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1988 KAN KIRMIZI YAZ MEVSİMİ  

 

1980 tarihi İran’ın modern tarihindeki en kanlı ve en karanlık bir tarihti. Fotoğrafta elini 

öptüren Ayetullah Humeyni görünüyor. Alt kısımda en sağdaki balıkçı yaka beyaz kazak giyen 

gözlüklü Seyyid Esedullah Laciverdi 1981’den 1985 yılına kadar müdürlük yaptığı cezaevinde 

“Evin Kasabı” lakabını almıştı. Muhammed Sahimi’nin TÜRKÇE İLK DEFA 

YAYIMLANACAK olan, korkunç katliamların, cinayetlerin, acıklı hikayelerin yer aldığı 

bilgileri paylaşacağız. Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarındaki İstiklal Mahkemelerinin 

benzer fonksiyonu gören İran devriminin sürekli saklanmaya çalışılan tarihi gerçekleri ve 

bilgileri okuyunca çok şaşıracaksınız. 

1980’ler özellikle 1980 ile 1988 arasındaki dönem modern Ġran tarihinin en karanlık ve en 

kanlı dönemidir. 1980 yılında ülke 1979 devrim kaosundan halen etkilenmekteydi. ġah 

Muhammed Rıza Pehveli devrilmiĢ ancak geçici hükümetin baĢbakanı Mehdi Bazergan da 

daha fazla kalamamıĢtı. Ġslamcı solcu öğrencileri Tahran’daki Amerikan elçiliğini istila 

ettikten sonraki gün 5 Kasım 1979 tarihinde istifa ettiler.  

O zamanlar ortaya çıkmakta olan gerici sağcılar farklı düĢüncedeki kesimleri sıkıĢtırmaya 

istekliydi. Onların yardımıyla siyasi özgürlük sadece devrim yılında sonuna yaklaĢtı. Daha 

fazla ve daha fazla yasaklamalar uygulamaya geçtikçe aynı zamanda dahili kavga da dramatik 

bir Ģekilde artmaya baĢladı. Her zaman olduğu gibi üniversiteler muhalef merkezleri idi. 

Özellikle laik solcu öğrenciler kampüslerde güçlüydüler ve oldukça iyi teĢkilatlanmıĢlardı. 

Gerici sağcılar Ġslamcı solcuları bir baskının gerekliliği konusunda ikna etmeyi baĢardı. 

Muhaliflerin bastırılması ve laik solcuların üniversitelerden temizlenmesi için siyasi yapı bir 

“kültür devrimi” gerekliliğine dair konuĢmaya baĢladı. Bunu formüle etmek için de Cuma 

namazından sonra 18 Nisan 1980 tarihinde Ayetullah Ruhullah Humeyni konuĢmasında 

üniversitelere sert bir Ģekilde saldırdı.  

KonuĢmasında Ģunu söyledi: Bizler ekonomik ambargodan veyahut askeri müdaheleden 

(rehine krizi nedeniyle o zaman bundan korkuluyordu) korkmuyoruz. Bizim korktuğumuz Ģey 

Batılı üniversiteler ve gençliğimizin Batı’nın veya Doğu’nun çıkarları yönünde eğitilmesidir.” 

Birçokları 18 Nisan, 1980 tarihli Ayetullah Humeyni’nin konuĢmasını üniversitelere 

saldırının bir iĢareti olarak yorumladı. O günün gecesinde ülkelerindeki sivil savaĢta solcu 

güçlere karĢı savaĢmakta olan Lübnanlı Falanjist güçlerden sonra kendilerini Falanjist olarak 

adlandırılan sağcı paramiliter güçler Tahran Öğretmen Eğitim Kolejini kuĢatmaya çalıĢtı. 

Ġngiliz muhabirine göre kampüs sanki bir savaĢ bölgesine döndü ve habere göre bir öğrenci 

linç edildi.  

Ülkedeki diğer kampüsler de bundan daha iyi sayılmazdı. Diğer iki gün boyunca Ahvaz, 

Ġsfahan, MeĢhed ve ġiraz’daki üniversitelerde solcu öğrencilerin ofisleri alt üst edildi, 
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yüzlercesi yaralandı ve en az 20 kiĢi öldürüldü. ġiddet özellikle her daim siyasi muhalefetin 

yuvası olan Tahran Üniversitesi olmak üzere Tahran’daki birkaç kampüse daha sıçradı.  

12 Haziran 1980 tarihinde tüm üniversiteler kapatıldı ve iki yıl sonrasına kadar açılmadı. 

Resmi olarak hedef absürd bir mefhum olan üniversitelerin ĠslamileĢtirilmesi idi. Örneğin fen 

ve tıp bilimlerini veyahut mühendisliği nasıl ĠslamileĢtirecektiniz? Bu aslında zulüm ve 

baskıyı yapmak için gerçekten sadece iĢin kılıfından ibaretti.  

İRAN-IRAK SAVAŞI VE HMÖ’NÜN TASFİYESİ 

Ülke kargaĢa içinde bulunurken Saddam Hüseyin Ġran’ı iĢgal etmek istedi. Kendisi Irak ile 

ġah arasında sınır anlaĢmazlığını çözmek için 1975 yılında imzalanan Cezayir AnlaĢmasından 

hiçbir zaman mutlu olmamıĢtı. Dahası ġii din adamlarının önderliğinde hemen kapısındaki bir 

devrim tehdidi ve hele de Irak nüfusunda azımsanmayacak kadar ġiilerin mevcudiyeti söz 

konusu iken. Ayetullah Humeyni ve müritlerinin Saddam Hüseyin’i lanetleyen sert bir söylev 

kullanmaları da cabası! 

Hüseyin büyük bir yanlıĢ hesap yaptı: kendisi Ġran düzenli 

ordusunun dağınık ve moralinin çökük olduğunu, Ġran Devrim 

Muhafızları Tugaylarının halen iĢin baĢında olduğunu, böylece 

kolaylıkla Ġran’ı istila edip buradan büyük parçaları 

kaplayacağını düĢündü. Hüseyin’in düĢüncesine göre bu 

Ġmparatorluk ordusunun kalıntılarınca bir askeri darbeyi 

kıĢkırtacak ve din adamları liderliğinden kurtulacaktı.  

Bu nedenle bazı hudud çatıĢmalarından sonra Irak ordusu 22 

Eylül 1980 tarihinde Ġran’ı iĢgal etti ve yaklaĢık sekiz yıl 

sürecek olan bir savaĢ da baĢlamıĢ oldu. “Bu savaĢ Allah’tan 

bir hediyedir.” Dedi Ayetullah Humeyni. Kendi 

perspektifinden öyleydi de. Öte yandan savaĢ tüm 

kargaĢalardan yorulan bir milleti birleĢtirerek vatanı savunma etrafında toparlanmak için 

vatansever bir sebep oldu. Ayrıca savaĢ aĢırı sağcı tutucu kesimlere mükemmel bir bahane 

verdi. Onlar böylece milli güvenlik ve Ġran’ın toprak bütünlüğüne tehdidine karĢı bunu 

muhalefeti daha fazla kan gölüyle bastırmak için kullandı.  

Aynı esnada en güçlü muhalif grup olan Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) sürekli olarak 

siyasi arenayı alt üst ediyordu. Bu sadece onların hatası değildi. Sağcı kanat, hatta bir takım 

Ġslamcı solcu unsurlar HMÖ’ye karĢı olup dilin git gide sertleĢmesinde ve iki taraf arasında 

çatıĢmanın artmasında önemli rol oynadı.  

HMÖ üst düzey liderlerinden birisi olan Muhammet Rıza Saadeti (ġah zamanında 1978-78 

arası hapsedilmiĢti) yine rejim tarafından Sovyetleri Birliği ajanı olmak suçlamasıyla 

tutuklandı. Bu suçlama gerçek değildi. Fanatik sağcılar daha fazla mühimmat ve propaganda 

ile baskılarını artırdılar. ġubat 1970 ila Haziran 1981 arasında 72 tanesi öldürüldü.  

HMÖ’nün amacı ne pahasına olursa olsun mümkün olan en erken vakitte gücü kazanmaktı. 

Mesud Recavi ile Musa Heybani adlı HMÖ liderleri dahası Humeyni’ye kendilerinin 

hükümeti yönetmede en iyi yetiĢmiĢ olduklarını düĢünerek hükümeti kendilerini teslim 

etmesini bile önerdiler. Humeyni öneriyi reddetti. Aslında devrimin zaferinden önce iken ve 

halen Paris’te iken Humeyni, Mehdi Bazergan, Ayetullah Seyyid Mahmut Taleğani de dahil 
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diğerleriyle bir mutabakata varmıĢtı. Taleğani 1979 yılı 9 Eylül’ünde ölen rağbet gören bir ġii 

din adamıydı. Bu mutabakata göre HMÖ’ye üst düzey hükümet makamları verilmemeliydi. 

Racavi de ġubat 1980 tarihli ilk cumhurbaĢkanlığı seçimlerine adaylığı uygun görülmemiĢti.  

1981 baĢlangıcında Ġslam Cumhuriyetinin ilk cumhurbaĢkanı olarak ġubat 1980’de seçilen ve 

devrim boyunca Humeyni’nin yakın bir yardımcısı olan Ebul Hasan Beni Sadr da Ayetullah 

ve etrafındaki din adamı yardımcıları ile fikir ayrılığına düĢmüĢtü. HMÖ onu 

desteklemekteydi. 10 Haziran 1981 tarihinde Ayetullah, Beni Sadr’ı silahlı kuvvetler 

komutanlığından aldı. (Ġran Anayasası’na göre Ayetullah baĢkomutandı, ancak yetkisini Beni 

Sadr’da devretmiĢti). 19 Haziran tarihinde HMÖ sert bir demeç yayımlayarak Ayetullah 

Humeyni’yi her tür isimle isimlendirdi ve hükümete karĢı silahlı mücadele baĢlattığını 

duyurdu. Daha birkaç hafta öncesine kadar HMÖ aynı Ayetullah’ı “Baba”, “Lider” vs gibi 

isimlendirmekteydi. Diğer iki gün boyunca HMÖ ve hükümet her birisine karĢı büyük 

gösteriler düzenledi.  

 

21 Haziran 1981 tarihinde meclis Beni Sadr’ı suçladı ve azledildi. Bu noktada kendisi zaten 

çoktan kaçarak batı Ġran’da saklandı.  Ġran Devrim Muhafızları içlerinde Hüseyin Navab, 

RaĢid Sadrulhafizi ve bir avukat olan Manuçer Mesudi olmak üzere onun yakın yardımcılarını 

infaz etti. Sözcüsü olan Ġnkılâb-ı Ġslami de kapatıldı. (Bu dergi halen sürgünde Fransa’da 

çıkartılmaktadır.) 21 ve 22 Haziran tarihlerinde diğer düzinelercesi öldürüldü. Ġçlerinde en az 

12 tane geçn kız da olmak üzere öldürenlerin kimliği mahkeme tarafından bile bilinmiyordu. 

Devrim mahkemesi savcısı olan Ayetullah Muhammed Muhammedi Geylani açıklamasında 

kendisinin emirlerine göre infaz edilen genç insanların kimliğini umursamadığını söyledi! 

(Tıpkı Ġstiklal Mahkemelerinde kendi eliyle astığı insanların sayısını unutan, ismini ve 

kimliğini zaten bilinmeyen Kel Ali namlı Ġslam ve vatan düĢmanı insanların yaptığı gibi…) 

Solcu bir Ģair olan Sait Sultanpur adlı Ģahıs da evlilik günü tutuklandı ve sonrasında infaz 

edildi.  

28 Haziran 1981 tarihinde Ayetullah Ali Hamaney, Ali Ekber HaĢimi Rafsancani, Ayetullah 

Abdulkerim Musavi Erdebili gibi ġii din adamlarının kurduğu Ġslam Cumhuriyet Partisi genel 

merkezinde büyük bir patlama oldu. Yargının baĢı olan Ayetullah Seyyid Muhammed BeheĢti 

de dahil, diğer önde gelen üst düzey devlet yetkilileri ve siyasi Ģahsiyetlerden oluĢan tahmini 

olarak yaklaĢık 120 kiĢi öldü. HMÖ BeheĢti’yi baĢ düĢman olarak görmekteydi.  
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Hükümet resmi olarak kayıpların sayısını 72 olarak duyurdu.  Bu klasik ġii mantığıyla 

paralellik taĢıyordu, hükümet olayları ajite etmek için sayıyı kasıtlı olarak 72 diye uydurarak 

bunun tarihi Kerbela hadisesine benzetmeye çalıĢtı.  

HMÖ’nün olayın arkasında olduğuna inanıldı. Öte yandan HMÖ Ayetullah’lar da dahil önde 

gelen siyasi Ģahsiyetlere suikast düzenlemeye baĢladı. Benisadr’dan sonra baĢkan seçilen 

Muhammed Ali Recai ve baĢbakan Muhammed Cevad Behonar 30 Ağustos 1981 tarihinde 

öldürüldü. Misilleme olarak hükümet HMÖ üyelerini ve destekçilerini tutuklayarak öldürdü. 

Öyle ki içlerinde çok gençler bazen çocuklar olmasına rağmen merhamet gösterilmedi. 

Yazarın bildiği bu en genç kurbanlardan bir tanesi 12 yaĢında olduğu söylenilen Fatma 

Misbah adlı bir kız çocuğuydu. Dahası Ayetullah Muhammed Geylani kendi iki söz 

çocuğunun infazı emrini verdi.  

Üst düzey HMÖ lideri Muhammed Rıza Saadati 27 Temmuz 1981 tarihinde infaz edildi. 

Ölümünden önce HMÖ’nün silahlı mücadelesini sona erdirmeye yardımcı olması karĢılığında 

serbest bırakılmasını istedi; ancak fanatik bağnazlar umursamadı. Çünkü onlar kan ve intikam 

istiyordu. Diğer gün Benisadr ile Racavi Ġran’dan kaçtı.  

1982 ġubat ayında HMÖ’ün Ġran’daki güçlerinin komutanı olan Musa Haybani ve hamile eĢi 

Azar Rızai (kardeĢleri Ahmet, Rıza ve Mehdi ġah döneminde öldürülmüĢtü), EĢref Rabii, 

Racavi’nin eĢi ve diğer 18 HMÖ üyesi devrim muhafızlarınca silahlı çatıĢmada öldürüldü. Üç 

tanesi kaçmaya çalıĢtı ancak Peugeot tipi araç bir RPG füzesi ile hedef alındı. 1 yaĢındaki 

Racavi’nin çocuğu yalnız kurtuldu.  

HMÖ’ye suikastlar hamlesi birçok HMÖ üyesi veya sempatizanı olan gencin acımasızca 

katledilmesiyle devam etti. Irak savaĢını kullanan fanatik sağcı kanat diğer siyasi grupları da 

bu vesileyle tasfiye etmeye baĢladı. Stalinci-Maocu Paykar grubu, Rah-i Kargar ve Halkın 

Fedaileri Gerilla grubunu ortadan kaldırmaya baĢladı. Öyle ki hükümeti desteklemesine 

rağmen Tudeh Partisi mensupları ve üyeleri de tasfiye edilmeye baĢlandı. Çoğu veya çok genç 

olan binlerce insan hızlıca ortadan kaldırıldı.  

HUMEYNİ DEVRİMİNİN MASUM BİNLERCE KURBANI 

Humeyni’nin devrime destek veren kendisi düĢüncesindeki tüm ekipleri tasfiye etmesi 

gecikmeden yürürlüğe konuldu. Ġdeolojik olarak Komünist solcu bir çizgide olan Halkın 

Mücahitler Örgütü gibi silahlı hareketi de benimseyen örgütleri tasfiye ederken yeni ġii rejim 

bir nebze de olsa meĢruiyetini Ġslami anlamda referans gösterebiliyordu. Ancak iĢ git gide 

çığırından çıkmaya baĢladı. Yeni Ġslam Cumhuriyetini sağlamlaĢtırmak için eleĢtiri yapan, 

tehdit olarak görülen ve dahi muhtemel düĢman olacağı varsayılarak dahi içinde 14 yaĢında 

masum çocuklar bile acımasızca öldürüldü. 

Yazarın öldüren kardeĢinin gömüldüğü kabrin etrafında aynı tarihte 

öldürülen ve yaĢları 14 ila 28 arasında olan çok sayıda insanın da 

mezarı bulunuyor.  KardeĢinin hemen yanıbaĢındaki kabirde ise 28 

yaĢında öldürülen bir genç doktor bulunuyor. Tek suçu ise 

gösterilerde yaralanan protestocuları tedavi etmesiydi. Yazarın bir 

kuzeni de aynı Ģeyi yaĢadı. Benzeri suçla öldürüldü. KardeĢi ve bir 

diğer kuzeni devrim boyunca zaten çoktan öldürülmüĢtü.  
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Bir diğer kurban da Ali Gülzade Ğafuri adlı daha gençken Kur’an-ı Kerim öğrenen ve öğreten 

bir Ģahıstı. Cuma günü akĢamları haftalık olarak bir araya gelir yaklaĢık 50 kiĢinin katılımıyla 

tefsir dersleri yaparlardı. Kendisi devrimi destekledi ve devrim sonrası ilk mecliste 

milletvekili oldu. Kızı ve damacı idam ediltikten sonra meclisten istifa etti ve inzivaya çekildi. 

Toplumda neredeyse görülmez oldu.  

Devrimin yapıldığı Ġran’da devrimde çok önemli roller ifa eden Ģahıslar da dahil kimse 

hayatından emin değildi. Bunlardan önemli bir örnek de Ġran Ġslam Devrim Muhafızlarının ilk 

din adamı komutanı olan Ayetullah Hasan Lahuti idi. Rafsancani’nin kızlarıyla evli olan iki 

çocuğu vardı. Lahuti sözde HMÖ üyesi olmak suçlamasıyla meĢum Evin Cezaevindeki bir 

diğer çocuğunu görmek için gitmiĢti. Haberlere göre din adamları ile ilgili çok ciddi eleĢtirici 

olması hasebiyle Lahuti cezaevinde iken öldürüldü.  

SAVAŞ VE İRAN’IN YAYILMACI EMELLERİ 

Bu sırada Irak ile savaĢ tüm hızıyla devam ediyordu. Haziran 1982 yılında Ġran güçleri 

neredeyse Ġran’ın iĢgal edilen tüm bölgelerinden Irak güçlerini geri çekilmeye zorlamıĢtı. 

Ġran’ın Arap Körfezindeki en stratejik deniz limanı olan HürremĢehir kurtarılınca tüm Ġran’da 

kutlamalar yapıldı. O zaman savaĢ bitirilmeliydi. Saddam bir ateĢkesi kabul etmeye hazırdı.  

Ancak yazarın Ayetullah Humeyni ile bir toplantıda bulunan 

Ġran’daki kolej arkadaĢlarından bir tanesi Ģunu söyledi. 

Hamaney baĢlangıcında savaĢın sona ermesinden yanaydı. 

Ancak Ġran Devrim Muhafızları komutanları ve hükümet 

yetkilileri savaĢa dair ne yapacaklarını tartıĢtı.  

Devrim muhafızlarındaki ideologlar Humeyni’yi rahatlıkla 

Irak’ı istila edebilecekleri ve ġii kısmını kurtarabilecekleri 

yönünde ikna etti. Onlar bu hedefi baĢarmanın uzun bir süre almayabileceğini söylediler 

Humeyni’ye. O zaman cumhurbaĢkanı olan Ali Hamaney de görünen o ki savaĢın devam 

etmesine karĢıydı.  

Ayetullah Humeyni ĠĠDM komutanlarına hayır dua etti ancak bu da savaĢ sona ermeden 

devam edecek altı yıldı. SavaĢ sadece hükümet, kaynakları ve nüfus tamamen harcandıktan 

sonra bitti. Zamanın baĢbakanı Mir Hüseyin Musavi silahlı kuvvetlerin baĢkomutanı olan 

Rafsancani’yi hükümetinin artık daha fazla savaĢ gayretlerini devam ettiremeyeceği 

hususunda bilgilendirdi.  

Hükümetin kendi istatistikleri Irak ile savaĢ boyunca 273.000 askerin 

öldüğüne, çoğu uzun süreli yaralar olmak üzere bir diğer 700.000 askerin de 

yaralandığına iĢaret ediyor.  Ölenlerin arasındaki 30.000 asker 

HürremĢehri’nin kurtuluĢu zamanı da dahil ölürken, diğerleri de devam eden 

yıllarda ölü. Ġlaveten savaĢta ölen askerlerin % 88’i eğer Ġran 1982 

Haziran’ınında savaĢı sonlandırmıĢ olsaydı ölmeyeceklerdi.  

Siyasi aktivistilerin öldürüldüğü sırada genç askerler de aynı zamanda savaĢta ölüyorlardı. 

Siyasi özgürlük ve basın özgürlüğünün her ikisi de yoktu. 

Bu esnada iki hadise meydana gelmekteydi:  
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Ġlkinde geçtiğimiz aylarda aĢırı muhafazakarların yaptıklarının benzeri olan televizyonda 

verilen itiraflardı. Tudeh Partisi genel sekreteri Nureddin Kinori’den basit bir HMÖ destekçisi 

Meryem ġirdel’e kadar çok geniĢ bir halk kitlesi kameralar önünde “itiraf etmeleri” için geçit 

töreni yapılırcasına geçirildiler. ġirdel kendisinin bir HMÖ üyesi ile cinsel iliĢkiye girdiğini 

söylemeye zorlandı ki bu tamamen sahte bir itiraftı.  

Ġkinci husus ise, tavvab sazi denilen mahkumların iĢledikleri günaha tevbe etmeye zorlamaktı! 

Bunlardan bazıları tevbe ederek hayatını kurtardı, bazıları ise öyleymiĢ gibi yaptı. (ġiilik’teki 

Takiyye inancı zaten bunu kolaylaĢtırıyor.) Çoğunluğu piĢman olduklarını reddetti. ġu an 

Ġran’daki fanatik muhafazakarların sözcülüğünü yapan Kayhan gazetesi genel yayın 

yönetmeni olan Hüseyin ġeriatmedari ile 1988’den 1998’e kadar çok sayıda muhalifi ve 

entelektüeli öldürmekten sorumlu meĢum çete lideri olan Said Ġmami’nin her ikisi de böylesi 

tevbe edenlerdendi.  

KAN GÖLÜNE HAYIR DİYEN AYETULLAH: MUNTAZİRİ 

Bu karanlık süre boyunca neredeyse tüm hükümet, yargı ve 

askeri yetkililer ya bu kanlı baskınları destekledi veyahut 

sessiz kaldı. Eylem planında cesur bir Ģekilde bu kan 

gölüne karĢı çıkan en önemli Ģahıs Ayetullah el Uzma 

Hüseyin Ali Muntazir idi. O zaman kendisi dini lider 

Ayetullah Humeyni’nin yardımcısı olup bu idamları 

engellemek, mahkumların durumlarını düzeltmek için 

elinden gelenin en iyisini yaptı. Sıklıkla cezaevlerini 

ziyaret edip ıslahatlar için emirler verdi. Yine kendisi Hüccetülislam Ensari Necefabadi gibi 

temsilcilerini de cezaevlerine göndererek kendisine rapor etmelerini sağladı.   

Ayetullah el Uzma Muntaziri’nin eline geçen raporlar 

korkunçtu. Bunun üzerine kendisi hocası ve mürĢidi olan 

Ayetullah Humeyni’ye cezaevindeki Ģartları protesto eden 

bir mektup kaleme aldı. Ekim 1986 tarihli hatıratında yer 

verdiği mektupta Ģunları yazdı.  

“Biliyor musunuz acaba,  

İslam Cumhuriyeti’ndeki cezaevlerinde yaşanan yüzkarası 

suçların Şah rejimi döneminde bile yaşanmadığını?  

Birçok insanın işkence nedeniyle öldüğünü?  

Şiraz (güney İran) cezaevinde oruçlu olan ve iftarını açtıktan sonra çok basit bir suçtan 

dolayı genç bir kadının idam edildiğini?  

Bazı genç kızlara zorla sahip olunduğunu (tecavüz edildiğini)?  

Genç kadınların soruşturultuğu esnada iğrenç hakaret (küfür) yapıldığını?  

İşkence nedeniyle birçok mahkumun kör veya sağır olduğunu, kimsenin onlara yardımcı 

olmadığını (tedavi etmediğini)?  
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Birçok cezaevinde mahkumların dua etmelerinin (namaz kılmalarının) bile engellendiğini?  

Bazı cezaevlerinde mahkumları aylarca gün ışığı görmediğini?  

Bir mahkuma hücre cezası verilmesine rağmen halen düzenli olarak dövüldüğünü? 

Eminim eğer bu mektup hakkında diğerleriyle konuĢursanız size bunların yalan olduklarını ve 

Ayetullah el Uzma Muntaziri’nin saf olduğunu söyleyeceklerdir.  

Ayetullah el Uzma Hüseyin Muntaziri’nin 1986 yılında Ayetullah Humeyni’ye yazdığı 

hususlar ile YeĢil Hareket ve reformcu kanat liderlerinden Mehdi Kerrubi’nin Ġran 

cezaevlerinde yaĢananlara dair yaptıkları suçlamalar arasındaki ĢaĢırtıcı benzerliğe dikkat 

ediniz!  

MEŞHUR EVİN CEZAEVİ VE BİNLERCESİNİN KATİL KASABI 

Mahkumların öldürülmesi ve korkunç muamelelere tabi 

tutulmasında birçok zanlı vardı. Ancak bunların içinde en 

göze çarpanı ġah hükümeti zamanında birkaç kez tutuklanan 

Seyyid Esedullah Laciverdi idi. 1979 devriminden sonra 

kendisi Tahran savcısı olarak atandı. 1981 Haziranında HMÖ 

Evin cezaevi müdürü Muhammed KeĢhuiyi öldürdüğünde 

Laciverdi müdür olarak atandı. Öyle ki kendisi ailesini bile 

Evin’e taĢıdı.  

Laciverdi’nin baĢlıca iddialarından bir tanesi kendisinin çok iyi bir tevbe ettiricisi olduğu idi. 

Evin Cezaevindeki “misafirlerinin” % 95’inin tevbe ettiği palavrasını atıyor nihayetinde 

bunların “itiraf” ve Ġslam cumhuriyetini “övdükleri” teyip kayıtlarını veriyordu. Oysa 

gerçekte o tam bir caniydi, muhtemel ki zihnen hastalıklı bir adamdı ve yerinde bir Ģekilde 

“Evin Kasabı” olarak bilinmekteydi. Kendisi 1988 yılındakiler de dahil binlerce insanın 

öldürülmesinden sorumluydu.  

1988 yılında Ġran tamamen tükenmiĢti ve artık savaĢa daha fazla devam edemeyecekti. 20 

Temmuz 1987 yılında BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi çoktan 598 sayılı kararı 

geçirmiĢ, Ġran ile Irak’a düĢmanlığı durdurmaları çağrısında bulunmuĢtu. Ancak Ayetullah 

Humeyni’nin bu kararı kabul etmesi bir yıl daha aldı ve kendi deyimiyle “zehir içmek” olan 

ateĢkesi kabul etti.  

AteĢkesten hemen sonra HMÖ güçleri Irak’tan Ġran’a kaĢrı 

Ameliyat-ı Faruk-i Cavidan (Baki Nur Operasyonu) adlı bir 

saldırı baĢlattı. Ancak ĠĠDM tarafından Ameliyat-ı  Mersad 

(Tuzak Operasyonu) olarak anıldı. HMÖ kolayca yenildi ve 

çok ciddi kayıplar verdi. HMÖ’ye göre en az 1700 farklı 

kaynaklara göre daha fazla insan öldü.  

Belgeler ateĢkes imzalanmadan ve HMÖ saldırıları 

baĢlamadan önce Ġran’ın hepsi olmasa bile çoğu siyasi 

tutukluyu zaten ortadan kaldırmayı düĢündüğünü ortaya 

koymaktadır. Ayetullah Humeyni HMÖ tutuklularının ve 

laik solcuların infazı iĢine bakacak ve gizlice bunları öldürecek gizli bir komisyon kurulması 
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emrini vermiĢti. Halkın Mücahitleri Örgütü mensupları muharipler (Allah’a karĢı savaĢanlar) 

olarak sınıflandırılırken laik solcular mürted olarak sınıflandırılmıĢtı.  

Ġlk olarak, HMÖ mahkumları Evin ve Gohar DeĢt 

cezaevlerinde sorguya çekiliyordu. Burada enteresan ve 

traji-komik tuzak sorularla neredeyse tamamı zaten 

akıbetleri ölüm olan sona gönderildi. Binlerce siyasi tutuklu 

1988 yazında idam edildi. Çoğunluğu HMÖ üyesi olan bu 

kurbanlar arasında yine az sayılmayacak sayıda diğer grup 

mensupları da bulunmaktaydı. Bunların çoğu Tahran’ın 

batısında ye ralan Havaran mezarlığındaki toplu mezarlara 

gömüldü. Son olarak hükümet bu mezarlığı bir parka 

çevirerek cinayetin tüm izlerini açıkça silme teĢebbüsünde bulundu.  

Ġdam edilen kiĢilerin tam sayısı halen bilinmiyor. Ayetullah el Uzma Hüseyin Muntaziri 

kurbanların sayısının 3800 kadar olduğunu ifade etti. Diğerleri ise 4500 kiĢiyi biraz geçen bir 

liste sundu. Ancak tahminler bu sayının 12.000 kadar olduğu yönünde. Tüm idam edilenler 

hapis cezası alanlardı ve çoğu gerçekte ceza sürelerini doldurmuĢtu. Yine bunların arasında 

çok sayıda lise ve hatta ortaokul öğrenci dahi bulunmaktaydı. Bunların neredeyse tamamına 

yakını ciddi bir suç iĢlememiĢti. Eğer böyle olsaydı tutuklandıklarından hemen sonra zaten 

idam edilmeleri gerekirdi. YaklaĢık olarak öldürülenlerin % 10’u kadınlardan oluĢmaktaydı.  

Ġdamlar insanlığa karĢı suç niteliği taĢımaktadır. Bu suçu 

iĢleyenler Uluslararası Ceza Mahkemesinde 

yargılanmalıdır. Bunlardan bazıları Hüccetislamlardan 

Cafer Neyyari, Ġbrahim Reisi ve Mustafa Purmuhammedi 

gibi Ģahıslar olup halen siyasi sistemde son derece önemli 

makamlarda bulunmaktadırlar.  

Ayetullah el Uzma Hüseyin Muntaziri toplu katliamları sert 

bir Ģekilde protesto ederek istifa etmiĢti. Akabinde de çok 

sert bir Ģekilde sağcı fanatiklerin saldırısına maruz kaldı. Ancak bu saldırılara hiçbir zaman 

boyun eğmedi ki bu nedenle yoğun Ģekilde halk tarafından saygı gördü. Mehdi Bazergan ve 

Özgürlük Hareketindeki arkadaĢları da katliamları protesto ettiler, tutuklandılar ve sonrasında 

serbest bırakıldılar.  

Katliamların neden yapıldığı ise bilinmiyor. Devletin muhtelif 

yetkilileri özellikle Ahmedinecat’ın Kültür ve Ġslami ĠrĢad Bakanı 

olan eski Ġran Devrim Muhafızları komutanı Hüseyin Safer Harandi 

bunun Irak’tan HMÖ saldırılarına karĢı bir misilleme olarak 

yapıldığını söylemiĢti.  

Ancak daha öncesinde de iĢaret edildiği gibi katliamların daha 

ateĢkes yapılmadan dahi çok öncesinde hazırlandığına dair delil var. 

Örneğin 1970’lerde Tahran Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 

bir öğrenci olan AnuĢirvan Lütfi (yazar da o zaman öğrenciydi) bir 

Halkın Fedayileri mensubuydu. HMÖ saldırılarından ve ateĢkesten 

iki ay öncesinde Mayıs 1988’te infaz edilmiĢti. Eğer HMÖ saldırıları 

sebep ise neden mesela bu saldırılara karĢı çıkan Lütfi gibi solcu mahkumlar da 

öldürülmüĢtü?  
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Lütfi’ye ilaveten yazar aynı gün aynı bölümden en az üç kiĢinin daha öldürüldüğünü 

bilmektedir. Bunlardan biri çocukluk arkadaĢıydı. Diğer ikisi ise yakın bir okul arkadıĢının iki 

kardeĢiydi. Yazarın arkadaĢlarından birinin kardeĢi 1982 yılında Irakla savaĢın durdurulup 

durdurulmayacağının tartıĢıldığı Ayetullah Humeyni ve Ġran Devrim Muhafızları 

komutanlarının bulunduğu bir toplantıya katılmıĢtı. KardeĢi idam edildikten sonra hükümette 

çalıĢmayı bıraktı. Diğeri ise mahkumiyetinin üstünde sekiz yıl hapis geçirildi, bırakılacakken 

idam edildi. Ailesi Ġran Ġslam Cumhuriyeti devrilinciye kadar mezartaĢını kabrine koymamaya 

yemin etti.  

1988 yılındaki hadiselerden sonra Laciverdi emekli oldu ve Tahran’da ticaret iĢine geri 

döndü. Yazarın ailesinin yaĢadığı mahallede yaĢıyor ve her sabah emekliliğinden sonraki 

yıllarda evin önünden geçip gidiyordu. Yıllarca kardeĢimin kaybından dolayı hiçbir zaman 

iyileĢmeyen annem her saba evimizin ilk katındaki mutfak penceresinden dıĢarıya bakar ve 

Laciverdi’nin geçmesini beklerdi. O geçtiği an Kur’an-ı Kerim’den ayetler okur ve Ģu duayı 

yapardı: “Ey Rabbim! Eğer benim oğlumun katlinde herhangi bir parmağı varsa onu en uygun 

Ģekilde cezalandır!”  

22 Ağustos 1988 tarihinde Laciverdi büyük ihtimalla Halkın Mücahitleri Örgütünün Ġran’daki 

kalıntılarınca suikastla öldürüldü. (Yazar Ģahsen zanlıların HMÖ üyesi olduklarından 

Ģüphelidir.) Suikast yazarın üç yıl hastalık çeken babasının ölümünden bir yıl sonra 

gerçekleĢti. Doktoruna göre hastalığının en büyük sebebi kardeĢimi kaybetmenin getirdiği 

stres ve sıkıntıydı. Yani babam Laciverdi’nin ölümünü duyacak kadar çok yaĢamadı. Ancak 

annesi ölümünü duyacak kadar uzun yaĢadı ve Ģunu söyledi: “Hiçbir zaman çocuklarımdan 

daha fazla yaĢamak istemedim. Ancak Ali’m gittikten sonra sadece bir isteğim vardı. Ali’den 

sonra 30 yıl daha yaĢamak ve öldüğümde Ali’nin mezarında rahat olmasını temin etmek.” ġii 

inanıĢına göre bir mezar otuz yıl sonra açılabilir ve yeni bir kiĢi yanına konabilir. Annesi Ģunu 

ekledi: “Eğer bu olursa biliyorum ki ben Ali’nin yanında ilelebet rahat edeceğim.”  

 

Kendisi bu dileğine kavuĢtu. Aralık 2006 yılında oğlu idam edildikten 25 yıl sonra vefat etti. 

Oğlu öldürüldükten sonra hiçbir zaman gerçekte yaĢadığı söylenemez.  
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