da duygulaflnı . ınsanl ıgın , he
nu z yıtırmeyen bm varmış dıye 

sevındık Yaralı/a n . mahkeme ko
ndo ru dediQım1z . lwndorun son 
bolumune. ıdarenın bıtışıgıne. be· 
ton un uzerrne uzatrp gen geldi k 
donerken gardıyanm bm yuruyuş 
ıç m komut vermeye hazlflanıyordu 
!o. yına o s6zunu ettıQım gardiyan 

"serbes t adım yürü "" komutunu 
verdi InSani b1r davramşa . ınsanı 

D1 r goruntuye oy/e hasrettık k1. 
msam blf davranışın veya gorun· 
!unun k mntısı bt/e bıll mutlu etme
ye yetiyordu ~ 

Koguşa döndukten sonra 
elimize birer kalem kaQıt tutuştur 

dular Ve ıfadelerimızı yazmamm 
ISiediler Ben de olayı yazdım 

Btraz sonra iladelen geri gelırd i/er 

"Slogan s Hı/ar mı ? AHılarss hangi 
sloganı attılar? Onları ds yazın ? "" 

dtyerek bize yemden kalem kaÇıt 
daQ1ttilar. Ben daha once de attık 

lafi slogam yazmlŞtım . Yına aynısı

nı yazdım . Blf ara. mademki onlar 
istiyor, öyleyse yazmarnam gerekir 
d iye duşUndumse de. sonunda 
6ncak1 ifadem/e çelişmemesi içm 
yine yazdım ... ~ 

" Cam/art kirarken elle n kesilen 
bin vardı Onu hastaneye. yaralı 

larla birlikte götUrmUşlerdi. KoÇuş

ta tam altı adet cam kmlmtştı . Bu 
camlafi klfanlafln tesbitini istiyor
lardı . " Birini el/ kesilen ve hasta
neye g6türen kırdı diyelim. Peki, 

digerler/ni kim kırdı? Kim kırdıysa 
çıksm" diyorlardi. Oysa. savcı gel
dıginde . "i yi k / camları kırmı,/ar. 
Yoksa hepsi bo(Julurdu " d1yerek 
camlaf/n kmlmasını olum/uyar
du.~ 

Olaydan sonra saat ?"de. ana 
davadan mahkemesı olanlar ko
guştan almarak mahkemeye götü
rUiecektı . Ancak. o glin. her zaman
kinden farklı olarak 33"ten gıdenler 
d ı Qer gıdenlerie karşılaştırılmaya

ca kt ı. En zor dönemde ve her türlu 
dayak pahasına da olsa bırbırını ta 
nıyantar yan yana duştu mı.Jydü. 

boş şeyler de olsa mutlaka konuşur
ıard ı. Bask ı lar bunu engel leye-
med ı 

Gerç ı , nas ı lsın . ı y ı mısm" Hangı 

k oQ u ştans ı n? Durumun nasıl? gıbı 
soru l ar ı aşm ı yordu bu konuşma
lar Ama bu bıle tu tuklviara yatı
yordu Olan b ıten hakk ı nda az da 
olsa b ı lgı edmeb ı l ı yordu 

Olaydan sonra. ayn ı gUn hem 
33 koQuşun hem de cezaevındekı 
d ı ger koQuşlardan yanabilecek 
eşyaların hepsı toplandı. Içerde 
yanıc ı bır şey kalmayacak den ile
re k. kantınden aldıQım ı z zeytın 

yag ı ar ı b ı le toplatı l dı . Kıprıtler d ı şa

rı a l ındı . Kıprıt çöplerı say ı lı ola rak 
koQuş sorumlusuna verılmeye baş
land ı . Bu uygulama uzun bır dö
nem surdu 3S"e onu da verme 
diler 

ldaren ın. k oQuşa karşı takmd ıg ı 

çek ı ngen t avır . o gün akşama kadar 
surdu Önceler : koQuşun topl u 
tepk ı sınden çek ınılıyord u . Fakat 
daha sonra koQ u ş tan bekledıkler ı 

tepk ı ge l meyı nce koQuşun uzerıne 

yuruduler Ve koQ u şta kalanlara 
yapmad ı k l a rın ı b ı rakmad ii ar Ger
ç ı . koQuşa ı lk glfdık l erındecop ku l
l an m ı ş l ard ı ama vuruş l arında bır 

çek ı n ganlı k vardı Esk ı vu r u şlar ın a 

pek benzemıyordu lik vuruşlarda 
ı lk elde oto rı teyı kaybetmemek ı ç ın 

gosıenl en sertlık ı l e top lu tepk ı 

beklent ı sın den kaynak lanan çek ı n 

genilkl e koQuşun uze rı ne gel ın

m ı ş t ı Ve bu uygulama çok k ı sa 

su r mu ştu 

O gun a kş am a kadar b ı ze pek 
ka rı şmad ı lar On ce tum yan ıc ı mal
zemel erı d ışarı ç ı k a rmam ız ı ı stadı 

ler Sonra da k endıl erı g ırıp kontrol 
ett ı ter Her ta rafa aÇır bır koku 
s ı rım ı şt ı T ı kan m ış olan t uva l etın 

koku su da bu koku ya ka rı ş ı nca 

n ete s a lmam ı z : b ı l e zorlaşt ı rıyord u 

Gerçı. tuva let kokusuna a lı şm ı şt ı k 

Çunku . tuvaleller son rada n uç 
duvar çatılarak yap ı lmışt ı ve ı kıde 
b ır de t ıka nı yordu O zaman da 
tuva leller t ı ka nm ı şt ı. Aç m ak 1 ç ı n . 

ugraşan da yoktu O gun b ı zı . 

eQıtım ıçın . havaıa n d ı rmaya da 
çıka r madıtar B ı ze pek kar ı şm ı yor

lard ı ögleyın . yemek de getlfdıler 
Ama kımse yemed ı . O açl ı kta . 

k ı mse yemek yıyem ı yordu . Tuva 
leller de tıka l ı oldugu ı ç ı n. yemaÇı 

ne yapacagım ı z ı şaşırmıştık. Son
ra . ortalıQı duzeltmeye. temizle
rneye başlad ı k . Kıflk camları bır 

leQane doldurduk . Her şey i çöpe 
atm ı ştık . Çöpumuz epey kabarmış
tı Tuvalet ı açtık Çöpu. t2kışıd ı şarı 

çıkard ı Gerı dönerkarı 11 kış ı 

kalmıştık. Bızımıe çöpu ç ı ka ranla r 

dan bı r ı. gerıda kalmıştı. Yanı , ltıraf 

etmeye g ı tmıştı . Olaydan sonra ı lk 

fırem ı zı varmıştık . Akşamleyın . sa
yımdan kısa bır sur e önce onu gerı 
getırd ı ler . DUşman. koQuş hakkın

da bılgıedınmıştı. Ve tabıı . koQuşun 

yapacag ı blf şey. gösterecegı bir 
tapkısmın olmadıQı da anlaşılmıştı 
Böyle olunca da koQuşun Uzerine 
yurümesinın hiçb ir sak ı ncası ka l
mıyordu . Öyle de yaptıla r . Bızden 
ses çıkmayınca da Uzerımize ıJze r i

mıze yürüdüler . Baskıyı habire 
artırdılar 

.. Hiçbir şeye dokunmamamw 
isteyerek çekıp gitmişlerdi. Biz de 
hiçbir şey yapmadan Oy le ce o luru· 
yorduk. Saat l'ye do{Jru mahke-
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maya çikardiiar. Mahkemeye gi
denler götürüidiikten sonra gardi
yanlardan birkaçı koQuşa dolarak 
Ferhat Hoca 'nın yataQmt sordular. 
Yatagı ve eşyalafinı didik didik etti
ler. YaZlll b tr şey anyorlard1. Sonra 
Slfasıyla Eşrel'in. Necml'nın. Mah
mut'un eşya ve yataklafinı da 
ara dı/ar. Saat e ·a doQru sa vet geldi 
Savcı gelmeden önce gardiyanlar 
bize, yüzUmuz duvara dönük gele
cek bir şekilde bir tarafa çekilip 
beklememJzi söylemişlerdi. Geleni 
görmüyorduk. Yalmz. ayak sesleri
ni işitiyorduk . Bu ses/erden. Fer
hat, Necml, Eşref ve Mahmut'un 
kendilafini yakttklan yere baktıkla
flm anladık . Yanı k artıklafinı kanş

tmyordu. Sonra bir sesin kendi 
kendine "Allah! Allah! Bunlar ne bl
çim Insan; bu nasıl bir i rade " diye 
söylend1Qıni duyduk. Birisi. kendi 
sine klfılan camlafi gbstermiş ola
cak kı. savci "i yi k/ kırmışlar, yoksa 
Hepsi bo(iulurdu" dedi. 

Sayım dUzenine geçmiştık. ltı

rafa giden adamımiZ!gellfmış/erdi 
Subayın yanında duruyordu. Su
bay onu Oplu. Sonra gardiyanlar 

dayak duzenim almamızı söyledi
ler. Bıı de. blf elimlım ustU diQe-

klfpmadık 

Sabah olduQunda. 5.30'dan iti
baren marş sö/emeye başladık 

Ne a teş, ne sigara, ne yemek; hiç 
bir şey verilmiyordu. Yeme(jin, 
kimsenin ak/ma geldiÇini san
mıyorum. Ancak. sigara tiryakileri 
için durum böyle de{Jildi. Ne is tira
hat veriliyor ne yatakhane bölümü
ne gitmemize müsaade ediliyordu 
Islak elbiselerimiz üzerimizde ku 
rumuştu. Arada Slfada gelip ko
guştan bazı tutsaklafi çıkaflyorlar
dı . Bask1ların artmasına paralel 
olarak, "'Kendilerini yakli/ar kur tul
dular . Olan bize oldu"' gibi düşün
celer de ortaya alllmaya başlandı 
Bunun tersi düşimceler de vard1 
Hem de daha gUr bir sesle. Buna 
ragmen olay sonrası koÇuşta bir 
al tU st oluş yaşamyordu. 1 dare, ko
guşta tam bir faşist terör esti
riyordu. Blok çavuşu da ikide bir 
mazgalr açarak, " Benim elimden 
kimse kurtulamaz. Ben Insan ssr
ratıyım . Ben Jst lhbaraHa çalış

mışım .. . "vb. tehditlerle. kUlurler/e 
itirafadavet ediyordu . ~ 

.. üçüncü gUn , oQ/en yemegm 
den hemen sonra koQuştan birkaç 
kiş1yi dışanya çıkardiiar . Bırinci 

Savaş es irler i zindan yaşamını canlandırıyorlar ... 

nnın avuçiÇI ortasma gelecek şekil

de ust us/e koyup uzat/tk. "Yok 6yle 
de(i/1! Ellerinizin tersini çevirip uza
tın " dedıler. Bu kez de avuçlafimil 
yere bakacak şekilde ellerrmizt yan
yana getirerek ileri doQru uzatt1k. 
Kalaslarla ellerrmizin diŞ yuzUne 
vurmaya başladiiar. Ellerimizm ter
sınde kas diye btr şey yoktu. Kalkıp 
men her kalas kemi(je iniyordu. i
namlacak gibi degildi Var gUçle
r iyle vurmalanna ra§men kemik/ere 
bır şey olmuyordu. Işin şaşiiacak 
diger yanı ise. avuç/ara vurulandan 
da az acı çekilmesıydı. Böylece sa
yımı yapıp gittiler. Ancak bize . ka
pıdan gorUnen bb/Um den ayr!lma
yacaksıntz dediler Bu b61i.Jm . yatak 
bulunmayan. yemek yediQimiı b6-
lumdu . Kapı matgalı açıld1Qmda 

her tarafı gorünüyordu. Akşam . 

yatma zamam geldiÇinde subay 
gelerek yere su dökmemizi istedi. 
Iki bidon boşalttık . Iki bidon daha 
boşa/tm dedi. Onu da boşalt/!k . 

Daha sonra bu suyu supürgeyle 
her tarafa yaymam1zı söyledi. Son
ra da ya tm dedi. Sabaha kadar ye
rinden ktptrdayan olmayacak dedi. 
ve gitti. Nöbetçi sayıs1 arttm/mıştı 
Esas duruşta hiç durmadan gazi
lecek/i. Beş dakikada bir tekmil 
almaya, tehdit ve küfur savurmaya 
başladiiar. Arada bir de ba z ı isim 
ler okuyarlar ve ism1 okunanlan 
kaldmp oturtuyorlardı. Sular içinde 
uzanm1ş yatar gibi davranryorduk 
Korkudan kımildam,yorduk. Sa
baha kadar ıslak elbiseyle öylece 
uıanıp kaldık. Çok yorgun ve bitkin 
olmamıza ra(jmen göziJmUzu dahi 

kapmm hemen ardmda dövüyor
lardı . Dayak yiyen O id ı. ama feryat
lafi Uzenmizde dayak yemekten de 
beter bir etkı yapıyordu . Sonunda 
arkadaşı içeri aldtkiaf/nda anladık 
kı. ko(juş ta ilk defa olarak tutsakla
ra cop kullanılmışti. Blok çavuşu, 
O'nu oldugu gibi çmlçtplak içeriye 
soktu. O 'nu ensesinden tu tarak 
bUkmüştü . S!ftml bize döndererek 
marifelini tUm ko§uşa gösterdi. 
Arkadaş. ulanemdan gözlerini 
yummuş inliyordu . Artık kendi ken
dimize kU/ür ediyorduk . Gardi
yanın söylediQi külürU tekrar edi
yordu!< ... 

.. Olaydan sonra ikinci gUndü 
Gelip. Eşrefi teşhis edecek birim 
istediler. O zaman E'rel'in şehit 

dUştUÇünü anladık. O'nu d1şardan 
tanıyan bir arkadaş O'nu teşhis 

etmeye gitti. DOndüQünde O'nun 
şehit düştüQünU söyledi. Digerleri 
hakkında bir bilgi edinemamişli 
E'ref'in eşyalarmı hazif/ayarak on
lara verdik . Ailesinin geldiQini. 
Eşref'in cenazesini ailesine vere
ceklerini , koguşta kalan eşyalafi 

varsa on/ann da haılflan1p gardi
yana teslim edilmesini söyle
mişlerdi. teşhise giden arkadaşla 

ra . Digerlerinin kur tuldu(junu, ko
Çuşa geri döneceklerini umuyor
duk. Hep bu beklenti içinde kaldik 
On/ann sahil dUştüÇünü 4-5 ay son
ra ancak öÇrenebildik. O S lfalarda 
istanbul'da kendini yakan bir Er
meninin lotoÇraf1 gazetede yaym
lanmtştı . 1 ki gün sonra gazete de 
O 'nun öldü(jünü yazmca, "tamam, 
onlar da ••hlt diJ,tU" diye düşün-
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müştüm. Çünkü, Onlar, O Ermeni
den daha fazla yanm1şlardt. Çok 
sonra da Ferhat, Necml va Mah
mut'un da şehit düştüQünü; en son 
şehit düşenin Ferhat KURTAY ol
dugunu hastabanaden gelen birin
den duyduk ... 

.. üçüncü gün akşam Uzeri Mi
nik As tegmen ve onun tayfasr ani
den koguşa girdiler. Marş söylü
yordu!< . içeri girdikleri gibi marşı 
kesti/er. Yataklarm bulundugu bö
/Ume geçmemiz i söylediler. Sonra, 
ellerinde bulunan ko{Juş içi faa
liyetleri anlatan itiraflan okumaya 
başladılar. KoQuşta yapilan tüm 
faaliyetler söylenmişti. Ko m ün faa
liyetleri deaç1k/anmtştı . Ve şamalar 
çizilmişti. Tak tek isimler okundu . 
önce grup yöneticilerinin isimleri 
okundu. Sonra da grubu oluşturan 
d/Çar U yelerin isimleri. Her grupay
n ayfl dizilmişti. Biri itiraz edecek 
oldu. Minik Aste§man. kalas1 kap
IıÇI gibi vargücüyle vurmaya baş
ladı . Epey vurduktan sonra bizleri 
eşyalanmill toplamaya yolladiiar 
Eşyalaflmızdan toparlayabildikle
rimizi Slftlayarak yeniden sıraya 

girdik. Bu arada listada ismi olan
lardan birkaçt. Minik Aste§mene 
yaklaşarak bir şeyler söylediler 
Minik AsteÇmen de. "'Tamam bunlar 
kalacak" dedi ve onla n bizdan ayır

dı/ar. Böylece koQuştan 53 kişı 

çıkmışt1k ve idare ye dogru gidiyor
duk. 36'mn önüne gelince biz1 
durdurdu/ar. Isim okuyarak bizi 
koridordan içeriye: 36"ya aldılar . O 
dönemlarda cezaevindeki verem 
hastalafint 36. Ko§uşa toplamış

/ardı . Bizlerden birkaçını da 4. 
Kata. veremiiierin yanma verdiler 
Daha hücreye yeni girmiştik ki. bizi 
tekrar Çtkanp bu defa toplu halde 
35 'e götürdüler .... 

Bizden sonra k~uşta olanlar 

.. Eşyalanmm toplamaya gider
ken. lis tede ismi okunan bir arka 
daş , çantasmda sak/adıÇı jile ti 
alarak ranıalarmaltına saklanıyor 
O arada jileti klfarak bileÇini kesi
yor. Öylece bekliyor. idare yap!IÇı 
sayım sonucunda bir kişinin eksik 
oldugunun larkma vararak ara
maya başliyor . Koguşta iki-Uç keı 
sayrm yaptml1yor . Sızan kan. ranza 
al imdan çıkınca biri bunu görüp 
ranzanm altına bakıyor ve onu 
gbrüyor. Tabii idareye haber veri
yor. Minik Aste§men onu alip 
revirin kapısma getiriyor ve orada 
uzun bir süre bekletiyor. "Ölmek ml 
Istiyorsun? Haydi 61!" diyerek onu 
seyre koyuluyor. Ilgisiz bir tavlf 
takmarak onun kendiligindan cay
masını bekliyor. Oysa arkadaş , 

kanm daha htzlt akmas1 için, 

yumrugunu açıp kapat1yor. Mi
nik, uzun bir süre daha onu Oylece 
seyrediyor. Sonra da orayı yıkamak 
için 34. Koguştan tutsaklan çıka
nyor. 34 . Koguştaki tutsaklar son
radan "O kadar çok kan akmıştı k/, 
her taraf kana bulanmıştı " diye
cek/erdi. Arkadaş bayı/diktan son
ra hastaneye kaldmlryor .... 

33. Koguşta kalanlara yap
madıklarını bırakmıyorlar. Onlan. 
günlerce suyun içinde yatırıyorlar 
Taa kı . 33"ten başka bi r koQuşa 
götürülen Bedii TAN isıml i tutuklu 
ölünceye kadar. Bu dela idare 
koQuşun i smın i deQiştirmeye çalı

ş ıyor . 33'tekile r 34 . Koguşa götürü
lüyor. Böylece, 33 . Koguş. 34 , 34 
KoQuş da 33 olarak isimtendiriliyor 

14 Temmuz 1982"de sabahleyin 
Kemal PiR hücresinde Kürtçe marş 
söylemeye başladı 

" Birsyen dela/ Hün Werln 
Kurdlno 

Bi eşka welat em herin 

Merdlno" 
Bir şeyler oldugunu anladık 

Büyük ölüm orucu başlamışt ı 

Böylece. Kürt halkının varoluş desta
nina yanı bir halka daha ekleniyordu . 
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Savaş esirlerinin çıkardı{! ı Hawar dergisinden alınmıştır . 

RÖPORTAJ 1: 

'81-84 Ocak Direnişlerinin öğrettikleri 
HA W AR: BildiQiniz gibi yakında 

Hawar dergisinin birinci sayısı 

yayınlanacak. Biz bu sayıda sizinle 
bir röportaj yapmak istedik. Şu 
anda havalar soQuk, kaloriferler 
yanmıyor. Bir haftadan beri yemek 
boykolunda olduGumuzdan ken
dini hissettiren bir açlık var. Dergi
mizin birinci sayısını Ocak ayı 

içinde çıkarmaya çalıtacaGız. O
cak ayı aize neyi hatırlatıyor, anla
tır mısınız? 

AR:Ocak ayı denilince benim ve 
Diyarbakır 'da yaşayanların aklına 
diren iş düşüncesi gelir. Bunlar 
1981 ve 1984 kitlesel Ocak direniş
leridir. Birincisi beş , ikincisi iki ay 
sürmO ştı..ir . 

HAWAR: Niye Diyarbakır Ce
zaevi demiyorsunuz da, cezaevini 
kastederken " Diyarbakır" diyor
sunuz? 

AR: Ankara denince Mamak , 
Istanbul denince Metr is. Erzurum 
den ınce Erzurum Cezaevi insan
ıarın kafasında hemen çağrısım 

yapmaz. Fakat Kürdistan denince 
akla cezaevi geli r. Özellikle Diyar
bakır Cezaevi. özeesi Diyarbakır'la 
cezaevi özdeşleşmlşti r . Bu ne
denle biz cezaevi hakkında konu
surken literatOrümüzde Diyarbakır 
Cezaevi yerine Di yarbakı r geçer 

HAWAR: Bu yalnızca Diyarba
kır'da tutsak olanlar için geçerli 
olmasın. 

AR: Belk ı bizim iç in daha geçer
lı dir ama. nasıl Yemen denince 
kahve. Mekke denince Kab~. Sta
ııngrad denınce faşizme karş ı d ı

ren ı s . Fran sız Burjuva Devrim ı 

denınce Basti11e. Saygen denınce 
z ı ndanlar akla geliyorsa. Diyar
bak ı r denınce ı nsantar ılk önce 
cezaevın ı akla getiriyor. 

HAWAR: Bu anlatıldı. 1981 
Ocak direnifi niye batladı, amacı 
neydi? 

AR: 12 Eylül faşizmı 'iktidara 
gelır gelmez dışardakı devrimcı 
mı..icadeleyi ve devrımcileri nasıl 

ortadan kaldırmak ıst iyorduysa . 

cezaevlerinde de devrimc i örgü tle· 
mey ı daQıtmak ve devrımcileri 

teslim alarak kendı düzenim kabu l 
ertirmek ı st ıyordu 12 Eylül'de baş
ıaya n baskı ve kısıtlamalar 1980'
l erın son la rına gelind iğ inde her 
ı urıo ışkenceye dönüştü . 

HAWAR: Işkenceler nasıl baş
ladı? 

AR: iı k önce bazı koQuşlar 
basılarak her şey darmada{l ın 

ed ildi . Sürek li kUl ür ve hakaretlerıe 

psiko lojik baskı ku rulmaya çalışıl 
dı Tek tek b ir yere giderken ya da 
görüşe çıkarken tutukluları kori
dorlarda tutup dövüyorlardı. 

HAWAR: Amaçları neydi? 
AR: Yukarda sözUnU ettiğimiz 

amaca ulaşmak için: saç, bıyık 

kestirme , düzenli sayım verdirtme, 
görüşe iki sıra hallnde dOzenli 
gitme. sıraya dizi li rken eı uzatma, 
vb . kuralları kabul ettirmek. 

HAWAR: Buna karşı ne yapıl
do? 

AR: iık önce önemli değil diye 
bıyı klan keslik . Sömürgeeller bu
nunla da yetinmeyince di{ler yaptı
rırnlara karşı fi ili d i renişe geçtik . 

HAW~R : Fiili dlrenitten neyi 
kastediyorsunuz? 

AR: Onların Istediği biçimde 
sayım sırasına girmeme, görüşe 
giderken sıraya girmeyip toplu 
halde gidip gelme. Sıra Için el uzat
mamayı kastediyorum. 

HAWAR: Peki bu kurallara uy
mayanlar dövUUJyor muydu? 

AR: Görüşe çıkanlar dövoto-· 
yordu. Sayım zamanında ltlşme, 

tartaklama. küfUr ve hakaret' ya-

pıyorlardı . 

HAWAR: Durum böyle iken ml 
açlık grevini örgütlediniz? 

AR: Evet. 
HA W AR: Bu greve bütün grup

lar katıldı mı? 
AR: Hayır: Özgürlük Yolu, 

DDKD. KUK, Aızgari . TKP kat ıl 

madı lar. 

AR: Hiçbir kazanım elde edil
medi. Yalnız şu gerçek ortaya çıktı. 
Her eylem düşmanın saldırılarını 

gö{lüsleyecek güçte olmalı! Yani 
eylem protesto amaçlı de§ilse, bu 
niteliği taşı malı. Daha sonraki ey
lemlerde bunu dikkate aldık. Her 
eylemin lstedi{li sonucu mutlaka 
alacağı kuralı da yoktur. 

Soktan uıı- (ayaktaıkiler): Fuat Kav, HUsnU Altun, Şamil Batmat, Faruk altun. A~ Aksoy 
Ondekiler: Beşir Göze. Mustala Karasu. Hamili Yıldırım , Mustafa Gazgör 
(Diy•rWıkırCezaevi) 

HAWAR: Gerekçeleri neydi? 
AR: O koşullarda di renmemenin 

gerekçesi olamaz_ Ama onlar. fa
şizmi ve TOrk sömürgeclliğini tanı

yamadıkları, daha do§rusu ideo
lojilerinde direnme diye bir kavram 
olmadı§ı için, "Yeteri kadar kısıtla
ma yapıldı. Bundan daha fazlası 

olamaz. Daha fazla yaptıklan takdir
de kamuoyu tepki gösterir" diyor 
ve şunu ekliyorlardı: "Biz direnirsek 
beskılara davetiye çıkarırız . Bu
günkü olanaklar da elimizden gi
der . En do§rusu normal yaşama 
devam ederek olan aklarım ızı ko
ruyatım " 

HAWAR: Bunları bizzat size mi 
anlattılar? 

AR: Bız kend ilerine açlık grevi 
önerisi götürünce bu yan ı tı verdi· 
ıer . Biz de kendilerine o sırada 

Milliyet gazetesinde yayınlanan , 

marşlı . yürüyüşlü. coplu e§itimi re
simleyen haberi hatırlatarak "Tür
kiye'de bu yapıldıktan sonra Kür
distan'da daha kötüsü yapıla

caktır. " TOrkiye ve Kürdistan tarihi
ni b ilen biri için bu bir sır değil 

dedik 
HAWAR: Açlık grevi 2 Ocak 

1981'de mi başladı? 
AR: PKK'n in önerisine katılan 

Kurtuluş, Partizan, Ala-Rızgari . Dev
Yol , Halk ın Kurtuluşu alınan karar 
gereQi 8 günlük açlık grevine 2 
Ocak 'ta başlad ı lar . Ancak süre 
ı dareye bild irilmed i. 

HAWAR: Sömürgecilerin eyle
me karşı tavrı ne oldu? 

AR: iık gün sessizlik vard ı. ikinci 
gün merkez komutanlı§ından inzi 
batlar koQuşları tek tek basarak 
açlık greveiterine coptarla saldıra
rak. falakaya yatırarak zorla ye
mek yedi rm eye çalıştılar. Bu uygu
lama d i renişe katılan tom koğuş
!arda yapı ld ı. 

HAWAR: Direnite katılmayan
lara karı,madılar mı? 

AR: Hayır , işkence ve saldın 

yalnız d ireneniere karşı yapıldı. Bu 
baskıya diQerleri tepki göster
meyerak sessizliklerini gösterd i
ler. 

HAWAR: Saktırı sonucu direnit 
kırıldı mı? 

AR: Direniş k ı rıl mad ı. Yalnız 

bazı koğuşlarda bilinen ileri unsur
ları hOcrelere atarak ayık lama yap
tılar . 

HAWAR: KoQutlarda kalanlar 
buna ra§men eylemi sürdürdüler 
mi? 

AR: Eylem koQuşlarda plan
IandıÇı gibi 8. güne kadar, daha 
sonra 35. koQuş olarak adlandırı

lan hücrede 12. güne kadar sOr· 
dO. 

HAWAR: Eylemin kazanımları 
neydi? 

HAWAR: Peki o zaman ceza~ 
evinde yaklatık kaç tutsak vardı? 
Bunların aiyaai eyilimleri, konum
ları, meslek durumları neydi? · 

AR: 800-900 arasında siyasi 
tutuklu vardı . Bunlardan 600 kada
rı PKK davasından tutuklanmışlar
dı. PKK davasından yatan tutuk
luların yarısına yakını dışarıda pro
fesyonel devrimetlik yapanlardı. 

Diğerler i mücadeleye çeşitli düzey
lerde katılmış işçi, köylü, ö§renci 
ve di{ler meslek grubundan insan
lardı . 

HA W AR: Memur-bürokral otan
lar var mıydı? 

AR: O dönemde memurlar da
ha çok reformisi-milliyetçilerden 
etkilenmişlerd i. Bu nedenle PKK 
tutsakları arasında memurlar 
çok azd ı. 

HAWAR: Bu reformiat-milliyet
çilerin sayısı ne kadardı? 

AR: Bunlar direnmeyen koÇuş
larda kalıyorlardı. Sayıları 100 civa
r ın daydı . 

HAWAR: Açlık grevinden son
raki gelitmeler nasıl oldu? 

AR: Eski dayatmaların yanında 
yemek duası . ceket dOQmesi i lik 
lema gibi yeni yaptırımlar dayatı 

lınca fiili uymama direnişine de
vam edildL 

HA W AR: Kitlesel olarak direnit 
sürüyor de§il mi? 

AR: Eylem açlık grevine katılan
lar tarafından kitlesel olarak sürdü 
rOidü . Ancak her gün yapılan iş

kenceler sonucu 5'er-10'ar dökül
meler oluyordu. 

HAWAR: Dökülmeleri nasıl 

d&Oerlendiriyordunuz? 
AR: ilk dökülenler taraftar ve 

sempatizanlardı. Biz kurallara 
uymayı teslimiyet olarak deQerlen
diriyorduk . 

HA W AR: Açlık grevinden sonra 
Itkencenin dozu arttı mı, eksiidi 
ml? 

AR: işkencen in her gün ivmesi 
yükseliyor ve çeşitleniyordu. 

HAWAR: Dönemin iç gUvenlik 
amiri kimdi? 

AR: Asıl adının Mevlüt Ak koyun 
olduğu söyleniyordu. Biz Gesiapo 
derdik. Kendisi de kendisini Orta
doğu'nun en gaddar başçavuşu 
olarak görürdü. Elinde işkence 

aletıeri her zaman bulunurdu. 
HAWAR: Yüzb .. ı Esai ne za

man geldi? Gekli§inde durum 
neydi? 

AR: işkenceci halk düşman
larının aklbatine uğrayan Esat Ok
tay Yıldıran 24 Şubat 1981'de 
cezaevine geldi . Bu sırada dire
nenlarin tümü k oğuşlardan ayıkla
narak tecritiere doldurulmuştu. 

Bunlar 550 kişi kadardı. 
HAWAR: PKK'den te.lim olanlar 

olmuttu ama direnenler 550 kiti 
kadar vardı diyorsunuz, bu bir 
çetitki deOil ml? 

AR: Ocak ve Şubat ayında 

sürekli tutuklutar geliyordu. Bunla
rın çoğu teslim olsa da direnişe 
katılanlar oluyordu. Esat Oktay 
geldiği sırada diğer gruplardan 15-
20 k i şi direnlyordu, bunlar da Esat'
ın gelmesinden bir-ik i gün sonra 
teslim oldular. Yalnız k işisel olarak 
direndiklerini söyleyen Kawa gru
bundan, Ş . . ile cezaevinde Ala
Rızgari'ye geçmiş olan P.U. kal
mıştı . 

HAWAR: Yani Esat Oktay gel· 
dikten sonra difer gruplardan 
kimae kalmadı mı? 

AR: Bu iki kiş i dışında tüm grup
lar teslim oldu , işkenceni n şiddeti 

karşısında politikatarında ilk önce 
kararsızlık, sonra teslimiyet ağır 

bastı. 

HAWAR: Burada aize bir şey 
sormak istiyorum. Diyarbakır'da 

Yeni Demokrasi dergisini okumut
tum, orada 1981 O irenltinin yenil
giyıe sonuçlanmaaını, .. Bazıları 88!)
cıhk yaptılar, bazıları da solculuk 
yapbl•. Yenllglbundonluıynold-. 
Tabii Yeni Demokrasi'ciler kendile
rini ne aat. ne sol tarafa koydular'' 
teklinde cteterlendirlllyordu. Bu 
deOerlendirme hakkındaki g6rüt
lerinizi ö§renmek Istiyorum. 

AR: Bu kesinlikle demagojidir; 
teslim olup direnişçileri terk etme
lerine uydurulan sözde ideolojik 
kılıftır . Şimdi bu derginin düşünce
sinde olan o zamanki insanlar açlık 
grevine katılmışıardı. Açlık grevin
den sonra yeni yaptırımlar geldi , 
bunlar da bir sOre karşı çıktılar . 

Bunlar gösteriyor ki, o zaman 
PKK'Iilerle birlikte aynı politikayı 

ve tutumu düşünmüşler . Kaldı ki, 
direniş en az kitlenin yarısını kap
sayacak şekilde sürüyordu. Ne var 
ki, Esat Oktay gelince işkenceler 
şiddetlenmlştl . Gerçekten de dire
n iş zorlu bir döneme girmişti. Bu 
durum karşısında ya direnilecek ya 
da teslim olunacaktı. Direniş için~ 
de hiç kimseye ve gruba itici 
davranılmamıştır. O halde ortada 
tek b ir neden kalıyor; o da direniş 
politikasından vazgeçmektir. Hiç 
kimse kurallara karşı fUl l d i renişe 

solculuk diyemeyeceğine göre, o 
zamanki, polilikasızh!)a ve teslim 
olmaya ideolojik k ı lıf aramak dev
rimci dürOstlüQe ve ahlaka sı§maz, 

olsa olsa grup olarak olumsuz bir 
puan toplan m diyerek gerçekterden 
kaçınmak akla gelir. 

HAWAR: Geçenlerde Adımlar 
gazetealni birlikte okuduk. Orada 
1981 Ocak dlrenitinde birlik ol
madı bunun Için dlrenit batanya 
ulatmadı. Fakat 1983 Eylül ve 
1984 Ocak'ta birlik gerçekletti§i 
için dlrenit batarıya ulattı deni
liyordu. Benzer yaklatımlar Diyar
bakır'da da vardı. Nasıl de§er
lendiriyorsunuz? 

AR: Bu tOr sözleri ve değerlen
dirmeleri duyduğumuzda ister is
temez gOIOyoruz. Bunlar Diyarba
kır tarihini çarpıtıp kendilerini de 
diren işç i göstererek Diyarbakır'
dan kendileri için pay çıkarmanın 
telaşı ile söylenen sözlerdir. Ne var 
ki, yaşanantarla karşılaştırıldığında 
bir d~eri yoktur. Birlikte 1983 ve 
1984'te direnişin peşinden sürük
lenebilirlerdi. 1983 ve 1984'te bir
iki grup dışında di!)er gruplar 
direnişin peşinden sOrük len
mişlerdi. isplyoncu ve ltırafçılar 
dışında herkesin katıldıQı bir dlre~ 
nişte başka seçenekleri de yoktu. 
Birlik olana{lı 1981 'de daha fazlay~ 
dı. Herkese çaQrı yapılmış , eylem 

önerileri götorülmOştO . Yukarda 
belirtildiği gibi yaptırım , işkence 

adım adım tırmandınlırken , şimdi 

bunları ileri süren gruplar 1981 
açlık grevine katılmadıkları gibi 
uygulanan yaptırırnlara ses çıkar
mayıp boyun eğdiler. Eğer o sırada 
(1981'de) direnişçilerio safına ka
tılsalardı yine 1983'teki gibi bir 
birlik olabilirdi . 1983-1984 birlik Ise 
1981 'de birlik olmamanın asıt suç
luları sözkonusu gruplardır . 

HAWAR: Ul1'de ilitki kurma, 
birlik olutturmak için haberletme 
olan-Gı vardı. 1883'te ise ilitki 
kurma, ça§rı yapma ortamı yoktu . 
Bunlann direnitin arkasından 

sürüklenmeleri geçmitten ders 
aldıklarını mı göateriyor? 

AR: Biliyorsunuz, 1983 dire
nişini PKK örgütiemiş, bu süreçte 
TKP-ML de grup olarak direnişe 
katılacağını belirtmiştı . Koğuşlar

daki kendi arkadaşlanmıza zaman 
zaman haber gönderme olana!)ı
mız olsa da, diğer gruplara ulaş
mak olanağı yoktu. Zaten retor
mist-milliyetçi Kürt gruplarının ve 
sağ çizgide olanların böyle bir 
direnişe katılacağını düşünmüyor

duk. iık önce ölüm orucu başlatıldı 
ve arkasından tüm cezaevi kitlesi 
direnişe geçti. Diğer gruplar OrgOt
iü olmasa da direnişe bireyler ba
zında katıldılar. Yani önceden bir 
birlik ve direnişe katılma durum
ları yoktu. Bu baglarnda geçmişle

rinden bazı dersler çıkardıklarını 
söyleyebiliriz. 3 yıllık işkence dö
nemi, işkence nedeninin direnişler 
oimadıQını gösterdi. Sessiz kahna
rak işkenceterin önlenemeyec~l 

herkes tarafından şöyle ya da 
böyle bilince çıkarılmışt ı. Nasıl ki, 
bir kuş bile tuzağa ikinci defa zor 
düşer ve tedbirli o lursa bu grup
lar da bu düzeyde bir ders çıkarmış
lardır. 1983-1984 direnişine katıl
malarını da böyle görüyoruz. Kaldı 
ki, bu direnişler kendiliğinden 

gündeme gelmemiş, direnişçilarin 
önceki süreçte yarattığı değerlerin 
doğal sonucu olarak ortaya çıkmış
lardır. 1981'de birlik yoktu, olmadı 
diyarıarsa bunun suçunu direnişe 
katıtmayan ve kaçan kendilerinde 
aramaları gerekir. Hiç kimseonlara 
direnmeyin teslim olun, dememiş
tir. 1983 ve 1984'te kabul edil
meyen yaptırımlar o zaman da 
vardı. 

HAWAR: Size göre 1881 direni
tlnde diGer gruplarla birlikte di~ 
renmeye htçbir engel yok görü
nüyor? 

AR: Aslında iki engel vardı: 

Birincisi; diğer grupların direniş 

hakkındaki politikasızh{lı. bazılan
nın teslfmiyetçi politikaları. ll<ın 

cisi; işkence dozudur. 
HAWAR: Bu dönemde bir ölüm 

orucu eylemi olmuttu. Açlık gre
vind~ tonra ölüm orucu eylemine 
neden bqvurdunuz? 

AR: Açlık grevinden sonra yap
tırımıara uymayarak, fiili direnişe 
geçtik . Fiili diren iş içinde işkence
ler azalmak yerine, her geçen gün 
şiddeti artarak sürüyordu. Teslim 
almak için günün her saatinde iş
kence uygulanıyordu . Ölesiye de
recede süren işkenceler sonucu, I ş

kence altındakilerin sesleri günün 
her anında duvarlarda yankılanı 
yordu . öte yandan , direnişçiler 
ayrıştırılmış, iki tecrfte doldurul
muştu. Direnişçllere , teslim alın

mak için yapılan atır işkenceler, 
aç, susuz ve uykusuz bırakmalar 
dökülmeleri de getiriyordu. işken
ceterin şiddetini fiili diren işte dur
durmak olanaksrzlaşmıştı . Bu ne
denle direnişi ölüm orucuyle güç-
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landirrnek Istedik. Doğal olarak 
eylemin istemleri: işkencenin sona 
erdirilmesi ve yaptırım dayatmeıı

larından vazgeçilmesiydL 
HAWAA: Kaç kifi katılmtth bu 

ölüm orucuna? 
AR: 3 Mart 1981'de başlayan 

ölüm orucuna 13 PKK'li katıldı, 

öderliğini Kemal PiR ve Hayri 
DURMUŞ yapıyordu. 

HAWAR: Bu Olüm Orucu'nun 
b .. ında au içmeme kararıalınmıt
tı, neden? 

AR: Öyle bir ortamdaydık ki, 
işkence çok şiddetliydi. işkencenın 
şiddetini durdurmak , acil bir sorun 
haline gelmişti. idareye su içilma
diğini bildirerek baskı yapılmak 

isteniyordu. ÖtUm çrkacaQını dü
şünerek eylemimizi ciddiye alabl
lirlerdi. Bu eylemlmizi savunmadan 
saldırıya geçmek olarak düşün

dük. Fiili direniş bir tür savun
maydı. Düşman bu savunmaya da
ha fazla saldırıyla karşılık ve
riyordu. Beş gün hiç su içilmedi; 
sonradan gündeyarım çay bardağı 
su içildi. 

HA W AR: Neden 5. günden son
ra au içildi? 

AR: Daha eylem başlarken 5 
gün su içmeme, daha sonradan her 
gün yarım çay bardagı su içme 
kararı alınmıştı. Ancak boğaz ku
ruması, dil şlşmesl, konuşmada 

zorluk, baş ağrısı nedeniyle 25-30 
arası günlerde su içmek serbest 
bırakıldı . Eylem çok zor ve türlü 
işkenceler allında sürüyordu. Ayrı
ca yukarıdaki sıkıntılarla eylemi 
devam ettirme gerekli görülmedi. 

HA W AR: Ölüm Orucu sürerken 
fiili direnitçilere itkence yapılı

yor muydu? 
AR: Ölüm Orucu'yla birlikte 

işkence azalmak şöyle dursun, 
daha şiddetli biçimde sürdürüldü. 
Direnişi kesinlikle kırmakta karar
hydılar. Ölüm orucunun yanında 
direnişçitere de açlık ve sussuzluk 
çektiriliyordu . Bununla, fiili direnişi 
k ırıp . ölüm orucunu dayanıksız 

bırakmak istiyorlardı. 

HAWAR: Ölüm orucuna katı
lanlara da baskı yapılıyor muydu? 

AR: Eylem kış günü sürüyordu . 
Eylemcileri soğukta bırakmak için 
battaniyeleri alınıyordu. Doktor 
kontrolüne götOrüyoruz denilerek, 
eylemciler battaniye içine konutu
yar, merdivenlerden indiritip çıkarı
lırken sırtlan, kafalan mardivan 
basamaklarının kanarıanna şiddet

le vuruluyor ; bazen tekme-tokat 
vb. dövülüyor ; eylemcilerin hücre
lerinin önünde gürültü yapılıyor ; 

top oynanıyor , oynanırken topu 
sürekli hücrelere vurarak stres 
yaratmak istiyorlardı. Zaman za
man döşekler! alınıyor, suyun ol
madıQı yerlere götürülüyorlardı. 

Hücreleri sık sık değiştiriliyar , pis
lik dolu hücrelere konuluyorlar; 
küfür ve hakaret ise sürekli yapı
lıyordu. 

HA W AR: ÖIUm orucu eylemleı
r•ında, eylemi allelere we kamu
oyuna duyurabikliniı mi? 

AR: Direnişçiler yaptırırnlara 

uymadıQı için görüş dahil dışarıya 
duyurabilecek hiçbir yere götOrOI
müyorlardı. Kurallara uyarak görO
şe ve başka yere çıkanlar ise, hiç 
kimseye söyleme cesareti göstere
miyorlardı. Böyle bir tutum onlar 
için yeniden direnişe geçmek olur
du. Onlarda da bu güç kalmamış
ll. 

HAWAA: Kamuorunun olufma· 
mnının etkileri nelerdi? 

AA: Kamuoyu oluşturmak, hal
kın dest9\1inl almak o gOnkU koşul
larda olanakh deQildi. Eyleme bu 
olumsuzluk bilinerek başlandı. Ey
lem dört duvar arasında hapsedll
mlştl. Bu durum ister istemez 
kltlede, belirli ınsanlar arasında 

umutsuzluk belirtllerine yol açıyor
du. Ancak, eylem öncesi bu durum 
bııı ::di§ i için •ıao~de özgOce gO-

vanilmesi gerektiQIInancı vardı. 
HAWAR: Olüm orucu bafladık

ton ........ llllidtrenitçllerüze. 
rinde olumlu we ol&tfNuz ne gibi 
etkiktri oldu? 

AA: Her şeyden önce öiOm 
orucunun ilk 30 günü işkence 

daha da arttırıtmasına rağmen, 

dökOlmeter durdu. Teslim olan 
koğuşlara yemek bol veriliyor, 
ihtiyaçları karşılanıyor, dayak atıl
mıyordu . 30 gOnden sonra fiili dlre· 
nişçiler üzerindeki işkencelerde 

azalma görOidO; daha dol}rusu, 
ölüm orucu öncesi dozdan biraz 
daha Işkence yapılmaya baş

landı. Ancak bu azalmanın , yerını 

daha az su, ekmek, yemek vererek 
ve bir hücreye 40-50 kişi koyup 
uykusuz bırakmayle takviye ede· 
rek işkence yeni biçimlere bürün
dü. Zaten direnişçiler o kadar 
bitkin düşmOşlerdl ki fazla işken
ceye dayanacak bünye de kalma
mıştı. 

Diğer bir yönü ise, birçok arka
daşın direnişin kaderini ölüm oru
cunun sonucuna baQiamasıydı . 

Nitekim, ölüm orucunun olumsuz 
bitmesiyle tesilm olmalarda da 
artmalar görüldü. 

HAWAR: Ölüm orucundaiki •· 
kad&fl•ın moral düzeyi nuddt? 

AR: Sürekil şaka yapıyorlar, fiili 
direnişcilere moral verici konuş
malarda bulunuyorlar, günlük geliş
melerle yakından ilgileniyorlar, tek 
teK arkadaşları soruyorlar, o dö
nemde 3. katta yerleştirilen tesilm 
olmuşlardan gazete haberlerini öO
renmeye çalışıyorlardı. Mahkeme 
için yapıtan savunma hazırlıklarının 
ne düzeyde olduğunu da sorekli 
soruyorlardı. Mahkemelerde takı
nılacak tavır ve savunmalar onları 
çok ilgilendiriyordu. Mahkemeler
deki tavır konusunda Kürdistan 'da 
yeni bir dönemin başlatılmasının 
zorunlu olduğunu ve nedenlerini 
sık sık vurguluyortardı. 

Gardiyanlann, subayların küfOr, 
hakaret ve slaytarına karşı karartı 
bir tutum takınarak, direnişçitere 
moral kaynaQı oluyorlardı. 

HAWAR: lik defa denenen bir 
OlUm orucuydu, kaç gUn içinde 
OlUm bekliyordunuı? 

AR: Su içilmazsa 15, su içilirse 
30 günde ölümler oıacagını dOşO
nOyorduk. Eylem 30'1u gUnlere geldi
Cinde ha bugün ha yarın ölüm olur 
diyorduk. 30 . güne dayanınca ö
lümlerin yaklaştığını düşünerek 15 
kişilik 2. grup ölüm orucuna so
kuldu . 

HA W AA: ikinci grup Otüm oru· 
cuna idarenin tavrı ne oldu? 

AR: iık önce OlUm Orucu'na 
girenleri diğer Ölüm Orucu'ndakl
larin bulunduQu birinci kata i ndire
rek tek bir hücreye koydular; yatak 
ve battaniye vermediler. Daha 
sonra tekrar fiili direnişçiterin içine 
bıraktılar . Buralarda, hücrelerde 
40-50 arası direnişçi kalıyordu , 

yatak, battaniye gibi şeyler zaten 
yoktu. Böylece öıum Orucu'nu 
ciddiye almadıklarını göstermek 
istiyorlardı . Ancak , eylemin uza
masının, ikincı grubun katılmasının 
dUşman üzerinde etkili olduı)u 

görOiüyordu. Böyle olmalı ki, gele
rek pazarlık yapıyor, eylemi bırak
tırmak istiyorlardı. 

HAWAR: OlUm Orucu aürerll:en 
m.hlı:emelerlniz bafl.cl~ Bunun 
ey-.n üzerine ne gibi etkileri 
oldu? 

AR: Ölüm Orucu'nu mahkeme 
kOrsOlerinden dünya kamuoyuna 
yansıtmak önemliydi. Nitekim, du
ruşmaya çıkan arkadaşlar kimlik 
bildiriminde bulunmayarak, oıom 
Orucu ve nedenlerini anlattılar . 

Türk basını ve yabancı basın eyle~ 
ml kamuoyuna duyurmuştu. Mah
kemeler aracılıOıyla dört duvar ara
sından çıkabildlk. 

HAWAR:M-omeor ...... ıyto 
.,..... dot k ..... .,..... ....,...... 
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lunca, Idarenin tnrında delitikiik 
olmadı mı? 

AR: Oldu, mahkemelerde ey
lemi açıklayanlara saatlerce özel 
işkence yaptılar. Oil)erlerine karşı 
işkencenin dozunu arttırdılar. Öyle 
ki, mahkemeye çıkan 2. gruptan 
arkadaşlara da saatlerce Işkence 
yaptılar. 

HA W AR: Bu dlrenltte All EREK 
tehit dutmOttü. Bunun hakkında 
baıı eöylenti'-r var. Ali'nin ölümü, 
eylemi olumlu we olumeuz ,Onde 
etkitedi ml? 

AR: Ali EREK'In ÖIOm Orucu'nu 
bırakması arkadaşlar üzerinde o
lumsuz etki yaptı . Ölüm Orucu'nu 
bırakmasının 3. günO kendisini 
gördük. Çok aaır hastaydı; ne 
yemek ylyebıtıyordu, ne konuşabi
llyordu. idare buna raQmen onu 
rahat bırakmamış, kurallara uyul
masını istemiş, o da uymadıQı Için 
tedavi edilmediQinden acı Içinde 
kıvranmıştı . Daha sonra öldUğOnO 
duyduk. Kurallara uymayan ilk ce· 
zaevl şehidlmlz, tek arkadaşımız 
Cin All oldu. idarenin Ali'yi kural

lara uymadı!}ı Için öldUrmesi, ida
renin direnişellere karşı olan tavrı
nın ne olduğunu göstermesi bak ı · 

mından bir ip ucudur. 
HAWAR: ÖIUm Orucu ani:~ 

maıyla sonuçlandı, eletil mi? 
AR: Evet diyebiliriz ... 
HAWAR: Anl .. ma nMII oldu, 

anlatw mıeın.ı:? 
AA: Yüzbaşı Esat Oktay'la ko

nuşuldu . Esat, " Subaylann önUnde 
ayağa kalkarsanız, dayaQı durdu
rurum, ihtlyaçlarınızı karşılarım" 

sözünü verdi. Biz de kabul ettik. 
HAWAR: Etat'ın eöıüne n•ıl 

gUYendinlı? 

AR: SözOne güvenmedik; sö
zünde durmayacağını biliyorduk. 
Yanlız. uygulamalann bitmeyece
!}i, eski dozunda da sürmeyec~i 
inancındaydık . 

HAWAR:Eytom-kaçglln 
sonra tekrar ealdwddar? 

AR: Birgün sonragörOşa çıktık , 

yOrüyüş yapmamızı istediler. Yap
mayınca işkenceler tekrar başladı . 

Böylece aniaşma fiilen yok olmuş 
oluyordu. 

HAWAR: Daha iyi bir pazarlık 
yapılamaz maydı? 

AA: Bu soruyu sorunca aklıma, 

gelip de siz yapsaydınız demek 
geldi. Ne kadar iyi bir pazarlık 

yapılsaydı da sonuç değişmezdi. 
Nitekim, Esat bizden yalnız subay
lar geldiğinde ayağa kalkmamızı 
istemişti . Amacı söz verip eylemi 
bitirmekti . 

HAWAA: Bugün geriye baktt
tımızda dUtmanın politika•• ney. 
di, eizin tawrınıı ne olmalıydı? 

AA: DUşman söz verdiği zaman 
bile bizi teslim alma politikasından 
vazgeçmemlştl ; hiçbir sözün gü
vencesi yoktu. O halde bunun 
gereQini yerinegetirmek gerekirdi. 
O dönemde doOru tavır, Ölüm 
Orucu'nun düşmanın politikasın

dan keelr,Jikla vazgeçtl!}ine Inanana 
kada( J:Jrd tırOimesiydi. EQer bir
kaç ölü :; ı !<ıaydı ; direnişçiler üze
rinde ateş!~yici etki yapar ; kitleyi 
de harelı".Q ! ,, k . .,~ dönemde olmasa 
da ileride -d ireniş devam ettlrilsey
di- geçlrirdi. 

HAWAR: OlUm Orucu'ndan 
eorva allılerinde durmadılar, aiz 
neyaptınu:? 

AA: işkenceyle dayattıkları ku
rallara uymayarak fiili direnlşlmlzi 
sOrdürdOk. Ne var ki, yukanda söy
lediğimiz gibi Ölüm Orucu'na bO
yOk umutlar baQianmasına raO
men, hiçbir şeyin deOişmemesı 

dOkWmeleri hız1andırdı. 
HAWAR: 010m Orucu'nelan 

-·fiili dtrenlt koç ll)' ollrdO? 
AR: 40 gün kadar daha sOrdU. 
HAWAA: Bu .orede nuıl lt

koncoyopo,...t-? 
AA: Artık yapılanlar işkenceden 

sayılmazdı . Direnenterin önUne Iki 

yol koymuş\ardı. Ya öiUm, ya da 
teslimiyet. 

HAWAR: Peki, direnenlet'ln 

hepoini 0-- miydi? 
AR: Aslında bunu, onlarca Insa-

nın katili Esat Oktay'a sormak 
gerekirdi. Ama ben yine kendi 
tahminimi söyleyeyim. Son olarak 
30'a yakın arkadaş kalmıştık. Bun
ların yarısını öldUrmeyi göze 
almışlardı. Yapılan işkenceler bunu 
açıkça gösteriyordu. Belki diQer 
yarısı direnişi sOrdürseydi, öldOr
meyebilirlerdl. 

HAWAR: Cezaevinde t..ıl

mlyet dönemlncle 50'ye yakın In
sanın OlUmünü g6u alanlar; dir ... 
nen 30 lı:Jtinln OIOmOnO neden 
almae~nı.r? 

AA: Direnen 30 kişiyi öldOrme
nln, onları efsaneleşUrmenin siyasi 
sonuçlarını göze alamazlardı. 

HAWAR: Peki, cezMYinclen 10· 
151tifi dt.......,..i, dtrenitloürdti<
Mfdl, sonuç cloOifir miJdl? 

AR: QeOişlrd\; direnenler, tes
lim olan kltle Için çekim merkezi 
olur, sOre Içinde onları direnişin ı
çine çekerdi. öte yandan , tesli
miiı~t tıu kadar koyu yaşanmazdı. 

11.\.'#/~\A : 21 Mayıs1111 ta~lhine 
ı.ı:mr ceuvinde direnit varciL Ne
den kitı.tnin tUmUnü direnife çe
i:: ·:.mo:.ıdi. 

,;.f\1: O dönemde direnişe katıl
mayarıtara fazla baskı yapılmıyor
du. DiQer gruplar da bunu kullana
rak, " Direnmeyenlere kanşmıyor
lar, işkencenin nedeni direniştir'' 

diyerek, direnişi maceracılık ola
rak gösterlyorlardı . Üçüncüsü, kit
le, idarenın politikasını bütünüyle 
kavrayamamıştı . Dlrenip tesilm 
olanlar daha kısa sürede tekrar 
direnişegeçemez1erdl . Bu nedenle 
ve başka nedenlerle direnmeyen 
kesim direnişe katılmıyordu. 

HA W AR: Sizce bu direnitin ye
nllmeeinln nedenlet"l? 

AR:Oirenişln yenilgisinin ne
denlerini ilk etapta aklımıza gelen
lerle şöyle sıralayabiliriz: 

1)Direnişin , faşlstcuntanın iktidara 
yeni gelmesi ve iktidarını güçlü ha
le getirdiıli sırada olması, 
2)Halk şiddetle sindirildiği için ka
muoyu oluşturmanın o\anaksızlı!)ı, 
3)Aileler dahil, direnişe hiçbir çev
renin sahip çıkmaması, 

4)0evrimcilerın dışanda diren işe 

güçlü destek verecek durumda 
olmaması, 

5)0irenişçilerin o güne kadar cezae
vindeki baskılar ve direnişler ko
nusunda bir deneyi me sahip olma
ması, 

I)Direnişçllerln dUşman politikasını 

gerçek anlamda kavrayamaması, 
7)Direnişe öndertık edebilecek. 
kitleyi harekete geçirebilecek in
sanların tecrit edilmesi; E-Tipierin 
bina olarak tecrit edilmeye uygun 
ofmaSf. örn&Oin; dlreni~erin bile 
birbirinden tecrit durumunda ot
ması, 

l)işkencenln çok şiddetli olması; 
açhl)ın, susuzluğun, uykusuzlu
ğun, bitlanmen in ve her turlU vah
şetin had safhada olması, 

I)Tutsakların bOyOk çoOunlu
Qunun taraflar, sempatizan olma
SI, 

tO)PKK dışında diOer grupların bir 
bölOmUnOn direnişin ikincı ayında 
tümden teslim olması; di!)erlerlnln 
de hiçbir direniş göstermeden 
teslim otmaları , 

11)ÖIOm Orucu'nu öiOme kadar 
götorememenin olumsuz etkileri, 
daha doQrusu Ölüm Orucu'nun uy
gulamalarda hiçbir d&Oişiklik yap
madan sonuçtanmış olması, 
12)00şmanın direnentera her t0r10 
zulüm ve Işkence yapması, kuraı
lara uyanlara fazla baskı yapma
ması. 

HAWAR:18U~JIIII'tlndooıoon

ro dJOor _..,.. 1N1 -ıeını 
...,_.,......."'nlordoı.ollm 
- blzdoloottrn _ • ..,_, 

1811 dlrenlflnde dlrenip yenllen
lerle, direnmeden t•llm olanlan 
aynı konuma koy.,. clefertendlr
melerine ne diJoraunuı? 

AA: Bu olaya diyalektik ~il. 
biçimci bir yaklaşımdır. Basit de
Oerlendlrmeterle insanları kandı

rabileceklerinl, tutumlarının kötü
IOğOnO örtebi leceklerini sananların 
demagoji yapmasıdır. Bizlerin so
nunda yenilmesine sarılarak ken
dilerini ak~yablleceklerini dUŞ(.InO
yorlar. Birazcık kafa yoranlar için 
bu deQerlendlrmenin sahtekarlıılı 
görOIOr. 

Oirenmeyenler, direnişi gerek
siz görtip testim olanlardır. Bu 
nedente tesUmlyetl normal olarak 
katlanılması gereken bir durum 
olarak görürler. Teslim olmayı, 

yaptırırnlara uymayı ne yapıp edip 
kaldırmayı dOşünmezler. Tesilm 
olma, koşullar öne sürülarak kat
lanılabilir görOIOnce; teslim olma
ya, dOŞ(Inceteriyle yaşayabilecek 

bir statü olarak bakılırsa bunun için 
sıkıntıya, Işkenceye ve öiOme kat
lanmaya ister Istemez gerek görül
mez. Bu kalada olanlar teslimiyet
ten kurtulmak Için bir direnişe 

geçmeyi ve örgOtlenmeyi akıtıarına 
bile getirmezler. Nitekim hiçbir za
man bir direnişi dOşOnmemişlerdlr. 

Direnip yenilen, yaptırırnlara 

uymayı teslimiyet otarak kabul 
edenler ise testirniyeti düşüncele
rine aykırı bir statü olarak kabul 
ederler. Nitekim, teslimiyetın baş
langıcından itibaren sOrekli d iren
meyi düşünmüşler, her gOnlerlnl 
"nasıl direnebillriz" düşüncesiyle 
geçirmişlerdlr. Bunu yaşamlarında 
bazı yaptırırnlara uymayarak, mah
kemelerde siyasi savunma yapa
rak, slogan atarak göstermişlerdir . 

Testimlyeti yaşanmayacak bir staıo 
olarak kabul ettikleri için 21 Mart, 
~ 7 Mayıs ve 14 Temmuz protesto ve 
direnişlerini ortaya koymuşlardır. 
Oirenip yenilenler 1983 EyiOI'One 
kadarki direniş ve protestolarda 
bırçok şehit vermişlerdir. Direnip 
yenilenler testirniyeti bir yaşam 
biçimi olarak kabul etmedikleri için 
1983 Eylül direnişini örgütleylp, 
başlatmışlardır, 

özcesı , testimlyeti baştan kabul 
edenlerle, dlrenip yenilenler ara
sında nicet de!lil , nitel ve özde bir 
fark vardır . Birincisi, testirniyeti 
baştan kabul etmiş, testimlyetin 
kalkması Için hiçbir çabaya girme
miş; ikincısı ise, baştan sona kadar 
sürekli direnişi dOşOnmOştOr. So
nuçta, ikisi de teslimiyet! yaşadı 
diyerek teslimiyet döneminde bile 
bu farkı g0rmem9k, olayları görO
noşa bakarak deQerlendirmek 
olur. Arada öyle bir fark vardir ki, 
bunları baOdaştırmak bir yana, 
benzergibi göstermek bile hafif bir 
yakla~m olur. 

HAWAR: lorwolıi -lflordo 
bu elirenitin etldrli n.eıl oldu? 

AR: Bu direnişin deQerlendlrll
mesi gereken en önemli yanı budur 
bence. Daha sonraki direnişierin 
tomo 1981 direnişinin deneyleri 
Uzarinde yOk~miştir. Yanı, 1981 
direnişi olmasaydı daha sonraki 
direnişler olmazdı, olsaydı bile söz
konusu etkilerı ve sonuçları getır
mezlerdi diyebiliriz. DiOer hareket
ler gibi baştan teslim olarak bir 
teslimiyet dönemi yaşansaydı bu
gOn Diyarbakır daha çok direnişle
riyle de!)ll, sonuna kadar tesli
mlyeti yaşamış özeiiiQiyle anılabi
llrdl. Bu direnişte teslimiyetın lha
nete götoreceQI gerçeği yaşamda 
görUidO. 1981 direnişinde direnişi 
olumsuz etkileyen eKsik ve yanhş
hklardan kaçınıldı. Dtrenlşler her 
tOriO olumsuz gelişmeler dOŞ(.InO
Ierek planlandı, programlandı. As
lında 1981 direnişi çok geniş lrde
lenmesl gereken konudur. iyi lnce
lentrse tom direniflerln yOksetdilli 
temelin bu dlrenı, olduOu ra.hathk
ıa görOiebUir. 
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HAWAA: Röportajın 1na ko
nusu Ocak direnitl olacak. Fa
kat bu konuya gelmeden önce te
mel hatlarıyla Eylül direniti ve 
aonruına kısaca de§lniraek rti
portajımız daha anlatılır hale ge
lir. O halde, ilk aorumuzu soralım: 
DiGer grupların Eylül dlrotniti 
sonrası yakl .. ımları nasıl ol
du. 

AR: EylUl direnişin i başlatan, yü
rüten , bitiren PKK ld l. En azından 
öncülük ve mücadeleyi yürüten te
mel ve belirleyici güçto. Eylem çok 
olumlu son uçlandığı için, her grup 
cezaevinde PKK'ye azami sayg ı 

gösteriyordu . PKK'nin eylemi en iyi 
biçimde yürüttüğ ü. sonuç land ı r

dıQı konusunda hiç k imsenin ve 
hiçbir grubun k uşk u su yoktu. Söy
lenenler yalnızca övgü id i. 

HA W AR: DiOer grupların eylem 
içinde itlevi ne oldu? 

AR: Bir defa şunu belirtmek la
zım ; DiyarbakırCezaevi' nde birey
lemin sonucu kesinlikle PKK'nin 
tavrının ne olduğuna bağlıdır . Bir 
örnek vermek gerekirse: bir bütü
nü oluşturan parçaların varlığı ve
ya yokluğunda durum ne oturdu bi
çiminde b ir sorgulama yön
temiyle PKK'nin eylem iç indek i 
ı şiev i ortaya ç ı karılabilir . Somutlaş

tımsak , arabanın motoru , önemli 
parçatan ve şoförU PKK ise, ara
banın onla r olmasa da yürüyecaği 
parçaları da d iğer gruptard ı. So
nuç otarak tümüne yak ı nın , yapt ı k

lan, eyleme bir katkı yapmadan 
uyum sağ l amak o lmu ştur . 

HAWAR: Diyarbakır Cezae
vi'ne dı~ardan yüzeysel bir açıdan 
bakıldtQında, direnenler ve ihanet 
edenler ,eklinde net bir ayırım 
varmı' gibi görünüyor. Oysa di§er 
bazı cezaevlerinde bu iki kutup a
rasında hem siyasi hareketıerden 
bireysel kopuflar sonucu olufan 
hem de siyasi grup olarak bu iki 
kutup arasında yeralan ara konum
lar mevcut. Diyarbakır'da ise iki 
kutuplu görünmesinin nedeni ve 
ara tabakaların olmadı§ı gibi bir 
görünümün ortaya çıkmasının ne
denleri (kotulları) nelerdir? 

AR: Bu soruyu sormanız çok iyi 
oldu. Çünkü. 1983 EylUl'ünden son
ra ihanet edenler , bir de direnenler 
var denilerek, direnen terin sal ta
rın da gösteritmek istenenierin tü
mü aynı durumdaymış, ya da, dire
nen gözükenterin hepsi direnişçiy

m iş gib i b ir izien im yarat ı lmak iste
niyor . bilinçli olarak . Böylece bazı 

lan teslimiyeiçi özlerini ve pra
tik lerini saklamak istiyorlar. Görü
nürde durumların ı saktayabllseter 
de özde saklamatarı olanakl ı değil

dir. Kaldı ki. bir olguyu doğru ve 
sağlıklı değerlendi rmek için dar b ir 
zaman kes itindeki görünOme de
ğ i l -Bu görünüm bazı nedenlerle 
özü saktayab illr- olguyu sağlıklı 

değerlendirebilece!)imiz kendi için 
de bütünlüğü olan bir süreci irde
lemek gerekir . Diğer grupların 

1983 öncesi tutumianna röpor
tajım ızın 1981 11ellglli bölümlerinde 
deği nmiştik . 1983 EylUl'Unden son
ra direnenler ve ihanet edenter 
biç iminde bir ayrışmanın gözOk
mesinde temel neden; PKK'nin o 
dönemde talep edilecek hakların 
azamisini ve bunları ltıraf etmeyen 
herkes için Istiyor. direnişin tümü
ne yakın yükOnO omuztuyor, azami 
ve herkes için olan tst~lnl dire
nişin odağına koyuyor olmasın

dandır . Dl!}erlerlnde, yukarıda altını 
çizdi~imiz iki yönüyle başarılı oldu
!)u Için konumu farklı gözüken bir 
ayrışma olmuyordu. Direnişteri

mizin tOm kitleyi koruyan ve ona 
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1981-1984 Ocak Direnişleri Üzerine 
satdırıy ı gögüsteyen bir anlayışla 
yürütüldüğü için , fazla direnme 
gücü olmayanlar için de diren işin 

saf ı nda gözOkme olanağı doğu

yordu. Yani özde farklı olanlar, 
direnme gibi bir kavgaları olmayan
lar, PKK'nin direnişçi çizgisinin 
yarattığı şemsiye altında kendi
lerini gizleyebiliyorlardı. Gerçek 
ise, katılmış gözüktüklerl direnişte 
silik otarak bir köşede direnişin 

nasıl bir seyir izlediğ in i bekiE!mişter . 

ya da direnişin seyri ne göre rıer an 
diren işin saflarında gözükmekten 
kurtulmak için hazır bekle
mişlerd i r . Nitekim Ocak direni
şinde bu eQilim gOçlü b ir şek i lde 

kendini göstermiştir . 1984'ten son
ra konulmak istenen d iren i şlerde 

sürekli direnişi engelleme yolunu 
seçmişlerd i r. Ve diren i şieri n olma
ması için binbir havadan gerekçe
ler Ileri sürmüşlerd i r. Engelleyecek 
güçleri olmadığ ı için de sürek li 
otarak ·· direnişter i b i ztı dayatıyor

tar" yaygarasını ve feryadını yOk 
selimişlerdir 

HAWAR: Eylül sonrasında O
cak direnifindeki sıibi vahfi bir 
saldırının gelebileceQinin tahmin
leri sizce yapılıyor muydu? 

AR: SömOrgeclliğin , kazan dı 

ğım ı z hak ları s i ndirmediğ i n i çok Iyi 
biliyorduk. Uygun bir zamanda 
eskisi gibi olmasa da denetimin ve 
psikolojik hakimiyetin kend ile
rinde otacağ ı bir bask ı düzeni 
kurmak isteyecekterini düşOnüyor
duk . Bu nedenledir ki, politikamız 
ve tutumlarımızda Eylül kazanım
tarını korumak bizde refleks ol
muştu. Eylül öncesi vahşet, bu 
refleksimizi çok duyarlı ve gOçiO 
kıtıyordu . Buna rağmen Eylül dire
nişimizdeki başarının görecell ko
laylığ ı kltlede, bu şiddette bir sald ı rı 
geleceği gerçeğ i n i gözardı ettir
mişti . Ancak örgüt olarak Istenilen 
düzeyde olmasa da b ir saldırıya 

karşı politika ve yöntemler konu
sunda hazırlığımızı yapıyorduk . 

HA W AA: EylUl ve Ocak arnın
daki farklar nelerdi? 

AA: itk önce şunu belirtmek Isti
yorum: Bu mücadeleyi iki ordu ara
sındaki savaş gibi görürsak şöyle 
denilebilir. Eylül direnişinde sö
mOrgeciler, karşısındaki ordunun 
gücOnO görüp kazanmanın zorlu

{lunu ve vereceği kayıplarm fazla 
otacağını düşOnerak kendi gücünü 
birkaç ufak muharebede deneyip 
çatışmanın bir sO re olmayacaQı bir 
hat'a çekildiler. Ocak'ta Ise dUş
man, ordusunu düzenleyerek ken-

disin in uygun gördüğü zamanda ve 
zeminde saldırıya soktu. Sömürge
cller EylUl öncesini sOrdUrmak için, 
EyiOI'de yapamadığını Ocak'ta yap
ll . Eylül'de olması gereken çatışma 
ve savaş Ocak'ta oldu. Ocak ve Ey
lUl direnişlerini araya kesinti girmiş 
tek bir direniş biçiminde görmek 
gerek iyor. 

HAWAR: Ocak direnifi nasıl 

bafladı? 

AR: Bir koğuşta askerler, koğuş
tararası konuşmaya mOdahale e
dince, havalandırmadan gardiyan
ların çıkanlması için protesto ma
hlyetinde havalandırmaya çıkıl

madı. Gardiyanların bu mOdaha
tesini protesto daha sonra aşamalı 
olarak diğer koğuşlar tarafından 

da gerçekleştir i ld i. idare sorunu 
çözmeye yanaşmayıp. " Ben ko
nuşmalara müdahale ederim, " tu
tumunu sOrdOrünce, bu protesto 
sorunun çözümü için , havalandır
maya çıkmama genel kararına 

dönüştü . Eylül'de savaş atanından 
geri çekilen sömürgeeller en ufak 

bir şey i bile baskı ve şiddeti tır

mand ı ran araç otarak kullanıyor
lard ı. Tutukluların kabul etmeyece
!)i bilind i~ i halde "esas duruş" 

istendi . Son olarak da kesin tepki 
görece~ i bilinen ve bir direnişe ne
den otacak dayak ve i şkenceye baş

vurutunca diren iş başladı . Diren iş 

şöyle başladı : Tek tek olaytar bizce, 
genel olarak yaşama geçirilecek 
bir politikanın parçaları otarak gö
rüiOyordu . Son olarak görüşte ar
kadaşlara jop, kalas, tekme-yum
rukta toplu saldırılınca derhal karar 
alınarak slogan la karşıtık verilip bu 
uygulamaları kabul etmeyeceğimi
zi ilan ettik . Daha doğrusu bu sto
ganlı protesto dUşmanın ilan ettiği 
savaşı kabul etmek anlamına geli
yordu . Zaten daha önce atınan ke
sin bir kararta ışkenceyi ve baskıla
rı ne koşulda olursa olsun kabul 
etmeyece!)imizi ve derhal karşıtık 
vereceğimizi herkese bildirmiştik . 

HAWAR: S6mürgeciler çetitli 
olayları bahane ederek ya da bazı 
dayatmalar yaparik havayı gergkı· 
lettlrip bir dlrenlte neden olacak 
ortamı hazırlarken diOer siyai 
gruplar durumu naaıl de§erlendi· 
rlyorlardı? 

AA: Başından beri teslimiyetçi 
çizgi Izleyen gruplar geçmişte ol
duQu gibi kısıtlama, baskı ve Işken
cenın kayna!}ını sömürgecilerin 
politikalannda arayacaklarına, şu 
şOyle olsaydı, bu böyle olsaydı 

sömürgeeller böyle yapmazdı tO-

ründen sözlerle, sömürgecilerin 
genel pol itikasını belirleyen neden
leri ve sonuçları basıt olaylara 
bağlıyorlardı. Örn~in, bir esas 
duruş dayatmasını görmüyor ama, 
bir tutuklunun bir gardiyana kişisel 
tepkisini, olayları baştatan neden
lerden biri olarak görUyorlardı. 
Nedenler her zaman Idareden kay
naklanan değil, tutuklulardan 
kaynaklanantar olarak görütoyor
du. Açıktır ki, her zaman oldu!)u gibi 
bu tavırtardan ortaya çıkan politika 
şudur : Düşman ne kısıtlarsa kısıt
lasın geri çekilellm, elim izde nele
rin kalabllece!)ini onların !nsafına 
bı rakalım . Yani iyi biryaşam Istiyor
lardı ama Iyi bir yaşamın gerektir
diği bedel i göze almıyortardı. 

HAWAR: Bir dlrenlft~ sömür
gecilerin bukıat Mtnucu kitleefe 
önemli oranda kopuflar olduGu 
takdirde EylUl kazanımlarının bO
yUk or•nda yilirilmesi tehlikesi yok 
muydu? 

AR: idarenın saldırısı ve temel 
politikası 1983 Eylül öncesine dö-

nüştO . Dlrenilmedl~lnde sonuç ke
sinlikle 1983 EylUl öncesine dön
mek anlamına gelecektir. Buna 
boyun eQmek intihar ve yokoluş o
lurdu. Boyun semanin geçmişteya
rattığı sonuçtar biliniyordu. Bu du
rumda, kabul edllmelldlr ki , başarı 
olasılığının en zayıf olanı bile dire
niş yapmamaktan çok daha iyiydi . 

HAWAR: GOrütte arkad .. lara 
lalclmlmaaı ot.ylndlniOI'Ira hemen
direnif kararının alınarak ratama 
geçirildiGinl belirtmlftinlz- SömOr
geciler bundan tonra baskı ve ı,.. 
kenceyi hangi atamalarta tırman
dırdılar, sizlerin tepkisi ne oldu? 

AR: Biz, yukarıda belirttiğimiz 
gibi bu saldırıya karşı stoganla kar
şılık verdik. Ertesı günü Idare daha 
önce hazırlayıp planladı!)ı Eylül 
öncesine dönüşü dayatan bir gün
lUk yaşam programını , tek tek 
koğuşları gezerek okudu. Bundan 
sonra cezaevinin düzeninin böyle 
olaca!}ını belirttiler. Program kesin
likle 1983 EylUl öncesine dönOşOm 
programıydı . Bu hedef, kullana
ca!}ı araçların ne olacaQının da bel
gesiydl. ÇOnkU bu politıka ve ceza
evi dOzeni vahşlce bir şiddet ve 
işkenoe uygutanmadan yaşama geçl
rilemezdl. Bunun Uzerine baskıları 
durdurmak, onların yaşama geçir
mek istedikteri politikaların öngör
dOQO şiddet araçlarını etkisizleş

tirmek, bir bUtonlUk hallnde ve Ost 
seviyede de direnişi sürdürmek 
için ko!}uştarda barikatlar kuruldu. 

Barikatların kurulmasından bir gUn 
sonra ise, sömürgeeller bu defa 
elbiseleri getirip, "bunları glye
ceksiniz" diyerek, ko!}uşların önü
ne bıraktılar. Ne onların programı
na uyan, ne de elbise giyen çıkma
yınca önlerinde tek yol kalmıştı . 
Bu da barikatları aşıp herkesi Iş
kenceye atarak zayıf unsurtan dü
şürmekti. Çünkü barikatiarın arka
sında hiç kimsenin programa uy
mayacağı ve elbise giymeyeceğt bi
linirdi. Barikatlar sürerken, bir 
savaşta barikatların ardındaki dire
nişteri yıpratmak için kullanıtan 

yöntemler uyguianmaya başlandı . 
Tam bir hafta hiçbir tutukluya 
yiyecek, içecek verilmedi. itfaiye 
hortumtanyla tüm koğuşlara kışın 
en soğuk zamanında günlerce ve 
saatlerce tazyikli su sıkı ldı. Bunun
la direnişçiler bitkin , uykusuz ve 
soğukta bırakılmak tsteniyordu . 
Saldırıya geçilince barikatların ko
layca yıkılması amaçlanıyordu. Kul
lanılan diğer bir baskı yöntemi de, 
günün 24 saati Insanı çıldırtacak 

yüksek !onda TOrk kahramanilk 
tUrküleri yerieştirdlkleri onlarca 
hoparlörden çahnıyordu . 

HAWAA: Barikatlar dıtında bu 
baakı ve ifkencelere kartı diGer 
direnif yöntemleri ne oldu? 

AR: Baskı ve şiddeti durdurmak 
için, barikatiara azgınca saldırıhp 
işkence uygulamasına geçilmesi
ne son vermek için ölüm orucu baş
latıldı. Bununla kısmende olsa bas
kılan ve işkenceleri frenteyebilece
ğ imizi , uzun vadede ise durdurabl
teceğimizi düşünüyorduk . Ne var 
ki , baskıların dozunda hiçbir ek
silme olmadığı gibi müddet daha 
da artarak sürmeye devaıiı etti. Fa
kat zaman geçtikçe vahşice baskı
ların azalmasında önemli rol oyna
dı. Direnişi her an bırakabilecek re
formist-teslimiyetçi grupların bu 
şemsiye attında direnişin peşinden 

sürükienmelerini sağladı . 

HA W AR: Bu yöntemlerinyanın
da kitlesel açlık grevi neden uygu
lanmaya aokulmaclı? 

AR: Kesin otarak barikat direni
şine geçilmişti. idare bir hatta ne 
ekmek ne yemek verdi. Diyarbakır 
Cezaevi'nde o koşullarda ölüm oru
cu ve benzeri üst düzeyde eylem 
biçimleri dışındaki diğer eylemter 
etkisiz kalırdı . 1980'den o güne ka
dar kitlede yo~un bir tahribat otuş
muştu . Eylül'den sonra birçok nok
tada otuşan bu tahribatı giderecek 
koşullar sağlanmıştı ama ak abinde 
Ocak direnişinin başlamasıyla bu 
tahribatı giderecek zamanı ve kit
lenin soluklanmasını istedll')lmlz 
anlamda elde edemedik . Bu ne
denle ve yararı konusunda da kuş
ku duyduQumuzdan dll')er eylem 
biçimleri yerine direnişin motoru 
olarak ölüm orucuyta barikat dire
nişini, barikatların yıkılmasından 

sonra· da ölüm orucunun yanında 
kitleset fiili direnişi uygun gördOk. 
Zaten OlUm orucuna çok geniş bir 
katılım olmuştu. 

HAWAR: BelirHiOinlz dtren .. 
,Ontemlerinln tespıtinde y ... nan 
tınilmiyel döneminin etidal oktu 
mu? Olduyu nMII oldu? 

AR: Mutlaka bazı kaygıların di
reniş yöntemlerının tespitinde başlı 
başına belirleyici olmasa da etkisi 
oldu. Örne!}ln barikatın seçiminde 
1981 direnişinde kitle ile önderiiQin 
ayrıştırılmasıyla her gOn kitleye 
fiziki işkence yapılmasının etkile
rinin payı olmuştur.Ayrıca 1981 di
renişinde kitlesel açlık grevln.in 
etkili olmaması, Ocak'ta sOresi belli 
olacak bir açlık grevinin saçiimayi
şinde en azından etkileyici olmuştur. 
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HAWAR: Baribtları yıkmada 

aömÔrgeciler naeıl bir yol izle
diler? 

AR: iık önce Itfaiye hortumla
nyle daha önce su sıkılmış ko~uş
lara, baskın anında yine tazylkli su 
sıkılarak hem kitle güçsüz düşürül
mek Isten iyor . hem yangın Ihtimali 
ortadan kaldırılıyor ; böylece dire
nişçilerin barikatları savunmada kul
lanabilecekleri bir araç etkisiz hale 
getirilmek istenlyordu. Su sıkma
nın daha başka olumsuz etkileri de 
oluyordu . Daha sonra barikatıara 
çeşitli araçlarla yOklanerek açılma
ya çalışılıyor , açıl ı r -açılmaz ellerin
deki kalkanların koruculuğunda 

cop, kalas. komando ipiyle salt1ırı
ya geçiliyordu. Tutuklular da elle
rinde olan tüm araçlarla komando
lara saldırıyar , sonuçta her k oğuş

ta tam bir meydan muharebesi or
taya çıkıyordu. Bu savaşın sOresi 
ko{ıuşun mevcudu, konumu ve tut
sakların niteliğine göre ya kısa , ya 
da uzun oluyordu . Yine koğuşun 
mevcudu na ve direnişin sertliğine 
ba{ılı olarak her koğuşta beş-on ve 
daha !azla diren işç i hastanelik o
luyordu. 

HAWAR: Kartı taraftan yarala
nanlar oluyor muydu? 

AR: Direnişin sertl i {ı i, onların 

tüm korunma yöntemlerine raQ
men onlara da yaralı verdlriyor
du. 

HA W AR: O sıradako§Uflardaki 
ölüm orucu direni,çilerine kartı 

tavırları ne oldu? 
AR: Baskın sırasında direnişçi

ler arasında bu an lamda bir fark 
gözetmiyorlard ı. Hatta tan ınan biri
siyse ölüm orucunda da olsa her
kesten farklı işkence görüyordu. 

HAWAR: Baskınlar sırnıncia 

kendini yakma olaytarı nasıl 

oldu? 
AR: Bar i katın düşmesini engel

leyecek. direnişin zayıflamasını ön
leyecek. düşmanı geriletecek, zor 
duruma düşürecek tüm eylemler, 
biçimi ne olursa olsun, denenmesi 
kararıaştınlıp serbest bırakılmıştı . 

Bu nedenledir ki, Ik i diren i şçi ken
disini astı, birkaç direnişçi kendisi
ni yaktı ya da yakmaya çalıştı ; yine 
birden fazla ölümle sonuçlanabile· 
cek sayısız eylem biçimleri oldu. 

HAWAR: Kendini asma deni
lince akla ilk gelen intihar oluyor, 
nitekim sömürgeciler kamuoyuna 
böyle yana.ttılar. Bu eylem biçimi
ni nasıl deOerlendiriyorsunuz? 

AR: Genelde asma bir intihar 
biçiminde ortaya çıkar. Ancak ; Di
yarbakır Cezaevi koşu lları asmayı 

yukarıda belirttiğimiz anlamından 

çıkararak protesto ve direniş yön
temi haline getirdi. Bu eylem türü , 
koşullardan soyutlanarak, kişin i n 

yapısı, niyeti, hedefi gözardı edile
rek ele alınırsa yanlış sonuçlar 

çıkarılır . Bu nedenle Diyarbakır'da 
yapılan bu ve benzeri eylemlerin 

intihar olarak değerlendirilmesi 

olayı kavramamak ve bu insanıann 
ölümOnO yerli yerine oturtmamak 
olur ki, bu da direnişçilere yapıla
cak en büyük saygısızlıktır. 

HA W AR: Barikatlar kaldırıldık
tan sonra direnltçilere hangi tür 

itkenceler uygulandı? 
AR: Ko{! u ş içindeyapılan işken

celerden sonra tutuk lular tek tek 
çıkarılarak, ko~uşların sinema sa
lonuna ve hamama uzakhQına bağlı 
olarak değişen uzunlukta, koman
dolardan oluşan bir_ koridordan 
geçirlllrken her adımında Uzerine 
yağan cop, kalas ve komando ipiyle 
mehter marşı hızından daha yavaş 

biçimde süren Işkence yürüyüşü 
sinema salonunda noktalanıyordu. 
Sinema salonunda elbise giyip giy
meyen ayrışmasının net oldul')una 
kanaat getirilinceye kadar Işken
ceye devam ediyorlardı. Bütün zor
lamalara rağmen elbise giydirerne
di klerini çırılçıplak ederek tek-tip 
elbise, on-onbeş asker tarafından 

zorla üstlerine geçirlliyordu. Çok 
göze batanlar ya sinema salo
nunda yapılan Işkencelerden son
ra, ya da sinema salonuna getiril
meden eskiden beri özel işkence 
yeri olarak kullanılan eski hamama 
gölürOlerek şiddetli bir işkenceye 
tabi tutuluyordu. Koridorda, sine· 
ma salonunda, esk i hamamda, ko

Quşta yaratanıp hastanelik olanlar 
dışında onlarca direnişçi daha ya
pılan işkenceler sonucu hastane
lik ediliyordu. 

HAWAR: Zorla elblee giydir· 
diklerini ne yapıyorlardı? Zorla 
giydirilmiflerln tutumu ne olu
yordu? 

AR: Elbiseyi direniş gösterme
den giyenieri teslim olup programa 
uyacaklarını söyleyenierin ko

Quşuna götorüyorlardı . Zorla giy
dirdiklerinin bir kısmını koğuşlara, 
yönlendiriclllk yapacaklarından 

kuşkulandıklarını ise 36. Ko{ıuşa 
götürüyorlardı . Yinefazla direnme
den elbiseyi giyenierin bir kısmını 
koğuşlara ve 36'ya verdikleri olu
yordu. Zorla giydirilen arkadaşlar 
koğuşlara getiri lir-getirilmaz elbi
seleri atıyorlardı. 

HAWAR: Bu itkenceler esna
sında aldıOı darbeler sonucu has
laneye kaldırılan ve daha sonra 
.. hit: düten Necmettin B0Y0KKA
YA'nın öldürülmesi nasıl oldu? 

Cemal ARAT 
Bedii TAN 

AR: Necmettin BÜYÜKKAYA, 
Celal Talabani'nin (Böyle oldugunu 
sanıyoruz) Orta-Kuzey-Batı Kür
distan'da ilişkilerini düzenleyen ve 
çalışma yapan bir yurtseverdi. 
t981 direnişini başından yaşa

mamış, teslimiyet dönemindeki 
baskı ve işkencelerin çok azına 

muhatap olmuş, daha doğrusu 

Diyarbakır'ın asıl gerçeğin i gör
memiş birlsiydi. Bu nedenle Diyar
bakır sürecinin diğer reformıst

milliyetçilerde yarattığı olumsuz 
etkiler, Necmettin BÜYÜKKAYA'da 
oluşmamıştı, bunun sonucu PKK'
ye ve direnişçt iere saygı ile bakı
yordu. Nitekim bunun içindir ki, Ey-
101 direnişinde PKK'nin direnişle il
gili tüm kararlarını onaytayıp kendi ka
rarı bildiği gibi, PKK'lilerin sesli bi
çimde bu kararları koQuşlara ilet
me i ste{ıin l de (Çünkü çok iyi Zaza
ca konuşuyordul direnişin sonuna 
kadar yerine getirmişti. Tutumu yal
nız bununla kalmıyordu, dl~er grup
Iann 1981 yılında direnmesiz tesll
miyetrerini, PKK'yi direnişte yalnız 
bırakmalarını ve diğer olumsuz tu
tumlarını yanlış buluyor, PKK'nin 
direniş çizgisini doğru olarak de
ğerlendiriyordu . Bu anlayış sonucu 
PKK'nin faaliyetini açık destekleyi
ci tutuma girdi\) i için sömOrgeciler 
tarafından tanınıp mlmlenmiştf. 

ÇUnkü Eylül direnişinde eylemin 
önderligini yapan PKK'nin tOm tali
matları O'nun aQzından çıkarak 

koQuşlara ulaşıyordu. 

Barikatlar aşılıp direnişçiler et
kisiz hale getirilince Necmettin 

BÜYÜKKAYA yukarıda belirttl
Olmiz nedenlerden ötü rO özel olarak 
işkenceye tabi tutuluyor, bu sırada 
yedi!)i darbelerle komaya giriyor, 
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hastanede de herhangi bir bakım 
yapılmadığından kurtanlamayarak 
Diyarbakır Şehitlerı Karvanında 0'
da yerini alıyordu . 

Diyarbakır şahidi Necmettin 

BÜYÜKKAYA'yı, Diyarbakır'da ya
şayanların tümü Eylül direnişinde, 
direnişte nasıl davranacağını 

çok iyi konuştuQu Zazaca ve Kur
manci ile direnişçllere ileten fe
dekar bir direnişçi olarak anacak
lardır her zaman. Biz de bu vesi
leyle kendisini bir daha gösterdl~i 
bu tutum nedeniyle saygıyla anı
yor, bu tavrının siyasi grubu ne 
olursa olsun herkese örnek olma
sını umut ediyoruz. 

HAWAR: Necmettin BOYOK
KAYA'nın yukarıda belirtmit oldu~ 
Qunuz, içine girdiıli tulumla, re
formiat Kürt milllyetçi6erinin o 
dönemdeki tavırları çelitki arze
diyor. Böyle olmasına raQmen 
sözkonusu gruplar timdi dıtarıda 
Necmettin B0Y0KKAYA'ya her 
yolu kullanarak u hip çıkıyorlar. 

Bunu nasıl deOerlendiriyorsunuz? 
AR: Bu gruplar Necmettin BÜ

YÜKKAYA'ya sahip çıkarak Diyar

bakır'da kendilerinin de direnmiş 
olduQunu kanıtlamak istiyorlar. 
PKK dışında başkalarının da diren
diQini kanıtlamanın. Diyarbak ı r 'da 

PKK'nin tutumunu gizlemenin ara
cı olarak kullanmak istiyorlar. Bu n-

Ali EREK 

ların direniş konusundaki tavır ve 
tutumları net ve açık olarak bilindi
Qinden Necmettin BÜYÜKKAYA'ya 
sahip çıkmaları , Necmettin BÜ
YÜKKAYA'nın direnlşçiliğini gölge
layecek bir ikiyüzlülük ve sahte
karlıktır . 

HA W AR: Diyarbakır Cezevi'nde 
,ehit olan onlarca insandan özeı
likle Necmettin B0Y0KKAYA'yı 

öne çıkarmak istemelerini naaıl 

de§erlendiriyorsunuz? 
AR: Direnen her kes aynı zaman

da PKK'nin bir de!)eridir. Çünkü 
O'nun varlık nedeni direnişçi çlzgi
sidir. Bunların ise Necmettin '! öne 
çıkarırken dOşündükleri bir Yahud i 
tüccarının düşündüklerinden fark
sızdır. Yoksa onlar. Necmettin 'in 
Diyarbakır 'da gösterdiQi tutumu 
izieyecek düşüncede, ahiakla ve 
samirn iyetle deQildirler. 

HAWAR: KOClut baskınları so
nucu elbise giyen, kurallara uyan
lar olduOunu ıı.öylediniz, bunları 

bekliyor muydunuz? 
AR: Bir defa şunu belirtellm: 

Eylül'de düşman şiddetli bir saldı
rıyı göze alamadıQından lspiyoncu
lar, her düzeyde siyasi kimiiQini 
bırakanlar sonuna kadar direnen
terin safında gözüktO. Ocak'ta ise 
şiddetli saldırılar direnişin anlam 
ve önemini kavramayan, bir süre 
de olsa direnme çabası içinde 
olmayan insanların elbise giyip 
kuralllara uyarak dökülmesini ge
tirdi. Ancak gerlde kalanlardan 
yani bir direnişin sonucunu belir
leyecek nicelik ve nitelikte bir 
konuma sahip PKK'IIIer, reformıst
sağ çizgi dışındaki çizgilerin dire
niş kararlılıkları ve ölüm orucunun 
ilerlemesi sonucu vahşi baskıların 

azalması, dökOimeleri durdurdu. 
Ayrıca elbise giyme kararı alma
mız da teslim olmayı ve kurallara 
uymaları durdurdu. O dönem elbi
se giyme bir teslimiyet olarak 
görülme niteliğinde değildi. 

HAWAR: Bu anlattıklarınız bir
birleriyle çelitmlyor mu? Hem 
elbise giyenieri .. dökülmüt" sayı. 
yorsunuz, hem de elbise giyme 
kararını alıyorsunuz? 

AR: iık önce şunu belirtmek 
gerekiyor: Elbiseyi giyme bu dire
niş sürecinde teslimiyet programını 
uymayla özdeşleşmişti. Elbiseyi ilk 
önce giyenler, hem baskıya giriyor
lar, hem de kurallara uyuyorlardı. 
Eğer elbise giymeme direnişi sür
seydi reformlst-teslimiyetçller, dire
niş konusunda kararlı olmayan 
gruplar ve bir kısım insan daha el
bise konusunda direnmeyi gerek
siz görüp elblseyl giyecek, sonuçta 
kurallara uyacaktı. Bu durum 
da hala Eylül öncesi tahribatlarını 
g iderememiş, soluklanmamış in
sanlarımızı da düşman kucagına 
atmak olu rdu . Fakat daha sonraki, 
şartların da gösterdi{ıi gibi ilk önce 
elbise giyenierin çoğunun düşmanın 
elinden kurtarılmasından sonra 
diren işiere katıldı!}ını gördük. O 
koşullarda elbise giymeden dire
nişe devam etmek direnişi kadrosal 
ve ileri unsurlarla götürmek olurdu. 

Necmettin B0Y0KKAYA 
Orhan KESKiN 

ki, bu da o koşullarda düşmanın 
istediği bir şeydi . Bizim Eylül dire
nişine başlarken temel politika
mız ; teslimiyet döneminin Insani 
ve siyası kim l iğini devam ettir
meye engel işkence . kural ve kısıt
lamalarını ortadan kaldırmaktı. 

Testımlyeti kırıp normal bir yaşamı 
kurarak örgütlenmeyi inşa etmek, 
bilinçlerde teslimiyet döneminin 
yarattıl}ı ufuksuzlu{ıu, erozyonu, 
kaymayı önleylp insanlarımızı so
luklandırarak, her konuda devrim
ci bir kitle haline getirmek ve Oi
yarbakır 'ı bugüne vardıran koşul
ları yaratmaktı. Bunun dışında izle
necek bir strateji, daha sonra olu
şan olumlu koşulları dol}urmazd ı. 

Nitekim Eylül'de düşman bizlere, 
"35-36'da her türlü kısıtlamaları ve 
baskıyı kaldıraca~ız di!)erlerl sizi 
ne ligllendi riyor" demişti. Hatta Ey
lül diren işinde tüm cezaevi için o
kumayı kabul ettt!)imlz" istiklal Mar
şı'nı bile bu ko!)uşlardaistemlyoruz 
dem işti. Ancak biz direnişimili tüm 
kitle bazında düşündül}ümüzden 

düşmanın bu istel}ini en sert biçim
de geri çevirmiştik. işte Ocak'taki 
tüm kararlarımızı Eylül direnişine 
başlarken ve yürütürken sap
tadığımız bu temel politikaya uy
gun olarak aldık . 

Bu nedenledir ki, Eylül önce
sine dönüşü engellemek Için baş
lattıQımız ama süreçte elbise giyip 
giymeme ölçütüne göre bir konum 
ortaya çıkaran ve elbise giyip giy
meme konusuna dönüşen bu dire
nişi tekrar normal mecrasına yani 
Eylül öncesine dönüşü engelleyen 
bir direniş haline getirmek Için el
bise giyme kararı aldık . 

Bu anlayışladır ki, elbise giy-

marneyi sürdÖrdügümüz sırada baş
Iattığımız ölüm orucu başlama 

dilakçesinde sıraladıQımız taleplerin 
Içine yukarıda belirttiğimiz temel 
politika nedeniyle bilinçli olarak 
elbisenin kaldırıtma talebini koy
madıQımız gibi, eibiseyi giymeye
cağimiz konusunda tek bir söz 
edilmedi. Daha önce söyledikleri
miz hatırlanırsa direniş elbiseye 
karşı başlamadı. Direnişin ikinci 
gününde bize Eylül öncesi prog
ram dayatılmış, biz de bu progra
ma kesinlikle uymayacal}ımızr or
taya koymuştuk. Ocak direnişinde 
odak nokta hiçbir zaman elbise 
giymeme olmadı. Direniş başladık
tan sonra elbise dayatılınca elbise 
giymeme direnişin bir parçası hali
ne gelmişti. 

HAWAR: Elbise giyme kararı 
aldıktan sonra baskılar hafiftedl
ml? 

AR: Baskılar, kısıtlamalar görece 
olarak eskisine oranla azaldı . Sö
mOrgeciler o güne kadar kitleye, 
ailelere ve kamuoyuna baskı ve 
kısıtlamaların gerekçesini elbise 
giymeme olarak gösteriyordu. Bu 
gerekçe kalkınca baskılar yukanda 
söylediQimiz gibi tamamıyla bilme
di. Ama, Eylül öncesine dönüş 

programı onların asıl amaçları 

oldugundan baskı ve kısıtlamaları 

aralıksız sOrdürdOier. Nitekim ö
lüm orucu şehitlerinin elbise giyme 
kararı alındıktan çok sonra ölmesi , 
onların asıl politikalarının elb ise 
glydlrme olmadığının kanıtıdır. Sö
mürgecilerin amacı elbise giydir
me olsaydı, direniş de bunun için 
başlam ış ve sürdürülüyor olsaydı , 

elbise giyme kararımızdan sonra 
baskı, işkence ve kısıtlamaların 

kalkması, ölüm orucu ve fiili direni
şin de sonuçlanması gerekird i. 

HA W AR: Daha önce Olüm oru
cundaki dlrenitçilere baskınlar 

eıruında Itkence yapıldı§ını be

lirttiniz; baskınlar sonrası tutum
ları nasıl oldu? DiO« ölüm oruçla
rıyla kıyaslayarak sizler ne gibi 
tavırlar bekllyordunuz? 

AR: Koğuş baskınları bitip bir 
süre sonra elbise giyince 35'teki 
ölüm orucu direnişçilerini 4. kattaki 
birkaç hücreye topladılar . KoQuş

takileri ise daha sonra kitleden 
ayırarak başka ko{ıuşlarda toplu

yorlar. Rahat bir ortam sa!}lamasa
lar da eskisi gibi hareket edici , 
batonda yatırıcı , su vermeme ve iş 
kence yapma görülmedi. Yanlız 

hoparlördeki çıldırtıcı seslerden, 
arkadaşlara işkence yapılmasın

dan. k ısıtlamalardan rahatsız olu
yorlardı; tom bunlar ölüm orucun
da sinirsel yapı daha zayıf hale gel
diCinden normal duruma göre 
daha rahatsız edici ve yıpratıcı 

oluyordu. 
HAWAR: Olüm Orucu'nun ka

çıncı gününde hastaneye kaldı

rıklınız? 

AR: 7-8 kişiyi 15. günde hesta
neye kaldırdılar. Kimllerini de 30. 
günlerden sonra hastaneye kaldır
dılar. Nitekim Orhan KESKiN'! 
a(;ırlaşınca hastaneye kaldırdılar . 

Bunun için bir ölçü yoktu . Ne 
zaman isterlerse götOrüyorlardı . 

Zaten arkadaşlar da hastaneye 
gitmek istemiyorlardı , onlar götO
rOyorlardı. Şunu da belirteyim ki; 
hastaneye gidenler nlspl bir rahat 
ortam bulmuşlardı diyebiliriz. Bu 
rahathQı 1982 Ölüm Orucu'nda 
hastanede kalantarla karşılaştırın
ca söylüyorum. 

HAWAR: Ölüm ONÇiarı dü· 
tünüldOOO- '11'-1 OIOm oru
cu bır•kılmamıt olsaydı, Olümle 
sonuçlanmuı olasılltı kesine ya
kın gözüküyor; dlıha sonra tealim i· 
yel içinde bile krta w•an ONim 
sayısı we All EREK'in '11 Ölüm 
Orucu'nu btr.tmasına r-tmen, ..._ 
llmiyetl kabul etmed6Qiiçin ölüme 
terk edlln-.i bunu g6ateriyor. 14 
Tommuz OKim Orucu'nda yine dO<t 
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arkadat y.,amını yitirdi; yalnı.z 

EylUl '13 direnitl 30. gününde arı-
1..-n-yt• sonuçlanınca ölüm gel
medi; bunl•a bakarak ab. ölümü 
bekliyor muydunuz? 

AR: Dört yıllık sureç dllşmanı 
bize iyi tanıtmıştı . Tutumundanölüm 
orucunun nasıl sonuçlanacağını 

kestirebillyorduk . Sömtırgecilerin 
ölümleri göze aıaca!)ı bekleniyor, 
hatta biliniyordu. EyiOI'O ölçü al
madık; EyiOI'deki tutumları OlUmle
ri göze almama, direnişi bir an önce 
bitirmek do!)rultusundaydı . Ocak'
ta bövle bir anlayışta olmadıkları 
işkence. baskı ve kısıtlamalarından 
ortaya çıkmıştı. özellikle elbise gi
yildikten sonraki tutumlan Eylül "83 
öncesi programını yeniden yaşa
ma geçirmek istediklerini, bu konu
da kararliilkiarını gösteriyordu. An
cak fiili direnişin süreklileştirilmesi 
ve ölüm orucu sonucu onlara geri 
adım a«ırılabildi . Onlar fiili dire
nişin çözülmesini, ölüm orucunun 
kırılmasını ve böylece 1983 Eylül 
öncesine dönüşü bekliyorlar
dı. Anlayış bu olunca ölüm 
çıkaca!)ını bekliyor ve buna 
göre ölüm orucunu sürdürüyor
duk. 

HA W AR: OlUm oruçlarında aç
lıQın biyolojik olarak yarattıGı tah
ribat, özel uygulamalar yoksa, •
..Oı yukarı aynı olmakla birlikte 
direniflerin de§lten siyasi öne
minin, aralarında duyguul, dü
,unael, moral farklılıklar do§urdu
Qu oluyor mu? 

AR: Her ötOm orucunun siyasi , 
duygusaL düşünsel ve moral yanı 
çok farklı oluyor . iık önce bu ko
nuyu anlaşılır kılmak . bir perspektif 
vermek için şöyle bir benzetmede 
bulunmak ist ı yorum : Varsayalım 
ki . bir insan sırtında bir yük taşıyor 
Bu yükü taşırken . kimi zaman ıssız 
bir çölden . kimi zaman iç açıcı 

güzel bir yerden , kimi zaman ken
disine cesaret veren bir yı!)ın in
san arasından . kimi zaman ise il
gisizce bakanlar arasından geçiyor 
olsun . Bu dört durumda da taşınan 
aQırlıQın aynı olması nedeniyle 
taşıyıcının Içinde bulunduQu zorluk 
aynı gözOkür. Ama moral ve duy
gusal açıdan taşıyıcı her dört ko
numda farklı duygusal ve moral du· 
rumdadır . Kimi yerde yükü n ağırlı · 

ğın ı hissetmezken kim! yerde agır
l ığ ı daha fazla duyar. Öte yandan 
taşınan yükün niteliQi de taşıyıcı 
üzerinde farklı sorumluluklar ve 
buna bağlı olarak farklı duygu ve 
düşünceler hissettirir. Tek tek ölüm 
orucunda duyguların . moralin ve 
siyasi yükün farklılığına değinmek 
istemiyorum. Ama kanatirnce yuka
rıdak i anlatım tOmünün arasında 
da şu veya bu oranda ne gibi fark 
olacaQını gösteriyor. 

HAWAA: Yukarıdaki örnekte 
sanki ölüm· orucu direnltçisinin 
veya örnekteki tafıyıcının bafın
dan sonuna aynı durumdaymı' 
gibi bir durum doOdu. Ayrıca bi
rinci günden ellinci, altmıtıncı 
günlere varan uzunca bir süre var. 
Bu kez ilk günle ellinci veya alt
mıtıncı güne varıncaya kadarki 
günler arasmda bulunan farklı 

moral n duJSIUNI planda sor
mak istiyorum. 

AA:Hayri Yoldaş 1982 büyük 
Ölüm Orucu'nda bu eylemin bir 
maraton koşusu oldugunu. eyleme 
katılanların bir maraton koşucusu 
anlayışıyla eylemi sürdürmelerini, 
bunun güçlü bir inanç ve Irade is
tediğini beUnmlşti. Daha sonra 
biz bu maretonun bir tünel Içinde 
geçti!')ini varsaydık . Ancak bu tü
nelde sağa sola açıi~n ve maraton 
uzadıkça giderek genişleyen ya
şam deliklerı bulunmakta; her an 
ölüme daha yaklaşıldıQı için, bu 
sa!)a sola açılan yaşam deliklerin
den maratonu bırakma ist&Oini çe
kici halegetirebilecek beden en ya
şama istel}inin artablleceQi, iş-

te bu yaşam deliklerinden çıkmayı 
tercih etme yerine birçok şeye can 
verecek "Yaşatan OlUm" maratonu· 
nu sürdürmenin güçlü inanç, irade ve 
azim gerektirdiğini söyleyebiliriz. 

HAWAR:D-mlzde0Him 
Orucu büytlk 61çüch motor güç 
olmu,tu. Siz bunu Kürdiatan hal
kının tarihi, sosyal, aiyasaı ve 
kültürel yapıaının getirdiOi bir özel
liQe mi, yokaa ult o dönemin 
cezaevi kotullarının gerektlrdiGI 
yapıya mı baQiıyorsunuz? 

AA: Diyarbakır Cezaevi kitlesi 
Kürdistan halkının sosyal, kültürel 
ve siyasal bir maketi, tarihsel açı
dan ise Kürdistan tarihinin önemli 
bir kesitiydi. Diyarbakır'daki dire
n i şleri, teslimiysti , Insanların ve 
siyasi grupların tutumunu yukarıda 
belirtiğ i miz durumdan kopuk açık
lamak çok kısır ve yüzey se{ olur. Bu 
konu başlı başına incelenmesi 
gereken bir konudur. Biz yalnızca 
hatıriatmayı uygun gördük. Doı)al 
olarak. gelişen eylemlerin Diyar
bakır Cezaelli özgülünden kaynak
lanan temelleri vardır. Ama Diyar
bakır Cezaevi'nde ölüm orucu mo
tor güç olmuşsa, bunu bir rastlantı 
ve yalnız Diyarbakır Cezaevi koşul
larıyla sınırlı göremeyiz. Bugün Par
timiz toplumda tıkanan damarıann 
açılması, Kürt halkının uyanması . 
kendine gelmesi için verilen müca
delede fedakarlığın ve kahramanlı
gm üst seviyede yerine getirilmesi ge
rekti!} inin bilincindedir. Yine partili
lerin, savaşçıların atakhğı, fedakar
lıQı. kahramaniiğı olmaksızın halkı 

mücadeleye sevk etmenin, halkımı
zın kurumuş kan damarlarının can
ıanmasının istenen biçimde olmaya
cağının da bilincindedir. Bu müca
deleyi eninde sonunda parti öncülü
günde doQru politika doğrultu

sunda halkımızın ayağa kalkışı 

belirleyecektir. Buna rağmen biz
de diQer halklarda olmadığı kadar 
kahramanlık , fedakarlık ve atakhk 
gerekiyor. Bu ne bir öncü savaştır . 

ne bireysel eyleme ya da dar bir 
grup eylemine bel bağlamaktır . 

Burada sözkonusu olan bu nite
liklerin bizde çok önemli siyasiiçe
rikleri oldugu ve kollektif gücün , 
Partinin , tüm insanlarımızın bu 
bil inç ve gereklilik doQrultusunda 
hareket etmesidir. Diyarbakır Ceza
evi'nde Ölüm Orucu'nun motorgüç 
olarak ön plana ç ı kması. bu pers
pektif içinde de değerlend irilme ·· 

lid ir. 
HAWAR:OcakdirenifiveÖiüm 

Orucu naa•laonuçlandı? 
AR: Fiili direniş ilk önce birçok 

dökülme olmasına rağmen yine de 
yüksek bir katılım ve kararlılıkla 

sürüyordu. 20 kişiyle başlayan 

Öli.Jm Orucu daha sonra sayısını 
hatırlayamadığım onlarca kişiyle 

devam etmekteydi. 40. güne kadar 
sömürgeeller eylemellerle gelip 
pazarlığa oturmak istemediler. Ge
lenler yanlızca psikologlar ve ka
rarhlığımız konusunda nabız yok
lamaya gelen subaylar oluyordu. 
Fiili direnişin ve Ölüm Orucu'nun 
büyük bir kararlılıkla sürmesi 
sonucu 40. günden sonra cezaevi 
müdürü ve hastane başhekimi ara
cılığıyla pazarlık yapmaya geldiler. 
Ancak baskılarda , kısıtlamalarda 

önemli bir hatilietmeye gitmeyi ö
nerip testirniyeti ise özde koruyan 
bir yaklaŞtm gösterdiklerinden an
laşmaya varılamadı . Ölüme yakla
şan eylemcilerin olması , koşulları

mızı dayatmadaki kararlılıl}ımız, 
onlara bizim taleplerimizin hemen 
hemen tamamını kabul ettirme nok
tasına getirdi. Direniş karşısında 

dize gelmelerine rağmen bazı tak
tiklere, scin bir oyuna başvurmak 
istedilerse de kararlılık karşısında 
bunlar da bozuldu. Daha doOrusu 
ölüm orucunu çeşitli oyunlarla bi
tirmek, fiili direnişi ise ölüm orucu 
ortadan kalktıktan sonra ·işken· 
ceyle bastırmak niyetindeydller. Zi-

Ağustos 1989 1 Özel S•yı 14 

ra hatırlanırsa daha önce ölüm o
rucunun süreç içinde baskıları ve kı
sıtlamaları hafiflettiğini söytemiştik. 

HA W AR: Aniatmada öiOm oru-
cu fehitlerlnden aö.ı.etmlyortU-

nuz? 
AR: Bu dlrenişte, direnişin so

nuçlanmasında en büyük şanssız
lık bu Iki arkadaşın ölüm orucunun 
sonuçlandırılmasından sonra şehit 
olmalarıdır. Bilindiği gibi ölüm 
orucu 50. günde sonuçlandırılmış
tı . Cemal ARAT ölüm orucunun so
nuçlanmasından bir gün sonra, 
Dev-Yol davasından yargılanan Or
han KESKiN Ise üç gün sonra ya
şamlarını yitirdiler . Yani idareyle 
pazarlık yapıp eylemi sonuçlan
dırdığımızda bu arkadaşlar ağır 

hasta olsalar bile yaşıyorlardı ; biz 
de öleceklerini beklemiyorduk. Bu 
durum gösteriyor ki, düşman ölüm 
noktasına geUnceye kadar direnişi 
kırma politikası ve umudu için
deydi. Aynı zamanda bu durum dire
nişçiler açısından da direnişin so
nuna kadar kararlılıkla götürül
düğünü gösteriyor. Röportaj vasi
lesiyle bu saygın direnişçilerimizi 
ve şehitlerlmlzi saygıyla anıyo

rum. 
HAWAR: Diyarbakır Cezae

vi'nde ölüm oruçlarında ,ehit 
düten dokuz kitlden Orhan KES· 
KiN dıtında tümü PKK'Iidirler. 
Siz bunu, Dev-Yol'un Ma mak'ta 
kotUMar Di,.arbalı:ır'dakiterden çok 
fark h ve direni te elveritli olmasına 
raQmen teslimiyeti yqıyor olm• 
latına bakarak aiyaai açıdan n ... ı 
defer'-ndiriyorsunu.ı.? 

AR: 1982 Ölüm Orucu'nda 39. 
günlerden sonra TKP-ML'den bir 
kişi öiOm orucuna katılmıştı. 1983 
Eylül direnişinde ve Ocak 1984'te 
her zaman çoğunluğu PKK'li ol
makla birlikte direniş çizgisini şu 
veya bu düzeyde benimseyen grup
lardan da ölüm orucuna katılan 

olmuştur. Ocak'ta katılanlardan 

birisi de Orhan KESKiN'dir. insan
ların düşüncesi ve eylemine yön 
veren Içinde yaşadığı koşullar ve 
koşulları değerlendirme biçimidir. 
Diyarbakır'da da insanlar. yıllarını 
geçirdiler. Doğal olarak yalnızca 

biyolojik olarak yaşamak da do!)ru 
sonuçlara varmaya yetmiyor, Ö
nemli olan yaşadığını doğru değer
lendirmek ve nitelemek; bu da yet
miyor. bunlara göre kişinin ve grup
ların kendine bir işlevyüklernesi ve 
ona göre hareket etmesi gerekiyor, 
Röportajımızın 1981 Ocak direni
şiyle ilgili son bölümünde bazı grup
ların reformist-teslimiyetçilerin, 
teslimiyet! doğal bir yaşam olarak 
gördükleri Için hiçbir zaman dire
nişi akıllarına getirmediklerini be
lirtmiştik . Orhan KESKiN ise 1983'
ten sonra bir araya geldiğimizde 
1981 direnişinde PKK'nin yalnız 

bırekılmasını doQru görmüyor, 
PKK'ye direnişi konusunda hak 
veriyordu. 1983'e kadarki dönemi 
de PKK'liler gibi yenilgi ve tesli
miyet dönemi olarak kabul ediyor
du. Yaşanılan dönem teslimiyet 
kabul edilirse bir devrimci için 
görev, böyle bir yaşama bir daha 
dönmernek ve bundan kurtulmak 
Için her türlü çaba ya girişrnektir _ 
Ocak'ta bize 1983 Eylül öncesine 
dönüş dayatılmıştı . işte Orhan 
KESKiN yaşadığı dönemi tesli
miyet olarak kabul ettiği için bir 
devrimci olarak bu döneme bir 
daha dönmernek için, cezaevle
rinde çok az görülebilecek gör
kemli Ocak direnişinde ölüme 
yatm•e. düşman dayatmalarından 
vazgeçmediQi için yaşamını feda 
etmiştir. Bu tavırla Mamak tavrı 

karşılaştırılırsa şu sonuca varabili
riz: Demek ki, Mamak'takiler yaşa· 
dık lan, (kim ne derse desin) yenil
gi, bozgun ve teslimiyet olmasma 
raQmen bu saptamayı yapmaktan 
türlü kaygılarla kaçın mışlardır. Ya-

şadıkları duruma uygun bir nite
leme yapılmazsa bu koşullardan 
kurtulmak Için büyük bir çaba har
canması zorunlu görülmez. Çünkü 
yaşanılan df!Oerlendirme devrimci 
yaşantıya fazla ters düşmeyen bir 
saptema olursa bu koşullar d~al 
görünür ve bu koşullarla birlikte 
yaşanılır. Nitekim Mamak'ta tesli
miyet içinde yaşamadan fazla bir 
rahatsızlık duyulmamıştır. Bilinen 
bir söz vardır: tedavinin doQru 
olabilmesi Için teşhisln de doğru 
olması şarttır . Merrısk'ın en büyük 
hatası, ya yanlış durum d&Oerlen
dlrmesinden ya da siyası çlzglsin
dendir. Şunu da belirtmek gerekir. 
dandir. Şunu da belirtmek gerekir. 
Do!}ru siyasi çizgisi olanlar genel
mesi yaparlar. 

HAW.AR' Dcolı dironitl-1 
kuanıml .. naaıl defet1endlriyor· 
OUINZ? 

AR: Daha önce de belirttım Ocak 
direnişini Eytül direnişinin devamı 
otarak görmek gerekir . Kazanımla
rın tümünü de Eylül öncesi koşullar
la karşılaştırmak doOru olur. Çünkü 
Ocak direnişiyle Eylül öncesine 
döndürülmek lstenlyorduk. Ocak 
direnişiyle Eylül öncesi ortamı kırıp 
köklü biçimde haklar elde ettik. E
ğer Eylül sonrası yaptıQımız anlaş
mayla karşılaştırılıp yenı şeyler ka
zanamadık denirse, bu ne direnişi, 
ne de ortamı doQru de!}erlendlr
mek olur. Kaldı ki, Eylül anlaşma
sının yüzde doksanbeşten fazlası
nı yaşama geçirdik ve gerçek an
lamda kazanılmış haklar seviye
sine yükseltti k. Hem de çok büyük 
bir direniş yaparak, bedel ödeye
rek ve bir daha geri dönmemece
sine. Ocak direnişi , onların eski 
politikasını ve arzularını yerle bir 
etti. özcesı , Ocak diren işini 1 
EyiOI'de baştatılmış bir direniş 

olarak görmek ve böyle değerlen
dirmek, bu direnişin ne kadar bü
yük bir direniş oldu!}unu ortaya 
koyar. Daha sonraki kazanımlar ve 
direnişler bu direnişin yara«ığı 

olanaklar üzerinde yükselmiştir. 
HAWAR: Ocak dlrenlflnln ce

zaevinde ve dıtarıda PKK için 
önemini anlatır mıaınız? 

AR: Biliyorsunuz cezaevinde ar
tık aklımıza bile getirmek Istemedi
ğimiz bir teslimiyet dönemi yaşan
dı. Teslimiyet örgOtlenmemizi da
!}ıtmıştı. '82. 14 Temmuz eyle
mine kadar çok dar bir örgütsel 
yapımız vardı. Bu örgütlenmenin 
dışında ayrıca daha çok da manevi 
ba!}hh!}ın sOrdOOü. sorumluluk 
duyuldu!}u bir yapı içindeydlk. 
Örgütlü çalışmanın olanaklan tOm
den denilebilecek kadar ortadan 
kaldırılmıştı . Bu ortam örgütlenme 
anlayışında , kişllerde turlU biçim· 
lerde ve düzeyde erozyon yarat
mıştı. Teslimiyet bir fırtına gibi 
alt-üst oluş getirmişti. 1982'den 
sonra örgütlenme ve Ilişkilerde çok 
önemli adımlar atılmasına ra!)men 
1983 Eylül direnişi böyle bir ortam
da gerçekleştirildi . Sonuçta örgüt
lenmeyi derlnll(llne ve genişliQine 
yaygınlaştıracak koşullar doQurdu. 
Kişiler ve örgütlenme Için çok ge
rekli olan bir soluklanma döne
mine girildi. Ne var ki, Eylül sonrası 
zamanın kısahQı ve teslimiyet dö
neminin ortaya çıkardıQı eksiklik, 
erozyon, yanlış anlayışlar topar
lanma ve gerçek bir örgütlenmeye 
olanak vermedi. öte yandan tesli
miyet döneminden çıkışta önemli 
bireylem olan Eylül direnişinde kit
le ve kadrolar kendileri Için baro
metre olacak önemli bir deneyden 
geçmediler. Daha doOrusu, geçiri· 
len deneyim Ocak direnişi kadar 
deolldl. Yanı PKK'liler teslimiyet 
döneminden sonra cezaevinde ger· 
çek anlamda örgütleştirecek bir 
süre ve mücadele süreci Ocak di
renişine kadar yaşanmadı. Ocak 
direnişi kadroların ve kıtlenin bO
yOk bir sınava glrdiQI, bu sınavı m ev-

cut örgütlenmeyle gerçekl8ftlrdi01 
bir süreç oldu. Mevcut örgütlenme 
Ocak direnişinde kendini bir mü
cadele ve yönetim deneyi sOreeln
den geçirerek gerçek anlamda ör
güt haline g~di. Kişiler de gerçek 
nitelikleri, yetenekleri ve anlayışla
rıyle örgütlenme içinde konumlan
dılar. Böyleceteslimiyetdöneminin 
yarattı!}ı alt-üst oluş Ocak direni
şinin bitimiyle duruldu. Herkes ve 
her kurum yerli yerine oturdu. Bizim 
gerçek anlamda ve kitlesel otarak 
örgüt haline gelmemizin yanında, 
gelecekte bu örgütlenmenin öneo
lüğünde kitleler yenı direnişiere 
hazırlandı, birçok konuda erozyon 
giderilmeye çalışıldı. Beyinler dört 
duvar arasından çıkartı hp yeniden 
politik kişlllğin gereklerini yerine 
getirir hale geldiler. 

Ocak direnişi olurken Parti de 
direnişçi , mücadeleci, özeesi varo-
luşunu gerektiren anlayışla Kürdis
tan'da suskunluğu kıracak bir 
önemli çıkışa hazırlanıyordu. Biz 
biryenilgi ve teslimiyet dönemın"de 
birçok eylemden sonra Eylül kitle
sel çıkışını yapmış, Ocak direni
şiyle bu direnişi sOrdürerek kaza· 
nımlarımızı kökleştirmiştlk . Parti 
ise geri çekilişten sonra Eruh
Şemdinli çıkışını yapmış ve sonraki 
eylemlerle bu süreci köklü biçimde 
kalıcılaştıran bir mücadeleye dö
nüştürmüştür. Birçok farklılık olsa 
bile -bizde geri çekilme d$011 bir 
dönem teslimiyet yaşandı- böyle 
bir benzetme yapabiliriz. 

Partinin savaşı başlatma hazır
h!}ı sürdürülürken, cezaevinde her 
türlü savunma aracından yoksun 
tutukluların büyük yankı uyandıran 
Eylül ve Ocak direnişterini gerçek
leştirmesinin, dışardakl kadroları 
coşturmada, mUcad~eye atılım
da, onlara güven ve azım vermeda 
önemli etkilerde bulunduı)unu sa
nıyoruz. Çünkü; Mazlum'un eylemi , 
Dörtler'in kendilerini meşale gibi 
yakmaları, büyük ÖIUm Orucu'yla 
Parti önderlerinin şehit olması ve 
kitlesel direnişler; kadroları, sem· 
patizanları, taraftarları, halkı olumlu 
etkilemiş; en zor dönemde zindan
larda halk davasının savunulması 
nedeniyle örnek olmuştur . Yukarı

daki anlatımlardan anlaşıldıOı gibi 
anlayışı, mücadele çizgisi bir olan
ların sonuçta aynı pratl!}i göster
melerinde şaşılacak bir şey yoktur. 
Bu, direnişçi , mücadeleci çizgiler 
için geçerli oldu!)u gibi saa, tesll
miyetçi, reformıst anlayışlar için de 
geçerlidir. Nitekim, dışanda oldu
gu gibi Diyarbakır'da da herkes 
kendinden beklenen pratikte bu
lunmuştur. 

HAWAR: 0- direniti lfiOında 
cezaevindeki diren~tere ve tUm 
devrimellere aöyleyecekterlnlz var 
mıdır? 

AA: Devrimciler zaman zaman 
yenilgi alabilirler. Çok zor durum
lara düşebllirler, bazı olanaklarını 
kaybedebillrler; ancak, tesllmiyete 
düşmek çok kötü bir şeydir. Dev
rimciler, bu noktayagelmemak için 
her çabayı, fedakarliğı göstererek, 
can ve kan vermeyi göze almalıdır
lar. Teslimiyet kadar kahredlci , 
yokedici, birçok şeyi, değeri tüke· 
tici konum yoktur. Teslimiyetten çı
kışın yani bundan kurtulmak için 
gösterilecek direnişin bedeli, tesU
rniyete düşmernek için gösterilen 
direnişin bedelinden kat kat aoır
dır. Hele direnmeden tesilm olmak, 
bunu yaşam biçimi olarak kabul 
etmek ise her zaman ve her koşul
da lanetlenmesi, teşhir edilmesi 
gereken bir durumdur. Diyarba
kır'da bizim reformist teslimiyetçi
lerı n yaşadıQı budur. Teslimlyete 
düşmernek Için ve teslimiyetten 
kurtulmak için tarih, direniş çizgisi 
ve direnişten başka bir yol bize 
göstermemlştlr. Bizim yolumuz da 
her zaman tarihin gösterdilli yol 
olmalı ve olacaktır. 
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Zindan direnişçiliği üzerine 
Parti Önderliğinden seçmeler 

Biz, önemli dönemlerde 
verdiQimiz şehitleri, yolumuzun 
önündeki engelleri düzenleyenler 
olarak değerlendirdik . ı 2 EylUl 
faşizmine karşı zindan direnişçili
ginde bir Mazlum'un. daha sonra 
Hayri'nln, Kemal'in direnişçill!}ini, 

gerçekten ölümle yaşam arasında 
kurulan en sağlam bir köprü, yani 
faşizmin dayattığı ölümle, direniş
çiliğin ulaşmak istediği yaşam 

arasında sağlam bir köprü olduğu
nu belirledlk . Ve bu köprü de yürU
menin, yani gerekirse faşizme kar
şı ardarda şehitler vermenin, başarı 
kazanmanın yolu olduğunu da 
söyledik. Köprü nUn. sonuna kadar 
açılmış olduğunu da belirttik . Yani 
faşizmin alabildiCine karanlik, uçu
rumlu ve "yaklaşırsanız yerle bir 
olursunuz" diye , bizi korkuttu!}u 
yola doğru giderken. bize bir 
köprü gerekliydi. işte zindan dire
n işçiliğinin ve şehitlerinin anlamı 

bu kadar büyüktür ve bu bUyüklük 
tam da siyasi bir değerdir. Bu, aynı 
zamanda mücadelemiz& bUyük bir 
siyasal destektir de. Daha da öte
sinde, mücadelemizin kazandığı 

siyasi bir zaferdir. Birkaç kişi düş
manın ordularıyla fiziksel olarak 
savaşarak onları yenmeyi başar
mışlardı r . 

Zindan d irenişç i liği , uzun tanık
hkların peşpeşe ancak Izah edebi
lecek leri , hatta izah etmekte epey 
zorlanacakları bir durumdur. O 
koşullarda verilen bu savaşı m belki 
de insanlık soyunda çok az insana 
nasip olan bir dayanma gUcü lle 
gerçekten çok az kişinin başarabi
Ieceği bir savaşımdır . Ve bu sava
şım verilmiş ve başlatılmıştır. Do
layısıyla, bu şeh itlerimizin PKK'Ii
leşmede, PKK'yi direnişçi bir güç 
haline getirmede, daha sonraki 
direnişi belirlemedeki yerleri her 
türlü değerlend i rmenin üstün
dedir. Ve burada gerçekten yeni
len, gerçekten ölümcoı darbe alan 
faşizmin kendisidir derken, yıne 
daha sonraki d irenişimizin de yük
selişinde tanık oldu{lumuz yaşama 
bakarak bunları bel irtirken, tamı · 

tamına hakikati söylüyoruz. Bura
daki gerçek "Oirenmek Y .. •
m•ktır" sloganında ifadesini bulu
yor . Faş izlm , her şeyiyle bazı 

insanları , bunların şahsında bir 
halkı teslim almak istiyordu. Partiyi 
ve giderek halkı yenilgiye götUrüp, 
bunun yerine yeniden kendi o kör 
karanlık ve haksızlıklarta örUIO 
geleneOini kesintisiz devam ettir
meye çalışıyordu . işte böylesi bir 
anda faşizmin bu biçimdeki haki
miyetini, o kendine son derece 
güvenen ve yüzyıllardan beri de 
hep böyle getirdiği geleneğini zin
danlarda da kendi adına zincirleme 
bir gelişmeyle tamamlamak istedi
ği en kritik bir anda bu direnişler 
gelişt i. 

EQer büyük bir başanya ulaşıl
mak istenillyorsa, bu durumun par
çalanması gerek iyordu . Zindan 
d irenişlerının anlamı , işte burada 
ortaya çıkıyor. Bunlar gerektiği 
anda TC'nin bu yapısını parçaladı
lar. Dolayısıyla burada yenilen 
sadece TC tarihi d~ildlr ; TC'nin 
şahsında en son kertesine kadar 
yetkinleştiriimiş olan bir despotiz
min de canalıcı bir darbe yemesi 
ve bunun en temel halkasından 

kopmasrdır. Tabii ki, zincir en 
temel halkasından koptu mu, onun 
artık fazla bir iş görmesi, tarihte 
sürekliliğini saoıaması mümkün 
değildir . 

EQer zindan dlrenlşçlliQinln an-

lamı Uzarinde daha çok düşünü
lürse, bu direnişin geleceğe yansı 

tılma işinin büyük bir örgütlülük 
olayı olduğu da kavranrr. Biz bu 
gelişmeyi, siyasal ve silahir faaliyet 
başta olmak üzere, her türlü araçla 
temsil etmeyi başanrsak, göre
ceğiz ki, bu halkanın parçalanması , 

Mazlum DOGAN 

aslında bin yılı aşkın bir despo
tizmin ölümcül darbe almasıdır . Ve 
bu en büyük savaşlardan birisinin 
halklar ve özgürlük adına . Partimiz 
tarafından kazanılması da demek
tir. Tabii yine bu konuda daha önce 
de belirttiğimiz gib i, onların sözcO
leri olan bizler, bu görevi böyle 
anlar ve yaparsak . bu böyled ir. 

Dönemin koşullan içinde yap
mamız gereken en doğru şeyin, 

direnişi biraz daha yakıcı kılmak ve 
şehltlerle aram ı zı fazla açmamak 
olduğu, bunun için de daha fazla 
gücümüzü ülkeye taşırmak , silahlı 

savaşımı daha da geliştirmek ol
duğu açıktır . Nitekim atrlımrmız , 

her türlü engellemelere rağmen ger
çekleşmektedir. Bu atrllmrmrz, baş
langıçtaki şehitler i miz kadar. bu 

zindan şehitlerinin anılarına bağh

hQın da ertelenemez bir görev 
borcu olduğu biçiminde b ir anlayı
şın ürünüdür. DiQer bütün faaliyet
lerimiz bir haz ı rlıktan ibarettir. 
Yani, silahlı donanım , eğitim ve 
diQer örgütsel görevlerin tümü bu 
anıları can h ve somutyaşatmak için 
yerine getirilen görevlerdir. Yeni 
dönemin, kendi başına bile ulusal 
kurtuluş için, en temel öneme haiz 
bir aşama oldugunu görmek ve ta
bii ki, bunu da şehitlerin anılarına 
temelde baQiılıkla izah etmek en 
doğrusudur. Zaten yapılan da budur. 
Bazıları bunu çok değişik anlamak, 
yorumlamak ve uygulamak istedi
ler. Fakat bizim olanca gücümüzle, 
bu olayın üzerine böyle yürümemiz 
bağlrhQın yine doğru bir örn~lnl 
verirken, gelişmelerin de önünü bir 
kez daha açmıştır. Eğer bu şehitle
rimizi, zindan karanlığında bırakıp 
yitirmek istemiyorsak, gerçekten 
çok anlamlı işlerin yapılması gere
kiyordu. işte yapılan anlamlı işler
den birisi de budur. Hatta zindan 
şehitlerinin direnişinin büyük anla
mına değer biçmeleri ve dışardakl 
direniş hakkında, içinde bulunan· 
ların bile yapamadıkları değerlen
dirmeleri yapmaları, bundan sonuç 
çrkarmaları, görevleri tesbit etme
leri, yerinde eleştirller yöneltmeleri 
vb. bUton bunlar ne anlama gelir? 
Direnişçiların kendi eylemlerini 
canlı canlı yaşadıklarını ve bunu 
yansıtmada ne kadar gerçeğe ya
kın olduklarını gösterir. 

BUtOn tarihinde görUidüQO gibi 

TC, milyonlarca insanı katletmiş, 
hepsinin ağzını kapatmış, tarihe 
hiçbir Iz de brrakmamrştrr. · 

TC'nln böylesine gerçekleri ört
bas etmesi karşısında, yakın dö· 
neme kadar sosyalistler, ilericiler 
bile suskun kalmıştır. Yani TC, 
yaptıklannın hesabını vermemiştir . 

Mehmet H•yri DURMUŞ 

işte bizim burada gerçekleştirdi
{llmlz ilk defa tarihin bu biçimde 
faşizm lehine akışrnr durdurmak ve 
bu rej imin yaptıklarının yanına kar 
olarak kalmayacağını göster
mektir. Böylelikle de halkların belki 
de yıllarca süren tarihi üzerindeki o 
çarpıtılmışhğı hem de ağzını kapa
tarak, gözlerin i kör ederek, yaptık
lan çarpıtmaya bir son vermek 
halkların düşen evlatlarının, şehit

lerinin, halkları yaşatan ve asla 
yenilmeyen deQerler olduğunu gös
termek ve bunun böyle oldu
ğunu kanıtlamaktır. Tabii bu da en 
ciddi devrimci görevlerden birisi
nin başarılması anlamına geliyor. 
Eğer 12 Eylül faşizmi bağlı olduğu 

mızın karanlıklar da yltlrllmeslne 
yol açacaktı. Hemen şimdi bir 
konuyu hatırlatayrm . Bu devrimeı
lerin anıları uzarindehem de onların 
en yakınlan tarafından bugUn içine 
düşülen tasfiyecilik , hatta geçmişi
ne lanet getirme, "ter6ristler, şöyle 
aşırı harakat ettiler, bizi zor duruma 

Kemal PiR 

düşürdü/ar, yaşamı zehir ettiler" vb. 
deyip faşizmle aynı ağzr konuşan 
ve hatta ona alçakça teslim olmaya 
kadar işi vardıran ve pişmanlık 

gösterircesine, "demokrasi geli
şiyor, biz geçmişte hata yaptık" 

diyecek kadar da anılara Ihanet 
edenlerin varlığı, gözUkara bir 
gelişme göstermektedir. işte bizim 
faşizme başarı Imkanı tanımama

mız , şah ltier in anıs ına karşı bu tip 
sapıklıklar ortaya çıktığında kar
şıianna dlkilme Imkanı sağla

mamrz ve bugün bunu önemli bir 
noktaya kadar da götürmemlz her 
türlü değerlendirmenın üstünde 
bir anlamı olan büyük başarıdır. 

(Aralık 1987) 
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atalannın o tarihine benzer bir 
başarıyı bizim prati~imiz karşısın
da da elde etm iş olsaydı , yalnız 

PKK adına d&Oil , halklar adına çok 
bOyOk bir kayı p gerçekleşmiş ola
caktı. Yine zindan direnişçiliği, o
nunla ilgili ve etkisi altında gelişen 
tOm çabalar da bo!,'julmuş olsaydı, 
yalnız ı 2 Eylül faşizmi kendisini 
siyası alanda başarılı krlmayacaktı, 
kör bir karanlık, her türlü haksızlık 
ve zulümden iberet olan bir despo
tlzm geleneği de başarıyla devam 
edecekti. Bu da en yakın bir örnek 
olarak TOrkiye'nin ilerici gençlik 
hareketlerinin ve bizim de gerçek
ten küçOmsenmeyecek çabaları-

12 EylUl rejiminin dayattıl)ı tas
fiyecHiğe d irenişte karşılık verdik. 
Zindanlar, bu direnişin odaklaştığı 
önemli bir merkez haline geldi. 
Malum DOÖAN yoldaşın cezaev
lerinde gellştlrdiOı muazzam dlre
nişçiliğl vardır . Bundan sonra M. 
H•yri DURMUŞ, Kem•l PiR ve 
diğer yoldaşların geliştirdiği bir 
direnişçilik ve bu direnişin önemli 
gelişmeleri ortaya çıkarması ger
çeği vardır. GeçtiQimiz günlerde 
Hi ivan-Siverek davasında yaşanan 
gelişmeler , bu direnişi bir kez daha 
güçlü bir temelde ortaya çıkardı. 
Verilen 23 Idam cezasına karşı , 

bizzat haykırdıkları sloganiaris Par-

tlye sahip çıkan bu yoldaşlar , aynı 

zamanda düşmanın geliştirmek is
tedi~ i oyunlan da boşa çıkarmış
lardrr. Diyarbakır zindanlarında 5 
yrldrr eşi görOlmemiş bir Işkence 
yaşanmasına rağmen, 20 bin say
faya yakın bir savunma yapılmıştır . 

Bu Kürdistan tarihinde bu düzeyde 
ilk defa gerçekleştirilen bir savun
madır. Kitlesel bir güçle en yiğit bir 
direnişçilik sergilenmiştir. Bu da
vanın sonuçlarına yoldaşlarımrzın 

slogantarla verdikleri karşılık , aynı 

zamanda Pişmanlık Yasasının yır
tılmasına da yol açmıştır. Bu yol
daşı&nmız. Af Yasasına ve Pişmanlık 
Yasasına karşı d irenişi dayatarak, 
sömOrgeci mahkemede bu ey
lemlerini bir gösteriye dönüştüre
rek , Kürdistan tarihinde en büyUk 
meydan savaşlarından birini de 
böylece kazandılar. PKK'nin slo
ganlarının yUkseldiği bu eylemde 
kazanan PKK'nin adr olmuştur . 

(Nisan 1986) 
Diyarbakır zindan direnişçileri 

yeni bir dönemi daha görkemli bir 
direnişte açmış bulunuyorlar. Tu
tarlı , sorumlu devrimcilik , en zor 
koşullarda da yaşasa, zafer kazan
masını bilir. Bu 8. yıl d irenişin i n 

ispatladrQı temel hakikatlardan bi
risidir. Cezaevlerindeki yoldaşlar , 

belki de tarihin kaydattiği en a
mansız koşullarda , en uzun soreli 
bir direnişi, önemli bir başarıyla 
dönülmez bir noktaya get l rmişler· 

dir. Bu, kendiliğinden ortaya çık 

mış veya bazı hapishane koşulları
nı düzeltmek için geliştirilen bir 
direniş değildir . Tam tersine, şanlı 
halk savaşımızın önümüzdeki dö
nemini güçlü karşılamak , ona ken
di şanlr direnişç ilerine yaraşır bir 
katkıda bulunmak için bilinçli ve 
planlı bir şekilde gelişt irilmiş ve 
böylelikle en zor koşulların devrim
ciliginin nelere kadir olablleceQini 
ortaya çıkarmışlardrr . Bunu çok 
şanh bir direniş olarak görmek 
gerekiyor. Çünkü bu direniş, koşul

lar ister lehte, isterse aleyhte olsun 
devrimci iradenin nasıl bir mücade
le yürütmesi gerekt iğin i bir kez daha 
hem de en görkemli b ir biçimde 
ortaya koymuştur. Ayrıca bu dire
niş, devrimci olmanın bu temel 
kıstasının en gUçlü karşılığını ver
miştir ve aynı zamanda da bu dö
nemin bir tamamlayrc rsr olmuştur . 

Onlar, gerçekleştirdikler i bu 
krsa vadeli son direnişle ulusal 
kimliği resmi düzeyde düşmana 
itiraf ettirdiler. En üst düzeyde 
bizzat faşist askeri rejimin başr 

Evren ve Oz•l bile bunu kabul etti
ler. Yin·e Milli Savunma Bakanlığı
nın yaptığı açıklama ve muhalefet 
partilerinin de en azından bunları 
kabul etmeleri , bu direnişin gör
kemllliğini göstermektedir. Ortaya 
çıkan bu sonuç, yani siyasi rejimin 
bütün resmi temsilcilerinin adeta 
başka çarelerin in olmadı~ınr bile
rek . bu gerçeCji kabul etmek 
~'?.~'!.':~.~~ ~.~m.~aı:1 ulusal direniş 
tarihinin önemli bir aşaması, onun 
bir sonucu ve yeni bir dönemin 
başlangıcıdır. Bundan öğrenlle

cek ve çıkanlacak epey ders var. 
Bu, özellikle insanlığın ulusal kur
tuluş Için ve her toriO köleliğe karsr 
direnmeele izlemesi gereken yo
lu, bunda iddialı olanların nasıl 

yaşamalan ve neleri, nasıl yarat
maları gerektiğini ortaya koyuyor. 
Bu, elbette buna yol açan Partinin 
Ideolojik-siyasal çizgisi kadar, onu 
doğru uygulamanın ne demek 
olduğunu da çok açık ortaya çıka
rıyor. 
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Serxwebün 

Şüphesiz ki onlar, sekiz yılı 

aşkın bir sOredir sOrekli bir şekilde 
direnmeyi, salt kend i başlarına 

yürütmüyorlar. Her düzeyde faa
liyetlerimizin birleşik etkisi de bun
da önemli bir rol oynuyor. Ama her 
şeye ra(imen yine de onlar, kendi 
mevzilerinden sökOlmOyor, o mev
zileri sürekli savunuyor ve bunu 
giderek önemli bir başarı nokta
sına kadar getirmiş bulunuyorlar. 

Şüphesiz, bu direnişin tarihi 
uzundur. Onu burada aşama aşa
ma değerlendirecek de(illlz. Ama 
düşmanın onlara dayattı (it koşullar 
ve muazzam güç dengesizliği Için
de, onların Insanlık onuru ve dO
şüncelerlni sadece ve sadece yü
reklerine dayanarak savunma gibi 
bir durumları vardır ki , daha çok 
bunun anlamı üzerinde durmak 
istiyoruz. Onlar bu direnişlerlyle , 
tarihin tanıdı(it en barbar bir rej ime 
karşı ve Partimizin önderlik etti!}i 
mücadelenin bu aşamasının sağ
lam bir cephesi olarak adeta daha 
sonra sa!}lanacak birçok gelişmeyi 
daha şi mdiden bellrlemişlerid l r. 

Düşmanın tavizler politikasının na
sıl ortaya ç ıkarılab ilece(ilnl kanıt

lamış ve orada resmen bir taraf 
olarak kendilerini temsil etmişler
dir. Bunu, Partinin diren işçi sloga
nıyla dOnyaya Ilan etmişlerdir . 

Biliyoruz ki, daha yakın bir süre 
önce sömürgeclllk 20 yoldaşa 

karmasını iyi bilmek gerekiyor. 
Çok iyi biliyoruz; onlara da 

dayatılan provokasyonlar vardı. Bu 
direnmeterin mirasını ters·yüz et
mek için bir yandan dUşman elin
den gelen her şeyi yaptı , diğer 

yandan reformizm içerde de yöne
limle her türlü işbirliğini geliştire
rek onu çarpıtmaya , ulusal kurtu
luşu özünden boşaltmaya ve böyle
likle etkisini alabildiğine zayıftat

maya çaba gösterdi. Ama sorumlu 
Parti devrimciliği her şeye rağmen 
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demokrasi mücadelesi üzerindeki 
etkıteri ni göstermektedir. 

Direnişe kattianiarın sayısı iki
bin olarak verildi. Yine altıyüze 

yakın yoldaşın öiOm orucu gibi bir 
direnişi göze almalan sözkonu
sudur. Bu da, rej imi Orküttü. istek
lerin in yerine getirilmesi için altıyüz 
kişinin OlUm orucuna devam etme 
kararlılığında olması, Çankaya mer
kezi de dahil olmak üzere, bütün 
rejimi sarstı ve onları çok erkenden 
böylesine beklenmedik biçimierde 

~~~:~;c;~~~~~~~~~~~~~l:dd~t:e;:~: PKK Genel Sekreteri Abdullah ÖCALAN yoldat 

göğü çınlatan sloganlarıyla , sö- bunlara iyi karşı koydu. Bizler de tavizlere zorladı. 
mOrgecillği kahrettiler ; Partiyi ve benzeri gelişmeleri dışarda yaşa- Altıyüz kişin i n büyük bir karar
Parti Önderli!}ini yüceitmeyi başar- dık . Unutmayalım ki, onların okuya- lılık içindeölüm orucu n unu sürdür
dılar . Bunlar, çok önemil direnme cak bir kitaptan, yazacak bir def- mesini, TC kaldıramaz. TC açısın 
örnekleridir. Daha o slogan ların .. teri, seyredecekleri bir televizyonu, dan burada, dünya çapında büyük 
yankısı bile kulaklardan slllnme- dinleyecekleri bir radyolan yoktu . bir yenilgiye uğrama tehlikesi var
den, hemen peş i nden gelişen bu Ama o koşullarda doQru tahlilleri dır . işte onları geri adıma zorlayan 
yeni direnme var. Bununla zindan ve doQru devrimci görevteri ortaya da bu gerçektir. Yoksa ılımi t olduk
direnişleri Türkiye ve dOnyanın bir koyabi idiler. Bunun sonuçları ve larından ya da alicenaphklanndan 
kez daha kend i gerçeklerine eQII- belgeler elimize ulaştı. Görüyoruz kaynaklanmamaktadtr. Kaldı ki, en 
meterini saQiadılar, do~ru ve insani ki, Partinin yaşadığı gerçek ne ise, azgın bir şoven olarak Evren'in son 
olanı,lnsanhaklanvedemokrasinin orada da aynı muhtevada geliştiri i- konuşması vardır. Kars'taki 1988-
gereklerine dikkat etmeyi dayattı- miştir. Bu, PKK'nintarihi çıkışına ve kış askeri tatbikatı günlerindeki 
lar. Diyarbakır gibi sömürgeciliğin çizgisinin özelliklerine tutarlı bağlı- konuşmasmda "Sankamış" ı hatır
en çok yoğunlaştıQı, özel sömOrge ltQın bir sonucudur. !atarak, "cesedlmizi çi~neyip geç
valisinin karargahını kurduğu bir Daha sonraki 1984-85 atılımları meden onlara bu vatanı böldürt
alanda, bUton dikkatierin bir kez vardır. Onların , bu atılımımıza -da 
daha direniş Uzerine çeklimesi ve destek oldukları, hem gOç alıp hem 
geniş bir kamuoyunun yaratılması, de güç verdikleri biliniyor. Bu ham
Partimizin en önemli bir hamle- temize arkadan dayatılan prova
sinin gerçekleştirildiğini ve dUş- kasyona, işbirlikçilerin oyunlarına , 

manın o muazzam provokasyon la- özden boşaltma çabalarına karşı 
rının boşa çıkarıldığını gösteriyor. tutarlı karşı koymamıza, onlar da, 

Bizzat yı!}ınların diren işe Oiyar- birliklerini koruyarak , leke geti r
bakır 'da katılması . hemen hemen meyerek, en ufacık bir talepte bile 
botün kesimleri çekmesi ve hatta bulunmadan başı dik olarak buna 
i ktidarından muhalefeline kadar en onurlu karşılığı verdiler. Bu 
bütün düzen partller ının bile buna noktada onlardan ögreneceğimlz 

meyeceg/z/ "dedl. Bunun anlamı 
şudur: " Böyle bir kimliği kabul etme
yeceğlzl" Ama, o bu gerçeği bizzat 
Itiraf etmek zorunda kalmıştır. 

Uzun barbarlık tarihine, şoven 

karakterine ve faşist rejim belli bir 
yetkinleşmaya ulaşmış olmasına 

ra~men , onun böyle bir itiratta 
butunması direnişin büyüklüğünü 

göstermektedir. Burada, hayatlan
nı sonuna kadar ortaya koyarak 
devrimcilerin kararlılıklarını kanıt-

ıhmh yaklaşma ger~i duymatart önemli dersler vardır. Bu dersler- lamaları vardır. Bu itiraf, bunun üze
bu d irenişin ne kadar bir etkiye den en başta geleni ortaya koyduk- rinde sağlanmıştır . 
sahip oldu!}unu ortaya çıkarıyor. ları tutarlı Partililiktir. Kesinlikle en 

Tabii ki , yoldaşlarımıztn amacı ufacık bir talepleri olmadı!}ı gibi , 
sadece böylesine basit kazanımlar tam tersine ''yapmak istedigirniz 
sağlamak deQII; gerilla mücadele- kilçük bir katkıd1r", "Partinin yürüt
mize bir katkı sunmak ve şan h bir tü~ü mücadeleye biz de elfmizden 
dönemin öncOIOQOnO yapmaktır. geldiQince böyle bir çabayla kar
Diğer gelişmeler kesinlikle bunu şıl1k vermek istiyoruz" demeleri ; 
gösteriyor. Partimizin gelişmelerı Işte bu gerçeğin somut bir orneQI
sıca!)ı sıcaOına onlara ulaşıyor ve dir. istedikleri tekşeygelişmelerden 
böylelikle onlar bir görevi yerine daha fazla bilgilendlrıtmeieridlr . 
getiriyorlar. Demek ki, devrimeller Nitekim okuduğumuz raporlan ve 
koşullar ne kadar zor ve edinilen mektuplan bu çerçevededir. 
bllgiler ne ölçüde az olursa olsun Son direniş, zindan savaş

ona gereken karşıhQt vereblllyor, Çtiarının mOcadelemize olan kat
iradi gOcO dayatabiliyor ve sonuç kılarını daha da geliştlrmiştir . Hat
alablllyorlar. ta, halk savaşımımız ın yöntendiril-

Başta Diyarbakır zindan direniş- mesi doğrultusunda bir ad ım oldu
çitiği olmak Ozere bu cephedeki ğu için stratejik bir dOzeye kadar 
direnişler Partimizi epey beslemiş- kendisini yükselimi ştir. Nitekim 
tir. Biz 1982 ve sonrasında ülkeye direnişe geniş halk güçlerini de 
henUz fazla yönelmeden bile, onlar katarak ulusal kimli!}i resmi dOzeyde Mehmet Emin YAVUZ 
en büyük direnişi gerçekleştirdiler. Itiraf etti rmesi, Türkiye Içinde de-
Onların o dönemdeki direnlşlerl , makresi mücadelesine çok güçiO 
öneOlUk düzeyinde bir direnme ve bir ivme kazandırması, lideri n her 
çaQrıdtr. Dolayısıyla bizim daha türlLl teryadına ra!)men SHP'yl 
sonraki atıltmımız bunu tamamlar doğru demokratik bir konuma 
niteliktedir. ikisi de özlü ve birbirini zorlaması, adeta buna mecbur 
güçlendiren direnmelerdlr. TOm etmesi, hatta ANAP da dahil düzen 
yönleriyle doQru kavrantp uygulan- partilerinin kendilerince daha "an
ması gereken bu direniş h"Sreke- layıştı devranılması gereQini duy
tlmizitamamendo!)rukavramakve ma" noktasına getirilmesidir. Bu, 
gereken devrimci sonuçlart çı- direnişin bUyOkiOQU lle TOrkiye 

Ciddi bir dönem yaşanmaktadır. 
KUrdistan alabildiğine korkular 
çemberi Içine alınmış, provokas
yon yöntemleri alabildiğine uy
gulanmakta, tavizler, satın alma ve 
bilinen birçok yöntem devrededlr. 
Böyle bir ortamda ve her tOriO 
yozluQun, sulstimalin, toplumdışı
llğın yaşandıQt Diyarbakır gibi bir 

zeminde gerçekleştiriim iş olması , 

bu direnişin değerini daha da 
büyütmektedlr. En zor dönemde, 
en hayati konularda, en çok cesa
ret ve fedakarlık Isteyen bir eylemin 
gerçekleştirilmesi , her türlü değer
lendirmenin üstündedir. Elbetteki, 
böyle bir direnişi n etkıteri de aynı 
biçimde bilyOk olacaktır . 

Burada önemil bir sonuç çıkar
mak mümkün. Bu sonuç, bu dire
nişin önemını de ortaya koymakta
dır . Tutarlı devrimcilik direndi ve 
kazandı. Bu gelişmelerin , böylesi 
bir temelde ortaya çıkmasının altın
da, bu gerçek yatmaktadır . Bu da
ha lik gün yükseltilen "Oirenmek 
yapmaktır" sloganının somut ifa
desidir de. (Mart 1988) 

Zindan diren işçiliğinin anlamı 

üzerinde daha çok düşünülürse ; 

bu direnişi n ge lec~e yansıtılması 

i şinin büyük bjJ örgütlülük olayı 

olduğu da kavranır. Biz bu gel iş
meyi siyasal ve silahlı faaliyet başta 
olmakOzere her türiO araçla temsil 
etmeyi başarırsak , göreceğiz ki , bu 
halkanın parçalanmas ı aslında bin 
yılı aşkın bir despotlzmln ölümcül 
darbe almas ıdır . Ve bu, en büyük 
savaşlardan birisinin halklar ve 
özgürlük adına Partimiz tarafından 
kazanılması demektir de. Tabii yine 
bu konuda daha önce de belirtti
ğimiz gibi onların sözcüleri olan 
bizler, bu görevi böyle anlar ve 
yaparsak bu böyledir. 

Dönemin koşulları içinde yap
mamız gereken en doğru şeyi n 
direnişi biraz daha yakıc ı k ılmak ve 
şehitlerle aramız ı fazla açmamak 
olduğu , bunun için de daha fazla 
gücümOzO ülkeye taşırmak , silahlı 

savaşımı daha da gel i ştirmek ol
duğu açıktır . Nitekim at ıhmtmız her 
türlü engellemelere rağmen ger
çekleşmektedir . Bu at ıhmımız, baş
langıçtak i şehitlerim iz kadar, bu, 
zindan şehitlerini n anıtarına bağit h

ğın ertelenemez bir görev borcu 
olduğu biçiminde bir anlayışın 

ürOnüdUr. 
GörOlmemiş işkenceterin ve bu 

işkencelere karşı direnişin her 
birisi , her bir militanın , bir sam pati 
zanın şahsında bir meydan sava
şından daha görkemli olan savaş
lardır bunlar . Burada TC'nin işi 

bitirildL Burada bir kişi , bir devlete 
karşı savaştı ve kazandı . Buradaki 
direnişler , Kürdistan halkının en 
devrimci, en yen i, en soylu temel
lerde kalktşını , hem de i nsanlığın 

hanesine en seçkin bir biçimde 
gir i şini kan ıtlam ı ştır. Dolayısıyla 

her yönüyle d~ru kavranması 

gerekir. Hiç kimse bu sürecin 
anlamını tam iyi çizmed en, PKK'nin 
daha sonrak i gel işpıelerine akıl 
erdiremez, ona layık bir milltan ı 

olamaz. özenle de vurgulayarak 
söylüyoruz: Özelllkle zindan dlreniş
çiliği kavranmadan bir PKK'li 
olunamayacağı gibi ya bir tasfiyeci 
ya bir bozguncu olup çıkma, ya da 
son derece bitlk bir mülteci kO lçesi 
olmaktan öteye gitmeyecek bir tip 
çıkar ortaya. Onların direnişlerini 
esas almayan, Iliklerine kadar onu 
duymayan, onu büyük bir dava, 
sonuna kadar baQiı kalınması ge
reken erek olarak Iliklerine kazı
mayan. işlemeyen birisi Parti da
vamızda her zaman tehlikeli ola
caktır . Her zaman onda sekterizm, 
tasfiyecilik boy verecektir. Onun 
için biz, günümüzUn taktik önder
liğin] yürütürken bu bUyük direniş
çilikten bUyük gOç alacaQız. Büyük 
bir güç kaynaQı olarak bakacağız 
buraya ve anlam vereceğiz. Bu 
dönemin önder düzeyinde büyük 
direnişçileri var. Büyük bozguncu
lan da var . Tarihean lanetti biçimde 
geçmiş ve geçecek olanlan var. 
BüyOk bir kararsızlık ve lkirclklillk 
de vardır . Yani bu ortayolcu konum
la yaşanmıştır. 

O halde bunları özenle Incele
mesini bilelim, gOnümOz Için ders-
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ler çıkaralım ve tercih edeceğim iz 
özellik leri , bu ateş altında çelikle
şerek yeni bir t ipin oluşumunu 

hazırlayarak sağlayan zindan dire
nişçiliğinde yakalayalı m. (A!}ustos 
1988) 

"Sadeoe şehitlerimizin an ı sı de!}il, 
bununla birlikte büyük zindan dire
nişçiliQi de her türlü nitelemenin 
üstündedir. Ve büyük bir yaşamı 
temsil ediyorlar. Faşizme karşı Zin
dan koşullarında savaşarak insanilk 
onurunu, halkımızın şeref ve onu
runu, Partimizin en deQerll evlatları 
olarak yaşıyorlar. Onların bu bek 
lentilerine verilecek en uygun kar
şıilk fırt ına gibi esen bir savaşçıltk
tı r" (Ocak 1989) 

AÇllK ORDUSUNA MESAJ 

Ey gözUnU budaktan 
Başını giSmUtten e•irgemeyen 
Altm yUrelcli 
Çelilc adtmlı 
Açlılr.ordwu 

Canım yoldaş/arım benim 
Valr.terişti 

Duruldu durulacak. fırtına 
Çubuklar arasında 

ilk lr.ızlftılarla yanıyor tanyeri 
Sılr.alım keneHenen dişimizi 

az daha gayret 
Bu _, çelik adtmliın BfJiniMI,ımız 

uzun ince yolun 
Cehennemden yolladıgımız ateş 

buluştu demek. 
Dinleyin yeşil ugulfular geliyor 

her yandan 
kulagımı dayadım durara 

işte bakın nasıl da tutuşuyor 
lr.oca hallr ormanı 

Dalgalar lr.Bnatlanıyor 
elleri yap~Ştmp ellere 

Hadi haz,lanın 
kucak dolu•u gelecek 
o mUiremmel Dahiira 

Biliyorum 
GIJzlerlr.urudu 
ArurtlarçlHcUir. 
Eti sıyıran lr.emilr.ler 

fırladı flrlay.calr. 
Ama bu degil mi lr.i zaten 
Muştu lr.uşunun ışıltısını 

Kanattalr.i hızını arttıran taMıle 
Haber salın diJı1 bir yana 
Demesin duyduk. duymadık 

hiçlr.itNe 
Kurşunlamayac.gımız 

zulüm tapınlflı yolr. 
Ne muazzam bereicetil şey•in 
Ey uçsuz bucalr.sız 
Açlıgın yaylım ateşi 
Selam sam• 

bin .e/am 
Kan ışlltılı lllJz alrıttılr. 

bir selter rilieti 
Bir seher viiieti 
ce.ur ciJmert damarlarımızdan 

BUyUic mutlulufun 
lr.ızıl lr.aranfil yUr~Jne 

damBI'Iarımızdald alr.ıfın 
giJzdeld bMışın 

dudalctalr.i s6zUn parıltisını 
çignetme~iz 

Gerçi şimdi hava y.gmurlu 
Toprak çamurlu 
Polisler copluymuş ama 
Duyuyorum 

yaklaşan tatlı ayak. u•lerini 
geliyor bizimkller 

sallr.ımaçak 

Ttrmanıp çubulr.lara yUir.lenecek 
binlerce pırlanta giJz 

Ey giJzUnü budaktan 
Başını giJmUtten e•irgemeyen 
AltrnyUrelr.li 
Çelik. adımlı 
Açlıkordwu 

Canım yoldaşlarım benim 
Şuraclfa vanlık mı 
Açtılr demeletir 

gUmOş kanaHı lrap~.,nı 

bOyUir. utlcunun 
Hazır belcUyor bizi 

açık kollarıyla y.,.mu 
Y-mMr 
TMiılmamış .,,z tMiıyla 

bulduriiCBk yeni Nşfan 
Yeni baştan biz var.tJIIfJCflllz 

nen. aıcak leuetine 
Sallanan gUneşin 

kitabın 

yemelin 
Yıldıza dilnUşen IManın 
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ONURUN ABiDELERIDiR YAŞAMAK IÇIN DIRENEN VE ÖLÜMLERIN 
ÜZERINE YÜRÜYEN SAVAŞ ESIRLERIMIZ ... 

"Biz yaşamı, uğruna ölmesini bilecek kadar seviyoruz .•. " (Kemal PiR) 

"Gidin Vietnam tarihini okuyun 
ve daha kötüsünü düşünün; işte 
durumumuz budur." Bu sözler, 
Kürdistan halkının büyük önderle
rinden M. Hayri DURMUŞ yoldaşın 
Diyarbakır zindanında ziyaretçi
sinin "Durumunuz nedir" sorusuna 
verdiği karşılıktır. Ulustararası Af 
örgütü, işkence ile ilgili yayınladığı 
bir raporda tüm dOnyada uyguta
nan 100 türlü işkence olduğunu 
belirtiyordu. Ve aynı raporda, Tür
kiye devtelinin ise bu 100 işkence 
türünden 70'ini uyguladığı açıkla
nıyordu. Bir de faşistcezaevlerinde 
tümden dışarıya kapalı uygulanan 
işkence türteri de bu sayıya eklen
diğinde, Türkiye sömürgecitığinin 
zindanlarda uyguladığı barbarlığa 
ve azgın teröre dünyada çok ender 
rastlandığı sonucu ortaya çıkacak
tır . 

yoldaşların büyük ölüm orucunu 
başlatmaları, direnişin teslimiyet 
ve ihaneti parçalaması rolünü oy
nayacaktı. 

Günümüzde, onurlu zindan dl
renişleri toplumun tüm duyarlı 

kesimlerint harekete geçiriyorsa, 
teslimiyet ve ihanete karşı o dö
nemde ölümüne atılan direnişin 

tohumlarından ötürüdür. Açık ki , 
burada belirsiz, hedefsiz ve bez
mişlik sonucu gündeme gelen bir 
öiOmden bahsedllemez. Bu ölüm
leri soylu ve onurlu yaşamın bedeli 
olarak görmek gerekiyor. Kemal PiR 
yoldaş, ölüm orucuna yattığı 

günlerde, "Baz1 bedbahtlar yaşam
dan b1kt1~1m1z1 sllyleyecek/er. Oy
sa biz, yaşam1 seviyoruz. Öyle çok 
seviyoruz ki, u~runa ölmesini bile
cek kadar" şeklinde anlamı büyük 
olan sözler dile getiriyordu. Bu 

llzgür ve ba~ımsız ge/ece(jimiz
den bir parça oldu~undan, -
bllylesi bir lllümü- gururla karşı
layaca~lm." Mehmet yoldaş , bu tür 
ölümterin anlamının kavranması 

halinde, en azından yaşamak ka
dar değerli olduğunu belirtiyordu. 

Mehmet yoldaşın bu sözle
rinde, ölüme, doğru devrimci ve 
soylu yaklaşımı bulmak gerekiyor. 
Bir özgürlük savaşçısı için ölüm
den değil, en çok fiziki ayrılıktan 
bahsedilebilir. Çünkü özgürlükçü 
kişiliklerin yaşamı, tümden özgür
lük mücadelesinden ibarettir. 
Halkların özgürlüğünOn sağlan

mas; mücadelesinde düşenler öl
mezter, ölümsüzleşirler. 

Hele faşist TOrk sömürgeciliQi 
gibi, çaCjdışı sömürü, baskı ve halk ı 

kendi denetiminde tutmak için 
ölümü sOrekli silah olarak kullanan 

Adnan Yüksel. S. Satur, M. Emin Aslan. Mehmet Ayçiçek, Ali Demir, Temo ... , Kazım TUrkan, Ganl Alkan. HaletÇarpar, ... , .... Koçer ... , 
Orhan ... , Cezayir Sal~h Kubal, ... , Cahide Şener, Ali Temel, MaviOda Acar. Mahmut Aslan, Halef Cesur, Abdullah Aslan, Mehmet 
Yıldırım , Ferhat GUmUşboQa, Ahmet Bayık . Süleyman Aslan. Hıdır KırmızıgUI, Zeki Koyun, ... , Mehdi Aslan, Emine Turgut, Keşif 
Kayra ... . , ... , Nesim Kılıç. Yusuf Ona!, Sakine Cansız, Ali ZoQurlu. Hilsayın Barış, Bekir ... , Reş it Ülper, Şemsettin Çelik. 
(Diyarblıkır Cezaevi) 

Zindandaki yoldaşlarımız , en sözler aynı zamanda, ölümlerinin 
çagdışı yöntemlerin yürürlükte ol- yaşamdan bı k tıkları için degil, yeni 
duQu; testimiyetin ve lhanetin tı rtı- bir yaşamın yaratılması ve ulusal 
na gibi estiği koşullarda boQulma- kurtuluş devrimimizin ilerietitmesi 
mak, Kürdistan ulusal kurtuluş için olduğunu ortaya koymaktadır. 
delirimini temsil edebilmek için en Kemal yoldaşın bu sözleri biraz da 
kattan ı lmaz zorluklar pahasına bü- olsa kavrama düzeyine çıkanlırsa. 
yük fedakarlıklar göstererek zafer- Türk sömürgeciliQinin "Bunlar ya-
terin çizgisine ulaşabilmeyi başar- şamlarmdan bıktıkları için ö/üyor
dılar . Her türlü maddi güç olanakla- lar" çarpıtmasının bUyük bir sahte
rından yoksun olarak, yüreklerinde- karlık olduğu rahatlıkla görülecek
ki azi m, karartılık 11e beyinterindeki tir .. 
ulusal kurtuluşçu direniş düşünce- Dünya devrimler tarihinde soy-
siyle büyük ve tarihi direnişler ser- lu ölümterin örnekleri vardır. Halk-
gilediler. Teslimiyet ve ihanet poli
tikasını boşa çıkarmak, ulusal kur
tuluş mücadelesinin zindanların 

karanlığında bagutmasını engelle
mek uQruna. insanın yüreğinde ve 
beyninde biten ne varsa, onu 
sonuna kadar gerçekleştirmeye 

çalıştılar. Yapılan her şey, gösteri~ 
ten büyük irade gücü ulusal kurt u~ 
luşun zindan pratiQindekl başarısı 
için yapıldı . Bunun Için hiçbir feda
karlıktan, özverlden kaçınılmadı ve 
ölümden ise hiç korkutmadı. 

Zindanlarda i hanetin at koştur
duQu dönemde. savaşesiri yoldaş
larımıza dayatılan. "Ya teslim olur 
ihanet edersin, ya da lllürsün "dü. 
Tabii bu politikanın başarılı sonuç 
vermesinde ölüm silahı bir motor 
rolü oynuyordu. Bu ihaneti dayatan 
silahı geri teptirmek, direnişin ate
şine dönüştürmek gerekiyordu. 
Mazlum DOÖAN yoldaŞın 21 Mart 
gibi tarihi önemde olan bir günde 
yaşamını ortaya koyması, zindan
ların kopkoyu karanlığında direniş 
kıvılcımının çakılması içindi. Yine 
Dörtler'in kendilerini yakması ve 
ardın den H!ıvri , Kemal, Akit ve Ali 

ların kurtuluşa: yeni bir özgür 
yaşama ulaşmalarında, ölümterin 
büyük rol oynadıQı, bunsuz ise 
delirimlerin gerçekleşmediQi, tarih 
bilincine sahip olanların inkar ede
meyecegi bir gerçektir. Ölüm tek 
başına. soyut olarak ele alındıQın~ 
da, dünyanın en korkunç olayı 

şeklinde karşımıza çıkar. Çünkü 
yaşamı sonuçlandıran ve onun 
izlerini tarihin karanlıkları na göme
rek kaybettiren bir olgudur ölüm. 
Ancak bir özgürlük savaşçısı için, 
ölümün aynı rolü oynayacaQından 
kesinlikle bahsedilemez. özgürlük 
davalarında ölüm, bir mücadele 
biçimidir. Son zindan şehitlerimiz
den Mehmet YALÇINKAYA idam 
cezalı olarak, yoldaşlarına gönder
di~i bir mesajın da, özgürlük savaş
çısı için ölümün ne anlama geldiğini 
şöyle açıklıyordu: 

"Özgür ve mutlu bir ge/ece~e 
ulaşmak için her fedakarlı(ja kat
lanmak gerek. Büyük davalar, 
büyük idealler ve biiyük mücade
leler kendine denk düşen büyük 
zorlukları, aciiarı, ve eşsiz bir 
özveriyi gerektirir. Ben da ll/ümü, 

bir güce karşı ölümü kahramanca 
göQüsleyip mücadele vermek ve 
bu mücadele yolunda düşmek çok 
daha anlamlıdır . Zindanlarda ve 
dışarda PKK'li militanların, bu şe
kilde ölümü hiçe saymaları, onu 
kendi mücadelelerinde bir engel 
olmaktan çıkarmaları, Türk ege
menliginin elindeki öiOm silahım 

işlemez Kılmıştır . Bu kahramanlık 
bile tek başına, Türk egemenlik 
sistemine büyük bir darbe olmak
tan da öte, onu çok önemli ve hayati 
bir dayanaktan yoksun bırakmaktır. 
Partimizin bu ·çizgisi, ölümü halkı
mızın yaşam gerekçesi durumuna 
dönüştürmOştür. Dünyada ölümün 
bu denli basitleştlrildi~ine çok az 
tan ık o l u rı muştur. Açık ki, PKK'nin
mi!ita ;ı !a r ı:ıa verdiQi bu kahra
man iı l( 1 uh u. u lusaı kurtuluş moca
delen>'7de ar; i nan ılmayan , kimlle
rinin Ise ı-ı ayni bile edemediQi geliş
meler Y" ~aüYı ; W 

Deme:·· o. Partimizin militanları 
zindanlarda -,e dışarıda öiOmü ku
caklamaktan r~e 1< inm iyorlarsa, bu
nu halkımızin ku rtuluş davasını 

geliştirmenin bir gere§i olarak 
gördüklerinden ötürüdür. Bir grup 
savaş esiri yoldaşımız, Diyarbakır 
Cezaevi'nden dışarıya ulaştırdık~ 

ları bir değerlendirme yazıtarında 
bu gerçeQi çok anlaşılır şekilde 

aktanyorlardı: 

"Diyarbakır zindanlarmda sa~ 
vaş esirlerine dayatılan teslimiyet 
ve ihanetin gerçekleşmesi için en 
incesindan, en kabasma kadar her 
türlü yol ve yöntem; işkence, baskı, 
açlık; avet, her şey mübah sayılı
yordu. Seçilecek yol ise son dere
ce açık ve netti. Mücadele o kadar 

keskin ve acımasızdı ki, ya tesli
miyet ve ihanet ya da direniş ve 
yeniden var olmaktan başka üçün
cü bir yol tanımıyordu. Bu anlamda 
Kürdistan halkı, belki de yaklaşık 
üçbin yıllık tarihinda ilk kez bllyle
sine ciddi, tarih tınünde hesap ver
mek gibi zorlu bir smavla karşı 

karşıyaydı. Tarih bu kez bir ha/km 
sorumlulu(junu PKK'nin savaş tut
saklarına yükfemişti. Mazlum yol
daş, teslimiyelin giderek gellşti~ini 
ve art1k buna 'dur' demenin zorun
lu bir görev oldugunu biliyordu. 
Aynı şekilde, amansız düşmandan 

aman dilemeden, azmin ve irade
nin yıkılmaz gücünü gllstermek 
gerekir diyordu. 'Bugüne kadar 
hop dirand/k ama, henüz tam 
v-· : : ~:ı•liı olamadık. Direnişimizde 

bir eksiklik vardır. Teslimiyati 
•.turdurmak, Parti kişili~ini ve 
._o ;J H IJm uzu korumak, böylece 
ha!i<'lm lzm baf1ımsız ve özgür gele
ceğin i bir de burda, bu koşullarda 
temsil etmek için artık ölmek, 
ölümü kucaklamak gerekir' diyor
du. 'Başka türlü direnişi tasii
rniyete egemen kılmanın yolu kal
mamıştır. ' Direnen kitleye ve tüm 
kadro ve savaşçı/ara direnme gü
cü, azim ve kararlılik, moral ve 
cesaret nasıl verilebilirdi? Bunun 

yolunu açmak gerekir diyordu. Ve 
Mazlum yoldaş yapt1~1 bu sorumlu 
ve bilinçli tesbitin geraklerini 
başka bir arkadaştan bekleme
dan ilkin kendisi yerine geti
riyordu. işte Mazlum yoldaş, bu 
tarihsel eylemiyle 1982'nin 21 Mart 
gecesi bir meşale gibi yanıyor, 

yoldaş/arına yol gllsteriyor, dire
nen Partisinin ve halkının gele
cef1e olan güçlü umudunu yaşatı
yor, mutlak özgürlü(Jü müjdeleye
rek ö/ümsüzleşiyordu." 

Gerçek olan diQer bir nokta ise, 
ölümün üzerine yürümenin kolay 
ve cesaret etmenin sıradan bir 
olay olmadıQıdır. 

nusudur. Son direnişte, faşist reji
min Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, 
yaptıQı açıklamalarda, direnişi ka
rarlılıkla yürütenler Için, "Bunlar 
lllrnek istiyor, elimizden bir şey 
gelmez" temasını Işlerken: Türk 
sömürgecili!}inin Başbakanı , "Te
deviyi kabul etmeyen ölür" diyor
du. Bu demeçlerden bile, sömür
geci egemenliQin insanca yaşama 
ne kadar düşman ve saygısız oldu
ğu görülebilmektedir. 

işte, Eskişehir Cezaevi 'nden -
açlık grevlndeyken- PKK'li savaş 
esiri Cevdet ina~c:•ın gönderdi!}! 
mektubun bir yerinde belirttiklerl, 
faşizmin alçakça demagojlsine en 
iyi cavaptır : 

"insanlık onuru, her şeyin üste
sinden gelir ve onuru korumak için 
de üstün bir irade gerekir. Bu 
iradeyi de kendimde gllrüyorum. 
Belki de bu sana yazaca~ım son 
mektubum olacak. Bu ne biçim 
söz deme, şartlar bunu dayatıyor 
ve bundan çekinmek, geri durmak; 
yammda yitirdi(jim, y11Jarca birlik
te yaşadıf1ım tızge canlarım1za 

saygısızlık olur. Bu, onlar şahade
te ererken, onlara vermiş oldugumuz 
sllzü tutmamak olur ki, bu da 
soysuzlu~un ta kendisidir. Soy
suzca yaşamaktansa, yaşamamayı 
tercih ederim. Onurluca bir 
yaşam1, insanca bir yaşamı ya
ratmak için verilmesi gereken be
del ne ise onu yerine getirece~im. 
Onurluca yaşamı yaratmak için 
zorluklara katlanmak gerek. Bu 
zorluklara da seve seııte katlamfır, 
katlanmm. Yeryüzünde bedelsiz 
hiçbir şey var mı?" 

Evet, PKK'li savaş esiri yoldaşı
mızın açıkladığı bu kararlı tavrı , 

diQer yoldaşlarının da duygularını 
dile getiriyor. Açık ki , savaş esiri 
yoldaşlarımızın zindanlarda ölümle
ri pahasına geliştirdikleri açlık 

grevi ve ölüm orucu direnişleri 

soysuz yaşamla soylu yaşamın 

lotdlın .... (.,llktather): Orhan , H. Mehmet Sertkaya, 
Behçet Aslan, Mehmet Acar, Mehmet Kaya, Aydın, irtan Yıldırım, Nasır 
Göksungur, Veysel Kılıç, Cuma BOyUkartae. Necmettin Karade.O, Mahluz Ozbay. 
(Orı.daldiM): Adam Oral, Şamsettın Kara, Seyfattln Aydamlr, All Toros, Abdurrah
man Oral, Ahmet..., Halil Arslan, Emin Toprak. (0ncMidler): ldrls GOmUş, Mahmut 
==·lut, Mahmut M anap, ÖITI9f Gallcl, Adnan Aydır, Mehmet Sevgin. (Ma-

Zindan direnişçileri yoldaşları- amansız kavgasıdır. Bu gerçek, 
mızın, ulusal kurtuluş mücadele- hiçbir çarpıtmaya, sahtekarca de
mıztn geliştirilmesi, Insanlık onu- magojiye yer vermeyecek kadar 
runun korunması ve zindan koşul- netlikte olan bir olaydır. 
lannın yaşanılır hale gelmesi Için, Türk sömürgeciliQinin, "Bunlar 
tek silahları olan açlık grevi -ölüm 6/mek Istiyor" demagojlslnln ama
orucu eylemlerine başvurunca ve cı insanlıkonurunu koruyandireniş

bu eylemlerinde ölümOne bir karar- terin kamuoyunda uyandırdıQı 

hlığıgösterınce, Türkfaşizminlnyet- bOyük saygınlıQı gölgelemektlr. 
kilileri büyOk bir iklyüztOIOk içine Her türll.l çarpıtma ve glzleme 
girerek, "Bunlar (jfmek için açlık yöntemlerine rB!}men, zindan direniş
grev/erine başvuruyorlar" diyorlar. çilerimizin soysuzluQu kabul etme
Gerçekte Ise, ça!}dışı yaşam dayat- yen direnişçi tavrı, sömürgecl-faşist 
malanna karşı, insanc'a yaşamı ·rejimin bu yöniO sahtekarlıQını 

kabul ettirme mücadelesi sözko- açıktan açığa gözler önüne seriyor. 
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GOnOmOzde, TOrk sömOrgeci
liği dışarıdaki direniş savaşına 

karşı nasıl çözümsüz kalmışsa, 

onun cezaevlerinde yürürlüğe 
koymuş olduğu politikası da iflas 
etmiştir. Savaş esiri yoldaşlarımı
zın kararlı direnişleri, gün geçtikçe 
yetkinleşerek gelişmektedir. Ör
neğin daha 1981 'lerde teslimiyet ve 
lhanetin cezaevi koşullarına ege
men olduğu ve diğer yandan savaş 
esiri yoldaşlarımızın direniş çıQırını 
açma arayışı içinde oldugu dö
nemde bile Insanlık onuru korun
muş ve bunun Için hiçbir fedakar
lıktan kaçınılmamıştır. M. H•yri 
DURMU$ yoldaş, daha o dönem
lerdedışarıya ulaştırdığı bir mektu
bu nda, "Biz parça parça o/sak da, 
faşist uygulamalara karşı çıkıyo
ruz" diyordu. 

Zindanların en zor, en akılalmaz 
işkence ve baskı koşullarına rağ
men savaş esiri yoldaşları m ız kişi
sel kaygıtara asla düşmediler. 

M.H•yri DURMUŞ yoldaşın ak
taracağımız şu sözleri, bu gerçeği 
en yalın şekilde ortaya koyuyor: 

"Cunta boyuna kat/ediyor, ya
kıp-yıkıyor. Herkes aç, susuz, peri
şan, ortalık kan revan. Böyle bir 
dönemde benim durumum, evet 
sadece benim durumum önemli 
midir? Ölüm cezasına çarptml
mam veya 30-40 yıl hapis giymem 
çok mu önemli? Hayır .. . hayır ... 
hayır! Hiçbir önemi yok." 

Yine Ferhat KURTAY yoldaş üç 
yoldaşıyla birlikte ateşler içinde 
bedeni yanıyorken, diğer yoldaş
larının ateşi söndOrmeye çalışma
larına karşı çıkarak, "Direniş ateşi

ni söndürmeyin alevlendirin" di
yordu. 

PKK'li savaş esirlerinden S•ki
ne C•nsız yoldaş , zindanlarda ken
dilerinin yargılanamayacağını hay
k ırıyor ve cezaevinin zor koşullarını 
hiçe sayarak sadece bir mücadele 
alanı olarak görüyor. Bunu, şu 

sözleriyle dile getiriyor: 
"Evet bizim ülkemizde yaşam 

acı, hasret ve aynlıklarla örülüdür. 
Ancak biz acıyı güce, hasreti dire
nişe aynll~1 birli~e dönüştürmüsüz. 
Artık bunlar konuşuyor, bunlar 
ateşliyar yüregi. .. 

Evet biz zindanı, zindam yara
tanlara her gün zindan ediyoruz. 
En güzel mücadele alanlarmdan 
biridir. Koca bir dünyayı yüreglne 
almış onurla yaşıyorsan ne farke
der adı cezaevi olmuş. " 

Sömürgeci mahkemeler, tutuk
lu yoldaşlarımıza idam cezalarını 
yağdırdılar . Ulusal kurtuluş hare
ketimizin milltan kadro ve önderleri 
bu şekilde yok edilmek ya da en 
azından ihanet ettirilmek, teslim 
alınmak Istendi. Ancak bu şekilde 
yok edilemeyeceklerini ve sadece 
ölümsüzleşerek Kürdistan bağım
sızlık davasını geliştireceklerini 

bilen savaş esiri yoldaşlarımız, 

Idam günlerine de kendilerini kah
ramanca hazırladılar . Ölümün so
Quk yüzüne kurşun gibi saplanarak 
yeni bir özgür yaşamı daha da 
yakınlaştıracakları, şu son sözle
rinden çok açık: 

Mehmet YALÇINKAYA: 
"Devrimciler, devrim u()runa 

ölümü edebi bir yaşamın ödülü 
olarak görürler. Bu ölüm/er, bizleri 
halkımizın yüre~inde ö/ümsüzfeş

tirir ... Şu anda ben, bir PKK savaş
ÇISI olarak üfkem, halkım, Partim 
ve devrim u~runa idam edilmemi bü
yük bir şeref olarak görüyorum." 

S•brl Ok: 
"Bir devrimci için, bir PKK'Ii, bir 

ulusal kurtuluş savaşçısı için ö
lüm/erin en kötüsü siyasi ölümdür. 
Yani, kişinin siyasi, devrimci özel
liklerini yitirmesidir. Bundan daha 
korkunç, daha utanıfası ve daha 
iDrenç bir şey yoktur. Oysa ben 
Partimizin ve onlarca deOerli Parti 
ve halk önderimizin şerelle ve 
onurla açmış olduklan yolda yü-

rüyece~lm. işte, buna ulaşıp, buna 
layık olursam (ki mutlaka olaca
~ım, bundan kuşkunuz olmasın) 
inanın ki yoldaş/ar, böylesi, haya
lımın en mutlu anını, bu yolda o
nurla ölürken yaşamış olacaoım." 

Mustafa Çepik: 
"Sehpaya götürülmek benim 

için sadece mücadelenin başka bir 
alanı olacaktır. Nasıl ki, ilk sözüm 
PKK, Kürdistan halkı ve sosyalizm 
olduysa; idam sehpasmda da son 
sözüm PKK, Kürdistan halkı 

sosyalizm olacaktır." 

Agustos 1989 / Özel Sayı 14 

ne getirmesi; bu u()urda tüm gücü
nü ve yeteneklerini seferber etme
sidir." 

Yukarıdaki sözler, Rıza Attun 
yoldaşa ait. Onun bu sözleri , savaş 
esiri yoldaşlarımızın cezaevi müca
dele koşullarına ne şekilde yaklaş
tıklarını ve hangi ruhu temsil ettik
lerini açıklıyor. Türk egemenliğinin 
zindan koşullarında devrimci mo
cadeleyi temsil edebilmek ve onun ba
şarısının gereklerini yerine getirmek 
öyle sıradan birolayolmadığının ör
nekleri sömürgeci zindanlarda çokça 

bilemiştir. " 

PKK'li savaş esirlerinden Şamil 
B•tmaz yoldaş, cezaevlerinde hal
ka ve insanlığa karşı sorumluluQun 
gereklerini şöyle açıklıyor : 

"Halka, insanlı~a. ve insanlik 
davasına karşı sorumluluk ise, 
büyük çaba, engin fedakarlık, ü
retme ve koruma yeteneği, dahası 

her şeyden önce kendini ortaya 
koymayı, bireyde toplumsaifaş

mayı gerektirir. Kendini ortaya 
koymayan, kaygılardan sıynlıp 

kendini yaşamın en yaman yerine, 
orta yerine atmayan; öyle cesur, öy
le yiğit, öyle bilinçli, öyle dolu dolu 
gerçekli~imize sarılmayan; bizi, 
güzelliklerimizi öyle yogun; öyle 
dolaysız değil, kıyıdan-kenardan 

yaşayan; bilincinin, yüreğinin için
deki parıltıyı gün ışığına çıkar

mayan; onu kullanmayan ve işle

meyen, sevdi~imiz, sevgiyle anıp 
direnç/e yaşattı~ımız yiğidimiz, 

kardeşimiz, canımız degildir." 
Ali Oruç yoldaş ise bu konuda 

şunları söylüyor bir mektubunda: 
"Ya çagdaş kimliğimize, kişiliği

mize ulaşıp tarihin alacakaranlıgmı 
yırtıp yeniye, doğruya ve güzele 
kavuşacağız; ya da tarihin karan
lıklarının girdabmda bo~ulup orta
dan kaybo/acagız. Kuşkusuz ki ne 
pahasına olursa olsun, birincisini 
yaratmak zorundayız. 

Sayf.i. 43 ) 

"Biz tutsaklarm görüşünün bi
linmesinin de yararlı olacağına inan
dık. Partiye ve Partinin yaratıcısı, 
kurucusu Önderimiz Abdullah yol
daşa saygımız, bağ/ılığımızı -her
kes tarafından bilinse de- bu 
vesileyle belirtmeyi de uygun gör
dük. Yine belirtelim ki, bu tür 
sorumsuzluk ve komplo/ara her 
zaman ve herkesten çok biz tutsak
lar karşı çıkacak; sözkonusu kişi ve 
çevreler ilkönce karşılarmda bizle
ri bulacak/ardır." 

Sokt•n .... (•yHt•kller): ibrahim inak, Sayfettin Aiuç. (Otur.nı.r): Mustafa 
Okçu~lu , Hasan GUIIU, Mustafa Gezgör, Fehml Korkmaz, M. All ArtuQ, ŞUkrU Binlci 
(Diy•..Uiur Ceue'tl) 

Ama biz demir parmaklık/ann 
gerisinde de o/sak, düşünceleri

mizin arnrettiği hedefe ulaşmak 
için istenilen kişilige u/aşmada 

kararllyız. Ya toplumsal gerçeQin 
gereklerine varacağız, ya da ba
~ımsızlık ve özgürlük yolunda önü
müze çıkacak olan fiziksel yok 
olma girdabmda ölümü kucaklaya
cagız. Bizler deniz gibi aynı yatakta 
durup kalsak da, ama deniz dalga
ları gibi haykıracagız. Bu haykmş
/arımızla dünyanın dört bir yanm
daki dilsiz, sağır ve kör insana vara
na dek tüm beyiniere girecek, 
durmayacağız." 

Savaş esiri yoldaşlarımızın 

Mazlumlar'la başlayan direniş kı
vılcımı yalnız Kürd istan'daki ceza
evlerine sıçramakle kalmadı, Tür
kiye'deki tüm cezaevlerini de sardı. 

Zindan direnişçilerimiz , tutuklu 
bulundukları cezaevlerini devrimin 
okulları ve direnişin kaleleri haline 
getirdiler. Yargılanmak için çıkarıl 

dıkları sömürgeci mahkemelerde, 
siyasi savunmalarıyla yarg ılayan 

güç rolünü koynadılar. Sakine 
Cansız mahkemede, "Beni hiçbir 
güç ve mahkeme yargılayamaz, 

ancak PKK yargılayabilir" diyerek, 
sömürgeci yargı güçterini çılgına 

çeviriyordu. Siyasal yenilgiye 
mahkum olmaktan kurtulamayan 
sömürgecilik, savaş esiri yoldaşla
rımızın örgütlü gücünü parçalam ak 
ve diren iş l erini pasifleştirmek için 
onları TOrkiye alanlarındaki ayrı 

ayrı cezaevlerine sürgün etti. Sö
mürgeci mahkemeleri n tüm komp
lo, provokasyon ve karşı-devrimc i 

çabalarına rağmen , gidilen her 
cezaevi diren işin kalesine dönüş

türüldü. Bununla birlikte Türkiyeli 
devrimcilerdeortak direnişe çekile
rek , insanlık onuru daha güçlü 
şekilde savunulabildi. Evet. savaş 
esiri yoldaşlarımız bu deQerl i çaba
larıyle Kürt ve Türk halkının kar
deşlik duygularını hiçbir dönemde 
olmadıQı kadar geliştirerek , bunu 
maddi bir güce dönüştürdüler. Son 
direnişte görüldüQü gibi, Kürdistan , 
Türkiye ve yurtdışı alanları nda 

yaygın eylem birliklerine gidildi. 
Türkiye alanlarındaki birçok ce
zaevin in adı , PKK'li savaş esirle
rinin direnişiyle duyulabfld i. 

Selah•ttin Çelik: 
"Sömürgeci/erin tutsak ettiQi 

yaşamımm sona erece~i sehpada, 
ö/ümsüzleşen bir yaşamı kucakla
mak için seve seve kendimi son
suz/uga bırakaca~ım." 

Davut Utkun: 
"Sizlere sözümüz vardı. 'Aiev

lendireceğiz stinmeye yüz tutan 
ateşi ' diye. Işte! Alevler yükseliyor! 
Güçlendir onu! Oaragacına gider
ken, size karşı sorumluluğun bilin
cinde olarak kararlı yürüyüp sana 
layık olacagıma söz veriyorum! .. " 

M. Can Yüce: 
"Yoldaş/ar! PKK gibi komünist 

bir hareketin ve Kürdistan özgürlük 
kavgasının bir netari olmak, bu 
uğurda 6/mek benim için onurlarm 
büyü~üdür. Bu yolda onlarca ön
der yoldaşım, tarihte birer kilomet
re taşı dikti/er ... Bir halkın kurtulu
şu, özgür ve mutlu yaşam için 
büyük fedakarlık/ar, bireylerin 6/ü
mü kaçm1lmazdlf. Bu bizim yaşamı 
sevmedi~imiz, yaşama boş verdi
girniz aniamma gelmez. Yaşam 

Için ölüyoruz biz .. . " 
HaunÇepik: 
"Ölüme mahkum edilmiş ol

mam, benim PKK'ye ve Kürdistan 
devrimine olan inancımı kat kat 
pekiştlrmiştir. Bir kez daha dünya
ya gelme durumum olsa; yine PKK 
ve Kürdistan halki için çalişmak, 
hem de daha bilinçlice çalışmak, 
mücadele vermek en büyük ar
zum ofacaktlf." 

Tarihin sayfaları açılıp bakıldı
ğında, ' ölümü bu şekilde kahra
manca göğüsteyen çok az kişiliğin 
bulunduğu görülecektir. SaQiam 
ve soylu bir Inanç lle kararlılıga 

sahip olan savaş esiri yoldaşları
mızdan da bu kahramanlık bekle
nebilir. Bu gerçekliği , ancak yaşa
yabilenler kavrayabilir. Yoldaşla

rımızın bu sonuç alıcı pratiQi, onla
rın bağımsızlık davasına olan sağ
lam Inançlarından gelmektedir. 

"Karanlık aydmlı~a gebe oldu
nu gibi, tutsaklik da özgürlü~e 

gebedir. Tutsaklık koşullarmda bile 
olsa, tJzgür gelece~i görebilen 
insan, ona ulaşmak için üzerine 
düşeni yapmak zorundadlf. Bize 
göre en büyük mutluluk da, içerde 
ya da dışanda, insanlığın aydınlık 
yarınlara ulaşabilmesi için kişinin 
üzerine düşani gerektiDi gibi yeri-

yaşanmıştır . Bu nedenle, Ferhat 
KURTAY yoldaşın belirttiği gibi, 
cezaevlerindeki mücadele tarihi 
sınav niteliğindedir . Zindan koşul
larında testimlyete ve ihanete 
çarpmamak ve direniş çizgisiyle 
bütünleşrnek için devrimci k i şiliQin 

rolü belirleyicidir. Savaş esiri ihsan 
Gedik yoldaş bir mektubunda şun
ları söylüyor: 

"Onurun, yaşamın, dayanış

manın bedeli ağlf o/sa da daha 
güzeli, iyiyi yaratma ugraşmda 

insanlar; korkusuz, sömürüsüz, 
baskısız, yaşanır dünyayı yaratma 
kavgasında yi~it, y1/mayan, yaratıcı, 
kararlı olmak zorundadırlar. Hele 
bir de bin yıliann özlemi olan 
özgürlük rüzgarı sarmışsa yürek-

Savaş esiri yoldaşlarımız , zin 
danlarda Partimiz üzerinde aynan
mak istenen oyunları görmekte 
başarılı bir pratik sergiledikleri 
gibi, dışarıdan kendilerine yönelik 
oyunları da anında tahlil ederek, 
kesin tavır geliştirmektedirler . ö
zellikle provokasyon çizgilerine 

Açık ki, tüm bu gelişmelerin bir 
bedeli olmak zorundaydı . Bedelsiz, 
bırakalım bu gelişmelerin yaratıl

masını , her türlü insanlık onuru 

Bokt•n .... (ayakhıkiler): HUseyln Işık, Cevdet inak, Yılmaz Yıldırım, Bahri Tekdemlr, Mehdi Gökça, Şükrü Göklaş, ibrahim inak, 
Ahmet Çapan, Faysal Ounlayıcı , AU Kastalmış, Fahri Ye(jin, Metin Barut, iıhami Adıyaman, Mustafa Gökmen. Muhittin Oolaşır, ismall 
Sezgin, Basri Çelik, Fuat Oyal, M Umin Agçakaya, Abdulkerlm Kahraman. (Ortlld•kiler): Mehmet Yalçınkaya, Mahmut Dora, Meh· 
met Tören, Hasan Kartal, Ramazan Oora, lskan Açıkça, AU HUseyino(ilu, Sabri Işık, M. Ali Yılmaz, HUseyln Acar, A. Selam Apaydın . 

(ÖndMdlet) Cuma Karaçah, Muharrem Karabulut, Yılmaz Aynas, Yasin Bulut, Mahmut Barı k, Hacı Bayram Kızartıcı, Mehmet Kara
bulut. Mlhrall Yılmaz, Mustafa Sarıkaya, Ş ı ho Diril k, Salman Örge, ŞUkrU Blnlcl, Meclt AkgUn, Aıza Doğan , ZUbeylr Yalçın . SUieyman 
üner. (Ealdfehir Cezae•l) 

leri, ölüm ensende deli-dolu fırtına 
olsa da, kuru yaprak gibi savunma
malı seni sa~a sola. " 

Zindanlardaki yaşamın zorluğu 
yoldaşlarımlzı yıldırmadıQı gib.l, 
onları daha keskin direnişçifiğe 

ulaştırıyor . 

Seteri Yılmaz yoldaş koşulların 
zorluğuna yaklaşımını şu şekilde 

belirtiyor: 
"Zordur yaşam koşullan zor! 

Ama bizi do~uran zor Yaşam koşul
ları olmuştur. Yaşam koşullarının 

zor/uğu, sahip oldu~umuz inanç ve 
iradeden ötürü, hiçbir zaman bizi 
yıldırmamıştır, yıldıramayacaktır. 
Aksine, bizim azmimizi ve kinimizi 

hiçbir koşulda taviz vermemekte, 
Partiye ve Parti Önderliğineyönelik 
saldırılara karşı sessiz kalmamanın 
gereklerini yerine getirmektedir
ler. "PKK'ye evet, APO'ya hayır" 
sloganıyla ortaya çıkan provoka
törlerin, cezaevlerine bal'jladıkları 

umutlarını yerle bir ettiler. Olayı 

sadece BBC'den dinleyen Mustafa 
K•raau yoldaş, anında PKK'li savaş 
esirleri adına yazılı açıklama yapa
rak , provokasyonu mahkum edi
yordu. 

Mustat• Karasu yoldaş, ülke
deki tüm PKK'li tutsaklar adına 

dışarıya ulaştırdığı 

şunları belirtiyordu: 
açıklamada 

ayaklar a ltına alınacak; teslimiyet 
ve lhanetin bataklığından kurtutu
namayacaktı . Savaş esiri yoldaş

larımızın sloganı "Direnmek. yqa
maktır'' oldu. Bunun tüm gerekleri 
yerine getirildi . Bunun bir gereği de 
ölmekti. Tabii ki sağduyu sahibi her 
Insan, bu ugurda ölmenin ölmek 
değil, yaşamak oldugunu kavra
makta zorlanmayacaklır . insanlık 
onuru ve özgürce bir yaşam için 
dlrenilmiştir, gerektiğinde ölümle
re koşularak kucaklaşılmıştır . 

Savaş esiri yoldaşlarımızın di
renişi onurumuzdur ... 
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