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B 
Karkerno, xebatkamo! 

A 
Diktatoriya leşkeri-faşist du salen xwe tıji kır. Dı nav van 

herdu salanda çina karkeran u gelen me dı diroke da rojen here 
tari ditın. 

Cuntaya faşist dı nav van herdu salen bı xwin da ; 

• 
* Sed u hefte hezari ze tır kes gırt u ceza dan wan. 
* Sedizetır şoreşger u demokrat dı bın ledanan da hatm kuş tm. 
* Lı ser heftsed kesan dı operasyonan da hatm qırkırm. 

* Şanzdeh kes lı ser sepiyan hatm dardakırm. 
* Dardakırma çar hezar u şessed kesan te xwestm. 
* Sed i ze tır kes cezayen dardakırme di tm. 

Le dan u qırkırmen dıji gele Ku rd gıhişte menzileke here b ılı nd. 
' Hemu sendikayen peşveni, şoreşvan u rexıstmen gel hat m gırtm 

* Zam, betali u enflasyon gıhişte bılındahiya here jor. 

Jı bo hılweşandma diktatoriya leşkeri-faşist, jı bona ~una we 
avakırma serdestiya gel u bona pıştgırtiya çina karkeran ü gelen 
me bı riya her tehre tekoşina şoreşgeri-demokrati lı Tırkiye u 
Kurdıstana Tırkiye, · 

Lı hemberi ve ·cuntaya paşverı1 , dıji gel u wek wan lı hemberi 
vır-derewen we lı ser "zagona bmgehin", "Parlamento", "demo
krasi " ye . 

Parastma mafe dewleteke serbıxwe lı be gıli-gotm jı bo gele 
Kurd naskırına mafe çarenusi, · 

Lı peşiya Emerika Yekbuyi , Elmanya Federal lı rexıstma 

wan~ erişker-leşkeri NATO u lı dıji pıştgırtiya hezen imperyalist 
bona dırejkırma jiyina runtaya faşist dı waren politik, leşkeri u 
abori da pıştgırtiye nişani we dıdın, 

NG 
Jı bo hm ji fırehkınna waren xwe lı Rohılata Navin, imperya

llZnıa navnetewi zordesten generalen faşist dajo peşiye, ku ew 
jı bo şeren nu nokertiye bıkın u peviste em dıji nokertiya tırs
fırandın, santaj u warfırehkınne derkevm, 

Lı hemberi zedebuna betaliya lı Elmanya Federal, kemkırma 
mafen cıvaki-demokratik, lı hemberi bılındbı1na dıjmıntiya bıya
niyan ku mırov je dıtırse, jı orte rakırma mafen starbune (iltica), 
lı hemberi zordestiyen neonaziyan, hezen paşverı1, amadekırma 
şeren nu, jı bo parastma kark(!ren bıyani-bıneci u jı bo yekıtiya 
tekoşina wan, · 

WERIN, EM DI ROJA ll iLONE LI FRANKFURTE 

BI HEVRA BIMEŞIN Ü TEVİ MlTlNGE BIN! 

* Bımre diktatoriya leşkeri-faşist! 
* Heyfa dardakırm, le dan u qırkırma we be deranin! 
* Bese zordesti u kuştmen lı hemberi gele Kurd! 
* Jı hemu gırtiyen anti-faşist ra azadi, efü jı hemuyan ra! 
* DİSK ü sendikayen şoreşvan-demokrat ku hatma gırtm u jı 

hemu rexıstmen gel ra azadi! 
* Em NATO u hezen lez yen Emerike naxwazm! 
* Zakona bmgehin ya ku cunta dajo lı her gel em naxwazm! 
* Bese; hemü alikariyen ku Federal E lmanya jı cu ntaye ra dı

şine! 
* Bımre dıjmmtiya lı hemberi bıyaniyan! 
* Bıji berxwedana gelen Felestin u Lübnan, bıji pıştgırtiya gelen 

Tırk , Kurd ü neteweyen dm, dı riya internasyonalizme da! 
ME ŞİN : ll İLON, seet: 10.30 lı P AULSPLA 'IZ-FRANKFURT 

Ala Rızgari, ATİF, BlRKOM (Birlik Yolu, Cephe, Devrimci işçi, Devrimci Savaş, Emekçi, işçinin Sesi, Kıvılcım, 

Serxwebun), DlB-FAK, FlDEF, İşçi Gerçeği, KAWA, KOÇ-KAK, KOMKAR, Kürt Halk Evleri, Proleter 

Dayanışma, Tekoşin Sempatizanları, Türkei Komiteler. 
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De~erli KOMKAR'lı Arka
daşlar ve Denge KOMKAR 
Okuyucuları, 

YUNAN HALKI BIZE SAHİP ÇlKlYOR 

Bizler faşist-sömürgeci cun
tanın zulmünden kaçıp Yunan
istan'a sı~ınan Kürdistanlılarız. 

. 'Buradaki yaşam hakkında Türk 
burjuva gazetelerinin ve özellik
le "Hürriyet" ve "Milliyet" gi
bilerinin yazdıkları yalanların 
farkındayız. Bunun . için de 
kamptaki yaşamla ilgili bilgiler 
vermeyi görev olarak kabul edi
yoruz. Denge KOMKAR kana
lıyla bu bilgileri kamuoyuna 
duyurursanız burjuva gazetele
rinin yalanlannın açı~a çıkar
tılması görevinizi yerine getir
miş olursunuz. 

Arkadaşlar, 

Buraya geldi~imizde bizim 
gibi faşist zulümden kaçıp gel
miş çok sayıda ilericiy!e karşı
laştık. Şu anda LA VRIO kam
pında 200 kadar mülteci kalı
yoruz. Bunların içerisinden 
130 tanesi Türkiye Kürdista
nı'ndan gelenler. LAYRİO Ati
na'ya 53 km uzakta, deniz ke
nannda ve oldukça güzel bir 
kent. Kaldı~ımız mülteci kam
pı şehir merkezinde, iki katlı, 
kaloriferli, sıcak su tesisatlı bir 
bina. Yoksa burjuva gazetele
rinin söyledikleri gibi kötü ko
şullara sahip, yaşanılamaz bir 
yer. de~il. Yemekler oldukça 
iyi. Bina ve yatak temizli~ine 
çok dikkat ediliyor. Her kese 
kişisel ihtiyaçlarını karşılıya
cak çamaşır, ayakkabı, traş 

. malzemesi, diğer giyim eşya
ları veriliyor. 

Dışarı çıkıp gezebiliyonız. 
"Ne geziyorsun" diyen, ceza 
veren kimse yok. Aynca Kürt
çe konuşman:ıızı yasaklıyan 
kimse de yok. 

Ama bütün bunlardan da 
önemlisi, Yunan halkıyla olan 
dostça ve kardeşçe ilişkileri
mizdir. Hergün çok sayıda 
Yunanlı ilerici ve demokrat biz
leri ziyaret edip, sorunlurımız 
ile ilgilenip bizimle arkadaşlık 
ve dostluk bağlan kuruyorlar. 
İşçi, köylü, memur, milletve
killi ve bakanlara kadar çeşitli 
kesimlerden insanlar ilgi göste
riyor, bize sahip çıkıyorlar. 
Yunanistanlı komünist ve sos
yalistlerin; Kürdistanlı ve dev
rimci olduğumuz için, faşizm
den, sömürüden, baskı ve iş
kenceden kaçtığırniZ için, bize 
sahip çıkmaları elbetteki ~~ 
faşistleri ve onların gazetelennı 
deliye çevirecek. Ama onların 
bu zavallıca çırpınışları boşu
nadır. Yunanlı emekçiler anti
faşist mücadelemizde olduğu 
kadar, tüm yaşamımızda bizim 
kardeşlerimizdir. . 

Bizim ve Yunanlı emekçile
rin bu dostane ilişkilerimiz on
lan daha da kudurtup hırçın
laştıracaktır. Bizim faşizme ve 
sömürüye karşı burada yapaca
ğımız bütün eylemler, yarın yi
ne sömürgecilerin yayınlarında 
boy boy "hıyanet" olarak yer 
alacaktır. Ama buna hiç te şaş
mıyacağız. Şunu bilsinler ki 

bizim Yunan halkıyla olan 
dostluğumuz daha da boyutla
nacak, onların yalanları bu 
dostluğa zarar veremiyecektir . 

KOMKAR'lı arkadaşlar, gör
düğünüz gibi burada yaşantı
mız gösterilmek istendiği gibi 
kötü değildir. Ne esiriz, ne de 
askerlerin nöbet tuttuğu tel ör
gülü bir kamptay ız. İlticacı arka
daşlar arasında oldukça iyi iliş
kiler mevcut. Elimize geçen ya
yınlar ve özellikle Riya Azadi, 
Denge KOMKAR ve ·Roja Nu'
yu sonuna kadar okuyoruz. 

Burada burjuva gazete ve 
dergilerine yansımamış bir çok 
olayı da öğrendik. Bunlartil en 
ilginç olanlardan birisi Türk or
dusundan çok sayıda kişinin si
lah ve teçhizatıyla birlikte ka
çıp buraya gelmesi, iltica etme
sidir. Bunlann hemen hemen 
tamamı Kürdistanlı askerlerdir. 
Bunlann içerisinde kaçma sıra
sinda kurşun yağmuruna tutu
lan ve bazı arkadaşlannı kay
bedenler de var. Halkımızın yi
ğit evlatları artık Türk hüküme
tinin, Yunan halkını tehdit et
mek amacıyla.kendilerini aske
re aldığının bilincindeler. Bi
lindiği gibi Türk hükümeti, 
Türk halkından emekçi insanla
n silah altına alıp Kürt halkına 
saldırtıyor, Kürtleri de daha 
çok Yunan sınırında tutarak bu 
ülkeyi tehdit ediyor. Görülü
yor ki artık Kürdistanlı genç 
emekçiler Türk sömürücülerinin 
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çıkarları için, Yunan, Bulgar Vl 

diğer halkiara karşı savaşmak 
istem iyorlar. 

Tüm bunlar uyanışın, halk
lararasındaki dostluk ve kardeş
liğin' göstergeleridir. Bu bakım
dan gelecek için çok iyimseriz. 

Kahrolsun sömürgecilik, 
Yaşasın özgürlük! 
Biji Riya Azadi! 

Kamp Lavrion'daki 
Denge KOMKAR okuyucuları 

HER BIJI AZADI 

Ez sılaven germin jı dıl u can 
jı hevalan ra peşkeş dıkım. 

Ez xwendekareki Kurden 
Suriye me u nıha lı Frense dı
xwinım. Denge KOMKAR her 
meh dıgheje deste mm, ez pe 
gelek kefxweş dıbım u sere 
mm pe bılınd dıbe. Bı rasti D. 
KOMKAR buye denge gele 
Kurd. Ew riya we daye peşiya 
xwe, ew riya xelasi, serfırazi u 
azadiya gele me ye. Heza 
KOMKAR'e u heza karkeren 
Ku rdıstane em jı h ev n ık arın 
bıdın _qetandın. Ev hez welat
parez u demoqratane. 

Jı aliye dın lı ser pırsen nav
netewi Denge KOMKAR da pır 
tışt çap dıbın, ev ye ka ji tışteki 
pır başe. Lı ser kornet u parti
yen ci hane deng. u behsen Den
ge KOMKAR dıweşine, eva na
ve KOMKAR hın ji çetır dıde 
bihıstın u naskırın. 

Daxwaza mm ewe lru xeba
ten KOMKAR peşva here u 
gavıne fıreh lı berbı tekoşine 
baveje. 

Bıji azadiya Kurdıstan! 
Bıji tekoşina gele Kurdıstan 
Bıji KOMKAR! 

H.Mejdel 
Jı Frense 

BAWERİYA MIN BETIR LI ROJA SERKETINE HAT 

Revalen he ja, 
Ez sılaven şoreşgeri jı wera dışinım. d h r · h - dı 
Stu ari tazibun bırçibfın u sermaya ku ı;aroken me te da dıgevızın kevıran dıhejine, hesın~n ı e me u ışe ~ırovan -

fırine. te:a ku ez dı 'nav bajaren Sovyet da dıgenm, çaven m_ın }ı zaroken w~n _dıke~ın, dı dıle_ mm. da agır, alaf u şeyateke 
"k te Dı dıle mıni bırin da dert u kulen nu peyda dıbın. Kulılken Kurdıstane tene bır~ mm, weneyen wan ~ı ~er çave~ m~n i: ten-dıçın jı aliye dm da lı welaten sosyalist, lı welaten aşitiye baye azadiye, baki henık h ser ~an da_ nezık dı~ v ~ 

der an 'da wan dıxe xewa şırin. Zaroken w an w ek çıvikan dı nav gu listana da dılizın, bı~ar basken xwe Jı wan ra e ser~ı 
· gıwan~şnexwaşiyan dıpareze. Le bıharen Kurdıstane gulle u topan lı ser zarokan da dıbarının, goran dıkolın, daran dışewıtı
nın u malan kavıl dıkın. 

Hevalno, • • . • d b · be t r lı roja serke-Gava mın.gotara bı nave "Kulilken Kurdıstane" dı roJnema Dı:_nge KOI\~K~R da_xwen.. awenya mm ı .. • . 
• · ' ka ·ı me ·ınan ra diyar dıbe. Ne em bı tene xwe, mer u xorten me Jı lı me ra parkann. Ew Jı pevıstın 

~::as~:::·jıp~~!~:~ı~!a z~roka~ xwe ra bıkın kare ~oje._ ~m gele~ he~ d!kın baven zaroken me ji bı çaveki bılınd lı paşe
roja "Kulilken Kurdıstane" bınherın u bıbın baxçevanen çe u aılsoz Jı kulılken xwe ra. 

Bımre çeken imperyalizme, 
.Bıji roja zaroken cihane, . . 
Biji hevkariya . jın u me ran lı dıji her tehren zordestı} 9, 

Bıji tekoşina gelen bındest! Keçeke Kurd jı Efrin/Suriye 
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MüNIH 

16-17 temmuz tarihleri arasında, Münih yakınlarındaki Weil
heim 'da SPD'nin düzenlemiş olduğu bir feste davet edildik. 

Tek yabancı örgüt olarak katıldığımız bu festte, bir arkada
şımız çıkıp K OM KAR 7a ve Kürdistan 'la ilgili kısa bir açıklama 
yaptıktan sonra, folklor ekibimiz halk oyunlarımızı sergi/edi. 

Festte yayın masası açıldı, Kürdistan 'ı ve Kürt halkının mü
cadelesini tanıtıcı bildiriler dağıtıldı. Böylece bulunduğumuz ül
kenin ilerici, demokrat insaniarına seslenme olanağı bulmuş ol
duk. Faşist cuntanın estirdiği vahşeti ve terörü sergiledik. 

Bundan sonra da bu tür çalışmalarımız devam edecek. 
Xezal, D.K. Münih Muhabiri 

NüRNBERG 

ll temmuz günü Nürnberg Barış Instyatıt Uruou taratınaan 
düzenlenen futbol barış turnuvasına derneğimiz futbol takımı 
Kürdistan spor da katıldı. 24 takımın katıldığı boırış turnuvası 
başarılı geçti. 

17 temmuz günü Nürnberg Barış insiyatif Grubu tarafından 
düzenlenen barış şenliğine derneğimiz yiyecek, içecek, folk
·or ve info standı ile eşlik etti. Derneğimiz adına bir arkadaş ko
nuşma yaptı. 

Sulzbach-Rosenberger şehrinde düzenlenen barış haftasına 
18. 7.1982 tarihinde derneğimiz aktif bir. şekilde katıldı. Beledi
ye başkanı dahil birçok demokrat parti ve kuruluş temsilcileri
nin desteklediği ve bölgedeki yerel gazetelerin de haber olarak 
yer verdiği barış haftasında folklor ekibimiz büyük bir ilgi gör
dü. Ayrıca şenlikte info standı açtık. Eylemimiz olumlu geçti. 

22 temmuz perşembe günü Erlangen üniversitesi'nde üni
versite tarafından Kürdistan ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Pro
fesör, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı toplantıya derne
ğimiz de davet edilmişti. Derneğimiz üyesi arkadaşların hazır 
bulunduğu toplantıda Kürdistan tarihi, parçalanmışlığının ne
denleri, Kürdistan 'daki mücadeleterin uardığı aşama ve yurt 
dışındaki Kürdistanlı işçilerin karşılaştığı güçlükler sırasıyla an
Zatıldı. Toplantı oldukça olumlu geçti. 

24-25 Temmuz tarihinde Nürnberg belediyesi tarafından 
düzenlenen Südstadt şenliğine derneğimiz aktif bir şekilde fo/k
lor ve info standı ile eşlik etmiştir. İki gün süren Yunan, İtalyan, 
İspanyol, Türkiye, Almanya ve Kürdistan folklor ve müzik grup
larının yer aldığı şenlik yerel gazeteler tarafından haber olarak 
verildi. 

Bırindar, D.K. Nürnberı! Muhabiri 

REGENSBURG 
Bilindiği gibi Ramazan dolay_ısıyla f~şist ~u'!ta tarafından 

Federal Almanya 'ya 20 cıvarında ımam gonderıldı. ~slında bun
·lar gerçekten dini hizmet yapmak amacıy_~a gele'!. dın adı;z~la~ı 
değil, cuntanın propagandasın_ı yapmak uze~e gore~le'!d'!"!~mış 
Imam maskeli propagandacılardı. Bunlar faşıstlerle ışb!~lıf!.ı ha
!inde işçileri kandırmaya çalışıyor, ilerici kişi ve orgutlere 

ELİMDEN SAG KURTULAMAZSIN (Baştarafı 4. Sayfada) 

çamur atıyorlardı. Bütün malzemeleri dini inancı sömürmekti. 
Regensburg'da da faşist Türk Federasyonu'na bağlı Regens

burg Türk İslam Cemiyeti ile birlikte ll Temmuz günü bir top
lantı düzenlemek istediler. 

Türkiye ve Kürdistan 'lı ilerici ler, din kisvesi altında yapıl
mak istenen bu faşist toplantıyı engellerneyi ve onların maske
lerini düşürmeyi kararlaştırdılar. ilericiler daha sonra Alman an
' ti-faşistleriyle de buluştular ve onlara yapılmak istenen toplan
tının gerçek amacını anlattılar .. Hep birlikte böylesi bir toplan
tının engellenmesi doğrultusunda karar alındı. 

Faşistler toplantı için kiliseden yer almışlardı. Bunun üze
rine kilise ile ilişkiye geçildi. Kilise yetkilileri durumu bilmedik
l~~in~ faşist/erin toplantısı olduğuna göre yer vermiyeceklerini 
soyledıler. Ancak herşeye rağmen toplantı zamanı salonun 
önünde bekledik. Gelen Türkiyeli ve Kürdistanlı/ara bunun dini 
bir toplantı olmadığını, faşist/erin görüşlerini dinlettirmek üze
re kendilerini buraya getirdik/erini, dini sömürdüklerini anlattık. 
Söylediklerimizi gerçekçi bulan dindar emekçi insanlar toplan
tıya katılmaktan vazgeçerek orayı terketti/er. 

Kitlenin toplantıya katılmaktan vazgeçip, dağılmasını 
hazmedemiyen faşistler; Regensburg dışından da getirtmiş ol
dukları faşistlerle birlikte sopalı ve zincir/i bir halde salonun 
önüne geldiler. Amaçları bizlere saldırmaktı. Ancak durumdan 
haberdar edilen çok sayıda Alman anti-faşistide bizi destekle
me~ üzere o_lay yerine geldi. Kararlılığımızı gören faşistler ça
r~yı _kaçıp gıtmekte buldular. Böylece Kür~ Türk ve Alman ileri
cılerı _orta~ ça?<z harcıyarak, faşist/erin din maskesi altında yap
mak ıstedıklerı toplantıyı engellemiş oldular. 

Regensburg D.K. Muhabiri 

HAMM 

9 Temuz•günü Hamm Sosyal Hizmet örgütü (ASD) tarafın
dan Kürdistan konulu bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Alman 
örgütleri ve kilisenin yanısıra birçok Tiirk ve Kürt örgütünden 
de temsilciler hazır bulunuyorlardı. 

Toplantıya derneğimiz aktif biçimde katıldı. Yapılaı:ı Kürt
çe ve Türkçe konuşmalar dernek üyemiz bir arkadaş tarafından 
Almancaya çevrildi. 

Bir süre önce Kürdistan 'dan gelmiş bir avukat da {aşist c un
tan ın estirdiği terörü, Diyarbakır işkencehanesindeki insanların 
durumunu ve kendisine yapılan işkenceleri anlattı. Toplantı 
ülkemizde olup bitenlerin kamuoyuna açıklanması yönünden 
oldukça yararlı oldu. 

Her yıl ASTA (üniversite öğrenci Birliği) tarafından Müns
ter'de düzenlenen şenliğe bu yıl dernek üyelerimiz katıldılar. 

Demeğimizde düzenlenen seminerler de periyodik biçimde 
devam ediyor. 

Hamm D.K. Muhabiri 

kendi kendime verdiğim kararı unutma
mıştım, direnecektim. Bu ikinci elektrik 
verişten sonra artık baygın düşmüştüm. 
Ayıldığımda kendimi hücrede buldum. 
Terler · içerisinde kalmıştım ve çok susa
mıştım. O aa ellerim bağlı olduğu için ba
şımla kapıya vurdum. Alçak bir görevli, 
ne istiyorsun? diye sordu. Su, dedim. Peki 
sana su getireceğim dedi. Ben dr alçağın 
su getireceğine inanmış tım. Ağzıma bir su 
matarası soktu fakat matarada su yoktu. 
O an için siniderim tahrip oldu ve bağır
dım. Barbar adam bu yaptığı yetmiyor
muş gibi kahkaba atarak dizime tekme 
vurdu ve gitti. Aradan bir-iki dakika geç
tikten sonra sadist insanlık düşmanı bu 
kişi yine geldi, nasıl olsa öleceksin suyu 
ne yapacaksın deyip beni hücreden çıkar
dı. Yolda yürüyemiyordum, beni yerden 

süriikleyerek götürdüler, bir yere oturttu
lar. Tekrar konuşmaını ve konuşmazsam 
beni asacaklarını söylediler. Ben, hiç bir
şey bilmiyorum, ne yaparsanız yapın, bir
şey söylemem deyince, bu onları çılgına 
çevirtti. Tekmeyle, tokatla beni bağladı
lar. Bir çengeli vücuduma bağlanan ipe 
takıp beni tavana astılar. Kum torbalarıy
la ğöğsüme ve sırtıma vurmaya başladı
lar. Bağırmak istiyordum fakat sesim çık
mıyordu. Bu çirkefçe İşkenceyi epeyce 
yaptılar ve artık ben kendimi kaybetmiş
tim. Ayıldığımda soğuk ve ıslak bir yer
deydim. Kulaklarıma hi'Uii bağırma ve in
leme sesleri geliyordu. 

Gözaltında 20 gün kaldım. Burada da 
psikolojik ve çeşitli baskı türleri vardı. 3ir 
yatağa beş kişi yerleştiriyorlardı. Yüzler
ce insan be to nda uzanıyordu. Kaynatıl-

mış sıcak su, sekiz kişiye bir sornun ek- · 
rnek veriyorlardı. Tuvalete götürürken sı
raya koyup dövüyorlardı. Ve hoşlanma
dıkları adama, senin tuvalet saatin bitti, 
artık tuvalete gidemezsin diyorlardı. Bu 
ye~miyormuş gibi, kasatura ve süngü ile 
orddaki savunmasız insanları tehdit edi
yorlardı. Ayrıca orada 60 yaşındaki bir 
Kürt adamı gördüm. Ayaklarının altı ba
lon gibi olmuştu. Türkçe bilmediği için 
adama ekmek ve su vermiyorlardı. Bu. 
adamın suçu da Kürt olup Türkçe bilme
mesi idi. İşte gözaltında bu kadar çirkef 
ve iğrenç şeyler gördüm. Bu yirmi gün
den sonra askeri mahkemeye çıkanldım. 
Delil bulunamadığından serbest bıraktı
lar beni. 

ZAFER HALKLARINDIR! 
Y AŞASIN HALKIMIZIN 
öZGüRLüK MüCADELESi! 
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DiYARBAKlR 
• 
l,kencehanesind·en 

"s en Art1k Elimizden Sağ Kurtulamazs1n,. 
Aşağıda faşist cuntanın işbaşma gel

mesinden önce Kürdistan 'ın Diyarbakır 
ilinde gözaltına alınıp işkence edilen bir 
DHKD üyesinin mektubunu yayınlıyoruz. 
Gördüğü ağır işkenceden ötürü uzun süre 
hastalık çeken bu arkadaşımız halen ta
mamen iyil~şmiş değil ve zaman zaman 
kan kusuyor ------------28 Mart 1980 tarihinde cadde ortasın- · 
da polisler etrafıını sararak beni aldılar. 
önce ı. Şube karakoluna götürdüler ve 
kısa bir süre sonra telsizle askeri cemse 
isteyerek evime baskın yaptılar. Evde 
didik didik arama yaptılar. Suç teşkil 
edecek hiç bir şey yoktu. Ve suç teşkil 
edecek birşey bulamayınca, bu sefer ev
dekilere hakaret etmeye başladılar: "Siz 
neden bu komünisti evde banndırıyorsu
nuz ve böyle vatan hainlerini bize teslim 
etmiyorsunuz, yoksa siz de bölücülere 
yardımcı mı oluyorsunuz" diye. Bu al
çakça sözleri söyledikten sonra, bu se
fer psikolojik baskı yapmaya başladılar. 
"Sizi bölücü pis Kürtler, hepinizi öldüre
ce~iz", diye tehdit savurarak. Ardından 
beni evden çıkarıp karakola götürdüler. 

Karakolda büyük hakaretler yaptılar 
bana, dövdüler, psikolojik ve kaba işken
ce yaptılar. En çok "sen artık elimizden 
sa~ kurtulamazsın, seni öldürece~iz" di
yor, küfrediyorlardı. Bu arada bıyık çek
me, kafaını duvara vurma, jopla rastgele 
vücuduma vurma, ayaklanyla sırtıma çık
ma, yerde sürükleme ve benzeri işkence 
hiç eksik olmuyordu. Burjuvazinin sadık 
köpeklerinin karakolunda dört gün kal
dım. 2 Nisan 1980 tarihinde sabahleyin 
saat 9'da sivil bir arabayla beni karakol
dan aldılar. Arabanın içinde sa~ ve solum
da iki havacı asker, ön tarafta ise elinde 
telsiz olan bir sivil vardı. Beni askeri bir 
karakola götürdüler. Askeri karakoldan iki 
adam getirip arabaya koydular ve aniden 
benim gözlerimi ba~ladılar. Arabayla tah
minen 15 dakika gittik, daha sonra araba 
durdu ve beni indirdiler. Bu sadık köpek
lerden iki kişi koluma girerek beni merdi
venlerden yukarı çıkardılar ve h.k binanın 
içerisine girdi~imi hissettim. Ondan sonra 
hücreye soktular. 

HüCRE: Halkın dilinde bu hücreye ta
but deniliyor. Çünkü tek kişilik çok dar 
ve yalnız ayakta durulabilecek bir yer. 
Hücrenin içerisi nemli ve ıslaktı, hava al
ınıyordu ve gerçekten de bir ölü tabutuy
du. Bu tabutta ellerim arkadan ba~lıydı. 
Gözlerimi de ba~lamışlardı. Bu alçak ve 
sarlist köpeklerin hücresinde 5 gün sürekli 
işkencede aç, susuz ve sigarasız kaldım. 
Beri hücredeyken çeşitli sesler duyuyor
dum. Ba~ırmalar, inierneler ve imdat ses
leri kula~ıma geliyordu. Sonunda yapım
daki hücrenin kapısını açtılar ve oradaki
nin ismini sorarak götürdüler. Kısa bir süre 
sonra işkence sesleri ve ba~ırmalar kula~ı
ma geldi. O adama, tahminen 3 saat iş
kence yaptılar. Ve bu 3 saatten sonra ada
mın sesi kesildi. Bu adamdan sonra başka 

bir hücreden adam götürdüler. Aynı ses
leri ve ba~ırmalan duydum ve artık anla
dım ki, burası meşhur Diyarbakır işken
cehanesidir. O kişilere yapılan işkenceler, 
sanki fıili olarak bana yapılıyordu ve beni 
çok etkilemişti. Kendi kendime diyor
dunı ki, sıra bana geldi. 

Bana yapılan işkenceler: önce hücre
min kapısını açmadan evvel şunu dediler: 
''Biz kapıyı açıyoruz, şayet gözlerin açık 
olursa, gözlerini oyarız." Hayır, gözlerim 
açık de~il cevabını alınca kapıyı açtılar. 
İsmimi ve hangi siyasetten oldu~umu sor
dular. Daha sonra şöyle dediler: "Sen öz
gürlük Yolu'ndan mısın?" Hayır cevabını 
alınca vurdular, vurduktan sonra, ''Peki 
UDG nedir?'' dediler. Bilmiyorum deyin
ce, kapıyı yüzüme vurarak, birazdan öle
ceksin, deyip gittiler. Tahminen 10 daki
ka sonra hücreme do~nı gelen ayak sesle
rini duydum. Artık beni daha a~ır bir iş
kenceye götüreceklerini tahmin ediyor
dum ve kendimi buna hazırlıyordum. Ani
den hücremin kapısı açıldı ve beni götür
düler. Hücreden çıkınca, sanki özgürlü~ü
me kavuşmuştum, fakat hala işkence gö
renlerin sesleri kula~ıma geliyordu. Beni 
bir yerde ayakta durdurdular, sonra tüfe
ği kafama dayadılar ve şöyle dediler: Bak 
senin gözlerini açıyoruz, sa~a-sola bak
madan bu odaya gireceksin. 

Gözlerimi açtılar, karşımda kapı vardı. 
Kapıyı açtılar ve arkadan sırtıma tekmey
le vurarak beni odaya sokup, kapıyı ka
pattılar. Odada yalnız başımaydım. Orada 
pencere yoktu. Falaka, elektrik makinası 
gibi işkence aletleri vardı. Burada beni bir 
dakika kadar beklettiler. Daha sonra ka
pının yanındaki biri seslenerek, sa~ıma ve 
soluma bakmadan, arka üstü kapıya da~ 
yürürnemi ve e~er arkama bakarsam kafa
ma kurşun sıkacaklannı, söyledi. Kapıyı 
açtılar ve aniden gözümü ba~ladılar. Aynı 
yöntemle üç işkence odasını daha gezdir
diler. Bu odalarda da kum torbalan, yer
lere serpilmiş cam kınntıları ve büyük bir 
tahtaya ters yönden çakılmış çiviler var
dı. Bütün bunlar bana psikolojik işkence 
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yapmak içindi. Tüylerim diken diken ol
masına ra~men, direnme karanmı çoktan 
vermiştim. Bundan sonra beni bir odaya 
koydular ve soru sordular. Dinle, bura
ya gelenler konuşmadan sa~ çıkmazlar, 
ona göre hareket et, e~ er sonılanmıza ce
vap verirsen sana karışmayacaıtız, dediler. 
UDG hakkında bilgi, özgürlük Yolu'nun 
gizli örgütünün nezaman kunıldu~unu ve 
çeşitli adam isimleri sormaya başladılar. 
Ben bilmiyorum, bu tür şeylerle ilişkim 
yoktur, deyince, hemen elime iki çıplak 
kablo verip, konuş, yoksa bu kablolar sa
na birşey hatırlatmıyor mu, dediler. Bil
miyorum dedi~im zaman, beni aya~a kal
dınp, omuzuma bir tahta koydular. Her 
iki kolumu o tahtaya ba~ladılilr. Kısa bir 
süre sonra aya~ım yerden kesildi ve vücu
dumun çeşitli yerlerine elektrik vermeye 
başladılar. Meme uçlanna, hayama, dili
me, koltuk altlanma, ayak parmakianma 
vu kulak memeleriiDe verdiler. Artık her 
tarafım uyuşmuştu, sersemleşmiştim ve 
hiç birşey hissetmiyordum. Bu işkence
den sonra tekrar aynı sonılan sordular. 
Ardından da, bak sen gençsin, gençli~ine 
acı, kendini öldürtme, dinlenmen ve dü
şünmen için sana bir saat mühlet veriyo
ruz, deyip, beni tekrar hücreye soktular. . 

Bu bir saat boyunca, hücrede sürekli 
psikolojik işkence yapıyorlardı. Şöyle ki: 
Hücrenin kapısını açıp tüfe~i gö~süme da
yayarak makarizma çalıştırma, seni öl
dürecekler, aya~ını yarıp tuz koyacaklar, 
seni buradan çıkarmayaca~ız, ölünceye 
dek burada kalacaksın ve buna benzer 
sözler. Verdikleri süre herhalde dolmuştu. 
Beni hücreden çıkardılar ve eğer bu sefer 
de konuşmazsan seni asaca~ız, dediler. 
Ben de ister asın, ister öldürün, ben birşey 
bilmiyorum, dedim. Peki, sen divrimci 
değil misin? dediler. Evet, dedim, ben 
Devrimci Halk Kültür Deme~i'nin kurucu
suyum. Peki, günah bizden gitti dediler ve 
tekrar elektrik vermeye götürdüler. Artık 
takatsiz bir haldeydim fakat hiçbir zaman 

(Devamı 3. Sayfada) 
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• • • • • • TURKIVE VE KURDISTAN 

Kan ve terörle varlığını sürdüren fa
şist cunta artık gerçek yüzünü kitlelerden 
gizleyemez durumdadır. Geçen iki yıllık 
süre içinde faşist generaller tekelci serına
yenin bunalımını aşmak amacıyla kan 
döktü, vahşet saçtı, onbinlerce ilerici, 
yurtsever ve sosyalisti işkence tezgahların
dan geçirdi. Eİini kana buladı. Kürdistan'
ın şehir ve köylerini kasıp kavurdu. Eko
nomiyi düze çıkarma bahanesiyle paranın 
değerini sürekli şekilde düşürdü. Fiyat ar
tışları birbirini izledi, işsizlik kat kat ço
ğaldı. Milyonlarca emekçinin açlık ve 
yoksulluğu dayanılmaz hale geldi. Küçük 
esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere 
orta tabakalar iflasa· sürüklendi. Kısacası 
sınır tanımayan sömürü ve zulüm üzerine 
temellenen politikasıyla faşist generaller 
ıntası, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'nı 

.ıalklarımız için tam bir cehenneme çe
virdi. 

Ama faşist-askeri cunta bunlarla ye· 
tinmiyor. O, emperyalizmin ve tekelci 
burjuvazinin çıkarlarına uygun olarak her 
türlü demokratik hak ve özgürlukleri yok 
etti. Şimdi de tayinle oluşturduğu kukla 
"Anayasa komisyonu" eliyle önümüze bir 
"Anayasa taslağı" sunuyor. Ve süngülerin 
gölgesinde bizden bunu onaylamamızı is-

HALKLARI 

tiyor. Çünkü faşist cunta bugünkü haliyle 
daha fazla işbaşında kalamayacağını bili
yor. Bu nedenle o, kendisine sivil bir gö
rünüm kazandırmaya çalışıyor. Getiril
mek istenen Anayasa işte böylesi bir dik
tatörlüğün yasal kılıfıdır. 

İşçiler, Emekçiler, Tümilerici Güçler! 
Şu açıktır ki, emperyalizmin sadık 

uşağı faşist generaller çetesinin anayasası 
bizlere hiçbir demokratik hak ve özgürlük 
getirmiyor. Herşey büyük sermaye çevre
lerinin ve emperyalistlerin isteklerine göre 
hiçiı-:-:ıleniyor. Bu sadece milyonlarca işçi
nin, köylünün, memurun, esnaf ve sanat-

karın gözünü boyatmak, dünya demokra
tik kamuoyunu yanıltmak için başvuru
lan bir oyundur. 

Bu anayasa bir avuç sömürücü çete
nin, para babalarının düzenlerini koru· 
mak, sömürü ve soygunu devam ettirmek 
içindir. Bu anayasayla söz, düşünce, ba
sın-yayın ve örgütlenme gibi en temel öz
gürlükler yok sayılıyor. Kişi ve konut do
kunmazlığı ayaklar altına alınıyor. Grev, 
toplu-sözleşme ve serbestçe sendika kur· 
ma hakları gibi temel işçi hakları kullanıl
maz duruma getiriliyor. İşçileri açlığa ve 
işsizliğe mahkum etme anlamına gelen lo-

kavt bu anayasayla patronların elinde ya
sal bir silah haline geliyor. 

Faşist cuntanın anayasasıyla Kürt 
halkı üzerindeki ırkçı-faş~t terör meşru
laştırılıyor. Kürt halkının ve ülkesinin var· 
lığı inkar ediliyor. Halkımızın her türlü 
ulusal-demokratik hakkı artan ölçüde 
gaspediliyor. 

O halde bize düşen görev faşist çete· 
niıi anayasa demagojilerine kanmamak, 
onunla demokrasinin gelmeyeceğini bil
mektir. Faşist generallerin bu oyununu 
açığa çıkarmak, onların maskelerini dü
şürmeyi sürdürmek her zamankinden 
daha da önemlidir. 

Kendimiz için gerekli olan demokra
tik bir düzeni ancak kendi gücümüzle ya· 
ratabiliriz. Bunun için halk güçlerinin bir
leşmesi ve iktidarı ele geçirmesi zorunlu· 
dur. 

Türkiye'de demokratik bir düzen ve 
demokratik bir anayasanın sağlanması ve 
Kürt halkının ulusal, toplumsal kurtuluşu 
için mücadele edelim. 

Faşist cuntaya ve onun gerici-faşist 
anayasasına karşı ç ıkalıın:! · 

Kahrolsun askeri-faşıst diktatörlük! 
Yaşasın Türkiye ve Kürdistan halk: 

larının kardeşliği ve mücadele birliği! 

Ala Rızgari Emeğin Birliği KUK Kürdistan İşçi Partisi 

Tekoşin TKP(B) TKSP 

Cuntan1n yeni bir hUneri 
Faşist çetenin Kürdistan'da bir görev bilinciyle nöbette bu

yeni bir marifeti daha ortaya lunan Türk ordusunun komu
çıktı. Doğrusu hakkını yeme- tanları derhal harekete geçiyor 
rnek lazım, sömürgeci Türk b ur- ve turist kafilesinin tümünü 
juvazisi ve onun rutbeli veya zindanlara atıyorlar. Zındanda 
rutbesiz hizmetkarları eşkiya- kafilede yer alanlara küfür ve 
lık yapmakta öylesine maha- daha nice hakaretler yağdırıl
retliler ki herhalde bir yarışma dıktan sonra serbest bırakılı
açılsa, çok hasretini çektikleri yorlar. Ama rehberlik görevi 
dünya şampiyonluğunu kimse- yapan ve yanında Kürtlerle, Er
ye kaptırmazlar. İşte bir Turist j menilere ait kitap bulunan Al
kafilesinin başına gelenler bu- man Ramanph Roymand Di
nun çok açık bir örneği. yarbakır işkencehanesine götü-

Olay şu: Bundan bir süre ön- rülüyor. Eylül ayına doğru ise 
ce bir seyahat firması tarafın- mahkemeye çıkanlacak. 
dan Kürdistan'a bir turist kafi- Olaya neresinden bakılırsa 
lesi götürülüyor. Van çevresin- bakılsın yeryüzündeki değme 
deki tarihi yerler gezdirilirken çeteleri imrendirecek nitelikte
Alman rehber, Kürt ve Ermeni tir. Bize göre İtalyan MAFİA'
tarihine değiniyor ve bu halk- sının bile bundan öğreneceği 
lardan bahsediyor. Bu haber çok şey var. Ancak sömürgeci 
muhbir vatandaşlar tarafından Türk burjuvazisi ve onun omu
olacak, derhal yetkililere inti- zu kalabalık hizmetkarları için 
kal ettiriliyor. Evelallah vatanı yeni bir gösteri değil bu. Onlar 
ve milleti kurtarmak için engin daha cumhuriyeti kurar kur-

maz Kürt halkını yok saydılar 
ve onun tarihini bir anda inkar 
ettiler. ülkemiz Kürdistan 'da 
bulunan pek çok tarihi eseri, 
halkımızın varlığını inkar et
mek için tahrip ettiler veya 
batıya, çeşitli müzelere götü
rerek gizleme yolunu tuttu
lar. Bu amaçla dikili taşlar par
çalandı, surlann üzerindeki ya
zılar kazıldı, İshak Paşa Sarayı 
ve benzeri tarih hazineleri ha
rap edildi. 

Kuşkusuz Türkiye'de herkes 
bu gerçekleri biliyor, ama za
vallı Alman turistin bir şeyden 
haberi yok. Nerden bilsin ki 
"Ata"sının izinde yürüyen sö
mürgeci Türk burjuvazisi, Kürt 
lafını söylediği için kendisini 
zındana atacak. Neyse şimdi bu 
sayede sıkıyönetim komutanla
rının ve cuntanın "çağdaş uy
garlık" ve "ilim irfan" yolunda 
"büyük Atatürk"ten aldıklan il-

daha 
hamla nasıl ilerlediklerini gör
müş ve eğer bundan sonra bir 
daha Türkiye'ye girme fırsatı 
bulursa Kürt ve Ermeni tarihin
den bahsetmenin ne kadar ayıp 
olduğunu öğrenmiş olacak. 
Böylece "vatan ın ve milletin. 
bölünmez bütünlüğüne kastet
me'' suçunu da işlememiş ola
cak. 

Dileyelim ki bu Alman ülke
sine döndüğünde, Faşist Evren 
cuntasının bu "uygarca" politi
kası hakkında, kendi halkını da 
aydınlatacak ve böylece "Bü
yük Türk Milleti" de evren sa
yesinde dünyaya bir kez daha 
medeniyet ışıklan saçmış ola
caktır. Belli olmaz, bakarsınız 
ilerde Almanlar da Evren Paşa
nın bu engin hizmeti sayesinde 
"Nu Mutlu Türküm Diyene" 
sözleriyle sokakları çınlatır, du
rurlar. 
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C UN TA ANAYASASI • FASlST 
Açıklanıyor, açıklanacak derken ni

hayet faşist cuntanın Anayasa tasarısı or
taya çıktı. Hemen ardından ise tasanyla 
ilgili tartışmalar başladı. Ancak tartışma
lar tüm toplumsal sınıf ve tabakalar ara
sında yapılıyor de~il kuşkusuz. Buna, yal
nızca tekelci sermaye çevreleri, büyük 
toprak sahipleriyle di~er sömürücü kesim
ler katılıyor. Faşizm koşullannda tüm de
mokratik hak ve özgürlükler gaspedildi
~inden,başta işçi sınıfı olmak üzere emek
çi yı~ınlar a~ır baskı altında tutuldukla
·nndan bunların Anayasa tasarısı diye pi
yasaya sürülen metinle ilgili olarak görüş
lerini açıklama olanakları yoktur. Işba
şındaki faşist çetenin durumu gözönüne 
alınırsa bunu do~al karşılamak gerekir. 
Çünkü bu anay'asa zaten halka karşı, onu 
daha çok ezip sömürmek için yapılıyor. 
Dolayısıyla da kitlelerin görüşlerini açık
lamalannın engellenmesi cunta açısından 
kaçınılmaz oluyor. 

Bu Tasan Emperyalistlerle 
Tekelci Türk Buıjuvazisine Aittir 

Kuşkusuz hazırlanmış bulunan tasarı, 
gösterilmek istendiği gibi Danışma Mec
lisi 'nin görevlendirdiği Komüsyonun bir 
eseri de~ildir .. Bu tasarının asıl hazırlayı
cıları perde gerisindeki yöneticiler olan 
emperyalist çevrelerin temsilcileriyle, te
kelci Türk burjuvazisidir. Onlar, nasıl ki 
faşist cuntayı işbaşma getirebilmek için 
yıllarca sistemli çalıştılar ve hazırladıkları 
programı adım adım yürürlüğe koydular
sa, şimdi ortaya sürülen anayasa tasansını 
da yıllarca öylesine titiz bir biçimde ha
zırladılar.· Zaten dikkat edilirse daha 12 
Eylülden önce büyük sermaye çevrelerinin 
çeşitli nedenlerle dile getirdikleri istemler 
ve görüşler şimdi birer anayasa maddesine 
dönüştürülmek isteniyor. Bu haliyle tasarı 
Tekelci sermaye kuruluşlarının, TUSİAD 
ve benzerlerinin bir raporundan ibarettir. 

Anayasa Komüsyonu adı verilen ko
müsyonun yaptığı ise büyük sermaye çev
relerinin önüne koyduğu hükümleri alt al
ta sıralamaktan ibaret olmuştur. Yani bu 
komüsyonun asıl fonksiyonu teknik so
runlarla uğraşmaktan ibarettir. Ama bu
na ra~men burjuva çevreleriyle bazı kü
çük burjuva yazarlan tasarıya karşı çıkar
ken sorumlu olarak Komüsyonu göster
meye özel bir dikkat gösteriyorlar. Elbet
te onlar bununla tasarının asıl sahibi olan 
gerici güçleri görmemezlikten gelerek he
def şaşırtmak istiyorlar. 

Tasanİşçi Sınıfı Başta Olınak 
Üzere Tüm Emekçi Yığınları Ve 

Kürt Halkını Hedef Alıyor 

Tasanda yer alan maddeler tek tek ele 
alındı~ında, asıl amacın burjuva düzenini 
korumak ve güçlendirmek olduğu, emek
çi yığınları sürekli baskı ve terör altında 
tutmaya yanyan bir kurumlaşmanın 

hedeflendiği açıkça görülür. Her nekadar 
tasanya yerleştirilmiş bazı maddelerle 
demokratik hakların kullanılmasına izin 
verildiği izlenimi yaratılmak istenmişse 
de hemen daima bu türden maddelerin ar
kasında yer alan kısıtlayıcı hükümlerle o 
hakkın kullanılması fiilen ortadan kaldırı
lıyor, yok ediliyor. Böylece kitleleri al
datmak için sahtekarca bir tutum izlen
diği açıkça ortaya çıkıyor. 

Faşist cuntanın ortaya koyduğu ana
yasa tasansıyla tüm temel hak ve özgür
lüklerin gaspedilmek istendiğini daha iyi 
açıklı~a kavuşturabilmek için bir kısım 
maddelere daha yakından bakmakta zo
runluluk var. 

o Kişinin yaşama hakkı elinden alını
yor ve katliam bir Anayasa maddesi hali
ne getiriliyor. Tasarının 16. maddesinde 
bu durum şu şekilde ifade ediliyor: ''öl
dürme fiili ... bir tutuklu veya hükümlünün 
kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma ve
ya isyanın bastırılması, olağanüstü ya da 
sıkıyönetim hallerinde yetkili merciin 
verdiği emirlerin uygulanması sebebiyle 
me~dana gelmişse, birinci fıkra hükmü ih· 
lal edilmiş sayılmaz''. . 

Madde metninden de anlaşılacağı gibi 
en basit demokratik bir hakkın kullanıl
masının bile Türk devlet yetkililerince is
yan sayılması ve bu yüzden katliamlara 
girişilmesi imkan dahiline giriyor. Hele 
hele sıkıyönetim emirlerinin yerine geti
rilmesi bahanesiyle görevli süsü verilen 
haydutların insanlan kurşuna dizmesi ön
görülüyor ki, sıkıyönetimin hiç eksik ol
madığı Türkiye'de bunun sonuçlannın 
nereye varacağını tahmin etmek güç' 
değildir. 

· • Basın özgürlüğü tamamen yok edili
yor. Gerçi Türkiye Cumhuriyeti tarihi 
boyunca, basın özgürlüğü burjuva anlam
da bile olsa hiç bir zaman sağlanabilmiş 
de~il ama faşist cuntanın Anayasa tasa
rısı, 1961 Anayasasının bu alanda getir
diği sınırlı özgürlükleri de silip süpürüyor. 

28. maddenin 1. fıkrasında şu cümle 
yer alıyor: "Basın hürdür sansür edile
mez .. " 

Ama hemen arkasından yasaklar zin
ciri birbirini izliyor ve bu sözlerin gözbo
yamak amacıyla metne yerleştirildiği açık 
olarak görülüyor. Tekelci sermayenin çı
karlarına zarar veren haberleri -ki metinde 
bu durum "devletin iç ve dış güvenliğini, 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
tehdit eden" diye ifade ediliyor- yalnızca 
yazan basan ve dağıtanlar değil, bunları 
başkalarına verenler de cezalandırılıyor. 
üstelik de bu tür haberlerin dağıtımının 
gerçekleşmesi mümkün olmasa bile aynı 
yasaklama ve cezalandırma imkan dahili
ne giriyor. 

Mahkemeler basılı eserleri toplata
bilir, yayınlai)IIlasını önliyebilir vi! basım
evlerine,basım araçlarına el koyabilirler. 

V ali, kaymakam ve benzeri görevliler 
her an basılı eserlerin toplatılmasına karar 

• 
verme ve onun dağıtımını engelleme hak
kına sahip kılınıyor. Ve işin ilginç yanı 
Mustafa Kemal'in görüşlerini eleştiren ya
yınlar da bu şekilde toplatılacaklar ara
sında sayılıyor. 

• "Demek Kurma özgürlü~ü" başlığı 
altında dernek kurma özgürlü~ünün orta
dan kaldınlmasının yasal düzenlemesi ya
pılıyor. Getirilen sımrlamalarla dernekler 
ancak mevcut sömürü düzenine, yani bü- · 
yük sermaye çevrelerine hizmet eder, ku
rulan baskı rejimini savunurlarsa yaşıya
bilirler. Demekler siyasi faaliyette bulu
namıyacak, siyasi partileri destekliyemi
yecek, onlardan destek göremiyecek, di
ğer derneklerle ve sendikalarla ortak ha
reket edemiyecek, meslek kuruluşlan ve 
vakıflarla hiç bir ilişkide bulunamıyacak
lar. Kısacası hiç bir fonksiyonu olmıyan, 
üyelerinin çıkarlarını gerçek anlamflft 
savunamıyan ve düzene hizmet etmek 
başka bir görevi olmıyan göstermelik der
neklerin kurulmasına izin veriliyor. 
• Gösteri yürüyüşü ve miting yapma 
hakkı yok ediliyor. . 
• Tasarının 51. maddesinde "Devlet 

özel teşebbüslerin güvenlik ve kararlılık 
içinde çalışmasını sağlıyacak önlemleri 
alır'' hükmüne yer verilirken, işçi haklan 
en açık biçimde rafa kaldırılıyor ve sendi
kal mücadele işverenlerin istediği sınırlar 
içerisine hapsediliyor. 

Sendikal hakların kullanılması 56. 
maddede düzenleniyor. Madde şu şekilde
dir: "Sendikalar 12. maddede sayılan ge
nel sınırlama sebeplerine aykırı hareket 
edemiyecekleri gibi, siyasi amaç güdemez
ler, siyasi faaliyette bulunamazlar, siyasi 
partilerden destek göremez ve onlara des
tek olamazlar, dernekler, .kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlan ve vakıf
larla bu amaçlarla ortak hareket edemE 
ler." 

12. maddede sayılan genel sınırlama
lar ise şöyle: ''Temel hak ve özgürlüklerin 
kullanılması, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünün, cumhuriyetin, 
milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel 
asayişin, kamu yararının, genel ahlakın, 
genel sa~lı~ın ve başkalarının hak ve öz
gürlüklerinin korunması amacıyla ve ayrı
ca maddelerinde öngörülen özel sebepler
le sınırlanabilir". 

Ayrıca sendikal örgütlenme ileri dere
cede güçleştiriliyor. Ve tek bir sendikal 
örgütün kurulması hedefleniyor. 

Daha önceleri işçi ile işveren arasın
da uyuşmazlık çıkması halinde istisnai 
durumlarda başvurulan ''zorunlu hakem'' 

. şimdi sürekli bir hale getiriliyor ve böyle
ce grev hakkının ônüne her an dikilrnek 
isteniyor. Genel grev, dayanışma grevi,-iş
yeri işgali ve verim düşürme girişimleri 
yasaklanıyor. · 

Grev hakkı, daha başka bir çok engel 
çıkarılarak fiilen etkisiz duruma getirili
.yor. 
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• DÜZENiN YENI KILIFIDIR 
Sendika aidatının ücretlerden · kesil

mesi ve sendikaya gönderilmesi (Chek of) 
usulüne son veriliyor. Bununla sendikala
nn maddi güçlüklerle yüzyüze gelmeleri ve 
bunalıma sürüklenmeleri amaçlanıyor. 

Sendikaların hemen her eyleminin si
yaset sayılarak, yasaklanmalan için tüm 
kapılar açılıyor. 

Sendikaların idari organların kararla
nyla kapatılması sa~lanıyor. 

lO'dan az işçi çalıştıran işyerlerinde
ki işçilerin sendikalaşmaları ve toplusöz
leşme imzalamalan yasaklanıyor. Böylece 
milyonlarca işçinin toplu sözleşme ve 
kendi haklarını arama olanaklan ellerin
den alınarak, Tekelci sermayenin hizmet
kan Bakanlar Kurulu 'na devrediliyor. 

• Lokavt denilen insanlık suçu bir Ana
yasa maddesi haline getiriliyor ve böylece 
işverenlerin işçileri daha keyfi biçimde 
sokağa atınalanna olanak sa~lanıy"or. 

• İnsanlar suç işlemeden de ''suç işle
me tehlikesi" oldu~u gerekçesiyle önce
den gözaltına alınabiliyorlar. 
• Gözaltına alınan kişilerin"neden zın

dana atrldıklarını ö~renmeden uzun süre 
bekletilmeleri anayasa maddesi haline 
getirilmek isteniyor. Böylece polis, jan
darma ve benzeri örgütler insanlan canları 
istedi~i gibi alıp götürecekler, ne kişinin 
kendisi niçin hapse atıldı~ını ö~renebile
cek ve ne de aile çevresi, yakınlan veya 
avukatlan götürülen kişinin nerede, hangi 
nedenlerle tutuldu~unu bilme imkanına 
sahip olamıyacaklar. 
. • Gene "suç işlemesi ihtimali var" de
nilerek kişilerin seyahat etmeleri istenil
di~i gibi engellenebiliyor. 

• Yeni anayasa Osmanlı döneminin pa
dişahlık kurumunu da adeta geri getiri
yor. Bu anayasa ile devlet başkanına tanı
nan yetkilerle özünde di~er tüm kurumlar 
görev yapamaz hale getiriliyor. Devlet 
Başkanı olacak zatın astığı astık, kestiği 
kestik olacak. Başka bir deyişle bundan 
sonra yeni yeni Fatihler, Yavuz Selimler, 
Deli İbrahimler ve Abdulhamitler görece
ğiz, onların zulmünü tatmaya devam ede
ceğiz. 
e Yeni Anayasa ile bir de ''Devlet Da

nışma Konseyi" denilen bir konsey oluş
turuluyor. Görevi ise Cumhurbaşkanına 
danışmanlık yapmaktır. özünde bu kon
sey, geniş yetkilere sahip bulunan ve ül
keyi fiilen baskı yöntemiyle yönetecek 
olan Cumhurbaşkanına ağırlığı askerler
den oluşan bir yardımcı organdır. 

Getirilen maddeye göre, eski cum
hurbaşk.aniarı, Anayasa Mahkemesi baş
kanları ile eski Genel Kurmay başkanlan 
Konseyin tabii üyeleridir. Ayrıca Cum
hurbaşkanı tarafından, "devlete ve mille
te üstün hizmetlerde bulunmuş kişiler'' 
(Tekelci sermayeye uşaklık yapmada ba
şarılı olanlar demek isteniyor) arasından 
seçilecek yirmi üye ve tabii üyelerle, bu 
şekilde cumhurbaşkanınca atanmış kişi
ler tarafından seçilecek 10 üyeden oluşu
yor. Daha da açık söylemek gerekirse, 

cumhurbaşkanı kendisine yardımcı olmak 
üzere bir kapıkulu grubu oluştııruyor. 

· • Siyasi partilerin faaliyetleri oldukça 
sınırlandınlıyor. Sosyal Devlet kavramının 
sosyalist devlet anlamına gelmedi~i de be
lirtilerek, gelecekte sosyalizmi savunan si-

. yasal partilerin kurulması engellenıneye 
çalışılıyor. Ve 20. yüzyılın sonunda Türk 
burjuvazisi öyle bir "demokrasi" kuruyor 
ki, O demokrasi de kitleler karşısında sos
yalizmi savunmak da suç olacak. 
e İşçi sınıfının geçmiş dönemde verdi

ği aktif mücadele ile kurulması engelleneo 
devlı;ıt güvenlik mahkemeleri yeniden ku
ruluyor. 
e Şayet Meclis güvensizlik oyu vererek 

Başbakanı düşürürse, Başbakan buna kar
şılık meclisin feshedilmesini istiyebilir. 
Böylece başbakan istedi~ i . zaman parla
mentoyu feshettirmekle tehdit edebilme 
olana~ına kavuşuyor. 

• Yeni Anayasa ile Silahlı Kuvvetler, 
demoklesin kılıcı gibi toplurnun başından 
bir tehdit aracı olarak bulunacak. Esasın
da faşist cunta daha şimdiden zaten dev
let örgütlerinin tümünü subayların deneti
mine vermiş bulunuyor. Belediye başkan
larından, itfaiye müdürlerinden, emniyet 
görevlilerinden, büyük şirketterin ve ban
kaların yönetim kurullarına kadar her yer 
subaylarla doludur. Ama tekelci sermaye 
bununla da yetinmiyor. Güvenilir hizmet
karı olan orduyu her an yönetime müda
hale edebilecek, ola~anüstü hal veya sıkı
yönetimlerle fiilen işbaşma geçebilecek 
biçimde kullanmanın yollannı açık tııtıı
yor. Bir uyan grevi, bir işçi direnişi veya 
bir gösteri yürüyüşü bile bunun için ye
terli gerekçe sayılacak. 
e Faşist cuntanın Anayasası öz ve bi

çim yönünden baştan sona kadar Kürt 
halkına karşı baskı ve terör uygulamayı, 
katliama girişmeyi sa~lıyacak bir anlayış
la hazırlanmıştır. Kürdistan topraklarının 
enbüyük parçasını işgal altında tutan, sö
mürgeci Türk burjuvazisi ötedenberi Kürt 
halkına yönelik insanlıkdışı bir terör poli
tikası izliyor ve halkımızın her türlü ulu
sal-demokratik hakkını çiğniyor. Türkiye 
cumhuriyeti tarihi boyunca Türk burjuva'
zisi tarafından yapılan Anayasaların ve 
konuyla ilgili yasaların tümü, halkımızın 
varlığını inkar eden bir anlayışla hazır
landılar. Bu anayasalar ve yasalar halkımı
zın ulusal-demokratik haklarını gaspet
meyi öngörürlerken; onu katletmeye, 
sürgüne göndermeye, asimile edip türk
leştirmeye '5'Önelik tüm yolları da açık 
tııtmaya yarıyacak biçimde hazırlandı
lar. 

Sömürgeci Türk burjuvazisinin faşist 
generaller çetesi eliyle ortaya çıkardığı 
son anayasa ise eski baskı ve terör yön
temlerini daha da pekiştirecek, yoğun
laştıracak biçimdedir. 

Esasında Kürt halkına. yönelik bir te
rör belgesi olan cuntanın anayasası aynı 
zamanda bir korkunun ifadesidir de. Ta-

sarıda sıtma nöbetinde tutıılmuşçasına 
ikide bir ''Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlü~" diye belirlemede 
bulunulması ve her türlü faaliyetin buna 
aykın olamıyaca~ının vurgulanması, Kürt 
halkımızın ulusal· kurtuluş mücadelesin
den ve emekçi Türk halkının bu mücade
leye sa~lıyacağı destekten duyulan kor
kunun açık ifadesidir. 

Korkuyu daha iyi anlıyabilmek için 
faşist cuntanın neden işbaşma getirildiği
ne de bakmak gerekir. Bilindiği gibi em
peryalizmin bölgedeki çıkarları ağır dar
beler yedi~i, Tekelci Türk burjuvazisi .ise 
derin bir ekonomik, siyasal ve sosyal bu
nalıma düştü~ü ve sömürü düzeninin sür
düri.ilmesi günden güne olanaksız hale gel
di~i için, faşist generaller işbaşma geti
rildiler. Onlar ise yönetimi ele geçirdik
leri günden itibaren her türlü demokratik 
hak ve özgürlü~n amansız düşmanlan 
olduklarını gösterdiler, kan ve terörle, sö
mürü ve soygun düzenini batmaktan kur
tarmak için çırpınıp durdular. Tekelci 

. sermaye çevreleri bugün de kendi düzen-
lerine güven duymuyorlar. Onlar burjq,va 
demokratik· kurallar işlediği zaman bile 
toplumsal muhalefetin eskisinden de da
ha büyük boyutlarda varolacağını gayet 
iyi biliyorlar. Cunta tarafından kan ·ve 
işkenceyle geçici bir süre için geriletileri 
kitlesel .muhalefetin gelecekte her türlü 
engeli aşarak ilerliyeceğ'inin "bilincinde! er. 

öte yandan Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesinin özellikle son yıllarda nice! 
ve nitel olarak ulaştığı düzey büyük ser
maye çevrelerinin ve emperyalistlerin uy
"kulannı kaçınyor. Onlar yıllarca sürdür
dükleri yalan propagandanın yok olup git
tiğini, baskı ve terörün yetmediğini her 
gün yeniden görüyorlar. Kürdistan'ın Or
tadoğu bölgesinde güçlü bir devrimci 
ocak olduğu gerçeğini gözlerden saklıya
mıyorlar. 

Tüm bunlardan ötürü de başta ABD 
olmak üzere ne emperyalist çevreler ve 
ne de Tekelci Türk burjuvazisi, Türkiye'de 
sınırlı burjuva demokratik özgürlüklerin 
varlığına tahammül edecek gücü bulabili-· 
yorlar kendilerinde. Ama onlar bugünkü 
faşist cuntanın işbaşında oldu~u bir yö
netimi de çeşitli iç ve dış koşullar yüzün
den uzun süre devam ettirecek güçte de
ğiller. Bu yüzden de yan-askeri sivil gö
rünümlü bir faşist iktidarı bugünkü cun
tanın yerine koymaya çalışıyorlar. İşte 
piyasaya sürülen Anayasa tasarısı ile oluş
turulmak istenen böylesi bir yönetimdir. 

Bu Anayasanın demokrasiyle elbette 
hiç bir ilişkisi yoktur .. Bununla yapılmak 
istenen sadece faşist yönetimin -sırtındaki 
üniformanın yerine kısmen sivil giysiler 
geçirmekten ibarettir. Ve kuşkusuz bun
da şaşılacak bir taraf yok. Elbett~ sömürü 
çevreleri halklarımıza demokrasi ıerecek 
değiller. Onlardan böyle birşey beklemek 
faşizmi ve Türkiye gerçeklerini anlıyama
maktır. 

(Devamı ll. Sayfada) 
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Çawa te zanin pışti 12 İ lo ne lı he la Çolemerge (Hakkari) zu lm, teda u zordesti h ın ji çu zede bu n. Lı ve he le Şervanen 
Azadiye lı dıji hukma Seddam Hiiseyin hezen xwe şıdandın u berxwe dıdın. Zehmetkeşen gunden Uludere pıralikariya van 
şervanan kınn. Jı wan ra xwarın-vexwarın, çek ii lıbas radıgihandın. Hukmcta Tırkiye pır lı ser ve pırse dısekıni. Jı aliki da 
leşkeren xwe lı ve hele zede dıkırın, serbazen faşist re dıkırın, jı aliye dın jipırkesen muhbir (MİT) hatın ve hele, peyda 
bu n. W an despe kır dı ve deme da hevra xebıtin. Pışti ku genera/en faşist h atın lı ser h u kım, pey ay en wan jı gu ndiyan bı zore 
va tıfıng gırtın, ewen tıfıngen wan ji tunebii malen wan dıfrotın. Çeken ku dıhatın komkırın bı deste muhbiren wan disa dı
hatın fırotın, kesen belengaz ev dıkırin. Jı van belengazan yek ji ... 'ye lı gu nde ... 'e. Jı wi tı{ıng xwestın, wi neçar çii jı mux
bıran tıfıng kı ri ani teslim kır. Pıştra di sa je xwestın, le ve care des te •vi da pe re tu ne bu n u d erkete sere çi ye. Çe nd roj an 
şu nda h atın pireka w i lı şu na w i gırtın b ırın, avit ne nezcre te, pirek heft ro jan lı w ır ma, e w zaroşir bii, we pır zordesti dı 
nav çepen cendırman da dit. Paşi çendeki pireka ... hat berdan u hevaleki me bı we va hevpeyvinek pe kani, em lı jer ve 
hevpeyvine lı peşkeşi xwendevanen xwe dıkın. 

D.K.: Nave te çiye? Dı gırtigehe da 
çı'hate sere te? 

M. Ş.: Nave mm M. Ş. Ez dayika se 
zarokame. Dema ku ez gırtım lı her des
teki mm 40 şıv ( çov) le xıstın. J ı tırsa 
şire sınge (çıçık) mm mıçıqi, nebat, 
zarok ji paşe jı ber bırçibune dınaliya u 
iske-iske wi bu. Mm jı wan hevi kır ku ew 
hme şir jı zaroka mm ra bıkınn binın. 
Wana şuna şir ava xwe anin dane mm. 
Ez hefteki dı nezerete da mam, le çı ne
hate sere mm ... Bı xwedi ez fedi (şerm) 
dıkım ku hemı1yan jı te ra bejım. Pışti ku 
bave zarokan teslim bu ez herdam. De ma 
ku ez jı gırtigehe derkehm, mm nıheri pi-
reka Melle ... (meleye ... ) anin gırtigehe. 
Ez heta jı ... hatım gunde ... , mm bihist 
ku .. bı te lgrame va şıkayeti Enqere kı
riye. Pireka melle ji jı ber kurmame melle 
teslim nebı1ye. W i dı te lgrama xwe da qala 

neheqiya lı ser belengazan kıriye. Ez bı 
xwe ji bum şahit, me bı hevra şıkayet kır, 
ez xweye doze bum u hım ji ez bı1m şahit. 
Serbaze ku ez gırtım, her şev cendırma re 
dıkırın lı bal mm ku ez jı doza xwe der
baz bım. Gotm mm heger tu dev jı doza 
xwe bemedi erne te bu kujın. Ev lı ser ve 
yeke derketım çole, nıha ji ez bı zaro
ken xwe va dırevım, xwe vedışerım. 

D.K.: Baweriya te heye jı bo xatıre 
belengazan hu km et cezayan bıde van 
muxbir iı serbazan? 

M. Ş.: Bı sere pexamber ez bawer na
kım, bejın sere hezari yek ihtimal ji hı>be, 
ez riya xwe venagenm. Ez ne tenerneıso 
kes jı ve neheqiye şikayet dıkm u şahitın. 
Jı ber ve yeke belki tıştek bıbe. 

D.K.: Em dıxwazın şıkleki (!il ret) te 
bıgrın, tu dıkari bıdi? 

Halk1m1z Zorbaliğa 
Direniyor 

Marunıs Köylüleri 
Yiğitçe Direniyorlar 

1981 yılında adı geçen köy halkı sö
mürgecilere karşı yiğitçe direnmiş ve bu 
olay daha önce Denge KOMKAR ve Roja 
Nu gazetelerinde yer almıştı. Faşist-sö
mürgeci çeteler bu sene temmuz ayında 
aynı köye karşı yeniden saldırıya geçti. 
Direnen emekçi köylülerin teslim olmaları 
için askerler "Köyü yakacağız, çoluk ço
cuk herkesi kurşuna dizeceğiz" gibi teh
ditler savurdular. Ama yurtsever Marunıs'
lılar birlik halinde yeniden direndiler. He
likopterlerden açılan ateş sonucu 400 cı
varında davar öldürüldü. Bu arada iki de 
köylü yaralandı. Komandolara ait bir 
kamyonun şarampole yuvadanması so
nucu 6 komando öldü. Bunun üzerine ko
mandolar paniğe kapıldılar, çembere alı
nan direni-;çi!er ise bu olayın yarattığı pa
nikten de yararlanıp gidilmesi gereken ye
re ulaştılar. Ertesi gün köylülere ait 800 
koyun ve keçiye el kondu. 6 kişi Hakkari 
işkencehanesine alındı. 

Uygulanan baskıların ve oynanan 
oyunların süreceği kesin. Ama bunun ka
dar kesin olan bir şey daha var. Marunıs 
köylülerinin oyunları boşa çıkaracağı ve 
onurlarını dağlar kadar yüksekte tutmak
ta kararlı davranacağıdır. 

Çeme Bazvane (Beytüşşebap)'de 
_Köylüler BaskılaraKarşı Birlikte 

Hareket Ediyorlar 

Faşist cunta işbaşma geldiğindenberi, 
Beytüşşebap köylüleri de diğer yerlerdeki 
halkımız gibi baskı görüyor. Sömürgeci 
güçler silah toplamak adı altında terör es
tiriyorlar. Ama sömürgecilerin umdukları
nın tersine Jırki, Gewdan, Mamuran aşi
retleri birlikte davrandılar ve baskıları bo
şa çıkarttılar. Düşman ise ne yapıp yapıp 
aşiretler arasında kavga çıkarmaya ve on
dan da yararlanarak terörü arttırma yolu
nu tuttu. Aşiretler arasındaki çatlaklar 
buna imkan verdi. 

Bilindiği üzere Heciye Dırbaz ve Şex
muse Kero arasında Mera sorunu yüzün
den 1981 'de bir kavga çıkmış ve kavgada 
Heciye Dırbaz yanlısı iki kişi öldürülmüş
tü. Bunun üzerine 3-4 temmuz günlerinde 
Heciye Dırbaz yanlıları Şexmus taraftar
Iarına ait Çeme Bozvane köyünde 13 evi 
yaktı. Bunu bahane eden komando ve jan
darmalar çevrede halka kan kusturuyor
lar. Böyle bir olay onların arayıp ta bula
madıkları bir şey oldu kuşkusuz. Yolda n 
gelip geçenleri soymak, davar güdenlere 
keyfi biçimde ateş etmek, davarları yay
ladan çıkanp köye geri getirmek ve daha 
bir sürü tehdit ve baskı. 

M. Ş.: Tu zani mıllete me çawa ye, 
hım ji bave zarokan qebul nake. Pışti ve 
yeke ez naxwazım eşkere bıbım. 

D.K.: Tu dıkari baweriyim xwe lı ser 
azadi u rızgariya gel jı me ra şıroveki? 

M. Ş.: Bı xwede heta Kurden Tırkiye 
hezen xwe nekın yek, bı hev necıvın, ez 
bawer nakım Kurden me zu-zu rızgar bın. 
Heviya me xwendevan, zane u kesen şo
nşvanın. Heke jı bo rakırma vi bare gı
ran hun deste xwe nedın hev, ev bar bı 
xwe ranabe. 

D.K.: Daxwazeke te, jı me heye? 
M. Ş.: Daxwaza mmxurtbuna yekıti

ya w e u pe şketına tevgera w e ye. 
D.K.: Pır spasdıkım jıberbersiven we. 
M. Ş.: Ez ji pır spas dıkım. 

Karsi • 

Heciye Dırbaz'ın tum yanlılarından 
birer silah getirmelerini istiyen komando
lar, Çeme Bozvane, Bişi ve Keşpyamış 
köylerini kuşatmış durumdalar. Askerler 
köyleri yakacaklarını ve çoluk çocuk her
kesi kurşuna dizeceklerini açık açık söy
lüyorlar. 

Bu arada askeri konvoyun köylüler
ce taranınası sonucu bir jandarma eri öl
dü. Bunun üzerine Hakkari ve Siirt'ten 
takviye birlikler getirtildi. Ancak tüm teh
ditlere rağmen Heciye Dırbaz köylüleri 
silahlarını teslim etmiyeceklerini ve sonu
na kadar, tek kişi kalsalar bile, direnecek
lerini söylüyorlardı. Köylülerin karari: bi
çimde karşı çıkışı üzerine askerler 10 
temmuz günü kuşatmayı kaldırarak yerle
rine döndüler. Bir düşman oyunu daha 
böylece boşa çıkartılmış oldu. 

Türk Hükümeti Öldürülen 
Uludere'nin Nerweh Köylülerini 

Değil, Alacağı Tazminatı Düşünüyor 

Temmuz ayının başlannda Çaşır 
Bişmde sınıra yakın bir yere giden 8 
emekçi köylü öğle yemeklerinde iken 
Irak uçaklan tarafından tarandı. Yakup 
Çetin'in iki oğlu Mehmet Çetin ve Süley
man Çetin olay yerinde öldü. Biri ağır ya
ralı olmak üzere 5 kişi yaralandı. Bunun 
üzerine Dahuk valisi, Hakkari valisi ve 

(Devamı ll. Sayfada) 
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ALMANYA'DA iLTiCA HAKKI RAFA K.ALDIRILDI 
İltica sorunu günümüzde Fe

deral Almanya'da en çok tartı
şılan konular arasındadır. Şüp· 
hesiz, dünya genelinde milyon• 
larca insanın yaşam dramı, bu 
sorunun altında yatmaktadır. 
Bu açıdan sorun büyük önem 
taşıyor. Yine yabancı işçi, ilti
cacı ve di~er yollarla özellikle 
Türkiye ve Türkiye Kürdis
tanı'ndan, ülkesini terkedip Av
rupa ülkelerine; en başta da Fe
deral Almanyaya gelmek zo
runda bırakılan milyonlarca in
sanın sorunları birbirine yakın
dan ba~hdır. 

"1lticacı", "kaçak işçi" ve
ya resmi yollardan getirtilen iş
çiler pekçok zorluklarla karşı 
· "'rşıya kalmakta, en büyük 
..ksızlıklara, borlanma ve ırkçı 

saldırılara hedef olmaktadırlar. 
Dergimizde, bundan sonra 

da iltica sorununa çeşitli yön
lerden de~inece~iz. 

Bu arada okuyucularımız
dan, özellikle ilticacılardan, bu
radaki yaşamları, karşılaştıkları 
güçlükler, iltica müracaatları
nın red veya kabul gerekçeleri 
konusunda yazılar yazmasını 
bekliyoruz. 

D.KOMKAR 

1. İltica sorunu sömürü ve 
baskıdan kaynaklanan 
uluslararası bir sorundur 

Birleşmiş Milletierin tah
minlerine göre dünyada yakla
şık 15 milyon ilticacı bulun-

lktadır. Bunlann büyük ço
"'.Jnluğu, ekonomik ve sosyal 
sömürü, politik ve ırkçı baskı
lar, işkence ve zorbalık sonucu 
ülkelerini terketmek zorunda 
bırakılmış; göçe, ülkesini terk
etmek, başka ülkelere sığınmak 
durumunda kalmıştır. 

Savaş, kuraklık, deprem ve 
benzeri tabii felaketler de pek
çok insanın ilticacı durumuna 
gelmesine neden olagelmiştir. 

İltica sorunu, sadece Federal 
Almanya'ya özgü bir sorun de- . 
ğildir. O, uluslararası bir sorun; 
uluslararası ve ulusal planda, 
tarihsel, ekonomik, politik ve 
bu gibi pekçok etkenin sonucu 
olarak vardır. 

İltica sorunu ile kaçak işçi, 
resmi kanallardan getirtilen ya
bancı işçi sorununun temelinde 
aynı nedenler yatmaktadır. Asıl 
etken emperyalist-kapitalist sis-
temin dünya ölçüsündeki sömü
rüye, sömürgeciliğe dayalı poli-

tikasıdır. Bu sistemde, bir avuç 
emperyalist ülke, dünyadaki 
zenginiikierin büyük bir kesi
mini gaspediyor; sermaye ihra
cı, ucuz işgücü ve harnınade it
hali, dengesiz meta mübadelesi 
yoluyla, bu gibi ülkelerin geliş
mesini engelliyor; milyonlarca 

insanı aç lığın, yokluğun ku ca-· 
ğına itiyor. Bu ülkelerde, geri
ci-faşist, zorba yönetimleri iş
başına getiriyor; kendi sömürü
sünü ve yerel işbirlikçi azınlığın 
refah ve lüks içindeki yaşamını 
güvence altına alıyor. Zaten, ül
kesini terkederek, Avrupa'nın 
gelişmiş kapitalist ülkelerine 
gelen insanların çoğunluğu, 
empery'lffizme bağımlı, yarı sö
mürge ve sömürge ülkelerden 
gelmekteler. Ve bu anlamda bu 
sorunların temel bir ·çözüme 
kavuşması, bu ülkelerdeki sos
yal .ve ulusal kurtuluş mücade
lesinin zaferine, gelişmiş kapi
talist ülkelerdeki işçi sınıfı ve 
demokrasi güçlerinin iktidar 
mücadelesine yakından bağlı
dır. 

2. Federal Almanya'ya 
İltica akını yalanı 

Politikacıların, gericilerin ve 
burjuva basının ağzından düş
miyen laf, "F.Almanya yabancı 
akınıyla karşı karşıya". Neona-

zi ve faşist güçler daha da ileri 
giderek, "Almanya elden gidi
yor'', ''Yabancılar işyerlerimizi 
alıyor", "ilticacılar Almaniann 
sıntından geçiniyor", diyorlar. 

Bu ve buna benzer parolalar
la hedeflenen; son yıllarda at
tan işsizlik ve sosyal bunalımın 

asıl nedenlerini gizlemek, buna' 
lımın sorumluluğunu ve yükünü 
yabancılara yüklemek, onlan 
ülkeyi terke zorlamaktır. 

Ama, gerçekler hiç te öyle 
değil. Federal Almanya 'ya ya
bancılar akın etmedi, Federal 
devlet ve patronlar onlan getir
di. "İlitca akını" öcüsüne gelin
ce, F.Almanya en azilticacı ka
bul eden ülkeler arasında yer 
alıyor. 

1953'ten 1981'e kadar 
F.Almanya'ya yaklaşık 330000 
kişi iltica talebinde bulunmuş 
Bunlardan toplam 57 000 kişi
ye iltica hakkı tanınmış. Bu 
hakkı elde edenlerin büyük ço
ğunluğunu sosyalist ülkelerden 
gelen "rejim aleyhtarları" oluş
turuyor. Aynca bugün, bu 
57 OOO'in sadece 26 OOO'i F.Al
manya'da yaşıyor, diğerleri bu
rayı terketmiştir. Buna karşın 
toplam 2 000 000 Alman Al
manya'nın dışında yaşıyor. 

F,Almanya diğer Avrupa 
ülkeleriyle mukayese edildi
ğinde, "iltica akını ve baskını" 
yaygaralannın ne denli uydu-

ruk olduğu ortaya çıkar. Fran
sa son 5 yıl içinde sadece uzak 
doğu ülkelerinde 63 000 kişiyi 
ilticacı olarak kabul etmiştir. 
Yine 1945'ten 1980'e kadar 
toplam 1.800 000 kişi Avus
turya'ya politik sığınma başvu-

rusunda bulunmuş, bunlardan 
600.00.0'i kabul edilmiştir. 

3. Modern köle ticareti 

Federal Almanya 1960'larda 
işgücü açığını kapatmak için, 
dışardan, özellikle geri bıraktı
rılmış ülkelerden işgücü ithaline 
gitti. Bu amaçla bugün sayılan 
4,5 milyonu aşan, yabancı işçi 
ve aileleri burada bulunuyorlar. 
Resmi yollardan, devlet ve işve
renler tarafından, ikili antlaş
malar çerçevesinde getirtilen 
yabancılar; devlete, patronlara 
büyük karlar sağladı. Onlar en 
zor işlerde, en düşük ücretle 
çalıştınlıyor, yerli işçilerin yü
kümlülüklerini paylaştıklan 
halde, onlarla hukuksal, ekono
mik, sosyal ve politik bakım
dan eşit haklara sahip değiller. 

1973'de Federal hükümet iş
gücü ihtiyacının kapatılmas'ıyla, 
resmi yollardan işçi alımını 
durduran bir karar aldı. Bu ka
rardan sonra, işgücü akımı duı:; 

(Devamı 10. Sayfada) 
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Dersen Zmane Kurdi 
20 

Por şe kırm 

Merıv her sıbe pore xwe şe dıke. 
De, pore zaroyen xwe yen pıçuk şe dıkm. 

Mı ş tm 

Merıv bı geziye malan dımalın. 
Elo, berfa ser xeni bımale! 
Mm ber deri mışt. 
' 

Nave rojan 

Heftıki da hef roj hene: Şemi, Yekşemi, Duşemi, 

Seşemi, Çarşemi, Peşemi, Ini. 
Heftık ra, lı h m ci yen Kurdıstane "Heyştık" te go tm. 

Bırıqin -Bırıqandm (Parlamak-Parla tmak) 

Roj dıbırıqe (bırıqin) 
Zelal fera u folan dıbırıqine (bırıqandm) 

Helin-Helandm (Erimek-Eritmek) 

Roj berfe dılıeline. 
Berf dıhele. 

Kelin-Kelandm (Kaynamak-Kaynatmak) 

Av dıkele 
Tu he kan dıkelini 

Hıştm fiilinin şimdiki (ve geniş) zamanı: 

Ez dılıelım 
Tu dılıeli 
Ew dılıele 

Em dıhelın 
Hun dılıelın 
Ew dıhelın 

Olumsuzu: Ez nahehm ... 

Dili geçmiş zamanı: 

Mm hışt 
Te hışt 
Wi, we hışt 

Me hışt 
We hışt 
Wan hışt 

Şuştm fıilinin şimdiki (ve geniş) zamarn 

Ez dışom 
Tu dışo 
Ew dışo 

Em dışon 
Hun dışon 
Ew 'dışon 

Emir: Bıhele 

gmir: Bışo 

Dili geçmiş zamanı: Mm, te, wi, we, me, we, wan 

* * * şuşt 

Av h xwe kırm: Yıkanmak (banyo yapmak) 

Av le kırm : Yıkamak (başkasını) 

Zelal, roja yekşeme ave lı Şahan dıke 

h,.wi 
le 

* * * 
Av dan: Sulamak 

Ez se rojanda care daran av dıdım. 
- Xelil, iro bexçe av bıde. 

av de (kısaltmah) 

Guh le kırm- Guh dan 

Şahan gedeyek baş e. Ew guh h de u bave xwe dıke. 
Tu guh lı mm bıke, meçe Stembole! 
Guh lı wi meke lo! Ew tışteki nızane. 

le 
Guh bıde hevale xwe, ew rastiye dıbeje. 
Mm çend caran je ra got, le guh nade mın. 

Le çı bıkm: Ne yapsınlar ... 

Mala wan teng e, jı wan ra malek fıreh hewce ye; le çı 
bıkm, pere wan kem e. 

- Gur berxık xwar. 
- Şıvan lı ku bu? 
- Şıvan ji dit, le çı bıke, çeke wi tu ne bu. 

( Dtlmahik heye) 

(Baştarafı Sayfa 9'da) iLTiCA HAKKI 

madı; "Turist işçi", "Kaç ak iş
çi", "ekonomik ilticacı" adlan 
altında devam etti. Kaçak ola
rak, turist olarak gelen bu işçi
lerin küçümsenmiyecek bir ke
simi, burada kalabilmek ve ç-alı
şabilmek için iltica etme yolu
na gitmek zorunda kaldı. Ve 
halen kaçak olarak burada 
bulunan, köle ücretiyle çalıştı
nianiann sayısı ı milyon dola
yında tahmin ediliyor. 

Resmi yollardan, işçi olarak 
getirtilmiyen bu 'işsizler ordu
su' devlete, tekellere, özellikle 
seyar-soyguncu-aracı firmalara 
büyük kazançlar sağlıyor. On
lar çok düşük ücretle çalıştırı
lıyor, yasal tüm hakiardan yok
sun, istenildiği zaman yurtdışı 
edilebilinir bir konumda; işve
renlere, devlete sosyal alanda 
yük teşkil etmemekteler. 

Hangi adla olursa olsun, 

buraya getirtilen ve gelmek zo
runda olan işçilerden büyük 
karlar sağlandı; şimdi ise işsiz
lik kapıyı çaldı; patronlar fir
malanm kapatıyor, daha karlı 
işlere, ülkelere yönelirken, ya
bancılara, kaçak ve ilticacılara 
yol gösteriliyor. 

Hem de burada yarattıklan 
zenginliklerden ve pekçok hak
lardan yoksun bırakılarak. 

Egemen güçler; iktidar parti
leri, muhalefetin de desteğiyle, 
yabancılara kovmak için yasal 
ortamı gerçekleştirmiş durum
dalar. Mevcut gerici yabancılar 
yasası ve ı Ağustos 1982 gü: 
nünde yürürlüğe giren yeni ilti
ca yasası onlara bu imkanı ge
niş bir biçimde tanımaktadır. 

Gelecek sayıda: 
Yeni iltica yasası. 
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Wax te de piyayede zaf dewleti beno. 
Mal Cı deware dey he ni zaf beQo ke, new
des kesi zor ane bene . 

Bilindi~i gibi gazetemiz 
Denge KOMKAR, Sovyetler 
Birli~i 'nde yaşamakta olan 
Kürtle,rin toplumsal yaşamı ile 
ilgili haberlere sık sık yer veri
yor. Bu sefer ki haberimiz ise 
Gürcistan Halk Cumhuriyeti'n"' 
den ve bir Kürt kızının jimnas
tik dalında sağladı~ı başarı ile 
ilgili. 

• Amnani paya veidano vasa, pancas
şeyştİ berde vas çinene. Zımıstani des 
danga verdandra. tewe deyde çar cıte 
gameşi, des medegi, des Cı ponc mozıki, 
çar ostore xo ıti bene. 

Qaytkerdena mal Cı deware dey n~ 
nnd e na ca. Zeke bele k i ku ne hard, gul u · 
newroj vecine. Mal danga ra xeleşinor~ 
Dewleti xore şuwanan ceno, keno male 
xo ver. Doşenayena mal i vist berdestiye 
kena. . 

Şuwane u gawan, mal Cı dewari ko be 
ko, deyşte be deyşt e çıraynene. Waxte 
mal perç naye ne e no. Dewlet i poncas qu • 
sic i keıio werte mali. 

Aye de dur i ra feqir e aseno. Dew· 
let i famkeno ke feqir sava pırç ra yeno. 
Xo keno bıne peşma pırç Cı qusıcıyara 
vano: 

- Piyawo ke yeno, eke perskerd 

Marina Telman Xelilov, 
1961 yılında Baturo'da dünya
ya geldi. Küçük yaştan itibaren 
jimnastik çalışmaları yapan 
Marina, 1977 yılında ailesiyle 
birlikte Tiblis'e yerleşti. Bura
da ünlü Gürcü jimnastik ö~et
meni Helli Saladze ile tanıştı, 

çalışmalarını onunla birlikte 
sürdürdü. 

Sporu kısa sürede geliştiren 
Marina, önceleri Sovyetler Bir
li~i 'nde düzenlenen yarışmala
ra katıldı. Daha sonra ise ulus
lararası turnuvalarda yer aldı. 
Avusturya'da 1979 yılında dü
zenlenen böyle bir turnuvada 
üçüncülük ödülünü almaya hak 

ka~idi.l);alıa~sKionnrnall çok ül:
keye örneğin Angola, Zaire 
Kongo ve daha başkalarına gi
dip yanşmalarda yer aldı. 

vace kes ita çma. 
Feqir ye no lewe qusiciya Cı cıra vano: 
- Bereket tede bo,!p{aye şımakotiro? 
Qusıcı vane: 
·- Xerama. Axaye ma nezu kotiro. 
Feqir famkeno ke dewleti xo kerdo Marina Telman şimdi 1984 

yılında Amerika'da düzenlene
cek Los Angelos dünya olimpi
yat şampiyonasına katılmaya 

hazırlanıyor. 

bıne peşma pırçi. Feqir rayşt şano lewe 
peşma ke axa bınedero. Wışira xo keno 
berz dano pıro, tey vano ''ge~ro ~a 
gewro". O waxt dewleti ben o he ş Cı reme
no. Mal u deware dey dewere maneno. 

(Baştarafı 8. Sayfada) HALKlMIZ 

p· ·dere kaymakamıyla "Tazminat öde
, masasına oturdular. Dahuk valisinin 

özür dilemesi şöyle oldu: 
''Ailelerine ve Güvenlik konseyine özür 

dileklerimi iletiniz. Hatamız şu idi: Biz si
zi haberdar etmeli ve ortak operasyon 
yapmalıydık. Bunu yapmadığımız için gü
nahkiirız ve günahlarımızın afını dileriz.'' 

Görüldü~ü gibi topraklarımızı işgal al
tında tutan sömürgeci Türk yönetimi, hal
kımıza baskı uygularken daima. onun ara
sında bulunan düşmanlıklardan yararlanı
yor. E~er köylüler birbirleriyle dostça ge
ç'iniyorlarsa, doğrudan doğruya kendisi 
veya uşağı olan eaş'lar kanalıyla bu tür 
düşmanlıklan kışkırtıyor. Türk yönetimi 
bazan ka!l davası yaratıyor, bazan aşiret
leri birbirine düşürüyor ve sonra da ''Hu
zursuzluk var, asayişi sağlıyacağım" diye
rek halkımıza saldınyor. Tüm emekçi hal
kımıza düşen ise bu oyanlan iyi görmek, 
düşmanlıkları, çatışmalan bir kenara bı
rakmak ve kardeşçe geçinmenin koşulla
nnı yaratmaktır. Eğer biz aşiret kavgala
rını, kan davalarını ve diğer çatışmaları 
terketmezsek ve birbirimizle uğraşırsak 

düşman bundan daha çok yararlanır. So
nuçta heoimiz zarar görmüş olunız. 

(Orta Sayfanın Devamı) -ANAYASA 

Ama şurası açıktır ki halklarımız 

demokratik bir ortama kavuşacaklar. Ve 
bu demokrasiyi de soygun çetelerinden 
beklemiyecek, onu kendi elleriyle yara
tacaklardır. Türkiye özgür ve mutlu insan
ların, yanyana kardeşçe yaşıyan halkların 
ülkesi haline, ancak .emekçi yığınlarımızın 
ortak mücadelesi sonucu gelebilir. Bu ise 
tüm ilerici ve devrimci güçlerin birlikte 
mücadele vermeleri, demokratik bir halk 
iktidannı kurmalanyla mümkün olabilir. 
Şu sıralarda ortaya konulan anayasa 
emekçi halklarımız açısından yırtılıp çöp 
sepetine atılması gereken, faşizme yasal 
dayanak teşkil etmeye yarıyan kapkara 
belgeden başka bir şey değildir. 

ll EYLüL GüNü 
FRANKFURT'DA F AŞlST 

CUNTA YI PROTESTO 
EYLEMINI GüÇLENDIRELIM 

Teko/Berlin 

ME HEY AL METIN 
BIR NEKIR 

Hevale heja METIN dı roja 
7'e tırinexe dasala 1980'an lı ba-_ .. ~ -~- . . 
jare . Edene jı aliye hezeiı faşist-
kolonya!istda hat kuştın. 

Doza ·~n!·T.tN we bı deste me 
bajo. 



Denge KOMKAR 

B1ji Tevgera Xwendekarin 
Kurdistan 

Dı rojen 12-14.8.1982'an da lı bajare 
Frankfurt dı navbera xwendekaren Kur
dıstan lı derwayi welat da kongra yekıtiye 
pekhat. 
· Ev çend sale xwendekaren Kurdıstan lı 1 
derwayi welat bı sere xwe gelek komel u 
rexıstın sazkınbun. Ew dı nav xweda per
Çe-perçe u belav bıbun. Denge xwendeka
ren Kurdıstan lı derwayi welat bı rasti sıst 
u nımz derdıket. Jı ber ve yeke xwende-· 
karen Kurdıstan lı derwayi welat nıkarı
bfm dı nav xwendekaren cihane da şuna 
xwe bıgrın: Lı ·ser pırsa ye kıtiye dı nav 
xwendekaren Kurdıstane da çend baweri
ya teng, serhışk u jı re der k eti peyda bu n. 
Van bir-baweriyen çewt u xelet dı nav van . 
salen bıhuri da zırareke pır mezın gihande 
'doza xwendekaren Kurdıstan lı -derwayi 
welat. Le cara pe şin dı roja 25.10.1981' 
an da lı Beriina Rojava pe ne komeleyen 
xwendekari gihiştın hev u jı bo pe kanina 
kongra Yekıtiye gelek kar u xebat hıldan 
lı ser m ıle n xwe. Dı navber vi wexti da he
ta kongra yekıtiye dı vi wari da nuneren 
van komel u rexıstına dı nav xwe da gelek 
cıvin, şewr u xebaten heja ajotın. 

Paşi pe khatına Kongra Yekıtiye dı ro-
. j~n 12-14.1982'an da, tevgera xwendeka
ren Kurdıstan lı derwayi welat gaveke pe ş 
u nu avıt. Lı ser bıngehen rexıstmeke de
mokratik, xwendekari u serbıxwe vır şu n
da xwendekaren Kurdıstan dıji imperya
lizm, faşizm u hemu cureyen kevneperes
tiye we lı cihane lı gel xwendekaren peş
ven1 cih bıgrın. 

Dı kongra Yekıtiye da _ bı sedan nuner, 
mevan u nehırvan beşdar bun, Jı welaten 
sosyalist, jı gelek helen Eıffianya Federal, 
Beriina Roj ava, Hollaild, Frense, N orweç, 
Yugoslay, Çekoslovakya, İtalya, Roman
ya, Yekıtiya Sovyetan ~ jı Emerikaye pır 
nuner dı kongre cih gırtın. 

Cara peşin komita amadekırıne jı nu
ner u mevanan ra lı ser karen xwe deng 
kır. Paşe pirozname u mesajen jı kongre 
ra hatıbun, ewana yek-yek hatın xwendın. 
Komel, rexıstın u partiyen Kurdıstane, jı 
ber pekbatına yekıtiye kefxweşiyen xwe 
diyar kınn. Jı nav van rexıstınan da çend 
naven rexıstmen je nn hebun: 
Partiya Sosyalist a Kurdıstana Tırkiye 
(PSKT) Beşe Ewrupa, Yekıtiya Nıştima
ne Ku rdıstan, Parti ya Demokrata Peş
veruyen Kurd lı Suriye, Komele Renjde-

dam Kurdistan, Komele Şoreşgerani Zeh
metkeşi Kurdıstana İran, PKT(Y), The 
nationalistich Democratic National Front 
in Iraq, KOMKAR, KSSE-Prag, Norveç 
Kürdistan Demokratik İşçi Derneği , Ko
mela Yekitiya Jınen Kurdıstan lı Yekıtiya 
Sovyet. 

Dı roja <:tu wemin aa komita amadekınna 
Kongra Yekıtiye raporeke politik xwend. 
Lı ser rewşa cihane, Kurdıstan, Rohılata 
Navin u lı ser tevgera hezen azadixwaz u 
aşitixwaz lı hem u per çe yen cihan e, dı ra
pore da pır tış~en heja cih gırtın. Jı ber 
van hemu dıjwari, çetnaye u tengasiyan 
berpırsiyariya xwendekaren Kurdıstan bı 
tehreki balkışandi hat diyar kınn. 

Paşi xwendına rapora politik nuneren 
kongre yek-yek baweriyen xwe lı ser pe ş
ketına hemu hezen peşverulı cihane peş
keş kırın. Wan bı jehati u bı dılfırehirex
ne, kritiken xwe peşta kışandın u lı ser 
pırsen n~elal dan u standın. 

Dı roja se wemin da kare n lı ser Re baz 
u DestUra nu bı fırehi lı gel u lı dıj ha tın . 
rexne (kritik) kırın. Disa dı we roje jı bo 
pe ştevani u alikariye ş eş bıryar lı ser rew
şa ci hane herçar beşen Kurdıstane u lı ser 

doza gele Felestin hat' gırtın. Xwendeka
ren Kurdıstane bı yekdengi pirozbari u sı
laven germin jı hezen azadixwaz, tekaşer 
u aşitixwaz ra re kırın, hemu hezen kev
neperest, şerxwaz u paşveru hatın sosret 
(protesto) kırın. 

Dı dawiya Kongra Yekıtiye jı bo bm~
vabırına gışti penç kes hatın hılbıjartın u 
du kesan ji dewsgırti. 

Pekbatına Kongra Yekıtiye dı tevgera 
xwendekaren Kurdıstane da kareki pır 
serfıraze. Le eva yeka ne bese, jı bo fıreh
kırına ref u he zen xwe peviste hem u 
xwendekaren pe şveru h ın ji ze tır bıxebı
tın u yekıtike h ın xurttır pe kbinın. 

Dı ware ve yekıtiye da çend rexıstın u 
komen xwendekaran şunda vekışyan. 
Wan dest jı serhışki u teng nerinan berne
dan. Hemu xwendekaren Kurdıstan hewce 
bızanbın ku şu na tevgera xwendekaran ne 
şuneke karen politike. Dı !exıstınen de
mokratik da serhışki u sekteriya politik 
bı rasti kareki pır xelet u şaşe. Bo ve yeke 
tevgera xwendekaren Kurdıstan lı hembe
ri van baweriyen teng u serhışk peviste ra
weste. Jı bo we yeke ku iro ev tevger hın 
ji zetır hewcedariya yekıtiye ye. 
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