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KiME NEYi YASAKLIYORSUNUZ? 
Federal Almanya'da, yaban

cılara karşı insan hak ve özgür
lükleriyle, insan onuruyla bağ
daştırılmayan kararlar alınıyor, 
Neo-nazist grupların saldırılan 

el altında destek görüyor. Bu 
desteği verenler bunalıma giren 
kapitalist düzenin sahibi olan 
Alman tekelci burjuvazisinden 
başkaları değildir. Ve bunlar 
Türkiye'deki zorba yönetimin 
sözcülü~nü yaptığı tekelci bur
juvazinin en şoven, en gerici, 
en saldırgan kesiminin destek
leyicileridir. 

Dün, Türk ve Kürt emekçi
lerini sokakt"a, tezgahta, inşaat
da, hayatın en ağır ve en pis iş
lerinde çalıştırmak için gerici 
Türk devletinden kiralayan Al
man tekelleri bugün ''Türken 
Raus'' {Türkler Defolun) slo
ganında büyük yarar görüyor
lar. Göstermelik karşı çıkışlar 

havaidir, yabancı düşmanlığı

nın kaynakları ortadadır. V e 
bugün yabancı düşmanlığının 

sivri ucu Türkiyeli işçi ve 
emekçilere yönelmiştir. Bunun 
nedeni açıktır; değişik ulus
lardan işçi ve emekçilerin birli
ğini bozmak, onları tek tek av
lamaktır. B ugün birinci sırada 

Türk işçileri vardır, çoğunluğu 
Türkiye vatandaşı Kürt işçiler 
vardır. Türkiye'deki faşist dik· 
tatörjik, "Ne Mutlu Türküm 
Diyene" sloganını Diyarbakır 
hapishanesindeki Kürt devrim
cilerinin koğuş ve hücrelerine 
silahların gölgesinde yazadur
sun, F.Almanya'da, "Ne Mut
lu Türküm Diyene" sloganı ye
rine "Ne Yazık ki Türk'üm" di
yecek derecede çok yönlü bas
kı altındadırlar. Faşist cunta 
gurbetteki işçilerin haklarını 

savunma şöyle dursun, yaptık
lan ve söyledikleriyle buradaki 
emekçilerden şunu istiyor: 
''Bütün haksızlıklara rağmen, 

aşağılarnalara rağmen, en iyi 
Türk ölü Türk'dür demelerine 
rağmen sakın gelmeyin .. " 

Türkiye'deki faşist yönetim 
yıllardır burada alın teri dök
müş emekçilerin haklarını sa
vunma cesaretini gösteremiyor, 
Alman devletinin verdiği askeri 
ve maddi yardımlan Türk işçi
lerinin insani haklarına, onuru
na tercih ediyor. Zaten Türk 
düşmanlığı halinde başlayan 

yabancı düşmanlığının en 
önemli nedenlerinden biri de 
Türkiye'deki faşist yönetimin 
halk düşmanı, işçi . düşmanı ol
masındadır, Alman tekelleri 
bundan cesaret alarak yabancı 
düşmanlığını Türk düşmanlığı 

ile başlattılar. Sömürgeci-faşist 

yönetimin kukla temsilcileri 
olan başkonsoloslar işçi ve 
emekçilerin haklanyla uğraşa
caklanna burada da Kürdistanlı 
işçilere sömürgeci dişlerini gös
teriyorlar. Bu kukla başkonso
loslardan biri de Türkiye'deki 
yönetimin Köln başkonsolosu 

İlhan Kıçıman 'dır. Kıçıman, 
29 eylül - 9 ekim tarihleri ara
sında Köln şehir idaresinin ha
zırladığı ''Türkiye Kültür Haf
tası"nın programında KOM
KAR folklor ekibi de yer aldı
ğı için şehir idaresine başvu
rarak programın değiştirilmesi
ni istiyor. Başkonsolos Kıçı

-man 'ın isteği şehir idaresinin 
kültür sorumlusu Braun tarafın
da rededilerek şöyle cevaplan
dınldı: 

"Aynı derecede kalabalık 
olan bir topluluğun {Kürtlerin) 

kültürlerini sergilernesi doğal 

bir hakkıdır." 
Bu cevap üzerine Köln baş

konsolosu Kültür haftasına kar
şı kışkırtmalara girişiyor, Köln 
şehir idaresini kınayan bir açık
lama yayınlayarak şunları söy
lüyor: 

''Türk Kültür Haftası adı al
tında Köln şehir idaresi tarafın
dan bir program hazırlandığı

nın öğrenilmesi üzerine baş

konsolosluğumuzca müteaddit 
uyarı ve girişimler yapılmıştır. 
Buna rağmen Köln şehir idaresi 
anlaşılmaz bir biçimde bizimle 
işbirliği ve temastan sürekli ka· 
çınmıştır. 

"Köln başkonsolosluğu ola
rak, bu programla uzaktan ya
kından herhangi bir ilişk\miz 

mevcut değildir. Programa 
maalesef, tasvibi mümkün ol
mayacak ve istismara yol aça
cak şekilde politika kanştırıl
mıştır. Köln'de "Türk Kültür 
Haftası" adı altında ortaya 
konan programı kınıyor ve tüm 
sorurnluluğun Köln şehir idare
sine ait olduğunu açıklıyoniz.. '' 

Bu tavırla, Türk temsilcilik
lerinin ne denli ırkçı düşünce
lerin _esiri olduğu, demokratik 
anlayıştan yoksun olduğu il
ginç bir biçimde ortaya çıkı
yor. Bu durum, aynı zamanda 
Kürt kültürüne sadece Türkiye'
de değil yurt dışında da, özel
likle F.Almanya'da yapılan has
kılann yoğunluğunu gösteri-
yor. · 

özgür koşullarda gelişme 
olanağı bulamayan Kürt kültü
rü, sömürgecilerin ünlü haskıla
rına rağmen yok olup gitme
miştir. Düşmanın kanlı-bıçaklı 
saldırıları altında türkümüz yi-

ne söylenmiş, davul ses verince 
halkımız halaya durmasını yine 
bilmiştir. Böyle olmasaydı bu
güne kadar gelemezdi. Bu bir 
halkın var olma mücadelesinin 
bir gösterisidir de. Kürt diline, 
kültürüne konan yasaklar gün 
olmuş para cezası halinde, gün 
olmuş işkence-zından biçimin
de kendini göstermiştir. Ama 
kültürümüz baskıların . altında 

eriyip gitmemiştir. Kürt halkıy
la birlikte yaşayıp gelmiştir 

hem de çoğu dilden dile. Bu 
soylu gerçek haklı olarak halkı
mızın övünç kaynağıdır. Sö
niürgecilerin yıllarca öne sür
dükleri t~bansız iddiaları bir bir ' 
yıkılıp atılıyor. Zaman, çalış

ma, mücadele gösterdi ki, Kürt 
halkının zengin bir kültürü var
dır. Dilimiz hiç de "Arapça, 
Farsça, Türkçe karışımı bir 
dil" değildir. Bir ulus olarak 
biz buna zaten inanamazdık, 
ancak ezen ulus burjuvazisi 
kendi emekçi halk yığınlarını 
uzun yıllar bu temelsiz yalana 
inandırabilmişti. Ve bu gülünç 
iddia her iki halkın birbirini 
tanımasında, yakınlaşmasında 

güçlükler çıkanyordu. Sevin
diricidir ki, ezen ulusun ilerici, 
devrimci yığınlan arasında Kürt 
diline, kültürüne karşı sempati 
hızla gelişiyor. Bu gelişme bi
rinci derecede halkımızın kültü
rel varlığını yiğitçe ispat etme 
direncinden güç alıyor. DUnün 
kendiliğinden gelme müziği, 

folkloru, yazı dili düzene disip
line giriyor."" Çağdaş kültürlere 
ayak uydurmaya özen gösteri
yor. Ve artık bu gelişme hiç bir 
baskı türü karşısında duraksa
mıyacaktır. 

(Devamı Sayfa 9'da) 
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NAMEYEN XWENDEVANAN 

DI HEMU XEBATEN 

KOMKAR DA TOVEK 

JI TOVEN JINE HEYE 

Jımar a dawiye jı "Denge 
KOMKAR" gıha mm (ı weke 
hemıi jımaren dm av reşande 
dıle mm u baweriya mm bı da
yin a xwe xurt kır. 

Dı ware nıYİsandıne bı zıma
ne Kurdi hıneki qelsi heye u 
kem bıiye, le em hevidarın ku 
dı jımaren dm de, her xurt bı
be, u her peşve here; jı ber ku 
generalen faşist lı Tırkiye dılı
vın boyi vemırandına agıre hış
yariya gele me u beri her tışte
ki wendakırına zımane me. 

Lı Suriye u lı Kurdıstana 
Iraqe, komele u partiyen Kur
dan zımane Kurdi bı cıwani 
peşve dıdın, jı ber ku herışa 
zımane Erebi zor hegine. Le 
em dızanın ku problema parti 
u koroeleyen Kurdıstana Tırki
ye zımane u jı ber ku belavok u 
rojnameyen Kurdi nıkarın zu-zıi 
dı nav gele me de ciye xwe bıs
tinın; !oma zımane Tır ki we dı 
ware politika Kurdan da roleke 
( sıreke) m ez ın u dıre j bılize. 
HeYİya me ewe ku em zımane 
Kurdi dı kar u xebata xwe de 
peşva bıdın, nemaze bı reya 
kovaren torevani, bı reya bela
vokan u hevpeyvine dı cıvin u 
komgıran de ... 

Dı jımara dawiye da, hınek 
xebat u karen "KOMKAR" ha
tıne gotın, dı ware dıj-faşizme 
u dıj-wnta leşkeri da. Wan xe
baten cıwan çaven karker u 
cotkaren me tıji rıimet u şerefa 
pe şverıitiye dık ın. Dı "Denge 
KOMKAR" da, dı "KOMKAR
Info" u dı hemıi xebaten KOM
KAR da tovek jı toven jine he
ye, jıyane dıxine xebata hemıi 
gele Kurdıstana Tırkiye u nema 
dımıre ... 

Pışti van xebatan, kar (ı ha
ren zor gıran, ewen ku KOM
KAR dı demeke kın da pe kani
ne u hıldane ser pışta xwe, gele 
me dıkane jı wan kevınperestan 
pırs bıke, ewen ku 20 salın, lı 
Ewrupa hevsare serakatiyan 
dıkşinın u bı sermezıni dıbejın: 
"emın reberen gele Kurd" kani 
we jı me ra dı van salen dırej 
da, jı bıl parçebıine çı bı ser
xıst?! 

Kani we boyi gel çı kır? 
W ek tmame be selat u be 

zıkır ... 
CANKUR D /Bonn 

SUBA YLA POLISLER ŞEBEKE HALINDE 
ÇALlŞIYORLAR 

izine gidip dönen bir işçi ar
kadaşın gördüklerini sizlere ile
tiyorum. 

İşçi arkadaş Türkiye'de sı
kıntıların çok büyük oldu~unu, 
hayatın yaşanılacak gibi olma
dığını söylüyor. Hayat pahalılı
ğı kendisini hayrete düşürmüş. 
Laçkalık, dolandırıcılık alabil
di~ine yaygınlaşmış. özellikle 
işçiler üzerindeki baskıların bü
yük oldu~unu söyliyen işçi ar
kadaş, bu arada gördüğü bir 
olayı nakletmekte özellikle ya
rar gördü. 

Kendisinin tanıdı~ı olan Er
zincanlı üç işçi Yalova Tütün 
İşletmesinefe çalışırken günün 
birinde işlerine son verildi~ini 
ö~renirler. Do~al olarak işçiler 
bu durumu şaşkınlıkla karşılar
lar ve hemen personel şefine 
koşarlar. Personal şefi, daha 
önce kendilerine işletmenin 
Bursa'daki kolunda çalışmalan 
için yazı yazıldı~ını, ancak bu
na uymadıklarını ve bu nedenle 
de işlerine son verildi~ini söy
ler. Bu işçileri büsbütün hayre
te düşürür. Çünkü böyle bir ya
zı yazıldı~ı falan yok. Kürdis
tanlı olan üç işçi arkadaş buna 
şiddetle itiraz ederler ve böyle 
bir yazının kimse tarafından 
kendilerine iletilmedi~ini söy
lerler. Ama personel şefi üç iş
çiyle daha fazla konuşma gere
ği bile duymaz ve "Çıkışınız 
verildi, derhal burayı terkedin" 
der. 

İşçiler çaresizlik içinde ora
dan ayrılırlar. Ayrılırlar ama iş
ten olınaya da razı olacak 
değiller kuşkusuz. Açlığın kol 
gezdiği ve milyonlarca kişinin 
işsiz dolaştığı bir ülkede böyle 
bir karara razı olınak, açlıktan 
ölmeyi göze almak demektir. 
Bunun üzerine haklarını arama
ya karar verir ve işletme müdü
rüyle konuşurlar. Ancak O'nun 
verdiği cevap ta aynı olur: "Işi
nize son verilıniştir." üç işçi 
belki bir çözüm bulunur umu
duyla Bölge Sıkıyönetim Ko
mutanlığına başvururlar. Kısa 

Eir zaman so~nra ise Sıkıyöne-
tim Komutanlığından işletme
.ye bir yazı gelir "Derhal tazmi
natsız çıkış verilsin .. " 

İşçi arkadaş ahlaksızlığın 
alıp yürüdü~ünü de söylüyor. 
Ayrıca yönetim yalan dolanla 
halkı kandırmak için de elin
den geleni yapmaktan kaçınmı
yormuş. İşçi arkadıış bunlara 
örnek olarak şunları anlatıyor: 
Belediye hoparlöründen sık sık 
anons yapılıp, sebze ve meyve
lerin fiyatlan açıklanıyor. Ama 
çarşıya çıkan hiç kimse anons 
edilen fiyattan bir şey alamı
yor. İlan edilen ayn, gerçek fi
yat ayrı. Bu konuda belediyeye 
başvuranlar da oluyor, ama ses 
seda çıkmıyor. Çünkü belediye
ler de inandıklarından veya uy
gulanmasını istediklerinden do
layı fiyat ilanı yapmıyorlar. 
Maksat onların fiyat artışlarına 
karşı mücadele ettikleri gibi bir 
yalanı yaymak. Yani laf olsun 
diye. 

Rüşvetin açmadığı kapı 
yok. Subaylar, polisler şebeke
ler halinde çalışıyorlar. Bu yüz
den subaylarla polislerin arasın
da sürtüşme var. Rüşvet sahala
rı yüzünden anlaşamıyorlar. 

Bir kişi yakalıyana 30-40 
bin lira para verdikleri için bir 
çok insan gereksiz yere alınıp 
götürülüyor. İşçi arkadaş bu 
konuya ilişkin olarak şöyle bir 
olay anlattı: '1lerici bir tanıdık 
polisle bu durumu konuştıığu
muzda kendisine neden suçsuz 
insanları, ilericileri yakaladıkla
rını sordum. Bana verdiği ce
vapta. 'Doğrusunu istersen iyi 
para veriyorlar. Geçim mesele
si. Kaldı ki biz yakaladığımızda 
hiç değilse işkence yapmıyoruz 
ve bu nedenle de onlar şanslı 
sayılırlar. Oysa faşist polislerin 
eline geçseler linç ederler' ceva
bını verdi. 

İşte cunta döneminde maıu 
zara böyle .. 

Belengaz ( Stuttgart 

GELE KURD SERKEVE 

Revalen xoşevist, 
Ez sılaven şoreşgeri u ger

min jı we ra re dıkım. Ez heYİ
darım ku riya xebata gele Kurd 
we serkeve. 

Bırayen delal, me cara pe
şin Denge KOMKAR xwend, 
bı rasti em pe pır kefxweş bun. 
Ev xebata zor baş, jı bo gelen 
me, me serbılınd dıke. Ez heYİ
darım Denge KOMKAR riya 
rızgariya gele me da xebaten 
xwe we geştır (ı fırehtır t,ıke, 
denge rızgarixwazen gele Kurd 
lı cihane bıde naskınn. 

Revalen tekoşer, 
Jı bo tekoşina gele Kurd lı 

Kurdıstana İran, peYİste hemıi 
heval denge peşmergeyen me 
merxas lı cihane bıdın naskı 
n n. 

Bıra hılweşe rejima Xuiney
·ı m. 

Neman (mırın) jı bo imper
yalizm u kevneperestiye! 

Bıji KOMKAR! 
Hevale we K.P. 

Ku rdıstana İran 

ENIYEKE PEK BININ 

Revalen heja, 
Doza welate me baş peşda 

dıçe u roja serketıne nezık dı
be. Ez heYİ dıkım, ku hemu 
partiyen pe şverıi u demokrat 
yen Kurdıstan we eniyeke pe k
binın. 
.. Denge KOMKAR peYİste 
propagandaya xwe jı bo we ar
mance bajo u zetır blke. 

Disa em hevi dıkın ku lı her 
hejmare Denge KOMKARedP 
deng u behs lı ser tevgera gel• 
me lı Kurdıstana Iraq be nıvi
sandın u ew rejima zordest be 
protestokınn. 

- Bıra bıqete bend u zınci
ren faşizme! 

- Bıji tevgera gele Kurd u 
Kurdıstan! 

- Bıji tekoşina gele Kurd 
dıji faşizme ! 

S.Muhammed-Yewnanistan 

İşte Kürdistanlı üç işçinin 
başına gelen bu olay, faşist 
cunta döneminde işçilerin kar
şı karşıya bulunduğu sorunlar
dan küçük ama öğretici bir ör
nek. Kaset nu derket ! 
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ÖRGÜT HABERLERi 

KOMKAR ?. Delegeler Kurulu Başartyla Sonuelandi 

KOMKAR 7. Delegeler Kurulu 2·3 Ekim 1982 tarihinde 
toplandı. Deleg~er, 4. Kurultay'dan bu yana gerek merkezi 
planda ve gerekse dernek ve komitelerde yapdan çalışmaları de· 
~erlendirdiler. 

Delegeler, KOMKAR'ın kuruluşundan bugüne kadar pek· 
çok önemli görevleri yerine getirdi~ini ve 4. Kurultay'dan sonra 
da aynı çabanın devam ettirildi~i konusunda görüş birli~ine 
vardılar. 

KOMKAR, bu dönemde de Kürdistan'ın de~işik parçala· 
rında mücadele veren halkımızın karşı karşıya bulundu~ so· 
runların dünya kamuoyuna maledilebilmesi, Türkiyeli ve Kür· 
distanlı emekçi kitlelerin, aydınların zamanında bilgilendirilmesi 
do~ltusunda başardı bir çalışmayı hayata geçirdi. Çeşitli dil· 
lerde siirdürdü~ü düzenli ve periyodik yayın politikasını bu dö· 
nemde de devam ettirdi. Faşist cuntanın teşhiri ve güçlü bir bi· 
çimde protesto edilmesi do~ltusunda sürdürülen eylem birli~i 
çalışmalarında sorumluluk bilinci içerisinde yer aldı ve önemli 
ölçüde katkıda bulundu. 

KOMKAR bugün her alanda ve her zamankinden daha bi· 
ônçli ve kararlı bir çalışmayı hayata geçirebilecek durumdadır. 
Bu ise O 'nun gücünün, etkinli~inin ve saygınlığının giderek art· 
masının temel nedenidir. 

Tüm bu objektiv ve olumlu gelişmeleri Delegeler Kurulu, 
KOMKAR 'ın izledi~i politikanın gerçekiere uygun ve sağlam 
olduAunu bir kez daha vurguladı. Bu doğru politika ve ona uy· 
gun düşen enerjik çalışma sayesindedir ki, dört yıl gibi kısa bir 
sürede KOMKAR, yurtdışında bulunan ve Kürdistanlı emekçi 
kitleler tarafından oluşturulan en güçlü örgüt durumuna gelmeyi 
başarmış ve büyük bir saygınl~a kavuşmuştur. Yalnız yabancı 
ülkelerde yaşıyan emekçiler, aydınlar tarafından de~il; Kürdis
tan'ın tüm parçalarmda KOMKAR'a büyük sempati beslenmesi 
ve güven duyulması gene bu sayede mümkün olabilmektedir. 
Kardeş Türk emekçileri ve onların örgütleri nezdinde de saygın 
bir yeri olan örgütümüz KOMKAR, bu haliyle gerek yurtdışında 
bulunan işçilerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması ve 
gerekse halkımızın sesinin dış kamuoyuna duyurulması alanında 
önemli görevler yerine getirmektedir. 

Ancak, gelişen ve güçlenen her canlı organizma gibi KOM· 
KAR da mücadele içerisinde çeşitli sorunlar ve güçlüklerle karşı 
karşıya gelmektedir. Fakat, bilinçli ve inançlı KOMKAR'lı 
emekçilerin birlikte çabaları ve güçlükleri aşmada gösterdikleri 
kararlılık sayesinde, sorunlar aşılmakta ve örgütümlizün sesi her 
gün daha da gür hale gelmektedir. Çünkü bugün Kürdistanlı 
emekçiler sorunlar karşısında karamsarlı~a kapılan, bocalıyan 

CUNTA YUNANISTAN'DA 
PROTESTO EDILDl VE BIR 

MIT AJANI DÖVÜLDü 

Faşist cuntanın işbaşma getirilişinin 
ikinci yılında çeşitli ülkelerde olduğu gibi 
Yunanistan 'da da protesto eylemi yapıldı. 
Bu ülkeye iltica etmiş olan Kürt ve Türk 
ilericilerle, Yunanlı demokratik güçler ta
rafından gerçekleştirilen ve bu arada Ko
münist Partisi ile PASOK tarafından da 
desteklenen miting, cuntanın burada da 
birkez daha teşhirini sağladı. Ancak mi
ting alanına gizlice sokulan ve fotoğraf 
çeken üç kişiden MİT ajanı yarbay Os
man Boyalar'a dayak atılması cuntayı ve 
beslemelerini çileden çıkardı. Türk hükü
meti olayı diplomatik bir sorun haline ge
tirerek Yunanistan'a protesto notası ver
di. Aynca burjuva basını da yaygara ko· 
pardı, Yunan düşmanlığını körükledi. 

de~il, berrak yolda yürüyen ve onları bilinçlice göğüsliyen 
insanlardır. 

Mevcut güçlükterin aşılması ve daha güçlü bir KOMKAR 
için her alanda çabaların hızlandırılması gereklidir. Daha geniş 
kitlelere sesimizi duyurmak, daha nitelikli bir yayını gerçekleş
tirmek ve dağıtmak, saflarımızda bulunan insanların bilinç dü
zeylerinin yükseltilmesi için düzenli bir e~itim programını haya
ta geçirmek, geniş ilişkiler a~ı oluşturmak; sabırlı, kararlı ve 
enerjik çalışmaya ba~lıdır: · 

İşte tüm bu olumlu gelişmeleri ve sorunları bili~çli bir bi
çimde dile getiren Delegeler Kurulu, gelecek dönemde çalışma
larını şu noktalarda yo~unlaştırmayı oybirli~i ile kararlaştırdL 

1-Kürdistan 'ın her parçasındaki baskı ve zulmü yoğun bir bı
çi md e teşhir ve protesto etmek; Bu temelde kamuoyunu 
bilgilendirmek, kitleleri aydınlatıp örgiitlemek, Kürt halkı
nın ulusal kurtuluş mücadelesine maddi ve manevi destekte 
bulunmak. 

2-Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'nda faşist cuntanın terör, 
baskı ve işkencelerini protesto etmek, cuntanın demokrasi
ye dönüş yalanlarını açığa çıkarmak, anti-demokratik ana
yasasını boykot etmek, Türk ve Kürt ilericileriyle eylem 
birliğini geliştirmek. 

3-Ulusal kurtuluş mücadeleleriyle, Ortadoğu 'da işgal altın
daki ülkesinin kurtuluşu için siyonizme ve emperyalizme 
karşı mücadele eden Filistin halkıyla dayanışma içinde ol
mak, siyonist 1 srail'in Lübnan 'dan ve işgal ettiği Arap top
raklanndan geri çekilmesini istemek. 

4-Federal Almanya'da artan yabancı düşmanlığına, Türkiyeli
lere yönelen ırkçı-faşist saldınlara karşı çıkmak, yabancıla
ra eşit hakiann tanınmasını savunmak, Alman ve yabancı 
işçilerin birliği için çalışmak, hertürlü anti-demokratik giri
şime ve silahlanmaya karşı barış ve diğer demokratik güç
lerle işbirliği ve dayanışma içinde olmak. 

5-Diğer yabancılara tanınan, radyo ve TV'de anadilde yayın 
ve yabancı çocukların anadillerini okullarda ders olarak gör
me hakkı gibi hakiann Kürdistanlılara da tanınmasını talep 
etmek. 

6-llticacılara karşı yürütülen insanlık dışı kampanya ve uygu
lamalara karşı çıkmak, ilticacılt;ırla dayanışma içinde olmak. 

7-F.Almanya'daki faşist Türk örgütlerinin kapatılmasını talep 
etmek. 

B-Kitlelerle bağlanmızı güçlendirmek, üye tabanımızı genişlet
mek. 

9-Denge KOMKAR'a yeni abone bulmak, satışını arttırmak, 
onu içerik olarak geliştirmek. 

10-KOMKAR'ı ve ona bağlı dernek ve komiteleri mali yönden 
güçlendirmek. 

Oysa olaya neresinden bakılırsa ha
kılsın, asıl protesto edilmesi gereken faşist 
cuntanın tavnydı. Çünkü miting yapmak 
demokratik bir haktır ve Yunanistan'da 
bu tür eylemler suç sayılmamaktadır. 
Ama Evren cuntası Türkiye ve Kürdistan'· 
da kan dökmeyi, terör estirmeyi yeterli 
görmüyor, başka ülkelerde bulunan Türki
yeiiierin bu demokratik haklarını kullan
malarını da engellemeye kalkışıyor. Ajan· 
lannı göndertip yapılmakta olan bir mi
tingin foto~raflannı çektirmesi ise bir 
skandaldı ve aynca faşist cuntanın rezil· 
li~ini sergitiyen yeni bir örnekti. 

Ve elbette faşizmin yarattı~ı terör
den kaçarak iltica talebinde bulunanla
nn, MİT ajanına karşı sessiz kalmaları da 
beklenemezdi. Her halde bunu fotograf 
çekmeye gidenin kendisi de biliyordu. 

Fakat bu MİT ajanı tarafından mey
dana getirilen provakasyona ra~men mi· 
ting başarılı geçti. Yunan, Türkiye ve 
Kürdistanlı ilericiler cuntayı lanetledi~r. 
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DANL'1ARKA'DA CUNTAYI 
PROTESTO GECESI 

Faşist cuntanın işbaşma gelişinin 

ikinci yılında, Danimarka'da bir protesto 
gecesi düzenlendi. Gece Türk ve Küıt işçi
leri, Türkiye ile Dayanışma Komitesi ve 
Türkiye Komitesi tarafından gerçekleşti
rildi. 

Yapılan konuşmatarla faşist cuntanın 
iki yıldır halklarımız üzerinde terör estiri
lişi, tüm demokratik hak ve özgürlüklerin 
yokedilişi dile getirilip lanetlendi. 

Gece'de Kürt ve Türk müziğinden ör
nekler sunuldu, Türkiyeli İşçiler Birliği 
folklor ekibi halk oyunlannı oynadı. Ay
nca Federal Almanya'dan giden sanatçı 
Melike Demirağ da programda yer aldı. 

KOMKAR sempatizanlannın kitap 
masası açtığı ve TKSP sempatizanlannın 
da mesaj sundukları dayanışmasını me
sajla dile getirdiği gece başanlı biçimde 

sona erdi. KOMKAR sempatizanlan 

KONSOLOSLUGUN ESKI 
MEMURLARI SOYGUNLARINI 

ŞIMDI DE PAMUK BANK 
ŞUBESINDE SüRDüRüYORLAR 

Nürnberg Pamukbank şubesine işçile. 
rin Türkiye'ye gönderilmek üzere yatır

dıklan paralann alıcılann eline ulaşmadığı 
tespit edildi. Yapılan şikayet üzerine 
Nürnberg Kriminalpolizei masası banka 
şubesine ı2.ıo.ı982'de arama yapmak 
üzere baskın yaptı. Makbuz ve tY.WlU.· 
larda yapılan inceleme sonucu 40 ile 50 
arasında emekçinin bakıma muhtaç aile
lerine göndermek üzere yatırdıklan para
nın banka memurlannca gaspedildiği gö
riildü. Banka memurlannın dolandırdığı 
para miktannın 250.000 DM cıvarında ol
duğu tespit edildi. Banka memurlan işçi
lerimizin alınteri dökerek zorla kazandığı 
paratarla kendilerine özel bir işyeri açmış
lar. Açtıklan işyerinde Video, Videoka
setleri, televizyon vb. satışlar yapıyorlar. 
İşyerinin adresi şöyle: Bucherstr ..... 85 
Nürnberg. 

İşçilerimizin paralarma gözkoyan ve 
onlan dolandıran kalpazanlar kim? Meh
met Ulay, Mithat Tunç (işçi düşmanı sarı 
sendika Türk-İş'in eski başkanı Halil 
Tunç'un oğlu) ve Yalçın Ziyai. üçü de 
anlı şanlı Türk devletinin yurtdışı acenta
lanndan biri olan Nürnberg Türk Başkon
solosluğu 'nda uzun süre görev yaptılar. 
Sonra da Pamukbank şubesinde çalışma
ya başladılar. Zaten dolandıncıhk ilkoku
lu olan başkonsolosluklar başka ne 
yetiştiriyor ki. 

Onlar bizlere eziyet etmek için yurt
dışına gönderilmiş kaşarlı kalpazanlardır. 
ülkemizde halklanmızı sömürenlerin hem 
kendilerinden hem de yurtdışı acentala
nndan mutlaka hesap sorulacaktır. 

Bırindar/Nürnberg 

FEDERAL ALMANYA 'DA BARIŞ 
;~ıüCADELESI GüÇLENIYOR 

''Krefelder Initiative'' tarafından ı ı 

Eylül'de Bochum kentinde yapılan "Sa
natçılar Banş İçin" festivalini KOMKAR 
destekledi. KOMKAR banş güçlerinin ya
nında aktif görev aldı. 
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KOMKAR banş mücadelesini faşiz
me karşı direnen Türkiye ve Kürdistıın 
halklarının mücadelesinden, F.Almanya · 
da yabancı düşmanlığına, sosyal kazanım
lan koruma ve işsizliğe karşı verilen mü
cadeleden ayn görmedi, bu nedenle bu 
yolda üzerine düşen görevleri yerine getir
di. KOMKAR, "Krefelder Initiative" tara
fından "Pershing II ve Cruises Missiles" 
nükleer başlıklı atom roketlerinin F.Al
manya'ya yerleştirilmesine karşı açılan ve 
2,3 milyondan fazla insanın imzasıyla des
teklediği kam·panyaya, yüzbinlerin katıl

dığı ı o Ekim 8ı, ıo Haziran 82 Bonn ba
rış yürüyüşlerine katıldı. Kürdistan halkı
mızın özgürlük ve banş istemini geniş kit
lelere duyurmaya çalıştı. 

200.000 kişinin katıldığı "Sanatçılar 
Banş İçin" festivaline dünyaca tanınmış 
barış ve özgürlükten yana olan sanatçılar 
katıldı .. Bu festivalin programında KOM
KAR halk danslan ekibi de yeraldı. Kür
distan halk danslan ilgi ile izlendi. 

Dünya banş günü nedeniyle KOM
KAR'ın çıkardığı bildiri yoğun bir şekil
de dağıtıldı. 

Faşist Terör Azg1nlae•yor 
Bingen'de MHP'li faşistler bir Kürt işçisini yaraladı 

3 eylül günü Bingen'de Kürt işçisi C. 
faşistler tarafından bıçakla ağır bir şekil
de yaralandı ve 4 haftadan beri hastahane
de tedavi görüyor. 

Bingen'de "Türk İslam Kültür Derne
ği" adı altında kümelenen faşist çetenin 
ilk saldırısı değil bu. 2 yıldan beri sürege
len bu saldırılar geçtiğimiz ay içinde yeni
den arttı. 

Faşist çete Türkiyeli ilericilere, özel
li\Cle Kürdistanlı yurtsevedere karşı yü
rüttükleri bu saldınlarla onlan sindirmek, 
ırkçı-faşist görüşlerini serbestçe yaymak; 
karanlık işlerini rahatsız edilmeden sür
dürmek amacını güdüyorlar. Faşistlerin bu 
saldırıianna karşı çıkan ilerici Almanlara 
da saldınyı gözealan bozkurtlar, 2 yıl ön
ce, Bingen Uluslararası Af örgütü mensu
bu bir kadının da önünü kesmiş, onu teh
dit etmişlerdi. 

Ağustos ayı başında 2 Kürt işçisi bir 
grup faşist sürünün saldırısına uğramış, 
birisi kafasından diğeri kolundan yara al
mıştı. 

Yine ı4 Ağustos günü yolda yürüyen 
2 Kürt yurtseveri üzerine arabayı sürerek 
onlan öldürmeye teşebbüs ettiler. Bunu 
başaramayınca üzerine tabancayla ateş 

etmişlerdi. 
Faşistlerin bıçaklı-sopalı saldırıları 

sıralanınakla bitmez. Tüm bu saldınlar 
karşısında Bingen polisi vurdumduymaz 
bir tavır içindedir. Polis olaylan "Türk 
gruplan arasında çatışma" olarak lanse 
etınekte, kısacası faşistlerin saldırıianna 

göz yummaktadır. örneğin Kürt işçisini 
bıçaklıyan "İslam Kültür Derneği" üyesi 
Aydın Bucak polisçe gözaltına alındıktan 
2 saat sonra serbest bırakıldı. Polisin bu 
tavn faşistleri cesaretlendirmekte, diğer 
taraftan saldın hedefi olan kişilerin kendi 
başlarına kendilerini savunmak zorunda 
bırakmaktadır. 

Bingen'deki Kürdistanlı yurtseverler, 
faşistlerin bu saidıniarı karşısında yılına-

dılar; onlar faşistlerin bu saldın ve tertip
lerini bir bir teşhir etti; Alman ilerici güç
leriyle ''İslam Kültür Derneği "nin kapa
ttlması için aktif bir şekilde çalıştılar. Bu 
mücadele sonucudur ki, Bingen'de faşist
lerio elebaşı Gazi Gülbahar gerçek kimliği 
teşhir edildiği için Bingeni terketmek zo
runda kaldı. Şu anda Kobienz'de aynı 
doğrultuda çalışma yaban Gazi Gülbahar, 
hafta sonları Bingen 'e gelerek, yeni saldı
niann düzenlenmesine önderlik etınekte
dir. 

KOMKAR, Bingen'deki faşist terörü, 
son kanlı saldırılan protesto etti. Geçmiş
teki saldırılan da içeren 3 sayfalık bir Al
manca bildiriyle kamuoyunu bilgilendir
di; polisin tavnnı eleştirdi, faşist "Türk 
Federasyonu" ve onun Bingen'deki kolu 
olan İslam Kültür Derneği 'nin kapatılma
sını talep etti. 

Bunun üzerine IG-Metall sendikasının 
yayın organı "METALL" dergisi ve 
Frankfurter Rundschau gazetesi olaya yer 
verdiler. 

Bingen'deki "Yabancı Düşmanlığına 
Karşı İnsiyatif''te bu saldmlan basma, 
politikacılara, siyasi partilere yönelttiği 
bir açık mektupla kınadı; saldırı yuvası 
"Islam Kültür Derneği"nin kapatılmasını 
talep etti. 
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FAŞIST CUNTANIN BIR HUNERI DAHA 

dillerle söylendi~inin saptandı
Aını, bu durumun ulusal birlik 
ve beraberli~imiz açısından sa
kıncalı göıüldü~nü bildirdi.. 

''Halk oyunları türkülerinin 
dışında başka bir dile yer veril-

görevlilerin hala kürtçe konuş· 
tuğu ve bu lisanla yapılan sözlü 
müracaatları da kabul ederek 
cevaplandırdığı öğrenilmiştir. 
2. Devletin resmi dili türkçedir 
ve hiç bir devlet dairesinde baş-

Faşist cunta, ülkemizi yal
nızca ekonomik olarak soy
ınakla yetinmiyor. O, köyleri
mize karşı operasyanlara giriş
meyi, yurtsever insanlarımıza 
işkencenin her türlüsünü uygu
lamayı, kırda, şehirde ve zin
danlarda katliamlar düzenleme
yi yeterli görmüyor. Faşist-sö
mürgeci çete dil ve kültürüroü
ze karşı da özel bir kin besli
yor. 

l6.NCI UNZ.TUG.K. VB DİY.Ul:BAI~ İL! SYNT•K• YRD.LIJI mn ıg.Tem.l982 
7ll0-980-82/J918 aayılı yazısı ekinde gönderilen T.C.Genelı Ku.rımy Başkanl.ı!J, 
D1ya.rbakır-Ha.kkari-l4a.rdi.a-Siirt..Urfa wı Ve.n illeri S:ıla.yöne'iim Koı:ILlto.nlıtı,
ı:ı.ı.n l6.1'eıı:ımuz.ı982 tarih 7130-Ugg..82/İSTH.l835 aay:ılı Besmi Dairilerde KUrti
çe Konı.ışulmaaı Hk. yazı aşa~ya çıkarılmıştır. 

ve Ermenilerden bahsetmemesi 
düşünülemez. Ama Turistler bu 
konuya de~inirler de, cuntanın 
emirkulları durur mu hiç? 
Onlar, Derhal Avustralya'lı ka
n-kocayı alıp zındana atmışlar. 
Bir süre önce bu aile "mahke
me" huzuruna çıkanldı. Savcı 
"Ermeni ve Kürtçülük" propa
gandası yaptı~ı gerekçeyle 
Gerhard Helmut Marie ile kan
sı Haide Marie için 6 aydan 
bir yıla kadar hapis.~zası isti
yor. Yani Avusturyalı aile ta-

Bilgi alınarak yazı gerel,1.nin eaaalar:Ln.D. uyulmasına r 

Evren çetesi Mustafa Ke
mal'in 1920'lerde başlattı~ı 
ırkçı-sömürgeci uygulamalan 
bugün de sürdürüyor. Büyüklük 
ve kahramanlık maskesi altın-

~. rihten bahsetmekle suç işlemiş 
oluyor. 

da generaller yönetiminin giriş
ti~i uygulamalar, sirk soyta
nlarının hünerlerini bile gölge
de bırakacak düzeydedir. İşte 
bunlardan birkaç örnek: 

ı. koaıtanll.ta vak1 çeşitli ı::iiracaatlardan ve alınan duyumlardan BBlgedeki 
bl&z:ı. resmi dairelerde ba.ıı memu.r ve atirevlilerin haJ.a kürtçe konuşt~ ve 
bu lioaııla :vaı>üaı> allzlü mliracaatlar:ı.''aa kalul ederek cevapl.ıındırdl.tı Hl!re
~lıııiftir. 

Tüm bu uygulamalar şunu 
açıkça gösteriyor ki, Mustafa 
Kemal ve izleyicileri tarafından 
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 
Kürdistan'da sürdürülen politi
ka fiyasko ile sonuçlanmış du
rumda. Ne askeri harekatlar ve 
katliamlar, ne mahkemeler, ha
pisler ve işkenceler, ne de zo
raki sürgünler Kürt dilini, kültü

2. Devletin hami liaanı Türkçedir ve hiff bir devlet dairesinde başka Uaan 
lo']]•nılam•z. 

Milli E~itim Bakanı Hasan 
Sa~lam bundan bir süre ön~ 
herkese küçük dilini yuttura
cak bir genelge yayınladı ve 

3. 1\lrk milletinin l:lltünl.UtunU. parça.l.a.ıııqq. hedef alwıların bi:51Uçü ıııakaatıa.ı
rına alet olarak resmi Ilileaseaelerde kUrtçe kon:Llful.ma.sına g<Sz yummeJc, komış
mBTa ittirak etmek emzında."l teçıvik etnek anl.amına all.narak b.ı a.lışkanlıkla-
yo,..,~Q.., ~""" WA,..,.,AVA..,,.,.,.,),a\r\r~..,r'l't ,.1n') .... ~ ... ı~ t:ı .. 'l.. .. ,~ıoc .. a+im V,....,, .... , ---~~--- ·--- .. 

Kürdistan 'da oynanan komedi- ' meden söyletilmeleri gere~ini 
ye yeni bir eklemede bulundu. vurguladı.." . 
Bakanın Valiliklere yolladı~ı --- Th!ne bu alandaki diğer bir 
genelge gazetelere şu şekilde örnek de adı esrar - eroin ka
yansıdı. çakçılı~ı dahil, rüşvete ve her-

' 'Milli E~itim Bakanı Hasan türlü yolsuzluğa kanşmış olan 
Sa~lam Valiliklere yolladı~ı bir köyleri kasıp kavuran, kan dök~ 
genelgeyle, Do~u Anadolu ve meyi, işkencede can almayı acı
Güneyde~ ~adolu ilieri halk masızca sürdüreır Diyarbakır 
oyun~a_nn~ ~ır~t. oyunlan adıy- Sıkıyönetim Kamutam Kemal 
la (Bılindı~ı gıbı lrkçı Teneke Yamak, yayınladığı genelgede 
kafalılar Türkiye'de halkımızın şöyle diyor: 
adından bahsetmemek içiri ona "Sıkıyönetim Komutan 
aşiret demekle yetiniyorlar, · Yardımcılı~ı'na DİYARBAKIR 
D.K.) etnik ve bölücü"amaçlar- 1. Komutanl~a vaki çeşitli 
la halka sunuldu~unun, bu yö- müracaatlardan ve alınan du
l'elerimiz halkoyunları türkü yurulardan Bölgedeki bazı res
ö~lerinin de Türkçe'den başka mi aaıreıerde ·bazı memur ve 

' 

ka lisan kullanılamaz. rünü yoketmeye yetmedi. Tam 
3. Türk milletinin bütünlü~nü tersine sömürgeci leş kargalan 
parçalamayı hedef alanların baskılan arttırdıkça halkımız 
bölüçü maksatlarına alet ola- tarihsel değerlerine, diline, 
rak resmi müesseselerde kürtçe folklor ve müzi~ine daha çok 
konuşulmasına göz yummak, sahip çıktı, onları yaşattı. Son 
konuşmaya iştirak etmek en· yıllarda ise Kürt kültürü giderek 
azından teşvik anlamına alına- yaygınlaşıyor. Kürtçe okuma
rak bu alışkanlıklarından vaz yazma öğrenimi Kemalizmin 
geçmeyenler hakkında 1402 duvarlarını parçalayıp ilerliyor. 
sayılı Sıkıyönetim Kanunu ge- Artık "Kürt Yoktur", "Kürtler 
reğince yasal işlem yapılacak· Da~ lı Türktür", "Kürtçe Diye 
tır." Bir Dil Mevcut De~il" biçimin-
4. Komutaniıkça yapılacak deki zırvalıklar sadece alaya alı-
kontrol ve denetlemelerde ara- nıyor. 
nacak olan bu hususun en ya- Faşist sürülerin hırçınlıklan
kın takipçisi kabul edilen sıra- nın artması da bu gelişmeden 
lı amirleri de sorumlu kabul ötürüdür. Onlar, şimdi halkımı-

. edileceklerdir. zın varlı~ını inkar etmek ve di-
Eırırin ilgili makamlara du· limizi ortadan kaldırmak için 

yumlmasını ve kontrol için ge. başvurdukları tüm yöntemle
rekli_ tedbirlerin alınmasını rica rin yerle bir edildiğini görme
ederım. nin. telaşı içerisindedeler. Ve 

Ke~al Y AMAK, Kor~ene~al yukandaki gibi dünyada eşine 
7ncı Kolordu ve Sıkıyonetım - kolay kolay rastlanılmıyacak 
komutanı. maskaralıklara başvurmalarının 

KüRTLERDEN 
ÖDLER1 KOPUYOR 

Avusturyalı bir Turist aile
nin başına gelenler, faşist çe
tenin işi ne derece azıttığını 
göstermek bakımından ilginç 
bir diğer örnektir. Gazetelere 
yansıdığı kadarıyla Avusturyalı 
bir Turist aile Kars'a Ani hara
belerini görmeye gitmiş ve ko
nuşmalar sırasında Kürt ve Er
meni uygarlığına değinmişler. 
Aslına bakılırsa bundan daha 
doğal birşey olamaz. Ani hara
beler!Jıi gören bir insanın Kürt 

nedeni de budur. Ama Türk 
sömürgecileri, tüm iğrençlikleri 
ve barbarlıklanyla bir bata~ın 
ortasındalar ve onlar, çırpındık
ça batıyorlar. Şimdi herkes bu 
maskaraların soytarıca gösteri
ler ve gülünçlükler arasında çır
pııhşını ibretle izliyor. Zira 
benzerine ·kolay kolay .rastlanıl
mıyan bir gösteri de. 

••• 
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VE BAZI YANLI$ TAVlRLAR UZERINE 
F.Aimanya'da bulunan de

mokratik örgütlerle gruplar ara
sında sürmekte olan güç ve ey
lem birliği çalışmaları gelişme 
kaydediyor. Son olarak faşist 
cuntanın işbaşma gelişinin 2. 
yılı nedeniyle yapılan Frank
furt miting ve yürüyüşü bu doğ
rultuda atılan olumlu bir adım 
oldu. 

Elbette çalışmalann böyle 
bir aşamaya gelmiş olması se
vindiricidir. Bunun devam etti
rilmesi ve daha da pekiştirilip 
güçlendirilmesi için çaba har
canması da bir zorunluluktur. 
Ancak bu arada gerek eylem 
öncesi görüşmelerin sürdüğü 
aşamada ve gerekse eylem sı
rasında ortaya çıkan olumsuz
luklara da kısaca değinmekte 
yarar var. 

Bilindiği gibi KOMKAR 
yıllardır F.Aimanya'da bulunan 
demokratik örgütler arasında 
geniş bir güç ve eylem birliği
nin hayata geçirilmesi gerekti
ğini savunuyor ve bu doğrultu
da aktif çaba harcıyor. Ancak, 
bu güçbirliğinin rastgele değil, 
ilkeli olması zorunluluğu da 
KOMKAR tarafından ısrarla ve 

· devamlı olarak belirtildi. Bize 
göre güç ve eylem birliğinin 
emperyalizme, faşizme ve şove
nizme karşı olması, esas alın
ması gereken temel ilkelerdi. 

Bu nedenle de yanlış bir 
emperyalizm ve faşizm tahlili
ne sahip olan Maocu gruplarla, 
bir güçbirliğini hayata geçir
menin olanağı mevcut değildi. 
Ancak güç ve eylem birliği ça
lışmalanna katılan ve bizden 
farklı görüşlere sahip olan 
gruplar da vardı. örneğin başta 
"Devrimci İşçi" olmak üzere 
bazı örgüt ve gruplar Maoculuk 
konusunda bizimle aynı görüş
leri paylaşmıyorlardı. Onlar il
kesel davranmak yerine faydacı 
bir yaklaşımla soruna eğiliyor, 
ne olursa olsun Maocuların güç 
birliği çalışmalannda yer alma
sı için çaba harcıyorlardı. 

KOMKAR, Maocu gruplarla 
kalıcı bir güçbirliğini oluştur
manın koşullan olmamakla bir

i likte, somut bazı eylemlerde 
birlikte davranılabileceği görü
şündeydi. Çünkü baştan itiba
ren bu konuda peşin hükümlü 
olmak ve reddedici bir tutum 
takınmak, faşist cuntaya karşı 
atılması zorunlu bazı pratik 
adımlan engelliyebilir ve de
mokratik güçlerin saflarındaki 

bölünmeleri arttırabilirdi. 
Farklı dönemlerin, farklı 

taktikler gerektirdiği gerçeğini 
de gözönüne alan KOMKAR, 
"sosyal emperyalizm" ve "sos
yal faşizm" sloganianna yer ve
rilmediği taktirde Maocu grup
ların katılacağı bazı somut ey
lemlerde yer almaktan çekin
miyeceğini açık olarak belirtti 
-ki bu doğru tutum ll eylül 

.eylemi gibi güçlü eylemlerin or
taya çıkmasına önemli ölçüde 
hizmet etti-. - '> 

Yeri gelmişken şu noktayı 
bir kez daha belirtmekte yarar 
var. ll eylül günü Frankfurt'ta 
başanyla gerçekleştirilen ey
lem, faşizme karşı mücadele ve
ren herkesi sevindirdi ve düş
manı ise ileri derecede tedirgin 
etti. Bu aynı zamanda gelecek
te daha güçlü birliklerin ve ey
lemlerin hayata geçirilmesinin 
de bir basamağıdır. 

Diğer taraftan ı ı eylül eyle
mi öncesinde görülen en ciddi 
olumsuzluk, çok küçük ayrın
tıların bile toplantılarda tartış
ma konusu haline getirilmesiy
di. Grupçu endişelerden kay
naklanan bu tür davranışiann 
çok zaman ve emek harcanma
sına neden olduğunu altını çi
zerek belirtmek gerekir. Ayn
ca çalışmalara uzun süre katıl
dıktan sonra değişik gruplann 
farklı gerekçelerle de olsa plat
formdan çekilmelerini ve eyle
mi dışandan desteklemelerini 
olumlu bulmaya olanak yok. 

Bu şekilde çekilen grup
lardan "Halkın Kurtuluşu" ta
raftarlan ve onlarla paralel gö
rüşteki DİDF'in çekilme gerek
çeleri üzerinde özel olarak dur
makta zorunluluk var. DİDF 
ortak platformu 7.8.ı982 top
lantısında imzalamıştı. ı4.8.82 
toplantısında ise platformdan 
imzasını çektiğini açıkladı. 
DİDF ortak platformdan son 
anda çekildikten ve eylemi dı
şardan desteklediğini belirttik
ten sonra ''Emeğin Sesi'' gaze
tesinin 30 ağustos ı982 tarihli 
33. sayısında konuyl~ ilgili bir 
yazı yayınlandı. Yazıda çekil
me gerekçesi şöyle açıklanıyor: 

·'Revizyonist/erin görüşleri 
doğrultusunda ve bizim müca
delemize rağmen çağrıya soku
lan iki maddeyi olduğu gibi ka
bul etmek, bizim en temel gö
rüşlerimizden ödün vermemiz 
anlamına gelecekti. 

"Çağrıda yer alan maddeler-

den birisi şudur: 'Askeri faşist 
diktatörlüğün yıkılması, yerine 
halkın kendi demokratik ikti
darının kurulması uğruna Tür
kiye ve Türkiye Kürdistanı 'nda 
işçi sınıfımızın ve halklarımızın 
değişik biçimlerde geriştiği 
devrimci-demokratik mücadele
yi desteklemek' 

" ... Çağnda formülasyon ve 
benzerleri "kurnaz" bir şekilde 
gerçeği örtbas etmeyi hedef
lemektedir ve feodalizm aklan
maya çalışılmaktadır.. 'Türki
ye halkları' şeklindeki formü
lasyon, çok uzun bir süreden 
beri, Kürt milliyetçileri tarafın
dan bilinçli olarak kullanılmak
tadır. Bu terimin yanlışlığı bir 
yana, kullanıldığı her yerde 
Kürt toprak ağaları ve kompra
dor burjuvazisi ve emperyalizm 
mücadeleden dış ta/anmaktadır. 
Bu çağrıdaki bu formülasyon 
da bu amaca hizmet etmek için 
bilinçli bir şekilde konulmuş
tu. Böylesine gerici bir formü
lasyanun da yer aldığı platfor
mun bütününe katılmamız da 
elbette söz konusu olamazdı." 

Görüldüğü gibi DiDF Türki
ye halklan terimine karşı çıkı
yor, onun kullanıldığı her yer
de "Kürt toprak ağalan, kom
prador burj'uvazisi ve emperya
lizm "e karşı mücadelenin bir 
kenara itHdiğini belirtiyor. Bu 
terimi "gerici bir formülasyon" 
olarak da nitelendirdikten son
ra, kendileri için böylesi bir 
platformun altına imza atma
nın söz konusu olamıyacağını 
açıklİyor. 

Okuyucu yukandaki görüş
leri sıradan bir şaşkınlık örneği 
sanmamalı. Ve elbette "Eme
ğin Sesi" yazarları gökten inip 
Türkiye'yi hiç tanımıyan insan
lar da değiller. Onların bu gö
rüşleri bir ideolojik körlüğün, 
bir politik çıkınazın belirtisidir. 

Esasında "Emeğin Sesi"nde
ki yazıyı okuyanlar da altında 
Ecevit, İlhan Selçuk, Turhan 
Feyzioğlu ve benzerlerinin im
zası bulunup bulunmadığını he
men araştırmışlardır. Bilindiği 
gibi Kürt halkının varlığını in
kar eden sömürgeci Türk bur
juvazisinin her renkten ve soy
dan sözcüleri "Türkiye'de halk
lar yok, yalnızca Türk halkı 
var" sloganına ısrarla sarılıyor
lar. Cumhuriyet tarihi boyunca 
burjuvazi ve onun sözcüleri bu 
ilkelerinden hiç bir zaman ta
viz v.ermeye yanaşmadılar. ör-

neğin Ecevit yıllarca miting 
alanlarında, parlamento konuş
malannda ve yayın organların
da "Türkiye halklan" terimine 
karşı mücadele etti ve onu kul
lananlan tıpkı "Emeğin Sesi"
nin yazarları gibi gericilikle ve 
emperyalizme hizmet etmekle 
suçladı. Faşist MHP'nin lideri 
Türkeş, "Atatürkçü" Feyzioğ-
lu, burjuva yazarlanndan Hüsa
mettin Çelebi ile Nazlı Ilıcak ve 
benzerleri de yıllarca bu terime 
karşı savaştılar. Ve faşist cunta 
ise iktidara geldiğinden bu ya
na "Türkiye halklan var diye
rek, Türk halkını bölmek iste
diler" gerekçesiyle işkence yF 
pıyor, insanlan katıediyor V'

ölüm cezalan istiyor. Ve siz 
"Türkiye halkları var" dediği 
için yargılanıp, ağır cezalara 
çarptınlan TöB-DER yöneti
cilerini düşünün. Ama sanki 
bunların hiç birisi olmamış ve 
sanki Türk burjuvazisi Türkiye · 
halklan teriminden ölümünden 
korkareasma korkmuyormuŞ" 
gibi, DİDF bu terimleri gerici 
buluyor, onlan kullanınakla 
Kürt toprak ağalanna ve em
peryalizme karşı mücadelenin 
dıştalandığını savunuyor. Ve 
sanki Türkiye halklan terimine 
karşı çıkan Türk burjuvazisini 
destekliyen, onu tepeden tırna
ğa kadar silahiandıran ve Kürt 
halkına karşı katliamlara hazır
lıyan emperyalizm değilmiş 
gibi. DİDF'inki öyle bir emper
yalizmki hem, Türk burjuvaz' 
sinin Kürt halkına uyguladığı 
insanlık dışı politikayı destek
liyor, "Türkiye halklan karşı 
onunla birlikte savaşıyor ama 
buna rağmen bu terimin kul
lanılması gene de kendisine kar
şı mücadeleyi içermiyor. Böy
lesine çelişkiler, gerçeği ters
yüz etmeler acaiplik derecesin
deki zorlamalar ancak "Eme
ğin Sesi" yazarlan gibi ideolo
jik çıkmazda kıvrananlarca ya
ratılabilir. 

Hiç kuşkusuz, bu görüşler 
"Emeğin Sesi" ve benzerleri 
için yeni değil. Bu, Maocu 
gruplann genel olarak Kürt 
halkının verdiği mücadeleyi 
özünde benimsememe, ona 
karşı çıkma; ama diğer taraf
tan ise devrimci kılıflar uydu
rarak tabanı avutma, kitlelerin 
bilincini bulandırma cabasın
dan kaynaklanıyor. Ve içerisi
ne düştükleri ideolojik politik 
yanlışlar, onlan ister iste~ 
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(Baştarafı Sayfa 6'da) 
gericilerle aynı paralele düşüıü
yor. 

Bilindi~i gibi Maocu gruplar 
izledikleri politika ile aynı za
manda Kürt halkının vermekte 
oldu~u ulusal kurtuluş mücade
lesinin önünde bir engel rolünü 
~ynuyorlar. Bunlar, taktik ge
reği olarak zaman zaman Kürt 
halkından bahsetseler bile bu 
taban kaybetme endişesinden 
kaynaklanan bir çaba olmaktan 
öteye gidemiyor. Maocular 
Kürdistan'da sağlam bir sınıf 
tahlili yapamıyorlar. Kürt hal
kının bir ülkesi olduğu gerçeği
ni gizlemek için büyük çaba 
sarfediyorlar. Kürt halkının 
ulusal kurtuluş mücadelesinin 
başanya ulaşmasının aynı za
manda sa~lam bir devrimci pro
grama sahip olma sorunu oldu
ğunu unutmak istiyor ve or
taya attıkları bir takım soyut 
-<örüşlerle sözde "devrimci" 

)zümler getiriyorlar. Kürdis
tan 'ın sosyo-ekonomik yapısı
na dayanan bir sınıf tahlili ya
pamadıkları ve Kürt halkının 
karşı karşıya bulundu~ somut 
çelişkileri, ırkçı-faşist terörü, 
asimilasyoncu politikayı gör
mek işlerine gelmedi~i için kit
lelerin karşısına somut, anlaşı
lır taleplerle çıkamıyorlar. 

Oysa, Kürdistan 'da kitleler 
bilinçlendirilir ve devrimci mü
cadeleye kazanılırken, her şey
den önce emekçi yı~ınların so
mut yaşamda karşılaştıkları çe
lişkilerin neler oldu~u, onların 
kimler tarafından ve hangi yön
temlerle ezilip baskı altında tu
tulduklan saptanmalı, ona kar
şı teorik ve pratik 'planda mü
cadele verilmeli, kitleler bu 
do~rultuda uyarılmalıdır. 

12 EYLüL PROTESTO EYLEMI üZERINE 
Buna bağlı olarak, burjuvazi önünde bir engel halini alır. 

bugün Kürt halkının varlı~ını "Emeğin Sesi 'nin 1. sayfasının 
inkar ettiğine, Kürt dili, kültürü başına "Bütün ülkelerin İşçile
ve tarihi üzerinde baskı politi- ri ve Ezilen Halklar Birleşin" 
kası sürdürdüğüne göre bu nok- diye yazdıktan sonra, Türkiye 
tıHarda da somut olarak müca- halklan terimini gerici olarak 
dele vermek, yığınlara gerçek- nitelendiren anlayış ta bunu 
leri göstermek gerekir. Maocu- açık biçimde sergiiemiyor mu? 
lar Kürt dili, kültürii ve tarihi Sonuç olarak şunu söyle
üzerindeki haskılara karşı so- rnek gerekir ki Türkiye halklan 
mutta mücadele vermek bir ya- teriminin artık yazılı literatürde 
na, yıllarca bu tür talepler or- yer alması ilerici-devrimci 
taya çıktı~ında hep "safları bö- mücadelenin hedeflerine uygun 
ler" masahyla kitleleri aldat- düşen, emperyalizme, faşizme 
mak için çaba harcadılar. Kürt- ve feodal gericiliğe karşı müca
çe konuşmamak, konuşanlan deleyi içeren bir anlayışın ürii
ayıplamak onlar için de bir ku- nüdür. Çünkü onlar çıkarlan 
ral halini aldı. Kürt dili ve kül- gereği bu terimi yasaklıyorlar, 
türünün gelişmesiyle ilgili hiç buna karşılık bizim de onu sa
bir çaba harcamadılar. Kürt vunmamız gerekir. Aynca 
tarihi müziği ve rolklorunu ta- "devrimcilik" adına bu terimin 
nıtıcı, geliştirici biçimindeki kullanılmasını yanlış bulan 
uğraşılan "devrimcilik" aşkı- anlayışın teşhiri de önem taşı
na küçümsediler. Emperyaliz- yor. 
me, sömürgeciliğe karşı müca- Ama daha önce de değinildi
dele laflarını ağızlarında düşür- ği gibi Maocu gruplann. Türki
mezken, Kürdistan'ın iki parça- ye'de ulusal sorun konusundaki 
sında şu anda verilmekte olan görüşlerinin geniş bir değerlen
silahlı mücadeleye değinmek- dirilmesi böylesi bir yazının sı
ten kaçındılar ve sonuçta da nırlarını aşar. Burada ll Eylül 
ona karşı tavır takındılar. Bu- öncesinde toplantılara katılan 
runlarının dibinde halkımızın gruplarca hazırlanan çağnya 
verdiği ulusal kurtuluş müca- itiraz eden DİDF'in itirazının 
delesini görmek istememek, bir yönü üzerinde durmakla sı
yüksek perdeden konuşan bu nırlı kalıyor eleştirilerimiz. 
gruplann iyileşmez hastalığı Diğer yandan eylem esna
halindedir. Oysa gerçek dev- sında da bir takım olumsuz
rimcilik, sömürgeci burjuvazi- luklann ortaya çıktığına de
nin uyguladığı haskılara karşı, ğinmek gerekir. Eylem sırasın
direnmeyi, onun çabalannı da az da olsa, imzalanan ortak 
boşuna çıkarmaya çalışmayı, protokol kuralları ve yönetim 
propagandasını etkisizleştirme- komitesinin saptadığı esaslar 
yi gerektirir. "Nasıl olsa dev- dışına çıkmalar görüldü. Elbet 
rim olunca haklannızı veririz" te bu tür davranışlar eylem 
mantığı devrimeilikle bağdaş- birliğine ağır zarar verir. Geniş 
maz. Bu, somutta da görüldüğü 1 bir anti-faşist eylemin gerçek
gibi kitlelerin bilinelenmesinin - leşmesini hazınedemiyen ATİF 
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eylem esnasında da olumsuz ta
.vırlannı sürdürdü. Onun bu di-
siplinsizliğinin ve hırçınlığının 
kaynağı kendi siyasi anlayışı
nın gerek platformda, gerekse 
eylemin talepler ve işleyiş biçi
mine ilişkin bölüınlerindeki tes
pitlerle mahkum olmasından
dır. Böylesi küçük burjuva has
talıkları zaman zaman provaka
tif sonuçlara da götürebilir. Ey
lemlerde yer alan tüm gruplann 
protokol ilkelerine uymaları, 
eylemin sağlıklı geçmesine bü
yük önem vermeleri, disiplin 
kurallarını çiğnememeleri, kar
şılıklı saygı çerçevesinde hare
ket etmeleri zorunludur., Aksi 
tavırlar bundan sonraki dönem
de ortaklaşa eylemlerin yapıl
masını güçleştirir. 

Daha sonra yapılan değer
lendirme toplantısında hata ve 
eksiklikler açık biçimde orta
ya kondu ve eleştirildi. Grup
lar, ATİF ve DİDF'in dışında 
genel olarak olumlu davrandı
lar. Bundan sonra da böylesi 
eyleınlerin gerçekleştirilmesi 
bir görevdir. Eğer bu isteniyor
sa sorumluluk anlayışı içerisin
de hareket edilmeli, grupçu he
saplar peşine düşülmemelidir. 

• • • 
FAŞIST 

CUNTANIN 
\NA YASASINI 

BOYKOT 
EDELIM 

FAC'de HÜK-ÜMET DEGiSiKLiGi 

F.Almanya'da 13 yıldır süregelen 
Sosyal Demokrat - Sasy'ıil'Liberal koalis
yonu da~ıldı, yerini Kohl başkanlığında
ki sağ koalisyona bıraktı. 

O halde asıl önemli olan 13 yıllık or
taklığın sona ermesinin gerçek nedenleri
nin bilinmesidir ve hiç kuşkusuz bu ikti
dal" değişikliğini Alman tekelci kapitaliz
minin bunalımından ayn düşünmek müm
kün değildir. 

Bilindiği gibi diğer kapitalist ülkelere 
paralel olarak F.Almanya'da da son yıllar
da giderek derinleşen bir ekonomik kriz 
vardır. Tekelci sermaye pazar darlığının 
etkisini günden güne daha çok hisediyor. 
Yatırımlarda durgunluk, düşük kapasite 
ile çalışma varlığını sürdürüyor. Buna 
bağlı olarak pek çok fiirna kapandı ve 
hatta AEG gibi dünya çapında üne sahip 
dev tekeller bile iflasla yüzyüze geliyorlar. 
Her gün yüzlerce, binlerce işçi sokağa atı-

lıyor. İşsizlik rekor düzeyde seyrediyor. 
Buna karşılık tekelci sermaye hakim 

olduğu tüm ülkelerdeki gibi Federal Al
manya'da da kendi bunalımının faturasını 
işçi sınıfına, diğer çalışan kesiınlere yük
lemek ve ondan böylece kurtulmak isti
yor. Bunun için de her şeyden önce 
emekçi kesimlerden, küçük sermaye sa
hiplerinden, tekellere doğru kaynak akta
rılmasını sağlamak gereğini duyuyor. Te
kelci çevrelere göre yatırımların hızlandı
rılması ve ekonomiye canlılık kazandıni
ması ancak bu şekilde mümkün olabilir. 

Fakat ne var ki bu öyle kolayca ba
şarılabilecek bir iş de değil. Çünkü işçi 
sınıfı ile birlikte diğer çalışan yığınlar, 
kendi geçim olanaklarından bir bölümü
nün ellerinden alınarak, büyük tekellere 
aktarılması politikasını sessizce onaylıya
cak değiller. Zaten, fiyat artışlan ve işsiz
likten bunalan bu sınıf ve tabakaların, üc-

retlerinden kısıntıya gidilmesine ve sosyal 
haklannın kırpılmasına daha fazla taham
mül etmelerini beklemek tekeller için faz
la iyimserlik olurdu. Gene bu politikayı 
Sosyal Demokrat hükümet eliyle yüriillüğe 
koymak da oldukça güçtü. Çünkü Sosyal 
Demokrat iktidann işçi sendikalarını ve 
ilerici kamuoyunun diğer kesimlerini tek
ellerin bugünkü koşullarda istediği ölçüde 
karşısı.na alması şansı yoktu. Daha da 
açıkçası, Sosyal Demokratların ağırlığın-
daki iktidarın Reagan politikasını tama
men benimsernesi düşünülemezdi. Buna 
herşeyden önce Sosyal Demokrat partinin 
kitlesel tabanı izin vermezdi. 

Şimdi işbaşında bulunan Kohl hükü
meti eliyle bu politikanın yüıürlüğe 
konulmasına çalışılacaktır. Yeni hüküme
tin temel hedefi emekçi yığınların yaşam 
düzeylerini düşürmek suretiyle, sağlanan 

(Devamı Sayfa 9'da 
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• • • 
YENI ILTICA 

Federal Almanya Anayasası, ''Siyasi 
takibatta u~nyanlara iltica hakkı tanınır" 
diyor. 

· Hitler faşizminin yenilgisinden sonra 
kurulan Federal Almanya Cumhuriyetinin 
anayasasına bu maddenin konulması se
bepsiz de~ildir. Hitler faşizminin barbarlı
ğından kurtulup ülkesini terkeden binler
ce Alman anti-faşisti başka ülkelere sı~ın
mış, orada yaşam hakkı elde etmiş; ölüm
den, işkenceden kurtulmuştu. 

Yeni anayasayı hazırlıyanlar; hem bu 
tarihsel geçmişin verdi~i dürtüyle, hem de 
ülkesinden faşizmin haskılanna hedef 
olan, politik düşüncesinden, milliyetinden 
dolayı takibata uğrıyanlann Almanya'da 
kalabilmelerini sağlam!Jk için bu maddeyi 
anayasaya koymuşlardı. 

Ne var ki, bugun ou hak, anayasaya 
konuluş amacına ters bir anlayışla uygula
nıyor. İltica yasası, gerici güçlerin politik 
çıkar ve görüşleri doğrultusunda, anti-fa
şistlere karşı kullanılan bir araca dönüştü
rülmüştür. Pek çok kez ve son olarak da 
1982'nin a~ustos ayında de~işikli~e uğrı
yan iltica yasası tamamen özünden boşal
t1ldı. 

Yeni yasa, "iltica akınını" durdur
mayı, mevcut ilticacıların Almanya'yı 

terk etmesini, yeni gelecekleri ürkütmeyi 
ve ülkeye sokmamayı amaçlıyor. Bu ya
sadan ise en çok Türkiyeli ve Kürdistanlı 
anti-faşistler etkilenmektedir. Onlar faşist 
generallerin kuca~ına, ölüme gönderiliyor. 

Bu amaca ulaşmak için yeni yasa 
şunları öngörüyor: 

• Zindorf Federal İltica Dairesinde 
bir komisyon tarafından iltica müracaat
ları hakkında karar yetkisi, tek yargıca 
veriliyor. 

• Eyaletlerde, iltica işlemlerini hız
landırmak amacıyla, Zirndorfİltica Kabul 
Etme Dairesine paralel daireler oluşturu
lacak. 

• İtiraz hakkı hemen hemen orta
dan kaldırılıyor; tek celsede karar verile
cek, temyiz hakkı yok. 

• Gerekçeleri, ilk müracaat'ta yeter
li görülmüyenlerin müracaatları işleme ko
nulmadan geri çevrilebilecek. 

• İlticacılar, sosyal, kültürel ve poli
tik çevreden kopuk kamplara gönderile
cek. 

• İlticacılara, geçimieri için para ye
rine, giyecek ve yiyecek malzemesi verile
cek. 

Bunlara ek olarak, daha önceleri uy
gulamaya sokulan, çalışma yasa~ı, vize 
uygulaması, çocuk parasından yararlan
ma, eşierini getirme yasağı gibi bir dizi 
insan temel hak ve özgürlükleriyle bağdaş
mıyan önlemler, iltica hakkının ve yasası
nın ne hale getirildi~ini gösteriyor. 

FARKLIUYGULAMALAR 

Binlerce ilticaemın müracaatlan yıl

larca sürüncemede bırakıldı. 5-6 yıl kadar 
mahkeme kararını bekliyenler var. Onlar 

YASASI 

bu uzun süre zarfında çalışıp vergi ödedi
ler, devletin gelirini, patronların karlarını 
arttırdılar. Şimdiyse, özellikle Kürt ve 
Türk ilticacılarına kapı gösteriliyor. 

İltica müracaatında bulunaniann öne 
sürdüğü gerekçeler uygulamada kriter teş
kil etmiyor. Onların geldikleri ülkelerdeki 
politik rejim, o ülkeyle Federal Almanya'
nın ilişkileri ve çıkarlan karar verınede 
esas alınıyor. 

Irkçı-faşist yönetimlerin iktidarda ol
duğu, temel insan haklannın barbarca 
çiğnendi~i, Şili, özellikle NATO üyesi 
Türkiye ve batının kapitalist sistemi güdü
münde; askeri ve ekonomik açıdan batı 
için önemi olan ülkelerden gelenlere bü
yük zorluklar gösteriliyor; çoğunlukta 

müracaatları reddediliyor. Buna karşın, 

ilerici-devrimci iktidarların işbaşında ol
duğu veya sosyalist ülkelerden gelenlere 
kapılar ardına kadar açık tutuluyor. 

Kürdistan'ın değişik parçalanndan 
gelenlere karşı da farklı bir uygulama var. 
örneğin, Suriye ve Irak'tan gelen Kürtlere 
karşı daha esnek davranılıp, iltica müraca
atları kabul edilirken, Türkiye Kürdistanı'
ndan gelenlerin müracaatlan genelde redd
ediliyor. 

1980 yılında Türkiyeli 57917 kişi F. 
Almanya'ya iltica müracaatında bulunur
ken bu sayı 1981 'de 6302 kişide kalıyor. 
1980 yılında Almanya'nın kabul ettiği 

tüm ilticacı sayısı 12488, reddedilenlerin 
ki ise 69467'dir. 

1981 yılında Türkiye ve çeşitli batı 

Avrupa ülkelerinden gelen ilticacılardan 

190, çoğunluğu Polonya'dan olmak üze
re Doğu Avrupa ülkelerinden gelenlerden 
4393, Asya ülkelerinden gelenlerden 
2409 ve Yakın Doğu ülkelerinden gelen
lerden ise 137 kişi ilticacı olarak kabul 
edilmiştir. 

Şurası bir gerçek; Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı'ndan gelerek; politik amaçlar
la iltica edip te başvuruları kabul edilen
lerin sayısı hiç denecek kadar azdır. 

EyaJet idari mahkemeleri pekçok 
Kürdistanlı ve Türkiyeli'nin müracaatlarını 
kabul etmesine ra~men, bu kabul kararla
rı yüksek mahkemelerce bozulmuştur. 

1981 yılında Yüksek mahkemeye intikal 
edilen müracaatlardan kabul edilen 3, 
reddedilen 3568'dir. Bunların büyük ço
ğunluğunu Kürt ve Türk ilticacılan oluş
turuyor. 

Yüksek mahkemelerin karar verınede 
veya bozmada dayandıklan kaynak, Fede
ral Dışişl!!ri Dairesinin Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı'na ilişkin ileri sürdüğü asılsız, 
yanlış ve taraflı bilgilerdir. 

FEDERAL DlŞİŞLER DAİRESİNİN 
ASILSIZ iDDiALARI 

Federal Dışişler Dairesi, Türkiye'deki 
baskılan ve işkenceleri, Kürdistan'daki 
ırkçı soykırımiarını görmezlikten gelen, 
Kürt ve Türk sosyalistlerine yurtseverleri
ne yapılan baskı ve işkenceleri meşru sa-
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Denge KOMKAR'ın 44. sayısında ya
yınlanan bu yazı dizisine 45. sayımızda 
yer veremedik, dizinin ikinci ve son bölü
münü bu sayıda yayınlıyoruz.-D.K. 

yan bir anlayış içinde. 
Federal Dış İşleri Dairesi'ne göre, 

Türkiye Kürdistanı 'nda verilmekte olan 
mücadele "bölücülük" ve bu mücadeleyi 
sürdüren örgütlerse "bölücü"dür. Adı 

geçen daire tıpkı sömürgeci Türk iktidar
larının kafası ile hareket etmekte, ırkçı -
faşist karakterdeki Türk ceza yasalanna 
göre yapılan yargılamalan ve verilen ceza
ları meşru saymaktadır. Buna bağlı olarak 
politik tutuklulara yönelik bu cezalandır
malar da siyasi kabul edilmernekte ve "adi 
suç" olarak görülmektedir. Kuşkusuz bu 
tavır Federal hükümetin faşist cuntayı 

destekleme ve onun insanlıkdışı uygula
malarını, Kürdistan'da estirdiği terörü, in
san haklarını ortadan kaldınşını onaylama 
tutumundan ileri geliyor. 

BİRKAÇ öRNEK 

Zirndorf İltica Kabul Etme Dairesi, 
Federal Dışişler Dairesi'nin 31.7.1980 
tarihli yazısındaki bilgiye dayanarakWies
baden İdari Mahkemesine yazdı~ı yazıda 
şöyle deniyor: 

"Türk devleti Kürtlerin kendi kültür
lerini, dilini, türkülerini adet ve gelenekle
rini geliştirmeye, korumaya müsaade edi
yor ... 

. .. Fakat, Kürt bölgelerini, Türk dev
letinden koparmak için çalışma yapan 
bölücü akımlara karşı da ceza yasalarıyla 
kendisini koruyor. 

... 12 Eylül askeri darbesiyle Kürtle
rin durumu kötüleşmedi ... " 

Dışişleri Dairesinin çeşitli mahkeme
lere de~işik tarihlerde yazdığı yazılarda 
Kürt halkına yönelik, Türkiye'deki cunta
nın uygulamalanna ilişkin şu görüşlere 

yer veriliyor: 
"Kürt dilinin konuşulması halinde, 

takibata u~ramak, cezaya çarptırılmak 
sözkonusu de~ildir ... " ~ 
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(Baştarafı Sayfa 8'de) 

" ... Sohbet esnasında Kürtlere daha 
fazla hak verilmesini, Kürdistan'ın daha 
geniş haklara kavuşmasını istiyen bir Kürt 
ceza görmez." 

"Türkiye'de yurttaşların korunması 
12 Eylül askeri darbesinden sonra arttı. 
Bu durum etnik kökenine bakılmaksızın 
her Türk yurttaşı için, yani Kütler için de 
geçerlidir." 

"Yaklaşık 7 milyon Türk vatandaşı 
Kürdün ve di~er tüm Türk vatandaşlarının 
durumu 12 Eylül askeri darbesinden son
ra; terörizmle başarılı mücadele sonucu 
(12 Eylül'den önce terör sonucu 5000 
kişi ölmüştü) durum iyileşti; herkesin tek· 
rar huzur içinde çalışıp ve yaşıyaca~ı bir 
güvenlik ortamı yaratıldı. 

"Kürt kökenli olmakla kimse takiba
ta u~ramıyor. Şerefettin Elçi'nin durumu 
·..ıisnadır. 

"Askeriyenin yönetime elkoyuşun
dan beri huzur ve düzen ülkede yeniden 
inşa edildi. Anarşik durum, özellikle Kürt 
bölgelerinde hertaraf edildi. Terörizme 
karşı etkin mücadele verildi. Ekonomik 
gelişme yeniden canlandı. Azınlıkların 
haklan da daha iyi bir durumdadır." 

"Kürt kökenli Türkler sık sık suç işle
yenler arasındadır. Çünkü Kürt yerleşim 
bölgelerinde baAımsız bir Kürdistan için 
mücadele eden çok sayıda yeraltı örgütü 

(Baştarafı Sayfa 7'de) 
kaynağı tekellerin kasasına aktamıaktır. 
Zaten işbaşma gelir gelmez ücretierin 
dondurulması yolunda göıüşlerin güncel
lik kazanması da bunu gösteriyor. Kohl 
hükümeti ayrıca işçilerin, memurlann 
sosyal haklanndan da kısıntıya gitmeyi 
planlıyor. 

Tüm Alman emekçilerine karşı olan 
.ı politikanın yabancı işçilere getirece~i 

yükümlülükler ise çok daha fazladır. 
Tekelci sermaye ve onun yeni hükümeti 
eskisine oranla daha çok yabancı düşman
lı~ını köıükliyecektir. Onların amacı ken
di bunalımtarinın suçunu yabancı işçilere 
yüklemek ve böylece hedef şaşırtarak işçi 
sınıfını birbjrine düşürmektir. Bundan 
böyle yabanCı düşmanlığını bizzat devlet 
kurumları yapacaklan gibi, ırkçı Neo-nazi 
gruplan da saldınlarını yoğunlaştıracak
lar. Zaten yeni Başbakan göreve başlar
ken Türkiyeli işçilerin sayılannın azal
tılacağını ilan etmekle bu konudaki ger
çek niyetini açığa çıkarmış oldu. 

Yeni hükümet Türk faşistlerine de 
cesaret veriyor. Türkeş'in baş destekleyi
cisi ve MHP'nin kardeş partisi Strauss 
başkanlığındaki CSU (Hıristiyan Sosyal 
Birlik Partisi) şimdi iktidar ortağıdır. üs
telik İçişleri Bakanlı~ı da bu partiden 
Zimmermann 'a verilmiş bulunuyor. 

Yeni iktidar dış politika konusunda 
Reagan 'ın sadık izleyicisidir. Atom silah
lannın Almanya'ya yerleştirilmesi hızlan
dırılacak, soğuk savaş kışkırtılacaktır. 
Şimdiki Savunma Bakanı Wömer, geçti-

bulunmaktadır. Şu anda yaklaşık 30000 
kişi tutuklu bulunuyor. Mahkemeler tüm 
kapasiteyle çalışıyor. Tutuklutum sorgu
lanıası yapılıyor; ve mahkeme önüne çıka· 
rılıyorlar. Tutukluların sistematik işken
ceden veya köylülerin toplu işkenceden 
geçirildi~i bizce b ilinmiyor. Buna karşı
lık tek tük fiziki eziyetlerin yapıldı~ı bili
niyor. Hükümet buna karşı önlem alacağı 
yolunda niyetini açıkladı ... " 

Baden Würtemberg Yüksek İdari 
Mahkemesinin 3.6.1982 tarihinde bir 
Kürt ilticacısı hakkındakaran da şöyle: 

" 1. Türk Ceza Yasasının 125-173. 
paragrafiarına göre cezalandırma, politik 
takibatı göstermez. Paragraf 125, 145, 
149 ve 171 'in öngördü~ cezaların yiik· 
sekli~i de suçlunun politik bir görünüme 
bürünmesi sonucunu çıkarmaya haklılık 
kazandırmaz. Cezanın yüksekliği, suçlu
nun politik olmasının mahkeme nezdinde 
hangi rolü oynadı~ı hakkında bilgi vermi
yor. 

2. Eğer Türk devleti, otonom bir 
'Kürdistan'ın kurulması için çalışan ve 
mücadele biçimleri silah kullanmayı 
içeren bir örgütte aktif çalışmayı, ceza 
yasasına göre cezalandırıyorsa; burada 
politik karakteri olmıyan, işlenmiş adi 
suça karşı tedbir sözkonusudur. 

3. İlticacının, Federal Almanya' da, 
politik çalışmada bulunmuş olması (Bu
rada KOMKAR-Federasyonuna ba~lı 
Kürdistan Işçi Derneği 'ne üyelik sözko
nusu ediliyor D.K.) bu çalışmaların, Tür
kiye'ye dönüş halinde, cezayi işleme 
çarptırıtmasına yolaçacak derecede ciddi 

ğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada 
NATO'nun etki alanının, bu pakta bağlı 
ülkelerin sınırlarının ötesine taşırılınası 
gerektiğini (Reagan politikası) belirtiyor
du. 

O halde tekelci sermayenin tüm ulus
lardan emekçitere yönelik saldırgan poli
tikasına, silahianmanın luzlandınlmasına 
ve barışı bozucu girişimlerine karşı müca
dele görevi daha da güncelleşmiş bulunu
yor. Bütün işçilerin, renk, din ve ulus ayı
rımı yapmaksızın kenetlenmeleri ortak 

·mücadele vermeleri zorunludur. Başannın 
yolu böyle bir mücadelenin hayata geçi
rilmesinden geçer. 

•••• Kime neyi yasaklıyorsunuz? 
(Kapak Sayfasının Devamı) 

Kürt halkının kültürünün dış dünyada 
tanıtılmasında küçümsenmiyecek başarı
lar elde edildi. Sömürgeciler, Kürdistan'da 
Kürt kültürünü silip-süpürrnek için elinden 
geleni ardına koymuyor, diğer yandan da 
Kürt folklonı ile uluslararası festivaliere 
katılarak Türk fölklonı adı altında ödül a
lıyorlar. Bugün bu meydan onlara bırakıl
mıyor. Yurt dışında, F.Aimanya'da Kürt 
folklonı uluslararası gösterilere davet edi
liyor. Böylece Kürt halkı yurt içinde kül
türünü özgürce kullanamazken, yurt dışın
da diğer uluslann yanında yerini alıyor. 

Konsolos Kıçıman ve onun faşist pa
şalannın bundan rahatsız olmala~ şaşırtı-
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endişeye rağmen, iltica gerekçesi yapıla
maz. KOMKAR üyeliği hakkındaki cezayi 
tedbirlerin politik bir karakteri yoktur. 
Bu tedbirler, daha çok, Türkiye'nin devlet 
ve anayasa düzenini korumaya yönelik~ 
tir; bu amaca yönelik oldukları için de adi 
suçun takibatına girer." 

Yukardaki örnekl~rde göıüldüğü gibi 
Dış İşler Dairesi gerçekle bağdaşmıyan, 
yalan ve asılsız bilgiler yaymakta; cuntayı, 
faşist Türk yasalarını meşru göstermekte
dir. Bu bilgiler doğrultusunda da pekçok 
Alman mahkemesi karar vermekte, yani 
Kürt ilticacılannın iltica müracaatlarını 
reddetmektedir. 

Şüphesiz bunu tamamen genelleştir
rnek doğru olmaz. Yer yer bazı idari mah
kemeler ve ilerici hakimler, Dışişler Daire
sının bu iddialıinDI paylaşmamakta, 
Türkiye'de insan haklarının çiğnendi~ini, 
Kürt halkına baskı yapıldı~ını söylemek
tedirler. Bunun gibi, kiJiselere ba~lı kuru
luşlar, Uluslararası Af örgütü Almanya 
şubesi, Demokratik Hukukçular Derneği 
ve daha pekçok demokratik kuruluş ve 
kişi aynı göıüşü paylaşıyor; Türk ve Kürt 
anti-faşistleriyle, dayanışma gösteriyor. 

Federal Alman hükümetinin bu tutu
mu Alman tekelci sermayesinin çıkarla
nndan kaynaklanıyor. Alman hükümeti 
emperyalizmin sadık uşağı olan faşist 
cuntayı koruyor ama biz de buna karşı 
susmamalıyız. Her yerde Türkiyeli, Kür
distanlı ve Alman ilerici kuruluş ve kişi
lerle dayanışmamızı sıklaştırmalı, haksız 
uygulamalara karşı sesimizi yükseltmeli
yiz. 

cı değildir. Bu barbarlık örnekleri Kürt 
halayını bozmadı, bozamıyacak. • ••• 

"BARBARCA BIR KARAR" 

Alman mahkemesi, işkenceyi siyasi 
sığınınaya gerekçe saymıyor 

Alman Komünist Partisi (DKP) ya
yın organı "Unsere Zeit" gazetesi, Baden
Würtemberg Eyalet Yüksek Mahkemesinin 
bir Kürdün iltica müracaatmil ilişkin ka
rannı böyle niteliyor. Mannheim'da bu
lunan EyaJet Yüksek Mahkemesinin ha
ziran ayı içinde verdi~i bu karar, öTV 
Sendikası hukuk işkolunda örgütlü olan 
hakim ve savcılar tarafından kamuoyuna 
duyuruldu ve sert bir dille eleştirildL 

öTV'li hukukçular, Mannheim idari 
hakimlerini kararda insanları aşağılayıcı 
sözler saı:fettiklerinden dolayı suçluyor. 

'Devlete karşı haksız fiillerden dolayı 
haklannda soruşturma açılan solcu eği
limli Kürtlerin işkence ve benzeri eziyet
ler görmesi, Anayasanın 16. maddesinin, 
2. paragrafının 2. bendindeki anlamda po
litik bir takibat anlamına gelmiyor. Zira 
işkence ve eziyet, Türkiye'de saedce poli
tik olarak aktif olan Kürtlere karşı değil, 
genelde varolan bir olaydır."(FR.6.10.82) 

Bu karar ve bu karardaki anlayış üze
rinde yorum yapmaya gerek var mı? Bizce 
yok. Her okuyucu bu karar hakkındaki 

. yorumu yapacak durumdadır. 
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FERE ÜFOL 

Merıv bı alikariya fere u folan xwarıne çedıke u 
.dıxwe. 

Kewani xureke male dı tencık u tewe da dıpejın. 
Dı gundan da bo nan pebtıne sel beye. Quşxane tencı
ka pıçlik e. Kewani bı kere pivazan, tematezan, balca
nan, isotan u beşinayiyen dm bur dıkın. Xureke nav 
tencık u sitılan bı kevçi u besıke tevdıdın. 

Dı malan da gelek tas, tesmi, iskan u fincan bene. 
Şorbe dı tase da bı aliye kevçi te xwarın. Merıv 

çaye bı iskanan, qebwe bı fincanan vedıxwe. Lı gun
dan xwarıne lı ser seniyan tinın sıfre. Merıv dı sıfre da 
bı alikariya kevçi, çetal u kere dıxwe. 

Çay dı çaydane da, qebwe dı cezwe da te çe
kırın. 

* * * 
Xurek- Bırin 

(xwarın) Yemek Hlir kırın 
Tencık Tencere Sit ıl 
Pe b tın Pişirmek K ev çi 
Tewe Tava Hesık 

Sel Saç Xawli 
'Juşxane Küçük tencere Tevdan 
K er B ıç ak Tas 
Temetez D omatez Tesmi 
Çaydan Çaydanlık İskan 

Cezwe Cezwe Fincan 
Balcan Patlıcan Şorbe 

İsot Biber Germi 
Heşinayi Yeşillik,sebze Seni 
Be çi Parmak Çetel 

Pe b tın 

Ez dıpejım, tu dıpeji, ew dıpeje 
Em dıpejın, bun dıpejın, ew dıpejın 

Kesrnek 

Doğramak 

Kazan 

K aşık 

Kepçe 

Havlu 

karıştırmak 

Tas 

Tepsi 

Çay bardağı 

Fincan 

Çorba 

Çorba 

Sini 

Çatal 

Mm pe bt, te pebt, wi, we, me, w e, w an pe bt 

Tevdan 

Ez tevdıdım, tu tevdıdi, ew tevdıde 
Mm, te, wi, we, me, we, wan tevda. 

Bırin 

Ker dıbıre. 
Kere beçiya mm bıri. 
mm darık bıri. 

Hôr kırın 
Ew daran blir dıke. 
Kewani pivaze blir dıkın. 

I 

Lı bevoken jerin ciyen vala tıje bıkın 

1- Mm ev mal bı se bezari ............ . 
2- Em çar hezar kıre .............. . 
3- Dı vi xani da.............. . ........... hene? 
4- Bı du se şerniye ................. te. 
5- Beri şerniye ............. te. 
6- Mm jı Elo ra got, "dersa xwe bıxwine" le wi ........ . 

.......... : .... mm ne.kır. ·· 
7- Gub .......... bave xwe, meçe Stembole. 
8- Rovi bı gur dıkane? ............ , ew 
9- Rabe, ........... u .......... xwe bışo! 
10 - Po re xwe ................ · 
11- Zelal bı geziye ode .............. . 
12- Zelal, hefte da care av e ......... , Şahan ........... . 

Il 

Jı nav van ketiman yen mmasıv bıbıjerın u lı hevo
ken jerin ctyen vala tıje bıkın: 

Fistan, mıtbax, besp, pavlike, sawun, gur, fere, şal 
u şapık, kınc, sol, şe, feki, ga, şewqe, se, destmal. 

1- Merıv dev u rliye xwe bı ............. dış o. 
2- .............. bo şekınne ye. 
3- ............... bo pekırıne ye. 
4- ............... bo çekırma xwarme ye. 
5- ................ tene şuştm, .......... tene bırıqandın ......... . 

te ne xwarın. 
6- .......... kuvi ye, .............. kedi ye. 
7- M er ............. dıdın sere xwe, jın .............. lı xwe , 

kın. 

· 8- Merıv lı .............. si yar dıbe, bı ............ cot dık e. 
9- Kar k er dı .................. da dıxebıtm. 
1 O- Cıle Kurdan yen geler ....................... e. 
ll- Wi deste xwe şuşt u bı ................ za kır. 

III 

Bersiva pırsen jerin bıdın: 

1- Bave Şahan çı karl dıke? 
2- Male ku ew teda rudının salona xwe beye? 
3- Kala ku ew teda rudının ya wan e? 
4- Çıma ew ınaleki fıreh kıre nakın? 
5- Mala wan qırej e, yan paqıj e? 
6- Diya Şahan kewaniyek çawa ye? 
7- Di ya Şahan king e wi bışyar dık e? 
8- Şahan ku jı xewe rabU çı dıke? 

(Dumahik heye) 
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SIN'ET ü ÇAND 

Xwendevanen delal, 
Dı hejmara 44 'an da, banga ku dı Denge KO M KAR 'da çap

bUy~ jı aliye xwendevanen me da guhdarike mezın dit. Heta nı
ha jı Ermenistan, Belçika, Norveç, Iran, Romanya u jı gele k we
laten mayin pır name gihiştın deste me, lı ser kılam-stran, serpe
hati, çirok, nwisaren lı ser xaliçe-emeni, diroku me, çanda me u 
wek van pırsan, pır iııvisaren legerıne gihiştın me. 

Değerli okurlar, 
Denge KOM KAR 'ın 44. sayı~ında yaptığımız çağrıya, oku

yucularımiZ büyük ilgi gösteriyorlar. Şimdiye kadar, Ermenis
tan, Belçika, Norveç, İran, Romanya ve daha başka bir çok ül
keden; halk türküleri, hikaye, halıcılık sanatı, tarihi olaylar ve 
benzeri konularda mektuplar, araştırma yazıları gelmiş bulunu
yor. 

Lı ser van nıvisaran Redaksiyana me dor bı dor dıxebıte. Elimize geçen bu çalışmalar, belli bir sıra ile değerlendirile
cektir. Yazılar yayınlanırken zorunlu bir takım dil ve diğer bi
çimsel düzeltmeler dışında, öze ilişkin değişiklik yapma yoluna 
gidilmiyecek, gerekli görülmesi halinde bazı konularda çalışmayı 
hazırlıyan okuyucu ile ilişki kurulacak ve birlikte değerlendir
meye çalışılacaktır. 

Carna ev nıuisaran dı wcire zıman u tehre nıuisare da we ben ser
rastk ırın, weki dm lı ser nıvisaran tu (qet) guhartınek çe nabe. 
Çı wexti pevist bu lı ser hıne nwisaran bı xwendevanan va pey
vendiyen we pekben. 

Hemu nıvisaren dıghejın desten me we çap bın, le ber ke
masiya şu ne nıvisaren dırej dıkarın ben kurtkırın. 

Lı ser babeteke zede nıvisar bıghejın deste me, we çaxe re
daksiyona Denge KOM KAR jı bo orte h ilanina ve pırse we bır
yareki bıgre. 

Gelen yazılann tamamının yayınlanması esas alınacak, an
cak yer darlığı ve benzeri güçlükler söz konusu olursa kısaltma 
yoluna gidilecektir. 

Dı hıne nıuisaran da rexne u peşneyar jı hebe, jı bo zelalbu
na gelek pırsan, erne dı nau mecalen xwe da şu ne bıdin van nwi-

Aynı konuda birden çok yazı gelmesi halinde ise, bunlara 
nasıl yer verileceği Denge KOMKAR Redaksiyonu tarafından 
kararlaş tırılaca k. 

saran. 
Redaksiyana Denge KOMKAR Yayınlanan bir çalışmada yer alan görüşleri eleştirici nite

likte yazılar yollanması halinde, tartışmanın yararlı olacağı 

düşüncesinden hareketle bunlara da olanaklcir ölçüsünde yer ve
rilecektir. 

PIRSA KURDAN Ilginizin devamını bekler, başarılar dileriz. 

Çawa her şeş diwanen Ensiklopediya 
Ermeniyan da, wu san ji dı ve diwane da 
gelek melumetiyen cıbe -cıbe lı ser Kurdan 
hene. Lı ser hemu waren jiyana Kurdan 
pır tışten neja dı nav rupelen ve ensiklo
pediye da ci gırtıne. Pır zelale ku, gelen 
Kurd ı1 Ermeni bı sedsalan bı1ne cinaren 
hev, roje n teng ı1 gıran da lı pışta hev sekı
nine ı1 batıne hewara hev, hale hev pırsi
ne, ser şin-şaye hev bı1ne ı1 kılarneo hev 
sıtırane. 

Gele Ermeni hertım guhdarike ger
min daye lı ser gele Kurd. Ev gele robıla
te iro ensiklopediyen xwe der dıxe, çap 
dıke ı1 h ser Kurdan pır tıştan dınıvise. E
ger em wan hemu gotaren jı bo kurdan ha
t mvisandıne ku dı ve ensiklopediye 
l. ,ap bune ı1 ewen ku we vır şu nda çap
bın, berevi ciki bıkın, ewe bıbe xebateke 
mezın ı1 wek ensiklopediya gele Kurda. 

Bendeke ensiklopediye lı ser berpır
siyare rojnema Kurdi "Riya Teze" Miro
ye Esed da hatiye nıvisandın. W e da te 
gotıne, weki Miroye Esed dı sala 1919'an 
da lı gunde Elegeze, lı navça Aragase, jı 
diya xwe buye. Ew nıviskareki kurden 
Sovyete. Sala 1970'an da hejayi nave xe
batkare Ermenistaney kulture bı1ye. Ew 
jı sala 194 7'an vırda bı1ye endame Parti ya 
Yekıtiya Sovyet. Miroye Esed dı sala 
1947'an da lnstutuya Moskov (ya Sovyet
istaneye Gışti) qedandiye. Jı sala 1955'an 
vırda heta iro ew berpırsiyare rojneme 
"Riya Teze"ye. Pırtı1ken wi bı zmane 
Kurdi hatıne çapkınn, dı van pırtukan bı 
nave ''StSE" da gelek serbatiyan (hıkyat) 
ci gırtıne. Wi wusan ji 2 berevoken helbes
tan nıvisiye bı nave "Lawe Welat" ı1 
"H esme D ıl". Miroye Esed efrandınen 
Hovhannes Tumanyan, Yexişe Carens ı1 
geleken mayin wergerandiye Kurdi. Wi bı 
tevi Qacaxe Mırad pırtı1ka dersan, jı bo 
korneo (sınıf) 7'an ı1 8'an amadekıriye ı1 

Temure Xelil Muradov 

ev pırtı1ka bı Kurdi "Literatura Welat" ha
tiye çapkırın. Mıroye Esed jı sala 1964'an 
vırda eıidame Komita Navbendi ya Parti
ya Ermenistaneye Komuniste. Ew gelek 
care ku pey hev te hılbıjartıne ı1 dıbe en
dame Parlementoya Şewra Ermenistane
ye Bılınd. Jı sala 197l'an vırda ew dews
gırtiye seroke ve şewre ye. Wi xelaten 
"Ala Xebate" ı1 "Nişana Hurmete" jı ber 
kare n he ja destxıstiye. 

Dı ve bende da jı bo, kurdzan ı1 rohı
latzan · ( oriyentalist)e mezın Minorski da 
ji pır tışten heja hatıne nıvisandın. Wi ça
wa te zanin pırtı1keke bı semıvisara 
"KURD" nıvisiye. Minorski jı aliye dm da 
ji lı ser Kurden Eli-ilahi da (Kurden Ele
wi) çapkıriye. Sala 1976'an da Akademi
ya Kurdan lı Iraqe gotareke wi çap kır bı 
nave "Kurd raste-rast peyhatiyen Mediya
ne". Minorski lı ser helbestvanen Kurdan 
NALİ ı1 QADRI KOYt çend bend nıvisi
ne. Minorski dı navbera salen 1911-1912' 
an da tevi jına xwe temamiya Kurdıstane 
geriyay e ı1 pırtı1ka "Kurd" da nıvisiye ku, 
jına Kurd jı hemu jınen dm azadtıre, ser
best ı1 serfıraze, ew dı jiyina xwe azaye, 

. pe şketiye. 
Ciki dm da lı ser Rohılatzane navdar, 

kurdzane beja MAR da te gılikırıne. Ça
wa te zanin gelek nıvisaren MAR lı ser 
Kurdan çapbı1ne. Nava pırtı1ka bı nave 
"Careke ji derheqa xebera (peyva) Çele
bi" da, ew dınıvise ku gotına "Çelebi" 
(Xurt, jehati, zane) jı zımane Kurdi der
basi nava gelen mayin bı1ye. Ev yeka ji 
nişan dıde ku çanda Kurdan bere da bı
lınd ı1 fıreh buye. Dı gelek benden xwe da 
ew dıde xuyane ku, Kurdan diroka gelen 
Rohılate xemlandıne, ewana xudane zar
gotıneke dewlemendın. 

Denge KOMKAR Redaksiyonu 

Dı beşa ku lı ser nıviskare Ermeni, 
Mesrop Levonda hatiye nıvisandın, te go
tın ku ·wi dı sala 1957'an da lı ser kurdan 
pırtı1keke bı nave "KURD Ü KURDIS
TAN" çapkıriye. 

Dı benda ve diwane da jı bo gunde 
Kurdan-MIREKE (lı navça Aragase) ı1 
Qıbıxtepe (navça Tali ne) pır tışt hatıne 
nıvisandın. Em dıxwinın ku dı van gun
dan da dıbıstan, klub, pırtı1kxane, nexaş
xane hene. Dı bende da te nıvisandın ku 
lı Asiya Navin sedi ll'an jı hemı1 gelan bı 
zımane koma lrani dıpeyivın, yek jı wan 
gelan ji gele Kurde. 

Ew beşa ku lı ser navça Ermenistane 
da hatiye nıvisandın, hatiye go tın ku , dı 
navçe da tevi Ermeni, Rus, Azeriya wu
san ji Kurd dıjin ı1 kar dıkın. 

Ensiklopediye da lı ser hemı1 waren 
jiyine benden cure-cure hatıne nıvisandın. 
Dı ware ''Qenckırına nexweşiyen zaro
kan" da te nıvisandın ku gele k kar dajon. 
Dı ware nefrologiye da lawe Kurd, dox
tıre navdar Şe hi de İbo pır je hatiye ı1 se
roktiye lı ve pare dıke. 

Dı dawiya ensiklopediye da lı ser be
şeke tiyatroye - pandomim hatiye sekı
nandın ı1 te gotın ku seroktiya ve beşe 
jı sala 1974'an vırda lawe Kurd Paşa Po
latov dıke. 

V e bejmara diwana ensiklopediye ge
lek benden lı ser dostiya gelen Ermeni ı1 
Kurd hatiye nıvisandın. Ciki da hatiye nı
visandın ku zordesten Tırk dı sala 1915'
an da gele Ermeni daye ber gullan ı1 qırkı
riye. Wusan ji gelek zordesti lı Kurdan, 
Asoriya ı1 Huruma kınne. Disa te gotın ku 
pır caran xebatkaren Kurd hatıne hewa
riya Ermeniyan ı1 ew parastıne. 

Ensiklopediye da, wusan ji gelek me
lumetiyen kerhati ı1 gıring lı ser dirok, erf
edet, literatur, çand, zargotın ı1 entnograf
ya Kurdan da hatıne nıvisandın. 
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FiLiSTiN HALKI YOKEDiLEMEZ ' ll-

Lübnan ''Devlet Başkanı'' B.Cuma
yel 200 İsrail askerince sıkı güvenlik ön
lemleriyle korunan Falanjist parti bina
sında meydana , gelen bombalı bir suikast 
sonucu öldürüldü. Olay sonrası Begin-Şa
ron hükümeti, ABD 'nin de izni ile"Batı . 
Beyrut'ta olabilecek karışıklıkları onle-
mek için" İsrail birliklerine şehri işgal 
etmesini emretti. 16 eylül 1982 günü ya
pılan askeri bir açıklamada "Beyrut'tun 
tüm kilit noktalarının İsrail'in kontrolü 
altında oldu~u ve teröristlerin içinde 
gizlendi~i mülteci kamplarının kuşatıl
dı~ı" (DVZ, 23.9.1982) bildirildi. "İs
rail'liler mülteci kampını kuşatmakla, 
içinde yaşıyan 80.000 Filistinliyi tuza
~a düşürdü. Kuşatılmış alan daha sonra 
Hıristiyan milisiere teslim edildi.'' (Neew
sweek Dergisi muhabirinin açıklamasın

dan, FR.21.9.1982). Nitekim 16 eylül 
1982 'Perşembe günü İsrail hükümet söz
cüsü Telaviv'de yaptı~ı açıklamada "İs
rail birliklerinin Filistinli teröristleri te
mizlemek üzere Hıristiyan milisierine 
kampa giriş için izin verdi~ini açıklı
yordu. (FR.20.9.1982) Hatta Kamp 
üzerinde "aydınlatıcı fosforlu roketleri 
atan İsrail askerleri geceleyin katHarnın 
sürdürülmesi için olanak hazırladılar" 
(agy.) Katliamı uygulamak üzere Güney 
Lübnan'da üslenen, İsrail uşa~ı Haddad'ın 
cellatlan "TypC-130 Hereules İsrail ordu
suna ait taşıma uçakları ile 1400 cıvarın
da hıristiyan milis Güney Lübnan'dan 
Beyrut'a havayoluyla taşındı" (Stern der
gisi, 30.9.1982). Savunma Bakanı Şaron 
Knesette (İsrail Parlamentosu) yaptı~ı 
açıklamada şöyle diyor: "İsrail ordusu 
hıristiyan milisiere planlama ve uygula
mada yardımcı oldu" (FR.22.9.1982). 
"16 eylül perşembe gecesi saat 23'de 
hükümete ulaşan telgrafta: 300 terörist 
ve sivilin öldürüldü~ü belirtiliyordu'' 
(Jerusalem Post 22.9.1982). Bu haber 
İsrail hükUmetine milisierin kampa giri
şine izin verildikten üç saat sonra ulaş
mıştı. (Yediot Ahoronot 22.9.1982). 

Gerek Avrupa gerekse İsrail gaze
telerine yansıyan haberlerden bu vah
şetin İsrail devletince örgütlendi~i açık
ça ortaya çıkıyor . "Bunu yaparken iki 
temel noktadan hareket ettik : Birincisi 
kampta 'temizlik' operasyonunu gerçek
leştirmek (temizli~in ne anlama geldi~ini 
katliam açıkça göstermiştir- D.K.), ikin-. 
cisi ise İsrail silahlı kuvvetlerinin bu ope
rasyonun dışında tutulması idi" (Sabra 
ve Şatila'yı kuşatan İsrail birlikleri ko-

mutanının basın mensuplarının sorularına 
verdi~i yanıttan, FR.20.9.2981). Oysa 
"miilteci kampının etrafındaki yüksek te
pelerde mevzilenen İsrail birliklerinin" 
(Stern 30.9.1982) olanlan görmemesine 

KA TLIAMIN SORUMLUSU 
AJ3D VE tSRAlL'DİR 

olanak yok. Katliamın karanlık basınca da 
sürdürülüp biran önce sonuçlanması için 
"geceleyin fosforlu aydınlatıcı roketleri 
atan İsrail birlikleri" de~ilmiydi? Bu ya
pılan barbarlıklar karşısında tum dünya 
kamuoyunun nefretini kazanan İsrail 
yetkililerinin ''araştırma komisyonu' 'nu 
görevlendirmeleri oynanan baya~ı tiyat
rodan başka birşey di~il. Çünkü suçlu 
bizzat İsrail hükümetinin kendisi ve onun 
destekçisi ABD yönetimidir. 

Begin ve Şaron ikilisinin yaptı~ı bu 
ilk katliam değildir. Onlar tecrübeli, ka
şarlanmış eski teröristlerdir. 1948 yılında 
Begin 'in başında bulundu~u Igur siyonist 
terör örgütü Deir Yassir'de 250 kişilik 
köy halkını katıetmiş ve Filistiniiierin ül
kesinden zorla çıkanlması bu eylemle 
başlamıştı. Şaron 1951 'de Kib Yaba (Şe
ria yakasında) Filistin köyünde benzeri 
bir katliamı yapan askeri birli~in komu
tanlı~ını yapmıştı. Askeri karlyerinin yıl
dızı o zaman parlıyan Şarona bugünkü sa
vunma bakanlı~ı görevinin yolu açılmış
tı. Böylesi kaşarlanmış teröristlere devlet 
yönetme sorumlulu~u veren İsrail devle
tinin resmi ideolojisi siyonizmin ta ken
disidir. Bunun nelere yolaçabilece~ini 
dünya kamuoyu birkez daha Sabra ve Ş a
tila'da da tanık oldu. Böylelerini iktidara 
getiren uluslararası sermayenin halkları
mız için ne büyük bir tehlike oldu~u bu
rada da açıkça görülüyor. 

.ABD emperyalizmi halklarımızın 
can düşmanıdır 

Bu terörist rejimleri ayakta tutan, on
lara her türlü politik-askeri ve ekonomik 
yardımları yapan ABD emperyalizmidir. 
ABD emperyalizminin insanlık düşmanı 
sömürüye dayanan politikasının nelere 
yol açtığı bu katliamda da görüldü. Dün
yanın polislik rolünü üstlenen ABD ezilen 
halkların can düşmanıdır. Birleşmiş Mil
Ietler plenumunun İsrail'i kınayan kararı
na -bu katliamdan sonra olmasına rağ
men- sadece ABD ve sadık uşa~ı İsrail kır
mızı oy verdi. Katliam sonrası geçtiğimiz 
ayda ABD temsilciler meclisi ödüllendir
mek için olsa gerek "İsrail'e 2,1 milyar 
dolarlık -bunun 310 milyonu karşılıksız -

· yardımı kararlaştırdı" (Der Spiegel 27 .9. 
1982). Kaldıki İsrail'in her saldırısının 
Pentagon ile ortak kararlaştırıldığının 
gizli bir yanı kalmış değil. 

ABD emperyalizmi uluslararası te
kellerin çıkarlan uğruna dünyanın her ya
nında böylesi maceralara girişmiştir . Ama 
onlar ortadoğu halklarından gelen tokatı 

da ergeç yiyecektir. 
Çek halkı nazilerin Lidice katliamına 

gereken cevabı ülkesini kurtanp, sosyalist 
sistemin bir parçası yaparak verdi. 

Vietnam halkı Mv-Lai katliamının ö
cünü ABD" emperyalizmini ülkeSındeiı sa
vaşarak kovup, Vietnam Sosyalist Cum
huriyeti'ni kurarak aldı. 

Sabra ve Şatila katliamlarının acısını 
J<'ilistin halkı da bağımsız Filistin devletini 
kurarak soracaktır. · 

KüRDISTANU ORGOTLER 

F.K.ö. ILE 

DAY ANIŞMA GöSTERDILER 

YOLDAŞYASAR ARAFAT 
FILISTIN KURTULUŞ öRGUTU 
BAŞKANI 

Lübnan faşistlerinin başı Beşir Cema
ye/'in öldürülmesini bahane ederek, Batı 
Beyrut'a giren Siyonist !srail birliklerinin, 
stratejik amaçlarından biri olan Filiı:'""' 

halkını topyekün yoketmenin barbar 
örneğini daha verdiler. 

Siyonist !srail askeri güçleri kendi 
kuklaları olan Lübnan Falanjistleri ile bir
likte Sabra ve Şatilla mülteci kamplarında 
mahsum ve savunmasız yüzlerce Filistin/i 
ve Lübnan/ıyı katiederek günümüzdeNazi 
mezalimini de geride bırakan yeni bir soy 
kırım vahşetini vergi/ediler. 

Siyonist lsrail'in yıllardır halkımza 
karşı sürdürdüğü jenosit hareketlerinden 
ve en kaniısı insanlığın nefretle anacağı 
son halkasından doğrudan doğruya !srail 
ve emperyalizm adına bunun baş destek
leyicisi Amerika sorumludur. Biz aşağıda 
imzaları bulunan Türkiye Kürdistanı 
Parti ve örgütleri olarak bu kanlı ve çağ

dışı katliamı nefretle kınadığımızı bildi
ririz. 

Filistin halkını ve diğer mazlum ulus
ları yoketmeye kimsenin gücü yetmiye
cektir. Filistin halkının tek ve yasal tem
silcisi olan Filistin Kurtuiuş örgütü ö· ··_ 
lüğünde, Filistin halkının ergeç kendi 
rakları üzerinde özgür ve Bağımsız Devle
tini kuracağına olan inancımızı belirtir, 
bu mücadelede sonuna kadar Filistin hal
kının yanında olduğumuzu bir kez daha 
açıklarız. 

Mücadelenizde başanlar dileğiyle 
devrimci selamlar. 
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