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VA YE NEWROZA 

ME Bl XER TE 

We çıqas başba, 
Eger me kaniba 
Ciya u baniyen xwe 
Gund u bajaren xwe 
Bı agıren Newroze 
Bı govenden rengin . 
Bı keskesoran bıxemılandana ... 

W@ çıqas başba, 
Eger gele me kaniba 
Cejna xwe ya netewi 
Bı azadi 
Bı serbesti 
Pirozbıkıra ... 

We çıqas başba, 
Eger gele me 
Xudane cejna xwe ba 
Xudane nave xwe ba 
Xudane Kurdıstana xwe ba ... 

Bo yekıtiya me 
Bo serketına me 
Bo azadiya me 

Pirozbe Newroz! 
Pirozbe Newroz! 

GUNDi 



Rôpel 2 Denge KOMKAR 

Faşizme karşı mücadelede eksik ama olumlu bir adım: 

STOCKHOLM KONFERANSI 

"Türkiye'de insan hak ve özgürlük
leri" konulu "Uluslararası Stockholm 
Konferansı" ı 6-ı 7 Ş u bat tarihlerinde 
İsveç Parlamento binasında yapıldı. 
Toplantı "Türkiye'de Demokrasi ve In
sanhaklan İçin lsveç Komitesi "nce dü
zenlenmişti. İsveç Parlamentosu'nda 
grubu bulunan · beş siyasi partinin des
tekledi~i ve milletvekilleriyle de bizzat 
katıldı~ı konferansa çeşitli ülkelerden 
çok sayıda bilim adamı, gazeteci, ya
zar, hukukçu ve örgüt temsilcileri ka
tıldı. 

De~işik politik görüşlere sahip de
legeler, iki gün süreyle yaptıkları ko
nuşmalarda faşist cuntanın ı2 Eylül'
den sonra insanhaklannı, temel hak ve 
özgürlükleri ne şekilde ortadan kaldır
dıklannı dile getirdiler, işkence, kat
liam vb. üzerinde durdular. 6 Kasım se
çimleriyle başlıyan dönemin "demok
rasiye geçiş süreci" oldu~u yolundaki 
propagandanın gerçekleri yansıtmadı
~ı, Türkiye'de baskı ve terörün olanca 
hızıyla devam etti~i vurgulandı. Cunta 
anayasası ve çıkanlan di~er yasaların 

niteli~i gözler önüne serildi. 
Toplantı, bu yönüyle Türkiye'de iş

başında bulunan faşist cuntaya karşı 
sürdürülen mücadeleye önemli derece
de katkı sa~lamakla birlikte, ciddi bir 
eksikli~i de içinde taşıyordu. Türk ve 
İsveç 'li demokratlann oluşturduklan 
düzenleyici komite, Türkiye Kürdista
nı'nda yaşıyan ı2 milyonluk Kürt hal
kını görmemezlikten gelmiş, prog
ramda Kürt sorununa yer verınemeye 
özen göstermişti. 

Toplantıya ça~ınlı olarak katılan 

DİSK ve TöB-DER avukatı Yücel 
Y eşilgöz, yaptı~ı konuşmada toplan
tının önemi üzerinde durdu ve bunu 
gerçekleştirenleri kutladı. Yeşilgöz, 

daha sonra Kürt sorununa konfe
ransın gündeminde yer verilmemesinin 
eksiklik oldu~unu ve bunun kınanacak 
bir tavır oldu~unu dile getirerek Türk 
hükümetlerinin Kürdistan' da 
sürdürdükleri insanlıkdışı haskılara de
~indi, buna ilişkin somut bilgiler, ör
nekler verdi ve: 

''Türk aydınlan nasıl ki Batılı de
mokratik çevrelere sesleniyor ve de
mokrat olmanın bir gere~i olarak Tür· 
kiye'deki faşizme karşı verilen müca
delede desteklenmelerini istiyorlarsa, 
biz Kürt aydınlan da aynı ça~nyı on- · 
lara yapıyoruz ve gene demokratlı~ın 
bir gere~i olarak Kürt halkının karşı 

karşıya bulundu~u haskılara karşı tavır 

takınmalarını bekliyoruz" dedi. 
Bu konuşmanın ardından kürsüye 

gelen Sol Komünist Partisi milletveki
li Oswald Söderquist kısa bir konuşma 
yaptı, Kürt halkının a~ır baskılarla yüz
yüze bulundu~unu belirtti ve Yücel 
Yeşilgöz 'ün görüşlerini desteklediğini 

söyledi. Konferansın ondan sonraki 

bölümlerinde söz alan pek çok ko
nuşmacı Kürt halkının durumu üzerin
de durdu, uygulanan baskıları, zulınü 
dile getirdi. 

Konferansın düzenleyicisi komite
nin hazırladı~ı sonuç bildirgesinde de 
Kürt halkının sonınianna hiç yer veril
memiş, Kürt ve Kürdistan kelimelerine 
Ecevitvari bir mantıkla ambargo kon
muştu. Sanki Türkiye'de Kürt halkı 

baskı altında de~ildi, sanki burada ulu
sal sorun yoktu ve sanki Kürt halkına 
yönelik haskılara karşı çıkmak demok
ratik mücadeleyi ilgilendirmiyordu. 

Konferansın bitiş bölümünde tekrar 
söz isteyen Avukat Yücel Yeşilgöz 

Kürt halkının durumuyla ilgili yeni bil
giler sundu ve sonuç bildirgesinin ek
sikli~ine de~inerek şunların eklenmesi
ni önerdi: 

"Konferansımız Türk cuntasının 

Kürt halkına karşı girişti~i baskı ve te
rör politikasını, Kürt köylerine karşı 

girişilen operasyonlarla kitlesel göçe 
zorlama eylemlerini, Kürt dili, kültürü 
ve sanatı üzerindeki yasaklamalan pro
testo eder, tüm ilerici, demokrat ve in
sanhaklan savunucusu kişi ve kuruluş
lan Kürt halkı ile dayanışma içersinde 
bulunmaya ça~ınr' '. 

Avukat Yeşilgöz 'ün konuşması de
lege ve izleyiciler tarafından coşkuyla 
karşılandı ve uzun süre alkışlandı. Sa
londaki, Konferans düzenleyicilerini 
güç durumda bıraktı. 

Bunun üzerine Kürsüye gelen Sosyal 
Demokrat Parti milletvekillerinden 
Hans Göran, bildirgeyi · hazırlarken 

gerçekçi davranmaya çalıştıklannı, 

Kürt sorununun kendisi tarafından bi
lindi~ini, bu konudaki görüşlerinin net 
oldu~unu, gazetelere konuyla ilgili ya-

zı yazdı~mı, televizyonda tartıştı~ını 

-ki bunlar do~rudur- ama sonuç bildir
gesinde temel konulara de~indiklerini, 
tali sorunlarla u~raşmadıklannı; öme
~in, meslek yasaklamalan üzerinde 
durmadıklarını vs. söyleyerek davranış

larını haklı çıkarmaya çalıştı. Kısacası 

Bay Göran ve diğer hazırlayıcılara göre 
Kürt sorunu Türkiye'de yürütülmekte 
olan .demokratik mücadele açısından 

tali bir sorundu. Bu da herhalde "tu
tarlı " demokrat olmanın bir gere~iydi. 

Sonuçta Yücel Yeşilgöz 'ün önerisi 
oldu~u gibi oylamaya konulmadı bu
nun yerine Komitenin hazırladı~ı öne
ride de~işiklik yapıldı ve Kürt halkının 
göçe zorlanması ile Kürt dili ve kültürü 
üzerindeki haskılara karşı çıkılınası ka
rarlaştınldı, kaşla göz arasmda bunun 
onaylandı~ı açıklanıverdi. 

KOMKAR, Konferansa bir mesaj 
iletti. Mesajda Konferans gündemiride 
Kürt halkının durumunun ele almma
mış olmasının ciddi bir eksiklik oldu~u 
vurgulandı ama buna rağmen toplan
tıya önem verildi~i belirtilip başarı di
le~inde bulunuldu. 

Gerek Konferans öncesinde ve ge
rekse Konferans sırasında KOMKAR
Swed yo~un bir çalışma yaptı. KOM
KAR'ın daha önceleri hazırlamış oldu
ğu İngilizce Appel, gene kısa bir süre 
önce hazırlamış bulunduğu ' 'Return 
To Demokrasy" broşürü ile TKSP Ge
nel Sekreteri Kemal Burkay'ın Lond
radaki bir toplantıda yaptı~ı konuşma
nın ilgilizcesi genişçe da~ıtıldı. Gaze
teci, yazar ve politikacılarla konuşul
du, Konferans sırasında delegelerin ço· 
~unlu~uyla tartışıldı, Kürt sorunu ken
dilerine anlatıldı, gerekli bilgi ve belge
ler sunuldu. 

"DEMOKRASiYE GECiS Mi, PECELi FASiZM Mi? 

KOMKAR, ingilizce ve almanca dil
lerinde, 20 sayfalık ''Demokrasiye Ge
çiş " mi, Peçeli Faşizm mi? adlı bir 
broşür yayınladı. 

Broşürde ; özellikle 6 Kasım ı983'
te yapılan göstermelik seçimlerden bu 
yana siyasi partiler ve "seçimler, sen
dikalar, demokratik kitle örgütleri ve 
basın, Kürt halkı üzerinde estirilen te
rör, düşünce özgürlü~ü, toplantı ve gös
teri yapma hakkı, politik davalar ve 
tutuklular hakkında belge ve resimle
re yer veriliyor. 

Çeşitli uluslararası kuruluş ve kişi
lere yönelik bir ça~ı mektubuyla bir
likte broşür, Avrupa Konseyi ve Parla
mentosu üyelerine, Devlet Başkanları
na, uluslararası humanist kişi ve kuru
luşlara gönderildi. Ça~rı 'da; onlardan 
faşist cuntanm insanlık dışı uygula
malanna karşı tavır almaları, Türkiye 

TURKEY: 

RETURN TO DEMOCRACY -

DISGUıSED FASCıSM l 

ICOtıUtAft 

~ ..... '"~ ........... .... ,........,... .. ""-" 

ve Türkiye Kürdistanı'ndaki tüm barış
sever ve demokrat güçlerle dayanışma 
içinde olmaları istendi. 



Denge KOMKAR 

KOMKAR DELEGELER KURULU TOPLANDI 
26-27 Ocak tarihlerinde KOM

KAR'm 10. Delegeler Kurulu Köln 
Şehrinde toplandı. Toplantıya, 
KOMKAR üyesi Dernek, Komite ve 
Çalışma Grupları adına birer Delege 
katıldL 

Delegeler, KOMKAR'm 6. Ku
rultay'dan bu yana yaptıAı çalışma
ları içeren Genel Yönetim Kurulu'. 
nun sunduAu çalışma ve mali rapor 
üzerinde tartıştı. örgütleme, yayın, 
eAitim. , kültür, güç birliAi ve daya
nışma çalışmalarının yanı sıra ek
siklik ve sorunlarmda yer aldıAı Ge
nel Yönetim Kurulu raporları Dele
geler tarafından onaylandı. Gerek 
raporlarda, gerekse yapılan tartış
malarda, örgütümüzün eksiklik ve 
sorunlara raAmen etkin ve başarılı 
çalışma yaptıAı tespiti yapıldı. 

İleriye yönelik çalışmalarda şu 
konulara aAırlık verilmesi saptandı; 

· örgüt aAmın yaygınlaştırılması, 
sempatizanlarımızm bulunduAu yö
relerde çalışma gruplarının oluştu
rulması, 

FAŞiST SALDlRGANLlK 
PROTESTO EDiLDi 

MHP yanlısı faşist_ Türk Federasyo
na ba~lı bozkurtların 7 Ocak günü 
Hannover'de VW işçisi Zeki Sonracı'ya 
bıçaklı, sopalı ve zincidi saldınsı, de
mokratik güçler tarafından protesto 
edildi. Olay günü, faşist Türk Federas
yonu 'nun bildirisini VW fabrikası 
önünde da~ıtan saldırganlar, polis tara
fından yakalandı. Hannover'deki 8 de
mokratik Kürt ve Türk örgütü 12 Ocak 
günü bu saldınyı 500 kişinin katıldı~ı ve 
Aşa~ı Saksonya Eyalet İçişleri Bakan
Iı~ı önünde sona eren bir yürüyüşle 
protesto ettiler. örgütler adına İçişleri 
Bakanlı~ına giden bir delegasyon, Türk 
Federasyonu 'na ba~lı Hannover ülkü 
Ocaklarının kapatılmasını, saldırgania
nn cezalandınlmasını talep etti. 

Hannover İG-Metall Sendikası 15 
Ocak günü, Bozkurtların kanlı saldın
sını kınamak amacıyla, ''Sendikalar 
Türk-Federasyonu 'nun kapatılmasını 
istiyor" adı altında bir toplantı düzen
ledi. Çok sayıda sendikacının hazır bu
lundu~u toplantıda alınan kararda, Fe
deral hükümet'ten, Türk Federasyonun 
kapatılması talep edildi. Aynı do~rul
tuda, DKP ve Yeşiller/Alternatif'lerde 
Hannover Şehir Meclisine .verdikleri 
önergede, Türk Federasyonunun kapa
tılmasını istediler. 

Hannover D. KOMKAR Muhabiri 

· Kürt halkı üzerinde yoAunlaşa
rak devam eden baskı ve terörlin 
etkin bir biçimde teşhir ve protes
to edilmesi, 

- Newroz kutlama gecelerinin 
geniş yıAınların katılımını saAiıya
rak, Kürt halkı, onun dili ve kültü· 
rii üzerindeki baskıları teşhir eyle· 
mine dönüştürülmesi, Federal Al· 
manya'daki Kürdistan'lı işçilerin is
temlerine yönelik KOMKAR'ın baş
lattıAı kampanyayı güçlendirmek, 

· SOL BİRLİK'i desteklemek; 
demokratik güçbirliAi programını 
en geniş güçlere maletmek, FAC'de 
bulunan demokratik güçlerin birH
Aini saAiamak için aktif çalışmak, 

· Faşist Türk Federasyonunun 
saldırılar_ma en geniş güçlerin birli
Aiyle cevap vermek, onun kapatıl
ması için çabaları arttırmak, 

· 8 Mart Uluslararası Kadınlar 
Günü eylemlerine, Ostern yüriiyüşle
rine, 1 Mayısa, 8 Mayıs Hitler fa
şizminin yıkılışı eylemlerine aktif 
katılmak, silahlanmaya, yabancı 
düşmanlıAma, işsizliAe karşı müca-
dele etmek, ' 

KüRT HALKlYLA 
DAYANISMA 

1.2.1985'te Bremen'de "Kürt Hal· 
kıyla Dayanışma" adı altmda başarılı 
bir gece düzenlendi. Gece faşist cunta
nın AAustos ayından beri Kürdistan' da 
siirdürdüAü operasyonlara karşı, yüriit
tüAümüz ortak eylemlerin sonuncu
suydu. Geceyi düzenleyen Komitede 
Bremen Kürdistan İşçi DemeAi, Bre
men ve Çevresi Türk İşçileri DerneAi, 
Bremen Gençler BirliAi ve KKDK 
vardı. 

Gecede, türkçe ve almanca yapılan 
ortak konuşmada Cuntanın Kürt hal
kına karşı yüriittüAü savaşın nedenleri 
üzerinde duruldu. Emperyalizmin ülke
mize yönelik planları dile getirildi. Za
ferin birlikten geçeceAi belirtilerek, 
Sol Birlik'in desteklenmesinin önemi 
vurgulandı. 

Bremen DKP İkinci Başkanı, Lan
desjugendring ve Yunanistan Komu
nist Gençlik örgütünden (KNE) birer 
temsilci konuşmalarında, halkımıza 
yapılan haksızlıkları kınadılar, daya
nışma içinde olduklannı belirttiler. 
HümanistliAi ve demokrathAt ile tanı
nan papaz Danger dayanışma mesajı 
iletti. 

Koro, ozan, tiyatro ve folklörden 
oluşan zengin kültür programı, başarıy
la sunuldu.350'ye yakın kişinin katıl
dıAı gece ilgi ile izlendi. Başarısı ya
nında, teknik ve bazı diAer eksiklikle· 
ride taşıyan eylem, birlikte vurulunca 
daha fazla ses çıkaracaArnı bir kez da
ha. gösterdi. 

Bremen D. KOMKAR Muhabiri 

Rôpel 3 

FAŞiSTLERiN GECESiNI 
TEŞHiR ETTi K 

Faşist Türk Federasyonu 'na ba~lı 
Nümberg Türk Oca~ı'nm 23.2.1985 
tarihinde yapmak istediğ'i ''Yeni 
Ufuklara Doğ'ru El Ele" gecesi protes
to edildi. Faşistlerin eylemi duyulduk
tan sonra, Niirtlberg'teki örgütler; Kür
distan İşçi Demeğ'i (Komkar), Dev
rimci İşçi, Fidef Çalışma Grubu, Tür
kiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş ör
gütü sempatizanları birlikte ortaklaşa 
bir protesto bildirisi _ çıkararak, yöre
deki tüm anti-faşist güçleri protesto 
eylemine ça~ırdı. Aynı birdiriye, 
Nümberg'teki 16 demokratik örgüt ve 
kuruluş'ta imza atarak eyleme destek 
verdiler. 

22 Şubat günü Nümberg DGB bina
sında yapılan İşyeri İşçi Temsilcileri 
Toplantısına sorunu götürdük. Toplan
tıda hazır bulunan 80 kadar temsilci iş
yerlerinde faşistlere karşı kesin tavır 
takınılmasını istedi. 

İG-Metall şubesi, Türk Federasyo
nu nun kapatılmasını yetkili makamla
ra iletilmesi karan aldı. Aynı do~rultu
da Bilim ve E~itim Sendikası GEW, 
girişimde bulundu. SPD ve Yeşiller'· 
de girişimlerde bulunacaklannı dile 
getirdiler. 

23 Şubat günü yapılan yürüyüş ve 
mitinge 200 kadar kitle katıldı. Şehrin 
de~işik yörelerinde ve gecenin yapıla
cağ'ı salon önünde yoğ'un biçimde bil
diri dağ'ıtıldı; kitleye gecenin amacı an
latıldı. 

Anti-faşist mücadelemiz, faşist yu
vaların kapatılmasına kadar sürecektir!. 

Nümberg D. KOMKAR Muhabiri 

KüLTüR VE DAYANISMA 
GECESi 

Faşist cuntanm Kürt halkına karşı 
yeniden başlattı~ı saldırıları yöremizde 
duyurmak, Kürt halkıyla dayanışmayı 
geliştirmek amacıyla KOMKAR 'üyesi 
Ulm Kürdistan İşçi Komitesi VVN
Antifaşistler Birli~i ile 19 Ocak günü 
Ulm' da ortak bir gece düzenledi. Gece 
öncesi her iki örgütün ortaklaşa çıkar· 
dıAı bildiriler yoAun bir biçimde da
Aıtıldı. 

Gece'de KOMKAR'dan ve VVN'· 
den birer temsilci konuşma yaptılar. 
Konuşmalarda Kürt halkı üzerindeki 
baskı ve zulüm eliştirildi; Kürt halkıyla 
dayanışmanın önemi ve Federal Al· 
manya'daki Kürt işçilerin istemleri dile 
getirildi. 300 'ü aşkın kitlenin katıldı~ı 
gecede sunulan kültür programmda 
Kürt halk oyunları ve müzi~inden ör
nekler verildi. Program, şiir, dia ve ko
nuşmalarla zenginleştirildi. AAırlıkta 
Almanlardan oluşan Songgruppe Ulm 
adlı müzik grubuda Kürtçe ve Almanca 
parçalar sundu. 

Geceye, Fidef ve Kurtuluş sempati· 
zanları dayanışma mesajları ilettiler. 

Ulm D. Korokar Muhabiri 
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NiKARAGUA: 
• • Özgürlüğü ICin yiğitçe savasan bir halk! 

• 

Son aylarda uluslararası politik are
nada üzerinde konuşulan konuların 

başında ABD· Sovyetler Birli~i arasın
da sürdürülen barış görüşmeleri gel· 
mektedir. Bunun yanısıra; di~er bir 
konuda hiç şüphesiz ABD'de yeniden 
işbaşma geldikten sonra, Başkan 

Reagan ' ın küçük bir Latin Amerika ül
kesi olan Nikaragua 'ya karşı sürdürdü· 
~ psikolojik savaş gelmektedir. Gün 
yok ki, gazetelerde ABD Devlet Baş· 
kanı'nın tehditleri veya ABD emperya· 
listlerinin açıkça destekledi~i Kontras
lar'ın (Karşı devrimciler) eylemleri 
hakkında yazılar yazılmasın. 

ABD'nin Latin Amerika 'ya yönelik 
bugün sürdürdü~ü müdahaleci, tehdit
kar, işgalci politikası şüphesiz son yıl
larda ortaya çıkan bir olgu de~ildir. 

Bugün uygulanan politika ve varılan 

noktada olayları do~ de~erlendirebil· 
rnek için geçmişe kadar uzanmakta ya
rar vardır. 

1823 yılında ABD 'nin 5. Cumhur
başkanı seçilen James Monroe, bugün 
"Monroe Doktirini" diye bilinen ve 
o günden beri ABD'nin resmi politikası 
olan düşüncelerini şöyle açıklıyordu: 

1· Amerika kıtasında yeni sömürge
leştirmelere gidilecek, 

2- Avrupa devletlerinin -kıtaya mü
dahalelerine izin verilmiyecek. 

Bu politika kısa sürede uygulanma
ya kondu. 1824 yılında Simon Boli· 
var'ın Küba ve Porto-Riko'yu İspanya'· 
nın sömürgeli~inden kurtarma mücade· 
lesine, zamanın ABD Dışişleri Bakanı 
müdahale ediyor ve Bolivar'ı uyarıyor· 
du. Bu müdahale ve Yürütülen politika 
üzerine 1829 yılında "ABD Amerikan 
kıtasını özgürlük adına felakete bo~a
cak" diye açıklamada bulunuyordu 
Bolivar. 

ABD 'nin Nikaragua'ya karşı olan 
tavrı ta 1850'lere kadar uzanmaktadır. 
1853 yılında ABD ile Nikaragua arasın
da çıkan küçük bir anlaşmazlı~ı baha· 
ne eden ABD yönetimi, Nikaragua kı· 
yılarına savaş gemilerini göndererek iki 
limanı bombaladı. Daha sonra bir ABD 
vatandaşının bu limanlardan birinde 
öldürülmesi üzerine ABD Deniz Piyade· 
leri, bombaların yıkamadı~ı yerleri ya· 
kıp-yıktılar. Daha som:aki yıl, tehdit ve 
şantaj altında ABD ile Nikaragua ara
sında yapılan bir anlaşma ile ABD ül· 
kenin istedi~i yerinden serbestçe ge· 
çiş hakkı ile istedi~i zaman Nikara'
gua ya müdahale hakkını aldı. 

20. Yüzyılın başlarında ise zamanın 
ABD Devlet Başkanı Roosevelt, Latin 
Amerika'daki yönetimlerin "ülkelerini 
yönetememe acizli~i" karşısında, ken· 
dilerinin müdahale etmek zorunda ka· 
laca~ını söyleyerek bunu, "uygar dün· 
yanın yatırımlarını korumak için yapı· 

yoruz" diye maskelerneye çalışıyordu. 
Bu politika do~ltusunda 1900-1933 
yılları arasında ABD, Latin Amerika 
ülkelerine toplam 60 kez müdahale 
etti. 

Bu yıllar içerisinde gelişmelerin en 
ilginci küçük bir ülke olan Nikaragua'· 
da oldu. 1916 yılında Nikaragua Cum
hurbaşkanı Charmorro, 3 milyon dolar 
karşılı~ında, yapımı tasarlanan kanalın 
mülkiyetini Nikaragua Anayasasının 

kendisine böyle bir hakkı vermemiş ol· 
masına ra~men, ABD'ye bıraktı. Halk, 
bu olaya büyük tepki gösterdi. Bu "sa· 
kıncalı'' durumu ortadan kaldırmak 

için 1917 yılında Chamorro, iki ABD 
Kriivazörünün deste~i ile yeniden Cum
hurbaşkanı seçildi". Bu süre içinde 
kitle deste~ini hızla kaybeden 
Charmorro, 1926 yılında General J.M. 
Moncada tarafından yapılan bir darbe 
ile iktidardan uzaklaştırıldı. 

ABD tüm olaylarda oldu~ gibi 
bunda da azgın dişlerini gösterdi. ABD 
savaş gemileri ve Deniz Piyadeleri 
Moncada isyanını bastırmak için Ni· 
karagua 'yı işgal ettiler. Isyan kanlı bir 
şekilde bastırıldı. Ancak Moncada'nın 
adamlarından biri, Augusto Cesar 

SANDİNO, yenilgiyi kabul etmedi ve 
deniz piyadelerine karşı savaşa başladı. 
SANDİNO'nun ABD Deniz Piyadeleri· 
ne karşı mücadelesi, deniz piyadeleri· 
nin 1933 yılında Nikaragua'yı terket
mesine kadar devam etti. 

ABD emperyalistlerinin başedeme
diği yi~it SANDİNO, daha sonra bir 

• 
görüşme için gitti~i sarayda, ABD'nin 
isti~i ve planları do~rultusunda Ulusal 
Muhafıziarın Komutanı Anastasio So· 
moza tarafından öldürüldü. Sandino'· 
nun öldürülmesi üzerine, hükümet San· 
dino'nun adamlarına karşı bir terör ey· 
lemi başlattı ve kırımdan geçirdi. Böy
lelikle General Soıtıoza iktidarı ele ge
çirerek 40 yıl sürecek kanlı bir dönemi 
başlattı. Sandino ise bir ulusal kahra· 
man olarak 1979'da kanlı Somoza dik· 
tatörlü~ünün yıkılınası ile sonuçlana· 
cak mücadeleye damgasını vurdu. 

Süreç içersinde ABD emperyalist 
tekelleri ve iktidarları, Somoza dikta· 
törlü~üne siyasi, ekonomik ve askeri 
deste~i sürdürdüler. Fakat tüm bu des
tekiere ra~men, Nikaragua'da giderek 
güçlenen anti-emperyalist, anti·dikta· 
tör halk muhalefetinin önü alınamadı 
ve 40 yıllık kanlı Somoza diktatörlü~ü 
yıkıldı; ismini yi~it Sandino'dan alan 
SANDİNİSTA'lar iktidarı ele geçirdi· 
ler. 

Somoza diktatörlü~ünün yıkılışını 

engelleyemiyen ABD emperyalist çev· 
releri, yeni hükümet için oluşturulacak 
koalisyon içerisinde kendi taraftarları
nın bulunması için yo~un çabalar har· 

cadılar. Bu tutucu çevreler vasıtasıyla 
ülkede yapılacak devrimci dönüşümleri 
engellerneyi düşleyen emperyalistler, 
bunda da başarısız kalınca Nikaragua'· 
ya yaptıkları yardımları şarta ba~ladı· 
lar. Buda tutmayınca ABD, açık bir 
şekilde elindeki tüm olanakları kulla· 
narak, basın-yayın kanalıyla anti-pro· 
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paganda, ekonomik baskı ile uluslar· 
arası planda tecrit yöntemlerini dene· 
di. Devrimci hükümete karşı yürütülen 
bu karşı-devrimci kampanya içersinde 
CIA'nin payı oldukça büyük. CIA, 
elindeki tüm imkanları kullanarak açık 
bir şekilde SANDİNİST'lara cephe al· 
dı. 

ABD illusal Güvenlik Konseyi, dev· 
rimci iktidarı zor durumda bırakarak 
kitle deste~ini zayıflatıp kontrasiarın 
iktidar olması için 14.2.1982'de bir 
plan yaptı. Bu plan gere~i: 

ı. Nikaragua'ya karşı hertürlü askeri 
ve ekonomik baskı yapmak; 

2· Gizli istihbarat çalışmalarını / 
(CIA'nin) hızlandırarak tüm prop~an· 
da ve müdahale araçlarını hazırda tuk· 
mak; 

3· Kontras'ları askeri ve ekonomik 
olarak desteklemek. 

Bu plan halen açık bir şekilde savu
nuluyor ve buna uygun olarak çalışma· 
lar yürütülüyor. Ve Nisan 1982 de ulu· 
sal Güvenlik Konseyi bu planı güçlen· 
dirrnek için yeniden karar aldı. 

özellikle Reagan 'ın yeniden Devlet 
Başkanlı~ına seçilmesinden sonra 
ABD'nin Nikaragua'ya karşı yürüttü~ 
tehdit ve saldırganlıklar doru~a ulaştı. 
Reagan yönetimi, Sovyet ve Kübalı 
askeri danışmanların Nikaragua'da bu· 
lundu~unu, Sandinistlerin Sovyetler· 
den saldırı için silah aldı~ı yalanlarını 
yayarak, hem ülke içinde hem de Ulus
lararası planda kendisine destek sa~la· 
yıp hazırda tuttu~ işgal planının ha· 
yata geçirmeye çalışmaktadır. Viet· 
nam'da içine düştü~ kötü duruma 
düşmemeye dikkat gösteren Reagan, 
bunun yerine Honduras'ta özel olarak 
e~itti~i Kontrasiarı ülkeye sızdırmakta; 
onlar vasıtasıyla devrimci hükiimete ve 
halka karşı terör estirmeye çabalamak· 
ta dır·. 

Bunların yanısıra, özellikle son za· 
manlarda Kosta·Rika'da Nikaragua'ya 
yönelik radyo yayınları başlatılmış 
bulunmaktadır. Bunlar bir bütün ola· 
rak CİA tarafından yürütülmektedir ve 
Başkan Reagan 'ın bilgisi dahilindedir. 

Aylarca önceden devrimci hükümet 
Kasım 1984 tarihinde seçimlerin yapı· 
laca~ını ve seçme ve seçilmenin özgür 
olarak yapılaca~ını ilan etti. Buna kar· 
şılık CIA ve Kontraslar seçimleri en
gellemek için binbir türlü oyunlara 
başvurdular. Çeşitli kereler ABD savaş 
gemileri ile Honduras birlikleri Nikara· 
gua kıyılarında askeri manevralar dü· 
zenlediler. Ayrıca CİA Sandinist hü· 
hükümete karı " El Kitabı" adı altında, 
anti·sandinist, anti-komünist içerikli 
yalana dayalı bir kitap yayınladı. Ulus
lararası kamuoyunun yo~n tepkileri 
sonucu CIA, geri adım atmak zorunda 
kaldı; kitabı toplattırdı. Tüm bunlarla 
Nikaragua'da 4 Kasım da yapılacak se
çimleri engellemek, sözümona SAN· 
DINİSTLERI zor durumda bırakmak 
amaçlanmıştı. 

Tüm baskı, yıldırma, terör ve teh· 
ditlere karşılık, yi~it Nikaragua halkı, 
4 Kasım'da yapılan seçimlere büyük bir 

ilgi gösterdi. Birkez daha Sandinistlerin 
yanında yer aldı. Seçimleri ezici bir 
ço~nlukla Sandinistler kazandı ve 
Ortega Devlet Başkanlı~ına seçildi. Or· 
tega, çeşitli ülkelerden temsilcilerin ka· 
tıldı~ı büyük bir toplantı ile Devlet 
Başkanlı~ı'nı ilan etti. 

Enson olarak 22.2.1985 tarihinde 
bir basın toplantısı düzenliyen ABD 
Devlet Başkanı Reagan, Sandinistlerin 
komünist ve diktatör olduklarını ve 
bundan dolayı ortadan kaldırılmaları 
gerekti~i konusunda açıklamalarda bu· 
lundu. Ve sayet Sandinistler, Kontra&· 
larla bir koalisyon kurmazlarsa onları 

Rupeı s . 

yoketmek için illerinden .geleni esirgi
yemiyece~ini belirtti. 

Şüphesiz en büyük silah tekelleri· 
nin· emperyalist parababalarının tem· 
silcisi Iieagan de iyi biliyor ki, Sandi· 
nist hükiimet ve Nikaragua halkı yalnız 
de~iller. Tüm dünyadaki ilerici, dev· 
rimci, sosyalist güçler onların yanında· 
dır. Başta Sosyalist Sistemin güçlü ka· 
lesi Sovyetler Birli~i olmak üzere ka· 
pitalist ülkeler işçi sınıfı hareketi ve 
ulusal kurtuluş ıüçleri Reagan ve ben· 
zerlerinin dünya devrimci güçlerini 
yoketme girişimlerini kursaklarında 
bırakacaklardır. 

DÖNÜŞ FiLMi 
29 Ocak günü saat 21.45'te WRD 

3 (TV) Landesspiegel programında 
"Dönüş' adlı bir film gösterildi. 
Temelli dönüş yapan Kürt ve Türk 
işçilerini konu alan filmin ikinci 
yarısında, Türkiye Kürdistanı'ndaki 
duruma ilişkin KOMKAR temsilci· 
si B. Saydam ile yapılan bir röpor· 
taja ve sanatçı Delal ın Kürtçe oku· 
du~u "Welat tu Kurdıstan" tiir· 
küsüne de yer verdi. 

Temelli dönüş yapan, Ruhr böl· 
gesinde kömiir ocaklarında çalışan 
işçilerle yapılan röportajlarda işçi· 
lerimizin buralara geliş nedeninin, 
Türkiye'deki kapitalist sömürü 
çarkının yarattı~ı işsizlik ve yoksul· 
luk oldu~ ortaya kondu. Ayrıca, 
Federal Almanya hakkında "sonsuz 
olanaklar ülkesi" türünde yapılan 
propagandaların da etkili oldu~u 
belirtildi. 

Kriz döneminde geri dönüşün 
kapıya dayandı~ı bu günde, aynı 
durumun sözkonusu oldu~u, işsiz· 
lilin ve yoksullutun arttı~ı anlatıl· 
dı. özellikle gençlerin, burada bü· 
}rüyen neslin, uyum zorlukları, bi· 
linmiyen bir gelecej:te gidişleri anla· 
tilmaya çalışıldı . . 

B. Saydam ile yapılan röportaj· 
da, Türk bükjimetinin Kiirt halkına 
karşı baskıcı, asimilasyoncu ve Kiir· 

distan'a yönelik talan politikası 
eleştirildi. Filmin yapımcısı Detlef 
Pulz, kendisi de filmde konuştu. 
Filmin amacına ve yapımma .Uişkin 
bilgiler verdi. Türkiye'de tamamlan· 
ması düşünülen filmin, ikinci yarısı· 
nın Türk yetkililer tarafından engel· 
lendi~ini, peşlerine MIT ·ajanlarının 
takıldı~ını, özellikle Kiirt halkına 
yapılan baskılardan dolayı Kahra· 
man Maraş'a girişlerine müsaade 
edilmedi~ini açıkladı. Bu nedenle 
de filmin ikinci yarısın da burada 
tamamladı~ını belirtti. 

Dalal ın okudu~ "Welat tu Kur· 
dıstan" tiirküsüyle biten filmin ikin· 
ci bölümündeki röportajlardan do· 
layı ·cuntanı F. Almanya'daki uzan· 
tıları; Türk elçili~i, Kürt düşmanı 
yayınlarıyla muşhur "Hürriyet" ve 
"Tercüman" gazeteleri çılgına dön· 
düler. Filmi protesto ettiler, yap ını· 
cilarını "bölücülere alet olmakla" 
suçladılar. . 

Bu gazetelerin sık sık başvurdu· 
~u, "işçilerimiz, şunu ve bunu" 
protesto etti, türündeki yalanları ve 
protestoları artık para etmiyor. Et· 
mez.. Çünkü, bunların kelleri çok· 
tan göründü. Kiirt yurtseverleri on· 
ların yakasım bırakmıyacak, yalan· 
larını bir bir teşhir edecek, halkı· 
mıza yaptıkları kötülüklerin hesa· 
bını bir bir soracaktır. 
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BULGARiSTAN' A KARSI YENi BiR HAC Ll SEFERi 
. . . 

ABD'de Reagan'ın işbaşma gelme
sinden sonra emperyalist çevrelerin 
sosyalist ülkelere ve onların do~al müt· 
tefiki ulusal kurtuluş hareketlerine 
karşı öteden beri süregelen saldırgan 

politikalarını sertleŞtirdikleri bilinmek· 
tedir. Reagan ve yandaşları sadece si· 
lahlandırmayı tırmandırmak, dünya 
barışını tehdit etmekle yetinmiyor, 
onunla ba~lantılı olarak dünyanın ile
rici güçlerine karşı bir karalama ve ça· 
mur atma kampanyasını da sürdürüyor· 
lar. Emperyalist propaganda merkezle· 
ri bu iş için tüm olanaklarını sonuna 
kadar seferber etmiş durumdalar. 

Sosyalist ülkelerdeki yaşam hakkın· 
da yanıltıcı bilgiler vermek ve buraları 
adeta yaşanılamaz ülkeler gibi göster· 
rnek, onların saldırgan bir politika VÜ· 

rüttükleri izlenimini yaratmak ve hatta 
terörizmi desteklediklerini yaymaya 
çalışmak bu propagandanın ana hedef· 
leri arasındadır. 

örne~in: Papa suikastı ve ardından 
gelişen olaylar bunun tipik bir örne~i· 
dir. Gerici güçlerin bir maşası olan fa· 
şist katil A~ca'nın Papayı öldürme gi· 
rişimi CIA, İtalyan gizli servisleri ve 
MIT'in de içerisinde yer aldı~ı karan
lık mihraklarca Bulgaristan'a ba~lan· 

maya çalışıldı. Ama ne varki onca gü
rültü koparılmasına ra~men günümüze 
kadar bu iddiaya ilişkin ciddi bir kanıt 
gösterHemedi ve giderek U~ur Mumcu 
türünden kiralık kalem sahipleri dışın· 
daki geniş burjuva çevrelerinde dahi 
bu işi ciddiye alan kimse kalmadı. 

Ama emperyalist çevreler, onların 

dostu faşist güçler elbette boş duracak 
de~illerdi. Onlar açısından sosyalist ül· 
ketere karşı yeni yeni propaganda 
kampanyaları başlatmak pek o kadar 
zor bir iş sayılmazdı. Ellerinin altında 
büyük maddi olanaklar, bu amaçla ha· 
zırtanmış çok sayıda proje hazır bekli· 
yor. Biri fiyaskoyla sonuçlanma nok· 

. tasına gelmişken di~erini öne sürmek 
için beklerneye gerek yoktu. Nitekim 
öyle de oldu. 

Bu sefer, Bulgaristan' da yaşayan 

Türklere baskı yapıldı~ı söylenmeye 
başlandı. Emperyalist propaganda 
merkezleri, Türk burjuva basını bu 
amaçla bir anda harekete geçirildi. Fa· 
şist cuntanın şakşakçısı gazetelerde 
'zulüm altındalar"- diye boy boy fo· 

tograflar yayınlandı. Ama bakıyorsu· 
nuz hiç te zulüm görmüş halleri yok iş· 
lerinin başında poz veren insanların. 

Fesat çetesine mensup Türk gazetecile· 
ri Bulgaristan 'a gidip döndükten sonra 
"yolumuz aniden kesildi", "7 saat bek· 
tildik" "Su iste~imizi bile Bulgar po· 
lisi sert çe redetti", "Polis kapıyı üstü· 
müze sertçe kapatıp kayboldu", "Ara· 

bamızın koltuklarını söküp arama yap· dan dostları bile kendilerinde bulamı· 

tılar" gibisinden Ceyms Bondvari hi· yorlar. Faşist cunta, çeşitli uluslararası 

kayelerle sözde yapılan baskıları dile toplantılarda açık biçimde suçlanmak· 

getirdiler. Hani Türkiye'yi bilmeyen bi· ta, izledi~i baskı ve terör politikası yü· 

ri okusa, oturup bunları yazanların zünden mahküm edilmektedir. 

kimbilir ne kadar demokratik bir ülke· Işte Bulgaristan 'a karşı yiirütülen 

de yaşadıklannı düşünür ciddi olarak. kampanyanın bir amacı da uluslararası 

O halde üzerinde durulması gereken planda demokrasi güçlerinin dikkatini 

canalıcı nokta, Bulgaristan 'a karşı baş· Türk cuntasının uygulamalarından baş· 

tatılan bu yeni haçlı seferinin ardında· ka tarafa çekmek, onun sözcülerinin 

ki asıl amaç nedir? Içerisinde bulundu· sahneye çıkmasına uygun koşullar ha· 

~umuz günlerde böylesi bir kampanya·~.iliiiijij.llf!fllllflııl!ili .. _._. .. 

ya neden 
gerekir. 

Yukarıda da de~inildi~i gibi bir yö· 
nüyle amaç, sosyalist ülkelere kara çal· 
mak ve gerici güçlerin insanhaklarıyla 
ilgili demagojilerine gerekçeler göster· 
mektir. Di~er taraftan bu kampanya 
ile, gerek ülke içerisinde ve gerekse 
uluslararası planda güç durumda olan 
faşist Türk cuntasına destek sa~lama· 
ya, ona rahat bir nefes alma fırsatı ya· 
ratılınaya çalışılıyor. · 

Faşist Türk yönetimi bu tür kam· 
panyalar sayesinde geniş yı~ınların 

dikkatini yarattı~ı baskı ve terör orta· 
mından başka tarafiara çekmeye, ken· 
di bunalımını, çürümüş ve kokuşmuş 
düzenin kirli yüzünü gizlerneye çabalı· 
yor. Milyonlarca insanın aç ve perişan 
bir durumda oldu~u, rüşvet, yolsuzluk, 
fuhuş ve benzeri kepazeliklerin dizbo· 
yuna ulaştı~ı Türkiye'de şovenizmi kö· 
rüklemek, anti·komünizmi güçlendir· 
rnek Türk burjuvazisi için bir can simi· 
di rolü oynuyor. 

öte yandan cuntanın, uluslararası 

planda da geniş ölçüde tecrit edilmiş 
duruma düştü~ü bilinmektedir. Artık 
.Türkiye' deki rejiminin demokratikli~i· 
ni savunma cesaretini cuntanın en can· 

Di~er taraftan Bulgaristan'da yaşa· 
yan Türkler'in durumu gerçekten de 
tekelci sermaye çevrelerinin söyledik· 
leri gibi midir? Orıı.da çalışabilir nüfu· 
sun önemli bir kesimi işsizlikte, açlık· 
la mı bo~uşuyor? Insanlar Türkiye'de 
oldu~ gibi do~ru dürüst bir eğitim ve 
sa~lık hizmetinden dahi yoksun halde 
mi bulunuyorlar? Işçinin, köylünün 
gerçek gelirinde günden güne düşme mi 
var ve insanlar geçim sıkıntısı yüzün· 
den fuhuş, alkol ve benzeri kötü yolla· 
ra başvurmak zorunda mı kalıyorlar? 
Herkes te biliyor ki Sosyalist bir ülke 
olan Bulgaristan'da genelde oldu~ gi· 
bi Türkler arasında da bunların hiçbiri· 
si yok. 

Bütün bunların ötesinde bir kaşık 
suda fırtına koparmaya çalışan, türk 
gazetelerinin ve buralarda çöplenen ki· 
ralık kalem sahiplerinin demokrasiden, 
insanhaklarından bahsetmeye hakları 

var mı acaba? 
Şöyle bir düşünelim. Acaba Türki· 

ye'de bizzat Türk halkına yapılan zul· 
mün, baskının bir başka benzerine kaç 
ülkede rastlanabilir dünyada. Bugün 
Türkiye'de milyonlarca Türk emekçisi 
işsiz de~il mi? Grev, toplusözleşme ve 

(Devamı Sayfa 13 'te) 
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KURULUŞUNUN 18. YILDÖNÜMÜNDE DiSK 

Türkiye sendikal hareke· 
tinde önemli bir yer tutan 
DİSK'in (Devrimci Işçi 
Sendikaları Konfederasyo
nu) 13. Şubat'ta 18. kuru
luş yıldönümünü kutluyo
ruz. Bu anlamda; 4 yılı 
aşkın bir süredir faşist cunta 
tarafından boy hedefi haline 
getirilen ve yargılanan 
DİSK'in tarihsel özgeçmişi· 
ni ve bugün karşı karşıya 
bulundu~ durumu (DlSK 
davası, niteli~i) tekrar gözler 
önünde canlandırmakta ya
rar var. 

Türkiye işçi sınıfının 100 
yılı aşkın sendikal mücadele 
gelene~inin bir ürünü olarak 
ortaya çıkan DİSK'i anla
mak için, hareketin içinde 
gelişti~i tarihsel geçmişine 
kısada olsa göz atmak gere
kiyor. 

DİSK'in kuruluşunu be
lirleyen koşullar, genel ola· 
rak 60'lı yılların başlarına 
dek uzanır. 27 Mayıs 1960'· 
daki askeri darbeden sonra 
başlayan ve yaklaşık 10 se
ne süren dönem, işçi hare
keti açısından "Demokratik 
hak ve özgürlüklerin kazanıl· 
ması, toplumsal yaşamın de
mokratikleştirilmesi ve sola 
açılma" olarak belirlenir. 

1952 yılında amerikan 
sendikacılarının maddi ve 
manevi yardımları ile "ame
rikan tipi partiler ve sınıflar· 
üstü sarı uzlaşmacı sendika· 
cılık" felsefesi temelinde 
kurulan TüRK-I Ş 'in başını 
tutmuş sendika patronları· 
nın tüm karşı duruşlarına 
ra~men, tabandan dalga dal
ga gelen "grevli, toplu söz
leşmeli haklar ve daha fazla 
ücret'' istemleri bu dönemde 
çı~ gibi büyümeye başladı. 
Bu talapler do~ltusundaki 
hareket, ifadesini 31 Aralık 
1961'de Istanbul'daki ünlü 
"Saraçhane işçi mitinginde" 
buldu. Sendikal özgürlük ta
lepleri ile bir dizi toplantı, 
miting ve yürüyüşler yapıldı. 
Sürecin dönüm noktası ise, 
adına şiir ve türküler yakı· 
lan, Istanbul'da metal işçile· 
rinin "Kavel" fabrikasında 
başlattıkları grev oldu. Türk· 
Iş üst yönetiminin ihanetine 
ve polis baskısına ra~men 36 
gün süren grev geniş yı~ınla
rın ve Türk-lş'e muhalif 
sendikaların dayanışmasıy-

la da başarıya ulaştı ve bu 
eylem, 20 Temmuz 1963'de 
sınıriıda olsa tanınan "grev 
hakkının" önemli temel taş· 
larından biri oldu. 

Türk-İş üst yönetiminin 
tüm karşı koyuşlarına ra~
men artık "ileri haklar ve 
daha fazla ücret" için savaşı· 
mm önü alınamıyor ve bu 
yolda yürütülen her mücade· 
le de, Türk-İş içinde "dürüst 
sendikacılık mı, uzlaşmacı 
sarı sendikacılık mı" ikilemi 
kendini iyice dayatıyor, yol 
ayrımı daha da netleşiyor· 
du. 

Grev hakkının elde edil· 
mesiyle birlikte, grevler yay-

H. KIZILIRMAK 

gınlaşmaya başladı. Zama· 
nın gerici AP hükümeti ve 
Türk-İş üst yönetimi, işçile· 
rin her hak arama eylemi al
tında ''komünist parma~ı'' 
aradılar. 

Zonguldak Kozlu kömür 
ocaklarında 40.000 işçinin 
"çalışma koşullarının düzel· 
tilmesi, ücretierin yükseltil· 
m esi'' talep li grevine ve 
1966 'da Istanbul'daki Paşa
bahçe cam fabrikası işçile
rinin haklı grevine Türk-İş 
üst yönetiminin destek ver
memesi, karşı tavır alması 
Türk-İş içindeki ayrışıma 
damgasını vuran dönemin 
önemli işçi harelfetleri oldu. 

Cam işçilerinin grevi sıra
sında, işverenle uzlaşan 
Türk-Iş üst yönetimi, grevi 
yürüten sendikadan greve 
son vermesini ister. Grevi 
destekleyen sendikalar ise, 
Türk-İş icra kurulunun bu 
kararını dinlemedikleri için / 
Türk-Iş'ten geçici olarak ih· 
raç edilirler. 15 Temmuz 
1966 da ise, ihraç edilen 
sendikaların yöneticisi ko· 
numundaki 4 kişi; Kemal 
Türkler (T.Maden-lş), Ihra· 
him Güzelce (Basın-İş), 
Kemal Avay (Lastik-İş), 
Kemal Nebio~lu (Gıda-İş) 
yayınladıkları bir bildiri ile 
aralarında '' Sendikalararası 
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day~ışma Konseyi" SA
DA'yı kurduklarını açıklar· 
lar. Bunu ise ı5 Ocak ı967' 
de Türk-İş 'e ba~lı ı5 sendi· 
ka liderinin yayınladı~ı bil· 
diri izler. Ve ı3 Şubat 
ı967'de, Türk-İş içindeki 
'ilerici ve dürüst sendikacı· 
Iı~ın' ' temsilcileri konumun· 
daki T.Maden·İş, Basın-İş, 
Gıda-İş ve Maden işçileri 
sendikaları DİSK'i (Devrim
ci işçi sendikaları konfede· 
rasyonunu) kurduklarını 

açıklarlar. 
ı5 Ocak ı967 tarihli bil· 

diriye imza atan kimi sosyal· 
demokrat e~ilimli sendikala· 
rın son anda DİSK'in kuru
luşuna katılmaktan vazgeç· 
meleri üzerine örgüt kurulu· 
şunda, 5 işkolunda; Metalür· 
ji (T.Maden-İş), Gıda (Gıda· 
İş), Basın-yayın (Basın-İş), 
yeraltı maden (Maden işçi· 

leri sendikası), Petrol-Kimya 
(Kimya-İş) toplam 30.000 
üyeye sahip olabildi. Kurucu 
sendikalar adına DİSK ku· 
rucusu olan Kemal Türkler, 
Rıza Kuas, Mehmet Alpdün
dür, Kemal Nebio~lu ve 
İbrahim Güzelce tarihsel dö· 
nemi kuruluş bildirisinde 
şöyle açıkladılar: 

"Bizler Türkiye işçi sını· 
fının tüm çıkarları, hakları 

ve özgürlükleri ve de -onuru 
için biraraya geldik." 

Böylelikle Türkiye sendi· 
kal hareketinde iki ana akım 
oluşmuştu: 

ı) Türk-İş'te ifadesini bu· 
lan uzlaşmacı, politika-üstü 
sarı sendikacılık. 

2) DİSK'de olgunlaşma· 
ya başlayan "demokratik 
hak ve özgürlükleri geliştir
me" temelinde "demokratik 
sınıf ve kitle sendikacılı~ı." 

Başından beri ''muhalif 
sendikacılı~a" karşı tavrı bi· 
linen iktidarın, bu yeni olu· 
şum karşısındaki e~ilimide 
açıktı: _" Türk-İş'i arkala· 
mak, onunda yardımı ile po· 
lisiye ve yasal önlemlerin eş· 
li~inde DİSK'in şahsında de· 
demokratik sendikacılı~ı ez· 
mek.'' Bu · gerçek, DISK'in 
kuruluşundan itibaren onun 
her eyleminde açıkça görül· 
dü. DİSK kurulur kurulmaz 
özellikle metal ve lastik iş· 

kollarında işverenlerle sert 
mücadelelere girmek zorun· 
da kaldı. Ancak DİSK'in yü
rüttü~ü tavizsiz ' 'hak arama 
ve daha ileri TİS (toplu iş 
sözleşmesi) mücadelesi", iş· 
çileri bilinçlendirme mü· 
cadelesi, onun işçi yı~ınları 
içerisinde giderek daha fazla 
güven ve sempati kazanma-

sını sa~ladı. Di~er yandan 
DİSK'in şahsında tespit 
edilmesi gereken bir özellik· 
de, onun o dönemde anti· 
emperyalist, anti-amerikancı 
eylemlerde işçi örgütü ola· 
rak yer alması ve böylece 
politikleşme siirecinin içine 
daha da girmesidir. 

Tüm bunlar ise devrio 
iktidarı AP'nin Türk-İş ve iş· 
verenler eşli~inde DİSK'e 
daha da saldırmasını, onu 
kapatmaya yönelik girişim

leri beraberinde getirdi. Bu 
ba~lamda ı970 yılında 
"DİSK'i fiilen işlemez du· 
ruma getirmeye yönelik" 
hükümetin yasa de~işikli~i 
gırışımı, işçilerin ı5-ı6 
Haziran da sert tepkilerine 
neden oldu. özellikle, İstan· 
bul ve İzmit'te yüzbinlerle 
ayaklanan işçi sınıfının bu 
eylemi, eylemin sendikal sı

nırları aşarak politik niteli~e 
ve kitleselli~e bürünmesi 
özellikleri ile, Türkiye işçi 
sınıfı tarihinde önemli bir 
yer tuttu. Ayrıca o dönem· 
de belli aydın çevrelerde yü
rütülen "Devrimde işçi sınıfı 
öncü mü, de~il mi" türünden 
işçi sınıfının tarihsel görev· 
leri üzerine yayılan şüpheci 
görüşlere bu eylem en SO· 

mut cevap oldu. 2 gün süren 
eylem sırasında polis tara· 
fından 3 kişi öldürüldü. 
ıOO'lerce sendikacı tutuk· 
landı. Ancak söz konusu ya· 
sa de~işikli~i bu büyük tep· 

. ki sonucunda yürürlü~e ko· 
nama dı. 

ı2 Mart ı97l'deki askeri 
faşist darbeden sonra gelen 
2,5 yıllık dönem, işçi hare
ketinin idari ve askeri ted· 
birlerle bastırıldı~ı, birçok 
DİSK'li sendikacı ve işçinin 
baskıya u~atıldı~ı, hareke· 
tin nispeten suskun kaldı~ı 
bir dönem oldu. 

Daha sonra gelen kısmi 

demokratik ortam, deyim 
yerinde ise DİSK'in nicelik· 
sel olarak çı~ gibi büyüdü~ü, 
nitel olarak da gelişti~i dö· 
nem oldu. Bu ise, başta 
Türk-İş üyeleri olmak üzere 
sendikalı sendikasız işçilerin 
önemli bir bölümünün güven 
ve sempatisini kazanmasına 
neden oldu. Bu etkinli~in 
nedenleri şöyle sıralanabilir: 

ı) DİSK'in bünyesinde 
özellikle modern işkolları

nın (Metall, Kimya v.b.) 
genç ve dinamik unsurlarını 
top laması. 

2) DİSK'in hak alma 
(daha iyi toplu iş söyleşme
si), örgütlenmede başarılı ve 
de~işik mücadele yöntemle-

ri uygulaması. 
3) İşçilerin "sarı uzlaş· 

macı" Türk-İş'e karşı duy
dukları memnuniyetsizlik, 
DİSK'in işçilerin haklarını 
gerçekten savunması, daha 
iyi iş sözleşmesi ba~ıtlaması 
koşullarında ona işçilerin il· 
gisini arttırdı. Bu etken özel· 
likle 73-77 yılları arsında 
DİSK'in çı~ gibi büyüme-

);~St.\SIN 
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sinde, çeşitli ba~ımsız ve 
Türk-İş · sendikalarının 
DİSK'e katılmalarında ve 
Türk-İş'in yetkili oldu~u 
birçok işyerlerinde DİSK'in 
örgütlenmesinde, kimi sendi· 
kasız işçilerin ise DİSK'e 
üye olmasında kendini gös
terdi. ı967'de kuruldu~un· 
da 5 üye Sendika ile 30.000 
üyeye sahip olan DİSK, 
ı977'de 22 üye Sendikası ile 
birlikte yaklaşık 500.000 
üyeye ulaştı. 

DİSK'in bu döneme iliş· 
kin sözü edilen nitel gelişi· 
mine ilişkin etkenler ise 
şöyle sıralanabilir: 

Denge KOMKAR 

artması. özellikle son dö· 
nemlerde DİSK, Türkiye iş· 
çi sınıfı tarihinde genel ola· 
rak az görülen politik hedef· 
li eylemlerin ya bizzat örgüt-

- leyicisi, yada böylesi eylem· 
lerde yer alan, politik tavır 
koyan örgüt oldu. (ı976 Ey
lül DGM'ye karşı genel grev, 
ı975 de İstanbul ve İzmir'· 
de gerçekleştirilen ıoo bin· 
lik ''demokrasi mitingleri'', 
20 Mart ı978 "Faşizme ih· 
tar eylemi" dolayısiyle ı 
günlük genel grev, 5 Ocak 
ı979 da K.Maraş faşist kat
liamını protesto için "5 da· 
kikalık iş bırakma" eylemle· 
ri buna örnek olarak gösteri· 
lebilir.) 

3) örgüt genel demokra· 
tik, anti-faşist mücadelede 
di~er demokratik kitle ve 
meslek örgütleri ile birlikte 
kimi eylemler örgütledi. ( ı 
Mayıs Komiteleri, ''Demok· 
ratik Platform" vs.) 

4) DİSK'e ba~lı sendika· 
lar özellikle bu dönemde 
stratejik işkollarında uzun 
süreli kitlesel grevierin örgüt· 
leyicisi olmuştur. (Metal iş 
kolunda MESS grevleri, 
Tekstil işçilerinin grevleri, 
vs.) 

5) DİSK bu dönemde ya
vaş yavaş nispeten zayıf ol
du~ devlet sektörünede gir· 
miş, buralarda da örgütlene
bilen güç olmuştur. (örnek; 
metal, yeraltı maden, cam, 
tekstil vs.) 

6) ı Mayıs işçi günü ·üze
rindeki 5ı yıllık yasak, ilk 
defa ı976'da DİSK tarafın· 
dan kırılarak, gün özüne ve 
tarihine uygun bir şekilde 
ku tlanagelmiştir. 

7) Hak alma ve arama 
mücadelesinde DİSK 'in uz
laşmacı Türk-İş 'e olan üstün· 
lü~ü bu dönemde de DİSK'· 
in gelene~ine uygun olarak 
genelde sürdürülmüştür. 

8) DİSK, Türkiye Kürdis
tanı'nda da örgütlenebilen 
örgüt olmuş, böylelikle da· 
ha da yaygınlaşmıştır. 

9) Tüm bu etkenler SO· 

nucu DİSK, toplumsal ya· 
şantının sözü edilir, dikkate 
alınan unsuru olmuştur. 

ı)"Demokratik sınıf ve 
kitle sendikacı~ılı" temelin· 
de, "Kararda tabanın söz ve 
karar sahibi olması" ilkesi- · 
nin yaşama geçirilmesi. 

ıo) Demokratik yapısı 

gere~i içinde bir dizi ilerici, 
sosyalist kişi ve gruplar ba
rındıran DİSK, genel sol ha· 
reket içinde yaşanan kimi 
hatalardan da nasibini almak 
zorunda kalmış, süreç için· 
de gelişen kimi tasfiyeci e~i
limler nedeniyle örgüt içi 
demokrasiyi bir zaman için 
tehlikeye düşüren konumla· 

2) DİSK'in politik olay
lara duyarlılı~ının daha da 
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ra sürüklenmiş, hatta bir dö· 
nem bölünme tehlikesi ile 
yüz yüze gelmişse de bu, son 
ı980 deki 7. Kongre ile bü· 
yük ölçüde giderilmiştir. 

Olumsuzluklar dizisine 
eklenmesi gereken bir nok· 
tada, DİSK'in 73-77 döne~ 
minde gösterdi~i hızlı geliş· 
meyi, 77-80 döneminde ay· 
nı şekilde sürdürememesidir. 

Tüm · bunlara ra~men 
DİSK, burjuvazinin korkulu 
rüyası olmuş, faşist saldırıla· 
rın baş hedeflerinden biri 
haline gelmişti. ı Mayıs 
77'ye yapılan ve 37 kişinin 
ölümü ile sonuçlanan faşist 

c 
DİSK genel başkanı 

Abdullah Baştürk, 4 Mart 
ı983 tarihinde mahkemeye 
verdi~i tahliye dilekçesinde 
şöyle diyordu: 

"........ Elimizdeki hukuk 
dışı iddianame nedeniyle bu 
dava, temel insan hak ve öz· 
gürlüklerinden, demokratik 
işçi haklarından yapılacak 
geriye · dönüşlerin gerekçesi 
olarakını hazırlanmıştır? So· 
rusu zihinleri kurcalamakta· 
dır. İddianamede, bu dava· 
nın bundan sonra irisan hak 
ve özgürlükleri için mücade· 
le edecek, demokratik işçi 
hakları için u~raş verecek 
işçi, sendikacı, demokrat ve 
yurtsever kişilere gözda~ı 
verme aracı olarak kullanıla· 
bilece~i izlenimini veren bö· 
lümler vardır. 

...... Iddianamenin temel 
amacı, Türkiye de DİSK ön· 
cülü~ünde gerçekleştirilen 
ve 274 ve 275 sayılı yasaları 

- gerçek anlamda hayata geçi· 
ren, demokratik işçi hakları· 
nı gerçek anlamda savunan 
bir · sendikacılık anlayışının 
tasfiyesidir. Bu nedenle da· 
va, demokrasinin, sendikal 
hak ve özgürlüklerin gelece· 
~inin davasıdır." 

Evet. Bu son cümle, yak· 
laşık 4 yıldan fazla bir za· 
mandır sürmekte olan DİSK 
davasının içeri~ini özlü bir 
biçimde ortaya koyuyor. 

Birçok kereler dile geti· 
rildi~i ve somut pratikte de 
görüldü~ gibi faşist cunta· 
nın baştan beri amacı, işçi 
sınıfının ve geniş halk kitle· 
lerinin kıpırdayamaz hale 
getirildi~i ' sessiz", daha 
do~rusu '.'tek sesli" bir top· 
lum kurmak ve bu düzeni 
mümkün oldu~unca ayakta 

saldırı, yaklaşık ı milyon 
işçinin ı günlük genel grevi 

ile protesto edilen eski 
DİSK genel başkanı K. 

TüRKLER 'in öldürülüşü, bu 
konudaki bir sürü olay ya
nında en somut örneklerdir. 

Ha keza DİSK ve ba~lı 
sendikalar, devlet eliyle sür· 
dürülen saldırılara karşı da 
direnen güç olmuş, lzmir 
TARIŞ, Antalya ANT·BİR· 
LİK, Adana ÇUKOBİRLİK 
örneklerinde oldu~u gibi, 
işyerlerinin zamanın AP hü· 
kümeti eliyle faşistleştiril· 
mesine karşı ı980 başların· 
da direnmiştir. 

Kuşkusuz her eylem dört 
dörtlük olmamış, kimi hata· 
lar yapılmış, hatta kimi ye· 
nilgiler bile yaşanmıştır. An· 

DiSK DAVASI VE iÇERiGi 
tutmaya çalışmaktı. Bu ha· 
len de böyle. 

ülkede takip edilen eko· 
nomi politikadan toplu söz
leşmelere s basın yasasına 
vs. 'ye kadar toplumsal ya· 
şantının her alanında kendi· 
sini hissetiren bu gerçek, 
kendini DİSK iddianamesin· 
de ve davanın sürdürülüş bi· 
çiminde de açıkça ortaya 
koydu. 

Daha başta, DİSK ve 
ba~lı sendikalar davaları 
başlamadan, halen en ufak 
kanıtı hala gösterHememiş 
olmasına ra~men cunta şefi 
EVREN, DİSK'i "terörün 
ana kaynaklarından biri" 
olarak gösterdi. Davanın açıl· 
ması aşamasında Askeri Sav· 
cı Süleyman T AKKELİ, eşi 
görülmemiş bir yasa ihlali 
yaparak, bir basın toplantısı · 
ile DİSK yöneticilerini suç· 
laması; cuntanın kafa yapı· 
sını, anti-demokratikli~ini 
baştan gösteren olaylardan 
biri oldu. 

Evet. 52 idam istemiyle 
başlayan ve askeri savcının 3 
aya yakın bir sürede okuya· 
bildi~i 842 sayfalık iddia· 
name, cuntanın sahip oldu· 
~u siyasi anlayışın iç yüzü· 
nü, demokrasiye düşman 
içeri~ini tüm çıplaklı~ı ile 
sergileyen bir belge niteli· 
~inde. 

Bu özelli~i ile iddianame, 
baştan sona kadar açık hu· 
kuk ihlalleri, yasa tanımaz· 
lıkları ile · doludur. Dava, bü· 
tün yanları ile bir "terö· 
rizm" suçlaması üzerine 
oturtulmakta, tüm olaylar; 
DİSK'in geçmiş döneme iliş· 
kin yasal faaliyetleri suçlan· 
maktadır. Iddianamenin 
mantı~ı öylesinedir ki, ana· 
yasa ile teminat altına alın· 
mış olan toplantı ve gösteri 
yürüyüşü, grev, düşünme, 

·sendika kurma, serbestçe 
üye olma, seçme ve seçilme 
hakkı gibi temel haklar suç· 
lanmaktadır. Hatta iddia· 
nameye göre bir sendikaya 
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cak nedenlerine burada gir· 
meyece~imiz bu tür olaylar 
bile, DİSK'in mücadele ge· 
lene~ine gölge düşürmemiş, 
bilakis onun adı ve ilkeleri 
Türkiye işçi sınıfı tarihine 
kazınmıştır. Bu özellikleriy· 
le burjuvazinin DİSK'ten ve 
işçi sınıfından ne kadar 
korktu~nu DİSK'e karşı 
açılan davaların içeri~i çok 
açık göstermektedir. 

ı2 Eylül askeri faşist dar· 
besi ile kapatılan DİSK'in 
30 üye sendikası ile 'birlikte 
yaklaşık 600.000 üyesi var
dı. 

) 
yönetici seçilme, onu Yi>· 
netme suçtur. 

DİSK'i terörizmle, gizli 
örgüt kurmakla suçlayan 
iddianamede, bu suçlamala· 
ra hukuksal olarak gösteri· 
bilecek hiçbir kanıt yoktur. 
Ayrıca DİSK'i böylesine 
suçlayanlar DİSK'de yaptırı· 
lan aramalar sonucunda ''bir 
bıçak bulundu'' bile diye· 
m emişlerdir. 

Genel olarak toplanacak 
olursa, iddianame şu özellik· 
leri göstermektedir: 

ı) İddia edilen suçların 
unsurları belirtilmemekte· 
dir. 

2) Somut deliller gösteri· 
lememektedir. 

3) Iddialar, kıyas ve "do· 
layısiyle sonuca varma" gibi 
~za hukukunda yasaklan· 
mış yöntemlere dayanmak· 
tadır. · 

4) Şüphe, varsayım ve 
tahmin boldur. 

5) Iddianame ve eklerin· 
de DİSK 'e ait metinlerde 

DiSK Yöneticileri mahkeme önünde 
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tahrifatlar yapılmış, saptır· 

malara başvurulmuştur. 
6) Maddi hatalar, çelişki· 

ler, bilgi hatalan ve kavram 
kargaşalıkları oldukça faz· 
ladır. 

7) DİSK 'in bugüne dek 
resmi mercilerce denetlen 
miş, onaylanmış Ana tüzük· 
leri, hertürlü resmi açıklama· 
ları, görüşleri, tüm faaliyet· 
leri yasalara aykırı bir bi· 
çimde suçlanmaktadır. 

8) Iddianamenin yaklaşık 
1/3'ü, DİSK'le ilişkisi olma· 
yan "kanıt ve belgelerle"(!) 
doludur. 

Iddianamenin içeri~i bir 
yana, davanın açılışı ve sür· 
dürülüş biçimi bile tek başı· 
na, cuntanın ve mahkemele· 
rinin kafa yapısını ve gele· 
cekte nasıl bir toplumsal dü· 
zen tasarladıklarını ortaya 
koymaya yetmektedir. 

Cuntanın DİSK 'e karşı 
izledi~i düşmanca tutum, ta 
başından DİSK yöneticileri· 
nin gözaltına alınması ile 
birlikte başladı. Hiçbir yasal 
gerekçe gösterilmeden ''gü
venceye"(!) alınan yönetici· 
ler, yasal süreler aşılarak 

100 günden fazla gözaltında 
tutuldular. Gözaltı sırasında 
baskı ve işkenceye tabi tu· 
tuldular, tövbekarlı~a zor· 
landılar. 

Böylece 24 Aralık 81 de 
başlatılan dava da askeri sav· 
cı, kanunsuzlu~una bir yeni· 
sini daha ekleyerek mahke· 
mede "savaş hali hükümleri· 
ni'' uygulayaca~ını ilan etti. 
Ortada hiçbir gerekçe olma· 
dan alınan bu kararın sanık· 
ların savunma hakkını kısıt· 
lamaya yönelik oldu~u belli 
idi. Hemen ardında da avu· 
kat sayısının sınırlandırılma· 
sı kararı geldi. Buna itiraz 
eden avukatlar, mahkeme· 
nin saldırgan ve öfkeli tavır· 
ları ile karşılaştılar. Bunun 
üzerine avukatlar, bu şartlar 
altında davalara katılamaya· 
caklarını ifade ederek salonu 
terkettiler. 

Avukatlar bu protestosu· 
na karşı cuntanın tavrı, ls-

tanbul Barosu başkanı Or· 
han Apaydın 'ı ve bu arada 
DİSK hukuk dairesi çalışanı 
Av. Ercüment Tahiro~lu'nu 
gözaltına alınası oldu. Mah· 
keme de böylesine terör, es
tire n cunta savcılarının anti· 
demokratikli~ini gösteren 
örnekleri çÖ~altmak müm· 
kün. 

Böylesi şartlara bir de 
cezaevindeki kötü koşullar 

(tek tip elbise vs.), muame
leler (saıtıklara savunma için 
ka~ıt kalem verilmemesi, 
avukatlarla görüşmelerin sı

nırlandırılması ve bunların 

dinlenmesi vs.) eklendi~inde 
faşist cuntanın senaryosu 
daha da netleşmektedir. 

Olayın di~er bir yanını 

da DİSK'e ba~lı sendikalara 
karşı açılan davalar oluştu· 
ruyor. Merkez davanın ar· 
dından, sırasiyle tek- tek 
sendikalara karşı açılan da· 
vaların içerik ve biçim ola· 
rak DİSK davasından hemen 
hemen hiçbir farkı yok. Tek 
fark, DİSK davasında yöne
ticiler hakkında idam cezası 
istenirken, burada sanıklar 

hakkında standart olarak 6· 
20 yıl arası ceza istenmesi· 
dir. Halen devam etmekte 
olan bu davalarda izlenen 
yöntem bu davaları giderek 
DİSK merkez davasına kat· 
mak olmuştur. 

Böylece, 52 kişi ile baş· 
layan Merkez DİSK davası, 
iddianamenin tek tek yöne
ticilerinin davaya katılmaları 
ile kapsamı genişlemeye 

başlamış, son olarak sendika 

davalarının önemli bölümü: 
nün de merkez davaya katıl· 
maları ile sanık sayısı birden 
1.400 civarına, idam istemi 
de son olarak 78'e ulaşmış· 
tır. 

Türkiye'de çıkan günlük 
gazetelerin (özellikle Cum· 
huriyet'in) verilerine dayanı· 
larak yapılan araştırma, da· 
va hakkında aşa~ıdaki ra· 
kamsal tabioyu vermektedir: 

9.3.84 tarihli Cumhuri· 
yet gazetesine göre; bugüne 
dek DİSK davası ile ilgili 
olarak; 3.964 kişi soruştu· 
rulmuş, bunların 1.138'i 
hakkında dava ile ilgili olma· 
dıklarına karar verilmiş, 

1.379 kişi yakalanamadı~ı 

için dosyaları davadan ayrıl· 
mış, 1.233 sendikacıya kar· 
şı da dava açılmıştır. . 

DISK ve ba~lı sendikala· 
ra karşı açılan davaya muha· 
tap olanların toplam sayısı 

ise şimdilik 2.41l'i bulmak· 
tadır. Heran artabilecek olan 
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bu sayı ise, DİSK iddiane· 
mesinde sözü edilen tahmini 
2.000 rakkarnının oldukça 
üstündedir. 

1984 Eylül'ündeAbdullah 
Baştürk ve arkadaşlarının 4 
yıllık aradan sorıla serbest 
bıraktimalarına ra~men, da· 
va yukarıda izah edilen özel· 
li~i ile devam etmektedir. 
Uluslararası demokratik 
kamuoyunun da tepkisini 
çeken DİSK davasında son 
serbest bırakılmalar, şüphe· 
siz ki Türkiye işçi sınıfı ve 
uluslararası dayanışma için 
bir kazanımdır. Ancak faşist 
cuntanın geleceğe yönelik 
"sendikacılı~ı cezalandırma" 

düşüncesinin halen devam 
etmekte olan dava nedeniyle 
bugünde gündemde oldu~u
nu unutmamak, Türkiye işçi 
sınıfı ile uluslararası daya· 

· nışma görevinin halen gün· 
eel oldu~nu bilincimize çı· 
karmak yurtseverlik gere~i
dir. 

DiSK'in Avrupa Sendikalar Birliği'ne 
üyeliği kabul edildi 

Aurupa Sendikalar Birliği (ASB), 31.1.1985 günü DISK'in 

üyeliğini kabul etti. ASB 'nin konuya ilişkin kararının türkçe 

çeurisini aşağıda yayınlıyoruz. 

Avrupa Sendikalar Birliği'nin Yürütme 

Kurulu,DiSK'in üyeliğini oybirliği ile kabul 

etti. Bilindiği gibi üyelik müraacatı 1979 yı~ 

lında askeri darbeden önce yapılmıştı. 

Eylül 1980 askeri darbeden bu yana 

Türk askeri rejimi -şiddet ve terörle müca· 

dele adı altında- temel özgürlükleri ve 

önemli demokratik hakları ortadan kaldır

dı. Sendikaları yok etti ve çok sayıda DiSK 

üyesini tutukladı. 
ASB ve üyesi sendikalar, diğer uluslar

arası sendikalar, Türk hükümetinin sendi· 

kacılara ve ailelerine yönelik baskılara son 

verilmesi için hükümetleri, Avrupa ve ulus

lararası kuruluşları etkilerneye çalıştı. 

ASB üyesi kuruluşlarla birlikte tutuklu 

sendikacılar ve aileleri için maddi ve hu· 

kuksal y~dımlar örgütledi. Hiç şüphe yok 

ki, bu girişim ve uğraşlar 4 yılı aşkın bir 

süreden beri tutuklu bulunan sendikacıların 

serbest bırakılmasına katkıda bulundu. 

Sendikacı arkadaşların serbest bırakıl· 

masına karşın, sendikal özgürlükler halen 

yasak, sendikal haklar son derece sınırlı. 

DiSK'in ASB'ne üyeliği, Türk sendikacı· 

larının ve ASB'nin Türkiye'de temel özgür· 

lüklerin, işçi ve sendikal hakların güvence 

altına alınması için mücadele kararlığının 

göstergesidir. · · 

Sendikalara ilişkin yürürlükte olan yasa 

çerçevesinde, TÜRK-i Ş 'in yeniden üyelik 

müraacatı yapması için 1986'nın ikinci 

yarısında yapılacak olan kongrenin ka· 

rarını beklernesi gerekiyor. Yürütme Kuru· 

lu, TÜRK-i Ş 'in üyelik müracaatına olumlu 

yanıt vereceği görüşündedir. 

J 

j 
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-KURTULUS HAREKETLERiNE KARSI "SlKI iSBiRLiGi" . . . 
1984 yılı sonlannda Brüksel'de 

çeşitli NATO organlannın toplantı
lan yapıldı. NATO Daimi Temsilciler 
Komisyonu, Parlamenterler Asamblesi, 
Savunma Bakanları toplantılan gibi. 

Bilindi~i gibi bu toplantılarda, NA
TO'yu oluşturan ülkeler alışılageldi~i 
biçimiyle çeşitli sorunlar üzerinde du
rur, kararlar alır, politika saptarlar. Ge
çen yıl ise üzerinde durulan konular 
arasında ABD tarafından sunulan yeni 
savaş doktrini; "kara-hava savaşı (Air
Land Battle ) " özel bir a~ırlı~a sahip
ti. Sonunda "Rogers Planı" olarak da ' 
bilinen yeni savaş stratejisi di~er ülke
lerin temsilcileri tarafından kabul edil
di ve böylece bunun NATO'nun yeni 
savaş stratejisi haline gelmesi do~rultu
sunda önemli bir adım daha atılmış ol
du 

Ancak bahsi geçen toplantılarda 
dünya barışını tehdide yönelik olarak 
atılan yeni adımlar sadece bundan iba
ret de~ildi. Emperyalist kampın saldın 
örgütü NATO toplantılannda ulusal 
kurtuluş hareketlerine, halkiann di~er 
ilerici istemlerine karşı daha geniş öl
çekli saldınlan hedefleyen kararlar da 
alındı. "Terörizme karşı mücadele" 
adı altında alınAn ve NATO üyesi ülke
ler arasında "sıkı işbirli~i"ni öngören 
bir dizi kararın alınması bunun açık ör
ne~idir. Bu karann bir bölümünde şun
lar yazılı: "Parlamenter Asaroblesi te
rörist grupların NA TO ülkelerinin top
rak bütünlü~üne yönelik herhangi bir 
temelden yoksun açık veya kapalı 
tehditlerinin bilincindedir". 

Lı Yekitiya Sovyet, bı nave 
"KURD" pırtukek nuh lı Moskova 
hat weşandın. 

Nıviskare vi pırtuke A.M. Men
teşaşvili ye. Bı xwe Gurciye u der
heqa kurdan da hetani nıha pır pır
tuken wi bı zımane gurci hatıyi 
çapkınn: Pırsen diroka Kurdan lı 
Rojhılata Navin dı sedsala XX. 
Kurdu Kurdıstan, u. hwd. 

Berpırsiyare redaksiyona pırtu ka 
"KURD" bozane mezın, dirokzane 
nav u deng M. S Lazarev e. 

Pırtuka bı nave "KURD" jı 238 
rupelan u bı se beşen bıngehin ha
tiye parvekırın. Dı pe şgotme da 
Menteşaşvili nıvisiye, ku axa Kur
dıstane dı nav çar devlete n rojhılata 
navin u nezık hatiye parvekınn. 
Kurdıstan 408 km2 e. Herdem biya
niyan jı bo destxıstına axa Kurdıs
tane eriş anine u Kurd ji hemher 
wan rawestiyan e. 

Destpeka sedsala 16 .. an da, im
paratoriya Osmani u İran, bı peyma
na 'Zahib" sala 1639 Kurdıstan dı 
nav xwe da parvekınn; pışti şere ci-

Büyük patron ABD yönetimi ve di
~er saldırgan NATO çevrelerinin "Te
rörizm" ve "bölücü faaliyetlerden" 
kastettiklerine bakılırsa, atılmakta olan 
adımların ne ölçüde tehlikeli oldu~u 
daha iyi kavranabilir. · Bilindi~i gibi 
ABD yönetimi, kendi "çıkar bölgele
ri'ndeki her türlü ilerici, anti-emperya
list hareketi, sömürü ve baskıya yöne
len her çeşit davranışı ' terörist" ola
rak nitelendiriliyor. Daha do~rusu kim 
kendi ülkesine, sahip çıkmak istiyor; 
onun özgürlü~ü, gelişip kalkınması için 
çaba harcıyorsa "terörist" tir ve "hür
riyetlerin savunucusu '', ''demokrasi 
aşı~ı" kovboy Reagan yönetiminin 
hışmına u~rar. Bu görüşe göre Nikara
gua, Salvador, Filistin ve Güney Afrika 
halklarının yürüttükleri mücadele terö
rist niteliktedir. Türkiye, Pakistan, Gü
ney Kore gibi ABD kuklası yönetimle
rin işbasında oldukları ülkelerde mil
yonlarca insanın faşist baskı ve teröre 
karşı verdi~i haklı mücadele de aynı 

- şekilde teröristliktir. 
Yukardaki alıntıda yer alan "terö

rist gruplann NATO ülkelerinin toprak 
bütünlü~üne yönelik herhangi bir te
melden yoksun açık veya kapalı teh
ditleri" belirlemesi ise daha özel bazı 
durumlara ilişkindir. Bilindi~i gibi bazı 
NATO ülkeleri bu konuda ciddi sorun
larla karşı karşıya bulunuyorlar. öme
~in; Türkiye, Fransa, İspanya ve İngil
tere'nin durumu böyledir. İngiltere İr
landa'nın Türkiye ise Kürdistan 'ın bir 
kısmını, İspanya ve Fransa Bask ülke
sini işgal altında tutmaktalar. Gene her 

"KURD" 
hane yekemin Kurdıstan carek dm 
hat parvekınn u bu çar perçe. Jı ali 
kultur, abori, cıvaki u rezani her 
perçen Kurdıstan ne wek hev ın. 

Dirokzane bıspor dı ve pırtı1ke 
da taybeti lı ser pırsen jer sekmiye. 

A- ABORİ, JİYAN, REWŞEN u 
Ş ARISTAN 

1- Pez xwedikırın, 2- Zevi çan
dm, 3- bıngeha şeweyen zevi çan
dıne, 4- rewşa rençberen zevi çan
dıne, 5- Bajar u jiyana bajer, rewşa 
peşekariye u bazırganiye lı Kurdıs
tana Tırkiye, trane u Suriye, 6- Jın 
(kulfet, pewendiya mırovi -xızmi
exlaq u ol, 7- rewşen u şanstan (zı
man u nıvisandın, weje, weşanen 
peryodi) 

B- ELEN KURDAN Ü HEV
GIRTİNA ELAN 

1- Rewşa abori u cıvaki ye elan, 
2- pewendiya abori dı nav elan da, 
3- sistema yekıtiya rezani ya el u 
hevgırtına e le n Kurdi, 4- bıngeha 
rezanie ... hukme serokan, el u ima
ret, serdare n navbendi. 

iki devlet yönetimleri de bu ülke halk
lannın baskı ve sömürüye karşı yürüt-
tükleri haklı mücadeleyi "terörist ey
lemler" şeklinde nitelendiriyor ve uy
guladıklan insanlıkdışı politikayı bu
nunla gizlerneye çalışıyorlar. 

Hatırlanaca~ı gibi faşist cunta Tür
kiye Kürdistan'nda halkımıza karşı aç
tı~ı son savaşı da bu tür gerekçelere 
dayandırmaya kalkıştı. Kaldı ki faşist 
cunta sadece Kürdistan 'da estirdi~i sö
mürge ci terörü böyle göstermeye kal
kışınakla yetinmiyor, Türkiye genelin
de de demokratik hak ve özgürlükleri 
yok edişini ''teröre karşı mücadele" 
demagojisiyle gizlerneye çabalıyor. 

NATO'nun aldı~ı son karar ise bu 
örgüte üye devletlerin baskı altında tut
tukları halklarm haklı mücadelelerine 
karşı daha sıkı işbirliği yapmalarını ön
görüyor. Nitekim bundan bir süre önce 
Kürdistan'a yöneltilen son saldın üzeri
ne parlamentoda açılan tartışma sıra
sında Federal Alman hükümet partile
rinin sözcüleri, Türk hükümetinin Kürt 
halkına de~il, "bölücü ve terörist grup
lar''a karşı operasyon düzenledi~ini 
ileri sürerek açık biçimde cuntanın a~
zıyla konuştular, ona yardımcı oldular. 

Ve bütün bunlar şunu gösteriyor ki 
Kürt ve baskı gören diğer halkiann 
kurtuluş mücadeleleri gelişip güçlen
dikçe, saldırgan NATO 'Çevreleri bu 
halkiara karşı izlenen barbarca politi
kayı daha açık biçimde destekliyecek, 
dostlannın yanında sahnede eskisine 
oranla daha fazla boy gösterecekler. 

C- PEWENDİYEN ZEVİÇAN
DINE Ü PE ŞDAÇÜNA ABORİ 

Dı vi beşe da hozan, jı diroke 
heya roja iro lı Kurdıstane da ze
viçandıne u xebata karkeran bı kıre 
lı cem derebegan u dewlemandan; 
formen parvekınna herhemen zevi
çandıne u reform u serrastkınna ze
viçandıne lı hemu perçen Kurdıs
tane sekıniye. 

Hozane mezın dı ve pırtı1ka xwe 
da çavkani jı pır zımanan -rusi, in
gilizi, erebi, tırki, fansi, pekaniye. 

Pırtılk jı ali naveroka xwe da pır 
dewlemend e. Nıviskar pır ber xwe 
daye, ku jı hemu ali ve jiyana Kurd 
u Kurdıstane lı xwendevanan bı zı
mane rusi bıde naskınn. Le hozan, 
dı dawiya peşgotınaxwe dıbeje, ku 
weki ew xebata pırtı1ka ye kemin e 
lı Y ekıtiya Sovyet da lı aliye hemu 
jiyana Kurda hatiye nıvisandın, Jı 
be r ve ye k e , dı be ku dı ve pırtuke 
da kem u kurti hebın; eze pır kef
xweş bım, ku xwendevan baweriya 
xwe lı ser bıdın. 

KARDOX/ SOVYETlST AN 
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ANA DiLDE DERS HAKKI 
Bilim ve Egitim Sendikası'nın (GEW) Köln Şube Başkanı 
Reinhardt Hocker ile Söyleşi 

FAC'deki yabancı çocukların ana dilde ders ve yabancıların kültürlerini yaşatma sorun

ları güncel bir konu olarak tartışılıyor. KOMKAR'da Newroz eylemlerine paralel olarak, 

Kürt çocuklarına ana dilde ders, Radyo ve TV'de yayın, sosyal danışmanlık gibi haklara -
yönelik bir kampanya başlatmış bulunuyor. Bu tartışmalar ve soruna değişik yaklaşımlar 

üzerine okuyucuları bilgilendirmek, bu alandaki çalışmaları güçlendirmek için Denge 

K OM KAR 'da konuya ilişkin yazılara yer vereceğiz. Bu sayıda, Eğitim ve Bilim Sendikası 

GEW'in Köln Şube Başkanı Reinhardt Hocker ile yaptığımız bir söyleşiye yer veriyoruz. 

Ayrıca , okuyucularımızın da konuya ilişkin görüşlerine olanaklarımız çerçevesinde yer 

vermeye çalışacağız. · 

Denge KOMKAR: Bay Hocker, GEW'
in Federal Almanya Cumhuriyeti'nin 
(F AC) Eğitim sistemine olan yaklaşımı 
hakkında bilgi verirmisiniz? Size göre 
Federal Hükemetin eğitim alanındaki 
tedbirleri neye hizmet ediyor? 

R.Hocker: F AC' deki e~itim sisteminin 
temel yapısına ilişkin şunları söylemek 
istiyorum. E~itim sistemi de~işik okul 
sistemlerinden oluşuyor. Farklı sürele
re sahip okul tipleri; Realschule (orta 
okul), Hauptschule (Ana okul) ve 
Gymnasium (Lise) var. Bu okullar ted
risat ve bitirme dereceleri açısından 
farklıdır. Son yıllarda, ana okul ve orta 
okullar arasındaki yaklaşımlar söz ko
nusu. Sonuç olarak, 18. yy'da ortaya 
çıkan ve 18.yy'lın ikinci yarısında 

Mutlakiyet'in etkisiyle biçimlenen bu 
okul sistemi sosyal tabakalara yönelik
tir diyebiliriz. GEW'in ve tüm sendikal 
hareketin eleştirisi de bu yöndedir. 
Biz bir bütünlük arzeden ve tüm ö~ren
cilere hitap eden ve farklı tabakalardan 
gelen ö~renciler arasında aynmcılı~ı ve 
eŞitsizli~i giderecek bir okul sistemi ta
lep ediyoruz. Kaynaşmış Gesamtschu
le (birlik okulu) uygulamasını, bu 
yönde atılmış bir adım olarak görüyo
ruz. 

Yüksek okullara ilişkin olarak şunu 
söylemek istiyorum: Bu alanda, 1970'
li yıliann başındaki reform girişimleri 
gerçekleşmedi; idari bir takım de~işik
liklere takılıp kalındı. Bu gün Yüksek 
Okul alanında, kapasitelerin daraltıldı
~ı, okulların kapatıldı~ı, işçi çocukla
nnın Yüksek Okullara girişinin zorlaş

tı~ı, e~itimin küçük bir azınlı~ın hiz
metine sunulmak istendi~i bir geliş

meye şahit oluyoruz. 

Denge KOMKAR: Yabancı çocuklara 
ve gençlere yönelik eğitimin amacı, 

uygulaması ve bu alandaki sorunlar ne
lerdir? Uygulanmakta olan değişik mo
dellerin amacı nedir? GEW'in bu ko
nudaki tavrı ve önerileri hakkında bilgi 
verebilirmisiniz? 

R. Hocker: Federal Almanya'daki 
okullar ve bir bütün olarak e~itim poli
tikası, başlangıçta yabancı çocuklanıi 

e~itim sorununa gerçekçi bir yakla-
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şımdan uzaktı. Bu soruna çok geç el 
atıldı. Yabancı çocuklann gelişimi teş
vik edilmedi. ö~retmenler, anne baba
lar ve ö~renciler bu konuda hazır hale 
getirilmedi. ö~renim araç ve gereçleri 
yoktu. Ve ana dilde ders konusunda 
hiç bir çaba gösterilmedi. Yabancı ço
cuklar, okul sistemiyle baş başa bıra
kıldı. 

1970'li yılların ortalarında sosyal 
demokratların yönetirnde bulundu~ 
eyaletlerde entegrasyon (kaynaşma) 

talebi gündeme geldi. Buna göre, ya
bancı çocukların hızla okul sistemine 
entegre edilmesi öngörülmekteydi. Gö
rüldü~ü gibi bu yaklaşım, yabancı ço
cukların kendi dil ve kültürlerini ö~ren
me ve geliştirme hakkını gözardı edi
yordu. GEW ve DGB 'ye göre, kaynaş
ma adı altında, yabancıların kendi dil 
ve kültürlerinden kökten koparılması 

amaçlanıyordu. Di~er taraftan biz, ya
bancıların almanca ve temel bilgileri 
ö~renmelerini ve Alman toplumunda 
kendilerine bir yol çizmeleri açısında 
gerekli görüyoruz. 

Yabancı çocukların dil ve kültürle
rini geliştirmeye ve yaşatmava ilişkin 
önerilerimiz Kuzey Ren Westfalya eya
letinin e~itim politikasında yürürlü~e 

sokulmadı. 2 yıl önce, bu eyaletin kül
tür bakanlıklannca alınan bir karwla, 
ana dilde ders hakkı mecburi olmaktan 
çıkartılıp, gönüllü bir teklif haline ge
tirildi. Bize göre, ana dilde ders, e~iti
min bir parçası haline getirilmeli ve 

· buna uygun bir biçimde yabancı ö~
retmen alınmalıdır. Biz, çok kültürlü 

bir e~itimden yanayız. SPD içinde de 
buna karşı çıkan görüşlerin yaygın ol
du~unu söylemekte yarar görüyorum. 
Çok kültürlü bir e~itim, bana göre Al
man toplumunun gelişimi ve Alman 
çocuklarının e~itimi için yararlar sa~
lıyacaktır. 

Bayem ve bazı di~er eyaletlerde ya
bancı çocukları avn bir e~itime tabi 

tutarak ayırınayı amaçlıyan bir uygula
ma var. Biz bu uygulamaya kesinlikle 
karşıyız. Bu uygulama yaşam gerçek
leriyle ba~daşmıyor. Çok kültürlü e~i
timi ve yaşamı hedefliyorsak, o do~
rultuda yabancı ve Alman çocukları

nın birlikte e~itimini ve okullarda bir
likte yaşamını gerçekleştirmek zorun
dayız. 

Denge KOMKAR: Burada yaşıyan 

Türkiyeli işçilerin yaklaşık dört'te bi
rini Kürtler oluşturmakta. Bunlardan 
17.000 kadarı Köln'de yaşıyor. Fede
ral hükümet ve makamlar şimdiye ka
dar Kürt işçilerin varlığını inkar edici 
bir tavır takındılar; KOMKAR ve diğer 
bazı Kürt örgütleri yıllardır ana dilde 
ders hakkını Kürt çocukları için de 
talep ediyor. Bu ve diğer istemlerimiz 
demokratik çevreler tarafından destek 
bulmasına karşın, politik sorumlular 
nezdinde halen dikkate alınmıyor. Siz 
bu soruna nasıl yaklaşıyorsunuz? GEW 
bu konuda neler yapabilir? 

R.Hocker: Bu önemli bir konu ve ben 
buna ilişkin içtenlikle açıklama yap
mak istiyorum. GEW'in bu konuda 
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,ok az düşünce yürüttü~ünü üzülerek 
belirtmek istiyorum. Ben, ana çalışma 
alanıının Türkiye olması nedeniyle so
runu biliyorum. Bana göre, GEW, bu 
konuda TöB-DER'in takındı~ı tavıra 
sahip çıkmalıdır. 

Bildi~im kadarıyla, 1978 yılında 
TöB-DER, düzenledi~i Demokratik 
E~itim Kurultayı 'nda, kemalizm dog· 
malarına karşılık, açık bir biçimde 
Türkiye 'de de~işik kültürlerin varlı~ını 
dile getirmiş, Türkiye Kürdistanı 'nda 
Kürt çocuklarına ana dilde e~itim ta· 
le bini ileri sürmüştür. F AC hükümeti
nin, bu konuda lsveç ve Fransa hükü· 
metlerinin takındı~ı tavrı takınması ge
rekir. Bildi~im kadarıyla, bu iki ülkede 
Kürt dili ve kültürünün gelişmesi için 
olanaklar yaratılmış durumda. 

İlke olarak Kürt çocuklarına, kendi 
ana dillerini ö~renme olana~ı verme
mek, Türkiye'deki kültürel baskıyı 
onaylamak anlamına gelir. 

Bu soruna ilişkin olarak, GEW için
de yeterli tartışmanın yapılmadı~ı, tar
tışmaların yapılmasının gerekli oldu
~una inanıyorum .Çok de~er verdi~im 
TöB-DER'in konuya ilişkin tavnna sa
hip çıkmanın do~ru olaca~ı görüşün
deyim. Ben resmi devlet okullarında, 
insan hakları arasında saydı~ım ana 
dilde ders hakkının Kürt çocuklarına -
tanınmasından yanayım. 

Bu konuda TöB-DER'li arkadaşlar
dan ö~reneceklerimiz var. Onlarla bir
likte çalışmamız gerekiyor. 

Denge KOMKAR: Sizin Türkiye'de in
san haklarının çiğnenmesine karşı ak
tif çabalarınızı biliyoruz. Sık sık Türki
ye'de politik duruşmalara gözlemci 
olarak katıldınız. Pekçok Kürt ve Türk 
demokratı bu vesileyle sizleri tanıyor 
ve çalışmalarınıza değer veriyor. Bu 
konuda okuyucuları m ıza söylemek is
tediğiniz bir şey varmı? 

R.Hocker: önce şunu belirtmek iste
rim: Nerede olursa olsun insan hakları 
u~runa mücadele etmek, sendikal ha
reketin kopmaa bir parçasıdır. Bu ne
denle sendikalara Türkiye'de insan 
haklan konusunda önemli görev düşü
yor. Bununla ba~lantılı olarak, burada 
milyonlarca Türkiyeli ile birlikte yaşa
dı~ımız unutulmamalıdır. Dolayısıyla 
Türkiye'deki gelişmeler karşısında ta
vırsız ve sessiz kalamayız. 

Bugünün koşullarında, Türkiye'deki 
demokratlara, sendikacılara ve tüm 
muhalefete, yalnız olmadıklarını, on
larla dayanışma içinde oldu~umuzu 
göstermeliyiz. İnsan haklarının çi~nen
mesi konusunda geniş bir kamuoyu 
yaratarak, askeri cunta ve politik mer
ciler üzerinde yo~n bir baskı oluştur
malıyız. Türkiye'deki demokratlarla 
dayanışma çalışması sendikal çalışma
nın önemli bir parçası haline getiril
melidir. 

De~ge KOMKAR: Bay Hocker bu söy
leşıden dolayı size tüm okuyucularımiz 
adına teşekkür eder, başarılar dileriz. 

Rôpel 13 

BULGARiSTAN'A KARSI YENi BiR H.ACLI SEFERi . . 
(Baştarafı Sayfa 6'da) 

özgür sendikal mücadele hakkı gaspe
dilmiş olan işçi sınıfı, geniş köylü kit
leleri, memurlar, esnaf ve sanatkar da
hil Türk halkının ezici ço~nlu~u bu 
yönetim tarafından açlığa, perişanlı~a 
mahküm edilmemiş mi? Sömürü ve 
baskıya karşı çıkan Türk halkının ileri
ci, devrimci evlatları; işçiler, aydınlar, 

· sendikacılar, barışsever insanlar işken
ce çarklarından geçirilmiyor mu? Bun
lardan bir ço~unun işkencelerde kat
ledildi~i, sakat bırakıldı~ı ve yıllarca 

süren hapis cezalarına çarptırıldı~ı bili· 
meyen birşey mi? O halde sormak ge
rek, siz Bulgaristan' da Türklere baskı 
yapılıyor diye yaygara koparanlar, 
dünyanın en gaddar yönetimlerinden 
birinin kendi ülkenizde, kendi halkını
za karşı uygulandı~ı bunca zulüm ve 
baskı karşısında niye sesinizi çıkarmı
yorsuı'ıuz? Türkiye'deki faşist eşkiya
hk karşısından neden. susuyorsunuz? 
E~er sizi ilgilendiren gerçekten demok
rr.si ve insanhakları olmuş olsaydı bun
ca teröre karşılık hala faşist cuntaya 
alkış çalar mıydınız? 

Gene dikkati çeken di~er bir nokta 
ise Bulgaristan 'da yaşıyan Türklere ait 
türkçe isimlerinin zorla de~iştirildi~i, 
onun yerine bulgarca isimler verildi~i 
demagojisidir. Varsayalım ki dünyanın 
herhangi bir köşesindeki herhangi bir 
ülkesinde böyle bir uygulamaya başvu
ruluyor. Peki acaba şu ırkçı Türk bur
juva basınının, her ne ad altında olursa 
olsun buna karşı çıkmaya, bunun de
mokratik bir uygulama olmadı~ını söy
lemeye hakkı var mı? 

O Türk burjuva basını ki Cumhuri
yet dönemi boyunca Kürdistan 'da sür
dürülen sömürgeci politikayı destekle· 
meyi başlıca görevlerinden biri olarak 
görüyor. O Türk burjuva basını ve ora
da demokrasi lafları etmekten geri kal
mayan her boydan burjuva yazarları ki 
Kürt tarihini inkar eden, Kürt müzi~i
nin söylenmesini, dilinin konuşulması
nı, Kürtçe ile yazı yazılmasını yasakla
yan politikayı hararetle savunuyor, 
ırkçı-sömürgeci efendilerinin Kürt hal
kına karşı sürdürdükleri katliamları 
soykırımiarını ve sürgünleri alkışlıyor: 
lar. Türk hükümetlerinin yalnız Kürdis
tan 'da de~il, yurtdışında bulunan tem
silciliklerine direktifler göndererek 
başka ülkelerdeki Kürt çocuklarına 
dahi Kürt isimlerinin konulmasını en
gelleme girişimlerinin en hararetli sa
vunuculu~nu yapıyorlar. 

Şimdi bütün bu gerçekler orta yer
de dururken faşist-sömürgeci güçlerin 
döktüğü kanları kalemlerine mürekkep 

·yapan ve beyinlerini, ''yeteneklerini'' 
üç-beş kuruşa satan kiralık kalem sa
hiplerinin demokrasi, insanhakları üze
rine ahkam kesmelerini kim ciddiye 
alır. Açıktır ki ne onların, ne efendileri 
olan· parababalarının ve ne de Evren
özal çetesinin bu türden sözler söyle
meye hakları yoktur. Bu tayfanın de-

mokrasi ve insanhakları sözcüklerini 
a~ızlarına almaları, bu soylu de~erlere 
karşı saygısızh~ın en büyü~üdür, bun
ları kirletme çabasından başka bir şey 
de~ildir. 

Gerici, faşist güçler bu· yöntemlerle 
insanlıkdışı politikalarını gözlerden 
gizleyemez, sosyalist ülkelerin, ulusal 
kurtuluş hareketlerinin ve barışsever 

ilerici güçlerini gelişip güçlenınesini en
gelliyemezler. Kuşkusuz onlar, kazdık
ları kuyuya kendileri düşecekler. 

Basın Toplantısı 

Gerici-faşist Türk burjuva gazete
lerinde boy-boy Bulgaristan'da "Türk· 
lerin öldürüldü~ü" "çatışmaların çıktı
~ı" gibi dtizmece resim ve büyük pun
tolarla yazıların yayınlandı~ı günlerde, 
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 
''Uluslararası uyuşturucu maddeler tra
fi~i" konulu bir basın toplantısı düzen
lendi. Basın toplantısına 250 dolayında 
gazeteci ve ajans mensupları katıldı. 

Basın toplantısının ilk günü, Bulgar 
resmi makamlarının ele geçirdikleri 
uyuşturucu maddeler gösterildi ve 
bunların büyük ço~unlu~unun Türki· 
ye'deiı geldi~i belgelelle sergilendi.Ele 
geçirilen eroinin 500 kilosu basın men
suplarının gözleri önünde fırına atıla
rak yakıldı. 

Di~er yandan, Papa suikastı ve 
A~ca ile Antonov arasında kurulmak 
istenen ilişkiler üzerine de bilgilerin ve· 
rildi~i basın toplantısında, Bulgaristan 
hakkında yalan beyanda bulunmaktan 
dolayı A~ca hakkında · dava acacakla· 
rını belirttiler Bulgar yetkililer. 

Toplantının ikinci günü Türk burju· 
va gazetelerinde "öldürüldü"; "zorla is
mi de~iştirildi" "katledildi" diye re
sim ve isimleri çıkmış olan üç Bulgar 
vatandaşı Türk, uluslararası basın men
supları ile (BBC, Reuter Ajansı, Ameri
kanın Sesi, WDR) görüştürüldü. Ajans 
mensuplarının çeşitli sorularına cevap 
veren Türkler, kendileri hakkında yazı
lanların yalan oldu~unu, isimlerinin 
kendi istekleri doğrultusunda de~işti
rildi~ini, bunun bilinçli bir şekilde 
çarptırıldı~ını söylediler. 

Basın toplantısında yalanlarının or
taya çıkması üzerine Türk gazetecileri, 
ertesi gün "Türk oldukları iddia edilen 
kişiler, kendilerine ezberletilen sözleri 
tekrarladılar" diye yazılar yazarak bir 
kez daha gerçekleri çarpıtmaya çalıştı
lar. 

Diğer yandan Türk gazetelerinde bu 
yalanların yazıldı~ı bir dönemde, ABD 
yönetimi de sözümona "Bulgar zul
mü"nü do~rular açıklamalarda bulu
nuyordu. Açıklamalarda yo~un araş
tırmalara rağmen ellerinde "Türk bası
nında çıkan haberlerin aksini ıspatlıya
cak başka belgelerin bulunmadığı" 
söyleniyordu ve sadece Türk gazetele
rinde çıkanlarla yetiniliyo~du. 
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Dersen Zmane Kurdi 
33 

S az kın n 
Pışti sala 1917 dı Rusiye da sazumanek nUh 

sazbu; zordesti çu azadi hat. 
Erne rojeki gele xwe jı nire bındestiye xdaskın 

u dı w el at da jinek nuh sazkın. 

Fe m kırın 
Menv dı say a zmen da hev ô du fe m dıke. 
Mm jı gotına te tıştek fem nekır. 

Biiyer : Du evare telewizyone biiyeren lrane 
nişanda. 

Derketına Roja Welat biiyerek mezın bu. 

Hini kirin; 
I 

Hevoken jerin bıguhurinın derneo dm (demen 
ku h un h ini w an bune) 

Wekiha: 
Ez dıçım bajer (dema nıho- şimdiki zaman) 

a) Ez çum bajer (boriya du dar- dili geçmiş) 
b) Ez çume bajer (boriya tedayi- mişli geçmiş) 
c) Ez bıçım bajer (Raweya blani- Dilek kipi) 
d) Eze bıçım bajer (Dema pe şi- gelecek zaman) 

1- Ez jı Mahabate te m. 
2- Pez lı zozanan dıçere. 
3- Cotkaran cote payize kırıne 
4- Par zıvıstane pır berf bari. 
5- Tu e kınge dıçi suke. 
6- B ıla bave wi rıln up~ ıer bıfroşe 
7- Ez e kilok tıri bıxwım. 
8- Cıvik bı alikariya pe re xwe dıfırın. 
9- Wan iro sıbe çay wexwar. 
10- Per, Şahan lı mal buye. 

II 
Bı hokeren jerin hevokan çebıkın: 
Jer, jor .dor, ser, bın paş, peş hundır, der, çem, hınge, 

king€, car car, çend ewqas. 

Wekha: 
Mala me lıjeri gund e. 

III 
Bı rengderenjerinhevokan çebıkın: 
Dırej, kurt, bılınd, nızm, kur, nezık, dur, germ, sar, hışk, 

nerm, sor, zer, kesk, şin. 

N 
Bı lekeren jerin hevokan çebıkın: 
Qijin, gırin, dı heqe da hatın, taj kırın, webun, vexıstın, 

rızgarkırın, wında ban, fem kırın, jı bir kırın, rakırın, saz 
kırın, pe ş va b ırın, d ızin. 

Wekiha: 
Mırişk çıma dıqije? 

MlRCELAL 
Nave gunde me Mırcan e. Erde we nevi deşt e, 

nevi çiya u zozan e. Mırcan gundeki xweş e, bı 
dar u ber e. Deşte da lı ciyen avi tıtun, pembu u 
kunci dıbe. Nıha sdq ji te ajotın. Lı ciyen bej ceh, 
genını u nisk nnd dıbe. Lı guntaren çiyan, lı ser 
merg u zozanan keriyen pez dıçenn. 

Mırcan, bı temami ya mir Celal e. Kal u pireken 
me dıbejın ku bapire wi Mir Mıhemed xwediye 
120 gundan biiye. Mir Mıhemed dı wexta Osma
niyan da mire miran bôye, lı ve dore hukım he
mu dı dest wi da bôye. Wi erdeki freh bı dest xıs
tiye u lı ser xwe tapi kıriye. Bı vi awayi ev gund 
bune mdke wi. 

Pışti mınna Mir Mıhemed mdk e wi dı nav 
kuren wi da parva bôye, nıha gele newiyen wi 
hene. Jı wan, Mir Celal, xwediye 15 gundan e. 
Ango weki Mırcane 14 gunden wi yen dm hene. 

Gund bere 60 mal bu. Xelke gund hemu colege 
Mir bu, Mir, her yeki erdek dahiiye u wana bı gan 
ew erdan dajot. 

7-8 sal bere, mir traktor ·ani gu nd. E di ınınete 
wi bı cote colegan ne ma. Wi, erde gundiyan jı 
dest wan gırt u xwest ku jı gund derkevın, bıçın. 

Gund kete şine. Gundi lı rawera Mir gerin, je 
ra go tın: "Me ewqas sal xulamtiya te u bav u kale 
te kıriye. Nıha tu me dıki der, em bıçın kudere? 
Qe nebe, hınek erd bıfroşe me; em bajon u dene 
xwe bıdın." 

Mir guh·· ne da gotınen wan. Got: "Jı we ra 
şeş meh mıhlet. Pışti şeş m dı i kesi lı· ·gund ne 
binım!" 

Şeş 'indı qediya. Dı ve mabeyne da qasi bist 
malan harkırın çun. Ye dm dıgotın, dıbe mir te 
rahme ... U Mir hat u got: " Zu jı erde mm der
kevın, yan ji ez w e bı zore derdıxinım." 

Hın kesan bere wi dan. Bı nave Mıs.to gundiyek 
hebu, Wi got: "Lao gundino, dermekevın heke em 
yekbın ew nıkare me derxine" Gundiyan got: 

- Erde wi ye. Ku bıxwaze me derdıxine. 
Mısto got: 
- Çı erde wi ye? Erde xwede ye. Bapire wi bı 

çoye zore ew bı dest xıstiye. Erde em dajon, pış
ta me dışke ; ew dı ciy e xwe da rudıne' deste 
xwe nade sar u germe. Em pektinın, to ew dıxwe, 
jı me ra dew dımine .. Hun bı rasti dıpırsın, erd he
qe meye. 

(Dumahik heye) 
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§J[N'JE'I' 1Ô ÇAND 
Xwendevanen heja, 
Nıha şiinda erne dı nav riıpelen 

Denge KOMKAR da jı pırtUka Ordıxa
ne Celil u Celile Celil bı nave ZAR
GOTINA KURDA .. parçen hılbıjarti 
yen poezi, stran ve çiroken Kurda 
peşkeşi we bıkın. 

yen ku bı zar batına gotın u wmda ne
buyi dı her du cddan da hene. Bırayen 
hev u Kurde Yekitiya Sovyet Ordıxane 
Celil u Celile Celil ew tışteıi xweşık u 
bı qimet gıhandıne hev u bı wi karl 
hızmeteki gıranbıha bo hemu Kurda u 
bo çanda wan kırıne . 

jı her alide dı demen dirokeda bınasın. 
Ew xebata pıçuk le gırıng cardın 

feda sosyalizme u qımeta ku Yekitiya 
Sovyet dıde zıman u çanda gelan nişan 
dıde. 

Redaksiyona Denge KOMKAR bo 
wi xebate sıpasi Or<lıxane Celil u Celi
le Celil dıke, danısina we pırtfıke ,iı be
lavkırına gotınen dı we pırtiike da lı 
nav gel jı xwe ra wezife u hızmet dıza-

Pırtfıka Zargotına Kurda dı sala 
1978 an lı Moskva hate der. Pırtiik jı 
dU cilda hatiye meydane Cdda yeke
min 507 u ya dOwemin 532 riıpelın. 

Hemu poezi, stran u çıroken Kurda 

Efrandare Zargotına Kurda gele; 
cotkar, karkerın. Mırov dıkare beje ew 
pırtfık neyniika Kurda u a jiyana wan e 
cıwakiye . Kurd dıkarın dı zargotına 

Kurd da xwe bıbinın, jiyane gele xwe 
na. 

Redaksiyona Denge KOMKAR 

SiYABEND Ü XECE. 
Hebu qe jı xude mestır tmebu, Ahmed u Mıhemed bıra

ye hev bun. Jma Ahmed bı zaro bu. Ş eş mehe we qediyan, 
Ahmed m ır. Dıve neh meh u neh roje we qediyan, xu de 
kurek daye nave wi danine Siyabend. 

Du sale kurık qediyan, hUn xweş, diya kunk ji mır. İnca 
hmge ape wi zef jı wi hız dıkm. Jmapa wi dı pesira xweda 
kışand, go: "Ev jı mıra bU kur". 

Dıve, gunde sıliva sed u penci mal bu, go, gundiya go, em 
ki bıkm mndare gund, ki nekme mıxtar, go kesek jı ınıhe
med dı dmiyaeda tmeye, zılameki feqire, pır bı reme, erne 
wi jı xwera bıkıne mıxtare gund. Wi kınne mıxtar. Ew qed-
re gundiya pır zane, gundi ji qedre wi zanın . . 

Siyabend kureki zef delal bu, le emre xudeda sere wi gu 
ri bu u nave wi danin Guri. 

- Dıbe, emre Guri bu donzde sali, Guri u zaroka dıçme 
bendera u jı xwera dıleyizm. Guri her şıqameke lı zaroka dı
de, sawa xwe xıstiye ser zaroke gund. Çıqas zarok çev pe 
Guri dıkevm dıtırsm u jı tırsa wi dılenzm. Guri gote wanaka: 
"Geli zaroka!" Go: "Ha". Go: "Ape mm Mıhemed, mıxtare 
have weye, ez ji mıxtare weme. Jı iro peva, em çıqa dere ne 
çole' yek jı we destewala neye' jı he ka, jı mırişka une bi
nın. Erne lı çole bıpıjinııi, bıxun, kefa xwe bıkm, dmiya ça
wa çuye bıla usa here". Zarok je tırsiyan, ne he k bı gundi
yava hıştm, ne mırişk. Diya wan, have wan bı wanva hısi
yan, ku ev he k u ev mırişk bı kurve dıçm, dıgijme ke. 

Rojeke jı roje xude, gundi tev çune oda ape wi u gıliye 
Guri lı ba ape Guri kınn. Go: "Ya kiya, ha dı deste te u ku
re teda idare nabe. Eger un ha bıkm, erne te jı mıxtari deri
nın . . 'fu mıxtare meyi, derd u bela em tev dıdme te, ija çı 
heqe bıraziye te heye, ko ha lı sere zaroke me dıke, ne he k 
m eva hiştiye, ne mırişk meva hiştiye. 'fu wi jı gund dertini, 
derine, ku tu demeyini, erne vega te jı mıxtariye derinin". 
Dıbe sape Guri dıbe: "W elle, ez bı mesala Guri ne hesiya
me, eger, bıra, Guri ko ha be, welle, Guri hex peva lı mala 
mm nan u av nexar. Eze Guri jı xeni derinım". 

Evare gote Guri, go: "Lao, şıqamek ji lı Guri da, go, des
te mm naçe, ez te bıkujım, be ez gundeki bı te nadım. 'fu 
dı mala mıda hev peva nan u av naxui, jı xeniye mm dere". 
Guri dev jı xeni berda u jı xwera terkeseri derva bu, çu. Tı 
ımıcala Guri tu ne. Guri çu jı xwera kevır anin, jı xwera xeni
keki lı her sergoye rexe çe kır. Dı xenike xweda sere xwe 
datine, radıze u mıtale dıke. 

(Dfmahik he ye) 

Stranen tarixi 
SEYİD XAN 

W ay lo axao, way lo axao, way lo axao, 
way lo axao, 

W ay lo axao, way lo axao, way lo axao, 
way lo axao, 

Mirpenco, yarımşao, fıraro, mehkiimo, eşqiyao, 
Nava te hesıne, gurçıke te polao,. 
Ez mzanım, tu demıri, tu hedıdi, tu. polayi, 
Te lı her emre cumhuriyata osmanli 

neheliyao, tucar neheliyao, 
Dıvejın, Seyid Xane kere, have Selhedine, 

qesase sere cendırma u sed pe nci 
zapıte tırkao. 

De şere, axaye mın şere, 
Denge tıvınga have Sdhedin k ete deşta Muşe, 

kete çeme Benanıxe, kete çiyaye 
serhede, bajare Belicane xırav kıriye 

Seyid Xane kere. 
Axao, sıbeye . zerara taa 
Axao, sıbeye _ zeraya tave lı me daye, 

tavhdate. 
Gırane eskere Eli Osman NUri Paşa, · 

Zeki beg, Dewreş beg, alaya Serte fırka 
W ane , tabura Bıtlise, hetırke deşta Muşe, 
pexase çiyaye Serhede, eskere Çıvaxciire, 
mıclisa Yazırme, dakete deşta Muşe, kete 
çeme Bınamxe , kete çeme Serhede, kete 
her ava Murade , lı pey have Sdhedin dıgere 

lı taqibate. 
Seyid Xan bı se denga gazi dıke lı Elleane 

Gerdengaz, lı Tofiq, lı Sdhedin, deveje: 
"Bav u bıraye mın bOno, mer bm, me ri çe 
bın , iro roja meraye, eze temineke lı we 
bıkım .. temina ape xwe meşkemn, esker 
mekujın, etimın, xeribın, zariıe xelkene, bın 
emırın, gunene, bıkujın zapıt u qumandare 
cunıhuriyate edue dinm, çarpa kiiçke 

cendırme ve Xelate ". 

(Dumahik heye) 



KAMPANYA: 
KORT COCUKLARINA ANA DiLDE DERS ! 
RADYO VE TV'DE KORTCE YAYlN! 
ANA DiLDE SOSYAL DANIŞMANLIK! 
KORT iSiMLERiNiN TANINMASI! 

KOMKAR, bu yılki NEWROZ eylemlerini F AC'de 
yaşıyan Kürdistan'lı işçi ve ailelerinin kültürel istemleri· 
ne yönelik olarak başlattı~ı bir kampanya ile bütünleş· 
tirdi. Şubat ayı başlarında konuya ilişkin Türkçe ve Al· 
manca dillerinde bildiriler, Türkiye'de Kürt dili ve kültü· 
rü üzerindeki yasakları belgeliyen dökümentasyonları ya
yınladı. Yabancıların ana dillerinde yayın yapan WDR 
radyosu yönetimine gönderilmek üzere hazırlanan ve 
Kürtçe yayının yapılmasını içeren 25.000 adet postkartı 
bastırılıp imzaya açıldı. 

WDR yönetimine bir yazı ile Kürtçe yayın yapılması 
için müracaat'ta bulunan KOMKAR, ayrıca bu ve di~er 
istemierin gerçekleşmesi için Federal Almanya Cumhur
başkanı na, Başbakan'a, Eyalet Hükümeti Başkanlarına, 
Yabancılar sorumlusu Liselotte Funke'ye gönderdi~i 
mektup larda, onları konuya ilişkin tavır almaya ça~ırdı. 

Bunun yanısıra F AC'deki siyasi partilere, sendika ve 
kiliselere, gençlik ve kadın örgütlerine, milletvekillerine, 
yabancı kuruluş ve insiyatiflere, basma, tanınmış yazar, 
sanatçı, hukukçu ve bilim adamlarına gönderdi~i ça~rıy-

la, Kürtlerin haklı istemlerini desteklemelerini istedi. 
ROMKAR ' ın başlatmış oldu~u kampanyanın istemle· 

ri burada yaşıyan ve çalışan tüm Kürtlerin ortak istemle
ridir. Di~er uluslara mensup işçi azınlıkları için hak olan 
bu istemierin gerçekleşmesi için tüm Kürt yurtseverleri· 
ne görev düşmektedir. Bu istemierin yaygınlaşması için 
harcanacak çabalar ve sa~lanacak olan etkin destek, ha· 
şarılı olmanın ön koşuludur. . 

Böylesi bir kampanyanın politik öneme sahip oldu~u 
da açıktır. Kampanya bir yandan, tüm sömürgeci Türk 
yönetimlerinin Kürt halkının dili ve kültürü üzerindeki 
zorbalı~ı. bu zorbalı~ı daha ileri boyutlara vardıran faşist 
cuntanın teşhirine yol açacak; di~er yandan, Federal Al· 
manya hükümeti ile faşist cunta arasındaki işbirli~inin 
daha da açı~a çıkmasına yol açacaktır. 

O halde, kampanyaya katıl, destekle, onu yaygınlaş· 
tır! 

(Not: Postkartlarını; bildiri ve di~er belgeleri KOM· 
KAR merkez bürosundan ve KOMKAR üyesi dernekler· 
den temin edebilirsiniz ) 

ÇAGRI 
Federal ve Eyalet Hükümetlerine, 
Federal ve Eyalet Parlamentoianna ve Belediye Mec· 
lislerine, 
Tüm Demokrat, ilerici örgüt ve kişilere, 
Her yıl, 21 Mart günü kutlanan Kürt halkının gelenek· 

sel yeni yıl bayramı Newroz nedeni ile sizlere yöneltiği· 
miz bu çağrıyla, burada yaşıyan ve çalışan 250.000 Kürt 
işçi ve ailesinin sorunlarını, istemlerini iletmek ve talep
lerimizi desteklemenizi istiyoruz. 

Ülkemizi aralarında bölüşen devletler, halkımıza karşı 
ulusal baskı ve asimilasyon politikası güdüyor. Bunda, 
Iran ve Irak'ın yanı sıra, NATO üyesi Türikye başı çeki· 
yor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana 
Kürt dilinin resmi ve okul dili olarak yasaklanması yetmi· 
yormuş gibi, 1980 askeri faşist darbesinden sonra kürtçe 
güıilük konuşma dili olarakta yasaklanmış bulunuyor. 
Kürt kültürü ve gelenekleri, edebiyatı, müzik ve folklörü 
baskı altında tutuluyor. Daha geçenlerde Ağrı 'da bir 
mahkeme iki Kürt çocuğunun kürtçe olan ön isimlerini 
iptal etti, onlara türkçe isim taktı. 

Federal Almanya'daki Kürt göçmenleri bu baskıdan, 
değişik biçimlerde de olsa paylarını almaktalar. Federal 
Almanya'daki Türkiyeiiierin 250.000 kadarını Kürtler 
oluşturuyor. Federal hükümet ve makamlar genel olarak, 
onların varlığını yok sayıyor, kültürel ve sosyal ihtiyaç la· 
rını gözardı ediyorlar. Burada yaşıyan Kürt azınlığı her· 
kes gibi vergi ödeme ve benzeri ödevleri yerine getirdiği 
halde, ana dilde ders, Radyo ve TV'de yayın ve sosyal 
danışmanlık gibi haklardan yoksunlar. KOMKAR ve 

Mercen aboneti: 6 mehi 10 DM, sali 20 D!'rt. 
Abone tartlan: 6 aylık 10 DM, ydhk 20 DM. 

KKDK'nın geçtiğimiz yıllarda radyo ve TV'de kürtçe 
yayın için WDR'e verdikleri 10.000 imzalı başvuru dilek· 
çesi, mali olanakların kısıtlı olduğu, kürtçenin değişik 
lehçelerden olUştuğu gibi havadan gerekçelerle geri çev· 
rilmişti. Resmi Türk çevrelerinden gelen baskının da bu 
işte rol oynadığını, Türk temsilciliklerinin sık sık Kürtler 
ve Kürtlerin kültürel eylemlerine ilişkin radyo ve TV'ya· 
yınlarını engelleme girişimleri açıkça gösteriyor. Alman 
Nüfus Daireleri de (Standesamt) Türk konsolosluklarının 
hazırladığı isim listelerine bağlı kalıp, Kürt isimlerini red· 
etmekle, Türk milliyetçiliğinin çıkarlarına alet olmakta· 
lar. · 

Federal Almanya'daki Kürt işçi ve aileleri sadece in· 
sancıl olmıyan yabancılar politikasından, işsizlikten sos· 
yal kısıtlamalardan etkilenmekle kalmıyor, ayrıca ken
dine özgü bir ulusal baskı altındalar. 

KOMKAR ve diğer Kürt örgütleri kendi sınırlı olanak· 
larıyla Kürt işçilerinin kültürel ve · sosyal çıkarları için 
çalışıyorlar. Federal Almanya'da pekçok demokratik ör
güt ve kişinin bizi desteklemesine rağmen, istemlerimiz 
politik sorumlular tarafından gözardı ediliyor. 

Bunun için sizleri bir kez daha istemierimize kulak 
vermeye çağırıyoruz. 

- Kürt çocukları için ana dilde ders! 
- Radyo ve TV'de kürtçe yayın! 
-Ana dilde sosyal danışmanlık! 
- Kürt isimleri Nüfus daireleri tarafından tanınmalı! 
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