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NAMEYEN XWENDEVANAN 
KüRDISTAN'DA 

KÖLE "KUNDA- KiNTE" FILMİNİ iZLEDiK 

Bacı ve kardeşlerime, 
Ben Kürdistanlı fakir bir 

köylüyüm. Geçimimi Almanya' 
da inşaatta çalışınakla karşılı
yorum. Sömürgeci Türk devleti 
kendi çıkarları için, kendileri
ne döviz getirmemiz için bizi 
dostları olan Alman emperya
listlerine sattılar. Bu sene Kür
distan 'a izine gittiğİrnde faşist 
cuntanın halkımıza nasıl işken
ce yaptığına dair gördüğüm bir
kaç olayı size yazıyorum. Bir 
Malatyalı ilerici emekçi geçi
mini temin etmek için ailesi ta
rafından bilinmeyen bir yere 
çalışmaya gitmiş (1.12.81). Fa
şist komando çeteleri hanımını 
karakola götürerek kocan nere
de diye kentlisine hayvanca iş
kence yapımışlardır. Adamın 
karısı köyden başka yer tanı
madığını ve kocasının nerde ol
duğunu bilmediğini söylemiş 
ve kendilerine gidin arayın bu
lun demiş. Bunun üzerine ka
dına vahşice işkence yapıyor
lar. Kadın gebe idi. Kadın eve 
perişan bir vaziyette varırken 
çocuğunu ölü olarak doğurur 
ve kendisi de bu faşist işkence 
sonunda hayatını kaybediyor. 
Geride 6 çocuk yetim ve pe
rişan kaldılar! 

Yine Diyarbekir'de mahke
meye getiriliderken gözlerim
le şahit oldum. Mahkemenin 
önünde bir asker yığını vardı. 
Cemselerle "mahkum'' adını 
verdikleri ilerici insanları geti
rip mahkeme önünde indirdi
ler. Onlar sömürgeci-faşist cun
tanın zincirleriyle birbirlerine 
bağlı bir şekilde halkın gözü 
önünde dipçiklenerek mahke
meye sokuldular. Onlar dan ba
zılarının kolları, bazılarının 

rı sakattı. Yani içlerinde sağ
lam kişi yoktu. Hepimiz zenci 
köle Kunta Kinte'nin tilmini 
seyrettik. Sanki bu olay da ay
nen ona benzerdi. 

Bir başka olaysa şöyle: Kür
distanlı bir genç 12. 1.1982 ta
rihinde batıda askerlik yaptığı 
ilden gözü kapalı olarak Elazığ'
a işkencehaneye getirilir. Suçu 
halkını sevmek ve halkı tara
fından sevilmekti. Bu Kürdis
tanlı genç iki hafta işkencede 
ölüm döşeğine girmiş şekilde 
barbarca işkence görür. Daha 
sonra kendisinden hiç laf ala
madıklanndan yarı ölü bir şe
kilde gece ailesinin kapısına 
bırakırlar. Kürdistanlı genç iş
kencehanede çok üşüdüğünden 
asker elbisesini ister, askerler 
şu cevabı verir: Asker elbisesi-

nin bir şerefi vardır, size layık 
değil, çünkü Kürtler şerefsiz
dir ve bölücülük yapıyorlar. 

Bu yazdıklarım sadece gör
düğüm olayların birkaç tanesi
dir. Fakat bu işkencelere rağ
men halkımızın mücadelesi dur
mamış tam tersine gittikçe 
alevlenmektedir. Faşist cunta 
da sökmez, o_ gitgide halkımı
zın gözünde teşhir olmakta, 
halkımızın ona karşı kini haklı 
olarak büyümektedir. 

Hiçbir güç halkımızın özgür
lük mücadelesini durduramaz. . 

Kahrolsun sömürgeci faşist 
cunta! 

Yaşasın özgürlük! 
Not: Bu mektubumu Denge 
KOMKAR kanalıyla yurtsever 
insanlara ulaştıracağınıza ina
nıyorum. 

Devrimci selamlarımla. 
Kürdistanlı bir işçi 

gözleri şişik, bazıları.:.:n.:.:ı::n..:a~y,;;;;ak;;;la;;;..-----
Hamburg 

GÜÇLÜKLERi 
Aşacağız 

Arkadaşlar, 
Bir Deng~ KOMKAR oku

yucusu olarak bulunduğum 
yerde yaptığımız çalışmalara 
değinmek istiyorum. 

Biz burada bir Alman ve Ya
bancılar Grubu kurduk. Çeşitli 
çalışmalar yapmak üzere bir de 
program yaptık. öğrenci oldu
ğumuz için çalışmalarımız da
ha çok üniversite çevresindeki 
arkadaşların sonınianna yöne
lik oluyor. örneğin: Dil okulu, 

hazırlık sınıfı, kayıt işleri, otur
ma ve ev sorunu, Yabancılar 
Polisi ve diğer yetkililerle olan 
ilişkilerirniz, Alman öğrenciler
le olan ilişkiler ve benzeri ko
nularda karşılaşılan güçlükleri 
aşmaya çabalıyoruz. Ayrıca, 
Yabancılar Kanunu, daha doğ
rusu yabancılar politikası, 
sığınma hakkı ve yabancı düş
manlığı ile ilgili olarak da ça
lışmalar yapıyoruz. 

Mücadelenizde başarılar. 
D.ö. Giessen 

PIR BIJ.i 
TEVGERA SOSYALiST 

Hevalen delal, 
Diroka Kurd wusan nişan 

dı de ku, ev sed salan ze detıre 
gele Kurd dı bın deste dıjmın 
da maye. Dı dema Osmaniyan 
da lı ser Kurdan gelek zordesti 
u zılım hebuye. Hebunen ser
erd u bınerd talan kınne, jı ali
ye dm nehiştıne gele Kurd 
zman u çanda xwe pe ş ta bıvın. 

Dema ku Mıstefa Kemal ka
re .xwe qedand, ve care ordiy
yen xwe ajote ser gele Kur~. Dı 
ve deme da zordestiyen lı ser 
gele me hın ji ze tır bun. M ıste
fa Kemal dema ku karen xwe 
xelas kır, gıli-gotıne xwe ne ani 
cih. İdolojiya wi, idolojike nı-

. jadperest u şoven bu. Wi ev ido
loji ve care ser gele Kurd, da 
meşandın. W i dıgot ''Tır k ek be
ram beri cihaııe ye" u ''Ez dıl

şame ku ez Tır kım ... " Kevne
perestiye u paşverlıtiye seri hıl
dabu lı seranser w ele t belav dı
bu. Le gele Kurd stlıye xwe tu 

caran nımz nedıkır u bedeng 
ne d ıma. Ev cu ntaya faşist ji 
nıkare denge gele me bıde bı
rine. Denge KOMKAR denge 
gele meye lı baweriya gele 
Kurd pır Denge KOMKAR he
ye. 

Bıraderen he ja, 
Dıjmıne zordest tu caran nı

kare peşiya tekoşina sosyaliz
me bıgre. Hemu gelen cihane 
we rızgar bıbın (ı we bıghejine 
azadiya xwe. Em hawer dıkın 
ku "Riya Azadi" we peşengi
ya ve tekoşine bıke (ı ev te

. koşine we riya sosyalizme d<> 
bımeşe. Azadiya gele Kurd ı 
bı roj peşva dıçe u qeyd-zıncı
ren faşizme we bıqetın. 

Bımre faşizm u impe-. 
riyalizm! 

Pır bıji tevgera sosyalist! 
Bıji Azadi! 

Jı Kurdıstana Tırkiye 

GERNAS 

BIJİNEWROZ 
BIJi AZADi 

Hevalen xebatkar, 
Ez sılaven şoreşgeri jı bo 

Revalen xebatkar, 
Ez sılaven şoreşgeri jı bo 

Newroze diyari we dıkım. 
lsallı welate me Kurdıstana 

Suriye keç u xorten Kurd lı se
re çiyan belav bunu agıre New
roze dadan, mina rojeke lı me 
hılat. Mı le te Kurd te u jın u mer, 
keç-xort, pir-kal u zaroken pı
çuk dı nav gul-kulilken rengin 

lı Kurdıstane derketın cejna 
xwe bı hevra piroz kırın. Keçen 
Kurdan destmale sere xwe kırı
bun ala kesk, sor ii zer, ba dıkı
rın. Bırader u hevalen Felestın 
ji tevi me bun u em hevra meşi-
yan ........ . 

Ez cejna gele Kurd piroz dı
kım ii sertıraziya gelen bınde~ 
dıxwazım. 

Bıji Newroz! 
Bıji Azadi! 

Ehlam - Afrin 
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ORGUT HABERLERI 

eAlman elwnomisi bunalım geçiriyor. Tekelci sermaye ise 
bunalımın suçwıu ve yükünü işçilere yüklemek istiyor. Bu amaç
la durmadan işyerleri kapatılıyor, işçilerin işlerine son veriliyor. 

Parababaları fazla kar sağlıyamadıklarından, Frankfurt şeh
rindeki DAMAG tesislerini kapalma kararı aldılar. İlk iş olarak 
da 140 işçinin işine son verdiklerini açıkladılar. Fabrika işçileri, 
işyerinin kapatılması ve işçilerin işlerine son verilmesi kararına 
karşı 29 Nisan 1982 tarihinden itibaren direnişe geçtiler. 

İşçilerin birliğini bozamıyacağını anlıyan işveren başka bir 
hileli yol tutturdu. İşçilerin evleri tek tek dolaşılarak, bildiri 
dağıtıldı. Bildiri de şöyle deniliyor: "Direnişten vazgeçip işbaşı 
yapınız. Direnişte geçirdiğiniz günlerin parasını zaten alamıya
caksınız. Şayet direnişi sürdürürseniz, sizlere de çıkış verilecek-
t . " 
ır. 

Frankfurt Kürdistan İ şçi Derneği üyesi işçi ler, sınıf kar
deşleriyle baştan itibaren dayanışma içerisine girdi. Kürdistanlı 
emekçiler, direnişte bulunan kardeşlerine destek sağlıyor, on
larla birlikte nöbet tutuyor ve üzerlerine düşen diğer görevlerini 
yerine getirmek için çabalıyor/ar. 

e işçi sınıfının birlik, ·mücadele ve dayanışma günü olan 1 Ma
yıs'ı çeşitli ülkelerden sınıf kardeşlerimizle birlikte kutladık. 

Yürüyüş 15.000 emekçinin katılmasıyla sabah saat 9. 00 'da 
aşladı. Miting alanında DGB içerisinde bulunan çeşitli ülkeler

den temsilciler konuş ma yaptılar. Bu sırada sayıları 250-300 
arasında olan ırkçı "N azi Gençleri" milliyetçi ve gerici slogan
lar atarak, miting alanındaki kitleye saldırmaya başladılar. Ama 
kitle aktif biçimde karşı koydu ve saldırganZara hak ettikleri 
dersi verdi. Polis ise ancak bu andan itibaren müdahalede bulun
du. 

Daha sonra bazı basın organları saldırganları "Futbol merak
lısı gençler" diye lanse etmeye kalkıştı. Kuşkusuz saldırganla
rın püskürtülmeleri bu tür niyetleri olanlar için iyi bir ders nite
liğindedir. 

Savaşımız, şirin ülkemizde halkımıza ve I Mayıs'a vurulmuş 
sömürgeci zincirini parçalayıp, bayramları özgürce kutlamak 
içindir. 

e Alman Komünist Partisi'nin davetiisi olarak 30 Nisan 1_98~ 
günü Frank{urt'a gelen Erm_en!s~an Sos?:alist J:Ialk Cumhurıy~tı 
"Halk Dansları Gurubu" bırbınnden guzel bırçok, (ol~!or ~os
terisi halka sundu. Geceye yaklaşık olarak I 000 nın uzerınde 
seyirci katıldı. . . . . . 

Geceyi Ermenistan Komünist Partıs~. ~dına bır temsılcı aç-
tı. Daha sonra çeşitli falklorlar ve muzık gurubları s~hneye 
çıktı. Eski doğu müzik aletleriyle beraber _p~o_gr~mı su_sleyen 
Ermeni sanatçılarının üstün başarıları g~cede ı~gı -~le ızlendı. 

Geceye aynı şekilde KOMKA~ bır mesaı gondererek, ~aşa-
ı dileklerinde bulundu. Ayrıca bır demet k~ı:m~ı ka~an(ıl sa

. ıatçılara armağan edildi. Yine F~ank{urt Kurdıstan Işçı Der
neği, gecenin yapıldığı salonda bır stand açarak, yayın satışı 

yaptı. -· "k d"lt d Gecenırı sonunda sanatçılar ve misafirler degışı ı_ ~r e 
Enternasyonal marşını hep birlikte söylediler. Onları~ dıl~ d~
ğişik idi, ama enternasyonalizmin devrimci ruhu kıtleyı bır 
yumruk gibi dimdik ayakta tutuyordu. 

ŞERVAN - Frankfurt Denge KOMKAR Muhabiri 

eBremen 'deki Kıbrıslı ilerici-devrimci öğrenciler "Kıbrıs" ko
nulu bir seminer düzenlediler. Semineri, derneğimizin yanısıra 
Yunan İşçi ve tJğrenci Derneği ile FİDEF üyesi Türk işçileri 
derneği de destekledi. Alman, Türk, Kürt ve Yunanlılardan olu
şan yaklaşık 150 kadar kitlenin katıldığı se_rYfiner~e, Kıbrı_~'ın 
tarihi ekonomisi stratejik önemi ve son polıtık gelışmeler uze
rinde' d uru ldu. ABD emperyalizmi ve NATO'nun Kıbrıs'tan elini 
çekmesi ve tüm yabancı işgal ordularının ada~?n _geri çekilm~s~ 
istendi. Daha sonraki kültür bölümünde, dernegımız falklor ekıbı 
Bitlis ve Elazığ oyunlarını sundu. Ayrıca, yay~nlarımı~ı~- ~-a sa~ 
tıldığı gece, uluslararası örgütZere yazılan, senıınerdekı gonışlerı 
içeren, bir mektupla son buldu. 

e Bremen 'de, 27.03.1982 Cumartesi günü ABD'nin dünya üze
rindeki gerici-faşist yönetimleri destekleme politikası ve özellik
le de El Salvador'daki faşist cuntayı protesto ve savaşan halk 
güçleriyle dayanışma yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe 4 binin üzerin
de bir kitle katıldı. Kürdistanlı işçi ve öğrencilerde bu yürüyüş te 
yerlerini alarak uluslararası dayanışmanın bir örneğini verdiler. 

BEDO - ~Bremen Denge KOMKAR M~habiri 

!WLN KURDiSTAN i:;; çi DERNEGİ ÇALIŞMALARINI 
SURDURUYOR 

Köln Kürdistan İşçi Derneği II. Kongresinden sonra çalış
malan hızlandtrdı. Bu çalışmalardan bazıları şöyledir: 

- tJnceden lıararlaştmlmış olan günlerde dernek lokalinde 
değişik f"ilmler gösterilerek, kitlelerin çeşitli konularda bilgilen
diri/mesine çalışılıyor. 

- 6 Mart günü Köln 'ün merkezi olan Neumarkt'da Yeni 
Nazilerin faaliyetlerine ve yabanct düşmanlığına karşı ortaklaşa 
yapılan protesto eyleminde yerimizi aldık. Aynı gün şehrin bir 
başka semtinde yapılan bi ı· ant i-faşist yürüyüş e katıldık. 

-ll Mart'la Falhen'lar ve Sosyal Demokratlarcaikiayrı ey
lemi destekledik. 

- 20 Mart günü yabancı düşmanlığını protesto etmek ama
cıyla düzenlenen mitingde ak ti{ olaralı bulunduk. 

- 13 Mart günü idamları protesto. etmek üzere düzenlenen 
bir toplantıda yerimizi aldık. 

- 20 Mart günü Ne um ark t 'da düzenlenen ve faşist cuntanın 
uygulamalarını kınayan mitingde de derneğimiz yerini aldı. 

- 17 Nisan günü Filistinlilerce düzenlenen mitingi de aktif 
biçimde destekledik ve dayanışmamızı dile getirdik. 

- Oster Marsch nedeniyle düzenlenen ve Dortmund'a kadar 
süren yürüyüşe katı/dık. Değişik dillerde yazılmış çok miktarda 
yayınımızı saltık. 

KALO-- Denge KOMKAR Köln Muhabiri 
e Kesen aşıtıxwaz lı hemberi Şcrxwaziyc dı roja 10.4.19B2'an 

d? dest bı xwepeşandıneke se rojin kırın. Ew se rojan peya me
şıyan. Keç-law, mezın-pıçıik bı hezaran kesen şer naxwazın, 
kesen zedebiina çekan naxwazın, mina aveke rabıiyi, dınıeşi
yan, dıherıkın. 

"U binın 
Rojen aşıliye 
Meşin bı hezaran 
Bı ye k d ıl ıi bı ye k rama n" 
Roja 12.4.1982'an kesen aşıtixwaz jı çaraliyan da ketıne 

nav bajare Dortmund'e. Rezaran mırov jı kuçan ıi kolanan da 
mina lehiyek xwine derbaz bıin. Ev hezar kes bıbıin kulrnek ıi 
dengek. Bı hevra denge xwe bılınd dıkırın ıi dıgotın "Çekan ra 
Na". 

Mina çaraliye Elmanya Federal lı bajare Dortmund'e ji 
Komela Karkeren Kurdıstan lı çalahi dı ve meşine da ciye xwe 
gırt. Denge xwe gıhande denge aşıtixwazen cihane: Me xwarın 
ıi vexwarınen xwe {rotın. Kesen aşıtixwaz lı ser rewşa tekoşina 
'IZadiya Kurdıstanc hatın agahdarkırın. 

e !'eke Gulanc cejna (eyda) karher ıi xebatkarcn cihane ye. 
Roıa yelııti, pıştgırti ıi roja tekoşine ye. Ve roje da bı milya
nan merıv re{ bı re{, mı/ bı mı/ mina lehiyek dımeşın . 

Lı bajare Dortmunde ji karher ıi xebatkaren Kurdıstane bı 
rengeki dılxweşi ıi şahi dı meşina Yeke GuZane da ciye xwe 
gıı:tın. Deng, dan denge xebatkaran lı hember neheqi ıi zordesti
ye. Karkeren Kurdıstan lı hember faşizm ıi koleti derdıketın 
bı hevra denge xwe bılınd dıkırın ıi dıgotın: ' 

BIMRE CUNTAYA FASİST LITIRKİYE' 
ŞERiFZADE- Nuçegihane Denge KOMKAR 

lı Oortınund 

Değerli arkadaşlar, 
24 Nisan tarihinde P{orzheim Yüksek Okulu 'nda enternas

yonal bir gece yapıldı. Biz Kürdistanlı öğrenciler de geceye katıl
dık, yiyecek ve içecek saltık. 

Ozan arkadaşımız gecede türkülerimizi sunmaya geçmeden 
önce genel olarak Kürdistan hakkında bilgi verdi, ülkemizin dört 
parçasında olup bitenleri anlattı. tJzellikle Türkiye Kürdistanı 'n
da faşist cuntanın halkımıza karşı girişmiş olduğu soykırım, 
baskı ve zorbalık; idamla yargılanan sendikacıların, tutuhlanan 
onbinlerce ilerici, yurtsever ve demokrat insanın durumu ile 
idamlar hakkında konuştu. Bu, geceye katılanları çok etki/edi. 

Biz KOMKAR sempatizanları olarak gecede sattığımız yiye
cek ve içecekten gelen geliri, halkımızın tek yığın örgütü olan 
K OM KAR 'a bağışlamayı yurtseverce bir görev sayıyoruz. Parayı 
Kontonuza gönderdik. 

riz, 
En içten selamlarımızı iletir, çalışmalarınızda başarılar dile-

Pforzheimdaki KOMKAR sempatizanlan 

devamı sayfa 4 d.e 



Denge KOMKAR 

~'r öRGÜT HABER LERİ 
Baştarafı sayfa 3 de 

Münih Anti-faşist Dayanışma K ome/ ise Genişleti/d i 

!9 79 yılında 8 ilerici örgü/ tarafından k~ru/an ve anli-{a_
şist, Anti-emperyalist ilkeler doğı:ultusund? muca~e/e veren A1u
nih A.nti-Faşist Dayanışma Komı/esı, bugune degın bırçok ya
rarlı çalışmalarda bulunmuştu. .. .. . Son olarak I O örgüt arasında yapılan goruşmelerde _antı
şovenist ilkenin de kabul edilmesi _sonucu, ~omite hem orgu_t 
savısı balıımından, hem de genel ılkeler dogrultusunda gemş-
leii/miş oldu. .. . . . Komite'de yeralan örgütler şunla~dır: Kurdıstan Işçı Derrz__e
ği (Münih), HDF, Gerçe_k (Münih), ~IDER, Y~;~rtseverler Bır_lıgı, 
Halk Kültür Merkezi, D/B-FAK (Munıh), Dev-Işçı (Munıh), lşçı· 
nin Sesi Taraftarları, MTKB. . . . Komitenin, bundan böyle anti-faşıst, antı-emperyalıst, an
ti şovenist ilkeler doğrultusunda daha da yararlı çalışmalarda 
bulunacaitı inancındayız. 

XEZAL - Munih Denge KOMKAR Muhabiri 
faşistlerin gecesi engellendi 

. Türk faşist/eri, "Aşık/ar Şöleni" adı altında /8 Nisan günü ·bir gece yapma kararı almışlardı. Bunun duyulmasınm ardından 
Alman Kürt ve Türk demokratik örgütler biraraya gelereh bu ge
cenin ~ngellenmesi iç in birlikte davranmaya karar verdiler. Fa
şist/er düğün yapılacağını söyliyerek bir _salon tu_t"!uşlardı. Ya
pılan girişimlerden sonra salon mukavelesı feshedıldı. . 

Daha sonra faşist/erin aynı geceyi kendi derneklerınde yap
ma kararı aldıkları öğrenildi. Bunun üzerine bir protesto miting 
ve yürüyüşü düzenlendi. 18 günü gerçekleştirilen eylem s_ırasında 
demokratik kuruluşlar faşist saldırıları kınandı ve Faşıst Tur/ 
Federasyon 'un kapatılması ile faşist yuva/ara karşı daha etkin 
mücadele verilmesi gereği dile getirildi. 

SERHAT - Dusseldorf Denge KOMKAR Muhabiri 

MüNiH'TE KU.RT 
HAFTASI 

DÜZENLENDi 

Münih kentinde 11-18 Mayıs 
tarihleri arasında Kürt haftası 
düzenlendi. Münih Kürdistan 
'işçi Derneği haftayı organize 
etti ve şehrin Uluslararası Af 
örgütü birimi ile, Irak Kürdis
tanı 'ndan Yekıti sempatizanla
rJ tarafından da desteklendi. 
Hafta boyunca toplantılar dü
zimlenerek, filmler gösterile
rek Kürt halkının karşı karşıya 
bulunduğu sorunlar hakkında 
yabancı kamuoyu bilgilendi
rildi. 

İlk toplantı ll Mayıs günü 
yapıldı. "Kürtler-Bir Halkın 
Kaderi" adı altında gerçek
leştirilen toplantıda yazar 
Jürgen Roth konuşmacı ola
rak hazır bulundu ve Kürdis
tan sorununu çeşitli yönlerden 
ele aldı. Daha sonra tartışma 
açıldı, sorulan sorular cevap
Jandırıldı. 

12-ı 7 Mayıs tarihleri ara-

sında ise "Sürü" ve "Biz Kür
düz" filmleri gösterildi. Film 
gösterilerinin bittiği gün gene 
bir toplantı yapıldı, tartışma 
açıldı. 

ıs Mayıs günü fest (şenlik) 
düzenlendi. Şenlik sırasında 
Kürt folkloru ve müziğinden 
örnekler sunularak, Kürdis
tan'ın geleneksel yemekleri 
tanıtıldı. 

Kürdistanlı işçi ve aydınlar 
hafta boyunca toplantılarda 
görev üstlendiler, bildiriler da
ğıttılar, ziyaretlerde bulunup, 
halkımızın sorunlarını anlattı
lar. 

Bölgede yayınlanan gaze
teler haftayı haber olarak ver
diler. 

Hafta Kürdistan sorununun 
Münih 'teki ilerici çevreler ta· 
rafından daha iyi bilinmesine 
ve tanınmasına yardımcı oldu. ·' . 

• • • 
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JKUJLJIJLJKJEN 
KUJRJD)J[§1fANJE 

İro zarokim me dı nav tırs
xofeke mezın da mane. Jı brr 
belengazi, xızani u nezaniye ew 
tucar niye rehetiye nabiıım. Lı 
cihane tu zarok wek zaroken 
Kurd wusan bextreş ninın. Ew 
zarotiya xwe dı nav bıçuktike 
tal u tırş da derbaz dıkın. Le 
disa ji mezın dıbın. Ew dıçın 
ber go!ıkan, ber berxan, dıçıne 
ave u wexten vala ji alikariya 
de ·have xwe dık m. E w bı zıke
ki ter, du da bırçi her şev dıke
vıne xewe u xewen şevan lı 
wan herarn dıbın. 

Lı Kurdıstane nıha de-bave 
gelek zaroken Kurd tunene. Ew 
lı ber diwara ti-bırçi sewi ma
ne. De -baven w an bı deste dıj
mın da hatıne kuştın. Ruye 
zaroken Kurd kem dıkenın, jı 
ber ku ew şa nabın u dı bın per· 
baske guhdarike germin da me
zın nabın. Dı malen wan da 
hertım şin-gıri·, gazın- lomam u 
derd-kul hene. Bı kurti iro za
roken me dı nav rewşeke nebaş 
da dıjin u mezın dıbın. 

Gele k zaroken Ku rd jı ber 
tunebun, belengazi u dıjwariyan 
tucar riiye dıbıstanan nabinın u 
dı nav nezaniye dıxenıqın. Dı 
nav tariye da ew nezan u çav
gırti mane. Yen ku dıçıne dılııs
tanan ji 5-6salan sere xwe bı 
zman e Tır ki va dıe şin m, tu 
tışteki dın fer nabın. Zmane 
Kurdi zmaneki qedexekıriye 
jı bo zaroken Kurd. Ew pevistın 
Tırki hinbın, le ew nıkann baş 
ve xwendıne bıqedinın u Kur
di-Tırki tevlıhev dıkın. Bı xwe 
ev herdu zıman ji hev cu dane u 
tu peywendiyen wan bı hevra 
tu neye. 

Hezen zordest u kolonyalist 
jı aliye dm nahelın de-baven 
zarokan nave zaroken xwe bı 
Ku rdi daynın. N av danina zaro
kan bı Kurdi lı Kurdıstane hati
ye qedexekınn. Bı taybeti ev 
yeka lı Kurdıstana Tırkiye zef 
berbıçave. Ev zordesti iro lı 
Elmanya Federal ji dajo. Kon
solosen Tırkan lı Elmaoya Fe
deral, dema ku dıbinın nave 
zarokan bı Kurdi hatiye danin, 
ew zef dıqehırın u hers dıkevın. 
Paşe listen dırej derdıxın ı1 dı
bejın: "Ev nava dı liste da tu
neye,· bo ve yeke hfm. vi navi 
nıkarın zaroke xwe bıkın". Ev 
bersiva hov jı bo zaroken Kurd 
bı rasti zordestike mezıne. 

Lı Elmanya Federal jı bo he
mu biyaniyan . Tırkan, Yunan
an u Yugoslavan maf heye ku 
dı radyo u televizyonan da bı 
zmanen xwe va deng bıkın. Di
sa jı bo zaroken van netewan, 
dı dıbistanan da zmane dayka 
wan serbest u azade. Le zaro
ken Kurd tene pevistın zmane 
biyaniyan va hin bın. Le zaro
ken Kurd dı male da bı Kurdi 
de-bave xwe ra deng dıkın, dı 
dıbıstanan da Elmani ı1 lı derva 
ku çe-kolanan da ji Tırki deng 
dıkın dıpeyivın. Ew bı vi t · 
nav du avan da dıminın u 
karın tu zmaneki çetır hin bı
bın. Carna hemuyan tevlıhev 
dıkın u bı zmane "ES'PERA
TO" deng dıkın. Misal, careke 
zarokeke Kurd dıl dıke here 
male u bı Kurdi-Eimani hevra 
dengi diya xwe dıke, dıbeje: 
"Daye ez dıçıme ZU HAUSE". 
Dı ve misale da ji xweş te di tın 
ku pırsa hinbı1na zmane Kurdi 
jı bo zaroken Kurd pırseke wu
san pıçılk nine u mırov, nıkare 
pışt guhe xwe ra baveje. Bo 
ve zor peviste em hem u gu h
darike mezın bıdıne ser ve pır
se. 

Riya şoreşe, reke dur-dırej, 
çal u korte, bo ve yeke gihiş
tın u hinbuna zaroken me jı nı
ha va ıi esp e n ek e lı ser him ı1 
baweriyen rast da nemeşe, Sf"'· 
ketına me dıki:ll'e hın ji d 
bajo. Bıçı1ken iro, baş te za
nin mezıne sıbe ne. Jı bo ew 
nekevın dest u hembeza ideo
lojiya burjuvaziye, peviste em 
zarokan jı hemu xeleti, şaşi lı 
kemasiyan bıparezın. Mezın
bfına karen politik carna van 
pırsan dı bın si ya xwe da dıhe
lın ı1 ev pırsana dıkarın jı ber 
çaven me bırevın. Le ev yeka 
nebaşe. Peviste em jı hernil al-· 
yan va karen xwe bınherın lı 
wan pe ş ta bıvın. Di sa hewce 
em hemı1 benden diyalektik dı 
nav xebate da jı hev nedın qe
tandın lı peviste em wan bı hev
ra gıredın. 

Dı roja ı 'e Hezırene - Roja 
Zaroken Navnetewi da bı rasti 
rewşa zaroken Kurd nebaşe ı1 
bina ınırova venake. Le em 
bawer dıkın ku dı Ku rdıstaneke 
azad lı demokratik da hemı1 za
roken Kurdıstane we şa lı bex
tewar bıjin . 



Denge KOMKAR 

13 Mayıs 1974'te idam edilen 

LEYLA KASIM' 1n 
yaşat1lacakt1r an1s1 

Leyla Kasım Bağdat üniversitesi 'nde 
okuyan gencecik bir öğrenciydi. Ama 
O, aynı zamanda Kürdistan 'ın özgürlüğü 
uğrunda mücadele veren kararlı bir savaş
çıydı da. Düşman bu durumda olan bin
lerce Kürdistan 'lı yurtseverden olduğu gi
bi Leyla'dan da çekiniyordu. Nitekim 
çok geçmeden Baas yöneticileri kendisini 
tutuklattılar. 

Düşman önceleri O'nu mücadeleden 
caydırmak ve boyun eğdirmek için çeşitli 
yollara başvurdu, hile ve şantaj yaptı. A
ma sömürgecilerin hiç bir şeytani planı 
Leyla 'yı inançlarına saygısızlık etme yolu
na itemedi. O, halkının özgürlük mücade
lesine ihanet etmedi. Çok genç yaşta ol-

'\sına rağmen, onurlu bir şekilde ölme
boyun eğmeye tercih etti. 
Kanlı Baas yönetimi Leyla'yı idam et

mekle yeni bir cinayet daha işledi ve hal
kımızın yiğit evlatlarından birinin daha 
hayatına son verdi. Ama Leyla ölmedi, 

yaşıyor. Leyla KASIM şimdi Kürdistan'ın 
bütün parçalarında bilinip tanınıyor ve a
nısı köleci haskılara karşı savaşılarak ya
şatılıyor. Elbette ülkemiz binlerin, onbin
lerin fedakarca çalışmaları ve gerektiğin
de hayatlarını bu şekilde feda etmeye ha
zır olmalarıyla kurtulabilir. 

Daha Leyla'nın asıldığı gün, Kürdis
tan 'ın Sesi Radyosu 'nda yayınlanan bir 
okuyucu mektubunda O'na şöyle sesleni
Iiyordu: 

"Leyla bugün bizim, bütün Kürtlerin 
dilindedir. Gözümüzün önünde ve gönlü
müzdesin. Kahraman Filistiniiierden biri
sin bizim için. Kardeşim Leyla, onlar 
topları ve tankları ile Kürdistan 'ı yıka
caklarını zannediyorlar. Fakat onlar bu 
hayalleri ile yalnız aldanıyorlar. Sana 
Kürdistan topraklarından bir demet gül 
ve nergiz yollayacağız. Elierin soğuk bir 
demir kıskacı içindedir. Bana mühlet ver. 
Kürdistan ve senin kurtuluşun yakındır." 

o A 

ZORDESTH<E NU 

Ll BAJARE DiYARBEKIRE 
gele me hertım ti-bırçi be ii hewcedari 

Lı gırtigeha Diyarbekıre dı roja 21 wan be. . . , , 
Adare cuntaya faşist bı çek-silahensıvık u ~ul!-~~:(a faşıst ıı bo parastma ~emo
gıran va gelek welatparezen Kurdıstane kra~ıye ~ro g_elek bılınd de~g dıke u ~ı vi 
dan her gullan. Jı van gırtiyen politik pır ~arı d~ r!~a e ş na de tu kesı. L_ı ser de
kes hatın kuştın u bırindar biin. mokrasıye ev cuntaya zordest JI herkesi 

Angori niiçeyen dawin, welatparezen zedetır hur _dırese. ~ı.rasti cunta vır-dere
Kurd dı! kınne ku dı gırtigeha Diyarbekı- ":an d~ke u sosretıyen xwe. dıxwaze bı 
re da cejna Newroze dı nav xwe da piroz vı ~ehn kır~s bıke. Ew k~me Xelo dıde 
bıkın. Le dema ku zabıt u Ieşkeren cun- sere ~elo, ye _C~lo dıde se!e Xelo. 
1ye ve yeke dıbinın, nışkeva vi cihe ku ~e. cuqta ed! nıkar~ z~detır lı ser text 

..Jırti le dıminın, dıdıne ber gullan. Paşe bımıne, ew Imge _xwe,_edı bı xwe ra dıkşi
cuota gelek kes dest bı dest can dıdın bı ne. Evren paşaye faşıst jı bo şerma xwe 
gotına gotiya hejmara kesen ku hatıne veşere, nıkare derkeve derva lı peşiya ale
kuştın hın ji zedene, le kuştma 7 kesan n;ıe, ew ne şinaye _u ?e )i şayay~. Cu?ta fa
raste. Cunta paşe cesede van kesan dıbe şıst çı bıke-neke e dı rumeta we erde keti
teslime de -have w an dık e ye. Hemii h ezen demokrat peşverii ii he-

Bı rasti lı Kurdıstane .cunta sere gele mu_ mıroven ~ılpak _hewce vır-derew ii lls
me biiye belake gıran. Zordestiyen cun- tıken g_eneralen faşıst raxıne her çavan u 
ta~e tu sino~eki nas nake ii hertım hın ji cuntaye_ sosret _bıkın: . • 
tuıtır dıbın. Iro bı bezaran kes lı bajare Dı zından u gırtıgeha Dıyarbekıre da 
Diyarbekıre dı bın heft k ılitan da dımi- leşker nahe lın tu kes jı şu na xwe bılize. 
nın. Cunta wusan ji lı van gırtiyan dıxe ku Ew nahe lın nasen gırtiyan seriki bıdın 
wan tine hale kuştıne. Zordestiyen cu n- wan. Leşker kem xw_arıne. dıde~e gırti
taya faşist edi sere lode gırtiye u gıhiştiye yan! ~elek ~a:an ew tı-bır~ı dımının. Ev 
bılındehike mezın. Zordestiyen cu ntaya gırtıY:en P<;>lıtık nık~rın r?ıneme:kovaran 
faşist ne yeke, ne du du ye. Bı rasti bırina bıx~~nın u lı te~evızyone bınhenn: T~ 
dıle gele me pır kiire. Ve cuntaye lı gun- dıb~nı yekten gırtıyan hıldıdın dıbın_ u ezı
den Kurdıstane kevır lı ser kevıra nehişti- yeten mezın lı _w~n. dıkın. Cendeke wan 
ye. Leşker lı ser malen Kurdan da dıgrın, d!dın her elekt!ıke u bı dıı:an va lı bın Im
malan sero-bıno dıkın, camatışten gundi- gen ~an_dıxın u wan ker:geş dıkın. 
yan bı deste zore jı wan dıstinın u paşe Dısa_ JI bo pro.testo u_ sosret~ınna ve 
gelek kesan jı bo le danan dıgrın, dıbm. Bı Z?rdestıya. ~n ta ye lı ~ırtıg~ha Dıyarbekı
rasti kıliten reş lı dere gundiyan ketıne. re, ~or pevıste hemu kese_n wı:_Ia~parez 
Disa ev bazırganen faşist gele me dışeli- denge x'!e bı~ınd bıkın; _Dı~ heze_n _de
nın, riit-tazi dıkın. Wan çav herdane keri mo~rat-peşveru lı heı;ıberı ~ıımın pe~ıste 
nane gele me ji. Cunta jı gura bırçitire, ref~n xwe b!dın hev_u bışıdının. Tene ye
jı mara tazitıre. Generalen faşist dıxwazın kıtıya me we zora dıımın bıbe. 

LEYLE 

Leyle, Iela me ... 
Medıle xweda doza weletra 

tu nişan kll'i, 
Me nave piroz 
Dani keleka gotıne Kurdıstan, 

azayi, rasti, 
Le gava lı çiya me neçir dıkır 
Dılsar nişana çeve xwe dıgırt, 
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Gava me xwexwe bona nevsa xwe tele· çe 
Biika me bırın, dıkır, 
Hevya me kuştın. 

Leyle, Iela me ... 
qey bı moriya xewe em razandıbtin, 
Bı zer-dolara em kor kırıbiin, 
Ü gotıne xweşık mina guhara 

kırıbiin gu he me. 
Xapandın xelye, 

rastiya herro jı me vedışart. 
Derewya berçavk 

renge reş ii şin 
lı her çave me kesk ii sor dıkır. 
Leyle, lela me ... 
Kani bı ave xwe xenıqine 
ii naxulxulın, tene dınalın, 
Çıvika denge xwe daqurtandiye, 
ça bin çıkyayİ 

tene deve xwe dıgrın-vedıkın, 
Sev ii hurmeye ku bışkoşk dabiin 
Kulilk ne ditın, bışkoşk dıwarın. 
Leyle, Iela me ... 
Xwina me buye av, buye avşor, he sir, 
Le dewsa çave mera bıde der, 

dıkışe hundur, 
Weki nemami 

hundu re m eva me bıxenıqine. 
Leyle, lela me ... 
.Bfıka pış perda, mm tu ne diti, 
Le çımki bıne bıjange ınında 

nava ve şeve 
tek-tene tuyi, 

N ava tirence rojeye peşın . 
Ewe berbange pış çiya derdıkevın 

tek-tene tuyi 
Kawi-kubari, rasti-merani 

· bı deme teye, 
Tu mina dilek, 
Wek parastma merwe xwedenas 

tım pe şya mıni. 
Carna dıxazi goranya ooji 

xwera bıstrei, 
Le kela gıri mina qurquşfım 

gewrya te dıgre, 
dıxıtımine, 

Ü dewsa awaz, ku b ra goranye 
dewsa strane 

Tek nalineke küre fetısandi 
Jı nav dırane te dıfılıte ... 
Kurdıstan! 

• Bfıyi reş lı sere me, 
U em şerm dıkın 

lı çave teye melfıl bınherın, 
Mina wan Iawa 
Ewe daike ber çave wana 

behurmet dıkın, 
Ew ji deste xwe ber xwe hıltinın 
Ew ji deste xwe ber xwe hıltinın' 
Wekipe wana 

çave xwe bıgrın. 

TOSINE REŞiT 
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• 
DUISBURG' TA 

Türkiye ve Kürdistan'lı de
mokratik örgütler 8 Mayıs günü 
Duisburg kentinde bir araya 
gelerek faşist cuntayı protesto 
ettiler.19 demokratik örgütün 
birlikte hareket etmesi ve alan
da toplanan 25 bin kişinin 
haykırması hiç kuşkusuz fa
şizme karşı verilen mücadelede 
ileriye doğru atılmış güçlü bir 
adımdır. 

Duisburg eyleminin gerek 
yurtdışında ve gerekse genel 
olarak Türkiye ve Kürdistan'da 
faşizme karşı yürütülen savaşta 
öğreticiliği ve yol göstericiliği 
vardır. Bu bakımdan tüm de
mokratik örgütlerin, bu eylemi 
sağlıklı değerlendirmeleri ve 
onu daha da ileriye götürmek 
için çaba harcamaları görevi 
herzamankinden daha fazla 
kendisini dayatıyor. 

Bilindiği gibi 12 Eylül önce
sinde Türkiye'de demokrasi 
güçleri her gün yaklaşan faşizm 
tehlikesine rağmen, olumsuz
lukları aşamamış ve birliği 
sağlayamamışlardı. Bu duru
mun hem faşizmin iktidarı ele 
geçirmesini ve hem de yöne
time geldikten sonra terör 
estirmesini kolaylaştıncı bir 
etkisi olacağı açıktır. Cunta 
bir buçuk yıldan fazla sü
redir işbaşında olmasına ve 
halklarımız üzerinde vahşice bir 
terör estirmesine rağmen de
mokrasi güçlerinin saflarındaki 
dağınıklık hala sürüyor. Türki
ye ve Kürdistan'da mevcut olan 
bu dağınıklık doğal olarak 
yurtdışında bulunan demokrasi 
güçlerinin saflarının bölünme
sine ve olumsuzlukların sürme
sine de neden oluyor. 

Oysa bunun aşılması zorun
ludur. Elbette çeşitli demok
ratik güçler arasında görüş 

farklılıklan vardır ve bunlar 
devam edecektir de. Ama on
ların asgari bir program etra
fında birleşmeleri ve kavgayı 
birlikte sürdürmeleri de kaçı
nılmazdır. Çünkü her şeyden 
önce tüm demokrasi güçlerinin 
düşmanı ortaktır ve bu faşizm
dir. Ortak düşmana karşı ortak 
mücadele etmemek için hangi 
haklı nedenler gösterilebilir? 

Bunun gereğini daha iyi 
kavrayabilmek için ise geriye 
dönüp faşist cuntanın işbaşma 
geldiğinden buyana yaptıkları
na bakmak yeterlidir. Cunta, 
Türkiye'de tüm demokratik 
hak ve özgürlükleri ortadan 
kaldırdı. O, emperyalizm ve 
tekelci Türk burjuvazisinin; 

yani bir avuç sömürü ve soygun 
çetesinin çıkarları uğruna mil
yonlarca insana kan kusturdu, 
kusturuyor. Beş kişilik general
ler çetesinin bugün astığı astık, 
kestiği kestiktir. İşçi sınıfı
nın en temel hakları gaspedil
miştir. Küçük esnaf ve sanatkar 
iflas halindedir. Köylüler aç ve 
perişandır. ülke suskunlar di
yarı haline getirilmiş, parababa
ları ve onların papağanları 
dışında milyonlarca insanın 
düşüncelerini herhangi bir şe

kilde açığa vurma hakları da 
ellerinden alınmış bulunuyor. 
Açlık ve yoksulluk içerisinde 
bulunan milyonların aç olduk
larını söyleme olanaklan bile 
yok. 

Faşist çete, yiizlerce insanı 
kurşunladı. Yüzbinden fazla 
kişi zındanlarda işkence çark
larından geçirildi. Faşizmin 
zındanları bugün durmadan kan 
ve ölüm kusuyor. idamlar bir
birini izliyor. 

Kürdistan'da da faşizm kanlı 
pençeleriyle halkımıza saldırı
yar. Faşist generaller cuntası 

Kürt halkının o derece amansız 
düşmanıdır ki, köylerde bile 
kendi dilini konuşmasını yasak
lamaya kalkışıyor. lrkçı ku
durganlık insanlarımızın haya
tını zehir etmiş. Kürdistan 
köyleri basılıyor ve insanlara 
gangster yöntemleriyle işkence 
ediliyor. Hem de yaş ve cinsi
yet farkı gözetilmeden yapılı
yor bütün bunlar. Bugün Kürt 
halkı eşine ender rastlanır ırkçı 
ve faşist bir terörle karşı 
karşıyadır. 

Bunlar herkesin bildiği ger
çeklerdir. O halde bizler faşiz
me karşı savaş vermek gibi 
tarihsel bir sorumluluğun gere
ğini yerine getirirken, geçmiş
ten ders çıkarmalı, halklanmı
zın karşı karşıya bulunduğu 
insanlıkdışı, iğrenç terörü göz
ardı etmemeliyiz. Ve açıktır ki 
bütün bunlar, demokrasi güçle
rinin güçlerini birleştirmelerini, 
omuz omuza vererek kavga 
vermelerini zorunlu kılan ne
denlerdir. 

Eylemin 
Gerçekleştirilmesi Pek 
Çok Güçlüğün Aşılması 
Sayesinde Sağlandı 

Demokrasi güçlerinin bir 
araya gelerek ortak bir eylemi 
gerçekleştirme doğrultusunda 
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• 
FASlST CUNTAYA • 
adım atmaları, TKEP iiyesi üç 
kişinin idam edilmesinden son
ra mümkün olabildi. Ancak 
görüşmeler oldukça uzun sürdü 
ve sonuca pekçok pürüz aşıla
rak varılabildi. 

Demokratik örgütlerden ba
zılarının çeşitli nedenlere da
yanan güçlükleri ve tereddütieii 
vardı. Herşeyden önce bazı 
örgütler için böylesine geniş bir 
eylem birliğinin sağlanması, 

belli şartlanmalar, grupçu eği
limler nedeniyle oldukça zor
du. üstelik bazı gruplar arasın
da belli bir güvensizlik de 
mevcuttu. Ama tüm bu engeller 
ortak düşman olan faşizme 
karşı ortak mücadele etme 
anlayışı içerisinde hareket edi
lerek aşıldı ve eylem başarıyla 
gerçekleştirildi. 

Maocu Gruplarm Dı~ta 
Kalınaları Onların 

Politikalarının Bir Kez 
Daha Mahkum Edilmesidir 

Görüşmelere başlarken çe
şitli maocu gruplar da toplantı
lara katıldılar. Ama zaman geç
tikçe onların izledikleri yanlış 
politika, faşizm ve emperya
lizm tahlilierindeki hatalı tu
tum; onların bir kez daha de
mokrasi güçlerinin saflarının dı
şına itilmelerine neden oldu. 
Çünkü bu grupların emperya
lizm ve faşizm tahlillerinde he
def olarak gösterilen sosyalist 
ülkelerle, devrimci ve demok
ratik güçlerdi. Bu ise, maocu 
grupları tam anlamıyla bir çık
ınazla karşı karşıya bıraktı. 
Bir taraftan emperyalizme ve 
faşizme karşı olup da mücade
le veren güçler eylem yapmak 
üzere bir araya gelmişlerdi. 
Maocular böylesine güçlü bir 
eyleme uzaktan seyirci kalmak 
istemiyorlardı. Ancak onlar, 
yanlış ve sakat görüşlerini mi
ting alanına taşımaktan da vaz
geçmek istemiyorlardı. Bu yüz
den de eylem sırasında ajitas
yon ve propagandanın serbest 
bırakılmasında ısrar ettiler. 
Kuşkusuz mevcut koşullarda 
bu,eylemi başarısızlığa uğrata
bilecek bir istemdi. Ajitasyon 
ve propagandanın serbestliği 
kabul edildiği taktirde, disiplin 
yerine anarşi ve kargaşa hakim 
olac'ak, karşılıklı sataşmalar or
taya çıkacak ve büyük bir ihti
malle eylem başarısızlığa uğra
tılmış olacaktı. Esasında maocu 

grupların kendileri de bunun 
farkındaydılar. Onlar baştan 
itibaren, ortak ilkelere uyarak 
eylem içerisinde yer alamıya
caklarının bilincindeydiler. 
Çünkü demokratik örgütlerin 
çoğunluğunun uyulmasını is
tediği ilkeler onların yanlışlığı 
apaçık ortada olan temel gö
rüşlerine ters düşüyordu. Bu 
nedenle de onlar eyleme katı
lıp onu güçlendirmekten çok, 
yanlarına daha başka grupları 
da olarak, ayrı bir eylemi ger
çekleştirmek üzere toplantılara 
katılmışlardı. Fakat sonuç is
tedikleri gibi olmadı ve tecrit 
edildiler. Ama onlar toplantıyı 
bırakıp gitmekle yetinmedil 
başka grupları da yanlar. 
çekmek için yoğun bir propa
gandaya giriştiler. Ayrıca bir 
de Köln şehrinde karşı-yürüyüş 
düzenlemek suretiyle anti-fa
şist eylemi zayıf düşürme yo
lunu seçtiler. Kendi tabanla
rındaki insanların tepki göste
receklerini bildikleri için de 
gerçek dışı haberler yaydılar, 
eylemi bazı grupların tekelin
deymiş gibi göstermeye kal
kıştılar. Ve hatta işi, eylemin 
anti-faşist değerde olm.adığını 
söylemeye kadar vardırdılar. 
Bu amaçla da herkesin bildi
ği gerçekleri inkar etmeye kal
kıştılar. Ortak metinlerde fa
şizm belirlemesinin bulunma
dığını iddia ettiler. 

Maocular kendi tabanlarını 
oyalıyabilmek için bunları söy
lüyorlardı ama demokratik 
gütler yayınladıkları metinler ... _ 
cuntayı açık biçimde faşist ola
rak nitelendiriyorlardı. Ve hat
ta böyle olduğu içindir ki cun
taya faşist demiyen FİDEF, 
Denge' KOMAL ve Kurtuluş ey
lemde yer alan taraflar olmala
rına rağmen bildiriyi irnzalama
dılar. Gene çıkarılan afişte kul
lanılan ana sloganlardan biri 
"Faşist Cunta Yıkılacak, Halk
larımız Kazanacak" biçimin
deydi. 

Eylem sırasında ise gerek 
konuşmalarda ve gerekse atılan 
sloganlarda cunta hep faşist 
olarak nitelendirildi. Alanlar 
anti-faşist sloganlada çınladı, 
durdu. Hiç kuşkusuz maocu
lara kanmış insanlar da yayın
lanan ortak metinleri değer
lendirir, atılan sloganları, yapı
lan konuşmaları öğrenir ve 
kendi siyasetlerinin gerçekleri 
nasıl çarptırdıklarını bir kez 
daha görmüş olurlar. 
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KARSI • 
Eylem Büyük Bir 
Sorumluluk Anlayışı 
içerisinde Geçti 

8 Mayıs günü erken saatler
den itibaren miting alanına ge
lenler büyük bir disiplin içeri
sinde hareket ettiler. Tüm grup
lar ve tek tek insanlar, ortaklaşa 
eylemden duyduklan sevinci a
ç ık bir şekilde belirtiyorlardı. 
Anti-faşist güçler bu sayede 
yan yana gelmenin yararını bir 
kez daha görmüş oldular. 

Eylem genel olarak önceden 
planlandığı biçimde sürdü. Mi
ting sırasındaki tek belirgin 
olumsuzluk BİRKOM'dan kay-

ıklandı. Daha önce alınan ka-

rar gereği, alanda propaganda 
görevliler tarafından tek mer
kezden yapılırken, BİRKOM 
kendisine ait arabadan disipline 
aykırı tarzda propaganda yap
maya başladı. Ancak defalarca 
uyanldıktan sonra bu tavrını 
terketmek zorunda kaldı. 

YürüyUş sonunda alana ge
lindiğinde konuşmalar yapıldı 
ve konuşanlar, faşizmin Türki
ye halkları üzerinde estirdiği 
terörü, baskıyı kınadılar. 

İlk konuşmayı SPD millet
vekili Klaus Thusing yaptı. 
Kürt ve Türk örgütlerinin Hitler 
faşizminin yenilgiye uğraması
nın 37. yıldönümüne rastlıyan 
8 Mayıs'ta bir araya gelmeleri
nin büyük anlam taşıdığını 
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ON BiNLER YÜRÜDÜ 
belirterek, eylem birliğinin 
gerçekleş tirilm iş olmasını se
lamladı. F.Almanya'nın faşist 
cuntaya yaptığı yardımları ve 
tehlikeli boyutlara varan ya
bancı düşmanlığını sert bir dille 
kınayarak, bu yardımların der
hal kesilmesini istedi. 

İkinci konuşmacı El Salva
dar Devrimci Demokratik Cep
he - Farabundo Marti Ulusal 
Kurtuluş cephesi F.Almanya 
temsilcisi Angelika'ydı. 

"Salvador halkı adına sizlere 
devrimci selamlar getirdim" di
ye sözlerine başlayan Angelika 
daha sonra özetle şöyle konuş
tu: 

" .. ABD emperyalizmi halkı-

mızın zincirlerden lwrlulmasını 
istemiyor ve O 'nu silahlı savaşa 
zorluyor. Amerikan emperya
lizm inin Salvador halkına yö
nelik baskıcı politikası, burju
vazi ve ordu arasında destek 
görüyor. Her iki güç de halkı- · 
mızın sömürülmesinden çıkar 
sağlıyor/ar. Onun iç in onlar 
gerçekleri dile getiren halk 
güçlerine, devrimci mücadele 
verenlere ve özgürlük savaşçı/a
rına büyük destek sağlıyan 
halka karşı katliam/ara giri
şiyorlar. Bu yüzden Türkiye 
ve Kürdistan 'daki durumla bi
zim dummumuz arasında ben
zerlikler vardır. Türk ve Kürt 
halkı faşist askeri diktatörlük 
tarafından, baskı altında tu
tulmaktadır. Amerikan emper
yalizmi onlara (Faşist diktatör
lüklere-D.KOMKAR'ın notu) 
silah ve para yardımı yapıyor. 

El Salvador 'da ve Türkiye 'de 
ilerici /ıa/11 güç leri ABD 'den 
gelen silahlarla öldürü/iiyorlar. 
El Sa lvador 'da ve Türkiye 'de 
emperyalizm lara{mdan destek 
gören faşist askeri d ikt alörliik
ler aynı politikanın ürünle
ridir.. Siz Türkler ve Kürtler. 
biz El Salvadorlular ue dünya
nın liim ilerici güçleri birlikte 
emperyalizme lıarşı mücadele 
veriyoruz. Biz birlikte zafere 
gideceğiz ve birlikte daha güç
lüyüz .. " 

Kitle tarafından çoşkuyla 
karşılanan bu konuşmanın ar
dından Cephe-Birlik Yolu 'ndan 
bir kişi söz aldı. Türkiye 
halkları üzerindeki baskı ve 
terörün dile getirildiği konuş
mada, ortak diişmana karşı 

birlikte mücadele etmek için 
çabaların sürdürüleceği belirtil
di. 

Daha sonra Kürdistan'dan 
kısa bir süre önce gelen avukat
lardan Şerafettİn Kaya söz 
aldı. Faşist cuntanın uyguladığı 
haskılann estirdiği terörün ve 
işlediği cinayetierin şahidi ola
rak konuşan Avukat, Kürt 
halkı üzerindeki zulmü, işken
cehanelerin durumunu şöyle 
dile getirdi: 

"Köy meydanlarında top· 
/anan kadın, erkek, genç, ihti
yar tüm köylüler, çırılçıpkık 
soyundurulur, çıplak kadınla
rın sırtına çıplak erliekler bin
dirilere/ı gezdirilir, dikenli tar
lalara sakulara/ı yat kalk eğiti
mi yaptırılır. 

"Sorgulama, köy okulunda 
ve camide yapılır. Bu sorgu-

lama, köylülerin erkek-kadın, 
genç, ihtiyar ve çocuk deme
den te/ı tek alınırak bayı/mcaya 
veya yüz-göz kana bulanmcaya 
lwdar dayaklannıasmdan baş ka 
bir şey değildir. Bu dayak/ama
lar, Türkçe bilmeyen bu köylü
/ere "ben Türküm, ne mutlu 
Türkü m diye ne" sözcüklerinin 
söyletilmesi ile noktalanır. 

"Ş u anda Diyarbakır askeri 
cezaevinde üçbine yakın yiğit 
insan aç, susuz, bit/e koyun 
koyuna, pislik ve sefa/et içinde 
dayak ve işkence altında askeri 
diktatörlüğün faşist uygulama
larına karşı yaşama direnişi 
vermekle. Ama hergün biraz 
daha eriyerek ve biraz daha 
çökerek. Şu anda en az bir yıl 
cezaevinde tutularak serbesi 
bırakılan yedi bine yakın in
sanda, kısmen evinde ve hasta
helerde yatağa bağımlı olarak 
yaşamını sürüdürürken, bir 
kısmı da hastane hastane, dok
tor doktor dolaşarak sağlığına 
kavuşma kavgasında .. " 

Duisburg eylemi, demokrasi 
güç lerinin birlikte hareket et
meleri halinde ne derece büyük 
eylemlerin gerçekleştirilebile
ceğinin açık bir kanıtıdır. Hiç 
kuşkusuz bu eylemle, anti-fa
şist mücadeleye güÇ katıldı. 
Bundan sonra eylem birliği 
yolunda atılan bu adım daha da 
ileriye götürülmeli, daha güçlü 
eylemleri gerçekleştirmek üze
re çaba harcanmalıdır. Bu, 
tüm anti-faşist güçler için erte
lenmez bir görevdir. Faşist 
cunta, baskı ve terörü dur
madan artırıyor, kan döküyor, 
idam ve işkenceleri sürdürüyor. 
Biz faşizm canavarını defetmek 
ve bir daha geri gelmernek 
üzere onu tarihin çöplüğüne 
atmak zorundayız. Bunu ba
şarmamızın temel koşulu ise 
güçlerimizi birleştirmekten 
geçer. Bu doğrultuda çaba 
harcarken önümüze çıkan tüm 
engelleri yıkıp geçmeliyiz. Her 
türlü sekter ve dar grupçu 
anlayışın terkedilmesi, net ve 
güven verici bir politika izlen
mesi engellerin yıkılmasını ko
laylaştıracaktır. Esasında geniş 
bir güç ve eylem birliğinin 
sağlanması, somut koşulların 
dayattığı ve kitlelerin de iste
diği bir adımdır. Faşizm ülkeyi 
bir kan gölü haline getirmişken, 
tarihsel görevlerin yerine geti
rilmesini engelliyecek tavırlar, 
herşeyden önce kitleler tara
fından mahkum edilecektir. 
işkencehanelerde günün her da
kikasında ölümle yüz yüze yaşı
yan onbinler, idam edilmek 

Devamı sayfa II de 
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Cejna Newroze Caveki 
• 

Hat Pirozk1r1n 
REWAN 

İsa! lı paytexte Ermenistana Sovyete 
EREVAN'e dı hewşa "Mala Ciwanan"da, 
jı bo pirozkırına Newroze cıvineke fıre 
hate pekanin. Gelek xwendekar, pale, 
karker, gundi u kesen mevan hatıbune ve 
şeve. Paşe He sene U so mikrofon da des
te xwe u lı ser Newroze deng kır. Wi got 
ku: "Ev nezkaya 2594 sale ku, Kurd jı 
zılma Dehak azad bune. Her sal dı ve ro
je da, lı herçar perçen Kurdıstane, Kurd 
cıl-lıbasen nu xwe dıkın, bı dıleki şa go
vende dıgerinm, strana dıbejm u lı sere çi
ya agır dadıdın. Lı Kurdıstana Tırkiye, 
İran, Iraq u Suriye nezkaya 20 milyon 
Kurd dıjin, hemu mafen wan qedexeye. 
Faşist-kolonyalisten Tırk, Ereb u Farıs 
wusan ji cejna Newroza me dane qedexe
kırm. Le Kurd ranezane, ew iro ji şer dı
kın, bona Kurdıstaneke aza u dılşa. Zu 
yan dereng gele Kurd we hemu qeyd u 
bende nirtiye bışkene." 

Paşe dor hate seroke beşa Kurdzani
ye lı Ermenistane-doktore ulme diroke 
Şekroye Mıho. Wi dur-dırej lı ser navero
ka ve cejne qıse kır. Lezeki şunda hel
bestvane Kurd Ferike Usıv helbestek u 
Emina Elo bı axaftın u xwendına hel
bestan va dı ve şeve da ci gırtın. Cemila 
Celil ji ser stran u 'listıke Kurdan deng 
kır. Ev şeva şahiye bı listıken Kurdan 

va xılas bu. - *-
Dı Radyo ya Erevane da lı ser New

roza isalin bendeke dırej jı aliye Tımure 
Xelil da hat amadekırın. Dı ve programe 
da serhatiya Newroze bı fıreti ci gırt. Jı 

.aliye dm gelek klam-stranen dengbejen 
Kurdıstana Tırkiye, İrane, Iraq e u Suri
ye dı nav ve programe da hatın xwendın. 
Program bı jehatike mezın va hatiye 
amadekırın. Van klam-stranen lı ser New
roze program baş xemıland u lı ser cejna 
Newroze ve programe tıştıne rındık u 
xweşık gihande guhdaren Radyoya Ere
vane. Wusanji marşaKurdan "EyRaqib" 
hat xwendın. Çirok u serhatiya Newroze 
bı tehreki dırej programe da baş hat nıs
tırandın. Ev cejna h Kurdıstane çawa te 
pirozkırın? Timure Xelil dı ve programe 
da bersiva ve pırse ji peşkeşi guhdaran 
kır. Lı Yekıtiya Sovyetan h ser pirozkırı
na cejna Newroze dı programe dıhat go
tın ku: "Kurden h Yekıtiya Sovyetan ve 
cejne bı nave ''Cejna Balıare'' piroz dı
kın. Bo we yeke ku em welaten Sowyet
istane azad u bextewarın. Hemu mafen 
me bı zagona bıngehin va hatıne naskırın. 
Me çawa h jor da kıvşe, ku h bal her cı
maeteke ev cejna naverokeke dm stendi
ye. Le bal Kurden Sovyet bı tehre nete
wi u bı naveroka sosyalist va hatiye xemı
landm. 

Kurden Ezdi ve cejne ra dıbejm Kılu
ça sere sale, ya sersale, yane sala teze, 
roja nuh nuhroj u N ewroz. 

We roje ew kıluçe çe dıkın, morike 
dıkıne nava hevir. Paşe kıluçe keri dıkın 

para Meme şıvan, gavane zeryan. Xudane 
male, malxwe male u nefered male derdı
xın. Mori para ke ket, wusana rısqe male
ye, we sale para wi dıkeve. 

We roje gundan da wusan ji agır dı
dm, Kosegeli dıgere u listıked cure-cure 
amadek ırın.'' 

LENiNGRAD 

Dı roja 27'e Adare lı bajare Lenia
grade jı bo ·Newroze cıvinek hat arna
dekırın. Sala isalin hemu xwendekaren 
Kurd ·dest dan hev u bı hevra cejna New
roze piroz kırın. Dı şeve da 180'e kesan 
zedetır mırov beşdar bun. Xwendekaren 
ku lı herçar perçen Kurdıstane hatıne, jı 
bo pirozkırına Newroze dı nav xwe da ko
ınitek amadekırın. Hemu kar-haren New
roze ve komite hılda ser mılen xwe. 

YEWNANISTAN 

Xwendevanen Kurd Newroza isalin 
bı hevra dı nav xweşiye da derbaz k ırın. 

Dı şeva Newroze da nezkaya 150 ke
san beşdar bu. Dı nav wan da hebun nune
ren gelek sındikat, rexıstın, parti u kome
lan. 

Şeve bı agıreki dadayi va destpekır, 
çar heval ev agırana gırtıbun deste xwe u 
pey hev rezbıbun. Pera ji hemu mevan h 
ser piyan man u strana "Ey Raqib" guh
dar kırın. Dı ve deme da hemu lempen 
salone vemıribun. Lı ser masen mevanan 
gelek çırayen pıçuk ronahi dıdan. 

Şeve bı axaftına komita Newroze va 
destpe kır. Paşe gotıneke d ıre j serok e Be
lediye bajare Selanike deng kır. Wi dı go
tara xwe da da xuyan ku, gele Kurd pe
viste bıgheje azadi u serbestiya xwe. Disa 
jı aliye dm da endame Partiya Komunist 
a Yewnan ji dı ş eve da peyıvi. 

Dı şeve da 17 rexıstın, komelen 
xwendekaran u partiyen peşveni, demo
krat beşdar bun. 

Bı kıncen rengin va koma folklore 3 
listiken Kurdıstane peşkeşi mevanan kı
rm. Çend perçe helbesten Kurdi bı zmane 
Yewnani hatın xwendın. 

Dı dawiya şeve da programa stran u 
muzika Yewnan destpekır. Hemu meva
nan bı xweşi ev programa guhdar k ırın. 

Jı bo Newroza isalin xwendekaren 
Kurd lı Yewnan gelek materiyalen heja 
derxıstın. Plakaten desta jı bo ve cejne, 
belevok u broşuren agahdariye hatın çap
kırın. 

SURiYE 

İsa! lı herçar perçen Kurdıstane pi
rozkırına cejna Newroze dı nav mercen 
dıjwar u çetın da derbaz bu. Hezen kolon
yalist tucar naxwazın gele Kurd cejna 
Newroze piroz bıke. Le disa ji gele me 
guh nade gef-guren dıjmın, heta deste ge
le me te, ve cejna xwe dı nav dılxweşi u 
dılşahiye da piroz dıke, gıyane (ruh) we
yi tekoşine dıpareze u ala azadiye dı van 
rojen Newroze da hın ji jortır dıgre. 

Newroza isalin lı Kurdıstana Suriye 
isa! dı nav xweşi u dılşahiye da derbaz bıi. 
Cejna Newroza isa! h Suriye 3 rojan ajot. 
Dı navçen hele n Qamışlı, Denk, Amud u 
Çiyaye Kurd şahiyen mezın hatın peka
nin. Dı navbera rojen 21-22-23 Adare da 
bı h ezaran kese n Kurd dı bın penc u tıre
jen roje da derketıne merg, çayir, deşt u 
zozanan. 

Evaran 1ı sere çiya agır hate dadan. 
Gelek komen folklor u çandi xebaten 
xwe bı je hatike mezın va peşke şi beşdar 
u mevanan kınn. Jı kesen peşveıı1 u de
moqrat "Komita Newroze" hatıbu pek-_ 

Dumahik Rupela IO an 
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Sovyet Ermenistan• 
Ki.irdolojinin Ocağ1d1r 

Sovyetler Birliği'nde yayınlanmak ta olan Kürtçe "Riya Teze (Yeni Yol)" gaze
tesi muhabiri, Ermenistan Doğubilimleri Enstitüsü Kürdoloji bölümü yöneticisi ile 
bir röportaj yaptı. Tarih alanında uzman olan böüim yöneticisi ŞEKROYE XUDO'
nun "Riya Teze" muhabirinin sorularına vermiş olduğu cevapları kapsayan yazısmı 
aşağıda okuyucularımıza sunuyoruz. ''Riya Teze'' gazetesinin 1 O. 2.1982 sayısmda 
yayınlanan bu yazı tarafımızdan Kürtçeden Türkçeye çevrildi. 

[!]Bilindiği gibi Sovyet Ermenistanı 
Kürdolojinin büyük bir ocağı olarak 
tanınmaktadır. Sizce Ermenistan' da 
kürdolojinin bu kadar gelişmesinin 
nedeni nedir? 

[Il Kürdoloji çalışmaları ne zaman
dan beri resmi bir kişilik kazanmış
tır? 

QJ Kürdolojinin temel çalışmaları 
hususunda bir bölüm yöneticisi ola
rak okuyucularımıza neler açıkla

nak istersiniz. 
li:_]Lütfen gelecekteki çalışmalarını
za ilişkin olarak, bilgi verir misiniz? 

[TI Kürdoloji bölümünde çalışan bi
lim emekçilerinin sayısı ve konum
ları konusunda okuyucularımızı bil
gilendirmek mümkün müdür acaba? 

Ermenistan'ın nasıl Kürdolojinin mer
kezi olduğu şeklindeki sorunuzu cevap
Iandırmak için iki önemli noktaya değin
mekte yarar vardır. önce sosyalist düze
nin kurulmasından sonraErmenistanKürt
lerinin kültür düzeyinin yükseltilmesi ve 
ardından Kürdolojinin gelişmesi için bir· 

· çok fırsat ve olanak yaratıldı. Böylece 
Kürdoloji gelişerek Doğubilimlerinin ö
nemli bir dalı olarak tanındı. İkincisi ise; 
Kürdoloji gelişmesi icin kendi kendine bir 
yol açtı ve ilerlemeye başladı. özellikle 
Ermenistan'da köklü kürdoloji gelenekle
nin yaratılmış olması, diğer yandan Er
meni aydınlannın bu uğurda çabalan kür
dolojinin gelişmesini büyük çapta etkile
miştir. Kısıca da olsa birkaç sözle bu ko-

nuya değinmekte yarar vardır. Benim gö
rüşüme göre hiçbir komşu halkın temsil
cileri, kürt kültürü, tarihi edebiyatı, üzeri
ne Ermeniler kadar fazla yazmamışlardır. 
Eski ve Ortaçağ Ermeni kaynak ve littera
türü Kürtler üzerine oldukça güvenilir, 
doğru bilgiler bize ulaştırmaktadır, bu 
kaynaklann önemi büyüktür. Elbet bunun 
da bir nedeni vardır. Bilhassa Kürt ve Er
meni halklannın tarihsel yazgısı birbirine 
çok benzemektedir. Yalnız komşu veyan
yana yaşıyan iki ayrı halk oldukları için 
değil, özellikle yıllar yılı bu iki halkın iç 
içe yaşamış olmalan bize bu gerçeği gös
termeketedir. Bu nedenle Ermeni aydın
larının Kürtlerin tarihi, yaşayış ve sorun
ları üzerine bu kadar biigi sahibi olmaları 
bir rastlantı değildir. Avrupa'da ve diğer 
ülkelerdeki tarihçilerin bu denli derin bil
gisi yoktur. Söyliyebiliriz ki Ermenistan'
da Kürdolojinin gelişmesi sürekli ve aralık
sız bir şekilde süregelmiştir. 

İkinci sorunuzun cevabı sizin de tah
min ettiğiniz gibi ancak ikili bir şekilde 
ele alınabilir. Birincisi değişik bilimsel 
alanlarda çalışan birçok insanın çalışma
ları, ikincisi ise, bu çalışmaların resmi ku
rumlarca organize bir biçimde sürdürülme
sidir. Şunu söylemekte yarar var; yalnız 
Kürdoloji değil, doğubilimlerinin diğer 

kolları da 1950 yıllarına kadar çeşitli 
elemanlarca yürütülüyordu. Bu öğretim ü
yeleri dil, tarih ve edebiyat enstitülerinde 
bazı Kürdoloji, Türkoloji ve İranoloji ça
lışmaları üzerine belli bir uğraş veriyordu. 
Ama 1958 yılında Ermenistan Bilimler 
Akademisi 'nin yönetimi almış olduğu bir 
karara göre; bu akademi içerisinde daha 
dar kapsamlı çalışmalar yürütecek bir sek
törün (bölüm), ancak bu alandaki çalış
malara yeni bir biçim ve işlerlik kazandı
rabileceği belirtildi. Bu bölümde dört kol 
vardı; Kürdoloji, Türkoloji, İranoloji ve 
Arabistik. Kürdolojinin ilk başkanlığını 
tanınmış kürdolog Prof. Heciye Cındi yü
rüttü. Bu dalda tanınmış etnograf ve Kürt 
şairi Emine Evdal da çalışıyordu. 

Doğubilimleri bölümünün açılması bu 
doğrultudaki çalışmalara yeni bir canlılık 
getirdi. Bilimsel çalışmalan nitel ve nicel 
olarak arttı. Her kol (kürsü) kendi alanın
da derinlemesine özel çalışmalar yapıyor
du. Doğubilimleri bölümünde iyi bir ki
taplık ve informasyon ağının oluştuğu gö
rüldü, yeni kadroların yetişmesi için ola
naklar ta nın dı. Eskiye· oranla yayın ala
nında bir artış görüldü. &ı bölüm her yer
de Doğubilimlerinin bir ocağı olarak ta
nmdı. 1971 yılında bölüm örgüt yapısını 

Denge KOMKAR 

değiştirerek, Doğubilimleri Enstitüsü adı
nı aldı. Şimdi bu enstitüde artık çalışma
lar yürüten 7 bölüm vardır, bunlardan bir 
taneside Kürdolojidir. Sizin de bildiğiniz 
gibi Kürdoloji artık bir kol olarak değil, 
bir bölüm olarak örgütlenmiştir. Bölümün 
çalı şmaları gün geçtikçe gelişmekte ve 
kadroların sayısı artmaktadır. 

Çalışmalarımızda büyük bir uzman
laşma vardır. Çeşitli Kürdoloji sorunları
nın belli bir bütünlük içinde araştırılması 
hususunda komple bir çalışma içerisinde
yiz. Bölümde Kürt tarihi, etnografya, ede
biyat, dil ve Kürt folkloru alanında çeşitli 
araştırmalar sürmektedir. Bu alanlardaki 
youğun çalışmalar ve bölümün başarıları 
çoğu bilim · adamının dikkatini üzerine 
çekmiş ve tanınmıştır. 

Bölümün yayınlarından çoğu başka 

yabancı dillere çevrilmişlerdir. Bölümün 
bazı önemli çalışmalan şunlardır; Heciye 
Cındi 'nın derlediği " Kürt Halk Hikaye le
ri", Maksıme Xemo'nun hazırladığı 
"Kürtçe-Rusça Deyimler Sözlüğü", Celile 
Celil'in "Osmanlı Devletindeki Kürtler 
üzerine", Xalit Çateov'in "Kürtlerin 2. 
Dünya Savaşına Katılmaları", benim ça
lışmam "Irak Kürdistan'ında Ulusal De
mokratik Mücadele'', Karlane Çaçan 'ın 
''Kürt ve Ermeni Halklan Arasındaki Tari
hi Dostluk İlişkileri" ve daha birçok ça
lışmalar. 

Aynı şekilde Kürt halkının ulusal 
kurtuluş sorunları üzerine de çalışmaları
mız vardır. Şimdi, Irak Kürdistanı 'nda 
verilen özgürlük mücadelesi üzerine calış
malar sürmektedir. Yine Osmanlı döne
minde Kürdistanı konu edinen başka bir 
araştırmamız daha vardır. 

Bugün. onumuze koyduğumuz 
büyük bir çalışma vardır, o da, Ermenice 
yazılan eski ve Ortaçağ kaynaklar içeri
sinde Kürdistan üzerine tarihi bir araştır
manın yapılmasıdır. Bu bir-iki yıllık bir 
çalışma değil, aksine uzun dönemli bir a
raştırmayı gerektirmektedir. İlk ve Orta
çağ Kürt tarihinin tam olarak aydınlığa 
kavuşması için de bu bir zorunluluktur. 
Tahmin edebileceğiniz gibi bu çalışmaları 
uzmanlarımız mutlaka gerçekleştirecek

tir, çünkü Kürdologlanmız için Ermenice 
kaynakları araştırmak oldukça kolaydır, 
bu hususta hiç bir zorluğumuz yoktur. 

Şimdi bölümde çok yararlı bir çalış
ma sürmektedir. Bu çalışma Kürtler üze
rinde Arap yazılı kaynaklann araştınlma
sıdır. Şimdi "Kürtler Arasında İslam Dini-

Devamı sayfa II de 
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Denge KOMKAR . . , 
YILMAZ GUN~Y den 

Yılmaz Güney, yıllardır Türk iye 'de yafr 
tığı sanatsal çalışmalarla, ilerici-devrimci 

mücadeleye hizmet eden önde gelen sa
natçılardan birisidir. O, bu yüzden burju
vazinin saldırılarına hedef oldu, cezaya 
çarptırıldı ve hapislerde yattı. Ama Yıl
maz Güney tiim bunlaN bilinçli olarak ğö
ğüsledi ve ;, ılgınlığa kapılıp gerilemed i. 
Tam tersine her olanaktan yararlanarak 
bu yoldaki çalışmalarını sürdürdü. 

Bundan bir süre önce, yurt dışına çık
mayı başaran Güney, aynı doğrultudaki 
uğraşılarını sürdürüyor. Hiç kuşkusuz 
Türkiye 'de faşizmin baskı ve terör estir
diği, kan akıttığı bugünlerde yapılan bu 
çalışmalar önemli bir boşluğu doldura
cak ve halklarımızın emperyalizme, fa
şizme, sömürgeciliğe karşı verdikleri mü· 
cadeleye güç katacaktır. 

Aşağıda Yılmaz Güney 'in KOMKAR 'a 
gönderdiği mektubu yayınlıyoruz. 
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Arkadaşlar, 
"DüŞMAN" filmi şu sıralar gösterime 

giriyor. Bu film, çoğumuzun yakmen ta
nığı olduğu yaşanmış olayları konu eder. 
Gerçeklerden yola çıkıp, halkımızın için
de bulunduğu, solurluğu birçok gerçeğe 
ışık tuttuğu, birçok gerçeği sergilediği 
içindir ki, önce Türk sansürünün engeline 
takıldı, yasaklandı. Daha sonra, Danıştay 
yolları denenerek, uzun bir bekleyişten 
sonra izin alınabildi ve halk önüne çıktı. 
Halkın "DüŞMAN"a gösterdiği büyük 
ilgi, egemenleri ürküttü. Gerek resmi ka
nallarla, gerekse gayrıresmi kanallarla sal
dırılara hedef oldu, birçok yerde, mahalli 
yöneticilerin keyfi yasaklamalanyla kar
şılaştı ... Hele hele, Londra film festivalin
de, en iyi üç filmderi biri seçilmesi, Berlin 
film festivali sırasında, en iyi senaryo ödü
lünün DüŞMAN'a verilmesi ve OCIC tara
fından en iyi film seçilmesi, onların keyfi
ni iyice kaçırdı. Çünkü onlar, "DüŞ
MAN"ın her kazandığı başarının, aslında 
halkımızın başarısı olduğunun bilincin
deyd.iler ve bu tilmin anlattıklarından, 
yaratacağı devrimci etkilerden korkuyor
lardı. 

Bu film in senaryosunu yazarken ve çe
kimi için bir yığın riski göze alırken, san
&rün, gericiliğin baskılarıyla karşılaşaca
ğımı, türlü engellerin karşımıza çıkacağını 
biliyordum. Ancak, inanıyordum ki, en
gelleri aşmanın, yasakları aşmanın bir tek 
yolu vardı: YASAKLARI ÇlGNEMEK, 
ENGELLERLE SAVAŞMAYI GöZE 
ALMAK. Böyle yapmazsak, her zaman 
kan. emici zalimlerin bize çizdikleri köle
lik sınırları içinde kalmaya mahkum olu
ruz. 

İşte bu film, kendi alanında, yani si
nema alanında yasaklara, gericiliğe, has
kılara meydan okumanın, halkımızın mü
cadelesinin aynlmaz bir parçası ve ifadesi 
olarak karşınıza çıkıyor. Göreceksiniz ki, 
yurt dışında bile bazı çevreler, bu filmde 
anlatılanlara tahamül edemeyeceklerdir ... 

Diyorlar ki, Yılmaz Güney, ülkemizi 
kötü gösteriyor. O kadar tarihi eserlerimiz 
varken o kadar büyük otellerimiz, on katlı 
apartmanlarımız, asvalt yollanmız varken, 
gidiyor halkın sefaJetini gösteriyor. Bütün 
çabası Türkiye'yi kötülemek. 

İki şeyi birbirinden ayırmak gerekir. 
Ben Türkiye 'nin aleyhinde değilim. Ben 
açıkça, Türkiye 'deki egemen sınıflara, 
onların dayandıklan emperyalist güçlere 
karşıyım ve her zaman da karşı olacağım. 
Halkın içinde bulunduğu yoksulluğu, zor
lukları göstermek, halka karşı olmak de
ğil, onlarla beraber olmak, onların kana
yan yaralanna parmak basmak ve sergile
mektir. Onlar, yoksulluğun, acının, baskı
nın y;ıratıcılarına kızınıyarlar da, onu gös.
terenlerden biri olarak bana kızıyorlar. 
Birgün, aldatılmış ve kandırılmış bir yığın 
insan, hayatın duvarına kafalarını çarpa
rak gerçeklerin gösterdiği yola dönecek
Ierdir. 

Egemen sınıflar, egemenliklerini sürdü
rebilmek için, ekonomik, askeri, toplum
sal baskı ve tertiplerinin yanısıra, ezilen 
kitlelerin kendi sınıf bilinçlerine varmala
nnı engellemek için, onları kendi gerici 
ideoloji ve düşünme biçimlerinin içinde 
tutsak edebilmek için, şeytanı bile şaşır
tacak yollar bulurlar. Gazeteleri, maga
zinleri, sinemaları, radyolan, TV ve ben-

NEWROZ 
Destpeka Rupela 8 an 

anin. Programeke dewlemend, rengin u 
gıranbıha dı van şahiyan da ci gırtıbu, lis
tıka Cigerxwin ya bı nave "Cotkar u Gun
di" ji peşkeşi mevanan bu. Koma folk
Iore reqase n he le n Bıdlis, Diyarbekır u 
Cızira Botan Iistın. 

Disa dı bela Derike kesen peşverli u 
demoqrat listıka tıyatroye , ya Kemal 
Burkay bı nave "Dawiya Dehaq" derxıs
tın peşiya mevanan (i kesen nehırvan 
bala X wa baş dane ser ve Iistıke. 

Şahiyen Newroze roja 22'an lı Qa
mışlı u roja 23'an da lı Amude ajotın. Ge
lek jın-mer, kal-pir, xort-keç u zaroken 

lO 

mektup var 

zerlerini, köhnemi~ dünyalannı korumak 
ve ölümlerini geciktirmek için kullanırlar. 
Amaçları, sürekli bir biçimde, ekonomik, 
siyasal ve ideolojik anlamda kendilerine 
bağımlı kılmaktır ... Onlar bilirler ki, ezi
len kitlelerin, özellikle de işçi sınıfının 
bağımsız hareketi, kendileri için tehlike
lidir. Bu nedenledir ki, onlar ne denli ezi
lenleri kendilerine bağımlı kılmak için uğ
raşırlarsa, bizler de, on kat fazlasıyla işçi 
sınıfının bağımsız hareketi için uğraşmalı 
ve ezilenleri işçi sınıfının çevresine topla
maya çahşmalıyız ... İşte benim sinemam, 
genel mücadelenin bir parçası olarak bu 
amaca hizmet etmeye çalışmaktadır. 
"DüŞMAN" filmi, bu anlayışın bir ürü
nü olarak, savaşına devam edecektir ... 

Arkadaşlar, 
"DüŞMAN" filmini görün, tartış11 

ona sahip çıkın. 
Gerici çevrelerin tehdit ve baskılarını 

boşa çıkartalım. 
Zafer halkımızın olacaktır. 
Hepinize selam ... bin selam ... 

Yılmaz Güney 

Kurd tevi van şahiyan bun. Bı Kurdi he
mu ev xebatana u kar-haren Newroze bı 
sertirazi derbaz bun u gihıştın menzila 
xwe. 

Çawa te zanin lı Suriye beri 3-4 salan 
Cejna Newroze dızika u veşarti dı dalda 
da dıhate pirozkınn. Ev çend sale bu k
meta Suriye çetnaye u tengasiyen wusan 
mezın lı peşiya pirozkınna cejna Newro
ze pe kaniye. 

Rojeke be ku, gele me ve cejna xwe dı 
nav aşiti, serbesti u gıyane bırayetiye da 
piroz bıke. Ev roj ne dunn. 

Bıji Newroz 
Bıji Azadi 



1 
Denge KOMKAR ı ı 

fasisi • 

. . ' 
zorbal•k BESIKCl yi • • 

y1.ld1rarnaz 
Faşist sömürgeci Türk yöne

timi, tüm emekçi halk kitleleri
ne olduğu kadar ilerici ve ger
çekçi bilim adamlarına da düş
mandır. Yazar İsmail Beşikçi'
nin başına gelenler ise bunun 
bir parçasıdır. 

Bilindiği gibi İsmail Beşikçi, 
gerici çevrelerin geçmişten gü
nümüze kadar sürdürdükleri po
litikanın teşhir edilmesi, ger
çeklerin açığa çıkarılması doğ
rultusunda kararlı ve namuslu
ca savaş vermiş ve vermekte 
olan bilim adamlarından bir 
tanesi. Ama İsmail Beşikçi'nin 
diğer ilerici bilim adamlarına 
göre "günahını, suçunu" arttı
ran sadece O'nun ilerici yönd~
,_, çalışmaları değil. O bunlara 

olarak üstelik bir de Kürt 
sorunu ile ilgileniyor. Yazar 
Beşikçi sömürgeci Türk burju
vazisinin ideolojisi olan Kema
lizmin teşhir edilmesi, bu ideo
lojinin ırkçı-gerici ve kanlı yü
zünün açığa çıkarılması yönün
de ciddi çalışmalar yaptı. Cum
huriyetin ilanından bu yana sö
mürgeci burjuvazinin temsilcisi 

Mustafa Kemal zamanında ve 
daha sonraki yıllarda, Kürdis
tan'da estirilen insanlık dışıırk
çı terörü, Kürt halkına yönelik 
zulüm ve baskı politikasını, 
söylenen yalanları kitlelerin gö
zuonune seren çalışmalar 
yüzünden Türk polisi ve devleti 
bu yürekli bilim adamının peşi
ne düştü. 

Beşikçi önce üniversite'deki 
çalışmalarından uzaklaştırıldı. 
Arkasından ise polis baskısı, da
yak, işkence, yargılama ve tu
tuklamalar birbirini izledi. 

Faşist cunta işbaşma geldiği 
zaman, İ.Beşjkçi yazmış oldu
ğu "Bilim Yöntemi-Türkiye'
deki Uygulama 2 Türk Tarih 
Tezi Güneş-Dil Teorisi ve Kürt 
Sorunu" isimli kitabından ötü
rü çarptırıldığı cezayı çekiyor
du. Beşikçi, üç yıllık cezasını 
tamamlıyarak 12 Nisan 1981 
günü tahliye olmuştu. 

Daha sonra, elkonulan ya
zara ait eşyalar arasında, İsviç
re Yazarlar Sendikası Başkanı
na hitaben yazılmış bir rnektu
ha rastlayan faşist-sömürgeci 

güçler, hemen hakkında yeni 
bir dava açtılar. 

Sömürgecilerin kukla mah
kemesi ise efendilerinden aldı
ğı emirle, yazar Beşikçi 'ye 10 
yıl ağır hapis cezası verdi. Kuk
la mahkemenin ceza verirken 
gösterdiği gerekçenin bir bölü
münde şöyle deniyor: 

"... Suç konusu mektubu 
İsviçre Yazarlar Birliği Sendi
kası Başkanına gönderdiği, in
celendiğinde devletin hariçteki 
itibar ve nüfuzunu kıracak nite
likle devletin dahili vaziyeti 
hakkında yabancı bir memle
kette asılsız, mübalağalı, mak
sadı mahsusaya müstenid hava
dis, haberler mahiyetinde oldu
ğu, milli menfaatlere zarar ve
recek nitelikte bulunduğu, ha
len ay nı fikirleri savunduğu. .. 
mahkemeye aynı yönde tam ve 
kesin vicdani kanaat geldiğin
den... TCK'nun 140. maddesi 
gereğince sonuç olarak ON SE
NE MüDDETLE AGlR HAPiS 
CEZASJY"LA MAHKUMİYE
TİNE ... " 

Görüldüğü kapı kapı dolaşıp 
dilenerek ayakta durmaya çalı
şan ve pasaportları tuvalet ka-

ğıdı değerinde bile olmıyan sö
mürgecilerin devletinin itibarı
nın düşürüldüğü ileri sijrülerek 
yazılan bir mektuptan ötürü ya
zara 10 yıl ceza veriliyor. Ve 
mektupta Kürt halkı üzerinde
ki baskılardan bahsedilmesi ise 
"asılsız" olarak gösterilmek is
teniyor. 

İşte faşist-sömürgeci cunta 
ve onun kukla mahkemelerinin 
adaletine yeni bir örnek daha. 
Bu dava sonucu verilen karar 
insanın aklına bir yıl önce, bir 
Kürt Devrimeisi tarafından ya
zılan ''Faşist Generaller Çete
sine Açık Mektup "taki şu cüm
leleri getiriyor: 

"... Ama sizin adaletinizi bi
liriz efendiler! Bu emekçi in
sanlarımızın, o, iyifiği ve doğ
ruluğu seven halkın; Yunusla
rın, Pir Sultanların, Bedrettin
lerio · adaleti değil. Halk, bu 
adaletin o bilmem nerdeki 
"Adalet" kadar bile adil olma
dığını, olamıyacağını biliyor .. 
Sizin adaletiniz Hülagu'nunkin
den daha iyi değil." (Denge 
KOMKAR, sayı 28) 

FiDEF'iN 6. KONGRESi 
YAPILDl 

SOVYET ERMENİSTANI 
Baştarafı sayfa 9 da 

nin Yayılması üzerine Arap Kaynakları'' 
adlı çalışma bitmek üzeredir. Yine diğer 
bir çalışmamız da Ortaçağ Arap kaynak
larında Kürdistan ve Kürt Halkı başlığı al
tında yayınlanacaktır. Kürt dilinin araştır
ma konusu edilmesi üzerine çalışmaları-

Federal Almanya Türk İşçi 
Dernekleri Federasyonu (Fİ
DEF) 6. Kongresi 24-25 Nisan 
tarihleri arasında Essen şehrin
de yapildı. 

.Divan seçimi, saygı duru
şundan sonra gündem gereğin
ce çalışmalara devam edildi. 
Türkiye'de cuntanın emekçi 
kitleler üzerinde uyguladığı 
baskıların, Federal Almanya'
da yaşıyan yabancı işçilerin çe
şitli sorunlarının, artan yabancı 
düşmanlı~ının ve savaş kışkır-

tıcılıgı gibi uluslararası sorun
ların değerlendirildiği kongreyi 
bazı Türkiyeli, Kürdistanlı ve 
yabancı örgüt temsilcileri izle
diler. 

Daha sonra Kongreye sunu
lan raporlar, delegeler tarafın
dan çeşitli yönlerden değerlen
dirildi. 

Davetli olan KOMKAR, Ge
nel Sekreteri de Kongrede ha
zır bulunarak, bir kutlama me
sajı sundu. 

FİDEF'e yeni dönem çalış
malarında başarılar dileriz. 

Başt~r~fı sayfa _7 _d~ 
üzere faşist mahkemelerde yar
gılanan binler var. Açlık ve 
yoksulluk çeken milyonlarca 
emekçinın durumu ortada. 
Faşist zulüm altında bulunan 
milyonlara karşı yerine getir
memiz gereken görevlerimizin 
bulundu~unu gözardı edeme
yiz. Onlar faşizme karşı dire
nirken, yurtdışında verilecek 
mücadele kendilerine güç kata
cak, moral ve maddi destek 
sağlıyacaktır. Bu görevletimizi 
başarmamız ise birlik halinde 
hareket etmemize bağlıdır. 

Banş ve insanlık düşmanı NATO şef

lerinin zirve toplantısını protesto etmek 

için Bonn'da düzenlenen 10 Haziran 

yürüyüşüne KA TILALIM. 

mız gün geçtikçe genişlemektedir, bilhas
sa Kürt dilinin tarihsel olarak gelişme sü
reci, pölümümüzün üzerine eğildiği di
ğer önemli bir sahadır. 

Sonuç olarak söyliyebiliriz ki, artık 
biz "Yakın-Ortadoğu ülke ve Halkları" 
adlı seri dizinin Kürtlere ilişkin cildini bi
tirmek üzereyiz. Bu cilt içerisinde Kürdo
lojinin bütün dallan üzerine değerli incele
meler mevcuttur. Yalnız bölümürnüz kad
roları değil, aynı şekilde Moskova, Lenin
grad ve Tiflis'te bulunan kürdologlar da 
bu çalışmaya katkıda bulundular. 

Halen Kürdoloji bölümünde ll öğre
tim üyesi çalışmaktadır. Bunların üçü 
doktorasını tamamlamış, 4 tanesi bilimsel 
aday ünvanı adı altında çalışmakta, diğer
leri ise çeşitli temalar üzerine uğraşmak
tadırlar, bunlar da kendi doktora tezlerini 
hazırlamaktadırlar. Bu yıl iki doktora tezi
nin savunulması gerekir. Bizim uzakta ça
lışmada bulunan iki tane bilim emekçimiz 
de vardır. 

İnanıyoruz ki çalışmalarımıza özene
rek katkıda bulunan kürdologlar, Kürdo
lojinin gelişınesr için devlet tarafından 
sağlanan geniş olanaklan önlerinde bula-
caklardır. · 
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1 ıvlayıs yüzyıla yakındır dünyanın 
her yerinde işçi sınıfı tarafından, birlik, 
mücadele ve dayanışma günü olarak kutla
nıyor. O, işçilerin baskıya ve sömürüye 
karşı verdiği mücadelede bir sembol hali
ne gelmiş durumda. 

Fakat aralarında faşist Türk cuntası
nın da bulunduğu az sayıdaki ülkede, işçi 

sınıfının diğer hakları gibi ı Mayıs'ın kut
lanması da yasaklanmış durumda. Emper
yalizmin uşağı faşist güçlerin iktidara 
geldiği her yerde, grev, toplusözleşme ve 
Sendikal hakların yanısıra, süngü zoruyla 
yasaklanan haklardan biri de daima ı Ma-· . 
yıs bayramının kutlanması oluyor. 

Türkiye'de "Ata " sının izinde yürü
yen, işbaşındaki faşist generaller cuntası
nın ı Mayıs'dan korkması ve onu yasak
laması nedensiz değildir kuşkusuz. İşçi 
haklarına ve bu arada ı Mayıs'a düşman
lık Türk burjuvazisinin ·iktidar olduğu sü
rece devam ettirdiği bir gelenek. 

Ama elbette zorba burjuva hükümet
leri ı Mayıs'ı emekçilere unutturamazlar
dı. Nitekim aradan yıllar geçti. İşçiler, 
köylüler ve diğer emekçi kesimler yoğun 
biçimde ezildiler. Ama, sonunda demo
kratik haklarını birer birer koparıp aldılar. 
Yasağa rağmen kullandıkları haklarından 
biri de ı Mayıs'ı kutlamak oldu. 

ı976 yılında İstanbul'da yüzbinlerce 
emekçi kendi Bayramını coşkuyla kutla
dı . ı977'de ise O'nu kutlamak için mey
danları darduranlar daha da çoktu. Bur
juvazi bu gelişmeler karşısında şaşkına 
dönmüştü. Bu nedenle de İşçi Bayramını 
yasaklamak, emekçileri geriletmek için 
haince ve alçakça planlar yaptı. CİA, 
MiT-Kontr-gerilla ve hükümet elele ver
mişlerdi. Ne olursa olsun ı Mayıs'ın kut
Iariması engellenmeliydi. Bu yüzdendir ki 
ı977 ı Mayıs'ında İstanbul Taksim alanı
nı dolduran yüzbinlerin üzerine kurşun 
yağdırıldı. Coşkulu işçilerin , öğrencilerin 
rengarenk bayraklada süslediği alan kana 
bulandı. 33 emekçi yaşamını yitirdi ve 
yüzlercesi ise yaralandı. 

Faşist güçler bu saldırılarla emekçile
ri korkutacaklarını sandılar. Ama ertesi 
sene yanıldıklarını gördüler. Yüzbinler 
yeniden alanları dolduracak oasıa ve Le

rörden, katliamlardan yılmadıklarını, yıl
mıyacaklarını gösterdiler. 

Daha sonraki yıllar ise önce sıkıyöne
tim ve ardından da faşist cuntanın yöneti
mi altında geçti. 

• 

Faşist cunta, terör uygular ve. bu ara
da işçi haklarını gaspederken bir sürü ya
lana da başvuruyor. Ama işçiler için el
bette onların söyledikle.ri önemli değil. 
İşçileri ilgilendiren, kendi somut yaşam
ları , karşı karşıya bulunduklan sorunlar
dır. Türkiye'de şu anda resmi rakamlara 
göre işsizierin sayısı 3 milyondur. Kuş
kusuz gerçekte işsizierin oranı bunun kat 
kat üstündedir. Ama bunu bile doğru ka
bul etsek ve ortalama olarak her aileyi 5 
kişiden hesap etsek Türkiye 'de ı5 mil
yon insanın işsizliğin sıkıntısına katlan
dığı açığa çıkar. İş bulabilmek o kadar 
güç hale geldi ki tekelci sermaye çevreleri 
işi olan işçileri "mutlu azınlık" olarak ni 
telendiriyorlar. Bugün asgari ücret brüt 
ıo.OOO lira cıvarında bulunuyor. Bu mik
tar ortalama ev kiralan düzeyinde. Fiyat
lar durmadan artıyor, zamların yapılma
dığı gün yok gibi. Gerçek ücretler sürekli 
olarak düşüyor. ı963 yılında asgari ücret
le çalışan bir işçinin, bir kilo et alabilmesi 
için 6 saat ı 7 dakika çalışması gerekiyor
du. Şimdi ise bunun yapabilmek için 
14 saat ı2 dakika çalışmak zorunda. Di
ğer bir deyişle günde ortalama 8 saat ça
lışan ve asgari ücret alan bir işçinin bir 
kilo et alabilmesi için nerdeyse iki gün ça
lışması gerek. Gene ı963'de asgari ücret
le çalışan işçi bir kilo ekmek için 44 da
kika çalışmak zorundaydı, şimdi bunun 
için· 73 dakika zaman harcaması gereki
yor. 

Türk-İş'e bağlı Petrol-İş sendikasının 
yaptığı hesaplamalara göre Kamu ve özel 
kuruluşlarda çalışan sigortalıların günlük 
gerçek ücreti ı963'te ı 7.9ı lira iken, 
ı98ı yılında bu rakam ı3 lira 90 kuruşa 
düştü. Gerçek ücretler ilk kez ı980 yılın
da ı963'teki düzeyin altına indi. 

Diğer bir araştırmaya göre faktör ge
lirleri içindeki emek gelirleri payı ı977 

. yılında %34 iken, ı978 'de %28'e, ı979 ' 
da %26.9 'a düşmüş bulunuyor. Ankara'da 
otobüs ücretleri 25 liraya çıkarıldı. Demir, 
çimento, akaryakıt, şeker ve daha neka
dar temel tüketim maddesi varsa tümüne 
zam üstüne zam yapılıyor. 

İşte faşist cunta döneminde işçilerin 
durumu bu. Açlık çeken milyonlar var. 
Ancak gazetelerde yer alan bilgilere göre 
şirketler büyük kar elde ediyorlar. Gerçek 
durum böyle ama grev, toplusözleşme im-

zalama hakkı rafa kaldırılmış, hiç bir sen
dikal çalışma yapılamıyor. Kısacası yok
sulluk içerisinde bulunan milyonlarca e
mekçinin tüm demokratik hakları yok e
dilmişken patronların karlarını arttırmala
rı için ne lazımsa yapılıyor. 

Elbette tüm bunları yapan halk düş
manı faşist cuntadan ı Mayıs ' ı yasaklama
sı beklenir. Ba şka şekilde davranması 
mümkün olamaz zaten. 

V.Aimanya'daki Kürdistan'lı emekçi
ler ise bu yıl ki ı Mayıs ' ı Alman ve diğer 
ülkelerin emekçileriyle birlikte kutladılar, 
bildiri dağıtıp afişleme yaptılar. KOM
KAR'ın yanısıra AKSA Frankfurt şubesi 
de çıkardığı bildiriyle ı Mayıs'ın anlamı 
ve önemi üzerinde durdu, ona sahip çıkıl
ma_sı doğrultusunda mücadele verilmesi 
gerektiğini belirtti . Gene aynı şube yoğun 
biçimde afişleme de yaptı . 

Bu arada işçi düşmanı Alman faşisL
leri de Türkiye ' dekiler gibi ı Mayıs göste
rilerine saldırmaya ve onları sabote etme
ye kalkıştılar. Frankfurt kentinde özellik
le Türk ve Kürt işçilerini hedef alan saldırı 
geri püskürtüldü ve Neo-Nazilerin hedefe 
ulaşmaları engellenmiş oldu. 

tlu arada dikkati çeken diğer bir nok
ta ise faşist cuntanıı:ı borazanı halinde o
lan Türk basınının ı Mayıs'la ilgili tutu
muydu. Hürriyet ve Tercüman gazeteleri 
Başbakan Schmidt'in konuşmasına değin
diler. Bu arada Milliyet gazetesi ı Mayıs'

ın coşkuyla kutlandığını yazarken, adeta 
ona karşı çıkmadığını gösterme - havası ya
ratmaya çalışıyordu. Tercüman haberin
de ise ağırlık Alman faşistlerinin yaptıllı 
saldırıya yönelikti. Ama bu gazete açıkça 
olmasa bile üstü kapalı şekilde saldından 
sevinç duyduğunu belli ediyor ve sadece 
biz değil, başkaları da ı Mayıs'a ve ona 
katılan ''komünist-kürtçillere'' saldırıyar 
lar demeye getiriyordu. 

Faşist cuntanın şakşakçısı basın Al
manya'daki ı Mayıs kutlamalarından 
bahsediyor ama Türkiye'de neler olup bit
tiğine hiç değinmek istemiyordu. Orada 
insanlar ı Mayıs ' ı kutladıkları içinidamla 
yargılanıyorlar, faşist çete işçi bayramını 
yasaklamış durumda ve aynı gazeteler bu 
yasaklamalan destekliyor, hatta daha faz
lasını istiyorlar. Türk burjuva basınının 
ikiyüzlü, insanlık düşmanı politikasını 
bundan daha iyi kanıtlıyan ne olabilir ki? 

Şerten salawexti : 6 mehi ı o DM, sali ı5 DM. 
Abone şartları: 6 aylık ı o DM, yıllık ı5 DM . 
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