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DONUSE TESYlK PRIMI DEGIL • • 

ZORLAMA YASASI 
Federal Almanya 'daki yabancı işçile

rin ( baş ta Kürt ve Türk işçileri olmak üze
re) sayısını az al tma k ve ülkelerine geri 
göndermek amacıyla Çalışma Bakanlığı 
tarafından hazırlanan ' 'Dönüşe Teşvik Pri
mi" yasa tasarısı Bakanlar Kurulunca ka
bul edildi. Tasarının Eyalet Temsilciler 
Meclisi ve Parlamentonun onayından ge
çerek 1 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe 
girmesi bekleniyor. · 

Tasarıya göre ı Ekim tarihinden başla
mak üzere yaklaşık ı yıl içinde iflas yo
luyla kapanan işyerlerinde açıkta kalan 
yabancı işçiler (Ortak Pazar ülkeleri dışın
daki işçiler) "gönüllü dönüşleri " yapma-

rı halinde 10.500 Mark "dön~ş primi " 
... ıabilı;!cekler. Yine kısa devre çalışan işçi
ler de tasarıdaki koşullara haiz olmak 
kaydıyla bu "primler"den yararlanabile
cekler. 

1 Ekim tarihinden önce işsiz kalanlar. 
bu "hak"tan yararianın ıyacak. Yani şu 
anda 120.000 cıvarındaki Türkiyeli işsi z 
bu tasarının kapsamı dışında bırakılıyor. 

Tasanda sözü edilen "teşvik primi" ise 
özünde prim falan değil, işsiz kalan bir i ş
çinin en doğal hakkı olan 7 aylık işsizlik 
parasının toplamıdır . Dolayısıyla bu yasa 
" teşvik" yasası değil, Kürt ve Türk işçile
rini ülkelerine geri gitmeye zorlama yasa
sı olabilir. 

Gerici Kohl hükümeti başa gelir gel
mez, yabancı işçilerin sayısını azaltacağı
nı açıklamıştı. Ve İçişleri Bakanı Zim
mermann'ın denetimindeki "Yabancılar 
Politikası Komisyonu" bu amaca yönelik 
olarak bir dizi önlemleri tasarı haline ge
tirdi. Komisyonun önerileri arasında, ya
bancıları geri göndermeyi kolaylaştıncı 
önlemler almak ve yabancılar yasasını da
ha da sertleştirici hükümlerle pekiştir
mek, ailelerin birliğini engellemek, yaban
cıların politik faaliyetlerde bulunmalarını 
yasaklamak yer alıyor. 

Yabancılar politikasına yönelik tüm bu 
tasarılar ve "dönüşe teşvik Pirimi" yasa 
tasarıları henüz yürürlüğe girmeden önce 
Bonn-Ankara arası trafik hızlandı. Geçti
ğimiz günlerde önce Federal Çalışma Ba
kanı Bli.ıın. daha s6nra İçişler Bakanı Zim-
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mermann beraberinde birer heyetle cunta 
hükümetiyle görüşmeler yaptılar. İ şçi düş
manı faşist cunta ile Bonn hükümeti ara
sında işçilerin geri gönderilmesi ve buna 
bağlı olarak ödenecek "prim" ve emekli
lik birikimleri konusunda pazarlıklar baş 
ladı. 

Faşist cunta bir taraftan Federal Al
manya'dan kovulmak istenen işçi~erimi
zin Türkiye'ye gitmesini istemiyor. Işsizli
ğin artmasından, kendi sömürü ve zorba 
düzenine karşı yönelecek tepki ve müca
deleden korkuyor. Diğer taraftan ise işçi 
dövizlerine "primlere", işçilerin emeklilik 
birikimlerine göz dikiyor. "Prim" ve e
meklilil ödentilerinin Türkiye'ye havale 
edilmesini talep ediyor. Böylece işçilerin 

eline geçebilecek üç-beş kuruşu almak, 
bir de oyun oynamak. 
· Zimmermann ve beraberindeki heyet 
ile ondan önce Türkiye 'ye gitmiş olan 
çalışma bakanı, bu ön0riler üzerinde du
racaklarını belirttiler. 

Türk Basını 
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Her iki taraf ayrıca geleneksel " Ti.ırk
Alman dostluğunu" geliştirme ve "aşırı 
uçlara" karşı mücadele ve işbirliği konu
sunda görüş birliği içinde olduklarını da 
açıkladılar. · 

Geleneksel "Türk-Alman dostluğu " al
tında işçi düşmanlığı, halk düşmanı faşist 
cuntayı yardım ve . işçi dövizleriyle yaşat
ma, Federal Almanya 'daki "aşırı uçlar" 
olan ilerici Kürt ve Türk örgütlerini ka
patma, mensuplarını cuntaya teslim etme 
gerçeği yatıyçır. 

Kısacası "dönüşe teşvik", "gönüllü dö
nüş" adı altında işsiz kalan insanlarımız 
daha büyük bir işsizliğin, açlık ve sefale
tin kucağına, karanlık bir geleceğe gön
deriliyor. 
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NAMEYEN XWENDEVANAN 

faşizmi 

yenecefliz 

Değerli arkadaşlar, 

Bilmem Türkiye' de olanları 

ne ölçüde izliyebiliyorsunuz. 
Her halde olup bitenlerden ha
beriniz var. Yaz geldi ve Tür
kiye bu yıl çok sıcak günler ya

şıyor . Ama sadece havadan 
dolayı değil, politik bakımdan 
da sıcak günler yaşanıyor. Olup 

biten bazı şeylere değinmek is
tiyorum, ama neresinden başla

malı bilmem ki? 
Tabi en önemli konu faşist 

cuntanın giriştiği eylemlerdir. 

Cunta, milyonlarca emekçinin 

her türlü demokratik hakkını 

gasp ettiği, meydanı patronlara 

boş bıraktığı, yarattığı pahalı

lık ve işsizlik ortamında insan

ların hayatını cehenneme çevir

diği, her türlü ilerici düşüncenin 

savunulmasını yasakladığı ve 
işkencehanelerde onbinlerce 

kişiye öldüresiye işkence yap

tığı için teşhir olmuş, kitlelerin 

nefretini kazanmıştıı. Bunu 
en az bizim kadar faşist çete
nin kendisi de biliyor. Kenan 
Evren ve şürekası çok iyi bili

yorlar ki eğer serbest koşullar
da bir oylama olsa, her halde 

bir avuç büyük patrondan, ken
dileri gibi faşist olan yüksek 
rütbeli subay, MiT elemanı ve 
var oldukları kadarıyla CIA 
ajanlarından başka kimseden 
oy alamazlar. Onun için de 
Evren ve tayfası tümüyle süngü 

gücüne dayanıyorlar. Evet var 
yok bir tek süngüleri var faşist 
generallerin. 

Generaller, kendilerine gü

venleri kalmadığı için de öyle
sine işlere gırişiyorlarki, on 
milyonların geleceğiyle ayna

dıkları için endişelenmek mi 

gerekir, yoksa oynanan ko

medi karşısında gülrnek mi, 
kestirilmesi hayli güç. Düşünün 

bir kere NATO kuvvetleri geli
yor, Sovyet hududunda saldırı 

manevraianna girişiyor ve ça

pını çok iyi bildiğimiz Türk or

dusunun kahramanlıkları üzeri

ne günlerce hikayeler anlatılı

yor. Amerikan generalleri hu

du tta Sovyetleri tehdit edici 

sözler söylemek küstahlığını 

göstermekten geri kalmıyorlar. 
Evren çetesi, ordusunu Irak 

Kürdistanı'na sokuyor, Kürt 

yurtseverlerine saldırıda bulunu

yor. Aynı günlerde Kürdistan'

da yeni askeri üsler, hava alan-

ları inşaa ediliyor. Bu olayları 

izleyen aklı başında her kes, 
gerçekten tedirginlik duyuyor. 
"Ne oluyoruz" sorusunu her 

yerde duymak mümkün. Dol
muşta, kahvede, yolda insanlar 

konuşurken kulak misafiri olu
yoruz, " bunların işi iş değil ya 
haydi hayırlısı, bakalım sonu 
nereye kadar gidecek" şeklinde 

sözler duyuyoruz. Açıkçası yı

ğınlar oldukça huzursuz ve te
dirgin. 

Tabii ki bütün bunlar politik 

bakımdan yaz günlerinin sıcak 

geçmesine neden oluyor ama 

hepsi bu kadar değil elbette. A

sıl komedi "demokrasiye ge
çiş", " siyasi parti kurmak ser

bestisi" gibi sözlerle süslenen 

politik arenada oynanıyor. Bir 

kere işçi sınıfının dünya görü

şünü savunan partilere baştan 

itibaren hayat hakkı tanınmı

yor. Bu yüzden de emekçi yı

ğınların örgütlenmesi söz konu

su değil. Meydanda yalnızca 

burjuvazi var. Ama işin ilginç 

yanı şu ki, Evren çetesi buna 

da izin vermiyor. Boynu tasma
lı bekçi köpeklerine kurduru
lan iki parti dışında kimsenin 

örgütlenmesini istemiyor Evren 

çetesi. AP ve CHP taraftarları
na da bu işi yasakladılar. Veto

lar, parti kapatmalar gırla gidi
yor. İşte cunta bu eylemiyle 
kendi kuyusunu kendi eliyle 
daha hızlı biçimde kazmaya 

başladı. Bu durum onları daha 
da gülünç duruma düşürdü. Bir 
görsen iz herkesi n dilinde parti 
kurma ve seÇim meselesi. Ev
ren'in konuşmaları, tehditleri, 

vetoları tümüyle alay konusu. 
Artık cuntayı ciddiye alanların 

sayısı parmakla sayılacak kadar 

azdır. Herkes soruyor: " acaba 
AP ve CHP taraftariarına neden 

parti kurdurulmak istenmiyor? 

Sakın bunlar komünist, yahut 
'bölücü' falan olmasınlar mı? 

Eğer değilse peki nedir bunun 

nedeni? " Nedeni açık. Evren 

çok iyi biliyor ki AP ve CHP' 

liler seçime girdikleri takdirde 

kendisine ve kurdurduğu kukla 

partilere hava almak düşer. Za

ten böylesine bir güldürüyü salı
nelemenin başka nedeni de ol
masa gerek. 

Kısacası, cunta artık kitlele

rin gözünde tümüyle sıfırdır. 

Evren tayfası bir yandan yarat

tığı açlık ve zulüm ortamıyla, 
diğer taraftan da oynadığı "de
mokrasicilik'' komedisiyle 

kendi gerçek kimliğinin sergi-

lenmeyen yönünü bırakmamış
tır. 

Bu da emekçi yığınlara, ile
rici güçlere yeni fırsatlar veri
yor, onlar için yeni olanaklar 

yaratıyor. Eğer kitlesel muha

lefet önümüzdeki dönemde sağ-

lıklı bir kanalda toplat ılabilinir

se, Türkiye'de çok şey değişe
cektir. 

Selam ve başarı dileklerimle. 
M.A. 1 Ankara 

"BEDELLi" DEGİL 

KAZIKLI ASKERLiK 

önce hiç bir garantimiz ol

madan batı Avrupa tekellerine 
sattılar bizi. B uradaki çilemiz 

yetmiyormuş gibi bir de bedelli 

askerlik çıkarttılar başımıza. 

Dilenciler önce 10 bin mark is

tediler. Sonra bunu 20.000'e 
çıkarttılar. 

Ama esas soygun, esas çile 

Burdur'da askeri birliğe vardık
tan sonra başlıyor. Tek amaç

ları cebimizdeki üç-beş kuruşu 
da alıp bizleri çırıl-çıplak bir 
halde geri göndermekti. Her 
gün yeni bir dalavere ile bizden 

para sızdırıyorlardı. Yok Ata
türk heykeli yapılacak, yok 
renkli televizyon alınacak, yok 
eski tüfekler tamir edilecek, su
baylara gazino yapılacak vs. 
Meğer ne de gözü doymaz aç 
kurtlarmış bunlar .. 

Kürt olmak ise "askerlik 
ocağı" denilen bu ırkçılık yu

vasında daha da büyük suç sa
yılıyor. Askerlik süresince her

gün bize küfrettiler. Hainlik, 

bölücülük, satılınışlık Kürtler 
için her an kullanılan kelime

lerdi. Ankara'dan gelen subay

lar bizleri günlerce sorguya 
çektiler. Bazan yumuşak dil 

kullanarak, bazan tehdit ede

rek jurnalcilik yapmamızı iste

diler. Beyni yıkanmış bu satı

lık robotlar hep Kürt halkına 

kin kusuyor, akıllarına eseni 

söylüyorlardı. Onlarla karşı

laştıktan sonra şahsen ben 

Türk ordusunun halkımızın 

kanını akıtmaya doymıyan bir 

katil şebekesi olduğunu daha 
iyi anladım. 

Acaba bu faşistler daha ne 
kadar bize saldırıp, Kürt oluşu
muzdan dolayı bizden hesap 
sormaya kalkışacaklar? 

Y.Z. 

ŞEHlD DI RlY A 

AZADİY A K UROlST AN 

Hevala şehid u şoreşger kak 

Bijen Beri, bere 20 sala lı baja

re Senendaje lı Kurdıstana İran 

hate dıne. Sala 1979 da dı şo
reşa gelen İrani da beşdar bu, 

pıştra ev hate rezen Peşmerge
yen Partiya Demoqrat Kurdıs
tana İran u xebata xwe dıji dıj
mın ajot. Bı xebata xwe ve gı

hişte dereceye hınde komita 
navçeyi. 

Pıştre 4 salen xebat u teko
şina mezın da, kak Bijen ro 
22.5.1983 dıji erişa dıjmın L 
seat pehlevani rawestiya u heva

la xwe kak Eqbal ve şehid bun. 
Çune rezen şehiden Kurdıstan. 
Mıllete Kurd pehlevanen ku jı 

bo azadiya Kurdıstan şehid bu
ne birnakın. 

Daye, daye megri bo role 
Peşmerge dıstine to/e 
Peye naui bo şehide weten 

şin u gırin 

Nauen wan uane dıle mıl/et 
da dıjin 

Bıji yadi hemıi şehiden· 

Kurdıstan 

Jı her çar parçe n Ku rdıstan 

A.Ş. / Kurdıstana İran. 

XEBATA WE Bl DIL 

Ü XWEŞ BE 

Hevalen Berez, 
Ez wer bawerım, ku kovara 

we, bo karker ı1 welatpareze 

Ku rdıstane ra lı Ewrı1paye xe

bateke girıng hılgırtiye ser xwe. 

Bı!tıri ji jı bo hinbı1n, belavbun 
u frehbuna zmane me, xebate

ke mezın dıke. Jı ali zman de, 
ali tegihiş tına ab o ri, cıvaki ı1 

politik da be, feydeki heri gı

ran jı kovara Denge KOMKAR 
dıbinım. Le pır mıxabın, Den

ge KOMKAR her tım nagheje 
deste mm. Ez hevi dıkım, ku 
hun her hejmaren Denge 
KOMKAR lı ser navnişana mm 
re kın. Sılav lı we hemiyan. 
Xebata we bı dıl u xweş be. 

XELEF QASIM 
ŞAM/SUR İ 

KüRDISTAN'DAKi 

IRÇI ZULME 
SON! 



Denge KOMKAR Rupel 3 

• •• •• ORGUT HABERLERI 
83 BARIŞ FESTiVALi 

· Geçtiğimiz günlerde 14-17 temmuz ta
rihlerinde Danimarka'nın Silkeborg ken
tinde, ülkedeki çeşitli barış örgütleri ta
rafından gerçekleştirilen "83 Barış Festi· 
vali" burada da barış mücadelesinin güçlü· 
lüğünü kanıtlıyan bir eylem oldu. 

Festivale değişik Avrupa ülkelerinden 
gelmiş gruplar, belediye başkanları, de· 
mokratik örgütler, siyasi parti temsilcileri 
katıldılar. Bu arada eski Danimarka baş
bakanı Sosyal Demokrat Anker Jorgen
sen de katılanlar arasındaydı. Türkiye ve 
Kürdistanlı işçiler adına ise "Yekıtiya 
Karker" festivalde yer almıştı. 

Festival'de bir konuşma yapan Sov· 
yetler Birliği Barış Komitesi ikinci sekre
teri Tair Tairov: "önümüzdeki günlerde 
·-~muoyunun yapacağı gösteri ve diğer 

.emlerin hükümetler üzerinde yapacağı 
etkinin önemli" olduğunu söyledi. Tairov 
konuşmasında, belirleyici ve önemli ola
nın hem Avrupa'da ve hem de Amerika'da 
sonbaharda milyonlarca kişiyi sokaklara 
dökecek bir kampanyanın yaratılması ol
duğunu ve bunun atom roketlerinin Av
rupa'ya yerleştirilmesini güçleştirebilece
ğini belirtti. 

Daha sonra Amerikan barış hareketi 
adına söz alan Ace B urt Amerika 'daki 
gösteriler üzerinde durdu ve 22 eylülde 
tüm Amerika'da yeni barış gösterilerinin 
yapılmasının planlandığını açıkladı. 

Bu arada SSCB devlet başkanı Andro· 
pov da gönderdiği mesajda; Avrupa'nın 
nükleer silahlardan kurtarılınasının ön 
adımı olarak Kuzey Avrupa'nın silahsız· 
Iandırılmış bir bölge durumuna getirilebi
leceğini vurguladı. Andropov, Sovyetler 
Birliği'nin barışı korumak, halkların gü
venliğini garanti altına almak, insanın ya· 

şama hakkını savunmak ve barışçıl bir iş
birliğini sağlamak için gerekli herşeyi 
yapacağını açıkladı. 

Festivali düzenliyen örgütler, önceden 
İskandinavya ülkeleriyle, ABD ve SSCB 
hükümetlerinden barış konusundaki tu
tumlarını açıklamalarını istemişlerdi. Bu 
konuda Sovyetler Birliği dışında hiç bir 
hükümet net bir görüş belirtmemişti. Da
nimarka'nın sağcı başbakanı Schütler'in 
ise "kendisinin bu konuda herhangi bir 
görüşünün olmadığını üstelik te tatilde ra
hatsız edilmek istenmediğini söylemesi 
kamuoyunda geniş tepkilere yolaçtı. 

M.D./Danimarka 

YEŞİLLERİN KONGRESINE 
KATILDIK 

25.6.1983 tarihinde YEŞİLLER 'in 
Bayern Ey alet Kongresi 'ne katıldık 
Kempten iline yakın bir köyde yapılan 
kongreye 300 cıvarında kişi katılmıştı. 
Münih Kürdistan İ şçi Derneği olarak öte
den beri YEŞİLLER le ilişkilerimiz var. 
Bizim ve Kürdistan Yurtseverler Birliği 
(KYB) 'nin kongreye katılma istem im izi 
kabul ettiler. Kongre salonu önünde yayın 
masası açtık, işgalci Türk ordusunun Irak 
Kürdistanı'na saldırısını kımyan pankart
lar astık. 

Kongre divanı da kongre delegelerine, 
ülkemiz Kürdistan 'daki gelişmeler hakkın
da bilgi vermek amacıyla konuşma yapma 
isteğimizi kabul etti. 

Kürdistan Yurtseverler Birliği 'nden ar
kadaşlarla ortaklaşa bir konuşma metni 
hazırlayıp sunduk. Konuşmamız ilgi ve 
coşkuyla karşılandı. 

Yapılan konuşmada, Türk ordu birlik
lerinin Irak Kürdistanı'na yönelik saldırısı 
üzerinde duruldu ve bu saldırının, Kürt 

çagr• 
12 Eylül 1980 yılında iktidara gelen faşist cunta, Türkiye'de kan dökmeyi ve te

rör estirmeyi sürdürüyor. Cuntanın yaptıklarını artık birer birer saymaya gerek yok. 
en üç yıllık süre zarfında o, emperyalizmin ve yerli tekelci sermayenin sadık 

uşağı olduğunu, onların çıkarları için emekçi halk kitlelerini ezip sömürmekten 
başka bir amacı bulunmadığını ortaya koydu. 

Cunta dönemi, Türkiye halkları için kan, zulüm ve işkence dönemi oldu. Gene
rallerin yönetimi sırasında açlık, işsizlik ve sefalet büyük boyutlara ulaştı. insanlar 
kurşunlandılar, dar ağaçlarına çekildiler. Kürt halkına karşı görülmedik bir kudur
ganlık ile saldırılar düzenlendi. Bütün bunların yanısıra geniş toplum kesimlerinin 
herhangi bir demokratik hak ve özgürlükten yararlanılmasına izin verilmedi. 

• Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'nda at oynatan bu terör ve zulüm çetesinin yap
'·tıklarına karşı sessiz kalabilir miyiz? Elbette ki değil. Faşist generaller cuntasını 
"teşhir etmek, baskı altındaki on milyonlarla dayanışma içerisinde bulunmak; ilerici, 
yurtsever ve demokrat olan herkes için bir görevdir. 

i şte bu nedenle Türkiye ve Kürdistanlı demokratik örgütler, yönetimi işgal edi
şinin üç yılı doldurması nedeniyle 10 Eylül1983 günü Köln ve Batı Berlin'de cunta-· 
yı protesto miting ve yürüyüşü düzenlemeye karar vermiş bulunuyorlar. 

Bu eylemi güçlü kılmak, faşist cuntanın suratmaindirilecek şamarın güçlü olması demektir. Bu nedenle de 10 Eylül eylemini desteklemek için tüm enerjimizi harca
malı, çabalarımız ı yoğunlaştırmalıyız. 

KdMKAR Merkez Yürütme Kurulu 

hıiıkının bu parçadaki mücadelesini hedef
Iediği belirtildi. Ayrıca aynı tarihlere rast
lıyan NATO-Manevrasını, Türkiye ve Tür
kiye Kürdistanı'ndaki, baskı, işkence ve 
idamlan anlattık. 

Dünya genelinde, ABD emperyalizmi 
ve NATO'nun saldırgan politikası ve sava
şı körükleme girişimlerine, ülkemizdeki 
üslerini genişletme çalışmalarına, Federal 
Almanya'ya atom roketlerinin yerleştiril
mesine karşı çıktığımızı açıkladık. 

Federal Almanya'daki yabancı düş
manlığını, özellikle Kürt ilticacılarına kar
şı insanlık dışı uygulamaları ve yurt dışı 
edilme girişimlerini eleştirdik. Yeşillerle 
birlikte, yabancı düşmanhğına, savaşa, 
atom roketlerine, ülkemizdeki baskılara, 
Federal Almanya'nın Türkiye yardımları
na karşı mücadele, işbirliği ve dayanışma 

· içinde olmailm gereğini vurguladık. 
Kongre delegelerine, misafirlere yoğun 

bir biçimde, KOMKAR-Info ve diğer en
formasyon yazılarını dağıttık. 

ALMAN VE YABANCI 
DOSTLUGU ŞENLiGi 

Nümberg şehrinin Gostenhof semtinde 
her yıl düzenlenen dostluk şenliği bu yıl
da 25 hazir_an günü yapıldı. Çeşitli milli
yetlerden, ıspanyol, Yunanlı Türkiveli 
Kürdistanlı ve Almanların kat;ldığı festt~ 
her ülkenin kültür değerleri sergilenmekle 
yabancılar, yabancılada Almanlar arasın
da dostluğu geliştirmeye katkıda bulunul
m~ktadır. Yabancıların sorunları, yabancı 
düşmanlığı ve benzeri pekçok konu tartı· 
şılmakta, yabancıların istemleri dile geti
rilmektedir. 
. KOMKAR üyesi Nürnberg Kürdistan 
Işçi Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu 
yıl da şenliğe katıldık. Kültür programı 
sunduk. Yayın masaları açtık. 

. Nürnberg D.KOMKAR muhabiri 
Bıriridar 

ENFORMASYON VE 
DAY ANIŞMA TOPLANTISI 

Yeşiller (Die Grünen) Heidelberg örgü
tü 27.6.1983 tarihinde Türkiye ve Türkiye 
ı\.ürdistanı konulu bir toplantı düzenledi. 
100'e yakın bir kitlenin katıldığı toplantı· .va, Uluslararası Af örgütü, GEW (Eğitim 
ve Bilim Sendikası) temsilcileri, Yeşiller, 
Baden Würtemberg EyaJet örgütü Yöne
tim Kurulu üyesi, KOMKAR'dan ve diğer 
bazı Türkiyeli örgütlerden temsilciler ka· 
tıldılar. 

Toplantının ilk bölümünde, konuşma
cılar, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'ndaki 
gelişmeler, artan baskı, işkence, idam ve 
katliamlar konusunda bilgi verdiler. KOM
KAR temsilcisi de ayrıca Türkiye Kürdis
tanı'ndaki yoğun baskıları, sınır bölgele
rinde mey.dana gelen çatışmaları, sömür
geci ordunun Irak Kürdistanı'na saldırısını 
anlattı. 

Tüm örgüt temsilcileri, Türkiye ve Tifr
kiye ·Kürdistanı halklarıyla dayanışmanın 
önemini vurguladılar. 
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FAC'DE 
Son zamanlarda FAC~de, diğer emper

yalist ülkelerdeki gelişmelere benzer bir 
şekilde, yabancı düşmanlığı büyük oranda 
arttı . Kapitalizmin genel krizinin ve poli
tik istikrarsızlığın daha da geliştiği ve 
böylece mevcut sistem için tehlikenin 
arttığı bir dönemde, yabancı düşmanlığı, 
hızzat tekelci burjuvazi tarafından özellik
le teşvik ediliyor. Yabancı düşmanlığı, ge
rici ideolojinin geleneksel bir parçasıdır. 
Yabancı düşmanlığını körükleyenler sınıf
lararası çelişkiyi saptırıyor ve onun yerine 
değişik uluslardan insanları karşı karşıya 
getirmeye çalışıyorlar. 

Yabancı işçiler aleyhine olan bu du
rum, işçi sınıfı saflannda bölünmeler ya
ratıyor , ortak sınıfsal çıkarlarını tanımala
nnı, güçlerini birleştirmelerini engelliyor. 
Ayrıca yabancı düşmanlığının etkisi ile 

nüfusun büyük bir çoğunluğu, mali ser
mayenin isteklerine uysalca uyacak şekil
de, milliyetçi anlayışta bir "halk tqplulu
ğu" durumuna getirilmek isteniyor. Ya
bancı düşmanlığı, diğer uluslara karşı kıs
kançlık ve kini alevlendirmek ve böylece 
saldırgan bir politika için uygun ortam 
hazırlamak şeklinde oluyor. 

Tüm emperyalist devletlerde farklı de
recelerde ortaya çıkıyor. Bu durum, mil
liyetçi-liberal, muhafazakarlar ve özellikle 
de sağ-muhafazakar politikacılar ve ideo· 
loglar arasında daha yüksek oranda görü
lüyor.Faşistler ise sahip oldukları ırkçı 

ideoloji nedeniyle zaten diğer ulusların 

emekçilerine düşmandırlar. 
Politik duruma uygun olarak, yabancı 

düşmanlığı değişik şekillerde yapılıyor: 

Bazen dikkatli ve sinsice, bazen ise açık 
ve hayasızca yapılıyor. 

F AC'de Yabancı İşçiler 

Bugün yabancı için temel sorun olarak 
var olan şey; Lenin 'in daha 1913 de be· 
lirttiği gibi, emperyalist aşamanın karek
teristik bir özelliğidir. Lenin "kapitalizm 
ve göçmen işçiler" adlı yazısında şöyle 

yazıyor : 

"Kapitalizm, halklar göçebeliğinin ö
zel bir şeklini yarattı. Sanayide, hızla ge
lişen makinalan kullanan ve gelişmemiş 
ülkeleri dünya pazarından kovan gelişmiş 
ülkeler, gelişmemiş ülkelerden ücretli işçi
leri cazbediyorlardı ... İnsanları ülkelerini 
terk etmeye zorlayan, kapitalistlerin göç
men işçileri aşırı derecede sömürmesine 
sebep olan şeyin, bu insaniann fakir ol
ması olduğuna hiç şüphe yoktur ... "( 1) 

Gelişmemiş ülkelerde diişük ücret öde
nen işçilerin sömürülmesinin emperya
lizmin parazit karekterinin bir özelliği ol
duğunu Lenin Ekim 191 7'de şöyle açıklı
yordu: 

"Sö mürücüler , getirilen yabancı işçile
rin hak sahibi olmamaları durumundan 
faydalanmaya çalışıyorlardı" ( 2) 

F. Almanya 1955'te İtalya, 1960'ta 
da İspanya ve Yunanistan, 1961'de Türki
ye, 1963'de Fas, 1964'de Portekiz, 1965 
de Tunus ve 1968'de de Yugoslavya ile 

YABANCILAR 
İşçi getirme anlaşmalarını imzaladı. Kapi
talist . sömürünün devletçe örgütlenmiş 

uluslararasılaştırılması ile yabancı İş-gücü
nün ithalat ve ihracatı, sermayenin dolaşı
mı ve değerlendirilmesi mekanizmasının 

devamlı bir parçası haline getirildi. F AC 
şirketleri, orta ve küçük işverenleri, dev
let kuruluşlan 50'lerin ortasında ve 1961' 
den sonra daha da hızlı bir şekilde, yaban
cı işçileri çalıştırmaya başladılar. 

Denge KOMKAR 

POLiTiKASI 
Kısıtlamalar Getiren Yabancılar 

Politikası 

1965'de çıkanlan yabancılar kanunu i
le, yabancıların geri gönderilmesi politika
sı uygulandı. Ortak Pazar'da yer almıyan 
ülkelerden işçilerin ve ailelerinin F AC 'ne 
girmeleri yasaklandı. Bu da açıkça şunu 
gösteriyor : Egemen sınıf, yabancı işçilerin 

F AC'de Yabancı İşçilerin sayısı ve tüm çalışanlara oranı 

(*) 1000 % 1000 % 1000 % 

1955 80 0,4 1968 1.019 4,9 1978 1.858 8,6 

1961 473 1,8 1970 1.807 8,5 1979 1.925 8 ,8 

1963 773 2,9 1973 2.498 11,1 1980 2.072 9,6 

1966 1244 6,0 1977 1.872 8,8 1981 1.930 9,2 

Kaynak: Statistisches Bundesamt Wiesbaden 
(*) Saar ve Batı-Berlin hariç 

Yabancı işçiler önceleri özellikle İtal
ya'dan getirildi. Daha sonra da Türkiye, 
Yugoslavya ve Yunanistan gibi o tarihte 
Ortak Pazar üyesi olmayan ülkelerden .. 
Göçmen işçiler F AC tekellerine şu avan
tajlar sağlıyor : 

. F AC tekelleri için yabancı işçiler, hiç 
bır masrafa yolaçamayan (okul ve eğitim 
masrafları.. vs) ucuz işgücüdürler. Ya
bancı işçiler aynı zamanda işsizler ordu
sunun büyümesine ve elinde yeterince ye
dek işgücü bulunan kapitalistlerin işçi sı
nıfı üzerinde daha rahat baskı yapmasına 
da meydan veriyorlar. 

Sanayiin gelişmesinin belli bir istikrar 
içinde olduğu dönemlerde bu işçiler , 

F AC emekçilerine oranla daha kolayca 
yerden-yere vurulan ve iş ten çıkartılabi
linen işçi grubunu oluştururlar.Y abancı 
işçilerin bir kesimi kendi ülkelerine geri 
gönderiliyor ve böylece F.Aimanya işsiz
lik parası ve İşsizlik Yardımı gibi birçok 
masraftan kurtarılıyor. Oysa; yabancı iş

çilerin getirilmesi ile çalışacak yaşta kişi
ler tekellerin hizmetine sokuldu. ülkele
rinden koparılan bu insanlar, sıkı bir sağ
lık kontrolünden geçirilerek getirildiler ve 
zor, zararlı, vardiyeli işlerde çalıştırıldılar . 

Geçen senenin ortalannda bazı sektörler
de yabancı işçilerin oranı şu şekildeydi: 

Demir Döküm Sanayi 
Tekstil Dokuma Dalında 
Plastik Maddeleri Sanayi 
Yolişleri, Demir-çelik 
Maden (kömü Sektörü) 
Lokanta ve Otelcilik 

: % 26,8 
:% 19,5 

: % 18,8 
: % 15,1 
:% 12,9 
: % 22,1 

(Kaynak: W e lt der Arbe it 30.12.1982) 

Yabancı işçilerin sınıf m ücadelesin de 
nispi olarak az tecrübeye sahip olmaları, 
F. Almanya ile göçmen işçi gönderen ül
keler arasında ücretierin istismar edilmesi 
sonucu yabancı işçiler, yerli işçilere oran
la daha düşük ücretle çalışmaya razı olu
yorlar. Tekeller için yabancı işçilerin ça
lıştırılması ek karın kaynağıdır. 

çalıştırılmasında sadece belirli durumlar· 

da ilgileniyor. Bu işin sınırı, mevcut ser
mayenin koşulları tarafından belirleni
yor. 

Yeni Yabancılar Politikasının 
Temel Nedenleri 

1966/67, 1974 ,75 ve 80'1erin başlan

gıcında var olan krizler ve bu süre içe
risinde giderek kapitalizmin genel krizinin 
derinleşmesi ile kitselel işsizlik kronik bir 
karekter aldı. Yerli işçilerin yanında bü· 
yük oranda yabancı işçiler de işten atıldı
lar ve bunlar sermaye için "gereksiz'" ol
dular. Alman İşverenler örgütü (BDA)nın 
bir sorumlusunun da formüle ettiği gibi , 
yabancıların çalıştırılması " çok soğuk

kanlı . ve duygusallıktan uzak görülmelidir. 
Hiç bir Alman işvereni eğitim ve kalkıı 
ma politikasına katkıda bulunmak iç ı . 

yabancı işçileri çalıştırmıyor. Onları ilk 
planda İ ş-gücü ve onun üretim sürecinde 
ne durumda olacağı ilgilendiriyor. "( 3) 
Nesnel gerçek bugün "Fabrikada ür!!tim 
süreci" için kullanılmayan, "gereksiz" du
ruma gelen yabancı işçileri "defetmek 
şeklindedir . 

Tekelci sermaye için çok faydalı olan, 
FAC'de yabancı işçilerin seferber edilme
si ihtiyacı azaldı. Yabancı işçilerin çoğu n
luğu ise sermayenin isteğine uyarak kendi 
ülkelerinden gelecek genç işgücüne yerle
rini bırakmak üzere kısa zamanda kendi 
ülkelerine geri dönmek ve gönüllü rotasya
na boyun eğmek yerine FAC'de kalıyor
lar, hatta aile fertlerini getirerek burada 
yerleşmeye çalışıyorlar. 

Böylece yabancı nufüs ve buna parelel 
olarak çalışmayan nufüs oranı arttı. 

F AC' de doğan ikinci ve üçüncü nesil bü
yüyor. Bu gelişmeler, FAC'de yaşıyan 

yabancılar için sosyal giderlerin artması 
üzerinde tesir ediyor. İşte bu durum tekel
ci sermaye ve emperyalist devletin işine 

gelmiyor ve onların yah'inc•ları çalıştır

masından doğan eski avantajlarını azaltı
yor. 
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VE YABANCI DÜŞMANLIGI 
FAC'deki yabancı işçiler gittikçe ken

di durumlarının, işyeri, ücret, oturma, e
ğitim, meslek, hak sahibi olmamak ve 
toplumsal aşağılama gibi kötü yaşam ko
şullarının bilincine varıyorlar. 60'ların so
nu ve 70'lerin başlangıcında yabancı işçi
ler ilerici örgütler, DGB-Sendikalarında, 
F AC 'nin sosyal reformcu kurum ve par
tilerinde örgütlenmeye başladılar. Yaban
cı düşmanlığına karşı çıktılar ve sınıf mü
cadelesine aktif olarak katıldılar. Tekelci 
sermaye bunu kendileri için bir tehlike 
olarak görmektedir. 

yöneticilerini yurtdışı etmişleridir. 70'ler
de çıkarılan işhakkı tespitine göre yaban
cılar için çalışma izni "belirli işyerleri ve 
meslekler için" (6) sınırlandırılıyor. Bu 
dahi genellikle Çalışma Bakanın kararlan 
ile yabancının dışarı atılması için yeterli 
oluyor. ı967 /68'de oturma ve çalışma 
izinleri uzatılınadığı için yaklaşık olarak 
400.000 yabancı işçi F AC'yi terketmek 
zorunda kaldı. 

F AC hükümeti ve Ey alet hükümetleri 
geniş ölçüde yabancı aileleri sınırlandır
maya çalışıyor, yabancı işçilerin aile 

F AC 'de Yabancı nüfus ve uluslara göre dağılımı: 
(Rakamlar ıooo olarak verilmiştir) 

İtalyan İspanyol Yunanlı Türk(*) Yugoslav 
ı969 5ı4,6 206,9 271,3 322,4 33ı,6 

ı973 622,0 286,ı 399,2 893,6 673,3 
ı976 568,0 2ı9,4 353,7 ıo79,3 640,4 
ı978 572,5 ı88,9 305,5 1165,ı 6ı0,2 

ı980 6ı7,9 ı8o,o 297,5 ı462,4 63ı,8 

ı981 624,5 ı77,0 299,3 ı546,3 637,3 
1982 
(*)Türk ve Türkiye-Kürdistanı Kürtleri birlikte) 
Kaynak: Statistisches Jahrbuch fıir die BRD. Hrsg. 
Statistisches Bundesam t Wiesbaden. 

Toplam 
3.28ı,ı 

3.966,2 
3.948,3 
3.98ı,ı 

4.453,3 
4.629,7 
4.667,0 

Yabanalar İçin ÖZel Baslalar fertlerini F AC'ye getirmelerini zorlaştın
yar ve böylece Anayasanın 6. maddesine 
-ailenin korunması- kararına karşı geliyor
lar. Ayrıca yabancı işçilerin kendi ülkele-

F AC' hükümeti ve meclisi yabancılar rinde yaşıyan çocukları için çocuk parası 
için. özel sınırlayıcı hükümler getirdi. oldukÇa azaltıldı, yabancı işçiler sadece 
Yürürlükte olan yabancılar kanunu ve 0 . 6 yaşından küçük çocuklarını yanına geti-
nuola ilgili idari kararlardan sonra FAC 'de re bilecekler. (İçişleri Bakanının önerisi 
yaşıyan yabancıların hakları yeni'den aşırı yasalaşırsa) 
derecede sınırlandırıldı. Yabancılara se-
;im hakkı tanınmıyor, partilerde örgüt- Anayasa madde ı6'daki iltica hakkı 

lenmek olanağı vermiyor ve onların her !.- keyfi bir şekilde değiştirilebiliniyor. Bir 
türlü politik faaliyeti yasaklanıyor. F AC taraftan katillerin ilticaları kabul ediliyor, 
hükümetine ve tekellere, işlerine gelme- -yeterki bunlar sosyalist ülkelerden gelmiş 
yenşeyleri yasaklama veya cezalanndırma kişiler olsunlar- diğer taraftan bu temel 
imkanı veriliyor. F. Almanya Cumhuri- hak demokrat ve ilerici kimselere veril-
yetin'de yaşayan Ortak Pazar ülkelerin- miyor. ı980'de Türk hükümetinin ülkede 
den olmayan yabancıların oturma hakkı ilerici güçlere karşı baskıyı arttırdığı ve 
da aşırı derecede sınırlandırılıyor. Gerekli onbinlerce kişinin F AC 'de politik iltica 
oturma izni kısa zaman için, yabancılar hakkı için dilekçe verdikleri bir sırada 
kanununun 2. maddesine dayanarak, "şa- meclis partileri temsilcileri ve büyük bur-
yet yabancının ülkede bulunması FAC'nin juva basını "iktisadi mülteciler" e karşı ol-
menfaatine zarar vermiyorsa ( 4) veriliyor. mak adı altında büyük bir kampanya açtı. 
Yabancılar Kanunun 7. maddesine daya- Bunun sonucu olarak ı Ağustos ı982'de 
narak oturma izni sınırlandırılabiliniyor. ilticacıların haklarını sınırlandıran ve ya-

Hukuki belgelere göre oturma izni şam koşullannı zorlaştıran iltica kanunu 
sadece "iş ve işyeri huzurunun bozulma- yürürlüğe konuldu. 
sı '' halinde değil, aynı zamanda uzun süre 
hastalık halinde de oturma izni verilmi ye- F AC 'nin yabancılar politikası ve ya-
biliniyor. Yabancılar kanununun ıo. mad- bancılar yasası gerici, milliyetçi, yabancı-
desine göre, bir yabancı herhangi bir vergi !ara düşman bir karekter taşıyor. ülkede-
kanununa karşı hareket ederse veya uzun ki yabancılann oturma giderlerini mürn-
zamandan beri işsizse "kendisinin bakı- kün olduğu oranda az tutmak ve sermaye 
mıyla sorumlu olduğu fertlerin geçimini için gerekli olmayan yabancı işçilerin 
sosyal yardım talep etmeden, sağlıyamı- yurtdışı edilmesi için herşey yapılıyor. 
yorsa"(5) yurtdışı edilebiliniyor. EyaJet Tekelci sermayenin aşın-kar arzusu için 
ve federal yöneticiler politik nedenler- nufusun bu kategorisi politik ve insan 
den dolayı sıksık ilerici yabancı örgütlerin haklarından yararlandırılmıyor. 

Gelecek Yabancılar Politikası 
üzerine Tasarılar 

Bir tasiağa göre: FAC'de oturmak iste
yen yabancı işçilerin ve aile fertlerinin sa
yılarını azaltmak ve bunları toplumsal ola
rak yani F AC tekelci sermaye politik sis
temi içinde integre etmek gerekir. Bu gö
rüşün savunuculan, gittikçe daha açık şe
kilde hisedilen aşağılanma yüzünden sü
rekli bir muhalefet durumu yaratabilecek 
ve aynı zamanda kurulu düzene karşı po
litik muhalefet yaratmaya neden olabile
ceği için büyük şehirlerin belli semtlerin
de özellikle genç yabancılann yığılmala
rını engellemek istiyorlar, ve bunlar, ayn
ca 80'lerin ortasında yabancı işçilere tale
bin artacağını tahmin ediyorlar. Bu iki 
nedenden dolayı -politik ve ekonomik
d~kkatler FAC'deki ikinci ve üçüncü ya
bancılar nesli üzerinde toplanıyor. 

İkinci taslak, FAC'de yaşıyan yabancı
ların sayısını büyük ölçüde azaltmak, ülke
de kalan yabancılan daha da izole etmek, 
yerli ve yabancı halkı birbirine düşürmek. -
Bu görüşün temel sözcüsü CSU Başbakan 
yardımcısı ve şimdiki İçişleri Bakanı F. 
Zimmermann'dır. ı982 sonunda Zim
mermann F AC'deki yabancıların "yaban
cı vücud" olarak gösteriyordu. Zimmer
ınann, "bir işte çalışan, bizim lisanımızı 
konuşan, bizim gelenek ve görenekierimi
ze saygı gösteren" (7) yabancıların ülkf>rlr 
kalabileceklerini söylüyordu. 

Ir~çılık, Yabancı Düşmanlığı ve 
Neo-nazilecin Yabancılara Karşı 

Terörü 

Yabancılara karşı düşmanlıkta, Neo
naziler hareketin başını çektiklerini w 
öncüleri olduklarını gösteriyorlar. Neo
naziler açıkça, ırkçılıkla, yabancı düş
manlığı ve terörle yabancı işçileri ve aile
lerini korkutmaya ve FAC'den kovmaya 
çalışıyorlar. Bunlar yabancı işçiler soru
nunun artması ile kendilerine uygun bir 
politik ortam yaratmaya çalışıyorlar. Ve 
üstelik FAC'deki kanuni değişmekr de 
bunu olanaklı kılıyor. Neo-naziler, gerici
liğin öngördüğü tipte bir "halk topluluğu
nu" yaratmaya çalışıyorlar. Aşirı yabancı 
düşmanı parola ve hareketlerle ırkçı ve 
milliyetçi duyguları uyandınyor ve böyle
ce sempatizan ve politik etki kazanmaya 
çabalıyorlar. 

ı98ı sonunda açıklanan "Heildelberg 
Manifestosu" ile Neo-naziler aktuel olma
da bir adım daha attılar. Bu manifestoyu 
imzalayan neo-nazj yanlısı ı5 Profesör, 
"bu güne kadar ki yabancılar politikasının 
devamı halinde bizim lisanımız ve kültü
rümüz tehlikeye düşer " diyor ve yaban-

. ciların çalıştınlmasını " gereksiz duruma 
getirmek için " sermaye ihracatının art
tınlması propagandasını yapıyorlardı. 
''Heidelberg Manifestosu'' demokrat F AC 
vatandaşlan ve ilerici kuruluşlar arasıpda 

(Devamı Sayfa ı 1. de) 
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Daha önceki sayılarda ı. ve 2. bölümü yayınlanan, ancak elimizde o.lmıyan nedenl~r~en.do

layı geçen sayıda yer veremediğimiz "Demokratik Kitle örgütleri üzerıne" yazısının uçuncu ve 

son bölümünü yayınlıyoruz. 

Kişiler Arasında Karşılıklı 

Yardırnlaşmanın Önemi 

Bir demokratik kitle örgütünün çatısı 

altında bir araya gelen kişilerin, örgütsel 
faaliyetler içerisine girmeyen çeşiti!. öze~ 

sorunlarının bulunması doğaldır. Boylesı 

durumlarda tavrımız nasıl olmalıdır? ör
gütsel görevlerimiz arasına girmiyar diye 
bu türden kişisel sorunlara seyirci mi ka- · 
lacağız, yoksa bu alanda da ü.zerimize. ~ü
şen bir takım görevler oldugunun bılın

ciyle mi hareket edeceğiz. 
özellikle geçmiş dönemde Türkiye'de 

bu tür sorunları küçümsiyen, bunlarla uğ
raşmayı devrimeilikle bağdaştırmıyan eği
limiere sıkça rastlanılıyordu. Açıktır ki 
böyle bir yaklaşım yanlıştır ve ileric.ilikle, 
devrimeilikle ilişkisi yoktur. Bu, ınsanı 

günlük yaşamın dışındaymış gibi ~eğe~

lendirmeye götürür kişiyi. Oysa hıç bır 

insan güncel kişisel sorunların dışında dü
şünülemez. İnsanların çalışma, ev sahibi 
"Olma, evlenme, eğlenme, hastalanına ve 
benzeri sorunları her zaman vardır, bu n
dan sonra da olacak. Bu gibi sorunlarla 
karşılaşmak istek ve irademizin dışında, 
toplumsal koşulların kaçınılmaz bir sonu
cudur. 

O halde örgütsel görevler alanına gir
mese dahi arkadaşlık ilişkileri bu gibi du
rumlarda seyirci kalmamayı, karşılıklı 

yardımiaşmayı gerektirir. Bana ne deyip 
ilgilenmemek bencil bir davranış olur. Dar 
zamanlarda arkadaşların birbirlerine yar
dımcı olmaları karşılıklı güven duygusunu 
pekiştirir, daha sıkıca kenetlenmelerine 
yardımcı olur. 

Kitlelerle Canlı İlişkiler 

Kurulup Sürdürülmelidir 

Doğal olarak her demokratik kitle ör
gütü seslendiği kitle içerisinde ilişkile~ni 
geliştirmeyi, mümkün olduğunca çok ın
sanı saflarına çekmeyi amaç edinir. Bunu 
başarabilmek için de somut koşullara uy, 
gun yeterli bir kitle çalışması yapması ge
rekir. Her kitle örgütünün kitlelere gitme, 
onlarla bağ kurma ve mevcut bağlarını 

güçlendirme konusunda net çalışma pren
siplerine sahip olması başarının temel 
şartlanndan bir tanesidir. Bunun başarıla
maması, işlerin düzensiz bir biçimde yürü
tülmesi, tesadüfiere bırakılması gibi haller
de istenilen sonuca varılariliız. 

Kitle ile ilişki kurmanın Çeşitli araçla
rı, yöntemleri var. Bu araç ve yöntemler
den bazıları geneldir, yani her yerde ge
çerlidir. Bazıları ise çalışılan alandaki so
mut koşullara ba~lıdır ve yerden yere 
farklılıklar gösterir.İyi çalışan bir demok-

"Yayın dağıtımı kitleyle bağ 

kurmanın önemli ve her yerde 
geçerli olan bir aracıdır. Çünkü 

yayın, örgütün sesidir. O, örgütün 
görüşlerini kitlelere ulaştırır. Ya
yın okundukça insanlar o örgü-
tün çeşitli sorunlara nasıl bak
tığını, olayları ne şekilde de
ğerlendirdiğini ve çözüme 
ilişkin neler önerdiğini 

öğrenirler.'' 

ratik kitle örgütü kitleyle bağlarını geliş
tirmede kendi somut durumunu iyi sap-

r tar, genel nitelikte olan ve olmayan ola
nakları ustaca birleş tir ir. 
· örneğin: yayın dağıtımı kitleyle bağ 
kurmanın önemli ve her yerde geçerli 
olan bir aracıdır. Çünkü yayın, örgütün se
sidir. O, örgütün görüşlerini kitlelere ulaş
tırır. Yayın okundukça insanlar o örgü
tün çeşitli sorunlara nasıl baktığını, olay
ları ne şekilde değerlendirdiğini ve çözü
me ilişkin neler önerdiğini öğrenirler. 

Bu bakıriıdan yayın dağıtım ının iyi 
yapılması, mümkün olduğu· kadar çok 
üyenin bu alanda görev alması, yönetim 
organlarının ve varsa ilgili kolların gerek
li denetimi yapması gerekir. Hatta olanak
lar ölçüsünde yayın satın alan insan·Iarın 

onu okuyup okumadıkları ve okuyariarsa 
değişik konulara ilişkin olarak yazılanları 
nasıl değerlendirdikleri de kendileriyle 
tartışılmalı, düşünceleri alınmalıdır. Bu 
bir yandan kitlelerin yayınla ilgili düşün
celerini öğrenmeye yardımcı olduğu, di
ğer taraftan da getirilen görüşlerin doğ
ruluğuna .inandırmak amacıyla okuyucu 
ile ikna edici tartışmalara yol açacağı için 
yararlıdır. 

Gene kitleyle bağ kurabilmenin diğer 
bir yöntemi de yapılan karşılıklı ziyaret 
ve görüşmelerdir. Ev, okul, işyeri ve top
luca veya tek tek bulunulacak diğer yer
ler bir demokratik kitle örgütü için verim
li birer çalışma alanı olabilir. Demokratik 
kitle örgütleri bu konuda da kendi güçle
rine göre gerçekleştirebilecekleri somut 
bir çalışma programına sahip bulunmalı
dırlar. Bunu ihmal etmek ne ölçüde zarar
lıysa örgütün gücünü aşan, hayali program
lar yapmak da o ölçüde yanlıştır ve ger
çekleştirilemiyeceği için sonuçta zarar 
vericidir. 

Çoğunlukla kitl~ örgütlerinde. ~örev 
üstlenmiş kişiler kitle ziyaretlerİnı ılımal 
ediyor, daha çok birbirleriyle ilişki içeri
sinde bulunuyorlar. Oysa yeni yeni insan
larla tanışıp konuşmak, önceden tanınıp 

bilinenlerle buluşmak ve çeşitli sorunlar 
üzerinde tartışmak ihmal edilmemesi ge
reken yararlı bir çalışmadır. 

Kuşkusuz, bir takım insanları ziyaret 
etmek ve bazı sorunlan konuşmaklada iş 
bitmez. Bu meselenin yalnızca bir yönü
dür. Onun kadar önemli olan bir diğer 
yön ise ilişkilerde takınılacak tavır ve so
runların aktarılmasİnda izlenecek yöntem
dir_ Dikkat edilmediği taktirde kurulan 
ilişki, yarar yerine zarar getirebilir. 

Her şeyden önce karşımızdaki kitlenin 
sosyal durumunu, çevre koşullarını, gele 
nek ve törelerin etkinlik derecesini iyi bil
mek gerekir. İnsanların neyi nasıl değer

lendireceğini, gündeme getirilen sorunlara 
(tartışmanın özüne ve biçimine ilişkin) 

yaklaşımını göz önünde bulundurmalıyız. 
Diğer taraftan kitlelerin ileri sürdüğü

müz görüşleri kolaylıkla benimsiyeceğini 

düşünmek de yanlış sonuçlara götürebilir. 
Elbette karşımızdaki kişi, savunduğumuz 
düşüncenin yanlış olduğuna inanalıilir ve 
karşıt görüşü savunabilir veya belli ölçüde 
söylediklerimize inanınakla birlikte bazı 

noktalarda tereddütleri bulunabilir. Bu 
onun doğal hakkıdır. Böylesi durumlarda 
sinirlenmek sert tepki göstermek ve hatta 
karşıdaki i~sanı küçümser tavırlar içerisi
ne girmek haklı bir davranış türü olamaz 
ve bu şekilde hareket edenler örgütlü mü
cadeleye yarar'yerine zarar verirler. Hatta 
doğaldır ki konuştuğumuz insanlar yanlış 
düşüncelere sahiptirler veya belli konu
larda bilinçlenememiş ol.abilirler. 

"Bilinçli insan, gözü kapalı 
ve önyargıh şekilde hareket et

mez. O, olayları sebep-sonuç iliş

kileri çerçevesinde değerlendirir. 
Karşısındaki kişiden nasıl kendi-
sini dinlemesini, düşüncelerine 
saygı göstermesini bekliyorsa, 
kendisi de aynı doğrultuda ha
reket etmesini bilir. Konuştu

ğumuz insanların düşünce ve 
inançlarının hangi maddi or 
tarnın ürünü olarak ortaya 
çıktıklarını, bir tarihi sü
reç sonucunda oluştuk-

larını gözönünde bu
lundurmak gerekir." 

Bilinçli insan, gözü kapalı ve önyargılı 
şekilde hareket etmez. ~· olayl~ı sebe~
sonuç ilişkileri çerçevesınde degerle.n?ı: 

rir. Karşısındaki kişiden nasıl kendısını 

dinlemesini, düşüncelerine saygı göster
mesini bekliyorsa, kendisi de aYnı doğru!-
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tuda hareket etmesini bilir. Konuştu~u
muz insanların düşünce ve inançlarının 
hangi maddi ortamın ürünü olarak ortaya 
çıktıklarını, bir tarihi &ireç sonucunda 
oluştuklarını gözönünde bulundurmak ge
rekir. Yüzlerce ve belkide binlerce yıllık 
toplumsal gelenekleri, töre ve alışkanlık
ları, buna uygun davranış tarzlarını he
men bir çırpıda silip yok etmek elbette 
olanaklı de~ildir. Kaldı ki bunların tümü
nü peşin hükümle gerici, işe yaramaz diye 
nitelendirip bir kenara atmak da yanlış
tır. Kuşkusuz bunların içerisinde öyleleri 
vardır ki, gerçekten zararlıdır ve toplum
sal uyanışın önünde birer engeldirler. Bu
na karşılık ise bilinçli, sabırlı bir çalıŞma 
yapmak gerekir. 

özellikle ülkemiz Kürdistan'da günü-
.üzde hala eski gelenek ve törelerin, dini 

inançların etkinli~i büyüktür. Kapitalizm
öncesi toplumsal örgütlenmelerin, dini 
inanç farklıliklarının yarattı~ı çelişkiler 
küçümsenemiyecek boyutlarda varlı~ını 
sürdürüyor, ço~u yerlerde çatıŞmalara 
kadar varıyor. Çeşitli iç ve dış güçler de 
bu çatışmaların büyümesini sa~lıyabilmek 
için ötedenberi çaba harcıyorlar. 

örneğin: ülkemizde aşiret ve mezhep 
çatışmaları hala varlı~ını sürdürüyor, MiT, 
CİA, Kontrgerilla ve sivil faşist güçlerle; 
toprak a~aları, aşiret reisle_ri, dini liderler 
gibi yerli sömürücü çevreler sistemli ola
rak bunları körüklüyorlar. Açıktır ki yerli 
ve yabancı sömürü çevrelerinin ve onların 
oluşturdukları gizli veya açık örgütlerin 
mezhep ve aşiret çatışmalarını körükler-

_ken güttükleri amaç, kitlelerin bilinçlen
mesını engellemektir. Çünkü kitleler 
uyandıklarında onlar tarafınpan döndürü
len sömürü çarkı işlemez hale gelir. Oysa 

ğişik mezhepten insanlar birbirleriyle 
~J~U ştukç a, aşiretlerarası sürtüşmeler de
vam ettikçe, toprak a~aları köylüleri bir
birine düşürmeyi sürdürdükçe, soyguncu 
'akımının düzeni varlı~ını devam ettirir, 
ınekçi insanlar gözlerini gerçek düşman
arına çevireceklerine birbirleriyle u~ra
:ıırlar. 

öte taraftan şurası da önemlidir ki, bu 
tür sürtüşme ve çatışmalar sadece Kürdis
tan kırlarında görülüyor de~il. Aynı çeliş
kiler Kürdistan kentlerine ve hatta Anka
ra, İzmir, İstanbul gibi büyük kentlerle 
Avrupa ülkelerine de taşınıyor. Elbette 
Kürdistan kırlarından kopup gelen insan
lar bir çırpıda orada edindikleri alışkan
lıkları, gelenek ve töreleri unutmazlar. Za
ten pratik de bunu açıkça gösteriyor. ör
ne~in şu anda yaşadı~ımız ülke olan Fe
deral Almanya'da da işçilerimiz arasında 
böylesine yanlış şartlanmalar oldukça 
yaygındır. Pek çok işçi daha mezhep ay
rılıklarının etkisinden kurtulabiimiş de~il. 
Başka mezhepten sınıf kardeşleriyle iliş
kilei-ini bu yüzden so~uk tutabiliyor. 
İnanç farkını ortak sorunların birlikte çö
zümünü sa~lıyabilmek için ortaklaşa ça
lışmanın önüne engel olarak koyabiliyor. 

Sömürü çevreleri ise Kürdistan'da oldu~u 
gibi buralarda da işçileri birbirlerine dü
şürmek için yoğun çaba harcıyorlar. Kuş
kusuz bu tür çalışmaları yürütenler, bu işi 
açıktan açı~a yapmazlar. İ şçileri n arasın
da de~işik kılıkta gezer bu tür kişiler. Ba
zan öğretmen; bazan din adamı, bazan ise 
işçidirler. Bunlar konuşurken son derece 
dikkatli hareket eder, işçilerin sorunlarıy
la ilgileniyormuş gibi davranır, hatta pra
tikte bazı çalışmalar da yaparlar. Ama S?· 
nuçta de~işik taktikler kullanarak işçiler 
arasında mezhep sürtüşmelerinin, aşiretçi
lik duygularının kabarınasına yarıyacak, 
emekçileri birbirlerinden uzaklaştıracak 
adımlar atarlar. Gene sivil faşist güçler de 
işçiler arasında bu tür kışkırtmalara giri
şir ve saflarına adam çekmeye çalışırlar. 
Pratikte faşistler her yerde bolca dini laf-· 
lar eder, din savunuculu~u yapıyormuş 
gibi görünürler. Gerçekte ise bunların 
dini savunmakla ilgileri yok. Onlar burju
vazinin her yerde yaptı~ı gibi.sadece kit
lelerin dini inançlarını sömürür, onu kit
leleri aldatabilmenin bir aracı olarak de
~erlendirmeye çalışırlar. 

Söylemeye gerek yok ki bugün Kürt 
halkı a~ır bir zulümle yüzyüzedir ve buna 
karşı mücadele etmek, bu işten bir çıkar 
sa~lamıyan herkes için görevciir. örne~in: 
yurt dışında pulunan işçi ve aydınlarımı
zın Kürdistan'daki sömürgeci baskıları teş
hir yönünde atacakları adımlar, halkımı
zın kültürünün yaşatılması için verecekleri 
mücadele ve benzeri çalışmaların önemi 
küçümsenemez. Ama ne var ki çok sayıda 
emekçi insanımız bunun bilincinde de~il 
henüz. Hatta bu tür faaliyetlere karşıdır. 
İçlerinden bir ço~u da farklı mezhepten 
insanlarla biraraya gelmekten kaçınıyor 
veyahutta dini inançla, ulusal soruna ilgi 
duymayı birbirine karıştırıyor. 

Kuşkusuz Kürt halkının karşı karşıya 
bulundu~u güçlüklerin aşılması, daha baş
ka pek çok ortak sorunun çözümü için 
bir araya gelmesi, güçlerini birleştirmesi 
gereken insanları inanç farklılıkları nede
niyle birbirlerinden uzak durmaya iten 
şartlanmalar yanlış ve zararlıdır ama bun
lara karşı mücadele de kızıp ba~ırmayla 
olmaz. Şurası açıktır k.i de~işik mezhep
ten olan emekçi insanlarımızı birbirine 
düşüren, onların arasına nifak sokanlar 
herkesten önce Kürdistan' ı aralarında bö
lüşmüş olan sömürgeci güçlerdir. Emekçi
tere sabırla bunu anlatmak gerekir. Gene 
açıktır ki ulus ve din kavramları farklı 
şeylerdir. Pek çok ulus ortak bir dini 
inanca sahip olabilir ki ço~unlukla da 
böyledir. örne~in: Araplar, Farslar, Kürt
ler ve Türkler esas olarak müslümandırlar. 
Gene Almanlar, Fransızlar, İngilizler ve· 
daha bir çok ulus Hrıstiyanlı~ı benimSE!
miştir. Onların ortak dini inanca sahip bu
lunmaları ayrı ayrı uluslar oldukları ger
çe~ini gizlemez. Gene bir ulusun ayrı din
leri veya mezhepleri benimsernesi de 
mümkündür. örne~in: Kürtlerin büyük ço-

~unlu~u müslüman olmalarına ra~men, 
Hristiyah ve Yezidi Kürtler de mevcut. 
Gene Kürtler ve Türkler alevi, sünni gibi 
mezheplere bölünmüşlerdir. Aynı şekilde 
üzerinde yaşadı~ımız ülke Almanya'da da 
Hrıstiyanlı~ın de~işik mezhepleri geçerli
dir. Katolik ve protestan gibi. Ama bir 
ulusu meydana getiren bireylerin farklı 
dini inançtan olmaları onların ulusal özel
liklerini yok saymak için bir neden de
~ildir. Ve Almanların Katolik - Protestan 
gibi iki ayrı mezhebe sahip bulunmaları 
onların bir ulus oldukları gerçe~ine nasıl 
ki engel de~ilse, Kürtlerin de alevi-sünni 
şeklinde farklı mezhepten olmaları ulus 
oldukları, ortak ulusal-demokratik hak
lara sahip bulundukları gerçe~ini ortadan 
kaldırmaz. Bu bakımdan kitle örgütleri
nin emekçiler arasına suni ayrılıklar so
kanları teşhir etmeleri, bu alanda yapılan 
propagandayı etkisiz kılmaya çalışmaları 
gerekir. 

Kitle ilişkilerinde farklı toplumsal ko
şullarda yetişmiş insanların düşünce ya
pılarının, davranışlarının farklılıkları göz
ardı edilmemelidir. örneğin: Kürdistan'ın 
köylerinde büyümüş olup da Almanya'ya 
gelmiş olan işçinin durumu, dünyaya ba
kış açısı ile Almanya'da büyümüş bir işçi 
çocuğununki birbirinden çok farklıdır. 
Kitle çalışması yapılırken bu ayrılıkların 
gözardı edilmesi zararlı sonuçlar doğura
bilir. • 

Demokratik Kitle Ör~tlerinde 
Eğitim Çalışmasının Önemi 

Hangi alanda olursa olsun iyi ve verim
li bir çalışma yeterli bir e~itimle olur. 
Başka bir deyişle e~itim, her türlü çalış
mada verimin artmasını sağlar. O halde 
politik ve demokratik alanda yapılap. ça
lışmalar için de bu etkenin gözardı erı':. 
memesi gerekir. 

Bu bakımdan her demokratik kitle ör
gütünün bir e~itim programına sahip ol
ması, verimli çalışma yapabilmesi için zo
runludur. E~itim çalışmalarında dikkat 
edilmesi gereken esas noktalardan bir ta
nesi konuların somut koşullara uygun ola
rak seçilmesidir. Bunun için de her şey
den önce hitap edilen kitlenin hangi tür 
e~itime ihtiyaç gösterdi~i, nasıl bir e~ili
me sahip bulundu~u iyi saptanmalıdır. ı~;. 
ğer taraftan eğitim, kitlenin anlıyabilece
~i bir dille yapılmalı, tartışmalar somut 
açık ve net olmalıdır. Yoksa bir takım 
teorik şeyler anlatmak adına veya çok 
"bilimsel" konuşuyor görüntüsü yaratmak 
amacıyla söylenecek şeyler, kitlelere bir 
şey kazandırmaz, harcanan zaman ve 
emek boşa gitmiş olur. Bu arada E~itim 
çalışmalarının mümkün oldu~u kadar 
film, fotograf, yazılı kaynak ve benzeri 
dökümanla desteklenmesi gerekir. Kula~a 
seslenmenin yanısıra, göze de hitap ede
cek araçların kullanılması e~itim çalış
masının verimlili~ini arttırır. 
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49 işçinin ölümünden kim sorumlu? 

Geçtiğimiz günlerde Nevşe
hir-Kozaklı yakınlarında bir 
kamyon devrildi ve içerisindeki 
70 tarım işçisinden 49'u öldü. 
Burjuva basını, radyo ve tele
vizyonu olayı günlük haberler 
arasında verip geçti. Kürt köy
lerine veya işçi mahallelerine 
yaptıkları baskınlarda ölen su
bay ve polisler için şatafatlı tö
ren düzenliyenler, kenara çekil
miş bir subay emeklisi öldü di
fe vatan millet edebiyatı ya
panlar, Türkiye 'yi de geçerek 
Irak Kürdistanı'nda kan dök
meye giden faşist sürülere övgü 
düzenler hiç te yaşlı genç, ka
dın ve çocuklardan oluşan 49 
işçinin neden öldüğünü, bunun 
sorumlusunun kim olduğunu 

ele almadılar. İç lerinden bir iki 
tanesinin · göstermelik olarak 
yazıp çizdikleri ise yankı yap
madan söndü gitti. Elbette böy
le davranmak onlar açısından 
normaldir. Kaldı ki Türkiye'de 
böylesi iş kazaları sıradan gün
lük olaylardır. Oysa esas olarak 
ele alınması, tartışılması gere
ken sorunlar bunlardır ve böy
lesi olayların suçlularını bulup 
çıkarmak gerekir. 

Şurası açıktır ki bu kaza, 
sömürü düzeninin, Kürdistan' da 
sürdürülmekte olan sömürgeci 
uygulamaların bir yansımasıdır. 
Sömürgeciler gittikleri tüm ül-

kelerde yalnızca o ülkelerin yer 
altı ve yer üstü zenginlik kay
naklarını yağmalamakla kalma
dılar, onlar hemen daima sö
mürgelerin insan gücünü. de tah
rip ettiler. Katliamlar yaptılar, 
yarattıkları açlık ortamında 

milyonlarca insanın kırılıp git
mesine neden oldular. Maden 
ocaklarında, plantasyonlarda ve 
daha nice iş alanındaki kötü ça
lışma koşulları yüzünden kitle-

sel ölüıniere meydan verdiler ve 
bunlara ek olarak da buraları 

ucuz işgücü deposu olarak de
ğerlendirdiler. Kapitalist dö
n!!mde köle ticaretinin yaygın
laşması ve Afrika'dan milyon
larca siyah derilinin zorla getir
tilip Avrupa ve Amerika pazar
larında satılması bu vahşetin 

vardmidığı boyutları gösterir. 
· Türk burjuvazisinin ülkemiz 

Kürdistan'da yaptıkları da bun-

"sizin zaferiniz yak1n, 

bizimk i gelecek" 

1 O yıldır işba-şında bulunan 
Şili 'deki faşist cu n ta bugünler
de sal/anıyor. İşçi sımfı başta 

olmak üzere geniş halk yığmla
rı kitlelere hayatı zehir eden, 
ABD emperyalizminin sadık 

uşağı cuntaya karşı mücadele 
bayrağmı günden güne yükselti
yorlar. 

Şili halkllllll çok uzak olmı
yan bir gelecekte faşizm belası
nı defedeceğine, emperyalizmi 
kovacağma ve zafere ulaşacağı
na inanıyoruz. Bu inançla 
KOMKAR, geçtiğimiz günlerde 
Şili İşçi Se,ndikaları Federas
yonuna bir dayanışma mesajı 

yolladı. Aşağıda KOMKAR 'm 
mesajını yayınlıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Federal Almanya Kürdistan 
İşçi Dernekleri Federasyonu
KOMKAR, Şili işçi sınıfı ve 
halkının kanlı Pinoşe rejimine 
karşı yürüttüğü yiğit direnişi 

selamlar, CND (Şili Emekçileri 
Ulusal Kumandası) 'nın başlattı
ğı Genel Grevle dayanışma 

içinde olduğunu belirtir. 
Bizler, direnişinizi büyük bir 

ilgiyle izliyor, içinde bulundu
ğunuz duruı;nu, acı ve özlemie
rinizi çok iyi anlıyoruz. Zira bi
zim ülkemiz Türkiye Kürdista
nı'nda ve Türkiye'de de 12 Ey
lül 1980'den beri, işçi sınıfı ve 
halklarımızı barbarca ezen as
keri faşist bir diktatörlük hü
küm sürmektedir. 

Gerek Şili Pinoşesi ve ge
rekse Türk pinoşesi Evren gibi
leri, başta ABD olmak üzere 
emperyalistler tarafından des
tekieniyor ve sosyal ve ulusal 
kurtuluş hareketlerine karşı 

kullanılıyorlar. 

Biz, 
faşist 

ülkelerimizdeki askeri 
diktatörlüklerin ortak 

dan farklı değil,. Türk burjuva
zisi yıllardır yaptığı katliamlar
la, ülkemizin doğal kaynakları
nı sömürmekle açlık ve sefale
tİn artmasına meydan verdi. O, 
aynı zamanda yüzbinlerce insa
nımızı sürgüne yolladı ve onla
rın perişan olmalarına neden 
oldu. Diğer taraftan Kürdistan'
daki işsizlik ve yoksulluk yü
zünden kitleler halinde ülkeden 
dışarıya göç var. kalan 

insanlarımız, ın büyük 
kentlerine veya tarımsal alanla
rına koşuyor, oralarda en kötü 
koşullarda çalışmaya razı olu
yorlar. İstanbul'un, Ankara'nın 
ve İzmir'in sanayicileri, Ege'
nin, Çukurova'nın çiftlik sahip
leri on yıllardır ki Kürdistan'
dan gelen bu ucuz işgücü saye
sinde tatlı karlar elde ediyor, 
palazlanıyorlar. Yüzlerce kilo
metre. uzaklıktan gelen ve ne 

mücadelemiz ve uluslararası da
yanışma sayesinde yenilgiye 
uğratılacağına inanıyoruz. Bu 
anlamda Pinoşe rejimini devir
me mücadelenizde başarılar di
liyorıı-, 

olursa olsun çalışmak zorunda 
olan Kürdistanlı işçi kitleleri
nin ise hiç bir garantileri yok. 
Çok düşük ücretle çalışıyor, 

bannma, sağlık ve benzeri so
runlarının olduğu kimsenin ak
lına bile gelmiyor. Açlık, has
talık ve ölüm, şafak vaktinden 
karanlık basıncaya kadar çalı

şan bu insanların günlük yaşa
mının bir parçasıdır. 

İ şte kamyon kazası bu gün
lük yaşamın içerisinden yalnız
ca bir örnek olarak gözümüzün 
önünde duruyor. Kürdistan'ın 

Adıyaman ilinden Mercimek 
toplamak üzere orta Anado
lu'ya taşınan bu insanların 70 
tanesi üstü açık bir kamyoı 
naklediliyor. Kamyon devı.

lince de değişik yaşlarda olan 
işçilerden 49 tanesi bir anda 
ölüyor. Tek başına bu bile sö
mürü düzeninde insan hayatına 
ne ölçüde değer verildiğini gös
termeye yetiyor. İşalanlarının 
açılmasına yarıyacak kaynakla
rı, insanları katietmede kullanı
lacak asker ve silaha yatıran sö
mürgeciler işbaşında kaldığı sü
rece de, ölüm, açlık ve sefalet 
halkımızın yakasım bırakmıya

cak, 49 işçimizin yaşamını yi
tirmesi, bir subay emeklisinin 
ölümü kadar bile burjuva safla
rında yankı yapamıyacak. 

Sizin zaferiniz yakın bizim-
ki gelecek. ' 

Yaşasın Şili ve Kürt hal]; 
rının kardeşliği. 

Yaşasın enternasyonal da
yanışma. 
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tarihi ada.m.ın tarihi konusma.sı • 
Kenan Evren Siirt'te konuşma yapı

yordu. Meydan asker ve polislerle Çevril
miş kürsünün çevresinde olağanüstü ön
lemler alınmış, damlara makinalı tüfekli 
asker ve polisler yerleştirilmişti. Halk zor 
ve tehditle meydana sürüklenmişti. Evren 

Biz bunun ne anlama geldiğini bilmez mi
yiz?. Bizi e na yi mi sanıyorlar! ... " 

Sözkonusu esnaf polisler tarafından 
tekme-tokat götürüldü .. Evren kaldığı yer
den devam etti.: 

rını şaşırmış halde oradan uzaklaşmayı 
başardılar. Komandolar da peşlerinde ta
bi.. 

Kenan Ewen devam etti: 
"Bu memlekette hiçbir çatlak sese i

zin verilmeyecek!" 
şöyle diyordu: . 

"Bu memlekette Kürt yoktur, hepi· 
miz Türküz. Binlerce yıldan beri..." Tam o anda köşedeki sokaktan, Ö· 

nünde eşeği bir köylü göründü. Eşek ho
perlörden çıkan sesi bastırmak istercesine 
anırmaya başlamaz mı?. Evren öfkeden 
deliye döndü: 

"Kahraman ordumuzun son hareke
tiyle bölücülere, vatan hainlerine küçük 
bir ders verdik. Ama onlar bundan anla
mazlarsa ... " 

O sırada iki karga şamata kopararak 
ötedeki kavak ağacına kondular. Evren 
bu kez de kargalara dikkatli dikkatli bak-
tıktan sonra şöyle dedi: · 

"Bu eşek ne demek istiyor biliyor 
musunuz? Başkan benim, diyor! Evet, 
çünkü başkanların konuştuğu yerde baş
ka kimse. konuşamaz. Bu eşek beni enayi 
mi sanıyor .. Hayır, başkan benim, benim 
benim! .. " 

O sırada iki polis, dükkanını kapat
makta geç kalmış bir esnafı meydana ge
tirmek için copluyorlardı. Adam kepengi 
çekerken "caart" diye keskin bir ses çık
tı. Evren konuşmasını kesip sesin geldiği 
köşeye gözlerini dikti ve sonra şöyle de
vam etti: 

"Bakın bakın, şu kargalara bakın! 
'Gak gak!' ederek benimle alay ediyorlar. 
Biz bunun ne anlama geldiğini bilmez 
miyiz?. Ama devletimiz güçlüdür ve onla
ra da haddini bildirecektir! " 

"Görmüyor musunuz vatandaşlarım, 
'lücüler boş 'durmuyorlar, cüretkardırlar. 

~dam, ben konuşurken bile bile kepengi 
sert biçimde kapatıyor ve "caart!" diye 
ses çıkarıyor. Yani "caart, kaba kağıt.!" 

Sonra yanındaki genarellerin kulağına 
eğilip birşeyler söyledi. Onlar da kendi 
yanlarındakinin kulağına fısıldadılar ve az 
sonra ötede mevzilenmiş komando tabu
runun silahları ağaçlara çevrildi ve bir an
da ortalık velveleye döndü. Ne var ki kar
galar isabet almadan, ama neye uğradıkla-

Ve böylece devam edip gitti. Gazete
ciler bay Başkan'ın boy boy pozlarını 
çektiler. Ertesi gün tüm gazeteler onun 
Siirt'te söylediği tarihi sözleri manşet 
yapmışlar ve köşe yazarları makaleler dö
şenmişlerdi.. 

GIViD 
Deste xwe kıribu herike çakete xwe .. 
Le ve wi he di he di jı ser hev radıbın, bındek peyiven nazık 

u straneke xeme jı deve wi derdıkevın. 
Xwe usa nışane xelke bıde, ku ew ji weki wan hemiya ye u 
w eki w an reva dıçe .. 

H ın dek reva dıçu u. h ser m ıle xwe dızıvıri. Bere xwe d ıda 
rex u ri'ıyet xwe, ku bere kese ie nine u kes pey (dıv) da. na
çın,. W eki miroveki, ku şıkeki jı xwe hebe u jı bındek kesa dı
tırsi. 

Gibişte her dergehi u cara dawi lı ser.mıle xwe zıvıri. Çave 
xwe lı rex u ruyet xwe gerand. W eki her car tışt nedit, ku h ın
deki je bıtırse .. Xelke ku jı vır dıhat u dıcun, her yek bı tıste
ki mıjul dıbun. Her yek reya xwe dıçu ... Palek bı dergehi ve
na. Dergeh vebu u çu jor 

Roj baş .. 
Hevalen wi hersıva wi dan. 
-Roj baş .. Xere, tu pıçek dereng bati? 
-Rast e. Ez dereng hatım. Le hele me re ya cıvina xwe usa 

dana bu; ku ez dumahiya we hemiya bem cıvine. 
-Tu rast dıbeji, bıbore .. Bele Serbest nine (tune). 

Mm jı ve gave bıgota, kane Serbest? DestUr jı kesi xasti· 
ye an na? 

-Na! DestUr jı kesi nexastiye .. Dıve ev, se kem bist h vır 
bıba .. Çunki me jivan (termin) wusa dana bu. Eve, em hemlı 
hatın u ev bist deqiqe bı ser wexte wi ve çu. 

-Dıbe jivana xwe birkırıye, ku ke nge bıhata vıra .. 
-Ez bawer nakım. Çunki tu c ara Serbest lı jivanen xwe 

paşve nemaye. Hem i gava, beri wexte xwe dıhat.. Dı ser bın
de ra duhi şeve ez çlıme mala wan. Hındek belavok daye u cı· 
he belavkırına wan, mm diyar kır .. Evroke çıkçıkek hebu. 
Xelk lı ser w an belavokan dıaxıft .. Heke tıştek hebuya u Ser
best bıhata gırtın h ev alen dm deng u bahs bıgihandına me. 

-Ez çı hejım. Dıbe şiıxulek buye. Ne gibişte me. Wext 
nebiiye destura xwe jı me bıxweze. 

---Ew ji rast e. Dıbe em baş bazıret xwe bıkın u berhev bın. 
-De baş e. Bı hızıra te em çı bıkın? 

-Zuka xwe belav bıkın u xwe jı mal u hevala dur bıxın .. 

Sahm CASIM 

ve ez an tu b ıçın cem xebate, ku ew b ıçe mala Serbest. Ew 
de l]ızanıbe, ka çı çebuye. 

·-Gelek baş e .. Ez dıçıme cem Xebate .. Le hele dıve hun 
demjımer (seat) heft heta heft u niv lı cihe cıvine arnade 
bıbın .. Paşe ez jı werım Iıwere .. Bele hışyar bın u haya we jı 
xwe hebe. 

Dı deh deqiqada her yek bı reyekva çu. 
Ev care reya xwe kıre kolanet kevn. Xelk hedi-hedi bı re

va dıçu. Ne dıda xuya kırın, ku şuxulek wi heye. Car-eara do
ra xwe dızıvıri .. Heku pejnek (si-golge) h pışt wi da dıhat an 
na .. Ne dıweriya lı pışt xwe bızıvıre. Piye xwe gıran dıkır u 
xwe dıda rexeki dıwara. Ev pejn je radbori..Pıçeke behna wi 
dıhat u dıle wi rehet dı bu. 

Demjımer heft u niv kem pıçek, gibişte cem hevalen xwe. 
Re ya xwe lı ge tek ciha vegilharti, ku zu bıgıheje hevale n xwe. 
Hevalen wi bızanın, ka çı çebuye .. Hernil gelek dıtırsiyan, ku 
Serbest ketiye deste dıjmın. 

-Ha,beje çı çebuye? Xere! 
Bı kenive gote hevalen xwe: 
-çı çebuye. 
-Pa kane Serbest, lı ku ye? 
-Gihişta reza şoreşe u ve gave h nav peşmergan e. 
-Ev bo çı, jı ber çı çu? 
-Şeve di, wexte belavok belav dıkırın, yeke xwe fıroş 

Serbes~ d!tıbu. Deme jı wi cıhi dıhat, veca Serbest jı mal 
d!rketı b~. P ır_ baş bu bu, ku ş eve di Serbest jı mal d erketi 
bu. Çunkı sıbe heta nivro se cara dıjmın çubu mala wan. 
Mala _wan ser lı bın kırıbun .. Gelek baş bu, jı deste wan rız
gar bu. 

-Ve ca em her tım berhev bın. Ne raste, ku em du kes cem 
hev bıgerın. Heta du heyve dıve em tu cıvin çenekın .. Çunki 
dıjmın dızani, ku Serbest hevale me bu .. Dı van rojan da, ew 
gelek zırare h me dm. Tu car-sere xwe nebın. Herın çayxane 
u nav hevala xwe bı d om ine u hwd. mıjul bıkın.. H eta careke 
dıne em dıghe ne yek u dest bı xebata xwe dık in. 
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Dersin Zmane Kurdi 

ll- Bmdest ....... zordestan ....... , hı n ge e w dı bm ye k. 

12 - Şahan ge deki baş e, ew ......... . ........ de u have 

xwe ........ . 
13- W i meheki bere . .. . ... . . .. . ... .. xwendıne . . .. .. . . fi 

edi dıkane bıxwine. 
14- W e ............ keça xwe ............. ,le rmd nekır. 

III 

Hevokenjerin bıkm hevoken pırse: 

Örnek: 
1- Bav u kale me lı ku jine? 

veya; Bav ilkale me lı kidere jine? 

II- Tu jı gund bı çı hati? 

1- Bav u kale me lı Kurdıstane jine. 

2- Kurd pır pez u dewar xwedi dıkm. 

3- Xelke dora Merdin ü Entebe bı çandıniye mıjfil 

dıbm. 

4- Pezkiivi lı çıyan dıçerın. 
5- Ne çira kewan payızi u zıvıstane dıbe. 
6- Masi dı ave da dıji~. 
7- Bapire mm par ınır. 
8- Na, mame mm tune. 
9- Braziye mm danzde sali ye. 

10- Tıren heya Diyarbekıre çar saetan da dıçe. 

ll- Ez jı gund bı hespe ha tım. 

12- H esen kera xwe bıriye e ş. 

13- Şahan ç(ıye dıbıstane. 

14- Deşten me ter genırn u pembfi dıdm. 

15- Welat dı bın lepe zordestan da ye. 

16- Axa u sermiyandar tu karl nakm. 

17- Axa u sermiyandar dı sa ya xe batkaran da dı bın 

dewlemend. 
18- Xelke me bmdest e, bona we xızan e. 

19- Poste hırçe u ya kfize gelek buha ye. 

20- Xelke dora gole je ra dıbejın behr. 

Soruzamirleri: Ki:.Kim; çı: ne 

Başlıcaları k i ve çı dır. K i şahıslar, çı, şeyler için 

kullanılır. Ki çekildiği zaman ke olur. 

Ki hat? Hesen hat. 
Çı dıbare? Baran dıbare. 
Tu ki yi? Ez Serdar ım. 
Ew çı ye? Ew hesp e. 
Te jı ke ra got? Mm jı Elo ra got. 

27 
Kijan : Hangisi 

- Ehıned, mame te lı mal e? 
- Tu kijani dıpırsi? 
- Mame te, Xıdır? 
- Bele, lı mal e. 

-- Ez isotan dıxwazım. 
- Tu kijanan dıxwazi, yen tuj, yan ne tuj? 

- Yen tuj dıxwazıın. 

Kijan zamiri isimler gibi çekilir, erkek için i, dişi 

için e, çoğul için an takısını alır: Kijani, kijane 

kijanan. 

Soru sıfatları ( Rengde ren pırsiyarki) 

Soru sıfatları çend, çı ve kijan dır. 

Saleki da çend meh hene? 
Çave te çı reng e? 
Tu kijan pırtilke dıxwazi? 

Kürtçe'de soru cümlesi: 

I- Daha önce gördügüınüz gibi söz düzenini değiş

tirıneksizin, ses düzeni yoluyla; 

2 - Soru zamirleri, sıfatları, basit ve birleşik zarflar 

yardımıyla yapılır. 

Tu Şahan i. 
TuŞahan i? 

Ki 

Çı 

Kijan 

Çe nd 

Çı 

TuŞahan i 

Ew mala Elo ye 
Ew rovi ye 

Braye ınezın Hesen e 

Dı gund da SO hene. 

Bave mm cotkar e. 
Gur goşt dıxwe. 

Tu ki yi? 

Ew mala ke ye? 
Ew çı ye? 

Braye mezın kijan ~? 

Dı gund çend mal hene? 

Bave te çı karl dıke? 
Gur çı dıxwe? 

jı ku, lı ku, jı ku dere, lı ku dere 

Şahanjı dılııstane te - Şahanjı ku te? Şahanjı ku 
dere te? 

Şahan lı dıbıstane ye- Şahan lı ku ye? 
Şahan lı ku dere ye? 

B ı çı Zaro bı qeleme dmıvisın - Zaro bı çı dınıvisın? 

Bı kc ra Elo bı Xelil ra çfibajer- Elo bı ke ra çfibajer? 

ç ıma Ez nexweş ıın, iro naçım dılııstane - Tu çıma 
ir o na çi dıbıstane? 

ç a w a Şah an gedeyek baş e. -Şah an gedeyek çawan e? 

Kinge Ezjı Bingole du hatım- Tu jı Bingole kinge 

hati? 
(Dumahik heye) 
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" DIJİ ŞERE NUKLEERi BO AŞITi Ü JiY ANE " ~ 
PRAG -- 1983 li 

Roja 21-26'e Hezirane hezen aşıtixwa
zf>~ cihane dı bın şiara "Dıji Şere Nu klee
ri Bo Aşıti ıl Jiyane" da, lı paytexte Çe
koslavakiya Prage Komcıvina Aşıtiye saz
kırın. Jı çar aliye dıne gelek hez dı Kom
cıvine da amadP bıln. 

Hezen empPryalist ıl kPvneperest bo 
cıvin bıfeşıle pır kar kırın. Çı desten wan 
hat paş nedan. Dı gel hemıl kar u caden 
emperyalista, jı 132 welata betıri 3500 
kes tevi Komcıvine bıl. Nuner hPr yek bı 
kıncen xwP yen nPtewi renga reng, keşiş 
bı cu be rPş, m ele bı şaşıken xwe arnade 
bıln. Gelek ulmdar, hunermend, dengbej 
u nıviskaren nav ıl deng ji dı nav nılnera da 
hebıln. Cıvin rasti pır qenc hatıbıl sazkı-

Komcıvin bı serfırazi derhas bıl. Pırsa 
aşıtiye pır fıreh hat muneqeşe kırın. ll 
komisyon saz bıbıl. EY komisyona her yek 
enteresa aşıtiye bı pırsen cure cure va le
kolandın. Wek "aşıti u çeken atomi", "a
şıti u pırsa Rojhılata navin", "aşıti, zarok 
u cıwan'' u hwd. Dawiye da gelek bıryar 
hatın gırtın u rasti ev bıryarana hemıl ji 
bıryaren diroki ne. 

Cıvina Prage ıl bıryaren ku hatın gırtın 
dı tevgPra aşıtiye da gavek pır pe ş ta ye. 
Ev bıryarana we re nişane kar ıl baren 
aşıtiye bıdın. İro berpırsiyari ew e, ku Pv 
bıryarana bı ci bın. Aşıti daxwaza insani
yete ye. Ger bo doza aşıtiye xebatak baş 
çebe, emperyalist nekarın bı hesani poli
tika şerxwaziye bımeşinın, şera vexın, 
xwina gela bırıjinın. 

Sistema sosyalist bo aşıtiye u pe şi le
gırtına şerf> atomi xurti kar dıke. Welaten 
sosyalist, isa! 5e çıle paşin disa lı Prage 
cıviyan. H ın bıryara gırtın u pe şniyariyen 

e bı nave "Deklerasyona Prage" we
.ıdın. Le radyo, televizyon ıl rojnamen 

welaten rojava qet belısa ve cıvine nekı
rın. Emperyalist naxwazın denge aşıtiye 
lı dıne belav be. Xebat u peşnıyariyen 
welaten sosyalist be bıhistın. Ew propa
ganda dıkın, ku Yekıtiya Sovyeta wPlatek 
şerxwaze, erişkere. ü jı bo berge lı vi we
lati bıgrın dıve çeka çekın ıl lı çar aliye 
dıne bı ci kın. Ev derewek pır mezın e. 
Yekıtiya Sovyet e ri şe tu welati ne kıriye 
u ew rasti jı bo aşıtiye dıxebıte u aşıti dı
xwaze. Ye ku peş! çeke atomiçe kır ıl bı 
kar ani Emerika ye. Yekıtiya Sovyet 
pıştre bı mecbılre, bo parastma welate 
xwe ıl gelan çekeıı atomi çekırın. İro des
te EmPrika da Notran heye, lı Yekıtiya 
Sovyet tune. Yekıtiya Sovyet , jı bo kem 
kırın ıl sPkınandına çekırma çeken atomi 
gelek peşneyar kır. Wan, hemu mıleta ra 
ilan kırın, ku Yekıtiya Sovyet dı şerek 
da cara ewıl we çeken atomi bı kar nayi
ne. Ger dewleten Pmperyalist van çekana 
nexebıtinın, welaten sosyalist teminate 
dıdın ku ewe tu car nexebıtinın. Welaten 
sosyalist, bo Emerika u welaten Ewrupa 
rojava ji pe ş ni yar k ırın ku çeken atom i 
e di hasıl ne kın, yen deste w an da hene, 
hejmara wan wekhev daxın Cı bı peyma-

nek, çekırma çeken atomi qedexe bekı
rın. Le, hezen emperyalist van daxwazeh 
Yekıtiya Sovyet ıl welaten sosyalist paş
dest kırın. Ew xwe nadın ber van kara ıl 
hemher vi, hasıl kırma çeken atomi zede 
dıkın ıl çar aliye dıne ji bı ci dıkın. Eme
rika ıl welaten Ewrupa rojava nuha xwe 
hazır dıkın ku dawiya ve sale fuzen ata
mi lı Ewrupa bı ci kın. Ev ji xetera şer ze
de dıke. Emerika, lı Cenevre ji hernCı peş
neyariyen Y ekıtiya Sovyet paşdest dık e 
ıl naxwaze dı nav wan da peymanek çe be. 

Pırsa aşıtiye jı bo Tırkiye ji pırsek gı
ring P. İr o Tırkiye bı deste cu n ta faşist, lı 
Rojhılata navin rola israile duwemin dıli
ze. Wan "hezen bı !ez" lı Tırkiye ci kırın. 
Bo balafıren leşkeri mezın, hın<nıeydana 
fıreh kırın, çenda ji nu avakırın. Ev hazı
riyen leşkeri bo çiye? Tu xeterek lı ser 
Tırkiye tune. Beşık evana jı bo erişe ci
ranen xwe bıkın ıl planen Emerika ne, ıl 
her w e ha hem bere w e la ten sosyaliste. 

Cu n ta faşist, dıjmıne aşıtiye m ez m e. 
Wan komela aşıtiye gırtın ıl berpırsiyaren 
wi dane ber dadgeha, her yeki ra 10-15 sal 
ceza te xwPstın. Cu n ta ji w ek efendiye 
xwp Emerika, xwP nadP bPr tu peşniya
rPk bo aşıtiye. Çend meh bere Bulgaris
tane pe şniyariyek ani, bo welaten mınti
qa BPlqan dı nav xwe da pPymanek day
nın, ku lı ve mıntiqe çeken atomi bı ci 
nekın. Tırkiye qebCıl nekır. Ger, gelen 
wPlaten Ewrupa nehelın fuzen atomi lı 
welaten wan ci be ıl planen Emerika ne
mPşe, cunta ıl hukme Reagan niyPtın van 
çeka lı Tırkiye bı ci kın. Pışti 12e İlone 
EmPrika bı hesani planen xwe serTırkiye 
dımeşine. Berdevken wan ser hukmın, 
welat bexwedi ditınP, bı dıle xwe teda 
pe kol dıkın. 

Hın hez bı tevgera aşıtiye ve tınaze 
xwe dıkın, vi xebate bıçılk dıbinın. Ew 
dıfıkırın ger bo aşıtiye xebat be kırın, ev 
zırare dıgihine tekoşina hemberi cunta 
faşist. Van herdu kara datinın hemberi 
hevdu. Ev xeletiyek m ez ın e. Rasti ewe 
ku mırov pırsen welat ıl pırsen navnetewi 
bı riyek rast pev gıre de. Herdu kara ji pev
ra rast bımeşine. İro pırsa aşıtiye, pırsek 
jiyaniye Cı her weha pırsek dıj-emperyalis
ti. rojane, gıring e. Tu hezek berpırsiyar 
nekare xwe jı vi kari bıde ali. Tevgera aşı
ti çıqas bıhez be, ew qasi kriza emperya
lista gırantır dıbe Cı bo gelen bındest ıl çi
na karkeren welaten kapitalist mercen baş 
peyda dıbe. 

Jı Tırkiye delegasyonek bı 25 kesi tevi 
Komcıvine bıl. Dı nav wan da, nunere 
KOMKAR, KOÇKAK, GERÇEK, DİB
F AK Cı h ın berpırsiyaren TSİP Cı TİP Cı nu-· 
neren sendika hebCın. 

Dı Komcıvina Aşıtiye Prage da, ko
misyona Rojhılata navin lı ser pırsa Tırki
ye Cı Kurdıstane ji rawestiya. Nunere 
KOMKAR'e gelek dokumentar lı delegas-

yona belav kır. Bı geleka ra ji dan ıl stend. 
Peşneyaren delegasyona Tırkiye dı rapora 
komisyona Rojhılata navin da ci gırt. 

F AC'DE YABANCI .... 

protestolara yol açtı. Buna karşılık ege
men sınıf çevreleri, neo-nazilerin yabancı 
düşmanı ırkçı kampanyalarının hiç bir en
gelle karşılaşmadan devam etmesinden 
yanaydı. Yabancılara karşı düşmanlığı 
arttırmak için neo-naziler, kriminal olay
lara kadar her çeşit yöntemi kullanıyor
lar. Yabancıların oturdukları evlerin du
varlarına yazı yazmalarla, tehdit mektup
ları göndererek veya telefon ederek, ya
bancılarla evli alman kadıniarına baskı 
uygulayarak vb. yapıyorlar. Bu yöntem
lerle Neo-naziler yabancıların ve özellikle 
Türklerin "hemen ve kayıtsız şartsız 
Federal Almanya'yı terketmelerini" sağ
lamaya çalışıyorlar.(8) 

Tehlikenin Giderek Artması ve 
Karşı Koyma 

Yabancı işçilere ve ailelerine yönelik . 
çalışmalar F AC'nin demokratik güçleri 
tarafından çok ciddi bir tehlike olarak 
görülüyor. Geniş ve sıkı biçimde yapılan 
geniş ajitasyon sonucu F AC 'deki yaoancı
lara karşı düşmanlık oldukça yaygınlaş
mıştır. Yapılan bir ankete göre her iki 
Fac vatandaşından birisi işsizliğin artma
sının nedeninin yabancılar olduğuna ina
nıyor. Soru sorulanların 'Ic 82-88' i ülke
deki yabancıların sayısını çok fazla görü
yor, %71 'i yabancıların hemen geri gön
derilmesini istiyorlar. 

Diğer taraftan yabancı düşmanlığına 
karşı direnmeler de gittikçe güçleniyor. 
Bu gelişmeler Lenin'in "Kapitalizm ve 
Göçmen İ şçiler" adlı yazısında yazı
lanları doğrulamaktadır. Lenin adı ge
çen yazıda şöyle diyor: "Burjuvazi bir 
ulusun işçilerini diğer ulusların işçilerine 
karşı kışkırttıyor ve onları birbirinden 
ayırmaya çalışıyor. Sınıf bilinçli işçiler 
ise geri kalmış ülkelerden yoldaşlarının 
örgütlenmelerine ve aydınlanmalarma 
yardımcı olmaya çalışıyorlar." (9) 

1) Lenin, Eserleri, cilt 19, Berlin 1962, 
sh. 447, 449 

2) Lenin, Eserleri, cilt 26, Berlin 1961, 
sh. 155 

3) Bundesarbeıtsblatt, Stuttgart, 4/1970, 
sh. 250 

4) Auslaenderrecht, Textsammlung, 
Köln, 1!}80, sh. 91 . 

5) Auslaenderrecht, Textsammlung, 
6) Auslaenderrecht, Textsarı:ımlu.ng, 
7) Kölner Stadt-Anzeiger, Kölrı-(26.11.82 
8) Frankfurter Rundschau, 2.9.1''982 
9) Lenin, Eserleri, cilt 19, sh. 4Jsfi 



Zimmermann·•n yeni marifeti: 

Yürüyüş yasas1n1n gericileştirilmesi 

6 Mart 83'teki seçimlerden 
sonra iktidara gelen gerici Kohl 
hı.ikümeti işe; sosyal, ekono
mik ve demokratik hakların bu
danmasını, yabancı işçi sayısı

nın, -özellikle Türkiyeli işçile
rin,- azaltılmasını ve F.Alman
ya 'ya nükleer başlıklı füzelerin 
yerleş tirilmesini hedef olarak 
koydu ve bu yolda yoğun bir 
propagandaya girişti. 

Kohl-Zimmermann hükü-
meti bir yandan yabancı işçi
leri krizin sorumlusu gibi gös

sağladıysa da artık daha fazla 
inandırıcı olamıyor. Bunalımın 

yükünü çeken milyonlar, gide
rek bu görüşün yanlış olduğu
nu, yabancı işçilerin ekonomi
nin bunalıma yuvarlanmasında 
herhangi bir payları bulunmadı
ğını anlıyorlar. İktidar;faturayı 
baş ta işçi sınıfı olmak üzere ge
niş toplumsal kesimlerin sırtına 
bindirdikçe de tepkiler büyü
yor. önümüzdeki dönemde bu
nalımın yarattığı sonuçlara kar

ı 

terıneye çalışırken, diğer yan- r--------

dan da Alman işçi sınıfının on- 11 
Jı \')ist Ju. 

larca yıllık mücadeleler sonucu ne~s 1 

kazandığı ekonomik, deınokra- · ı.t ele( 1. 
~ı<.,VI 

tik ve sosyal hakların kırpılıp Lu~>~~'~ev 
budanması yolunda mesafeler 
almaya başladı. 

Kohl hükümeti gittikçe kit
leselleşen ve sayıları milyonla
rı bulan barış savaşçılarının ey
lemlerinden de telaşa kapılma
ya başladı. Gerici çevreler de 
biliyorlar ki, saldırgan. savaş 

yanlısı, insanlığı felakete sü
rükleyecek maceracı güçlerle. 
barış, dostluk ve iyi bir yaşam 
için mücadele edenler arasında
ki kavgayı, ikinci güçler; yani 
barış güçleri kazanacaklar. Bu 
amaçla yüzbinler sokaklara dö
külüyor, hayatın her alanında, 
kilisede, okulda, 'işyerinde, par
lamentoda, barışın korunınası 

yönünde küçümsenıneyecek 

sesler yükseliyor. 3,5 milyon 
insan 'Krefeld Barış Çağrısı'nı 

imzalamış bulunuyor. 
Haziran 83 'te Mannheim 

Araştırma Grubunun yaptığı 

bir araştırmada kendileriyle 
konuşulan 1000 kişinin yüzde 
78.6 'sı nükleer füzelerin yer
leştirilmesine karşı olduklarını 

açıklamış lar. 
Diğer taraftan Alman eko

nomisi krizi atlatamıyor, tekel
ci sermaye bunalımın sorumlu
luğunu yabancı işçilere yükle
rneye çalışıyor. İktidar, geç
ıniste bu konuda belli başarılar 

şı daha büyük ölçekte kitlesel 
muhalefetin ortaya çıkacağını 
tekelci sermaye çevreleri ve on
ların hükümeti iyi biliyorlar. İş
te gerek kapitalist sistemin bu
nalımına ve gerekse silahianma 
yarışına karşı günden güne ge
lişen muhalefetin çalışmalarını 
zayıflatmak ve engelliyebilmek 
için değişik türde "önlem "ler 
gündeme getiriliyor. 

Mercen aboneti: 6 mehi 10 DM, sali 20 DM. 

Abone şartları: 6 aylık 10 DM, yıllık 20 DM. 

Tekelci sermaye, ne yapıp 
yapıp, bu gdişin önünü alma
lıydı. Ve bu amaçla harekete 
geçildi, ajan-provakatörler her 
zamanki gibi kutsal görevleri
ni yerine getirmeye başladı

lar. 
25 Haziran 1983 tarihinde 

ABD başkan yardımcısı Busch'
un F.Almanya'yı ziyaretini 
protesto etmek için onbinler 
Krefeld 'te yürüyüş ve miting 
düzenlediler. Bu yürüyüşte ajan 

provakatörler rolleri gereği 

olay çıkarıp, polisin saldırısını 
sağladılar. Peşinden Wuppertal~ 

de bir gençlik merkezi basıla

rak orada bulunanlar, -çoğun
lukla gençler,- apar topar gözal
tına alınıp, kimlik tesbitinden 
sonra serbest bırakıldılar. Bun
ları bahane eden İçişleri bakanı 
Zimmermann yeni yürüyüş ve 
gösteri yasası önerisini açıkladı. 

Bu yasaya göre yürüyüş ve mi
tinglerde, polisin dağılın çağn
sına uymayanlar, orada b ulu
nanlar yakalanıp içeri atılacak 
ve gereken işlemler yapılacak. 

Yine bu yasaya göre gösteri ve 
yürüyüşlere izin almak da bir 
hayli zorlaştırılacak. 

Gerici çevreler bu ve benzer 
uygulama ve önerileriyle, yüz
binlerce insanı göster
mek, önünü alamadıkları barış 
eylemlerini bu ve benzer pro
vakasyonlada engellemek ve 
kitleleri yıldırmak istiyorlar. ı 

Fakat yanılıyorlar, F.Al
manya demokrasi güçleri 18T · 
den 1970'e kadar yürürlük 
kalan ·eski yürüyüş ve gösteri 
yasasını değiştirdikleri gibi, 
1970'te kazandıkları ve geliştir
dikleri bu haklarının geri alın

masına izin vermeyecekler ve 
bu yönde mücadeleye devam 
edeceklerdir. 

Zimmermann'ın 'yeni yürü
yüş önerisi 'ni açıklamasından 

sonra tüm ilerici, devrimci yer
li ve yabancı güçler bu konuda 
harekete geçerek, propaganda 
ve kitle çalışmasına başladılar. 
Sosyal demokratlar, Liberalle
rin bir kesimi, Grü·neler, DKP 
ve gençlik örgütleri, sendika ve 

meslek örgütleri ve N ordrhein 
W estfahlen SP. D EyaJet Hükü
meti buna geç!t vermeyecek
lerini açıkladılar. 

Sonbahar hem barış müca
delesi ve hem de bu gerici gi 
şimierin engellenmesi için b_ 

lirleyici olacaktır. Tüm demok
rasi ve barış güçleri Sonbahar'
da yapılacak barış eylemlerine, 
insanlığı felakete sürükleyecek 
çılgınlıklara karşı eylemiere 
hazırlanıyorlar. Biz Kürdistanlı 
işçiler de demokratik yığın ör
gütümüz KOMKAR saflarında 

bu eylemiere katılıp, F.Alman
ya demokrasi güçlerinin yanın
da yerimizi alıp, bu gerici giri
şimiere karşı mücadele edece
ğiz. 
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