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Bundan bir süre önce Eruh ve Şem
dinli'de meydana gelen olayları bahane 
eden faşist Türk devleti, Kürdistan'a 
karşı yeni bir haçlı seferi daha başlattı. 
O tarihten buyana Kürdistan'da tam 
anlamıyla bir savaş hali hüküm süriiyor. 
Kamuoyu tarafından dikkatle izlendiği 
gibi Evren-özal çetesi bölgeye yeni as
keri birlikler sevketti. Tank ve helikop
ter desteğindeki komandolar köylere 
baskınlar düzenlediler. Tüm Kürdistan'
da arama, tutuklama ve işkenceler yo
ğunlaştırıldı. Bu tutuklama kampanya
sı halen de tüm hızıyla devam ediy-or. 
Sınır yöresindeki köylere önce helikop
terlerle bildireler atılarak herkesin sila
hıyla birlikte teslim olması istendi. Ar
dından askerler köy köy dolaşarak bu
labildikleri insanlara yönelik aym pro
pagandayı devam ettirdiler. 

Ancak Türk ordusunun ne mal ol
duğunu bilen halk, silahım teslim et
me yoluna gitmedi. Zaten pek çok 
köyde erkekler saldırmırı başlamasıyla 
birlikte evlerini terkederek dağlara çık
mışlardı. 

Yapılan çağrıya rağmen ~cWıselı.ı 

teslim olmadığım gören 
askeri birliklerine köyleri 
emri verdiler. 20 Eylül günü 
tavin, Genzag ve Zorova 
çoğu Jirki aşiretine 

köy ilk elde bon•aııd: 

sırasında bir W ç 
mmı yitirdi. 

dan 
dı 

elenlerinden 
Öter, Kokal 

• llllll'lir ve Kokal Özde
ıye "teslim ol" çağn

sı yapıldı. ürgeciler, halktan çok 
sayıda kişiyi Uludere Segrik'te bulu-
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nan Alaydaki toplama kampma götü
rüyorlar. 

Türk hükümeti bu arada bölgeye 
çok sayıda yeni askeri birlik yerleştir
di. Örneğin: Beytüşşebbab'a bağlı Far
şin, Çeman ve Pertavin, Hakkari-Bey
tüşşebab arasmda bulunan Suvara Xelil, 
Beytüşşebbab-Uludere arasındaki De
rahini( Danin Geçidi), Irak Kürdistam'
na önemli geçiş yerlerinden birisi olan 
Çeman bölgesine (Meluse ve Dule köy
leri) toplam 7 Tabur asker yeniden 
yerleştirildi. 

O tarihten buyana Türk devleti 
n eticileri Kürdistan' dan 
Genel Kurmay Başkanı, 
m ve Başbakandan biri 
liyor. Her boydan 

eşkiyalara has bir ----·-- ···-
şı kin kusuyor, 

Sömürge ci 
rinesanki 
yanşmada 

yürüdü, yürü
Kürdistan'da eşkiya
alasını yaparken on-

ağızdan Kürt halkı için ''eş
", "hain" ve daha başka 

ll.dilerirıe yaraşır ne kadar terim var
kullanıyorlar. Türkiye'de dört yıl

dan beri yalnız Kürt halkına değil, Türk 
ve diğer halklardan emekçilere kan 
kosturan faşist çetenin uşaklığını yap
maktan başka bir işi olmıyan kiralık 

kalemler alçakça, halkırmza saldırıyor
lar. Burjuva gazeteleri ve oralara pi
neklemiş ne kadar uşak varsa tümü 
Evren-Özal çetesinin uygulamalanot 
övmekle kalmıyor aynı zamanda akıl 
veriyor, sömürgeci saldırılarla ilgili yol-

lar öneriyor. Patronların nazlı kansı 

llicak hamm, satilik kaloml.mlı 
olan Barlas ve daha · le · n 'in 
kuyruğunda Kürdis ' ·· · eri 

sefere ilişkin foto*~ , iş-
gal ordusunu zulm.. ·· rö · 'milli 
bütünlük" aşkın yorlar. 
Demokratlık a onuşmayı pek se-

yışlarm ge
da uygulanan in

ya alkış tutan Morn
gibi döküntüler ise bir 

başka h akıl vermeye kalkışı-

yorlar faşist Evren-özal tayfasma. 
Ne var ki görülmedik şiddette baskı 
terör haince uygulamalarma ramen 

olaylarm önünü almayı başaramadı sö
mürgeciler. Faşist cuntanm muhteme
len tahmin edemediği ölçülerde geliş
meler ortaya çıktı. Evren daha Kürdis
tan' da iken kendisini korumakla görev
li biri yüzbaşı, biri assubay ve biri de er 
olmak üzere üç kişi öldürüldü. Ardm
dan bir diğer askeri araca baskın dü
zenlendi ve dokıız er ile bir astsubay 
öldürüldü. Bu da faşist-sömürgeci yöne
tirnin çırpmdıkça daha da battığmm 
açık bir göstergesidir. 

Bu durumda tüm Kürdistanlı yurtse
ver ve demokrat insanlara önemli gö
revler düşüyor. Bulunduğumuz her 
yerde her türlü olanaktan yararlaJJ.arak 
sömürgeci eşkiya çetelerinin ülkemizde 
uyguladıklan insanlık dışı, alçakça 
haskılara karşı sesimizi yükseltmeli, 
onlan teşhir etmeliyiz. Gerek Türk ve 
Kürt emekçileri arasında, gerekse ya
bancı kamuyouna yönelik olarak sö
mürgeci barbarlarm maskesini düşür

mek, onları her bakırndan tecrite gö
türmek bu mücadelenin bir parçasıdır. 



Rupel 2 

ENTERNASYONAL DA V ANI SMA GECELERi . . 

Kürdistanı temsilen derne~imizin i· 
çinde bulundu~u Şili, Filistin, Türk ve 
Alman örgütleri, Eylül ayı içinde "Em· 
peryalizme, sömürgecili~e ve faşizme 
karşı özgürlük ve ba~ımsızlıkları için 
mücadele eden halklarla dayanışma 
geceleri" düzenlediler. Ortak eylem· 
lerimiz büyük ilgi gördü. 

Gecelerin ilki, 8 Eylül'de Şiiililer 
tarafından yapıldı. Gecede, faşist 
Pinochet cuntasının ll yıllık uygula· 
malan üzerinde duruldu ve ülkede bu· 
günkü durum hakkında bilgi verildi. 

12 Eylül'de ise derne~imizin de i· 
çinde bulundu~u "Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı Anti-Faşist örgütler Komi· 
te si" bir gece düzenledi. Gecede ko· 
nuşmacılar, askeri faşist cuntanın uy
gulamaları ve uluslararası planda halk· 
larımızia dayanışmanın üzerinde dur· 
du lar. 

Dayanışma gecelerinden bir diğeri 
Filistinliler tarafından yapıldı . .1 7 Ey
lül 1984 günkü gecede; Filistin halkının 
mücadelesi, ABD ve İsrail siyonistleri· 

nin llibnan ve Filistin halklarına kar· 
şı giriştikleri saldırılar ve soykırımlar 
üzerinde duruldu. 

14 Eylül 'de ise, dernek binamızda 
Kürdistanı konu alan bir gece düzenle· 
dik. Geceye 400 dolayında katılım ol· 
du. Gecede zengin bir kültür programı 
sunuldu, Kürtçe ve Almanca ülkemiz· 
deki durumu dile getiren konuşmalar 
yapıldı. Halkımızın yürüttü~ü özgürlük 
mücadelesi hakkında bilgi verildi. Ge· 
cede ayrıca· politik tutuklularla daya· 
nişma için yardım toplandı. Ayrıca 
Kürdistan el sanatları sergisi açıldı. 
Sergi geniş ilgi gördü. 

21 Eylül'de ise tüm örgütlerin or· 
taklaşa düzenledikleri bir başka gece 
yapıldı. Geceye TöB-DER Genel Baş· 
kanı Gültekin Gazio~lu ve SEW'den 
bir yetkili konuşmacı olarak katıldı· 
lar. 

B. Berlin 
D. KOMKAR Muhabiri 

He jan 

KADlNLAR DA. MÜCADELEDE YER ALlYOR! 
Yöremizde bulunan Kürdistanlı ve 

Türkiyeli kadınlara yönelik örgütlen· 
me çalışmalanmızı hızlandırdık. Batı 
Berlin Kürdistan İşçi Derne~i Yönetim 
Kurulu'na ha~lı, 5 kişiden oluşan bir 

· kadınlar kolu oluşturduk. 
İlk başlarda daha çok dernek üyesi 

kadın arkadaşlanmızın katıldı~ı ve 
sohbet şeklinde sürdürülen toplantılar, 
bir süre sonra daha düzenli ve prog· 
ramlı çalışmaya dönüştü. 

Programımızı hayata geçirmek için 
kendi aramızda görev bölümü yaptık. 
Aynca düzenli aralıklarla toplanıp ça· 
lışmalarımızı değerlendiriyoruz. 

Programımız 4 konuyu içeriyor: 
· İçe ve dışa yönelik örgütlenme ça· 

lışmalan, 
·Eğitim, 
· Kültürel çalışmalar, 
· Diğer ilerici kadın örgütleriyle i

lişkiler. 
örgütlenme çalışmalannda güdülen 

amaç; başta dernek üyesi kadın arka
daşlanmız olmak üzere, çevremizdeki 
kadınlan mücadele içersine çekmek, 
süreç içersinde kitleselleşmektir. Bu 
konuda somut adımlar atmaktayız. İlk 
günlere oranla toplantılanmıza küçüm
senemiyecek sayıda yeni yeni arkadaş
lar katılıyorlar. 

Çalışmalarımızı kollektif biçimde 
yapıyor, toplantılanmıza çeşitli neden
lerle katılınıyan arkadaşlarımızı düzen
li bilgilendiriyor, katkılannı sağlıyo
ruz. 

Eğitim konusunda da belli hedefler 
önümüze koyduk. Seminer konulan 
tespit ettik. Eğitim konulanmızın ba
zıları şöyle: Kadının toplumdaki yeri, 
Kürdistan ve Türkiye 'de kadın, ana ve 

çocuk sağlığı, gebelikten korunma. 
Yurtdışında bulunan Kürdistanlı iş

çi ve emekçiler olarak, halkımızın zen· 
gin kültürünü tanıtmak, zenginleştir
rnek bir görev olarak önümüzde duru
yor. Bu anlamda, kadınlar kolu olarak 
kültür çalışmalarına da ağırlık vermek 
istiyoruz. Başta folklor, koro ve tiyat
ro olmak üzere belirli çalışmalar içer· 
sine girdik. Salt kadınlardan oluşan 
bir koro oluşturduk. 

Bir taraftan bu çalışmalarımızı 
yürütürken, diğer taraftan da içinde 
yaşadığımız ülke gerçeğini gözardı et· 
meden bu -ülkede yürütülen banş ve 
demokrasi mücadelesi içersinde yeri· 
mizi almaktayız. Alman demokratik 
kadın hareketi içersinde, onlarla birlik· 
te barış ve demokratik hak ve özgür
lükler için mücadele ediyoruz. Bunun 
yanısıra ülkemizde halklanmızın faşist 
cuntaya karşı yürüttüğü mücadeleyi, 
politik tutukluların zındanlardaki di
renişini; Alman kamuoyuna duyurma
yı Kürdistanlı analar, hacılar olarak 
vazgeçilmez bir görev olarak görüyo
ruz. 

Çalışmalarda yeni olmamız, F. Al
manya da yaşıyan Türkiyeli ve Kürdis
tanlı ailelerin yapısı, kimi değer yargı-
lan vb. nedenlerden dolayı birçok zor
luklarla karşılaşmaktayız. Buna rağ
men çalışmalarımız büyük ilgi görüyor. 

Çalışmalanmızda başanya ulaşaca
ğımız inancı içindeyiz. Çabalanmızın 
ürünlerini şimdiden görüyoruz. 

Batı Berlin 
Kürdistan İşçi Derneği 

Kadınlar Kolu Sorumlusu 
Evin 

Denge KOMKAR 

Çahşmalanm1z Sürüyor 
Yaklaşık bir yıldır derneğimizin lo

kali yoktu. Bu durum çalışmalarımızı 
olumsuz etkiledi. Bir ay önce Türki· 
yeli ve Kürdistanlı emekçilerin yoğun 
olarak oturduğu Kalk semtinde mer
kezi bir yerde büyük ve kullanışlı bir 
lokal binası bulduk. Yönetim Kurulu
muz, daha önceden hazırladığı çalışma 
programını adım adım hayata geçirme
ye başladı. 

Şimdi derneğimiz lokalinde Kürtçe, 
Almanca dil kursları, Türkçe okuma· 
yazma, folklor ve saz kurslan başla· 
tıldı. Çok sayıda işçi, genç ve kadın bu 
kurslara ilgi duyuyor, çalışmalara ka
tılıyorlar. 

Dernek üyesi genç arkadaşlarımızın 
da içinde bulunduğu Spor kulübü de 
etkinliğini daha programlı bir şekilde 
sürdürüyor. 

Derneğimiz bu süre içersinde bir
çok eyleme katıldı. 

* C. Kemal Altun'un ölümünün yıl
dönümü nedeniyle Kölner Appell'in 
düzenlediği 30.8.84 tarihli Malın· 
wache 'ye aktif olarak katıldık. Eylem
de faşist cuntanın halklarımız üzerin
deki baskı ve zulmünü dile getiren bil
giler kamuoyuna sunuldu. Bunun yanı
sıra faşist Türk cuntasının Kürdistan'a 
son saldınsı hakkında kitleye bilgi 
verildi. 

*31.8.84 tarihinde ESG'nin düzen
lemiş olduğu dostluk gününe davetli 
olarak katıldık. Toplantıyı düzenli
yenler, Kürdistan ve Kürtler hakkında 
davetlilere bilgiler sundu. Yayınları-

* ı Eylül Dünya Banş Günü nede
niyle DGB'nin düzenlemiş olduğu yü
rüyüşe katıldık. İnfo ve diğer yayınlar· 
dan bolca sattık. 

Köln 
D. KOMKAR Muhabiri 

Çevremiz G·enişliyor 
Mayıs ayı içinde Türkiye veT. Kür

distanı' ndaki politik tu tuklulara af doğ
rultusunda Norveç'teki sendikalarla, 
partilerle, öğrenci ve gençlik örgütle
riyle görüşmeleryaptık.örgütlerin çoğu 
derneğimizin yaptığı genel af önerisi
nin Dişişleri Bakanlığına gönderilme
sini kabul ettiler. Norveç İşçi Sendika
lan Birliğinden (LO) birçok sendika 
liderinin imzaladığı mektup hükümete 
gönderildi. Bununu yanısıra birçok ör
güt yine bu doğrultuda mektup yazdı. 

Norveç İşçi Partisi, bize gönderdiği 
mektupta önetimizi olumlu buldukla· 
nnı belirtiyorlar ve korniteye götürüp 
gerekenin yapılacağını bildirdiler. 

Yıllardan beri Kürdistan Ulusal De
mokratik mücadelesini tanıtma çaba
mız ürününü vermeye başladı. Norveç 
Sol Sosyalist Partisi yanısıra, İşçi Par
tisi ve İşçi Sendikalan Birliği güçlü 
dostlarımız olmaya başladılar. 

Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. 
Devrimci selamlanmızla. 

Kürdistan Demokratik İşçi 
Derneği'nden BRA 



Frankfurt'ta 24/30 Eylül tarihleri 
arasında Frankfurt Kürdistan İşçi Der
ne~i tarafından 'Kürdistan Kültür Haf
tası ' adıyla bir hafta düzenlendi. 

. Haftaya yönelik çalışmalar, birkaç 
ay öncesinden başladı. Programı içeren 
çok sayıda broşür, afiş ve bildiri basıl
dı ve bunlar yöredeki ilerici kuruluş, 
kişi ve örgütlere ulaştınldı, ilerici kah
ve, kitapevi ve benzeri yerlere asıldı. 
Frankfurt'un çeşitli semtlerinde afişle
me yapıldı, şehir merkezinde bilgilen
dirme masası açıldı. Çevredeki Kürdis
tanlı 'larla ilişki kurularak hafta ile ilgili 
bilgi verildi. Böylece bu do~rultuda yü
rütülen çalışmalar sonucu geniş bir kit
le önceden eylemden haberdar edilmiş 
oldu. 

Gene hafta başlamadan önce hafta
nın programı bir mektupla b~sına da u-

laştınldı. Çeşitli gazete ve dergiler haf
ta öncesi ve sonrasında birçok kez say
falannda eyleme yer verdiler. Frank
turter Rundschau(4 kez), Neu Presse, 
Frankturter Algemeine, Offenbacher 
Post, Linke Zeitung, Frankturter 
Theaterzeitung, Arbeiter Presse( 2 kez) 
die Tat gazetesi ile, Frankfurt ve çev
resinde kültür çalışmalanna yer veren 
Auftritt, A-Z (andere Zeitung), Plaster 
Strand gibi önemli dergilerle, Strand
gut, Gallus Theater Yayın organı, Ko
munalles Kino'nun yayın organı gibi 
yayınlarda da yayınlandı. 

Bunlar dışında Hessische Rundfunk, 
15 Eylül günü Demek YK üyesi bir ar
kadaşımızla yaptı~ı röpörtajı yabancı
lar programında (radyoda) almanca 
olarak yayınladı ve çişitli dillerde haf
tanın duyurusu yapıldı. 25 Eylül günü 

SPD Bavyera Eyalet Meclisi T oplantlSI 
4.10 1984 tarihinde SPD'nin Bav

yera Eyalet Medisi Grubu, Bavyera'
daki yabancıların durumu üzerine yap
tıklan toplantıya deme~imizi de davet 
ettiler. Ça~n üzerine iki arkadaşımız 
toplantıya katıldılar. Deme~imizin ya
nısıra Bavyera'daki ço~u Türk demek
leri ve ·Türk Daniş 'ın çeşitli şubelerin
den temsilciler katıldı. 

Konuşmacılann ço~u , Bavyera'da 
yaşayan Türklerin sorunları üzerine dü
şünce belirttiler. Deme~imizden bir ar
kadaş ta Bavyera'daki okullarda oku
yan yabancı çocukların durumunu, ö
zellikle de Kürdistaniiiann sorunlannı 
anlatmaya başlayınca ; Nümberg ve 
Münih Türk Daniş 'tan gelen temsilci
ler şoven yüzlerini bir kez daha gös
terip toplantıyı terk ettiler. Ama onla
nn bu çıkışı hiç bir işe yaramadı! 
Kimse onlann toplantıdan çıktı~ını bi
le farketmedi. 

Arkadaşımız, konuşmasında okul
larda ulusal sınıfiann kaldınlması, bü
tün yabancı çocuklann Alman sınıfia
nna gönderilmeleri, orada ana dilin 
mecburi ders olarak okutulması gerek
ti~ini belirtti. Kürdistanlı çocuklar ü
zerindeki asimilasyoncu e~itimin kaldı
niması talebinde de bulunan arkadaşı
mız, yetişkinler için ise Kürtçe dil 
kurslannın açılmasını savundu, bu ko
nuda yaterli derecede malzemenin ol
du~na işaret etti. Bunu yanısıra F. 
Almanya'da yaşıyan 300.000 dolayın
da Kürt için radyo-televizyonda kürtçe 
yayın hakkının tanınması gerekti~ini 
belirten arkadaşımız, bu konuda mut
lak suretle adım atılmasının gerektiğini 
belirtti. 

Di~er bir arkadaşımız ise, yabancı 
düşmanlı~ının özellikle politikacılar ve 
gerici burjuva basını tarafından körük
lendi~ini söyleyerek, ABD'nin açık 
deste~ini almış faşist Türk cuntasının 
Kürdistan'a karşı açmış oldu~u haçlı 

seferinin halkımızı yoketmeyi amaçla
dı~ını belirtti. Bunun yanısıra, işkence
nin iltica için yeterli kanıt olmadı~ını 
söyleyen mahkemeye karşı tavır alın
ması gerekti~i belirtildi, bu tür politi
kanın son bulmasını istedi. 

SPD Milletvekili Manfred Jena, top
lantıda konuşulanlan bir protokol ile 
ilgili yerlere bildireceklerini belirtti. 

MtiNİH 
D. KOMKAR Muhabiri 

2. Gücmen isciler . . . 
F~stivali 

Yabancı işçiler ve Almanlar arasın-
. da dostluk ilişkilerinin gelişmesi ve 
yabancı düşmanlı~ına karşı mücadele 
amaciyla Hamburg'da . "2 Göçmen İş
çiler Festivali" yapıldı . Festivalin ö
nemli bir amacı da F. Almanya'da ya
şayan değişik uluslardan işçilerin ulu
sal kültürlerini sergilenmesi idi. 

Deme~imiz de bu festivale katıldı . 
Folklor ekibimiz Kürdistan 'ın de~işik 
yörelerinden oyunlar sergiledi, seyir
ciyle oldukça sıcak bir diyalog kurul
du. Ozan arkadaşlanmız da programa 
katkıda bulundular. 

F. Almanya gerici çevrelerinin ve 
bizzat Zimmerman'ın "göçmen" ta
nımlamasına ısrarla karşı çıktıkları ve 
F. Almanya 'nın bir göçmen ülkesi ol
madı~ını iddia etmeleri karşısında fes
tivale GöÇMEN İŞÇILER adını~ · ta
kılması da anlamlı ve yabancı düşman
lı~ına, Zimmerman'a iyi bir cevap ol
du. Aynca bir arkadaşımızın hazırla
dı~ı "Kürt Kültürü" konulu bir semi
ner verildi. Serninere 60 'ın üzerinde 
kitle katıldı. 

Hamburg 
D. KOMKAR Muhabiri 

ise Hessische Rundfunk'ta "Kultur Ka
lender'' yayınında (televizyonda) hafta 
öncesi provalardan yaptı~ı çekimle bir
likte haftanın duyurusunu yaptı. 6 
Ekim cumartesi günü ise Alman televiz
yonu 2. kanal ZDF Türkiye Mektubu'
nda haftanın görüntülerini sundu. 

Aynca hafta öncesi Frankfurt ve 
çevresindeki Kürdistan 'lı ailelerle iliş
kiye geçilerek onlarca el sanatı öme~i 
biraraya getirildi. 

Hafta 24 Eylül günü yapılan ve ge
niş bir davetli ve izleyici kitlesinin ka
tıldı~ı açılış ile başladı. Açılışta; Kür
ristan tarihi, halkımızın bugün içinde 
bulundu~u koşullar ve yürüttü~ü öz
gürlük mücadelesi konusunda bilgi ve
rilip dialar gösterildi, konuyla ilgili 
Almanca bir film gösterildi. Aynca 
F AC 'de yaşayan Kürdistanlı 'lar ve on
lann buradaki sorunlan da tartışılan 
konular arasındaydı. Açılışta; Yeşiller 
Milletvekili Roland Kem ile SPD 
Frankfurt Yönetim Kurulu üyesi ve 
Arbeiter Wohlfahrt Başkanı Erhard 
Polzer birer konuşma yaptılar. Açıhşa 
hastalı~ı dolayısla katılarnıyan Hessen 
Yabancılar sorumlusu Detlef Lüder
waldt ise bir mesaj göndererek daya
nışma içersinde oldu~unu bildirdi. Ya
bancılar sorununa ve FAC'de yaşayan 
Kürdistan 'lılann karşı karşıya kaldıkla
n güçlüklere de~inen konuşmacılar, 
Kürt halkıyla dayanışma içersinde ol
duklannı belirttiler. 

25 Eylül günü onlarca çeşit el sa
natlan örnekleriyle (çorap, halı, kilim, 
heybe, yastık, tülbent, örtü, çanta vb) 
donatılmış salonda Kürt edebiyatı ü
zerine geniş bilgiler verildi. Şair Gundi, 

(Devamı Sayfa lS'te) 

YILMAZ GÜNEY'i 
And1k 

9.9.1984 günü Paris'te ölen Kürt 
sinema sanatçısı Yılmaz Güney'i 16.9 
84 tarihinde dernek binamızda düzen· 
ledi~imiz bir toplantı ile andık. Top
lantıda Güney in kişili~i, ve mücadelesi 
üzerinde konuşmalar yapıldı. Ayrıca 
Ağıt ve Baba filmleri gösterildi. 

* * * 
22-30 Eylül tarihleri arasında F.AJ. 

manya çapında yapılan "Yabancılar 
Haftası"na derneğimiz kültür progra
mıyla katıldı. Bunun yanısıra info ve 
yemek standı açtık. 

21.23/ Eylül tarihleri arasında yapı
lan "Nikaragua ile Dayanışma" festiva· 
line dernek olarak katıldık. Falklor 
ekibimiz Kürdistan 'ın falklorundan 
parçalar sundu. Yemek gelirlerimizin 
yarısını Nikaragu 'da yürütülen mücade· 
leye destek amacıyla "Nikaragua Daya
nışma Komitesi''ne bağışta bulunduk. 

Nürnberg 
D. KOMKAR Muhabiri 
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8 Ağustos ve Eylül 
aylan da diğerleri 
gibi zam-zulüm ay
lan olarak geçti. 

Aslında artık zamı işleyen 
haberleri vermek, bu konuy
la ilgili yorumlar yapmak 
fazla önem taşımıyor da 
Türkiye 'de. Çünkü zam yap
mak, hükümetin ekonomik 
alandaki temel hedeflerin
den bir tanesidir ve halk kit
lelerinin günlük yaşamının 

bir parçası haline gelmiştir. 
Bu politikanın sonucudur 
ki, Faşist özal hükümetinin 
göreve başladığından buya
na zam yapmadığı ay, hafta 
hatta gün neredeyse yok gi
bidir. 

Ağustos'ta %4,8 oranın

da zam gören benzin fiyatı 
168, tüpgazındaki ise 1660 
liraya tırmanırken, ekmek 
fiyatı yaklaşık %20 oranın
da arttırıldı ama bunlardan 
daha önemli olanı, hüküme
tin gübreye yaptığı zamdı . 

23 Ağustos tarihindeki zam
la birlikte son sekiz ayda 
gübre fiyatı yüzde · 104 ora
nında arttınlmış oluyordu. 

Eylül ayında özal hükü
meti gene kuralı bozmaya
rak zam fırtınasını sürdürdü. 
Içki, sigara ve diğer bıp;ı te
kel mallarının fiyatlan arttı
nldı. 

& 
Zamlar üzerinde du
rurken iki önemli 
noktayı gözden u
zak tutmamakta zo
runluluk var. 

Bunlardan bir tanesi, bu 
uygulamanın emekçi yığın
lar cephesinde yarattığı tah
ribattır. Elbette yapılan her 
zam, milyonlarca işçıyı, 
köylüyü, memuru, küçük es
nafı ve sanatkan daha da 
yoksullaştırmaktan başka 

bir işe yaramıyor. Gazete 
sayfalanna yansıyan haber
lerin de gösterdiği gibi, te
kelci sermayenin değişik 

renklere bürünmüş sözcüleri 
bile bu gerçeği gözardı ede
miyorlar. 

Diğeri ise tekelci çevre
lerin zam politikası ile olan 
ilişkisidir. Açıktır ki özal 
iktidannın izlediği ekono
mik politika bu çevrelerin 
politikasıdır. Yerli ve yaban
cı tekelci sermaye yıllardır 

bunalıma giren düzenlerini 
kurtarabilmek amacıyla on 
milyonlarca insanı açlığa, 

perişanlığa mahküm eden 

bir ekonomik politika izli
yorlar. Bu bakımdan zamlar 
geniş yığınlar için açlık ve 
yoksulluk iken onlar için 
servetini arttırmak, sömürü
yü katmerleştirmektir. 

Ama şurası da bir gerçek
tir ki sürekli zam yapmayı 
öngören ekonomik politika
nın, tekelci sermayenin aley
hine sonuç veren bir yönü 
de var. O da tekelci sermaye 
hükümetlerinin izlenen poli
tikaya bağlı olarak kısa süre
de gözden düşmeleri, iflas 
etmeleridir. Bu durumda, 
toplumsal bilinçlenme ister 
istemez şu veya bu burjuva 
iktidarlarını he.def almanın 
ötesine taşarak gelişmesini 

sürdürür ve bizatihi asıl so
rumlu olan sistemin kendi
sine yönelir. 

Nereden ıt'ereye 

kanın sorumluluğunda sür
dürülen politikaydı. Bu eko
nomik politikanın gerçek 
mimarı ise İMF ve Dünya 
Bankası gibi emperyalist ku
ruluşlardı. Yani uygulanan 
reçeteleri, yerli ve yabancı 
tekelci çevreler hesabına dü
zenleyenler • onlardı. Em
peryalizmin sadık uşağı fa
şist Evren-özal çetesinin 
yaptığı ise bu reçeteleri uy
gulamaktan ibaretti. 

Ama ne var ki tüm iddia
larına karşın, özal hüküme
ti ne söylediyse; onun ter
sini yapan bir hükümet ol
duğu daha birinci yılı dol
madan açığa çıktı . örneğin; 

iktidar ekonomik politikası
nın temel hedefi olarak enf
lasyonu durdurmayı seçmiş

tL Oysa geçen 9 aylık za
man, hükümetin bunda tam 
bir başansızlığa uğradığını 

göz önüne . serdi. özal ' ın 
Hatırlanacağı gibi özal enflasyon diye ümit bağladı

iktidarı işbaşma gelirken e- ğı Ağustos ayında bile tersi 
konomik sorunlann çözümü bir durum ortaya çıktı ve Ci
bakımından kendisini "al- yat artış hızı yüzde 3,2'ye 
ternatifsiz" ilan etmiş ve ulaştı . (Geçen yıl aynı oran 
bunda hayli başarılı da ol- yüzde 2,1 'di) özal, büyük 
muştu . Oysa o dönemde ge- bir reklam kampanyası aça
niş kitlelerin gözünden ka- rak "doğuyu kalkındırma" 

çan bir nokta vardı. Ne özal seferleri düzenledi. Ama he
hükümeti, yeni bir hükümet men ardından, Türk ordusu 
sayılırdı ve ne de izlenen denen gangster çetesi Kür
politika yeni bir modeldi. distan ' da yeni bir fetih hare
Bu politika, 24 Ocak 1980 katına girişti, baskı ve terörü 
tarihinde ~ürürl~ğe konul_an arttırdı. özal "ortadireği 

ve 12 Eylul fa~ıst _d~besın- kalkındırma' ' demagojisine 
den sonra da şımdıkı başba- ···· sarıldı, fakat en başta zam-
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lar ve işsizlik gösterdi ki iz
lenen ekonomik politika 
"ortadirek"in anasını ağiat
mayı öngörüyor. 

Faşist iktidar bu haliyle 
kabuğu sağlam ama içi çü
rük bir yumurtaya benziyor. 
Başlangıçta geniş kesimler 
yapılan propagandanın da 
etkisinde kalarak kabuğuna 
bakıp onu sağlam zanettiler. 
Fakat aradan çok kısa bir 
süre geçtikten sonra kabuk 
kınlıp ta çürük kokusu orta
lığa yayılınca yığınlar, em
peryalizmin bu sadık hiz
metkannın sahtekarlıklannı 
yalanlarını daha açık biçim: 
de görme olanağına kavuş
tular. 

1 Sonuç olarak ö
zetlem~k gerekir
se; gelinen nokta
da şu dört önemli 

konuyu sürekli gözönünde 
tutmak gerektiği kanısında
yız. 

1- özal hükümetinin uy
guladığı ve 24 Ocak 1980 
tarihinden buyana yürürlük
te bulunan Friedman modeli 
dünyanın birçok ülkesinden 
sonra Türkiye' de de iflas et
miştir. Zamlar bunun önem
li bir göstergesidir. 

2- Bu politikanın iflas et
miş olması şu veya bu bur
juva hükümetinin başarısızlı
ğına bağlanamaz. Bu, doğ

rudan doğruya elperyalizme 
bağlı Türkiye kapitalizminin 
iflasının bir kez daha sergi
lenmesidir. 

3- Son zamlar bile yalnız 
başına, toplu sözleşmelerle 
sözde sağlanan ücret artışla
nnı silip süpürdü. Hem de 
daha işçinin eline geçme
den. 

4- özal hükümetinin mas
kesi düştükçe diğer burjuva 
partileri ayak oyunlarına 

başvurmanın dozunu arttır
dılar. Güya bunlar, özal'ın 

ekonomik politikasını be
ğenmiyor ve zamlara karşı 
çıkıyorlar. Amaçlan, akıl

ları sıra kendilerinin özal'
dan farklı olduklarını kanıt
lamaktır: Oysa şu veya bu 
ölçüdeki bazı önemsiz fark
lar bir kenara bırakılırsa, 
bunlann özal'ın izlediği e
konimik politikadan temel
den farklı bir politikalan 
mevcut değildir. Bu bakım
dan kitlelerin yeniden bir ta
kım sahte umutlarla kandı
nlmalarına karşı duyarlı ol
mak, bugünkü rejimi yerle 
bir etmedikçe kurtuluşun 
mümkün olmıyacağını vur
gulamak önem taşıyor. 
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DIJi GELE KURD SEREK BE HEMPA! . 
Cunta leşgeri a faşi carek dm hem

beri gele Kurd dest bı şereki herberi 
kır. Jı sedem huyeren Eruh u Şemdin
li, roja 15. Tebaxe bı 4000 leşger, te
yare u helikopteran ve erişek ani ser 
Kurdıstan .. Gundan bomba baran kır, 
sedan kesen be suc u be gune gırt, teda 
le kır. Re u dırba gırt, çun u hatin qe
dexe kır. Gor hin ajansan u rojnaman 
mehek vırda ye ~ku ev erişen leşgere n 
Tırk hin berdewam e. 

Wek te zanin iro h Kurdıstana Iraq 
u tran da dıji sazumana kevneperest 
şerek çekdari te ajotm. Gele Kurd, jı 
salan wırda ye ku çek dı dest da, berf
bager, zıvıstan-havin nabeje bo azadiya 
welate xwe berxwedıde. Jı bere da he
ya roja iro, dewleten ku Kurdıstan nav 
xwe da parvekırme, hemberi gele Kurd 
{her çıqas navbeyna wan xweş nebe ji) 
te n ha hev u alikariya hevdu dıkm. 
Dest dıdm hev, ku tevgera rızgarixwaza 
gele Kurd jı orte rakm. Ev tış bı huye
ra dawi hin ji baş derkete orte . 

Şeren herdu perçen Kurdıstan, tırs 
u xof dıxe dıle burjuvaziye Tırk u ge
nerale n faşi. Hu kma leş geri, par bıhare 
sedema kuştma 3 leşgeran erişek ani 
ser Kurdıstana Iraq. Jı sinor derhas bu. 
Çavsoriya xwe nişan da. Eşkere bu, ku 
dı ve erişe da herdu hekma kolonya
list (Enqere u Bexdat) bı hevra bıryar 
dane. 

Hukma leşgeri a faşi hin mejve ha
zıriyek dıkır, ku erişek bine ser Kur
dıstan. Hefsare cu n ta w eki her mırov 
dızane, deste iriıperyaliya Emereki da
ye.Hin çend meh bere dorbere "sinor" 
leşgere n nu hatm cih kınn. Jı bo leşge
ran meqere n nu ha tm ava kırm. Çeken 
nukleeri yen Emerika u NATO h Kur
dıstana Tırkiye da hatm cih kınn. Ev 
leşger u çekana eşkere ye ku jı bo we
late n ciran ye n pe şverfı u dewlete n 
sosyalist ve tevgera rızgariXwaza gele 
Kurd ten cih kırm. İmperyalizm xa
sıma imperyalizma Emeriki, bı deste 
generale n faşi dıxwaze Tırkiye bıke 
İsraila duwemin. 

Cunta bı1 yera Eruh u Şemdinli kır 
sedem, u dest bı xwin njandme kır. Be
riya e ri şe danustandma hu kma Enqere 
bı dewlete n Ere bi ye n paşverfı ze de 
bU. Dı gel ve çend roj beriya ereşe, se
roke NATO Rogers hat Tırkiye. Dı vi 
navbeyne da Xumeyni emır da, ku leş
ger u pasdar e ri ş binın ser he ze n rız
garixwaza Kurdıstan İran. Lı İraqe ji, 
berpırsiyare rejima kevneperest Naim 
Haddat, hezen Kurdıstani tehdit kır .. 
Dı demek wusa da ev erişa leşgeren 
Tırk ser Kurdıstan da pe k hat. Ser vi 
erişe rojnama ingiliz THE GUARDİN 
wusa dmıvisi: "Hukma Enqere jı rojava 
leşger tine sinor. Ü ev erişa leşgeren 
Tırk ve erişa Xumeyni lı ser Kurdısta
na İran dı wexteki destpekır. "Dı gel 
ve berpırsiyare seferata traq h Enqere 

Mahmut El Kaysi, jı bo erişa leşgeren 
Tırk wusa got: " Bo pekanina operas
yone, spasi hukma Enqere dıkım" 
.(21.9.1984 Frankfurter Rundschau) 
Dı van gotman ji mırov . baş te 
dıghe ku generale n faşi bı herdu hu k
ma kolonyalist ra tevayi pe k aniye. 

Gor hin beyane n radyoyen Ewrfıpi, 
nezıki 4000 leşgeri Tırk, bı teyeran, bı 
topan u helikopteran ve dest bı erişe 
kınn. Leşger 30 km. ketm Kurdıstana 
İran u 15 km. ji Kurdıstana İraq .. Dı 
wan rojan da leşger u pasdaren Xu
meyni ji erişek anin ser Kurdıstana t
ran. Dıxwazm ku 62 gund vala bıkm u 
100.000 be tır kesi ji sırgfın bıkm. 

PROTESTOYEN DIJİ 
ERİŞA CUNTA 

Ser erişa leşgere n Tırk h Kurdıstan 
lı derweyi welat da dengek bılmd der
ket. Lı Rojhılata Navin da ll rexıstm 
u parti hemberi erişe belavokek der
xıstın. (Partiya Sosyalis a Kurdıstana 
Tırkiye -PSKT-, Partiya Demoqrat · a 
gel ye Kurdıstana İraq, Partiya 
Komunist İraq, Partiya Sosyalist a 
Kurdıstana İraq, Partiya Hevgırtma Gel 
a Kurden Suriye, Partiya Peşverfı a 
Demoqrat Kurden Suriye, Partiya Çep 
a Kurden Suriye, Ala Rızgari, Kurtu
luş, Partiya Peşeng a Karkeri Kurdıs-

,.. ,. . ,._ 
WENEK Jl PROTESTOVA PEŞ SEFARETXANA TIRKIVE 

Jı her huyeren Eruh u Şerndinan 
seroke ordiya Tırk, vezıri hundır, sero
ke jendırman u seroke polezan çun 
Kurdıstane . Cunta terora xwe h Kur
dıstan hin ji ze de kır. Bı sedan kese n 
be suc u guneh gırtm. Der-dore herdu 
bajare n Kurdıstana Tırkiye (Hekkari u 
Seert) gırtm. Gor nuçeyen nu leşgere 
nuh berbı bajaren bakur dıçe. (Van, 
Bmgol, Merdin, Muş u hwd.) 

Ber teda u zulma leşgeran, xelken 
gundan derdıkevm çiya. Lı gundan da 
tene zarok u pirek mane. Derheqe pır 
welatparezan da emren kuştme dane. 

Ev erişa cunta ne be sedem e. Huk
ma faşi, hım h welat hım ji der welat 
da ketiye tengasiye; Be tali, bırçiti, te
da u zulm gihiştiye merhelek bıhnd. 
Denge n kedkaran roj bı roj bılmd dı
be. Cunta edi nıkare sazumana xwe 
weki bere bımeşine. Lı derweyi welat 
da ji, tekoşina pışgiriye bı gele Kurdu 
Tırk ve xurt dıbe. Cu n ta h her rexıstı
ne n navnetewi da ketiye tengasiye. 
(wek parlamenta Ewrfıpi u hwd.) 

tan u Partiya Keda Komunist Tırkiye. 
Dı belavoke da hangi hemu beze n peş
verfı ye cihane dıkm, ku hemberi erişa 
leşgere n Tırk rawestm. 

Lı Elmanya Federal, dema ku erişa 
• leşger hat bihıstın, KOMKAR bı zıma
ne Elmani u Tırki belavokek derxıst. 
Bangi hemu hezen aşıtixwaz kır, ku 
pışgıriya xwe bı gele Kurd ve nişan 
bıdm u hemberi vi şere hov rawestm. 
Dı gel ve KOMKAR u ll rexıstmen 
Tırkiye u Kurdıstane bı hevra belavo
kek u bo rojnaman ji daxuyaniyek der
xıstm. ü disa ev rexıstın sedem batına 
serokvezire Tırkiye, Ozal lı Bonne, 
Frankfurt, Beriina Rojava u Hamburg 
miting pek anin u carek dın erişe pro
testo kırın. 

Ü disa 9 rexıstmen Kurdu Tırk bı 
hevra tevayi 20 bajare Elmanya Fe
deral kar pe k ani n, dak e tın soqaqan. 
Belavok belavkınn, informasyon dan 
xelke. 

(IXıınahik Rupel lS'an da) 
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DiLENCiRASI ALMANYA YOLLARINDA ... 
• 

Başbakan Turgut özal, 4-6 Eylül 
tarihinde Yakın ve Ortado~u Derne~i'
nin davetiisi olarak F. Almanya 'yı 
ziyaret etti. Yarı-resmi bir gezi diye ka
muoyuna duyurulan F. Almanya gezi
sinde özal, Başbakan Kohl ve Savun
ma Bakanı Manfred Wörner ile de birer 
görüşme yaptı. Ayrıca Alman Ticaret 
ve Sanayi Odalar Birli~i'ni ziyaret ede
rek, çok sayıda işadamı ve sanayici ile 
ikili işbirli~inin güçlendirilmesi ve Al
man sermayesinin Türkiye 'ye yatırım 
yapma sorunları üzerine görüşmelerde 
bulundu. 

Burjuva basını bu gezinin gerçek ne
denlerini gizledi. "Işçilerimiz için 
kader haftası" şeklinde nitelendirme
lerle gezinin amaçları üzerine örtü çek
meye çalıştı ,.Geziyi, yurt dışındaki iş
çilerin sorunları üzerine yapılmış gibi 
gösterdi. Oysa gerçek hiçte öyle de~il. 
Bu gezide belki en az gündeme gelen 
işçi sorunları oldu. örne~in özal 'la 
Kohl arasında yapılan görüşmenin 

konusu basına yansıdı~ı kadarıyla iki 
ülke arasındaki ekonomik, askei.-i ve 
teknolojik işbirli~i sorunları olmuştur. 
Bu da, daha çok Siemens'e ba~h Al
man KWU firmasının Türkiye'de nük
leer santral kurması, Türk Hava Yolla
rına Alman yapımı Air-Bus'ların satın 
alınması, F. AlmaRya'nın Türkiye'ye 
yapaca~ı ekonomik-askeri yardım ve 
Türkiye nin AET ortaklık antıaşmasın
dan do~an ve 1 Aralık 1986' da başh
yacak serbest dolaşım hakkı üzerine 
yo~unlaşmıştır. 

Türkiye "serbest dolaşım hakkı"nı 
zaten çoktan satmış bulunuyor. Bir
kaç ay önce Dışişleri Bakanı Halefo~lu 
F. Almanya'yı ziyaret etti~inde bu 
konuda prensipte anlaştıklarını açıkla
mıştı. O sıralar, F. Almanya'nın, AET'
nin ve di~er bazı ekonomik ve mali ku
ruluşların Türkiye'ye uyguladıkları kı
sıtlamaları kaldırmaları için diplomatik 

- destek saitlanması koşuluyla, Türkiye'
nin de "serbest dolaşım hakkı"nı kul
lanmayı erteledi~i söylendi, basın 

bunu yazdı, çizdi. Bu sorunun hala 
gündemde olmasının nedeni tümüyle 
taktik bir durumdur. Türkiye, bunu, 
F. Almanya'nın kendilerini diplomatik 
alanda daha aktif desteklemesi ve eko
nomik-askeri yardım musluklarını aç
ması için elinde koz olarak kullanı

yor. Kaldi ki, özal ve beraberindekiler 
konuyla ilgili perde arkasında yapıl

mış antlaşmalara ters düşmernek için 
net birşey söylemediler, sorunu geçiş
tirdiler. 

Basın bu geziden Türkiye'nin bek
lentilerini şöyle sıraladı: 

"1- Federal Alman parlamentosu

nun dondurduğu ekonomik ve askeri 

yardım bu ay içinde işlerlik kazana

cak. 

"2- Yabancılar yasasında yapılacak 

değişiklik, Zimmermann'ın istediği 

şekilde olmıyacak. 

"3-Türk-Aiman ticari ilişkileri den

geleştirilip, Alman firmalarının Türki

ye'ye yatırımları daha etkili şekilde 

teşvik edilecek. 
"4- Almanya'da çalışan Türk işçile

rinin, çalışma ve oturma statüleri gü

ven altına alınacak. 
"5- Kesin dönüş yapan Türk işçile

rinin, ülkelerinde iş sahibi olmalarına 

Almanya'nın maddi ve teknolojik kat

kıları aktarılacak, 

"6- Türk işçilerinin Almanya'da al

mağa hak kazandıkları mesken kredile
rinin, aynı amaçla Türkiye'ye aktarıl

masına imkan sağlanacak, 
"7- Almanya'da ayırırncı grupların 

Türkiye aleyhtarı faaliyetleri kontrol 

altına alınacak. "(Tercüman, 5.9.84) 
F. Almanya'yı ziyaret eden sorum

luların görüşme konuları arasında işçi 

sorunları, gezilerin gerçek amaçlarını · 

gizleyen bir ölçüde "süsleyen" cinsten
dir. 1,5 milyon Türkiyeli emekçinin 
bulundu~u F. Almanya' da, üstelik işçi
ler. yabancı düşmanh~ı, işsizlik, gele
ce~inden endişe duyma vb. ciddi 
sorunlar içinde kıvranırken, işçi sorun
larından söz etmemek düşünülemez. 

Böylesi birşey tepkiye neden olur. Bu 
nedenle gerçek amaçlar arasına daima 
işçi sorunları serpiştirilir. 

Türkiye'nin beklentileri incelendi
~inde, asıl amacın üç konuda toplan
dı~ını söyliyebiliriz. Bunlar: 1- F. Al
manya'nın askeri ve ekonomik yardı
ma işlerlik kazandırması. 2- Türk-Al
man ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, 

Alman firmalarının Türkiye'de yatırım 
yapmalarının teşvik edilmesi ve 3- F. 
Almanya'da Türkiye ve Kürdistanlı ile
rici güçlerin cuntaya karşı mücadelele
rinin kontrol altına alınması. 

Türkiye, derin bir ekonomik buna
lım yaşıyor. Cuntanın dört yıllık halk~ 
larımızı sıkbo~az eden, kemer sıkma 
politikası da sökmedi. Cunta- özal iki
lisinin izledi~i İMF'ye ba~h ekonomik 
yıkım politikası, sadece uluslararası te
kellerin ve bir avuç Türk tekelcisinin i
şine yarıyor. 

Ekonomideki kötüleşme devam e
diyor. Dış borç miktarı şimdiden 30 
milyar doları aştı. Türkiye'nin her yıl 
ortalama 2,5 milyar dolar borç ödeme
si gerekiyor. Dış borçların zamanında 
ödenmesi Türkiye'nin güvenirli~i, yeni 
dış krediler bulabilmesi bakımından ö
nemlidir. özal'ın başsavunucusu Meh
met Bartas -Şunları söylüyordu: "1985 

yılında vadesi gelecek olan dış borç ö

demelerinin yapılması ve iMF'ye karşı 

mahçup olmamak, ana uğraş konusu

dur" Gazetelerin yazdıklarına göre 
1985 yılı bütçesinde de öncelik verilen 

ana konu, vadesi gelecek dış borçları 
ödeme sorunudur. Türkiye, 1985 yı

lında faizle birlikte toplam 2 milyar 
6 71 milyon dolar borç ödemek zorun
dadır. Ekonominin "mimarı" özal bu 

parayı ancak yeni dış krediler bularak 
ödeyebilir. Içerde yapabilece~i birşey 
yoktur. Kitlelerin kemerini sıkabildi~i 
kadar sıkmış, ihracat için her türlü teş
vi~i uygulamıştır. Buna ra~men dış 

ödemeler dengesindeki açık giderilemi
yor. Hangi ekonomik yöntemler uygu
tanırsa uygulansın, ekonomik ba~ım

lılık sürdükçe bu mümkün de~il ve gi
derilemez. · 

Oysa özal için dış borçları zama
nında ödemek önemlidir ve bu onun 
görevidir. Çünkü özal ve ekibi, emper
yalist tekellerin haklarını korumak, 
borçları zamanında ödemekle yüküm
lüdürler. Bu, emperyalizmin onlara ver
di~i bir görevdir. özal, Türkiye'de si
yasi partilerin kurulmasına izin veril
mesinin hemen arafesinde boşuna 

ABD'ye ça~rılmadı. Orada "kilosu, fi
zi~i" düzeltilmedi. Herkes biliyorki, 
ANAP'ın kuruluşu dahil, özal'ın bu
gün gerek ekonomi gerekse di~er a
lanlarda uyguladı~ı politikalar Waşing
ton'da hazırlandı. Waşington cuntaya 
ve sivil yamak özal'a bir dolu görevler 
vermiştir. Bu görevlerin özeti, Türki
ye'de emperyalizmin iyi bekçili~ini 

yapmaktır. Bartas'ın dedi~i gibi "ana 
u~aş konusu, İMF'ye (siz daha geniş 
olarak emperyalizme anlayın bn.) kar
şı mahçup olmamaktır. " özal'da 
"mahçup" olmamak için paçaları sıva
mış, ülke ülke geziyor, dileniyor. Kredi 
bulma pahasına ülkenin topraklarını 

parsel parsel gerici Arap rejimlerine, 
bol paralı şeyhlere, emperyalistlere 
satıyor. Türkiye'yi bir atom savaşının 
ilk hedefi haline getirecek nükleer baş
lıklı füzeler konumlandırıyor. Dolar 
karşıh~ı bölgede tam serüvenci bir po
litika izliyor. 

Bütün bunlar yeni ekonomik ve as
keri yardımlar, dış krediler bulabilmek 
için, lMF'ye, OECD'ye, di~er emper
yalist tekellere ve bankalara olan 
borçları aksamasız, zamanında ödemek 
için yapılıyor. Halklarımızın kanı ve 
canı karşıh~ında sa~lanan yeni dış 

kaynaklar, halkımızın sorumlusu ol
madı~ı dış borçlar adıyla, derin buna
lım içinde kıvranan emperyalist tekel
lere peşkeş çekiliyor. 

özal ve ekibinin gerek F. Almanya'
ya, gerekse di~er ülkelere yaptıkları 
gezilerin ekonomik bakırndan hedefi
nin özü budur. Yeni yardım ve kredi
ler bulmak. özal 'ın amacı, işçilerimi
zin sorunları filan de~ildir. Işçiler dö-
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viz getirdikleri oranda hatırlanırlar. De· 
~erleri dövizle ölçülüyor. Yoksa, işsiz· 
lik ve Kobi hükümetinin uyguladı~ı po· 
litikalarla körükledi~i yabancı düşman· 
lı~ı işçilerimizi kasıp kavuruyor; Neo
naziler Duisburg'da Türkiyeiiierin o
turdu~ binayı kundaklama sonucu 
yedi cana kıydılar, bu, özal'ı ve mai· 
yetini pek ilgilendirmiyor. 

Gelelim ikinci amaca: ticari ilişki· 
lerin geliştirilmesi ve Alman firmaları
nın Türkiye'de yatırım yapmalarını 
teşvik sorunu. Bu da özal ekibi için 
önemli bir hedeftir. 

Türkiye cunta döneminde ve özel· 
likle son bir yıldır emperyalist tekel
ler için tam bir açık pazar haline geti· 
rildi. Emperyalist sermayeyi teşvik et
mek için ulusal ekonomiyi koruyucu 
önlemlerin hemen hemen tümü kaldı· 
rıldL Yabancı sermaye bir-iki alanı is-

. tisna tutarsak, her alanda Türkiye'de 
yatırım yapabilir. 

Emperyalist tekeller, günümüzde 
derin bir bunalım yaşıyorlar. Sosyalist 
sisitemin ekonomik yarışmadaki başa· 
rıları bu bunalımı daha da arttırıyor. 
Onlar için ciddi bir pazar sorunu yara· 
tıyor. Emperyalist güçler de tüm a~ır
lıklarını savaş sanayine vermişler. 
Şimdilik en karlı alan silah üretimidir. 
Bunun yanı sıra yeni sömürgelerle, Ü· 
çüncü dünya ve Türkiye benzeri az ge
lişmiş ülkelere büyük önem veriyorlar. 
Buraları elde tutmaya çalışıyorlar. 
Emperyalistler onun için bu tür ülke· 
lerde derbeler yaptırarak, askeri-faşist 
diktatörlükleri işbaşma getiriyorlar. Bu 
diktatörlükler eliyle terör ve zorbalıkla 
ülkedeki toplumsal çalkantılar ve eko· 
nomik sorunlar aşılmaya çalış ılır. ülke 
emperyalistler için "dikensiz gül bab· 
çesi' haline getirilmeye çalışılır. Tüm 
amacı kar, daha fazla kar olan emper· 
yalist sermaye, gelece~i olmayan, ya
rın öbür gün boy verecek toplumsal 
başkaldırılar karşısında sermayesini 
riske sokmak istemez, ve o alana yatı
rım yapmaz. Türkiye'de 12 Eylül ön· 
cesinde olan buydu. Sınıf mücadelesi 
oldukça sert geçiyordu. Devrimci du· 
rum giderek olgunlaşıyordu .;Bu da em· 
peryalistlerin ve Türk tekelci burjuvazi· 
sinin uykularını kaçırıyordu. Türkiye 
ellerinden gidebilirdi. Onun için de or
du eliyle iktidara el koydurttular. Per
de aralandıkça bu gerçekler ortaya çı· 
kıyor. M .. Ali Birand "12 Eylül Saat 
04.00" adlı kitabında 12 Eylül darbesi· 
nin bu yönünü açıklıyor. Darbenin 
"Türkiye'yi kurtarmak için " planlan
dı~ı ve daha 8-9 ay önceden her şeyin 
hazır oldu~unu , darbenin "Bayrak Ha
reketi" olarak adlandırıldı~ı ve ABD'· 
nin bilgisinde yapıldı~ını yazıyor. 

Faşist generaller yönetime el koyup 
devrimci-demokratik hareketi iyice kı· 
lıçtan geçirdikten ve de dört yıl halkın 
kemerini devamlı sıkarak ekonomide 
belli bir "iyileşme' ' sa~ladıktan . sonra 
sıra şimdi, efendilerini, emperyalist 
sermayeyi Türkiye'ye daha çok davet 
etmeye gelmiş bulunuyor. özal bu iş 
için hızlı kararnamelerle yasal düzen· 
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lerneleri de hemen hemen haletti. Çı- çin destek istiyorlar. Cunta Avrupa'da 
kan küçük pürüzleri de zaten hemen / çeşitli ülkelerde hükümetleri Türkiye 
çözüyor. Şimdi de Avrupa ülkelerine ve Kürdistan devrimci demokratik güç-
çıkarak büyük tekellerin yöneticileriy· ' lerine saldır~~k içi~ özellikle. prova· 
le görüşüyor, onlara artık gelebilecek- kasyonlar gelıştırmek ısteyecektır. Cun· 
lerini ciddi tehlikelerin kalmadı~ını di· tanın bu hesaplarını boşa çıkarmalıyız. 
~er bir deyişle Türkiye'yi "dikensU: bir Bunun için ilerici güçler uyanık olmak 

1 gül bahçesi'' haline getirdiklerini bildi· zorundadırlar· . 
riyor. özal ve onun arkasındaki Türk özal, bu gezıyle amaçlarına ulaşa
tekelleri de bu işten simsarlık paylarını bildi mi? Buna tümüyle olumlu cevap 
alacaklar. vermek mümkün de~ildir. Türkiye ve 

F. Alman ve İsviçre'deki işadamla
rıyla, sanayicilerle yapılan toplantılar· 
da özal, Türkiye'yi anlattı, onları ya
tırım yapmaya davet etti. Tekellerin 
yöneticilerinden zaman zaman Türki· 
ye'ye ilişkin olumlu açıklamalar duy
makla birlikte, çekingenlikleri tümüyle 
kalkmış de~il. Nasıl güvensinler ki(!) 
cuntacılar herşey tarnan diyorlar. Beri 
yandan hapishaneler kaynıyor, cunta 
anaları susturamıyor. Sessizlik, ama 
korkutucu bir sessizlik var. 

öyle anlaşılıyor ki özal ve ekibi, 
Avrupa 'ya birkaç gezi daha yapmak 
zorundalar. 

özal'ın gezisinde ele alınan konular
dan biri de "F. Almanya'da, ayrımcı 
grupların Türkiye aleyhtarı faaliyetle· 
rini kontrol altına almak" idi. Bundan 
ne kast edildi~i açık. Ilerici güçlere 
karşı önlemler almak. Bu öteden beri 
F. Almanya ile Türkiye arasında görü· 
şülen, üzerinde hesaplar yapılan bir 
konu. Çok kere söylendi bir kez daha 
tekrarlıyalım. Cunta-özal ikilisi yurt 
dışındaki cunta karşıtı muhalefet hare· 
ketinden son derece rahatsızdır. Yurt 
dışındaki Türkiyeli ve Kürdistanlı ile
rici güçlerin cuntayı teşhir ve tecrit ça· 
lışmaları, barışsever demokratik kamu
oyunu harekete geçiriyor. Bunun SO· 
nucu Avrupa'dan cunta üzerinde kü· 
çümsenmeyecek ekonomik ve politik 
baskılar do~yor. Bu hem cuntanın 
içerde halklarımız üzerinde terörünü 
rahat sürdürmesini zorlaştırıyor, hem 
de Türkiye 'ye dış yardımları sekteye 
u~ratıyor. Ve bu kuşkusuz önemlidir. 
Muhalefet hareketinin susturulması en
gelleri bir ölçüde ortadan kaldıra_cak. 
Onun için de bir yandan yurt dışı mu
halefet hareketini provake etmeye çalı· 
şıyorlar; di~er yandan özellikle F. Al· 
manya'dan sert önlemler geliştirmesi i· 

Kürdistanlı devrimci güçler, özal'ı Al· 
manya'ya ilk ayak bastı~ı Frankfurt'· 
tan başlıyarak gitti~i her yerde kitle 
gösterileriyle protesto ettiler. özal'ın 
gezisi boyunca ilerici güçler cunta· 
özal ikilisini teşhir ettiler, kanlı yüz. 
lerini F Almanya kamuoyuna açıkladı· 
lar. 

PROTESTO EYLEMLERi 

Faşist rejimin Başbakanı özal'ın Al· 
manya'ya gelişini protesto etmek için 
KOMKAR ın da aralarında bulundu~u 
12 Türkiye ve Kürdistanlı örgüt, (Ala 
Rızgari, D. KOMAL, Gerçek, l.Gerçe
~i, Kurdkom, Kurtuluş, Kürdistanlı 
Devrimciler, P. Dayanışma ve Tekoşin 
taraftarları) ortak bir basın bildirisi çı· 
kararak, basının dikkatini çektiler ve 
aynca yine bu örgütler, 5 Eylül günü 
Bonn Türk Büyükelçili~i önünde bir 
protesto eylemi düzenlediler. Eyleme 
100. dolayında katılım oldu. 

Bunun yanİsıra, F.Almanya'nın çe· 
şitli kentlerinde; özellikle özal'ın u~
rayaca~ı Frankfurt ve Hamburg başta 
olmak üzere çeşitli protesto eylemleri 
yapıldı. 

iRAN ELCiLiGi öNüNDE 
PROTESTO MiTiNGi 

5 Eylül günü Türk elçili~i önünde 
özal'ın gelişini protesto ettikten sonra, 
İran Kürdistan Demokrat Partisi ve 
di~er birçok İranlı grubun taraftaria
nnın da katılımıyla, İran elçili~i önü
ne gidilerek, Humeyni yönetiminin 
baskılarını, Kürt halkına karşı girişti~i 
yeni saldınyı, faşist cunta ile işbirli~ini 
protesto etti. Mitinge 200 dolayında 
kişi katıldı. 
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.A.. • 

.. U CAREK DIN ME CUNT A FASI 
• 

"Geli hevalno, de werın em bı hevra dıji genara/en faşi u hukımeta Ozal xebat 

bikın, mil bıdın' hev u wezifa bı qedr p"ek b inin" 

Hukma faşi a leşgeri çar sale xwe 
tıje kır. Leşgere n Tır k dı roja 12 İlone 
1980 an da jı bo parastma menfeten 
imperyali u sermiyandaren monopalen 
Tırk dest da ser hukım. Dı nav vi çar 
sali da rewşa welat jı ali abori, cıvaki u 
siyasi bin ji xırab bu. Destpe ke heya 
roja iro genaralan jı mıllet ra pır dere
wan kırın. Weki "erne rewşa welat baş 
bıkın", "şere bırakuji jı orte rakın" u 
hwd. W an xwestın bı van vır u derewan 
mılet bıxapinın, rfıye xwe veşihın. Le 
gelen Kurdu Tırk dı van çar salan da, 
nav jiyana xwe da rureşiya. generalan 
di tın, arınance n w an ye n bmgebi nas
kınn. 

Gele n me ev çar salın ku dı bın nire 
faşizme da derbas kırın, teda u zılma 
beri gıran ditın. Nezıki dused hezar ke
sen welatparez, şoreşger, demoqrat 
ha tın gırtın, dı bın e şkence n gıran da 
derbas bfın. Sedi betır şoreşger hatın 
dardakınn. Dawiya politika abori ya 
cunta, betali, belengazi bin ji zede bu. 
Le hers u nqen gel, jı cunta ra bin 
ji zede bfı. Cunta edi nekaribu weki 
bere kare n xwe bıdomine u dest bı de
rewen nu kır. Got. "Em vedıgerın de
moqrasiye' . Paşe hılbıjartınek xapi
nok pe k ani u ''parlament ' damezı
rand. Le bele dı demek kurt da ev de
rew ji derketın orte . Rewşa siyasi da 
tu gu hartmek çe nebfı , cardın hemu 
tışt deste leşgeran daye. General u 
seroke hukumete Ozal disa lı gor 
emren Emerika, NATO u rexıstı

ne n navnetewi, abori ye n imper
yali kare n xwe dıdominın. Hukım,huk
mek faşi, le nıha genaralan boyaxa rfı. 
ye xwe gu hartın e, cılıke leşgeri derxıs
tıne u yen sivil lı xwe kınn e. Heke 
"guhartınek" hebe ji ev e! 

Terora dewlete lı ser gel be hempa 
ber dewam e. Zor u sitema cunta bı 
taybeti lı Kurdıstan naye tehemmul 
kınn. Ev ne bes bu, meha Tebaxe or
diya Tır k e ri şek barbari ani ser Ku rdıs
tan. Serida bela Seert, Hekkari, Met
din u iro ji hemu mıntıqen Kurdıstan 
da operasyon berdewam e. Heyani nı
ha nezıki hezar kesi hatın gırtın. Ev 
hemu gundiyen be suc u gune nın. 

Cunta lı Rojbilata Navin siyasetek 
şerxwaz u erişker dajo. Ew nıha dı gel 
İsrail, buye maşek duwemin xurt ya 
imperyaliye. Hezen bı lez ye Emeriki 
lı welat da cih kınn. Jı bo şerek mezın 
hazırl dıkın. Lı Kurdıstan deh balafır-

ge he n nu ava kınn .. Cigehe n leşgeri a 
nu danin. Ev gışt lı gor planen NATO 
u Emerika pekten. Nıha hazıriya cih 
kın na rak e te n nu kleeri dıkın. Ev ka
re n cu n ta dı de xu yakın n ku xetera w e 
ne tene jı bo gele Kurd u Tırk e. Her 
weha cunta xeterek mezın e, bo rojhı

Iata navin. Ruxandına cunta jı bo ge
len me, wusa jı bo aşıtiya rojhılata na
vin pe wist e. 

lro lı welat bedengiyek heye. Le ev 
we derbas be. Nişana ve rewşe jı nuha 
ve xuyaye. Lıv bı karkeran ketiye, zın
danen cunta buye ciyen berxwedanan, 

sın u rolek xırab dılizın. Taybeti mao
ist u hin grupen çeprevi, jı bo hezen 
dıji cunta jı hev belav bıkın taktikek 
ne qenc dımeşinın. Ev taktika dı kare n 
xwepeşandana dıji çar saliya cunta da 
bu sederne perçebune u dawi du xwe
pe ş~ndan pe k hat. 

Bı ku rti kare n xwepe şandan a isal u 
sedemen perçebuna beze dıji cunta 
dıxwazın eşkere bıkın. 

Jı bo protestokınna hukma faşi,isal 
ji lı Elmanya Federal be çend meh be
re rexıstmen Kurd u Tırk hatın ba 
hev, cıvin pe kanin. Beriya bemama 

.... 
HEZARAN CUNTA Bl YEK DENG RUREŞ KIRIN 

dayiken gırtiyen politik zore dıdın ge
neralan, gel dıkele. Lı Kurdıstan gele 
me deva dev tıji buye, lı ber teqine ye. 
Tevayi Tırkiye u wusa ji lı Kurdıstan 

dıji cunta rewş dıghije. Kemasi eve, 
ku iro hezen peşverfı qels ın, he jı hev 
belav ın, eni ye k xurt pe k nehati ye u 
jı vi sedemi nekann pe şengiya gel bı
kın. Ev bırin dı xebata derwevi welat 
da ji xwe nişan dıde. Lı derweyi welat 
bı yek deng pışgıriyek xurt he pekne
hatiye. Heze n demoqrat bin jı hev be
lav ın. Ev kemasiye me dı karen dıji 

cunta da xwe baş nişan dıde. Ger re
xıstınen demoqratik dı nav xwe da ye
kıtiyek pe k binan dana, be şık we tev
gera pışgıri bı gelen me ra he beztır 

xurt buya. Hın bez vi mesuliyeti nabi-

xwepeşandane bin rexıstınan ser bU
yera Yewnanistane rawestiyan. (Lı 

Yewnanistan da navbeyna sempatiza
nen du rexıstınan -İGD u HK- ledanek 
qewımibu) Hin rexıstınan vi buyeri 
bı tehreki ne baş anin cıvine u ve pırse 
jı arınance n xwe ra kın n destek. Dı cı
vinan da bı rojan ser vi pırse hat axıf
tın u dawiye rexıstın negihıştın netice
yek. Cıvin bfı du beş. (Lı aliyek 
KOMKAR, FİDEF, KKDK, Birlik 
Yolu, GERÇEK, Şoreşgeren Kurdıs
tan, Tekoşin, KURDKOM, aliye dın ji 
ATİF , DİDF- ev herdu rexıstınji mao
istın- Dev-İşçi, İşçinin Sesi, P. Daya
nışma, Denge KOMAL, Kurtuluş,Av. 
DGu RW) 

Rexıstmen herdu aliyan ji gor ditı-
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ne n xwe platform pe k anin. Le hele 
gor ditına KOMKAR, her çıqas bez 
bubün du beş ji, re hebü ku rexıstın 
be n ber h ev du u ye k xwepe şandan 
pe k be. Gor vi bir u baweriye plat
fonna KOMKAR tede bıryar gırt, ku 
peşneyarek bıbe platfonna dıne. Plat
fonna dıne da ser vi peşneyare dur u 
dırej hat axıftın. Çend rexıstın pışgı
riyjl vi pe şneyare kınn u platfonna 
xwe ye kevn qetiyan tevi platfonna 
ku KOMKAR te da bUn. Ew rexıstın 
ev ın: Dev-İşçi, Ala Rızgari, Kurtuluş, 
P. Dayanışma u Denge KOMAL. Gor 
vi rezbune platfonna dıne da 5 rexıs
tın man. Carek dm eş kere bu, ku re
xıstınen maoist bı zanati cıvih jı hev 
xıstın u kınn du beş. Netica platfor
man wusa bu: aliki KOMKAR, KKDK, 
Şoreşgeren Kurdıstan, Ala Rızgari, 
Tekoşin, KURDKOM, Denge KO
MAL, Dev-İşçi, P. Dayanışma, Kurtu
luş, Birlik Yolu, İşçi Gerçegi, GER
ÇEK Q FİDEF,. Aliye dıne ji DİDF, 
ATİF, 1. Sesi, Av. Dev-Genç Q RW. 

Beriya xwepeşandane, bı nave re
xıstınan belavok u plakat derket. Bı 
bezaran belavok hat belavkınn u 10 
hezar ji plakat dardakınn. 

Roja 8 İlone lı bajare KOLN'e da 
hezar gıhiştın hev Q dı sala çaran da 
cunta leşgeri a faşi carek dm lanet kı
nn. Xwepeşandan saet 10 an da dest
pe kır. Gor daxuyaniya komita karger 
4000 kes dı xwepeşandane da beşdar 
bun. Hezaran bı del}gek go tın ''Bımre 
cunta faşi a leşgeri", "Jı gırtiyen po
litikra azadi" u hwd. Xwepeşandan 
vegeri hat ciM kombune. Cihe kom
bune(miting) da bı se zımanan daxu
yaniya rexıstınan hat xwendın. Daxu
yani da wusa dıhat gotın : 

' 
"Cunta faşi,ser gele Tırk u Kurdu 

kemahiyen netewi, xen jı zılım, bırçıti 
Q betaliye tu tışt neda. Bona ~fikınna 
pırsen abori (i cıvaki tu gav ne avet, 
gışt xelke kıre nav tengasi u be hn ten
giye. İro çar aliye welat buye zinda
nek. Gırtiyen şoreşger, lı Metris, Ma
mak, Diyarbekır Q gırtigehe n dm da 
baweriya xwe bı xelke ve bı rum et wek 
ala lı jor dıgnn. 

"Geli hevalno, de wenn em bı hev
ra dıji genaralen faşi Q hukımeta Ozal 
xebat bıkın mıl bıdın hev u wezifa bı 
qedr pe k binın.'' 

Dı mitinge da bı nave Eniya Rızga
riya El Salvador u Radyoya V ensere
mos endamek axıft. Dı axıftına xwe da 
ser rewşa El Salvador rawestiya u dek 
dolaven Emerika Yekbuyi eşkere kır. 
Dı gel ve pışgıriya xwe bı gelen Tırk 
u Kurd ra nişan da. 

Dı gel axıftına, dı mitinge da prog
ramek çandi ji hatıbO arnade kınn. Ho
zarie bı nav u deng Feqiye Teyra Q Ali 
Asker stranen geleri Q şoreşgeri peş
keşi xwepeşanvana kınn. Bı tembliren 
xwe ve hemberi cunta rawestiyan. Dı 
gel bozanan koma folklora KOMKAR 
jı çar aliye Kurdıstan listıken gele me 
peşkeş kır. Koma tiyatrovanan listı
ken ser biyaniyan nişan dan. 

Lı Elmaoya Federal isal du xwepe
şandan pek hat. Jı bo tevgera çina kar
kere Tırkiye u tevgera rızgarixwaza ge
le Kurd u tevgera pışgıri bı gele Kurd 
u Tırk ra lı derweyi welat be şık ev tış
tek ne baş bu. Hezen me çıqas jı hevdu 
belav be, ewqas keri dıjmın te. Perçe
buna xwepeşandane, rasti ji lı ser mı
let ji tesirek ne qenc kır. 

Ev yeka ji care k dıne da kıfşe , ku 
ger em be ne ba hev u eniyek an ji hev
kariyek pek binın, dosten me we şa
hın, dıjmınen me bıtırsın. Gel ji zede
tır bıkeve nav kar. İro roja xiret u 
xebate ye. Her weha roj roja bu nandı
na yekıti u hevkariya hezen şoreşger, 
welatparez e. Ev yekıti we zora dıj
mın bıbe. 

Ll HOLLANDA 
Lı Hollanda 7 rexıstmen Tırk Q 

Kurd (Yekıtiya Karkeren Kurd, Dev
Sol, Gerçek, HTİB, 1. Gerçegi, 1. Sesi 
u KOÇ-KAK roja 15 İlone da hemberi 
cunta leşgeri xwepeşandanek pek a
nin. Dı xwepe şandane da 300 kes beş
dar bun. Beriya xwepe şandane bela
vok hat belavkınn u plakat hat darda
kınn. Dawiya xwepe şandane miting 
pe k hat. Dı mitinge da bı du zımanan 
hat axıftın u carek dm rureşiya cunta 
hat lanet kınn. 

LlSWED 

Roja 12 llone lı Swed, lı bajare 
Stockholme da bı sedan mıroven we
latparez, şoreşger dıji cunta faşi xwe
peşandanek pek anin. Bızımane Kur-
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di, Tırki u Swedi zordariya hukma fa
şi lı Tırkiye u Kurdıstana Tırkiye hat 
eşkere kınn. Lı ser gıringiya ye kıtiya 
bezen welatparez, peşveru u demoq
rat hat sekınandın. 700 kes dı meşe da 
beşdar bun. 

Ll NORVEÇ 

Roja 15. İlone Komela Karkeren 
Kurdıstan, 1. Sesi, Komita Pışgıriya 
Kurdıstan Q çend rexıstmen Emerika 
Latini (betıri rexıstmen Şili) bı hev re 
dıji herdu rejime n fa şi (lı Tır ki ye u 
Şili) lı bajare OSLO cıvinek pek 
anin. Dı cıvine da bı nave sendikayen 
karkeran abukatek axıft. Abukat, dı 
axıftına xwe da be tıri lı ser Kurdıstan 
u Tırkiye rawestiya. 

Dema ku cıvin qediya, gışt tevayi 
ber bı konsolata Tırk u Şili xwepe
şandan hat arnade kırın. Dı xwepeşan
dane da 400 kes beşdar bun. 

Ll DANiMARKA 

Lı Danimarka jı bo protestokınna 
cunta leşgeri, FAT, DİBAF u Komita 
Pışgıriya Riya Azadi bı hevra 8 İlone 
da şevek pe k anin. Dı şeve da 300 kes 
beşdar blin. Disa ev bezana roja 12 İ
lone ber seferatxana Tırk da xwenişan
danek pe k anin u destegulek reş danin 
b er seferatxane. 

Ll SCHWEiZ 

Roja 15 İlone da 4 rexıstmen Tırk, 
Kurd (Sempatizanen Riya Azadi, B. 
Yolu, Gerçek Q Dibaf) u rexıstmen 
Şili lı bajare Berne da dıji sazumana 
herdu dewlete n faşi xwepe şandane k 
pe-k anin. Beriya xwepe şandane bı 
bezaran belavok hat belav kınn. 

Ev protestoya dıji faşizme da dı gel 
Kurd, Tırk u Şiliyan peşveruyen dın 
ji beşdar bun. 
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• • •• 
IZINDEN DONENLER 

FASiST CUNTA'NIN MASKESi iYiCE DÜSMÜS 
• • • 

Faşist cunta, Türkiye ve Türkiye 
Kürdistanı'nda sömürü ve zulmüne bü
yük bir hınçla devam ediyor. 

ülkede yaşıyanlar sesizlik içinde 
geçiştirilmeye çalışılıyor. Basın , zaten 
12 Eylül'den buyana susturolmuş du
rumda Babıali deyim yerindeyse sa~ır
lar diyarına çevrilmiş. Burjuva basını, 
halk bunca sefalet içinde yaşarken, yı
~ınla sorun varken bunları görmezlik
ten geliyor. Ajda Pekkan'ın Semra ha
nımdan içerlenmesini, İbrahim Tatlı
ses'in Perlhan Savaş 'ı tartaklamasını 

günlerce birinci sayfada işliyor. Bunları 
yazanlar, cezaevlerinde süren işkence
lerden, yakınlan öldürülen yurtsever
lerden de haberdardırlar. Gene memle
kette açlık ve işsizlikten kıvranan mil
yonların çektiklerini iyi biliyorlar. 
Ama bunlar yazılmaz, çizilmez. Yaz
mak isteyen bir namuslu çıkarsa o da 
hemen kodesi boylar. Adı solcuya çık
mış bay Mumcu elinin altındaki "zen
gin arşivinden" (!) yararlanarak sosya
list ülkelerin aleyhine sinsice zehir sa
çar, sayfalar döşer,kitaplar yazar, ama 
ülkedeki yaşanan baskı ve zülme gelin
ce sus-pus olur. Bu da o ve onun gibile
rinin yüksek "Kuvai-Milliye" ruhun
dandır. 

Kısa izin süresinde ülkede karşılaş
tı~ım tabioyu birkaç örnekle, bizzat 
yakın çevremde gördüklerimle aktarma
ya çalışayım 

İstanbul'un bir belediyesinde çalış
makta olan bir arkadaşımla görüştüm. 
Yüksek okulu kazanmış, ama maddi 
olanaklan el vermedi~i için devam ede-· 
memiş.Akraba ve dostlannın yardımıy
la ve torpille belediyeye memur olarak 
girmeyi başarmış. Belediyede çalıştı~ı 
iki yıl oluyor. Maaşını sordum. ''Bu ay 
biraz yükseldi , 26 bine çıktı" diye ce
vaplandırdı. Mesaisi bitmek üzere iken 
ziyaret etmiş, böylelikle akşam evleri
ne gidip sohbet etmeyi tasarlamıştım. 
Arkadaşlı~ımız çocukluktan ve akraba
lıktandır. Mesai bitti; daireden ayni
dık. Kızarıp bozararak şunu söyledi: 
"şimdi ben yine mesaiye başlıyaca~ım. 
Maalesef sana buyur eve gidelim diye
miyorum ". Evet bu dostum akşam 

saat 5,30 da belediyeden çıkıyor, 6.00 
da trikotaj atölyesine geçiyor, gece 11-
12'ye kadar ayakta örgü makinesinin 
kollanyla cebelleşiyor. Arkadaşım İs
tanbul'a yerleşti~i iki yıldan beri hanı
mı ve bir çocu~uyla beraber tek odalı 
bir evde kalıyor, Hiç kuşkusuz arkada
şım, yaşamlannı branda bezinin altın
da geçirenlere oranla hem şanslı, hem 
de ayncalıklı sayılabilir. 

Bir gece bekçisi dostum, gündüzleri 
de bir pazarcının yanında her gün başka 
bir meydanda patates-so~an çı~lıklan 

atarak geçimini sa~lamaya çalışıyor. 

10-15 kişinin alınaca~ı bir işyerine 
2-3 bin kişinin müraacat etti~i ve ül
kede 5 milyona yakın işsizin bulundu
~u koşullarda elbette bu dosturnun da 
şanslılardan sayılması gerekir. 

İki yıl sonra Ankara'da hemşehriler · 
kıraathanesinde karşılaştı~ım ö~ret

men bir arkadaşım, söz yurt dışından 
açılınca şöyle dedi: "S Arabistan ya da 
Libya 'ya işçi olarak gitmeyi düşünüyo
rum. Ama nasıl yapsam acaba? Baka
lım becerebilecek miyim? "İki çocuk
lu, 12 yıllık ö~retmen arkadaşım bunu 
söylerken sıkılıyordu. Ama tek umut 
olarak da bunu görüyordu. Gidebile
cek mi bilemiyorum. 

örnekleri çalışan kesimlerden seç
tim. Oysa bilindi~i gibi bugün Türki
ye'de çalışma ça~ındaki nüfusun yak
laşık üçte biri(son rakkarnlara göre 5 
milyona yakın) işsizdir. İşsizler ordu
su hakkında çok şey söylemeye gerek 
yok. Bir ülkede bir işte çalışanlar bu 
sefaleti yaşıyorlarsa, işsizierin durumu 
tamı tarnma ölümle bo~uşarak "yaşa
mak"tır. Toplumdaki yozlaşma, bu
nun en uç öme~i fuhuş konusunda 
söylenenler ise tüyler ürpertici. 

Yine her sohbette mutlaka İngilte
re'deki iş olanakları ve oraya gidebilme 
koşullanyla ilgili soru ya~muruna tu
tuldum. Herkes yaşam kavgası için 
ciddi bir arayış içinde. 

Cuntaya karşı tepkiler doru~unda. 
Iki yıl önce izne gitti~imde halkın ö
nemli bir kesimi cuntaya adeta kurtan
cı gözüyle bakıyordu. O zamanki izle
nimim buydu. Bugün hala cuntayı ak
layan görüşler olmakla birlikte, gözle
di~im kadarıyla, halkın ço~unlu~u 
cuntaya karşı. Askerlerin Türkiye'yi 
kurtaramıyaca~ını, cunta zamanında 
işsizli~in. arttı~ını, halkın lokmasının 

küçüldü~ünü söylüyorlar. İnce protes
tolardan cuntanın kilometreyi doldur
du~unu görebiliyor insan. 

Maocular Yaşlı Bir 
Yurtseveri Öldürdü 

üzücü, düşmanı sevindiren bir olay
dan bahsetmek isitiyorum. Bundan on 
gün önce (19-20 A~ustos günlerinde 
D.K.) Dersim'in Mazgirt ilçesine ba~lı 
Mohundu Nahiyesi Mangırak Köyünde 
65-70 yaşlarında bir köylü alçakça 
katıedildL Mangırak'ın Ape Ehmed'i 
tarlasında harmanını patosa verirken 
asker giyimli bir "militan", Başçavuş 
seni okul binasında bekliyor diyerek 
onu alıp götürüyor. Bilindi~i gibi bizim 
oralarda askerler köye gelince okula 
yerleşirler. Okul da genellikle köyün 
dışındadır. Ape Ehmed, işini bırakarak 
asker kılıklı ile birlikte okula gider. O
rada bekleyenler tarafından tuza~a dü
şürülere.k öldürülür. Asker kılı~ına gi
renler Partizan taraftarlandır. 

Ape Ehmed (Ahmet Korkmaz) çev
rede yi~itli~iyle, başe~mezli~iyle ve o
nurlu bir kişi olarak tanınır. O aynı za-

manda Kürt oldu~unun ve halkının a
~r bir ulusal zulüm altında ezildi~in 
farkında olan yurtsever bir kişiydi. 
Kurtuluşa olan inancı büyüktü. Ama o, 
Dersim isyanı gibi a~ır günleri yaşıyan 
biri olarak kurtuluşun, maceracı bir
kaç gencin zamansız, dünyayı tozpem-
be gören çıkışlanyla gerçekleşemiye
ce~ini biliyor ve sürekli uyarıcı olu
yordu. Çevresinde sa~lıklı, uzun so
luklu bir mücadeleyi salık veriyordu. 
Yılgın ve umutsuz bir insan de~ildi, 
her zaman kurtuluşa olan inancını 
ifade eder, çevresine moral verirdi. 

Sömürgeciler Kürdistan'da böyle, 
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ANLATlYOR 
bir taşla iki kuş vurma yöntemlerini 
fırsat buldukça kullanırlar. Ehmed arn
ca'yı öldürtmekle aynı şeyi bir kez da
ha yaptılar. Hem o çevrede hayli etkisi 
olan yi~it, yurtsever bir köylüyü yok 
~ttiler. Hem de bu olayla "anarşistler 
durmuyor" bahanesiyle çevrede yeni
den terör estirmeye başladılar. Vuran
ların kimler oldu~u bilindi~i halde, 
çevre köylerden ilgisi olmayan yüzler
ce insan işkenceden geçirildi. Köylüler 
tarlasına, işine-gücüne gidememektedir. 

Maocular, özellikle 12 Eylül önce
sinde "devrimcilik" adı altında birçok 
provakatif eylemler düzenlediler. A~ır 
hatalar işlediler. Onların bu tutumları 
yüzünden halk devrimcilerden so~udu, 
yurtsever-ilerici harekete karşı güven
sizlik içine girdi. Faşist generaller, ik
tidara el koyduğunda birçok bölgede 
halk cuntaya adeta kurtarıcı gibi sarıl
dı. Gerçi düşman faşist terörü körük-

liyerek, çeşitli maocu ve terörist grup
ların içine sızdırdı~ı ajanların eliyle 
provakasyonlar yara~rak bilinçli ve 
planlı bir biçimde ortalığı toza duma
na katıyordu. Ama bu gruplarda yap
tıkları yanlışlarla bu gelişmeye katkıda 
bulundular. Maocular, dünya görüşleri 
itibariyle· de halka hedef şaşırttılar. 
Dostu düşman, düşmanı dost gibi gös
rediler. Aşiret çatışmaianna taraf ol
dular. Zaten birço~u örgütlenmelerini 
aşiretlere dayandınyordu. Faşist cunta 
bütün bunlardan yararlandı. Maocular, 
12 Eylül'den sonra da benzer hatalar 
işlediler, işlemeye devam ediyorlar. 

Ape Ehmed'in öldürülme olayı tü
müyle bir provakasyondur. Sömürgeci
ler tarafından maocular eliyle tezgah
lanmıştır. Gerçi maocu grupların mas
keleri düşmüş, Tunceli'de birçok böl
gede artık halk onları köye bile almı
yor. Ancak bu grupları teşhir etmek 
sürekli önemli bir görevdir. 

A. GIRAN/LONDRA 

Fasizmin Can Simidi . 
Atatürkçülük. 

Cuntadan sonra ilk olarak izne git
tim. Bu bakımdan memlekette gördü
~m de~işiklikler, benim için cunta 
döneminin değişiklikleri anlamına ge
liyor. 

İlk izlenimim Kemalizm propagan
dası üzerine oldu. Her taraf Atatürk'ün 
sözleri ve Kemalizme methiye yazıla
nyla bezetilmiş. Mesela "Ne Mutlu 

Türküm Diyene" "Atatürk ilkelerin
den sapılmaz" v.b. sloganianna hemen 
her tarafta rastlarsınız. Aslında bence 
bu çok anlamlı. Bu sözler, memleket
te "Türklü~ünden şüphe duyulanların" 
(!) ve Atatürk ilkelerinden sapanların 
çoğaldığını, burjuvazinin bu paslı sila
hının artık etkisini yitirdi~ini gösteri
yor ki, burjuvazi büyük bir can havliyle 
topluma türklü~ünü ve de sapılmaması 
gereken ulvi(!) Atatürkçülü~ü empoze 
etmeye çalışıyor. Propagandasını 
bunun üzerine temellendirmiş. Bu yine 
faşist rejimin niteli~ini de açığa vuru
yor. Milliyetçilik, şovenizm, üstün ırk 
teorileri faşizmin can simitleridir. Bu
nunla kitleleri etkilerneye çalışır. Tür
kiye'de olan budur. Milliyetçilik ve 
ırkçılık pompalanmaktadır. Böylelikle 
kitlelere hedef şaşırtmaya çabalıyorlar. 
Atatürk'ün sözleri 12 Eylül'den önce 
de birçok yerde yazılıydı. Ama bu de
rece yaygın değildi. 

TV'de hemen her hafta istisnasız 
Kemalizm üzerine bir program göste
rilmektedir. Zaten televizyonun açılış 
ve kapanışında Atatürk'le yapılır. Ba
zen yayın kesilir, hemen Atatürk'ün 
veciz(!) bir sözü ekranda görünür. Yani 
bir de televizyon programlannın akse
suandır Atatürkçülük. Fakat şu Ata
türkçülüğü de Türk burjuvazisi, gena
raller çetesi tam a~ızlarına, burunları
na bulaştırmışlar. İyi ki de öyle ol
muş, Atatürk ve Atatürkçülü~e hakaret 
yasalarda açık suç olmasza, halkın öf
kesini dindirecek iyi bir araç olurdu. 

Kürdistan' da şehir giriş ve çıkışla
nnda,yol kavşaklarında,köprü vb. yük
sek yerlerde Atatürk'ün sözleri tabela
lara yazılmış . özellikle şehir girişlerin
de ço~unlukla bir de heykel dikilmiş. 
Birçok yerde Atatürk'ün "Yurtta sulh, 
cihanda sulh" sözü yazılmış. Biliyor
sunuz sulh osmanlıca barış demektir. 
İlahi do~rusu. Kürdistan'da tam bir sa
vaş hali var. Kürt halkına karşı açık bir 
savaş yürüteceksiniz, sonra da "Sulh" 
tabelaları yazacaksınız! 

Halkın ekonomik durumuna gelin
ce, tam bir sefalet. Gelece~ini düşün
mek diye bir deyim vardır. Kürdistan'
da halk öyle uzun gelece~ini de~il, ak
şamını-sabahını kara kara düşünüyor. 
İş yok. Birkaç kuruş biraraya getirebi
len Batı'ya çalışmak için gidiyor. En 
becerikiileri Arap ülkelerine gidebilme
yi başaranlardır. Halkın gözü yurt dı
şında, özellikle Arap ülkelerinde. 

Bu sefaletin üstüne bir de baskı, 
jandarma operasyonlan hiç eksilmiyor. 
Cuntanın sopası daima halkın sırtında 
şaklıyor. Toplumda açık bir yozlaş
ma var. Faşizm halkı açlı~a iter, insan
ları en yüce de~erlerini çi~nemeye 
mecbur eder, toplumda yozlaşmayi 
arttırır. Faşist generaller çetesinin dört 
yıllık zulmünün sonuçlarında bunlar 
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çok açık olarak görülüyor. 
Ama şunu da söyleyeyim. Halk azı

lı faşist Evren'den, cuntadan nefret et
ti~i kadar, mayası Amerikalılar tarafın
dan atılan özal mikrobundan da nefret 
duyuyor. 

Muş'ta en büyük yenilik 10-15 yeni 
Atatürk heykeli. Güya burada sıkıyö
netim kalkmışmış! Ne gezer. Şehir es
kiden oldu~u gibi yine asker ve polisle 
dolu. Sıkı bir kontrol var. 

Kürdistan'da artan şey: Asker ve 
polis sayısıdır. Bu alanda müthiş bir ge
lişme(!) var. Varto'da yeni hapishane, 
jandarma merkez binası yapılmış. İki 
katlı eski lise binası da polis karakolu 
olarak kullanılıyor. V arto 'da eskiden ne 
kadar ilerici,yurtsever memur, ö~ret
men vardıysa hepsini ya görevden at
mışlar. ya da sürgün etmişler. Onların 
yerine de seçme faşist militanlar tayin 
edilmiş. Sanıyorum Varto'nun yurtse
ver yapısından dolayı özellikle faşistle
ri seçip seçip atamışlar. 

Mıraz/Batı Berlin 

Rüsvet Valn1z Olagan • 
Degil, Zorunlu da 1 
Yaz tatilimi geçirmek üzere 3 hafta

lığına memlekete gittim. O sıralar, Tür
kiye'ye motorlu araç sokmak serbestisi 
vardı. Ben de nasıl olsa gidiyorum, bir 
de araba satın alıp götürürum diye dü
şündüm. Do~rusu kazanaca~ım birkaç 
kuruşla tatil masrafımı karşılıyacagımı 
t,asarlamıştım. Biraz benim param var
dı, biraz da borç ederek bir araba para
sını tamamladım. 

Satın aldıgım arabayla uzun, yoru
cu bir yolculuktan sonra nihayet Kapı
kule 'ye vardım. 

V arınasına vardık, yalnız memur 
bey geçirmiyor, anlamlı anlamlı gözü
me bakıyor. Bir kızıyor, bir yumuşu
yor; Bense memur beyin mesajmdan 
pek birşey anlamıyorum. Benim bu iş
lerden çakmadıgımı, acemisi oludugu
mu anlamış olacak ki, dili ile devreye 
girdi. "600 papele yırtarsın' dedi. Ben 
yine anlamadim. O kızgın, ben şaşkın 
biribirimize bakıyonız. 

Neyse ki, sagolsun, tecrübeli yaşlı 
biri imdadıma yetişti. 600 mark "ba
yıldıktan" sonra bu işin olacagını an-' 
lattı. Ben de çok "cahil"mişim. Rüş
vet edebiyatı ise oldukça gelişmiş, an
lamakta güçlük çekiyorum. Neyse so
nuçta 600 mark "bayıldım" ve memur 
beyin dedigi gibi işi "yırttım". Yani 
Türkiye'ye girdim. 

Tüm gümrük işlemlerimi 2 haftada 
tamamladım. Sıra arabayı gümrük par
kından almaya, ardından da tabi müş-

~ 
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iziNDEN DÖNENLER ANLATlYOR ... 

teri aramaya geldi. Bu arada bir heye
candır beni tuttu, sormayın. Bir hafta
lık süre kalmış, ya aralıayı satamaz
sam. Zaten evdeki hesap çarşıya uy
madı. Umdu~umdan da çok para har· 
cadım. Kardan vazgeçtim, ana para
mın derdine düştüm. Bu derin düşün
celer içinde gümrük parkının yolunu 
tutum. 

Sordum, elimdeki evraklardan biri
ne bir memurun imza atması gereki
yormuş. Ancak ondan sonra aralıayı 
alabilirmişim. Adamı gösterdiler. Peşi
ne düştüm. Ben memur beyi gördüm 
ama o beni hiç görmüyor.Fakat bende 
tam kuyruk olmuşum adama, peşin
den oradan oraya gidiyorum. Ben tam 
fırsatını yakalıyorum; A~abey ... diye 
başlıyorum söze; Seninkisi telefonu 
kapıyor bir yarım saat konuşuyor. 

Derken, o bunaltıcı sıcaktan kan-ter 
içinde telefon konuşmasının sonucunu 
bekliyorum Bir anda merhamete gelip 
ne istedi~imi sordu. Ben de meseleyi 
anlatıp, elimdeki ka~ıdı uzattım. önce 
durakladı, sonra ceketinin kalem ce
bini usulca yokladıktan sonra: 

- Kalem .. Bu kalem yazmıyor, dedi. 
Ben hemen cebimden kalemi çıkar· 

dım. 
. Buyurun a~abey, dedim ve kalemi 

uzattım. Adam alçak bir sesle 
. Nmç .. O kalem yazmaz dedi. Val

Iahi yazıyor dedim. Ama fayda etmedi. 
Ben memur beyi kalemin yazdı~ına i-

İki haftalık işlemlerden bu işin rajo
nunu artık bende biraz ö~rendi~imden 
7'nin 700 de~il, 7 bin oldu~unu an
lamıştım. 

Anlattıklarım için tam Aziz Nesin '
in hikayelerine benziyor, ya da mizalı 
türünden küçük bir hikaye falan diye 
düşünebilirsiniz. Ama bunları tamı-ta
rnma yaşadım. Türkiye'de rüşvet artık 
çok ola~an birşey. üstelik sadece ola· 
ğan de~il, işlerin yürümesi için zorun
lu da. Benim gördüğüm ise küçük çap· 
lı bir memurun 600 marklık "yırt
ması" vb. türünden. Esas büyük rüşvet
çiler şebeke halinde çalışıyor .· ve bü
yük çalışıyorlar. Cuntacılar zaman za
man rüşvete karşı olduklarını, üzerine 
gideceklerini söylüyorlar . . Bu koca bir 
yalan. Toplumdaki bu yozlaşmanın 
asıl sorumluları faşist generallerdir. 
En büyük rüşvetçiler de onlardır. Rüş
vetçilerio rüşveti önlediklerine rastlan· 
mamış, Türkiye'de de bu mümkün de
ğil. 

LüBECK'ten Bir 
Denge KOMKAR Okuyucusu 

Evimizi, ocag1m1z1 
y1kt1lar 

Hamburg'da işçi olarak çalışıyo
rum. Son birkaç yıldır memlekete git
memiştim. Bu yıl 27 Haziran'da ailem-
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EKMEK VERiNE KARAKOL 

nandırmaya çalışırken, biri yine imda
dıma yetişti. Dudağını yandan fısıl
dıyarak 

· Gör memur beyi.. öyle deyince 
bende şimşek çaktı. Ama gene benim 
jeton geç düşmüş, üstelik bir kapukule 
deneyimi olduğu halde. Ben de sinirli, 
o sıcakta memur beyin bana çektirdiği 
ızdıraptan bir an önce kurtulmak için 
artık kestirmeden, 

· Söyle ne kadar dedim. 

le birlikte memleketim olan Elazığ'ın 
Karakoçan ilçesine izne gittim. Keşke 
gitmez olsaydım! Bunu söylemek ko
lay değil. Gerçekten ülkemiz, insanları
mız, akrabalarımız gözümüzde tutuyor. 
Her an vatan hasretiyle doluyuz. Ama 
gördüklerimiz, yaşadıklarımız o kadar 
ağır ve çekilmez ki, gittiğimize bin 
pişman olduk, daha do~rusu pişman 
ettiler. Gördüğüm ve yaşadıklanından 
hareketle diyorum ki, gerçekten bura· 

da ilerici gazetelerde, basında çıkan ha
berler , yorumlar Kürdistan'da olup bi
tenleri anlatmakta zayıf kalıyorlar. De
mek ki bu vahşetin gerçek boyutlarını 
iyi kavramak için yaşamak gerekiyor. 

En son üç yıl önce gittiğimden bu 
yana çok önemli değişiklikler meyda
na gelmiş. Birkez her tarafta asker ve 
polis sayısında çok bariz bir artış var. 
Bizim ilçemizde daha önce bir karakol 
vardı ve burada toplam 6 polis, 8 de 
jandarma bulunuyordu. Şimdi ilçedeki 
asker sayısı şöyle: 1 yüzbaşı, 4 Astsu
bay Çavuş, 82 da jandarma. Polis sayı
sını kesin bilmiyorum ama oldukça ka
barıktı. 

Orada bulundu~um süre içersinde 
tanık olduğum birkaç olayı ve baskıla
n aktarayım. 

18 Tummuz günü gece Karakoçan
Kiği yol aynmında bu}unan köprünün 
parmaklıklarına bez bir pankart asıl
mış . Pankartta nelerin yazılı olduğunu 
bilmiyorum. Halk arasında söylendi~i 
kadarıyla cuntaya karşı sloganlar yazı
lıymış. Ertesi gün kasabanın tüm giriş 
ve çıkışları kapatıldı. Sıkı bir arama, 
sorgulama başladı. Yüzlerce günahsız, 
ilgisi alakası bulunınıyan insanlar göz
altına alındılar. Bunların çoğuna işken
ce yapıldı. 

Pankart bezi güya Sümerbank mağa
zasında alınmış. Bu da nereden çıktıy
sa kimse bilmiyor, aynı bezden her ta
rafta temin etmek mümkün. Ama tut· 
turuldu, bu bez ille de Sümerbanktan 
alınmış diye. Hemen Sümerbank'taki 
bütün satış memurları gözaltına alındı. 
Bir gün önceki satış fişleri incelendi. 
Sümerbank 'tan bir gün önce alışveriş 
edenlerin fişleriyle birlikte karakola 
başvurmaları istendi. Bu arada gözal
tındaki satış mumurlarına da bezi a
lanı söylemeleri için işkence ediliyor . 

İşkenceye dayanınıyan satış me
murlarından biri, (herhalde biraz da 
kurtulmak için bir yalan uydurayım 
diye düşünmüştür) bezi kendisinin 
kıvırcık saçlı, sarışın, uzun huylu bi
rine sattığını "itiraf ediyor"! Ondan 
sonra ilçede, uzun boylu, kıvırcık 
saçlılann operasyonu başladı. Benim 
boyumda uzun, ama bereket versin 
saçiarım kıvırcık değil! Anlıyacağınız 
saçıının kıvırcık olmamasıyla şansımız 
hayli yaver gitmiş. Kıvırcık saçlıların 
operasyonu devam etti. Ama bu arada 
ifadeyi veren satış memuru da içerde 
kaldı. Onu bırakmadılar. Bizimki iş
kenceden kurtulayım diye uydurduğu 
yalanın kurbanı oldu. Tabi uzun boy
lu, sarışın ve kıvırcık saçlıların da ha· 
şma da büyük bir bela sararak .. 

Yine hemen her gece kahve ve lo· 
kantalar basılıyor, jandarmanın terörü 
hiç eksik olmuyor. Bir gece lokantada 
oturuyoruz, tıklım tıklım dolu. İnsan
lar akşam yemeklerini yiyor. Bir anda 
polis ve jandarma içeri daldı. Herkesin 
ayağa kalkmasını ve ellerini başının üs-

(Devamı Sayfa 15'te) 



Denge KOMKAR Rôpel 13 

PiROZ BE 75 SALiYA PROFESSOR OANATE KURDO 

Tun dıl hewıriye lı çiyayen Kurdıs
tane, ilhame jı sertiye w ana werdıgıre 
fı bı qasi çiyaki pengıriye dı sruşte kfıl· 
tôre kurdida, dı çespandıne (tekidkı· 
rıne) hebfıne gele Kurdda; nave wi çi· 
yaye: Qenate Ku rdo ye 

Bılirnae Kurda Q. Kurdo lı Kurdıs
tane fı dervayi sinoren we hatiye nasin 
wek zunanzaneki behredar, herhemen 
wi gelek gıranbıhane jı gele me ra fı ew 
bı xwe pır nezike jı her nıştunanper· 
werıki Kurd ra, nezike jı karker fı cot· 
karen Kurdıstane ra; ewe cihe xwe dı 
her maleke da bıbine gava welat bete 
azadkırın fı gele me yi qehreman roj 
bı roj we deme nezik dıke. 

Beri nıha bı 75 salan Q. Kurdo lı 
gunde Sfısıze, navçeya Qerse hate dın· 
yaye, Qenat bin zaro bfı, çaven xwe bı 
sternkariye fı ku ştıne ketın, gava karbı· 
desten Tırkan xışm fı bexozeke mezın 
lı ser gele Ermenida barandın sala 
1915, dı we salMa nezike milion fı niv 
milion Ermeni hatın şerjekırın, kuştın, 
dı we qesabxaneda goşte pır Kurdan ji 
hat perçekırın. Bona parastma jiyana 
xwe hınek Kurden me yen ezidi neçar 
bfın bırevın lı gel Ermeniyan fı hatın 
aliye rojhelat jı çeme Aras · Ermensta· 
na Rojhelat, tevi ew çema ji jı revokan· 
ra bedılavan bfı, pır jı bıçfıken Kurdan 
da ber le~ışta (lehiya) xwe. 

Q. Kurdo lı cihe nfı sewi dunine, 
pısmame wi lı bela E: revane wi bı xwe
di dıke. Paşe Q. Kurdo tere Tıbılise 

(paytexta Gurcistane ), lı wedere dı· 
xwine fı soled xelke boye dıke bo jiyi· 
ne, bo aşeba xwe. J ı dawiya salen b is
tan fı heya roja iro Q. Kurdo lı bajare 
Le ningrade ciwar dı be fı be westan dı· 
xebıte lıser zunan, dirok, weje (edebi· 
yat), folklor fı perwerdekırına pıspo· 
ran bo ç anda Kurdi. 

Vaye betıri 50'i sale keberata hoza· 
ne Kurda Q.Kurdo berdewame dı ra· 
jendıne (xızmetkırınii) kfıltôre Ku rdi· 
da, dı ve re ye dfır fı dırejda gelek caran 
xemgin dıbfı, gub dıbfı; zehmete reyen 
çolbır, eger kes bere tera neçfıbe lı ser 
we reye mırov şaşdıbe, dıkeve, radıbe, 
rfıdıne. Q. Kurdo lı kevır fı kuçen, stıri· 
yen ser re ne dıtırsi, bı merane sere 
karwana çande Kurdi dıkışand; berhe· 
mine zanısti nırxin afırandıne, eger mı
rov lı wana bıhuri temaşeke, dıbine 
her yek ji yeke gıranbıhatıre fı her yek 
jı wana valayeke mezın tıji dıke dı pır· 
tôkxane Kurdida; bı nunfıne em kanin 
çend karan raberi xwendevanan kın: 
- Ferhenga Kurdi · Russi, 1960, 890 

rfıpel, 
- Gramatika Zunane Kurdi lı ser Ma· 

teryalen Ku rm an ci fı Sora ni, 
Gava mamoste mezın best kır lı Ew· 

ropa kar k er fı xwendevanen Ku rdısta· 
ne hewcedariye wene, wi lı gor daxwa
za wana, we pırtfıke werdıgerine ser ti· 
pen Latini fı dı sala 1981a Komkar bı 
kareki mezın radıbe, we çapdıke fı be
Iavdıke lı Ewropa. 

Dr. R. REZAN 

- Zanaye mezın Q. Kurdo xwendeva· 
nan fı roşenbiran dılşa dıke bı derketı· 
na "Tarixa Edebiyata Kurdi ·1·" sala 
1983a, jı aliye "Roja Nfı", lı Swede 
hatiye weşandın. 

Q. Kurdo bı karen xwe yen zanısti fı 
bin yen me bınavnekmne pırtôkxana 
Kurdi dewlemend kıriye bı cfıre, cfıre 
afırandınen beja, wi ne tene gotar fı 
pırtılk nıvisine, ew jı sala 1961 da ser
kariya ''Beşi! Kurdi'' lı lnstitfıta Roj hı· 
latnasiye lı Leningrade dıke dı wi Be
şida gelek zanayen heja hene, ewana 
herhemen zanısti tekfız peşkeşi Rojhe
latnasiye, xwendevanen Soviye t fı gele 
Kurd dıkın. 

Q. Kurdo yek jı baştırin pedegoge, 
heya nıha 19 doktoren zanısti hazırkı· 
rıne jı Kurdnasiyera fı pıraniya wana 
xelke Kurdıstanene, heviya me ewe ku 
şagırten wi kanıbfın karen mamoste jı 
zunane Rfısi wergerinm Kurdi fı zuna
nen dın 

Lı dawiye em carek dın 75'ya zana· 
ye me Q. Kurdo piroz dıkın, jera fı jı 
malbatiira dıxwazın saxiye .salen dıri!j 
fı bextewariye. Begfıman em dıbinın 
Q. Kurdo yek jı bextewartırin kure 
Kurdıstaneye, jı ber wi bı dılsozi, bı 
evineke mezın xızmeta mılete xwe kı· 
riye fı ki lı ser ve re ye bıçe, gelerne wi 
dı dıle xweda bıpareze fı jı we yeke rfı. 
mettir niye lı ser rfıye zevi, lı ser rfıye 
erde. 

ME HEVALEK HEJA WUNDA KIR 

75 SALEN 
Bl QEDR 0 OiMET 

fe Riya Azadi cih gırt. Sala 
1 978an da hat gırtın fı gelek 
eşkence fı teda dit. Du her
dane heya sala 1981an xe
bata xwe ajot. Cuntaya faşi 
xwest cardm bıgre. U ew 
xwe neda dest derkete der
weyi welat. 

7 S saliya bozane navdar, Kurdzane gewre Prof. 
Qanate Kurdo lı lnstituta Rojhılatnasiye hat piroz
kırm. 

Nexweşiya xedar u beder
man jı nav me roja 22 İlone 
heval Mizer hılda bır. Bıre 

nav axa Kurdıstan, ku em 
hemu bo we canfidane. 

Heval Mizer dı sala 1962 
an lı gundeke Merdine da 
hate dıne. Ewan wek gundi
yen Kurdıstane gredayi erde 
biin. 

Mizer dıbıstane lı gund, 
lise ji lı Na&e1J.y:iae. qedand. 
Hin dıxwend rewşa Kurdıs
tane dit, welat parezek ji· 
bati bU. Pıştıri hate nav re-

Lı Swede bı bir fı baweri· 
ke mezın tekoşine meşand. 
Tu car be hevi nebU Loma 
dı nav heval fı hogıran da ge
lek dıhate hezkırm 

Cınyaze heval Mizer roja 
2ye meha Çıriya Peşin bı 
cıvineke hevalan ber bı we
lat hate rekırm. 

Ew dı refen şehiden Kur
dıstane da cihe xwe gırt. Be 
gotın şehiden Kurdıstan her
tım dıle me da dıjin. Bir fı 
baweriya me xurt dıkın. 

Dı şer u tekoşine da ewa
na dı bm re ber u sengeren 
me. 

Dılsoz jı Stockholın 

Dı roja 12.9.1984 an da Kurdzanaye mezın Q. 
Kurdo 75 saliya xwe kutakır. Jı ber ve yeke revebm
na instituya roJhılatnasiye bı dıl germi cejnek amade
kır. 

Dı cıvine şahi da gelek xwendekar, bozan, huner
mend fı rojhılatnasen Sovyetan beşdar bfın. Doktore 
dirokzaniye zanısti Y ori Eştoviç Petrosiyan cıvine 
vekır. Pey da şagırte Q. Kurdo, Ordixane Celil peyıvi. 
Bı dor bozan V. V. Kuşev, Zukerman, E. E. Ekimoş
kin, Jmeke bozan Poşkeviç, disa jı revebıre fakulte 
M. N. Bogolobov kıse kırm. O. Celil, telegrafen piro
ziy~ xwend. Hemfıyan Ji belısa şere wi ye dıji faşis- 
tan, xebata bozane mezın a Kurdzani u siyasete kırm. 
Cıvin dı havingehe bozane navdar her berdewam kır. 
Bı kefxweşi, bı xwarın fı wexwarın 75 saliya Kurdza
ne gewre hate piroz kırm. 

Kurdox/Leningrad 
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HER HEBE KOMKAR 

Dema dıbınim hevalan 
xortan 

Guhdardıkım lı xaşgotınan 

Lı rastiyan ... 
Behna mm fırehdıbe 
Her tışt bı mm ra dıkene 
Baweriya ının te avdan 
N ola esrnan 
Nola polatan ... 
Ez şadıbım, r~eşdıbım, dıkenım 
Weke zarokan 
Lı cejnan 
Lı şahiyan 

Ez siwardıbım lı pışta ramanan 
Derbasdıkım aso yan, sin oran, welatan ... 
Temaşedıkım lı belengaziya gunden me 

lı serbı.lındiya çiyayen me 
Lı wır 

Lı ber zınaran, geli yan, çeman ... 
Destdavejım gul u gopıkan 

daran u beran 

ŞIVAN ~E MELiKE DEMiRAG'IN KONSERLERi 

TÜRKÜLERiMIZ KARDEŞTiR'' 

GUNDI 5.9.1984 

Je ra rezdıkım he vi yan, mizginan 
Je ra dıbejım: 
Meçelmısın, hustixarmekın 

Hevale baranan bıbarinın 
W e we ji avdın 
W e we ji avdın 
Weke çawa baweriya mm avdıdın 

X X X 
Dema dıbınim hevalan 
Bawerdıkım bı nezıkbiiıa wan rojan 
Roje n çırandına perden reş u tariyan 
Lı pe ş xwe dıbinım peydabfina raperinan 

amadekırma serketınan 

X X X 
Spasdıkım koma hevalan 
Mızginen welatan 
Bo merani 

dirbini 
hı ş yari 

Bo sebra şoreşi 
Bo sebra şoreşi 

Şıvan ve Melike Demirağ "Türkülerimiz Kardeştir" adı altında 
1984 sonlarına kadar bir dizi konser düzenliyorlar. Aynı ad altında, 
bu konserlerde söylenmek üzere hazırlanan Kürtçe ve Türkçe türkü
leri içeren bir kaset çıkardılar. 

Konserlerin yapılacağı yerler ve tarihler şöyledir: 

12 Ekim Batı Berlin /Teknik üniversite 
4 Kasım Hannover /Üniversite 
11 Kasım Köln 1 Schauspielhaus 
15 Kasım Marburg 1 Üniversite 
24 Kasım Brüksel 
Ayrıca iki ozan, Avrupanın çeşitli ülkelerinde Radyo ve TV 

programları yapacaklar. Tarihleri kesin olmamakla birlikte, Londra, 
Amsterdam, Paris, Kopenhagen, Göteburg, Stockholm'de ayrıca 
Şubat ayının ikinci yarısında Avusturalya'nın Sydney ve Melbourne 
kentlerinde de iki konserin yapılması planlanmış. 

FEQiYE 
TEYRA 4 

KASElEN NU DERKETIN 
HER YEK 1 O DM. 
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iZiNDEN DöNENLER ANLATlYOR ... 

Bastarafı Sayfa 12 · de 
tünde kenetlemesini söylediler. Herkes 
yeme~i bıraktı , aya~a kalktı ve elleri 
başının üstünde kenetli beklerneye baş
ladı . Bir saati aşkın arama sürdü. Bek
le ki sıra sana gelsin. Ağzını da açamı
yorsun, derhal dipçiklerle giriyorlar. 
üstüne üstlük bir de görevliye karşı 
geldin diye do~ru sıkıyönetime gönde
riyorlar. 

Birgün yine böyle kahve baskınında 
orada, Hamburg 'da çalışan tanıdı~ım 
bir genç de bulunuyormuş. Herkes a
ya~a kalkmış, genç kalkmamış. Bilmi
yormuş, halkın işaretini de zamanında 
anlıyamamış. Hemen jandarma çavuşu 
yaklaşıyor ve neden aya~a kalkmadı
ğını soruyor. Genç, hiçbir suçunun ol
madı~ını, birşey yapmadı~ını söylemiş. 
Ona göre suçsuz insaniann polisin, jan
darmanın önünden kalkması, rahatını 
bozması için hiçbir neden yok. Tabii 
vay sen misin bunları söyleyen, tekme
tokat girişiyorlar, sonra da alıp karako
la götürüyorlar Orada dayak atılıyor, 
sorgulaması yapıldıktan sonra ertesi 
gün bırakılıyor. 

Bazı satılmış hainler var. tspiyon
culuk yapıyorlar. Bunlardan biri (Se
yit Mahmut Köyünden) her gün kara-

kolda polis ve jandarmayle kucak ku
cağa. Bunlar olup bitenleri devanılı ak
tarıyorlar. Bu satılmış ajanların sayısı 
çok az , birkaç kişidirler. Onlar da 
halktan tecrit olmuşlar. Halk korku
yor, birşey söylemiyor. Ama korkunç 
nefret ediyorlar. Kaymakamlık, Güven
lik güçleri zaten çok sistemli biçimde 
ispiyonculu~ körüklüyorlar, halkı bir
birine düşman etmeye çalışıyorlar. 

Benim· köyüm ..... köyüdür. Bir tu
tuklama olayı da bizim başımızdan 
geçti. Bu yıl 24 yaşındaki yeğenim de 
izne gelmişti. O yedi yıldır izne gelme
mişti. Bir gece saat birde evimizi bas
tılar. Bir başçavuş 6 da komando eri. 
Yeğenimin adını vererek, onu aradık
lannı, sıkıyönetime götüreceklerini 
söylediler. Bu gece yarısı nereye gö
türeceklerini sormamıza fırsat verme
den ye~enimi apar topar cemseye attı
lar. Birşey söylemek isteyen kardeşi
mide tehdit edip konuşturmadılar. 

İlginç bir anım da Başbakanın gezi
siyle ilgili. Turgut özal,. Bingöl 'e geldi
ği gün ben de Keban'a bir akrabaını 
ziyarete gidiyordum. Sabah saat 9'da 
otobüse bindik .. Karakoçan 'a 5 km. 
mesafedeki Elazığ-Bingöl yol kavşa
ğına geldi~imizde insan kalabalı~ıyla 
karşılaştık.12-13 de koyun. Niçin top
landıklarını sorduk. Başbakan Bingöl 'e 

"KÜRDiSTAN Kül TüR HAFTASI" 
Hasan Dewran, H. Erdem kendi eser
lerinden Kürtçe ve Almanca parçalar 
okudular. Bunun yanısıra izleyicilere 
Kürt yemekleri sunuldu. 

26 Eylül günü ise herşeyiyle arkadaş
larımızın ürünü olan "Yurdumla Konuş
malar" adlı tiyatro sunuldu. Kürdistan'· 
ın işgale u~rayışını , parçalanışını ve 
halkamızın mücadele azmini, özgürlük 
tutkusunu dile getiren tiyatro hakkın
da izleyicilere Almanca bilgi verildi. 

27 Eylü günü ise, el sanatlarıyla süs
lenmiş bir cemaat köşesini andıran 
sahnede, izleyiciye Kürt klasik ve mo
dem müzi~i hakkında bilgiler verildi. 
Delal, Kemal ve Demek Korosu halkı
mızın iş, sevgi ve kavga türkülerinden 
örnekler sundular. Programın sonuna 
doğru izleyiciler hep birlikte halay 
çektiler. 

28 Eylül günü eserleriyle resim 
sergisine katılan İ. Atmalı arkadaşımız, 
soalonda bir pandomim sundu. Hergün 
13-19 arası açık tutulan resim sergisini 
birçok kişi ziyaret etti. Sergiye, Siya
bent, E. Bulut ve Xalo resimleriyle ka
tıldılar. 

29 Eylül günü ise Kürt Halk Dans
lan ve ozanlar Gecesi düzenlendi. B. 
Berlin, Köln ve Frankfurt Kürdistan 
İşçi Demekleri folklor ekipleri kadın· 
erkek omuz omuza, renga-renk giysi
lerle Kürdistan ' ın çeşitli yörelerinden 
oyunlar sergilediler. Geceye katılan 
Şıvan, Feqiye Teyra, Delal, Kemal, 
Şexo türküleriyle kimi zaman halkımı
zın acılarını dile getirirken, kimi za· 

man da folklorik havalarla kitleyi coş
turdular. Geceye 1000'e yakın bir izle
yici kitlesi katıldı. 

Gecede Hessen Yabancılar Sorum
lusu Detlef Lüderwaldt ile A WO baş
kanı Erhard Polzer birer konuşma yap
tılar. 

30 Eylül günü ise Alman Film Müze
si salonun'da "Biz Kürdüz" ve "Ya öz
gürlük, Ya ölüm" adlı iki film gösteri!- · 
di. "Biz Kürdüz" adlı film ; Sovyet ya
pımı olup, Leningrad film festivalinde 
yer almış ve Sovyetler dışında ilk kez 
gösterildi. Film, Sovyet Kürtlerinin ya
şamını, toplumsal gelişmesini konu 
ediniyordu. 

"Ya öZgürlük, Ya ölüm" filmi ise, 
İran Kürdistanı 'nda uzun yıllardır 
Humeyni gericiliğine karşı savaşan hal
kımızın mücadelesini dile getiriyordu. 

"Kürdistan Kültür Haftası" ilerici 
kamuoyunda büyük ilgi gördü. Tüm 
günlere geniş bir Alman izleyicisi katıl
dı. Haftanın Kürdistan' da faşist cun ta
nın imha operasyonuyla aynı döneme 
rastlaması, haftanın önemini daha da 
arttırdı, ilerici kamuoyunun dikkati bir 
kez daha Kürdistan'a çekildi. Bizler,bir 
hafta boyunca sömürgecilerin baskı ve 
terörle yasakladıkları yoketmeye çalış
tıkları halkımızın zengin ve ilerici kül
türel de~erlerinden örnekler sunduk. 
ülkemizi ve halkımızın içinde yaşadığı 
koşulları sergiledik. Kısacası halkı
mızın özgürlük mücadelesi ile bir 
dayanışma öme~i sergiledik. 

Rupeı · ıs 

geliyormuş. Peki bu koyunlar .. Tanı
dık biri "Yahu bildi~in gibi de~il, po
lis kasaptarı tek tek gezmiş ve bugün 
kesilecek hayvanlar yol a~zında Baş
bakan gelince kesersiniz, sonra da gö
türür eti satarsınız, demiş'' dedi. Bizi 
biraz beklettikten sonra yol verdiler. 
Elazı~'a do~ru hareket ettik. Saat 10 
sıralarında Kuruca mevkiine geldik, o
rada bizi yeniden durdurdular. 7-8 
otobüs daha vardı.Jandarma hepimizi 
indirdi ve yolun kenarına tek sıra ha
linde dizdiler. Başbakan geçince alkış
lıyacakmışız! tam 2,5 saat o kızgın gü
neşin altında çok değerli(!) başbaka
nımızı bekledik. Yola yakın köylerden 
de halkı çoluk-çocuk zorla toplayıp 
getirmişlerdi. İşte bu faşist, alçak ve 
namusuziarıo yaptıklarından birkaçı. 
Bunları ben yaşadım, ya anlatılanlar, 
di~er yörelerde olup bitenler? Kısaca 
misli görülmemiş bir canavarlık,vahşet, 
haydutluk. Fakat bütün bunlar bir ya
na halk, artık ilçedeki çavuşundan 
cu n ta başı Kenan Evren 'e kadar her
kese karşı büyük bir kinle dolu. üç yıl 
önceki " askerler bizi kurtardı" sözleri 
tarihe gömülmüş! 

Fakat herşey bir yana, bütün olup 
bitenleri anlatmak gerekir, hem de çok 
anlatmalıyız.. Bu alçak sürüsünü her 
yerde teşhir etmeliyiz. 

Hamburg'tan 
Bir Denge KOMKAR okuyucusu 

İnancımız odur ki, bu tür çalışma
lar halkımıza yeni dostlar kazandıracak 
daha güçlü bir dayanışmanın sağlanma
sına yardımcı olacaktır. 

FRANKFURT 
O. KOMKAR Muhabiri 

DIJl GELE KURD ŞEREK ... 
Disa lı Hollanda 6 rexıstın u parti

yen Kurdıstani (Partiya Sosyalis a 
Kurdıstana Tırkiye, Partiya Demoqrati 
Gel, Partiya Sosyalist a Kurdıstana 
Iraq, Partiya Sosyaliste Kurd (P ASOK) 
Yekıtiya Lawan u Kıtabiyen Kurdıs
tan u Yekıtiya Karkeren Kurd) bıhevra 
3 zımanan belvok derxıstın u geli Hol
ladi ra riireşiya cunta dan xuyakınn. 

Lı Swed bajare Stackholme da, Fe
derasyona Koroelen Kurdıstan belavok 
derxıst, xwepe şandan a mitingek pe k 
ani. Bı sedan kesen peşverii, welatpa
rez dı xwepeşandane da beşdar bun, 
u lı her parlementoya Swed, nameyek 
dane musule parlamenteran. 

Lı Danimarka 9 rexıstın u partiyen 
İrak, İran, Tırkiye u Kurdıstan (Komi
ta Pışgıriye ye Riya Azadi, TUDEH, 
Fedayiyen Xelk-ekseriyet, PKI, PSI, 
TGİB, FAT, DİBAF) bıhevra 4 zıma
nan belavok derxıstın. Dı gel ve her bu
roya turiz yen Tırk xwenişandan pek 
an in. 

Disa 4 rexıstın dı Kopenhagen da 
bıhevra buroya rexıstına navnetewi ye 
ef, işqal kınn u bu kma faşi protesto 
kınn. Çend radyo (BBC, Swe d, Dani
marka u Denge Elmanya) cih da vi bU
yeri. 



Gele Kurd hunermendek xwe b1 nav ô deng wunda k1r 

YILMAZ GÜNEY CÜ SER HEoiY A XWE 

Artist ıi rejisore Kurd, ye nav ıi 
deng Yılmaz Guney roja 9.9.1984 an 
47 saliya xwe da lı bajare Paris çü ser 
heqiya xwe. 

Yılmaz Guney, dı sala 1937 an da lı 
bajare Edene jı diya xwe bu. Malhata 
wi jı Kurdıstane hatıbıi Edel!e. Guney_ 
zaroye malbatek kedkar bu: Heyanı 
lise lı Edene xwend. Lı zanıngehe da 
kete nav kare . siyasi ıi dı gel xwendıne 
bı sinemaye ve mıjul bıi. Destpeke da 
wezifeyen alikariye gırt ıi pıştra dest 
bı nıvisandına senaryoyan kır. Sala 
1961 an da iddia kırın, ku Yılmaz dı 
senaryoyek xwe da propaganda ko· 
munizine kıriye. Ber ve yeki Yılmaz 
ı 5 ceza xwar ıi kete gırtigehe. · 
' Yılmaz sala 1968 an da bı nave 

"Seyit Xan" senaryoya filme~ nıvisi ~ 
bı xwe ii dı ve filme da leyıst. Jı ve 
filme peva, edi Yılmaz Guney dı pır 
filman da bı rola artiste yekem leyist 
u nav ıi denge wi lı Tırkiye da belav bu. 

Destpeka sala 1970 an da Yıl~~ 
Gu nev kete nav tevgera şoreşgerı u 
dı bın tesira bir ıi baweriya şoreşgeri 
da ma. ü filmen xwe ji betıri lı ser 
pırsen cıvaki pekani. Dema ku sala 
1971 an da leşgeren faşi dest dan ser 
hukım erişek be hempa anin ser he· 
ze n ş~reşger, welatparez. Jı vi erişi 
Yılmaz ji para xwe gırt ıi jı her karen 
w i ye şoreşgeri ew ave tın gırtigehe 
Yılmaz 4 sal dı gırtigehe da ma. Da· 
wiya sala 1974 an da Yıl~az jı gırti: 
gebe derket ıi dest bı kare xwe kır u 
dı gel sinemaye bı siyasete ve mıjul 
bu 

Pıştra ku Yılmaz jı gırtigeh~ derke~, 
ser rewşa karkere n ku dorbere Ede~e 
dı zeviye n pembıiyan da kardıkın, fıl· 
rnek çekır. Cihe ku lı film dıhat kışan· 
dm, provakasyonek anin sere huner
menden nav u deng ıi huyerek ne baş 
qewımi. Hakımek faşist zımandrreji 

kır, pevçıin çebıi ıi bakım ha! kuştın. 
Ser wi biiyeri Yılmaz gırtın u hukma 
kevneperest 18 sal ceza da Yılmaz ıi wi 
care k d ın ave tın gırtigehe. 

1 

YILMAZ GüNEY 
( 1937 .... ) 

Yılmaz dı gırtigehe da ji, bı siyase
teve mıjul bfı, xebata xwe domand. Lı 
hu ndır senaryoya 3 film an nıvisi. S~a 
1978 an filma "BIR"', 79 an ji "RE" 
fı "DIJMIN" nıvisi. Ev herse filmen 
Yılmaz lı Tırkiye hat qedexekırın. 

Dawiya sala 1981 an da Yılmaz jı 
gırtigehe faşizme rewiya fı derket de~
veyi welat. Lı ser revandına Yılmaz rOJ· 
name fı berdevken burjuvaziye Tırk 
carek dın zımanen xwe ye bı jahr dıre
ii Yılmaz kırın fı jahra dıle xwe carek 
dın ser hunermende mezın da rıjan· 
dın. Burjuvazi, jı mejve heya iro ser 
kesen şoreşger, welatparez pır dere
wan derxıst fı iro ji vi yeke dıke. Ser 
hozene mezın Nazım Hikmet ji pır de· 
rewan kırın. 'Ajan", "Xayin" fı hezar 
cu re tıştan gotın. Bo Yılmaz ji van de· 

rewen krret derxıstın. Xwestın ku Yıl· 
maz dı çaven gele Kurd fı Tırk da sar 

bıkın. Le nekarin. Negihiştın arman· 
ce n xwe. Yılmaz bı xebata xwe nav 
gel da bı xurti dıhat hezkırın. 

Yılmaz Guney, filme n xwe ye dawi 
da ser pırsen cıvaki ıi çinayeti radıwes
tiya. Hevkariya feodalen Kurd ve bur· 
juvaziyen Tırk ıi polezan tani ber_ça: 
van. Dı sala 1982 an lı Fransa dı baıare 
CANNES da ser filman hılbıjartına 

navnetewi pe k hat. Filma Yılmaz, bı 
nave "RE" dereca beri b ılın d gırt. Ev 
tıştan cu nta faşi hin ji ~!n kır. ~oj na· 
men burjuvazi carek dın ıı zımane xwe 
ser wi da dırej kırın. 

.Yılmaz Guney, kar ıi baren xwe lı 
derveyi welat ji berdewaın kır. Ser pır· 
sa Kurd ıi Kurdıstane gor bere ootıri 
rawestiya. Dı nav endamen birndaren 
Enstitıiya Kurdi da cih gırt. Sala 1982 
an da lı Paris bı nave "DİW AR" filmek 
pe k ani. Dı vi filme da lı ser rewşa g_ır· 
tiyan, bı taybeti lı ser rewşa zaroke n 
ku lı gırtigehen hukma faşi dane ra
westiya. 

Yılmaz Gu ney, dı bıhara emre xwe 
da jı nav me veqetiya ıi çü ser heqiya 
xwe. Ew he dıkari bıi, pır tışten heja 
bıde gele Tırk ıi Kurd. Pırsa Kurd ıi 
Kurdıstane bı filme xwe ve bine her 
çave n gele n dıne. Mırına hu nermen· 
de mezın Yılmaz, jı bo gele me xe
sarek e. 

Roja 10.9.1984 an da lı Paris, dı 
Enstitıiya Kurd da cınyaza Guney hat 
danin. Sedan kes hat cınyaze ziyaret 
kır ıi je ra wezifa dawi anin cih. 3 roj 
şunva cınyaze Yılmaz lı gorıstana Paris 
ye bı nav ıi deng (ku betıri dı vi gorıs· 
tane da qebre n soreşgere n Komfına 
Paris 1871 ıi kesen peşverfı le ne) hat 
gorkırın. Cınyaza Yılmaz Guney da 
nezıki 4000 kesi peşverfı, welatparez, 
demoqrat beşdar bıin. Cınyaze da 
Ulımdar Server Tanilli, bozane gele 
Kurd Şıvan, Mahmut Baksı, bozan 
Feqiye Teyra, Melike Demirag fı pır 
kesen nav fı deng ji beşdar bfın. Mırına 
Yılmaz ji bo hukma leşgeri bfı protes
toyek mezın fı gumreh. 
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