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Degerli Qeri n okurları, 
Geçen yılın Eylül ayında , sö

mü r y,eci askeri-faşist cunta ' nın 

bi rinci yılını doldurdugu dönem

de yay~n hayatına başl ayan ~RI N 
i l k hedef te demokratik düzeyde , 
peryodik bir yayın hayatı amaç 

lıyordu. QERİN bu amac ına ulaşa
bilmek için şimdiye kadar "Özel 
sayısı 'nın" dışında üç sayı yap
tı. Bildiginiz gibi üçüncü sayı

dan s onra uzun bir dönem geçme
s i ne ra~men, Qf.R!N yeni sayıla

rını çıkartamadı. Böyl ece yayın 

hayatımı zın başl angıç dönemleri~ 

de önümüze koydugumuz . pe~yodik 

bir yayın hayatını henüz ger çek

leştiremedik. 

El inizdeki ~ ve 5. sayılar ile 
birli kte bundan böyl e amaç ladı

gımız yayın hayatını gerçekle ş -

t i rrnek için çaba s arfedecegimi zi 
be l irter ek, şimdiye kadar QtR! N
in yayın hayatında gündeme gel en 

aksakl ık ve eksi klikler e de de

gi nmeden geçmeyece~i z. 

Bir yayın organının uzun eri m
l i olabilmesinde , o'nun okuyucu 
kitlesiyle olan ba~ları belirle
yicidir . Geniş bir okur kitlesi
ne sahip yayın organı , sürekl i 
okuyucularının kontrolü altında 

yaşamını sürdürür . Okurlardan g~ 
l en eleştiri ve önerilere kul ak 
ver erek, bunları sür ekl i göz ö
nünde bulundurur . Aksi t aktirde, 
yayın or~anı ki t lelerden kopuk 
bir şekilde ve ancak kendi dön
güsü içinde bir yayın yapmaya 
mecbur kalır ki , bu da uzun e
rimli olmaz. 

QtRİN ' di başta . belirt~i~imiz 
bir şekilde yayın hayatını s ür-
dürme amacındadır. Bu bakımdan 

okurların eleştiri ve önerileri
ne kulak verme zorunlulugu var

dır . Bundan hareketle , QtR!N · ' e 
gelen eleştiriler üzerinde düşü
nerek , geçmiş yayın politikarnız

da bir takım eksikliklikl erin y~ 
pıldıgı tespitine vardık . 

Geçmi şi degerlendirme ve l1addi 

güçlükler, QtRİN ' in gecikmesinde 
belirl eyici nedenler olrnuşlardın 

Şimdi , geçmi şte yapılan eksik

li~i yine siz okurlarımıza suna
rak, bundan böyle de aynı dogru 

devrimci yöntemi izleyecegimizi 

bir daha bel irtelim . 
QtR!N, demokratik bir kuruluş 

olan Kürdistan !şçi-Kültür Der
negi (KOÇ-KAK) sahipligi altında 

yayınına başladı . Demokratik bir 
kuruluşun yayın orF,anı olması e! 
bette o 'nun bir siyasi hareketin 

görüşlerini paylaşmaya engel de

gil dir . O, ilk çıktıgı günden b~ 
ri Kürdistan'daki devrimci siya
setlerden birinin siyasal çizgi
si dogrultusunda hareket etmiş

tir . Bundan böyle de , Demokrat ik 
bir kuruluşun yayın organı ola
rak , aynı siyasal çizgi dogrult~ 
sunda yayınını sürdürecekti r . 

Demokratik bir kuruluşun işle
vi ve o' nun yayın organının gö

revleri bellidir . Dolayısiyle 

demokratik bir kuruluçun yayın 

organı olan QtR!N için de aynı 

şey söz konusudur . 
QtRİN 1 demokratik bir kurulu

şun yayın organı oldugu balde , bu 
güne kadar çıkan sayılarında yer 
ye r görev ve amaçlarının dışına 

taşmıştır . QtRİN 'in, çizgisini 
benimsedigi siyasi har eke t i bazı 

noktalarda zor durumda bırakabi

l ecek bu şekildeki yayını, baglı 
bul undugu KOÇ- KAK, okurları ve 
bazi dost çevrelerden gelen uya
rılar sonucu hatalı görülmüştür. 

QtR! N, yanlı ş anlarnalara yer 
vermemek için, okuyucularına bu 
durumu bildirmeyi uygun görmüş

tür. Bu güne kadar biri "Özel ek 
olmak üzere çıkan sayılarda yer 
alan yazılardan QtR!N ' in kendi
si soruınludur . Bu yayınlardan s~ 
yasi çizgisini benimsedigi ha
reket sorumlu t utulamaz . ~undan 

böyle de QtRİN ' in yayın hayatın

dan kendisi ve baglı bulundugu 
kuruluş KOÇ- KAK sorumlu olacak

tır . 

QtR!N , tüm okuyucularının gö 
rüş , öneri ve eleştirilerine her 
zaman için açıktır. Yayın poli
tikasının demokratiklik ilkesi 
geregi, tüm okuyucularının eleş 
tirilerine büyük önem verir. On
ları , öneri ve yazılarıyle yayın 
hayatına destek olmaya çagırır . 

QtR! N, ancak okuyucularının m~ 

ddi ve manevi destegi ve sürdü
recegi dogru devrimci bir yayın 

politikasıyle güçlenebilir. 

RÖPORTAJ 
(Say . 17'nin dev.) 

QERIN : Bu durumlar karşısında 
yapılması gereken hususlarla il 
gili ne söyleyebilir~iniz ? 

IANIT : Kürdistan ' da Kürt hal 

kı bu derece agır baskıya; şu an
da içinde bulundugu koŞallara , 

üzüntülere Kürdistan ' nın Ul usal 
Demokratik kavgası i çin kat l an
makta . Ayrıca , bu ı zdıraba , Ulu

sal Demokr ati k muhalef e t i n siya
sal ögeleri nin kariyerist , dar 
gurupçuluk anlayışından kaynakl~ 
nan yanlışlıklarından ve çatış
malarından ötürü muhattap old~ 

larını . da bilmektedirler. 
Diger yandan şu anda · tutuk

evinde işkence altında bulunan 
iki bin , ve en aşagı bir buçuk 
yılını bu i şkencehanelerde ge
çiren ve tahliye ol an en azın

dan dört bin devrimci insan da 
geçmiş hatalarının farkında , ve 
bunlar , Kürdistan ' ın Ulusal De 
mokrat ik muhalefe t i ni n büyümes i 
için , ' içinde bulundukları duru~ 
dan sesieni ş te bulunmaktactırla~ 

Ancak onlar kendilerinin çek
tikleri bu ızdırap . . karşısında 

dışardaki devrimci demokrat 
yurtsever muhalefetin ögel eri

nin meseleye , geçmiş ters anla
yışlardan sıyrılarak çözüm ge 

tirici bir biçi mde bakmaları ö~ 
lemindedirler ve ~erç ekten des 
tek istemektedirler . ö lümlerin
den korkmuyorlar , başı dik Öl
menin hesabındalar . Geleceee u
mutla bakarak ölmenin hesabı n

dalar . 
Bizimde bu durumlar karş ı sın~ 

da söyleyeceklerimiz ancak bun
lar olabilir. 

Kavgayı istemek, amaçta sami
rniyet ve inanış • • • Onemli olan 
o ••• Bu durumda mesele çözülür . 

DIJYIJRIJ 
8 flliayıs 1 ta Duisburg 1 da 
sömürgeci , askeri- fa
şist cuntanın ,i şkence , 
idam ve Kürdisti n ' da
ki soykırımıarına kar
şı protesto yürüyüş ve 
mitingine hep beraber 

:; 1 

katılıyoruz ··~·. 
Yer ve Zaman : KONIG HE
I NRICH PLATZ, 8 Hayıs 
1982 , Cumaertesi Saat 
ll . oo ' de . 
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Qerin 

OKUYUCU MEKTUBU 
Aşagıde yayınladıgımız yazı çok açık bir şekilde dile geti-

Kürdistan'dan bir yurtsever oku- ren bu yazıyı, fotografla birlik 

rumuz tarafından gönderilmiştir . 

Ayriyet en yazıyla birlikte, sö

mürgeci askeri-faşist diktatör

lük tarafından katledilen Hacı 

Hüseyin Erdem adındaki Kürdis

tan'lı yurt severin fotografı' da 

gönderilmiş tir. 

Sömür Beci faşist diktatörlü~ün 

halkımız üzerindeki baskılarını 

te oldu~u gibi yayınl ıyoruz. Bu 

tür somut haberlerin sömürgeci 

askeri-faşist diktatörlügün in

sanlık dışı uygulamalarının te ş 

hiri için önemli belgeler oldu-

guna inanıyor ve benzeri 

leri di t,er okurlarımızdan 

liyoruz. 

haber
da bek 

Qerin 

KÜRDiSTAN' DA iNSANLIK DIŞI ZULÜM VE 

BASKlLAR DEVAM EDiYOR 

Sömür geci faşist cuntanın ik

tidara gelmesinden bu yana , Kür

distan'da baskı, zulüm ve katli

amlar alabildi~ine artmı ştır . Fa

şist cuntanın bu barbarlıkları ! 
le, i~ sizlik ve s ef alet yaşamı 

dayanılmaz hale getirmiştir. 

12 Eyl ül'den bu yana Kürdistan 

faşist cuntanın militari st güç 

l eri tarafından bir savaş alanı 

haline Betirilmiştir. Köy baskın 

ları, i şkenceler , t oplu katliam

lar, oeyd an dayakları ve diger 

hayasızca yapılan uygulamalar y~ 

şamın birer parçası haline gel

miştir. 

Kür di s t an'da yap ılan bu insan
lık dışı uygulamalar, sınır boy-

larında daha da katmerleşmekte -

dir. Bu böl geler tam bir kuşatma 

altındadır. Şehir, kasaba ve köı 

ler arası gidiş gelişler kontrol 

altına alınmış , bir yerden bir 

yere gitme izne baglanmıştır . I 

zinsiz köyünden ayrılanlar gün

lerce kovuşturmaya tabi tutulu

yor ve işkenceden geçiriyorlar • 

Sömürgeci faşist cuntanın mili

tarist güçleri, işbirlikçiler ve 

ajanları halkımıza adeta bir sa

vaş açmış durumdadırlar; Köylü

lerin hayvanıarına el konuluyor, 

zorla para ve silah toplanıyor , 

yoksul köyl üler günlerce işken

ceden geçiriliyor; devrimcilerin 

ana_- babaları, akrabaları, hatta 

köylüleri tutuklanıp günlerce d~ 

yaktan geçiriliyor. Onlara, "Siz 

komünistlere , bölücülere yardım 

ediyorsunuz; sınırdan peşmergel~ 

rin silahlarını geçiriyorsunuz , 

onlara un ve yemek veriyorsunuz . 

Siz , ,Türk devletine ihanet edi-

HACI HtlSEY!N ER.lJEM 

yorsunuz . Hepinizi buralardan s~ 

recegiz. Ya adam olup ~kiye 

devletine yaraşır vatandaş ola

caksınız, veya biz sizi adam et

mesini biliriz" diyorlar . 

Sınır böl gel erindeki çilekeş 

köylülerimiz her gün buna benzer 

gerçeklerle, sömürgeci ~ fa~ist 

cunta tarafından tutuklanmakta ,. 

aylarca insanlık dışı işkencele

re tabi tutulmaktadırlar. Tutuk

luların çogunun nereye götürüld~ 

gü dahi bilinmiyor ; günlerce , ha~ 

ta aylarca onlardan hiç bir ha

ber alınamıyor . Akrabalarından 

sormaya gidenler de göz altına 

alınıyor. Bu yüzden kimse götü -

rülenleri ne sorabiliyor, ne de 

3 
arayabiliyor. Geri gelebilenle -

rin durumu ise, yürekler acısı; 

işkenceden dolayı her tarafı ya 

ra bere içinde . Işkencelerde ö

len ve sakat kalanlardan çogu 

kez haber alınamıyor. Bazen de, 

işkencede öldürülenler çeşitli 

görünümlere büründürülüp , cenaze, 

leri ya dışarıya atılıyor, ya da 

sahte raporla ölüm sebeplerine 

başka gerekçeler bulmaya çalışı

yorlar. 
Bu olaylardan biri de, 18 . 12. 

198l'de Mardin' in Nusaybin kaza

sına baglı Qesr a köyünde meydana 

gelmiştir . Aynı tarihte,Nusaybin 

bölge komutanı yüzbaş ısı ile,sö

mürgeci-faşist cuntanın askerle

ri sabah erkenden köyü basıyor

lar. Hacı Hüseyin Erdem adında 

bir yurtseverin avlusunu didik 

didik aradıkları halde, bir şey 

bulamıyorlar. Bunun üzerine "sol 

örgütlere maddi yardım ediyorsun 

huduttan adam geçiri yorsun" ve 

militaristlerin evine bıraktıkla 

rı iki sol yayını gerekçe göste

rip, Hacı Hüseyin Erdem , oglu ve 

karde şi •• • •• • • 'da alarak,Tilki

tepe sınır bölügüne gönderiyor -

lar. Tilkitepe hudut bölügünde 

işkence sesleri saat 6'dan sonra 

köye kadar uluşmış, haykırışlar 

saat 12 'ye dogru kesilmiştir.Böı 

lece Hacı Hüseyin Erdem işkence~ 

l e Öldürülüyor. Sonr a Mardinden 

doktor ve savcı getirilerek,söz

de yolda ölü bulunduguna dair 

takrir yazdırıp gömülmek isten

miştir. Anc ak , ayak tabanların

daki kazıntılar , sırt omurgasın

da bulunan morartı ve kızartılar 

ile , kafasındaki şişkinlikler bu 

durumun hiç t e böyle olmadı~ını 

çıplaklı~ıyle ortaya koyuyordu . 

Bu durumu gören bayan Doktor 

ve Savcı, raporu orada düzenle

mekten kaçınmışlardır . Doktor , " 

Mardin'de otopsi yapmam ~erekir" 

demi ş . Bunun üzerine, yüzbaşı da 

onlarla birlikte Mardin'e gitmi~ 

tir . Ancak, rapor yüzbaşının is

tedi~i biçimde çıkmamış ve Hacı 

Hüseyin Erdem ' in işkence ile öl

dürüldü~ü resmi olarak da kanı t

lanmış oldu . fakat , yüzbaşıya r~ 

porun mahiyeti aç ıklanmamış ve 

bilalıere kendisine telefonla "ra 

por tamamdır, cesedi alabilirsi-

( Dev. S.l9 'da) 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Qerin 4 

KÜRDiSTAN VE 
TURKİYE 
HALKLARINA 

De~erli Okurlar, Bundan dolayı, bildiri de "fa

şist cunta bu p.;üne kadar · s e kiz 

İLERİCİ DÜNYA 
KAMUOYU'NA! 

A~a~ıda yayınladıgımız bildiri 
K.U .K ' '~uların 18 idamlı davala
rıyle ilgili, merkezi düzeyde 
ele aldıkları bir bil diridir. Bi! 
diri uzun dönemden beri eltmize 

geçti~i halde, şimdiye kadar bi! 
gilerinize sunaınadık. QERIN ' irt 
gecikerek çıkması, elimize geçip 
yayınıanmasını faydalı gördü~ü-

yurts ever demokrRt in~anı 

etmiştir " c ümles i , son Uç 

idam 
'fKEP 

li devri mci'nin idamıyla -ll' e 
yükselmiştir. 

!çeri~i ve de~indi~i konuların 
öneminden dolayı yayınlamayı p;e 
rekli gördü~ümüz bu ·.bildirinin 
gecikerek yayınl anmas ından dola-

müz bu bildir inin de gecikmesine yı da okurlardan öz\ir dileriz. 

neden olmuştur . ~erin 

Sömürgeci işbirlikçi TÜrkiye t ekelci burju v~zisi 

son yıllarda büyük bir ekonomik- sosyal ve s iyasal 

bunalımın içine p.;irdi . Küı~istan ve emekç i y ı~ınla

rının yiikselen toplumsa l muhalefeti, Türkiye tekel
ci bur~uvazisinin bunalımını dahada derinle ştirdi . 

Kür di sta n halkının sömürgecili ~e karş ı yüzyıll ar 

dır . :r en baı',ıms ızl ık ve özp;Url iik mücadelesi son 
yıl ard a biiyük bir gelişme gösterdi , Türkiye egemen 

sınıflarının ~elece~ini tehdit edecek boyutlara u
lastı.Tiirkiye t;ekelci bur juvazisi,ef :nen1i l!;ini ko
korumak,içine girdi~i bunalımdan kurtulms k,nürdis
tan halk ının ulusal demokratik miicade lesi ni yoket

mek, Tiirkiye işç i sınıfı ve emekçi yıgınlarının yii~ 
iel entopluwsal muhale f etini bastırmak için , emper
yalizmin onay ve deste~inide alarak 12 . Lylül .l980 ' 

de faşist generaller çetesine bir askeri darbe yap 
tırdı. 

Fa sis t generaller çetesinin iktidara el koydu~u , 

:2E~lül 19~0 ' den bu yane ,işbirlikçi tekelci bur ju
vaz i nin kanlı iktidarı o ~an sömürgeci faşi st aske
ridiKtatörlÜk·; Türk iye ve Kürdistan helklarının her 

m~~~erelP-rde t oplu hald e yar~ılanıyor . Yü zlerc e ijam 
k ara rı P '·'1 r'''"' P. veril iyor . Hiç bir sa vunma hakkı ta
nımarl?n hi 'l l ere e siyasal hiik ijmlü ke ndis i ne işkence
hanP-lerde ve ma hkemelerd e zorla zor l a kabul ettiri
len d;;;;mec e ifadelerl e cezalandırılıyor . Onlarca i 
dam k8rar ı:vla suçla nan , onl a rca toplu siyasal yargı
lama d~ ~Psı vard ır . 

~u r.avalard a n biri' de Kürdistanda " Diyarbakır 7 •. 
ı.o ıor~ t; E0 mutanlı~ ı Sıkı:vönetim ~iahkemesi "n de 25 . 1 

l "~n;:ı ' ri e hR!:'la~a n "Kiirdistan Ulusal Kurtulusçulurı( 
K. U. K) T IT'iti ' Da va s ıdır . l'ıı Dava ' da ; l\ürdistanın d ört 
bir tRrar ınri an P"eti r i lerek Diyarbakır'da toplanan 
i ş~i ,ki'vlii ve d evrimci a .vd ınlardan oluşan yiizlerce 
K. ~ .K rtevri mci mil i tanı yar~ılanıyor. H er t ürlü "si

va sal"ve" y asal"savunma haklarından ;voksun bırakı

la n :-: . U. t<: riP.vr imci mi li tanlarından "Onseki z "kişinin 

i rt;ım ı isteni:vor . 

S~'miirP"ec i T.C. liev ieti ; .·12'i , l 931 ve 1938 ' lerin "İ -

st:ikl al t·' ahkemeleri "ni bup:ün yine harekete 
m i s ~. ir . , eçmiste Kii rt halkından yüzbinlerce 

geçir
insanı 

r.ıdi'r en, Kürdi.stan halkının bin] ere e yı!f;ıt önderini , 
t iirlü demokratik hak ve özgürlükl erini ortadan ka! iriarn saphalarına ,even bu zihni:vet ve ırkç ı sömür
dırdı.Uy~uladı~ı ekonomik-politika so nucu or taya Feci. mahkerr eleri hu~in y in~ i şletiliyor . Geçmişin 

çıkan işsizlik, s afal et ve açlık halklaLmız için caniliklerini aratmayan p:iir.ümüzün fRşist-sömürgeci , 

~ ıyetı da7Pnılmaz hale getirdi.Hiç bir Kura l . nı

madan uv~ulanan baskı, zulum ve i şkence had safhaya 
ulastı . Lömur~eci işgal ordularınca ülkemiz ~ürdis
tan ad eta bir sa<aş alanına çevrildi. 

Yüzyıllardır sömürgeci işgal ordularınca her ka
rış topragı kanla s ulanan Kürdistan' da; buıriin yine 
halkımız t üm insanlı~ın gözleri önünde bogazlanmak 
isteniyor . Faşist cunte. insa .. hak ve özgürlüklerin

den yana olan ça~daş insanlı~a ade t a meydan okuya
rak, insanlıl';ın vazp;eçilmez temel hak "'e özgürlükl~ 
rini v.üvence altına alan uluslararası bütiin kural 
ları dahi ortadan kaldırdı . 

BuP"Ün ; halk ımızın yiikaelen u lusa l demokratik mu
halefeti , dünya devrimci-demokratik kamuoyuna yük
selen sesi ve tiim insanlı~a o lan çap;rıları; s ömür

v.ec i fa s i st diktatörlük tarafından tor lu katliam -
lerla, aç ı ı~a ve sefalet ı> mahkiim edilmekle, içerde 

ve d ı s arda baskı, işkence ve öliiml e:-- · " ,hi ç bir in
sani kurala ba~lı olmayan s ömür~eci faşist mahkeme 

mahkeme ı eri bu:-:"n yi ne ;vii zl erce K: :-d i s tan' l ı d evrim 
c i~i iiam sepha sına çekmek istiyor . 

Cr'lli 'rp;ec i general ler çe tesi ve onların ırkçı mah

~ewe leri ilnn erli~or ; Marksist-Leninist Ba~ımsız 

~ ir rn rt Devl e t; ini kurmak isteyen Kurdista n Ulusal 
Kurtu lu sç uları adl ı bölii c ii ii rgiitii n , 25 . 1.19P,2 'dP. · ba;? 
lavacak olan davas ı nda ı ~ ki Finin idamı i steniyor . " 
( : ) Fvet: . . J lk esinin ba~ımsızlı~ı ve ha lkının öz
" 'irl i' l'" ' i u~'-rurıa m:: c ll-i el e veren Kiirdi tanı ı Devrimci
l P- r in bire r narça sı olan "Kiirdistan ulusal Kurtu
luqçulurı " n ın vi~it militanları, sömür~eci lerin ma-
~kemelerinrle :var~ı lanmak ve id am edilmek i steniyor. 

l lericj !Ji'n.ve 1\ emuo.v un a : .. 

;>r, , l ,l"Fl2'de başlayan '' Kürdis ta n Ulusal ~urtu

l uscuları " (K . U. K) Dava'sı , Kiirdistan tari hind e ne 
ilk c avad ır nede son dava olacaktır . 

Onn ekiz d evrimc i K. J . K militanı hakında verilmek 
i stenen i dam kararıde.; BuP"iine kadar Kürdistanda ve 
ri ·en idam kararlarının ne i l ki nede sonuncusu u-

lerrt e ··eril en ~ onlu ida m kararları:vla, susturulmn~ l A ~~ktır . V e ~erçekte bu dava'da ceza land ırılmak is 
i s +: e ni vor . T"rkiye •re kurdistan ' da t ::.:ı::.erc e i :'..erici , 
vur · sevı>r,d emokrat ve sosyalist i~ - .n cüm ultc!~ra
ras ı ~uku~ kura llarından ayaklar al tına al a n fa şis t 

•.enen, ,.·: z vıl 1 arrlır si'mii r !'"ecil ik hn.vund urıı!f'u altın

rla P- 7. i 1 mi s ol a n Ki i:-·rl i s tan halkı nd ar, baskas ı dell;il

' i r . ·: De V o s . ı 9 1 da) 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Faı izm'in kendine Bzvü uy~ul8-
~o l nrındon hiri d~ , i Qçi nınıfı

nın var olan leral ve illegal ÖE 
e;ü t lcrini rla~ıtmaktır. r'aşizm ' in 

ikti darda olciuıı;u bir ül kede sal 

dırıların en sivri ucu işçi sı

nıfına yön~lir. Çtinkü i ıçi Rını 

fı , tckelci burjuvazi için en b~ 
y ü!· tehli}:cdir . Tekelci burjuvo.·

zi , k~ d i sını f e~emenli~ini t eh 

li keyo sokan tüm toplumsal ~e = 
li ~~eyi kökten kurutmak amacı i

l e devleti fa şistl~ştiriyorsa 

torlll'lı !'; o.l e;elişmenin en ön saf 
lnrındn .v"r nlon i ~çi aınıfıno 

tahii ki en ~ iddetli bir şeki lde 

so ldıracaktır . Ru saldırılardan 

en f azla nasibini alan alan ine 

ku"kusuz i s çi sınıfının örgütlü 

güçl eri olacaktır . 

Türkiye ' de 12 . Eylül 1980 ' de 

iktidarı ele geçiren faşist fe

ncr aller çetesi de , ssldırılarını 

ö z~llikle Kürdistan halkına ve 
Ti.i r kiye i " çi sınıfına yönel trııi ş 

t ir . Türkiye ' de darbe öncesi i ş

çi sınıfının ekonomik-demokratik 

haklarını koru.van ve bu ul';urda 
f aaliye tlerini s ürdür e n , TürkiyP 

! şçi sınıfının ileri sendikal ör 

~üti , rievri mci ! şçi Sendikaları 
Konfe derasyonu D!SK, sömür~e~i 

f a-ist cunta ' nın iş başına v.el~~ 

s i nden sonra yasakland ı ve f aali 

yc t lcrinden men edi l di . 

G e~tiGimi z günle r de cunta ' nın 

çıkordııı;ı yeni bir kararna me il e 

tü~ siya s i r ,rt ilcr , Br~üt ve d~ 

~ok ra tik kurulu~lar fonh edildi . 

Dt -K' de fe s h edilerek bü t iin mal 
de va rlıklarına cl kondu. f, i mdi 

i ki bine yakın DİS K üy esi 

ile 52 DİSK yönetici s i 
işçi 

faşist 

· •.,... . ,r\ 1(\r~ ("' .. ·:"'~vnr- ~n 1 i "du.ru r.:ıu 

·~ v ~ re y R r~ı ı~~ ıy orl ıı r . Sa vcı 

''~'~k0c i 5? D t f~ ~~ n~ t ici Gi hak

·-, ~rl::! , dııruç '". <:1 ur ın l'!ll'ladı~ı ilk 
·· n iclA-ı rrıı .... , ; · ·. huı ı ı nciu . 

:;.; .• ':r~r~i - f·~-:i.-c cur.ta ' nın i ş 

'>~ · ı :ıtı ··~ 1.-:n~irı !.-.n bıı rüne dek 

-~ir; hi r ·l rıv ı ".·:ıvn~ h" l i "kur.:tlla 

"ıno. ;i:ir" r' i ~<i'i.,..i i lrr.ediı"·i :i.ç in , hu 

:-...,rı ııy• t h irn ı. ar,rakta fo._ydo. rrörü -

oru~ . 

"f::ıva ·: hal i" , i r.mlnden de a n

' -ı ·· ı 1 acal'ı .--i hi, hir iilk Pnin s a
... ! . 'i:·!"~r-inrfc , :"'1VA~ ~r i rlerini 

:· P rr ı l adıt;ı sırada uyıtuladıgı 

~:i r yöntemdir . "Savaş hali" hü

, i:mlerine röre yarr;ılanan bir 

-ıahknmun hi ç bir savu nma hakkı 

··oktur . l ştc D! f K yöneticileri -

~i n de bu hükümlere ı>;Öre ,yarrı

la rırn ası , söm'irr>;eci -faşist di~:t&.

::ör l ii~il n işçi cını fına karşı o

l ın ki nini açıkça ifade etrııekt! 

!i r . Bu h iikmün D! SK davasındıı uı 

ulanmasındaki e s as amaç , yu~arı-

'n bc lirtti ~i~iz ~ibi , zat~n kı

· ı tlı olan "avunma hakkının ta-

·o.ncn ort adan kaldırıl~ası ve 

ı ! S K yöne tici~ eri hakkında iste 

~" n idam ta l eplerinin 3Crçekleş-

"~e si halinde , verllecek ceza

lH rın a~ırla ş tırıl~asıdır . Zira 
":ava-; hali" ·şartl arında yapılan 

···ı rp-ı lamalarda ceza , no.,..mal şart

l~rda ver ilecek cezadan daha a

-· ır olur . 
IJ! f, K yii nn ti cilcrini " :O: ava ::: ha

' i. " hiik' i!:'lerin ~ rörc yo rgılaynn 

e<i~ n 

··-ışiG t ~a~ keme ve snvcı Takktıci , 

-' inde 52 O!SK yö ne ticisinin :;a!:! 
r. ı.-. drı l'ii rkiyf' i :, çi !l ınıfırıı ida

ma ( ! ) ~ahkurn etmek istiyor . Bu

n ıın m1mkün olmadıgını kendileri 

d 0 bildi~i halde , idamları e er-

çe··. ] r :t ir:ııek i ç in türlü türlü 
kı l!.f l :ı. r bu lıı,vorlar" . D! SK ' i :ı.na

y,sk' nın 146 . maddesi ne rör e ya~ 

(T ılar ·\y& kalkıyorlar . DİSK ' i a

nnyasa ' nın 14~ . madrl es in.-. röre 

yarrrılnmaya rö türen ve hakk ında 

"Sava·; hali" hükümlerini çıkar

t an neden nclerdir? Ger~i biz bu 
":o n•ıyıı yukarıda g enel hatlarıyla 

açıkln~aya çalışt ık , ama gerçek

tf'•ı d" nt:::.K ' in 146 . maddeye r-öre 

ya ~~ıl ~n~~s ının s omu t bir kanıtı 

varını C.ır? . Bu sorumın yanıtını 

ver chilrnek içi n Di SK' in r· eçmiş 

tAri hine ve "suçlarına" bir göz 
at:"'tır.1 . 

•r::rkiye ' de l qf>l a nayasası ' ni -ı 

retirdi~i nisbi demokratik or tam 

da , ':''irkiye i "çi sınıfının eko
nonik- rlnmokratik ~üca<i clPsi de 

hızl a boyu t l a nmaya başlam ıştı . Bu 

d Bne~dc , yılların vcrdiBi bir b~ 

r ikimle , t üm KUrdist a n ve Tiir ki

yr ralkları ; i zleri ni benl i kle -

rin·ie duydukları ekonomi': yaşarn 

i-'o::-ullarına ve ::;ö:-iirr-cci-bur~uva 

diktat örlüsün devrimci-toplumsal 

muhalefeti bastırmak için uygu

lsdı~ı haskılara kar; ı s es lerini 

e;ürce yükseltmişlerdi . Bu e;ür 

::; ~ r. ler arasından , sarı cendika

cılı~ın Türkiye'de ternsilcili~i

ni yapan TORK-!Ş'e karşı ı3 . Şu

bat 1~67 ' de Türkiye i ?çi sınıfı

nın ileri sendikal örgütü D!SK 

do~muq tu . ~iderek 

egeme n çevrelerin hedef tahtala

rı ndan biri haline gelen DİSK, 

yıllardan beri yasak ilan edil 

mi ş olan Dünya !şçi sınıfı' nın 

birlik ve dayanışma günü ,l Mayı

sı 1976 ' da !stanbul Taksim mey

danında kitlesel olarak kutladı. 

Türkiye işçi sınıfı üzerine ko

nulmuş olan yasak zincirinin bir 

ha lkası da böylece koparılmış o! 
du . Türki ye ' deki 
ekonomik bunalımlar derinleştik

çe, i şçi sınıfının da yaşam ko

şulları genel duruma paralel o

larak e;i ttikçe kötiil eşiyordu . ! ş 

te böyle bir ortamda sendikalı 

i qçilerin grev eylemleri ve yer 

yer kitlesel gösteriler sömüree

c i burjuvaziyi alabildi~ine te
dire;in ediyordu . 

D!f.K ' in bu gün , sömürBeci f a 

; ist diktatörlük şartlarında YDE 
gılanmasıoının da ana nedeni iş

te , tekelci burjuvazinin bu t e 

direinli~inden kaynaklanmaktadın 

Henüz geçmişin acısını unutmayan 
tekr·l~ i h urj·ı v ·ı :-: i , lı ı ıı.-; ı.nı tı;iy-

le ce t üm Y.ürdist a nlı ve Türkiye 

li ilerici gü çlerden çıkarmaya 

çalışıy or . Es~ i durumuna bir da 

ha dü~mcrnck i ç in , yu~arıdn 3aydı 

~ımız ileric i BÜçler~ ka ~sı her 
t ürl ü uyr,ulamayı -;avaş hali - mü 

bah gören sömürgeci-fa~ ist dik

tatörlük , di ~er taraft an da ; on

larca çocu':•J ök::;ii z bırro'~ö'.n , yüz

l erce ana ' nın yürc~ine evlat a

cı~ı koyan , Genç kadınları dul 

bırakan faşist ~P' nin ideolo~l~ 

rını t ek tek ser~" St bırakıyor . 

Böylece "tcrBre ve P. n~r:7i.7e " ı·nE 

şı oldu•";unu ya;, !"a r alar koparar:-ık 

i ddi a eden cunta , kendi n~en ola n 

fa~istl e ri koru~ak , devrimci ve 

de~okratları afa roz. et ~~y ı n e ~~ s 

ternr ve anarşini n 

kendisi oldut,unu çok açık bir 
şeki lde kanıtlamış tır. 

Söı:ı:i.rr-e ci-fa., ist rl:i./ t::ıtr.rl ; ; ~'in 

Kürdi sta nlı , ~ü~kiynli t]n dn- nk 

( Dev . S. 9 ' da) 
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Qerin 

bir okuyucu gözüyle, 

KÜRDiSTAN' DA DURUM 

12 Eylül l 980 'de faşist &8keri 
cunta~ın iktidara gelmesi,akabin
de Türkiye ve Kürdistan işçi sı

nıfı ve emekçi halkları üzerinde 
uygulad~ı sistemli baskılar ve 
faşist terörü kamufule etmek i çin 
kurulan sözde "Danışma meclisi"de 
işbirlikçileri arasından yine ke~ 
dilerine en iyi şekilde uşaklık 

yapanlardan seçildi. 

Danışma meclisinin kuruluşundan 
sonra , tekelci burjuvazinin yayın 
alanında sözcülü~ünü yapan gazete 
yazarları (Teoman Ere l- Milliyet , 
Ergün Göze - Tercüman, Oktay Akbal 

Cumhuriyet v.b.) danışma meclisi 
ne yol göstermekten geri kalmadı

lar . "Kediyi ne kadar köşeye sı

kıştırırsan üstüne atlar" ve bir 

ulusun zorla ortadan silinemiyec~ 
~ini , bunun sistemli bir asi mi l as 
yoncu politika sonucunda gerçekle 
şebileceginin bilincinde .olarak 
şu önerilerde bulunuyorlar:" Do!';\1 
ve Güney Do~u'da yaşayan halkımı
za 'baskı yerine' hizmet gitmeli

dir, Alt yapı tes i sl eri ; Hasta
hane, yol, su , okul götür ülmeli -
dir . Sa~lık alanında Doktor, hem
şire, sa~lık memuru götürülmeli -

dir. Bol miktarda okul yaptırılma
lıdır . Türkçe bilmeyen halkımıza 

' ana dilleri ( !! )' olan Türkçe ö~

r etilmelidir , ehlileştirilmelidir 

deniliyor" . Faşist sömürgeci cun
ta da bunu biliyordu . Atatürk'ün 
yüzüncü do~um yıl ı kutlamaları m~ 

nasebetiyle "okuma , yazma" sefer
berli~i adı altında her kese Türk
çe ö~retiliyor ve okuma yazma (ö
zellikle Kürdistan'da) açılan ge 
ce okulları ve okuma yazma kursl~ 
rı aracılı~ıyla yaygınlaştırılı -

yor . Ya~lı , ~enç herkesi bu okul 
lara göndermek için çaba sarfedi 
liyor. 

Faşist cunta , 100 bini aşkın 

yurtsever, devri mc i, demokrat ve 
sosyalisti birer i ş kencehane ni

teli~inde olan, faş ist nazi kam2 
larından hiç bir eksikli~i olma
yan zındanlarda top lamak yetme -
yormuş gi bi, bir de yeni yeni 
yöntemleri uygulamaya koyuyor. 

Kara kuvvetleri, hava kuvvet

leri vs . adlar altıoda halkımız
dan zorla para toplatılıyor . Res 

mi ve resmi olmayan yollardan o

lan soygunculuk alabildi~ine yaz 
gınlaştırılıyor . Verilen belli 
tarihler dilimi süresinde sömür
gecilere silah teslim etmeyenle 

re insan aklının kabul edemeye
cegi en i~renç, en aşa~ılayıcı 

tarzlarda rastgele işkence yapı

lıyor. Yakaladıkları suçsuz in

sanlar , baskı ve rüşvet sonucu ~ 
janlaştırılmak isteniyor . 

ABD emperyalizmiyle uşaklık i 
ttifakı temelinde iktidara el 

koyan fas i st sömürgeci general -
l er ; içte Türkiye ve Kür nistan 

işçi sınıfı olmak üzere , emekçi 
yı~ınların gücünü görünürde "kır 

maktan" başka patronları için ne 
yapacaklardı? Ona da Türkiye' ye 

gelen General Haig ve Weinberger 
direktir vereceklerdi, verdil er 
de. 

ABD'nin Orta Do~u'da direkt y~ 
pamadıklarını uşakları faşist 

Tür k generalleri yapmalıydı. ABD 
için Basra körfezi kontrol altı

na alınmalıydı . Bu kontrolü !ra~ 

da Şah 'ın gidişinden sonra kim 

üstlenebilirdi , veya buranın kon 

trol altına alınması için nere
d r.ıı yrırnr· lunncuk lorrlı. Hu alan
da da uşaklar hazırdı . Sömürge 

Kürdistan toprakları hangi güne 
dur uyordu. Bu topraklar ABD için 
her alanda kullanılabilecek pü
rüzsüz bir alan olmalıydı . Bu a
landa direktif verilecekti , ve
rildi de . Bu plan çerçevesi gere 

~ince Kürdistan 'a büyük oranda 

asker sevkedildi . Bu gün sömür
geci fas i stlerin kontrolünde o
lan Kür distan parçasında 1 NATO 'ya 
ABD'ye hizmet etmeye hazır 500 
bin cıvarında asker yıgdırılmış
tır . Her hangi bir direnişle k8f 
şılaşılmasını hesaplayarak , stra

tejik köylerin evleri zorla be
ya za boyanmış , askeri alanda ku! 
lanılmak üzere yollar götürülmüş 

ve götür ülmektedir.Gönderilen bu 
a skerlerin büyiik ço~unlu~u cahil 
robotla~tırılmış , bilinçsiz un
surlardan bilinçli olarak seçil
miş , faşist subayların dedigini 
yapmanın ötesinde hiç bir şey 

bilmeyen cinsten olanlardır . 

özellikle a skeri yıgınak !ran
I rak sınırlarına yakın yerlerde , 
daha fa zl a gö ze çarpmaktadır. 
( ~lardin , Siirt , Hakkari 1 Van ,A~

rı vb . yerleşim merkezleri.) 
Du askeri yı~ınaklar yanlız ba -
sına yeterli degildi ! 
Sömürgecilere uşaklık temelinde 
ayakta duran ve yaşamlarını sür
düren Kiirt egemen sınıfları ne 

güne duruyordu? Sömür gecilere a
janlık yapan ulusal Hainler ne 
giine duruyordu? 

Sömürgeci faşist generaller en 
açık bir şekilde bunlara şimdi 

de uş aklık görevini yükleyecekti 
yükledi de . Bu , uş aklara ulusal 

hainlere en u,ygun bir ıı;örev ol
malıydı. , u temelden hareketle 
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Qerin 

sömürgeci Türkiye tekelci burju
vazisinin Kürdistan'daki işbir

likçisi olan Kürt egemen sınıf

larından ve ajanlardan oluşan m! 
lis oluşturuldu . ~u gönüllü u-
s aklardan olusan 
geci faşistlerin 
oldugu silahları 

milisler s ömür-
onlara vermiş 

alıp yurtsever, 
devrimci , d emokrat ve sosyalist
lerin avına çıkmak , Kürdistan 
halkı üzerinde baskı ve terör u~ 
gulamak , aj anlık yapmak ve iler
de hesaplanan tehlikeye karş ı 

sömürgeci faşist efendilerinin ~ 
mrinde yerel bir güç oluşturmak 
amacıyla kuruldu . Gerilla savaşı 
için çok elverişli olan Kür dis
tan t opraklarında oluşturulacak 
böylesi milis kuvve t lerinin dü
zenli ordudan daha fazla etkili 
olaca~ı bilincinden hareketle ku 
ruldu . 

Sömürgeci faşistlerin Kürdis
tan' daki yeni taktikleri i se , bir 
taraftan yeni tür i şbirlikçiler 
türetiyor . Bu işbirlikçiler ta
rafından rastgele i hbarlar yapı

lıyor . Ihbar edilenlerin evleri 
gece yarıları baskınlar yapıla

rak ev sakinleri göz altına alı
nıyorlar . Sözüm ona göz altı sü
resi 45 güne indirilmiş , ama ge~ 
çekte 3 ayı aşkındır . Örnek : Bat
man ' da yakalanmış olan bazı yur~ 
seve r unsurlar 3 aydan fazl a bir 
süredir göz altında bulunmaları
na ra~men , hala mahkeme önüne ç~ 
karılmamışlardır • . van ' da yakala
nıp göz altında tutulan 5 kişi 

t ahliye edilme tarihinden 23 gün 
ge çmiş olmasına ragmen bırakılm~ 
mışlar ve göz altında tutulmaya 

rl0vnm e<iili.vorlRr . Yol b:~ ·c lnrın<IR 

i::;,... hi r 1-: nç ı~liıı aramalar gevşe

tilip , aniden her tarafta sıkı ~ 
ramalar yapı~ıyor . Arabalarda,t! 
nleri hoşlarına ~i tmeyen ki~ile 

ri r a s t P"e le r·ii7. al tına alıyorlar. 

Ellerinde uzun uzun i s im liste
ı~r var . ln::;nnlar bu listeler i
le kontrol ediliyorl ar . Rastgele 
yakol anan Duçsuz insanların kaç 
~ün i şkencehanelerde kalacakları 

da tabii ki , onların elinde ol an 
bir ş eydir . 

Generallerden polislere ve iş
birlikçilerine kadar uzanan tür
lü soyguncu şebekeleri oluşturu! 

muştur . Senaryo şöyle sürüyor ; 
Ajanlar ihbar ediyor . I hbar edi 
lenlerin evleri gece yarıları b~ 
s ılıyor , alıp gö türül üyorlar . Di 
t, er t araftan işbirlikçiler halk 
arasında " yakalananları bırakı
yorum" diy erek av arıyorlar . Göz

altına alınan kişilerin akraba!~ 

rı veya aileleri ile ili şkiye g~ 
çerek , pazarl ı~a oturuyorlar . Di 
~er taraftan i s e soygun şebekesi 
nin üst düzeyleri ile de en mo
dern ve l üks salonlarda , Leken
talarda içki masaları baş ında p~ 
zarlık başlıyor. Yakalanan aile 
nin maddi durumuna göre içki ma
sasında bir fiyat biçiliyor . " Bu 
fiyatı vermek veya onların iste
di gi bir süre (zorla yükletilen 
suca baglı olarak) boşuna yat
mak" seçenekleri karş ısında ka
l anlar; altınlarını , mal ve eş 

yal arını s atmak , faizl e borç pa
ra almak vb . yollardan para bu
lup vermek zorunda bırakılıyor -
lar . 

lçki masalarında kadehl~r to
kuqurken; " Rakı elimize geçmi 
yordu, şimdi viski içiyoruz dev
rimcilerin sayesinde . !stedi~i
miz eşyayı alabi l iyoruz . Onun i 
çin hanımlarımız da bizden mem -
nun . Ne yaparsak bize bir şey de
miyorlar . Çünkü i stedikleri her 
seyi onlara da alıyoruz" deni l e
rek kahkahalarla viskiler yudum
lanıyor . Kafal arı biraz sıcak o! 
duktan sonra ise ; " Bu orospu ç~ 
cukları da bitmiyor ha" diyerek 
korkularını açı~a vurmaktan geri 
kalmıyor lar , 

Halk içinde sömürgecilerin u
şakları şu propagandayı yapıyor

l ar ; "Devrimciler neredeler . Hani 
Kürdistan 'ı kurtaraca~ız diyor -
lardı . Gelsinler kurtarsınlar "di 
yerek halkin moralini yıkmaya ug 
raşırken , di~er yandan da okul
larda ve gençlik içinde büyük 
oranda yoz l aştırma çabalarını de 

vam ettiriyorlar . Az da olsa ha! 
kın uyanmasına yönelik demokrat
ik düşünce temelinde yazılan ki
tap , dergi vb . bulunmamaktadır . 

Bu durumun yaratılmasından sonra 
yozlaştırmayı, asimilasyonu , be 
yin yıkamayı sistemlestirmek a
macıyla bir çok ad altında an
siklopedi l er , kitaplar , dergiler 
vb . ortaya sürülmektedir.Bunlar
la burjuvazinin tüm pisli klerini 
empoze ettirmek için , bunları ş! 
rin göstermek amacıyla reklamlar 
yapılıyor ve büyük fiyatlarla o
kullarda , devlet dairelerinde,iş 
yerlerinde taksitlerle satıl ıyo~ 

lar. Bu egemen güçlere iki yön
den fayda getiriyor . Birincisi , 
sermayelerine daha fazla ser maye 

katma yoluneta yeni tiiketim yoll~ 
rını bul uyor lar . !kincisi ;kitle
leri yozlaştırmak , halkı yaşanan 

yaşamdan uzaklaş tırmak onlara y~ 
ni özlem , yeni alışkanlıklar ka
zandırarak onları uyaallaştırmak· 

Ki t l e iletişim araçlarında da bu 
alanda her t ürlü çabayı aarfede
rek, kitleyi yozlaştırma çabala
rını s ür dür üyorlar . 

Diger yandan Evren'in kendisi 
başta olmak üzere , üstten alta 
kadar tüm sömürgeci faşi stler t~ 
hdit ve göz korkutmalardan geri 
kalmıyorlar . Evre n Malaty a ko 
nuşmasında şöyle diyor; " Bu 
topr aklar bizimdir . Hak i ddia e
den gurup veya topluluk varsa , 
gelsinler boylarının ö~çüsünü 

alsınlar . " Şunu da itiraf ediyor 
" Uluslararası terör varoldukça , 
Türkiye'de de terör varolacaktı~ 
!şte bu terör Tür kiye ' de faşist 

sömürgeci devletin kendi terörü
dür ••• 

KAHROLSUN SÖMÜRGEQ! 

FAŞ!ST DlKTATÖRLUK~ 

MAC! T 
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Qerin 

GELEN ME CEJNA NEWROZE PlROZ KIR/N! 

Di meha Adare u Nisane de New
roz li her dere Ewrupa hate pı
roz kiri n. Ber1 ku , em cihen p1-
rozkirina Newroze j i we re bibe
jin , dixwezin çend ~otin li gi 
rin~ahiya Newroze bikin. 

Her weki , tete zanin 7 - Newroz; 
her sal di 2 l ' e Adare de j i ge
l en Roj bil ata Navin te pi roz ki
rio. Newroz ; hatina bihare ,raki
rina rojen tari u sar , hatina r~ 
jen germ u ronahi tine ziman . Be
r i niha bi hezar salan , ~elen Roj 
hilata Navin e ji ber ve yeke 
Newroze piroz dikirin u bi dile
gi r e Newroze de 17,0vend digirtin . 
Bi vexistina agire Newr oze 
jen ~Ne yen piştgirti ji 
bindest r e pel dikirin . 

me sa
gelen 

Le , !'irinı;-:ahiya Newroze ne :-_ bi 
t ene ev Li ~te . Roja Newroze , di 
eyni cave J .;; cOj <ı "Li dij i N:i: jag 

paraziye" ye . Di ve roje de , te
koşina gelen bindest li hember 
kolonyalizme , emperyalizme,ni j ag 
paraziye u li hember kevnaper es
t i ye bi her awayi xurtir u tekuz 
tir di be . 

Iro , gelen Kurdistane j i New
roze re naverokeke siyasi danine 
G we kirine sembola şere serbi 
xwebun u azadiye . Ge len me rona
hi ya Newroze de bi gaven pet ber 
bi Kurdistane ke serbixwe,demok
rati k, sosyali s t u yekbuyi peş 
de diherin . Newroz ; iro l i her 
ç ar par çe,yen Kurdistane de ,di bin 
niren kolonyal i zme u bindesti de 
te piroz kir in . 

Gel en Kurdi s tane li Kurdiatana 
Tirkiye-Kurdistana hakUr- iro di 
bin zilm u zora diktatoriya ko
lonyalist-faşist de Ne •~roza xwe 
piroz kirin. Le , agir~ -Newroze 

nikaribun vexin . Agire we di di 
le xwe de vexistin u carek din 
oond xwari n ji bo Kurniato neke 
acrbixwe , demokratik,aosynlist ;u 
yekbuyi . 

Li Ewrupa j i ce jna Ne1~roze j i 
aliyen kedkaren Kurdi stane bate 
p iroz kirin . Komelcn Çarıda Kar
keren Kurdistane KOÇ-KAK , - l i her 
der e Ewrupaye cejna Newroze pi
r oz kir . 

ELMANYA FEDERAL 
Di 13-e me ha Adaı·e de K omelan , 

me KOÇ- KAK l i El maoya Federal , li 
bajare Bochum e Newroz e A 

pıroz 

kir . Bi rasti j i, bere şeve deng 
vedan (propoganda) xweç ne hata 
ki r i n . Dive em ve kimasiya xwe 
qebul bikin u rexne li x•N"e gire
bidin. Nemaze derneketine afi ş u 
de~ngketina belavoken şeve kema 
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Qerin 

siyen zehf me zin in. Dive em 
ve ders bigrin u careke din 
kevin ve xe letiye . 

j i 
ne-

Le, disa j i meriv dikare bibe
j e ku , Newrez a Bochum e bi şi 
kleke serfirazi dcrbaz bu. Şev j i 
aliye Fol klori u çandi zehf dew
lcmend bu . Di şeve rle hozan u 
dcnrbejen Kurdi, wek Biri ndar 
Xemgin u Zozan dile mevanan geş 
kirin . Nemaze bozan BIRINDAR, bi 
deng u tembura xwe bala mevanan 
ki şand . J i bilt ve j i, f olkl or , ko 
ro u şanoya (Tiyatro) KOÇ-KAK ' ~ 
şeve xweş kirin. Şano ya me j i 
aliye naveroka xwe ya s i yas i zor 

u zilmen ku , li ser gelen me di
bin, ani ziman . Her weki,di şeve 
de r.irin~ah iya Newroze bi kurcti , 
tirki u elmani hatc gotin . ~eva 

Bochume , her çi qaa kemasiyen we 
hebU ji, ıe disa bi sertirazi U 
ser ket i rlerbaz bu . J i şcve re g~ 
lc k mesaj j i aliye rexi stinen el 
man , kurd u tirk hate şandi n . 

SWED 
Di l 3 ' e meha Adare de ,Federas-

.voua Komel en Kurdistane, Newroze 
li baj are St okhel m piroz ki rin. 
:,;eva Newr oze ya Stokholme ji bo 
yekitiya r exi stin u komel en peş
veru yen Kurctistane ~elek giring 
bu . r·le T'i v di bine ku , be k e komeı 

rexistinen pe şveru yen Kurdista
ne yc k bin , dikarin bala ewrupa
y i bikşinin ser doza xwe . 

lier weki di şeva Ne•..ıroze de ev 
ti~ t ber bi çav bu. Başdarbuna 

!;e l ek kesen ~l'.~edi daye xuyani ki 
r in ku, e"''rupayi di xwezin bi 
problema Kurdan mi jul bin , heke 
rli nav kurden peşveru u welatpa
r ez de yckiti hebe . 

Di şeve de ~ele k s tranen şo

reşr,eri, gel eri u folklori hate 
r.otin. J i bili ve ji , r olklor u 
koro j l dile mevanan geş kir . Pan 
domi mek (9ano bei de n~) hate le= 
histi n u di ve pandom ime de l e
dnn u zilm l i ser v.ele Kurd ji 
mevnnan r e hate pe ~ keş kirin . 

J i şeve r e ı~ele k mf'! saj hatin u 
s ov bi vi awayi bi dileke xweş 
dawi hat . 

HOLLANDA 
l ') ' P m<' hu fldtı rı~ 

' l i bnj nre Arn~rim;: 

li lı ollan·ln , 
lo ı rrle n wc lot-

pnr~~ l ı vi hn .i nr~ ~ ~vn Ne~ro~e 

e :r. .. • 1 ~ ki ~ i n . ı~c r ~ ;nv f. Pv k~sCn 

.~fl~ I: J •RrP z ku , :;< PVP f\lnad <> kj r i ne 

ji komııla mıı KOÇ -KA K nı iknri .~ i 

bo neve xwes tin . KOÇ-~K j i ve 
peşneyara wan qebul kir u bi her 
awayi imkanan xwe peske şi wan 
kir . 

Bi rasti şev eelek xweş derbaz 
bu. Ci he şeve bi mevanan ve tij i 
bibu . Di şeve de , j i nive mavan
e n zene tir Hollandi bun . Le bııle 
ji al iye organiza kiri na ~eve de 
hin kemesi hcbu . F.v ji , j i kem
buna tecrubeyen hevalen Arnheime 
dihot . 

Di şeve de KOÇ- KA K bi hemu ti ~ 
ten x"'·e ve anıade bu. r ol klor , ;;o
r o , Şano, Dias , Denf be j u hoza 
nen x·.<'e peşke şi mevanan kir. ili
rindar , 1emgin u Zozen bi 
klamen xwe ve dile mevanan qo 
zenç kirin . 

AWUSTURYA 

Li Awusturya i sal se şeve n 
Ne ~TOZ hat piroz kiri~ . ~cva wi
yana ni 20 ' e Adare ôe j i aliye 
çend rexis tin u koroelen welat
parez u peşveru ve hate arnade 
kirin . KOÇ - KAK ya Wi ,y Rna j l di 
nav wan de bu . Di çeve de bi 
qesi 500 ke s basdar bun . 

26 - u 27 ' e Adare de ,i i KOÇ
KAK li bajaren R r~nkweiı u Inns 
brucke de Neıvroz piroz kir. Bi 
rasti van her du şev j i ~elek i 
xwe ş derbaz bun . Nemnze hatina 
ge lek Awusturi ôile me re~ kir . 
Di şeve de P,elek v,otin l i ser 
rewşa Kurdi stane bi zi manc kur
di , elmani u t irki hote kirin • 
Di van şeva rte j i r olklor, Koro , 
Şano , dengbej u hozanen KOÇ -KAKe 
arnade bun . ~anoya KOÇ- KAK ' e bi 
zimane elmani ji bo mcvancn A
wusturi re hate wcrr.crancti n u li 
wan tesirek~ me zi n ki r . J i bil i 
ve ji , xortek; Awuoturi bi nove 
R . KAPLAN ku, rlemeke dur u direj 
l i Kurdi stane maye , dinscn xweyen 
heja ~ ane mcvanan kir . 

Uirindar, 1em~in u ~ozan j i bi 
stranen xı· ·e ve di van her du oe 
van de dile mevnnAn ~~~ ki r in . Di 
~~ve dt> ~c l (' k oloraneı! bi kurdi, 
el~n ~i D tirki hAtin av~Li n; wek 
"lli ji Nev:ı;oz" , " lli ,ii nerhixwe bun 
bimr C' kol eti " , "llij .l pi ~ trirtirıa 
yıı r;nv JH' t ewa.vl' " , "Ili mre kolonya 
l 1zın , <>m pE' ~yıı l i'z :ıı , f(' odn li zm u 
,. .., . • .... • 1 

t "ltfjyjj !tij'~-~ ....... ~ ~ ~ l((tıL~ 
(Say . 1 2 ' nin dev . ) 
da ı Hayıs ' ı !stanbul taksim mey-
danında l milyona yakla şan bir i 2 
çi -eınekçi ki tlesiyle yı~ınsal bir 
;·ekilde kutladı . 

Bugün sömürgeci , askeri- faşist 

dikta t örlük ı r·:ayısı bahar bay
ramı olarak bile y as aklamı etır . 

Türkiye ve Kiir disten proleterya
sının her türlü ekonomik- demok
rati k ör~ü tlerl rıi ya oo kl omı ~ ,mal 

varl ı klarına el koymuş, ii,yc ve 
yöneticilerini tutuk l emı~ tır . 

Bu c; ün ülkemizde 1 !'.ayıs ' ı ki t
l e sel olarak kutlama olana~ı yo~ 
tur. Ancak biz Avrup a ve yurt 
dı :, ında.ki i :, çiler , öSrenciler , ay
dınlar ••• l ~ayı s' ı en gör kemli 
bir ,ekilde ve yı~ınsal olarak 
kutlamak i çin saflarımızı sık

laşt ırmalıyız, bu günü faşi st 

c un t aya kar~ı mücade le ~ü nü ha
line getir meliyiz . Bu eünü , Kür
distan ve Türkiye halklarıyla , h~ 

pishane ve iş kencehanelerde ki 
yurt s ever , demokrat , sosyalist in 
sanlarımızla ve tüm dünya prole 
teryas ı ve ezilen emekçi halklar 
l a maddi ve manevi dayanı çma ~ü

nü haline getirmeliyiz . ı ~ayıs ' 

ın enternasyonalis t mücadele r u
huyla tüm dünya prole teryası ile 
birlikte proleterya enternasyon~ 
li zminin kızıl bayra~ını yükselt 
meliyiz. nep bir a~ızdan ; " Bütü~ 
ülkelerin işçile ri ve e zilen 
halklar , birle~iniz! •• ","Yaşasın 
proleterya enternasyonalizmi ! •• " 
ve " Yaşasın 1 Mayıs dünya pro
leteryas ının enternasyonal is t 
birlik. dayanışma ve · mücade l e 
günü! •• " diye haykıralım . 

DISK~YAiiGliANAMliZ ( so:y:·:-.. · 5 1'In""'(i'e·~':"y ''·'"'"""-:.."'""~ 
r~t i nsnnlarını~a ve D!f~ ' in 52 
,yöncticidnc yii1·1Pr.c l: i. c.tf' ·H~'-i 

suçlar (!) ; l ı·,,yıs •ı ~ r ,r. :::-"v] ı> r , 

dirc- nicl" r vo !·:ii~di ~t .,r. hııl'L:ının 

te~Pl de~o~r~ ti ~ uı ~~oı ~ P kl 'lrı 

için v"rdi (:i :ıı ii" :-o •!clcdi :::- . 
f'·tıçlu ol nnl::ır hıt r <' · l ı i ::; t cn 

ler ılo ":rul t \ :ı:; \ınc :ı. -:ı 'i c ~d " le V" r" n 
l '"' r d,., -.:. i.ı , t-ı· ınl t1 '"' l " ~' ·tv '1-; ~~ n li" 
h \ i '·.'i·ıl rrine r i;r, i !:ı-ı l ~ ::~ ~r-ı l::ı

\·,- nnlttr !ır . F ;,~:ı :.nt; l ' ı~ .., ... j ,.. ,.,. rn-

ş i ~t mo !ı ~en~ı " ~~ n ~'"'~ i l , L ~ ri~ 

0niind ~ V " ~ ı .""~ l '-': ! n • · ~ ! • · 

y·ırrı l : l:ı'\ca _ l~ r l ı!:' ! • . 
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1 May~s, dünya proleteryaa~n~n 

enternasyonalist birlik,dayan~ş

ma ve mücadele günüdür. 1889 ta

rihinden bu yana her y~l 1 Ma

y~s'ta dünya proleteryası kendi 

tarih i evrensel deneyimleri ve 

kazan~mlar~na dayanarak, dünya 

burjuvazisine karşı tarihsel s a

vaş~m~nın vard~~ı aşamalar~ göz

den geçirir ; tarlalarda, fabrik~ 

larda, alanlarda, k~saca hayat~n 

her alanında en geniş kitl e ler 

halinde bir araya gelerek burju

vaziya karş~ mücadele bayra~ını 

yükseltir ve gelece~in ayd~nl~k 

günleri için yürüttü~ü bu tarih

sel mücadelesinde sonuna kadar 

yürüyece~ine dair kararl~l~~~n~ 

eylem alanında ortaya koyar. 

1 May~s, dünya proleteryas~n~n 

tarihinde en büyük kazan~mlar~n~ 

simgeleyen şanlı bir gündür .Pro

leteryan~n burjuvaziya karş~ ve~ 

di~i uzun ve kararlı di şediş bir 

mücadelenin ekonomik- d emokratik 

planda zafer kazand~~~ bu gün , b u 

nedenle tarihsel bir öneme sahip 

olup, dünya proleteryas~n~n ya

şam~nda ö zel bir yere sahiptir. 

1 Mayıs' ın tarihi 
Amerika proleteryas~n~n, kendi 

bur juvazisine karş~ "8 Saatlik 

işgünü" slogan~ ile başlatt~~~ 

ekonomik-demokratik mücadelesi 

sonuc u ABD'de büyük bir işçi ha

reke ti do~du . Bu hareket 1 May~a 

1886 y~l~nda b üyük bir gr ev dal

gasına dönüştü. !: "Grev, ana sana-
J l . • . . 

yi merkezl eri, New York, · Phila-

delphia, Chicago, Loisville, Sa
int Louis, Milwaukee ve Baltimo-

re'u içine alm~ş v e aşa~~ yukar~ 

200 000 işçinin daha k~sa bir i ş 

günü elde etmeleriyle sona ermi ~ 

tir." ( l ~~Amerik~n · proleter1~D~

n~n bu hareketi burjuvazinin i

çine büyük bir korku sald~, bur

juvazi hemen karş~ bir sald~r~ya 

geçti. Burj uvazi poli s knrakol 

lar~ v e baz~ yerler e saldırarak 

bir provakasyon ortamı haz~rladı 

ve bundan yararlanarak işçi ha

reketinin militan kadrolar~ ile 

önderlerini tutukladı;yer yer ii 

çilere karş~ silahl~ s aldırılara 

geçti. Burj uvazi,ChicaBo kenti

nin işçi liderlerini böstermelik 

mahkemelerde a l el a cele yarB~la

yarak bir çoe unu a~~r cezala ra 

çarptırdı. Bu i Qçi liderlerinden 

dördünü'de idam ettirdi. Bunun 

üzerine 1889 y~l ~nda · Paris' te 

toplanan "Enternasyonal Souyal 

ist !şçi Kongres i " ı ~;ayıs ın her 

yıl dünya proleteryası tarafın -

dan kutlanmas~n~ kararlaşt~rdı . 

! şte o tarihten bu yana ı May~s 

her y~l dünya proleteryas~ tara 

f~ndan kutlana gelmi §tir. 

1 V.ay~s , yaln~zca Amerikan pr2 

leteryas~n~n mücadel esinin bir 

sonucu ve yaln~zca O' nun bir za

feri degil dir.! ~l ay~s, Avrupa, A

merika · ve .hatta denilinebilinirl 

ki t üm dünya proleteryas~n~n or

tak savaş~m~nın b i r sonucudur. Ve 

bu nedenle 1 May~s 1886 'da Ame

rika'n~n Chicago kentinde Ameri

kan proleteryas~n~n elde etti!';i 

bu zafer tüm dünya proleteryas~~ 

n~n bir zaferi olarak kabul edil 

melidir. Enternesyonalist Sos 

yali st ! şçi Kongresi'nin 1 May~s 

ı tüm dünya proleteryas~n~n ev

rensel bir günü olarak kabul et

me si de buradan geliyor. 

ı ~iay~s 1886 ya gelinceye ka

dar dünya prole teryas~n~n dünya 

burjuvazisine karş~ mücadelesi, 

bir hayli yol alm~şt~r. Bu neden

le proleteryan~n burjuvaziya kBE 

ş~ verd~~i mücadelenin tarihi 

üzerinde k~saca durmak yararı~ 

olacaktır . 

Burjuvazi tarih sahnesine ç~k

t ~g~ dönemden i t i baren karş ~t~, 

ola n bir s~n~f~ , proleteryay~'aa 

yaratt~ . Kendi sinin s~n~f ol arak 

varl~~~ ve sömürüsünün devamı i

çin yeni bir s~nıf olarak prol e 

teryayı yaratan burjuvazi aynı 

zamanda "kendi mezar kaz~yıcısı

n~"da yaratıyordu . 
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Qerin 
~urjuvazinin e~emen oldu~ ve 

toplumsal planda burjuvazi . ile 
poleteryanın yer aldı~ı toplum
larda başından günümüze de~in bu 
iki modern sınıf arasında kıya

sıya bir sınıf savaşımı süre ge! 
mi ~tir. ~urjuvazi ile proleterya 
arasında t arihsel olarak seyre
den bu çagdaş sınıf eavaşımı;gü

nümüze kadar bir çok süreçler y~ 
ş amış , de~işik yol lar i zlemiş, 

çok çeşitli örgütler ve mücadele 
yöntemlerini yaratarak günümüze 
kadar gelmi ştir. Bu tarihsel mü
cadele s ürecinde proleterya bü
yük aşamalar katetmiştir. r role
teryanın mücadelesi ortaya çık

tı~ı ilk yıllarda agırlıklı ola
rak ekonomik-demokratik bir yol 
izlemiş, günlük veya kı sa vadeli 
hedefler uğruna seyretmiştir .• 

banayi Devrimi proleterya' nın 
mücadelesine nicelik ve nitelik 
yönünd~yeni bi r yön vermiş,pro
leter ya ile burj uvazi arasında 

seyreden sınıfsal mücadeleyi de
rinleştirmiştir. Sanayi devrimi
nin getirdigi yeni ekonomik,top
lumsal, siyasal, kültürel vb, 
ortamda proleteryanın mücadelesi 
her geçen gün biraz daha ideolo
j ik-siyasal bir karekter kazan
mı ştır, prolet.P.ryanın e~onomik

demokratik mücadelesi giderek p~ 

litik mücadelesiyle 
sürecine girmiştir. 

bütünleşme 

Sanayi devrimi toplumsal p~ 
da büyük de~işiklikler yaratt~ 

Köylülügün farklılaşarak ça~daş 

sanayi proleteryasının oluşumu, 

sanayi devriminin en büyük top
lumsal sonuçlarıdır~ foplum bQU-
juvazi ile ana sınıfa, burjuvazi 
ile proleterya arasında yeralan 
bazı ara tabakalarla birlikte i
ki ana sınıfa ,burjuva1i ve pro: 
leterya sınıfıarına ayrıldı . Pro

leterya nicel olarak durmadan 
geli şti, kırsal alanlardaki emek 
çi yı~ınl ar kentlere do~ru aktı, 
kentsel alanlarda yaşayan ve if
las eden esnaf ve zanaatkarlarla 
birlikte bu yı~ınlar maden ocak
larında, fabrikalarda, kısacası 
sanayi alanlarında toplandı.Yüz
lerce, binlerce emekçi yi sanayi 
üretim alanlarında biraraya top
layan sanayi devrimi onları ulu
sal düzeyde bir birlerine yakın
laştırdı, onlara giderek ulusal 

ve bölgesel düzeyi aşan evrensel 
düzeyde bir sınıf karekteri ka
zandırdı ve böylece "Ça~daş Pro
leterya" do~du. 

Sanayi devrimi tarihte 18. yüz 
yıll.n ortasında .ln.rrilyere '.de df>B 
du . Ardından 18. yüzyıllın sonu 
ve 19 . yüzyıllın başında Fransa 
da , 1850 lerde Almanya'da, 18. 
yüzyıllın son yıllarında Ba~ım

sızlık Savaşından sonra, ABD'de, 
1830'lu yıllarda Çarlık Rusyası
nda başladı ve 19. yüzyıllın son 
larında Avrupa, Amerika ve Çar
lık Rusyasını aşarak dünyaya ya
yıldı. 

Sanayi devrimi, · proleteryanın 
ücret,yerle şme,sa~lık vb. kısaca 

O 'nun yaşam koşullarını düzalt
rnek bir yana, daha da kötüleşti~ 
di . Sanayi devrimi ve buna pare
lel olarak gelişen makinalaşma 

süreci ; kadın ve çocuk eme~ini 

sanayi üretim alanlarına çekiyor 
böylece proleteryayı sayısal ol~ 
rak durmadan artırıyor ve işçi

ler arasında iş bulma konusunda 
vb . rakabet yaratıyor v.e dolaysı 
ile ücretlerio düşmesine,iş sa
atlerinin uzamasına, genel ola
rak proleterya ve emekçi yı~ın

ların durumunun "fiziksel","ruh
sal" ve "toplumsal" olarak bo
zulmasına yolaçıyordu. 

Proleteryanın sayısal artışıy

la• beraber burjuvaziya _, karşı 

tepkisi ve bilinci de gelişti,s~ 
nıf dayanışması bilinci ortaya 
çıktı . Çünkü büyük sanayi işlet
mel erinde bir araya gelen prole
terya örgütlenme,safhasını sık-

ıaştırma ve burjuvaziya karş ı o~ 
tak sınıfsal tepkilerde bulunma 
gereksinimini duyuyordu.Böylece, 
"prole teryanın sınıf dsyanı çması 

bilinci" kökünü bu ol~ulardan s! 
dı. Ayrıca içinde bulundu~u top
lumsal konumu ve ya.;am ko ,;ullsrı 

proleteryayı en üst derecede dey 
rimci bir sınıf durumuna getiri
yordu. 

Sanayi devriminin anayurdu In
giltere oldugunda n , proleterya, 
hareketi de ilk olarak orada doe 
du ve orayı takiben Batı Kıt a Av 
rupasında ( Fransa, Almanya) or
taya çıktı . Ilk i şçi hareketleri 
tamamen sınıfsal iç 
kaynaklanıyordu. Işçi 

güdüle»den 
hareke ti 

sız, hedefsiz ve örgütsüz olarak 
gelişti . !şçiler burjuvaziye k~ 
şı ilk tepkilerini makinalar&, 
fabrikalara saldırarak onları 

kırma,yakma ve yıkma b~juvazi

nin malıarına açık ve gizli yol
lardan zarar verme, hırsızlık, 

gasp ve soygun biçiminde ortaya 
koyuyordu. Süreç içinde küçük 
burjuva devrimc i aydınları pro
leteryanın sınıf idoloji si do~

rultusunda devrimci dü çünce 'ler 
üretiler, bu düşünceleri prole
t erya sınıfına taşıdılar. ~öylece 
prol eterya yava~ yavaş politik 
bilinç almaya başladı, sınıfsal 

iç güdüsel tepkilerini planlı, 

programlı ve örgütlü bir mücade
leye dönüştürmek için mücadele 
verdi, bu yolda küçük burjuva 
devrimci aydınlarından büyük bir 
destek gördü. 

Proleterya hareketinin do~u~ ta
r ihi 18 . yy ' ın sonu ile 19. yy' ın 
başıdır. Ilk olarak Ingiltere' de 
ortaya çıkan proleterya hareketi 
Avrupa kıtasını açsrak,her ülkenin 
ö ze;ül ko~ullarında,fakat" •• ülkeden 
Ülkeye de~işiklikler RÖstererek,a
ma her yerde aynı anlamı taşıyarak 
19.yy' ilk yarısında • • • "(2)dünyada 
bir çok ülkede görülmeye başlandı. 

Ingilterade proleterya hareketi 
politik alanda kendini "seçim sis
teminin demokratikleştirilmesi"şe~ 
linde ortaya koydu . ~roleterya ha
reketi " Çartizm " adıyla anılmaya 

başlandı. Kıta avrupasında ise,pr~ 

leterya 1848 Devriminde aktif bir 
rol oynadı. Fransa'da 187l'da Fr~ 
aız proleteryası "Paris Komünü"gi
bi prol eteryanın tarihsel mücadel~ 
sinde eş~ az görülmüş bir kahram~ 
lık örne~i gösterdi. 187l'de Paris 
proleteryası, proleteryanın o güne 
kadar yürüttü~ siyasal mücadele
nin en üst biçimi olan "Iktidar m~ 
cadelesini vererek tarihte ilk pr~ 
leterya devletini (proleterya dik
tatoryasını ) " kurdu. 

Prolet erya hareketi 19 .yy'ın ilk 
yarısından it~baren ABD ve Çarlık 
Rusya'sında ortaya çıktı. Emperya
lizmin tüm dünyada egemen olması 

ile birlikte proleterya hareketi, 
sömürge ve ba~ımlı ülkelerde ya
yılarak dünya devrimci hareketl eri 
nin güçlü akımlarından biri, Ulua
lar arası proleterya hareketini 

ilk dönemlerde plansız, pro~ra.m- yarattı. 
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Çarlık Rusyasında ise 18 50 ' ler
den ba~lıyarak i htilal ci bir yolda 
geliş e n prolet e r ya hare keti 1917 
Büyük Ekim Sosyali s t Devr imi ile 

t a r ihsol bir ça~ı , prol eter dev
r iml eri ve ulusa l kurtuluş hare 
ke tleri ça~ını aç tı . 

Proleteryanın 

uluslararası 
örgütleri 

Prole t erya hareke ti , doguşunun 
başlan~ıç y ıl larında tek t ek ül
kenin ül usal s ınırlarıyle sın ır

l ıydı . İde oloj i , ör güt ve eylem 
alanı ol arak proleterya har eketi 
ulusal ve böl ge sel düzeydeydi .A~ 

cak , küçük burj uva devr i mci aydın 

larının ilks e l çabaları ve daha 
sonra Harx ve Engels ' in ort ak ç ~ 

baları sonucu oluQt urulan ilk u
luslararası prol eter ya örgüt 
lerinin ortaya ç ı kıGıyle , pr ole
t erya hareketi evr ens el bi r ka
rekter kazandı . Kı sacası ul usla r 
arası prolet erya ÖrGÜtleri ni n t! 
rihleri ve i s i mleri şöyledirı 

1- Komünist Bi rligi ( l 847- l 8 52) 
Komünist Birl i gi , proleterya

nın ilk uluslararası ör gütü ve 
aynı zaman da komünist har eketin 
de i lk ul~slararası ör gütüdür . 

2- Bi ri nc i Ent ernasyonal ( U
lus lararası !şçi Birligi ) : ( l 864-
1876) 

3- ! ki nci Enter nasyonal : ( l 889-
1914) 

4- Uçüncü Enternasyonal:(l919-
1943) 

Türkiye ve Kürdistan· da 

proleterya hareketi ve 1Mayıs 

Türki ye' d e i ş ç i sınıfının ol u
şumu 19 . yy ' ın başına denk dü şer , 

işç i sınıfı har eketi i s e 19 . yy ' 
ın sonlarına dogru ~örülmeye baş 
lar . İlk i~çi har eketl eri münf e
rit ol arak Osmanl ı !mparatorlu~u 
nun ! s tanbul , Bursa ve bazı li
man kentlerinde gör ül üyor. ilk 
işç i ör~ütleri 19 .yy ' ın son yarı 
sında gör ülmeye başladı . Jön-Tiirk 

har eketi ve ! t iha t - Teraki döne 
minde işçi hareketi nisbi bir g~ 
li .me ortamı buldu . Tür kiye i ; çi 
" ınıf.uıın i l k esaslı örgütü "Ame 
! ':' f er-aki Cf'>myet i '' dir . 

Türk milli kurtul uş savaşında 

Türkiye prole teryası sınıf sal o
larak aktif bir r ol oynıyamadı. 

T. C. döneminde Kemal ist bur j uva 
diktatörlü~ü Türkiye proleter ya
sı ve Tür ki ye ve Kür dis tan emek
çi yı~ınları üzeri nde yogun bir 
baskı uyguladı , proleteryayı her 
tür ekonomik - demokratik örgütle~ 
me hakından yoksun bırakmaya ç a 
lı ştı . 1 Mayı s 'ın kutlanmasını 

yasakladı , çeşitli ve silelerle 1 
Mayıs ' ı kutlamak i s teyen i şçi 

yıgınlarının eylemlerini bastır
dı . ı r1ayıs ' ı "Bahar Bayramı " o
l arak ila n et t i, onun proleter~ 

ya taraf ından evrensel bir müca 
dele günü ol arak kavranmasını e~ 
gellerneye çalıştı . tlüt ün bu be s 
kılara ragmen ~ürkiyede prole t e~ 

ya ortamını buldukça ı r·ıayı s ' ı , 

kutladı . ~oşullar e l verdigi s a 
man da bu günü çeşitl i korsanca 
eylemlerle kutlanmak t an geri ka! 
madı . 

Türkiye ' de p r oleter ya hareketi 
1950 'lerden sonra sanayil e şme h~ 

reke t ine parellel olarak ni c e l 
ve nitel olarak hızlı bir ge l i ~ 

me s ürec ine gi rdi . 1961 Anayasa
sının ~etirdi~i nisbi demokrat i k 
or t amda T~rkiye proleteryası ö 
nemli bazı ekonomi k- d emokratik 
hak ve kazanımlar elde et t i . Bu 
nisbi demokratik ortamda , ıq67 ' de 

hak ve ka zan ımlar elde et t i. tıu 
nisbi dem oY. ra tik ortamda , 1 '"ı7 ' de 
DİSK kuruldu . Uisk ' i n kurul~ası y 

la Tür kiye ' de " sarı sendi kac ıl ı 

Ra " a~ır bir darbe i ndi r i ldi . 
Kür d i stan ' da proleteryan ın or 

t aya ç ı kı~ ı , Türkiye ' deki f. enel 
kapitalis t ge li ~me süreci , ve Kü~ 
distan ' ın kapitali s t anlamda s ö
mürgele s t i ril m~si ile paral el 
bir eeli ~me gösterir . fijrdis tan ' 
da pr ole t e r ya hareketinin do~U?U 
i s e 20 . yy' ın ilk yarısına ( 1 ~00-

1950) t akabul eder . Kür distan 
proleteryası , sömü r~eci Türk bu~ 

j uvazis i ile emper ya l ist tek~l

l erin Kürdis t an ' da gi ri ş ti~i ya 
tırım al anların1a ort ayn ç ıkm ı ş

tır. nncak , ~erçek an lamda Kür 
distan prol eterya s ı n ın ~e l i ~mesi 

1950 'le r c d ogrudur . 
Kür dis t an pro l PLeryn~ı ort nyn 

çıktı~~ pÜn~en h~ ri ÇP a icli vP
si le l ~ cl,.. rı ını ~ ~:ı t .. r J:: .. i·ıi r~ r -

2 
taya koymu ş tur . Kür distan prole 
teryası ilk defa Ba~dat demi r y~ 

l u hattında , Nusaybin ' d e 1927 y~ 
lında bi r gr eve ~itti . 

Kürdistan proleteryas ı ıq27de n 

günümüze kadar çeşitli hareket 
lerde bul unrnuçtur . Türkiye de 
sendikacılık hareketi ni n ~eli ş m~ 

s i ve 1960 ' lı yıllardan sonra 
ulus a l hareketin F,eli~me si ve 
siyase t ler in ortaya çıkması Kür
di s tan proleteryasının mücndel P
sini hı zlandırmı ~ tır . nu t ari h
ten sonra, Kür di stan proleter ya
sının ekonomik- demokratik müca
delesi ve Kür di stan Ul usal ~ur

tulu~ har eketindeki ye ri daha h~ 
l irgin hale gelmi ~ tir . r:i tP kim 
Kürdis t an ' da devr imci hareke t le
r in ~elisip GÜçlenmesi , Kürdis t an 
~rol e t eryasın~n da şu veya bu 
i-i lr,üde ör r;:itlenmes inin bcraber i !:! 
•l " ııir di7, i i~ç i o ı reni ~;ı ni 1e 
·ntirdi . 

Tu~la ocaklarında , tarımsal a1nn
lar da , Ba t man ve Diyar bakır ' da 
petrol i ş el anl arında ve belediye
l erde , çeşit l i fabrika ve T. C De~ 
l eti ni n rcomi i Q ye r l erinde bu 
giine kad.ar bi r çok p;rev , di re ııi ş vb 
işçi eylemleri ortaya çıkmıştır . 

Ayrıca Kürdistan dan metropollere 
i~ için g iden yıgınlar hal i nde , 
Kürdistan işç i si oralarda T~rk ve 
di~er mi lliyetl e r den pnol eterya 
i l e omu z omuza r,rev , direni ş y ü
r ii,yii o , mi li np; v e 1 ~:ayıs' ın ku t
lanması gibi her çeşi t prol eter 
eyleml erde kendi yeri ni almaktan 
geri kalmamıştır . Hu i~çi l er K~r

distan ' a dö ndükl eri nde kazandık-

ları bi r sürü deney ve teci-ü be-
lerini ' de birlikte ee tirmişle rdiD 
Kürdi stan ' da 1950 ' l ı yıllarından 

sonra s i yasi p;rupların önderlik 
yaptı~ı bi rçok yürüyüş ,mitine ve 
l r1ayıs kı ı tlamalarında Kürd!i. s t en 
proleteryası ve emekçi yıgınları 

yıSınsal ol arak yer l eri ni almış

lardır . 

Türkiye ' de sömü r~eci burj uvazi 
cumuhuriyyeti n kurulu ~ undan beri 
ı r1ayı sın proleteryanın entcrnnf".
yonalist birlik , dayanı:ma ve nü-
cadele ~ün ü olar ak ku t larım:ısırıı 

ll 

yr.ııııklamı :; ve O' nu "hahar hn.v raını 

ol8rnk ilan etmi .1tir . Bu re smi ya 
:·ak i ı ı( olarok 1'''/6 yılında kı

r ıl m ı 1 ır· . i ı·o 1 ~' LP.rya 1'1'/6 y1 l ın-
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ROPORTAJ 
~u hedeflerine varabiirnek için ' de , _ her ~ürlü 

baskı ve işkence aracını meşru gör üyor ve uugüln
yorlar . Bu durum mevcut yönetimin dogası ger egi di n 

lJel';erli Olrurlar, 

Si zlere bu bölümde , uzun dönemden beri Diyarba~ 

kır Cezaevindeki t utuklulardan büyük bir böliimü

niin Avukatlı(t;ını yapan · ŞERAFETT!N KA YA ile yaptı

~ımız bir röoortajı sunuyoruz . 

Bu uye;ul arnaları açıga çıkarmak ise, Kürdistan 

ve Türkiye'li ilerici- demokrat hareket ve ki şiler

in görevidir . Genel olarak devrimci hareket görevi 

tam anlan1.1.yla yer ine getirememişlert\1 r. 

Kürdistan ' daki hapishanelerde , özellikle bir 

esir kampı görünüm4nde olan Diyarbakır tutuk evin

deki barbarca uygulamalara hemen hiç deginilmemiş

tiT . ~on olarak Diyarbakır cezaevindeki yurtsever 

tutuklulara karşı girişilen katliam , ilerici kamu

oyunun dikkatini ni hayet ( ! ) Kürdist an ' daki ceza

evleri ne çekebilmiştir . Ama salt olarak bu katliam 

Diyarbakır cezaevindeki uygulamaları dile getirme• 

ye yeterli de~ildir . 

HilinrtiRi gibi , sörnür~eci , aokeri-faşist . cunta 

nın yönetime zorla el koydugu 12 . Eylül 1980 ta

rihin ' den bu yana ; zulrnün , sömürünün , işkencenin , 

had safhaya ulaştı~• Türkiye ve Kürdistan ' da sö

rnürgeci faşist diktatörlü~ün hapishanelerde devri~ 

ci- yurtsever tutuklulara karşı uyguladıgı çag dışı 

iskenceler'de zaman zaman ilerici kamuoyu tarafın

dan dile r,etirilmiştir . 0 rneein, bir mamaktaki uy

fUlamalar Türkiye kamuoyu ' nun dışında , dünya ileri 

ci kamuoyunda ' da yankı sını bulmuştur . 

Şüphesiz , söylenenler fazla de~il eksiktir . bÖ

mür~eci-faşist diktatörlü~ün zindanlarındaki uygu

lamalar hakkında ne kadar şey sö~lense yeridir .Çü~ 

kü eli kanlı faaist ~eneraller; sömür~ec, , tekelci 

i~birlikçi Türkiye burjuvazisinin çıkarlarını uzun 

dönemli koruya bilmek için , kendilerine. ~.ürdistan 

ve Lur~iye ' deki devrimci toplumsal muhalefeti da

~ıtmayı ve yok etmeyi hedef almışlardır . 

Bu nedenle , çok uzun bir dönemden beri Diyarba

kır ' daki tutukluların çogunun avukatlıgını çeşitli 

rizikolara raBmen ( tutuklanma, i şkence , hakaret 1 

ölüm te~diti, vb , ) büyük bir cesaretle yürümüş ,K~ 

di s tan ' lı Avukat .,.ErtA.ı<ET~.tH KAYA ile yaptı~mız bu 

rö portaj ı yayınlamayı kendimize bir görev ':ıildik . 

l.(f;IÜN : Bildi!';i ni z p-i bi Di yarhn·· 

kır ilinde 26 . Nisen . l 979 tarih

inde sıkıyönetim ilen edi l di . O 
1 

te ri h te r-:ardin , Hakkari , Van , Si-

irt i leri de s ıkıyönetjm böl res i 

kapsamına alındı. Daha önce alt ı 

ilde de s ıkıyönetim ilan edil 

mis ti . 

O dönem h'ikiimetlerince be l irli 

i llerde s ık ıynnetim ilanına ~e

rekçe ~öst erilen olaylar ve se

bepler itiberivle Diyarbakır ve 

di~er i llerde sıkıyönetime gidi~ 
rnesinin nedenleri varmıyd ı ? Bu 

b0l ~elerde sıkıynnetim i lanının 

amacı neydi , ne hedef l enmisti ? 

~ : Türkiye ' de sıkıyönetim 

1a7A yılı nda meydana ~elen Maras 

olayl-arı iJ e p;iindeme P"eldi . Çok 

iyi bilinirki ,Ma~aş olayları C!~ 

nın t·ITT ve Kontr(';eri lla ile iş

birli~i yaparak yarattı~ı ve ka

muya AT.EV!-SUN! çatı~ mas ı ~ eklin 

de lanse edjlen bir oleyd ır .O z~ 

man sa~ ve Devlet t er örizmi ~ün

demd e idi • Tii r kiye ' de sol mu

halefet oyna nan oyunların nere

den kaynaklandı~ını ve neyi ama~ 

lad ı~ını çok iyi bildi ~i için o

lay ların ii zerine tahr ik ed en p:iiç 

l erin ist edi~i biçimde fitmiyor-

Bu rö~ortaj ' da dile geti ri l en konuların bizl e 

re Diyarbakır cezaevindeki uygul amalar h~<ında s~ 

mut bilgi ler verece ~ine inanıyor ve bu konunun ge 

ni ., bir ş ekilde kamuoyuna duyurulmas ı gere ~ini sa-

vunuyoruz . 

dıı . Bilhassa Kürdistan ' da r-eli

şen " lusal Demokratik ~!uhalefet 

bu hususta bilinçl i idi . Bu neden 

ledirki , Diyarbakır , siirt ' te, Va~ 

da , Hakkarj 'de ve di~er Kürdis

tan illerinde s ıkıyönetim ilan 

kararnamesinde ~österilen duruma 

rastlamak mümkün de~ildi . O ta

r i hte bi lahare p:ör ü len PR7A,MAR

D!N;Kızıltepe' deki olayların hi ç 

b i r isi de p-iindeme p.:elmemi ş ti . Bu
na ral';men ~ıaraş o layları sonrası 

Kiird i AtA.n ' ın a 1 tı j] irırl H d c o ıkı

yönet)m ilanı yoluna r,idilmiştir . 

Bili ndi~i gibi o eıra Di~~bak~r 

ve belirledirimi z di~er i l l erde 

~ıkıyönetim ila n kopsamındayd ı .A~ 

cak bazı polit j k nedenlerd en öt ü-

r ü bu illerde s ıkıyönetim 

ciheti ne gidilmemiştir . K ısa 

i lanı 

bir 

zaman sü re oynanan oyunlar sonucu 

yara tılan ol aylan bahane ed) l erek 

rı, belirr in plan ve pror ram dor,
rultusunda besledi~i ve silahlan

dırdıl""ı işbirlikçi a~aların "tır

ş ıkçi" diye adlandırılan eşkiyal! 

rın talanlarına, kadınları, erkek

leri da~a çıkarmalarına ve adam 

öldürmelerine göz yumdu~u ribi , s~ 

yasal biçime bürünen ail eler ara

s ında , köylüler aras ındaki ka vGa

ların ve çatışmaların üstüne git

miyor ve siyasetle r aras ı çacışrn~ 

larla il ~i li olarak ~tkin bir dav 

ranıs ta da bulunmuyordu . Ha tta ça

tıR maları körükler ve olayları y~ 

Punlaş tırır bir tavır takınmakta

idi. 

Bu davranısten hedefl enen , Kür 

distan'ın sıkıyöneti m ilÔnı dışın

da bırakılan i lieri'de sıkıyönetim 

~apsamı içine almak ve ~iderek 
çok öncelerden hesaplanan Askeri 

dikta törlüı"ii kurmaktı . Bu olaylar 

Bu i llerde de sıkıyönetim ilan e- bahane edilerek Diyarbakır ve di
dilmiştir. ~er illerde sıkıyönetim ilan edi! 

Sıkıyönetim ila nı ndan sonra Ur 

fa , Hilvan ve Siverek ilçelerinde , 

olayl ar olmus . Bat man ' da kısmi ' Ç! 

tışmalar meydana ~elmiş ve si ya

setl er arası tertı~malar si lahl ı 

mi~ ve Askeri diktetörlüPü n ~eli

şjni hız l a ndırmak için yapılan 

pro~~'ram do!f;rııltusunda çalı~ malar 

siirdiiriiil mi.i ştür . 

Amaç ne:vdi ; 

çatışmaler haline dönü ı;~i~ .~tür . Iyi Pi linirki1 K;ird i stan ' daki ''1 u sal 

bi linirki , sıkıyönetim komu tonlı- Vemokretik ~uhale fet 1970 yılı ön 
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Qerin 
cesi legaliteye çıkmış ve 1971 Y! 
iından sonra salt bur j uva milli
yetçilik anlayış ından kaynaklanan 
ve küçük burjuva nitelikli hare
ket r,iderek sınıfsal temele otur
muş ve biçimlenmi~tir. 

Yayınlar oluşturulmu~ , dernekler 

k urulmuş ve Kürdistan 'ın ulusal 
muhalefet sor_ıınu ~nderne p;etiril
miş Te teorik ve politik olarak 
tartışmaya sunulmuştur . G•.ıruplar 

do~muş , ~uruplar parçalanmış yeni 
~ruplar do~muş ve giderek ~rup 

ların Kürdistan' ın Ul usal Demok
ratik Dev- rim kavrasında f.Örüşle
ri billurla3mıştır . ldeolajik ve 
sıtratejik bir çok noktalarda bi! 
leşim olmuştur . Türk solunun ·ve 
sosyalist partileriride Kürt soru
nu ile ilgili ri jit davranıq ları 

yumusamıs,sosyal sovenizm kırıl
mı~ ve ezen ulus marks i stleri, ez! 
len ulusun ulusal demokrati k kav
~asındaki r 0revlerini kısmen kav
ramır. lard ır . Bu nedenledirk~ i tt! 

~aklar sorunu ~artı~ maya r,irmiş

ti ve sorun bilimsel temeline o
turtulmuş tu . 

!şte belirledi~imiz konum , Tür
kiye ' de sol muhalefetin ve Kürdi~ 
tan'ın Ulusal Demokratik muhale
fetinin nicel b"iyümesi yanında, ö
nemli olan ni tel olarak büyiimes i 
~or~ıeında Komprador i f' bi r lilrçi 

burjuvazi ve onun emrindeki mi
litarist eüçler gerçek biçimde 
pani~e kapılmı ştı . Hatta T. C. Y. 
sındeki 141 ve 142, inci madde
leri kaldırma sö zü ile iktidar 
olan sosyal demokrat CHP ekibi 
de bu geli şmeden büyük endişe 

duymuş ve daha evvelce sundu~u 
proGramı geri almış tı . 

Bir gerçektir ki , Kürdistan ' da 
Ulusal Demokratik 1·1uhalef et bü-
yümüş ve giderek siyasallaş ma 

siyasal ve ideolojik birlik , f,ÜÇ 
birligi ve cepheleşme gündemle~ 
miş ve yapılan girişimler olum
lu bir biçimde seyrctmeye baş

lamış ve hatta bu konuda c i ddi 
bir potansiyel de yaratılmıştı . 

Bu durum karsısında Komprador 
işbirlikçi burjuvazinin ve em
rindeki mi litarist BÜçlerin boş 
durmas ı mümkün de~ildi . Bu neden 
l e Askeri Diktatörlük gündeme 
alındı ve pro~ramlaştırıldı . Ko~ 

treerilla , M!T, C!A'nın plan ve 
pro~ramları uyarınca alana g i r -

di . Sa~cı militanlar, dev~ . 

güçleri tahriksel olaylarını 

sergilediler. 
Amaç Neydi , 
Gelişen ve büyüyen , bilimsel 

temeline oturan , ideolojik ve 
stratejik yönden ni t elik kaza
nan, i şçiyi , köylüyü saran ve 
~ürdistan'ın senelinde yaygın

laşan KURDISTAN ULUSAL DE~IOKRA 

T!K l'ıl.IHALEFET!NL yoketmek . · v~ 
bundan yararlanarak yıllardan -
beri amaçladıgı ve zaman zaman 
gündeme getirdi~i "imha" poli
tikasını uygulama alanına sok
maktı . 

QERIN : Faşist cunta öncesi ve 
sonrası Diyarbakır Sıkıyönetim 

mahkemelerinde dava takip etmiş 

bir avukat olarak , Cunta'nın ~e 
lişinden önceki dönemlerle ilgi 
l i , tutuklamalar , sıkıyönetim uy
~ulamaları , işkenceler ve ceza
evindeki baskılar i le ilgili bi! 
gi verirmisiniz ? 

YANIT : Yukarıda belirlemiştim, 
sıkıyönetim Diyarbakır ' da ve çe~ 
resinde belirli bir amaçla ilan 
edilmi şti . 

Yapılan program uyarınca ol ay
lara bakmaktaydı ve her olayın 

üzerine ~idi şi ayni de~ildi . öze! 
likle Köylüler arasındaki , siya
sal gör ünüm verilmiş çatışmalar~ 
siyasetler arası çatışmalara , iş 

birlikçilerin belirli anaç açı

sından tahrik sa~layan işlemler! 
ne bakış açı sı ayrıydi . Bu neden~ 

le bu olaylar üzerine aktif bi 
çimde gitme hesabı yoktu . Halkın 

tedirGinli gini , siyasetlere karşı 
tavır koymasını , devlet ~üç lerini 

arar dunuma g elmesi , onları alkıi 

l a karsılaması ve bu arada s iya
setl er arası uyumu, cephele şmeyi 

ve e tki n biçimde çıkışlarını en
~elleme amacı ile hareket edili 
yordu . Bundan,gelecek Askeri di~ 
tatörlü~ün hukuks al kılıfının ha 
zırlandıgı açıkça anlaşılıyordu , 

Bundan ötürü i şbirlikçiler kana
lıyla devlet terörizmi ciddi bi
çimde çalıştırılıyordu . 

Tutuklamalar; sendikal çalışm~ 
lar , derneks el çalışmalar , il il
çe ör güt f ali yctleri,bildiri , a 
fi oleme konus unda yo~unluk kaza~ 
dıgı gibi , devl et güçleri aley-
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bine i~lenen suçlarla ilcili o
larak tıa yogtındu . 

11ahkemeler tutukl amalar ·konu
sunda katıydılar. Kürdistan ' ın 

Ulusal Demokratik muhalefeti ne 
karşı şartlı yareıç ve ~avcılar 

bu konuda gerçekten katı davra
nıyorlardı. Ancak ya3aların uy
gulamasında , usül hukumlerine u
yumda , çevrenin etkisiyle olsa 
gerek kısmen titizlik ~ürülüyor
du . Örnegin; sanıkların cezaevl~ 
rinden gönderdikl eri i şkence di 
lekçeleri alınıyor ve dosyaya k~ 
nuyordu . Ama , bu iddialar ile her 
hangi bir araştırma yapılmıyordu· 
Yargıç en küçük bir delile · ve 
hat ta yasal olarak yanlış olma
sına nazaran soruşturma ifadele
rine itibar ederek kişiye ceza 
tayi n ediyor , ancak asgari haddi 
aşmıyordu , Tahliyede katılık var 
dı, ancak o dönemde t ahliyeler , 
şimdi olduCU r,ibi yapılmıyor , f,Ü

nünde infaz ediliyordu . 
Siyasi şube polislerince ve p~ 

lislerincc ve merke z ko~utanlıfı 
soru~turma timlerince emniyet . s~ 

ruş turma yerinde ve •eorusturma 
merkezlerinde işkence yapılıy or
du . Ancak bu i şkencenin şimdiki 

dönemde ol du ':,u gibi yop;un oldu~u 
ve yaygın biçimde kul lanıldı!;ı 

söylenemezdi . Ancak belir li ko
nurn larda işkence in saf~ızca ya 
pılıyor , kisiler sakatl anıyordu . 

O dö neınde Diyarbakır böl ı• 0:::; indc 

yedi ki oinin i ~kencede öl dürüldü 
gü biliniyordu . Aslında o döncm
de bu nevi davranı ·· l ar knr~ ı r; ı n

da demokrat devrimci kesi min 
yurtseverlerin ve halkın tepki s i 

"HJ. rd ı . 

Ce zaevleri nde durum, normal c ~ 

zaevl eri dur umuna fiÖ re a{!;ırdı.~ 

tuklulsrın dı '-ardan ihtiyaçları

nı temin Pt~eleri yasaklannı~tı . 

.darcnin ö rı r: ü rdüı\Ü r,azcteler , id~ 

rcni.n r: etir:ıe::;i hnlinde okunabi
liy o ı·du . Buda kısın tılı olarak 
yapıl ıy ordu . t ç eri ye ki tap alın-
:~.ası yasaklamuştı . Ancak At a-
tür k ve milliye t çilik ile il~ili 
kitaplar alınahiliyordu . Tutuklu
ların banyo yapması olanaeı yok
t u . ~u yeterli ver ilmiyordu. Bu 
nedenle so ··:uk su banyosu yapma
larıda olası de~ildi . ~islik ve 
bi t l enme had safhaya gelmişti . Y~ 

tak adeti az oldu;:,u ndan üç ki şi 
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Qerin 
bir yatakta yatırılıyordu .Sa~lık 

kontrolleri, hastalar2n tedavisi 

~onusunda durum kötü idi . Bu ko
nuda idare katı davranmaktaydı, 

QERiN : Cuntanın · gel:lışinden 
sonra , yani 12 Eylül 1980 tari
hinden sonra gözaltına alınma ve 
tutuklu sayısında kabarına oldum~ 

Ilahkernelerin tutumu nasıldı; .bu 
tutumları hukuksal olarak nasıl 

de~erlendiriyorsunuz ? 
~ : Yukarda belirledigirniz 

~ibi , Cunta (Askeri Diktatör l ük) 
hodbehod ı:,ell!ledi. Belirli :·pr,o
grnma baelı olarak ve belir li o
yunlar tezgahlanarak gel di . Kamu
nun onayını alma , alkışıanma am~ 

cını da taşımaktaydı. Oniki Ey
l ü l hare ketinin dogumu ile bir

likte , soka~a çıkga yasagı uygu
lanmı~tı. Halk cunta'nın gelişi 

ile hirlikte ciddi bir endi~ c i 
çine girmi şti . Cunta bu nedenle , 

halkın tepkisini ölçmek,tepki mih
raklarını saptayabilmek için ilk 
bir ay a~ır hareket etmişti . Bu ne 
denle ilk sırada Sendikalar çalış
madan alı konulmuş , s iyasi ~- pB.l.'ti
ler faaliyetten menedilmi ş , siyasi 
parti liderleri gö zaltına alınmış , 

tavır koymalarının kamusal olarak 
etki yaratabilecegi he saplanan de
mokrat kişiler , daha dogrusu o de 
gerlendirme içine alınanlar gözal
tına alınmış , dernekler kapatılmış 
ve yayınların üzerine yasak kondu
~u gibi , yayına devam edenler için 
de sansür getirilmiştir.Bundan a
maç , geliştirecegi operasyonl ar ve 
yapacagı baskılar karşıs ında De
mokratların , demokratik kuruluşla! 
ın susmasını , Türkiye ve Dünya k~ 
musu nezdinde tavır koymalarını e~ 
gellemekti. Demokratik kurulu~lar
ın yönetim kadrosunun gözaltına a
lınması da bunu göstermekteydi.Bu~ 
lar aradan bir ay geçtikten sonra 
hemen salıverilmi şlirdi . Parlemento 

üyeleri içinde uygulama bu yönde 
yapıldı . 

Diyarbakır ' da da bu durum yakın
dan izleniyor du . Dedigim nitelikte 
bulunan kişiler 12 ~ylül ' le bir

likte gözaltına alınmış ve bunlar 
en geç bir ay sonra , ya savcılık 

huzuruna çıkarılarak veya mahkeme 
huzuruna çıkarılmadan serbest bı

rakılmışlardır . 

Bu nedenle ilk ayda gözaltına a
lınan kişi miktarında artma vardı. 
Fakat tutukl u miktarında pek artma 
yok tu. 12 ~ylül 1980 tarihi itiba
rıyla tutuklu sayısı yedi yüze ya
R1nül. .\:Joz·ıı:ıuna ·a.nnah ' kişi- ge 

nel olarak üç bin civarındaydı. 

Cuntanın gelişinden bir ay so~ 
ra operasyonlar ve baskılar cid
di biçimde hızlandı. Köylere ba~ 
kınlar artık eünün konusu hali ne 
gel di . ~oy halkına baskı ve zu
lüm kendini en ciddi biçimde gö~ 
termeye başladı . Mahal lel er .'de 
kahvelerde huzursuzluk yaratıcı , 

operasyonlar olmaya başladı , ~m 

kahvede oturanlar ,mahalle sarı

lıyor ve mahllede oturan kişiler 
genel olarak alınıyor ve belirli 

bir süre inzibat karakollarında 

askeri karargahlarda tutuluyor 
ve kısmen bunl~ serbest bırakı
lıyordu . Ancak herkes :bel irl i 
bir ölçüde dayaktan geçiriliyor
du. Bu hareketl er giderek yo~un
laşıp yaygınlaşırken di~er taraf 
tan şiddeti ' de artırıyordu . 

Şubat 198I tarihi itibariylaki 
üç aylık bir süre içinde tutuklu 
sayısı dört bine ulaştı . On bine 
yakın kişi ·de muhtelif gözaltı 

merkezlerinde gözaltında idi.Ad
li müşavirlik esasına göre , ki bu 
zaman zarfında Ur fa , Mardin , Si
i rt , Diyarbakır , Hakkari , ve Van 
illerinde kırk bini aşkın kişi 

gözaltı merkezlerine , karakollara 
$Oruşturma merkezlerine,ve kar~ 
gahlara alınmış ve bunlar belir~ · 

li süre dayaklan~ktan ve tutul 
duktan sonra bırakılmıştı . Bu mi~ 

tar gün geçtikçe artıyordu . Her 
gün yüzlerce kişi gözaltı merkez 
ler inden arabalarla taşınarak 

~ahkemeye getir iliyordu. Tüm yar
~ıçların görevi tutuklama i şlem

J..erini sürdürmek , savcılar el
l erindeki soruşturmaları bir ta-

rata bırakmış bu işlemlerle u~

raşırken , yargıçlar da duru şmal ~ 

rı bırakmış ve tutuklama müe se s~ 
ni işletmekteydiler, ~u anda ad
l i müşavirlik esası 116 . 000 nın 

üstünde tutuklu oldu~unu tahmi n 
ediyor . Savcıların , yargıçların 

hem tutukl ama müeseses i ve hemde 
mahkemedeki durumlar, _itibariyle 
tavırları degi şmiş ve daha katı 

olmaya başlamışlardı . Komut anın 

bu arada Yargıçl arla ve savcılar 

i a belirli zamanlarda toplanması 
ve birifink tertip etmesi etkis~ 
ni iyice göstermi ~ti . Hukuk rafa 
kaldırılmış, yasalar işlemez du
rumda. Gündemde, keyfi davranış
lar ve belirli amaç dogrultusun
da hareket. Tutuklamaların faz
lalıgı yanında tahliyeler iyice 
azalmıştı . Artık , yargıçlar ko
mutanlı~ın muafakatı olmadan ha~ 
kında hiç bir itharn bulunmayan 
kişileri de tahliye edemiyorlar
dı . Hatta verdikleri tahliye ka
rarını komutanın emri karş ısında 
rahatlıkla, tahliye kararının i ~ 

lemi gir mesine ragmen , kararları 

geri getirip ortadan kaldırabil ~ 
yorlardı. ~ir çok kisiler hak
kında verilen tahliye kararı ka 
rar , cezaevine gittikten, savcı

lıga tevdi edildikten sonra ko-
mutanın verdigi emir uyarınca 

tekr ar geri alınmı ş ve verilen 
karar yırtılarak yerine yenısı 

yazılmıştır. Buna birfiil Diyar
bakır' da çalışan Avukatlar tanık 
olmuşlardır . 

Artık tahliyelerde gününde ya
pılmıyordu. Yasal olarak en hız
lı biçimde t ahliye kararının in- . 
fazı gerekirken , verilen tahliye 
kararları ancak on beş gün bek
letil dikt e n s onra infa z edil iyor 
v~ ki şi serbest bırakılıyordu.Bu 
c ecikmeler bazı hallerde bir ayı 
e eçerdi . Tahliyesinden 95 gün 
sonra cezaevinden bırakılan da 
vardı . 

Gö zaltı süresi O dönemde otuz 
gündü . Çok sonraları bu süre 90 
güne çıkarıldı . Gözaltı süresi
nin otuz gün oldugu "dönemlerde 
kişi gözal tından en tez elli gün 
geçmeden bırakılmıyordu . Doksan 
gün , 120 gün kalanlaraa vardı . 

örnek isimler'de · · ' verebilirim 
hem de evrak numaraları ile, an
cak, Askeri diktatörlügün şu an-
daki halk üzerindeki baskıları 

nı ve meselelerin dışarıya yan
sımasındaki titizligini biliyor
um. lsimlerini be lirleyece ~im k~ 
şiler üz erinde yapaca~ı insanlık 
dışı operasyonları bil digim için 
isim veremiyorum . 

Gözaltı süresi 90 güne çıkarı! 
dıktan sonra da bu güne ba~ıml ı 

kalınmadı . Bu süre bu kez yüz 
yirmi güne ulaşınaya başladı. Bu 
durum yakalanan ve hakkında cid-
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Qerin 
di biçimde Jygulanıyordu . Mahkem~ 

nin·bıraktıkları tekrar gözaltı
na al ınıyor ve bu süre yine kiş i 
~özaltında kalıyorlu . 

t·!ahkemelerin , savcıların tavrı 

hukuklu~unu yitirmişti . Kendileri 
de.davranı s larının hukuki olma
dı~ını çbk i yi biliyorlardı. Ya
sal ara göre deBil , verilen e~ir 
ve talimatıara ğöre hareket edi
yorlardı. Tahliye edilenler de 

kendil erine ver ilen ceza miktarı~ 
c a ce zaevinde yatan kişilerd~ . 

Beraat edecek \işiler en azından 
yedi ay yat tktan sonra ser~est 

bırakılıyordu . ~ahkr~elc rin ~un

l ar hakkında verdikleri kararın 

hukukiliSi ve malıkernelerin baSım
sı ; .-· ıj:!;ını i spatlama yan::. ol amazd::.· 

Bu sıralar 'a komutanlıktafi baş

lamak üzere aşaSıya dogru inen 
rüsvct şebe~esi de dogmuştu . Akıl 

s.ı · \ Z büyük par alar dönüyor ve 
çok kişiler de bu kanaldan sar
b:~st bırakılıyordu . llırakılar. bu 
ki şiler tahliyelerinden sonra ~ek 
rar gıyabe n tutuklanmışlardır 

Savcılar , yargıçlar i şkence ve 
baskıların dile getirilmesi husu~ 
unda da &ert ve tepkici olmaya 
başlamışlardı . Daha evvelce , iş

kence hususunda beyanda bulur anJ.~ 

rın beyanları tutanaklara alınır
dı . Ancak cuı.tan ... n g~lişinden SO!} 

ra , sanıkların bu beyanları tuta
naklara alınroadıSı gibi , tutuklu
l ar tarafından bu hususta verilen 
dilekçeler i '-l ~me bile konulmuyor 
ve dosyasında bile tutul muyordu • . 
Bilahire bu i şlem cezaevinde ve
rilen telimat uyarınca sürdürüldü 
bu husuatr verilen di lakçeler ce
zaevinden gönderilmiyordu ve bu 
nevi dilekçe verenler ciddi bi çi~ 
de baskı altında tutuluyordu. 

!şke rı : e , savcılar ve yarg:..çlar 
tarafından i s tenir durumda idi . 
Savcılar genel cıarak i ?kenceci
lerle birlikte çalışıyorlardı .! ş
kencede çözül mesi gereken husus 
lar savc ılar tarafından planl anı
yor ve programlaştırılıyordu . 

Her gün binlerce k:~i , yüzü gözü 
Şişmiş, vücüdu yara bere içinde , 
yürüyemeyecek durumda savcı ve 
yargıç huzuruna çıkarılıyordu . l~ 
k~nceye gö zleri ile tanık olan 
ssv~ ılar ve yargıçlar bundan ne 
ır.d ırsp duyuyor ve ne ne bu du 
rumlar karşı s ında harekete ~~ç-

meyi düşünüyorlardı. Belkj i çle - · 
ri bile sızlamıyordu . Çüı~ bu 
durumda olanl ar KURT' tü .~ir ge~ 
çektir ki , savcı ve yargıçlar h~ 
kuk adamı olmalarına raBmen şov~ 
nizmin batagında i yice çamıtra bu 
lanmışla.rd ı . 

A A 

QERlN ı cuntanın gelişinden son-
raki işkence ve cezaevlerindeki , 
baskılar ile ilgili bilg i verir
misiniz ? 
YA: -r•r : c unta öncesi , eminiyet 
sarayında , soruşturma merkezle
rinde yapılan i şkence , şiddeti 

artırılırken , di~er yandan yaygı~ 
lss tı . Ce zaevlerine , savc ı sorgu 
odal arına , mah keme,duruşma salon 
larına , köy ve maballe nıeydanla

rına taştı . KapalJ kapılar ardın 

da yapılan i şkence ve bask~~a» 

çekınıneden ~ö zönünde de sürdürü! 
meyc ba şlandı . Artık gözaltına 
al ınan , , k~akola getirilen , suçlu 
ve suçsuz , bilistisna herkes i ş 
ke n~ P te~~shlarına alınıy or ve 
herkes işkenc e nin tadını tadıyo 
du , Köylere düzenJ cnen baskınlar 
da , köylülerin meydanlarda da 
yaklsnmaları yetmiyormuş ,.i bi 
bunlar ya arabal ara deldurularak 
yahut baglanıp yürütülerek kara~ 
gahlara getiriliyor ve ke ndileri 
en azından yedi gün tu• llarda i:i 
kenceye tahi tutulduktan ve r,ay 
ri ahlaki muamelelere muhat tap 
kılındıktan sonra bırakıl ıyorl ar
dı . 1 şkencehane lP.r1~ ki şiler~ iş 

ker.~e v,özü ba~lı o~&rak yanılıyor 

du . ~si kolojik bankı ön plann çı
karılarak işk'!nce sürdüriilii .yrı re! u . 
Artık işke ncehnnel~rrte tuton~klar 

ki s i l e r in söyl ~dikl'!rinc ~~r~ tu
t ul muyor , kendi €rj tarafınrtnn Y! 
zılıyor ve zorl a Ki Ji lerc i m7.nlo
tılıyorau . niç bir tutann~ın ol -
tında i f ao · ~· i al ıı.n h 11ri n in im 
ve adres le r i y o ı.ılcı: ıyordu . 

Cezaevleri t utuk~vi olma nite
lHı;ini yitir:ıi~::i . i'am :nanP~J .vla 

i ~kenr.e hane ııalin~ r-et irilmi '.i . 
·~·utukluların i~. !l<ısıns y ' • ·lik 

baSk.l uygulıı.nmaKta;rdı •. '0zacv J roir: 
kj işkence ~ hesk-ı ne bir ri 7.li 
kalmış konıınun çöz'ır.ıü ve nı:> d ·~ c:o 
zaevi di siPl ini a ç ısındnn ...- ~ :ıl

mıyordu. lçerc!e bulunan ki ~ jı~ rjn 

:;-.an ve dÜ<;Üıı r~~? l e-j hi.l in •l i"'.i.w!<>rı 

r . ~kil 1" •ll -
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şarı çıkmaları halınde muhalefet
l erini sürdürecekleri ve yapılan 

uygul amaları te şhir edecekleri
ni bildiklerinden, 
bunların fi ?.i k ş el vıı ru'ısal bii-
t i' nl iik l ~r i ni ho7.nhi ını~·.~ V" hnttn 
yaratacakları tahribat durumu i
le ölmelerini sa~lamnk için bu 
ııyr-ula-ınlaı: ;.·arı;vo;-l:ı.rd ı. Ceza
evindi'ki her uyr-\lla -ı a , ysrıılm ııı 

bi r rla n d e hi 1 i nd 1) si i rd iiriilüyor
du . Cezeevj jdarcsini n kendi bi 
r evselli•i i l e vetirdi~i bir sis 
tcm d e dı>~"·i ld i . Hilaki s yukarı
dan , ta c·ıntsdsn r elen tal imat 
uyarınca oro~lsmlaştırılmı~ bi ~ 
uyl"ulame idi . ?ıı planın yapımın

da mahkemelerin , savcıların da 
ka': ı lını varcı . Çi.inki.i baskılar , 
so1 · .~e ceza,.v]nd" del"il , tutukl ıı
la rın savcılıklara , mahkemelere 
P'CtqriiJ i is 1 eri nde de uyf"ulanıyor 

ve hette dııruvma salonunda da r:9 
r iilii r bi çicı:de , hem de ço!<: aç:!.k 
f" ii riil ii r bi.çi- 'P. bu bask ı lır siir
dii r''1 :: .vordıı . 

Cezaevind~ ki~i:ve v P ri l ~ n i"Ün
li · ~ ye~ek va r~ k çok az~ı . Bir 
ki- iye en GOk verilen ekmek , rin
l " k 17">-')(V'I r-rar.ıdı . Oç kişinin 

yedi~i yemek bi r kirinin norm~l 

karnı nı .-:oy11ra bi l ecnk bir ;vemr>k
ti r . Dışerden herhe rr-i bi r şey 

retirm~k ?a~ nkt ı . ':azete , dPr~l 

ancak iC.o.rer:. rı i str>d i .. i zemrın

lnrds her krı " ıı "' B bir i >:i verili
:vcrd\1 . "ı: d:ı hoft~r!A -ya hi r olur 
yn dn ol mnzd ı . l'unu de ki .. inin 
rezete ok·:~:n k o nı:s11ndaki zaa fi
yetini ortl"-len ksldı:--ıınn:ak ve 
hıı ;;zle'Tl'ni cıınl ı t"t~aı

y o :'mA }:tsı:td ı 1 f! r . 

i çi n 

; s n.vo vol>: '; : . fıı v~ ~ rrl i olma-
c ı "'ı içi n so~<uk sn bnnyos ıı yarı

nal~ to ~~k ol s ın de~' iJdj . ' 'ir 
k i «i aydfl bir , çok enr'n;:o haller
de s o"uk sıı ile bo n,vo yanabilir
di. Hücr eler riolu p tn?maktaydı • 
Ki şi çe şitli bArnnelerl e hücre
l er e alınırdı ve bu hücrelerde , 
kişiye akıl almaz dayak atılır-
dı . Hanyolu hücrelerde 
bakla dolu sular içinde 

kişiler 

tutulur 
ve kendisine devamlı burada ba n-
yo yop tırllırdı . Battaniye ya.-
saktı , şiltP yoktu . Ayrıca Tele
vizyonl u oda dedikleri kısı . · .da 

da kişi ellerinden veya ayakla-
rı n~an kapılar Fırasınrta ipler e 
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Qerln 
asılır ve öyle ba~ırtılarak dö
viilürdü . 

Koguştakiler ; ko~uşta, e~itim 

dedikleri sadece işkence ·l an ha 
valandırma saatlerinde,havalan -
dırma yerinde, ziyarete gidip g~ 
lişlerde, Avukat görüşmelerinde , 

sayım saatlerinde devamlı dövü -
l ürler ve hakarete u~rarlardı . Z~ 

yaretlere kişi sırtına binilerek 
ve devamlı coplanarak götürül ür 
getiriliru.i . 11arş ezberleme ,şiir 

ezberleme zorunlü idi . Bunu yap
mayanlar hakkında uygulama çok 
sertti . 

Ziyaretçilerle görüşme gerçek
ten işkence idi . Avukat ~örüşme
leri de öyle . Hem ziyaret ve ~ö
rüşme yerine akıl almaz hakaret
l erle götürülürsün , hem de ezi
yete ra~men görüştüm diyemezsin. 
Çünkü görüşme yerinde :;utuldu!l;un 
zaman ya otuz saniyedir, veya en 
fazla kırk saniyedir . Merhabal aş 

mak , nasılsın diyerek hal hatır 

sormalarla görü şme bitmiş olur . 
~u anda cezaevinde bulunan tu

tuklulular hasta , kısmi . sakat , 
kısmi akıl dengesini kaybetmiş 

durumdadır . ~nların ilerde sa~ 

çıkaeskiarı veya çıktıktan sonra 
sal';lıklı yaoayeceklurını dliış i ln .. 
mek mümkün de~ildir . 

QLRlN : Cezaevindeki bu uygu
l amalar karşısında kamunun , de
mokratik kurulu~ ların , Hukuk Ku
rumlarının ve avukatların tavrı 

neydi ? Bu durumu izah edermisi
niz ? 

YANIT : Sol basın tümü ile ya
yından kaldırılmış . s ae basın , 

burjuvazinin emrinde bulunan , 
basın da bu konudan şikayetçi d~ 
gil . Kürt halkı üzerindeki baskı 
Kürt devrimcileri üzerindeki bu 
uygulama , 1evrimciler üzer~ndeki 
işkence , bunları memnUn eder du
rumda. Bu nedenledir ' ki , kendile
rine intikal eden durumu gizle
mekte ve mümkür· mertebe yönetime 
de.stelıı olma durumundadırlar . An
cak saBcılara ve kendi yandaşl~ 
_ ı~.kişilere bu nevi uygulamalar.,. 
ın olması halinde , bunların du
rumları vurgulanmakta. Bagımsız 

ve demokrat oldugunu vurgulayan, 
C ur ıuriyet r, aze tes i , Arayış is-

mideki der~i i s e 52 sayılı kar~ 
narneyi ihlal etmeyi düşünmedlgi 

gibi, Diyarbakır c~zaevinde ve 
mahkeınelerdeki uygulamalarl v e 

hatta di~e~ kesimlerde devrimci
lere yapılan baskıları bu karar
narneyi bahane ederek kamuya yan
sıtınayı redetmeı.~ ed.irler . MHP da
vasına verdi kleri de~eri kesin
likle di~er davalara vermemekte , 
onların duru;nları .i le ilgilenme
mektedirler. Bilhassa Diyarbakır 
davalarına ilgi bu konu da yok 
e,ibi. Sırf Zevahiri kurtarma!- i 
çin DİSK davasında kısmen durul
muştur . Di~e~ davalarla ,ilgili 
olorek te , oRd ec o kiiçii k heberler 
iletmektedirler ve haberleri de 
yönetimin görüş ve düşünceleri 

istikametinde aksettirmektedir -
ler. 

~emokratik kuruluşlar tamamen 
yar~tılan yasal dözenlemeler ' le 
susturulmuş . Demokratik i lim a
da~ları , hukukçul ar , Universite 
c. .miası da bu konularda 
biçimde suskun . Hele Kürt 

ciddi 
halkı 

üzerindeki uygulamalardan dolayı 
Cuntanın güdümündeler. 

Halk üzerinde yapılan btı skılar 

gerçekten çok yo~un. Yaratılan 

korku karşısında kişiler susmuş 

ve acılarını dile ~etirememekte
dirler. Avukatlar , bazı avukat
ların tutuklanması ve yapılan 

baskılar karş ı sında tamamen sus
muşlardır . Şu an~ a Avukatların 

Diyarbakır s ıkıyönetim mahkemel~ 

rindeki yerleri de belli . !şe 

yaramaz bir müesese Avukatlık . 

flvıılrnt ne miivekkj 1 j ne enznevinde 
.va.pılan baRkıları ve ne d t- yar
nıamadaki usul r.iizlükleri tartış_ 
~a konusu yapmakta . Sadece mah
h '-nede hazır bulunma ve arada 
hi~ kalkarak delillerden , tahlile 
~irmeden bahsederek tahli ve is
temekte . Bu hususta konu~urkende 
bir kaç kez haKimin ihtarı ile 
kar~ ılaşmakta. Avukat mahkemeler 
Ic istediBi biçimde ne dosyayı 

tctkik edebiliyor ve nede gere
ken biçimde iş t akip edebiliyoL 
Sanık ne kudar suskunsa ,cezaevin 
de yanılan baskılar sonucu ne 
f.adar ızdırap verici durumdaysa, 
Avukat ' ta mruıkemelerde bu baskı-

17 
lar karşısında ve yasa dışı uy-
gula~alar karşısında suskun ve 
zevalılık örnegi içinde . 

Televizyon , radyo ve di~er ku
rumlarda tamamen cunta ' nın emri~ 

de ve onun güdürnünde . Bırakalım 

bu durumları yansıtmayı, bilakis 
r,crçeklerin gi zlenmesi ve olay
ların çarptırılması açısından o
yun kurucu . 
Sanıklar dış destek t en yoksun 

olduklarını bilmektedirler . Bu n~ 
denl e kesin ve aç ık tavır koyma
maktadırlar . 

.Ji~er :yandan uluslararası !:u
rumların çalışması ve aldıkları, 
tedbirlerin yetersizli~i nedeni 
ile , Diyarbakır açısından geçer
siz . Baskılar her geç en gün bir
az daha artırılmaktadır . 

Geçen dönemlerde oldugu r,ib i 
Diyarbakı~ dünya'ya , Türkiye' ye 
kapalı. Demokratlar görevlerini 
( Kürt demokratları ) yürüt medik 
leri gibi, Türkiye'deki hukuk k~ 
rumları ve di~er kesim'de yardı~ 

cı de~ii . Gelon dış temsilciler. 
le bile görüşmekten korkan ,onla
rı yazıhanelerinde bile oturtm~ 
tan çekinen Diyarbakır 'daki Avu
katların bu davranıtları karşı 

sında,Diyarbakır ' ın dünyaya ka
palı kalması ne kadar do~alsa , B~ 

rolar Birligi , diger hukuk kur~ 
l arı gibi kuruluşların içinde b~ 
lundukları durum ve ~oven yapı

ları itibarıyla susmaları da do
~aldır . 

Sonuç itibarıyla şunu söylemek 
isterim bu sorunuza karşı . 

Diyarbakır'da her~eyden haber
dar olmasJ na ragmen , halk KOrku 
korKu nedeniyle suskun . Tiir!tiye 
kamuoyu ve Di.i.nya kamuoyu bakım

ından .ulYARBAKIR BATIK B!R GEPI!·· 
Geminin iç durumundan haber ve 
recek kimse yok . Diyarbakır Sıkı 

yönetim cezaevlerindeki durum , 
mahkemelerdeki usulsüzlükler kar 
şısında tav~r koyacak bir demok
ratik kuruluş ta yok v0 demokrat 
yurtsever adam da yok.Aslında c~ 
zaevindeki tutuklular degil, dı
şarıdaki devrimci , demokrat ve 
yurtseverler Askeri ~i ktatörlü~e 
ve şovenizme kaPŞX pasif kalmış-

tır. ( Dev . S ~ ? ' de ) 
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Qerin 18 

1 Quncika Çand, Biije ü Huner 1 

XELİLE ÇAÇAN 

Di van demen davin de, nuçe u xebereke reş hat . Ev 
nuça reş u dilkoj di der8eqa mirina peyay~ .bi nav 
u~ de np;, dost e me· ye qedirbilind h evre i.ELIU ÇAÇAN 
MURADOV de bu . A rasti ,ve nuça reş dilen me quri
fand,em xemgin kirin u reş li me da giredan , 
Hogire payebilind,di demeke pir bewext de j i mal
bat,heval u hogiren xwe u ji civata Kurdan , ya ku 
ew ~ e re bendewar bu, veqetiya u koç kir . talebexti 
u besudiya me re , mirini e~ j i me s t and u bir . 
disan j i, ew bi las u gewde xwe ve,wek qesreke 
rin, di dile her kurdeki welatparez u şoreşger 
hebuna xwe didomine. 
Di gel hinde j i, şuna wi ya ku ji dagirtine 
dur e, de her vala bimine, 

1e 
A 

ze-
de 

pir 

Hogeire heja, di 13-e m~ha Çiriya Pas in ya sala 
19Rl an de, 1! Rewane (Erivane ) ,li paytexti Komara 
Sosyalist ya Ermeniatana Sovyetistane çu heqiya 
xwe , Miuine,di 57 saliye wi de, ew ~i me veoetand 

XELiı..r; ÇAÇAN, kurdek ji Kurden bavermend u xwedi 
raman ye Sovyetistsni bu.Kurdeki rojnamevan u ni
vis evan i nevdar bu . Herweha,yek j i Kur den ku bi k~ 
da ~ovyetistane ve mezinbuyi bu ,2i cil u nifşa ris 
ta sosyalist bu •.. wi, wek bagir u da~irin xwe, ça
ven XWe di bin niren kalederi U zordPSciye de ve 
nekirin.Wek reşiyen xwe,ku j i ela Rojki yen hela 
Bedlise bun,bi çawen xwe dare zore u xwinre jiya R~ 
ma Reş nedi t in.Le beli dijwari,tengasi u boblatin 
ku di s ere p.:ele wi u malbata \·!i de hatıbun , je re 
ne dereke bun . Ew , j i jina bindesti u stuxwari, ji 
tareyin kevnare,kevneşopi u ziyandar, herweha ji 
dar u d e~~e~a feodalizma ku Relen wi diz irandin , 
xwes a~ehdar bu.H eçi ev celeb qeyd , bend u zenciren 
zordariye bun ,ne bi dile wi bun. Hin di xortani ya, 
xwe "de, gava ku serpehatiyen gelen xwe u yen gelen 
destebir ak dibihistin, rik~n wi wek t ofa neke li 
hemher zerkeriye rad i hun . Keyartiya wi ya li hember 
her t exlit zordestiye xurtir u tujtir dibu . Di gel 
ve ' ~i. deme ku di şere emperyalis tiye de di ktator
iye fa s izma f, aziynn Elmanan x~1e be perwa .· dieve t 
ser gelen Ewrupaye u rista sosyalist ya cihane, ku 

h J ~ ~~tPn ç P.kro~P.n n~m!r yen wek LENIN u STA~N 
hntibu a va kirin , XF.LILP. ÇAÇAN di cihe xwe de nedi
neki ni . Dilepiti,dibizivi u tedikoşi da ku ro jeki 
~utir xwe bi~ihine eniya s ere welatpareziye ya li 
di~i faş izme xwinre ~ u gelku j . Wi bi xwe qenc diza
nibu, ku rarastina rista sosyalist u ya Yekitiya 
~ ovyetistane , ne bi tene j i bo bextewariya gelen 
Eovyetistane bu .Le beli, ev yeka ha, j i bo bextewa-

ÇÜ HEQIYA XWE 

riva hemu kedkar u ~e l en bi ndesten c i hani merceke 
binr-ehin bu . Ji l ew re j i, divyabu ku hem ew, hem 
Kurden Govyetistani u hem j i hemu gel en destebirak 
u rerin kedkarin cihani singen xwe j i erişen çav
sor yen Fa ş istan re bikin mertal .Ji ber ve yeke j i 
hin di 20 saliye x~e de ( 1944) , cihe xwe di nav re 
zin Fertiye Komuni sten Yekiti~a Sovyetistane(PKYS) 
de ~ar~irt u bu endami we . J i we sali heta bi miri
na xwe , di oerabunin endam~iya xwe de t u dirixi 
nekirin. Ei bir u baweri , bi zanyari ke marksist-le
ninist ve xeba ta xwe domand . 
XLLILE ÇAÇAN ye n emir, bi awaki xurt ba•,.,.eriya xwe 
bi s erke t ina tekoşina gelen hurdistana bindest u 
Par~ekiri ani bu . ~w , bi sedi-sed ewle bu , ku bii 
reberi u s erektiyeke marksist-leninist (bi siyasi 
rexi stini u ramani) , bii yekitiya sosyalistan u 
he zen d emokrak,pe~weru u welatparezan, rizgerbuna 
~elen Kurdistani gengaz nedidit . J i xwe, riya rast 
u miso~er ~ i ev e. 

XELIL ÇAÇAN ye bi rumet , pişti qedandina Dibistana 
Parti ye ya ~ sali,ku bi Komita Merkezi ya Partiya 
Komunisten Ermenistaneve giredayi ye , dev ji xwen
dine berne~a . Pişti ve dibistane , çu zaningehe , Di 
Enstituta Ermeni yan ya Pedagojiye de Para ·D~roka 
Kevnare xwand u qedand . Di xortaniya xwede,li gun
de x·.-~e ye bi nave Emre 'l'aze ( gundeki nehiys. A::.-a
faS e ye u bere je re Kervansera digotin ) xebit~ u 
li !·le bu ser eke Kolxoza gund . ....i du re, çe nd salan 
sekreteriya Koma Komsomolen (xorten komunist)Nehi 
ya El egeze kir . Herweha, bu Sereke Para Çandi ya 
Kornita Karkeren Nehiya Ararate ya Sovyetistane . Ji 
sala 1957 an heta bi meha Tebaxe ya sala 1981 an , 
ser ektiya Para 'rleşineka Kurdi ya Komita Televizyon 
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Qerin 

u Radyoya Dewlete ya Komara Sosyalist ya Ermenist~ 
na Sovyetistane kir. Di Tebaxa sala 1981 an heta 

bi mirina xwe, bu sereke Para çandi u Nameyan ya 

rojnama RIYA TEZE. A 

Revbir u hevre XELI L ÇAÇAN ye nemir , endame Ci 

vats Rojnamevanen Yeki tiya Sovyetistane bu di ber 

ser ketinen xwe yen di -ware rojnamevaniye de , bi 

çend nişan u madaliya.n ve j i batibu xelat kirin.Ew 

di gel ro jnamevaniya xwe, yek ji nivisevan u pis 

poren çanda Kurden Sovyetistane j i bu. wi,di direj 

abiya 24 salan de , wek redaktor u wergere ::· :~ojane 

ye Radyoya Rewane , bi bezaran bend u gotar niyi

sandin . Ji weşineken radyoye re programen hewaskar 

hazir kirin . Tevi ve ji , ji radyoye re dengxaneyek 

8\~8 kir, ku iro te de j i 1400 liban zedetir nimu

neyen stran u meqamen Kurdiyen ku wi di nav · gel 

de ber hev kirine , hene . wi di ware ber hevkir ina 

zarf,otina Kurdi de ji. xizroeteke pir heja kir.Bi q~ 

19 

s f hinde j i , xebata wi ya b ejeyi j i ciheki berbi

çav digere . 'Ili nimuneyen zargotina Kurdi kom ~ki

r in, ew veçedikirin u diweşandi n. Yek ji ari randi

nen wi bi nave "Kilamed Cimaeta Kurda" hatiya çap 

kirin . Te de pir stranen kevn yen evi ni ye,govend u 

merxasiye hene . Herweha , afirandina wi ya bi nave 

"Qise Cimaete" j i,wek yen din, ji nim\ineyen zargo

tina Kurdi ' pek tet. 

Heçi afirandina wi. ya bi nave " Du Poem" e , j i 

du helbestan pek t et . · Ew herdu j i s er pebat iyen ei

vats Kurdan e . wi, çi r oka "Meme u l!;yşe " u "Zeıııbil
firoş" j i navgel ber hev Idrine, veçeldrine u di 

pirtUkeke de weşandine . 

Mirina bogere giranbiha , ziyaneke gi r an giha~d 

be j eya gele Kurd u tevgera rizgarixwaziya gelen 

Kurdistane •••• Şuna wi vala mabe ji, ew e her dem 

di dile me de be ••• Bi j ina gele Kurd re, ew e ji 

her bi j i •••• • 

C Say . 4 ı ün dev . ) KÜRD!STAN VE TÜRK! YE HALKLARINA !LER! C! DÜNYA KAMUOYU 
1 
NA 

~Xreceklerini biliyorlar. Onlar , "Kahrolsun s 6mlir

geci Askeri Faşist Diktat6rllik-Yaşasın Türkiye ve 

Kiirdistan halklarının Kurtuluşu" sloganın atarak 

devrimci eylemlerinin haklılı~ını , s6mii rgeci faşist 

mahkemelerinin ise ~eçersizli~ini haykıracaklardır 

Onl arın miicadelesi · ve t üm devri mcilerin işkence

hene,mahkeme ve hapishanelerdeki mücadelesi Kür

distan halkının devam eden Ulusel Kurtuluş ~ücade

lesinin kopmaz bir parçasıd ır . Kürdistan halkı var

olrl uk ça , onun "Ulusa l Ba~ımsızlık, Demokra si,Sosyal

izm ve Birlik" yolundaki mücadelesi'de içerde ve 
dışarıda eonuna kadar devam edecektir. 

Kiirdir.tan lıalkın ın ve onun "ball;ımsızlık,demokra-

~i. sosvs1izm ve birlik" ü lküsünün,insanlık ve öz

ı:z:;; rl iik dii>?üncesinin ya rgıla ndıg:t bu Dava ' da; K .U .K 

dvrimci militanl a rı,s ömürgeci faşist zihniyete ka~ 

s ı en kararlı bir biçimde direneceklerdir. Onlar 

snmii r P"eci mahkemeler iiniinde hi ç bir şeyden korkma

d an ve bir an bile teredUt etmeden K. U. K ~hsreke

tine,Kiirdistsn halk.ına ve onun kurtuluş miieadele

sine olan sarsılmaz bir ba~l ıl ık ve inançls," öz

p:iirliik, bal';ıMsızlık ve sos;vsl ızm düşüncesinin" en 

biivi)k kavır,asını vereceklerdir .Onlar , uluslararası 

hiç bir lıukuk kuralına bsll;lı olmayan sömür~eci-fa

~ ist mahkemelerin vermi s oldu~u bu kararların ge-

ç ersi z oldul!:unu tiim diinyaya ilan edecekler. Onlar, 

bu evlemlerinde yalnız olmadıklarını , tüm dünya i 

lerici-demokrat ik P'iiçlerinin ilgi ve desteklerini, 

llerici Dü nya Kamuoyuna ! • . 

Insan Hakları L>Bvunucusu Tüm ur gütlere! •• • 

Tiim Ilerici Insanlara ! ••• 

Tiirkiye ve Kürdistan ' da faşist cuntanın ha l klar ,; 

mıza kars ı gi rietiRi vahşice zül üm ve ·. baekrlara 

kara ı ka~ıtsız kalmayınız . Insan haklarını hiçe sa

yan her türlü davranışa , ber türlü hukuk kuralarını 

e yaklfr altına alan uygulamalara karş ı çıkınız . Fa

ş ist cunta bugüne kadar sekiz yurtsever demokrat 

insanı idam etmistir . Yüzlerce ilerici, yurtsever, 

demokrat ve sosyalist insan için yeni idam karar

ları almıştır . Daha yüzlerce idam kararıda alaekk

tır.!damlara karş ı çıkınız . Türkiye ve Kürdistan 

halklarının kurtuluş mücadelesinde onları yalnız 

bırakmayınız,çagr.ılarına cevap veriniz . 

----L>Ö~lURG.ı:;C! ASKER! .J:o A::;ı!ST DlKTATÖRJ,.UGIJN IDAM 

KARARLAR! HALKLARIMIZIN KURTULUŞ t-10CADELES! N1 

ENGELLEYEMEZ : 

---- YA9ASIN TURK!YE VE KURDlSTAN'LI DEVR!MC!LER!N 

1~ KENCEHANE , HAP .J..S HA N.l:; , VE ~tAHKEMELERDEK! _ Dl.B.E

N!ş!: 

C Say . 3 ' ü n dev o ) OKUYUCU MEKTUBU 
niz" diye haber verilmiş tir. Bu

nun üzerine, yüzbaşı Hacı'nın a~ 

rabalaTına "Hacı'yı hastabaneden 

alınız" diye haber vermistir . Ak

rabaları cesedi a l maya gitmi şler 

Ancak , yüzbaşı olayın oldu~u gi

bi çıkması üzerine ve daha sas

yonel bir duruma gelmesini önle

mek için, bu sefer de askerleri

ile birlikte yolda cenazeyi bek

lemi ştir . Gelenler durdurulmu ş , 

ceset yüzbaşı tarafından gömül 

mek i stenmiştir, 

Israr üzerine , Hacı Hüseyin'in 

çocukları Nusaybin' den getiril -

miş ve yine köylülerin ısrarı i

le Sıreçke köyünden imam Bati

rilmiştir. Imam cesedin bu bali

ni görünce dayanamamış ve " oiz 

gavursunuz, sizde din iman yok

tur" demekten kendini alamamıs -

tır, Bundan dolayı da imam t ar

taklanmı:;tır. Ceset zorla yüzba

şının elinden alınarak gömlil 

müştür. 

Bu faşist cuntanın ne ilk , ne 

de son cinayetidir.Sömürgeci fa

şistler , zulüm ve insanlık dışı 

haskılarına ve balkımızı sindir

me çabalarına devam edecektir. 

Fakat nafile , tüm bu vabşet ve 

zorbalıklara ragmen , Kürdistan 

halkının haklı mücadel esi ni de

gil s ömürgeci , asker i faşist cu~ 

ta , onları ayakta tutan emperya

listler dahi durduramaz ~ .. Xürdis

tan halkı Bagımsızlık ve özgürl~ 

~üne kavuşuncaya kadar bu müca

dele devam edecektir. 
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!DR!S EKİNCİ Doğum Tarihi: 18 . 2 .1949 
Ölüm Tarihi :· •••••• o •• o 

iDRiS EKiNCi MÜCIIDElEMIZDE 
YII$/YORl 

Proleter devrimci ve yi~tt sa• 
vaşçı !DR!S EKİNCİ'yi ölümünün 
dördüncü yıldönümünde ' ~~~ıyla 

anıyoruz. 

özellikle 74'lerden sonra sal

dırılarını yogunlaştıran faşist 

odakların, Kürdistan 'da Ulusal 
baeımsızlık ve Halk demokrasisi 
mücadelesinde aktif olarak yeri

ni alan devrimci militanıara kar 
şı giriştikleri saldırılar bili-

yerleşim merkezlerinde oldugu gi 
bi, Bingöl'de de son aşamaya v~ 
mıştı. Bu günkü sömürgeci,askeri 
faşist diktatörlügün yönetime, 
gelmesi için uygulanan tak~ikle
rin sadece bir parçası olan o dö 
nemki faşist saldırılar,kuşkusu; 
devrimci hareketin militan kad
rolarına yönelikti. 

! DR!S EK!NCl,de bir militandı. 

Buna ek olarak, !DR!S'in bir pr~ 
leter olması ve sınıfının bilin
cine varmış olması; bölge halkı 

nın yakından tanıdı~ı sevilen, g~ 

venilir ve kararlı bir devrimci 
olması, O'nun katledilmesinde be 
l irleyici etkenler olmuştur. Sa

vundugu düşünceyi Kürdistan işçi 
sınıfının ve halkının ulusal De

mokratik Halk Devrimi mücadele
sini yı~ınlar arasında en karar
lı bir şekilde savunun !DR!S E
K1NC1, sivil ve resmi faşist o-

dakların hedef noktası haline ge! 
mişti. !DR!S, faşist güçlerin ken 
disine karşı besledikleri nefret 
lerini bilmesine ra~men, devrim

ci mücadelesinden en ufak bir ö 
dün vermedi, sınıfına ve halkına 

karşı olan inancını hayatıyla ka
nıtladı. 

!DR!S EK!NC! yoldaş yaşamını 

kaybetti , ama verdi ~i onurlu mü

cadele bu gün on binlerce yoldaş
ının omuzlarında yükseldi, müc a
delesi her tarafa kök salarak , bu 

gün, sömürgecili~e, emperyalizme 
!eodalizme ve faşizme karşı müca
delede tüm militanıara örnek -ol-

!DR!S EK!NC!, bundan dört yıl 

önce , 17.1.1978 tarihinde,Kürdi~ 
tan'ın Bingöl biriminde faşist!~ 

rin haince bir saldırısı sonucu 
yaşamını kaybetmişti. 

nen bir gerçektir. 1978 yılında du.

faşist terör rürdistan'ın di~er 
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