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26 Ma .. t Seçiınle .. inde Diya .. bakı .. 'da: 

Yurtsever Güçler 
Binleı-le Tek Vücut Oldu 

26 Mart yerel seçimlerinde, Diyarbakır'da yurt
sever güçlerin ortak adayı olan Refik KARAKOÇ, 
toplam 23 bin oy almasına rağmen, seçim sistemi
nin çarpıkhğı ve bir dizi diğer nedenlerden dolayı se
çimi "kaybetti". 

Seçimler öncesinde Diyarbakır, 8 yıldan beri gö
rülmemiş bir kitle mücadelesine sahne oldu. Her kah-

ve toplantısının bir mitinge dönüşmesi; her mitinge 
onbinin üzerinde kitlenin katılması; mitinglerde Kürt 
ulusal marşı EY REQİB'in çalınması; miting alan
larınm KESK, SOR ô ZER 'li bayraklarla bezetilme
si, Kürt halkımn ulusal demokratik mücadelesinin 
boyut/arım göstermeye yetip arttı. 

(Yazısı 4. sayfada) 
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Hollanda: 

"NF-5 UÇAKLARINI PARÇALAYAN İKİ BARIŞSEVER SERBEST BlRAKlLDI" 

Daha önce size "Onurlu bir 
eylem" başlığı altında yazdığım ha
ber ile ilgili olarak bazı yeni gelişme
ler oldu. 

Co van Melle ve Kees Koning 
adlı barışseverlerin mahkeme tarih
leri belli olduktan sonra, Hollanda 
çapında tüm ilerici, hümanist kişi ve 
kuruluşlar onların serbest bırakılma
sı için harekete geçtiler. Bizler de 
bulunduğumuz yerlerde, ulaşabildi
ğimiz insanlarımıza mahkeme tari
hinde orada bulunmaları yönünde 
çağrıda bulunduk. Yine onlarla da
yanışmada bulunmak ve NF-5 
uçaklarının Türkiye'ye verilmesini 
engellemek üzere bir grub barışse
ver Hollanda parlamentosunun 
önünde süresiz açlık grevi baş
lattılar. 

9 Şubat günü Brede şehrinde ya
pılan mahkemede bu iki onurlu in
san, daha önce yaptıkları açıklama
lar doğrultusunda bir savunma yap
tılar. Mahkemeye çok sayıda tanın
mış kişi bilirkişi olarak çağrılmıştı. 
Mahkeme sonucu bu iki barışsever, 
serbest bırakıldılar ve kendileri aç
lık grevinde bulunan insanlara ka
tıldılar. 

Serbest bırakıldıktan sonra Papas 
Kees Koning ile bir röportaj yaptık. 

Zırav 

C Kürt halktyla ilgili düşünceleriniz 
nelerdir? Kürtleri tamdtktan sonra 
on/ann. sizde btrakttğt izienim i ktsa
ca açtklar mtstmr? 
D D Oturduğu m ev birden fazla ki
şinin birarada yaşadığı bir yerdir. 
Aynı zamanda değişik ülkelerden in
sanlar zaman zaman yanımızda mi
safir de kalırlar. Gelenler arasında 
bir Kürt arkadaş da vardı. Onunla 
dost oldum ve kendisinden Kürtler 
hakkında bilgi aldım. Ayrıca Kürtler
le ilgili birtakım kitapları kütüphane
lerden temin edip okudum ve 
araştırdım. Yine aynı zamanda 
çevremde açılan resim sergilerini 
gezerek biraz da olsa Kürtler ve Kür
distan hakkında bilgi sahibi oldum. 

Benim tanıdığım az sayıda Kürt 
arkadaş vardır. Buna rağmen tanı
dığım Kürtlerin bende bıraktığı izie
nim şu oldu: Kürtler çok açık yürek
li, cana yakın insanlar.. Aynı dili ko
nuşmadığımız halde kendileriyle iliş
ki kurabiliyorum. Bakın biz Hallan
dalılar öyle hemen başkalarına açı-

lamıyoruz. Temkinli davranıyoruz. 
Ama Kürtlere karşı ben çok açık 
bir insanım. 
C Yapttğmtz bu f;Jylemle Hollanda'
da yaşayan Kürtlerin büyük sevgi ve 
sempatisini kazandmtz. Bu eylemi 
yapmamza yolaçan düşünce neydi? 
D D Bildiğiniz gibi Hollanda'da bi
zim de içinde olduğumuz çeşitli ör
gütler ve komiteler var. ı:sarış 
Komitesi olarak ı!ıükleer silahlanma
ya karşı çalışmalarımız, eylemlerimiz 
oldu. Ve bu eylemlerimiz devam et
mektedir. INF anlaşmasından son
ra birgün yine "Woensdrecht" as-

Papaz Kees Köning 

keri bölgenin etrafında dolaşıyor
duk. NF-5 savaş uçaklarını gördük 
ve kendi kendimize bunlar neyin ne
sidir, bunlarla ne yapılmak isten
mektedir? diye sorduk. Sonuçta bu 
uçakların Türkiye'ye satılacağını öğ
rendik. Peki ama Türkiye bunları ki
me karşı kullanacak? Türkiye gibi 
insan haklarının hiç olmadığı bir ül
keye nasıl silah satılmaktadır. Bu 
uçakların Türkiye'ye satılacağını 
Hollanda'da yaşayan insanların bil
mesi lazımdı. Halkın bunu bilmesi 
için de 27 Kasım 1988 tarihinde sa-

bahın 6'sında uçakların bulun
duğu alana girdik. Ve üstlerine 
belli· sloganlar .yazıp tekerlek
lerini patlattık. Yazdığımız sloganlar 
şunlardı: "Bu uçaklar Türkiye'ye 
satılmasın. Bunlar, Kürt halkına 
karşı kullanılacaktır", "Türkiye'
de insan hakları yoktur''. 

Bu eylemi yapmamızın amacı yet
kilileri uyarıp kamuoyu yaratmaktı. 
Ancak yetkililerden herhangi bir ses 
çıkmadığı gibi kamuoyu eylemden 
pek haberdar olmadı. Bu sessizliği 
kırmak için daha radikal bir eylem 
yapmak lazımdı. Bunun için 1 Ocak 
1989 sabahı saat 04'te 4 kişi yçak
ların bulunduğu bölgeye gittik. Iki ki
şi içeri girmeyi başararak yanımızda 
götürdüğümüz baltalarla uçakları 
parçalamaya başladık, 4 dakika 
sonra da yakalandık. 

1 Ocak 1989 tarihini seçmemizin 
nedeni ise nöbetçi askerlerin yılba
şını kutlayacakları ve aynı zamanda 
içki de içecekleri için o saatte uyku
da olacaklarını düşündü k. Maalesef 
olmadı. Amacımız uçaklara zarar 
vermekti. Bu, aynı zamanda sembo
lik bir olay olacaktı. Bizim bu olay
dan sonra Af Örgütü'nün Türkiye 
üzerine çıkan raporu yaptığımız ey
lemin doğruluğunu ortaya koydu. 

Ben hapisteyken Herman Verbe
ek (Avrupa Parlamentosu üyesi) ge
lip beni ziyaret etti. Ve o da bu konu 
doğrultusunda Avrupa Parlamento
su'nda bazı gelişmeler olduğunu; bu 
uçakların Türkiye'ye verilmemesi 
için çaba harcıyacağını söyledi. 
C Kürt ulusunun maruz kaldtğt vah
şi saldm/an biliyorsunuz. Özellikle 
1988 Martaymda Irak Kürdistam'
nda, sömürgeci Irak rejimi, kimyasal 
silahlar kullanarak 5 bin masum in
sam öldürdü. Hiroşima'dan sonra en 
büyük jenosid eylemi olan bu olaya 
karşt Avrupa, hatta bütün dünya 
sessiz ka/dt. Bu konuda sizin düşün
celeriniz nedir? 
D D Bakın, dünyada öyle çok olay
lar oluyor ki, bunları duyduğumuz 
veya basından okuduğumuz zaman 
acırız, üzülürüz. Fakat sadece keş
ke böyle şeyler olmasın demekle ye
tiniyoruz. Kürdistan konusunda 
Hollanda'da herhangi bir komite 
oluşmamış, oluşmuşsadahi sesini 
yeterince duyuramamıştır. Ama bu
gün Güney Afrika gibi ülkelerin bu
rada komiteleri vardır. Ve bu komi
teler, oradaki gelişmeleri buradaki 
kamuoyuna duyuruyor ve kamuoyu 
yaratıyorlar. isterseniz bunu bir ör
nekle daha da net açıklayabiliriz. 
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BER Bl KOMCIViNE • KURULTAYI DOGRU 
Kımcıvina 11 'an ya 

KOMKAR'e, ku ew dı nav 
1 O saliya xwe da ye, dı ro
je n 20-21 Gulan 1989'an 
da lı bajare Kolne pekte. 

Komcıvina 11 'an dı bın 
druşmen jerin dıcıve: 
• Dıji şere sar, bo beçek

darbuna nukleer! 
• Dıji dıjmınatiya biyani

yan, bo mafen wekhe
vi dı ali politik, cıvaki Cı 
zagoni da! 

• Hebuna Kurdan lı El
manya Fedaral bı res
mi be naskırın Cı mafen 
wekhevi be dayin! 

• Bo yekıtiya koçeren 
Kurd lı Elmanya Fede
ral! 

• Mafe çarenusi bo nete
wa Kurd! 

• Pıştgıri bı tekoşina ge
len Kurdıstan Cı Tırki
ye! 

20.-21. 05.1989 
GESAMTSCHULE RODENKIRCHEN 

Sürther Str. 191 

Portekiz'in, Angola'nın durumunu 
biliyorsunuz. Burada Angola ile bir 
dayanışma komitesi oluşturuldu ve 
bu komite oradaki gelişmeler hak
kında kamuoyuna bilgi veriyordu . 1 O 
yıl boyunca kimse bu komitenin ça
lışmalarına pek kulak asmadı. Ama 
1 O yıllık bir çalışmanın sonucunda 
bir kamuoyu oluştu. Ve kamuoyu
nun baskıları sonucu Hollanda eko
nomik ilişkilerin i Portekiz'le askıya 
aldı. Hollanda ile kahve ticareti ya
pıyordu. 

Kürtler ve Kürdistan pek öyle ta
nınmış değildir . Yani insanlar böyle 
bir ulus vardır ve kendi yönetimi yok
tur diyorlar. Detaylı olarak kimse 
Kürtler ne istiyor, Kürdistan neden 
dört ayrı parçaya bölünmüştür, ne
den baskı altında tutuluyor? bunu 
bilmiyor. 

Ben biraz da olsa Kürtler ve Kür
distan'ın durumunu biliyordum . 
Uçakların Türkiye'ye satıldığını duy
duğum zaman, hemen harekete ge
çilmesini düşündüm . Yani insan bir 
eylemi yaptığında niçin ve neden 
yaptığını bilmelidir ve yapılan eyle
min bir nedeni olmalıdır . 

D D Bağli bulunduğunuz örgüt hak
kmda bilgi verir misiniz? Bu örgüt 
Kürtler hakkmda ne düşünüyor? 
D D Ben Barış Komitesi' nin üyesi
yi m. Şu anda açlık grevimiz devam 
ediyor. Bu eylemimizin amacı Hol
landa'da hükümetin Türkiye ile olan 

500 Köln 50 (Rodenkirchen) 

askeri ve ekonomik ilişkileri tek
rar gözden geçirmesi içindir. Çün
kü Insan haklarını ihlal eden bir 
ülkeye silah satımı yanlıştır. Eğer 
Hollanda yönetimi silah satımını de
vam ettirirse, biz Hollanda halkı ola
rak orada işlenen suçlara fiilen 
katılmış olmaktayız . Bunun için hü
kümete bir mektup yazıp gönderdik 
ve bu konularda sorularımıza cevap 
alana kadar eylemimizi sürdürece
ğiz . AET'ye girece:k bir ülke, insan 
haklarına ve demokrasiye sahip ol
malıdır. 

D Bundan sonra Kürtlerle dayamş
ma amacwla yapmak istediğiniz so-

mut var m1, varsa bu ko-

1 O. çalışma yılında bulu
nan örgütümüz KOM
KAR'ın 11. Kurultayı 20-21 
Mayıs 1989 tarihlerinde 
Köln'de toplanıyor. 

11. Kurultayın ana şiar
ları şunlardan oluşuyor: 
• Nükleer silahiara hayır , 

gerginliğe son! 
• Yabancı düşmanlığına son! 
• F. Almanya göçmenler ülkesi 

ilan edilmeli , göçmenlere 
eşit politik, sosyal ve yasal 
haklar tanınmalı, 

• F. Almanya'daki Kürtlerin 
ulusal varlığı resmen ta
nınmalı, 
-Radyo ve TV'de yayın, 
- Kürt çocuklarına ana dil-
de ders, 
- Kürtler için sosyal danış
manlık ve isim seçme özgür-
lüğü sağlanmalıdır. 

• F. Almanya'daki Kürdistanlı 
göçmenlerin birliği, 

• Kürt ulusuna kendi kaderini 
tayin hakkı! 

• Türkiye ve Kürdistan halkla
rıyla dayanışma. 

nuda bize bilgi verir misiniz? 

D D Eylem arkadaşım Dr. Co van 
Melle'nin Kürtleri tanıtma ve Hollan
da'da kamuoyu oluşturma amacıy
la Kürdistan'ı tanıtma geceleri dü
zenleme ve bu gecelerle Hollanda 
halkını bilgilendirme düşüncesi var. 
Aslında ben Kürdistan'ı Kürtler

den öğrenip tanımak istiyorum, ki
Japlardan değil. Kürtlere ve Kürdis
tan'a yönelik çalışma yapmak için 
özel bir grubumuz yoktur. Ama böy
le bir komitenin oluşumuna yardım
cı olabilirim . Ve biraz gayret 
gösterilirse bu eylemlerden sonra 
böyle bir komite oluşturulabilir. 

VASTEN VOOK 
MENSENRECHTEN 

TURKU E 



.. 
:iii .. .. 
'D .. .... .. 
E 
E 
't: 

"' :E 
aı -

Rüpel 4 Denge KOMKAR 

26 Mart Yerel Seçinılerinde Diyarbal~ır'da: 

. YURTSE~~~. GÜÇLE.R 
KITLELERLE BUTUNLEŞTI . R. AMED 

26 Mart yerel seçimlerinde Diyar
bakır'da-tüm yurtsever güçler, üze
rinde anlaşabilecekleri bir adayın 
seçimlerde desteklenmesi yönünde 
girişimlerde bulundular. Daha son
raki günlerde Ziraat Yüksek Mühen
disi Refik Karakoç üzerinde 
hemfikir olundu. 

Bu konuda belirli adımlar atıldı. 
Ancak bu gelişmeler karşısında, se
çimlere bir ay kala, Diyarbakır'da 
demokratik güçlerce belediye baş
kanlığı için bağımsız sosyalist bir 
adayın gösterilmesi, bir çok kişi ve 
çevre tarafından önemsenmemiş, 
ciddiye alınmamıştı. Olaya böyle ba
kanlar, pek de haksız sayılmazlardı 
görünüşte ... 

Hiç olmazsa ilk bakışta haklı gibi 
görünen bazı gerekçeleri vardı bu 
çevrelerin ve şöyle sıralıyorlardı: 

-Dönem eski dönem (12 Eylül 
öncesi) değildi. 12 Eylül faşizmi dev
rimci muhalefeti ezmiş, kitleleri sin
dirmişti. 

-Devrimci yurtsever güçler dağı
n~ktı ve h~nüz nefes alabilmek için 
bıle ~9parlanmış durumda değiller . 

-Ustelik varlığını sürdüren de
mokratik güçler, böyle bir çalışma
da sonuna kadar birlikte gidemeye
cek, gerekli dayanışmayı sürdüremi
yeceklerdi. 

-Kitleler bu tür bir çıkışa sıcak 

Refik KARAKOÇ 

bakmıyacaklardı, çünkü hala yılgın
lık zırhını kıramamışlardı. 
-Olağanüstü halin hüküm sürdü

ğü Diyarbakır'da egemen sömürge
ci güçler sert tepki göstereceklerdi. 
-Bazı iyi niyetli kişilere göre ise 

bağımsız sosyalist aday iki-üç bin oy 
alarak, yurtsever güçleri düşman 
karşısında güçsüz gösterecek, pres
tij sarsıntısına yol açacaktı. 

Olaylar bütün hesapları alt üst 
ederek gelişmeye başlad ı . 

Kaybedenierin kazandırdıkları da 
vardı. 12 Eylül diktatörlüğünün ez
diği, işkence ettirdiği devrimci yurt
sever güçler, bu yenilgi sürecinde 

aralarında yeterli diyalog ve daya
nışmayı kuramamanın önemli bir et
ken olduğu gerçeğinden hareketle 
ülkedeki devrimci mücadele tarihin
de ilk kez umulmadık bir dayanışma 
içine giriyorlardı. Ve en büyük kaza
nım da buydu kuşkusuz. 

Dar bir zamanda başlanan seçim 
çalışmaları ve bu alanda ortaya ko
nulan görünüm, hemen halkın dik
katini çekiyor; bu girişim belki de 
halkın yıllardır özlemini çektiği birli
ği gerçekleştiriyordu. 

Devrimci ve sosyalist güçlerin ba
şını çektiği bu olay, çok kısa süre
de halkın kendi hareketine dönüşü
yordu. Sanki insanlar yıllarca böyle 
bir olaya hazırlanmışlar da, düdük 

çalınınca her 
koşmuştu . 

Herbiri mitinge dönüşen kahve 
toplantıları ve yapılan iki büyük mi
ting, Diyarbakır 'da hatta Türkiye'de 
10 yıldır görünmeyen tablolardı. Her 
kahve talantısına 2-5 bin arasında 
insan katılıyor, halkın sorunlarının 

tartışıldığı forumlara dönüşüyordu 
bunlar. lik seçim mitingine 1 O bin, 
ikincisine 15 binden fazla insan ka
tılarak dünyanın dikkatleri buraya 
çevriliyordu. 

Kahve toplantılarında ve miting
lerde başta "Ey Reqib" olmak üze
re, Kürtçe marşlar çalınıyor, Kürt 
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halk müziği eşliğinde halaylar çeki
liyordu. 

Miting alanında sık sık "Kahrol
sun sömürgecilik", "kahrolsun fa
şizm", "Halepçe'yi unutmadık", 
"kahrolsun Saddam", "sosyalist 
başkan" sloganları atılıyordu. 

Bütün bu kitlesel çalışmalarda iki 
nokta dikkati çekiyordu. 

Birincisi katılımın oranı ve bileşi
miyle ilgiliydi. Daha önceki yıllarda 
-12 Eylül öncesi- bu tür toplantı 
ve mitingiere katılanların ezici ço
ğunluğu gençlik, özellikle de öğren
ci gençlik, öğretmen ve aydınlardı. 
Ve böyle katılımlar pek az olurdu. 
Oysa bu defa görülmedik bir katılı
mın yanı sıra, ezici çoğunluk işçi, es
naf, orta kesimlerden oluşuyordu. 
Kadınların, özellikle de cezaevleri 
kapılarında yüreği yanan anaların, 
kızların, gelinierin katılımı ayrı bir gö
rünüm kazanıyordu. 

ikincisi işlenen temalar yönün
dendi. On yıldır uygulanan baskı ve 
işkenceleri n tek amacı Kürt halkının 
ulusal taleplerini dile getirenleri sus
turmak ve bu konuyu unutturmaktı. 
Oysa 12 Eylül süreci bütün kurum
larıyla varlığını sürdürürken, miting 
ve kahve toplantılarında, Kürt halkı 
üzerindeki baskı ve zulüm lanetleni
yor; değişik yönleriyle Kürt sorunu 
tartışılıyordu. Bu da faşizmin açma
zını ortaya koyuyordu. Ortadan kal
dırılmak istenen bir sorun kitleleri 
sarmalıyor, daha bir meşruluk kaza
nıyordu. Altı çizilmesi gereken bir 
konu da, Diyarbakır halkının sosya
lizme gösterdiği sempatiydi. Sosya
lizme dönük vurgular halkın ilgi 
noktaları arasındaydı. 

Ancak bazı nesnel ve öznel koşul
lar kitleler düzeyinde kazanılan bu 
zaferin seçim sonuçlarına yansıma
sını engellemiş, kitlelerin desteği 
oya dönüştürülememişti. 

Bir kere seçim sistemi son dere
ce zor ve içinden çıkilmaz bir karma
şıklıktaydı. Bağımsız adayların ka
zanmamaları için bütün olumsuzluk
lar mevcuttu. Uç ayrı yerde kullanıl
ması gereken muhtarlık, belediye 
başkanlığı ve il genel meclis üyeleri 
oyları aynı yerde kullandırılıyor, ay
nı ebatta ve renkte basılan muhtar, 
il genel meclis üyeleri ve bağımsız 
aday oy pusulaları bir masanın üze
rine karıştırılmış şekilde serpiştiri
liyordu. 

Okuma-yazma bilmeyenierin yo
ğun olduğu bu yörede, seçmenierin 
çoğu masa üzerindeki oy pusulala
rından hangisinin bağımsız adaya 
ait olduğunu bilmeden, ya bağımsız 
aday pusulasını muhtarlık zarfına 
koyuyor, ya da bağımsız aday diye 
bir muhtar adayının oy pusulasını 
belediye başkanlık zarfına bıra-

REFiK KARAKOÇ 

Riipel5 

kıyordu. 
Bütün partili sandık görevlileri ba

ğımsız adayın kazanmama~ı için or
tak tavır içine girmişlerdi. lçerdeki 
bağımsız aday oy pusulaları ya yük
sek seçim kurulu mührüyle damga
lanmıyor ya da aylar çalınıyordu. 
Binlerce seçmen, bağımsız adaya 
oy kullanmak isterken, içerde ba
ğımsız adayın oy pusulasını bulama
dığı için ya geri dönüyor ya da oyu 
boşa gitmesin diye başka partiye 
kullanıyordu. 

"Güvenlik güçleri", kendisine 
"sosyal demokrat" diyen bazı çev
relerin de ihbarcılığıyla, bağımsız 
adayı temsilen görevli sandık göze
timcilerini, sandıklardan uzaklaştırıp 
kimini gözaltına alıyorlardı. 

Sandıklardan çıkan sonuç ilginç
ti. Bağımsız adaya 12 bin 500 geçer
li oy çıktı. Yine bağımsız adaya 
kullanılan 7 bin küsur oy iptal edili
yor, 3700 oy da muhtarlık zarfların
da çıkıyordu. Gerçekte 23 binden 
fazla seçmen bağımsız aday Refik 
Karakoç için oy kullanırken, 18 bin 
oy alan SHP'Ii aday seçimi kazan
mış sayılıyordu ... 

Bu sonucun alınmasında demok
ratik güçlerin seçim günkü organi
zasyon eksikliği, oy kullanma için 
gerekli tedbirleri almama ve yeterin
ce seferber olmama gibi subjektif 
olumsuzlukların payı da büyük 
oldu .. 

Diyarbakır'da bağımsız sosyalist 
aday olayı, matematiksel sonuçlar
dan daha çok bir öneme sahip olu
yordu Kürdistan'da ... 

Sömürgecilerin, bu güne dek 
denenmiş-denenmemiş bütün bas
kı ve işkence yöntemlerine rağmen, 
Kürt halkı, ulusal demokratik hakla
rı uğrunda verdiği mücadelenin dur
durulamayacağı gerçeğini birkez 
daha ortaya koymuştur. 

Faşizmin ve zulmün bir çıkış ol
madığı ortaya çıkmıştır. Faşizm ken
di açmazını kendi pratiği ile 
hazırlamış ve ektiklerinin içinde bo
ğulmuştur. 

Etki-tepki olayı bir daha somutlan
m ış, koyu bir baskı döneminden he
men sonra (ve tam sona ermeden) 
gelişmeler daha da alevlenmiştir. 

"Birlik" in gerekliliği, önemi ve so
nuçları bu olayda bütün çıplaklığıy
la ortaya serilmiştir. 

Bütün baskı ve depolitizasyon po
litikalarına rağmen kitlelerin ürkek 
ve politikanın dışında değil, bizzat 
politika ve mücadelenin merkezinde 
olduğu anlaşılmıştır. 

Korku çağı aşılmıştır. Ulusal de
mokratik bilinç, aydın ve gençliği 
aşarak kitlesel bir tabanla bütünleş
miştir. 



Rüpel& Denge KOMKAR 

MEDICO INTERNATIONAL TÜRKiYE KÜRDiSTANI'lNDAKi 
MÜLTECiLERI 100 BiN MARK ULAŞTlRDJ 

Merkezi Federal Alman
ya'nın Frankfurt kentinde 
bulunan Medico internatio
nal'ın Türkiye ve iran Kür
distanı'na sığınan Kürt 
mülteciler için yardım kam
panyası devam ediyor. 
Daha once iran'da bulunan 
Kürt mültecilere yapılan 40 
bin marklık yardımdan son
ra, bu yılın Mart ayı başın
da Türkiye Kürdistanı'ndaki 
Kürt mültecilere de 100 bin 
marklık bir yardım ulaş
tırıldı. 

1-11 Mart tarihleri arasın-
da Türkiye Kürdistanı'nda
ki mülteci kamplarını ziyaret 
eden Medico International 
h~yeti, 100 bin mark karşı
lıgı olan 120 milyon Türk Li
rasını mültecilere teslim 

etti. Kürt mültecilerin duru
munu bir kez daha yerinde 
gören heyet, onların karşı 
karşıya bulunduğu sorunlar 
hakkında bir de rapor hazır
layarak kamuoyuna sundu. 

Medico -international'ın 
bu çalışmasına büyük de
ğer biçen KOMKAR, başın
dan beri tüm gücü ile bu 
kampanyayı destekledi. 
KOMKAR, gerek birimleri
ne gönderdiği genelgelerle, 
gerekse çıkardığı bildiri ve 
açıklamalarla tüm yurtsever 
ve demokrat insanları mül
teci Kürt kardeşlerimizle 
aktif bir dayanışma gös
termeye çağırdı. Gerek 
KOMKAR merkezi, gerekse 
KOMKAR'a bağlı yerel bi
rimler kimyasal silah saldı
rısı sonucu ülkelerini terk 

etmek zorunda kalan halkı
mızın durumu hakkında ka
muoyunu bilgilendirmek ve 
halkımızla güçlü bir daya
nışma oluşturmak için bir 
dizi yerel toplantılar düzen
lediler. Bu toplantılara Me
dico International ve Baskı 
Altındaki Halkları Koruma 
Örgütü (GfbV)'den de tem
silciler, konuşmacı olarak 
davet edildiler. Salt F. Al
manya'da 50'yi aşkın top
lantıya katılan binlerce 
insan, halkımızın karşı kar
şıya bulunduğu barbarlıklar 
ve özellikle Irak rejiminin 
halkımıza karşı kimyasal si
lah kullanımı konusunda 
bilgilendirildi, kendilerinden 
halkımıza maddi ve mane
vi dayanışma göstermeleri 
istendi. 

Ayrıca KOMKAR, yardım 
kampanyası ile ilgili olarak 
Medico International tara
fından kaleme alınan bir 
metni, yüzlerce milletvekili, 
yazar, sanatçının yanısıra, 
çok sayıda kuruluş ve par
tiye postaladı. Söz konusu 
metin SPD, Yeşiller, DKP, 
tek tek kişiler ve milletvekil
leri tarafından imzalanarak 
ortak bir çağrı şeklinde ba
sıldı. Bu çağrıdan on binler
eesi sadece KOMKAR 
tarafından yaygın bir şekil
de dağıtıldı; kuruluş ve par
tilere postalandı. Yerel 
dernekler, Kürt halkıyla da
yanışma geceleri düzenle
yerek mülteciler için 
binlerce mark yardım top-
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Medico International'in Ortadoğu Sorumlusu Hans Branscheidt ile Röportaj: 

"KOMKAR'1n bize verdiği destek, birlikte çallşmam1za örnektir" 

D. KOMKAR: Saddam diktatörlüğü
nün 250 bin Kürdü sürgün etme p/a
m hakkmda bize bir şeyler söyleye
bilir misiniz? Medico'nun buna kar
şm bir girişimi oldu mu? 
Brandscheidt: Konuyla ilgili bizim 
yeni çıkardığımız basın açıklaması
nı ekte gönderiyorum. Basın açıkla
mamız bazı gazetelerde, -Batı 
Berlin'de çıkan TAZ gazetesi gibi
yayınlandı. 

D. KOMKAR: Kürt mültecilerine yö
nelik yardtm kampanyasmda F. Al
manya'daki Kürt örgütleri ne gibi 
çaltşmalar yaptt/ar ve yaptlan çaltş
malar sizce yeterli mi? 
H. Brandscheidt: Şüphesiz çalış
malar geçmiş yıllara oranla çok da
ha iyi durumda. Buna, Irak'taki 
dehşet verici olayların etkisi olduğu 
gibi, sekter ve doğmatik dargörüş
lerin bir yana itilmesinin de payını 
eklemek gerekir. Benim kanıma gö
re ilk kez F. Almanya'da Kürt halkı-

nın varlığı, tarihi, kültürü ve genel 
olarak hakları geniş bir çevre tara
fından algılanıyor. F. Almanya'daki 
yapılan çok sayıdaki toplantı, yine 
grup, kuruluş ve tek tek kişilerin so
runa olan ilgileri bunun belirtisidir. 

Medico'nun çalışmalarına gelin
ce; memnuniyetle belirtelim ki KOM
KAR'ın bize desteği ve birlikte 
çalışmamız örnek bir çalışmanın ya
nında, Türkiye Kürtleri ile Alman ör
gütlerinin ortak çalışmaları bakımın
dan ideal, tamamlayıcı, dayanışmacı 
ve oldukça da verimli olmuştur. 
D. KOMKAR: F. Almanya'da Kür-

distan 'la güçlü bir dayamşmanm ya
rattlmast için sizce Kürt örgütleri ve 
tek tek kişiler ne gibi çalışmalar yap
maltd tr/ar? 
H. Brandscheidt: Bir Alman için bu 
soruyu cevaplandırmak kolay değil
dir. Ancak dostlar ar'!-sında iyi yön
de öğüt verilebilir. lik ve de en 
önemlisi izolasyona bir son vermek, 
geniş yelpazeli birlikler oluşturmak 
ve F. Alman grup, örgüt ve kuruluş
larıyla, kilise, yüksek halkokulları, 
sendikalar, demokratik örgütler, par
tiler, gençlik grupları ve eğitim mer
kezleriyle imkan dahilindeki olanak
lardan yararlanarak ilişki kurmaktır. 
Onlara Kürdistan anlatılmalı, açık
lanmalı, tasvir edilmeli, izah edilme
lidir. Almanlar hala Kürdistan hak
kında hemen hemen hiç bir şey bil
miyorlar. 
D. KOMKAR: Medico olarak 100 bin 
markt kamptaki Kürt mülteci/ere 
ulaşttrdtmz. Bu yöndeki çaltşmalan
mz devam edecek mi? 
H. Brandscheidt: Evet Türkiye'de
ki Kürt mülteci kamplarına 100 bin 
markı ulaştırabildik. Bu çalışmaları
mızı bundan böyle de devam ettire
ceğiz. Her şeydi:m önce Türkiye'de
ki Kürt mültecilerinin oturma koşul
larının düzeltilmesini ümit ediyor, 
Türk hükümetinden yabancı yardım 
kuruluşlarına güçlük çıkarmadan 
kamplara girmelerini sağlamasını 
bekliyoruz. 
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BAYAN MİTTERRAND'IN 
KÜRDiSTAN GEZİSİ 

Frı:ı-nsa'nın ,cumhurbaşkanı sayın 
F. Mıtterrand ın eşi ve Fransa Oz
gürlükler Vakfı'nın Başkanı Danielle 
Mitterrand, Nisan sonunda Türkiye 
Kürdistanı'nı ziyaret etti. Muş, Mar
din ve Diyarbakır'daki mülteci kamp
larına uğradı, mültecilerle görüştü, 
sorunlarını saptamaya çalıştı. 

Bayan Mitterrand'ın gezisi iç ve 
dış kamuoyunda büyük ilgi uyandır
dı. Ziyaret özeidi ve o da geziye çık
madan önce bunu açıklamıştı. Ama 
Kürtlerle ilgili olduğu için Türk hükü
meti ve burjuva basını ciddi bir ra
hatsızlık duydu. Türk hükümeti gazi
ye engel olmayı göze alamadı ama 
önemsamiyar görünmeye çalıştı: 
Boyalı burjuva basını Bayan Mitter
rand'ı "müfettiş", "savcı" diye nite
lemeye kalkıştı. Kürdistan'da terör 
estiren militarist güçler ise, gezi sı
rasında her adımda boy gösterdiler. 
Muş yolunda bir jet uçağı, Bayan 
IIJ!itterrand'ı götüren konvaya doğru 
pıke yapıp 20 metre üstünden uça
cak kadar küstahlaştı. 

Kamplardaki Kürt mültecilerin ya
nısıra, genel olarak Kürt kamuoyu 
ise, Bayan Mitterrand'ın bu gazisin
den memnunluk duydu; ziyareti Kürt 
halkıyla bir dayanışma olarak değer
lendirdi. 

Bayan Mitterand, Türk yetkililerin, 
sivil ve asker görevlilerle bu tür ko
nukların çevresini nasıl kuşattıkları
nı, onların halkla temasını ve ger
çekleri görmesini önlemeye çalıştık
larını iyi biliyor olmalı ki, daha baş
tan, yan!na hiçbir resmi görevli is
temedi. Iyi Kürtçe bilen tercümanı
nı da birlikte getirmişti.. Türkiye'ye 
ayak bastığında onu birkaç Kürt mil
letvekili "Xer hati" diyerek karşıla-
d_ılar. Frı:ı-n.sa'nın Ankara Büyükelçi
sı ve eşının yanısıra üç-dört kadar 
milletvekili de gezi boyunca yanın
da oldular. 

:.....--- Danielle Mitterand 

Bayan Mitterrand, Diyarbakır'a 
ayak bastığı andan itibaren Kürt hal
kından büyük ilgi gördü. Havaala
nında kendisini yüzlerce kişi sevgiy
le karşıladı. Karşılayıcılar arasın
da çok sayıda kadın da vardı. Kadın-
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Saddam rejiminin Kürt halkına kar

şı geçmişten beri uyguladığı düşman
lık politikası, tüm hızıyla sürüyor. 
Geçen yıl binlerce insanın yaralanma
sına, ölmesine ve göçetmesine yola
çan ırkçı politika, son aylarda değişik 
biçimlerde sürdürülüyor. Çeşitli ga
zete, dergi ve radyolara yansıyan ha
berlere göre Irak Kürdistanı'nın İran 
sınırına yakın bölgelerinde yer alan 
şehir, kasaba ve köylerin Kürtlerden 
arındmiması ve Arapların yerleştiril
mesi yönünde yapılan operasyonlar 
dünya kamuoyunun gözleri önünde 
tüm vahşetiyle yürütülüyor. 

Alınan bilgilere göre Irak hükümeti 
29 Mart günü aldığı karar ile Qala
dtz, Sengeser ve Raniya şehirleri 
ba~ta olmak üzere, yöredeki tüm köy
lerın ve kampların sakinlerine 25 Ni
san 1989 gününe kadar evlerini 
"gönüllü" olarak terketmelerini bil
dirdi. Ayrıca kimsenin evini yıkma
ması, olduğu gibi polis ve askeri 
birliklerin emrine vermeleri istendi. 
Irak hükümet sözcüleri, yörelerinde 
boşaltılan 200 bini aşkın insanın Irak'
ın güneyind~, Basra şehri çevresiyle, 
Kuveyt ile Urdün sınır boylarındaki 
köy ve kasabalara yerleştirileceklerini 
açıkladılar. Bu yörelerin elverişsiz 
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lar Bayan Mitterrand'a çiçek verip 
boynuna sarılarak karşıladılar. Ha
vaalanından kente yüzlerce araba
lık bir konvay oluştu. Kent içinde 
geçtiği her yerde halk kendisine sev
gi gösterisinde bulundu. Küçük ço
cuklar bile yanına sokulup hediyeler 
verdiler. Bütün bunlar, uluslararası 
alanda dayanışma gösteren bir dos
ta duyulan sevginin ürünüydü. 

Bayan Mitterrand kamplarda coş
kulu sloganlarla karşılandı. Mülteci
lerin çadıriarına konuk oldu. Muş 
kampında, kimyasal silahlardan ağır 
şekilde yaralanmış 55 yaşlarında bir 
mülteci ile konuştu. Bu mülteci, 
Türkiye'de tedavi görmesine fırsat 
verilmediğini anlattı. Mülteciler Ba
yan Mitterrand'a, Batılıların Kürtle
re yardım yapıp yapmadıklarını, 
yapıyorlarsa, bunun ne olduğunu 
sordular. Mardin kampında bir peş
merge komutanı BM örgütünün ve 
Kızılhaç'ın yardımlarının kendileri
ne ulaşmadığını söyledi. 

Bayan Mitterrand ise, hümanist 
amaçlarla bu geziye çıktığını, Kürt
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çöllük alanlar olduğu bilinmekte. Öte 
yandan boşaltılan Kürt yerleşim böl
gelerine ise Arapların yerleştirilece
ği ve bu nedenle Kürtlerin evlerini 
olduğu gibi bırakmalarının istendiği 
bildiriliyor. 

Zoraki göç ve sürgün politikasına 
karşı çıkan halkın oluşturduğu bir de
lagasyon, konuyu Bağdat hükümetiy
le görüşmek istediği halde, bu talebin 
hükümet tarafından sert şekilde red 
edildiği de gelen haberler arasında. 

Uluslararası bir yardım örgütü olan 
Medico International, 25 Nisan gü
nü yaptığı açıklamada, hükümet güç
lerinin köy ve kasabalara baskınlar 
yaparak kitleleri zorla evlerinden çı
kardığını, çok sayıda köyü yerle bir 
ettiğini duyurdu. 

1982 yılında yapılan Arap zirvesin
de Kürtlerin yerleşim yerlerinin de
ğiştirilmesi ve Arap ülkelerinde yer
leşmeye zorlanmaları yönünde bir ka
rarın alındığını hatırlatan (GtbV) Bas
~ı Altındaki Halklarla Dayanışma 
Orgütü de, bu zoraki göç olayını sert 
şekilde eleştİren bir açıklamada bu
lundu. Medico da uluslararası örgüt
lere, hükümet ve devlet başkanlarına 
yaptığı çağrıda, kendilerinden yapı
lanlara tavır almalarını istedi. 

Irak hükümeti zoraki göç olayı ile 
. Kürdistan' daki yerleşim alanlarını yo
ketmek istiyor ve nüfus oranını olum
suz yönde etkilerneye çalışıyor. Bu 
nedenle bu yörelere Arapları yerleş
tiriyor. Güneye yığınlar halinde sür
gün edilen Kürtleri, azgın bir asimi
lasyon politikası bekliyor. 
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• 
KONFERANSA NA VNETEWI YA 

''MAFEN MIROVATİ LI KURDISTANE'' 
PEKHAT 

Dı 14-16 Nisan 1989'an da lı El
manya Fedaral bajare Bremene bı 
nave "Mafen Mirovati Lı Kurdıs
tane" konferansek navnetewi pek 
hat. Konferans, bı deste "insiyati
fa Mafen Mırovati Lı Kurdıstane" 
hatıbO amadekırın. 

Jı 16 welatan, kesen politik, ulım
dar, rojnemevan, nıviskar, huner
mend Q gelek kesen dın lı Konfe
ransa beşdar bCın. Lı ser rewşa ge
le Kurd bı her awayi dur Q dırej hat 
axıftın. 50 rapor O tez, bı deste van 
kesan hat peşkeş kırın. Daxuyaniya 
Konferansa bı deste 55 kesen bı nav 
a deng hatıbO imzakırın a her aliye 
dınyaye hat belavkırın. Her weha di
sa nezıke 1000 kes O rexıstınan ne
tewi a navnetewi ji bı imzen xwe ve 
pıştgıriya xwe bı Konferansa ve ni-
şan dan. . 

Bı nave "lnsiyatifa Mafen Mıro
vati Lı Kurdıstane" Sertaç Bucak 
Q Rektora Politeknik ya Bremene 
Ronald Mönch axıftın Q konferans 
dest bı karen xwe kır. Paşa parlame
na Partiya Sosyal Demokrat (SPD) 
Rudolf Bindig, Wezire Edlayi ya Bre
mene Völker Kröning, parlamene 
Swed ya Partiya Komunist a Çep 
Berit Ericksson axıftın. 

Seroke Parlamentoya Bremen€: 
Dieter Klink, Konferansa hıldabO 
bın basken xwe. Klink, qebQinekırı
na hebQna gele Kurd, dı 40 saliya 
Daxuyaniya Mafen Mirovati ya Ye
kıtiya Mılletan wek skandal bı nav 
kır. 

Wezire Edlayi ya Parlamena Bre
mene Völker Köning dı axıftına xwe 
zulm O zordestiya dewleta Tırk hem
ber gele Kurd, gor peymanen Hel
sinki O Yekıtiya Mılletan ani ber 
çavan. O got, "bı van kırınan xwe ve 
dewleta Tırk, wan peymanan hıldı
de bın lıngan." 

Dı beşa nasandına Konferansa 
da, parlamentere Partiya Keskan 
Petra K. Kelly, jı ber nexweşbQna 
xwe dereng hate cihe Konferansa. 
Petra K. Kelly, axıftına xwe da zetır 
lı ser jiyana gele Kurd ye bı zehmet 
O xebıtandına çeken kimyewi 
hember gele Kurd sekıni. Ew, carek 
dına lı ser berpırsiyariya dewleten 
Rojava sekıni; jı wan daıxwaz kır ku, 

Bı axıftıııa Sertaç Bucak Konferans dest bı kar kır 

alikariya abori a leşkeri nedıne Tır
kiye, irane a lraqe. 

Wezire Din Q Perwerdeyi ya Yew
nanistan, Antonis Tritsis, jı ber hın
dek sedeman nekari dı Konferansa 
da beşdar bıbe. Ew, telgrafek şan
dıbQ Konferansa; je ra serketın dax
waz dıkır. 

Kare Konferansa roja duduyan dı 
4 grubanda berdewam kır. 

Gruba l'an da: Lı ser "Çanda Kur
di O Mafe mirovati", gruball'an da: 

"Parastına Jiyan Q Şahnazi", gru
ba lll'an da: Rexıstınan Navnetevi, 
Peyman en Navnetewi Q Kurd", gru
ba IV'an "Multeciyen ku jılraqe Ha
tıne Tırkiye" hat axıftın. 

Berpırsiyariya gruba l'an jı Univer
sita Bremene Prof. Dr. Antje 
Katrin-Menk, ye gruba ll' an Tübbin
gene Avuqat Bodo Büchner, ye 
gruba lll'an jı Danimarkaya parla
menter Pelle Voigt, ye gruba IV' an 
i jı Medico International Hans 
Brandscheidt kır. 

Dı grubanda lı ser wan tıştan da 
hat axıftın O tez hatın amadekırın: 

Gruba l'an: "Çanda Kurdi ü He
buna Wi", Dr. J. Meyer lngwersen, 
Universita Essen; "Edebiyata Kur
di 1" Ferhad Şhakely, Universita 
Uppsala-Swed; "Edebiyata Kurdi 
ll" Hüseyin Erdem, PEN'a Kurdi; 
"Mafen Mirovati ya Linguistuk ü 
Zmane Kurdi", Dr. Ph il. Tove 
Skutnabb-Kanngas, Prof. Robert 
Phillipson (Universita Roskilde, Da
nimarqa); "Zagona Qedexekırına 
Zman", Christian Rumpf, Enstituta 
Max-Piank, Heidelberg; "Mafe Xe
bergırtıne ü Kurd'.', Dr. Mirella Ga
letti, Bologna/ltaıya; panel: 
"Zordestiya Çandi Hember Kurdan 
ü Mafe Perwerdeyi", revebır, Prof. 
Antje Katrin-Menk. 

Gruba ll'an: "Operasyonen Leş
keri lı Kurdıstan-Büyerek Pışti 
1980'an? Hejandınek Diroki", roj
namevan a nıviskar, Jürgen Roth; 
''Rewşa Gırtiyen Politik ü Eşken
ceya Sistem~", Herbert Klein, Bie
lefeld; "Jı ldara Orfi 'Valitiya 
Navçe a Rewşa Gıran' Nerinek 
Diroki" Avuqat Hans Werner Oden
dahl, Koln; "Sırgun: Zagona 
Tunceli" Ute Baran, Beriina Roja
va; "Jınen Kurd ü Hebüna Nete
wi", Dr. Lale Yalçın-Heckmann, 
Nurnberg; "Zagona Cezaye ya Tır
kiye ü Kurd" Av. Ali Bucak, Paris. 

Gruba lll'an: New York-Times
Kurdish Times- Lı Çapgeriya USA 
Pırsa Kurdi", Vera Beaudin Saeed
pour; "Kurd ü Lı Ewropaye Akti
vita Mafe Mirovati" Feliks J. Bister, 
Cihgırte Liga Mafen Mirovati ya 
Avusturya; "Pırsa Kurdi ü Parla
mena Ewrupaye" Wolfgang von 
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Nostitz, Munchen; "Dı Peymana 
Helsinki ya 1975'an da Mafe Miro
vati ü Kurd" Pelle Voigt, Endame 

Parlamena Danimarka; "Mafe Ça
renüsi ü Kurd" Sertaç Bucak, Koln; 
"Pırsa Kurdi ü Koma Mılletan", 
Huseyn Sado, Paris. 

Gruba IV' an: "Jı Destpeka Şere 
iran ü lraqe Vırda G~şbüna Pırs~ 
Kurdi" Dr. Ferhad lbrahim, Freı 
Universite, Beriina Rojava; "Wında
büna 8 Hezar Kurden Barzani" 
Hışyar Zıbari, Kurdıstana Iraq; 
''Pey ma na Cen~vre y~ s~ la 
1925'an ü Bıkaranına Çeken Kım
yewi Hember Kurdan" Prof. Aubin 
Heyndrickx, Universita Gent
Belçika. 

Her weha lı ser "GAP-Proja Peş
tabına Anatoliya Bakur'' kon fe ran
se k bı deste Dr. Erhard Franz. 
Enstituya Orient, Hamburg hat ama
dekın n. 

Disa lı ser "Multeciyen Kurdıs
tana ıraqe ye ku Hatıne Tırkiye" 
bı beşdarbOna Heidi Alm-merk, 
Hannes Kempmann, (Parlamente
ren Niedersachsen, E. Federal); Sa
bine Baun, rojnamevan-nıviskar, 
Hannover; Berit Ericksson, parla
menter, Stockholm, Swed; Barbara 
Noack, Paul Tiefenbach (Parlamen
teren Bremen, Elmanya Federal) 
pek hat. 

Axıftkaran bir O baweriyen xwe 
yen Konferansa peşkeş kırın O be~: 
siven pırsan dan. Guhdarvanan ıı 
destur standın O bir O baweriyen 
xwe bı serbesti anin zman. 

Roja 16 e Nisane dı vekırına cıvi
ne da berpırsiyaren gruban, bı kur
tayi raporen xwe yen roja bori peş
keş kırın. 

Pışti van raporan, Wezire Cıvaki 
O Ciwani O seroke Belediya Bremen 
H. Scherf axıft Paşe sılavnama 

Wezire Pırsa Jınan O Malbat ye Eya
Ieta Schleswig Holstein Gisela 
Böhrk hat xwendın. 
Paşe lı bernameye da lı ser Dek

lerasyona Bremen a "Mafen Miro
vati lı Kurdıstane" hat axıftın, ku ew 
deklerasyon bı deste komisyonek ve 
hatıbO amadekırın. Peşneyara ko
misyona hat paşkaşkırın O ser da 
danustandın hat kırın. Bı gor peşni
yaran Deklerasyonek hat qebGI kı
rın. 

Rüpel9 

Dawiya Konferansa, cıvinek jı bo 
presse çebG. Dı vi cıvine da Sertaç 
Bucak bı nave "insiyatifa Mafen Mı
rovati Lı Kurdıstan"; Paul Tifenbach 
Pariementere Bremen; Robert Phil
lipson, Profesore Universila Roskil
de/Danimarqa; Pelle Voigt, Parie
mentere Danimarka; Berit Erick
sson, Parlamentera Swed; Profes
sor Aubin Heyndrickx, direktare 
Universita Gent ye qısma toksikolo
jiye jı Belçika; jı Eniya Kurdıstana 
Iraq Hışyar Zıbari beşdarbunO ber
siven pırsan dan. 

Konferans, jı destpeke hetani da
wiye bı dereceki bılınd O bı disiplin 
derbaz bO. Ditına pıraniyen beşda
ran lı ser van nuqtan gıhişt hev: "Ev 
Konferans, dı diroka tekoşina gele 
Kurd O pırsa wi ya navnetewi da ga
vek diroki ye. Aliye dın da ji, qebGI
kırına Deklerasyona Bremene O 
armancen wi yen peşdaçuyi, wesi
qeyek diroki ye. 

Konferans bıryarek pır pevist gırt: 
Gereka rexıstınek jı bo "mafen mi
rovati lı Kurdıstane" were sazkırın. 
O ev rexıstın, pırsa gele Kurd ye ma
fen mirovati lı Kurdıstan bı cihane bı
de agahdar kırın. 

Jı her awayi ve ev Konferans, dı 
diroka gele Kurd da cihek gıring dı
gıre. Jı ber ku, ev cara yekemin e ku 
mafen gele Kurd dı platformek usa 
navnetewi da te axıftın. Jı aliye dın 
ve ji; bı beşdarbun O bı imzan ve pır 
kesen bı nav O deng alikariya xwe 
bı gele Kurd ve nişan dan. 

BiRANiNA HELEBÇE Ll QAMÜŞLO 
Par dı meha Adare da. dewleta koledar ya Iraqe, pışti ku şen~ navbeyna 

xwe u İrane sekıni, dest bı qırkırına gele Kurd kır. 
Ev qırkırına ne weke gelek qırkırınen dın ye ku gele ~ur~ dı diro~a x~e 

va serhıldane da ditı bu; qırkırıneke behempa bu, bı çeken kımyewı u gaze. 
jı bo çekırına van çeken dıjmirovatiyc, gelck dewleten Ewrupi alikariya lra· 
qe kırıbun. Jı van dewletana yek ji Elmanya Federal hü. . 

Gele me ye merxas ev buyera bı xwin, isa! lı wclate xwe ~lı d~rvey: welat 
bı awayeki cılrc cılre protesto kır. Denge xwe bılınd kır ku dıJmınen gele Kurd 
u insaneriye hızanıbın kes neheqiye ı1 bındestiye qebfıl nake. , 

Jı van protestoyan yek ji lı bajare Qamu~lo çebu. Ev protesto bı şıklek nu 
çebfı. Roja 17.3.1989'an de gele Kurd lı Qamuşlo jı saetp.oo ta :2.05 der· 
ket kuçe, bere xwe ber bı bajare Helepçe kırın u penc deqıq~ troınbe~ sekınır:. 
xwendekar jı derse derketın. Kırin u fırotın sekıni, kal u pır, xort u keç be· 
deng lı ser ·piyan jı bo biranina şehiden Hclepçe man. . , 

Evare ji şevck lı ser Helepçe arnade kırıbun. Dışeve da 500 kes b~şd~rbun 
u şev 5 sactan ajot. Dı şeve da gelek şaıren Kurd lı ser Hel.epçe ~xattın u hel
besten xwe xwendın. Hınck jı van ev bun: Diya Daneş, Dıya Nıroda, Mell~
yc Tınj. Seydaye Keleş, Fcrhade seyda. Dılawere Medi, Bave Helepçe, Helıl 
Mıhemed, Ahmed Huseyini u her kesen dın. . 

Protestoya gele Kurd. bı roj Cı şeveki ve ncsekıni. b~rdewa~ k!r. Dı ~c.ın.a 
Ncwroze da ji gele me disajı saet 12.00 ta l2.05'an penc deqıqe Jı bo bıranı
na Helepçe bCdeng lı ser piyan sekınin. 

R. Hemo Farüq 



Rüpel10 Denge KOMKAR 

• A 

DAXUYANIYA BREMENE 
A e 

LI SER MAFEN MIROVATI 
A 

LI KURDISTANE 
Komcıvina navnetewi ya "Matan Mırovati lı Kurdıs

tane" dı rojen 14-16'9 Nisane da lı bajare Bremene dı 
bın basken Seroka Parlamentoya Eyaleta Bremene Dr. 
Dieter KI i nk da pek hat. Dı Konferansa da jı 16 welatan 
akademivan, rojnamevan Cı sıneetkar beşdar bCın. Lı ser 
rewşa gele Kurd Cı lı ser bmlıngxıstına matan mırovati
ye Konferansa ev tıştan da ber çavan: 

Gele Kurd, jı gelen kevnare ye lı Rojhılata Navin da 
ku nıfusa wi 20 milyona zadetır e Cı ew, xwedi çand Cı 
tarix e. Ew dı welate xwe ye parçekıri da -lı Tırkiye, 
i ran, Iraq Cı lı Suriye- dı nav bındestiyeke gıran da ye. 
Ev dewletana matan netewi Cı demokratik ya gele Kurd 
nasnakın. Tekoşina gele Kurd bona ku ew dı welate xwe 
da dı azadiye da bıje Cı weki gelen dm xwediye şerten 
wekheviye bıbe, hetani iro bı hoviti hatın pelıxandın. 
Konferansa ev rasti bı nımCıneyen Tırkiye Cı lraqe va kır 
wesiqeyek Cı da berçavan. 

Komara Tırkiye dı Yekıtiya Netewan da Cı Konseya 
Ewrupi da endam e. We, Daxuyaniya Navnetewi ya Ma
fen Mırovati, Peymana Matan Mırovati ya Ewropa, Da
xuyaniya Paşin a Ewrupaye bo Ewleyi Cı Tevxebate 
(Peymana Helsinki) Cı dı demeki nezık da Oornandına 
Cıvina Viyanaye imza kıriye. Tırkiye dı aliye dın da jı sala 
1925'an wırda, dıji prensiben huqCıqi ya navnetewi, he
buna gele Kurd inkar dıke. Hukma Tırk siyaseteka sis
tematik dajo, bona ku gele Kurd bı dara zore bıde 
helandın, huwiyeta wi ya netewi jı orte rabıke Cı bıke 
"Tırk". Ew siyaseta nıjadperest i ro ji bı heztırin te do
mandm. Ew zılm Cı kırınan han dıde xuyakırın, ku ma
fen mırovati çawa beperwa ten bmlıngxıstın. 

Zaroken Kurdan xwediye matan xwendın Cı zanyari 
bı zmane dayike ni nın. Bı zmane Kurdi axıttın, bı qa
nCınan ve hatiye qedexekırın. Bı zmane Kurdi neşriyet; 
bı Kurdi mCıziq çekırın, belavkırın Cı guhdarkırın, piraz
kırma cejnen neteweyi Cı kevneşopi wek sCıc te ditın. 
Hukma Tırk naven gund Cı bajaran Cı naven cihan cog
rafik en bı Kurdi wergerandiye Tırki. Kurd, jı bo bir Cı ba
weriyen xwe ten gırtın Cı ceza dıgrın. Lı serdagırtınen 
leşkeri lı gund Cı bajaran, cezadayina bı tevayi Cı gırtı
nen bı keyfi bCıne karen rojane. Belavkırın Cı mefikırına 
gundan bı nave "Parastına sazCı~ana gelemperi" Cı bı 
nave "parastına milli" pıştra 12'9 lion 1980'9 zede bCı. 
Xebaten hukumeta Tırk, ya abori lı mıntıqeya Kurdan 
bı keri pıraniya gele Kurd naye. Ev siyaset dıbe sede
me bekariye, bataliye Cı malanbarkırıne. 

Hukumeta lraqe dı van salan dawi da dıji gele Kurd 
suce qırkırıne bı kar tine. Bı hazaran gunden Kurdan 
jı aliye ordiya lraqe jı orte hat rakırın. Mıroven wan gun
dan an hatın qırkırın, an ji dı kampan bın şerten gıran 
da hatın komkırın. Hukma lraqe, bı karanina çeken kim
yewi lı dıji Kurdan hernCı prensiben huqCıqe ya navne
tewi dıde bın lıngan. Pışti ve karanine 16 Adar 1988'an 
lı Halepçe 5000 mer, jın Cı zaro hat m kuştın Cı pırtıri 1 O 
hazaran kes ji bı gırani bırindar bCın. Ev qedera cınıqi, 
lı gunden darbere ji lı dıji mırovan te pekanin. Ev tışt 
siyaseta qırkırıne ya hukumeta lraqe lı dıji Kurdan dıde 
berçavan. Qedera 8 hezar Kurden jı mıntıqa Barzan, ku 

jı Tirmeha 1983'an wırda "jı orte rabCıne" Cı "wında 

bCıne" hin ji naye zanin. Plana lraqe, ku dıxwaze 200 
hazaran betır mırovan sırgCıne çolen lraqa BaşCır bıke, 
dı 25 Nisan 1989'an da we pekbe. 

Bı bir Cı baweriya tehiCıke ya jı orte rakırma gele Kurd 
"Konferansa Navnetewi ya Matan Mırovati lı 
Kurdıstane" dıxwaze ku ev daxwazen jerin ben cih: 

• Dıve Rexıstına Yekıtiya Netewan dı çarçeveya pren
sipan wekheviya matan gelan da, lı gor prensiben hu
qCıqa navnetewi jı bona bı serbesti tayinkırma qedere 
Cı zelalkırma pırsan, bıla rewşa gele Kurd bı zCıtırin bıke 
naveroka xwe; 

• Konseya Ewrupa, ku Tırkiye ji endama we ye, dew
leten ku Konferansa Tevxebat Cı Ewleti imzakırma Cı di
sa Koma Abori ya Ewrupa ku Tırkiye ji bona endametiye 
seri lexıstiye, bıla zore bıdm Tırkiye ku ew wezifeyen xwe 
lı gora peymanen navnetewi bine cih Cı rumete bıde ma
fe mırovatiye; 

• Dewleten ku dıxwazm pırs Cı dubendiyen lı Rojhıla
ta Navin bı aşıti halbıkın, dıve dı konferanseki peşede
me da, ku lı ser Rojhılata Navin dıbe ku kombıbe, pırsa 
Kurdi ji texın naveroke Cı cehd bıkın bona ku temsilka
ren siyasi ya Kurdan ji bıkevın Konferansa Navnetewi 
ya Aşıtiya Rojhılata Navin; 

• Sakretere Gışti ya Yekıtiya Netewan, hezen ku dı 
paşe şere Iraq-irane jı bona aşıtiyeke edlayi dıxebıtın, 
bıla cehd bıkm ku temsilkaren gele Kurd ji dı wan cıvi
nan da cihe xwe bıgrın; 

• Dıve ew welaten peşveçCıyi, heta ku matan mırova
ti lı Kurdıstane pekneye, bıla ~emCı alikariyen leşkeri Cı 
aboriye bona Tırkiye, Iraq Cı lrane bıdın bırin. 

• Dıve hernCı kes Cı rexıstın, sitemkariya lı ser gele 
Kurd, eriş Cı kırınan bona jı orte rakırma hebCınen wi ya 
diroki, çandi Cı jı orte rakırma hCıviyeta wi ya netewi pro
testo bıkın Cı dıve ew cehd bı kın ku kesen sırgCınkıri ve
genn cihan xwe; qedera kesen hatıne revandın Cı 
wmdabCıyi were eşkerekırın; dıve hernCı rexıstın Cı kesa 
gıraniya xwe bıdın lı ser Tırkiye ku ew wan kesan ra, 
ku jı Kurdıstana lraqe derbazi Tırkiye bCıne angori Kon
vensiyona Cenevre statCıkoya multeciya bıde naskırın; 

• Dıve matan zman Cı çandi ya Kurden ku lı dervayi 
Kurdıstane dıjin, ben naskırın; bıla hernCı hukCımetan bo
na parastma zman Cı çanda Kurdi, bona xebıtandına wi 
dı hinbCıne da, dı çapkırm Cı belavkırıne da Cı dı peyvan
diyen resmi da çı lazıme çebıkın; 

• Konferans, avakırma rexıstıneki serbıxwe jı hukCı
met Cı dewletan (non-govermental) pewist dıbine, da ku 
ew rewşa gele Kurd seyrbıke Cı dı ware bınlıngxıstına 
matan mırovatiye da gelempere agahd~r bıke; 

• Konferans bıryar dıde ku bı deste "lnsiyatifa Ma
fen Mırovati Lı Kurdıstane" ve "Daxuyaniya Lı Ser 
Rewşa Matan Mirovati Lı Kurdıstane" jı Sakretere Gış
ti ya Yekıtiya Netewan, Konseya Ewropa, Koma Abari
ya Ewropa, Seroka Parlamentoya Ewropa, serokan 
dewlet Cı hukCımetan Cı rexıstınan navnetewi ra bıde 
şandın. 

Bremen, 16e Nisan 1989 
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Namibya: 

BAGIMSIZLIK SEViNCi KANA BULANDI 

Swapo Lideri Sam Nujoma 

Namibya'da 1 Nisan 
1989 tarihinde halkın bü
yük sevinç gösterileriyle 
başlayan bağımsızlık sü
reci, halen ülkede bulu
nan veya ülkeye geri 
dönmekte olan çoğu silah
sız 300'e yakın SWAPO 
savaşçısının Güney Afri
ka'ya bağlı güvenlik güç
leri tarafından öldürülme
leri üzerine kana bulandı. 

1884'te Almanlar tara
fından alınarak sömürge
leştirilen Güneybatı Afrika, 
1. Dünya Savaşı sonrasın
da 1915'de, Güney Afri
ka'nın işgaline uğradı ve 
1920 Versay Antiaşması 
ile de egemenlik hakları G. 
Afrika'ya verildi. Nüfusu 
80 bin olan bir beyaz azın
lığın, 1 ,5 milyonu aşkın si
yah ı baskı altında tuttuğu 
Namibya'da, 19 Nisan 
1960'da sömürgeci G. Af
rika yönetimine karşı poli
tik alanda bağımsızlık 
mücadelesini başlatan 
Güneybatı Afrika Halk Ör
gütü SWAPO kuruldu. 
1966'da Halk Kurtuluş Or
dusu PLAN'ı oluşturarak 
silahlı savaşa geçen 
SWAPO, 1973'de Birleş
miş Milletler tarafından 
Namibya halkının tek ya
sal temsilcisi olarak kabul 
edildi. 

G. Afrika'nın kendisine 
antlaşmalarla tanınmış 
hakları sürekli ihlal ede
rek, tam bir sömürgeci an
layışla ve kanlı bir biçimde 
yönettiği Namibya'nın yö
netimini 1966'da Birleş
miş Milletler üstlendi. Yine 
1.978'de Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi 435 no
lu kararla, G. Afrika'nın 
Namibya'dan çıkmasını 
ve ülke yönetiminin BM 
gözetiminde yapılacak se
çimlerden sonra halkın se
çeceği bir idareye 
bırakılmasını kabul etmiş
ti. O tarihten bu güne 
BM'nin bu kararının ger
çekleştirilmesine karşı ko
yan ve Namibya'yı işgale 
devam eden G. Afrika, An
gola cephesinde Küba ve 
Angola birlikleriyle girişti
ği savaşta gerilemesi ve 
Namibya'da SWAPO ge
rillalarının başarılı müca
delesi nedeniyle görüşme 
masasına oturmak zorun
da kaldı. 22 Aralık 1988 ta
rihinde ABD ve Sovyetler 
Birliği'nin gözlemci olarak 
katıldığı, Küba, Angola ve 
G. Afrika'nın taraf oldukla
rı görüşmeler sonunda, 
BM'nin 435 sayılı kararının 
uygulanmaya konması ve 
Namibya'nın bağımsızlığı
na kavuşması için bir tak
vim tesbiti konusunda 
anlaşmaya varıldı. 

Varılan anlaşmaya göre 
bağımsızlık süreci 1 Nisan 

1989'da Birleşmiş Milletler 
Barış Gücü askerlerinin 
Namibya'ya gönderilmesi 
ile başlayacaktı. Namibya 
dışındaki SWAPO gerilla
ları, 1 Kasım 1989'da ya
pılacak anayasa meclisi 
seçimlerine kadar Ango
la'da sınıra 150 km uzak
lıktaki kamplarda toplana
cak, ülke içindekiler ise si
lahlarını barış gücü asker
lerine teslim edeceklerdi. 
G. Afrika da şu anda ülke
de bulunan 40 bin askeri
ni, geride 1500 kadarı 
kalacak şekilde geri çeke
cekti. Ancak BM-Barış gü
cü askerlerinin bölgeyi 
tanımamaları, dil sorunu 
ve Namibya'ya yerleştirile
cek asker sayısının maddi 
zorluklar nedeniyle azaltıl
ması, G. Afrika'nın görüş
me masasında kabul ettik
lerini, yarattığı bir prova
kasyon sonucu savaş ala
nında geri almaya yöneltti. 
Çoğu silahsız bir şekilde 
Barış Gücü askerlerine 
teslim olmaya gelen yüz
lerce savunmasız SWA
PO gerillası, G. Afrika or
dusu ve yine onların yöne
timindeki Namibya polisi
nin saldırısı sonucu katle
dildiler. Bu olayların Na
mibya'nın bağımsızlığına 
yönelik açık bir provakas
yon olduğu ülkedeki ve 
tüm dünyadaki demokra
tik kamuoyu tarafından 
anlaşıldığı halde, BM-Ba-

rış Gücü komutanı Finli 
Ahtisaari, SWAPO'yu sal
dırgan olarak değerlendi
ren ve anlaşmadan geri 
çekilme tehditini savuran 
G. Afrika'ya, Namibya'ya 
daha fazla asker yollaya
rak bu savaşın kısa za
manda sonuçlandıniması 
için bir davetiye çıkardı ve 
böylece "kurdu kuzulara 
çoban" olmaya çağırdı. 
Ancak SWAPO yönetimi
nin olaylara akılcı yaklaşı
mı sayesinde, ülkenin 
bağımsızlığına engel ola
bilecek gelişmelerin önü
ne geçilebildi ve G. Afri
ka'nın anlaşmayı sabote 
etmeye yönelik oyunu bo
şa çıkarıldı. 

Irkayrımının ortadan kal
dırılmısa, demokratik bir 
Namibya'nın kurulması 
için mücadele eden ve ay
nı zamanda Namibya hal
kının büyük desteğine 
sahip SWAPO'nun, G. Af
rika ve diğer işbirlikçi güç
lerin tüm engellemelerine 
rağmen, 1 Kasım 1989'da 
yapılacak seçimlerden en 
büyük politik güç olarak 
çıkması bekleniyor. Kuş
kusuz bu, ırkçı-sömürgeci 
G. Afrika ve onun destek
çilerine vurulmuş büyük 
bir darbe olurken, yine 
komşu G. Afrika'da aynı 
amaçlar doğrultusunda 
mücadele veren demokra
tik güçler açısından da bir 
zafer olacaktır. 



•• • • • 

o GUNDEMI DIRENI 

TÜKETMEZSEK ÜRETMEYiZ!.. 
Faşist cuntanın kemiğe dayadığı bıçak, Mart so

nu ve tüm Nisan ayı boyunca binlerce işçiyi direni
şe götürdü. 12 Eylül1980'den buyana açıktan açığa 
uygulanmakta olan işçi düşmanı politikanın, burju
vazinin beklentisinin aksine istenilen başarıyı sağ
lamadığı ortaya çıktı. Teksesli, düşüncesiz, hak ve 
hukukunu aramıyan bir toplum yaratmak isteyen Ev
ren ve ekibinin hesabı tutmadı. Yaratmak istedikle
ri "ünüformasız demokrasi" hevesleri 26 Mart se
çimleri ve onu izleyen dönemde kursaklarında kal
dı. 

işçiler açısından özellikle kamu sektöründe top
lu sözleşme görüşmelerinin çıkrnaza girmesi, bar
dağı taşıran son damla oldu. lik başta kendisini 
"pasif" direnişler biçiminde ortaya koyan işçi eylem
leri, giderek üretimi durdurma noktasına geldi. Ey
lemlerin kitleselliği ve öne sürülen talepler, iktidarın 
ve sarı TÜRK-iŞ yöneticilerinin rüyalarını kaçırdı, ka
çırmaya devam ediyor. 

Toplu viziteye çıkma, yemek boykotları, servis otobüslerine binmeme, saç 
kesme, yalınayak yürüme, tek kol ile çalışma vb. eylemler biçiminde kendisini 
gösteren işçi direnişleri, Türkiye'yi ve Türkiye Kürdistanı'nı bir uçtan diğer uca 
kadar sardı. Bu eylemlerde işçı sınıfı dar ekonomik istemlerden de öte, genel 
grev hakkından, Ozal'ın istifasını talep etmeye ka~ar varan bir dizi ekonomik 
ve siyasal talebi kamuoyunun gündemine soktu. Işçi direnişleri, iktidarın bir
leşik güç karşısındaki çaresizliğini ortaya koyarken, ülkenin en önemli politik 
gücünün işçi sınıfı olduğunu birkez daha gösterdi. 

Fazla söze gerek yok. Daha bir kaç yıl önce içten içe konuşulan talepler, 
bügün çok daha yüksek sesle, tek yumruk ve tek yürek biçiminde onbinler 
tarafından haykırılmaktadır. işçı sınıfının istemi açık ve nettir: "Biz tüketmez
sek üretmeyiz!" 

( b\ ( ( 



ER BELİRLİYOR .. 

1 MAYIS YiNE KANA BOYANDI 
işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 

olan 1 Mayıs, Türkiye'de birkez daha kana bulan
dı. Mehmet Dalcı adlı 18 yaşındaki genç, 1989 1 
Mayısı'nın şehidi oldu. 

1 Mayıs öncesi rejimin kolluk güçleri, işçi semt
leri başta olmak üzere, birçok yerde operasyonlar 
yaptılar. Binlerce kişiyi gözaltına aldılar. Açıkça hü
kümetin qaşı "kim yürürse yürüsün, engel oluruz 
derken", Içişleri Bakanı, gösteriye kalkışanlara en
gel olmak için, her türlü silahı kullanacağını söyle
yerek, terör estirdiler. 

istanbul, izmir, Adana gibi işçi sınıfının yoğun ol
duğu yerler başta olmak üzere, Bursa, Kayseri, An
tep, Diyarbakır ve birçok yerde yığınlar polis ve 
asker barikatlarını aşarak gösteri yaptılar. Herşeye 
rağmen, 1 Mayıs'ı yaşatacaklarını burjuvaziye ve 
onun sopalı iktidarına gösterdiler. 

1 Mayıs öncesi sık sık "yürümekten" bahseten lnönü ve Baykal, işin ciddi
yetini gördükleri andan itibaren, "biz izinli gösterileri kastetmiştik" diyip, yan 
çizdiler. 1 Mayıs günü binlerce insan, kurşunlar ve sapaların altı11~a m_eydan
larda yürürken, kendileri, "dokunulmazlık" zırhına bürünerek, TURK-IŞ mer
kezine kadar yakalarına "kırmızı karanfil" takılmış bir vaziyette "yürüdüler" .. 
Demirel ve Erbakan'ın gösterdiği cesareti bile gösteremediler.. 

Mücadele tarihi kanla süslü işçi sınıfı, Evren, Ozal, lnönü, Baykal ve Demi
rel gibilerinin kimler hesabına politika yaptıklarını; hangi sınıfın temsilcileri ol
duklarını 1 Mayıs'ta birkez daha yaşayarak gördü ... 

Türkiye veT. Kürdistanı'ndaki gelişmeler, şunu açıkça ortaya koyuyor ki, 
hergeçen gün zorbalar için daha kötü olacaktır. Ve 1990 1 Mayıs'ı burjuvazi
ye 1989' ı) aratacaktır. .. ,., 
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Iserlohn: 

KÜRT KÜLTÜRÜ ÜZERİNE KONFERANS 
lserlohn Protestan Akademisi'nde B EVANGELISCHE 

7-9 Nisan 1989 tarihinde "Federal AKADEMIE 
Almanya'da Kürt Kültürü" adı al- ___ r_s_E_R_L_o_H_N _______ _ 
tında bir konferans yapıldı. KOM
KAR, önceki konferanslarda olduğu 
gibi, bu konferansın da ön hazırlık 
çalışmalarında bir yıl boyunca gö
revler aldı. Konferansın örgütlenme
sinde ve yürütülmesinde Akademi --. 
yönetmeni Dr. S~reika'nın yanısıra, 
KOMKAR MYK Uyesi A. Saydam 
da görev almıştı. Konferansa KOM
KAR'ın yanısıra, KKDK ve UDK da 
katılmışlardı. 

Konferans ile ilgili duyuru ve eli
lanları, gerek lserlohn Akademisi, 
gerekse KOMKAR tarafından çeşit
li kişi, kuruluş ve örgüte ulaştırıldı, 
geniş katılımın sağlanması için ça
ba sarf edildi. 

• Kürt kültürünün F. Almanya'daki 
gelişimi. 

Konferans ile ilgili çıkarılan el ila
nında, Akademi görevlisi Dr. Sarei
ka'nın yazdığı önsözde özetle şu 
görüşlere yer veriliyordu: 

"Kürtler, Türkiye, iran, Irak, Suri
ye ve Sovyetler Birliği'nde yaşamak
talar. F. Almanya Cumhuriyeti'nde 
de işçi ve mülteci olarak yaşwan 350 
bin Kürt, yabanct/ar içinde saytsa/ 
olarak en büyük gruplardan birini 
o/uşturmaktadtr. Kendi ülkelerinde 
takibata uğrayan ve politik olarak ül
kesi tamnmayan Kürtler, FAC'de de 
kendilerini dtşa karşt temsil etmede 
güçlükler/e karştlaşworlar. Almanlar 
çoğu kez Kürtlerin ayn bir halk olma 
hakktnt görmezlikten geliyorlar. 

Göçmenlik Süresinde Kültürün 
Fonksiyonu üzerine tezini sunan 
Dr. Peter Spielmann, özetle şunları 
söyledi: 

F. Almanya gibi ülkelerde Kürtle
re, ulusal kimliklerine sahip çtkma 
şanst doğmaktadtr. Burada bu hal
km fertleri olarak Kürtçe konuşma, 
kendi etnik ve toplumsal sorunlan
nt dile getirme olanaklart vardtr. Bir 
çok Kürt ilk kez yurt dtşmda kendi 
dilinde okuyup-yazma o/anağt bulu
yor. Bu konferansm amact; Kürtle
rin içinde bulunduğu duruma işaret 
etmek, on/ann çok yönlü kültürel et
kinlik/erini ciddiye almak, bu kültü
rün F. Almanya'daki Kürtler için 
taştdtğt öneme parmak basmak ve 
bir ha/km kültürünün yaşamast için 
çö?,üm yollan aramak olacakttr. " 

Uç gün boyunca devam eden 
Konferans'ta Kürt kültürü değişik 
yönleriyle irdelendi. 

Konferansta tartışılan ana konular 
şunlardı: 
• Göçmenlik süresinde kültürün 
fonksiyonu; 
• Kürt kültür tarihine ve Kürdistan'
ın aktüel durumuna genel bir bakış; 
• Kürt ve komşu kültürlerin birbirle
rine olan etkisi; 

"Halk/ann ulusal kimliklerini koru
mada dil ve kültür oldukça büyük rol 
oynamaktadtr. Kültür aym zamanda 
kişinin kendi kişiliğini koruma ve di
ğer insanlarla ilişki kurma aractdtr. 
Baskmm olduğu ülkelerde kültürün 
önemi daha da büyüktür. Tüm bas
ktlara rağmen Kürt ve Ermeni/erin 
ulusal varltklartm bugüne kadar ko
ruma/armda, dil ve kültür önemli bir 
rol oynamtşlardtr. Yine bir kültürün 
ayakta kalmast, diğer kültürlerle iliş
ki içinde olmaswta mümkündür." 

Uluslararası Sachum Kemnade 
şenliklerinin organizatörü de olan 
Dr. Spielmann, kQnuşmasına şöy
le devam etti: "1974 ytlmda federal 
içişleri bakanltğt 'Kürt ve Ermeni 
gruplar kemnade Şenliklerine alm
masm, çünkü on/ann kattltmt NA TO 
müttefiğimiz Türkiye 'yi zaytf 
düşürüyor' şeklinde bir müracatta 
bulundu. Bugün de aym doğrultuda 
müdahalelerin olduğuna işaret et
mek isterim." 

Dr. Meyer lngwersen ise, Türkiye'
de Kürt kültürü üzerindeki baskıla
ra ve bu kültürün kaybolma 
tehlikesine dikkat çekerek konuş
masını şöyle sürdürdü: "Bugün en 
büyük tehlikeyi Kürt sözlü kültürü 
yaşamaktadtr. Bu kültür mutlaka ya
ztya dökülüp kurtanlma/tdtr. F. Al
manya'da Türkiye'nin baskt 
politikasma ortak olmaya son vere
rek, Kürtlerin sosyal ve kültürel ta
leplerine kulak vermelidir. Kürt 
kültürünün geliştirilmesi için gerek-

li destek sağlanmaltdtr. F. Almanya'
dakj Kürtler, diğer grup/ann 
yararlandtğt tüm· sosyal haklardan 
yararlanmaltdtr." 

Hüseyin Erdem de, Kürt ve kom
şu ülke kültürlerinin birbirlerini etki
lernesi üzerinde durarak, şimdiye 
kadar Kürt kültürü üzerinde bilimsel 
araştırma ve çalışmaların yapılmadı
ğına işaret etti. Erdem konuşması
na şöyle devam etti: "Kürt kültürü 
bugün, özellikle Türkiye Kürdistani'
nda yok edilme tehlikesiyle karşt 
karşwa bulunuyor. Kürt aydmlart, 
yangmdan mal kaçmr gibi kaybolma 
tehlikesi içinde olan bu kültürden bir 
şeyler kurtarmaya çaltşworlar. Dün
ya kültürünün bir parçast olan Kürt 
kültürünün kaybolmasma, yok edil
mesine göz yumulmamaltdtr." 

Dr. Kemal Seydo konuşmasında 
özellikle Kürtler için kendi ülkelerin
de varolan zorlukların, değişik bi
çimlerde yurtdışında da devam 
ettiğine değinerek, Kürtler ve Kürt
lerde Film Sanatı üzerinde durdu. 

Konuyu Kürtler üzerine yapılan 
filmler, "sömürgeci güçlerin filmle
rinde Kürtler ve sürgündeki Kürt film 
yapımcıları" başlığı altında anlatan 
Dr. Kemal Seydo, filmin, bir halkın 
kültüründeki önemi üzerinde durdu. 
Kürt film yapımcılarının ülkede bas
kı ve yasaklar yüzünden, yurtdışın
da ise mali olanaksızlıklar yüzünden 
çalışma yapamadığına işaret etti. 

Konuşmacıların tezlerini sunma
sından sonra, konferans, grup çalış
maları şeklinde devam etti. Konular 
şöyle belirlenmişti: 

1. Araştırma ve kültür polotikası 
bakımından Kürt sorunu; 

2. Sürgünde sanatsal çalışma; 
3. Sürgünde yazarlık ve sorunları; 
4. Yezidi ve Müslüman Kürtlerin 

F. Almanya'da birlikte yaşaması ve 
Hıristiyanlarla ilişkileri. 
Çalışma gruplarında Kürt kültürü 

ve Kürt sorununun geniş bir şekilde 
tartışılmasından başka, federal ve 
eyalet hükümetlerine, kültürel ve 
sosyal çalışma yapan kuruluşlara 
yönelik talepler de dile getirildi. 

Bu taleplerden bazıları şunlardı: 
• Kürtlerin varlığı F. Alman hükümeti 
tarafından resmen tanınmalı; 
• Diğer yabancı grupların sahip ol
duğu sosyal haklar Kürtler için de 
geçerli olmalı; 
• Şehir ve okul kütüphaneleri, Kürt 
ve Kürdistan ile ilgili eseriere yer 
vermeli; 
• Kültür ve sosyal kurumlar, Kürt dili 
ve kültürüne yönelik çalışmaları 
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maddi olarak desteklemeli, teşvik et
mali. 
Konferansın son gününde bir açık 

oturum düzenlendi. Oldukça tartış
malı geçen açık oturuma konuşmacı 
olarak şu kişiler yer aldılar: 

Alman Kızılhaç Teşkilatı adına 
Bernd Döveling, 

NRW-Eyaleti Kültür Bakanlığı 
adına Günter Solle, 

Baskı Altındaki Halklarla Daya
nışma Kuruluşu adına Tilmann 
Zülch, 

WDR-Dortmund'dan Alican Wil
lens, KOMKAR, KKDK ve UDK 
temsilcileri. 

Kültür Bakanlığı adına Günter Sol
le, Kürtler için ana dilde ders hakkı
nın verilmesinin yine Türkiye ile 
imzalanan ikili sözleşmeler nedeniy
le Kürtlere yönelik çalışmaların des
teklenmesinin zor olduğunu belirtir
ken, Türk hükümet yetkililerinin bu 
gibi çalışmalara tepki gösterdikleri
ni söyledi. Solle, konuşmasında mü
zik ve sanatsal çalışmaların destek 
ve teşvik edildiğini, ancak direkt 
Kürtlere değil de, kişilere yapılabile
ceği ni söyledi. 

Solle'nin konuşması gerek Kürt, 
gerekse Alman izleyicilerin sert eleş
tirilerine neden oldu. Bir Alman, 
Türk hükümetinin Kürtlere yönelik 
ırkçı ve inkara dayanan politikasının 
F. Almanya'da devam etmesini pro
testo ettiğini ve bu şartlar altında Al
man vatandaşı olmaktan utanç 
duyduğunu söyledi. Diğer birçok ko
nuşmacı da Kemalist politikanın F. 
Almanya'da aynen uygulanmasını 
ve bağımsız bir ülke olan F. Alman
ya'nın Türk hükümet yetkililerinin 
müdahalesine boyun eğmesini an
lıyamadıklarını vurguladılar. Açık 
oturumu idara eden H. Erdem, Türk 
jandarması sadece Kürdistan'da de
ğil F. Almanya'da da kol geziyor di
yerek, özgürlük ve demokrasi adına 
bu durum düşündürücüdür dedi. 

Bernd Döveling, Kürtlere yönelik 
çalışmaları desteklemeye hazır ol
duklarını ve ilk aşamada çıkarılacak 
bir Kürtçe-Almanca dergiyi finanse 
etmeye hazır olduklarını söyledi. 
Böyle bir derginin Kürt PEN deneti
minde çıkarılmasında prensip kara
rına varıldı. 

Tilmann Zülch, F. Almanya'da 
Kürtlere karşı Kemalist politikanın 
uygulandığını ve bu politika değiş
mediği sürece çok şeylerin gerçek
leşemeyeceğine işaret etti. 

WDR-Dortmund'dan Alican ise, 
ilk yerel Kürtçe yayına Türk ve Al
man makamlarından gelen baskıya 
ve gerici Türk çevrelerinin baskı, 

şantaj ve tehditlerine parmak ba
sarak, demokratik çevrelerin bu bas
kıları göğüslemesinde, özellikle 

radyo konseyinin kararlı tutumun
dan övgüyle bahsetti. Kürt grupları 
adına yapılan konuşmalarda ulusla
rarası sözleşmelere, Avrupa Parla
mentosu ve Konseyi'nin aldığı 
kararlara işaret edilerek, F. Alman
ya'daki Kürt grubunun sosyal hak
lardan mahrum bırakılamayacağı 
belirtildi. 

Kısaca söylemek gerekirse ilk kez 
Kürt kültürü üzerinde böyle bir kon
ferans gerçekleştirildi. Böyle bir kon
feransı n başlıbaşına bir başarı olduğu 
inancındayız. Ayrıca Konferans'ta 
sömürgeci Türk rejiminin kollarını F. 
Almanya'ya kadar nasıl uzattığı, de-

2~.4.1989 günü Hamburg Kürdis
tan Işçi Derneği, Kürdistan Şehit
lerini Anma Gecesi düzenledi. 

Gece, açış konuşması ve saygı 
duruşuyla başladı. Hamburg Kürdis
tanlı Kadınlar Komitesi'nin korosu
nun sunduğu halk ve direniş 
türküleri kitlenin ilgi ve beğenisini 
kazandı. 

· Günün anlam ve önemini belirten 
Kürtçe ve Türkçe konuşmalar yapıl
dı. Konuşmacılar, 31 Mart'ın anlam 
ve önemi üzerinde durarak, şehitle
ri anmanın ve mücadelede yaşat
'!lanın tarihi önemini vurguladılar. 
üzeilikle konuşmacılardan birinin şu 
sözleri oldukça anlamlıydı: "Biz bi
liyoruz ki, ülkemiz halkımızın istemi 
ve onayı dışında parçalanmıştır. 
Düşman bir değil, birden fazladır. 
Bu da .?orlu bir mücadeleyi gerekti
riyor. Ozgür ve sömürüsüz bir top
lum yaratabilmek için mutlaka bedel 
ödemek gerekir. Çünkü özgürlük 
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mokrasi havarisi geçinen F. Alman
ya yetkililerinin bu inkara dayanan 
politikaya alet olmaları daha açık şe
kilde gözler önüne serildi ve mah
kum edildi. 

F. Almanya'da Kürtlerin bir grup 
olarak tanınması doğrultusunda ve
rilen mücadele her geçen gün yeni 
mevziler kazanıyor. lserlohn'da ya
pılan konferans verilen bu mücade
lenin bir parçasıdır. Meşru bir 
zeminde gelişen bu mücadelemizi 
daha da ileriye götürmek için çalış
malarımız her alanda aralıksız sür
dürülmelidir. 

ağacı şehitlerin kanıyla beslenir ... " 
Değişik ozan arkadaşların sun

dukları programlar yanısıra ''Koma 
Dilan Gurubu" birbirinden güzel 
türküler sundu ve kitlece coşkulu bir 
şekilde alkışlandı. Müzik eşliğinde 
dia gösterildi. Dialar gösterilirken kit
le sık sık "Bıji Azadiya Kurdıstan", 
"Kahrolsun Sömürgecilik", "Bıji 
Partiya Sosyalist a Kurdıstana 
Tırkiye" sloganlarını haykırdı. 

Ayrıca gecede 16 Mart 1988 tari
hinde Halepçe'de gerçekleştirilen 
katliamı sembolize eden bir tiyatro 
parçası folklor eşliğinde sunuldu. 
Denilebilir ki, o an kitledeki heye
can son doruktaydı. Bu bölümde sık 

sık "Bımre Saddam, Bıji Kurdıstan" 
sloganı atıldı. 

Gece tanınmış halk ozanı Emek
çi ve Dilber'in programlarıyla son 
buldu. 

Gece m ize aralarında iKDP, YNK, 
KOMKAR, Halkın Fedaileri (Çoğun
luk), TUDEH, Hamburg Kürdistan 
Komitesi ve Hevkar'ın da aralarında 
bulunduğu çok sayıda örgüt daya
nışma mesajı gönderdiler. Şehitleri
mizi anma gecesi onların onurlu 
yaşamiarına yakışır bir şekilde, coş
kulu bir şekilde son buldu. 

Şiyar 
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Naınel~ Jı Kul'dı'stan · • Newl'oz 

''Lı Sel'e Çiyayen Ku .. dıstan Ka .. U 
Bal'in KOMKAR'e te Axıftın'' 

Hevalen xebatkar Cı te
koşer yen KOMKAR'e! 

Sexmerati cehd Cı xeba
ta we ya heja Cı berbıçav. 
Arikari Cı dılsoziya we dı 
tevgera rızgariya gele me 
da. Xasıma hember çeken 
kimyayi Cı cinayeten Baas 
xebata we pirozbahiyek 
mezın e. Lı we Cı hem Cı xe
batkaren rexıstına we sıla
ven bırati re dıkım Cı dı 
xebata we ye Mja da ser
kevtıne dıxwazım. 

Hevalno! 
Nave KOMKAR'e dı nav 

hemi perçan Kurdıstane, Cı 
her weha nav welatpare
zan da hatiye naskırın Cı 
pır bı qedr Cı rCımet e. Ez 
dıxwazım bCıyereki ku mın 
bı çaven xwe dit Cı bı gu
hen xwe bıhist, jı kovara 
we ya heja ra bınıvisım. 

Roja 4'e Adare sala 
1989'an da ez, dı gundek 
Kurdıstana lraqe, lı nav 
hezen peşmergen YNK Cı 
hındek gundi Cı xelke mı
hacır Cı helatiyen bajare 
Helebçeye weran da bum. 
Ew gund lı ser sinor e. Ez 
lı bıngeheki peşmergan da 
runıştibCım, ber bı nivro 
bu. Wexteki mın dit zıla
meki 40-45 sali deri vekır 
Cı hate jor Cı sılav lı me kır. 
Cıvata rCınışti sılava wi we
gerand Cı ber wi rabCın. 
Hemiyan deste wi gıvaş
tın. Ev zılam, paşe hadi 
hedi paşta vekışiya Cı çCı 
nezıki deri lı ser çokan da 
rCınışt. Paşe herdu desten 
xwe vekır Cı ser çokan da 
dani. Çaven xwe lı cıvate 
gerand. 

DiyarbCı ku belayek me
zın bı sere vi Kurda jar Cı 
belengaz da hatıbCı. Bele 
ma lı vi welati da gunde 
kijan Kurdi nehatiye we
rankırın, xırabkırın; mal le 
nesotiye, xwina wana ne
hatiye rıjandın. Le diyar 
bu, ku bırin Cı kul Cı derde 
wi zılami, pır gırantır bu. 
Hevaleki peşmerge (Kak 
Nevzat) got: 

"Xalo, keremke were lı 

jor rCıne. Jı me ra beje. Ka
ne jı kudere te, dıxwazi he
ri kedere?" 

Ev zılam gelek perişan 
bu: Rihen wi dırej bCın, 
kum lı ser xwar bıbCı. Jı ça
ven wi be heviti, be çare
ti, pepOki dıbari. .. 

Pışti pırsa Kak Nevzat, 
ev gundiy r9ben usa 
got: "CiM mın pır xweş e. 
Bı ditına we ez gelek şen 
bum. Feqet m ın rıcayek jı 
we heye. Ez ketıme ber 
bexte we, alikariya mın bı
kın." 

Kak Nevzat, got kerem
ke xalo. Her çı emreki te 
heye beje. Her çı jı deste 
me be, eme alikariye te 
bı kın. 

Evi zılami pışti wan go
tınen şırin Cı xweş, gewri
ya xwe paqıj kır Cı dest bı 
gotına xwe kır O usa got: 

"Qurban, nave mın Yar
mıstefa Nazım isa ye. Xel
ke Helepça weran ım. Ez, 
du heyva peş werankırı a 

qırkırına xelke bajare me 
jı aliye Baas ve hatım gı. 
tın. Wana mın hetani ba
jare Bexdaye bırın. Gelek 
eziyet, ledan, kıryaren pis 
lı me kırın. Le pışti 11 hey
van, ez jı deste wan qetıl
karan fılıtim. Ew nehıştin, 
ku ez bıçım ew cihe weran 
Cı kavılkıri. Mın dıxwast, bı
zanım ku zaroken me lı ki
dere hatıne çalkırın. Jı bo 
kuştınamın ev pırsa bes e 
a gele k e ji.. O urban, bo 
mın nameyek hatiye, lı gel 
du şıklan. -Ewi deste 
xwe dıreji paşıla xwe kır Cı 
kaxızek ani der Cı vekır. Du 
şıkıl dı nav da hebCın.-

Ewi herdu şıkıl dıreji 
Kak Nevzat kır Cı got: 

"Qurban, ev e koçere 
xulama te; 2. sali ye, keça 
mın e. Ev ji xızana mın e. 
Xeber gıhiştiye mın, ku jı 
mala me bı tene ev herdu 
can rızgarbCıne Cı lı gel kar
vanan xe!ke xwe ... xwe gi
handıne lrane. U dıbejın 

nıha lı nezıki bajare Xane 
da nın. Kure Haci ismail 
we roje hatıbCı. Miroven 
me ne. Ewi cabe daye 
mın. " 

Şıkle koçera delal Cı 
dayka cigerbıxwin dı nav 
deste xal Yarmıstefa da 
bCın, çaven wi bı hesır tıji 
bCın. U usa got: "Qurban, 
mın 7 zarok hebCın. Jı wa
na her ev zarok Cı dayka 
we xılasbCın. Nezık 50 
mal; xal Cı xarzi, ma m Cı 
bıra a pısmamen mın he
bCın. Nızanım ki maye Cı ki 
nemaye .. Le pıraniya w ana 
ne m ane .. Ocaxa wana te
mıriye ... Bele qurban, he
mi kuştın." 

Demeki bedeng bu. Pa
şe desten xwe bılınd kır Cı 
got: "Xude ... Xeta Cı gune
hen me çı nın?. Ne em ji 
evden te nın Cı muslıman 
ın .. Ev çı belaye te sere 
me ani; hetani kinge ev 
agır Cı mırın Cı zulm lı ser 
me bıbare?!" 

Kak Nevzat, je pırsi: 

"Xalo can, em nıha bo te 
~ı bıkın? Çı emırdıki beje, 

. dı xızmeta te da nın." 
Yarmıstefe pey wan qı

sen pır bı hevi Cı xweş da 
şen bu Cı got: "Qurban, 
kerema xwe bo mın kaxı
zek wergırın Cı alikariya 
mın bıkın, ku ez bıçım ko
çera xwe ya bedew Cı day
ka we ya be xudan lı 
muhacıri Cı dı kolanan xel
ke da bıbınim .. Ewana ji 
nızanın ez mame. Ew hew 
dızanın ku ez ji hatıme 
kuştın ... " 

Kak Nevzat daxwaza 
Yarmıstefa ani cih Cı wi jı 
me gışka xwatıre xwe 
xwest Cı bı reket. 

Pey reketına wi, dı nav 
cıvate da lı ser qırkırına 
Helepçe behs germ bO. 
Par dı ve heyve da, bı he
zaran Kurd bı çeken kim
yayi hatıbOn kuştın. Bı 
hezaran ji seqet bOn. 

Dı nav germiya mesela 
da, nave KOMKAR'e ji ha-

ıoumahik rüpel 23'an da) 
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TÜRKİYE KÜRDiSTANI'NDAKi 
SAGLIK DURUMUNA BAKlŞ • Doktor XIDO 

Konu sağlık olduğu için sağlığın 
tarifini yapmak gerekir. WHO'nin 
(Dünya Sağlık Teşkilatı) kabul ettiği 
tarif şudur: Bedensel, ruhsal ve top
lumsal iyilik durumudur. 

Sağlık, anne karnındayken başla
yıp, ölüme kadar süren bir süreci 
kapsamaktadır. Bazen bu süre ol
dukça kısa olur: Kişinin ömrü da
ha fazla yaşamaya yetmez, hasta
lıklar karşısında yenilir. Böylelikle 
ömrü de noktalanır. Bu, kişinin sa
hip olduğu sağlık şartlarına bağlıdır. 

Türkiye Kürdistanı'nda uygulan
makta olan sağlık sistemi nitelik ve 
nicelik olarak çok boyutlu bir sorun
dur. Sağlık koşullarının yetersiz olu
şu veya sağlık kurumlarının hiç 
olmaması; yine olanların yeterli gel
meyişi veya personel, araç-gere.ç ve 
ulaşım olanaklarına sahip olmayışı .. 

Türkiye Kürdistanı'na doktorlar ve 
hemşireler zorunlu hizmet için gön
deriliyorlar. Atandıkları yöreye ya
bancıdırlar ve aynı zamanda meslek 
tecrübeleri olmayan yeni mezunlar
d ır. Asıl görevleri tayin edildikleri 
yerlerde, insanların sağlık sorunla
rının çözümüne yardımcı olmak 
iken, bunların ezici çoğunluğu, "zo
runlu hizmeti" yorulmadan, etliye
sütlüye dokunmadan günlerin bit
mesini beklerler. Tabii ki bu "zorun
lu hizmet" mantığı ile gerçekten 
Kürdistan'daki insanlara yardımcı 
olmuyorlar. Bu ise Türk hükümetinin 
yıllardan beri sürdürdüğü sömürgeci 
politikanın yansımasıdır. 

Bu nedenlerden dolayıdır ki, Kür
distan'daki doğumlar büyük bir risk 
altında gerçekleşmektedir. Bazen 
doğum olayı, kadın tarlada çalıştığı 
zaman veya hayvanları sağdığı za
man cereyan eder. Doğum öncesi 
istirahat tüm dünyada uygulanır. 
Kürdistan'da ise, hamile kadınlar, 
doğum öncesi bundan yararlan
mak şurda dursun, doğum anına ka
dar çalışmak zorundalar.. Bu ise, 
sömürü düzeninin kadınlara uygula
dığı politikanın bir parçasıdır. 

Hamilelik süresince yeterli ve dü
zenli kontrolden de bahsetm~k 
mümkün değil.. Halbuki normalde 
hamileliğin. 8. ayına kadar hamile 
kadın ayda en az bir kez doktor 
kontrolünden geçmeli; idrar ve kan 
tahlilleri yapmalı. Kürdistan'da öyle 
kadınlar var ki, 1 O çocuğu var henüz 
hayatında bir kez dahi doktor yüzü 
görmemiştir. Ayrıca hamilenin, ken
disinin ve taşıdığı bebeğin sağlığı 

ıçın gebeliğinin 3. ayından sonra 
protein ve vitamince zengin besin
leri alması gerekir. Ayrıca her gebe
likte Tetanoz aşısı olması gerekir ki, 
hamilelik ve doğum sırasında teta
noz mikrobuna karşı bağışıklık ka
zansın. Böylelikle ölümcül tetanoz 
hastalığına karşı korunmuş olur. Bu, 
bilhasa Kürdistan'daki hamileler için 
daha gereklidir, çünkü doğum şart
ları daha kötüdür. Doğumların he
men hemen çoğu evlerde oluyor. Ev 
ise, doğum için hiçbir zaman uygun 
şartlar taşımaz.. Böylelikle annenin 
ve yeni doğan çocuğun, tetanoz 
hastalığına yakalanma riski daha 
fazladır. Kürdistan'da birçok hami
le kadın ve yeni doğan çocuk bun
dan dolayı yaşamlarını yitiriyorlar. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, do
ğum ve doğum sonrası bakım da 
önemlidir. Doğumun hijyenik (sıhhi) 
şartlardan yoksun bir yerde olması, 
anne ve bebeğin mikrop kapmasına 
nederi olur. Böylelikle anne ve bebek, 
bulaşıcı hastalıklara karşı koyamaz. 
Bu yüzdendir ki, Kürdistan'da çocuk 
ölüm oranı yüksektir. Dünya Sağlık 
Teşkilatı'nın 1985'de verdiği rapora 
göre Türkiye'de doğan çocukların 
ölüm oranı yüzde 19,4, genel çocuk 
ölüm oranı ise yüzde 3 civarındadır. 
Bu oranlar Türkiye Kürdistanı'nda 
daha yüksektir. Bir karşılaştırma ya
parsak, Bulgaristan'da yeni doğan 
çocuklarda ölüm oranı yüzde 2,2 ve 
genel çocuk ölüm aran ı yüzde 1 'dir. 

Bu risk anneler için de geçerlidir. 
Doğum sonrası 42. güne kadar olan 

süreye lahusalık dönemi (Doğum 
sonrası dönem) denir. Bu dönemde 
anneler için ayrı bir bakırnın yapıl
ması gereklidir. 

Annelerin çoğu okuma-yazma bil
medikleri gibi, Türkçe konuşmayı da 
bilmiyorlar. Bundan d.~layı yeterli bilgi 
sahibi olamıyorlar. Orneğin doğum 
sonrasında annelerin kemer takma
maları gerekir. Böylece bacaklarda
ki kan dolaşımı kolay olur, annelerin 
bacakları kan pıhtılaşmasından ko
runmuş olur. Fakat Kürdistan'daki 
anneler, doğum sonrası kemer tak
manın sağlıkları için daha faydalı ol
duğuna inanmaktalar. Böylelikle 
bacaklardaki kan dolaşımı rahat ol
maz, pıhtılaşma olur. Anne bu em
boli (pıhtılaşma sonucu oluşan olay) 
ile ölebilir. 
Doğum sonrası dönemde anne

nin, doğum yollarından (vajinadan) 
mikrop kapmaması için, duş 
şeklinde banyo yapması gerekir. Fa
kat Kürdistan'daki konutların büyük 
bir kısmı buna elverişli değil. Bun
dan dolayı doğum sonrası enfeksi
yonun (mikroplarla oluşan bulaşıcı 
hastalık) neden olduğu hastalık an
ne ve bebeğin· hayatı için tehlikeli
dir. Halbuki gelişmiş ülkelerde 
doğum sonrası bulaşıcı hastalıklar
dan ölen anne sayısı oldukça azdır, 
hatta hemen hemen yok gibidir. 

Gelecek saytda 0-6 yaştaki çocuk
ların normal baktmt nastl olmalt ve 
Türkiye Kürdistam'ndaki 0-6 yaş 
grubu arast çocuklar üzerinde yap
ttğtm bir araşttrmayt sunacağtm. 
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Avusturya: 

KİMYASAL GAZ KURBANLARI KÜRTLERLE DAYANIŞMA 
İÇİNDEKi ÖGRENCİ İNSİYATİFİ İLE SÖYLEŞi 

Bilindiği gibi gazetemizin 114. sayısında, "Öğrenci
lerin Kürt Halkıyla Örnek Bir Dayanışması" başlığı al
tında bir yazı yazmıştık. Söz konusu öğrenciler, 
Avusturya'nın St. Pölten şehrinde Mart ve Nisan ayla
rında Kürt halkıyla day~nışma amacıyla bir dizi etkin
likler düzenlemişler. Oğrenciler tarafından düzen-

lenen eylemiere yöredeki KOMKAR taraftarları da katı
larak, eylemi desteklemişler. 

Z1mag: Sayın Bajallan, bize geliş
melerin nas11 ve ne zaman başladi
ğıni anlatabilir misiniz? 

Bajallan: Uluslararası Af Örgütü'
nün bir toplantısı sonunda arkada
şım ve meslektaşım Prof. Mag. B. 
Paumann, beni insan hakları günü
ne denk düşen tarih dersine davet 
etti. Bu derste benden, Kürt sorunu
nu; özellikle iran, Irak ve Türkiye'
de Kürt halkının haklarının nasıl 
ayaklar altına alındığı konusunda bil
gi vermem istendi. 

Anlatılanlardan çok etkilenen öğ
renciler, bana baskıya uğrayan, ba
sında hiç sözü edilmeyen Kürtlere 
yardım etmek için Avusturya gibi de
mokratik bir ülkede ne yapabilecek
lerini sordular. 

Z1mag: Şimdiye kadar ne gibi somut 
çalişmalar yap1ld1, k1saca bilgi verir 
misiniz? 

ZIMAG arkadaşımız, girişim sözcüsü D. Bajallan'la 
konu ile ilgili bir ropörtaj yapıp, gazetemize göndermiş. 
Aşağıda arkadaşımızın yaptığı röportajı sunuyoruz. 

Bajallan: ilk adım olarak yüksek dü
zeydeki yetkililere, federal ve eyalet 
hükümet sorumlularına, gazetecile
re mektup yazarak Kürtleri baskı al
tında tutan devletler nezdinde giri
şimde bulunarak, insan haklarının 
ihlal edilmesini protesto etmelerini 
istedik. 

Daha sonra öğrenciler, bir banka 
hesabı açtılar. Bu hesap numarası
nı da burada vereyim: 
Sparkasse St. Pölten 
Felicitas Heckman, Kimyasal gaz 
kurbanları Kürtlerle dayanışma için
deki öğrenci insiyatifi 
Konto Nr.: 0001-228402 BLZ: 20256 

Açılan bu hesabın amacı Türkiye'
nin Doğusunda gözaltını andıran 
kamplarda yaşıyan binlerce Kürt 
mültecisine bir doktor göndermektir. 

Ayrıca Kürdistan'daki güncel ge
lişmelerle ilgili olarak, öğrencileri 
bilgilendirmek ve onları dayanışma 
hareketi içine çekmek için bir duvar 
gazetesi hazırladık. 

Özellikle okul müdürü ve eyalet 
okul konseyine, Avusturya'daki de
mokratik eğitim çerçevesinde bize 
bu konuda serbest çalışma imkanı 

D. KOMKAR 

tanıdıkları için teşekkür etmek is
tiyorum. 

Bu örnek çalışmanın, diğer okul
larda, örneğin F. Almanya'daki okul
larda hayata geçirilmesi çok iyi 
olacaktır. 

Z1mag: Sayın Bajallan son çallşma
lanmz hangi yönde oldu? 

Bajallan: Kamuoyunun dikkatini 
Kürt halkının içinde bulunduğu kor
kunç duruma çekmek için, 31 Mart, 
1 Nisan ve 7 Nisan 1989 tarihlerin
de St. Pölten şehir merkezinde bil
gilendirme masaları ve taleplerimizi 
içeren bir listeyi imzaya açtık. 

"Kürt hiroşiması" Halepçe'den 
sergilenen dehşet verici resimlerle, 
öğrenci ve diğer kaynaklardan elde 
edilen bilgiler bir çok insanın ilgisi
ni çekti, çok sayıda imza toplandı. 
Yerel basın eyleme oldukça geniş 
yer ayırarak, olumlu haberler yazdı
lar. Bu yönde yapacağımız çalışma
lara bundan böyle destek verecek
lerini bildirdiler. 

Bu eylemimiz bir yandan St. Pöl
ten sakinlerini Kürt sorunu konusun
da duyarlı kılarken, diğer yandan 
değişik bölgelerdeki Kürtlerin birbir
lerine yakınlaşmasını sağladı. 

Z1mag: Bundan sonraki çallşmala
nmz neler olacak? 

Bajallail:' Biz, bu sorunun çabucak 
unutulmaması ve Kürtlere azami in
sani ve politik desteği n verilmesi için 
bir taraftan kamuoyuna yönelik ça
lışma yürütürken, bir taraftan da da
ha fazla öğrenci ve okulu bu 
çalışmaların içine çekmek için çaba 
harcayacağız. 

Z1mag: Sayın Bajallan ropörtaj için 
teşekkür ederim. 
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Newroz bu yıl Yunanistan'da her
yıl olduğundan çok daha kitlesel ve 
coşkulu bir şekilde kutlandı. 28 
Mart'ta Atina'da Alabra Tiyatro Sa
lonu'nda yapılan kutlama gecesine 
700'ü aşkın kitle katıldı. 

Gece "Ey Reqip" marşı eşliğin-

de, şehitler anısına oir dakikalık say
gı duruşu ile başladı. Geceyi düzen
leyen örgütler. (TEVGER-Yunanis
tan Komitesi, IKDP, IKSP, KSSE) 
adına yapılan konuşmada halkımızın 
Kürdistan'ın dört parçasındaki yaşa
mı ve mücadelesi anlatıldı. Daha 
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sonra Yunanistan Bağımsız Barış 
Hareketi Başkanı (AKE) Mihail Pe
risterakis bir konuşma yaptı. Peris
terakis, Kürt halkının haklı ve onurlu 
mücadelesi ile dayanışma içerisin
de olduklarını, bu dayanışmayı bun
dan sonra da arttırarak sürdürecek
lerini belirtti. 

Geceye çıkan genç ozanlarımız 
değişik halk türkülerini çalıp söyle
diler. Folklor ekibi Kürdistan'ın de
ğişik yörelerinden birçok oyunu ba
şarılı biçimde sundu. 

Irak Kürdistanı'ndan M. Reşit ad
lı bir yurtseverin ailesiyle birlikte ha
zırlayıp oynadığı tiyatro, tüm konuk
ların beğenisini topladı. Oyun 
1988'de Halepçe kentinde yaşayan 
bir ailenin çocuklarının yaşgünü kut
lamasını sunarak başladı. Bu esna
d~ Halepçe kentine karşı kimyasal 
sılahlar kullanılıyor. Zehirli gazlarla 
katledilen binlerce aileden sadece 
bir ailenin trajedik sonunu göstere
rek biten oyun iz;leyiciler üzerinde 
şok etkisi yarattı. Izleyicilerin büyük 
çoğunluğu göz yaşlarını tutamadılar. 
Gece Halepçe katliamını gösteren 
dökümanter bir video-film ile sona 
erdi. 

Yunanistan'da bulunan Kürdis
tanlı örgütler, ilk kez biraraya gele
rek halkımızın geleneksel bayramı 
olan Newroz'u kutladılar. Gerçekten 
de bu, altı çizilmesi gereken bir olay
dır. 

Geceye temsilci ve mesaj gönde
rerek dayanışmada bulunan örgüt
ler şunlardır: Yunanistan Komü
nist Partisi (KKE) Dışilişkiler Temsil
cisi Mihalatos Takis, Yunanistan Ko
münist Gençlik Örgütü (KNE) 
temsilcisi, Yunanistan Sol Partisi 
(ELiNi~i ARiSTERA), Yunanistan 
Genel Işçi Senqikaları Federasyonu 
(YSEE), Atir,a Işçi Merkezi (EKA), 
TKEP, TKKO, TKP/ML (Yunanistan 
örgütleri), TBKP, TKP(B) Yunanis
tan Temsilciliği ve DEV-YOL. 

Heval 

WILLIAM AEGLETON 

Mehabad 
Kürt 

Cumhuriyeti il' 

1946 ~$~ 
Til'kçesi: -~ 1 

M. E. Bozal'slan ~IlC' 

'---------~ 
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İnsanlık, tarihinde birçok olaya tanık 
olmuştur. Her kuşak, kendi zamanına 
özgü olayları, bu olayların meydana 
gelmesinde rol alan kişileri, iyi ve kötü 
yönleriyle tarihin sayfalanna işlemişler
dir. Ve böylelikle belli tarihi olaylara 
karakteristik adlar takmış ; olağanüstü 

olay ve kişileri değişik lakap ve isim
lerle adlandırmış , kimisini ise sembol
leştirmiştir . 

Antik Yunan Çağı ' nda güzellik, Af
rodit'in kişiliğinde yoğunlaşrruş ve sem
bol olmuş. Yine Roma 'da Spartaküs 

direnişin, Neron ise baskı ve zulmün 
sembolü olmuşlardır.. 
Yaşadığımız yüzyılda iyi ve kötü 

olayların cereyan ettiği, olumlu ve 
olumsuz senıbollerin ortaya çıktığı bir 
dönemdir. Einstein, Lenin, Nobel, Hit
ler bilim, sanat ve politika alanında iyi 
veya kötü yönleriyle yüzyılımıza dam
gasını vuran kişilerin başında gelmek
tedir. 20. Yüzyılın başlamasıyla ortaya 
çıkan sinema sanatına göz attığımızda, 
bu alanda sembolleşmiş birini gözleri
miz aradığında , hiç şüphesiz aklımıza 
Çar li Çaplin gibi bir deha gelir. 

Onu sembolleştiren nedir, hangi özel
liklerdir? 

Salt kendine özgü bıyığı, yıpranrruş 
melon şapkası, bol ve yanıalı pantalo
nu, bambu bastonu, dar smokin ceketi, 
uçları kalkık yakalı gömleği veya koca-

man postalları mı? 
Şüphesiz giysi ve dış görünüş onu 

sembolleştiren faktörler arasında yer 
alıyor . Ama bunun yanısıra, olağanüstü 
oyunculuk yeteneğii, yaratıcılığı, sabit 
kişiliği .. Yine iletmek istediği mesajı 
espirili bir şekilde ve her insanın anla
yabileceği bir biçimde kafalara ineelikle 
işlemesi, onları düşünmeye zorlaması, 

onu sembolleştiren faktörlerdir. 
Insanın kişiliğinin gelişmesinde, ye

teneklerini keşfetmesinde, hiç şüphesiz 
başta ailesi olmak üzere, birçok etken 

belirleyici olur. 
Çarli , 16 Nisan 1889 yılında Lond

ra'da doğdu. Ailesi orta halli varyete sa
natçılarıydı. Çocukluğu yoksulluk 
içinde geçti . Küçük yaşta babasını kay
betti. Annesi , zaman zaman delilik bulı
ranları geçirirdi . Henüz 5 yaşındayken 
annesine yardım etmek için sahneye ilk 
adımını atan Çarli, 8 yaşındayken pro
fesyonel dansçı olarak sahneye çıktı. 
Çocukluğunu yetimhanelerde geçiren 
Çarli, olağanüstü oyunculuk ve müzi
kal yetenekleri nedeniyle film yapınıcı
larının dikkatini çekmede gecikmez. 
Nitekim, 1913 yılında gösteri ve sergi
ler yapmak üzere ABD'ye gider. 
1952'ye kadar orada yaşar ve çalışır. 

ABD'de bulunduğu zaman zarfında 
Çarli, birçok fılm yapar . Henüz sesli til
min gelişınediği dönemde senaryosunu 
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kendi yazdığı , müziğini yaptığı ve biz
zat oynadığı filmler sergiledi. "Çarli 
Göçmen ", " Çarli Asker", "Köpeğin 
Hayatı '', ''Altına H ücum'' bunlar ara
sındadır. 

"Küçük Adamın" hikayesini 
değişik perspektiflerden ve özellikle 

de mimik ve jestlerini kullanarak seyir
ciye bir komedi gibi sunan "Sessiz Çar
li", milyonlarca insanın kalbini fethe
derken, gerici güçlerin şimşeklerini üs
tüne çekiyordu. Aslında o, komikliğin 
ve ciddiyetİn bir arada toplanmasıydı. 
Hayatın cilvesini kıyafet ve hareketle
riyle komikleştiren, fakat yine de insan
lara "birşeyler" veren, düşündüren , bir 
taraftan güldürürken, diğ~r taraftan hü
zünlendiren, zaman zaman da ağiatan o 
değil mi? 

Çarli sessiz filmden sesli filme geçiş 
dönemini de başarıyla gerçekleştirir. Bu 
dönemde birçok sessiz film sanatçıları 
"ölüp giderken" , o, bu döneme zorlan
madan ayak uydurabilmiş, "sessizli
ğini" bozup "sesli" olmuş; birçok se
naryo yazıp, kendisi oynamış , rejisör
lük yapmış ve film müzikleri yapmıştır. 

Çar li 'ye salt sanatçı gözüyle bakmak, 
haksızlık olur. Ona gerçek anlamda 
politik-sanatçı demek gerekir . 1940 yı
lında çevirdiği "Büyük Diktatör" ad
lı filmi ile, ne derece politik, uzak gö
rüştü , haklıdan yana olduğunu göster
miştir dünyaya .. 2. Dünya Savaşı'nın 
başlamasından bir yıl sonra çevirilen bu 
film, Hitler'in kişiliğini, onun hege
monyacı savaşını, Yahudi düşmanlığı
nı ve kıyımını açıkça sergiliyordu . O 
dönemde böyle bir film çevirmek, hiç 
de kolay değildi. Çünkü politika ve sa
nat iki zıt kutup olarak ele alınıyordu . 

Hele de savaşta '' tarafsızlığını'' ilan et
miş ABD gibi bir ülkede bu türden fılm
ler çevirmek gerçekten cesaret işiydi. 
Belki bu film, Çar li 'nin kendi film şir
keti olmasaydı yapılamıyacaktı da .. 

Çarli değişik bir isim altında üstlen
diği Hitler (Henkel) rolü ile, onun akİ
betinin ne olacağını insanlara göstere
bilmiştir. Şişirmiş olduğu ve eliyle, aya
ğıyla, poposuyla alaycı bir şekilde oy
nadığı dünya şeklindeki balonu birden 
patlar ve elinde buruşuk bir şekil alır ; 
Onun sonu gelmiştir ... 

Bu ve benzeri filmlerinden, yine gün
lük hayatındaki tutumundan dolayı 
"bolşevik" ünvanını almada gecikmez 
Çarli .. ABD'de haksızlık ve baskılara 
karşı sesini yükselten herkes gibi o da, 
bu damgayı yemiş ve McCarty döne-

IDevamı 23. sayfada) 
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O DAGLARIN ARDlNDAKiLER 
Alo, uyandığında gözlerine güneş 

vuruyordu . Sağ elini başının altın
dan çıkardı, eli uyuşmuştu. Sol eli
ni yokladı. O da uyuşmuştu . Sırtüstü 
uzanık olarak kollarını göğsünü n üs
tünden birkaç kez açıp-kap~ttı. Uyu
şukluk yavaş yavaş azaldı. Iki eliyle 
gözlerine gölge yaparak gökyüzüne 
baktı. Altında yattığı ağacın yaprak
ları hafiften sallanıyor ; dalların ara
sında gökyüzü masmavi idi ... Etrafa 
kulak kabarttı : ılık bir yaz gününün 
sessizliği hakimdi. Ne altındaki yama
cın deresinde akan suyun sesini, ne 
de otuz-kırk metre ötesinde nöbet 
tutan Meme'nun mınidandığı türkü
yü işitti ilk anda .. Yanında duran si
laliına el attı. O da güneşten ısın
mıştı. Namlusundan tuttuğu gibi 
kendisini gölgenin en sık olduğu ye
re attı. 

içinde yeterince tütün, kağıt ve 
sarılı bir sigara olan tabakasını çıkar
dı. Bir sigara daha sardıktan sonra, 
daha önce sarılı olan sigarayı yaktı. 
Peşpeşe birkaç yudum içip, duma
nı havaya üfledi. Havaya savrulan 
duman hemen gözden kayboldu . 
Sararmış parmaklarını sigaradan bir 
yudum daha almak için dudaklarına 
yaklaştırınca, gözleri de kendiliğin
den o anda görebildiği en uzak nok
taya dikildi. Orada yer ile gök 
birleşmişti. Çok yükseklerde bir uça
ğın ses çıkarmadan bıraktığı duman, 
arkadan genişleyerek uzuyordu . 
Uçağın gittiği yöndeki dağların üze
rine çökmüş sıra sıra bulutlar çok 
hareketsiz idiler. Birazdan ortadan 

. yokolup gideceklerine insanın ina
nası gelmiyordu. Sanki altındaki 
dağlar gibi orada öylece sonsuza 
kadar kalmak için duruyorlardı ... Bu
lutlardan bulunduğu yere bakışları
nı yaklaştırdıkça dağlar , ovalar, tar
lalar, ormanlar ... arasındaki sınırlar 
belirginleşiyordu. Artık buraları çok
iyi biliyordu. Karşıdaki dağın, altın
daki yamacın , onun her iki tarafın
dan akan derenin , o dağların 
ardındaki köylerin , onlardan sonra 
gelen diğer köylerin adlarını biliyor
du. Bir an düşündü bu yörede bilme
diği, ayak basmadığı yer var mı diye? 
Bilmediğ i yer kalmamış gibi idi. Şim
di bu yamaçtan aşağı inince dere. 
Dereyi geçince yamacın eteklerin
de d iziimiş mağaralar. Mağaralar
dan biri çok büyüktür. içinde bir göl 
var. Hava çok sıcak olduğu zaman 
peşmergeler bu gölden yıkanırlar. 
Ama suyu çok soğuktur. Elini bir 
dakka içerisinde tuttun mu, elin 

sanki buz kesilir .. Hem çok da de
rindir. Köylüler " dipsiz" diyorlar. 
Çok tehlikelidir de ... Yeni gelen Peş
mergelerin gölde yıkanmasına izin 
vermezler. Çünkü gölün ortasında 
bir yerde girdap var ... insanı bir kap
tı mı , bir daha bırakmazmış! .. Köylü
lerden biri çok zaman önce 
boğulmuş bu gölde, cesedi bulun
mamış. Dediklerine göre çok uzak 
bir ülkede bir nehrin kenarında ölü
sü bulunmuş .. Bu mağaraları geçin
ce yamacın öbür tarafında meşe 
ağaçlarından oluşan bir or
man .. . Tam bundan sonra gelecek 
yeri kafasında canlandırırken bir 
ses: 

- " Aio gel. Yeter orada oyalandı
ğın , katırlar hazır . Gidiyoruz." Arka
sına dönmeden kendisini çağıran 
sesin kim olduğunu tanıdı hemen. 
Rızo idi çağıran . Doğru ya, gidip er
zak getirmek gerekiyor. Şimdi yola 
çıkılmazsa bu gece zor dönülür. 

-"Tamam tamam .. . geliyorum 
Rızo , geliyorum," dedi Alo. 

Alo, silahını alıp makara yönelin
ce Rızo ve Mıstq da iki katırla yola 
koyulmuşlardı. Onde Rızo, arkada 
ise Mısto .. . konuşuyorlardı. Bir ara 

· Rızo , dönüp Mısto ' ya birşeyler an
lattı. Sonra ikisi birden kahkaha ile 
gülmeye başladılar. Alo, ne konuş-

tuklarını anlamak için adımlarını sık
laştırdı. Aralarındaki mesafe artık 
azalmıştı. Mısto' nun dediklerinden 
birşeyler anlıyor gibi oldu. Fakat Rı
zo'nun dediklerinden hiçbirşey an
laşılmıyordu .. . Mısto'nun köyünden 
bahsettiğini işitince, ne konuştukla
rını çıkardı : 
-"Mısto, eve uğramak , karısını , 

çocuklarını görmek istiyor. Hem Mıs
to'nun köyü erzak getireceğimiz ye
re düşüyor . Neydi köyün ismi? Ha 
tamam . O köy. Orayı biliyorum. Bir
kaç tane eaş var ama, orası da Peş
mergelerin denetiminde sayılır . Irak 
askerleri, orada pek kalmazlar. He
le geceleri .. . hiç! Ama dur bakalım 
izin almış mı, yoksa öyle kendi ba
şına mı gitmek istiyor? .. " 

Alo, daha hızlı, sonra· koşmaya 
başladı. Ale 'nun koştuğunu farke
den Rızo ve Mısto dönüp baktılar . 
Ale 'nun kendilerine yetişmesi için 
de durdular ... 

Önde Rızo , arkada Mısto ve on
lara yetişen Alo , o dağlara, dağlar
dan sonra gelen köylere , o 
köylerden sonra gelen diğer köyle
re doğru omuzlarında silahları, ağız
larından dağlara çarparak yankı
lanan kahkahaları ile yollarında yü
rüdüler ... 
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DEDKENA 

Dedkena hoy dedkena 
Dedkena delal kena 
Dedkena hoy dedkena 
Dedkena delal kena 

Kene şın vaş ğelono 
Dedkena hoy dedkena 
Kene şın vaş ğelono 
Dedkena delal kena 

Çinen on don varono 
Dedkena hoy dedkena 
Çinen on don varono 
Dedkena delal kena 

Gay cıt hay bın nirondo 
Dedkena hoy dedkena 
Gay cıt hay bın nirondo 
Dedkena delal kena 

Çute geyo reşeni 
Dedkena hay dedkena 
Çute geyo reşeni 
Dedkena delal kena 

Pe dedkena wazeni 
Dedkena hoy dedkena 
Pe dedkena wazeni 
Dedkena delal kena 

Zere dezay vırazeni 
Dedkena hay dedkena 
zere dezay vırazeni 
Dedkena delal kena 

Berhevkar: Dersim Şoreş 

ÇEPERAST 

NEWROZ 
21'e Adare, Newroz 
2601 sal peş nuha, 
lı şevek tari hılatiye 
mina roje, 
Sembola azadi ii rızgari, 
hemher zulme ii diltiye 
berxwedan e, 
Dıji kolonyalizme tekoşine, 
Ew jiyan e. 
Ew roj, 
Serketına Roja Kurd 
Agır ku dıçıriisın lı çiyan 
Ew agıre Newroze ye. 
Meha Newroze 
Bıhar te dewra zıvıstan 
Ciye xwe dılıele serma bo rojen germ 
Qiirin dıke ezman, 
Berf dılıele 
ii dıherıke lesar. 
Bı bereketa barane va 
Roj hılte 
Germ dıke tebiete, 
Kulilk dıbışkıvın her deran 
Bı bıhare va 
Tunnebiin dıçe, bereket te 
Şayi tıji dıbe dilan 
Govend dıgerın, ew ro. 
.Bı kılaman va çıvik, 
Hevalti dıkın bı rojen dırej va. 
Hışyar dıbe beşer 
Newroz 
Sala nu, roja yekem 
Cejna me Kurdan 

Hejar Roşin 

A~EEJi: 

Denge KOMKAR 

5 HEZAR CARAN YEK DIL 

Penc hezar dıbem 
hey dınya! 
penci caran sed 
sed caran penci. 
Penc hezar caran 

yek dıl disa sekınin. 
dıbem hey Bexdat 
dıbem hey Tehran 
dılen reş lı Enqere 
dıbem dınya 
heta apartheid 

jı Efriqa derkeve .. 
can can e, dınya, dıl dıl 
ha spiye, ha reş e 
ha lı Fılistin, ha lı Çin 
zarok yek ın, daxwaz yek ın, 

dıl yek ın. 
dıbem dınya 
me ji bıbine! 
Penc hezar caran yek dıl 
dınya sewi ma dı rojek de 
em ji hen ın, me nabinın? 
hOn me naxwazın bıbinın? 
Soran, Zaza, Kurmanc, Lori 
em Kurd ın, 

hQn me nabihisın? 
reşık, Kurd, Fin, Elman 
Emerik Q Fransız 

yan ji Sovyet O Bulgar 
em behev nıkarın bıjin. 

Sı tran 

1- Nav O paşnave konsolaseki Orıs lı irane, ku lı ser Kur
dan pırtOkek nıvisiye 2- Hezkırın ... Serbest. 3- Hıriya ber
xan ... Jı dıranan peştatır e (beropaş) ... Jı mast çedıbe. 
(beropaş). 4-Xwendına hertek (beropaş) ... Nave ser
hıldanek lı Kurdıstana Tırkiye. 5- Xwendına herfek ... Na
ve mehek. 6- Dıji sıbe (beropaş) 7- Keys ... Cinava 
kesan, dı koma rastiye heri peşiye a yekemin (bero-

paş). 8- _(~) were seri, dıbe nave heywanek avjeni ... 
Xewra çuyın. 9- Taye ziv ... Pıspore reyan ... Lı ser rOye 
mast dıgıre. 10- Çiyayek lı Ermenistane ... Kesen ku ma
la wi tOne. 

SEREJER 

1- Rengen tevlıhev ... Haceta ku mırov lı ser dınıvise, dıx
wine. 2- Jınen hem le ... Beşe rm, bear. 3- Na ve made-2 7 8 12 

1 
1--+-+---+-

2 
1--+-+---+-

3 
1---4--

5 

6 

7 
1---4--

8 
1----1--

9 
ı---+-+--

10 

nek ... Pine ... Denge berxan. 4- Av jı we dıze (beropaş). 
Nivpıjyayi ... 5- Cihe razane ... Xwendına herfek. 6- Or-
te ... Madenek bı qiymet (beropaş). 7- Hajeta malıştıne 
(beropaş) ... Nave faşisten Elman (beropaş) 8- Denge 
mihe, ku jı bo ber
xa xwe derdıxe ... 
Eşkence. 9- Ben- 'i----=lf--'--+'-'+-=-ı..~-ı..;,.,j-'--'--ı-:,=. 
de hıriye... As- 2 

teng. 10- Leyistı- 3 

kek bı du mırovan 4ı--4--'---ı--:-~..:..,--
te leyistın ... Teze 
(beropaş). 11- e 
Agır ... Bende dırO
ne. 12- Zırav, hel
kıri ... Gazın (be
ropaş). 
(Berslva lıijmara beri) • 
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"İYİ Kİ DOGDUN ... " 
(Baştarafı 20. sayfada) 
Ininde "Amerikan aleyhtan eylemlerin
den dolayı'' soruşturmaya tabi 
tutulmuştur. Komisyon önünde ifade 
vermeyi reddeden Çarli, sınır dışı edi
lir. 1952 yılında o ve ailesi İsviçre'ye 
yerleşirler. Çarli ölümüne kadar (1977) 
orada yaşar. 

Oysa Çarli komünist olmadığını şu 
sözlerle ifade ediyordu: "Ben komünist 
değilim. Hiçbir partiye üye olmadım. 
Bana barış delisi diyebilirsiniz.'' Onun 
"komünistliği "ne tuz-biber eken, bel- , 
ki de 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet
ler Birliği için açmış olduğu bağış 

kampanyası, ya da 1931 'de söylediği şu 
sözler olmuştur: ''Bir gün gelecek, sı
nırlar kalkacak. İnsanlar dünyanın iste
dikleri yerine gidecekler. Herkes her 
ülkenin vatandaşı olacak!'' 

Bazı çevreler, daha 1939 yılında Çarli 
ile Hitler arasında bir paralellik oldu
ğundan dem vurmaya başladılar. Buna 
gerekçe ise, her ikisinin de aynı yıl ve 
aynı ayda doğruaları gösterilmeye çalı
şılmıştır. 

Çar li ve Hitler .. Her ikisi de tarihin 
belli bir dönemine damgalarını vuran iki 
isim. Ancak karşılaştırılmayacak dere
cede zıt.. 1939 yılında İngiliz "Specta
tor" adlı dergi, bu çarpık paralelliği 
şöyle dile getirmiştir: 

''50 Yıl önce bu günler 4 gün arayla 
Çarli Çaplin ve Adolf Hitler'in dünya
ya gelmelerini, kaderin bir cilvesi ola
rak değerlendirmesi geliyor insanın. 
(. .. )İkisi desirk aynaları gibi! Biri iyi, 
biri görülmemiş ölçüde kötü. Hitler de 

melek, şeytana dönmüş. '' (*) 
Çarli ile Hitler arasında herhangi bir 

benzerlik varsa, o da salt tesadüfi do
ğum günü ile bıyıktan ibarettir .. 

Herzamanki gibi tarih ve insanlık, bu 
iki kişiye de hak ettikleri yerleri vermiş
tir. Hitler'in ismi tarihin sayfalarına ka
ra bir leke olarak yazılır, insanlık onu 
100. doğum yılında lanetlerken, Çar li'
yi ise, saygıyla anıyor. Dünyanın her 
yerinde insanlar, Çarli'yi 100. doğum 
yılından dolayı değişik biçimlerde sem
pati ile anıyor. Basın-yayın organları 
ondan övgüyle, saygıyla bahsediyor. 

100. doğum yılında saygıyla anıyo
ruz, "iyi ki doğdun Çarli" diyoruz .. 

(*)Der Spiegel, 10 Nisan 1989, No: 15 

BAYAN MİTTERANU .. 
( Baştarafı 7. Sayfada) 

lerin kültürel sorunlarıyla ilgilendiği
ni, dönüşte mültecilerin sorunlarını 
dostlarına ve kamuoyuna yansıtıp 
yardım sağlamak için çaba göstere
ceği ni söyledi. 

Ama bu kadarı bile Türk sömürge
cilerini tedirgin etmeye yetti. Kürt 
milletvekillerinin Kürtçe söylenmiş 
"hoş geldin!" sözü dahi tartışma ko
nusu oldu. Burjuva basının iflah ol
maz şovenleri öfkelerini gizlemedi
ler. 

Türk yetkililer, bir yandan Kürtle
re gösterilen bu ilgiden aşırı rahat
sızlık duyarken, diğer yandan da 
Bayan Mitterand'ın bu ziyaretinden 
yararlanmak, "zararı kara çevir
mek" için çaba gösterdiler. Şimdi-
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ye kadar Türkiye'nin sığınmacı Kürt
lere tek başına yardım ettiğini, batılı
ların yardımdan kaçındıklarını iddia 
ettiler. Hatta, Bayan Mitterrand'ın zi
yaretinin bu nedenle geç bile kaldı
ğını söyleyecek kadar yüzsüzleşti
ler. 

Ne var ki bu -sözler, herhalde 
Türkiye'deki saf köylüleri kandırmak 
için söylenmektedir. Çünkü dünya 
kamuoyu, Kürt mültecilere neden 
yardım gitmediğini iyi biliyor. Bunu 
engelleyen Türkiye'dir. Türk hükü
meti bu insanları politik mülteci say
mıyor, onlara bu statüyü tanıma
makla ısrar ediyor. Onlara düşman 
ve tutuklu muamelesi yapıyor, biran 
önce lrak'a dönmeye veya ülkeyi 
terk etmeye zorluyor. Diğer yandan 
da, BM örgütünü ve batılı ülkeleri, 
Kürt sığınmacıları gerekçe göstere
rek, Türkiye'ye yardım yapmaya 
zorluyor. 

Oysa uluslararası yardım kuruluş
ları, bu tür yardımları ancak mülte
cilik statüsüne bağlı olarak kendi 
kanallarıyla ve denetliyebilecekleri 
şekilde yapıyorlar. Türk devletine ise 
haklı olarak güvenmiyorlar. Türk hü
kümeti, Kürtlere mültecilik statüsü 
tanımamakla, BM Örgütünün, Kızıl
haç'ın ve diğer yardım kuruluşlarının 
bu konudaki ısrarlı önerilerini geri 
çevirmekle, 8 aydan beridir Kürt 
mültecilere yardımı engelliyor. Yani 
kamplardaki kötü durumun sorum
lusu Türk devletidir. Ama o, aynı za
manda kamuoyuna yalan söylüyor, 
kendisini temize çı~armaya ça
lışıyor. 

MÜLTECİLERE 
100 BİN 

(Baştarafı 6. sayfada) 

Medico'nun Kürdistan ile 
ilgili çalışmalarından so
rumlu Hans Brandscheidt: 
''KOMKAR'ın çalışmaları 
olmasaydı bu kadar yardı
mı toplayamazdık" diyor. 
Bu sözler övgünün ötesin
de KOMKAR ve üye birim
ler, onu destekleyen yurt
sever insanlar için onur 
duyulacak bir durumdur. · 

sempatizanlarını, demokrat 
ve yurtsever insanları Medi
co'nun Kürt mülteciler için 
açtığı kampanyaya daha 
aktif destek vermeye çağı
rıyoruz. 

bata wi bı sertırazi axıft. 
Ez dı nav ve cıvate, lı 

ser çiyayeki Kurdıstana 

lraqe a lı ser sinor da ge
lek serbılınd bum, bı çe
lengi Q cameriya KOM
KAR'e ra. M ın her hınge dı 
dıle xwe da got; hezar ca
ran aferin bo rexıstına we 
Q hemi xebatkar Q aligıren 
rexıstına şoreşger. RQye 
we sıpi be Q şire daykawe 
lı we helal be. Bı rasti re
xıstına we dı heyarneki 
kurt da (1 O salan), gele k 
karen mezın a heja a ker
hati kır Q evroj ji dıke. Be
guman we herbıke ji. 

ladılar. 
Irak Kürdistanı'ndan ge

len mülteci kardeşlerimizle 
dayanışma amacıyla KOM
KAR üyesi Wuppertal ve 
Dortmund Kürdistan işçi 
Dernekleri, yine KOMJIN, 
değişik zamanlarda geceler 
düzenlediler. Her iki gece
den 11 bin mark civarında 
bir gelir elde edildi. Bunun 
ötesinde KOMKAR, Köln 
şehir idaresinden izin ala
rak şehir merkezinde gün
lerce, mülteciler için yardım 
topladı. Bremen ve diğer 

bazı birimler de, aynı doğ
rultuda kampanyalar yürüt
tüler. 6 ay gibi kısa bir süre 
içinde Medico'nun "Kürdis
tan'a yardım" kontosunda 
250 bin mark birikti. 

Gerçekten de gerek 
KOMKAR merkezi, gerekse 
ona üye birimler, bu konu
da örnek bir çalışma sergi
lediler. Bundan böyle bu 
doğrultudaki çalışmalar de
vam.edecektir. Zira Türkiye 
ve Iran Kürdistanı'ndaki 

mülteci kardeşlerimiz, bu
gün de bir çok sorunla kar
şı karşıyalar. Bizim yardım 
ve dayanışmamıza ihtiyaç
ları vardır. Onlara dayanış
ma göstermek, yardım 

etmek bizim görevimizdir. 
Bu nedenle bir kez daha 
KOMKAR'ın tüm üye ve 

NAMEYEK JI ... 
(Destpek rupel 16) 

te gotın. Gelek lı ser KOM
KAR'e, lı ser xebata wi hat 
axıftın. Cameriya KOM
KAR'e lı peşberi cinayaten 
hukma Baas hat ser zıma
nen peşmergan. V ek ji rQ
nıştiye ve cıvate pırsi 

KOMKAR çiye, çı dıxwa

ze? Hevaleki welatparez jı 
Kurdıstana lraqe, wek en
dameki KOMKAR'e, 
ev komele jı wan ra da 
naskırın. Alikari ü pışteva
niya KOMKAR'e lı xelke 
jar Q belengaz Q her weha 
pıştevaniya wi bı tevgera 
rızgariya Kurdıstane ve 
baş nişan da. Jı kar Q xe-

Mın carek dıne ji dit ku, 
rexıstına we her lı seren çi
yayen Kurdıstan, an ji lı 
derweyi welat da ciyeki bı 
rQmet gırtiye Q baweriyek 
mezın daye gele me lı he
mG parçan da. Rasti hQn 
kerhati Q jehatiyen nave 
xwe ne. Bıla her bıji 
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26'i Adari Da Hllb1jart1na Belediyan Pikhat: 

HEZEN WELATPAREZ 
Bl HEZARAN VE BÜN YEK CAN Ü YEK DIL 
Lı Tırkiye ı1 Kurdıstana 

Tırkiye , dı 26'e Adare 
1989 'an da hılbıjartına be
lediyan pek hat. Dı ve hıl
bıjartıne da ANAP (Par
tiya ku ev 5 salın ku lı ser 
hukım e) jı mıllet silleyek 
hışk xwar ; bı1 partiya se
wemin . Partiya Sosyal 
Demoqrat % 26; Partiya 
Demirel ya bı nave Riya 
Rast ji % 24 deng gırtın . 
Dı ve hılbıjartıne lı Di

yarbekre hezen welatpa
rez ı1 demoqrat lı ser naru
zetek gıhiştin hev : Refiq 
Karakoç bı1 namzete 
wan. Ew bı xwe mıhendıs 
e ı1 dı dema cuntaye da ke
tıbı1 hepse, gelek IMan ı1 
eşkence ditıbı1 ı1 16 me
han dı gırtigehe da mabfi. 
Refıq Karakoç wek naru
zetek serbıxwe kete hılbı
jartıne. 

Gele Diyarbekır, hemfi hezen welatparez ı1 demoqrat bona 
ku Refıq Karakoç serbıkeve, bı dıl ı1 can xebıtin . Dı cıvi 
nen qehvan, dı xwepeşandanan da lı ser pırs ı1 daxwazen 
rı1nıştvanen Diyarbekır ı1 her weha lı ser bındestiya gele me, 
zulm ı1 zordariya lı ser welate me hate axıftın . Xwinxwari
ya Saddam ı1 hale ınıhacıren Kurd hate xeberdan. Dı ve wari 
da gelek ajitasyon ı1 propaganda hate çekırın. Jı 12 İlon 
1980'an vır da, ev cara yekem bu, ku gele me lı Kurdısta
na Tırkiye lı bajare heri mezın bı şıkleki tevayi radıbe ser 
piyan. Ev rabı1n ı1 hışyari bı zanebfini ye. 

B9na hılbıjartıne bı sedan cıvinen pıçfik lı qehvan (her 
çıqas pıçfik bın ji , d isa her cıvine da navbeyna 2-5000 kes 
beşdar dıbfin) , du xwenişandan hatın arnade kırın. Yek jı 
w an 18 'e Adare, ye dın ji 25 'e Adare da pek hatın. Dı van 
xwenişandanan da bı Tırki ı1 Kurdi hatın axıftın . Dı gel mar
şa "Ey Reqib" bı hezaran keç ı1 xort, kal ı1 pir, mer ı1 jın 
bı hevra desten xwe rakırın jor ı1 deqeki bona biranina şe
hidan rawestiyan. Disa wana bı hevra gotın "Bımre Sad
dame xwinxwar!", "Bımre faşizm, bımre koledari!" 

Kurtay i her cıvin, her xwenişandan tırs ı1 xof dıxıste dıle 
dıjmıne koledar. 

Edi hemı1 kes bawer dıkırın ku, Refıq Karakoç we bıbe 
scroke belediye. Le pır mıxabın , her çıqas ku wi , jı hemfi 
nanızeten partiyan pırtır deng (ray) stend ji, hılbıjartıne w ın
da kır. Jı ber ku sistema hılbıjartıne demoqratik ne bı1 . Re-

Mercan Aboneti : 6 Mehi 10 DM, sali 20 DM 
Abone şartları : 6 aylık 10 DM, yıllık 20 DM 

fıq dora 24000 deng stend, bı dek ı1 dolavan ve, nive den
gen wi hatın şewıtandın ı1 nehatın qebfilkırın . Ew kese ku 
hılbıjartıne qezençkır ı1 bı1 seroke belediye, jı Refıq 5 he
zar deng kem gırt. Bı gotınek dın wi, 18 hezar deng gırti 
bfi . 

Refiq, pışti hılbıjartıne daxuyaniyek vekıri belavkır ı1 bona 
pıştgıri ı1 hışyariye jı gele Diyarbekır ra spasiyen xwe di
yar kır ı1 tekoşina gele me ra baweri ı1 daxwaziyen xwe ilan 
kır. 

W ek her aliyen Kurdıstana Tırkiye , lı Diyarbekıre ji ev 
9 sal ın ku zulm ı1 zordestiyeke mezın lı ser gele me ye we
latparez te ajotın . Gelek mıroven me hatın gırtın, eşkence
yen gıran ditın , le disa ji sere xwe ber dıjmın xwarnekırın. 
Gırtigeha Diyarbekıre dı Kurdıstane da gelek bı nav ı1 deng 
e. Bajare Diyarbekır ı1 welatperweriya wi bfiye neynıka Kur
dıstane. 

Tırkiye ı1 Kurdıstana Tırkiye da hukma kolonyalist a fa
şist , bı dare zore xwastın ku mıllet bı gor dıle xwe bı reve 
bıbın. Le hember ewqas zordesti, ew negıhiştın mırazen 
xwe. İro lı seranseri welat da karker , xwendekar ı1 ronak
bir nerehetiya xwe dıdın nişan. Bı her awayi daxwaze de-
1moqrasiye eşeker dıkın . Cihen hukma Evren ı1 Ozal roj bı 
roj teng dıbe . Xewnen şev an lı wan henrnine .. Edi re lı w an 
hatiye gırtın .. 
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