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ARTIK ADlM ATlLMA LI· 
i 

Türkiye'deki askeri faşist cuntaj 
kanlı iktidarının bir yılını doldu 
ruyor. Bu bir yıllık süre içinde. -:-ı 
"demokrasiye dönülecegi ••• " yolun- 1 

daki bütün yalan Ye demagojilere 
ragiDen,cuntanın,attıgı her adımla 

faşizmi biraz daha oturtmaya çalı~ 
tıgı artık gelişmelerle uzaktan ya 
kından ilgisi olmayanlar tarafın -
dan bile görülür bir duruma geldi. 
Demokrasiye dönüş takviminin ilk a 
dımı olarak yutturmaya çalıştıgı 

"Kurucu Meclis" olayından sonra da 
ortaya çıktı ki,yutturma niyetiyle 
oluşturabilecegi birazcık "bagım.:

sız" görünümlü kuruluşlara bile 
cuntanın tahamülü yok. 

Öteki sorunlara gelince,onlar za 
ten açıktan açıga büyük tekelci g~ 
rupların ve uluslararası emperya=
list örgütlerin çıkarları dogrultu 
sunda çözümlenıneye çalışılıyor. B~l 
durumu,cunta gizlerneye bile gerek 
duymuyor.İzlenen ekonomi politika 
bunun açık örneği.Başından beri , 
c un ta 24 Ocak kararlarının uygula-· 
nacagını söyledi.Bugün de kesinlik 
le uygulanan ekonomi- politikadan_, 
dönülmeyecegi ısrarla belirtiliyor 
Faşist terör,bütün vahşiligi ve az 
gınlıgıyla sürüyor.Devletin faşist 
leştirilmesi dogrultusunda y yargi 
ve yürütme alanında,egitimde,atı -
lan adımlar ortada. 

Öz ve açıkça belirtmek gerekirse 
bu bir yıllık süre içerisinde, en 
büyük tekelci gurupların açık terö 
re dayanan faşist diktatörlükleri-:
adım adım yerleşti.Bu koşullar al~ i 
tında ekonomik,toplumsal ve siya -' 
sal alanda tekellerin yararına bü
yük oranda düzenlemeler yapıldı.Em 
peryalizm Türkiye'deki ve 1 bUradan 
dogan Orta-Dogu'daki çıkarlarını 
daha da saglamlaştırdı.Yeni çıkar
lar elde ettii.Buna karşın Türkiye 
ve Kürdistan halkları çok şey kay
bettiler.Hiçbir demokratik hak ve 
özgürlügün kalmadıgı vahşi bir te
rörle, bütün halk ve demokrasi güç
lerinin sindirilmeye çalışıldıgıbu 
güçlerin· önemli yaralar aldıkları 

koyu karanlık ve baskıcı bir ortam 
da, bir de açıktan açıga bir açlık , 
tehlikesiyle-karşı karşıya kaldı -
lar.Hiç abartmadan diyebiliriz ki 
Türkiye'de bugün bir açlık tehlik~ 
si baş göstermiş bulunuyor. 

bir gerçek.Bütün bunlar gösteriyor 
ki cunta geçiçi olmak bir yana,ke~ 
disini süreklileştirmek için temel 1 

ler atmak için ugraşıyor. -
Zaten başka türlüsünü· düşünmek de 

hayal olur.Dünyanın hiçbir yerinde \ 
faşizmin "ülkeyi düzlüge çıkarmak" 
için gelip daha sonra kendiligin - ' 
den iktidarı bırakıp gittigi görül 
memiştir.Bu tekelciligin karekte -
riyle çelişen birşeydir.Tekelcilik , 
degasının geregi olarak her /, zaman· 
daha otoriter,daha baskıcı ve güç- 1 

lü bir devlete gereksinim duymuş ı ,.- i 

tur.Bu gereksinim de en tutarlı i
fadesini faşist bir devlette bulur 
Bu nedenle tarihsel olarak kanıt -
lanmıştır ki faşizm ancak halkla -
rın devrimci mücadelesiyle alaşağı 
edilebilir.Faş.izme karşı olan bü Ci

tün kesimlerin en geniş cephesi,ve 
böyle bir cephenin verecegi devrim 
ci bir mücadleyle faşizmin iktida
ra gelmesi önlenebilir yada-eger -
iktidardaysa -alaşacağı edilebilir 

12 Eylül deneyimini yaşayan Tür
kiye bunun en açık örnegidir.Türki 
ye'deki anti faşist potansiye~in 
büyüklüğüne ve uluslararası koşul 

lar açısından Türkiye'de bir fa~ 
şist diktatörlüğün gerçekleşmesi 
dezavantajlı bir durumda olmasına 

rağmen,anti-faşist potansiyelin , 
çarçur edildiği,etkisizleştirile -
bildiği yetersiz örgütlenme ve par 
çalanmışlık durumu;hele hele l• bir 
anti faşist mücadele cephesinin k~ 
rulamamaş olmasının bu potansiyel 
de yarattığı zaaflar generaller 
cuntasının,büyük tekelci guruplar 
adına silah zoruyla iktidara el 
koymasına olanak vermiştir.Aynı za 
aflardan,cunta bu bir yıllık ikti~ 
darı boyunca da büyük ölçüde yarar 
landı,yararlanıyor.Devrimci mücade 
lenin,anti-faşist potansiyelin ör~ 
gütlü güçleri büyük yaralar aldı . 

Şimdi bazıları kalkıp"bütün bun 
lar bilinen şeyler,bilinenleri tek 
rarlamanın anlamı ne"diy.ebilirler-:
Olabilir.Yazdıklarımız yıllardan 

beridir bilinen şeyler olabilir.F~ 
kat ortada olan bir gerçek de var
ki, Türkiye' de ve Kürdistan 1 d~ ~le. -~i· 
rici,devrimci güçler bu ;, bl!.iınen 
şeylerden bugüne kadar kendileri_ 
için herhangi bir ders çıkarabil -
miş değiller .Parçalanmışlık,dağı''

2 

ya karşı savaşımda taktiksel hesap 
lar avunmasıyla,neredeyse işi cun-. 
taya karşı mücadele etmeme noktas.!:_ · 
na getirdiler.Sosyal demokrasinin 
tavrı zaten faşist cuntanın yarat-. 
tığı "meşru zemin"(!) de kalma yo
lunda. 

Yalnız bu,hiç kuşkusuz,genel o
larak büs bütün cuntaya karşı müca
delenin terkedildiği anlamına gel
miyor.Bütün anti faşist güçler tek 
bir çatı altında birleşmemiş olsa 
lar da'içerde~ ve dışarda cuntaya 
karşı giderek daha olumlu nokt~ya 
gelme ya da daha verimli sonuçhar 
verme doğrultusunda yüz tutan bir 
mücadele var.Uluslararası kamuoyu,
nun desteğini kazanma yolunda da 
ilk günlere nazaran bir g~lişme 
var.Zaten denilebilir ki, cuntayı 
temkinli adım. attırmak,mümkün 
olduğu kadar yüzünü gizlemek hatta 
bazı alanlarda kücük de olsa geri 
adım attırmak zorunda bıraknda' ıbu
adım attırmak zorunda bırakan da 
budur. Örneğin cuntanın 9:1 i günlük 
gözaltı süresini 45 güne indirmek 
zorunda kalması bunun sonucudur. 
bu tür bir mücadele nihai sonucu 
elde etmek konusunda belirleyici 
bir k~numda değil.Günlük geçiçi ka 
zanımlarla sınırlıdır. Hatta n:ihaT 
sonucu elde edebilecek bir mücade
le örgütlenemediği zaman bu tür 
kazanımlar da kaybedilebilir.Bu ne 
denle günümüzde genel olarak veri~ 
len mücadele terkedilmemesi, ama 
hiçbir zaman umut bağlanmaması ve 
yetinflmemesi ·gereken bir mücadele 
dir. -

Bugün Türkiye ve Kürdistan'daki 
demokrasi güçlerinin önündeki ~ö
rev her zamankinden daha net ve a
cil olarak ortadadır.Askeri faşist 
cuntayı.il ... alaşağı edecek, faşizmi bir 
·daha dirilmemek üzere gömecek r.bir 
anti-faşist cephenin y yaratılması 
görevi.Böyle bir anti-faşist cephe 
nin yaratılması,geşmişte bu dogruT 
tuda ilk adım olarak düşünülen,Mer 
kezi Siyasal işbirliğini gerçeklei 
tirrnek için biraraya gelen güçle -
rin gün geçirmeden,cephenin oluşt~ 
rulması ve sağlam temellere otur 
tulması sürecini hızlandıracak ca-= 
zibe merkezi niteliğindeki bir kol 
lektif öncü otoriteyi o~uşturma ilk 
adımıyla gerçekleştirilebilir.Ge ~ 

çen bir yıllık dönem biziml• bu ko
nudaki düşüncelerimizi haklı çıkar 
mıştır. -

Buna ragiDen tekellerin ve dolayı 
sıyla askeri faşist cuntanın bLr 
yılda olup bitenlerle yetinmedikle 
ri ortada.Alınan bütün rıönlemlere 
ragmen ekonomi düzlüge çıkarılama-

nıklık devam ediyor. üstelik cunta- t---·----------------------------------
1 

nın,ardı arkası kesilmeyen saldırı 

dı.Enflasyo~un hızı durdurulamadı~ 
döviz darbagazı başlıca sorunlar -
dan ibi ri olmakta devam ediyor. "Te
rörün ve bölücülügün kökü kazınama 
dı" gerekçesiyle baskı ve terör bü 
tün hızıyla devam ediyor.Üstelik -:
halkın tedirginlik;hoşnutsuzluk ve 
giderek karşı çıkışının rlirtacagı 

da ortada olduguna göre, cuntanın 

baskı ve terörünü daha da azgınlaş 
tırıp yaygınlaştıracagı da bilinen 

ları karşısında,çoğu örgütle~ 
de bir çözümleme ve dağılma süreci 
de başladı.Faşist saldırganlık kar 
şısında tutunabilen çok az örgüt 
var.Bu durum anti faşist güçler s~ 1 
fında degişik tutumlara yolaçtı,fa\ 
şist saldırılara karşı kendisnnce 
tek başına bir yol tutma eğilimini 
henüz hiç kimse üstünden atamadı . 
Öte yandan bu güçler arasından,ma
ceracı guruplar,yıgınlardan kopuk, 
devrimci yöntemden uzak . bireysel 
terörcü eylemlerle intihar yolunu 
"seçerlerken,bazı kesimler de cunta 

DÜZELTME. 
Bu sayımızdasayfa 6 sütun l'de 

ki ilk paragrafta yer alan ı 981 ta 
rihi 1980 olacakı:u.. . .- . -, 

. Geçen s ay-:tıiııl!'tn 2. s aj'i .ıı ! 
2.sütun son paragraftan bir önceki i 

paragrafta yer alması gereken 3.sü 
ttındaki "Tercüman gazetesinin ••• " 
ile başlayıp sonda biten bölüm diz 
gi hatası sonucu sonda yer almış;-:::. 
tır.Bu bölümün 2.sütundaki sonppa
ragraftan bir önceki paragrafa ek
lenmesi g:rektiğini belirtirJOkuyu 
culardan özür dileriz. -
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KÜRDISTAN MEKTUPLARI 

Degerli Arkadaşlar! 
Sizlere bu mektubumda,Kürdistan' 

daki gelişmeleri kısaca anlatmaya 
çalışacagım.Yalnız anlatacaklarım 

Kürdistan'daki zulmün ve vahşetin 
çok ufak bir bölümü olacaktır. 

Kürdistan'da yaşayan insanların 
üzerindeki baskıyı ve zorbalıgı 

tahamül etmek gerçekten güçtür 
Bir kez Kürdistan'da yaşam ceza 
evlerinden pek farklı degildir.E
konomik şartlar çekilmez bir duru 
ma gelmiş,ispiyoncular çogalmış -; 
her kes biribirinden şüphelerriyor 
1 Mayıs günü afişlerneye çıkan üç 
genci Diyarbakır'ın baglar semtin 
de evlerinin yanında kurşuna diz~ 
diler.Cesetlere hiç kimseyi yana§ 
tırmadılar.Biraz yerde bekletil -
dikten sonra,askerler alıp bilin
miyen bir yere götürdüler. Ayrıca 
bu olaydan bir kaç gün sonra,Bag
lar'da yine bir arama yaptılar.l6 
yaşından büyüklerin yarım saat i
çinde boş bulunan meydana gelmele 
rini,gelmiyenlerin kesinlikle vu~ 
rulacagı,bu emre göre yaklaşık o
larak 20 bin kişi yarım saat için 
de koşu meydanına toplandı ve top 
lanan halk cemselerle SeyrantepeT 
deki askeri birliklere taşındı . 
Şüpheli gördüklerini yakaladılar, 
geri kalanı da gece saat 9'da ser 
best bıraktılar.Hapishanedeki tüm 
tutuklulara her sabah İstiklal 

Marşı ,yemek molası ve •••• arkasında 
işkence başlıyor.Hapishanelerdeki 

görüşmeler,Türkçe'den başka bir 
dille yapılmıyor.Görüşmeye gelen 
halkın çogu,tutuklularıyla görüş

türülmeden geri gönderiliyor.Mah
kemeye çıkartılan tutuklulara as
keri komuta altında dışarıya çı

kartılıp kapının önünde asılı bu
lunan İstiklal Marşını ve Atatürk' 
ün gençlige hitabesini zorla oku
tuyorlar.Bilmiyenleri,okumayanla
rı mahkemeye götürmemekle, yemek 
vermemekle tehdit ediyorlar.İstik 
lal Marşını okumadıgı için mahke~ 
meye götürülmeyip,günlerce ağır 

işkencelere tabi tutulan sayısız 

insan vardır.Hapishanede çeşitli 

bulaşıcı hastalıklar yaygın ve ön 1 

l~nmesi icinde hicbir müdahaiade 

etmelerini,teslim edilen tüm si
lahların köye yakın bir dere veya 
çalının içine atılmasını ve ondan 
sonra da sıkıyönetime haber(ihbar) 
verip yakalıyorlar.Teslim etmiyen 
leri köy meydanlarında falakaya 
yatırıyorlar ve saatlerce işkence 
yapıyorlar.Eğer bu yöntemleri si
lah teslim etmeyi saglamazsa,O za 
man eşleri,varsa kızları getiri ~ 
lip,askerlerce kirletileceklerini 
ve bu salıneyi bizzat onlara da se 
yirettireceklerini tehditinde de 
bulunuyorlar. Hatta bir kaç kciyde 
bunun provasını bile yaptılar. Bu 
nedenle silahı olmayan köylüler 
mecburen silah alıp teslim etmek 
zorunda bırakılıyorlar.Sözünü et
tigim G-1 ve Kelenşikoflar ağala
rın eliyle bizzat sıkıyönetim yet 
kililerinden alınıp köylülere sa~ 
tılıyor.Para ile silah satın alan 
köylüler,götürüp sıkıyönetim yet
kililerine teslim ediyorlar.Ondan 
sonra da bu silahları televizyon 
ekranlarında gösterip,bakın "Bölü 
cüler"de ne kadarsilah varmış di~ 
ye propaganda yapıyorlar. 

Size rahatlıkla diyebilirim ki, 
bugünkü zulüm Mustafa Kemal döne
mini bile aşmıştır.Ama tüm bu bas 
kıların yanında,halkın muhalefeti 
yükseliyor.Bu muhalefetin alanı 

günden güne genişliyor.Askeri fa
şist cunta bu muhalefetin genişle . 
digini gördüğü için, baskıyı ' ve . 
zulmü alabildiğince artırıyor.Öze 
likle ulusal muhalefetin yüksek 
ve devrimci potansiyelin gelişkin 
bölgelerdeki baskılar daha da kat 
·ınerlidir.Ama burjuva basınında 

söylenildiği gibi Kürdistan'da ve 
Türkiye'de devrimci muhalefet tüm 
den kırılmış değil,aksine daha da 
genişliyor ve bileniyor. 

Bu dönem tüm devrimci güçler için 
büyük bir sınav oluyor.Çözülen,da 
gılan ve teslimiyet yolunu seçen 
terörist, maceracı gruplardır. On
lar,bu dönemin agır koşullarına a 
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15.4.1~81 ve 10.5.1981 tarih
leri aras1~da Mardin bölgesi Nusa 
bin kazasındaki faşist cuntanın o 
perasyonları • -

a)Nusaybin kazasına baglı Tarla 
başı(Dala) köyüne üç kez baskın 
yapıldı.Ancak her baskından önce 
güvenlik kuvetleri köye gelip her 
ev başı lOOO(bin) lira vermezler
se köylülere çok baskın yapacak
larını söylediler.Böylece,üç se -
ferde de hem para aldılar,hem de 
silah topladılar.Son baskında bü
yük işkenceler sonucu,köylüler a
ralarında para toplayıp 35 silah 
satın alıp komando birliklerine 
teslim ettiler. 
b)Doganlı(Talat) köyüne ikinci 

kez yapılan baskında insanlık dı
şı uygulamalarda bulundular.Köyd~ 

ismini bulamazsanız o zaman haklı 
sınız" dediyse de para etmedi. Bu~ 
na inanmayan komando birlikleri , 
aynı gece tekrar köye gelip yal·
nız adı geçen N.Yıldı'ın evine 
gittiler.Hanımı dama çıkıp,köylü
lerden imdat istedi.Kendisi yan~ 

lız evde oldugu için,korkudan ka
pıyı açmıyordu.Kapıyı kırarak içe 
ri giren komando birlikleri beşik 
te ki çocuğu evde yalnız bırakıp 
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4)Her köye istisnasız en az bir 

kez baskın yapılmıştır.Yine her 
köyde işkencenin yanında,eline üç 
taş alan komando yetkilileri, kö
yün imam ve hacılarını çagırıp el 
lerini Kuran'a bastırıp ve üç tai 
larını kendilerine attırıyorlar • 
Bu yemini köylülerin artık silah
ları kalmadıgına inanmak içip yap 
tırıyorlar. -

Dalageç(Xerabe) köyüne de bas
kın yaparak köylüleri toplayıp köy 
meydanın de işkenceden geçirdikten 
sonra,mutlaka silah getireceksiniz 
dediler.Köylüleri çok zorlamaları 
sonucu,köylüler kendi aralarında 
para toplayarak 15 silah alıp tes 
lim ettiler.Sizlere kısaca askeri 
faşist cuntanın Kürdistan'daki köy 
lüler üzerindeki baskılarını yaz~ 
maya çalıştım. 

MARDİN'DE BİR DEVRİMCİ
DEMOKRAT 

Mayıs ayının ort arı 
baren,komando birlikleri bölgemiz 
Mardin'de güya kaçakçıları,firar~ 
ları yakalamak ve silah toplamak 
adı altında seri operasyonlara gi 
riştiler.Komandolar herhangi bir 
köye gitmeden önce,bölgedeki ye -
rel askeri birliklerin vasıtasıy
la gidilecek köylere haber gönde
rip:"Köyünüze komandolar gelecek, 
ne silahınız varsa toplayıp bize 
getirin,aksi halde biz karışmayız" 

Çok geçmeden bütün Mardin il 
'merkezi başta olmak üzere,ilçeler 
de ve Köylerde,bu söylediklerini
en barbarca uyguladılar.İdil'in Xı 
rabe Neriya,Xırabe Tuya,Rezuke,x1 
rabe Şeref,Barıme,Aysere,Daner ve 
diger bütün köylerden de köylüleri 
toplayıp çıplak soydular.Daha son
ra köylerin etrafında dolaştırdı
lar,gece yarılarına kadar sıra da 
yaklarından geçirdiler.Bunun üze~ 
rine köylüler çareyi kendi arala
rında para toplayıp silah almada 
buldular .Aynı şekilde Cizre' · nin 
Pelesiye köyüne aradan da Dicle(! 
merin) köyüne geçtiler.Fotograf ~ 
larda da tespit edildigi gibi,R.S 
(1) H.S.(2),A.G(3)(nolu fotograf
lar) da görüldügü gibi,köy meyda
nında işkenceden geçirildiler.Pe~ 
lesiye köyüne 5.6.1981,1merin kö
yüne ise 7.6.1981 tarihinde has -
kın yaptılar. 

Yine Tepeönü(Batıle) köyüne 9.6 
1981 de bir baskın düzenlendi.H.Y 
M.S.Y,M.Ş.Y,Z.Y,A.Y,onlarla bir
likte çocukları ve eşierini de a
lıp götürdüler.Komando birlikleri 
"Ya silah getireceksiniz,ya da si 
zi bırakmıyacagız" dediler.Tutuk~ 
lu bulunanların akrabaları silah 
almak zorunda kaldılar. Silahla
rı teslim ettikten sonra,serbest 
bıraktılar. 

Diger önemli bir nokta da,Cizre 
köylerinde sınırdan,Suriye'ye ko
yun geçiriliyor gerekçesiyle 5.4. 
1981 tarihinden başlıyarak fotog
raflarda da görüldügü gibi,Cideyd 
Bıkrık,Fehmıke köylerinde ki,gö -
çerlerin gözleri önünde çadırlar~ 
nı(kon) yaktılar.976 koyun ve ke
çileri alındı.Bunların 97 sini k~ 
sip yediler.Bunun üzerine göçerle 
rin bir kısmı Cizre'ye kaçmak zo~ 
runda kalırken,diger bir kısmı da 
Şırnak'taki akrabalarının yanına 
gittiler.Şu ana kadar da Cideyde 
köylüleri işkence altındadırlar. 

Cizre'den 
Bir Devrimci-Demokrat 

5.7.1981 

DENG 

Dı nabena meha Nisane u Gulane 
de lı Merdin u Nusebine operasyo
nen cunta faşist: 

a)Se caran avetın ser gunde Dala 
u saxiwkırın.Le beri hemu saxı kı 
rınan j i' hezen zullimkar ; haltın 
gund u gotın,ger dema sere male 
hezar banknoti(lOOO) nedın,eme we 
rın gundan saxi bıkın.Bı vi awayT 
herse caran ji,hım ji gundiyan pe 
re stendın u hım ji cardın sıleh~ 
wan berhevkırın.Gundıyan bı dare 
zore dı nabera xwe de pere cıvan
dın u çun pe 35 sileh kırin u tes 
lime hezen ewlekare(güvenlik kuv= 
ve~ leri) k ırın. 

b)Lı gunde Bawerne(Bahçebaşı) ji 
kırınen wek gunde Dala(tarlabaşı) 
pekanin. 

c)Dı gırtına ser gunde Talat(Do 
ganlı) yan dudu ya de tışten pır 
nediti kırın.Peyayen gund hemu cı 
vandın u şun ve,şut tazi kırın a 
lı nava gund gerandın.Hın qomando 
yen dın ji,dı we wexte de avetın 
ser gunde Çallı ye u saxi dıkırın 
Yen avetıbun ser gunde Çallı ye , 
ew ji dı vegere de hatın gunde Ta 
late.Dema ku ev qomandoyen jı gun 
de Çallı ye hatın gund,gundıyan }ı 
wan re gotın,ku "beri we hın qo
mandoyen dın gırtın ser gund u he 
mu peyayen gund şut tazi kırın a 
lı nava gund gerandın" Dema gundı 
yan ev kırınen qomando jı wan re 
gotın,serok leşkere qomando ye nuh 
hati got "Baş e wan iro peyan ta
zi kırın da,em e ji sıbe ben pira 
kan tazi bıkın" wısa got u pere Te 
xistın çun. -

Le bele,hezen bere hatı bun,çun 
gırtın ser mala N.Yıldız merıveki 
45 sali u jı malıyen wi,ew sewal 
kırın,gotın bı kude çuye.Maliya(Pi 
reka) got ku,bı pasaporte çuye sar 
ye.Le hele leşkeran jı ve bersiv~ 
bawer nekırın u gotın,ku wi jı her 
me,xwe veşartıye.Lı ser ve axaftı 
na qomandoyan,Pireka N.Yıldız got 

'ku;'ger hun jı mın bawer nakın,he
rın jı deriye Suriye sewal bıkın, 
we belu bıbe ka cuve suri an necu 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



5 

-· 
U BAHS Jl KURDiSTANE 

İSKENGELERDEN GÖRÜNTÜLER 

d)Lı gunde Kertwene(jı Nusebine 
6-7 km dur e, nave we ye nuh nıza 
nım) saxikırınek çe bu.Ban muxta= 
re gund kırın u gotın, "Ka sılehe 
gunddiyan lı kune?" muxtar got"s1: 
lehe gundıyan tuneye." lı ser v""[ 
axaftına muxter,yuzbaşıye qomando 
ya hesınek gırt deste :ıave u dest 
pe kır lı muxter xıst.Ve lıxıstı
ne dom kır,ta ku nıge(lınge) mux
ter hate şıkandın. 

Lı hemu gundi be awarte(istisna 
sız) kemani careke gerıyan e.). LL 
kelek wan saxikırınan ji,lı hemu 
gundi leşkeren çunta faşist se ke 
vıre heciyen gund u melen gund,bL 
wan dıde avetın u deste wan lı qu 
rane dıxe,ku edi sıleh lı vi gun= 
di nemaye. 

e)Leşkeren qomando avetın ser 
gunde Xırbe(Dalhağaç) u hemu gun
di lı nava gund şut tazi kırın u 

Dı dawıya meha Gulane de leşke
ren qomando lı dorhela Merdine bı 
nave gırtına qaçakçıyan,firaran u 
silehan operasyonen gelek mezın ~e 
kırın.Leşkeren qornando,beri ku ba 
ven ser gundeki,bı nabeniy~ 
leşkeren qerekolen lı wan dorana 
xebere dışinın jı gundıyan re,dı
bejın ku "Qornando we werın gunde 
we çıqa silehen we hene bıcıvinın 
binın jı me re,yan em qarış nabın" 
dıbejın u dıçın.Lı ser ve gotıne, 
gundıyen bere sileh teslim kırı -
bın ji,icar terşen xwe dıfroşın u 
peran jı nav hev dıcıvinın dıbın 

pe silehan dıkırın,teslirne qere
qole dıkın.Dure leşekeren qornando 
dıgre ser gundan u ew ji dıbejın 

ku,tekılıya me bı cendırrne qereqo 
lan tune ye,hun mecbur ın ser""[ 
merıveki sileheke binın.Ger hGn 
ninın,eme we texın feleqe u pere 
pireken we ji,jı del we ve bıbın. 

Dı dernek kurt de,lı bajare Mer
dine u lı hernu navçen we van gotı 
nen xwe bı ci anin.Lı navça(qeza) 
İdıl'e gunde Xırabe nerıya,Xırabe 
tuya,Rezuke,Xırabe şeref,Barıme , 
Aynesere,Danere u lı gunden dın 

yek bı yek gundi cıvandın,şGt ta
zi kırın heta nive şevan lı wan 
xıstın u dı nava gundan de geran
dın. 

Lı ser van buyeran,gundıyan dı 
nava xwe de pere cıvandın u pe si 
leh kırin G teslime qonıandoyen 
cunta faşist kırın.Weke va hovitı 
yen ının lı jor nıvisandı bG,lı cı 
zire lı gunde pelesiye kırın G jL 
wır ji derbasi gunde Dicle(İrnerin) 
bun.Mina dı wenan de(rısım)hatıye 
peyıtandın,(tespit kırın) R.S(l), 
H.S.(2),A.G.(3) bı ledaneke ne me 
roviti xıstın wi hali.Ketına leş-

ARt "'AN C 

keren qornando gunde pelesiye 5.6. 
1981 e.Ye gunde 1rnerın ji 7.6.1981 
e de bu. 

Cardın dı roja 9.6.1981 e de gır 
tın ser gunde Batıle(Tepeönü) jı 
vi gundi H.H.Y,M.Y,M.Ş.Y,Z.Y,A.Y, 
G bı wan re zaroken wan u pireken 
wan tev da gırtın bırın.Leşkeren 
qornando dıgotın ku,kn hGn e sile
ha binın,an ji em we bernadın.Me
rıven gırtıyan rablin dı nav xwe de 
pere cıvandın,pe sileh kırin.Bırın 
teslime qomandoyan kırın.Dema si
leh teslim kırın G şGnve hemG gır 
tıyan serbest berdan. -

Buyereke dın gırıngi ji,bı rnana 
paz,bı qaçaxi jı sinare hın gunden 
Cızire derbase 

Cızire derbase Suriye dıbe,jı ro
ja 5.4.1981 e de dest pekırın he
ta iro zılmeke mezın lı gundıyan 

kırınG hin ji dıkın. 
Mina dı wenan de ji xuya dıke , 

lı gunde Cideyde,Bıkrik G fehrnike 
lı ber çave koçeran konen wan he
mG şeıvıtandın.Sebep ji,dıbejın "dı 

vır re qacaxci derbas bGne,we çırna 

bı wan negırtıye,an ji em je hay
dar nekırın?" pe ~eıvıtandına ko
nan re,976 mih G bızınen wan bı 

zor jı Ivan stendın.Jı wan 97 heb 
şerjekırın G xwarın.Lı ser ve ye
ke hın rnale koçeran bar kırın ha
tın Cızire,yen dın ji reviyan çGn 
Şırnake,ba rnerıven xwe.Heta anuha 
ji gundıyen Cideyde dı bın ledan 
G kotekan da _pe. 

5.7.1981 
Demoqrateki Şoreşger 
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• • • BIRINCI YILDÖNÜMÜNDE; FAŞiST CUNTAYA KARŞI 

Türkiye'deki askeri faşist cun
ta,işbaşında bir yılını dolduru
yor.Bilindigi gibi cunta 12 Eylül 
1981 günü emperyalist güçlerin de 
onayı ve destegini alarak dipçik 
zoruyla işbaşına gelmişti. 

Türkiye'deki askeri faşist cun
ta'n~n işbaşına gelmesinin birin
ci yıldönümünde,Avrupa'da Türkiye 
ve Kürdistan'lı demokrasi güçleri 
Avrupanın demokrasi ve barış güç
leriyle dayanışma içinde geniş 
bir protesto kampanyası başlatmış 
bulunuyorlar.Kampanya geniş boyut 
larda sürüyor.Faşist cuntanı~ 
halk ve demokrasi düşmanı 8erçek 
yüzünü deşifre etmek, sürdürülen 
baskı,sömürü ve terörü,bütün Avru 
pa kamuoyunda geniş çapta ortaya 
koyabilmek ve Türkiye ve Kürdis -
tan halklarıyla,daha yüksek düzey 
de bir dayanışmayı sağlamak için~ 
geniş çapta bildiri,büroşür, afiş 
dagıtılıyor.Ayrı ayrı ülkelerde 
ortak yürüyüş ve mitingler düzen
leniyor. 

Kürdistan Devrimci -Demokratları 
Avrupa'da,l2 Eylül askeri faşist 
darbesinin yıl dönümü dolayısiyla 
başlatılan kampanya'da aktif ola
rak yer alıyorlar.Avrupa'daki Kür 
distan'lı Devrimci Demokratlar ~ 
yıl dönümü dolayısıyla,Avrupa'nın 
hertarafında dağıtılmak üzere bir 
bildiri yayınladılar.Bildiri Türk 
çe,Kürtçe ve çeşitli Avrupa dill~ 
rinde yayınlandı.Bu bildirinin 
Türkçesini aşagıda aynen veriya -
ruz: 

1ŞÇ1LER! 
EHEKÇ1LER! 
YURTSEVERLER! 

12 Eylül Askeri faşist darbesi
nin gerçekleşmesinden bu yana tam 
bir yıllık bir süre geçmiş bulunu 
yor.Bir yıldır ki Türkiye ve Kür~ 
distan halkları faşist diktatörlü 
gün agır baskı ve sömürü cendere~ 
si altında inletiliyor. 

En kısıtlı burjuva demokrasi ku 
ralları iktidarları~ 

sever,namuslu insan faşist cunta
nın hapishanelerinde,hertürlü ya
şam ve saglık koşullarından yok -
sun olarak tutuklu bulunuyor.Fa -
şist cunta bugüne kadar 10 kişiyi 
idam etti.Daha 3000 yakın insanın 
da canını istiyor. 

İşçi sınıfının kanı ve canı pa
hasına yılların savaşımıyla kazan 
mış oldugu ekonomik ve demokratik 
hak ve kazanımları bir bir geri 
alındı.Yarım milyonu aşan işçiyi 
bagrında barındıran DİSK kapatıl
dı.DİSK'in 52 yöneticisi faşist 
cuntanın mahkemelerinde bugün i
damla yargılanıyor.TÜRK-İŞ sarı 
da olsa bir işçi sendikası olmak• 
tan çıkartıldı.Faşist cuntanın i~ 
çiler içine uzanan bir kolu hali
ne getirildi.İşçilerin yaşam hak
ları, tamamiyle büyük tekelci gu·
rupların insafsızlıgına bırakıldı 
lşçiler,memurlar ve diger çalışan 
lar kitle halinde işlerinden kovu 
luyorlar.İşsizler ordusu hızla b~ 
yüyor. 

Hayat pahalılığı korkunç bo
yutlara vardı.Zamlar dörtnala bir 

-birini kovalıyor.Emekçiler,ellerT 
ne geçeniyle artık ekmek bile ala 
mıyorlar.Türkiye'de ve KürdistanT 
da emekçiler arasında açlık olayı 
başgöstermiş bulunuyor. 

Buna karşın askeri faşist cunta 
tekellerin ve emperyalist güçle -
rin çıkarları doğrultusunda ekono 
mik,sosyal ve siyasal alanlarda 
önlemler almaya devam ediyor.İzle 
nen ekonomi politikayla büyük te
kelci guruplar,uluslararası emper 
yalist mali kuruluşlar,IMF'ler ~ 
OECD'ler,Dünya Bankası gibi kuru
luşlar,halklarımızın sırrındakini 
ağzındaki lokmayı bile aldılar.Bu 
güçlerin karları,faşist diktatör
lük koşulları altında artmaya de
vam ediyor. 

12 Eylül Askeri faşist darbesin 
den bu yana,Türkiye'nin emperya ~ 
lizme bagımlılıgı daha da arttı • 
Faşist cunta,ABD 

Bütün yalan ve demagojisine rag 
men,faşist cunta daha uzun yıllar 
iktidarda kalma konusunda karar
lı görünüyor.Attığı her adım ·'.da 
bu yoldadır.Faşizmi yerleştirip o 
turtma yolunda hergün yeni adım ~ 
lar atıyor. 

Zaten dünyanın hiçbir ·.yerinde 
faşizmin kendiliğinden iktidarı· 
bırak 

Yaş as ın Türkiye ve Kürdistah, 
halklarının faşizme karşı :ortak 
mücadelesi. 

Faşizme karşı anti-faşist cephe 
nin oluşturulması için ileri. -

KÜRDİSTAN DEVRİMCİ-DEMOKRAT 
LARI -A V R U P A 

KURDISTAN DEVRİt'Cİ DOOKRATLARI 
VE TüRKiYE sosYALisT tsct 
PARTİSİ 'Ni'N ORTAK BiLDİRİSİ 

Ayrıca J.2 Eylül 'ün yıldönümü~
dolaysıyla,~ündistan Devrimci De
mokratları ile Türkiye Sosyalist 
İşçi Partisi ortak bir bildiri ya 
yınladılar.Çeşitli dillerde bası~ 
lıp dagıtılan bildiri şöyle: 

ASKERİ-FAŞİST CUNTAYI DEVİR
MEK İCİN İLERİ 
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SAVAŞIM 
•• • YUKSELIYOR. 

Cunta işçi sınıfımıza,çalışan 
geniş yı~ınlara,Kürdistan Ulusal 
Demokratik hareketine karşı azgın 
bir saldırıya geçti.Kitleleri ku
caklayan örgütlere,sosyalist,ile
rici,demokratik partilere,DİSK'e, 
tÔB~DER'e,Köy-Koop'a ve tüm kitle 
örgütlerine,Kürt Ulusal Demokra -
tik kuruluşlarına,bütün devrimci
lere,yurtseverl~.~ ve demokratla
ra karşı amansız bir sürek aavı 

baş~ctLıldı.Bir yıl içinde 150.000 
kişi siyasi görüşlerinden dolayı 

gözaltına alındı,tutuklandı.Buı:ı.iE_ 

sanlara sistemli bir şekilde iş -
kence uygulandı.İşkencede öldürü
lenlerin sayısı 40'ı aştı. SOO' ü 
aşkın insan Cunta'nın kolluk kuv
vetleri tarafından öldürüldü.Bun
ların en az yarısı kasıtlı olarak 
canice katledildi.lO kişi asıldı, 
lOO'ün üstünde insan idam cezası
na çarptırıldı,binlerce kişi ba~

len idam cezası istemiyle yargıla 
nıyorlar.Büyük şehirlerin işçi-e~ 
mekçi semtlerinde "operasyon" adı 
altında sürekli terör estiriyoı-. -
lar.Kürdistan'daki geleneksel bas 
kı ve terör politikası tahammül ~ 
dilmez boyutlara ulaştı.Jandarma 
ve komando süngüsünün,zulmünün gi~ 
medi~i köy kalmadı. 

İşçilerin,bütün çalışanların 

tüm siyasi,ekonomik ve demokratik 
hakları gasbedildi.IMF'nin ve t~ 

kelci burjuvazinin emekçilere da
yattı~ı acı ilaçlar süngü zoruyla 
içirildi, içiril iyor. "Anarşi, terör 
ve bölücülü~e son vermek" bahane
siyle iktidarı gasbeöen Cunta, 
yerli yabancı tekellerin sömürüsü 
nü. büs bütün azgınlaştırdı. Alınan 
tüm ekonomik kararlarda emekçile
rin daha da yoksullaşması pahası
na tekelci para babalarının çıkar 
ları bilinçli bir şekilde kollan~ 
dı.öyle ki,Cunta'nın resmi ista 7 

tistiklerine göre işçi sınıfının 
milli gelirden aldı~ı pay bir yıl 
içinde dörtte bir oranında azaldı 
Geniş emekçi yı~ınlar daha yo~un 
bir sefalete itildi.12 Eylül önce 
sindeki baskının ve faşist Milli~ 
yetçi Hareket Part is i 1 nden kaynak 
lanan terörün yerini zalim l• bir 
devlet terörü aldı.Böylece herkes 
Cunta'nın dilindeki "anarşi-terör 
-bölücülük" şamatasının altındaki 
emekçi düşmanı sömürücü çıkarları 
nı,daha iyi gördü,Cunta'nın halk 
ve demokrasi düşmanı gerçek yüzü
nü daha açıkça kavradı. 

Darbeden sonra Türk Ordusu A
BD emperyalizminin Orta Do~u'daki 
saldırgan emellerine her zamankin 
den çok daha fazla angaje edildi~ 
Bu durum gerek barışı özleyen ve 
korumak isteyen bölge halklarının 

çıkarları,gerekse dünya barışı a
çısından büyük bir tehlike oluş -
turmaktadır. 

12 Eylül'ün birinci yıldönü
münde biz aşa~ıda imzası ·ı. bulunan 
siyasi kuruluşlar olarak şu ger
çekleri bir kere daha vurguluyo -
ruz. 

-Kendine Milli Güvenlik Konse 
yi adını yakıştıran Faşist CuntaT 
yı,onun hükümetini ve ' kendinden 
menkul devlet başkanını,"yasa" a
dı altında çıkardı~ı emirnameleri 
Cunta'nın mahkemelerini ve di~er 

kuruluşlarını meşru saymıyoruz. 

-Generallerin tayin edece~i 

kişilerden oluşturulacak ve Cunta 
'nın demokrasi düşmanlı~ını kamuf 
le etme~e bile yaramayacak olan 
"Danışma Meclisi" ni,bu emir kul
larıyla onların amiri 5 zorba ge
neralin oluşturacakları " Kurucu 
Meclis"i,onların hazırlayacakları 

"yeni anayasa ile di~er yasalar"ı 
aynı şekilde gayrimeşru ilan edi
yoruz ve tanımayaca~ımızı bildiri 
yoruz. 

-cunta'ya karşı demokrasi mü
cadelemiz,aynı zamanda bölgedeki 
barış,ulusal ba~ımsızlık,sosyal i 
lerleme,sosyalizm mücadelelerinin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Askeri 
diktatörlü~ün,ABD emperyalizminin 
savaş kundakçılı~ına ve tekelci 
burjuvazinin yayılınacı emellerine 
hizmet eden dış politikasını mah
kum ediyoruz ve onun bu do~rultu
da,bölge halkları aleyhine her 
türlü düşmanca girişimi karşısın
da olanca gücümüzle direnece~imi
zi ilan ediyoruz. 

Cunta 12 Eylül darbesiyle ve 
sonraki zorbalı~ıyla halka karşı 
a~ır suç işlemiştir.Estirmekte ol 
du~u a~ır terörle suçlulu~u her 
geçen gün artmaktadır.Ve bugün de 
mokrasi saflarının önündeki en ha 
yati hedef bu zorba generaller çe 
tesinin bir an önce alaşa~ı edil~ 
mesidir. 

-Faşist Askeri Cunta'ya karşı 
işçi sınıfının,Kürdistan Ulusal 
Demokratik Hareketinin,di~er halk 
ve demokrasi güçlerinin,bütün an
ti-faşist toplum kesimlerinin or
tak cephesini ~nşa etmek konusun
da bizlere tarihsel görevler dü~ 
mektedir. 

Biz aşa~ıda imzaları ı.bulunan 
siyasi kuruluşlar olarak 12 Eylül 
1981'de halklarımıza ve tüm dünya 
ya ilan ediyoruz ki: -

-Tüm demokrasi güçlerinin ey
lem birli~ini gerçekleştirmek,an
ti-faşist cepheyi inşa etmek ama~ 
cıyla,tam bir uyum içinde var gü
cümüzü seferber edece~iz. 

-Gaspedilmiş tüm demokratik 
hak ve özgürlükler için :: sonuna 

·:~c 

'kadar mücadele edece~iz,Cunta'nın 
, demokrasi dijşmanı bütün girişim!~ 
'ri karşısında olanca gücümüzle di 
renece~iz. 

ı 
-!şçi sınıfını,Türk ve r,Kürt 

di~er emekçileri ve çalışan kitle 
i leri kucaklayan anti-faşist cephe 
askeri diktatörlü~ü alaşa~ı ede-
cektir. 

-Anti-faşist cephenin mücade
lesiyle iktidara ulaşacak demokra 
si güçleri,demokratik hak ve öz
gürlükleri tümüyle geçerli kila
caktır. 

-Zafer Cunta zulmüne karşı di 
renen,demokratik hak ve özgürlük~ 
ler u~runa savaşan halklarımızın, 
zafer demokrasi güçlerinin olaca~ 
tır. 

-Kahrolsun demokrasi düşmanlı 
~ı,kahrolsun faşist cunta! -

-Yaşasın tüm demokrasi güçle
rinin eylem ve cephe birli~i! 

-Yaşasın dünya demokrasi güç
lerinin halklarımızia dayanışması! 

-Yaşasın işçilerin birli~i 

halkların kardeşli~i! 

. -Aske:i~Fa~ist diktatörlü~ü 
devırmek ıçın ıleri! 

TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ 
KÜRDİSTAN DEVRİMCİ DEMOKRATLARI 

Bu arada Avrupa'nın çeşitli 

ülkelerinde faşizme karşı protes
-to yürüyüş ve mitingleri yapıl~
yor. 

FEDERAL ALMANYA: 

Federal Almanya'da KKDK,12 EL 
lül'ün yıldönümü dolayısıyla ge
niş ve yı~ınsal bir kampanyanın a 
çılabilmesi için hazırlıklarına 
çok önceleri başladı. 

Geçen Mayıs ayında,KKDK Mer -
kez Temsilciler Kurulunda,l2 Ey
lül faşist darbesinin yıldönümün 
de Türkiye ve Kürdistanlı demokra 
si güçleriyle birlikte Federal Al 
manya İşçi sınıfının ve di~er de~ 
mokrasi güçlerinin destegi sa~la
narak bir protesto kampanyasının 
açılması kararlaştırıldı.KKDK Mer 
kez Yürütme Kurulu bu dogrultu~ 
da çeşitli Türkiye,Kürdistanlı ve 
Alman kuruluşlarıyla ilişkiye ge~ 
ti. 

Yürütülen çalışmalar sonucun
da,Türkiye Demokratlarıyla Dııya-, 
nışma !nsiyatifi'nin,KKDK, Gerçek 
Gazetesi Avrupa Dayanışma Komite
si,D!B FAK,Kürt Halk Evi ve FİDEF 
'in ortak deste~inde 12 Eylül' ü 
protesto kampanyası "Qluşturma 

sı kararlaştırıldı. -
Protesto eyleminin arasında, 

12 Eylül 198l'de F.Almanya ' nın 

Dortmunt şehrinde düzenhenecek 
bir yürüyüş ve miting de yer alı 

, yor. Türkiye Demokratlarıyla Daya 
nışma !nsiyatifi'nin ~~tiijyüşe 
ça~rı bildirisi şöyle: 

1 
devamı s . 10 'da 
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• · CUNTANIN BIR YILLIK BASKI 

Yaklaşık bir yıl öncesinin,eko~· 
omi:~ , toplumsal ve siyasal çalkantı 
ları,toplumda estirilen devlet des 
tegindeki faşist terörün yarattıg1 
dumanlı boguk ortam içinde yapılan 
darbeden sonra iktidara askeri fa
şist bir cuntanın gelmesiyle, dev
let destekli terörün yerini dogru
dan dogruya ,sınırsız ve azgınlaş
mış bir faşist devlet saldırganlı
gı;yoketmeyi,sindirmeyi ve yıldır
roayı amaçlayan devletin resmi ter~ 
rü aldı. 

Faşist devlet terörünün belirle 
nen amaçlarına daha rahat ulaşabii 
mesi için,Türkiye'nin bütün ille -
rinde sıkıyönetim ilan edilecek as 
kerler ve polis teşkilatı,sınırsız 
yetkilerle donatıldı.Bütün devlet 
kurumları,faşist anlayışın bir ifa 
desi olarak terörcü yöntemlerle do 
natıldı. 

Faşist devlet terörü başlıca i
ki hedefe yöneliktir.Birincisi;Tü~ 
kiye İşçi sınıfının devrimci muha
lefetini yıkmak,onun politik ve e
konomik örgütlerini,diger emekçile 
ri ve onların örgütlü güçlerinT 
hertaraf ederek,tekelci sermayeye 
rahat hareket edebilecek şartları 

hazırlamak için girişilen devlet 
terörü. · 

Faşist terörün bu alanda ilk 
·saldırısı işçi sınıfının tek dev
rimci sendikası DİSK'e ve siyasi 
partilerine ,onların yöne 
tici ve üyelerine oldu.DİSK ve Par 
ti binaları alt-üst edilerek herşe 
ye el kondu.DİSK'in paralarına da 
el konarak,paralar burjuvazinin em 
rine sokuldu.Tüm şubeleri kapatıl~ 
dı ve şube yöneticileri tutuklandı 
Yaklaşık olarak 2.000 DİSK'li işçi 
tutuklandı.Bunlar teker teker so
ruşturma ve işkenceden geçirildi . 
Halen bunlardan 270'i tutuklu bu
lunmakta.Abdullah Baştürk ile bi~
likte diger DİSK yöneticileri i
dam talebi ile yargılanıyorlar.Bi
linecegi gibi TİP ve TÖB-DER ; baş~ 
kanları vatandaşlıktan atılma ile 
tehdit edildiler. 

Faşist Cunta,öncelikle gözaltı 
süresini 90 güne çıkatak,yaptıgı ~ 
perasyonlarda tutukladıklarını gü~~ 
lerce işkenceye tabi tuttu.Bir kıs 
mı yüksek binalardan atılarak yada 
başka yöntemlerle "intihar" süsü i 
le öldürüldü.Buna örnek olarak HA~ 
LİM KARA,UNAL KIZILKAYA,BEKTAŞ KI
SA,HİKMET ÖZER adlı kişiler verile 
bilir.Yine aynı yöntem ile DİSK'i~ 
Bursa Avukatı AHMET VEZİROCLU,Bur
sa Emniyet Binasının 5.katından a-

tıldı ve buna "intihar" süsü veril 
me k · is ten di. "Kaçma" iisüsü verilerek 
öldürülenlerin sayısı az degil.OD~ 
TÜ ögrencisi İBRAHİM ESKİ,Dev-Sol' 
dan AHMET KIRLANGIÇ,Dev-Yol ' ,dan 
ZEYNEL ABİDİN CEYLAN,SELMAN CENGİZ 
ve ALİ CANKILIÇ adlı kişiler bu 
yöntem ile öldürüldüler. 

İnsanlar sözümona "dur emri" ne 
uymadıkları için faşist kurşun1ara 
hedef oldular.TAMER ARDA, ERCAN 
YURTBİLİR,DOCAN ÖZZÜMRÜT ve ATİLLA 
ERMUTLU adlı kişiler bu yöntem ile 
faşist terörün kurbanı oldular.Ya
da bazılarına yönelik işkenceler o 
kadar açık yapıldı ki bunu Cunta ' 
nın kendisi de inkar edemedi.Örne
gin İLHAN ERDOST böyle katledildi. 

Devlet terörü sokaklarda,kırlar 
da devrimci,ilerici ve yurtsever a 
vı ile de kendisini gösterdi. Olur 
olmaz zamanlarda evler,köyler hba
sıldı.Baskınlarda genç,ihtiyar,ço
cuk farkı gözetilmeksizin herkese 
dayak atıldı. 

Ceza ve tutukevlerindeki görü -
nüm daha başka.İnsanlar üst üste 
koguşlara yıgılmış durumda. Tutuklu · 
lar er muamelesi görüyor.Tüm tutuk 
luların saçı ve bıyıgı kesiliyor~ 
Ceza ve tutukevlerinde tutuklular, 
emirlerle yatıp kalkıyorlar. Onlar 
için radyo-TV dinlemek,gazete oku
mak yasak.Dış dünya ile ilişkileri 
kesilmiş durumda.Yayın da yasak.Sa 
dece sex yayınları sokuluyor içeri 
Örnegin Ankara Mamak tutukevine 
her gün aralıksız bütün sex dergi
leri sokuluyor.Bundan amaç da, tu
tukluları belirli bir bunalıma so
karak, beyinlerini yıkamak ve içle
rinde yılgınlık yaratmaktır.Tutuk
lular,hergün milliyetçi . ve ırkçı 

marşlar okumaya ~orlanmaktadırlar. 
Askerlerden arta kalan yemekler tu 
tuklulara verilmekte.Tutukluların
banyo yapma olanakları olmadıgın -
dan hastalıklar çogalmakta. Buna 
ragmen tutukluların tedavi görmesi 
ne izin verilmemekte. -

Devlet terörünün yöneldigi i
kinci alan ise Kürdistan'daki ulu
sal demokratik halk muhalefeti ve 
bu muhalefetin örgütlü güçleridir. 
Burada hemen şunu vurgulamak gere
kir ki,burjuvazi her zaman ister 
en sıkışık dönem de olsun ister di 
ger dönemlerde olsun, ülkemiz Kür , l~ 
distan'da yıllardır terör estirme~ 
tedir.Bu terörü çeşitli dönemlerde 
çeş itli araçları kullanarak uygu ~ 
lanmıştır.Polisin ,jandarmanın,ko -
mandonun dışında terörist gurupla
rı da kullanarak kitle kıyırolarına 
baş vurmuştur . 

Faşist cunta gelir gelmez ordu ~ 
nun önemli bir kesimini Kürdistan' 
a gönderdi.Bütün giriş ve çıkışla' 

yasaklandı.Haberleşme kesildi. :Bir 
diger anlamda Kürdistan izole edil 
.di.l2 Eylül'ün geceyarisından iti~ 
baren de operasyonlar başladı.Bas-

' kınlar düzenlendi.Aranan i kişilen 

bulunamayınca,en yakın akraba,anne 
baba veya kardeş rehin olarak alın 
dı.Dersim'de Ocak 19Bl'de yyapılan 
operasyonlarda 20 aile,30 çocuk re 
hin alındı.Kürdistan'da bazı yöre
lerde(örnegin cizre) silah tesliiııiı 

etmiyorlar diye bütün köy kadınla
rı re h in alındı. Yine N us ay bin' de , 
sınırdan kaçak geçti diye ' bt:tün 
köylüler gözaltına alındı. 

Silah teslim çagrısı yapıldı.Si
lahlar toplatıldı veya k9ylülerin 
zorla silah getirip teslim etmesi 
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VE TERORU 

için baskılar yapıldı.Köylerde b~~ 
zan iki sefer silah toplatıldı.sı~ 
lahı olmayan köylüler silah satın
almaya zorlandı.Silahı olan köylü
lere silahı belirtilen yere götü -
rüp atması söylendi.Silahların to~ 
landığı yerde televizyon kamerala
rı kitleleri yıldırın~1' ~çin kulla
nıldı. 

Köyle~~ ani baskınlarda köylüle~ 
re akıl almaz işkenceler yapıldı . 
örneğin Hakkari'nin Uludere kazası 
nın Bejuh köyünde S kişi öldürüld~ 
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dıavı 
köyüne yapılan baskında ikisi öldü 
rüldü bir kişi yaralandı. 
Ope~asyonlar sonucu binlere: de2 

rimci ilerici ve yurtsever ınsan 

tutukiandı ve cezaevlerine,kışlal~ 
ra dolduruldu.Tutuklananlara en a
di işkenceler yapıldı.Hemde bir v~ 
ya iki gün değil günlerce, aylarca 
süren işkenceler yapıldı tutuklul~ 
ra.Kum torbaları ile dövme, fırınna 

atma,sidik içirme,kedi veya y:la~
la aynı çuvalın içine koyma,pıslı
ğin içinde uzun süre tutma,uyutma
ma falakaya yatırma;cop sokma, ka
dı~lara tecavüz etme,elektrik şoku 
verme,tuz yedirip su içirmeme,tab~ 
ta koyma idam .senaryoları düzenle
me gibi yöntemler kullanıldı. 

Ceza ve tutuk evlerinde hergün 
zorla "Andımız" 1stiklal marşı ve 
diğer marşlar okutuluyor.Tutuklul~ 

ra zorla "Türk'üm" dedirtiliyor . 
Kişi başına,günde bir küçük so~un 
veriliyor.Genelikle bunlar yenını -

yor.Dışarr:ıcdan yemek almak da yasak 
olduğundan, işkenceden zaten zay_)lf 
düşen tutuklular bu sef~r daha da 
zayıf düşüyorlar.Öte yandan ··hasta 
düşen tutukluların tedavisi de ya
pılmıyor.1şkencehanelerde öldürü -
lenler,sahiplerine haber verilme~ 

sizin gömülüyer veya uzaklara göt~ 
rülüp atılıyorlar. 
Tutukluların günlük yayın okuma

sı ve Radyo dinlemesi yasak. 
Kürdistan'ı bölen sınırlara aske 

ri yığınaklar yapıldı. Sınır boy la-= 
rı lO'ar kilome~re yasak bölge 'i
lan edildi.Sınır boylarında yaşa -
yanlar zorla göçe zorlandı. 

Yapılan askeri tatbikatlarda 
Kürt halkı açıkça düşman olarak 
gösterildi.!bret olsun diye de sa
hici kurşunlar kullanıldı ve ·çok 
insan yaralandı.Halka gözdağı ver
mek ve yılgınlık yaratmak için ya
pılan tatbikatlarda köylülerin mal 
ları talan edildi. 

Komandolar ve başları, köylüleri 
köy meydanına toplatarak, orduya 
yardım için zorla para toplama yo
luna gittiler.Hemde yüklü miktar -

G E N E L S O N UÇ LAR (12 Eylül 1980'den,2 Eylül 198l'e) 

Genel Tutuklama .....•...•••...••• l32.11S 
Sendikacı ••...... 707 
Parlamenter ...... lS4 
Avukat •....•....•• 25 
Gazeteci .••••..... 67 

Toplam Olay •......•..••...•.....•• 6. 803 
Öldürme Olayı ....••......••.•..•.. 1.20S 

Sivil ...•..... 637 
asker ...•..•.. 272 

Güvenlik kuv.saldırı,çatışma ........ 699 
Gösteri ve direniş .................. 47 
Silahlı gasp ve soygun ............ l.098 

i Yaralama ..•......................... 665 
i çatışma sonucu yakalanma ......... l6.083 
TC'nin toplu katliam olayları ...... 18 
işkence ile öldürme ...........•. 80 

Kürdistan'da ••. 65.260 
Türkiye'de .••.. 66.885 

asker sivil 

Kürdistan'da .•. l81 343 
Türkiye ••••••••• 91 284 
(saptanabilen öldürme olay~ 
larında toplam ölüm sayısı 
bilinmiyor) 

!dam.. . . . . . . ..................... 10 ....... 2 si faşist,8'i devrimci 
!dam kararı ......................... 99 
!dam istemi ..................... 2. 449 
Askeri yargıtayda bulunan idam karar.S2 

" yargıtayın onayladığı idam ka.24 
MGK'ce onaylanan,firarda bulunan id.k.4 ........ l'i devrimci,3'ü faşist 
MGK'ce onaylanan idam kararı ......... lS 
Hüküm giyenler ................... lS.928 
MGK'ye yapılan ihbar dilekçesi .. 3S3.000 
Dış ülkelerden gelen ihbar dil ... SS.OOO 
Dış ülkelerde saldırı ................ S4 
Dış ülkelerde öldürme ................ 26 
Arananlar ....................... llS.OOO ........ 24 Nisan 198l'e kadar 
Uçak kaçırma .......................... 2 
Ceza evinden firar .................. 203 

lar belirtilerek,köylü başına gele 
ceği bildiği için mallarını satmak 

, zorunda kalıyor. 
MGK'nin kararıyla Kürdistan' da 

guya bir "okuma-yazma" kampanyası 

açıldı.Bu yolla ihtiyar-genç ve ç~ 
cuklar bir araya toplatılarak "an
dımız" ve "1stiklal Marşı" okutul
maya başlandı. 

Kürdistan'lı işsiz emekçiler bü
yük şehirlerden çıkarılmaya başla~ 
dı.Örneğin 2.3.1981 tarihinde ts~ 

tanbul'dan yüzlerce kişi şehir dı
şı edildiler. 

Adana ve İskenderun gibi Kürdis
tan'lı emekçilerin yoğun olduğu 

kentlerde özellikle Kürdistan'lı e 
mekçilerin oturduğu semtler özeT 
alanlar ilan edildi.Kürdistan'lıl~ 
ra gözdağı vermek ve onları yıldı~ 

1 mak için özel konferans lar düzen -
lendi.9.4.1981 tarihinde KKK'ğının 

'Adana'da düzenlediği "yıkıcı ve~ 
lücü" faaliyetler" adlı konferans 
bunlardan biridir. 
Kürdistan'lı ilerici, yurtsever 

tüm öğretmenler işlerinden oldular 
veya sürgün edildiler.Okullar tam~ 

Imiyle ırkçı-şoven yuvalara dönüşt~ 
:rüldü. 

ihbarlık olağan bir meslek hali
ni aldı.Cunta kendilerine ihbarcı
lık yapanları yüklü bir şekilde ö
düllendirerek halk arasında bir hu 

:zursuzluk,korku ve tedirginlik ya-:: 
ratmaya çalıştı,çalışıyor. 

Kürdistan'da askeri tatb ... S 

işkence ile katledilenler: 

1-Zeynel Abidin Ceylan 
2-Hasan Asker Özmen 
3-Bekir Bağ 
4-1brahim Eski 
S-İlhan Erdost 
6-Ahmet Hilmi Veziroğlu 
7-Rafet Demir 
8-Şadan Gazeteci 
9-Ahmet Kırlangıç 

10-Ali Altıok 
ll -Ercan Koca 
12-Gafer Dağdeviren 

: 13-(Hakina Mühendis leri Oda Bşk) 
14-Akın Dirik 
lS-Ali !nan 
16-Behcet(!) (Dev-Yol) 
17 -Üns a 1 Bey doğan 

1 18-üsman Taşkın 

1 

1 9-Şah in Dokuyucu 
. 20-M.Ali Kılıç 

21-Abdullah Peksoy 
22-Hasan Gezioğlu 

! 23-Hıdır(!) 

l
l 24-Ali (Dersimli) 

2S -Mehmet Karaca 
26-Halim Kara 
27-Ahmet Şahin 
2 8 -Has an Hüs ey in Damar 
29-Hıdır Erdoğan 

• 
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--:· baştarafı s ;l'del 
. TtiH SENDİKACI VE DEMOKRATLAR SER 
BEST BIRAKILSIN! 

ASKERSEL CUNTAYA HAYIRJ 
KtfRT HALKI tlZERiNDEKt BASKILARA 

SON! 

Türkiye'de bir yıldan beri aske 
ri cunta iktidarda. 

insan haklarının en kaba biçim
de ayaklar altına alınmadığı gün 
yok.Artık,anayasal grev ve topla~ 
tı hakları,basın özgürlüğü orta -
dan kaldırılmıştır. 

Parlamento dağıtılmış, Politik 
partiler yasaklanmıştır.Sendikacı 
ve demokratlar takibata uğruyor -
lar.Kürt halkı,kanlı bir biçimde 
baskı altına alınıyor.Binlerce d~ 

makrat ve cunta muhalifi tutuklu 
durumda,zindanlarda işkenceden g~ 
çiyor.52 sendika yöneticisi için 
ölüm cezası isteniyor. 

"Kurucu Meclis"in çalışmaya baş
lamasıyla da bu durum değişmeye -
cektir.Cunta tarafından tayin ed~ 
len üyeler,cuntaya bağımlı olduk
ları için,demokratik bir gelişimi 
başlatamayacaklardır. 

Federal Hükümet bu kanlı rejime ~ 
konomik ve askeri yardım yapıyor. 
Amerikan Hükümeti,Türkiye'yi Ort~ 
Doğu'da kendi atlama tahtası yap
mak,orada çevik kuvvetler ordusu
nu üslendirebilmek için,Askeri dik 
tatörlüğü kullanmak istiyor. 

Bu olgulara dayanarak FAC'deki Al 
man ve Yabancı Demokratlara sesle 
niyoruz: 

12 EYLUL 198l,CUMARTESİ ~U 
NU SAAT ll. 30 'da DORTMUND' 
TA YAPILACAK YURUYUŞE KA
TIL! 

-Abdullah Baştürk ve ~üm Demokrat 
tutuklular serbest bırakılsın! 

-Türkiye'de demokratik hak ve öz
gürlükler yeniden kurulmalı! 

-Kürt halkı üzerindeki ırkçı-şo -
venist haskılara son! 

Federal Hükümete şu istemlerimizi 
yön el ti yoruz : 
-Askeri cuntaya her türlü yardım 

hemen durdurulsun! 
-Türkiye'de baskıya uğrayan de -

mokratlardan yana aktif girişim! 
-Faşist "Boz Kurtlar ın • ve bunl~ 

rın yan örgütlerinin,özellikle ., 
"Türk Federasyonun" derhal yasak
lanması,tüm tanınmış Türk Faşist
lerinin yurt dışı edilmesi! 

-Türk ve Kürt demokratları için 
sığınma hakkı sınırlandırılamaz! 

Biz Türk ve Kürt demokratları -
nın şu istemini vurguluyoruz: 

-Türkiye'de Askeri Cunta yıkıl -
madan Demokrasi kurulamaz! 

Ayrıca KKDK,Gerçek,DİB-FAK,Kürt 
Halk Evi ve FİDEF'in imzalarını ta 
şıyan ortak bir bildiri de yayın:~ 
landı.Miting'te,Türkiye ve Kürdis
tan'daki bazı demokrasi güçlerinin 
temsilcileri,ve Türkiye Demokratl~ 

rıyla Dayanışma insiyatifi konuşma 
lar yapacaklar.Mitingte ayrıca TÖB 
DER ve DİSK yöneticilerinin de ko~ 
nuşacakları bildirildi.Dortmunt'da 
yapılacak yürüyüş için hazırlık., 
propaganda ve ajitasyon çalışmala-

bütün yo la sürüyor. 

İSVEÇ: 
1sveçte'de,l2 Eylül 1981 Cumarte 

s i günü ortak bir yürüyüş düzenle;-'-. 
necek.Ayrıca günün gecesi de Stok
lıolm'de bir protesto gecesi düzen
leniyor.Yürüyüş ve geceyi Türkiye' 
li ve Kürdistan'lı tüm anti-faşist 
güçler düzenliyor.isveç'teki 12 Ey 
lül Tertip Komitesinde şu güÇler 
yer alıyor:Kürdistan Dernekleri Fe 
derasyonu,Türkiye Anti-Faşist KomT 
tesi,Türkiye Komitesi Çalışma Gur~ 
bu. -

Kürdistan Dernekleri Federasyonu 
12 Eylül Askeri fa9ist cuntasını 
protesto eden ve İsveç'teki demok
rat anti-faşist güçleri tıtunııajra 
karşı mücadeleyc,İsveç'te yürütü -
len protesto eylemlerine katılmaya 
çağıran isveç'çc ve Kürtçe bir bil 
diri yayınladı. 

12 Eylül Tertip komitesi de aynı 
anlamda isveç'çe Türkçe uzun ;bir 
bildir i yayınlandı. Ayrıca protesto 
kampanyasıyla ilgili bir afiş de 
çıkartıldı. 

1 10. 

• 

DANİMARKA: 
Danimarka'da da,cuntanın bir yıl 

lık uygulamaları,l2 Eylül'de yapı~ 
lacak bir gece ile protesto edili
yor. Danimarka -Türkiye ile Day anı ş
ma Komitesi'nın hazırladığı geceye 
Danimarka Komünist Partisi,Sosya -
list Halk partisi,Sosyal Demokrat
lar,Radikal Sol Partisi,İşçi Sendi 
kaları Konfedarasyonu(LO) ve Ulus~ 
lararası af örgütü katılıyor.Ayrı
ca bir DİSK temsilciside gecede ha 
zır bulunacaktır. -

Örgütler adına yapılacak konuşma 
lardan sonra,gece müzik ve falklor 
gösterileriyle devam edecektir. 

NORVEÇ: 

Norveç'te ise,Türkiye Komitesi,9 
Eylül'de bir protesto gecesi ve 12 
Eylül'de de,Türkiye Büyükelçiliği
ne karşı bir yürüyüş düzenliyecek
tir.Norveç Metal İşçileri Federas
yon'u genel başkanının konuşacağı, 
yürüyüş, büyükelçiliğin önüne siyah 
çelenk bırakma ile sona erecektir. 
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r HEzEN EMPERYALIST ı 
' 
me de,a yekemin bu u jı ali emper-
yalizme u kevneperesten şahen !ra

l ne ve hat hılweşandın;dı peşengti
i yapartiya we da hat ı bu avakırın. ı . 

-ıdl BO CÜNTAYE Cl GOTIN? 
1 ~ 

r Hın berpısyaren PDK-1 yen qehre 

1
'. man jı ali hezen metıngehkar u Ber 

zaniciyan ve hatın şehid kırın.1ro 
ji kesen wısa qehreman u canfida , 

Baş te zanin ku darba faşist 
a leşkeri ya Tırkiye jı bal hemu 
ezen emperyalist yen dıne u kevne 

perestan hat parastın.Van hezan,bl:" 
er awayi alikariya Cunta Tırkiye 

kırın u heji dıkın.Emperyalizma E
merika sere ve dıkşine.Her wıha em 
peryalizma Emerika ne tene p1_ikar~ 
ve derba faşist a leşkeri ye.Ew bı 
xwe dı pekhatına derbe de xwedan 
cırme ji.Lewra Emerika YekbQyi u 
ezen emperyalist u kevneperest ye 

dın,bı ve darbe xwestın mafen ~we 
en Rojhılata Navin,ku gav bı gav 

jı desten wan dıçu,bıparezın,an ji 
paşda vegerinın. 

Bo ve yeke ji gava Cunta Faşist 
lı Tırkiye bı ser ket,kefa wan hat 
u ve kefxweşiya xwe dı reya rojna
me,TV,radyo u weşanen dın eşkere 
kır. 

Em dıxwazın dı ve hejmara xwe 
de nişan bıdın ku van hezan u weşa 
nen wan ku berdevkiya wan dıkın,ça 
wa ve diktatoriya reş a Tırkiye dJ:" 

,parezın u pesne we dıdın: 
iNTERNATIONAL HERALD TRIBUN(l3 İ
lon 1980):"Heta nıha nehatiye di
tın ku darben leşkeri,alikariya is 
tıknara navnetewi kırıne.Le Tırki~ 
dıkare dı ve mesele de istisnaiya 
xwe ni şan bı de." 
FRANKFURTER ALLGEMETNE ZEITUNG(Roj 
nama Elmanya Federal):"Tu nişanek 

u bıde xuyakırın kırdayetiki leş
eri heye tune.Dı ser de hın mafen 
uh j ı bo kiırkeran pekhatiye." 
E MATIV(Frens i): "Derba bo demokra 
•ıı 
ı . 

TIMES(l3 İlon 1980):Dema pekhatına 
darbe u beyanen Cfinte,mıtefıken we 

en ku jı kaosa siyasi a ve her~a 
baske Natoye e Rojhılata Baştir en
dişe dıkırın,kefxweş kıriye." 
RADYOYA DENGE EMERİKA:"Hereketeki 
jı bo nuh ve demokrasiye damezıri-
e." 

MESAd di ŞEVA 

Avakırına 37 saliya PDK-1, dı 
meha Tebaxe de lı Elmanya Federal 
ji hate pirozkırın. 

Komelen Karkeren Demoqraten Kur 
dıstan dı şeve de beşdar bun u pi
roznamek dan berpısyaren şeve. 

Em ve piroznama Komelen Karkeren 
Demoqraten Kurdıstan,ku dı şeve de 
peşkeş kırıblin,jı xwendavanen xwe 
re peşkeş dıkın. 

ARMANC 

' jı ali Xumeşni u hevalbenden wi ve 
TELEV1ZYONA DEY(Dewleten ·Emer i ka! bı qelaşi ten şeh id kırın. Gund u 
Yekbuyi) :Beyanen Cuntaye yen lı bajaren Kurdıstane, bı balefıran te 
ser dı navdamayina NATO u meşandı- bomherduman kırın. 
na siyaseta bı Rojava re kefxweşi Ew tekoşina ku partiya we,lı hem 
da." her emperyalizme,metıngehkariye u 
SUNDAY TELEGRAPH:"Carek dın bı ser lı hemher kevneperestiya hundır dı 
kevın,ı.€ lı Rojava bı ınınet ben de,me baş le mıqate kır u hin jT 
biranin." dıkın.Dı ve tekoşine de,ew kevnepe 

"Lı felaten NATO bı kefxweşi te resten ku hun lı hemher wan şer dl:" 
ditın ku her ku pewıst be lı Tırki kın u bı taşlıeti jı bo aşitiya ci::-
ye ordi dest dıde ser karine" - hane ew kar u baren bı baweri hun 
JI AXAFTINA WILLIAM J.CROWE,Ferman 
dare hezen baske Ewrupa Başuv y~ 
NATO(Dı axaftına bı rojnamevanen E 
merika re,lı ITALIA):Mın jı nesaxT 
ya Tırkiye pır endişe dıkır.Le be~ 
le pışti derba Ankare ku dı ilona 
çu de pekhat,Tırkiye lı hemher ted 
hişe qezencen mezın bıdest xıst.Ll:" 
ser meseleyen abori ji da xuyakı -
rın ku we peşveçunen wılo we bı 
dest xe." 
NATO:Bo ku Tırki karıbe qezencek 
dılşad bıstine elaqe nişan bıdın." 
Sereke DEY,CARTER(Jı mesaja ku jı 
kongre re şand) :Kırdayatiya Tırki. 
ye,dı bışaftına meselen siyasi u 
ewletiya hundır de peşveçunek qeyd 
kır u beyan kır ku we dı demek ne
zik de vegerın idara demoqrasiye . 
Jı her ku em şela Ordiya Tırkiye 
jı kevn de dınasın,em ve ~yane 
gıring dı b inin." 
Sereke DEY,RONALD REAGAN:"Em bı 
her awayi pıştgıriya karen kırdaya 
tiya Tırkiye dıkın. -

Vezire derva ye DEY,HAIG:Bı serke
tına kırdayatıya Tırkiye meselek 
hey at i ye." 

"Em dıxwazın ku Tırkiye bi·be 
sembola bıhezbun u istıkrare jı bo 
dewleten dın yen herema tengava 
Besra." 

Elçiya mezın e Emerika e lı An
kare(Hevpeyvina dı rojnama Yeni A
sır da):Jı bo vegera ser demoqrasi 
ye dıve ecele neye kırın.A gıring
tışte bı dest keve ye." 

• PDK·I RE 
JıberpırsiyarePDK-1 re, 

Geli Hevalan~ 

Em bı nave Komelen Karkeren De- ' 
moqraten Kurdıstan(KKDK) u hemu en 
damen wan,şeva pirozkırına 37 sali 
ya avakırına partiya we piroz dı~ 
kın.u sılaven bıratiye jı we re 
peşkeş dıkın. 

Diroka tekoşina partiya we-par-
tiya Qazi Mıhemed-gelek dur u dırej 
e,ev yek jı bal me baş te zanin.Ew 
Komara Mahabad a Kurda ku sedsala 

dıkın,heta ku bete domandın, erne 
pıştgıriya xwe bı PDK-1 re bıdomi-
nın. 

Bıji enternasyonaliye proleter
ya~ 

Şer we dom bıke,serkevtın we ya 
gele Kurd be~ 

Alla n s 
O 11naw1r 
Gunılla Bergstrom 

ASTRID LINDGREN 

Keça 
Serrat 
LoHa 

/

.DU PIRTÜ~N S~ İ ~N lAROKAN 
HATIN WERGERANDIN ZMAN~ KURDI, 
HÜN DIKARlN VAN HERDÜ PIRTÜKAN, 

. JI NAVNİSANA ~C PEYDA BI KIN: •' · 
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ARMI\NC 1 

PAşiST_JDEMOGO"İDEN .. ' 

.ORNEKLER· 
12 Eylül'deki askeri faşist dar 

l~den sonra,Cunta kendisine toplu; 
Lçind~ bir kitle tabanı oluştura -
bilm~k için çeşitli yol ve yöntem
lerde~ yararlanmaya başladı.Bunla
rın başında hiç kuşkusuz,alabildi
~ine yaygınlaştırılan ırkçı- şoven 
·ri t i -komiin is t de ma go j iyd i. Cu n tanı n 
·m faşist dcmagojilerinden bazıla 
ı-ını burada yayınlıyoruz. Çeşitli 

tarihlerdeki gazetelerden aktardı
r~ınıız hıı iirnekler,Cunta'nın faşist 
işçi \'l' l'nıvkçi halk diişnıanı kan•k
t l' r i ıı i ;ıç· ı k ç ;ı ort ;ı ya k oy uy or . 

,\Rt-L'\ NC 

25.7.1981 Kenan Evren: 
-Bir adım dahi geri gidilmeye -

cektir.Bir binanın birinci katı ta 
marulanmadan ikinci katına başlana~ 
maz. 

-Anarşinin gözünün yaşına bakma 
yacağız. -

-(Ermeniler kastedilerek) "Biz 
böyle acemice işler yapmayız. Bizi 
buna mecbur etmesinler, sabrımız 

taşmak üzeredir.Onlara gerekli ce
vap verilecektir. 

-Bir millet kendinden küçük dev 
letlere,vaktiyle oralara hükmetti~ 
ği devletlere,avuç açar,para dile
nirse onlar da böyle bizim üzeri
mize söz sahibi olurlar.Onun ıçın 
her sahada kuvvetli olmaya mecbu -
ruz.Kuvvetli bir devlete kimse dil 
uzatamaz. 

-Eğer onlar ulu önder Atatürk ' 
ün deyimi ile damarlarında asil 
Türk kanı taşımış olsalardı çekin
meden Türkiye'ye gelirler ve yap
tıklarının hesabını verirlerdi ... 

-çünkü onlar için mühim olan 
Türk olmak değil,inandıkları sapık 
ideolojiler uğruna başka ülkele re 
uşaklık yapmaktır.(K.Evren'in F.Al 
manya'nın 2. Televizyonu ZDF'ye ver 
diği demeçten.29 Mart 1981 Tercü~ 

man Gazetesi) 

Kenan Evren:Komünistlerin Takti 
ği: 

-Bakın ne diyorlar; 
-Birincisi (memleketinizde komü 

nist veya sosyalist partilerin ku~ 
rulmasını teşvik ediniz). Bunlar 
şimdi anladınız mı,l41-142'ye ha
yır diye bağırıyorlar.Çünkü 141-
142.maddeler halkça idi,· komünist 
partisini kurabileceklerdi. 

İkinci verdikleri direktif;(Hal 
kınızı mümkün olduğu kadar sınıf 
ve zümrelere bölünüz) Kimisine sen 
Kürtsün dediler.Kimisine alevisin 
dediler.Kimisine sen sağcısın,sol
cusun dediler. 

Üçüncüsü;(Komünist rejim kökle
şinceye kadar yurdunuzda böyle bir 
tehlikenin olmadığına herkesi inan 
dırın) ••• 

Dördüncüsü;(İşçi ve işverenler 
arasında daimi anlaşmazlık konula
rı çıkartın). 

Çıkartılınadı mı? 
Beşinci direktif,(Gizli açık 

din düşmanlığı yapınız.mezhep ve 
tarikat kavgaları kışkırtınız). 

Altıncısı,(Halkın çok sevdiğ~ 
yahut millete kabul ettirilmiş o
lan kahramanları yıkmak zor olana
ğına göre,bunları kendinize bayrak 
yapınız ... ) 

Yedincisi,(romanda,karikatürde, 
yazıda sistemli ve maksatlı olarak 
işçinin ve köylünün sefaletini mü
balağalı bir şekilde teşhir ediniz) 

Sekizinci madde,(Milletinize ba 
tı blokuna ve mevcut düzene karşı 
düşmanlık aşılayınız.) Batıya kar
şı düşmanlık aşılamadılar mı? 

Dokuzuncu madde,(Sendikaları 
gençlik dernekleri ve sanat kuru -
luşlarını elde etmeye çalışınız.) 

Onuncu madde,(Sürekli huzursuz
luk kaynakları arayıp bulacak ve 
bunları devam ettirmeye çalışacak
sınız.)(Kenan Evren'in Manisa Ko
nuşmasından.29 Mart 1981 Tercüman) 

Turgut Özal: 
-Aldığımız kararlar ekonomik bir 

ihtilaldir.(Tecüman 7 Şubat 1981) 
Evren'in ABD'de yayınlanan New.s 

week'e verdiği demeçten: -
Soru:Cumhurbaşkanlığına adaylı

ğınızı koyacakmısınız? 

Cevap:Geçen Eylül'de halk iılıbir 
kurtarıcı arıyordu ve ben tesadü -
fen yönetime el koyan hareketin ba 
şı olma durumunda oldum.Ben sadece 
bir düğmeye hastım ve tüm mekaniz
ma harekete geçti.(31.3.1981 Tercü 
man gazetesi) 

Nejat Eczacıbaşı: 
-Türkiye'de ilk defa 1981 bütçe 

si,oldukça denk bir bütçe olabile~ 
cektir.Çünkü,devlet harcamalarının 
açıktan finansmanı önemli ölçüde 
durmuştur.22.3.1981 Tercüman) 

12 

Kenan Evren: 
-Anayasa özerk olmadan fakülte 

açılamaz deniyordu.Özerk : fakülte 
kursaydık bu kez de dekanlar ,; s:iz 
giremezsiniz diyeceklerdi.l2 Eylül 
harekatı oldu, biz de bunu hallet
tik.(7.1.1981 Tecüman Gazetesi) 

Kenan Evren,Gaziantep konuşma::
sında özellikle anarşi ile mücade
lede gerekli kanunların çıkarılama 
yışını tenkit etti."Onların 10 yıl 
da yapamadıklarını biz bir ayda ta 
mamladık" dedi.Atatürk'ün" Komüi~ 
nizm her görüldüğü yerde ezilmeli
dir" cümlesini ise üstüne basa ba
sa tekrarladı.l9.1.1981 Tercüman) 

Yine aynı konuşmasından: 
-Atatürk "Ne mutlu Türk'üm diye 

ne" sözünü söylerken, bunu diyebile 
nin Türk olduğunu bütün dünyaya i~ 
lan etmiştir. 

Adana'daki konuşmasından: 
-250 milyon sarfıyla 16 katlı 

gökdelen yaptırılıyor.Bunun içinde 
800 kişilik eğitim salonu var.Ne e 
ğitimi yaptıracaklar? Onu da bile~ 
miyoruz.Komünizm eğitimi yaptıra -
caklardır.(l7.1.1981 Tercüman) 

Yine aynı konuşmasından: 
-çok yakınımızda komşumuz iki 

ülke savaş halinde •.. 
Bu bakımdan her an,savaşa hazır 

olmak mecburiyetindeyiz.Anarşi ve 
terörle mücadele ederken,savaşa o
lan hazırlıklarımızı da ihmal etmi 
yoruz. Askerlerimiz her an ,, .savaşa 
hazırdırlar.(l7.1.1981 Tecüman) 

Kenan Evren: 
-Bu anayasa anarşistlerin işine 

yaradı.Biraz daha gecikseydik ülke 
yi ele geçirecek ve belki de bu ko 
nuşmayı onlar yapacaktı.(Konya ko~ 
nuşmasından.l6.1.1981 Tercüman) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şa
hap Kocatopçu: 

-İşverenler batına tehlikesi i
çindeyken işçisini bağrına :.basmak 
zorunda kalıyor.MGK'nin işten çı
karmaları yasaklayan kararı önce
likle tekrar gözden geçirilmelidir 
Zaten bazı yerlerde Çalışma Bakan
lığının izni ile işçi çıkarılıyor. 
(21 Ağustos 1981 Milliyet) 

daydar Saltık: 
-Konya Mitingi bardağı taşıran 

son damla olmuştur,ama esas amaç, 
bölücülüğü yok etmektir.(30.10.980 
Cumhuriyet Gazetesi) 

Kenan Evren: 
-Anarşi ve bölücülüğün kökünü 

kazmadan gitmeyeceğiz.(9.10.1981 
Cumhuriyet) 

Başbakan Ulusu: 
-Vatan bölöcülerine karşı ordu

muz bütün gücü ile savaşacak ve on 
ları ezecektir.(30.11.1980 CumhurT 
yet) 

Kenan Evren: 
Bağımsızlığımızı,toprak bütünlü 

ğümüzü korumak için bu manevraları 
yapmak zorundayız.Ama bunlar çok 
pahalıya mal olmakta.Fakat J, bunu 
yapmaya mecburuz.(Yankı-543.Ya İs
tiklal Ya Ölüm Tatbikatından) 
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· CUNTANIN BAŞ HEDEFi: I$Çi SlNlFI 

Hiç kuşku yok ki askeri <·faŞist 
cunta'nın,yöneldigi başlıca hedef 
lerden biri de işçi sınıfıdır. ı IZ 
Eylül 1980 öncesinde tekelci bur
juvazi,Türkiye'nin içine ctötıljt)tigü 
ekonomik toplumsal ve siyasal bu
nalımın başlıca sorumlusu 'J 1 olai-ak 
işçi sınıfını gösteriyordu.Ür~ti~ 
min düşmesinden,fiyat artışıarin~ 
dan toplumdaki huzursuzluk ve ça
lışmalardan hep işçi sınıfı,,•onun 
savaşımı sorumlu tutuluyordu.Bura 
dan hareketle tekeller işçi sını~ 
fınınddurumuna vakit geçirilmeksi_ 
zin bir çeki düzen verilmesini is 
tiyorlardı.Üretimin artması 'i~~n 
biran önce "çalışma barışı" sag -
lanmalı,.işçi grevlerine son veril 
meli,"aşırı ölçülerdeki" ücret ar 
tış taleplerinin önüne ~geÇiWınelT 
ve çalışma hayatında köklü degi -
ş ikliklere gidilmesi," çalışma ba
rışını ve işyeri huzurunu" bozarnı 
yacak esaslaua bağlanmasını ısrar 
la istiyorlardı. -

Bu nedenle 12 Eylül ~aarbes~y~e 
daha başa geçer geçmez,faşist cm~ 
ta yoğun bir biçimde işçi sınıfı
nın ekonomik demokratik ve siya· -
sal mücadelesine saldırdı.İlk it' 
olarak DİSK kapatıldı,mal varlıgı 
na el konarak,tesisleri büyük te~ 
kelci guruplara yok pahasına kira 
landı.DİSK ve bağlı sendikaların 
yöneticileri,iş yeri temsilcileri 
ve ileri sınıf bilinçli ij~Ş~iler 
tutuklandı.İşçi sınıfının bütün·~ 
rev ve direnişleri y yasakmanatak 
kendilerine zorla işbaşı yaptırıl 
tı.Her türlü sendika faaliyet dut 
duruldu.Toplu sözleşme yetkisi ii 
çi sendikalarından alınarak,işçi
lerin üçretleri patren ve ''"aunta 
temsilcilerinden oluşan birkaç ki_ 
şilik Yüksek Hakem Kurulunun insi 
yatifine bırakıldı.Ekonomiyi buna 
lımdan çıkarma,üretimi -:··at:tı:tlllııma 
bahanesiyle işçileri daha çok ça
lışmaya zorlayan önlemlere baş v~ 
ruldu. 

Demokratik hak ve ia~giji!liUUri 
savundukları,faşizme ve .-,,;faşistl·, 
MHP'nin katliamlarına karşı çık ı,. ' 
tıkları için DİSK' in 52 yöhetici
si bugün idam talebiyle yargılan~ 
yor. 

Öte yandan kapatılmayan TÜRK-İŞ' 
in ise işçilerin çıkarlarıyla Il
gili varalalıilecek .en:_·ufak:.~.~a~ış
maları bile ortadan kaldırıldı.Bu 
arada TÜRK-İŞ Genel Sekreteri,cun 
tanın atadığı kukla hükümetin içi 
ne alınarak, işçi sınıtının oluşa-= ... 
bilecek herhangi bir olumsuz tep-

kisi önlenmeye,cunta işçi sınıfı~ 
nın~doatu~gös:ter:iılııiı,y:e:;çall]IJUdı. 
TÜRK-İş bugün açıkça cunııanın •e
mir ve talimatlarının işçiler ar~ 
sında uygulanmasına hizmet eden , 
,işçi sınıfının patrenlar karşısı~ 
daki muhalefetini söndürmey.e çalı 
şan bir bürokratik mekanizma hali 
ne gelmiş bulunuyor.TÜRK-İş'in bü 
durumu o kadar açıkça sırıttı ki 
ICFTU,Uluslararası Hür İşçi Sendi 
kalar Konfederasyonu bile onun ü:; 
yeliğini askıya almak zorunda ka! 
'dı. 

Askeri faşist cunta,oluşturduğu 
böyle bir mekanizma içerisinde,b~ 

·güne kadar bütün hak ve özgürlük
leri gaspedilmiş olan iş~i sınıf~ 
nı,büyük tekellerin ve ::.-devletıiıi 
insiyatifine terketmiştir.Bu şar~ 
lar altında cunta işçi sınıfının 
ve genel olarak çalışanların kaz~ 
nılmış pekçok ekonomik ve :ısosyal 
hakkını da gaspetti:Gaspedilen bu 
hakların başlıcalarını ş@yle sır~ 
lıyabiliriz.Çalışanların ı 'ki!idem 
tazminatları belli bir tavan sını 
rına bağlanarak sınırlandırıldı.~ 

Memurlar'.da emeklilik ,, süresi 
beş yıl arttırıldı.İşçilerin :ı.ıH
gortalılık içinde kazanmış oldugu 
bazı hFkları geri alındı.Hastalık 
sigortası % 2 arttırılırken,hast~ 
lanacak işçilerin ilaç paraları -
nın % 20 s ini kendileri ';ödemek !Le 
yükümlü tutuldular.Emeklilik hak· 
larınbazı alanlarda gaspedilirken 
emekli olabilme koşulları daha da 
ağırlaştırıldı. 

Genel olarak çalışanların çalı~ 
ma sürel~ri çeşıtli aralıklarla La 
yınlanan kararnamelerle uzatıldı. 
Örnegin 1 Mayıs ve 27 Mayıs tatil 
olmaktan çıkarıldı.Ulusal ba~ram
lar ve genel tatil günleri dışın
da çalışanların tatil '/ ıy>apmalan: 
yasaklandı. V .s. 

Son birkaç yıl içerisinde :fiat 
artışları % 700 e yaklaştığı ve 
bazı alanlarda bu oranı ''·' aştığı 
halde genel olarak bu .: i_is·ü:i:elerde 
değişmeyen işçi üçretleri i% 80 b
rüt~.:% 35-40 net bir artışla ger -
çek degerinin kat kat altına düş
mesi sağlandı.Bu birkaç yıllık ~ü 
re içinde çeşitli yollarla iiiicret 
antışı ve bazı sosyal haklar sağ
layabilen işçilerin bu hakları da 
geri alınarak ücretleri diğerleri 
nin sevyesine düşürüldü. -

Bugün artık sözüm ona: "sözleş~ 
meleri" Yüksek Hakem Kurulu , ;bağ: 
lıyor.Fakat Yüksek Hakem Kurulu"T., 
nun karara bağladığı sözleşmeler-i 

le,değ~l i§çi~eri~ birşey kazand~ 
ğı aksıne ışçılerın borçlu duruma 
düştükleri bizzat TURK-İŞ tarafı~ 
dan açıklanmak zo·runda kalındı. 

Ama öte yandan büyük tekeleti i gı;~ 
ruplar ve onların temsilcisi as~ 
keri faşist cunta bunlarla da ye
tinmiyorlar.İşçi sınıfının elinin 
kolunun bağlanmış olduğu ve tekel 
lerin riahatça at oynatabildiği ~ 
işleyişi süregeıUeştirmek ve "ya
s al'" birtakım temellere hbıi:ğlıamak 
için çalışıyorlar.Bu amaçla,sendi 
kalar yasasıyla Grev ve Toplu Söz 
leşme yasas.ının yukarıdaki anlay1 
şa uygun olarak düzenlenmeleri i~ 
çin bir çalışma meclisi hazırlık
ları yapılıyor.Bu yasaların işve
ren,cunta ve TÜRK-İŞ temsilcile.-.:. 
rinden oluşacak bir " çalışma Mec 
lisin" de hazırlanmasını istiyor~ 
lar. 

Bu yasaların yeniden düzenlen
mesiyle ilgili olarak bugüne :.ka
dar ortaya çıkan durumuyla tekel
ler,öncelikle sendikaların,işçile 
rin ekonomik demokratik ve sosyal 
haklarını koruyan örgütlerden çok 
"çalışma ·barışını" ve işyerlerin
de "çalışma huzurunu" koruyan;ür~ 
tirnin dengeli ve sürekli ·, l.olak:ak 
gerçekleşmesine hizmet eden meka
nizmalar durumuna getirilmesine · 
çlibalıyorlar. Bu nedenle sendikal~ 
rın kuruluş esaslarının buna göne 
düzenlenmesine mali ve idari ola
rak sürekli denetim altında tutul 
malarına toplu sözleşme ve :·; grev 
yetkilerinin sınırlandırılmasına, 
grev yapabilme koşullarının ağır
laştırmasına ve hak grevlerinin La 
saklanmasına çalışılıyor. :'-Aslııırlda 
hak grevinin kaldırılması i. demeli 
işçilerin artık hiç grev yapama~ 
larının koşullarını yaratmak de
mektir.Hak grevinin anlamı şudur. 
Bir toplu sözleşme bağıtlandıktan 
sonra,eğer o toplu sözleşmeden do 
ğan hakları işveren vermiyorsa ii 
çinin bu hakkı ala bilmek için gr~'
ve gide bilme hakkıdır. Öyleyse hak 
grevinin kaldırılmasıyla,uzun mü-

, cadeleleile işçinin işverene kalıtt 
' bul· ettirdiği ve toplu sözleşmeye 
geçirdiği herhangi bir hak y:ıyada 
kazanımı işveren daha sonra uygu
lamaya yanaşmadığı zaman işçi his_ 
birşey yapaınıyacak demektir. 

Buna karşın tekeller•,sendikala
·rın mali güçlerinin zayıf tutulma 
'sı.ını,grev ve direnişierin ·Çabuk 

l kırılabilmesini düzenleyecek_ mad~ 
delerin bu yasalarda yeretmesi i-

· i çin çaaa sarfediyotlar. 
'"- · J De'l!'<!liıı. s. 154te 
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BEYANA 
DEMOQRATEN ŞOREŞGEREN 
KURDISTAN Ll EWRUPA 

Jl bo. yek sal:ıya,hatlna ıiCünta 
FaşiSt a leskeri a Tı rkiye,Demoqra 
ten Soresgeren KUrdistan lı Ewnlpa. 
beyanek derxıstın.Je pestır.Demoq- l 
raten Soresgeren Kurdistan ü Parti. · 
ya Sosyalist a Tırkiye ji beyanel< 
bıhevra derxıstın.Em van herdü be
yanan dı ve hejmara xwe de,peskesi 
we dıkın. 

GEL! KARKERAN! 
GEL! XEBATKARAN! 
GEL! WELATPAREZAN! 

ARMANC 

Dı ser hatına cGnta faşist a 
l:eşkeı:i a Tırkiye re salek derbas
bG.Ev bG slek,ku gelen Kurdistan 
G Tırkiye dı bın zılm,zordesti G 
xwinmejıya diktatorıya faşist de 
dıpelçıqın. 

Jı roja ku darba faşist jı bo 
mafen burjuvaziyen monopolen Tırki 
ye G emperyalistan pekhat vır de-;
hemG qanGn G mafen demokratik yen 
burjuvazi jı hole hatın rakırın.Dı 
bın propogandek şoveni G dıj-komu
nist de terorek hov G be hıdGd hat 
meşandın.Bı koman mırov hatın gır
tın.Lı qereqolen polis G cendırman 
lı işkencexanen M1T(Teşkilata ls -
tıxbarata Mılli a Tırki) G Kontr
Gerilla,lı qışlen askeri be istis
na he mG kes en bınçav, dı işkencen 
gıran de hatın derhas kırın. Her 
roj hejmaren yen ku dı bın işken -
can de dımrın pırtır dıbın.lro ji 
nezi 130.000 kes,mıroven peşverG , 
welatparez G bınamGs,dı bın hoyen 
dıjwar de dı gırtigehen cunta fa
şist de dıjın.CGnta Faşist iro 10 
kesan bı dar de kır.He rGhe nezi 3 
hezar kesi ji te xwestın. 

Mafen karkeran ku bı salan u bı 
bedela xwina xwe qezenç kırıbu he
mi jı wan hate stendın.Sandiqa kar 
keran D1SK(Konfederasyona Sendiqen 
Karkeran a Şoreşger) ku jı niv mil 
yon zedetır karker tede cıviyabun-:
hate qedexe kırın.CGnta Faşist iro 
dıxwaze ku serok u 52 berpısyaren 
ve sendiqe darde bıke.Sendiqa TÜRK 
-1Ş(Her çıqas sendiqek zer bu ji) 
jı sendiqetiye hate derxıstın. Ket 
rewşek wılo ku bu mıleki cuntaye 
dı nav karkeran de.Hoyen jina kar
kera ketiye bın be insafiya monopo 
len mezın.Karker,memur u xebatka ~ 
ren dın jı karen xwe bı koman ten 
qewıtandın.Ordiya bekaran her dıçe 
mezıntır dıbe. 

Buhabun,roj bı roj zedetır dı-
'be.Zem bı çar gave,bera pey hev dı 
dın.Xebatker,bı pere ku dıkeve des ı 
ten wan,nıkarın nan bı tene ji bıs 
tinın. Lı Tırkiye u Kurdıs tane, b1 · 

. rasti bırçibunek mezın çebuye.Xela ! 
destpedıke. 

Lı hember ve,Cunta Faşist a 
Leşkeri,bo mafen monopolen mezın 
u bo mafeh emperyalistan,berdewam 
dıke,tedbiren nu yen abori, cıvaki 
G siyasi dıstine. 

Bı ekonomi-siyaseta ku te me
şandın,monopolen Tırkiye yen mezın 
u teşkilaten emperYalist yen navne 
tewi,IMF(Fona Pera ya Dıne), OECD 
(Komela Hevkariya Abori u Peşveçu
ne),Banka Dıne,kırasen ser gelen 
me u pariyen deven wan ji stendın. 
Kara wan,dı bın diktatoriya faşist 
de her ku dıçe pırtır dıbe. 

Jı roja 12'e llone ku diktato
riya faşist pekhat vır de,gıreben
diya Tırkiye ya bı emperyalizme ve 
he pırtır bG.Cunta Faşist a Leşke
ri,dı siyaseta erişkar ya emperya
liama Emerika ku lı ser gelen dıne 
u bı tayberi lı Rohılata Navin te 
meşandın roleki aktif stend.Tırki
ye,dı komployen emperyalist yen ku 
lı ser gelen Rojhılata Navin ten 
kırın cih dıgre. 

Bı kurti em dıkarın bejın,Cun
ta Faşist a Leşkeri jı aliki dı 
hundır de,zılm u zordestiyek gelek 
mezın aniye ser gelen Kurdıstan u 
Tı rkiye, u j ı aliye d ın de j i, :•buye 
talukek mezın bo gelen Rojhılata -
Navin. 

CGnta Faşist,ev bu salek ku ım 
re xwe dı karine de derhas dıke.Ev 
sala han gelek bıha lı ser gelen 
me rGnışt.Eş G elema me pırtır u 
hoyen jina me dıjwartır bGn.· 

Her çıqas derew u demagojiyen 
CGnta'ye pır bın ji xuya dıke ku 
dıxwaze he gelek salan lı karine 
bımine.Bı her gaven ku daveje, he 
pırtır faşizme bı cihtır dıke. He 
betır xwe lı erde pahn dıke. 

Jı xwe lı tu dere dıne nehati
ye ditın,ku faşizme jı xwe ber dev 
jı karine berdaye.Hew reki xıstına 
diktatoriya faşist heye;ew ji teko 
şina şoreşger ya gelan e.Reya xıs~ 
tına Diktatoriya Faşist a Tırkiye 
ji tekoşina gelen Kurd u Tırk e. 
Ev ji bı tekoşinek bı hev re,dı e
niyek(cephek) dıj-faşist ya bı hev 
re pek te. 

lro edi tu mazeret dıve • nebe 
bend jı bo pekanina ve eniya dıj 

faşizme.Bo xıstına Cunta Faşist d~ 
ve gavek bere cephek dıj- .•faşist 
pek be. 

CGnta Faşist nıkare tekoşina 
gelen me ya jı bo serbıxweyi,demo~ 
rasi u sosyalizme bısekınine. 

Em ala tekoşina lı hemher Cun
ta Faşist bılın kın. 

Bıji tekoşina gele Kurd u Tırk 
ya bı hev re lı hemher Cunta Fa
şist! 

Peşkevın bo damezrandına cep- . 
hek dıj-faşist lı hember faşizme! 

DEMOQRATEN ŞOREŞGEREN 
KURDISTAN LI EWRUPA 
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Jı bo yeksaliya 12'e 1LON'E Fede 
rasyona Komelen Kürdistan lı Swed 
belavokek derxıst.Em we ı. belal.<oke 
lı vır çapdıkın. 

ARMANC 

Ji tlezen demokrat ra 

Ji vir salek beri niha,l2 e İlo~ 
ne 1980,li Tirkiye cuntayeke leşke 
ri G faşist hate ser hukum. -

Kuştina kesen be suc,dardakirin, 
hapiskirin,ledan u tedayi wek jiya 
na rojin berdewam dike.Terora mili 
tarist u faşist li çarali Tirkty~ 
u nexazma li Kurdistana Tirkiye bi 
hemu hovitiya xwe berdewam dike.Bi 
sedan kes,an· li ser re G kuçan, an 
j i li işkencexanen cuntaye l\hatine 
kuştin.Ve dawiye cunta mecbUr ma u 
itiraf kir ku,38 kes di bin Ledan 
u eziyete da can dane.Le. qejmara 
kuştiyan wek cunta dibeje evqas 
hindik nine,qat qat zede ye. Gelek 
meriv ji orte windabune.Heta '·'·ri.iiı.ha 
10 hatin dardakirin.lOO hezar kes 
di girtigeh u zindanan danin.Hezen 
cuntaye yen dev bi xwin şike bibin 
ser ki wi bi mehan davejine zinda
nan.Mafe xwe parastine ji ji deste 
wan hatiye standin.Li ser hev le
dan u eziyet li girtiyan te kirin. 
Kuştin,terora militarist u kolon 

yalist u şere psikolojiya herbe di 
ji gele Kurdistane,bi hawaki nebi~ 
nayi zede bu. 

Xebata politik bi her hawayi ha
tiye qedexekirin.Serweren sendika7 
yen karkeran G hemu rexis.tinen de
mokratik avitine girtigehan. 1 :cunta 
dixwaze bi dare zore hemu rexne u 
dijderketinan ji orte rake. 

Parlamento hate girtin,gravi(gu
ya) pişti serrastkirina s.azumane 
disa avabikin.Le iro cunta ji I·•Jbo 
"Meclisa Avakirine" kesen leşker u 
hevramanen xwe dibijere ku,ew par
lamentoye sazbikin.Bi penc genera
lan cunta ji li cihe here lı bi1ind' 
bi nave senato we serakatiye oıke. 
Bi van qanmn u sazgehan d~wa~in 
faşizme bi awa: .... neberd bidin ru -
niştandin. 
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• • • __ IL.SIR_ JKYISAT 
• KONGRESJ_? 

Bilindiği gibi,Türkiye'nin,Musta 
fa Kemal yönetiminde, :ıkapitalist 
kalkınma yolunm seçişini ve emper-

''i

r, yalizm ile ilişkilerini sağlamlaş
tırmasını onaylayan,I İzmir İkti -
sat Kongresi, bundan 58 yıl önce, , 

Ji bo cuntaye arınanceki her! g- 1923 yılında toplanmıştı.Bu kongr~ 
ring j t eWe ku tekoştna gen~ Kur .;. de; "Dış s ermayelere gerekli olan 
distane bete rawestandin.Loma ı li teminatı verrneğe hazırız. Y~bancı 

ç·ar alt Kurdistan€ meriven welat .;. sermaye çalışmalarımıza . ekilıensıin 
hiz u şoreşger tene girtin u k~ş- ve bizim ve onlar i.içıin yararlı .s.o
tin. Li ser gele Kurdistan€ zordes ~ nuçlar versin" diyen M. Kemal, Türki:_ 
tt u hov!t!yeke neb!nayt heye.,:çar ye'nin kapılarını yabancı ,:s·e~ye 
alt Kurdistan€ hildane nav abluka~ ye açıyordu.O günden bugüne katedi:_ 
ye.Daytn u standin bi derva ra ha- len yol,emperyalizm ile ekonomik , 
t!ye birin.Tatb!katen leşkert eri- politik,kültürel alanda ilişkileri 
şen hezen kolanyalist ligund u sağlamlaştırmak,burjuvaziye ve gi-

derek oluşan tekellere kar olanak
bajaren Kurdistan€ wusa kiriye ku.,. 'ları sağlamak olmuştur.Böylece ,, 
j!yan naye kişandin.Leşkeren koma~ kongrenin tespit ettiği hedefe va
do dajone ser gundan.Jin u mer,pi- rılmıştır.Artık,yeni oluşan koşul
çuk u mezin her kes! li ıneydanan lara uygun ekonomi politikayı tes
komdikin,bi ·awakt hov,namerdt li pit etmek,daha doğrusu ,vanolanı 

wan heqaret u tedayt dikin.Li ser "toplumsal grupların" onayına sunC'I. 
gele Kurdistan€ politika kolonya - mak gerekiyor.Bunun için de,tekel
l!st u barbar hukum dike.Le !ro de ci sermayenin yeni bir tiyatro gös 
ma ku xtreta tekoş!na gele kurd bT terisine,yani II. İzmir .i. •. iktisan 
lintir dibe,ewqas jt zordest!ya ko kongresinin toplatılmasına gereksi 
lonyalistan zede dibe. nimi vardır. -

Em bi hevra denge xwe dijt faştz Bununla ilgili olarak,Başbakan -
me u zordest!ya kolanyalist bilin~ lık düzeyinde,kongreyi t~plamak i

dkin. le görevli bir komitenin oluşturul 

T~vt meşa roja 12 ilone bibe! 

d uğu, çalışmaların iki ana bölüm ha . 
linde planlandığı ve "l.Bölüm ·:ça~ 
lışmalarında,Türkiye'nin 50 yıllık 
ekonomik gelişmelerin gözden geçi
rileceği,2.Bölüınde ise, bundan böy+ · 

\ Baştarafı s.l31 te 
·Bu agır koşullara rağmen cgrey 

yasaklarının kapsamı genişletil -
rnek isteniyor.örneğin belediyeler 
de,Devlet Demir YollarD,ve TiiTürk 
Hava Yolları gibi hizmet sektörle 
rinde,faaliyetitıi1ı.ekel olarak ya; -
pıldığı sanayi ve hizmet sektörle 
rinde,bankalarda,petrol ve enerji 
üretim işlerinde şeker ve gübre a 

ı lanı gibi mevsimlik işlerde,turi~ 
zm ve temel gıda maddeleri üreti
len işyerlerinde grevlerin resmen 
yasaklanması isteniyor. 

Bu arada bilindiği gi bi,patron.;., 
lara s ilah lı çete kurma ,~yetkisi 

verilen özel güvenlik örgütü yasa 
sı da çıkarılmış bulunuluyor.Bu ~ 
nunla işçi sınıfına nasıl tuzukl>'t 
lar hazırlandığı apaçık ortada 
Ayrıca sendikaların demokratik 

haklara sahip çıkmaları, bu yöndenı 
kamuoyu oluşturma ya da bir baskı 
unsuru olarak görev yapmaları,si
yasal faaliyetlerde bulunmaları, 
diğer örgütler le dayanışma i i~ ine 
girmeleri v.s yasaklanmaktadır. İ.§_ 
yerlerinde hertürlü sendikal faa
liyet yasaklanmaktadır.Ve bu esas 
lar üzerinde tek bir sendikal ör~ 
gütün yaşayabileceği kurallar ge~ 
tirilmelidir. 

İşte tekelci guruplar,silah zo
ruyla işsaşına getirdikleri aske
ri faşist cunta arac11lığıyla :·,bı 

bir yıllık süre içerisine böylesi 
acımasız ve düşmanca bir sa~dırı 

yöneltmişlerdir.Bu saldırı,tekel

ci gurupların çalışma hayatı üze
rindeki yönetim ve denetimlerini, 
baskı ve zerbalıklarını alabildi"
ğine arttırırken onlara dikensiz 
bir gül bahçesi yaratmaya doğru a 
dımlar attırırken,işçi sınıfının
artık yaşam hakkı bile elinden al 
ma noktasına getirmiştir. 

CİH:HUMLEGARDEN 

DEM:Seet 13.00 

-BİMRE FAŞİZME! 
le izlenecek ekonomik modelin aras_ ., LODBENSo"lgCHemEı_tzDKKDK komı"tesı· 

18 
tem ... 

ları üzerinde durulacağı ''açıklandı _ 

Sonuç olarak diyebiliriz ki,· te.~ 1 muz 1981 de Liwerkursende düzenle 
kellerin ekonomik gücüyle devletin 1 nen·DKP gençlik okulunda Lüdensch 
politik gücünün birleştirilmesi ça eid f lkl r ( i e K"rt) oyunla-

-BİJİ YEKİTtyA HEZE:N DEMOKRASİYE 
DİJİ FAŞİZME! 
-BİJİ TEVGERA GELE KURDİSTANE! 

ŞEVA PROTESTüYE : 
CİH:ASÖ GYMNASIUM,T-SKANSTULL 
DEM:l2 İLON,SEET:l9.00 

FEDERASYONA 
KOMELEN KURDISTAN LI swr:D 

balarının yoğunlaştırıldığı,v yani rını sergiledi.Almanlar büyük bir 
- .· , o o u ç yay u -

tekelci-devi~t kapitalizmi ~-üreci" çoşkuyla çiyaye Kürt grubunu al -
~nin yaşandığı bir dönemde,II.llıJ;bir kışladılar.l9 Temmuzda da Lüden-
'iktisat kongresinin toplatilması scheidte Yunan'lı,Ailıman ve sendi-
girişimi,58 yıllık bir zaman aralı kaların desteğiyle düzenlenen ço-
ğında katedilen yolun ve bunun var cuk şenliğine bizi davet ettiler. 
dığı aşamanın bir değerlendirilme- - Bölgemizde de kurulan TİREJ tiyat 
si ve niteliksel bir değişimin pe- ro dayanışma komitesi iki oyun ser 
kiştirilmesidir.Bu da,tekelci-dev- giledi.Biri çocuklar için bir ·oyun 
let kapitalizmidir.Tekellerle dev- 2 ci oyun Kürdistan'lı bir işçi-
letin tek bir güç halini almasıdır. ı nin(çapa) dönemindeki ızdırabı.A-

ğanın baskısı idi.Oyunlar ı'ibüyük 

beğeni kazandı.Özellikle oyunlar 
şehir meydanında aç~kta sergilen
di.Halk büyük bir ilgiyle izledi. 

,Bölge basını buna, büyük yer verdi. 
Ayrıca Devrimci işçiy'le bölge

mizin özellikleri gözönünde bulun 
durularak anti~faşist komite ku~ 
ruldu ve ortak bir bildiri yayın-

ARMANC 
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IRO SERE BO ASITiYE HiN PEWISTIR E 1 . 

Roja 1 e İlone roja aşıtı ya dıne ! 
ye.Dı sala 1939'a rojale 1lone,oE. I 
dıyen Hitlere faşist,tıxube Polan
ya'ye derhas kırın.Bı vi awayi Hit 
ler Şere Cihane ye Duyemin jı Ciha 
ne re elan kır . Dı vi şeri de,zede~ ~ 
tıri 32 mılyon insan hatın kuştın 

U bı kemasi 35 mılyon insan ji bı
rindar bun,an ji seqet man . Bı mıl

yonan xani , kargeh,gund u bajar bı 

erde re hatın tep u duz kırın.Hemu 
avahıyen ku insanan jı sere hezar 
salan ve bu,ava kırıbun,jı bınde 

hatın hı lweşandın.Bı kurti,Şere Ci l 
hane ye Duyemin,lı ser hemu insa - 1 
nan bı buhaki mezın runışt. 

Dı ser ve roja ku ardıyen Hit -
lere faşist ket Polanya'ye u heta 
iro,42 sal derbas bun,le pır mıxa
bın tahluka şereki Cihane mezın 

hin ji, jı nave nehatıye rakırın . 
Baş te zanin ku,jı nave nerabuna 
tehluka şere cihane bı taybeti jı 
hebuna sistema ımperyalist te.He -
zen ımperyalist,jı we roje u heta 
iro,qet çekdarıyen xwe sıst nekı -
rın u naben ji nedane.Hezen ımper
yalist,lı aliki hezen xwe yen leş
keri zedetır u çekdartır kırın, lı 

alıy e d ın j i çekırına s ilehen me -
zın gelek peş ve bırın.Sereke he -
zen ımperyalist,Emerika yekbuyi,dı 
ve qade de sıyasetek gelek tuj u 
şerxwaz ajot.Dı pe hatına Reagan a 
ser kırdayetıye re ev sıyaseta Erne 
rika ya şerxwaz hin peşdatır çu ~ 
1ro sıyaseta,ku kırdayetıya Reagan 
dojo,jı hemu gelen cihane re buye 
talukak gelek mezın.$ıyasate aşiti 
xwaz,a jı salan ve ye ku Yekitiya 
Sowyetan dajo,kevnepereste Reagan 
çer hat ser kırdayetıye bı r pışta 1 

deste xwe şun devegerand u dest ! 
bı çekırına bomba NEUTRON kır . Wek 
te zanin, bomba NEUTRON j ı bomba A
tome gelek bı qewetır e.Ev bmmba 
NEUTRON,ger lı kijan welati be te 
qandın,xanıyan u binan xıra nake ~ . 
le bes benderuhan(teyr,teba,insan) 
dıkuje. 

Kırdayetıya Reagan dema dest bı 

çekırına bomba NEUTRON kır,beyanek 
da u gctıt ku, erne ve bom be lı wela -
ten ku endamen NATO ne bı ci bıkın 
Lı ser ve beyana kırdayetıya Rea -
gan,lı hemu welaten Ewrupaye gelen 
wan yen aşitixwaz,meşen bı gırseyi 
pek anin u çekırına bomba NEUTRON, 
protesto kırın . Ev protestoyen lı 

hemher ·çekırına bomba NEUTRON,tene 

. 

Auth, aıarton. Ob•rver 

lı Tırkıye nehat çekırın. $ebebe taybeti dema şereki Atomi derke ve 
ve be dengıye,wek te zanin hebuna ev meqer lı kijan welati bın, , ew 
cunta faşist a leşkeri lı Tırkıye welat we hin betır jı şer ·: zırare 

ye.1ro lı Tırkıye,karina generalen bıbinın.1ro lı Tırkıye,cunta fa
faşist be sewal u bı awaki xulamti şist a leşkeri,jı aliki ve bı zora 
pıştgırıya sıyaseta Reagan ya şer- sunguyan zılm u zordarıya xwe lı 

xwaz dıke. Ve pış tgırıy a xwe bı s er gelen Tırkıye u Kur d is tane bı 
kırdayetıya Reagan re venaşere u awaki hoviti dıdomine u Jı afıye 

eşkere ji dıbeje.Reagan jı roja ha dın ve ji,bı sıyaseta xwe,ya xulam 
tıye ser karine u vır da,dest bı tıya Emerika Yekbliyi jı gelen Roi 
şereki sar kırıye u vi şere sar hılata Navin u Cihane re buye talu 
roj bı roj fıretır u kurtır dıke • kak pır mezın.Ev buyer hemu dıd~n 

U nişanen sıyaseta Reagan ya şer - nişandan ku taluka şere Cihane l·bı 

xwez,dı rojen bori de lı delava desten ımperyalistan te zedekırın. 
Sidra u xıstına du balafıren Li~a · Jı ber ve yeke ~aş eşkereye ku 
ye baş hate xuya kırın .Dı pe xıstı ' heta ımperyalizm bı tevayi jı ruye 
na balafıran re Reagan got ku," me ı erde neye rakırın, we ev taluka j i 
tışteki pır ecep nekırıye,me bere tım u tım hebe.Pewiste ku em,dı te 
çı dıkır,iro ji me ew kırıyı". Bı koşina hezen aşitixwaz de cihe x~ 
ve beyana Reagan ji baş eşkere dı bıgrın u be westan lı hemher he -
be ku,sıyaseta ku iro jı ali EmerT zen şerxwaz şer bıkın.Şere lı hem~ 
ka ve te ajotın,bo ge l encihane çı ber ımperyalizme u metıngehkarıye 
qas talukak mezın e.Dı pe ve beya~ te dayın,jı tekoşina jı bo aşitı · 
na reagan re Qaddafi got ku,ger E- ye naye cuda kırın.Gor hebuna van 
merika Yekbuyi erişen xwe lı hem- sı lehen gıran,dema şereki atomi de 
ber Li~a ye bıde dom kırın,eme ji re,we icar mıri,ne 32 mılyon bın~ 
lı kijan welaten,ku meqeren Emeri- dıbe ku dawıya insanıyete ji be. 
ka yen leşkeri le hebın erne bomher Jı bona ku em,rojek wısa nebi -
duman bıkın.Wek te zanin meqeren l nın pewiste,tekoşin lı hemher sıl~ 

lekşkb:r~ Gl yen 'hdanlerıye ,y~n Emerika hen Atomi u s ı yas eta h ezen ımperya 
Ye uyı ı RoJ ı ata Navın lı Tır- list a şerxwaz be be bA d -
k A h J bo A kA . . h bA na n eye oman 
ıye ene. ı. veJe eAJı , .e una dın.Em tekoşina jıçekbune hin fl~Ş 

van meqeran Jı hemu gelen roJhıla- da bıbın · 
ta Navin re talukak be hudud e. Bı • 
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