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Söaıül'geci Devletin Tei'ÖI'Üne Kai'ŞI 

HALKlMlZ SiLOPi'DE DiRENDi 

Silopi'nin Gıreçola (Derebaşı) köyünden 6 kişinin 
"timler" tarafından kurşuna dizilmesi üzerine, 19 Ey
lül 1989 günü 2000 dolayında bir kitle, hükümet ko
na ğı önünde toplanarak cinayeti prntesto ettiler. 
Faşizmi lanetleyen sloganlar attılar. 

Sömürgeci rejimin oluşturduğu terör timleri, kitle
ye ateş ettiler. Açılan ateş sonucu 9 yaşında Ruşen Bil
g iç adlı bir kız çocuğu ile bir köylü yaralandı. 
Aralannda gazetecilerin de bulunduğu 80 'i aşkın kişi 
gözaltına alındı. (Yazısı 8. sayfada) 



Rilpel 2 Denge KOMKAR 

Danimarka 1 JiYAN 

Rejimi teşhir çalişmalar• sürüyor 
Aralarında Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi'nin 

de bulunduğu çok sayıda Kürdistanlı ve Türkiyeli ör
güt, Haziran-Ağustos ayları boyunca cezaevlerindeki 
direnişleri, T. Kürdistanı'ndaki baskı, zulüm ve te
rörü Danimarka kamuoyuna duyurmak, onlardan 

destek almak amacıyla bir dizi etkinliklerde bulun
dular. Blmların bir kısmını daha önce D. KOMKAR'a 
yazmıştık. 

Yaptığımız girişimler belli olumlu sonuçlar verme
ye başladı. 

• 34 Parlamenterin 

Özal'a Mektubu 

Aralarında Sosyalist Halk Parti
si Milletvekili Pelle Voigt ve Hıris
tiyan Halk Partisi Milletvekili, 
Parlamento Grup Başkanı ve Dış
işleri Sözcüsü Knud Glondborg'un 
da bulunduğu 34 parlamenter, 
Özal'a bir mektup gönderdiler. 

Mektupta, Danimarka'lı bir gurup 
pariamanterin geçen yıl yine aynı 
şekilde tutukluların durumuyla ilgili 
olarak bir mektup yazdığına dikkat 
çekilerek şöyle denilmektedir: 

"Tutuklu/ara verilen bu hakiann 
geri a/mmasJ sonucu 26 Haziran'
dan itibaren yeni bir açl1k grevi baş
ladi. Danimarka'li parlamenterler 
olarak, durumun tekrar geriye git
mesini ve aym zamanda Kürt halki
na yönelik bask1/ann artmas1m derin 
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

"Türkiye Kürdistam'ndaki köy/e
rin boşaltJimasmJ, polis ve askeri 
operasyonlar sonucu sivil halktan in
sanlarm öldürülmesini tasvip etmi
yor, Türkiye'nin Avrupa'daki yerini 
alabilmesi doğrultusunda bu proble
me bir çözüm getirmesini Avrupa in
san Haklan Sözleşmesi uyannca 
talep ediyoruz. " 

• Pelle Voigt'in 
Soru Önergesi 

Danimarka Sosyalist Halk Partisi 
(SF) milletvekili Pelle Voigt, 31 Tem
muz 1989 tarihinde dışişleri bakanı
na cevaplandırması amacıyla iki 
soru sordu. Sorular ve onlara veri
len cevaplar şöyleydi: 
Soru: 1- Irak'ın 200 binden fazla 
Kürde karşı başlattığı zoraki göç ile 
köylerin ve diğer yerleşim birimleri
nin yerle bir edilmesini engellemek 
için Danimarka ve diğer Batı'lı ülke
ler ne yapmayı düşünüyor? 
Soru: 2- Türkiye'de Kürt halkına 
karşı yapılan baskılar; 19 Temmuz'
da Hakkari'de 6 köylünün öldürül
mesi ve 22 Temmuz'da ise "Özgür 
Gelecek Dergisi"nin yöneticilerinin 

tutuklanıp kötü muameleye tabi tu
tulmaları konusunda Danimarka hü
kümeti ne yapmayı düşünüyor? 
Cevap 1- Hükümet, Kürtlerle ilgili 
olarak Irak'taki gelişmeleri yakından 
izlemekte ve Kürtlere karşı başlatı
lan zoraki göçten endişe etmektedir. 

Aynı duyguyasahip diğer ülkeler
le beraber, zoraki göç nedeniyle Irak 
hükümetini şikayette bulunduk, in
san haklarının korunması yönünde
ki kararlılığımızı belirttik. Irak'ta 
insan haklarının durumu 1 Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu ve Insan Hak
ları Komisyonu'nun gündeminde 
olan bir konudur. 
Cevap 2- Türk hükümeti, Danimar
ka hükümetinin insan haklarının ko
runması konusundaki duyarlılığını 
bilmektedir. Mart ayında Türkiye'ye 
yaptığım ziyarette, insan haklarına 
verdiğimiz değerin altını birkez da
ha çizdim. Türk hükümetine daha 
önceleri de Danimarka hükümetinin 
Kürt sorunu konusundaki gelişme
leri yakından izlediğini ve Kürt soru
nuna adil bir çözümün bulunması 
gerektiğini ve bu konudaki hassasi
yetimizi kendilerine bildirmiştik. 

• '' Lang og Folk 
Festivali'' 

"Lang og Folk", Danimarka Ko
münist Partisi'nin merkez yayın or-

ganının adıdır. Ülke ve halk anlamı
na gelmektedir. 

Bu yılki festival, 19-20 Ağustos ta
rihleri arasında 140 bin kişinin katı
lımıyla görkemli bir şekilde kutlandı. 

KOMKAR-Danimarka, kurulduğu 
1986'dan beri, her yıl daha etkin bir 
şekilde bu festivale katılıyor. Bu yıl 
da festival hazırlık komitesi, üç ay 
önceden KOMKAR-Danimarka'ya 
festivale katılması için davetiye gön
derdi. Uluslararası dayanışr,na ala
nında bize yer ayrılmıştı. Iki gün 
boyunca bize ayrılan yerde standt
mızı. kurdu k. Kürtçe, Türkçe, Alman
ca, Ingilizce ve Danimarkaca çıkan 
tüm yayın ve müzik kasetlerini ser
gilayerek satışlarını yaptık. 

Dernek falklor ekibi de iki gün bo
yunca çeşitli alanlarda ülkemizin de
ğişik yörelerinden halk oyunlarını 
sergilediler. Kesk-sor-zer renkleri 
içindeki falklor ekibi, oynadığı oyun
larla büyük ilgi topladı. aynadıkları 
her yerde bini aşkın kitle onları sey
retti. TV ekibi stand yerimizi ve falk
lor ekibirnizin çekimini yaptı. Yine 
Evdo arkadaşımız da iki gün boyun
ca değişik yerlerde sahneye çıkarak 
halkımızın kültüründen devrimci ve 
folklorik türküler söyledi. 

KOMKAR-Danimarka'nın yanı sı
ra, TEYGER ve "Kürdistan Daya
nışma Komitesi" de festivale ka
tılmışlardı. 



Denge KOMKAR 

Ingiltere 
• 

Kürdistan Işçi Derneği 
4. Kongresi Yapıldı • stran 

1986 yı!ında Londra'da kurulan 
Kürdistan Işçi Derneği'nin, 4. Kong
resi 1 Ekim 1989 tarihinde Londra'
da yapıldı. 

1 000 dolayında üye ve izleyicinin 
katıldığı Kongre'ye üç ayrı liste su
nuldu. Tevger güçlerinin oluşturdu
ğu "Kürdistan Işçi Derneği 
Muhalefeti", şimdiye kadar yöne
tirnde olanların oluşturduğu liste ve 
"Alternatif Özet Program" adı altın
da çıkan liste. 

Divan seçimi için ise, 4 ayrı liste 
oluşturuldu. Daha sonraki iki listenin 
birleşmesi sonucunda divan seçimi 
yapılabildi. TEVGER güçlerin
den iki kişi divana seçildiler. 

Tüm Kürdistanlı güçlerin tek bir 
liste halinde yönetim oluşturmaları 
yönünde yapılan çalışmalar, bugü
ne kadar yönetirnde bulunan arka
daşların olumsuzlukları yüzünden 
gerçekleşmedi. Bu yüzden de TEV
GER güçleri ayrı bir liste oluş
turdular. 

Divan seçiminden sonra, çalışma 
raporu okundu. Daha sonra söz alan 
delegeler, rapora, genel olarak ça-

Üçüncü Dünya Ülkeleri 
ve Ulusal Kurtuluş 

Mücadelesi Veren Halklarla 
Dayanışma Haftası 

Atina'nın büyük semtlerinden bi
ri olan Nea Filadelfia'da belediye, 
2Ş Eylül-1 Ekim ~arihleri arasında 

"Uçüncü Dünya Ulkeleri ve Ulusal 
Kurtuluş Mücadelesi Veren Halklar
la Dayanışma Haftası" düzenledi. 
TKSP taraftarları olarak bizler de bu 
haftaya aktif bir şekilde katıldık. 

Semt sakinlerinin büyük bir kısmı, 
1922'de M. Kemal ile Vanizelos ara
sındaki anlaşma sonucu Ege'den 
(Küçük Asya) gelenlerden oluşuyor. 
Bu da onların, bizim açtığımız resim 
sergimizle, kitap standımıza ilgisini 
arttırıyordu. 

Hafta boyunca birçok ülkeyle ilgili 
filmler gösterildi. Bunların arasında 
Yılmaz Güney'in "DUVAR" filmi de 
yer aldı. Filmin gösterilmesinden ön
ce izleyicilere Güney'in yaşamı, mü
cadelesi ve film hakkında bilgi 
verdik. 

Hafta içinde ise Yunanistan Ko-

lışmalara yönelik eleştirilerini dile 
getirdiler; yeni döneme ilişkin öne
rilerde bulundular. Daha sonra se
çimlere geçildi. 

Seçimler esnasında "Alternatif 
Özet Program" listesi, yönetimi 
oluşturan arkadaşların listesini des
tekleme kararı aldıklarını duyurdu
lar. Sonuçta TEVGER . güçlerinin 
oluşturduğu "Kürdistan Işçi Derne
ği Muhalefeti" listesi ile daha önce
ki yönetimi oluşturan arkadaşların 
listesi ayrı ayrı seçime girdiler. TEV
GER güçleri 388 oy alırken, diğer lis
te 278 oy aldı. Bu arada 4 oy da boş 
çıktı. . 

Kongre öncesinde "Kürdistan Iş
çi Derneği Muhalefeti" bir bildiri çı
kardı. Derneğin kuruluşundan 4. 
kongreye kadar olan sürenin değer
lendirildiği bildiride, şöyle deniyor: 

"Göçmen/ik sorun/anm/ZI, yani 
ekmek sorunumuzu, sağ/tk sorunu
muzu, ev sorunumuzu, iltica sorunu
muzu yetenekli kadrolanmtzla bir 
sistem içinde çözmek için, 

Ülkemizde ve burda ekmek gibi, 
(Devamı 23. sayfada) 

münist Partisi-KKE-üyesi olan Be
lediye Başkanı'nı ve encümen 
üyelerini ziyaret ettik. Kendilerine 
Kürdistan'daki son gelişmelerle ilgili 
bilginin yanı sıra, TKSP'nin ingiliz
ce olarak çıkardığı son raporunu 
verdik. 

"ÖZGÜR GELECEK" 
Dergisiyle Dayanışma 

Uluslararası Halklar Mahkemesi 
yetkilisi, parlamenter, eski Milli Eği
tim ve Din Bakanı, Yunan Köksök
türen Partisi Genel Sekreteri 
ANTON iS TRITSIS, 3.1 O. 1989 tari
hinde Özgür Gelecek Dergisi üzerin
deki baskıların durdurulması; sahibi 
M. Bayrak, sorumlu yazı işleri Mü
dürü B. Kesen ve çalışanlardan C. 
Gül'ün serbest bırakılmasını; kendi
lerine işkence yapılmamasını, avu
katları ve yakınlarıyla serbestçe 
görüşmelerinin sağlanmasını talep 
eden bir mektubu Başbakan Turgut 
Özal'a gönderdi. 

Tritsis mektubunda; "bu vahşeti 
lanetiemek mecburiyetindeyim. Tu
tuklular derhal serbest bırakılsın!" 
talebinde bulundu. 

Rüpel 3 

ingiltere: 

Kas1mlo ve 
arkadaşlari an1ld1 

Dr. Abdulrahman Kasımlo 

ve arkadaşlarının katledilmesi, 
uluslararası planda Kürt halkı
nın dostlarını üzüntüye boğar
kan, Kürt halkını da yasa 
boğdu .. O, bu uğurdaki ne ilk 
ne de sonuncu neferdi. Sömür
geci güçlerin unutmaması ge
reken daha yüzlerce, binlerce 
neterin bu savaşta sırada ol
duklarıdır. .. 

L ~ 
19.8.1989 Avustur-

ya Büyükelçiliği önünde yığın
sal olarak eylem koyduk. 
Katılımın canlı geçtiği eylemde, 
Avusturya hükümetinin elinde
ki ipuçlarını kullanarak, olayın 
aydınlanması için gerekli çaba
yı göstermesini talep eden slo
ganlar atıldı. O anda tek 
yumruk olmanın ve Kasımlo ile 
bütünleşmenin duygularını ya
şıyorduk. 

Eyleme şu örgütler katıldı: 
Kürdistan Demokrat Parti

si/Irak, Irak Kürdistanı Cephe
si, TEVGER, Rızgari, Halkın 

Fedayileri, Halkın. Fedayile
ri/Azınlık, Kürdistan Işçi Derne
ği, Kürdistan Kültür Merkezi, 
Ingiltere'deki Kürt Komünistler, 
UKSYE ve KSSE. 

Aynı gece 200 dolayında kit
lenin katıldığı Kasımio'nun ki
şiliği, düşünceleri ve halkına 
olan sevgisini içeren bir anma 
gecesi düzenlendi. Konuşma
cılardan sonra Kasımio'nun ya
şamından kesitleri gösteren bir 
video filmi de gösterildi. Daha 
sonra gelen mesajlar okundu. 

Gecede tüm kitlenin ve Kür
distan'ın bütün parçalarındaki 
sıcak ilişkilerin anlamı, gelece
ğin birlikten geçeceğinin yan
sımasıydı. 

F .A. Fırat/Londra 



Rüpel 4 

IRKÇI GÜNEY AFRİKA'DA 
GÖSTERMELİK SEÇİM 

6 Eylül1989'da ırkçı be
yaz azınlık yönetimindeki 
Güney Afrika Cumhuriye
ti'nde yapılan parlamento 
seçimlerinde iktidardaki 
Ulusal Parti (NP), son 40 
yılın en kötü sonucunu al
masına rağmen parlamen
todaki çoğunluğunu koru
yarak çıktı. 

28 milyon siyahın oy 
kullanma hakkının bulun
madığı seçimlerde, 3,1 
milyon beyaz seçmenin 
yüzde-69'u sandık başına 
gitti. Ayrıca parlamentoda 
1984'den bu yana temsil
cileri için bir kontenjan ay
rılan Hint asıllıların büyük 
çoğunluğu da Afrika Ulu
sal Kongresi (ANC) öncü
lüğünde, diğer insan 
hakları örgütleri ve sendi
kalar tarafından alınan se
çimleri protesto ve genel 
grev çağrısına uydular. 
Bunların ancak yüzde 
10'u oy kullandı. 

ye sayılarını 20'den 33'e 
yükselttiler. Botha'nın ye
rine geçen yeni Başkan 
de Klerk yönetimindeki 
Ulusal Parti ise, 30 san
dalye kaybetmesine kar
şın 93 sandalye ile 
parlamentodaki çoğunlu
ğunu ·korudu. 

De Klerk, seçim sonuç
larının partisinin gerçek
leştirmeyi düşündüğü 
"reform politikası"nın 
desteklenmesi şeklinde 
yorumlarken, Güney Afri
ka'da halkın büyük çoğun
luğun u oluşturan siyahla
rın oy hakkından yoksun 

- - .:: c. s::.. • 

S ""' n. our 
top the ki\linl 

Yaklaşık 3 milyon siyah, 
beyaz ve Hint asıllının ka
tıldığı protesto eylemleriy
le, genel grevi bastırmak 
isteyen polis, 25 kişinin 
ölümüne, 100'den fazla ki
şinin de yaralanmasına 
neden oldu. 

166 üyeden oluşan par
lamentodaki sandalye da
ğılımından en karlı parti 
olarak 17 yeni üyelik kaza
nan ve sandalye sayısını 
39'a çıkaran faşist Muha
fazakar Parti (CP) çıktı. Li
beral demokratlar sandal-

olması nedeniyle, ırk ayrı
mına karşı mücadele eden 
Afrika Ulusal Kongresi 
(ANC), bu göstermelik se
çimlerin sonuçlarının ken
dileri açısından bir anlam 
taşımadığını ve de Klerk 
yönetiminden ırk ayrımını 
ortadan kaldıracak hiç bir 
değişiklik beklemedikleri
ni açıklarken, gerçek an
lamda demokratik bir Gü
ney Afrika'nın ülkedeki 
geniş yığınların ortak mü
cadelesi sonucu oluşturu
labileceğini vurguladı. 

Denge KOMKAR 

• Afrika 'nın Portekizce konuşan beş ülkesi, ABD ve Gü
ney Afrika 'ya UNİTA 'ya yaptıklan yardımı kesmeleri için 
çağrıda bulundular. ABD Başkanı George Bush , Znire 
Devlet Başkanı Mobutu Seso Seka ile yaptığı görüşme
de, ABD'nin UNİTA 'ya desteğini yineledi. 
• El Salvador Ulusal Kurtuluş Cephesi Farabundo Mar
ti (FMLN) , hükümet güçlerine karşı zaman zaman dur-
durduğu eylemlerine yeniden ' · 
başladı . El Salvador 'un 14 
eya/etinden onunda hükümet 
güçlerine saldırıda bulunan 
FMLN, eylemlerini başlat
malarının nedenini hüküme
tin dialog görüşmelerinin 
aksine hareket ederek, halka 
karşı baskılarını devam ettir- 1 

diğini gösterdiler. FMLN, 
son saldırılarda hükümet 
güçlerine mensup 90 kişiyi 
öldürüp, 4 uçak ve bir de as
keri havaalanını tahrip ettik
lerini "Radyo Venseremos" 
da açıkladılar. 
• Anti Sandinisı Comralara 
mensup paralı askerlerin bir 
kısmı, geçtiğimiz günlerde si
lahlarını bırakarak Nikara
gua 'yı terk ettiler. Bunun 
yanısıra Nikaragua Savunma 
Bakanı Humberto Ortega, Nikaragua 'da üstlenmiş 2 bin 
dolayında Kontranın, komşu ülke olan Honduras ve Costa 
Rica 'ya yerleştirilme faaliyetlerinin şimdiye kadar sorun 
olmaksızın devam ettiğini açıkladı. Diğer yandan Hon
duras 'ta üstlenmiş bulunan 1 O bin Contranın birkaç yü
zü silahlarını bırakarak Nikaragua 'ya geri döndüler. 
• Namibya 'da yapılacak olan seçimin tarihi kesinlik ka
zandı. Seçimin 7-11 Kasım 1989 tarihleri arasında ya
pılmasını Namibya İçin BM Özel Danışmanı ile Güney 
Afrika Cumhuriyeti 'nin Namibya Genel Sorumlusu bir
likte saptadı/ar. 
• Şili Devrimci Sol Hareketi sözcüsü ]ecar Neghme, San
tiago 'da sokakta makinalı silah ile taranarak öldü
rüldü. Eylemi sağcı ll Eylül Cephesi örgütü üst/endi. 
Bu arada Şili Komünist Partisi Genel Sekreteri Luis Cor
valan, ülkesine geri döndü. 
• Panama 'da geçtiğimiz günlerde general Manuel Anto
nio Noriega 'ya karşı darbe girişiminde bulunuldu. 18 ay 
içersinde kendisine karşı ikinci darbe girişi olduğunu 
açıklayan N ariega darbeden ABD 'yi sorumlu tuttu. Bu
na karşılık ABD devlet başkanı George Bush Panama'
daki darbenin bastırılmasından sonra yaptığı açıkla
mada ''Noriega 'nın hala devriimiş olmaması1ulan üzün
tü duyduğunu'' söyledi. 
• Afganistan yönetimine karşı silahlı. mücadele yürüten 
karşı devrimci güçlerden Afganistan Islam Partisi ile Af 
ganistan İslam Birliği arasında geçtiğimiz günlerde Gü
neydoğu Afganistan 'ın iki şehrinde silahlı çatışmalar 
oldu. Afganistan Haber Ajansı çatışmalar sonucunda yüz
lerce kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin de ya
ralandığını bildirdi. 

.i 
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F. Almanya'daki yabancılar, ikinci sınıfı insan muamelesi görüyorlar. 
Kürtler ise, yabancılara tanınan haklardan yararlandırılmayarak 3. sınıf 
insan konumunda bırakılıyorlar. 

Yabancılara, göçmen guruplarına tanınan radyo ve TV'de yayın, 
sosyal danışmanlık ve ana dilde ders gibi haklar, federal hükü
metlerinin Türk hükümetleriyle yakın dostluğundan ötürü, Kürtle
re tanınmıyor. Kürtler, çocuklarına F. Almanya'da 
özgürce isim veremiyorlar. 

KOMKAR, kurulduğu günden bu yana, bu ayrımcılığa, hor
lanmaya, karşı çıktı; tavır geliştirdi, kamuoyu çalışması yürüt
tü. KOMKAR'ın 1985'ten bu yana sürdürdüğü "Anadilde 
ders, radyo ve TV'de yayın, sosyal danışmanlık ve isim 
seçme özgürlüğü" kampanyası Kürtler ve Almanlar 
arasında önemli destek gördü. 

Bu mücadele sonucu Batı Berlin, Dortmund ve Nürn
berg'de radyo yayınları, Köln ve Bielefeld'te ise sosyal 
danışmanlık planında yerel de olsa bazı adımlar atıldı. 
Rheinland-Pfalz Eyaleti'nde Genç Demokratlar Mainz 
örgütünden Wolfgang Taul'un iki yılı aşkın çabaları sonucu 
bu eyalette Kürtler çocuklarına istedikleri isimleri verebile
cekler. Aynı doğrultuda Aşağı Saksonya Eyalet milletvekili 
Heidi Alm-Merk parlamento nezdinde girişimlerde bulunuyor. 
Köln'de ise, belediye sınırları içinde bu engel kısmen kalkmış 
durumda. 
Aşağıda W. Taul'un Information Bulletin Kurdıstan için 

hazırladığı konuyla ilgili yazının kısa bir özetini veriyoruz. 

Ne kadar çok yasa, o kadar az adalet ... 
Ne kadar çok adalet, o kadar az yasa. 

(Heinrich Bö/1) 

ya da: Nüfus dairelerine 
gideceklere öneriler 

• Wolfgang TAUL 
Hangi ülke vatandaşı ve 

hangi statüde olursa ol
sun, herkes, (sığınmacı, 
göçmen işçi, turist, öğren
ci, vatansız yabancı vb.) 
Alman nüfus dairelerinde 
çocuklarına Kürtçe isimler 
verebilir. 

Nüfus memurlarının 
kendi çalışma yönetmelik
lerinin 262. maddesine 
ilişkin eksik bilgisi; Türk ve 
Suriye yasalarının Alman 
yasalarına aykırı bir şekil
de uygulanması, genelde 
Kürtçe isimlerin reddine 
yolaçıyor. 

Buna karşı 
neler yapılabilir 

Nüfus memuruna ismin 
cinsiyeti ve kökenini (var
lığını) kanıtlayan bir belge 
verilmelidir. Nüfus me
murları, genelde Kürt ör
gütlerinin (Örneğin 
KOMKAR), doğu ve dilbi-

limcilerinin sözlü ya da ya
zılı onaylarını kabul 
ediyorlar. Nüfus memuru 
yalnızca müracaat edenin 
verdiği bilgilerle yetinmez. 

NüfuE memuru, Kürtçe 
ismi, Türk ve Suriye yasa
larına aykırılığını gerekçe 
gösterip red ederse -ki 
bundan göçmen işçi, öğ
renci ve turist gibi burada
ki yabancılar yasasının 

yanısıra, geldikleri ülke ya
salarına da uymak zorun
da olanlar etkilenmekte
bu, iki nedenden dolayı 
yasal değildir: 

Kürt isimleri Türkiye'de 
yasak olmasına karşın, 
bunların nüfusa kaydı 
mümkündür. Türk huku
kunda, (1972'den bu yana 
yürürlükte olan 1587 nolu 
yasa), nüfus kaydına iliş
kin yasanın 77. maddesi
nin 1. fıkrasında, "anne
baba ısrar ettiği takdirde, 

geçerli olmayan ya da alı
şıimam ış isimlerin kaydı 
yapılır" deniyor ve Kürtçe 
isimlerin kanmasına karşı 
çıkılamıyor. Ayrıca uluslar
arası özel hu!<ukun 6. 
maddesi Alman memurla
rın, yürürlükteki Alman ya
salarının temel ilkeleriyle 
(Ör.neğin insan hakları) çe
lişen yabancı yasaları uy
gulamasını yas'iklıyor. 
Ama bu arada, Türk ve 
Suriye resmi kurumlarının 
yukarıda belirtilen kişiler
den pasaportlarını alma, 
Türkiye veya Suriye'de 
ceza davaları açma gibi 
baskılar uygulama olasılı
ğı da vardır. 

Nüfus memurları çoğu 
zaman da bilerek, sığın
macı çocuklarının Alman 
hukuku değil de, geldikle
ri ülke hukuku uygulama
sına tabi olduklarını ileri 
sürüyorlar. Bu, geçerli ya
sal anlayışa ters düşmek
tedir: 

Uluslararası özel huku
kun 5. maddesine ek (Pa
landt Sayfa 2184); 1951 
Mülteciler Sözleşmesi. 
(Kişiler, sığınma başvuru
ları kabul edilmese bile, 
sözleşme hükümlerine gö
re sığınmacıdırlar ve ken
dileri için bulundukları 
ülke yasaları geçerlidir -
bakınız Bayern Yüksek 
Mahkemesi kararı 1986). 
Ayrıca sözleşmenin sığın
macı anne-baba için ge-
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çerli maddeleri 
aynı şekilde 

çocuklar için de 
geçerlidir. (Hamburg ida
ri Mahkemesi 1979 60 lll 
97, Bayarn Yüksek Mah
kemesi 28.02.1974). Yine, 
F. Almanya, BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği'nin, 
kabul edilen sığınma baş
vurularının otomatikmen 
tüm aile için geçerli olma
sını isteyen tavsiye kararı
nı (No 24 XXXII) kabul 
etmiştir. Bu, sığınma baş
vurusunda bulunan her
kes için geçerlidir. (Kuzey 
fien Westfalya Yüksek 
Idari Mahkemesi 1986 19 
A 1_0068). 

Oneri: Tüm bunlara rağ
men nüfus memuru hala 
Türk veya Suriye yasaları
nın uygulanması gerektiği
ni söylüyorsa, o zaman, 
bu konuda fazla tartışma
dan kendisinden, Türk 
Nüfus Yasasının 77. mad
desi veya Uluslararası 
Özel Hukukun 6. mad
desinin uygulanması iste·· 
nilmelidir. 
Eğer tüm bu bilgiler nü

fus memurunun ikna ol
masına yetmiyorsa, 
kesinlikle başka bir ismin 
yazılmasını kabul etme
den -çünkü bir defa kay
dedilen isimlerin 
değiştirilmesi için mahke
me kararı gereklidir- ora
dan ayrılıp, bu konu yetkili 
belediye başkanı nezdin
de protesto edilmeli, parti 
veya danışma kuruluşları
na yardım için başvurul
malıdır. 
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TEVGER'in Bonn Basın Toplantısı 

TKSP Genel Sekreteri Kemal Burkay: 

''Biz kendi ülkemizde 
insanca, özgür ve bağımsız 
olarak yaşamak istiyoruz!" 

Kürdıstan Kurtuiuş Ha
reketi (TEVGER) adına 
Türkiye Kürdistanı Sosya
list Partisi Genel Sekrete
ri Kemal Surkay 7. 9. 1989 
günü Bonn'da Kürdistan'
daki son gelişmeler üzeri
ne bir basın toplantısı 

düzenledi. 
Çok sayıda basın men

subunun katıldığı toplantı
da Burkay, sözlerine 
geçtiğimiz yılirak rejiminin 
Kürt halkına karşı giriştiği 
katliama değinerek başla
dı. Halepçe katliamının ve 
onu izleyen dönemde yer 
alan sürgünlerin yarattığı 
sonuçlara değinerek bu
nun bir halkın dünyanın 
gözleri önünde açıkça yok 
edilmek olduğunu vurgu
ladı. Buna benzer bir uy
gulamanın hazırlıklarının 
Türk devleti tarafından ya
pıldığına ve buna paralel 
olarak son dönemlerde 
Kürdistan'da devlet terö
rünün arttığına dikkat 
çekti. 

''Türkiye Kürdistanı'nda 
yaşayan 12 milyonluk Kürt 
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halkının çok ciddi bir teh
like ile yüzyüze olduğuna 
işaret eden TEVGER söz
cüsü, "Türk devletinin 
Kürdistan 'da estirdiği terö
rün amacının Kürt halktnı 
göçe zorlama, bölgede 
Irak'ın oluşturduğu gibi bir 
güvenlik kemeri oluştur
mak ve Kürt yurtsever ha
reketini bir kez daha kanit 
biçimde ezmek olduğu
nu" belirti. Bu nedenden 
dolayıdır ki, Türk hüküme
tinin iç ve dış kamuoyunu 
yanıltmak için gerçekiere 
dayanmıyan bir propagan
da yürüttüğünü, asıl terö
ristin kendisi olduğu hal
de, yaptıklarını terörle mü
cadele olarak göstermek 
istediğine değinen Sur
kay, "gerçekte Kürdistan'
da yer alan terör o/aylan
nın, kaosun, bizzat devle
tin polisi, askeri ve bu iş 
için özel olarak eğittiği bir
likler tarafından yaplldtğt
nı" açıkladı. Daha sonra 
örneklerle devlet terörü
nün Kürdistan'daki uygu
lamalarına değinerek, 
köylülerin göçe zorlandık
larını, buna uymayan köy
lerin ise "kamulaştırıldık
larını" belirtti. 

Türk devletinin Kürt so
rununa yaklaşım tarzının 
geçmişten beri terör ve in
kar politikası olduğunu, bu 
politikanın bu güne kadar 
her hangi bir sonuç ver
mediğini ve iflas ettiğini 
belirten TEVGER sözcü
sü, sorunun çözümünün 

.. !""'.:t.;.rr ;" ..-,. ::.~~~:':! siyasi olduğunu açıkladı. 
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Alman Komünist Partisi ni tayin etmesi " ile 
(DKP)'nin günlük yayın mümkün olduğunu belir
organı Unzere Zeit (UZ) ten Burkay, "biz kimse
, 'Bizim Zaman'' Kemal nin ülkesini bölmek 
Borkay ile yaptiğı röportajı istemiyoruz. Kendi ülke
yayımladı. mizde insanca ve özgür 

olarak, bağimsız olarak 
yaşamak istiyoruz" dedi. 

Daha sonra Kürdistan'
da yangının söndürülmesi 
için TEVGER'in kamuoyu
na çağrısı niteliğinde 

olan acil istemlerini sun
du. Surkay'ın özetle dile 
getirdiği istemler şunlar
dan oluşmaktaydı: Ordu 
ve polisin Kürdistan'daki 
savaş eylemlerine, ope-
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Bulgaristan Telgraf Ajansı'nın haftalık yayın organı 
''Dünyada'' 22 Eylül 1989 tarihli sayısında Bonn'daki 
Basın toplantısını ve Borkay'la yapılmış uzun bir ropörtajı 
yayımladı. 
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rasyonlara, kitlesel tutuk
lamalara işkenceye ve 
insan onurunu kıran öteki 
davranışlara son verilsin; 
yeni karakol ve hapishane 
yapımiarı durdurulsun; 
Kürdistan'da olağanüstü 
hale ve bölge valiliğine, 
Kürt halkını birbirine kır
dırtmak için oluşturulmuş 
köy koruculuğu sistemine 
son verilsin; zorla boşaltı
lan veya kaos sonucu gö
çe zorlanan köy ve kasa
ba halkının kendi yerlerine 
dönmelerine izin verilsin 
ve zararları tanzim edilsin; 
bir genel af ile zındanlar 
boşaltılsın, politik tutuklu
lar serbest bırakılsın; Kürt 
sorunu tabu olmaktan 
çıksın, sorunun ne olduğu 
ve çözüm yolu özgürce 
tartışılsın; Kürt dili, tarihi 
ve kültürü üzerindeki bas
kılara son verilsin .. 

TEVGER'in öne sürdü
ğü bu acil taleplerin soru
nu tümden çözmeye 
yetmeyeceğini dile getiren 
Kemal Burkay, bunun, an
cak demokratik bir çözüm 
için yolları açacağını belirt
tikten sonra, ''TEVGER 
olarak kamuoyunu bizim 
bu meşru, haklı istemleri
mizi desteklemeye çağm
yoruz. Ayrıca uluslararası 
planda sorumlu çevreleri, 
devlet adamlarını Türki
ye'nin Kürt halkına karşı 
yürüttüğü bu terör politika
sına tepki göstermeye 
çağmyoruz" diyerek Türk 
devletinin izlediği politika
nın açıkça Birleşmiş Mil
letler Insan Hakları 
Bildirgesi'nde yazılı ilkele
rin, Avrupa Konseyi ilkele
rinin ve Helsinki Sözleş
mesi Nihayi Senedi'ndeki 
ilkelerin çiğnenmesi niteli
ğinde olduğunu belirti. 

Kemal Surkay daha 
sonra basın mensupları
nın Türk devletinin Kürdis
tan'da yoğunlaştırdığı 
teröre ilişkin, Kürt sorunu
nun değişik boyutlarına ve 
TEVGER'in amaç ve ilke
lerine ilişkin yöneltikleri 
soruları cevapladı. Aynı 
zamanda TEVGER'in Ba
sın Bildirisi ve son geliş
melere ilişkin belgeleri 
içeren dosya basın men
suplarına verildi. 

Z. SiPAN 
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TEYGER'in Düzenlediği 
Kitlesel Toplantılar Devam Ediyor 

Türkiye Kürdistanı'nda sömürgeci
faşist rejimin estirdiği baskı ve terörün 
son aylarda giderek tırmanış göstermesi 
üzerine, Kürdistan Kurtuluş Hareketi 
TEVGER'in başlattığı çeşitli etkinliklerin 
bir parçası da değişik ülke ve kentlerde 
kitleye açık toplantılar düzenlemek oldu. 

Bugüne kadar Stokholm, Köln, Batı

berlin, Hamburg, Kopenhag, Den Haag 
ve Basel'de gerçekleştirilen toplantılara 
yüzlerce yurtsever insanımız katıldı. 

TEVGER sözcüleri, söz konusu toplan
tılarda Türk devletinin Kürdistan politikası 
hakkında özel bilgi verdiler, onun halkı
mızı yok etmeyi hedefleyen uygulamala
rı üzerinde durdular. Kürdistan'da ortaya 
çıkan tüm olumsuzlukların temelde Türk 
burjuvazisinin orada izlediği sömürgeci 
politikanın bir sonucu olduğunu belirten 
TEVGER sözcüleri, devletin Kürt halkına 

karşı ekonomik, politik, askeri ve kültü
rel alanları kapsayan sistemli bir baskı ve 
terör politikası izlediğini, yaş ve cinsiyet 
ayrımı yapmaksızın insanlarımızı katlet
tiği, sonra da kendi cinayetlerini "terörist
lerle çıkan çatışma sonucu meydana 
geldi" biçiminde lanse etmeye kalkıştığı
nı vurguladılar. Bu uygulamalarla güdü
len amacın ise bir bütün olarak halkımızı 
ve onun yurtsever güçlerini sindirmek, in
sanları kendi topraklarını terkederek göç 
etmeye zorlamak, sınır bölgelerinde tam
pon alanlar yaratmak ve giderek daha 
geniş bir katliam ve sürgün için uygun ko
şullar hazırlamak olduğu vurgulandı. 

Bütün bunlara karşın ülke içerisinde ve 
yurt dışında bulunan yurtsever güçlere 

düşen görevler üzerinde de genişçe du
ruldu. Dünyanın neresinde bulunursa bu
lunsun, yüreğinde yurtseverlik duygu
su taşıyan herkesin bu konuda yapabile
ceği şeyler bulunduğunu belirten 
sözcüler, mücadelede başanya ulaşabil
mek için gerekli temel koşullardan biri
nin dini inancı ve politik görüşü ne olursa 
olsun, tüm güçlerin elele vermeleri, bir
lik yapmaları olduğu bir zorunluluk ola
rak dile getirildi. 

Toplantılara TEVGER üyesi örgütlerin 
üye ve sempatizanlarının yanı sıra, ona 
üye olmayan Türk ve Kürt ilerici ve yurt
sever örgüt taraftarları ile herhangi bir ör
güt içerisinde yer almayan bağımsız 
kişiler de katıldılar, görüşlerini, eleştiri ve 
önerilerini dile getirdiler. Bu yönüyle de 
toplantılar, bir ölçüde ortak tartışma plat
formuna dönüştü. 

Sonuç olarak TEVGER toplantılarının 
Kürt halkının yüz yüze bulunduğu güncel 
tehlikeleri gözönüne sermek, dikkatleri 
onlara çekmek, buna karşılık Kürdistanlı 
yurtsever örgütlerin gerek kendi başları
na ve gerekse Türk halkının ilerici, de
mokrat örgütleriyle birlikte, yurt içerisinde 
ve dışında yapabilecekleri çalışmaları dile 
getirmek, birlik sorununu öne çıkarmak 
bakımından y~rarlı olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Onümüzdeki dönemde he
pimize düşen, güçlerimizi birleştirmek ve 
meydanın boş olmadığını sömürgeci düş
mana göstermek, halkımızla dayanışma 
için her türlü özveriyi, fedakarliğı göste
rerek çalışmalarımıza hız kazandırmaktır. 

• 
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Silopi Katlİarnı ve Kürdistan'da Gezen Nazi Ruhu 
Bilindiği gibi, 17 Eylül günü, Olağa

nüstü Hal Bölge Valiliği tarafından ya
pılan bir açıklamada, Mardin'e bağlı 
Silopi ilçesinin Derebaşı köyü yakınla
rında '' teröristler le çıkan çatışma 

sonucu" 9 kişinin ölü olarak ele geçi
rildiği belirtiliyordu. Bölgedeki geliş
meleri, Türk güvenlik güçlerinin 
eylemlerini ve son zamanlarda devletin 
bir dizi yöneticisinin tehditlerini hatır
da tutanlar için bu işte bir bit yeniğinin 
olduğunu anlamak güç olmadı. Olaya 
hangi yönden bakılırsa bakılsın orta yer
de bir provokasyon, devlet eliyle ger
çekleştiriliDiş bir katliam sözkonusu. 

Nitekim hemen ertesi günden başla
yarak meydana gelen gelişmeler, bu 
gerçeği tüm çıplaklığıyla göz önüne ser
di. 

Olayın ertesi günü, Derebaşı köylü
leri öldürülenlerin PKK ile ilgisi bulun
madığını, kendi çocukları olduğu

nu belirterek soruşturma açılması ve ka
tillerin bulunması amacıyla Savcılığa 
başvuruda bulundular. 19 Eylül günü 
ise olaylar daha da büyüme gösterdi. Bu 
kez, aralannda Derebaşı sakinlerinin de 
yer aldığı iki bin kişi, hükümet Konağı 
önünde toplandı, cinayeti protesto etti. 
Bunun üzerine "güvenlik güçleri" top
luluğu zorla dağıtmaya çalıştılar, insan
lar coplandı, dipçiklendi; açılan ateş 

sonucu 9 yaşında Ruşen Bilgiç adlı kız 
çocuğu ile bir başka köylü yaralandı. Bu 
arada olay yerinde bulunan ve fotoğraf 
çekmeye çalışan birçok gazete muhabir
Ieri, tartaklandılar, makinaianna el ko
nuldu. Daha sonra ise 80'in üzerindeki 
göstericiyle birlikte göz altına alındılar. 
Gazeteciler, SHP Mardin Milletvekili 
Adnan Ekmen'e olayı anlatırken şunları 
söylediler: 

''Polis zorla filmlerimizi almak iste- . 

di. Vermeyince dövdü. Bize küfretme
ye başladılar. Bu arada göz altındaki 
köy~~ler de feci şekilde dövülüyorlar
dı. Uçümüz de yaralandık, filmlerimi
zi yaktılar, görev yapmamızı engelledi
ler." 

Ancak güvenlik görevlileri, gazeteci
lere saidırmadan önce bir "öneri"de 
bulunmayı da ihmal etmemişlerdi. Yi
ne aynı gazeteciler tarafından verilen 
bilgiye göre polisler gazetecilere "Bi
zimle işbirliği yaparsanız rahat çalışır
sınız, çektiğiniz fotoğraflardan bize de 
verin. O zaman size karışmayız" de
mişler, istekleri yerine getirilmeyince 
de bilinen saldırılara girişmişler. 

Olayların bu boyutlara varması An
kara' daki zorbaları hem telaşlandırdı, 
hem de öfkelendirdi. Bunun üzerine 
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Evren'
in başkanlığında derhal toplandı. Top
lantı sonrasında, olayın açıklığa 

kavuşturulması yönünde herhangi bir 
çaba göstermek yerine, "Durum bir iç
savaş görünümü arzediyor'' belirleme
si yapılarak, suçlanan yoksul Kürt halkı 
oldu. Bu arada basının bu türden olay
lardan bahsetmesinden duyulan rahat
sızlık da tehdit ile karışık biçimde dile 
getirildi. Kuşkusuz, bunda şaşılacak bir 
yan yoktu. Yeminli bir Kürt düşmanı 
olan bu sömürgeci çeteden başka türlü 
bir davranış beklemek, zaten söz konu
su olamazdı. 

Silopi katliamının ardından devletin 
resmi ağızları öldürülenlerin "dur ih
tarına uymayan PKK'lılar" olduğunu 
ısrarla ileri sürerken - Sanki birileri 
PKK'lı olunca devletin onları öldürme 
hakkı varmış gibi - üzerlerindeki on
ca baskıya ve teröre rağmen köylüler, 
gerçeği söylemekten geri durrnadılar. 
Bu tartışmalar daha sonraki günlerde gi-

derek genişledi, burjuva partileri ve ba
sın olay üzerinde durmak zorunda 
kaldılar. Yine gerçeğin açığa çıkmasın
da bazı Kürt parlamenterlerin ısrarlı ça
baları da olumlu rol oynadı. 

Katharnın hemen ardından Mardin 
milletvekili Adnan Ekmen, Fuat Atalay, 
Tevfik Koçak ve Ekin Dikmen'den olu
şan SHP heyeti olay yerinde inceleme
lerde bulundu. Adnan Ekmen yaptığı 
açıklamada yaşanan bazı gerçekleri şu 
cümlelerle dile getirdi: 

"Devlet terörü dorukta. Gazeteciler 
bile dövülerek, gözaltına alınarak sus
turulmaya çalışılıyorsa, PKK'lı diye ta
nımlanıyorsa durum vahimdir ... 
Bölgede kimlerce öldürüldüğü bilinme
yen cesetler bulunuyor. Son zamanlar
da bu tür olaylarda artış oldu. Doğu'da 
ölüm mangaları oluşmuştur. Hergün bi
rileri adressiz kurşunlara hedef olu
yor. .. " 

Bölgeye gidip gelen DYP heyetinde 
yer alan parlamenterler hükümetin açık
lamalarını aynı şekilde inandıncı bulma
dıklarını söy I ediler. 

Ancak bu konudaki çelişki, sadece 
muhalefet partileriyle iktidar arasında 
değildi. Bu, bizzat ANAP'ın kendi içe
risinde bir sorun halini aldı. Şöyle ki; 
olaydan sonra Silopi'ye giden ANAP 
Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz, 
Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek 
ve Siirt Milletvekili Kemal Birlik de hü
kümet gibi düşünmediklerini, öldürü
lenlerin masum köylüler olduğunu 

belirtti.~er. Üç parlamenter, gezi sonra
sında Ozal' a verdikleri raporda da söz 
konusu 6 kişinin kesinlikle PKK'lı de
ğil, suçsuz köylüler oldukları görü
şüne yer verdiler. Gerçi parlamenterle
rin tavrı, başta Silopi halkı olmak üze
re kamuoyunu tatmin etmekten uzaktı 
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ve bu yüzden de ;''ştiriye uğradılar 
ama, bu kadarı bik·ANAP yönetimini 
fazlasıyla rahatsız etmekten geri 
kalmadı. 

Özal ise ANAP Başkanlık Divanı'mn 
genişletilmiş toplantısında ''bazı çevre
lerin bölücü propagandaya" alet olduk
ları noktası üzerinde durdu ve 
''Kürtçülük yapanların dokunmazlıkla
rını kaldırırız" biçiminde tehditler sa
vurdu. Özal, olayın üzerine giden 
parlamenterleri ve basını, Sıvas gezisi 
sırasında da aynı açıklıkla tehdit etti. 

Olayın Su Yüzüne Çıkardığı 
Bazı Gerçekler 

Silopi katliamı ve sonrasındaki geliş
melerin tıpkı Cinebir (Yeşilyurt) ve 
Anitos (Yoncalı) olaylarındaki gibi çok 
çeşitli öğretici yanları var. Bunları şu 
şekilde özetleyebiliriz: 

I-Her şeyden önce bu, tek başına ele 
alınması gereken münferİt bir olay de
ğil. Silopi katliamı, Türk devletinin 
Kürt halkına karşı kurulduğu günden 
beri izlediği politikanın, düşmanca tu
tumun çok açık bir biçimde yeniden ser
gilenişidir. Devlet, bu olayla bir kez 
daha ve herkesin görebileceği bir biçim
de kirli, kanlı suratını teşhir etmiş oldu. 

2-Bu olay, aynı zamanda gerçek te
röristin kim olduğunu, terörün kimler 
tarafından planlanıp sahneye konuldu
ğunu göstermektedir. Adına güvenlik 
güçleri denilen cinayet çeteleri eliyle 
halka karşı terör estiren devlet, ne ka
dar ''teröristlerle çıkan çatışma'' yala
nına sarılırsa sarılsın, kendi suçlarını 
gizleyemez duruma düşmüştür. 

3-Silopi katliamı, Türk devletini yö
netenlerin ne ölçüde iki yüzlü sahtekar
lar olduklarını, kendi kirli amaçlarını 
gerçekleştirebiirnek için ne ölçüde ba
sitleştiklerini, yalan söylediklerini gös
teriyor. Onlar bir yandan adi ce 
cinayetler planlayıp sahneye koyuyor, 
bir yandan da dünyanın gözlerinin içi
ne baka baka yalan söylemekten çekin
miyorlar. 

4-Devletin bölgede izlediği politika, 
gerçekleştirdiği uygulamalar Nazi dö
neminin "ünlü" uygulamalarını hiç de 
aratır türden değil. Kuşku yok eğer Hit
ler sağ olsaydı, ünü büyük! şu son Türk 
devletini yönetenlerden öğrenecek çok 
şey bulurdu. 

Türk güvenlik güçleri Kürt halkına 
karşı zorbalığın her türlüsünü, bunun 
gerektirdiği tüm aşağılık yöntemleri, 
kendilerine yakışır bir kararlılıkla ye
rine getirmekten geri kalmıyorlar. 
Faşist-sömürgeci devletin beyinleri yı
kanmış bu azgın ırkçı robotlarının ya
sasında insana, onun kişiliğine ve 
yaşama hakkına yer yok. Tıpkı gaz oda
larında insan katietmekten zevk duyan 
N azi subayları gibi .. Bakın halkımız bu 

Rüpel 9 

Silopi'deki direnişten sonra yüzlerce kişi sorguya çekildi .. 

cinayet ve terör mangalarını nasıl değer
lendiriyor: 

''Sokakta yürürken, özel timden bi
rinin yüzüne bakmaya çekiniyorum. 
Yanından, başım önümde geçiyorum. 
Her kes böyle ... Bir keresinde, gözle
rimle gördüm. Biri yüzlerine dikkatli
ce baktı diye 'Gel ulan buraya' deyip 
adamı götürdüler .. 

"Vallaha biz korkuyoruz", "Bu fe
lekettir", "Yarın bizim köye gelse, bir 
adam istese yol göstereceksin diye; mu
hakkak onu öldürecektir", "Ben bilmi
yorum", "Ben korkuyorum, hakkında 
bir şey diyemiyorum ". 

''Cenazelerimizi gömmek için mezar 
kazıyorduk, yanımıza geldiler, 'kendi 
mezarını da kaz ulan, bu gün altı kişi, 
yarın hepinizi geberteceğiz ' dediler". 
(24 Eylül 1989 tarihli Hürriyet, De
niz Som'un, "Özel Tim Ürkütüyor" 
başlıklı yazısından). 

"Mezarlıkta dua ederken özel polis
ler geldi! 'Bu teröristler için niçin dua 
okuyorsunuz?' dediler. Hepimize küfür 
ettiler. Tehdit ettiler. Bunun üzerine 
kaymakamlığa doğru yürüdük. Bu sıra
da bize 'Bir Kürdü öldürünce sanki kö
pek öldürüyoruz' dediler. '' (21 Eylül 
1989 tarihli Cumhuriyet). 

SHP Silopi eski ilçe başkanı Levent 
Taysun, bir başka özel tim görevlisinin 
açık açık "Kürtler köpektir" dediğini 
açıklıyor. 

Öldürülen insanların cesetlerinin ai
lelerine teslim ediliş biçimine ilişkin şu 
satırlar da "Tempo" dergisinin 39. sa
yısından; 

''Askeri helikopterin, Silopi Jandar
ma Taburu 'nun bulunduğu sahanın üs
tüne alçaldığı 17 Eylül pazar günü, 

saader 14.30'u gösteriyordu .. 
''Yere 55-60 metre kadar alçalan he

likopterin kapısı açıldı ve peşpeşe 9 ce
set atıldı aşağı... Ölüleri aşağı atan 
görevlinin ayaklarını kullandığı, olayı 
uzaktan izleyenlerce görülmüştü''. 

5-Kürdistan'da ortaya çıkan bu türden 
gelişmelere, daha önce değinildiği gibi 
zaman zaman görülen münferİt olaylar 
olmadığı, bunlar şu veya bu isim altın
da görev yapan güvenlik görevlilerinin 
"iyi" veya "kötü" oluşlarıyla da açık
lanamaz. Kuşku yok ki bölgede görev
li olan bu güçler arasında, devletin söz 
konusu insanlık dışı politikasına karşı 
olan, onu benimsemeyen kişiler bulu
nabilir ve vardır da. Ancak bunların 
varlığı yürürlükte bulunan siste
min özünü, izlenen temel politikayı ne 
değiştirebilir, ne de onu gözardı etme
mize neden olmalıdır. 

6- Bu güne kadarki benzeri olaylar
da görüldüğü gibi resmi ağızların soruş
turma açıldığına dair sözleri basit bir 
komediden öteye gidemez. Herşeyden 
önce gerçekten bu cinayetierin ve terö
rün sorumluları aransa, soruşturmayı en 
başta devletin başındakilerden başlaya
rak açmak gerekir. Çünkü gerçek suç
lular onlardır. Bu da bir bütün olarak 
sömürgeci rejimin, onun dümenini el
de tutanların yargılanmaları anlamına 
gelir. 

Ne var ki Türk ''hukuk" sistemi o şe
kilde düzenlenmiş ki bırakalım devle
tin tepesinde bulunan gerçek suçluları, 
tetiği çeken katilleri bile yargılamak ve 
hakettikleri cezaya çarptırmak olanaklı 
değil. Sömürgeciler, piyonlarım garanti 
altına alacak ve koruyacak ''yasal'' hü-

(Devamı 23. sayfada) 
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"l .. ak Kü .. distaaı'adaa Mültec:ile .. le Dayaaı, .. a" Toplantısı: 

"DünJa Kürt llalbııa Kar~ı ~u~ i~leJenleri ne zaman cezllianilrracaKtrr1" 

15 Ekim 1989 tarihinde F. Almanya'nın 
Duisburg kentinde "Irak Kürdistanı'ndan 
Mültecilerle Dayanışma" amacıyla bir top
lantı düzenlendi. 

Toplantıya SHP milletvekillerinden Hüs
nü Okçuoğlu ile Fehmi Işıklar Türkiye'
den, FAC Federal Parlamento Yeşiller 

Partisi milletvekili Angelika Beer, SPD Fe
deral Parlamento Milletvekili Prof. Moni
ka Ganseforth, Medico International'den 
Hans Branscheidt, Kürdistan'da İnsan Hak
ları Girişimi'nden S. Munzur katıldılar. 

3 saat süren açık oturumdan sonra, daya
nışma amacıyla bir de konser düzenlendi. 
Türkiye'den özel olarak bu konsere katılmak 
ve Kürt halkıyla dayanışma göstermek ama
cıyla tanınmış ses sanatçısı Arif Sağ katıl
dı. Konser'de Sağ'ın yanı sıra, Duisburg 
Kürdistan İşçi Derneği folklor ekibi de Kür
distan'ın değişik yörelerinden oyunlar sun
dular. Toplantıya 2 binin üzerinde bir kitle 
katıldı. 

Toplantının açış konuşmasını Duisburg 
Belediye Başkanı adına yardımcısı Wilhelm 
Otto yaptı. Otto, Belediye Başkanı 'nın 
SPD'li olarak Kürt halkının mücadelesini 
desteklediğini ve Kürt sığınmacılarının du
rumu ile ilgilendiğini belirtti. SPD Kuzey 
Ren Westfalya Parlamentosundan iki üye
nin de hazır buluduğu toplantıya, SPD Fe
deral Parlamento üyelerinden Michael 
Müller, Rudolf Bindig, SPD Avrupa Par
lamentosu Üyesi Rolf Linkohr, Batı Ber
lin Senato Milletvekili, Alternative Liste 
sözcüsü Heidi Bischoff-Pflanz, Yeşiller 

Bremen Parlamento üyesi Paul Tiefen
bach'ın da bulunduğu çok sayıda tanınmış 
politikacı dayanışma mesajları göndermiş

lerdi. 
Açık oturum Bilim ve Eğitim Sendikası 

Köln Şube Başkanı Rheinhard Hocker ta
rafından yönetiidi ve şu konular tartışıldı: 

Irak Kürdistanı 'ndan gelen sığınmacı/ann 
durumu; Irak ve Türkiye Kürdistanı 'nda 
Kürt halkının durumu; Kürdistan'daki sür
günler; kimyasal silahların yanı sıra biyo
lojik silahların üretimi ve kullanılması; FAC 
kamuoyuna düşen görevler. 

Açık oturuma katılanlar, konularla ilgili 
olarak görüşlerini dile getirdiler. İlk konuş-

mayı yapan Medico International Sözcüsü 
Hans Branscheidt, kısa bir süre önce Kür
distan'dan geldiğini, mültecilerin durumu
nun geçen yıla oranla daha da kötüleştiğini 
örnekler verererek anlattı ve şöyle dedi: 

''İki noktada F. Alman hükümetini eleş
tirmek istiyorum. 1- Neden Dışişleri Bakan
lığı sığınmacı/ara yardımın yapılması için 
izin vermiyor. Bir deprem sırasında yapılan
lar neden bu konuda da yapılmasın? 2- Türk 
Kızılay'ı F. Almanya Kızılhaçı 'ndan giden 
yardımları neden yerine i/etmiyor? Bu ko
nuda neler yapılıyor? 

İkinci konuşmayı ise Yeşiller milletveki
li Angelika Beer yaptı. Beer şöyle dedi: "İki 
yıl önce NA TO toplantısı için Türkiye 'ye 
gitmiştim. İran-Irak sınırına götürüldük. 
Orada F. Almanların GSG-9 grubunun 
"Anti-terör timleri"nin sorumlularını nasıl 
eğittİk/erine şahit oldum. 

Bu yılın Mayıs ayında sığınmacı/arın du
rumunu incelemek amacıyla yeniden Kür
distan 'a gittim. Döndükten sonra sığınma
cıların isimlerinden oluşan bir listeyi fede
ral hükümete sundum. Bunların mülteci ola
rak kabul edilmesi gerektiğini belirttim. 
Yine parlamentoda konuyla ilgili olarak so
ruşturma açılması talebinde bulunduk ve ko
nu tartışıldı. Daha sonra Türk büyükelçiliği 
tarafından çağrılarak, Türkiye 'nin içişleri
ne karıştığım gerekçesiyle uyarıldım. 

Bana göre Türk rejimi demokratik değil
dir; faşist yöntemlerle ülkeyi yönetiyor ve 
başka halklan baskı altında tutuyor. T. Kür
distanı 'na sığınmak zorunda kalan sığınma
cıların sorununa FA C' deki politikacılar bir 
çözüm getirmelidir/er. Bunlar üçüncü bir ül
keye gönderilmelidirler, ki orada da bağım
sız Kürdistan için mücadele edebilsin/er. " 

SPD'lı Prof. Monika Gansefort ise şun
ları söyledi: 

''Bu konuda artık birşeylerin yapılması 
gerekiyor. Bu toplantı bunun başlangıcı ol
malıdır. Sığınınacıların yaşadıkları koşullar 

gözönüne alınarak, bu işin peşi bırakılma
malıdır. Türk hükümeti sürekli olarak sığın
macıların durumunu gözardı etmeye, konu
yu kapatmaya çalışmaktadır. Buna engel 
olunmalıdır. '' 

Kürdistan'da İnsan Hakları Girişimi adı-

na konuşan S. Munzur ise şöyle konuştu: 
''Kürt sorununu politik yönleriyle ele al

malıyız. Türk devleti salt T. Kürdistanı 'nda
ki halkımızın mücadelesinden tedirgin 
olmuyor. O, Kürdistan 'ın diğer parçaların
daki mücadeleden, gelişmeden de oldukça 
tedirgin. Bu konuda örnekler oldukça fazla. 

Türk yönetimi Irak Kürdistanı 'ndan gelen
leri bilinçli bir şekilde mülteci olarak kabul 
etmiyor. Onları mülteci olarak kabul eder
se, ister istemez Kürtlerin varlığını kabul
lenmiş olacak. Bu da onun yapamayacağı bir 
şeydir.'' 

SHP Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu ise 
şöyle konuştu: 

"Türkiye 'nin mülteciler/e ilgili bir poli
tikası yok. Hükümet gerçekleri gizleme ça
bası içindedir. İş şöyle oluyor: Biri kimyasal 
silah üretiyor, biri bunun aracılığını yapa
rak satıyor, diğeri ise kullanıyor. İnsanlığa 
sesleniyorum: Bu suçu işi işleyenler ne za
man cezalandırılacaklar? Geçen yıl Dünya 
Sağlık Örgütü üyeleriyle birlikte, Hakkari'ye 
gittik ve yapılan araştırma sonucu kimyasal 
silahların kullanıldığı ispat/andı. Ama her
şeye rağmen ne Türk hükümeti, ne de Irak 
araştırma yapılması için izin vermediler. '' 

Türkiye'deki Kürtlerin durumuyla ilgili 
olarak söz alan SHP milletvekili Fehmi Işık
lar şöyle konuştu: 

"Sorunu gördüğüm, duyduğum şeylerle 
dile getirmek istiyorum. Son olarak Silopi' de 
yaşananlar ortada. Bize anlatılanlar subayın, 
gece operasyonda ölü sayısını 9 kişi olarak 
üstlerine ilettiği, sabah olunca da bu sayı
nın 3 kişi olduğu ortaya çıkınca, o sıra köy
lerinden Silopi 'ye gitmekte olan köylüler 
içersinden 6 kişiyi alarak kurşuna dizrnek su
retiyle, bu sayıyı 9'a çıkardığıdır." 

Sorunun canalıcı çerçevesinin iyi çizmek 
gerekir diyerek konu hakkında düşüncele
rini belirten S. Munzur, ''Kürt sorununu 
salt kültürel, salt insan hakları çerçevesin
de görmemek gerekir. Sorun, bir ulusu yok 
sayma, ortadan kaldırma çabasıdır. Türk 
devleti kurulduğu tarihten beri Kürdistan'
da ayrı bir yönetim oluşturmuştur. 1927-46 
dönemi arasında "Umumi Müfettişlik", bu
gün ise, "Olağanüstü Hal Bölge Valiliği"ne 
dönüştürülmüştür'' dedi. 
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.. .. . . 
MEDICQ'DAN KURT MULTECILERE 60 BIN DM YARDIM DAHA 

''Geçen Mart ayında Irak 'lı Kürt mülteci kamplarına yap

tığımız yayrdım üzerine, bunları engelleyeceğini belirten Böl

ge Valisi'nin hesapları boşa çıkartıldı ve 60 bin DM eşit bir 

şekilde kamp temsilcilerine teslim edildi. '' diyen Hans 
Branscheidt, Medico International'in yaptığı ikinci yardımı 

kamuoyuna duyuruyordu. 

sözkonusu kampanyasını tüm gücüyle destekledi. Bu konu

da çeşitli eylemler gerçekleştirdi, para ve ilaç topladı. 30'u 

aşkın örgüt, kuruluş ve parlamenterden destek imzası alarak 
Medico ile birlikte ortak bir bildiri yayınladı, kampanyanın 

yaygınlaştırılmasına yardımcı oldu. 

Bilindiği gibi M edi co, daha ilk günden kimyasal silah kur
baniarına yardım için büyük bir kampanya açmıştı. KOM

KAR ise, bir yandan Saddam rejimini politik planda teşhir 
ve tecrit çalışması yaparken, diğer taraftan da Medico'nun 

Bu çalışmalar sonucu toplanan 100 bin DM geçtiğimiz Mart 
ayında, 60 bin DM ise Eylül ayında kamplara ulaştırıldı. Bu 
yardımı ulaştırmak için Kürdistan' a giden Med i co Heyeti'

nden M. Ergen'in kamplardaki son durumu içeren ve kamu

oyuna sunulan raporunun çevrisini yayımlıyoruz. 

:\lardin, l\luş 'e Di) arbakır :\lüıteci Kamplarmda Son Durum 

Milena Ergen: 

''Hükümet 'Ne kadar insan ölürse, 
o kadar iyi olur' mantığına sahip'' 

Ağustos 1988'de gelen ve bir yılları
nı dolduran Irak'lı Kürt sığınınacıların 
statüsü henüz açıklığa kavuşmuş değil. 
Türk hükümeti, bir yıldan fazla süredir 
35-40 bin kişiyi politik mülteci olarak 
tanımaya yanaşmıyor. Sığınınacıların 

Türkiye dışında üçüncü bir ülkeye git
mek için BM Sığınınacılar Yüksek Ko
miserliği' ne başvurma çabaları, aynı 

şekilde Türk güvenlik güçlerince engel
lenmekte. Türk kamuoyunun konuya 
ilişkin azalan ilgisi, hükümetin sorunu 
sürüncemede bırakmasını olanaklı kılı
yor. 

Kamplardaki Durum 

Mardin: Mardin'de 13 bin dolayında 
mülteci bulunmakta. Resmi makamla
rın sunduğu olanaklar tümüyle yetersiz
dir. Kampta tifus salgını başgösterdiği 
halde, hiçbir ilaç verilmiyor. Istanbul'
dan yapılan kişisel ilaç bağışları ise, ka
mpa ancak gizli yollardan sokulabiliyor. 
Mardin'de bir tüccar şunları söyledi: 

"Sığınmacılar yiyecek maddeleri ko
nusunda bile bize muhtaç durumdalar. 
Her hafta yiyecek toplayarak onlara 
ulaştırmaya çalışıyoruz. Polis benim bu 
işi koordine ettiğimi bildiği için, bir kaç 

haftada bir kapıının önüne dikiliyar.'' 
Tifus salgını olduğu dönemde bile, 

kamp doktorları, kamptaki Kürt doktor
larıyla birlikte çalışmaya yanaşmadılar. 
Salgının bulaşmasını önleyici hiçbir ted
bir alınmadı. Kamp yönetimi adeta "ne 
kadar insan ölürse, o kadar iyi olur" 
mantığıyla hareket etmekteydiler. 

Kamptan kaçıp, Kızıltepe'de bir eve 
yerleşmek isteyen 15 kişilik bir aile, ka
çışlarının akşamı yakalanarak polis mer
kezine götürüldüler. Kızıltepe 'nin 
eşraflarından biri, bu aileye kefil oldu
ğu halde, kampa geri gönderildiler. 

Mardin kampı, Mardin ili ve Kızılte
pe ilçesi arasında bulunmakta. Sığınma
cıların Kızıltepe'deki halkla ilişkileri 

"sıklaşınca", kendilerine, bundan böy
le alışveriş için Kızıltepe'ye değil, Mar
din'e gitme talimatı verildi. 

Diyarbakır: Diyarbakır kampındaki sı

ğınmacılar, mücadele sonucu kamptan 
dışarıya çıkma izni elde edebiimişler. 
Onlar, gözetim altında tutolmalarına 

rağmen, Diyarbakır'da dolaşabiliyorlar. 

Kamptaki durum, Mardin'de de oldu
ğu gibi çok kötü. Sığınınacılar artık 

Irak'tan birlikte getirdikleri ve gelişle
rinin hemen ardından bağışlanan halı, 
yorgan, elbise vb. eşyaları satıyorlar. 

"Kampta giyecek birşey yok" deni
liyor. Türkiye'de bu yıl baş gösteren 
kuraklıktan sığınınacılar çok etkilendi
ler. Kampta haftalarca su bulmak müm
kün olmuyor. Birçok aile çocuklarını 
şehire "su dilenmeye" gönderiyor. 

Kamptaki komite üyeleri, Türk hükü
metinin kamptaki genç insanları Türki
ye Kürdistanı 'nda PKK 'ya karşı 

savaşmak üzere milis alma çabalarından 
bahsediyorlar. Onlar, "biz böyle birşey 
kesinlikle yapmayız", "Biz birçok ke
re Kürtlerin Kürtlere karşı kışkırtıldığı 
kardeş savaşiarına girme hatasına düş
tük. Bundan tecrübe edindik. Biz has
kılara kesinlikle boyun eğmiyeceğiz, 
milise gitmeyeceğiz'', diyorlar. 

Muş: En kritik durumun yaşandığı yer 
Muş kampıdır. Burada sığınınacılara 

Irak'a geri dönmeleri için baskı uygu
lanıyormuş. Eylül ayının 2. haftasında 
1000 kişi geri dönmek için yola koyul
dular. Kampta geri kalanlar kesinlikle 
geri dönmeyeceklerini açıkladılar. Bu
nun ardından kamp hemen sıkı sıkıya 
kapatılarak, sığınınacıların dışarıya çık

maları yasaklandı ve yiyecek maddele
rinin kampa girişi durduruldu. İki 
haftadan beri sığınınacılar gerçek an
lamda açlar. Muş'daki sığınınacılar da 
k ilim ve başka eşyalarını satını ş lar. 

Genel Durum 

Kamptan kaçıp, tanıdık ve akrabala
rının yanına sığınınayı deniyen ailelere 
sıkça rastlanmakta. Ancak bunların çok 
az bir bölümü BM bürosuna ulaşabili
yor. 

Kamp konseyi hiçbir şekilde Tür
kiye'de kalmak istemediklerini söyleye
rek, Avrupa ülkelerini kendilerini sığın
macı olarak almaya çağırıyorlar. 

Diyarbakır'dan bir kamp konseyi üye
si, "biz hep burada, yani Kürdistan'da, 
kalmaya çalıştık, ancak bu artık olanak
sız. Burada yok yere eriyoruz. Türki
ye hiçbir şey yapmayacak. O, bizim er 
ya da geç gönüllü olarak Irak'a gidece
ğimi umut ediyor.'' 

Kamplardan şimdiye kadar lrak'a dö
nem 2 bin 300 kişi hakkında elimizde 

(Devamı 23. sayfada) 
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16 Eylül 1989 günü Kür
distan'daki operasyon, 
katliam ve sürgünlere kar
şı, KOMKAR tarafından 
düzenlenen yürüyüş ve 
mitinge 2500'ün üzerinde 
bir kitle katılarak sömürge
ci rejimin uygulamalarını 
protesto etti. 

Neden 
Tek Başına Eylem? 

Kürdistan'daki operas
yon, katliam ve sürgünle
ri protesto amacıyla 
KOMKAR tarafından ger
çekleştirilen yürüyüş ve 
miting kimi insanlarda şu 
soruyu gündeme getirdi: 
"Neden tek başına ey
lem?" 

Bilindiği gibi KOMKAR, 
tüm anti-faşist, ilerici, de
mokrat ve yurtsever güç
lerle eylemlere, güçbirliği
ne başından buyana bü
yük bir değer ve önem 
verdi. Kimi dönemler ge
niş eylem birlikleri sağla
nırken, özellikle son 
yıllarda bu sağlanamadı. 
Bu ise dayanışma hareke
tini zayıflattı, bölük-pörçük 
eylemlerin kanmasına yol 
açtı. 

Bunda ise, geçmişin 
dar grupçu ve sekter yak
laşımları, anti-faşist güçle
ri farklı değerlendirme, 
bundan hareketle kimileri
nin kendi dışlarındaki güç
lerden bazılarını "halk 
düşmanı" görme anlayışı 
önemli bir rol oynadı. 

KOMKAR, 1 Ağustos 
genelgesini protesto biçi
minde boy veren politik tu
tukluların açlık grevleriyle 
dayanışma içine girmek, 
Kürdistan'da sürdürülen 
operasyon, sürgün ve kat
liarniara dikkat çekmek, 
protestoda bulunmak 
amacıyla, tüm örgütleri 
Ağustos '89 başında ortak 
bir toplantıya çağırdı; böy
lelikle geniş bir eylem bir
liğinin sağlanarak pratik 
eylemlerin konmasını 
arnaçiadı. 

Söz konusu toplantıya 
geniş bir katılım oldu. An
cak, kimi örgütler ayrı bir 
platform oluşturma çaba
sı içinde olduklarını, bu 
nedenle diğer platformda 
yer alacaklarını, buna kar
şın her iki platformun ey
lemlerine katılacaklarını, 

bu şekilde aradaki dialoğu 
sağlayacaklarını belirttiler. 

Böylece, aralarında 
KOMKAR'ın da bulundu
ğu 13 örgüt, Ağustos ayı 
süresince değişik etkinlik
ler gerçekleştirdiler. Ceza
evlerindeki durumu, Kür
distan'da sürdürülmekte 
olan operasyon ve sür
günleri, Kürt mültecilerin 
durumlarını yerinde ince
lemek için, milletvekilleri
nin de aralarında yer aldığı 
bir heyet Türkiye ve Kür
distan'a gönderildi. 

Heyetin oluşmasında, 
basın toplantılarının ger
çekleştirilmesinde, eyle
me ilişkin bildiri, afiş ve 
dökümantasyonun hazır
lanmasında KOMKAR 
tüm olanaklarını seferber 
etti. 

Onu aşkın örgütün belli 
bir olayda da olsa birara
ya gelmesi, ortak eylemler 
gerçekleştirmesi sevindiri
ciydi. Ne yazık ki, açlık 
grevlerinin bitimiyle bu ör
gütlerin bir kısmı hiçbir 
açıklama yapmadan çalış
malardan çekildiler. KOM
KAR'ın 12 Eylül darbesi
nin yıldönümü ve Kürdis
tan'da sürdürülmekte olan 
insanlık dışı uygulamalara 
karşı ortak eylemlerin de
vam ettirilmesi önerisi, ki
mi örgütlerce dikkate bile 
alınmadı. 

Bütün bu gelişmeleri 
değerlendiren KOMKAR 
Genel Yönetim Kurulu, 
yalnız başına eylem yap
ma kararı aldı. 

Ne Yapmak Gerekirdi? 

Eylem, konan tavır bakı
mından zorunluydu. Zira, 
Kürdistan'da amansız bir 
terör sürdürülüyor, köylü
ler operasyon adı altında 
kurşunlanıyor, sürgünler 
birbirini izliyordu. Bu du
rumda sessiz kalmak, ey
lemsiz durmak ne yurtse
verlikle ne de demokratlık
la bağdaşabilirdi. 

KOMKAR, bunun tersi
ni yaptı, kitleleri, yurtsever 
insanlarımızı 16 Eylül'de 
Duisburg'a "Kürdistan'
daki operasyon, katliam 
ve sürgünleri protesto"
ya davet etti; 12 Eylül yıl
dönümünde alışılagelmiş 
eylemlerle genel konuların 
tekrarlanmasının yerine 

Kürdistan'daki baskı ve 
vahşetin ön plana getiril
mesini, dikkatierin bu nok
tada toplanmasını yeğledi. 

Kısa bir süre içinde ey
lemin amacını içeren bildi
riler, afişler çıkarılarak, F. 
Almanya'nın dört bir yanı
na ulaştırıldı, kitle çalışma
sına başlandı. 

Kitle çalışmasına para
lel olarak F. Almanya ve 
Avrupa Parlamentosu gu
ruplarına, tek tek parti ve 
milletvekillerine, Avrupa 
Konseyine, insan hakları 
kuruluşlarına iki ayrı mek
tupla başvurularak, sunu
lan geniş kapsamlı dökü
manda Kürt halkına yöne
lik savaşa dikkat çekile
rek, Türk hükümeti nez
dinde girişimde bulunma
ları, konuyu bağlı oldukla
rı organlarda gündeme 
almaları ve protesto sesle
rini yükseltmeleri istendi. 
KOMKAR'ın "Faşist re

jimin Kürdistan'da estirdi
ği teröre, uygulamaya 
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soktuğu savaşa karş1 ses
siz kalmaym! Kadmlann, 
çocuk/ann feryat ve figan
lanna kulak verin. Sömür
geci rejimin Kürt halkim 
yoketme planma karş1 ÇI

km, özgürlük ve insanca 
bir yaşam için mücadele 
veren Kürt halkma daya
mşmada bu/unun. Düzen
lenen yürüyüş ve mitinge, 
konan eylemiere kati/m. 
Eşinizi-dostunuzu Kürt 
halkmm bu zor gününde 
ta_v1: takmmaya zorlaym! 
Birlik ve dayamşmay1 güç
lendirin!" çağrısı, 3 hafta 
~ibi kısa bir süre içinde, 
uye ve sempatizanlar, 
yurtsever insanlar arasın
da yankı uyandırdı; onların 
harekete geçmesine, kitle 
çalışmasına koyulmaları
na ve örnek bir çalışma 
sergilemelerinde önemli 
bir etken oldu. 

16 Eylül Duisburg 
Yürüyüşü ve Mitingi 

16 Eylül sabahı saat 
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11.00'den itibaren mega
fonlardan Kürtçe marşlar 
yükselmeye, Kürdistan 
bayrağı dalgalanmaya, 
otobüs ve arabalar eylem 
alanına yanaşmaya, in
sanlar toplanmaya başla
dı. Marşlardan sonra sıra 
konuşmalara gelmişti. 
Slogan, marşlar, konuş
malar eyleme katılan 
2500'ün üzerinde kitlenin 
coşkusunun kabarması
na, hep bir ağızdan "Kah
rolsun Faşizm, Yaşasın 
Özgürlük", "Bıji Azadiya 
Kurdıstan", "Bıji Azadi, 
Bı m re Koleti", "Hoch Die 
ı nternationale Solidarita.t" 
gibi sloganların yükselme
sine yol açıyordu. 
Coşkulu ve kitlesel bir 

yürüyüşten sonra sıra 
Kürtçe, Türkçe ve Alma__n
ca konuşmaların yapıldıgı, 
Şıvan'ın halk ve~ dir~~iş 
türkülerini sundugu mıtın
ge geldi. 

Mitingin ilk konuşması
nı yapan KOMKAR Genel 

Başkanı şunları söyledi: 
"Bugün, burada halki

miza karş1 başlatilan ve 
amans1z bir biçimde smlf 
tammaz bir boyutta uygu
lamaya sokulan katliam, 
operasyon ve sürgün/ere 
karş1 tepkimizi; düşmana 
olan öfke ve hmcJmiZI dile 
getirmek, protestoda bu
lunmak için toplanmiŞ bu
lunuyoruz. Halk1m1za da
yatiian bu tek yan/1 sava
şa karş1 binlerce kişi bira
radayJz. Ancak, aramizda 
bulunamayan, bu yürüyüş 
ve mitinge katliamayan 
daha binlerce, on binlerce 
yürek bizlerle ... Sizleri ve 
yüreği çarpan onbinleri 
sayg1 ve sevgiyle selam/i
yorum. 

"Kuvvet kumandanlan, 
MiT yetkilileri, bilcümle 
omuzu kalabalik leş kar
galan, Kürdistan'da top
lanti üstüne toplanti 
yapwor, halk1m1za yönelik 
savaş planlan geliştirip, 
uygulamaya sokuyor/ar. " 

KOMKAR Genel başka
nı konuşmasına devamla : 
"Şunu bir kez daha yi

ne/iyoruz: 25 milyonluk 
Kürt halki köleliğe asla 
evet demeyecek, zorba 
güçlere asla boyun eğme
yecektir. Hiç bir güç, ne 
denli ac1masJz ve zorba 
olursa olsun, hangi silah
lan kullamrsa kullansmlar, 
20. yüzyi/m son on y1/mda 
halkimiZI toptan yok ede
mez, Kürdistan kurtuluş 
mücadelesinin önünü ala
maz, bu insanlikdiŞI ve al
çakça bedefe ulaşamaz. 
Bu politikayi yürüten/er, 
halk1m1za yaşam1 cehen
nem edenler, umduklan 
huzur ve sükuna kavuşa
mayacak; Şah/ann, Mar
kos'lann, Somoza'lann 
yanma, tarihin çöplüğüne 
atllacaklardlf. 

Kürt halkmm varliği in
kar edilerek bir yere van
lamaz. Kürt halki vardlf ve 
Kürdistan bizim ülkemiz
dir. Bizim, hiç kimsenin 
toprağmda gözümüz yok. 
Sadece kendi ülkemizde, 
Kürdistan '1m1zda baski 
görmeden, insanca ve öz
gür bir yaşam istiyoruz." 

Federal Alman hükü
metinin tutum • .ınu da sert 
şekilde eleştiren KOM
KAR Genel başkanı ko
nuşmasını şöyle sürdürdü: 

"/rkçJ-şoven Türk yöne
timinin, halkimiza karşi 
sürdürdüğü baski ve zu
lüm, kendisine insan hak
lan ve demokrasi savunu
culan s1fatm1 yakJŞtlfan ba
tiii devletler ve NA TO tara
tmdan da askeri ve mali 
yardJmlarla desteklen
mektedir. Bu dev/etlerden, 
faşist rejimin finansmanla
rmdan biri de Federal Al
manya'dlf. Kohl hükümeti, 
her y1/ Türkiye'ye 130 mil
yon marklik askeri yardim
da bulunuyor. F. Almanya 
taratmdan Türkiye'ye veri
len silahlar ve diğer aske
ri yardim/ar, eğitimden ge
çirilen köpekler ve uzman
lar, bizzat Kürt halkma, 
demokrasi ve banş yanll
SI güçlere karş1 kullam/1-
yor. Böylece, faşist rejim 
taratmdan halkimiza karş1 
sürdürülen savaşa, F. Al
manya hükümeti de des
tek sağliyor, işlenen insan
lik düşmam suç/ara, ortak 
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oluyor. Bu durum,· F. Al
manya için utanç vericidir. 

Kendi öz ülkesinde, öz
gürce yaşamaktan başka 
bir istemi olmayan, halkl
mlzm meşru mücadelesi
ne, F. Alman hükümeti 
sayg111 olma/1, Türkiye'ye 
yap1lan askeri ve mali yar
dimlar durdurulmalidlf. " 

(..) 
"Bugün burada, Kürdis

tan'daki operasyon, katli
am ve sürgün/ere karşi 
koyduğumuz bu eylem ne 
ilk, ne de son olacaktir. 
Daha güçlü ve etkin ey
lemler için her demokrat, 
ilerici ve yurtsever örgüt 
ve kişiye önemli görevler 
düşüyor. Sömürgeci düş
mana karş1 güçlerimizi bir
leştireli m, mücadeleyi 
yükseltelimf" 

Diğer konuşmacı Yeşil
ler Federal Parlamento 
milletvekil Angelika Beer 
idi: Beer, özetle şunları 
söyledi: 

"Kürt halkmm yok edil
mesine karşi sesini yük
selten her Kürt ve diğer 
insanla dayamşma içinde 
olduğumu belirtmek iste
rim." 

Bu yılın Mayıs ayında 
Diyarbakır ve Mardin Kürt 
mülteci kamplarını da zi
yaret ettiğini belirten Ba
yan Beer, şunları söyledi: 

"Diyarbakir, Mardin ve 
Muş kamplarmda yaşayan 
40 bin Kürt mültecinin Türk 
ordusunun s1k1 gözetimi 
altmda insanca bir yaşam 
sürdürmeleri engellen
mektedir. Türk hüküme
tinin Irak-iran sınır 
bölgelerinde yaşayan 
kürtleri zorla göçe tabi tut
ma girişimi, Türk ordusu
nun göç etmek istemeyen
Iere karş1 kimyasal silah 
kullanma tehdidi gelişme
lere ilişkin endişelerimizi 
güçlendirmektedir. Kürt 
halkmm kendi kaderini ta
yin hakkma ve özgür Kür
distan istemi uluslararasi 
bir komplo ile karş1 karşi
yadir. Bizler, uluslararasi 
dayamşmanm desteğini 
alarak bu kornp/oya karş1 
Çikmaiiyiz. " 

Diğer konuşma TEV
GER sözcüsü tarafından 
yapıldı. TEVGER sözcüsü 
Kürdistan'daki baskı, kı-

(Devamı 23. sayfada) 
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. 
16 lion 1989'an lı Duisburge hembere dewleta Tırk 

A • 

2500'i BETIR KES MEŞIYAN 
·Dı roja 16 ilon 1989'an da lı baja

re Duisburge bı nave "Dıji qetliam, 
operasyon O nefikırıne lı Kurdıs
tan" xwepeşandanek Cı mitingek bı 
deste KOMKAR'e pekhat Jı 2500'i 
zedetır kes, dı xwepeşandane da 
beşdar bCın. 

Wek te zanin jı roja damazırandı
ne heya iro, KOMKAR, pır qiymetek 
mezın da hevkari Cı yekıtiya hezen 
welatparez Cı iro ji dıde. Hin caran 
ew daxwaz bı ci hat; jı bo protesto
yak be ji, rexıstın hatın ber hev, hev
kariyek pek anin. Hin carcm ji -wek 
salen dawi- ew daxwaz, bı cih ne
hat. Jı ber ve yeke ji kar Cı baren rek 
Cı pek, çalakiyen bı her awayi xurt 
peknehatın. Rasti ji bo hezen dıj
faşizme, dıj-kolonyalizme kemasi
yek heri mezın bu. 

Le disa ji KOMKAR jı bo pekani
na hevkariyek xurt, jı bo protestokı
rına dıjmınen gele Kurd, pır caran bı 
aktivi kar gırt ser xwe. 

Her weki te zanin dı meha bori da 
jı bo pıştgıriya berxwedanen zinda-

nan, ku gırtiyen politik 52 rojan gre
vek bırçibCıne pekanin, bı dehan re
xıstın karen heja kırın. Jı Elmanya 
Federal delegasyonek çCı Tırkiye Cı 
Kurdıstane, da ku rewşa gırtiyen po
litik Cı her weha rewşa gele Kurd lı 
cih bıbinın. Kurtahi karek baş hat kı
rın, dı saranseri Ewropa da. Le pır 
mıxabın, dema ku greven xwebırçi
kırıne dawi hatın, hin rexıstın dest jı 
kar berdan. Hin rexıstınen dın ji guh 
nedan peşneyaren KOMKAR'e, ku 
jı bo protestokırma hukma faşi lı Tır
kiye, hatıbO kırın. 

Jı ber van sedeman, edi tu re ne
ma bu: Komita Revabırına Gışti ya 

KOMKAR'e bıryar gırt ku bı sere 
xwe protestoyak hember hukma fa
şi ya Tırk, lı bajare Duisburg 
pekbine .. 

Dı demek kurt da, gor ve bıryare 
kar hatın kırın; belavok hat derxıs
tın, plakat hatın amadekırın. Lı se
ranseri Elmanya Federal bı hezaran 
hatın belavkırın. Her weha name Cı 
dokumentasyonek lı ser rewşa Kur
dıstane, jı parlamenen Elmanya Fe
deral Cı parlamenen Konseya 
Ewropa ra hatın bı rekırın. Jı wan ha
tın daxwaz kırın, ku pıştgıriya xwe bı 
gele Kurd ra nişan bıdın. 

Miting O Xwepeşandan 

Dı roja 16 ilon 1989'an saet 11 'an 
peve lı meydane jı megafonan bı 
zmane Kurdi marşen serhıldan Cı 
berxwedanan dıhate bıhistın. 

Kesen ku ber bı meydane dıhatın, 
bı hevra sloganen "Bımre koleti, 
bıji azadi", "bıji azadiya Kurdıs
tan", "bıji pıştgıriya navnetewi" 

dıqiriyan. 
Dora saet 12'an, korteja meşe bı 

reket. Nav bajer da nezi 2 saeti, 
2500'i betır kes meşiyan; sloganan 
avatın Cı wegeriyen cihe mitinge. Ci
he mitinge bı zmane Kurdi, Tırki Cı 
Elmani axıftın hatın çekırın. Her we
ha hozane bı nav Cı deng Şıvan Per
wer, stranen geleri, şoreşgeri 
peşkeş kır, bı hezaran va bu yek dıl.. 

Axıftına yekem seroke KOM
KAR'e çekır. Wi dı axıftına xwe da 
usa got: 

"iro em /1 Wir, hemberi operasyo
nan, qet{iaman, nefikmnan hatme 
ber hev. /ro em bl hezaran va, b1 deh 

hezaran va yek d1/ m." 
"Berp1rsiyaren MiT'e, genera/en 

heri mezm /1 Kurd1stane c1vinan pek
tinm. J1 bo q~rkmna gele me planan 
çed1km." 

(. . .) 
Neteweye Kurd, ku 25 milyon e, 

tucar j1 koleti ra nabeje ere, !J ber dlj
mme kaledar stOye xwe xwar nake. 
D1jmme gele me, b1 kijan çeke be ji 
mkare gele me j1 orte rake. Ew m
kann peşi tevgera nzgariya Kurdis
tan b1gmn. Kesen ku ve politikaya b1 
qiret ~ajon, dawiya wan we wek Şa~ 
hen lrane, Somoza, Markos be!" 

Seroke KOMKAR'e dı axıftına 
xwe da lı ser politika Elmanya Fede
ral ji sekıni Cı usa got: 

"Politika mjadperest, zulm t1 teda, 
ku b1 deste hukma T~rk pekte, alika
riyek xurt j1 dewleten NA TO ji d lgi
re. J1 wan dewletan yek ji Elmanya 
Federal e. Ew, hersal 130 milyon 
mark alikariya leşkeri d1de dewleta 
T1rk. Hukma T1rk b1 wan alikariyan 
va eriş d1be ser hezen welatparez, 

aş1tixwaz; her weha şerek be hem pa 
hember gele Kurd dajo. Ev bo huk
ma Elmanya Federal rureşiyek me
zm e." 

Seroke KOMKAR'e dawiya axıftı
na xwe da bangi hernCı hez Cı kesen 
welatparez kır Cı usa got: 

"Protestoya ku em iro IIWJr pekti
mn, ne protestoya ewlin e, ne ji ye 
dawiye ye. J1 bo pekanina protesto
yen hin xurt, hember d1jmme gele 
Kurd, pewist e em hezen xwe b1km 
yek. 81 hevra em hin ji xurt d1bm." 

Pışti axıftına seroke KOMKAR'e, 
jı Partiya Keskan endame parlame

(Dumahik rôpel 23'an da) 
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ÇALAKİYEN TEVGER'e 

Tevgera Rızgariya Kurdıstan 

TEVGER, lı ser bOyeren dawi lı Kur
dıstan O Tırkiye hin çalakiyan çekır; 
belavok derxıst O ew, bı çalaki hat 
belavkırın. Her weha bı beşdarbOna 
sedan kesen welatparez O demok
rat en Kurd O Tırk pır bajaren Ewro
pa (Kol n, Hamburg, Beriina Rojava, 
Den Haag, Kopenhagen, Stokholm, 
Basel) semineran pekani. 

• Belavaka TEVGER'e 

Belovoka TEVGER'e, ku lı ser bO
yeren dawi lı Kurdıstane hatıbO nı
visandırı-, bangi hemO hezen gel 
dıkır, jı bo ku yekıti O hevxebate be
ne ba hev. Belavoke da usa dıhate 
gotın: 

"Ntha dt Kurdtstan u Ttrkiye da 
buyeren gtring çedtbm. (. . .) Hezen 
heri kevneperest, militarist u erişker, 
cehd dtkm plana xwe, ku te da qtr
kmna gele me cih dtgtre, bt kar bi
nin." 

"Ev gotmen karbtdesten Ttrkiye, 
jt bo erişek lt ser gele Kurd, lt ser çi
nen zehmetkeş u hezen demokrat 
yen Ttrkiye, lt ser hem u hezen peş
veru u ronakbir, destpek e." 

Dı belavoke da hukma kolanyalist 
a Tırk, jı bOyeren navçe berpırsiyar 
te gırtın O hemO berxwedana gele 
me, hember ve siyaseta dıj-insani bı 
heq te ditın. Her weha dek O dola
ven hukma Tırk tine ber çavan, beh
sa plana MiT O Kontrgerilla dıke O 
usa dıbeje: 

''Timen po/es u serbaz, bt ct/en 
'peşmerge' eriş dtbm ser gundan, 
miravan dtkujm. Bt ve awayi, dtxwa
zm ku gel dtjmme hezen welatparez 
be. Nahelm gundi zeviyen xwe btçt
mn; derkevm zozanan; danstanan 
dtşevttinm; dtjayetiya nav eşiran kur 
dtkm." 

Lı ser armanca kevneperesten 
Tırkiye O her weha wezifen Mzen 
peşverO, demokrat O welatparez dı 
belavoke da usa te eşkere kırın: 

''Armanca wan eş kere ye: bt ka
rari na terore, pekanina bebaweri u 
her weha pekanina kaose va, gun
den darberi sinoran ben valakmn u 
gundi ben nefikirm. Ger gel hember 
wan zulm u zordariyan disa gunden 
xwe wala neke, weki hukma lraqe bt 
zore, bt karanina çeken kimyewi ev 
karen qiret pekbe. Dewleta Ttrk lt 
Hekkari, Merdin, Seert u Vane ve 
kare pektine." 

"Gelen Kurdtstan u Ttrkiye, he
mu hezen peşveru, demokrat bt xe
tere nu ru be ru ne. Peşi le gtrtma 

ve xetere, puç kmna planen hezen 
kedxwar u zordestan, bt htşyarbun, 
berptrsiyari u xebata hezen zehmet
keş, ronakbir, peşveru u demokrat 
ra giredayi ye. (. . .). 

"Em dt seranseri Kurdtstane da, 
dt bajer u gundan da, dt metropôlen 
rojava da berxwedana gele xwe rek 
btkm. Anegori ztrufe u istifade km
na ji her imkanat, lt gel şivexen kewn 
weki xwenişandan, meş u civin, bt 
şiveyen nu çalaki nişan btdm, ber
xwebtdm." 

Dı gel wan dı belavoke da bangi 
hem O Kurden derweyi welat ji te kı
rı n o jı wan pıştgiri O alikari te 
xwestın. 

• Cıvina Çapgeri 

TEVGER her Osa lı ser bOyeren 
dawi lı Kurdıstane cıvineki çapgeri 
çekır. Civin 7 ilon 1989'an dı Naven
da Çape ya Bonne bı beşdarbOna 

rojnamevanen Elman O Tırk çebO; 
Kemal Surkay bı nave TEVGER'e 
belavaka çapgeri xwend, bersiva 
pırsen rojnamevan da. 

Belavaka çapgeri ya TEVGER'e 
behsa rewşa hundOri O aboriya Tır
kiye, rewşa Kurdıstane dıke O weha 
dıbeje! 

"Rtk u kina gele Kurd dtji dewle
ta Ttrkiye iro, jt bere xurtttr e. Dt na
va gele me u karbtdesten kolanyalist 
da kendalek heye. Ber çave gele me 
da, tene btrçtti, bekari, ledan, eşken
ce, qetliam u nefi kmn bt dewleta 
Ttrk va tev te hestbandme. Ew, 
xwendm u mvisandme bt ztmane 
me, ptrtuk u ktlamen me qedexe ktr. 

Ev dewlet, jt bo gele me bi/i jt biya
niyek, haceteki kiret u zordari tu ttşt 
nin e" 

Belavaka çapgeri da hatiye nıvi
sin, ku rewşa iroyini lı Kurdıstane 

derketiye peş çavan, berhema dew
leta Tırk e, ku ew bı salan e ve siya
seta xwe dajo. Be guman ewqas 
teda O zulm hemberi xwe ji tışten 
derxıst. Heqie karbıdesten Tırk tune 
ku jı ve şikayete bıke. Dı belavoke 
da usa te gotın: 

"Bere hemu ttşt, çalakiyen ku lt 
hember can u ma/e xelke ten kmn, 
bt deste dewlet çedtbm. Kontrgeril
la u timen taybeti, ge/ek ca ran ct/en 
Kurdi lt xwe dtkm, gundiyan dtkujm 
u paşe ji dtbejm ev kare PKK ye." 

Belavaka çapgeri armanca karbı
desten Tırkiye jı ve dek O dubare şı
rove dıke O Osa dıbeje: 

"Dewleta Ttrk iro lt Kurdtstane da 
leyistikeki bt xwin u eşkere dtle
yize". 

Dı belavaka çapgeri da hatiye nı
visin, ku TEVGER, jı hemO hez O in
san O organizasyonen mirovhız, 
demokrat O aşıtixwaz yen netewi O 
navneteweyi dıxwaze ku dıjı erişa 

dewleta Tırkiye rawestın, be deng 
neminin. 

Dı dawiya belayoke da; kışandına 
leşkeren Tırk jı Kurdıstane, rakırına 
sistema "parezkaren gund", rakın
na qedexeyen lı ser zıman O çanda 
kurdi, rakırına idareye taybati O nav
çeyi, vegarandına gundiyan ku bı 
zore hatıbOn nefikırın, serbestkırına 
hemO gırtiyan O hwd ya daxwazen 
demokratik yen TEVGER'e ten 
xwestın. 
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Cıgerxwin ô folklora kurdi/1 • Rehber Rezan 

(Bı bôna penc sal di ser mırına hozanvane nemır ra) 
Xwendevan dızanın ku Cıgerxwin ne 

tene hozanvan (helbestvan) bu, ew xwe
diye herhemen tevelın dı diroka çanda 
kurdi ya hevdem da. Yekjı mıjaden Cı
gerxwin xwe peda mıjul kırıbu, folklo
ra kurdi bu. E w roleke mezın dıde kom 
kırın u nesandına we; dı sala 1958 da 
ew kıtebeke bı sernava Gotınen Peşi
ya lı Şame belav dıke. Gelek mıxabın 
ku ew berhema bı dest nekeve ta em ka
rıbın je mıfadar bın, em hevi dıkın ku 
ew rojeke jı nu va bete belav kırın. Ber
hema duwem dı we bıware da pışti si 
sali jı çapxane terler u çawa em zanın 
hin du cılden destnıvis, Cıgerxwinjı ge
le xwe ra heştine. Dı ve bende da em 
hewıl dıdın we bınasin u çı rola we ya 
taybeti heye dı diroka berev kırın u 
korukırma folklora netewi da. 

Folklora Kurdi dı sala l 988 da lı 
Stockholme derdıkeve u ci ye 25 dı W e
şanen Roja Nu da dıgıre. Ew jı 202 rı1-
pelen navin peyda dıbe. Dı sala 1965 da 
Cıgerxwin je ra peşgotıneke dınıvısine; 
mırov we te dıgine ku ew dı we deme 
da ternam ,--------------------, 
bu ye. Di- CİGERXWİN 
yare ku 
zanaye 
mezın ca
reke dı lı 
destnıvisa 
xwe verlı
gere u sa
la 1982 lı 
Stockhol
me awırı
ne xwe dı 
rupela 
lll da dı
nıvısine. 

Fo Ikio
ra Kurdi 

YOLKLOf~tl 
KUl~ Di 

jı du beşan pekte, dı beşe yeke da heft 
perçe hene. Nıvisevan bı vi renge wan 
parve dıke: Helbest u Berdilan. Berdan. 
Berdstari. Berbfık. Stran fı Lawık. Lavj. 
Lavıje Botan. 
Beşe du w em jı: A vetınaser yan şer u 

serpehati. 

Xesyeten taybeti ya 
Folklora Cıgerxwin 

Nıvisevan bı tehreki Cıgerxwini çu ye 
nav nıvisandına berhemvaniya geleri ya 
devki, çawa folklornasın weha dıbejın. 
Cıgerxwin reyeke xweser jı xwe ra diti 
ye u te ra çu ye, çawa em zanın hin ke
si lı ser we "reye" nenıvisi ye. Jı sala 
1860 da u ta roja iro folklora kurdi te 
kom kırın u belav kırın, hemu berev
karan bı terzeki gışti jı dengbej, sinot, 

hikayethejan wegırtıne, tomarkırıne u 
belgehandıne: Nav (ye, ya) goti, sal, ci
nıvisandıne u metoden zanısti rast dı be
rev kırma berhemvaniya geleri ya devki 
da bı kar anine; carına kemani ketıne 
berevkırıne jı ber hoyina, le ya rast ça
wa lı jor xuya buye. 
Çı reyeke cıgerxwini dı folklore da 

hatiye ditın? Yan cıgerxwinizım dı ber
hemvaniya devki ya geleri da. 
Mısılıme Heyder jı Meydana dı şeve

ke zıvıstane çıyayi da guhdaran dıger
mine bı kela havine lı çol u kerbelake 
bı hevnasina Bınefşe u Cebeli. M ısılım 
rehmeti bu, we deme ne musecele (tip) 
hebün, ne xwendevan we hışıyar bun ku 
bayexe bı berevkırına folklore dın. Mı
sılım ınır rojgar we dılovan bu ku kure 
wi ew pişeya jı bave xwe wergırt. 

Xoce jı gunde Xıdrıya guhdaren xwe 
. dıgırinandın gava Eli dıket tengasiya u 
me zarokan ji para xwe jı hestıran dı
barand. Xoce bı şevan hikayet dıgotın 
fı ternam nedıbun ... Xoce ınır, ne kes
ki we hikayetma berev kırın u wi bı xwe 
ne nıvısin ... 

Hesnazi jı gunde N aza lı ser daxwa
za hevrunıştvanan şina Xece bı ser Si
yamend da dıbisın u guf dıbın gava 
herdu spardeyi gorre dıbın u dı dilana 
Bozan bege da lı ber awaza Eyşe ner
mik nermik xwe lıba dıkın, hıldıperın. 
Nızanım Hesnazi mıri, mayi le rınd za
nım kesi ta nıha tu ber jı we gencine be
lav nekıri ye. 

Bıloye Berna! jı Çençeliya dı şeveke 
tari da bı be u bapeşıke ra awaza Ce'i
fere Qurbet bı ser me da dıbarand, ew 
ji nema u ne ew strana me dı tu deran 
da çapkıri nedit. 

Çıqas Mısılım, Xoc, Hesnazi u Bılo 
jı nav me çun u derrın u geneina gele 
me bı xwe ra dıbın! .. 

Folklorbeje mezın Cıgerxwin we fer
sende jı dest xwe bemade u dı demen 
tari da çawa nasbu ye dıxebıte, dı he
yameke da ku tene Bırina Reşa a Mu
sa Anter hebuna me ya bejeyi (edebi) 
dıbelgehand; ew tene samana me bu ya 
bı nıheni bı dest dıket u me dıxwend u 
herwehaji bıvepeni (nıheni) me lı dost 
u hevalan belav dıkır, dı we kate da im
kaniyat peyda nabın ku Folklora Cı
gerxwin bete belav kırın! 
Cıgerxwin folklorbejeki mezın bu, 

çawa dı berhemvaniya wi da rınd aşke
reye, le xesyeten folklorzaniya Cıger
xwin ewe ku çıqas berhemen dı ve be
reveke da çapbune hemu jıber xwe nı
vısine, tene lı bun du herhernan nıvısi 
ye ku wi xelke bisti ye; çı dı bira wi da 
mayi lı ser kaxete tomar kıri, we deme 
ew lı Şame bu, deste xwe nedıgeşt deng-

bej u hikayetbejan, dı helbesta Ferhod 
da weha dıbeje: Belki hej betır bi, le ez 
hew dızanım. (r.55.), herweha dı stra
na Ay Meded da ji pışti neh malka to
mar dıke, ew dıfemine ku stran ne 
temame, u ne jıbere, çavreya dengbe
jeki dıke. (r. 149) u carına ji dı ci da 
di ye ku we bı emanet dıbeje ku wi mal
kin, en çend peyv le zedekırıne, gava 
hest kıri ye ku çend kevır jı avahiye (bi
nayet) hatıne xwer fı cıhe wan vala ma
ne, we ne şirin diyar dıbe, çawa dı rısta 
Zerherbeni da goti ye: Le tene "We lı 
nav bexçe gul çıni" fı "Me lı h ev neri 
keç keni" ının zede kırıne. Jı ber ko 
beytapeşi kurt u be heval bun. (r. 43). 
Cıgerxwin bı gotıneke di ew avahiya ar
xekektori ya bı weneyen bejeyi cwan 
hati ye xemılandın, nexwestiye bı ke
masi bıhele lewra lı gor hunera gırtına 
we deme ew we "Perspan kıri" -ew
rupi ve ra Restevrasion dıbejın-, Cı
gerxwinji we bı huneri du perspana le
dıxe, merem ew bu ku ew şakar kara 
we bımine, tevi ku folklornasın we ra
ye napejırinın, ew we bir dıkın ku ça
wa folklor lı nav gel te gotın gereke we 
bımine. 

Lı ser ve babete em karın we bıen
cıminın ku Cıgerxwin bı çalakiya xwe 
ya folklori mina restevratoreki jehati bU 
u "Perspankırına" wi ziyan ne gandi 
berhaman, le bı vajayi we berhem te
kuztır buye, aliye weje yi dı strane da 
bılındtır kıri, çawa folklor berhemvani
ya gel hemu ye; Cıgerxwin ji endame 
cıvate bu, çıma restevratoren arxetek
tore tene hebın, bıla ye folklore ji he
bın u aşkereye kare restevratora u 
zerringra mina hevın. 

(Dumahik heye) 
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.. 
Breınen Parlaınentosu ~ndan ()zal 'e Sungurlu ~~ a Protesto 'Iektupları 

Ocak 1989'da Bremen Parlamentosu'ndan bir grup milletvekili ile bilirkişiden oluşan heyet, Türkiye ve Türki· 
ye Kürdistani'na bir gezi düzenlemişlerdi. Döndükten sonra gezileriyle ilgili bir de rapor yayimiayan heyet (D. 
KOMKAR, say1 114) geçtiğimiz ay Başbakan Özal'a yeniden bir mektup gönderdi. 

Yine SPD Bremen Eyaleti Parlamento Grubu Başkani Dltt Btenner ise Kürdistan'daki son gelişmeler ve cezaev· 
lerindeki durumla ilgili olarak içişleri Bakani Oltan Sungurlu'ya bir mektup gönderdi. Her iki mektubu aşağ1da 
yay1mhyoruz. 

Parlamenterlerden Özal'a: 

"Kürtlere politik sağıama hakkı taaıamalıdır" 
"Ocak 1989 başlarında 

Iraklı kürt sığınmacıları zi
yaret etmiş bir heyet ola
rak, oradakilerin durumla
rıyla yakından ilgilenmek
teyiz. Üzülerek belirtmek 
isteriz ki, sığınmacıların te
mel sorunları ile ilgili de
ğişmeler yalnız olumsuz 
yönde gelişmiştir. Bu ne
denle Türk hükümetine ve 
ilgili makamlara aşağıdaki 
soruları yöneltmek istiyo
ruz: 
• Irak'lı Kürt sığınmacıla
ra neden hala politik sığın
ma hakkı verilmemek
tedir? Tutuklu gibi dikenli 
teller arkasında asker ve 
polis tarafından gözetle
nan sığınmacılar hakkın
daki uzun vadeli perspek
tifleriniz nelerdir? 
• Kürt'lerin Irak'ta başka 
bölgelere sürüldükleri bir 
gerçek olduğu halde, 1 O 
kişilik Irak'lı bir heyetin sı
ğınmacıların geri dönme
lerini sağlamak amacıyla 
Nisan ayında bir gezi yap
tıkları doğru mudur? Bu 
gezi nedeniyle Kızıltepe 
kampında huzursuzlukla
rın çıktığı ve o tarihten bu 
yana kampta kontrollerin 
sıkiaşması ve askeri varlı
ğın yoğunlaşması sonucu 
kamptakilerin dış dünya 
ile bağlantılarının daha da 
engellendiği doğru mu
dur? 
• Hangi nedenlerle kamp 
ziyaretleri güçleştirilm iş ve 
Dışişleri Bakanlığı'ndan vi
ze alma zorunluluğuyla 
daha da kısıtlanmıştır? 
• Parlamenterler ve insan 
hakları kuruluşlarının 
kamplar hakkındaki rapor
ları, hangi hakla televizyo
nunuıda yalan olarak yo
rumlanmıştır? 

• Belli koşullara bağlı ola
rak kamp için uluslararası 
kuruluşlarca verilmek iste
nen bağışlar, hükümetiniz 
tarafından neden redde
dilmiştir? 
• Diyarbakır kampında 9 

aydan beri herhangi bir 
eğitim ve öğrenim görme
yen çocuklar için sığınma
cıların kendi imkanlarıyla 
düzenledikleri Türkçe ve 
Kürtçe dersler neden ya
saklanmıştır? 

SPD Bremen EyaZet Parlamento 
Grubu Başkanı Ditt Brenner: 

''MECBURi İSKANI 
• 

ŞIDDETLE PROTESTO 
• 

EDIYORUZ'' 
Sayın Oltan Sungurlu! 
Siirt vilayetinden birçok Kürdün sıkıyönelimle yasallık 

kazandınimak istenen mecburi-iskana tabi turulduğunu öğ
rendik. Bunu şiddetle protesto edip, kınıyoruz. 

Bununla, son aylarda sürekli ayaklar altına alınan in
san h~kları pratiğinde yeni bir dönemin başladığı görülü
yor. Oy le bir dönem ki, Kürt bölgelerinde Kürt insanının 
yaşamının fiziksel ve psikolojik tahribi sistematikleştiril
mekte. Bilgilerimiz Siirt' e bağlı Balveren köyü ve çevre
sindeki, Hakkari'ye bağlı Y~r.calı köyü, Mardin'e bağlı 
Akarsu'daki olaylar, Nuray Ozkan'ın tutuklanması, Os
man Esendemir'in ölümü, Kasaplar Deresi'nde bulunan 
toplu cesetler ve Yeşilyurt olaylarına dayanmaktadır. 

Sayın Avukat Zübeyir Aydar'ın mecburi İskanını şid
detle kınıyoruz. Sayın Avukat Zübeyir Aydar, ülke dışında 
insan hakları savunucusu olarak bilinen ve böyle bir dö
nemde yaptığı çalışmalarla demokrat Türkiye'nin asıl tem
silcisi olarak tanınan saygın bir kişidir. Sayın Zübeyir 
Aydar'ın kısıtlı yasal şartlarda insan haklarını savunmak 
için çoğu kez yaşam tehlikesi altında yaptığı çalışmalar
dan dolayı cezalandırılmasını tepkiyle karşılıyor ve bir
kez daha protesto ediyoruz. 
Aydın ve diğer cezaevlerinde açlık grevi sonrası siyasi 

tutukluların istemleri doğrultusunda hapishane şartların
da yapılması öngörülen değişikliklerin şimdiye kadar ger
çekleşmediğini gördük. Bu, yeni bir açlık grevinin baş
laması tehlikesini içeriyor. Türk hükümetinin hukuk devleti 
kurallarınca tanınan, hapishanelerde insanlık onuruna la
yık yaşam koşulları doğrultusunda istemleri red etmenizi 
anlamıyoruz. Ve hangi hakla, yeni bir açlık grevinin ge
tireceği yeni ölümlerio sorumluluğunu yükleome cesare
tini gösteriyorsunuz? 

Büyük bir endişe ve üzüntüyle, gelişmeleri izleyeceği
rnizi ve sessiz kalmayacağırnızı bilgilerinize sunuyoruz. '' 

• Şu anda Diyarbakır'da 
deprem evlerinde yaşa
yan Kürt mültecilerin, ça
dırlarda barınmaya zorlan
dıkları doğru mudur? Bu
nunla salgın hastalıkların 
önü nasıl alınacak? Buna 
yönelik bir planın ız var mı? 
Kış ile ilgili perspektifleri
niz nedir? 
• Mardin-Kızıltepe kam
pında yaklaşık 2000 kişi
nin zehirli ekmek nedeniy
le zehirlendiği ve bunun 
sonucunda birçoğunun 
kötürüm olduğu doğru 
mudur? Bunların bölgede
ki hastanelerde tedavi 
edilmelerine izin verilme
diği doğru mudur? Bunun
la ilgili olarak bu olaydan 
sonra gazetecilerin kamp
lara girmesine izin veril
mediği ve sığınmacılara 
ait olan fotoğraf makinala
rının da toplatıldığı doğru 
mudur? 
• Gıda maddesi karneleri
nin daha da kısıtlandığı; 
özellikle çocuklarda vita
min eksikliği ve açlık belir
tilerinin görüldüğü ne de
reı;:eye kadar doğrudur? 

Insan Hakları, Türkiye 
ve Irak'lı Kürt sığınmacıla
rın iyiliği için, onların doku
nulmaz hakkı olan politik 
sığınmacı statüsünün va
kit geçirmeden tanınması
nı ve böylece uluslararası 
yardım kuruluşlarına yar
dım etme olanaklarının ve
rilmesini istiyoruz. 

Bizce Bulgaristan'dan 
gelen Türklere yapılan 
yardımın, Irak'lı Kürt sığm
macılara da yapılması ge
reklidir. TQrkiye'nin de 
imzaladığı Insan Hakları 
Bildirgesi'nin hayata geçi
rilmesinde iki ayrı uygula
ma yapılmamalıdır." 
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Yılmaz Güney'in ölümü
nün üzerinde beş yıl geçti. 
Güney'i 9 Eylül 1984'te yi
tirmiştik. O gün haber ajans
larının telekslerinde dünya
nın dört bir yanına şu haber 
ulaştırılıyordu: "Fransa'da 
sürgünde yaşayan Yılmaz 
Güney öldü ... " Güney, 197 4 
yılında tutuklanıp 19 yıla 
mahkum edilince, "tam sine
maya alışmışken kamerarn 
elimden alındı" demişti. Gü
ney öldüğünde 47 yaşında 
idi. Daha birçok eser bıraka
cak bilgi, yetenek ve isteğe 
sahip iken, yakalandığı 
ölümcül mide kanserine ye
nik düştü .. 

Kürt halkı iÇin Güney, yeri 
doldurolması çok zor bir 
sanatçı. 

Yılmaz Güney, 1 Nisan 
1937 yılında doğdu. Sive
rek'ten Adana'ya göç eden 
emekçi bir Kürt ailesinin ye- , 
di çocuğundan biri idi. Do
ğum yeri olarak Adana 
geçiyor. Güney'in çocukluk 
yılları su satmak, pamuk top-. 
lamak, bağ bekçiliği vb. iş
lerden çalışarak geçer. 
Sinemaya olan ilgisi ise da
ha bu yıllarda başlar. Güney, 
sinemalara film bobinleri ta
şıma işinde de çalışıyordu. 

Lise bitince yaşamdan 
edindiği pratik bilgi ve göz
lemlerini kağıda dökme alış
kanlığı edinmişti. Güney'in 
yazdığı bir tomar öyküsü 
vardı artık ... İstanbul'a öy
küleriyle birlikte gelir. 1955 
yılında İstanbul İktisat Fakül
tesine kayıt olur. Güney üni
versite yıllarında okuldan çok 
sinemayla ilgilenir. Sinema 
ile yakın ilişkileri olan çev
reye girmek için çabalar. 
Yılmaz Güney ile bu yıllar
da tanışan Atif Yılmaz onu 
şöyle karektcrize etmekte: 
"Çok zeki bir çocuktu. Sine
mayı çok seviyordu. Sık sık 
bize gelir, alış-verişimizi ya
par, çocukla ilgilenir ve ne iş 
olursa hemen üstlenirdi, çün
kü tek amacı vardı: Sinema 
çevresine girmek ve iyi bir 
sinemacı olmak. Kalem tut
tuğu için de hemen senaryo
lara el attı. " 

1958-61 yılları arasında si
nema ile doğrudan ilişkiye 
geçer. Daha önce yayınlan
mış olan bir öyküsünden do
layı "komünizm propagan
dası'' yaptığı iddiasıyla da 
yargılanır. Güney'in yaşa-

Yeri Doldurolmasi Güç Bir Sanatç1: 

YILMAZ GÜNEY 
• S. LESAR 

ınından çok büyük bir yer 
kaplayan mapushane hayatı 
böylelikle iki yıl ile başlar. 

Hapishane çıkışı Güney 
için sinemada kendisine bir 
yer edinebilmek daha da zor
laşmıştı. Düşünce düzeyi ile 
çelişen tipleri oynamaktan 
başka çıkar yol bulmak zor
du. Çünkü Yeşilçam'da ha
kim olan vur-kır modası ve 
anlayışı idi. Bir filmin, oyun
cunun, dolayısıyla yönetme
nin değeri öldürdüğü figuran 
sayısıyla ölçülüyordu. Gü
ney, erkekliğe, namusa, dü
rüstlüğe, kahramanlığa önerr, 
veren tipleri oynamaya baş
lar ... Ve 1960'lı yıllara ge
lindiğinde sıradan insanların 

Seyithan filminde 

taptığı "Çirkin Kral" dır. 
Yılmaz Güney'in sinema 

yaşamında ikinci dönem 
"Umut" filmi ile başlar. 
"Umut'u ayrı tutuyorum. 
'Umut' o günlerde yapabil
diğim en uzlaşmazsız film
dir. " Yankıları ülke dışına 
taşan, yerli yabancı birçok 
sinema sanatçısının ilgisini 
çeken, övgüler alan "Umut" 
filmi için yukardaki sözleri 
söylüyor Güney ... "Umut"u 
Yılmaz Güney'in yaratıcılık 
ve yöneticilik gücünü oluştu
ran "Acı", "Ağıt", "Umut
suzlar", "Arkadaş" filmle
ri izledi ... Yılmaz Güney'in 
sinema çevreleri üzerinde bı
raktığı izlenim, onun gele
cekte büyük başarılar elde 
edeceği şeklindeydi. Atilla 
Dorsay, 14. 1. 1972 tarihli 
Cumhuriyet gazetesinde 
"Ağıt" ile ilgili değerlendir
mesinde Güney ile ilgili dü
şüncesini şöyle formüle 
ediyor: "İşte Yılmaz Gü
ney'in şimdilik geldiği nok
ta burası. . . Halkın özünden 
aldığını kendi sanatçı pota
sında yoğurarak, halka (alı
şılagelmiş kötü sinemayı bir 
yana i tip) sinemanın gerçek 
diliyle vermek ... Ya, halk 
yararına, halka dönük sine
ma? Güney'in koşullar elver
diğinde bunu da deneyece
ğine ve gittikçe gelişen sine-
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ma bilgisini, günün birinde 
'Umut'un başlattığı katıksız, 
tavizsiz bir gerçekçi ve gide
rek çözümler öneren bir dev
rimci sinemada kullanacağı
na güvenimiz var ... '' 

Bir "görüntü sanatı" olan 
sinema birçok yönetmen ve 
senaryocu tarafından bir 
"entrika sanatı" olarak ele 
alınıp, inandırıcılığı olmayan 
olaylarla seyirci oyalandm
lırken Güney, yetenek, hayal 
gücü ve gerçeğe bağlı kala
rak, karekterli, nitelikli film
ler yapmayı amaçladı. 

Onun filmlerinde konu, 
görüntü ve insan tipleri ge
leneksel olandan farklıdır. 
Konu çarpıcıdır, kişiler can
lıdırlar ve filmdeki varlıklar 
şematik değil organiktir. Gö
rüntü ise kamera oyunlarına 
başvurulmaksızın, gerçek es
tetik ve duygusal bir yolla 
yansıtılır. Aynı zamanda 
"şiddet ile hüzün", "destan
sı süreklilik" ve "dramatik 
öge" Güney'in filmlerinde 
bayağılıktan uzak, melodra
ma indirgenmeden işlenmek
tedir. 

Bu yüzdendir ki, onun 
filmlerinin çoğunda konu 
olarak Kürtler ve Kürdistan 
seçilmiştir. Güney, resmi 
ideolojiye hiçbir zaman bağlı 
kalmadı. Belirlenen yasa ve 
kurallara göre çalışma alanı
nı sınırlamadı. Geldiği toplu
mun ve bağlı olduğu halkın 
sorunlarını görüntülemek 
onun vazgeçilmez tutkusuy
du. Güney'in bu özelliğini 
"Yol" ve "Sürü" den önce
ki filmlerinde de yakalamak 
mümkün. Örneğin "Seyit
han" üzerine yapılan bilim
sel bir araştırmada şöyle bir 
paragrafa yer veriliyor: ''Bü
tün bunlara karşılık şu anda 
tam kestiremediğimiz bazı 
nedenler (Bunlar otosansür 
de olabilir, resmi sansür de, 
hatta sanatçının düpedüz bu 
yönü düşünmeyişi de) ko
nuyla ilgili önemli iki eksik
liği ortaya çıkarmaktadır. 
Bunlardan birincisi, isimler
den de anlaşıldığı gibi olayın 
bir "doğu" olayı, başka bir 
etnik azınlığın öyküsü oluşu 
sorunudur. Konunun bu yö
nü üzerinde daha dikkatle ve 
inceleyici-araştırıcı bir göz
le durolmuş olsaydı ve bun
ların yansıtılmasında bazı 
engeller bulunmasaydı öyl<> 
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sanıyorum ki öykünün tutar
lılığı ve "saf 'lığı (authen
ticite) daha da artacak; ma
salsı yapısına uygun birçok 
değişik fantastik zenginlikler 
kazanılacak film yabansı ve 
vurucu güzelliklere daha yo
ğun bir biçime ulaşacaktı. Bu 
sorunu daha fazla açmakta 
yarar görmüyorum." (Kay
nak: Onat Kutlar, Yeni Sine
ma , Kasım 1968). 
Yılmaz Güney meslek ola

rak sinemayı seçti. Fakat, 
Güney'in aktif bir politikacı 
olduğu ise yadsınamaz bir 
gerçek. O, sanatçılığın ken
disine toplumda yarattığı 

şemsiyenin altına sığınmadı. 

Yeri geldiğinde görüş bildi
ren, politika üreten ve aktif 
tavır takınan bir devrimciy
di. Nitekim 1972 yılında 

"anarşistlere yataklık" su
çuyla tutuklanır. 1974'de çı
kan genel aftan yararlanarak 
çıkar. Ancak, aynı yıl tekrar 
tutuklanır. Bu kez 19 yıla 

mahkum edilir. Şimdi dahi 
tümüyle aydınlanmayan bir 
öldürme olayından dolayı. .. 
Güney, sinemaya olan tutku
sunu içerde sürdürrnek zo
rundaydı. Yaratıcılığını yeni 
senaryolar, yeni romanlar, 
yeni filmler üreterek daha da 
yetkinleştirdi. Sinemada gün 
geçtikçe ağırlığını daha da 
hissettirdi. 

12 Eylül 1980'de iktidarı 
gasp eden generaller cuntası 
döneminde Güney içerdeydi. 
Kendisi ve sanatı ile ilgili 
olarak karanlık bir dönem 
başlamıştı. Güney gizli ola
rak Avrupa'ya kaçışı ile ilgili 
olarak şunları söylüyor: 
'' Ülkernden ayrılınarnı ge
rektiren esas neden, hakkım
da düşüncelerimden dolayı 
açılan ve yüzyılı aşan dava
lar, değildi. Benim için, ce
zaevlerinde uzun süre kalma 
korkusu olsaydı yurdumdan 
daha önce ayrılırdım. Son 
uygulamalar beni can dama
rımdan koparttı. ' ' 
Yılmaz Güney Avrupa'ya 

gizli olarak çıkışından iki yıl 
sonra -1982 yılında- "Yol" 
filmiyle katıldığı Cannes 
Film Festivali'nde, Altın 

Palmiye ödülünü kazandı. 

Güney sanatında doruk nok
tasına ulaşmıştı artık. Bunun
la zindandan niçin kaçtığını 
çok açık olarak cevaplıyor
du: Sinemaya olan sevgisin
den dolayı. Onun "can 
damarı'' dediği sinema idi 

13 Eylül 1984 Paris 

elbet.. 
Hatırlanac;ağı gibi geçen 

yıl, önct? "Ikibine Doğru" 
dergisi Istanbul' da sinema 
günleri etkinlikleri dönernin
de "Yılmaz Güney'in Film
lerine Özgürlük'' adı altında 
bir kampanya başlatmıştı. 

Ardından Avrupa Demokrat 
Sanatçılar Birliği tarafından 

başlatılan ve Türkiye'de de 
"Nokta" dergisi tarafından 
desteklenen "Yılmaz Gü
ney'e Özgürlük" kampan
yası iziemiştİ. Ortak istem 
ise şuydu: "Yılmaz Güney'
in Türk vatandaşı olarak hu
kuki konumuna kavuşması, 
bu gerçekleşinceye kadar Pa
ris'teki mezarının anıt haline 
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getirilmesi ve yapıtıarına ül
kede konan yasağın kaldırıl
ması''. 

Güney ile ilgili başlatılan 
bu kampanyalar ve anma 
toplantıları desteklenebilir. 
Fakat bunlar istenilen içerik
ten yoksun ve kapsamı dar 
olan istemlerdir. Türk yöne
timi Yılmaz Güney'i sadece 
ülkeden ''kaçtı ğı' ' filmlerin
de "komünizm propoganda
sı" olduğu için vatandaşlık
tan çıkarıp, filmlerine yasak 
koymadı. Güney kendisi ve 
sanatıyla Kürt halkına aittir. 
Filmlerinde bu gerçeği dile 
getirdiği gibi, bunu kendisi 
de açıklamadan edememiştir: 
''Kendi dünyamızı kendi el
lerimizle kurmak istiyoruz; 
kendi toprağımızı kendi elle
rimizle işlernek istiyoruz. V e 
kendi topraklarımızda, ken
di bayrağımız altında serbest 
ve özgür olarak yaşamak is
tiyoruz ... " Bu anlamda Yıl
maz Güney ve filmlerine 
özgürlük, Kürt halkına ve 
Kürt kültürüne özgürlükten 
ayrı tutulamaz. Türkiye'de 
Güney' in filmlerinden bir 
kısmının oynatılması da bu 
gerçeği değiştiremez. Geçen 
yıl başlatılan kampanyaların 

bir sonuç vermemesi bundan 
dolayıdır. 

SBKP MK Plenumu'nda Ulusal Sorun Tartışıldı 
19-20 Eylül1989 tarihleri arasında Moskova'da SBKP Merkez Komitesi Plenumu top

landı. Toplantıda Genel Sekreter Mikhail Gorbaçov, "Günümüz Koşullarında 
SBKP'nin Ulusal Politikası Üzerine" adlı bir rapor sundu. 

Raporda Perestroyka mantığı içinde ulusal ilişkiler alanında da köklü değişimlere ih
tiyaç olduğu vurgulanırken, şöyle deniyor: ''Bu değişimlerio ger.eğini daha Nisan 1985'te 

farketmiştik. Doğal olarak karmaşık ulusal sorunların varlığından haberimiz vardı ve 

bunu da 27. Kongre 'de dile getirmiştik. Ancak acil çözüm isteyen bu ciddi sorunlar da

ha geç ortaya çıktı. Bu nedenle 19. Konferans'ın ana konusu bu sorunlar idi." 
Gorbaçov, sorunların sosyo-ekonomik nedenlere, yanlış uygulamalara, eski hatalara, 

kapalı kalmış ulusal çekişmelere vb. dayandığını belirterek şöyle diyor: "Bizim bu doğ
rultudaki görevimiz, somut gerçekleri her yönüyle inceledikten sonra, Lenin 'in ilkeleri

ne dayanarak Parti içersinde modern bir strateji uygulamak ve uzun zamandır tartışılan 
bu sorunları çözmektir. '' 

Raporda geçmişin idealize edilemiyeceğini, herşeyin tozpembe gösterilemiyeceğini, 

inkarcı da olunamayacağını, çünkü tarihte nesillerin tecrübesi ve kazanımlarının da bu
lunduğunu; bunun belirtilmesinin tüm emekçilerin çıkarına olduğunu belirtiyor ve şöyle 

deniyor: "Sovyet tarihinde ne kadar acı da olsa, bilmediğimiz hiç bir sayfa olmamalı. 

Sovyet iktidarı döneminde yaratılan çokuluslu devletimizin dayandığı temel değerlerin, 
bugün gündemde olan zorluklara rağmen, yokedilmesine izin vermeyeceğiz". 

Yine 2. dünya savaşı dönemi ve sonrasında bazı halkiara karşı uygulanan haksızlık, 
keyfilik, adaletsizlik ve özellikle yerlerinden sürgün edilmeleri konusuna da değinilen 
raporda şöyle deniyor: 

"Sovyet Almanları, Kırım Tatarları, Meşetler, Kalmükler, Balkarlar, Karaçaylar, Çe
çenler, İngüşler, Yunanlılar, Koreliler ve Kürtler'in ayak altına alınan haklarının geri 
verilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bu sorun kolay değil, aksine bazı açılardan 

acı vericidir. Ancak ne kadar zor da olsa, bir tek yolumuz var: /srarlı bir şekilde somut 
gerçekleri gözönünde bulundurarak, herkesin kabul edebileceği bir çözüm yolu aramak
tır.'' 



Rüpel 20 Denge KOMKAR 

•• • •• • • 
TURKIVE KURDISTANI'NDAKI 

SAGLIK DURUMUNA BAKIŞ-IV • Dr. XIDO 

Sarılık, bilirubinin kanda, dokular
da, deride ve vücut sıvılarında birik
mesi sonucu ortaya çıkan bir 
hastalıktır. Bilirubin (ödsarısı), alyu
varların, özellikle dalakta yok edil
mesi sırasında hemoglobin 
malaküllerinin parçalanmasından 
doğar; karaciğerde süzülerek ödle 
dışarı atılır. 

Sarılık hastalığı, bilirubin üretimi
nin artması veya azalması, ya da her 
iki faktörün birlikte bulunması sonu
cu ortaya çıkmaktadır. Bu, değişik 
nedenlerle kendisini gösterir. Bun
lardan en önemlisi, tıp dilinde akut 
viral hepatit denilen bulaşıcı sarılık
tır. Bu hastalığa A, B ve C virusu 
(non-A, non-B) neden olur. Bu virus
lar karaciğerin görevini yapmasını 
engellerler; böbreklerde, kalpte ve 
diğer bazı organlarda da hastalıkla
rın ortaya çıkmasına neden olurlar. 

Akut viral hepatit denilen (bulaşı
cı sarılık), dünyanın her yerinde gö
rülebilen cinstendir. Bunun A tipi 
daha çok çocuklarda ve gençlerde, 
B tipi ise 15-30 yaşları arasında gö
rülür. 

A virusu: Hastanın dışkısı ile dışa
rıya atılan bu virus, içme ve kullan
ma suyuna bulaştığı zaman diğer 
insanların da hastalanmasına neden 
olur. Bu virusun kuluçka dönemi 
(mikrobun bedene girmesiyle arazın 
meydana çıkması arasındaki dö
nem) 2-6 haftadır. 

B Virusu: Dışki ile atılmaz. En çok 
kan yoluyla bulaşır. Sarılık virusu ta
şıyan kan başka bir kişiye verildiğin
de, hastalık ona da bulaşır. Yine 
hastalık sırasında verilen serumda 
bulunan virus, bu serumda kullanı
lan enjektörün başka bir yerde ye
niden kullanılması ya da, iğne, jilet, 
ustura, suni böbrek makinası vb. 
yollarıyla da bulaşır. Kaynatma yön
temi ile bu virus yokedilemez. 

B virusu, sivrisinek sokması ve 
seksüel temas sonucu da geçebilir 
türdendir. Kuluçka dönemi 6-25 
hafadır. 

Bulaşıcı sarılıkta görülen belirtiler 
şunlardır: 

1- Sarılığın ortaya çıkmasından 
önceki dönemde; 

a) mide, barsak şikayetleri: kus-
ma, bulantı, iştahsızlık ve ishal. 

b} Romatizma belirtileri: bu belir
tiler daha çok hepatit B de oluşur. 
Eklem ağrıları vd. 

c) Ateş: 2-5 gün sürer. 37°-38° 
d) Deride, alın ve yüzde kırmızı-

E~FEKSIYO:\ SARILIK 
lı klar. 

e) Sigara tiryakileri, sigara içemez 
olurlar. Sigaradan tiksinirler. 

f) Karnın sağ üst bölgesinde künt 
bir ağrı olur. 

Bu devrede baş ağırısı kendisini 
gösterir. Hasta, grip olduğu kuşku
suna kapılır. 

2- Sarılık devresinde: Birinci dö
nemden 3-1 O gün sonra önce göz
lerde, sonra daha yaygın olarak sarı 
renk hakim olur. Karaciğer büyür, 
bulantı, kusma ve ateş kaybolur. 
Dışkının rengi açılır (cam macunu gi
bi olur). Yine idrarın rengi koyu olur 
(çay gibi). 

3- Gerileme dönemi: sarılığın gö
rülmesinden 3-10 gün sonra başlar. 
idrarın ve dışkının rengi düzelir, iş
tah artar. Karaciğer büyüklüğünü 
korur, ve halsizlik aylarca sürebilir. 

Bu hastalığın Türkiye Kürdistanı'
nda seyri daha da kötüdür. Bunun 
çeşitli nedenleri vardır. Herşeyden 
önce alt yapının olmaması, veya ye
tersizliği; şehirlerde kanalizasyonun 
yerine foseptik çukuru, köylerde ise 
gübrelikler. .. 

Yine lağımlı sularla sebze ve mey
veler sulanır. Virusun bulaştığı seb
ze ve meyveleri yiyenler, hastalığa 
herzaman açıktırlar. Yine Kürdis
tan'da tuvalet kağıdı yerine suyun 
kullanılması ve tuvalete çıkıldıktan 
sonra elierin yıkanmaması da dışkı
da olan virusun başkalarına bulaş-

masına neden olur. 
Aşı için kullanılan enjektörler ise, 

diğer bir bulaşma aracıdır. Bugün 
okullarda ve sağlık ocaklarında ha
len cam enjektörlerle aşı yapılmak
tadır. Bir iğne ne kadar kaynatılırsa 
kaynatılsın, virus ölmez. Şu anda bir 
kez kullanılıp atılan plastik enjektör
ler piyasada bulunmaktadır. Enjek
törün pahalı olması, sağlık 
personelinin bu konuda yeterli bilgi 
sahibi olmaması ve hastalığın ciddi
ye alınmaması da ayrı bir etkendir. 

Bu hastalık, Türkiye veT. Kürdis
tanı'nda AIDS'ten çok daha önemli 
ve üzerinde durulması gereken yay
gınlıktadır.(*) Bugüne kadar Türki
ye'de 60 AIDS vakası ortaya çıktı. 
Halbuki her 100 kişiden 45'i bulaşı
cı sarılığa neden olan virusu taşı
maktadır. Bunlardan yüzde 1 O ise 
hasta olmaktadır. 

B virusunun neden olduğu sarılık 
hastalığ: daha tehlikelidir. Bu hasta
lığı geçiren hastaların yüzde 
10'unda karaciğer hastalığı olan Si
roz ve Karaciğer Kanseri oluşur. 

Gelişmiş ülkelerde alkol siraza 
neden olurken, bizim gibi geri bırak
tırılmış sömürge ülkelerde ise, B vi
rusunun yol açtığı sarılık ve yetersiz 
beslenme sirazun asıl nedenleri ola
rak ortaya çıkmaktadır. Hiç şüphe
siz bu, sosyo-ekonomik 
~]edenlerden kaynaklanmaktadır. 
Orneğin bunların başında kanalizas
yonların yeterli ve düzenli olmama
sı, yine sağlık konusunda yeterli 
eğitimin yapılmaması, sağlık perso
nelinin sayısının azlığı vb. sayılabi
lir. 
Şu bir gerçek ki, tüm bu sayılan

ların bir çözümü de vardır: Halk sağ
lığına değer verilmesi, alt yapının 
tamamlanması, sağlık personeli ve 
kitlelerin yeterli derecede eğitimden 
geçirilmesi başta gelen görevlerdir. 

Bugün gelişmiş ülkelerde insan
lar, aşı olarak çeşitli hastalıklardan 
korunmaya çalışmaktadırlar. Ama 
bizim ülkemizde aşının bir dozu 
40-50 bin lira dolayındadır ve bir in
san 3 kez aşı olma zorundadır. Bu, 
kişi başına 120-150 bin lira demek
tir. Aile fertlerinin sayısının kabarık 
oluşu ve gelir seviyesinin düşüklü
ğü gözönüne alındığında bunun in
sanlarımız için ne kadar zor olduğu
nu kavramak daha kolaylaşır. 

(*) 21.8.1989 tarihli Hürriyet'te Prof. Dr. Sa
lih Çolakoğlu'nun açıklaması. 
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Parlamena Konseya Ewrupa Lı Strasburge Cıviya: 

''İnsiyatifa Mafen Mirovati Lı Kurdıstan'' Çalaki Kar Pekani 
Parlamana Konseya Ewrupa, dı 

rojen 24-29 ilan 1989'an da lı baja
re Strasburge cıviya. Dı ve cıv.i.ne da 
serokwezire Tırkiye Turgut Ozal ji 
beşdar bO O hember parlamenan 
axıttınek ji çakır. 

Özal, dı axıftına xwe da wek her
car demagojiyek xurt kır; lı ser de
moqrasiye wek nivisaren hin rojna
man 'ders da parlamenan!' . 

Parlamenan dewleten dın, jı Özal 
hin pırsan kırın. Jı 26 pırsan 8 heb 
dı derheqa Kurdan, pırsa Kurdi da 
bO n. 

Dı derheqa penaberen 1$urdısta
na lraqe ev parlamenan jı Ozal pırs 
kırın: Dagmar Luuk (SPD-Eimanya 
Federal), David Atkinson 
(Konservatif-ingilizistan), Andrew 
Faulds O<onserv~tif-ingilizistan), 
Angelika Beer (Partiya Keskan-E. 
Federal), Rudolt Bindig (SPD-E. 
Federal), Russel Johnston 
(Konservatif-ingilizistan). 

Le pır mıxabın, berpırsiyaren par
lamana Ewropa, bı zanati, bı telba
zi pırsan rezkırıbOn O pırsen ku 
derheqa Kurdan hatıbO kırın heri da
wiye da cih gırtıbOn. Armanca wan 

ew bO, ku ev pırs be bersiv bıminın .. 
Dı ve kare qiret"da dek O dolaben 
hukma Tırk ji be şık hebO. O ew, gı
hiştın daxwazen xwe. 

Çalakiyen Rexıstınan Kurdistani Cı 
Tırkiye 

Delegasyona Tırk, dı cıvina Kon
seye da betıri lı ser pırsa penaberen 
Bulgar kar pekanin. Delegasyona 
Tırk, bı alikariya hin parlamenan 

Beriina Rojava: 

Şeva Biranina Qas1mlo u hevalin wi 
Lı ser qetılkırına Dr. Qasımlo O hevalen wi, lı Beriina Rojava 9'e ilan 

1989'an da şevek biranine pekhat Şev bı aliye KOMKAR-Berlina Ro
java, KDP-iran lıqe Beriina Rojava O SOKSE-Berlin hatıbO amadekı
rın . 

Şev bı dıruşma Ey Reqip va 
destpekır O deqqek bo cango
riyen Kurdıstane rawestandın 
pekhat Heya dawiya şeve 
axaftkaran lı ser tekeşin O ca
meriya Qasımlo sekınin . Her 
weha dek O dolaben dıjmın ca
rek dıne anin ser zman. 

Pır mesajen pıştgıriye jı bo 
şeve hatıbO rekırın. Jı wan hı
nek ev bOn: PDK-iran lıqe 
Hamburg, Komita Tevger lıqe 
Beriina Rojava, PDK-Iraq lıqe 
Beriina Rojava, Partiya Gela 
Dımoqrat a Kurdıstan, YNK lı-

qe Berlin, KOMKAR, PASOK, KSSE, Cepha Kurdıstana Iraq, KSSE
Iıqe Berlin, Redaksiyana Sernama Kurdi lı Berlin, Partiya Komunista 
Iraq, Xelqe Tırkmene iran. 

Naveroka şeve bı stranen Koma Aşıti yen şoreşgeri O geleri va hi n 
dewlemend bO. Dı şeve da tilrnek jı Kurdıstana iran dı sala 1983'an 
da hıtıbQ kışandın Q Dr. Qasımlo ji te da dıaxıft, hat nişandan. 
Şeve da nezıki 200 kesi beşdar bOn. 

Bıjar 

paşverQ careke d ın rOreşiya xwe we
şartın. 

Hember delegasyona Tırk, rexıs
tınan Kurd O Tırk bı çalaki kar peka
nin. insiyatifa Mafen Mirovati Lı 
Kurdıstan bı her awayi danastan
dınan pekani. Lı ser rewşa Tırkiye, 
her weha terara dewleta Tırk lı Kur
dıstan ani ber çavan . Bı zmane in
gilizi, Fransızi O Elmani dokumen
tasyanan belav kır. Disa jı bo pres
se belavokek bı zmane Fransızi be
lavkır. 

Disa hin rexıstınan Kurd O Tırk lı 
ber parlamane xwenişandanek pro
testoya amadekırın. Bı sedan kes 
beşdari ve xwenişandane bO . 

"Komela 
Torevaned Kurdıstane" 

hat damezrandın 
Dı Kurdıstana lraqe da bı na

ve "Komela Torevaned 
Kurdıstane" komelek hat da
mezrandın. 

Ev komele, bona beyankırına 
hebCına xwe Cı armancen xwe be
lavokeki derxıstiye. Dı ve belavo
ke da, behsa çanda Kurdi Cı 
xebata hunermenden Kurd bona 
peşvebırına çanda Kurdi te kırın. 
Her weha belavok, rola çandi dı 
xebata gele me da dıde xuyakı
rın Cı pewistiya pekanina korne
lan edip, hunermend Cı 
nıviskaren Kurd tine ser zıman. 
Dı belavoke da kurtayi usa te 
gotın: 

"Komela Torevaned (edip) 
Kurd1stane bona pekanina yekl
tiya g1şti ya torevanen Kurdlsta
ne xebat d1ke O van armancan 
daye peşiya xwe: 
• Dewlemendkmn O parastma 
çanda Kurdi, 
• Yekx1stma çalakiyen huner
menden Kurd, 
• Parastma çanda neteweyen pl
çOk ll Kurd1stane, 
• Alikari 0 plştglfiya hemO reX/S
tmen c1vaki O huneri, yen Kurdls
tani, lraqi O heremi, 
• Lekolin O gihandma çanda ge
le me bo refa çanda navnetewi 
O hwd." 

Her weha dı belavoke da te eş
kere kırın, ku Komela bı nave 
"Bang" we kovareki ji derxe. 
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JINA KARKEREKİ MIHACIR 
DISTIRE * 

Dıxwazım bıbım serxweş, 
birbıkım hertışt 
Dıxwazım bıgırim, 
dıxwazım bıkenım 
iro evare bı dılşahi jı hive ra bıstırem 
O bıkım qire-qir: 
Mere mın dıçe xeribiye 
Mere me dıçın, me tene dıhelın 
Bona ku rewşa me edi baş bıbe 
Erne iro şunda 
wana jı sale carek bıbinın 
Ev e jiyana me? 
Ew me terk dıkın, dıçın Elemanya 
O zarok pırs dıkın bı gırini: 
Bavo tu çıma dıçi xerıbiye? 
"Jı ber ku jiyana me 
ne jiyane kure mın" 
Ewe reben, 
Nav xudane Q bın kare gıran da dıfetıse 
Ku zıke mezın tıji bıke. 

(*) Ev helbest mı n jı rojnama UZ ya roja 1 0.3.1989'an 
wergerande zımane me. Bona cejna jınen ci hane Cı 

lı ser rewşa jınen karkeren mCıhacır hatıbCı nıvisan
dın. Dersim Şoreş. 

A 
ÇEPERAST 

ÜÇ CANlM 

Üç oğlum, 
Üç kalp taşırdım 
Dilimde üç isim 
Evimde üç direk 
Üç kanatlı pervaneydim 
Dünya beni tanımazdı 
Çorap söküğü yaşamda 
Birini doğa kopardı 
Diğerini sermaye 

kurşunları 

Biri dört duvara sığmaz .. 

*** 

ALDI 

Savaş bir ayağıını aldı 
Yoksulluk dilimi aldı 
Ben savaşa ağlarım 
Yoksulluk babadan kaldı 

D.Ö/Giesen 

E 
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Aksada gözyaşları 
Gülecektir yüzler yarın 
Canlıdır yürek sevginle 
Özgür yaşamak için 

Gelen turna değil, ölüm bulutları 
Alır ecelsiz canları götürür 
Bir güneştir parlıyor ufukta 
Korkulu rüyadır düşmana 

Yoksulluk içinde kıvranan halkım 
Çınar ağacı gibi yeşerir birgün 
Ne güne duruyoruz, duysun bizi 
dünya 
Fıçı gibi patlayacak birgün 

Köleliğe son,, yaşamak istiyoruz 
Bırakın insanlığa yazık 

Yeter artık bitsin 
Bin yıllık hasretin 

Rüzgar sardı dörtbir yanı 
Çekilmiyar hasretin 
Umutlar düşmedi suya 
Kalkın yürüyelim 
Yarınlar bizim 

Hejar Roşin 

1- Bızımane Rusi, demoqrasiy~k edi fırehi ... Paytexte 
Suriye. 2- Numre, hejmar ... Bı ln~ilizi nave çay (berC?-
paş) ... (D) were dawiye, dı be. heıma~ek. 3- Navek m_e-

Rengek. 8- Ne zOha (beropaş) ... Pırça bızıne (b~ro
paş) ... Gundi havine derdıkevın. 9- Jı heywana pır r~ 
te gotın (beropaş) ... Ava bermaya kıncan ... Nexweşı
yek bı rıcaf. 10- Fabriqe ... Nave mehek. 

ran ... Nave dewleteke sosyalıst 4- Eş, derd ... Seyen 
(kOçık) jehati. .. (S) were dawiye, dı be bende ~ıriye. 5-
Gameşa me. 6- Ne tir (beropaş). 7- Ne lı re, çewt... 

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

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

21-----+--l---+--

31-----+--l----+--

4 

5 

6 

7 1----+--ı----

8 1----+--+---

91-----+--l----+--

10L-~~~~~-L~--

SEREJER 

1- Hezar heb dıbe kiloyek ... Rengen tevlıhev. 2- Tam, 
xweş ... Dıji xwişk. 3-Pivana berayi O dırejahiya erde ... 
insan. 4- Sebep ... (A) bıkeve navbere, dıbe dıji xam (be
ropaş). 5- Remza manganezyOm ... Delali. 6- Nexweş 
dıxwın. 7- Navek meran. Notayek. 8- Ne qalın ... (R) were 
dawiye, dıbe pıçOke malan. 9- Mırişk lı ser dısekının ... 
Heywanek qur-
naz. 1 o- Gen ı m le 
dıreşinın (bero- 1 1"" -~~•-~-'----1-:--'+=+c~ 
paş). 11- Nave 

2 
dewleteki kewn lı 
Mezopotamya... 3 ~'--"+=+-'---< 
Qesr, koş k. 12- 4 

Bajare ku Hz. Mu- s 
hammed te da çO- s 
ye ser heqiya 7 

xwe... Jı ar 
çedıbe. 

(Bersiva hijmara beri) • 
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2500'i B ETIR ... 
(Destpek jı rfıpel 15'an) 

na federal Angelika Beer axıft. Ew 
betıri lı ser rewşa penaberen Kurdıs
tana Iraq sekıni u usa got: 

"Hukma Tlfk, b1 zore d1xwaze ku 
der ü dore sinor vala b1ke. Rumşt
vanen van gundan nefi d1ke. Kesen 
ku }1 cih ü waren xwe dernekevm, te
da d1bimn ü b1 karanina çeken kim
yewi ten tlfsandm. Gele Kurd ü 
daxwaza wi }1 bo Kurd1stana azad, 
hember komployek navnetewi ye. 
Pewist e em hember ve komploye 
derkev1n. " 

Paş axıftına nuneren Partiya Kes
kan, nuneren TEVGER axıftınek çe
kır. Nuneren TEVGER'e axıftına 
xwe da lı ser zulm u zordariya dew
leta Tırk sekıni u usa got: 

"iro b1 sedan gunden Kurd hatm 
valak1im, b1 sedan ji xali ü xopan ki
rm. Reblf ü cerden vana, ku b1 na
ve 'Hezen Parastme ' ten b1 navkmn, 
teror ü zordestiyek usa d1km ku xel
ke me jı tırs u xofa wana mecbur dı
minm, }1 erde bav ü kalan derdlke
VIn." 

"Gele miroven peşveru u aşl
tixwaz, 

Rex1stmen demokratik u hu
maniter! 

D1ve hün bedeng nemmin, ll hem
ber şere xwini ye qlfkmne ya ku he
zen kolanyalist ü zordar, d1 çaryeka 
dawi ya q1rna 20'an da /1 Kurdlsta
ne ku d1 nav çend dewletan da hati
ye perçekmn, b1 ordiyen xwe ye 
barbar b1 hez, b1 tapan, b1 çeken 
kimyewi d1meşine, /1 hember mille
teki mezm ku d1xwaze serb1xwe bi
ji." 

"Tevgera R1zgariya Kurdistan, 
bang 11 rex1stme m1llete yekbüyi ü 
sazümanen peve glfedayi d1ke, 
bang /1 welaten demokratik ü aşltix
waz, partiyen demokratik, rex1stmen 
ciwan ü hemü kesen xiretkeş yen ku 
rümete d1dm aş1tiye ü azadiya kesen 
dm ji, /1 ronakbir ü hunermendan d l
ke ku p1ştglfiya gele Kurd b1km." 

Paş axıftınan hazane nav u deng 
ya gele Kurd Şıvan Perwer derke
te sahne. Jı stranen serhıldane, 
berxwedane, peşkeş kır . Beşdaran 

ra tevayi stranan got. 
Dı cıvina protestoye ra jı parti u re

x ıstınan pır mesajen pıştgıriye ji ha
tıbun bı rekırın. 

İNGİLTERE ... 
(Baştarafı 3. sayfada) 

su gibi ihtiyaç duyduğumuz birliğe, 
f?e_raberliğe bir nebze yanaşmak 
IÇin, 

Son günlere kadar bu yöne~!me 
kan verip bugün de "Alternatif O zet 

Program" olarak Çikanlarm muhale
fet içinde muhalefet yaratma çaba
lanm etkisiz ~!lmak için, 

Kürdistan Işçi Derneği devrimci 
muhalefetini küçük hesap/arta, 
grupçu Çikişlarta bölme girişimleri
ni engellemek için, 
Demeğimizde tek vücut, tek alter

nativ olmak için 1 Ekim Pazar günü 
demeğimizde olaf1m." 

SİLOPİ KATLİAMI ... 
(Baştarafı 9. sayfada) 

kümler getirmeyi ihmal etmemişler. Bu 
gerçek, bu olayda birkez daha görüldü. 
Silopi savcısı son katliam olayı ile ilgi
li olarak soruşturma açmadı. Onun yap
tığı iş, dosyayı tamamlayıp İlçe İdare 
Kurulu 'na sevketmekten ibaret oldu. 
Çünkü Olağanüstü Hal Yasası savcıla
rın güvenlik güçleri hakkında soruştur
ma açmasına engel teşkil ediyor. Şim
di Mal Müdürü, Milli Eğitim Müdürü 
gibi devlet memurlarının içerisinde 
yer aldığı "İ lçe İdare Kurulu " Silopi 
katliamının sorumluları haklonda soruş
turma açılmasına gerek olup olmadığı
nı "araştıracak " ve gerekli "adımları 
atacak"lar. Bir başına bu bile cinayet
Ierin devlet eliyle planlandığının , Kür
distan'da bulunan güvenlik görevlileri
ne , halka karşı her türden suçu işleme 
yetkisinin verildiğinin göstergesi değil 
mi? Türk yasalannın halk düşmaru özel
likleri bir yana, devlet memuru statü
sünde olan güvencesiz savcıların bile 
devre dışı bırakılması , başka nasıl açık

lanabilir? 

Halkımız Tüm Bunların 
Hesabını Soracak 

17 Eylül 1989 günü Silopi 'de günlük 
geçim kavgası içerisinde olan altı Kürt 
köylüsü daha sömürgeci rejimin kolluk 
kuvvetleri tarafından katledildiler. On
lar , tıpkı Piran ve Palu 'da, Ağrı'da, Zi
lan 'da, Dersim' deki onbinlerce insanı
mız gibi Kürdistan şehitleri arasında yer 
alıyorlar. Bu alçakça ve kalleşçe kat
liam geride gözü yaşlı analar-babalar, 
yetim çocuklar bıraktı. Ailelerinin, ak
rabalarının acısını paylaşıyoruz. Ama 
acı çekenler, sadece onların aileleri de
ği ller. Bu ölümün yarattığı acı ve üzüntü 
bütün Kürt halkının ilerici, demokrat, 
barışsever ve insan haklarından yana 
olan herkesin yüreğindedir. Bu, aynı za
manda halkımızın sömürgeci rejime 
duyduğu kini ve nefreti daha da biledi , 
biliyor. Düşmanın barbarlıkları eksiimi
yar, ama Kürt halkının mücadele azmi 
de günden güne güçleniyor. Yurtsever 
saflar giderek genişliyor. Ona dost güç
lerin sayısı hergün biraz daha çoğalıyor. 
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Şu bir gerçek ki , düşmanımız hatakta
dır ve o çırpındıkça batmaya devam 
edecek . 

Dini inancı ve politik görüşü ne olursa 
olsun, tüm yurtsever güçlerin ve tek tek 
insanlarımızın güçlerini birleştirmeleri
nin taşıdığı büyük önem de bu olayla bi
raz daha açığa çıkıyor. Hepimize bu 
konuda .büyük sorumluluklar düştüğü 
açıktır. Ister yurt içersinde , isterse yurt 
dışında olalım; bugün her zamankinden 
çok daha büyük bir özveriyle çaba gös
termek , mücadeleye güç kazandırmak 
göreviyle karşı karşıyayız. Kölelik zin
cirlerini ancak bu şekilde parçalayabi
lir; özgürlüğe, insanca bir yaşama ka
vuşab.iliriz. 

2500 KİŞİ. .. 
(Baştarafı 13. sayfada) 

rım ve sürgünlere değinerek özetle 
şunları söyledi: 

"Bugün ülkemiz Kürdistan ağlf bir 
baski ve zulüm altmdadlf. Halk1m1z 
toplu sürgün/ere, kmmlara, işkence
lere ve tutuklama/ara maruz kalmak
tadlf. Ancak düşmanm vahşeti Kürt 
halkmm özgür ve bağimSlZ bir ya
şam için mücadelesini. durdurmaya 
gücü yetmeyecektir. Ulkemizi işgal 
eden ve halk1m1z üzerinde her türlü 
baskiYI uygulayan düşmam ülkemiz
de birgün mutlaka kovacak, demok
ratik ve bağimSlZ Kürdistan '1 kuraca
ğiz. Onun için tüm kişi ve güçleri bir
likte mücadeleye çağmyoruz. " 

Eyleme DKP Parti yönetim kuru
lu dayanışma mesajı gönderirken, 
halkımızın tanınmış sanatçısı Şıvan 

okuduğu direniş ve halk türküleriy
le kitleyi coşturdu. 

Gelecekte de daha etkin ve güç
lü eylemler düzenlemek, halkımızın 
mücadelesine omuz vermek ve sö
mürgeci rejimin maskesini düşür
mek için hazır olalım, birlik ve daya
nışmayı güçlendirelim. 

MEDICQ'NUN ... 
(Baştarafı 1 1. sayfada) 

sadece kamyon şoförlerinden edin
diğimiz bilgiler var. Onlar geri dö
nenler için toplama kamplarının 

(konzentrationslager) oluşturuldu

ğundan bahsediyorlar. Yine erkek
lerin bir kısmı da idam edilmiş. 

"Türkiye ve Irak dışında tüm ülke
lere razıyız" diyor sığınmacılar. 

Türkiye'yi bir ya da yarım yıl önce 
övenler dahi, şimdi artık çıkış yolu 
bulamamaktalar. "Burada ölürsek, 
kimseye faydamız olmaz, buradan 
çıkmamıza yardımcı olun" talebinde 
bulunuyorlar. 



Hemher Terora Dewleta Tırk: 

XELıffi SILOPi BERXWEDANEK PEKANİ 
Dı roja 17 ilon 

1989'an da lı Kurdıs
tane " Valiye Navçe 
ya Rewşa Taybeti " 
daxuyaniyek derxıst. 
Dı daxuyaniye da an
go dıhate eşkere kı
rın, ku dı gunde Sı
lopi ya bı nave Gıre
çola, ''9 terorist hatı
ne kuştın ". 

Wextek pır zede 
derbaznebCı. Gundi
yen reben ye Gıreço
ıa, eşkere kırın ku , 
kesen hatıbCın kuştın , 
ne endame PKK bCın ; 
ew , zaroken w an 
bCın-. Wana daxwaz 
dıkır, ku qetılkar ben 
ditın Cı derheqa wan 
da dewa be vekırın. 
Roja 19 ilone ji nezi 
2000 kes, ku gundi
yen Gıreçola ji te da 
bCın , ber qesra hukumete cıviyan . Qetılkariya dewle
ta Tırk protesto kırın. "Timen Taybeti" wana dan ber 
kurşinan . Keçıkek 9 sali Cı gundiyek bırindar bCın . Mu
xabiren rojnaman, ku wene dıkşandın, teda ditın . Po
lesan makinen fotografan jı dest wan gırtın. Nehiştın 
ku ew, bı wenan erişen polesan lı ser gel eşkere bı
kın. Dı gel çend rojnamevanan, polesan 80 kes gır
tın . 

Pışti ve bCıyere , hukma Enqere bı genaralan va cı
vin lı ser cıvinan pekani. Zmane xwe careke dıne lı 
ser gele Kurd dırej kır. 

Hember zulm Cı zordesti gundiyen reben gavan 
paşta neavetın; eşkere kırın ku kesen ku hatıne kuş
tın ne endame PKK bCın , ew gundi bCın Cı tekiyan dı
bırın bajer. Wan ditınen xwe jı parlamenan ra, jı 
rojnamevanan ra eşkere kırın . 

Pışti qetliame tlelegasyonek jı parlamane Partiya 
Sosyal Demoqrat a Geli (SHP), Adnan Ekmen, Fuat 
Atalay, Tevfik Koçak Cı Ekin Dikmen pek hat Cı çCın 
Silopi. Adnan Ekmen ditınen xwe usa eşkere kır : 

" T erora de w/ete g1hiştiye merhelek heri jor. L1 he
reme p1r ceset ten ditm, ku kes mzanewana ke kuş
tiye!. D1 rojen dawi da bOyeren wusa p1r bOne. Ll 
Rojava timen kuştme pekhatiye. " 

Her weha çend parlamane ANAP'e ji çCın Silopi. 
Ew ji , dema wegerandına xwe eşkere kırın , ku kesen 
hatıne kuştın gundiyen belengaz ın . 

Mercan Aboneti : 6 Mehi 1 O DM, sali 20 DM 
Abone şartları : 6 aylık 10 DM , yıllık 20 DM 

Qetliama Gıreçola ne ya ewlin e. Wek te zanin 
çend meh bere ji dı gune Cınebır Cı Anitos da leşka
ren Tırk qetliamen wusa pekanin. Bı wan qetliaman 
carek dıne eşkere bO , ku dewleta Tırk jı roja damazı
randına xwe heya iro, dıjmınati bı gele Kurd ra dajo. 
Ev dı diroka gele Kurd da cihek mezın dıgıre. Qetlia
ma Agıri, Dersım , Geliye Zilan hin wek roja iro dı bi
ra netewe Kurd da nın. Zaroken Kurdan bı stranen 
wan serhıldanan va mezın bCın. Çava şehiden wan 
serhıldanan dı diroka gele Kurd da cihek gıring dıgı
re, tu şık tune şehiden Cınebır , Anitas Cı Gıreçola ji 
we usa bın.. . 

Dewleta Tırk a kolanyalist iro dı Kurdıstana Tırki
ye da bı qırkırınan, bı kar anina çeken kimyewi, bı ne
fikırına gunden darbere sinor, dıxwaze ku wek hukma 
lraqe Kurdıstane jı Kurdan wala bıke . Jı bo ve ji pla
nan çedıke. Bı her awayi teroristiya xwe nişan dıde. 
Ew, lı ber çave dıne da wan karen bı qiret pektine. 
Pır mıxabın jı dıne ji hember we deng Cı hes derna
keve. Jı welaten sosyalist bıgırın , heyani welaten ka
pitalist hernCı be deng dıminın . Belavkırına ve 
bedengiye, kare heri gıran dıkeve ser rexıstın Cı ke
sen welatparez ye Kurdistani. Yekıtiya me dı roja iro 
da gıringiya xwe betır e. Jı ber ve pewist e, em ben 
ber hev, hezen xwe bıkın yek, lı welat an ji der welat 
hember dıjmıne kaledar kar bıkın , dengem netewe 
Kurd bıdın bıhistın . Pıştgıri je ra peyda bıkın ... 
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