
Şanlı Ekim Devrimi , 70. yılın ı ta
mamladı. Ekim Devrimi ile insanlık 
tarihinde yeni bir dönem, sosyalizm 
ve ulusal kurtuluş dönemi açıld ı. Sö
mürge ve bağımlı halklar, Ekim Dev
rimi 'nin zaferiyle bağımsızlıklarına 
kavuşurken, uluslararası planda 
önemli değişmeler oldu. 

Lenin , devrimin şafağında sömür
ge baskısını ve sömürüsünü söküp 
atacak büyük devrimci dalganın ka
çınılmaz gelişini önceden haber 
vermişti . 

Ekim Devrimi Rusya'da büyük de
ğişikliklere yol açtı. Işçiler ve köylü
ler , burjuvazinin ve büyük toprak 
sahiplerinin iktidarına el koydular. 
Üretim araçlarını toplumsallaştırdı
lar. Toprak ve tarım reformunu ger
çekleştirdiler. Ve böylelikle işçi sınıfı , 
1871 'de Paris 'te , 1905'te Rusya 'da 
kaçırdığı tarihi fırsatı 1917 Ekimi 'nde 
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yeniden Rusya 'da ele geçird i. Rus
ya işçi , köylü, asker Sovyetleri , in
sanlık tarihinde o güne kadar eşine 
rastlanmayan bir dönem başlattılar : 
SOSYALiZM. 

Sovyet halkları haklı bir gururla 
her yıl bu şanlı günü kutluyor. Ezi
len halklar, kapitalist ülkeler işçi sı
nıfı da onunla birlikte bu sevinci 
paylaşıyor. Onlar, bu günün kendi
leri için ne derece önemli olduğunun 
bilincindeler. 

Insanlık binlerce yıldır süren " in
sanın insana kulluğu " na ilk kez 
1917'de Rusya'da son verdi . Daha 
sonraki yıllarda başka ülkelerdeki iş
çi ve emekçi halklar , Rusya işçi ve 
emekçilerinin açtığı yolda şanlı bir 
şekilde yürüdüler; kendi ülkelerinde 
ikt i darı ele geçirerek sosyalizmi in
şa ettiler. Ve sosyalizm tek bir ülke
nin sınırlarını aşıp uluslararası bi r 

sistem oldu. Artık çağdaş tarih in yö
nünü emperyalizm değil , sosyalizm 
belirliyor. 

Emperyalist güçlerle onların Rus
ya'daki işbirlikçileri , Ekim Devrimi '
ni de Paris Komünü gibi hemen 
yıkılabilecek bir iktidar sandılar. iç 
savaşla veya emperyalist müdaha
lelerle onu yeniden ele geçirmek için 
saldırıya geçtiler. Ve Sovyet halkla
rı 1923 yılına kadar süren kanlı bir 
iç savaş yaşadılar . Bolşevik Partisi , 
Lenin'in öncülüğünde bir taraftan 
sosyalizmi kurmaya çalışırken, bir 
taraftan da içteki gerici güçlerle on
ların dış destekçileri emperyalist 
güçleri altetmesini bildi . 

Sovyet halkları ve onların devrim
ci iktidarı sosyalizmin inşasıyla uğ
raşırken , 2. Dünya Savaşı patlak 
verd i. Bu kez de en saldırgan güç-

(Devaml 6. sayfada) 
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WDR'de Kürt Sorunu Tartışıldı 
Batı Alman Üçüncü Televizyonu 

WDR'in her pazar akşamı saat 
21-21 45 arasında yer verdiği 
"Auslandsstudio' ' (yabancılar 
stüdyosu) 8 kasım günkü programı
nı Kürtlere ayırmıştı. 

Reinhard Münchenhagen tarafın
dan yönetilen ve naklen verilen 
programa tartışmacı olarak Münster 
Üniversitesi'nden Prof. Dietrich 
Thranhardt ile KOMKAR Merkez 
Yürütme Kurulu Üyesi A . Saydam 
katıldılar. 

Program süresince WDR'den ya
pımcıların birkaç ay önce Kürdis
tan'a gidip çektikleri filmlerden 
parçalar gösterildi. Bunun yanı sıra, 
Köln'deki bir Kürt düğünü ile Köln 
Kürdistan İşçi Derneği'nde Kürdis
tan ve F. Almanya'daki Kürtlerin du
rumunu konu edinen bir tartışma
dan görüntüler de sunuldu. 

Programda şu konular tartışıldı: 
1- F. Almanya 'da yaşayan Kürtle

rin durumu, 
2- Türkiye'de yaşayan Kürtlerin 

durumu. 
Birinci konu tartışıldığı zaman 

Saydam, KOMKAR'ın çalışmaları ve 

amaçları hakkında bilgi verdi. Prof. 
Tranhard ise F. Almanya'daki Kür
distanlı demokratik örgütlerin çalış
malarına basın-yayın organlarının 

yeterice yer vermediğini söyledi. Bu
na karşılık Kürdistan 'da çoluk
çocuğun öldürülmesi sözkonusu 
olunca basının , bunu bilinçi bir şe
kilde ön plana çıkartıp Küt sorunu
nun ve buradaki Kürdistanlı örgütle
rin istemlerinin yanlış yansıtılması 
konusunda kamuoyu yaratmaya ça
lıştığını belirtti. Diğer yandan Türk 
hükümetinin baskısı sonucu federal 
hükümetin buradaki Kürt örgütleri
nin taleplerini görmezlikten geldiği
ni belirten prof. Thranhartd , böyle
likle Türklerin ülkede yaptıklarını fe
deral hükümetin burada yaptığını 
söyledi . 

Türkiye'deki Kürtlerin durumunun 
tartışıldığı ikinci bölümde ise, köylü
lerle yapılan söyleşiierin yanı sıra, 
çoluk-çocukların katiedildiği köyler
de çekilmiş filmlerden parçalar gös
terildi. Olaylarla ilgili olarak 
görüşlerini açıklayan köylülerden bi
ri şöyle dedi: 

" Sa/dm/ar olup bittikten sonra as-

KÜRTÇE DİL KURSU * R. Hemo 
KOMKAR'ın yurt dışında yaşamak 

zorunda bırakılan Kürdistanlı işçilerin 
yabandaki sosyal ve politik sorunları
nın yanı sıra, aynı zamanda onların , 
kendi benliklerine , kültürlerine yaban
cılaşmaması için yürüttüğü çalışmala
rın önemi hergeçen gün daha geniş 
bir kesim tarafından görülmekterir. 
Bu çalışmaların artık zorunlu ve fay
dalı olduğu düşüncesi, Ekim ayının ilk 
haftasında KOMKAR tarafından dü
zenlenen bir haftalık Kürtce kursunda 
ettiğim gözlem ve izienimlerden kay
naklanmaktadır. 

Kursa gerek birinci, gerekse ikinci 
kuşaktan olan insanlarımızın yüzlerce 
kilometrelik yolu katedip katılmaları, 
bir hafta boyunca büyük bir ilgiyle yo
rulmadan verilen kursu izlemeleri, 
Kürt dili ile ilgili tartışmalara katılma
ları ; bu konuya duyulan ilginin ve ve
rilen önemin bir göstergesidir. 
KOMKAR'ın yıllardan beridir bu tür 

kursları planlayıp organize etmesi, 
Kürt diline ilgi duyan her insana kurs
larını açık tutması ise , ayrıca övgüye 
değer bir örgütsel çalışmanın örneği
dir. Neden? Çünkü her Kürt yurtseve
ri, ilericisi , sosyalisti , örgütlüsü ve 
örgütsüzü, Kürtlerin dili hakkında ko
nuştuğu zaman; genellikle dilimizin ne 
kadar horlandığını, sömürgeciler tara
fından ne kadar tahribata uğratıldığı
nı, tüm zorluklara rağmen dilini 
konuşmakta direnenlerin ne tür ceza
lara çarptırıldığını söylemektedirler. 
Bunun yanı sıra, bazıları ise sürekli 

olarak; Kürtçe daha merkezi bir yapı
ya ulaşmamış, genel dilbilgisi kuralları 
halen Kürtçede bulunmamış, bunun 
için Kürtçe öğrenmenin zor olduğu ve 
hatta altından çıkılamıyacağı (tembel
likten olmalı) gibi sözler sarfederler. 
Yani kısaca söylemiş olursak, söyle
nenler dilimiz üzerinde bulunan bas
kıdan yakınmayı geçmemektedir. Bu 
yakınmalara ve eksiklere katılıyoruz 
elbet. Ama ondan bir olumlu adım da 
ileri atmalıyız. Yani yakınmalarrmızın 
yanı sıra, yakındığımız konuya bizzat 
pratikte de eğilmeliyiz. Elimizde ki 
"eksik", "yanlış" kaynaklardan fay
dalanmalı ve bu konu hakkında yazıl
mış yeni kaynakları aramalıyız . Bulup 
yanlız okumamalıyız, aynı zamanda 
incelemeliyiz. Bazılarının söylediği: 
"ülkemiz sömürgedir, sömürge ülke
ler ancak bağımsızlığa ulaştıktan son
ra kendi dilleriyle uğraşmalıdırlar. 
Bundan önce böyle şeylerle uğraş
mak ise, ulusal kurtuluş mücade
lesinden kaçmaktır , pasifistliktir vs." 
gibi şeyler yanlıştır. Elimizde bulunan 
Kürtçe gramerierin yazarları da onlar 
gibi düşünmüş olsalardı, Kürt dili hak
kında şu anda elimizde hiçbir şey bu
lunmazdı. Şu anda gazete ve 
dergilerde Kürtçe yazı yazanımız da 
olmazdı. Biz de yavaş yavaş Kürtçe 
yazmasını değil, konuşmasını bile 
unuturduk. Hem bugün Kürtçe gra
merler yazmak, tartışmak yarın kurtu
lacak Kürdistan'ın , zararına değil, 

(Devamt 15. Sayfada) 
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kerler köye geliyor. Devlet olaylara 
göz yumuyor. Biz de onlar da Kürt
çe konuşuyoruz . Devlet açtkça her 
ikisi de Kürttür, birbirlerini öldürsün
ler diyor. '' 

Diğer bir köylü ise (ki "köy koru
cusu" olduğunu söyledi) şöyle 
konuştu: 

" Ben korucuyum. Beni niçin vur
muyorlar. Gidip çoluk-çocuğu öldü
rüyor/ar. " 

Saydam ise, bu bölümde TC'nin 
Kürt halkı üzerindeki asimilasyonu
na, sürgünlere, GAP Projesi'ne, 
" Bölge Valiliği"ne değindi. Türk hü
kümetinin Kürdistan 'a ve Kürt hal
kına yönelik planları hakkında bilgi 
verdi. Sürgünlerle Kürt halkını ata-

(Devamt 15. Sayfada) 

RADYO KURSU 
F. Alıııanya"da ya~ayaıı ı;qitli ulus 

lardan yabancıların sınırlı da olsa belirli 
hakları vardır. Bunlar kendi kültürleri 
ni geli~tirıııe. tarihlerini. dillerini \iğren 

me ve kendi ülkeleri hakkında bilgi 
sahibi olmak iı;in ulusal sınıflardan. ulu 
sal okullardan faydalanmaktalar. Öte 
yandan radyo ve televizyonda da belli 
sürelerde kendi ana dillerinde yayınlar 
yapmaktalar . Örneğin Türkler i<;in 
WDR"de günlük 40 dakikalık. ayrıca 
yerel radyolarda Türk<;e yay ın ya pılı
yor. Televizyonda ise ·" Türkiye Mek
tubu··. ''sizin vatanınız bizim 
vatanımız·· yayınlanıyor. Bu haklar
dan Türkler dı~ında Yunanlı lar. İtalyan 
lar vd. halklar da yararlanıyor. Bu tür 
haklara sahip olmak aslında doğaldır. 
Her ulus. ulusal azınlık kendi dilinde 
yayın yapabilmelidir . Hatta yabancıla
rın haklarının kısıtlı olduğunundan ya
kınıyoruz. Bunların geni~letilmesi i<;in 
çalı~malar yürütüyoruz. 

Bu çalı~malar i<;inde biz Kürtler de 
hangi haklarımızın olduğunu kendi ken
dimize sorduğunıuzda cevabımız 

"HİÇ" oluyor. Salt bununla cia kalın
mıyor: Ulusal varlığımız bile tanınmı 

yor. Bu yönele atılan adımlar. yapılan 
çalı~malar Türk yetkilileri ve F. Alman 
yetkilileri tarafından engellenmeye <;a
lı~ılıyor. KOMKAR"ııı diğer <;alı~mala 
rının yanı sıra. bu alandaki çalı~maları 
da saygıya değerdir. Onun anadilimiz
ele yayınlar çıkarması. dilimizi öğren
mek. geli~tirmck iı;in yaptığı dil 
kursları biliniyor. 

Bu <;alı~malara yeni bir tane eklendi. 
Ekim ayının son haftasında iki günlük 
bir radyo kursu düzenlendi. Kursa 20 
dolayında ki~i katıldı. Kursta haber 
kaynaklarını bulma. toplama. yorumla
yıp sunma gibi teknik konular verilir
ken . yerel ve merkezi radyolarda 
Kürt<,"C yayın yapabilmek için hangi ~,·a 

lışmaların yapılması da anlatıldı. 
R. Hemo 
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Yabancılara Yerel Seçim Hakkı Tanınmalıdır 
E. Almaya 'da ya~ıyan 4.4 milyon ya

bancı. seçme ve seçilme hakkından yok
sunlar. Hem de. yirmi yılı a~kın bir 
süreden beri bu ülkenin ekonomisine sı
nırsız katkılarına. her F. Alman vatan
da~ı gibi vergi odemclcnnc rağmen. Bir 
çok hukuksal ve sosyal haklardan yarar
lanamamanın yanı sıra. seçme ve seçil
me hakkının olmaması. yabancıların bu 
topluımı uyum sağlayamamasında bir 
etken oluyor. 

lardan yoksun bırakılmasını resmen sa
vunuyor. 

Yerel seçim hakkı üzerine tartışma
lar kamuoyunda yoğunluk kazandıkça 
CDU ve gerici çevreler. yeni ""gerek
çeler"" göstermeye çalışıyorlar. Ornc
ğin bu hakkın verilmesi yerine, yaban
cıların Alman vatanda~lığına geçmesi 
öneriliyor. Bilindiği gibi yabancıların 
büyük bir kesimi için çifte vatandaşlık 
hakkı yok ve sadeec F. Alman vatandaş
lığına geçmek için de geldikleri ülkenin 
vatandaşlığından çıkmak istemiyorlar. 
Kaldık i F. Alman vatandaşlığına geçmek 
dil sorunu. konut yokluğu ve benzeri 
nedenlerden dolayı oldukça da güç. 
CDU. Hamburg 'da görüldüğü gibi ye
rel sccim hakkını engelleme yönünde 
~imdiden girişimlerde bulunuyor. Bu 
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hakkın verilmesi halinde Anayasa Mah
kemesine başvurulacağı tehditini savu
ruyor. Bu tavır açıkça neo-Nazi örgüt
leri yabancı düşmanı politikalarında teş
vik ediyor. 

Batı Avrupa'nın bir çok ülkesinde ör
neğin Danimarka. Hollanda. İsveç v. b. 
yabancılara yerel seçim hakkı tanındı. 
Avrupa Parlamentosu bu hakkın veril
ınesi yönünde karar aldı. CDU yöne
timi bu gerçekleri gözardı ediyor. bu 
hakkın verilmesini anayasal bir sorun 
olarak gösteriyor. Oysa yabancıların ye
rel seçme ve seçilme hakkı politik bir 
sorundur ve başta politik partilerin ve 
hükümetin kararına bağlıdır. 

Tüm demokratik güçlere düşen gö
rev. bu hakkın alınması için daha aktif 
ve daha yığınsal çalışmak, ortak eylenı
ler örgütleyip yürütmektir. Bu. herşey
den önce göçmen i~çilerin ve demok
ratik kitle örgütlerinin çabasıyla gerçek
lqccektir. 

Bu ülkede va~ıyan yabancıların ve Al
ınanların kar-~ılıklı uyumu. onların top
luında \ÖZ sahibi olabilıııclcri ve kendi 
haklarını ~avunabilmclcri ik mümkün
dür. Bunun ilk allınıını yerel seçim hak
kı olu~turuyor. Böylelikle yabancılar 
yerel alanlardaki organlarda (Stadtsrat. 
Bctirksrat. Gcnıcindcrat v.s.) temsil 
edilecek. yerel politik kararlarda rol oy
nayacaklardır. 

Alman ve yabancı d~mokratik örgüt
ler. ) ıliardır bu hakkın verilmesi için 
uğra~ıyor. Bunun sonucu son aylarda 
yabancılara yerel seçim hakkı verilmc
si politik partilerin gündeminde yer al
dı: basında ve demokratik çevrelerde 
tartı~ıııalar yoğunla~tı. 

Startbahn-West ve Gösteri-Yürüyüş Yasası 

Özellikle SPD'nin hükümet olduğu 
eyalctlcrdc bu konu daha da g:ünccllq
ti. Bremen SPD cyalct hükümeti. 1991 
yılında yapılacak eyalct seçimlerinde 
yerel seçim hakkının yabancılara veril
ınesini kararla~tırdı. Hamburg: SPD/ 
FDP koalisyon hükümeti de bu konuda 
anla~maya vardı. Kuzcy-Rcn-Vestfalya. 
Schlcswig-Holstcin ve Saarland SPD 
yönetimleri. bu hakkın verilmesini ka
rarla~tırdılar. Genelde SDP yönetimi. 
yerel seçim hakkını kabul ediyor ve uy
gulanmasını istiyor. 

Y c~ iller ise. ba~ından beri yabancılara 
yerel seçim hakkının tanınması için mü
cadele etti. Bu konuda eya! et parlamen
toianna önergeler verdi, yabancı ve 
Alman demokratik örgütlerinin bu is
tcmlcrini destekledi. 

Yerel seçim hakkını savunan kesim
lerden biri de scndikalardır. DGB. lG
Metal!. GEW ve diğer sendikaların yö
netimleri bu hakkın tanınması için kam
panyalar yürüttüler. yürütüyorlar ve Fe
deral Hükümet"ten resmen yabancılara 
yerel seçim hakkının tanınması istemin
de bulunuyorlar. 

Kohl hükümeti ve CDU eyaJet yöne
timleri. yerel seçim hakkını kesinkes 
rcddcdiyor. Bu hakkın tanınmasının a
nayasaya aykırı olduğunu ileri sürüyor. 
CDU/CSU içişleri sözcüsü Gcrster par
tisinin bu tavrını açıkça şöyle ifade cdi
vor: .. Yerel seçim hakkının tanınması. 
bazı Kürt ve Türk gruplarında görüldü
ğü gibi. aşırı yabancıların(') serbest bı
rakılması anlamına gelir. .. Böylelikle o. 
yabancıların yerel seçim ve diğer hak-

Startbahn West, yedi yıldır gün
demde. Yedi yıldır direnen, mücade
le eden, yapımı ve kulanımını en
gellemeye çalışan bölge halkı, 2.11. 
87 tarihinin akşamı ne ile karşılaş
tıklarını anlamadan derin bir sesiz
liğe, düşüneeye daldılar. 

O akşam Startbahn West çevre
sinde yapılan bir yürüyüşte silahlar 
patlamış, iki polis memuru yaşamı
nı yitirmiş, birçokları da yaralanmış 
ve yürüyüş yasasının değiştirilmesi 
yerıiden gündeme getirilmişti. 

Ve zaten son bir kaç yıldır hep 
böyle oluyor. "Olay" çıkan yürüyüş
lerden sonra gösteri ve yürüyüş ya
sasının değiştirilmesi gerektiği CDU 
tarafından ortaya atılıyor. 

"Olay" çıkan gösteriler ve sorum
luları na baktığımızda, bir kaç lüm
penin (kaotun) yanısıra, kendi plan
larını hayata geçirmek, demokratik 
hakları budamak isteyenleri gö
rüyoruz. 

Işte bir kaç örnek: 
•Temmuz 1978'de Celle hapis

hanesinin duvarına yerleştirilen bir 
bomba patlıyor ve sorumluk her za
manki gibi "teröristlere" ve sol 
güçlere yükleniyor. Ancak yıllar son
ra bombanın istihbarat elemanların
ca yerleştirildiği ortaya çıkıyor. 
F.Aiman istihbarat örgütü Berger ve 
Loudil adlı ajanlarını "terörist" !erin 
arasına sızdırmak için Celle hapis
hanesine yerleştiriyor. 

• 6 Mayıs 1980' de Bremen Stad
yum u nda düzenlenen bir askeri 
gösteri sırasında, trübünlerde olay
lar çıkarılıyor ve sorumlu olarak JU
SO (Genç sosyalistler) ve KBW (Batı 
Almanya Komünistler Birliği) göste
riliyor. Sonra yapılan araştırmalar, 
olayların bizzat istihbarat güçlerin-

ce çıkarıldığını ortaya seriyor. 
• 23 Haziran 1983'te Amerikan 

Başkan Yardımcısı Bush'un Kre
feld'e gelmesi nedeniyle 35 bin ki
şinin katıldığı bir protesto gösterisi 
yapılıyor ve olay çıkıyor. Olay yine 
demokrasi ve barış güçlerinin omuz
larına atılmaya çalışılıyor. Ne ki, bir 
kaç aylık araştırmadan sonra, bu 
olayların bizzat istihbarat ajanların
ca çıkarıldığı saptanıyor ve Peter 
Tröber adlı ajan "tutuklanıp" 900.
DM para cezasıyla salıveriliyor. 

Ve ne ilginç ki, tüm bu "olayların" 
suçlusu ilerici güçler gösteriliyar ve 
büyük gürültüler koparılıyor. Gerçek 
açığa çıktığında ise sesizlikle geçiş
tiriliyor; zira planlıyan ve uyguluyan 
aynı güçler. 

Startbahn yürüyüşünde çıkan 
olaydan sonra, iki polis memurunu 
öldürmek zanıyla 33 yaşındaki An
dreas Eichler tutuklandı ve evinde 
geçen yıl Hanau'da polisten çalınan 
silahın bulunduğu iddia edildi. ilk 
başta kurşunların bu silahtan çıktı
ğı ileri sürüldüyse de, şimdi büyük 
bir olasılıkla diye geçiştiriliyor. O za
man akla ikinci bir silahın mı kulla
nıldığı sorusu geliyor.Ayrıca Andre
as Eichler'in hemen olaydan sonra 
tutuklanması, silahın ele geçirilme
si de oldukça ilginç. 

Polis yetkililerine ve hükümet çev
relerine göre A.Eichler polis tarafın
dan uzun bir zamandır tanınan ve 
gözlenen biri. Peki o halde polis ne
den daha önce müdahale etmedi? 
Aynı esrar, polisin kayda geçtiği 
video-film için de geçerli. Flim yürü
yüşü gösteriyor, ancak olayın oldu
ğu, iki polisin vurulduğu 21-21.30 
arası kesiliyor. 

(Devamı 15. sayfada) 
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SADDAM KURDISTAN'! 
/anna kalacaktir. Ancak say1lan bize 
bildirilmelidir. 

Yukarda ad1 geçen birliklerin ko
mutan/an, "Yurtsever Savunma 
Birlikleri " çerçevesinde yürüttükle
ri çalişmalar hakkmda tüm Damş
man ve Bölük Komutanlanm detay
IIca bilgilendirmek zorundadirlar. Bu 
talimatnamenin gereklerinin müm
kün olduğu ölçüde yerine getirilme
sini ··fileriz. Son." 

ÖLÜM BÖLGESİ İLAN ETTİ 
Aşağıda, Irak Baas Partisi'nin 

Kürdistan'a yönelik olarak oluştur
duğu Büro tarafından , Kürdistan'da
ki ordu birliklerine gönderilen 
talimatnarneyi yayınlıyoruz . 

"1. Kolordu SF/1725'in 
21 .6.87'de, FL 1 SF/4089'a ilişkin 
22.6.87'den itibaren geçerli olan ta
ı i matnamesi : 

4-Tüm komutan/ik/ar, zaman za
man top, helikopter ve savaş uçak
lanyla bu ölüm bölgelerinde 
yaşayanlara karş1 saldmiarda bulun
mak zorundadirlar. Bu saldm/ar 
gündüz olduğu gibi gece de yürütül
melidir. 

Bu talimatnarnede kanlı Saddam 
diktatörlüğünün halkımıza karşı düş
manlığı tüm çıplaklığıyla gözler önü
ne seriliyor. Kürdistan köyleri ölüm 
bölgeleri olarak adlandırılıyor ve in
sanlar dahil tüm canlılar yokedil
mekle yüzyüze bulunuyorlar. 

1-Sabotör, vatan haini, İran yan
lllan ve benzerlerinin bulunduğu 
tüm köyler, güvenliği tehdit eden 
köyler olarak değerlendirilmelidir. 

5-Bu köylerde yakalananlarm ifa
deleri öncelikle güvenlik güçlerince 
almmall ve bilgiler almd1ktan sonra 
15-70 yaş arasmdakiler idam edil
melidir/er. 

2-Yukarda ad1 geçen köylerdeki 
tüm insanlar ve hayvanlar tümden 
yokedilmelidir. Bu köyler ölüm böl
geleri olarak adlandmlma/1 ve hiçbir
sakinca görülmeden ve kural 
tammadan ateş aç11malld1r. Bu tali
matname merkezimizin ikinci bir 
emrine kadar geçerlidir. 

3-Bu köylere giriŞ-ÇiklŞ, tanmsal 
ve sanayi girişimleri ve hayvan be
siciliği yasaklanmiŞtlr. Tüm yetkili 
kurum ve daireler bu talimatname
nin gereklerini uygulamakla yüküm
lüdürler. 

6-Tüm yetkili kurumlar, devlet ve 
parti örgütüne teslim olaniann ifade
lerini almalidir/ar. ifade alma işlemi 
en fazla üç gün içinde gerçekleşti
rilmelidir. Özel durumlarda bu süre 
1 O güne Çikan/abi/ir. Ancak ifade al
ma işleminin bu süreyi aşmas1 du
rumunda, o zaman bizden ifade 
alma süresinin uzatlimasi izini tele
fon veya telexle almmak zorundadir. 
" Yurtsever Savunma Birlikleri" ta
rafmdan ele geçirilen tüm ganimet
ler, orta ve ağ1r silahlarla, takviye 
silahlan d1şmdakiler, kendilerine ka
lacaktir. Hafif silahlar birlik mensup-

Bu talimatnamenin yayınlandıgı 

günlerde zorba Baas yönetimi Kür
distan'a karşı Nisan ayından itibaren 
kimyasal silah kullanmaya başla

mıştı bile . Nisan , Mayıs, Ağustos ve 
Eylül aylarında Irak ve iran Kürdis
tanı'na karşı kullanılan, -dünyaca 
kullanılması yasaklanan- , zehirli 
gazlar sonucu yüzlerce-binlerce 
Kürt, yaşlı-genç, kadın-erkek ayrımı 
gözetilmeden yokedildi. Binlereesi 
onbinlercesi yaralandı. 

Bu kimyasal silahlarla yaralanan
lar ibreti-alem için Avusturya, F.AI

(Devaml 15. sayfada) 

İnsan Hakları Derneği'nin 
o 

Açtığı Imza Kampanyasını 
Destekleyelim 

insan Hakları Derneği'
nin 19 Eylül 1987'de baş
lattığı "Genel Af ve Qlüm 
Cezaları Kaldırılsın !mza 
Kampanyası" yurt içinde 
ve dışında geniş bir des
tek bularak devam ediyor. 
Tüm baskı, tehdit ve en
gellemelere rağmen , baş
ta tutuklu ve hükümlü 
yakınları olmak üzere, de
mokrasi güçleri yurdun 
dörtbir yanında imza top
lamaya, toplantılar yap
maya, paneller düzenle
meye devam ediyorlar. 

Kampanya süresince 
toplanacak olan imzalar, 
"insan Hakları Günü" 
olan 1 O Aralık tarihinde 
Meclis'e verilecek. 

Batı Avrupa ' nın çeşitli 
ülkeleriyle, Avusturalya'
daki Kürdistanlı Demokra
tik örgütler (KOMKAR
F.Aimanya, KOMKAR
Fransa, KOMKAR-isveç , 

KOM KAR -Danimarka , 
KOMKAR-isviçre, Norveç 
Kürdistan Demokratik işçi 
Derneği , Avusturalya De
mokratik Kürt Derneği , 

Hollanda Kürt Yurtsever
leri Birliği) kampanyanın 
başlamasıyla birlikte aktif 
olarak destekleme kararı 
aldılar. Almanca, Kürtçe , 
Türkçe olarak imza kartla
rı çıkartıp imza toplamaya 
başladılar . Bunun yanı sı
ra, aynı örgütler, insan 
Hakları Derneği'ne bir da
yanışma mesajı da gön
derdiler. (Mesajı yanda 
bulacaksınız . ) 

Diğer yandan kampan
ya doğrultusunda KÖLN'
de çok sayıda Alman, 
Türkiye ve Kürdistanlı ör
gütler biraraya gelip bir in
siyatif oluşturdular . 
Almanca-Türkçe bir bildi
ri yayıniayan insiyatif, 
6.12.1987 tarihinde Köln 

Fachhochschule 'de Nev
zat Helvacı'nın da katıla-

cağı bir toplantı düzenli
yor. 

iNSAN HAKLARI DERNEGi 
YÖNETiM KURULU'NA 

Değerli Arkadaşlar, 

Biz aşağıda imzaları bulunan Avrupa ve Av•Jstral
ya 'daki Kürdistan'lı göçmen işçilerin demokratik ör
gütleri olarak, 19 Eylül tarihinde başlattığınız "Genel 
Af Ç1kanlsm-Öiüm Ceza/anna Hay1r!'' kampanyanızı 
desteki iyoruz. 

·Politik. tutukluların özgürlüklerine kavuşmaları ve 
onlarla dayanışma anlamında 1980'den buyana sü
rekli bir eylem içinde olan örgütlerimiz, bu kampan
yada üzerlerine düşen görevleri başarıyla yerine 
getireceklerdir. Buna yönelik olarak bir kart posta
lama eylemi başlatmış bulunuyoruz. 

Yurtdışından böylesi katkıların, Türkiye ve Türki
ye Kürdistanı'nda insan hakları ve demokrasi yolun
da mücadele veren çevreleri güçlendireceğine 
inanıyoruz . 

Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle, dostluk se
lamlarımızı iletiriz. 
• KOMKAR-Federal Almanya Kürdistan Dernekle
ri Federasyonu 
• KOMKAR-isveç 
• KOMKAR-Danimarka 
• KOMKAR-Fransa 
• KOMKAR-isviçre 
• Norveç-Kürdist~ Demokratik işçi Derneği 
• Avustralya Demokratik Kürt Derneği 
• Hollanda Kürt Yurtseverleri Birliği 
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BEHiCE BORAN 1910 · 1987 . 

Türkiye işçi Partisi Genel Başkan ı 
Behice Boran, 11 Ekim 1987 tarihin
de Brüksel 'de geçirdiği bir kalp krizi 
sonucu 77 yaşında yaşama gözlerini 
yumdu . 15 Ekim günü Brüksel 'de dü
zenlenen bir uğurlama töreninden 
sonra Boran ' ın cenazesi Türkiye 'ye 
gönderildi . 

Boran ' ın ölümü , Türkiye işçi sınıfı , 
barış ve demokrasi güçleri için büyük 
bir kayıp oldu . O, yaşamını demokra
si ve sosyalizm mücadelesine adadı , 
onurlu ve saygıya değer bir mücade
le yürüttü. 

TiP Genel Başkanı Behice Boran , 
1 Mayıs 191 O'da Bursa'da doğdu . Or
ta öğrenimini Arnavutköy Amerikan 
Kız Koleji 'nde tamamlc;ıdı. Yüksek öğ
renimini ise Michigan Universitesi 'nde 
sürdürdü ve aynı üniversitede sosyo
loji doktorası yaptı. Türkiye 'ye dön
dükten sonra kısa bir süre öğretmen l ik 
yapan Boran, daha sonra Ankara U ni
versitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi Sosyoloji Kürsüsü 'nde doçent 
oldu . Bu arada " Yurt ve Dünya " , 
"Adımlar" dergilerinin yazar ve yö
neticiliğinde de bulundu. Yürüttüğü bu 
çalışmalardan dolayı 1948 yılında üni-
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Behice Boran'ı Yitirdik: 

77 YILLIK DEGERLi BiR MiRAS 
versiteden uzaklaştırıldı. 

Boran 1950 yılında Türkiye Barışse
verler Derneği ' nin kurucuları arasın
da yer aldı ve genel başkan ı oldu. 
Demokrat Parti hükümetinin Kore sa
vaşında ABD'nin yanında saf tutup , 
Kore 'ye asker göndermesine karşı çı
kan Boran ve arkadaşları , olayı pro
testo eden bildiri çıkartıp dağıttılar. 
Bundan dolayı Boran ve arkadaşları 
15 ay hapis , 5 ay sürgüne mahkum 
edildiler. 

1960 sonrası görece demokratik or
tamın sağladığı imkanlarla kurulan 
TiP 'nde aktif bir şekilde yer alan Bo
ran, 1969'da yapılan 4. Büyük Kong
re'de Genel Başkanlığa seç ildi . 
Behice Boran bu görevini yaşama 
gözlerini yumduğu güne kadar (17 yıl) 

' süreyle yürüttü. 
12 Mart askeri darbesinden Boran 

da payına düşeni aldı: 15 yıl hapis. 
1974 yılında çıkarılan af ile birlikte, Bo
ran yeniden mücadele içinde yerini al
dı ve arkadaşlarıyla birlikte TIP 'ni 
yeniden örgütledi. 12 Eyl.ül askeri fa
şist darbesiyle birlikte , diğer parti ve 
demokratik örgütler gibi TiP de yasak
landı. Genel Başkan Behice Boran 
yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Da
ha sonra "Vatandaşlıktan çıkarılan " 
Boran , sürgünde, vatanından uzakta 
gözlerini hayata yumdu . 

Boran ' ın ölümü ülke içinde ve dışın
da büyük üzüntü yarattı. Brüksel'de 
düzenlenen uğurlama töreni
ne, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'
ndan çok sayıda parti ve örgüt temsil
cisi , tanınmış yazar, sanatçı , bilim 
adamı katıldılar. Boran 'a olan saygı
larını O'nun cenazesine katılarak gös
terdiler. KOMKAR Merkez Yürütme 

Kurulu TiP'ne bir başsağlığı mesajı ile
ti rken, çok sayıda KOMKAR taraftarı 
da anma toplantısında hazır bu
lundular. 

Boran ' ın naaşı Türkiye'ye gönderil
dikten sonra bir dönem görev yaptığı 
meclisin önünde de bir tören yapıldı. 
Daha sonra19 Ekim 1987 günü istan
bul 'da onbinlerce kişinin katıldığı bir 
cenaze töreni yapıldı, Zincirlikuyu Me
zarlığı ' nda toprağa verildi . 
Cen~.ze töreni Boran'ın kişiliğinde 

Evren-Ozal rejimini , onun insanlık dı
şı baskı ve politikasını protesto eden 
bir gösteriye dönüştü . Kitleler faşizme 
olan kinlerini birkez daha dile getirdi
ler. 

Boran son defa uğurlanırken , ardın
dan 77 yıllık onurlu bir yaşam, Türki
ye işçi sınıfı tarihine değerli bir miras 
bırakıyordu . 

TÜRKiYE iŞÇi PARTiSi 
MERKEZ KOMiTESiNE 

Değerli arkadaşlar, 
Partinizin ve Türkiye işçi sını

fının mücadeleci önderlerinden 
Sayın Behice BORAN ' ın aramız
dan ayrılışından dolayı KOM
KAR olarak , başta Merkez 
Komiteniz olmak üzere tüm Tür
kiye işçi Partililere , Türkiye ve 
Kürdistan barış , demokrasi , öz
gürlük ve sosyalizm güçlerine 
baş sağlığı dileklerimizi iletir, 
acınızı paylaştığımızı bilmenizi 
isteriz . 

KO M KAR 
Merkez Yürütme Kurulu 

A. Erol Bir Provakasyon Sonucu Hayatını Yitirdi 
Dev- Yol tarafta rı olan Aydın Erol 

(Yavuz). 24 Ekim 1987 gecesi yaratı 

lan bir provakasyon sonucu hayatını 

kaybetti . 
Yavuz. uzun y ıll a r a nti - fa ~ist müca

delede yerini alını ş, 12 Eylül sonras ı po
li s ta ra fından gözaltına a lınmı ~. i ~ kencc 
çarkında n geç irilmi ş. ülkede ka lma ko
şulları ortadan ka lktı ğ ı iç in yurt dı ş ına 

ç ıkmak zorunda kalmı ş binlerce . il e ri 
ci, yu rtsever. dev riın ci insanlardan bi 
riyd i. O. ay nı zamanda bir ba let sanat
ç ı s ı y dı. 

Yav uz, so l hareket içinde öteden be
ri egemen k ılınmak istenen yanlı ş ve sa
ka t bir z ih niye t in son uc u ç ı ka n 

ta rt ışmada yaşamın ı yitird i. Yavuz' un 
ölümü , tek il bir olay olmayıp , hoşgörü 

ve karş ılı kl ı anlayışın yerine ş i ddeti ge
çiren, onu her kapıyı açacak bir anah
tar olarak görüp savunan bir anlayışın 
sonucudur. 

Gerici - fa ~ ist güçler bu tür o lay l a rı ge
rekçe göstererek, devrimci güçleri kit
lelerin gözünde karalanıaya çalı ştıl a r ve 
bugün de ça lı şma ktadırlar. Hiçbir dev
rimci hareket, bu tür o lay l a rı ha klı gös
t e re nıez. savunamaz. Bu tür anlay ı ş ın 

devrimci hareket içinde savunulacak bir 
yanı olamaz. Ve bu a nlay ı ş , kimseye 
ya rar sağ lamaz. aksine uzun so luk is
teyen de vriınc i mücadele iç in de za
ra rlı d ır. 

Yavuz' un ölümü üze rine Hamburg'
da biraraya ge len Devriınc i Yol taraf
ta rl a rı . Hamburg Göçmenler Derneğ i . 
Türkei info rmation-Büro Hamburg, 
Kulturladen. Hamburg Halkev i. Kür
distan İ şç i Derneği (KOM KAR), Kü r
d ista n De mok rat ik İ şçi Derneği 
(KK DK) ortak bir bildiri yay ı n l adılar. 
Bi ldiride şu görüşlere yer veriliyor : 

" Bizler sol hareketler içinde !iiddet ve 
terör kullanmayi meşru gören ve gös-

tcrmek isteyen her tiirlü anlayışi !$iddet/c 
kmıyoruz. Bu anlayışi meşru göstermek 
isteyen her çabayla mücadele etmeyi bir 
zorunluluk olarak görüyoruz . Sol hare
ketlerin iç ilişkilerine terörü doğa l ve 
kullam/abilecek bir araç olarak gören ve 
bunu meşrulaştıran her girişim egemen 
g iiç /erin işine yarar. Bu ve bu tür olay
Iann Alman devletinin , devrimci hare
ketleri " terör '" örgütü olarak gösterme 
uğraş lanm kolay/aştTracağuıa , 1 rkçı ve 
yabanci düşman/ politika/anna hizmet 
edeceğinc inamyoruz. Biz ler. Türkiye 
ve Tü rkiye KürdistaniT solhareketler ve 
demokratik kitle örgütleri olarak. nere
lere hizmet ettiği belli olan provakas
yonlan ve buna neden olan davramşlan 
lanet/iyoruz. Ve bu konuda bir daha bii
rün sol hareketleri ve demokratik güç
leri sa ldnı ve sa ld in sonrasT 
provakasyon ortamTillll yaratılmamasi 
için gereken duyariT ITğT göstermeye ça
ğmyoruz · ·. 
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EKiM DEVRiMi'NiN 70~ YlLDÖNÜMÜ (Baştarafi /. smj{ıda) 

ler Sovyet ülkesine saldırdılar. "Bü
yük Anayurt Savunması"nda 

Sovyet halkları, 20 milyon eviadını 
yitirdi. Ama ülkesini, sosyalizmi ko
rudu. Korumakla kalmadı; Hitler fa
şizmini yerle bir etti. Kendisiyle 
birlikte çqk sayıda Doğu Avrupa ül
kesi halklarını da Hitler ordularının 
çizmelerinden kurtardı. Bu savaşta 
toplumun maddi, manevi, kültürel 
alandaki ürünleri tahrip edildi. Fab
rikalar, kollektif çiftlikler, yollar, yer
le bir edildi. 

Bir halklar hapishanesi olan Çar
lık Rusya' sı, Ekim Devrimi ile bir öz
gür halklar ülkesi haline geldi. Tüm 
sömürge ve bağımlı halklar özgür
lüklerine kavuşarak, kendi serbest 
rızalarıyla Sovyetler Birliği'ni oluştur
dular. 

Ekim Devrimi'nin açtığı yolda As
ya, Afrika ve Latin Amerika'nın çok 
sayıda ezilen halkları emperyalizme 
ve sömürgeciliğe karşı zincirleme 
kurtuluş savaşı başlattılar. Dünya 
sömürgecilik sistemi çöktü. Bu halk
lardan bazıları sosyalizme yö
neldiler. 

70. Yıl Kutlamaları 
insanlık tarihinde yeni bir çağ 

açan, Büyük Ekim Sosyalist Devri
mi'nin 7D. yıldönümü, Sovyetler Bir
liği'nde görkemli törenlerle kutlandı. 
Dünyanın dört bir yanından devlet, 
parti ve örgüt temsilcilerinin davetli 
oldukları tören ve toplantılara, Tür
kiye ve T. Kürdistanı Sol Birliği'ni 
temsilen dört kişilik bir delegasyon 
da katıldı. Delegasyonda TKSP Ge
nel Sekreteri Kemal Burkay, PPKK 
Genel Sekreteri Serhat Dicle, TSiP 
ve TKEP'ten de birer temsilci yer 
aldılar. 

Tüm dünyanın ilgiyle izlediği tö
renlerin ilki, Kremlin Kongre salonun 
da yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla 
2 Kasım'da yapıldı. 

SBKP MK Genel Sekreteri M. S. 
Gorbaçof, katılanların ilgiyle dinledi-

ği MK raporunu okudu. Gorbaçov 
konuşmasında Ekim Devrimi yılları
nın kısa bir tahlilini yaparak, " ... 20 
yüzyilda üst düzeyde yeni bir sosyal 
örgütlenmeye, sosyalizme doğru yol 
almadan, her hangi bir ilerleme 
olamaz" dedi. Bu temel yasanın bu
gün tümüyle geçerliliğini koruduğu
nu belirten M. Gorbaçof, Ekim Dev
rimi'nden bügüne kadar geçen sü
renin bir değerlendirmesini yaparak 
ulaşılan muazzam başarıların yanın
da pratikte ve yönetirnde düşülen 
hatalar ve eksikler üzerinde durdu. 

Daha sonra SBKP MK'nin Ocak 
1985 ve 27 Kongre ile başlatılan Ye
niden Yapılanma (prestroyka) süre
ci üzerinde durarak şöyle dedi: 
"Bügün ülkede yer alan değişiklik
ler, denilebilir ki, Ekim Devrimi'nden 
bu yana sosyalist demokrasinin ge
liştirilmesinde en büyük ad1m1 oluş
turuyor .. " 

iki gün süren bu toplantıda arala
rında Bulgaristan, Demokratik Al
manya, Çekoslovakya, Macaristan, 
Polanya, Romanya, Vietnam, Kam
boçya, Laos, Afganistan, Küba, Mo
zambik, Angola, Demokratik Kore, 
Moğolistan, Etopya, Yugoslavya, 
Demokratik Yemen, Finlandiya ve 
daha bir çok devlet başkanı ve yet
kilileri, Sovyet sendikaları, kadın ör
gütleri, Kızıl Ordu ve Komsomol 
yöneticileri, Sovyet yazarları ve bi
lim adamları söz alarak Ekim Devri
mi'nin 70. Yildönümü nedeniyle 
görüşlerini dile getirdiler. 

4 ve 5 Kasım günleri 120 ülkeden 
komünist ve işçi partilerini, ulusal 
kurtuluş hareketlerini, sosyalist ve 
sosyal demokrat partilerini tem
silen 170 delegasyonun yer aldığı bir 
toplantı düzenlendi. Sol Birlik dele
gasyonunun da katıldığı bu toplan
tının amacı partiler arasında görüş 
alışverişini sağlamaktı. Konuşmacı
lar dünya barışı ve silahsızlanma 
başta olmak üzere, bir dizi sorunu 
dile getirerek, Sovyetler Birliği'nde 

Denge KOMKAR 

başlatılan Glasnost ve Prestroyka 
sürecini desteklediklerini belirtiler. 

Toplantının uluslararası işçi hare
ketinin gelişmesi yönünde ileri bir 
adım olduğu vurgulanarak, toplan
tının böylesine geniş tutulmasından 
duyulan mutluluk dile getirildi. 

Dünya halklarının esin ve müca
dele kaynağı olan Ekim Devrimi'nin 
70. Yıldönümü Kızıl Meydan'da 7 Ka
sım günü yapılan ve binierin katıldı
ğı, milyonların da televizyon başında 
izlediği gösteriyle son buldu. 
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KOMJIN ŞEV A BİRANİNA LEYLA QASIM Ü JINEN ŞEHİD YEN KURDISTAN PEKANİ 

.LEYLA QASIM Ü ŞEHİDEN KURDISTAN 
NEMIRININ 

Şer şer e, mer e yan jın e 
Nişana bı dest, Leyla mm e 
Polaye dıl wek asın e 

Leyla ki ye? 
Leyla jın e. 
Leyla ının e 
Leyla ının e ... 

Komita Jınen Kurdıstan ya Elman
ya Federal ü Beriina Rojava
KOMJIN , bo biranina Leyla Qasım 
ü jınen şehid yen Kurdıstan dı 31 'e 
Çıriya Peşin 1987 an da lı bajare 
Dortmunde şevek çekır. Şev bı ser
tırazi pek hat. Dışeve da 500'i betır 
kes beşdar bün. 

Çawa ku em zanın Leyla Qasım , 
jı Kurdıstana lraqe keçeki Kurd e. 
Ewe bı teve gelek hevalen xwe hım 
lı zaningeha Bexdaye dıxwendın , 
hım ji jı bo welat ü gele xwe kar dı
kırın. Jı ber bir ü baweriyen wan en 
netewi dıle dıjmın kul gırt. Hukma 
kolanyalist ya lraqe, Leyla Qasım , 
destgırtiye we ü bı teve gelek heva
len we gırt. Lı wana zor-zecr Cı eş
kenceki gıran hate kırın. Wana 
hember ewqas teda ü zulm disa ji, 
lı ber dıjmın sere xwe berjer nekırın. 
Xaynetiye qebül nekırın ü bı fela ne
hatın xapandın . Hukma Baas dı 13 
meha Gulane sala 1974 an daLey
la ü gelek hevalen we darda kır . 

ira zulm ü zordari yen dewleten 
kolanyalist lı hemü perçen Kurdısta
ne da dajo. Jı sala 1979 an vırda leş
ker ü pasdaren Xumeyni erış dıbın 
ser Kurdıstana irane. Mal neman ku 
şehid nedan . Jı bo welat jınan ji we
zifen xwe yen gıring anin ci. Jı bav, 
bıra ü hevalan neqetiyan . Şer kırın , 
xwin rıjandın jı bo welat . Peşmerge 
Meryem, Bıhar ü gelek jınen Kurd 
şehid ketın wek xwişka Leyla. Lı ser 

Leyla delal ü pır çeleng 
Leyla ciwan ü şox ü şeng 
Xwe daye kuştın wek pıleng 
Şere lı nav Kurd daye deng 

Leyla ki ye? 
Leyla jın e 
Leyla mm e 
Leyla mm e ... 

van xwişkan çend rezen helbest e 
waha dıbejın: 
( .. .) 

Keç sıngen xwe yen dest nedayi 
Dıdıne ber hemle dıjmın, 
Qey beji gışk xwişka Leyla bün, 
Rabıbün ser piyan. 
Cılen al-gewez, şeren zer 
Kılit kıribün 
Bırinen bıra ü yare 
Zarok nedıgıriyan 

Dewleta kolanyalist a faşi , lı Kur
dıstana Tırkiye roj bı roj zulm, xezeb 
ü eşkence zede dıke . Tu perge nas
nake. Jı dewleta faşi ra tu fırq nine 

kal-pir , jın ü zara. Jı bere da heta i ro 
jınen Kurdan kul , derd, eş ü eşken
ca gıran dıkışin ın . Jı aliye leşker , po
les ü qomando yen dewleta faşi da 
hatın eşkence kırın, zerandın ü kuş
tın. Lı meydanan hatın rüt-tazi kırın. 
Le wana bav, bıra ü hevalan bı tene 
rı ehıştin . Dı zindanan da, qereqolan 
da, nexweşxwanan da lı hemü as
tengan da jı wan ra bün heval. Pış
temeri kırın ü büne doste roja teng . 

DESTPEKA ŞEVE 

Bo hurmeta şehidan beşdaren şe
ve , deqqeyek lı ser piyan dı hızü
re da sekınin . Pışte hurmete bı na
ve Komita Revabırına Gışti ya KOM
JIN, Xezal bı Kurdi ü Tırki axıftınek 
çekır. Xezal axıftına xwe betıri lı ser 
diroka Kurdıstane, perçekırma we, 
zulm ü zordariya lı ser gele Kurd , dı 
şere azadiye da rola jınen Kurd, dı 
roja tengasiye da pıştgıriya wan dur 
ü dırej sekıni , dı qurna 20 an da par
ketına wezifen jıne Kurd bı zelali ani 
ser zırnan ü usa got: 

"Hember ewqas d1jwari ü zordes
tiyan, }men Kurd1stan }1 dehsalan 
w1rda ye ku, d1 nav tevgera netewi 
da cihen xwe g1rtme. Destpeka sed
sa/a bistan da {1919) }men Kurdan 
/1 Stenbole b1 nave "Komela Nete
wi a Jmen Kurdistan " pekani n. 01 
gel ve }men me, bi bav, blra ü me
ren xwe ve tevayi d1 hemü serhi/da
nan da cihen xwe Qlrtme. iro ji ve 
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kara b1 qedr ü qimet d1dominm. 
Ber ve yeke tucar tevgera }men 

Kurdistan }1 tevgera nzgarixwaza ge
le Kurd dur neket .. Xas1ma p1şti sa
la 1970'an bir ü baweriya netewi ü 

şoreşgeri d1 nav }men me da roj b1 
roj xurt bü. 81 sedan jm d1 nav tev
gere da cih g/rtm. Hembere d1jmme 
kolonyalist ü plştg/ren van ya 
emperyalist şer kmn. Şehid ketm. J1 
wan yek ji şehiden nem" LEYLA 
QASIM bü. 

Leyla Qas1m, hin d1 c1waniya xwe 
da zulm ü zordestiya ll ser gele Kurd 
dit ü hemberi wi şerk/r. Dema ku d1 
zaninqeha Bexdaye xwendekar bü, 
ber bir ü baveriya netewi teda dit. 
Hukma kevneperest ü kolonyalist ya 
Bexdaye xwest ku, Leyla Oas1m ji 
bir ü baweriyen xwe vegerine. Ber 
ve yeke dek ü dolavan pekani. Le 
Leyla ü hevalen wi berxwe dan. Stü
yen xwe ber d1jmm xwar nekmn. 
Leyla roja 13 Gulan 1974'an da hat 
dardakmn. D1jmmen mjadperest, ba
wer d1k" ku, b1 dardakmna Leyla 
Qas1m ve peşi le tevgera netewi ya 
Kurdistan bib/re. Le be/e iro 11 Kur
distan an ji derweyi welat b1 heza
ran Leyla Oas1m nav tevgere da 
r;1hen xwe g/rtme. " 

Bı sedan jın dı şeve da agahdar 
bı.Jn ku, bo çı peşmerge Margret 
v.ek şeran şehid ket? Bo çı Xwişka 
Kurdıstan, Amma Sor, Beyan 
Omer Şerif Cı Dayika Esma lı ser 
axa welat cane xwe fıda kırın? Jı bo 
çı Leyla Qasım bı hevalen xwe 
va hatın darda kırın? Gelekan fehm 
kır ku dayika Kurd jı bere da bare gı
ran hıldaye. Çiya Cı baniyen xwe ve 
beled e, qedre welat O namusa xwe 
rınd dıgre. Bı mera ra mer, şera ra 
şer e. Jı aliye dewleten hov ve za
roken lı ber pesiren wan hatıne şer
jekırın, zaroke dı zıke wan da bı sere 
sıltan ( süngü ) va hatıne derxıstın. 
Ave çeman yen şin-zelal bı xwinen 
wan sor-gevez bOn. 

MESAJEN PIŞTGIRTiYE 

Jı şeva jınen şehidan ra pır parti, 
rexıstın, komel Cı hazanan sılavna
me şandıbCın. Dema ku sılavncı-

ma Sekretere Gışti ya Partiya Sos
yalist a Kurdıstana Tırkiye-PSKT hat 
xwendın, beşdaren şeve çepıken dı
rej lexıstın Cı tezehCıratek mezın ni
şan dan. Bı vi awayi dılxweşi Cı 
pıştgıriyen xwe bı Partiye ve dane 
xuyakırın. 

Sekretere Gışti Kemal Burkay dı 
sılavnama xwe da usa nıvisibCı: 

(. . .) 
i ro ji bm merasen sazümana kevn 

ü zordest }men Kurd ten zerandm. 
Ev ort ü edeten han 11 peşiya hemü 
c1mate da ji astengek e. 

J1 bona x1lasbüna }man him hem
ber ev ditmen feodali, h1m ji ked
xwariya sermiyandaran b1 zamsti ü 
tekoşineke xurt laz1m e. Azadiya jl
nan teve c1mate ye, c1mateki be zor 
ü zordesti, jiyaneke be kedxwari. 

Qetandma zmcira /1 ser gele me, 
awakmna jiyaneke aza d ü peştaçü
yi, daxwaz ü şere hemü jm ü meren 
Kurdistan e. Ev şera be beşdarbü
ne }man b1 çalaki sernakeve. 

/ro d1 jiyana CIVaki ü tekoşina me 
ya siyasi da rota }man zede büye, ev 
d1lşahiyek e. " 

PROGRAMA DEWLEMEND 
KOMJIN, programek dewlemend 

ya çandi Cı politik peŞkeşe mevanen 
şeve kır. Beşdaren şeve gelek bı ve 
programe dılgeşbOn. Bı Kurdi, Tırki 
Cı Elmani senaryoyek hatıbO amade
kırın. Dı gel senaryoye dias hatın ni
şandan; dı sedsala dawi da xezeben 
dewleten kolanyalist O diroka jınen 
Kurd dı nav gera netewi da eyan kı
rın. Gelek kıryaren nemırovti bı şık
le dias ve hatın nişandan. Falklor 
gowenden bı cure-cure ani qayde. 
Keç Cı xortan xwe awaz-awaz dı 
kesk, sor O zer da xemılandın Cı re-

Denge KOMKAR 

qısin. Şanoy9- Azadi (tiyatro)lı ser eş
kenca 12 llone ya hukma faşi 
leyistıkek xurt peşkeş kır. 

Dı şeve da Nuro bı zımane Tırki 
Cı Kurdi stranen geleri Cı şoreşgeri, 
Baran bı Dımıli Cı Kurmanci stranen 
şoreşgeri, diroki peşkeş kırın. Haza
ne bı nav Cı deng Şıvan, we şeve dı 
demeke kurt da kılamek nCı lı ser 
Leyla Oasım çekır Cı peşkeşe beşda
ran kır. Stran pır hate ecıbandın. 
Beşdaren şeve bı Şıvan ve tevayi 
stranan gotın, govend gırtın. Şıvan 
şabCına xwe dı beşdarbOna şeve da 
eşkere kır, Cı got: 

"Ez cara ewlin e ku, d1 şevek }i
nan da beşdar d1b1m. Ev ji dile mm 
kefxweş d1ke." 
Şeve da pır helbest hatın xwen-

dın. Helbestek da usa dıhate gotın: 

Ez zanım kurdıstane çebe, 
Azayi beyraqa we be, 
Edılayi tfaqa we be, 
Ez zanım Kurdıstane çebe. 
Tave qelema we be, 
Çave alame le be, 
Ez zanım Kurdıstane çebe. 
Lawe Kurd egite we be, 
iro be, yane sıbe be, 
Ez zanım Kurdıstane çebe. 

AXAFTINA DAWiYE 
ira jınen Kurd bı hezar kilometır 

jı welat dCırın. Ger çıqas ji dCırbın, pe
viste ku jı bo welat Cı gele xwe kar 
bıkın. Jı heval Cı hogıren dınyaye 
paşve neminın. Bo karen gıring bı 
cedinın, geşbın Cı peş da bıçın. Pe
viste ku dı nava bıngehen hemdem 
(çağdaş) da ci bıgırın ku edi xurt bın. 
Ku edi karen gıring bı hesayi pek bi
nın. Ku edi denge xwe dı nav hala 
navnetewi da bılınd bıdın naskırın. 
Dı şere azadiye da rola jınan pır gı
ring e. Parketına mesela netewi jı bo 
me gışka ne. Rojen tengasi lı peş 
azakın ü rojem xweş bıbinın. 
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LEYLA KASIM ve DiGER ŞEHİD 
•• • 

KURDISTANLI KADlNLAR 
• • • 

KITLESEL BIR ŞEKILDE ANILDl 
F. Almanya ve Batı Berlin Kürdis

tanlı Kadınlar Komitesi KOMJIN, 31 
Ekim 1987 günü F. Almanya'nın 
Dortmund kentinde "Leyla Kasım 
ve Kürdistan'lı Diğer Şehid Kadın
ları Anma Gecesi" düzenledi. 
500'ü aşkın bir kitlenin katıldığı ge
ce, Kürdistan ulusal kurtuluş müca
delesiyle, dünya devrimci mücade
lesinde şehit düşenierin anısına ya
pılan bir dakikalık saygı duruşuyla 
başladı. 

KOMJIN Adına Yapılan 
Konuşma 

Saygı duruşundan sonra KOMJIN 
Yönetim Kurulu Üyesi Xezal, gece
nin açış konuşmasını Kürtçe ve 
Türkçe olarak yaptı. Xezal, geceye 
katılan kitleyi selamladıktan sonra 
sözlerine şöyle devam etti: 

"Bildiğiniz gibi biz bu geceyi 9 
May1s 1987 tarihinde yapmay1 plan
lamJş, bu doğrultuda çaiJşmalanmJ
za başlamJştlk. Ama ne yaz1k ki, 3 
May1s günü Hannaver'de değerli ar
kadaşimiz Ali Hoca, yine 16 Haziran 
da Paris'te KOMKAR-Fransa başka
ni Hüseyin Ali Akagündüz arkadaşi
miz Apocu ajan-provakatörlerce 
şehit edildi. Bu yüzden geceyi bugü
ne erte/emek zorunda kaldik. Bizler 
Kürdistan '/1 kadmlar olarak sizlerin 
huzurunda birkez daha bu ajan pro
vakatörleri ianetliyoruz. Ve onlara 
şunu söylüyoruz: Siz bu yaptikian
nlZia düşmani sevindiriyorsunuz. 
Yurtsever kan1 dökmek/e Kürt halki
na zarar veriyorsunuz. " 

karş1 onurlu yerlerini almişiardir". 
Konuşmacı bu anlamda Kürdis

tan'da kadın örgütlenmesinin ulusal 
kurtuluş mücadelesi dışında görüle
miyeceğini vurgulayarak, onun mü
cadelenin vazgeçilmez bir parçası 
olduğunu söyledi. 

Xezal, konuşmasında Kürdistan'
ın bölünmüşlüğüne dikkat çekerek, 
içinde bulunduğu sömürge ve yarı
feodal yapının kadınlarımızın müca- KOMJIN Yönetim Kurulu Üyesi 
dele içine daha aktif katılmalarının konuşmacı, özellikle 1970'ten son
önünde engel olduğunu belirterek ra kadınların devrimci-demokratik 
şöyle devam etti: mücadeleye kitlesel bir şekilde ka-

"Tüm sömürgeci ve feodal engel- tıldıklarını belirtti ve şöyle devam 
temelere rağmen, tarih sayfasma etti: 
gözattiğimizda Kürt kadmlarmm ör- "Bu anlamda çok say1da kadJnl
gütlenme çabalarmm yüzyiiimlZin m1z Kürdistan ulusal kurtuluş müca
başma kadar uzand1ğm1 görürüz. delesi içinde yerlerini alm1ş, müca-
1919 y1/mda istanbul'da 'Kürt Kadm- delede söz sahibi olmuş ve birer 
lan Tea/i Cemiyeti' kuruldu. O gün- sembol haline gelmişlerdir. 
kü şartlara göre hayli ileri bir ad1m Bunlardan bir tanesi de ölümsüz 
olan bu örgütlenme, daha sonra di- şehit Leyla Kas1m'd1r. Leyla, daha 
ğer örgütlenmeler gibi emperyalist- genç yaşta halkma karş1 yapilan zul
lerin ve on/ann işbirlikçileri tarafm- me, barbarl1ğa, 1rkç!IJğa karş1 sesi
dan ortadan kaldmlmJşlardtr. ni yükseltmiş ve k1sa bir süre zarfm-

Her ne kadar Kürt kadmlan ka/Jct da mücadele içinde yerini almlŞtir. 
bir örgütlenme sağlayamamtşlarsa Bağdat Üniversitesi'nde öğrenci 
da, her zaman, ulusal kurtuluş mü- iken, düşmanm dikkatini çeken Ley
cadelesi içinde sömürgeci zorbal!ğa _ la, daha sonra sömürgeci rejim ta-

rafmda n tutuklandi. Leyla 'y1 dü
şüncelerinden vazgeçirmek için bin
bir türlü komplo/ara girişen Bağdat 
rejimi, istediğini elde edemeyince 
ondan kurtulmanin yolunu onu idam 
ederek buldu. Ve Leyla 13 May1s 
1974 tarihinde idam ei/di. Leyla'yi 
idam edip mücadelenin önünü ala
cağml sanan sömürgeci Bağdat re
jimi, amacma u/aşamadi. Bugün 
binlerca Leyla mücadelenin içinde 
yer almlŞtir". 
Konuşmacı Leyla Kasım ve Kür

distan'lı diğer şehid kadınların anı
sına düzenlenen bu gecenin, aynı 
zamanda hala mücadele içinde olan 
tüm Kürt kadıniarına bir armağan ol
duğunu dile getirdi ve Leylaların hiç
bir zaman unutulmadığını ve unu
tulmayacağını vurguladı. 

Son olarak ta konuşmacı, F. Al
manya ve Batıberlin'de yaşayan 
Kürt kadınlarının karşı karşıya bulun
dukları sorunlara değindi ve yurt dı
şındaki Kürdistanlı kadınlarının, 
halkımızın haklı mücadelesine omuz 
vermeye; O'na dostlar kazanmaya, 
örgütlenip mücadeleye katılmaya 
çağırdı. 

Kültür Programı 

Gecenin kültür programı oldukça 
zengindi. Ozan Şıvan, Baran ve Nu
ro'nun yanı sıra, folklor ekibi, tiyat
ro kitlenin beğenisini kazandı. 

Sahneye ilk çıkan Nuro, Türkçe 
ve Kürtçe sevgi ve halk türküleri 
okudu. Baran ise, dımıli ve kurman
ci lehçelerinde okuduğu direniş ve 
sevgi türküleriyle kitleyi coşturdu. 
Kürt halkının tanınmış sanatçısı 
Ozan Şıvan'ın anonsu yapılınca sa
lon yıkılacakmış gibi oldu. 

Şıvan, ilk kez Kürdistan'lı kadın
ların düzenlediği bir geceye katıldı
ğını belirtti ve bunun övünç verici bir 
çalışma olduğunu söyledi. Bundan 
dolayı geceye katılarak dayanışma
da bulunduğunu belirtti. Kürt halkı
nın zengin müziğinden seçkin 
örnekler okuyan Şıvan, kitleyi eaş
turdu. Kitle, Şıvan'la birlikte türkü
ler söyledi, govend çekti. 

Diğer yandan Tiyatroya Azadi, 
faşizmin işkencehanelerine düşen 
devrimci bir gencin anne-babasının 
durumunu anlatan bir tiyatro sundu. 
Bengin tarafından kaleme alınan, 
sahneye uyarlanan ve kendisinin de 
oynadığı tiyatro kitlenin .beğenisini 
kazandı. Köln Kürdistan Işçi Derne-
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TiYATROYA AZADi'NiN SUNDUGU OYUNDAN GÖRÜNTÜ 

ği falklor ekibi ise Kürdistan'ın çeşitli 
bölgelerinden oyunlar sundu. 

Kürtçe, Türkçe ve Almanca olarak 
hazırlanan senaryo, slaytlar eşliğin
de kitleye sunuldu. Senaryoda, Kür
distan'ın tarihi, Kürt halkının yaşamı 
ve mücadelesi, bu kavgada kadın
ların rolü anlatılırken şöyle de
niyordu: 

"Kürt kadmlannm örgütlenme ça
lişma/an 1919 y1/mda Kürt Kadmla
n Tea/i Gerniyeti'nin kurulmaswla 
başlar. Cemiyetin aç!i1Ş konuşma-

smda Encum Yamluki hamm, cemi
yetin Kürt kad1mnm çağdaş anla
YlŞia geliştiri/mesini sağlamak, aile 
yaşammda köklü sosyal reformlar 
gerçekleştirmek, göç ettirme ve kit
le halinde öldürmeler dolaYfSfYia se
fa/et içine düşen Kürt öksüz ve 
dul/anna iş bulmak, nakdi yardimda 
bulunmak amacwla kurulduğunu 
açikiamlŞtir. 

iran Şah1'ndan baski gören ve 
hapsedilen aydm bir babamn klZI 
olan, şair ve tarihçi Mesture hamm, 
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kitaplar yazmlŞtir. ilk kez 1927 yilm
da 2000 beyitten fazla divam Fars
ça yayinlanmlŞtir. ihsan Nuri 
Paşa 'mn kans1 Yaşar Ham m, Ağ n 
isyam'nda yiğit kadmlanmlzla bera
ber, düşman güçlere karşi kahra
manca savaşt1. Zarife Hamm, 
Dersim 'de eşi Alişer ile birlikte sö
mürgecilere karş1 elde silah müca
dele ederek şehid düşmüştür. Der
sim isyan1 'nda düşmana teslim ol
mamak için onlarca Kürt kad1m, 
ellerini biribirierine kenetleyerek 
kendilerini Munzur Çay1'na attiiar." 

Senaryoda Kürdistan Ulusal Kur
tuluş Mücadelesi uğruna şehid dü
şen Margret'ler, Leyla'lar, Xwişka 
Kurdıstan'lar, Esma Analar ve ni
celerinin mücadelesinin örnek alın
ması gerektiği de belirtiliyordu. 

Gecede ayrıca Kürtçe, Türkçe ve 
Almanca birçok şiir okundu. Bir şi
irde şöyle deniyordu: 
(. . .) 
Kucaklarmda birer bebek, 
Karm/annda birer can taşwanlar ... 
Süngü ler/e karmmz deşildi mi hiç? 
Üç yaşmda bebeklerinizi 

kesip biçtiler mi? 
Ama bize yapildl bütün bunlar, 
Değirmen/ere doldurup yaktiiar bizi, 
Kamm1zla klZII kesti 

masmavi 1rmaklar ... 

Coşkulu bir şekilde geçen anma 
toplantısına çok sayıda parti, örgüt, 
tanınmış sanatçı dayanışma mesajı 
gönderdi ler. 
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Çend Gotın Lı Ser Jiyana Hozane Mezın nebe. kare dın ji nameşe. 
Seydaye mezın Cigerxwin dıxwest, 

ku dı xweşiya xwe da Kurdıstanek aza 
u sosyalist bıbine. Ber ve bir u haveri
ye pır caran ket gırtigehen kolonyalis
tan. Teda u zulm le hate kırın. Her kc
tın u hatın dere zındanc agıre dıle wi ze
dctır bu. 

• • 
CIGERXWIN 

Awe BALİ 

Dı ~er mırına Scydayc Cigcrxwin ra 
sc sal derbaz bun. Dı helbeste lı ser ji
yana xwc nıvisayi da: 

· 'Sala hczar u nchsed u se ez hatını 
dınyayc. 

Bı na ve Sıltan Şcxnııls ez çebUnıc jı 
dayc ... 

Wcku tc xuyakırın dı sala 1903'an da 
hatiye dınc. Dı roja 22'c Çıriya Peşin 
sala 1984'an ji çu ser heqiya xwe. 

Dı rcwşck şelpazc da zarokatiya wi 
dcrbaz dıbe. Xwendınjı bo wi gelek dıj
war bu. Bı alikariya hcvalen xwe hinc 
xwcndın u nıvisandıne dıbe. Paşc dcst 
bı xwcndına oli dıkc u deh salan şunda 
ji dıbc mıleyc mızgeftc. 

Dı sala 1927 an da 24 saliya xwc da 
dızcwıcc. Rcwşa gele Kurd, teda. nc
zani. perişani u şclpczeti hcınu dıkevın 
dıle wi. Bı gotımı xwc: 

""Beri sala rehnıeti hı çar salcn 
dılhırin. 
Dı !jı'rc da navc XWC nıın datani Ci

gerxwin ... 
Hcdi cw "Cigexwin" c. Dı sala zc

wıci da CW, dı nav himdare n rcxıstına 
Kurdıstan ya nav u dcng "Xoybun" da 
cih dıgırc. Hclbesten wi dı kovara 
"Hawar" da tc weşandın. Nave wi dı 
nav gele Kurd da te bihistın. 

Dcstpekc da hcya rojada w i cw nıştı
manpcrwcrcki paqıj u mezın bu. Scy
daye mczın bı gotına xwe usa dıbeje: 
""Mın 1924 an da Jest bı nıvisandına 
hclhestan kır. E w sala bu dcstpeka sala 
nıın ya ıııştımanperwer. Lı pcş ve sa/c 
hclhesten mın nıvisandi da gır:ıni lı ser 
xwcstekcn netcwi u lll!;itimanperweri bu. 
Dı van salan ( 1945-46) dı helbesten nıın 
da gırani derbazi ramana (fikıra) şoreş
geri u çi naycti (s ın ıfl) bı/ . .. 

Scyda tu dıbıstanen bılınd da nexwen
dıbu. Le wck filezofeki zana bu. Lı ser 
diroke Kurdan. wejcye Kurd, u zıma
ne Kurd pır tışt nıvisandın. Lıgel ew tış
tcn çandi dı nav siyasete Kurdi daji baş 
cih gırti bu. Wini baş dızani. ku be re
xıraw gele Kurd azad nabe. Heya roja 
mırınc ji kare siyasi bı xurti ajot. 

Seyda Cigerxwin. bes jı bo Kurdıs
tane tcne kar nekıriye. W ini jı bo hemu 
gelen cihane bındest ji nıvisiyc; doza 
navnetewi da ci ye wi gelck gıring e. Dı 
helbesteki xwc da lı ser Mihricana (Fes
tiwala) Beriine yasala 1951 an bu yi. w i
lo bang xortan dıkır: 

""Hcrın mıhrican. mıhricana xweş. 
Deste hcv bıgrın ciwan. Çini. Ercb 

u Hcbeş. 
Hem i bı bın yek çı gcwr ıl çı reş. · · 
Cigerxwin dı helbesten xwe da gırin

giya aşıtiye dıde xuyakırın. Hclbeste 

xwcyi bı nave "Keçen Demoqrat" da 
lı Jıji şer radıweste u usa dıbeje: 

·'K eçen demoqrat bı kın qir ıl deng. 
Em nan dıxwazın. nexwazın tıfcng. 
Aşıti dıxwazın. cm naxwazın ceng."' 
Cigcrxwin dı jiyana xwe da dı nav 

mer üjınan da ferx ne ditı bu. Wi dıgot 
ku mcr u jın wek hev ın. Dı pcşta çuyi
na cıvateki da kar dıkeve ser mıle her
duyan. Yek ya dın temam dıke. Yek 

Seyda bı gotına xwe qasi 40 kıtab be
ne çapkırın destnıvisen xwe hene. He
ya inı heyşt diwanen wi çapbun. 

Seyda bes hclbest tene nenıvisandıne. 
Wini dı sala 1947 an bı nave "Cim u 
Gulperi", dı sala 1956 an "Reşoye 
Dare" pırtukcn çi ro kiji rııvisiye. Lı ser 
tarixa Kurdan bı nave "Tarixa 
Kurdıstan" nıvisiye u benda yekan lı 
Swcde lı nav weşanen Roja Nu da dı sa
la 1985 an hate çapkırın. 
Gıraniya afırandınen wi lı ser Kurd 

u Kurdıstane ye. Bı xcmılandına Ciger
xin. Kurdıstan ev e: 

""Kurdıstan sertaca Selhedinc Kurd e. 
Eniya wc n~j c dı bırca asımmi da ye. 
Her du bırı/ye wc nıimı kevanc Rostc
mt; Zalın. Her du zulfen wc tiren qehre
manine. Rı/yen wc agırc Zerdeşt ıl 
Mczdck c. Her du ç:aven wc mimı dare 
Hurnııze ne. Her du lcvcn wc mina kı
tebe Hcci Qadir ın. Zunane wc mina 
bendcke afrandmcn Ehmcdc Xani ye. 
Çena wc Çiyayc Cudc ye. Ew buk c. 
bukcke rı/ bı xcli ye . .. 

Karubarcn Seyda tucaran nayen bir
kırın. Ewc bıji bı ramam~n xwc yen şo
reşgeri. Ewe her u her bıji dı diroka 
Kurdıstanc da. 

Bo Biranina Dengbeje Mezm M. ARIF CIZREWi 
Dengbej O hunermenden gewre 

Mıhemmed Arıf Cızrevi, çı mıxabın 
Meha Çıleye Peşin sala 1986 an jı 
nav me barkır çQ ser heqiya xwe. 

Jı navbanga wi kıfşe ku, ew xelke 
Cızira Botan e. Ew ji wek pıra
niya Kurdan dı nav belengaziye da, 
bı keda eniya xwe jiyana xwe do
mandiye. Hember zordestiyen lı ser 
zıman O çanda Kurdan bı cameri se
kıniye, xwestiye ku bı wi wari da ali
kariya tekoşina gele Kurd bıke. 

Dı derheqa jiyana xwe usa dıbeje 
M. Arıf: 

"Ez 15-16 sali büm çüme Dlho
ke. L1 w1r ez ü hevale mm Hesen 
Cızrawi ku, ew b1 xwe ji stranbejeki 
hesk1ri ye, em iJ gundan, 11 ber dere 
axa tJ muxtaran d1geriyan, me d1got 
Q bı tembura xwe abura xwe (idara 
xwe) d1k1r. Em p1r feqir bün. Heta me 
caket d1k1riya, şalwal d1qetiya, heta 
me cemedeni d1k1riya, pe/av d1 im
ge me da ned1ma. 

Me )1 xelke guhdar d1k1r, gotm ü 
meqam d1dane hev ü d isa me )ı xel
ke ra dıgot. Mm jı pazdesaliya xwe 
heta i ro gotiye ü eze her bejlm ji, he
ta ez bıkanb1m ... " 

Zargotına Kurdan gelek dewle
mend e. Temami hın nehatıne nıvi
sandın. Her çıqas jı wan hem u nebın 
ji, M. Arıf ye dılan, ye tebiete o yen 
dın bı stranan ve aniye zıman. Kur
dıstane da tu kes nine ku, guh ne
daye denge wi ye şırin O dılşewat, 
qe nebe nave wi bıhistiye. Ew bı 
tembura xwe ve ruhiyeta Kurdaye
tiye bılınd kıriye, hezkırına Iawjen 
Kurdi dıle mırovan da geş kıriye, 
peşta bıriye. 

Bı xwe Cızire jı dayik buye. Le 
Kurdıstane her tım geriyaye, guh da
ye gotın O stranan. Wana rezkıriye, 
bı hunermendiya xwe ve xemılandi
ye O bı usuleka baş disa peşkeşi ge
le xwe kıriye. Pır dengbejen ku du 
wi hatıne, bın tesira wi mane, kılarn 
O awazen wi ye taybeti gotıne. Bı 
peyvek dın em dıkarın bejın mekte
bek bı taybeti O resmi her çıqas ew 
venekıribe ji, ser reça hunermendıi
ya wi dengbej gihiştıne. 

Le gelek mıxabın hin arşivek wi ye 
jı kılarn O gotınan lı dest me tune 
nın. Em bı ve heviye carek dın hu
nermenden mezın ye lawe Kurd bı 
hurmet jı birtinın. 



Rüpel 12 Denge KOMKAR 

KÜRT DİLİ ve EDEBiYATI TARİHİ; ı 
A. BALİ (Dip. Türkolog., Dip. Politolog) 

9 Temmuz 1934 yılında Sovyet bilim 
adamlarının katılmasıyla ilk kez Kürdo
lojinin birinci kongresi yapılır. 14 Tem
muzdasona eren bu kongre ile modern 
Kürdolojinin temelini oluşturan dört 
önemli karar alınır . Alınan kararlarla ya
pılması gereken işler şöyle sıralanır : 

1. Kürtçe edebi dilinin geliştirilmesi 
2. Doğru yazma ve Kürtçe alfabenin 

geliştirilmesi 
3. Kürtçenin gramerinin yeniden ya

zılması 
4. Yeni sözcüklerin (kelime) türe

tilmesi 
ilk Kürdoloji kongresinin yapılmasının 

üzerinden yarım asırdan fazla bir zaman 
geçti. Alınan bu kararlar Sovyetlerde he
define ulaştırıldı. ilkokuldan üniversite
ye değin Kürtlerin kendi anadilinde 
eğitimlerini gerçekleştiren kitap ve diğer 
eğitim araçları noksansızca yerine geti
rildi. Değişik edebi türden kitaplar bası
larak halka dağıtıldı. Kürt dili 
Sovyetlerdeki diğer diller kadar canlılık 
kazanarak gelişti . 

1957 yılında Prof. Çerkez Bakaev ta
rafından ilk kez bir Kürtçe-Rusça söz
lük yayınlandı. Çerkez Bakaev, 1950 
yılında doktora çalışmasını "Posledogi 
Kak Sredstva Vırajeniya Gramatiçeskiy 
Otnoşeniy Kurdskom Yazıka, 1950 
Leningrad " -Kürd Dili Gramerinde So
neklerin Sözcüklerdeki Rolü- üzerine 
yazmış, 1962 yılında ise diğer bir bilim
sel çalışma olan Govor Kurdov Türkme
n i, Moskova-Türkmenistan'daki Kürt 
Dili Üzerine- ve 1965 yılında ise " Yazık 
Azerbaycanskiy Kurdov, Moskova" , 
Azerbaycan'daki Kürt Diyal~ği Üzeri
ne ve Sovyetlerde Kürt Dili Oğrenimi 
Tarihi, 1962, Moskova da yayınlayarak 
büyük bir bilimsel çalışmayı gerçekleş
tirir. Bilim adamının çalışması sadece 
bunlarla sınıriarımayıp uzun bir çalışma
sı da Sovyet Kürtleriniı:ı Dilinin Geliş
mesinde Diğer Dillerle Ilişkisinin Rolü 
adıyla 1977 yılında Moskova' da basıma 
vererek Kürdolojiye yeni bir hizmet da
ha sunmuş .olur. 

Ermenistan Bilimler Akademisi'nde 
Kürt Dili Bölümü profesörlerinden Heci
ye Cındi, okullarda okutulan Kürtçe 
ders kitapları üzerinde çalışarak onlar
ca kitap hazırlamıştır. 

Leningrad Üniversitesi'nin Şark Dilleri 
Bölümünün Kürt Dili Kürsüsü profesö
rü Qanade Kurda'nun çalışmaları daha 
da ileriye açılarak Kürt dilindeki boşluk
ları dolduracak kadar geniştir. Önemli 
bir dil çalışması olan Gramatika Zıma
ne Kurdi , Moskova, 1957-Kürt Dili Gra
merini; 1961 yılındalımane Kurdi-Kürt 
Dili'ni Moskova'da yayımlar . Qanade 
Kurdo, 1978 yılında Moskova'da Grama
tika Zımane Kurdi Ser Qınyaten Kur
manci ü Sorani-Kurmanci ve Sorani 
Lehçeleri ile Kürt Dili Grameri ; 1960 
yılında Ferhenga Kurdi-Rusi: Kürtçe -
Rusça Sözlük ile ilk defa 34 bin kelime
lik sözlük çalışmasını basıma verir . 1981 

yılında F.Aimanya ' nın Frankfurt şehrin
de yine bilim adamının önemli bir Kürt
çe gramer çalışması Zımane Kurdi 
Rezıman (gramatik) Latin harfleriyle 
Komkar Yayınları arasında yayınlanarak 
Kürtçe gramerindeki tartışılan konulara 
daha da açıklık getirmiştir. 1983 yılında 
Zera Usıv ile birlikte Latin , Arap ve Kril 
harfleriyle anlaşılacak bir şekilde Rusça
Kürtçe (Sorani Lehçesi) 25.000 kelime
lik sözlük çalışmasını yapmıştır. Qana
de Kurda 'nun halen basıma verilmeyen 
eserlerinin yanısıra lsveç 'te Roja Nü Ya
yınları arasında birinci cildinin 1983, ikin
ci cildinin ise 1985 yılında basılan Tarixa 
Edebiyata Kurdi-Kürt Edebiyatı Tarihi
ile yaptığı hizmet ise gerçekten övülme
ye değer çalışmalardır. 

Kürt Dili ve Edebiyatı üzerinde Sovyet
lerde yapılan çalışmalar sadece bunlar 
değildir. 1940 yılından bu yana Mosko
va, Leningrad , Erivan ve Bakü üniver
sitelerinde 75 kadar bilimsel doktora ça
lışması Kürtler ve Kürt edebiyatı üzerin
de yapılmıştır . Bu çalışmaların 38 ' i 
Kürtlerin tarihi, etnografyası ve varlığı 

üzerine; 18'i Kürt folklörü ve edebiyatı; 
19'u da Kürt dili ve lehçeleri üzerine ya
zılmıştır. Kürt dili edebiyatı üzerine diğer 
ülkelerde yapılan bilimsel çalışmalar bu 
yapılanlara eklenince çalışmaların kü
çümsenmiyecek boyutlara ulaştığı görül
mektedir. Bu çalışmalar Kürdolojinin 
yaşıyan diller içerisinde yerini aldığını 
kanıtlamaktadır. 

Irak Kürdistanı ' ndaki Kürdoloji çalış
malarının gelişliğine daha önce kısaca 
değinildi. Buna birkaç örnek şöyle sıra
lanabilir: 

Eski dil ve edebiyat çalışmalarından 
çok yeni dönemdeki örneklere eğilmekte 
yarar var. Edebiyatla ilgili bir çalışma 
1952 yılında Bağdat'ta Alatin Sacadi'
nin "Diroka Edebiyata Kurd" - Kürt Ede
biyatı Tarihi- adıyla basılmıştır. 1956 
yılında Bağdat'ta Refik Hilmi "Şar ü 
Edebiyata Kurdi" Kürt Edebiyatı ve Şa
irleri adıyla bilinen ve hayatları hakkın
da az bilgi eÇinilen kişileri araştırarak 
tanıtmişttr. Sovyetlerde uzun süre araş
tırmalarda bulunan ve uzun süre Bağ
dat ve Süleymaniye üniversitelerinde 
çalışan Kürt bilim adamı Prof. Dr. Ma
ruf Xeznedar'ın 1967 yılında hazırladı
ğı ve Moskova 'da Rusça olarak 
bastırdığı "Diroka Edebiyata Kurdi Ya 
Nüjen " -Modern Kürt Edebiyatı Tarihi
adlı eseriyle Kürt dili ve edebiyatma ye
ni bir ışık tutmuştur. Tanınmış bilim ada
mı Tewfik Wehbi, 1929 yılında 
Bağdat'ta "Destür-i Zımani Kurdi " -Kürt 
Dilinin Grameri- adlı çalışmasının ilft cil
dini bastırır . 1956 yılında Arapça olarak 
" Qawaid al Lugha ai-Kurdiyya" -Kürt 
Dili Grameri Kuralları- adıyle Bağdat'
ta bastırır. 1965 yılında Londra 'da ingi
lizce olarak Kürtler ve Kürt Dili adıyla 
yeni bir kitap bastırarak Kürtçeyi Batılı 
ülkelere tanıtır. Tewfik Wehbi , Türkçe , 
Arapça, ingilizce, Almanca, Fransızca , 

modern Farsça'nın yanı sıra eski ve or
ta Farsça ile Kürtçe 'nin lehçelerini çok 
iyi bilen büyük bir Kürt dili bilgini idi . De
ğerli çalışmalarıyla Kürt dili ve edebiya
tı na katkıda bulunmuştur. 

Suriye ve Türkiye Kürdistanı ' nda bu 
çalışmalar içiçe geçmiştir. Türk hükü
mererinin Kürtlere yaptığı baskılar ne
ue ı ' vle dil ve edebivat sahasında 
-~' :,şanların çoğu Suriy-e ve Lübnan'a 
geçerek orada Kürt diline hizmet etme
ye çalışmışlardır. 
Osmanlı imparatorluğunun merkezi 

olan Istanbul 'un bir kültür merkezi olu
şu nedeniyle Kürt öğrenc i ve aydınları
nın toplandığı bir şehirdi. Bir araya 
toplanan yurtseverler Istanbul 'da ilk kez 
Kürdistan Azm-i Kavi Cemiyeti adı al
tında ilk Kürt derneqini oluştururlar. .. Bu 
dernekten sonra Kürt Teavün ve Te
rakki Cemiyeti kurarak ilk kez 
1898-1902 yılları arasında Kahire 'de 
Kürdistan diye çıkarılan gazete, bu de
fa yine Istanbul'da aynı ad altında bu 
dernek tarafından tekrar çıkarılır. Yine 
bu dönemde Istanbul'da kurulan Kürt 
Tamim-i Maarif Cemiyeti -Kürt Bilgile
rini Yaygınlaştırma Derneği- ' nin bir okul 
açma çalışmaları Kürt dilinin koruma ve 
yayma çalışmalarıdır . Daha sonraları 
Kürt Talebe Hevi Cemiyeti'nin kurul
masiyle "Roji Kurd " -Kürt Güneşi- der
gisi yayınlanır. 

Zaman zaman açılıp kapatılan bu der
neklerin hizmetleri büyük olur. Yine bu 
dönemde kurulan Kürdistan Teali Ce
miyeti, Jin adı ile 1918 yılında istanbul'
da yeni bir dergi çıkarır. Bu dönem 
Osmanlı imparatorluğunun çökme ve 
onların egemenliğinde yaşayan ulusla
rın da kurtuluş döneminin sonuna rast
lanır . Bu yönüyle de bu edebi 
çalışmaların tarihteki yeri büyüktür ... 

1920-1940 yılları arası Kürt halkının 
ulusal kurtuluş ve baş kaldırma dönemi
dir. Kürt toplumu üzerinde azgınlaşan 
ulusal baskı ve toptan yok etme çalışma
ları Kürt dili üzerinde de aynı şiddet ile 
sürdürülür. Kürtlere ve Kürt dilirıe sö
mürge ülkelerde bir benzerine az rast
lanan baskılar yapılır. Asılmaktan 
kurtulan aydın ve yurtseverler Suriye '
ye geçerek oraya yerleşirler. Bu defa 
Kürt dlli üzerindeki çalışmalar burada 
yoğunlaşır. Celadet Bedırxan ile karde
şi Kamuran Bedırxan, Kürt dili üzerin
deki çalışmalarına daha da hız verirler. 
1932 yılında Geladet Bedırxan , Latin 
harflerine dayalı Kürt alfabesini tesbit 
eder. ilk defa Latin Kürt Alfabesi'ni ya
zarak bastırır. Kürt dili grameri üzerin
deki çalışmalarını 1932-1943 yılları 
arasında 57 sayı olarak çıkardığı ve so
rumlu müdürlüğünün yüklendiği Hawar 
dergisinde yer yer yayımlar. Geladet Be
dırxan'ın ölümünden sonra Kamuran 
Bedırxan , Kürt dili üzerindeki çalışma
larına ağırlık verir. lik kez Fransa'da 
" Langu Kurd Premiere Annee , 
Paris-1953" Kürtçe Grameri, Fransız
ca olarak; daha sonra " Gramera Z ı ma
ne Kurdi "-Kürt Dili Grameri, adıyla 
1959 yılında bastırılır. Uzun süre Paris'te 

(Oevam1 15. sayfada) 
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Yeni bir kitap: 

''DiYARBAKlR 5 NOLU'' 
Diyarbakır 5 Nolu " bir ulusun , bir 

tarihsel dönemin öyküsüdür." Bu 
konuda son yedi yılda çok şey ya
zıldı, daha da yazılacağından başka . 
Her yeni yapıt Nazi toplama kamp
larından hiç bir farkı olmayan Diyar
bakır 5 Nolu'nun gizlilikte kalan 
yanlarını açığa çıkarmakta. Yaşan
mış ve hala da yaşanmakta olan 
vahşetin boyutları konusunda bizi 
aydınlatmaktadır. 

Yazılanlar aynı zamanda Faşist 
Cunta ' nın tüm atıp tutmasına rağ
men amacına ulaşamadığını göster
mektedir. O, iktidara el koyup ülkeyi 
bir uçtan bir uca zindana çevirme
sinden buyana amacı halklarımızın 
en yiğit , en fedakar evlatlarını plan
lı ve sistemli bir şekilde yok etmek, 
onları teslim almak, kişiliksizleştir
rnek ve köleleştirmekti. Bunun için 
o, adına " eğ itim merkezleri ", " islah 
evleri " dediği toplama kamplarını 
kurdu . Fiziki ve psikolojik işkence
nin her türünü denedi . Cezaevleriy
le ilgili gerçeğin öğrenilmemesi için 
hertürlü çabayı sarfetti . Iç ve dış ka
muoyunu aldatmak için demogoji 
yaptı. Her şeye rağmen 12 Eylül re
jiminin amacına ulaşamadığı her ge
çen gün biraz daha açığa 
çıkmaktadır. 

Bunun en son örneklerinden biri , 
geçtiğimiz günlerde Özgürlük Yolu 
Yayınları arasınde çıkan "Diyarba
kır 5 Nolu " adlı kitaptır . Bu eser 5 
yılını faşizmin zindanlarında geçiren 
bir Kürt gencinin anılarını içermek
tedir . Kitapta anlatılanlar bir kişinin 
istisnai olarak başından geçen de
ğil , binierin kavga ve yaşam öykü
südür . O, en acımasız koşullarda 
nasıl tek amaç için yaşamasını , sev
mesini ve uğrunda mücadele ettik
leri idealler için seve seve ölümü 
kucaklıyanların; açlıktan bir deri bir 
kemik kalmışken , bir kaşık yemeği 
biri birlerine ikram edenlerin ; çıplak 
beton üzerinde soğuktan donma
mak için biri birilerine sokularak ısı
nanların ; amansız koşullarda günlük 
yaşama uyum sağlamak gibi güç bir 
işi öğrenip becerenlerin ; umudu 
sevgiyi korumayı bilip büyütmeyi ba
şaranların gerçek hayat hikayesidir. 

"Diyarbakır 5 Nolu " bugüne ka
dar bu muhtevada yazılmış kitap , 
broşür , anı , makaladen çok daha 
değişik, olayları çarpıcı bir dille an
latmaktadır. F.Welat yaşadıklarını , 
tanık olduğu olayları abartmadan sa
de, öz ve iyi bir gözlemle ifade et
mektedir. Yazar olayları benliğine 
kazmış olup, olayları anlatırken akı-
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F. WELAT 

cı bir üslt..ip kullanıyor . Yazar yaşa
dıklarını kronolojik bir sıra içinde 
anlatıyor . F . Welat ' ın olayları canlan
dırmadaki yeteneği altı çizilmesi ge
reken bir olgu . O, Diyarbak ı r 5 
Nolu'nun bir cehennem olduğunu , 
işkencecinin her şeye rağmen nasıl 
güçsüz olduğunu , kişinin üstün bir 
inançla nasıl teslimiyet korkusunu 
yendiğini ve di renmeyi belirleyici tu
tum haline getirdiğini gözler önüne 
se riyor. 

O, Bununla da kalmıyarak ceza
evlerindeki tüm vahşete rağmen in
sanların yaratıcı gücünün yok 
edilmediğini , ortak yaraların ortak 
duygulara dönüştüğünü bize öğ
retiyor .... 

isteyenler bu değerli eseri KOM
KAR 'dan veya üye derneklerinden 
temin edebilir ; veya posta ile isteye
bilirler. Kitabın bedeli 10 DM 'dir . 

duyuru 
KOMKAR ile Büro für Freikultur

arbeit NRW (Kültürel Çalışmaları 
Özgürce Geliştirme Bürosu) "Ülke
ler Arası Köprü" adlı bir gece dü
zenliyorlar. NRW Kültür Bakanlığı 
tarafından da desteklenen gece, 5 
Aralık 1987 tarinde Köln 'de yapıla
cak ve Kürtçe-Almanca olarak sunu
lacak. Geceye Şerin, Seydo, Gundi 
(Yazar ve Şair) ' in yanı sıra falklor 
ekipleri de katılacaklar . 

Gecenin Yapılacağı adres: 
WOLKENBURG (Nahe Neumarkt} 
Mauritiusstein Weg 59

1 5 KÖLN 1 

F. Almanya ve Batıberlin Kürdis
tan Kadınlar Komitesi-KOMJIN, 5 
Aralık 1987 tarihinde Batıberlin ' de 
"Leyla Kasım ve Kürdistan'lı Di
ğer Şehid Kadınları Anma Gece
si" düzenliyor. Gecenin programı 
şöyle: 

JiYAN, NURO, KOMA AŞITi , YU
NAN FOLKLOR _EKI~I , KURT ÇO
CUK FOLKLORU , TIYATRO 
Gecenin yapılacağı adres: 
KOMELA KARKEREN KURDISTAN 
Marianen Platz 21 1 1000 Berlin 36 
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ŞEHiTLER ÖLMEZ 

Biz bu oyunu 
daha önce de gördük _midaş/ar, 
biliyoruz. 
Perde arkasındakilerini 
tanıyoruz . 

Ateş eden silah, 
CİA üretimi 
MiT patentliydi , 
Fani Kaplan 'ın 
elindekine benziyordu. 

Teti,~e basan, 
kara yüzler çetesinden 
bir haindi. 
Gösterilen hedef 
özgürlük yolunda yürüyen/erdi, 
Mustafa Çamlıbel 'in, 
düşmeren bayrağını 

Hanrıover 'de taşıvan 
Rama;:,an Adıgüzel 'di. 

Ali Hoca 'nın öldüftüne 
inanmayın yoldaş/ar. 

O, daha dün, 
Kürdistan 'da peşmerge, 
Mardin 'de öftretmendi. 
Paris 'te , 
Hüseyin Ali 'nin duran kalbine/erdi. 
Ölüme inanmayın voldaşlar. 

Temmuz 1987 

B. MURAT 

Denge KOMKAR 

70 YAŞlNDAKi GENÇ 

1917'de. 
ca.~a dwnga.l'//11 ı ·u twı 
alt tn gii::lii h ir cocuk do.~ du. 
Yer rainden omad1. 

Önceden giiren {/(lam. 
''BuKiin erken yarın Keç" 
S Illi n tm gece gee 
em rini \'l'rtli, 
ı·ı ' Al'rom 
gelece.~i 111iijdeledi. 

Zindmılan nkwı 

a<-lan dommn .fidan, 
kar.)t deı ·rimcilain 

ı ·c ' I..J deı-!ctin 
suidtnsma u.~ r{/(lt. 

Ama 11 hilnıirordtt lıenii-;. 

ren ilmeri. 
h ort 111 e.~ nı eri: 
eiinkii {/(li Yiice Ekim 'di. 
lll i lll a rt ' 

Marks '111 riiwtstnt gcrceklcştircn 
Lenin 'di . 

Kl/(ll/mll htu)um::i . 
24 'ii ndi'ki delikwıltntn ii::aine 
tanklannt. 
!Oii/{{/'111/' 

ueaklamu 
\'e Hitler 'in it siiriilaini giindadi. 

Atqle pişen, 
20 nıilmnt/11 kwın-Ja eeliklcşen gme. 
n lmadan, 
Himşinlti 'dan korkm{l(/an , 
tiinı gericilere 
faşi::m ii-;erinı' 
Rusca dilir/e das ı ·adi. 

O. 
::af('r tiirkiilcrirle 
wımlannt .l([rdt. 
Ve diinm halkianntii 
1111111t karno,~t oldu. 

Giina!ıst-; hiil'iiren. 
lıak.lt-;lt ,~a powlos diren gene. 
70 ra~tna girdi . 
Ve Yu ri Gogorin 'le u::om 
sosmli-;min to!ıwntuıu gr)nderdi. 

B. Murat 

XA 
ÇEPERAST 

1- Rexıstıneki navnetewi ya alikariye ... Nave meheki. 2- Çe
meki sinare Sovyet ... Haceteki pe genım te çınin ... Ciye ku 
av le namıç;qe (beropaş). 3- Mırov be w i nı kare bıaxıfe ... Na
ve pere Swede. 4- Bahoz je çedıbe (beropaş) .. Keça apo .. 
Pırçe bızıne . 5- Markeki trombelan. 6- 365 roj .. Heywan. 7-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 

1 Ll--+-r _--+---

3 

4 

5 

6 

9 

Heywanek jı ker Cı hespe xulq dıbe. Pışta_hespar. da d_aıinı~. 
8- Ax ... Jı gele lrane ra dıbejın. 9- Peşnave serokwezıre Swe
de ku par hat kuştın ... Xwarınek wek pivaz le pır bı bi h n. 10-
Revebıre parti, rexıstın Cı komelan ... Kesen ku zeran dıne

qışinın. SEREJER 
1- Heywaneki tital Cı bedew ... Bajareki Kurdıstane ya nezıke 
Sovyet 2- Kesen ku bav Cı diya wan yek ın (beropaş) ... Dıji 

germ. 3- Av dıgıhen hev, dıkışınCı dıçın ... Tesir. 4- Naveki me
ran ... (A) were navbeyna herdu herfan, dıbe kevıre mezın ... (E) 
were seri dıbe şorek telefoneya peşin . 5- Xwarınek zıvısta

ne ... (L) were sere herdu hertan dı be nave heşti~a (deve) ner. 
6- N olayeki (beropaş) ... Keriyen teyr Cı tu yan 7- Na ve Fede-

1 rasyona komelen karkeren Kurdıstan lı Elmanya Federal (bero
. paş). 8- Jı deste feqi-

riye daxwaziya deri bı 
deri (beropaş) ... Na
veki jınan. 9- Dı dine 
muslımaniye da cıma
et... Peşnava Gela
det Bedırxan. 10- Be 
aqıi..Zu, ecele ... (E) 
were navbeyna ~rdu 
herfan, dıbe heywa
neki baran (beropaş). 
11- Vexwarıneki .. Çe
la av e ... 12- Maç kı

. rın ... Fedi , h eya. 

Rcrsiua hcjrrfara bere 
~ 

9 10 
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STARTBAHN. .. 

(Baştarafı 3. sayfada) 

Büyük bir beceriyle yürüyüşü fil
me alan polis , olayın anında anlaşı
lan uykuya (!) dalmış olmalı. o :-.:ıv 

tüm esrarını koruyor ve olayın ani-'.· 
şılması ileri bir tarihe bıraK ılıyor. 

Startbahn West olayı da di ğerle
rinde olduğu gibi gösteri ve yürüyüş 
yasasını yeniden tart ışmaya açtı. Fe
deral Içişleri Bakanı Zimmermann , 
Hessen Eyalet Başkanı Wallmann 
ve diğer CDU 'Iular bu yasanın de
ğiştirilmesi ve yüz gizlemenin , mas
ke takmanın yasaklanmasını talep 
ediyorlar ; parlamentoya, kamuoyu
na bu olaydan yararlanarak planla
dıkları değişikliği dayatmak istiyor
lar. Zimmermann , Startbahn West , 
atom artıklarının yenilenme tesisle
rinin bulunduğu Wackersdorf ve 
.. tom füzeierinin konumiandırıldığı 
ıvlutlangen ve diğer yerlerde yürü
yüş yapılmasının yasaklanmasını ta
lep ediyor. Atom silahlarından 
arındırılmış bölgelere tüm varlığıyla 
karşı çıkan Zimmermann , yürüyüş
lerden arındırılmış bölgeler 
düşlüyor . 

Ne var ki , F.Aimanya 'da Zimmer
mann ve Wallmann 'dan farklı düşü
nenler de var. Yaklaşım farkı da olsa 
bir polis sandikası , bir DGB, SPD, 
Yeşil ler, DKP, FDP ve geniş demok
rasi güçleri CDU hükümetinin gös
teri ve yürüyüş yasasını budamasına 
karşı çıkıyor , tavır alıyorlar . Görev, 
bunu tüm demokratik güçlere, ka
muoyuna mal etmektir. 

Gerici güçlerin istemleri kolay ko
lay hayata geçirilemeyecek, zaman 
Startbahn olayını da aydınlığa ka
vuşturacaktır. 

WDR 'DE KÜRT SORUNU .. 
(Baştarafı 2. sayfada) · 

dede toprağından uzaklaştırıp , onla
rın yerine Batı'dan insanların getiri
lip buralara yerieşiiriidiğini söyledi . 

Son bölümde program yöneticisi
nin, Kürt sorununa ilişkin olarak ya
pılan tartışmalardan hareketle , 
Kürtlere kimi demokratik hakların ta
nın ıp tanınmayacağı şeklindeki so
rusuna karşılık Saydam şunları 
söyledi 

" 1982 Anayasasi yürürlükte oldu
ğu sürece hiçbir kesime demokratik 
hakkm tanmmas1 mümkün değildir. 

Türk yönetimleri her dönemde Kürt 
halkmm tepesindeydi. 1982 Anaya
saswla bu durum devam ettirildi, da
ha ağJr/aştmldJ. Seçimler s1rasmdaki 
kimi esneklik/ere aldanmamak gere
kir.'' 

Programının hazırlıkları sırasında 

tartışmada Saydam'ın yanı sıra , 
Bonn 'daki Türkiye Araştırma Merke
zi'nden Dr. Faruk Şen ' in de buluna
cağı belirtilmişti . Bu öneriye Faruk 
Şen de evet demişti . Programın ya
yına gireceği saatte , yapımcılar , Fa
ruk Şen ' in katılmıyacağın ı söylediler 
ve Türk Elçiliği ' nin kendilerini tele
fonla arayarak KOMKAR yöneticisi
nin katılmamasını , daha da öte , 
programın yayınlanmaması talebin
de bulunduğunu söylediler. 

KÜRTÇE DİL KURSU 

(Baştarafı 2. sayfada) 

aksine faydasınadır . Özgür Kürdis
tan 'da Kürt dili üzerine çalışma yapa
cak olanlar bugün yaz ılanl a r ı yakıp 

atacak değiller , bilakis onlardan fay
dalanacaklar. Belki de çalışmalarına 
bunları temel alacaklardır . 

insanlarımızın gerek kendi ülkele
rinde olsun , gerekse yurt d ı şında ol 
sun, kendi anadiliyle konuşma hakları 
olmalıdır . Kürtler için dilin önemi bü
yüktür. Bugün Kürtçe politikleşmiş bir 
dile haline gelmiştir. Bir toplulukta iki 
kişinin Kürtçe konuşması onların , 
" politika yaptığı " anlamına geliyor . 
Kürtçe bir kaset (politik ve politik içe
rikli olmasın) dinlemek, Kürtçü, bölü
cü , ... olmak demektir. Türkiye'li 
insanlara göre çarşıda karşılaştığın ar
kadaşının halini hatırını sormak için 
" çawa yi? Baş i" demek ile " nasıl
sın? iyi misin? " demek arasında dil 
farklılığının dışında , bir de, Kürt olmak, 
yasak olan Kürtçenin konuşulması ge
rektiğinin bir vurgulanışı vardır . T. 
Kürdistanı'nda cezaevinde bulu
nan birkaç tutuklunun mahkeme önü
ne çıkarılmamayışlarının nedeni üze
rinde durduğumuzda ; Kürtçenin ve 
onu konuşmanın önemi bizim açımız
dan daha da artmaktadır. Tüm bunlar 
göz önüne alınınca , ana dilde ders 
hakk ı, radyo ve televizyonda Kürtçe 
yayın hakkının ne kadan haklı bir is
tem olduğu kendiliğinden ortaya çık
maktadır. 

KÜRT DİLİ VE EDEBiYATI 

(Baştarafı 12. sayfada) 

Sorbon Üniversite'sinde Kürt Dili Kürsü
sü 'nde bilimsel çalışmalarını sürdürür. 
Roger Leskot adlı Fransız dilbilimeisi ile 
birlikte " Grammaire Kurde" - Kürtçe 
Gramer adıyla 1970 yılında Paris 'te 
Fransızca olarak bastırılır . Bu gramer ki
tabı F. Almanya'da Bonn Kürt Enstitü
sü 'nce Almanca olarak "Kurdische 
Grammatik" adıyla 1986 yılında yayın
lanır. Yazarın diğer bir gramerçalışma
sı 1977 yılında Istanbul 'da Ozgürlük 
Yolu Yayınları arasında "Türkçe lzahlı 
Kürtçe Gramer" adıyla yayınlandı. 

(Sürecek) 
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SADDAM KÜRDiSTAN'/ ... 
(Baştarafı 5. sayfada) 

manya, Fransa, italya ve isveç 
hastahanelerinde tedavi altına 

alındılar . 

Bugün , halkımıza karşı bir ölüm
kalım savaşı dayatılmış durumda. 
Düşman dört koldan saldırıya geç
miş, yoğun bir imhaya yönelmiş bu
lunuyor. Buna karşı yiğit Kürdistan 
halkımız başarıyla direniyor , saldır
ganları , sömürgecileri püskürtüyor . 
Birçok yerleşim birimi bugün kurta
nimış bölgeler arasında bulunu
yorlar. 

Yurtdışında da Kürdistan ' lı örgüt
ler biraraya gelerek , zorba ve kanlı 
Saddam rejimin in kimyasal silahlar
la yürüttüğü bu savaşı teşhir etmek, 
hümanist ve demokratik güçlerden 
maddi ve manevi destek kazanmak 
için bir kampanya yürütme hazırlı
ğındalar. Her birimiz , kendi olanak
larımızia bu haksız ve tümden 
imhayayönelik savaşa karşı çıkma
lı , dayanışma hareketi içinde yer al
malıyız . 

Ş O REŞA OKTOBRE ... 
(Destpek rüpel 16. da) 

Komita Merkezi ya sala 1985 an 
ü Kongra 27'an kır; destpeka jı 
nüva çekırıne (prestroyka) ü ser
rastkırıne da usa axıft: 

"iro guhartmen ku te çekmn, 
em d1kann bej1n p1şti Şoreşa Ok
tobre d1 demokrasi ya sosyaliz
me da gavek heri mezm e." 

Ev cıvin 2 roj ajot. Dı cıvine da 
dı gel Gorbaçov seroken devle
tan ya Bulgariya, Elmanya De
mokratik, Çekoslavakya, Maca
ristan , Polanya, Romanya , Viet
nam , Kamboçya, Laos, Afganis
tan , Yugoslavya , Mozambik , 
Finlandiya ü hwd . axıftın . Xen jı 
wan , dı ve cıvine da sendiqayen 
Sovyetan , rexıstınen jınan, Ordi
ya Sor Komsomol , nıviskar ü 
ulmdar ...tn ji rabün lı ser Şoreşa 
Mezın axıftın. 

4 ü 5'e meha Çıriya Paşin ji , cı
vinek pekhat. Jı 120 welatan 170 
delegasyon ; nuneren partiyen 
komunist , karker, tevgera rızga
rixwaza netewi , partiyen sosyal 
demokrat arnade bün. Dı nav 
hev da dan ü stendın kırın , lı ser 
aşıti , beçekbune, lı ser Glasnost 
ü Prestroyka ü gelek pırsen dın 
axıftın . Pıştgırtiya xwe bı Yekıti
ya Sovyet ü gaven nü eşkere 
kırın . 

Pirozkırına 70 saliya Şoreşa 
Oktobre ?'e meha Çıriya Paşin lı 
meydana Sor da bı beşdarbüna 
hezaran ve hat piroz kırın ü çü 
dawi. 



BIJi 70 SALiYA ŞOREŞA OKTOBRE 
iro şoreşa Oktobre 70 saliya 

xwe tıji kır . Bı ve şoreşe ve dı di
roka insaniyete da dewranek nu , 
dewrana sosyalizm Cı rızgariya 
netewan vebCı. 

Gelen bındest azad bun , ali
yek ji dı ciharıe da guhartınen gı
ring çebun . 

Mızginiya rabuna zordestiya 
kolonyalizme Cı pele mezın ku 

kedxwariye ıı orte hıiıne , Lenin 
hin dı şefeqa şoreşe da, zutırke 
xeber dabCı 
Şoreş lı Urısete da jı bo gelek 

guhartınan revekır. Karker Cı gun
diyen be erd , dest dane ser huk
ma sermiyadar Cı gundiyen xwedi 
pır erd , dest dane ser haceten 
hasılkırıııe . Reformen ax Cı çan
dıniye pekanin. Bı vi kari ve çina 
karker imkana ku dı sala 1871 an 
da lı Parise, dı sala 1905 an da 
lı Urısete ketıbCı deste , ku wi de
me da wunda kır , dı sala 1917 an 
da meha Çıriya Peşin lı Urısete 
da bı dest xıst. Heta vi çaxi tu ci
yan dewra nebCıyi , hukma Sav
yetan ya karker, gundi Cı 
leşkeran sazkırın. Sosyalizm 
destpekır. 

Her sal ev raya serketıne gele 
Sovyet bı dılşahiyek mezın Cı 
germ pirozdıke . Jı aliye dın kar
keren welaten kapitalist, gelen 

bındest jı bı ve rojen şadıbın , xwe sazkırın . 
ra dı kın rehber , jı ber ku dızanın Lı ser riya Şoreşa Oktobre ge-
jı bo wan ji ev şoreş pır tışt ani , len Asiya, Afrika Cı Emeriqa Lati-
guhartın çekır . ni ji zınciren koletiye qetandın , jı 

insaniyet , cara peşin qeyd Cı bo azadiye serihıldan. Paşe sa-
zınciren sermiyandaran dı sala zCımana kolonyalistan hılweşi , jı 
1917 an da lı Urısete qetandın . wan hınek ber bı sosyalizme çun . 
Paşe karker Cı xebatkaren wela- Jı bo diyariya hane bı qedr Cı 

_ __ .,,, .... _n şeref , 70 saliya şoreşe bona ge-

ten d ın jı , lı ser ve re çun Cı hukm 
bıdestxıstın. O iro sosyalizm lı dı
ne buye sistemek . 

Hezen imperyalist Cı destbıra
ken wane lı Urıset , fıkirın ku ev 
şoreş ji wek Komuna Parise dı 
demek kurt da bıruxe . Ber ve ye
ke ew Cı şıriken wane derveyi 
Rusya , xwestın ku bı dek Cı dola
ban ve şoreşe bıruxinın. Dest bı 
şer kır ı n . Şere Hundıri lı Urısete 
heyani sala 1923'an ajot. Le kar
ker Cı xebatkaren Sovyet wana 
bın xıs:;n 

Gele Sovyet h ın peştabırına ji
yan€! ve mıjuldıbCın ku , Şere Ci
hane ya Duwemin destpekır . 
Gelen Sovyet ve care ji hımber 
hezen faşist şerkırın , gelek zırar 
ditın. Jı bo gelen Sovyet, bedela 
serketıne 20 milyon şehid bu. 

Beriya Şoreşa Oktobre Urıset 
jı bo gelan zindanek bu. Pışte şo
reşe Urıset jı bo wan gelan bu 
meydana azadiye Cı ewana bı rı
zayiya xwe Yekitiya Sovyetan 

len Sovyet , gelen bındest Cı dos
ten dın ra pırozbe . 

Şahiyen isal 
Şoreşa Oktober ya Mezın ku , 

dı diroke da dewrek nu wekır, lı 
Yekıtiya Sovyet da bı dılşahiyek 
mez ın hat pirozkırın . Lı çar aliye 
dıne seroken dewletan , nuneren 
partiyan dı cıvin Cı komcıvinan da 
beşdar bun. Dı van cıvinan da bı 
nave YEKITiYA HEZEN ÇEP Ya 
Tırkiye Cı Kurdıstana Tırkiye ji de
legasyonek beşdar bu. Dı dele
gasyone da Sekretere Gışti ya 
Partiya Sosyalist a Kurdıstana 
Tırkiye Kemal Burkay, Sekrete
re Gışti ya Parti Peşeng a Karkeri 
Kurdistan Serhad Dicle , ji TSlP 
Cı TKEP endame Komita Merke
zi cih gırtıbun. 

Cıvina ewlin 2 'e meha Çıriya 
Paşin lı Kremline pekhat. Dı cı
vine da 5 hezar kesi betır meh
van Cı nun er beşdar bu n. Dı 
destpeka cıvine da Sekretere 
Gışti ya Partiya Komunista Ye
kıtiya Sovyet Gorbaçof, rapora 
Komita Merkezi xwend. Peşiye bı 
kurti lı ser rewşa sala 1917 an 
axıft Cı usa berdewam kır : " Be 
sosyalizme d1 qurna 20 'an da in
saniyet, be rex1stmeke nü ve 
peştaçüyineka heri baş mkare 
pek bine." ~ 

Gorbaçov zagona bıngehin ya 
insanetiye xıste bira mehvanan 
Cı behsa rewş Cı tehlila destpeka 
şoreşe heya roja iro kır. Dı gel 
peştaçCıyina abori Cı cıvati , lı ser 
kemasi , şaşi Cı idarekırına cıvate 
Cı partiye sekıni. 

Gorbaçov paşe behsa cıvina 
(Dumahik rupel 15. da) 
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