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Federasyonumuzun başta üyelerimiz olmak üzere, tüm halkımıza bir hizmeti, bir 
rapor niteliğinde olan ‘Bülten’imizin yeni sayısı ile bir kez daha merhaba diyoruz.

Kürtlerin büyük bir barışa olduğu kadar büyük bir özgürlük ve onurlu bir yaşama 
ihtiyaçları var. Bunun için de her zamankinden daha büyük bir mücadeleyi sürdürme, 
büyük bir kararlılık ve büyük bir yürüyüşü gerçekleştirme gibi sorumluluğu da vardır. 
Büyük barış ve özgürlük, ancak büyük bir kararlılık ve büyük bir mücadele keskinliği 
ile mümkündür. Kürt halkının verdiği emek, yaptığı fedakarlık ve döktüğü kan onları 
bugünkü onurlu noktaya getirmiştir. Bu noktaya Kürtlerin onurlu mücadelesi ile 
gelinmiştir “Kürt açılımı” tartışmalarının yapılmasının nedeni de budur.

Avrupa’da yaşayan Kürtlerin de bu mücadele sürecinde büyük emekleri vardır. Nitekim 
Kürt Açılımı tartışmalarının yapıldığı böyle hassas ve bir o kadar da tehlikeli süreçte bu yıl 
da aynı görkemlilikle 12 Eylül’de düzenleyeceğimiz “Özgür Önderlik, Özgür Kimlik 
ve Demokratik Özerklik” şiarlı festivale sahiplenip katılım göstereceklerine inanıyoruz.

Bültenimizin 6. sayısında yine birbirinden önemli konuları ele aldık. İlki geçtiğimiz yıl 
gerçekleştirilen YEK.KOM kadın Konferansının 2.cisi gerçekleştirildi. Federasyonumuzun 
kadın sözcülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen Konferans’ta alınan önemli kararları 
sayfalarımızda bulacaksınız.

Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu KON-KURD’un kongre kararları, Ezidi Federasyonu 
ile Kürdistan İslam Toplumu Federasyonu  CİK’in  açıklamaları ile ‘Almanya’daki Kürtlere 
Güvenlik Soruşturması’ yazıları bültenimizde dikkat çeken yazılardan. 

Ayrıca  Yeni Özgür Politika gazetesinin federasyon başkanımız Ahmet Çelik ile ‘Kürt açılımı’ 
ve ‘Almanya’daki seçimler’ ve ‘Avrupa’nın Kürtlere yaklaşımı’ konularının işlendiği röportaj 
ile Avukat Klemens Ross’un ‘Almanya’daki Kürtler’in durumu’nun ele alındığı röportajlarda 
bu sayımızda yer alıyor.

Bültenimizde her zaman olduğu gibi bu sayıda da , Demokratik mücadeleye emek veren 
insanlarımıza yer vermeye devam ediyoruz. Yine Federasyonumuzun kamuoyu ve lobi 
çalışmaları hakkında üyelerimizi bilgilendiren yazımızda çalışmalarımız açısından 
oldukça öneme sahip bir perspektif niteliğine sahip.

Bültenimizin bu sayısında yine artık süreklilik kazanan  derneklerimizin tanıtımı, hukuksal vb.
bilgilerde yer alıyor.

Her sayımızda daha iyiyi daha güzeli sizlere sunmanın çabası içinde yeni bir sayıda 
buluşmak dileğiyle.

Sevim Şahin
YEK-KOM  
Başkan Yardımcısı

Editör ’den

Editör’den
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YEK-KOM 2. Kadın Konferan-
sında önemli kararlar alındı

Almanya-Kürt Dernekleri Federasy-
onu (YEK-KOM)’nun Kadın sözcülüğü
öncülüğünde ilk olarak geçen yıl
başlatılan Kadın Konferansı’nın ikincisi
gerçekleştirildi.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde 21
Haziran 2009 Pazar günü gerçekleştir-
ilen Kadın Konferansına Almanya’nın
değişik kentlerinden yaklaşık elli kadın
katıldı.

Düsseldorf Kürt
Kültür Merkezi’nde
g e r ç e k l e ş t i r i l e n
toplantı saat 11’00 de
saygı duruşu ile
başladı.

K o n f e r a n s ı n
başlangıcında YEK-
KOM Yürütme kurulu
üyesi  ve başkan
yardımcısı Sevim Şahin
kısa bir açılış konuş-
ması yaparak katılım-
cıları selamladı.

3 Bölüm halinde
gerçekleştirilen Konfer-
ansın ilk bölümünde
“Namusumuz Özgürlüğümüzdür” kam-
panyasının  amacı ve bundan sonraki
hedefleri aktarıldı. Nevaya Jin gazetesi
temsilcisi Fadile Yıldırım ile YEK-KOM
kadın sözcülüğü adına Sevim Şahin’in
sunduğu ilk bölümde,  2009 yılının
başlangıcında Kürt Kadın Hareketi
tarafından başlatılan ‘Kimsenin na-
musu  değiliz, Namusumuz Özgür-
lüğümüzdür’ adlı kampanya hakkında
bilgilendirmeler yapan konuşmacılar ,
kampanya’nın geldiği nokta ve bundan
sonraki hedefleri konusunda katılım-
cıları bilgilendirdiler.

Kampanya boyunca çok önemli
sonuçlar aldıklarını belirten konuş-
macılar, kampanya boyunca, halk
toplantıları, paneller vb. etkinlikler
gerçekleştirdiklerini ve bunu halkla,

kadınlarla ortaklaşarak  gerçekleştirdik-
lerini ve bu temelde çok olumlu tep-
kiler aldıklarını ifade ettiler. 

Kampanya hakkında bilgi veren
Fadile Yıldırım, ‘bu kampanya sayesinde
bazı kadınların bile hayatllarını kurtara-
bilirsek bizim için çok büyük bir başarı
olacak çünkü işin ucunda kadınların
ölümü ve erkekleri katil yapan sonuç
olarak bir trajedi yaratan bir durum var
ortada ’ dedi. 

Kadınların gerçekten namus adına,

kıskançlık adına katledilmediği bir
yaşam arzuladıklarını söyleyen Yıldırım
kampanyanın temel amacının bu
olduğunu söyledi.

Sevim Şahin ve Fadile Yıldırım’ın
sunumlarının ardından konuyla ilgili
tartışmalar yapıldı. Konferansa katılan
kadınlar kampanya hakkında
düşüncelerini dile getirdiler. Yoğun bir
katılım ve tartışmanın yaşandığı kon-
feransta katılımcılar kendi yaşamların-
dan vede çevrelerinde ki olaylardan
örneklerle de kampanya hakkında ki
düşüncelerini, eleştiri ve önerilerini dile
getirdiler.

Konferansın ikinci bölümünde Sevim
Şahin  YEK-KOM Kadın sözcülüğünün
bir yıllık faaliyet raporunu  okudu. Ra-
porun okunmasının ardından   konfer-

ansa katılan kadınlar rapor hakkında ki
görüşlerini aktardılar.

Kadınlar birliklerini, örgütlenmelerini
güçlendirmelidirler

‘Kurumsal çalışmalarda Kadın tem-
siliyeti ve Toplumsal Cinsiyetçiliğin aşıl-
ması’  konularında konuşan gazeteci
Songül Beyazgül, kurumsal çalış-
malarda kadının yer alması, rolü ve ek-
siklerini dile getiren kürtçe bir konuşma
yaptı. 

Beyazgül, vatanlarından uzakta olan
Kürdistanlılar’ın bulun-
dukları ülkelerde ve alan-
larda, demokratik,
kültürel, siyasal  ve diplo-
matik çalışmalarını,
derneklerde ve derneksel
çalışmalar vasıtası ile
yürütebileceklerini bu an-
lamda derneklerin Kürdis-
tanlılar açısından önemli
olduğunu ifade etti.

Kurumsal çalışmaların
kadın, genç, çocuk
toplumun bütün katman-
larını kapsadığını
söyleyen Bayezgül ‘ Onun
için bu çalışmalarda
bütün herkes yer al-
malıdır. Dernekler tek

renk olmamalı derneklerde ki erkek
egemenlikli anlayış kırılmalıdır. Bunun
içinde kadınlar dernek çalışmalarında
daha çok ve aktif olarak yer almalıdır-
lar’ diye konuştu.

Kadını düşürenin sistem olduğunu,
erkek egemenlikli gerici anlayış
olduğunu söyleyen Beyazgül ‘Kadın
kendi sorununa sahip çıkar, kendi
örgütlenmesini güçlendirirse kadına
karşı olan bu sistemi  aşabilir. Kadınlar
bu tür yaklaşımları kabul etmeme-
lidirler. Birliklerini, örgütlülüklerini
güçlendirmelidirler’dedi.

YEK-KOM  ikinci kadın konferansı ‘Ku-
rumsal çalışmalarda Kadın olarak Yak-
laşım İlkelerimiz’ konulu gündem
maddesi ile devam etti.

2.�Yek-Kom�Kadın�Konferansıi
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Konferans Sakina’nın verdiği bir
müzik dinletisi ile sona erdi.

YEK-KOM Kadın Konferan-
sında etkin kararlar alındı

Almanya’nın değişik kentlerinden
çoğunluğu dernek yöneticisi yaklaşık
elli kadının katıldığı YEK-KOM 2. Kadın
Konferansının sonun da bir dizi karar
alındı.

YEK-KOM kadın Sözcülüğü
öncülüğünde yapılması gereken etkin-
likler, hedefler ve projelerin içinde yer
aldığı kararların yanısıra, kadınların
haklarını daha aktif savunmaya yönelik
bir dizi prensip kararlar alındı.

Kadın sözcülüğü hayata geçirilmesi
gereken çalışma ve projelerin yanısıra
özellikle ilkesel kararlar konusunda
etkin olacaklarını ve kadınların bu
kararları uygulamada tavizsiz
davranacaklarını belirttiler. 

En genel anlamıyla cins sorunu olarak
tanımlanan olguyu YEK-KOM olarak ol-
mazsa olmaz  olarak görerek ele almak
ve toplumsal aydınlanmaya yönelik bir
dizi çalışma yapacaklarını belirten YEK-
KOM Başkan yardımcısı Sevim Şahin
‘Kurumlarımızda kadın iradesine  ve
özeline müdahale eden, özgünlüklerini
gözardı eden, geri dıştalayıcı yaklaşım-
lar  hala oldukça zorlayıcı olabilmekte-
dir’diye konuştu. Demokratik kurumsal
anlayış ve çağdaş toplumsallaşma  iddi-
ası olanların ölüçüsünün kadına yak-
laşımları olacağını söyleyen Şahin şöyle
devam etti ‘ Sosyal ve siyasal alanda
kadının yer almasına engel olan başta

kocalar olmakta, dernekler kahvehane
gibi kullanılmaktadır. Bundan aldığımız
mesaj şudur ‘maskesi ne olursa olsun
erkek her yerde egemendir ve bunu
böyle kabul edeceksiniz’ biraz bağımsız
hareket eden  kadınlara karşı dedikodu
ve dışlayıcı yaklaşımlar sergilenmekte
ve bunada siyasi bir kılıf bulunmaktadır.
Erkek döver, söver, aldatır, kuma getirir
ve evde olduğu gibi derneğinde baş
köşesine oturur. Kadının en zayıf kırılma
noktası olan ahlaki suçlamalarla bazı
kadın arkadaşlarımız haksızlıklara kur-
ban olabildiler. Gölgede kalacak bir
irade kabulü var ve biz kadınlar tamda
bu noktalarda mücadelemizi yükselt-
mek zorundayız. İşte bu nedenlerle bir
dizi karar veprensip kararları aldık’.

YEK-KOM 2. Kadın Konferansında
uzun tartışma ve önerilerin sonucunda
alınan kararlar ise şunlar :

Konferans Kararları

1-Yek- Kom Kadın Konfer-
ansının her yıl yapılması

2-Yek- Kom kadın logosu-
nun oluşturulması

3-Derneklerde kadın yö-
netici ve üyelerinin nitelik
olarak güçlendirilmesi

4-Dernek yönetimi ve kadın
üyelere yönelik eğitim
faaliyetlerinin sür-dürülmesi

5-Dernek kongrelerinde %
40 kotanın  uygunlanmasının
hedeflenmesi

6-Derneklerde demokratik
tartışma kültürünün geliştirilmesi

7-Yapılan kadın günlerinin, egitim,
seminer gibi konularla içeriğinin doldu-
rulması

8- Genç kızların özgünlükleri
dikkate alınarak kadın çalışmalarına
dahil edilmesi

9-Kadınlarımızın yaşadığı sorunlara
zamanında ve yerinde müdahale edip
çözümlenmesi

10-Kadınların öncülüğü ile kahve
havasında olan derneklerin bu durum-
dan çıkarılıp birer demokratik kitle ku-
rumu haline getirilmesi

11-Diğer halklardan kadınlarla ortak
mücadele platformlarında yer alınması

12-Diyasporadan kaynaklı kadın-
larımızın yaşadıkları sorunlara profsy-
onel çalışmalarla destek sunulması  

13-Kürt kadın kurumsal çalışmalarına
aktif katılım sağlanması

14-Son baharda AP. yapılacak olan
Uluslararası Kadın Konferansına güçlü
katılım sağlanması

15-Devam eden ‘’Biz Kimsenin Na-
musu Değiliz kampanya çalışmalarının
aktif yürütülmesi

16-Recme karşı başlatılan ve 25
Kasımda bitecek olan ‘’ Bir Milyon
İmza’’ kampanyasına destek sunulması

17-25 Kasım ( Kadına karşı şiddeti
protesto günü ) da yapılacak olan
yürüyüşlere aktif katılım sağlanması

18-8 Mart ve benzeri kadınlar
gününün mutlaka derneklerde kutlan-
ması

19-Konferansımıza katılan kadın
arkadaşların Konferans tartışmalarını
ve kararları dernek üyelerine aktarması

İlkesel Kararlar

1-Dernekler bünyesinde kadın
arkadaşlarımıza yönelik haksız uygula-
malar karşısında kollektif bir duruşun
sergilenmesi

2-Sebep ne olursa olsun, konferan-
sımızın kararları ve iradesi dışında yö-
netici bir kadın arkadaşımızın görevden
alınması kararının kabul edilmemesi

3-Dedikoduya maruz bırakılıp
dışlanan kadınlarımızın sahiplenilip
bunlara karşı adil olmayan yaklaşım-
ların teşir edilmesi

4-Kadının iradesini tanımayan,
aşağılayan her türlü eğemen yaklaşım-

2.�Yek-Kom�Kadın�Konferansı
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lar karşısında mücadele edilmesini ve
kadının sahiplenilmesi

5-Geri,  geleneksel söylemler ve tu-
tumlar karşısında özgürlükçü ilkelerin
savunulması

6-Kadına şiddet uygulayan erkeklere
karşı biz kadınların mutlaka bir tavrının
olması

7-Namus adı altında yapılıp meşru
gösterilmeye çalışılan kadın katliyam-
larına karşı sert tavır alınması ve
gerekçe ne olursa olsun meşru göster-
ilemeyeceğinin olmazsa olmazlarımız-
dan kabul eilmesi

8-Genç kızların zorla evlendirilmesi,
başlık parası uygulaması, kuma kültürü
karşısında mutlaka redci bir tutumun
sergilenmesi

9-Dayatılan geleneksel ahlaki
baskıların karşısında demokratik ve adil
ahlaki değerlerin savunulması

10-Dernekler bünyesinde yine ev iş-
lerinin kadının görevi gibi gören tutum-
lara karşı ortak çalışma kollarının
oluşturulması.

Konferansa katılan 
kadınların görüşleri : 

Hanife Öger (Mannheim) :

YEK-KOM’un bu kadın konfesansının
ikincisi ama benim ilk katılışım. Konfer-
ansta Kürt kadını açısından gerçekten
çok anlamlı ve önemli konular işlendi.
Bu konferanslara bütün Kürt kadın-
larının mutlaka katılması gerektiğini
düşünüyorum. Konferans bizim açımız-
dan çok olumlu oldu. Kültürel açıdan
cinsiyetçilik açısından  bir çok açılımları
olan bir konferans oldu. Burada bir çok

şeyi öğrendik. Avrupa’daki Kürt
kadınının ne şeklide ezildiğini, il-
erlediğini yada geri kaldığını  öğrendik.
Burjuva kadını ile  diğer katmanlarda ki
kadınların yaşam biçimleri örneklerle
genişletilerek anlatıldı. Bu anlamda
ufkumuz genişledi. 

Bu Konfeansta alınan kararlar ve yak-
laşımlarla toplumda erkekler tarafın-
dan ezilen kadınların hakları
savunulduğu  için konferansı ve alınan
kararları ciddi anlamda destekliyorum.
Ve her kadının bunu desteklemesi
gerektiğini düşünüyorum. Bana höre
Kadın özgürlemesi dediğimizde aslında
sadece kadın özgürleşmiyor. Özünde
aslında erkek özgürleşiyor. Onun için
bütün kadınları birliğe ve örgütlülüğe
katılmaya çağırıyorum. 

Hayat Münhan (Neuss) : 

Bir kadın olarak böyle bir konferansın
benim açımdan önemi çok fazla. Şöyle
bir şey söylemek istiyorum önce; kişi-
lerin kadın yada erkek farketmez,
beyinde özgürleşmesi gerekir. Erkeğin
kadını, kadının erkeği bilinçsiz yere
kıskanıp işte namus cinayetlerine başka
kötü şeylere yol açmaması gerekir. Bu
nedenle de dediğim gibi  kişi önce
beyinde özgürleşmelidir.  Konferans
oldukça dolu geçti. 

Burada çok değişik ilginç ve de güzel
fikirler ortaya çıkıyor. Herkes fikrini çok
rahat bir şekilde ifade edebiliyor. Bu tür
Konferanslar daha sık yapılmalı. Kişi-
lerin bilinçlenmesi için daha geniş
kitleler bu tür konferanslara katılmalı.
Ben katıldım ve burada bilmediğim bazı
konuları öğreniyor, duyuyorum. Ama

evinde oturan arkadaşlar bu tür şeyleri
kaçırmış oluyorlar. Buda onlar içinde
büyük bir kayıp aslında. O anlamda
herkesin bu tür konferanslara katıl-
masını ve örgütlenmesini rica ediyo-
rum. 

Nazime Bayat (Gummesbach) :

Benim düşünceme göre kadınlar bu
konferansa katılmalı ve daha bilinçli,
bilgili olmalıdrlar. ‘Namusumuz Özgür-
lüğümüzdür’ kampanyası çerçevesinde
herkes bunu öğrenmelidir. Hiç kimse
ben yeterince bilgiliyim, yeterliyim de-
memeli çünkü ne kadar bilgilenir, bil-
inçlenirsek bu bilgileri o kadar
taşırabiliriz insanlarımıza. 

Erkek yada kadın kadını ezmemeli
daha da destek olmalı. Konferans
benim açımdan çok şahane geçti.
Çünkü her konuşma, gerçi fikir her
öneri kadınlara biraz daha güç veriyor.
‘Bende varım’ diyorsun. Aslında
kendinde düşünüyorsun bunları sesli
yada sessiz bir şekilde. Ama şüphede
kalıyorsun acaba doğrumu, yanlışmı
diyerek. Ama bu konferansa gelipte
senin gibi düşünen bir çok kadının
olduğunu gördüğün zaman düşündük-
lerinin yanlış olmadığının farkına varıy-
orsun ve daha da güçleniyorsun.
Birbirimizden güç alıyoruz ve içimizde
ki o dev uyanıyor bize cesaret veriyor.
Bu tür konferanslar daha da çok yapıl-
malı, bayanlar daha fazla katılmalı ve
bilgilenmeliler. 

|<>|
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PEŞNÛMEYA BIRYARÊN KONFEDERASYONÊ

Ji bo mayîndeya deskeftinên têkoşîna me ya demokratîk a
neteweyi ya 30 salî û pirsgirêka Kurd bigihêjin pengaveke
çareseriyê, pewistiya bi jinûveavabûnê, wek di her qadê
tekoşinê de zedetirîn ji ji bo Konfederasyonê pediviyek e. 

Bi qasî ku çareserîya pirsgirêka Kurd a siyasi ji giringîya
civakiya sivîl ji, taybetî çareseriya pirsgirêkên gelê me yê
Ewropayê yên civakî, çandî û aborî, di bingeha konfederal-
izma demokratik, ekolojik û azadîya zayêndî de divê xwe ji
nûve ava bike.

ji bo vê;

1. Politika tecridkirina rêberê gelê Kurd birêz Abdullah
Öcalan wek polîtîka domandina konsepta imha û komkujiya
li ser gelê Kurd dibîne. Ji ber vê hindê, ji bo birêz Abdullah
Öcalan bigihêje azadiya xwe, di çarçova pêngava „Êdî bes e!“
de, bi hemû rê û rêbazên demokratîk têdikoşe.

2. Derpêşkirina  rastiya gelê Kurd ê li Ewropayê guherînê
diji dide ber çavan, civaka sazûmaniya konfederal a jiyana
azad, siyaseta demokratîk û civakî, ferdên birûmet û aştiyê
bingeh digre.

3. Têkiliya di navbera Konfederasyon, Federasyon, Komel û
Meclîsên gel de tekiliyeke demokratîka beşdar a xwezayî ya
asayiya bi rêzik û programên xwe ve girêdayî ye. Di nava
meclîsê de li gor pîlansazî û xebatên xwe yên taybet cî digre
û çalekiyên saziyên di bingeha bi hev re dixebitin de dide ber
çavan, têgihaya ku hevû du xwedi dikin , bi pêşve dixin. 

4  Ji bo komelêyen herêman ku tevlî federasyonên me
bibin, divê kar û xebat bên kirin.

5- Federasyon û komeleyên me ji bo pêşxistina hemû zar-
avên zimanê kurdî divê  peşengîyê bikin û di vê bingehê de
divê ji sazîyên ku di vî warî de dixebitin re, bibin alîkar.

6- Divê salê carekê di mistewa konfederasyonê de, du
caran ji di mistewa federasyonan de xebatên perwerdeyê
bên çêkirin.

7- Ji mirovên ku di xebatên baskên reveberî û saziyan de cî
digrin, divê kêmtirîn nivek ji ciwan û jinan pêk bê û ev rewş
armanc bê girtin. Divê ji bo ciwan û jinên di nava girseyê de
dixebitin, girîngî bê dayîn û ji bo ku ew bibin hêzeke pêşeng
hewl bên dayîn.

8- Divê azadiya jinê wek azadiya civakê bê hesibandin, yên
ku li dij jinê tundîtiyê bikar tînin, wek rêveber neyên peji-
randin, heke ev kes rêveber bin, divê sûcên wan wek sûcê
dîsîplinê bê hesibandin û divê di mijara azadiya jinê de per-
werdeyên girseyî pêk bên.

9- Di serî de divê li dij kujeriyên kevneşopî, tundiya
hundirîn a malbatê, berdêl, qelen, taybetiyên civakî yên
paşverû yên ji kujeriya jinê re rê vedikin têkoşîn bê dayîn.

10-Divê Federasyona Almanyayê 2. Konferansa Jinan û
Konferansa Ciwanan pêk bîne. Divê Federasyonên din ji
pêkanina Konferansa jinan armanc bigrin.

11- Ji bo ku zarok û ciwan ji hînbûnên nebaş û tiştên
narkotîkî bên dûrxistin, divê projeyên pêwîst bên pêkanîn û
di vê mijarê de divê mirov di nava têkoşîneke bi israr de be
û tevî saziyên bi mijarê re ku têkîldar in, were xebitandin.

12- Divê xebatên dîplomasî ne tenê di bingeha têkiliyên bi
derdorên siyasî û welatan re pêk bên, divê ev têkiliyên nêzîk-
bûniyê teng dikin bên rawêrtin(aşmak) û têkilî bi pergalên
welatên têgildar, partiyên siyasî, bi sendîkan re, saziyên
pîşeyî, rêxistinên civakî yên sivîl û yên din re, bên danîn û ke-
sayetên Kurd di van rêxistin û saziyan de bên bi cî kirin.

13- Ji bo meşandina xebatên hilbijartinên giştî û herêmi
yên li Ewropayê, destnişankirina namzêtan, bikaranîna
mafên hilbijêr û hilbijartinê û çalekirina girseya Kurdistanî
divê bê teşvîqkirin û xebatên ku pêwîst in, bên kirin.

14- Li dij tehdayiyên neheq û bi meqsed yên li ser sazî û ke-
sayetiyên Kurd pêk tên, divê têkoşîna hiquqî û siyasî bê
dayîn, hewldanên heyî bên pêşvexistin, ji bo vê yekê divê in-
siyatîfên herêmî pêk bên, piştgiriya maddî û giyanî were
kirin.

15- Divê ji bo Konfederasyon di NY û AGITê de bê tem-
sîlkirin, xebat werin meşandin. Ji bo tevlêbûna FSE(Forma
Sosyal a Ewropa) û formen sosyal ên herêmî divê xebat bên
domandin.
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16- Di derbarê hemû karên komelan de (barkirin, veguh-
estin, vekirin, girtin ji di nav de) erêkirina Federasyonê divê
û komelên ku nikaribin xwe fînanse bikin bên girtin.

17- Divê em li gel gelê xwe li jinûveavabûn û saziyên xwe
xwedî derkevin, bi durişma “ Kurdistaniyekî/ê em xwe negi-
hîninê bila qet nemîne” divê em hejmara endamên her
komeleyekê kêmtirîn % 50 zêde bikin.

18- Ji bo Konfederasyon, federasyon û komel hê jindar bên
şixulandin û werin rewşa saziyên ku karibin pêwîstiyên
civakê bînin cî, divê bi qasî çûyînên xwe yên darayî pêk bînin,
werin birêxistinkirin, li gel jêderkên hatinê yên mayînde, divê
proje bên amadekirin û çalekî bên lidarxistin.

19- Jêderkên Darayî yên ku ji bo projan hatine wergirtin, li
gor armancê bên xerckirin, divê raporên wan ji bo saziyên
têkildar bên dayîn û encamên wê ji saziyên jorîn re werin
şandin.

20- Ji bo ku PKK ji lîsteya terorê ya Ewropayê were derx-
istin, divê xebatên dîplomatîk ên wek kampanyayê û
çalekiyên girseyî bên kirin.

21- Divê li dij darvekirinên li îranê pêk tên û binpêkirina
mafên mirovan, bikaranîna „Kembera Erebî“ ya dewleta Sûrî
ku li dij gelê me ji nûve aniye rojevê, helwesteke bibandor bê
girtin, li dij hewldanên destkevtiyên gelê me yê başur yên
demokratîk ên neteweyî bên tengkirin û bisînorkirin, hiş-
yarmayîn, li dij tehdeyîyên li ser DTPê û saziyên Kurdî têkoşîn
were dayin.

22- Ji bo  Kurd di partiyên siyasî, sendîka saziyên pişeyî,
rêxistinên civakî yên sivîl û hwd. de cî bigrin, xebat bê kirin,
yên ku di van saziyan de cî girtine, birêxistin-kirina wan
bingeh bê girtin û di meclîsên wan ên giştî û meclîsên
biyaniyan de bên bi cî kirin.

23- Divê siyaseteke nasnameya Kurd bingeh digre bê peji-
randin û semîner, xebatên çandî bên meşandin, entegrasyon
wek pirzimanî û pirçandî bê pejirandin, ji bo vê yekê bi
saziyên têkildar re xebatên hevbeş bên meşandin.

|<>|

SİYASAL DURUM:

Halk olarak önemli bir süreçten geçmekteyiz. Kürtler ve
Kürt sorunu her dönemden daha fazla tartışılmakta. Tartış-
maların olumlu yönu eskisi gibi inkar ve imha mantığına
dayalı nasıl yok edeceğizden ziyade nasıl bir çözüm olabilir
temelinde yürütülmesidir. Olumsuz tarafı ise halen nasıl bir
çözüm sorusunun devlet tarafindan cevaplanmamasıdır.
Kürt tarafı çözüm konusuneda net ve bir strateji oluştur-
muş durumda; Kürt kimliğinin tanınmasi ve bunun
anayasal guvence altına alınması, sadece bireysel değil
toplumsal hakların tanınması ve uygulanabilirliğinin
koşullarının yaratılmasi ve özerk-demokratik yönetim. Yani
Kürt sorununun çözümüyle beraber Turkiye’nin
demokratikleşmesi. 

Turkiye devleti cephesinde ise Kürtlerin ulastığı ve irade
beyan ettigi böyle bir çözüm stratejisi yok. Tek görüş yok.
Inkar ve imhada diretenler olduğu gibi çözüme yönelik
görüşler de var. Çözüme yönelik ortak irade yok. Hergun
rejimin pislikleri ortaya çıkıyor. Kendi içlerinde bir
hesaplaşma sürüyor. Siyaset, yargı ve asker farkli görüşlere
sahip. Oldukca kaotik bir durum. Fakat devletin tüm kes-
imleri Kürtlerin artık geldikleri noktadan geriye götürüle-
meyeceklerini de biliyorlar. Ama ilerisi de meçhul.
Hükümet çok kemiksiz, oportonist bir duruş sergiliyor.
Çözüme yönelik net bir tutum ve iradeye sahip degil. Den-
gelere oynuyor. Bazen yatıştırıcı bazen de kışkırtıcı poli-
tikalar izliyor. Halen orduyu kızdırmaktan çekiniyor,
korkuyor. Ordu atıp tutuyor. Yok ederim falan diyor ama
buna kendisi de inanmıyor, yapamayacağını biliyor. Siyasi
irade çözüm için söz söylerse ordu bunun karşısında dura-
maz.

Yargı kendi başına önemli bir güç ve statükocu kemalizmi
temsil ediyor.Yani yargı siyasidir. Ergenekon yargi ilişkileri
daha kuvvetli gibi. 

Böyle bir tablodan barışcıl, demokratik çözüme yönelik
çok umut verici bir durum ortaya çıkmıyor. Tek olumlu
tarafı salt inkarci, imhacı görüşlerin dışında farkli seslerin
ortaya çıkmasıdır.

Türkiye mevcut haliyle dünyanın da sırtında yük teşkil
ediyor. Türkiye’nin kendisi de bu yükü daha fazla taşıya-
bilecek durumda degil. Fakat devletin her kesiminin
kafasinda imha temelinde bir çözum her zaman vardır. Ya-
pabilirlerse Tamillere yapilanın aynısını Kürtlere de yap-
manın hayalinin kurmaktadırlar. 

Kısacası gelişmeler tarafların durumlarına bağlı olarak çe-
sitli biçimlere evrimleşebilir. Yol haritası çözümü de be-
raberinde getirebileciği gibi tersi de olabilir.
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Bundan dolayi tüm Kürtler sürece
çok güçlü yüklenebilmeli, çözüm
yönünü öne çıkararak mücadele et-
meliyiz.. ABD ve Avrupa sorunun
çözümünü ister ama nasıl bir çözüm?
Çözümleri Kürt halkının istemlerini ve
aciliyetini ne kadar karşilayabilir belli
degil. Çözümü istemeyen güçler de
olabilir. Bunu da belirleyecek olan ic
dinamiklerdir. 

Avrupa belki eskisi kadar Türkiye’nin
çözümsüzlük politikasini destek-
lemiyor ama gücünü de çözüm yol-
unda kullanmiyor. Böyle bir sürecte
Fransa’da Kürt politikacilarina ve ku-
rumlarımıza yönelik baski ve tutukla-
malarin olmasi ibret vericidir. Kürtler
Avrupa devletlerinin kanun ve yasala-
rina saygılı olmalı, her türlu etkinlik-
lerini mutlaka demokratik ve hukuki
çerceve içerisinde yapmalıdılar.
Demokratik çerceveyi aşan hic bir
eylem tarafımızdan kabul görmez, ki
Kürtler de  yıllardır bu çercevede mü-
cadele etmektedirler. Ama devletlerin
çıkar ve ilişkilerine kurban edilmek is-
tendiklerinde demokratik tepkilerini
bile ortaya koymamalarını kimse
Kürtlerden bekleyemez. Bu onursu-
zluk olur.

Guney Kürdistan’da temmuz’da
seçim var. ABD, Turkiye ve Irak’ın ortak
kararı olarak PÇDK’nin seçimlere
girmesi engellendi. Bu da onların
demokratlığının ölçüsünü gösteriyor.
Güney’de ulusal taleplerin yanında
ciddi bir demokrasi ihtiyaci var. Çalış-
madan maaşla yasayan bir toplum var.
Zihinsel tembellik toplumu tüketiyor.
Diğer yandan toplumun bir kesimi
hızla ve sınırsız palazlanıyor. Federe
Kürdistan yönetimini red değil ama
gelişmesi ve demokratlaşmasi
yönünde çaba göstermeli ve
eleştirmeliyiz de. Güney yönetimi
Kuzey Kürtleri olmadan yaşayamaya-
caklarini anlamış durumdalar. Yani bir
ulusal konferans temelinde Ulusal
birligin oluşturulmasının koşulları
mevcuttur.Kürtler ancak her kesimin
katildigi böyle bir ulusal konferans
temelinde gelişmelere cevap verebilir-
ler.

Türkiye sahasında da demokratik

toplum kongresiyle halk iradesini
merkezileştiriyor. Avrupa sahasında
ise konfederal sistemin hayata geçir-
ilmesinin büyük maddi zemini bulun-
makta. Zaten Avrupa devletlerinin
siyasal ve hukuki yapisi buna açık ve
yakin. Bu konuda kurumlarimiz
oldukça donanımlı olmalı. Avrupa’da
halkımızın demokratik iradesi kurum-
larımız şahsında kendini daha güçlü
açığa çikarabilmelidir. 

Halkimizin hakkettigi özgür yaşam
her zamankinden daha yakın hale
gelmiştir. Ama riskler halen mevcuttur.
Bunun icin hepimiz vicdanimizi, bil-
incimizi, demokratik ahlaki tutumu-
muzu kat be kat geliştirerek bu sürece
katilim gostermeliyiz.

KON-KURD 15. KONGRE
DEĞERLENDİRMESİ

Toplantımızda 30 mayıs 2009’da
gerçeklesen KONKURD kongresini
katılım, bileşim, düzen ve sonuçlari
açısinda son yillarin en iyi kongresi
olarak degerlendirdi. Fakat bunun
yaninda bazı konularda eleştiri konusu
oldu. Yabancı misafir ve konuşmacı
çaırrmama kararı yanlıştı. Yine kongre
öncesi ve sonrasi yabanci basin ve ka-
muoyuna yönelik yeterli bilgilendirme
yapılmadı. Hatta Kürt basınında bile
yeteri kadar işlenmedi. Teknik hazir-
liklar iyiydi ama Kongre binasinin
kafeteryasinin küçüklüğü yemek dağı-
timinda sorun yaratti. Yıllik raporun
çok uzun tutulmamasi iyiydi fakat
Isviçre başta olmak üzere bazı feder-
syonlarin faaliyetleri rapora yeterince
yansımamıştı.

ÖRGÜTSEL - PRATİK DURUM

Kongremiz kısa bir süre önce gerçek-
leşti, sorunlarımız ve çözüm yolları
tartışıldı. Federasyonlarımızın durum-
lari ele alındı. Bu açıdan bilinen eksik-
liklerimizi tekrardan dile
getirmeyeceğiz. Daha çok bazı önemli
konuları dile getireceğiz.

KONKURD ve bileşenleri kendilerini
ne kadar önemli görürse yeridir. Yü-

zlerce kurumun oluşturduğu bir plat-
form ve yüzbinlerce Kürdü temsil
ediyor. Tarih boyunca örgütsüzlükten
dolayı kaybetmiş bir halkin diaspo-
radaki en buyuk örgütü. Avrupalilar
buna çok anlam biçiyorlar. Ama biz ne
kadar bunun anlamını biliyor ve onu-
runu hissedebiliyoruz. Ve bunu ne
kadar pratiğimize yansıtabiliyoruz. Yil-
lardir sorunlarımızı tartişıyoruz, yet-
mezliklertimizi dile getiriyoruz. Her
yöneticimiz gelişme sorunlarımızı az
çok biliyor. Daha fazla bunları tekrar
etmenin anlamı yok. Arkasından
gelişme getirmeyen tekrar anlamsizla-
madir, bitiştir. Bu tamamen bir vicdan
ve bilinc sorunudur. Önemli olan adına
hareket ettiğimiz kurumun önemini,
neyi ifade ettiğini, kurumlarımızın bin-
lerce gönüllü insanın yıllar boyu emek-
leriyle oluştuğunu hissedebilme
vicdan ve bilinç gücüdür. 

Yönetimlerin rolu her yerde belir-
leyicidir. Öncülük belirleyicidir. Hiçbir-
imizin çalışma tarzı, davranış, uslup ve
ilişki tarzimiz sadece bizimle,
bireylerle sınırlı degildir. Temsil et-
tigimiz kurumun tüm ilişki ve etki sa-
hasını kapsar. Kurum yöneticisi olmak
bir sifattir. Bu sifati temsil etmek
önemlidir. Son yıllarda kurumlarımızın
itibari adeta kalmadı. Kurum yöneti-
cisi olmak için insanların yarışmasi
gerekirken adeta zorla yönetici buluy-
oruz. Kurumlar itibarlariyla vardırlar.
Yönetim düzeyi düşmemeli, siradan ol-
unmamali. Bir nitelik farkimiz olmali.
Yoneticiliğin vasıflari olmalı. Konumu-
muza göre düşünmeli ve davran-
malıyız. 

Kendimizi, birbirimizi ve çalismalari
büyütebilmeliyiz. Didişme değil ortak-
laşabilmeliyiz. Güven veren, şikayet
değil çözüm merkezi olan halk öncü-
leri olmalıyız. Kesinlikle mız mız,
şikayetci tarzlari birakmaliyiz. Bazi yö-
neticilerimiz bardağın hep boş yanını
görüyor. Bardağın dolu tarafini da
görmeyi bilmeli ve boş kismini da biz
doldurmaliyiz. Tabi herşeye gücümüz
yetmeyebilir. Ama yapabileceklerimiz
yaptıklarımızın yanında çok daha fa-
zladır. Ve tabiki en üst organ olarak
KONKURD nitelik kazanmalı. Saygınlık
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ve otorite kazanmalıdır. Yöneticiler
olarak doğru temsil etme gayretimiz
olmalıdır. Bu sadece yetkiye dayali ol-
mamalidir. Kalici sayginlik yetkinlik ve
etkinlik ile olur. Bu da sadece iyi
niyetle olmaz. Bilince dayali doğru
tarza ulaşmaliyiz. Ve bunun örgütsel iş-
leyişinde ilkeli durmalıyız. Her toplan-
tımıza ciddi hazırlanmalıyız. Halen
yönetim kurulu toplantılarımıza bile
raporsuz gelen arkadaşlarımız var.
Veya eksik rapor hazırlayanlar. Resmi
platform ve tutanaklara geçmemis bir
faaliyet yapılmamış sayılır. Bu da
aslında pratiğe katkı sunan onlarca in-
sanin emeğine saygısızlıktır. 

Güncel gelişmeleri takip etmek
kadar dönemsel perspektif sahibi ol-
malıyız. Güncele anında cevap ol-
malıyız ama güncele takılmamalıyız.
Dönemsel çalışmalar planlamalı ve her
koşulda bunların yürümesinin
koşullarını yaratmalıyız. Bunun için de
eğitim gerekir. Yöneticilerimiz eğitim-
lerini ihmal etmektedirler. En az iki
haftada bir kurumlarımızda tartiışma
toplantıları olmalıdır. Çünkü bilmek
güçtür, cesaret ve vicdandır. Bilen
insan daha güzeldir, daha fazla seven
ve sevilendir. Bu da iyi bir yönetici de-
mektir. 

Ayrıca diğer çalışma alanları ve böl-
gelerle beraber çalışma kültürünü
edinebilmeliyiz. Bu zordur ama daha
güzel ve sonuç alıcıdır. Bir çok yerde
derneklerimize ve dernek yöneticiler-
imize yersiz müdaheleler olmaktadır.
Bu kabul edilemez tabiki. Ama ıyi
çalışan bir kuruma kimse müdahale
etmez. Kötü durumdaysa ve yöneti-
ciler görevlerini yapmıyorsa, görevler
yerde kalmış demektir ve herkes ken-
disince müdahale eder. Yani beraber
çalışmanın belli bir reçetesi, formulü
yoktur. En doğrusu herkesin kendi
görevinin hakkını vermesidir. 

Bu konuda bazı federasyonlarımızın
halk meclisleriyle ilişkileri konusunda
kafa karışıklıkları vardır. Halk meclisleri
bir üst organ veya bir yürütme organı
değildir. Kurumlarımız meclislerde
kendi kurumsal kişilikleri ile yer alırlar.
Meclisler bir ortaklaşma platformudur.

Bir alt üst ilişkisi yoktur. Meclisler her
kesin eşit olduğu, ortak yapılacakların
belirlendiği platformlardır.

Genel olarak tüm kurumlarımızda
belli bir gelişme yaşanmakta. Bu özel-
likle Fransa, İsviçre, Almanya fed-
erasyonlarımızda daha çok öne
çıkmakta. Ama süreç ve görevlerle
karşılastırıldığında gelişmemizin
yeterli olmadığı görülmekte. Tabii fed-
erasyonlarımız ortak sorunlar yaşa-
makta. Ama tüm federasyonları
aynılaştırmak doğru degil. 

Aynılaştırma çalışan ile çalışmayanı
gizlemekte ve doğru çözümler gelis-
tirmeyi engellemekte. Aynılaştırma ,
toptancı yaklaşım, işte tüm federasy-
onlarimiz aşağı yukarı aynı demek
doğru değil. Bundan sonraki süreçte
özellikle federasyon ve derneklerin du-
rumlari toplantı ve genelgelere daha
ayrintılı yansıtılacaktır. Yöneticilik
kriterlerimiz vardır ve bunlar esas alı-
nacaktır. Bu konuda seçici ola-
bilmeliyiz. Layık olmadan yönetime
girenler yönetimi layikiyla temsil
edemiyorlar. Tabi kurumsal sorun-
larımizı bireylerle açıklayamayız. Ama
bireylerin de kurumsal sorunların
oluşumunda ve çözümünde rollerini
de görmeliyiz.  

Kitlelerin ihtiyaç ve ilişki biçimleri
degişiyor. Sorunlar ve talepler
degişiyor. Buna parelel olarak kurum-
sal yapilarimiz degişiyor, degişmeli,
yeterli hale gelmeli. Dünya genelinde
yönetme ve yönetilme biçimleri
değişiyor. Bu temelde halkimizin
degişen sorun ve ihtiyaclarına çözum
olabilecek yönetim organlarina, bunun
niteliksel bileşimine ulaşmamız zorun-
ludur. Kurumlarımız bireysel çabalar
üzerinden yürüyor. Birey örgüt oluyor,
örgüt bireyselleşiyor. Kitle tabanına
dayanmalıyız. 

Nitelik artırılmalı, düşünsel birikim
ve pratik beceriye ulaşabilmeliyiz.
Işlevsel bireylerden oluşan fonksiy-
oner yönetim organlarina ulaşmalıyız.
Nitelikli yönetim ile birlikte nitelikli
üye bileşimi olmalı. Bir kurumun esas
gücü üyeleridir. Kurumlarımızın

üyelerini güncellemek, yeni üye
kazandırmak, bunu bir kampanya
temelinde yurutmek öncelikli gore-
vimiz olmalıdır. Üyelik anlamlı hale ge-
tirilmeli, üye toplantıları yapılmalı,
tüm üyelerin bir şekilde karar ve pratik
sürece katılımları sağlanmalıdır.
Kısacası kurumlarımızın işlevini doğru
tanimlamak ve doğru bir reorganizasy-
ona gitmeliyiz. Bu temelde hepimiz bir
zihniyet degişimi yaşamalıyız. 

Diğer önemli bir konu dışımızdaki
örgütlerle çesitli ortak platformlarda
çalışmayı bilmeliyiz. Her federasyon ve
derneğimiz bulunduğu ülkenin çesitli
organizasyonlarıyla ilişki içinde ola-
bilmeli ve ortak etkinlikler yapabilme-
lidir. Sonuç alıcı dışilişki ve lobi faaliyeti
de budur. Kendimizi çevremizden
tecrit etmemizin bir anlami yoktur. Bu
karşıt güçlerin bize yapmak istedik-
leridir. halkımızın her türlü ilişki ve
dosta ihtiyacı vardır. Bazen onlarca
derneğimizin olduğu bir yerde tek bir
ilişki sıkıntısı çekilmekte. Bu oto tecrit
pozisyonundan hızla çıkmalıyız. 

Sonuç olarak; büyük bir halk sevgisi
ve demokratik bilinçle, kurum faaliyet-
lerinin anlamını bilerek, heyecan ve
çosku ile görevlerimize yüklenirsek,
düşünen, üreten, plan ve proje sahibi
bir yonetici ve yonetim gerçeğine
ulaşırsak ciddi gelişmeler yaratabiliriz.
Aksi takdirde tekrar eden sorunlar
içinde çözümsüz, atıl, şikayetçi ve an-
lamsız kişi ve yapılara dönüşürüz. 

|<>|

KON-KURD 
YONETIM KURULU

Bürksel,29.062009

KON-KURD
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Şengal katliamının 2. yıldönümünde 
Ezidi Kürtleri bir kez daha katliamla 
yüzyüze kalmışlardır

Şengal katliamını bir soykırım katliamı olarak belirlemem-
izin doğruluğu en son 13 Ağustos 2009 daki saldırı ile çok açık
biçimde ortaya çıkmıştır. Katliamın merkezi yönetimler ve de-
vletler tarafından planlandığı olayın niteliği ,karakteri ve aynı
güne denk getirmesi çok net olarak ortaya çikmistir. Burada
şunu söylemek gerekir; bu kadar baskı ve saldırılara maruz
kalan bir halk sadece o halkın kendini yeterince
örgütlemediği gerekçesiyle yeterli olmuyor. En örgütlü halk-
lar içinde de bu tip durumlar olabilmiştir.

Bir halk, ne bir askeri kışla gibi  nöbet tutar, nede nizamiye
kapıları ile kontrol edilmekle yaşamaz. Halk, kadındır, gençtir,
ihtiyardır, çocuktur. Onun için bu eylemi yapanlar, sadece
gözü kara birer kiralık katillerdir. Bunları güçlü değil zavallı
olarak değerlendirmek gerekir. İşte buda devlet destekli sal-
drılardan birisidir. Devletin ne kadar TEHLIKELİ olduğunun
acık bir göstergesi olmuştur. Şengal katliamı ne ilk nede son-
dur. Tekrar belirtiyoruz, katliam ve saldırılara karşı halkımız
birlikteliğini ve örgütlülüğünü sağlamalıdır. En büyük katliam
halkların örgütsüzlüğüdür, örgütsüzlüğünden doğar.  Burada
katliamı yapan güçleri nefretle kınıyoruz

14 Ağustos 2007, 15 Ağustos 2009 iki yılda Federasyona
Komelen Ezidiyan olarak Şengal katliamına karşı yaptığımız
çalışmalarımızı kısa ve öz olarak   halkımıza ve kamuoyuna
bir raporumuz olarak sunmak istiyoruz:

1-  Olayın ilk oluşunda, Federasyonumuza bağlı olan bütün
derneklerimiz bir taziye evi olarak gece gündüz açık bi-
rakılmıştır. Halkmız kend,i girişimleri ile katliam mağdurlarına
yardımlarda bulunmuştur. Ardından başta Hannover, Düs-
seldorf ve Strasburg. olmak üzere bütün Ezidi halkımızın bu-
lunduğu yerlerde  binlerce insanın katılımı ile yürüyüşler
düzenlenmiş ve mitingler yapılmıştır.

2- Federasyonumuz öncülüğünde eski Avrupa parla-
menteri olan Feleknaz Uca bir heyet ile Şengal’a giderek biz-
zat olay mahallinde olay mağdurlarıyla dayanışma içinde
olmuş ve baş saglığı dilenmiştir. Güney Kürdistan par-

lementerleride (Dr. Kemal Kerkuki) beraberinde onlarca kilo
ilaç götürmüştür.

3- Bu heyetin ardindan kısa bir süre sonra 3 kişilik bir heyet
daha gönderilmiştir. Heyet tüm katliam mağdurları ile
görüşmüş ve  150.000 euro para mağdur olan ailelere  ver-
ilmiş ve yüzlerce kilo ilaç dağıtılmıştır.

4- Katliamın 1. yıldönümünde 10.000 dolar değerinde kuru
gıda eşyalari alınarak fakir ve mağdur ailelere dağıtılmıştır.

Ardından Alman devletinin verdiği 1.100 kilo ilaç ve hasta-
hane malzemeleri, Heyva Sor a Kurdistan nın da 400 kilo ilacı
ile birlikte, Federasyonun ve Heyva Sor a Kurdistan’ın desteği
ile Şengal’de bulunan sağlik ocaklarına dağıtılmıştır.

5- Şengal katliamında kimliği belli olmayan 82 kişinin ce-
nazeleri için toplu bir mezar yapılmıştır..

6- Şengal katliamını belgeleyen 155 sayfalık Şengal katliamı
albümü oluşturulmuş ve kamu oyuna dağıtılmıştır.

7- Heyva Sor a Kurdistan’a bağlı olan Güney Kürdistan’daki
şubeler aracılığı ile binlerce euro değerinde kuru gıda ve su
yardımı yapılmıştır .

8- Federasyonumuz öncülüğünde 3 kişiden oluşan bir
heyet daha g.nderilmiştir. Heyetle birlikte 40.000 euro ya
yakın  bir para Şengal mağdurlarına ve oradaki okullara
yardım olarak verilmiştir.

9- Federasyonumuz öncülüğünde iki yıldır düzenli  olarak
Şengal katlamlarında yaşamını yitirenler için anma geceleri
düzenlenmektedir. Yüzlerce insanın katılımıyla katliamda
yasamını yitirenler anılmakta ve  katliamcılar kınanmaktadır.

10- İnsani yardım amacı ile iki adet banka hesap numarası
açılmış,  biri dergush.com.

üzeri internette, diğeri de "Şengal çocuklarını unutmayın"
(Die vergessenen Kinder von Shingal)  Yezidische Gemeinde
in Wildeshausen und Umgebung e.V. adıyla  kampanyalar
halen devam etmektedir.

11- Avrupa’da geleneksel olarak  Almanya-Kürt Dernekleri
Federasyonu (YEK-KOM ) öncülüğünde her yıl duzenlenen
uluslararası  festivalin  2007’de düzenlenen 15.cisi  Şengal’de
hayatını kaybedenlere adanmıştır. Heyva Sor a Kurdistan ve
FEK federasyonu olarak yardımlar toplamıştır.

Sonuç olarak; Bu güne kadar başta ,Fırat Haber Ajansı Roj
tv,  Yeni Özgür Politika ve dergush.com yayın organlarının
olayın kamuoyuna duyurulmasındaki çabalarından dolayı ve
,DIE LINKE, SPD yöneticilerinin göstermiş oldukları ilgi ve
dayanışmalarından dolayı, Federasyona Komelen Ezidiyan
olarak bu kurumların değerli çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyor ve yayin hayatlarında başarilar diliyoruz.

17 Ağustos 2009
Federasyona Komelen Ezidiyan (FKE)

Șengal��Katliamı
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Kürt gençlerinden 
Almanya'da örnek çalışma 

Karlsruhe kentinde yaşayan Kürt
gençleri, kendi çabalarıyla başta
anadil eğitimi olmak üzere, Almanca
dil eğitimi, folklor, tiyatro ve sportif
aktivitelerle Kürdistanlılara hizmet
veriyor. Gençlerin tek eksiği ise bir
derneklerinin olmayışı.

Almanya’nın Karlsruhe kentinde
onlarca Kürt ailesi yaşıyor olmasına
rağmen, Kürt-
leri temsil ede-
cek herhangi
bir kurumun ol-
mayışı, kentte
yaşayan Kürt
g e n ç l e r i n i
h a r e k e t e
geçirdi. Kendi
inisiyatifleriyle
Mezopotamya
Kültür Merkezi
adı altına bir
dernek kuran
gençler, dernek
binası olmadığı
halde haftada
bir gün Bürg-
erzentrum Sa-
lonu’nda Kürtçe anadil, Almanca dil
eğitimi, folklor, tiyatro, koro, hip-
hop müzik ve boks gibi çeşitli
kültürel ve sportif çalışmalarla
Kürdistanlılara hizmet veriyor.

Gençler, Mezopotamya Kültür
Merkezi bünyesinde sadece kültürel
ve sportif çalışmalarla sınırlı kalma-
yarak, Kürt kimliğini tanıtmak ve
Kürt halkına yönelik baskılara dikkat
çekmek amacıyla birçok Alman
kurum ve siyasi partilerle görüşmel-
erde bulunarak destek istiyor. Tüm

bu çalışmaları gerçekleştiren
gençler, ayrıca gündeme yönelik
çeşitli toplantı ve tartışma program-
ları da hazırlayıp sunuyorlar.

Kendilerine ait bir 
dernek istiyorlar

Karlsruhe’de Kürtleri temsil ede-
cek ve Kürt gençlerini kendi kültür-
leri ile buluşturacak bir yerin
olmayışını büyük bir eksiklik olarak
gördüklerini söyleyen

Mezopotamya Kültür Merkezi
yönetim Başkanı Muherrem Cengiz
(22), ilk başta hiç tecrübesi olmayan
3 genç olarak bir araya gelip dernek
kurmaya karar verdiklerini belirtti.
Daha sonra çok sayıda Kürt gencinin
katılımıyla çalışmaların  genişle-
tildiğini belirten Cengiz, dernek
çalışmalarında tecrübemiz olmadığı
için başka derneklere başvuruda bu-
lunarak, tecrübelerinden yarar-
landıklarını söyledi. Daha sonra
Karlsruhe kentinde yaşayan Kürt-

lerin evlerini tek tek ziyaret ederek,
destek ve önerilerini aldıklarını
kaydeden Cengiz, “Bir derneğin ku-
ruluması için de resmi üyelerin ol-
ması gerektiği için, kendi aramızda
yaptığımız tartışmalar sonucunda
herkes kendi arkadaşını üye yapıp
resmi olarak dernek kurma başvu-
rusunda bulunduk ve Mezopotamya
Kültür Merkezi adında bir dernek
kurduk” dedi.

Altı aylık çalışması olan
Mezopotamya Kültür Merkezi yöne-

timi, kendilerine ait bir
yerin olmaması ne-
deniyle haftada bir
gün Bürgerzentum Sa-
lonu’nda çalışmalarını
yapmakta. Çalışmalara
3 kişiyle başlayan Kürt
gençleri, şimdiye
kadar 50 üye olmak
üzere birçok yerden
de destek alıyor. Genç-
lerin en büyük hedefi
ise Kürtlere daha fazla
hizmet edebilmek için
bir dernek yerine
kavuşmak.

Dilimizi yaşatalım

7 kişiden oluşan Mezopotamya
Kültür Merkezi yönetimi, aynı za-
manda yürüttükleri çalışmaların
eğitimini veriyorlar. Yeni katılımlar-
dan dolayı bazı çalışmaları iki grup
halinde yürüteceklerini belirten
dernek yönetimi, dernek yerinin ol-
mayışının kendilerini zorlayacağını
söyleyerek, daha rahat ve zengin bir
çalışmayı yapmaları amacıyla Karl-
sruhe’de yaşayan başta Kürt es-
naflara ve Kürdistanlılara bir yerin
bulunması için ekonomik destek

Derneklerimizi�Tanıyalım

Mezopotamya Kültür Merkezi
(KARLSRUHE)
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çağrısında bulundu. En çok Kürtçe
dil eğitim kursuna önem verdiklerini
belirten dernek yönetimi, “Bir insan
dili ve kültürüyle vardır. Kendi diline
ve kültürüne sahip çıkmayan bir
toplum kayıp bir toplumdur.
Sömürgeci güçler de Kürt dilini
yasaklayarak yok etmek istiyorlar.
Biz de buna inat dilimizi savunup
yaşatacağız” dedi.

Futbol takımı hazırlığı

Dernek bünyesinde gençlere
yönelik sportif çalışmaları genişlet-
mek amacıyla bir futbol takımı
kurma hazırlığı içerisinde olduklarını
belirten dernek yönetimi, Kürtçe ve
Almanca dil kursu da verdiklerini
kaydetti. Yapılan bu çalışmalarla
herkesin dikkatini üzerine çeken
dernek yönetimi, Almanlar’ın
düzenledikleri birçok etkinlikte de
kurum olarak yer almış. Dernek
yönetimi aynı zamanda SPD Mil-
letvekili Johannes Jung ve AWO
isimli bir kuruluşla, ‘Kürdistan’daki
sorunlar ve nasıl bir çözüm gerekir?’
sloganı ile 8 haftalık bir çalışma
yürütecekler. Bu çalışmada çıkacak
sonucu Almanya’da yapılacak
seçimlerden sonra kamuoyu ve Al-
manya Meclisi’ne sunacaklar.

Gençlerin yaptıkları bir diğer
önemli bir çalışma ise, “Van-Karl-
sruhe kardeşlik şehri” projesi.
Gençler ortaklaşa kurdukarı bir
heyetle önümüzdeki günlerde Van’a
gidecekler. Van’da çeşitli sivil
toplum örgütleriyle görüşmeler ya-
pacak olan gençler bir rapor hazır-
layıp Karlsruhe Belediyesi’ne
sunacaklar.

Kaynak:  
Yeni Özgür Politika 

|<>|

Derneklerimizi�Tanıyalım
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YEK-KOM Jugendreise 

Liebe Freundinnen und Freunde,

die erste YEK-KOM Jugendreise  für kurdische Jugendliche
steht bevor.

Es erwartet euch  bei unserer Jugendreise ein vielfäl�ges und
interessantes Programm, welches wir mit unserem Jugend-
team für euch erstellt haben.  Unser Veranstaltungsort befin-
det sich in Gemünd an  der Eifel und bietet uns viele
Möglichkeiten, die Umgebung  und uns gegensei�g besser
kennen zu lernen.

Wir freuen uns Euch dort zu sehen!

Programm:  
1. Workshops 
2. Diskussionsrunden
3. Freizeitak�vitäten (Schiffstour, sportliche Ak�vitäten,

Lagerfeuer, Live Musik, Grillen u. v. m.)

Die Teilnehmerzahl ist auf max. 25  Personen begrenzt, aus
diesem Grund solltet ihr euch bei uns spätestens bis zum 15.
Oktober anmelden, wenn ihr an unserer Jugendreise teilneh-
men möchtet. 
Übernachtet wird im Schullandheim Gemünd und die Ge-
samtkosten betragen 60 €/ pro Pers.
Ihr könnt für die Anmeldung das beigefügte Teilnehmerfor-
mular ausfüllen und abgeben oder an uns zurückschicken.

Bei Fragen könnt ihr uns persönlich anrufen unter folgenden
Nummern oder eine E-Mail schreiben:  
0211/1711451, 0163/8210436 oder 0172/2848595
ciwanenyekkom@live.de

Yek-Kom Jugendgruppe
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‘Kürtlerle doğru temelde 
ilişki geliştirmek 

Almanya’ya  kazandırır’

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın
Kürt sorununun çözümü için 15 Ağus-
tos’ta açıklayacağı ‘yol haritası’na sayılı
günler kala Kürt sorunu Türkiye ve
Kürdistan gündeminde yoğun bir şek-
ilde tartışılmaya devam ediyor.

Gerek üllkede gerekse avrupa’da
büyük yankı uyandıran ve merakla bek-
lenen ‘Yol Haritası’ ile ilgili olarak Al-
manya’da 70’ e yakın üye derneği  ve
binlerce üyesi olan Almanya-Kürt
Dernekleri Federasyonu (YEK-
KOM)’nun Başknı Ahmet Çelik’e bu
konuda ki düşüncelerini sorduk. YEK-
KOM Başkanı Ahmet  Çelik ile gerçek-
leştirdiğimiz söyleşide 15 Ağustos Yol
haritasının yanısıra Almanya’nın değişik
eyaletlerinde gerçekleştirilen yerel
seçimler, 29 Eylül Almanya genel seçim-
leri ve 12 Eylül’de Almanya’nın
Gelsenkirchen kentinde gerçekletire-
cekleri Uluslararası Kürdistan festivali
konularında konuştuk.

(Not: Bu söyleşi 15 Ağustos
öncesinde yapılmıştır.)

Sayın Çelik, PKK Genel Başkanı Ab-
dullah Öcalan’ın 15 Ağustosta açıklaya-
cağı Yol haritası ile ilgili olarak

avukatları aracılığı
ile Kürt ve Türk
toplumunun hemen
hemen her kesimin
görüşlerini alıyor.
Herkes merak içinde
Sayın Öcalan’ın açık-
lamalarını bekliyor. 

A l m a n y a - K ü r t
Dernekleri Fed-
erasyonu olarak
sizin görüşleriniz
nelerdir?

Başta şunu belirtmek gerekir, Kürt
sorunu Kürdistan’ın dört parçasında
özellikle Türkiye’de barış ve diyalog
yoluyla çözülmesi, avrupa’daki özellikle
de yoğun Kürt nüfusunu barındıran Al-
manya’daki Kürdistanlıları da direk etk-
ileyen ve bağlayan yönleri var. Bu
açıdan biz sorunun diyalog yoluyla
çözümünden yanayız. Federasyon
olarak elimizden geldiği kadarıyla bu
konuda her türlü çabayı gösteriyoruz ve
göstereceğiz. Diğer boyutuyla tarihi bir
dönemeç. Kimilerinin tarihi fırsat kimi-
lerinin Kürt sorununun artık çözülmesi
gerekir dendiği yerde bizce de Fed-
erasyon olarak bu savaşın artık durma
noktasına geldiğini düşünüyoruz.  

Savaştan elde edilen veyahutta savaş
rantını elde eden kesimlerin azınlıkta
kaldığı artık barışın daha çok kazandıra-
bileceği, siyasal, kültürel, ekonomik
faktörlerin daha da arttığını düşünüy-
oruz. Günümüzde zorluda olsa savaşın
barışa evrileceği ve uluslararası destek
bulacağı, günümüz dünyasında ki
ekonomik kriz ve çatışlamaların da Or-
tadoğu ve Kürdistan barışı açısından da
önemli bir olgu olduğunu düşünüyoruz.
Bu Almanya açısından da önemli.

Yol haritasının açıklanma tarihinin
15 Ağustos olması Kürtler açısından
ayrıca önemli değil mi?

Evet, Kürtlerin 15 Ağustos 1984’te
direnişe cesaret edebilmeleri kadar

bugün  yine 15 Ağustos 2009’ da barış
ve diyaloğa cesaret edebilmeleri  bence
çok önemli ve anlamlıdır. 15 Ağustos’un
özgürlüğe, onurlu bir barışa evrileceği
bir dönemeç olacağına  şimdiden
inanıyoruz. Tabii bu aynı zamanda çok
zorlu da olacak. 

Türkiye’de ki tartışmaları nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye açısından izlediğimiz
kadarıyla halen eskide ısrar edenler var.
Güvensiz yaklaşımlar da var. Belki
siyasal anlamda taviz olarak ad-
landıralım yada birbirini etkileme,
psikolojik üstünlük sağlama çabaları
var. Ama Türkiye cephesinde yada Türk
devletinin hala bir çok yönüyle
söylemde, pratik uygulamada yasama
ve yürütme organlarıyla da gerek DT-
P’ye yönelik gerek operayonlarda,
gerekse kitlesel eylem ve etkinliklere
yönelik, hatta avrupa’daki Kürt Özgür-
lük Hareketi kurumlarına yönelik lobi
faaliyetlerinde bir gerileme yada
değişim görmüyoruz. Söylem bazında
yeni olan şeylere temkinli yaklaşıyoruz. 

Umutlu olmak istiyoruz ve umudu
gerçeğe dönüştürmek konusunda üzer-
imize düşen görevleri yapmaya hazırız.
Türkiye cephesinde halen çok yönlü
kaygılar  sözkonusu. Ama şunu  belirt-
mek gerekir ki karşılıklı güçlerin bir-
birine güvenme zorunlulukları yok.
Barış ve diyalog zorunluysa bence ona
güvenmek lazım. Ben bugün Türk de-
vleti hükümetine güvenelim demiyo-
rum veyahutta güvenilmiyor demek te
doğru değil fakat barışın zorunlu
olduğu kanaatindeyim ve onlar bunu
yapmak zorunda kalacaklar. 

Bu konuda Avrupa’nın özellikle de
Almanya’nın rolü nedir? Yada ne gibi
bir rolü olabilir?

Geçmişte belli oranda Almanya’nın
bazı kesimleri, politikacıları Kürdis-
tan’daki savaşta çıkarlarını gördüler.
Ama Almanya’nın çıkarı Kürdistan’daki

Söyleyişi
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Yekkom�Bülten�•�Sayı�6�•�Eylül�2009 -13-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



savaştan ve Kürtlerin kanı üzerinden
savaştan  rant elde etmek değil, ki Al-
manya’nın ortadoğu uzmalarının da be-
lirttiği gibi, Almanya Ortadoğuda güç
olmak, oradaki  imkanlardan yararlan-
mak istiyorsa  bunun tek muhatabı,
yolu Kürtlerle doğru bir diyalogtan
geçiyor. Bu diyalog yoluda Almanya’da
ki Kürtlerin kimliğinin burada da kab-
ulü, ortadoğu, Kürdistan ve Türkiye’de
ki barış çabalarına katkı sunması ile
olur. Savaştan daha çok  barış artık Al-
manya’ya ekonomik, sosyal, kültürel bir
çok anlamda kazandıracaktır. 

Almanya’daki Kürt potansiyeli
küçümsenemeyecek düzeydedir. Bu
potansiyel ne İngiltere’de nede
İtalya’da vardır. Almanya, Almanca
bilen dinamik bu Kürt potansiyeli ile
hem Almanya’da hem ortadoğuda ve
Kürdistan’ın dört parçasında çok etkili
olabilir. Bu aslında görülüyor ama halen
bazı politikacılar klasik yöntemlerinde
ısrar ediyorlar. Tabii burada da bir
evrilme görülüyor. Almanya’ya tekrar
çağrımız şudur; Eskiden vazgeçip
Kürtlerle doğru bir temelde ilişki kur-
ması Almanya’ya kazandıracaktır.
Savaşın sona ermesi için, barış için
arabulucu olamıyorsa en azından savaşı
tahrik etme taraftarı olmasın.

Almanya’nın uyum politikaları açısın-
dan da Kürtlerle doğru bir temelde il-
işkilenmesi ve Kürtleri muhatap alması
önemli

Evet, Kürtlerin diğer göçmen grupları
gibi sadece göçmenlik sorunlarından
kaynaklı talepleri, sorunları yok.
Kuşkusuz biz burada yabancı göçmen
grupları gibi bir çok uygulamaya maruz
kalıyoruz. Ama göçmen hakları eksik ol-
masına rağmen Kürtler Almanya’daki
göçmenlik hakkından  yarar-
landırılmıyor, hep kriminalize ve izole
ediliyor.

Almanya’da ki  entegrasyon ve uyum
masasında Kürtleri temsilen bir temsilci
yok ve bakanlıklar düzeyinde  Kürtler
muhatap alınmıyor. Biz  Kürtlerin büyük
bir kesimine hitap eden bir federasyon
olarak muhatap olduğumuzu sürekli
söyledik. Çünkü direk yada indirek Al-
manya’da ki Kürtlerin büyük bir çoğun-

luğu Federasyonumuzu muhatap kabul
etmektedir. Almanya’da kürtlerin diğer
göçmenlerden farklı bir yanı ve Al-
manya’yı da etkileyen yanı Kürt kim-
liğidir. Türkiye’de tanınmayan bir Kürt
kimliği, ortadoğuda çözülmeyen bir
Kürt sorunu direk yada indirekt olarak
Almanya’ya yansıyor. Uyumu, güvenliği,
ticari ilişkileri olumsuz yönde etkiliyor.
Kültürel anlamda olumsuz etkiliyor ve
bunlar beraberinde bir çok şeyi ge-
tiriyor. 

Onun için Almanya’daki 25.000 esnafı
ile binlerce  öğrenci ve yüzlerce
akademisyeni ile binlerce işçi ve sayısı
800.000 i geçen dinamik Kürt potan-
siyelini doğru değerlendirmek, her iki
tarafa da kazandıracaktır.

Almanya’da ki Kürt halkına
çağrılarınız nelerdir?

Başta bizim dernek, kurum ve üyeler-
imiz olmak üzere tüm Kürdistanlılara,
dostlarımıza  çağrımız bu sürece duyarlı
olmaları, barış için demokratik tepki-
lerini, toplantılar, paneller vb. etkinlik-
lerle ortaya koymaları ve talepleirini
dile getirmeleridir.  Almanya’da göç-
menlikten kaynaklı sorunların  çözümü
için ve anti demokratik  yasalara  karşı
diğer göçmen grupları ile daha sıkı
diyaloğa geçilerek etkinliklere aktif
katılınmalıdır. Uzun vadede ise Kürdis-
tanlıların Almanya’daki bütün sivil
toplum kuruluşları, partiler, yerel
meclisler vb. organlarda yer almaları ve
aktif siyaset yapmaları yönünde çağrı
yapıyoruz. Bu değişik parti ve kuru-
luşlar olabilir. 

Hangi Kürt kendisini hangi siyasal
partiye yakın görebiliyorsa, kendi Kürt
kimliği ile orada siyaset yapabiliyorsa o
şekilde tercih yapmalıdır. Yani bir  bütü-
nen tüm Kürdistanlıları herhangi bir
partiye angaje etmek  yönünde bir
çağrı bizden beklenmemeli, böyle bir
hakkımız da yok. Biz bunu tüm Kürdis-
tanlılara dayatma hakkını kendimizde
görmüyoruz. Sadece bazı durumlarda
tüm Kürdistanlıların ortak belirlediği,
bütün Kürt toplumunu temsil edecek
kişiler varsa bu yönlü çağrılar olabilir.
Ama Almanya’da önümüzde ki seçimler
için şu anda Kürt kurum ve kuruluşları
ile federasyon olarak Kürt toplumunu

temsilen herhangi bir partiden
adayımız yok. Bu nedenle tüm dernek-
lerimiz, yerel eyalet yönetimlerimiz ve
üyelerimize çağrımız, dernekleri ile
hangi parti iyi ilişkide ise, hangi parti ve
aday dernekleri ile uyumlu çalışıyorsa,
hangi parti ve aday orada ki Kürt kim-
liğine doğru yaklaşıyor ve Kürt soru-
nunun çözümüne  katkı sunabileceğine
inanıyorlarsa  önce kendilerinin tayin
ettiği yoksa da uygun gördükleri parti
ve adaylara oy verebilirler.  Bu hem Al-
manya’nın federal sistemine hem de
bizim Konfederal sistemimize uygun-
dur. İnsanlarımız aktif siyasete katılımın
ilk yolu olan oy kullanma hakkını bilinçli
bir şekilde yerine getirmelidirler. 

Bu anlamda bazen Kürdistanlıların
federasyonunuza yönelik eleştirileri
oluyor. Neden filan partinin desteklen-
mediği yada Kürt karşıtı poitikaları yap-
tığı için filanca partinin protesto
edilmediği  vb. yönünde. Hatta bu
konuda federasyonunuzun çalış-
malarını yetersiz ve eksik buluyorlar.

Kürdistanlıların ve bir çok dernekler-
imizin, üyelerimizin bizden beklentileri
var. Biz bu beklentilere doğru cevap
olmak onun  doğru iradesi olmak istiy-
oruz. Fakat siyasette siyah yada beyaz
gibi mutlaka bir  partiye yönlendirmek
yada herhangi bir partiyi protesto  et-
meyi uzun vadede doğru bulmuyoruz.
Bazı partiler Kürtlerin adaylarına
gerçekten doğru yaklaşmıyorlar. Yurt-
severlerin tepkilerini bu anlamda an-
layışla karşılıyoruz. Fakat böyle toptancı
bir açıklamayı yanlış buluyoruz. 

Alman partileri hakkında federasy-
onunuzun düşüncelerini kısaca ak-
tarırmısınız?

Bu konuda ki düşüncelerimiz belli
aslında. Bu partilerin genel anlamda
Kürt sorununa ve Özgürlük hareketine
yaklaşımlarla bağlantılı. Biz Alman
yasalarına göre kurulmuş ve uyan bir
federasyon olmamıza karşın bize bile
yer yer önyargılı yaklaşımlar
görülebiliyor. Bu yaklaşımlar belirli
oranda aşılmış olsada tüm partilerde şu
yada bu düzeyde var. Bizim örneğin
Yeşillerle özellikle çevre konusunda
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örtüştüğümüz noktalar var. Ama ne
yazık ki Yeşiller  SPD’yi taklit ederek
Türk oylarına oynamak istediği için
çevre politikasına, insan hakları  ve
demokratik prensip ve ilkelerinden
taviz verdikleri görülüyor. Biz bunu
doğru görmüyoruz. Sol parti’nin Kürt
sorununa daha açık bir yaklaşım ge-
tirdiği bir dönem. Hatta parlamentoya
Kürt sorunu ile ilgili önerge verdiler. DT-
P’yi burada direk desteklemeleri de
olumlu. Fakat onlarında özellikle  son
Avrupa parlamentosu seçimlerinde
gerek kendi içinde gerek dışımızda
sözde demokrat ve Kürtler adına
hareket ettiğini söyleyen bazı kesimleri
muhatap almaları kuşkusuz Kürt
toplumunu rahatsız etmiş, incitmiştir.
Umarız onlarda bu politikalarını gözden
geçirirler. FDP ve CDU’nun ise halen
eski politikalarında ısrarcı tavırları,  Kürt
sorununa yaklaşımlarında geçmişi aşan
bir durum görmüyoruz. Bu iki partinin
ileride iktidar olma durumları var. Ve ik-
tidar olan partilerin ortadoğuya yöne-
lik politikalarının bir ayağının artık Kürt
sorununa yaklaşım olduğunu
görmelerini istiyoruz. 

12 Eylül tarihinde Kürdistanlılar yine
büyük bir  buluşmayı gerçekleştirecek-
ler. 17. Uluslararası Kürt Festivaline
sayılı günler kaldı. Bu konuda ki hazır-
lıklarınız ne durumda?

Bu yıl 17. sini düzenleyeceğimiz
‘Kürdistan’a barış Öcalan’a özgürlük’
şiarlı festivalimiz  ömrünün çeyrek as-
rını Kürdistan mücadelesine adayan
değerli şehidimiz Yılmaz Cizre arkadaşa
adanmıştır. 

Hazırlıklarımızın büyük bir kısmı bitir-
ilmiş durumda. Bu festival senede bir
kezde olsa Kürdistanlıların avrupada
topluca buluşması ve kültürlerini yaşat-
tıkları geleneksel bir buluşma oluyor.
Festivalin kültürel anlamının yanısıra
siyasi bir mesajı da var. Siyasi meajı bir
tesadüf te olsa 12 eylül tarihine denk
gelmesi ’12 eylül Türkiye’de ki
demokraitk güçlere ve Kürdistan özgür-
lük mücadelesine  karşı bir darbeydi. 28
Kürt isyanı bastırıldı. 29. suda bastırıla-
cak anlamındaydı. ’ artık Kürt isyanları
bastırılamaz, bastırılamadı. Ve bu

süreçte de özgürlük taleplerinin zemini
olacak. Dünya kamuoyuna  verilecek
mesaj ise, Kürtler her zaman vardı.
Şimdi iradeleriyle ve güçleriyle daha
güçlüler. Kürdistanlılar bu festival de
‘Özerk Kürdistan, Özgür kimlik, Özgür
Önderlik’ sloganını atacaklardır.

Festival konusunda gerek yasal,
bürokratik gerekse tekniki anlamda şu
ana kadar herhangi bir olumsuzlukla
karşılaşmadık. Çalışmalarımız çok erk-
enden başladı. 

Festivalimizin 15 Ağustos yol hari-
tasının açıklanmasını hemen ardından,
1 Eylül Dünya barış günü ve 12 Eylül tar-
ihine denk gelmesi bir o kadar anlam-
lıdır. Bu temelde tüm Kürdistanlıları
davet ediyoruz. Her Kürdistanlı ken-
disiyle birlikte en az bir Türk alman
yada diğer uluslardan dostunu
arkadaşını festivale getirebilmelidir.
Kürdistanlılar bu festivalin heyecanını
şimdiden yaşamalı, izinlerini almalı,
düğün davet vb, etkinliklerini erteleme-
lidirler. Herkesin randevusu 12 Eylül’de
Gelsenkirchen kentinde olmalı, misafir-
ler orada buluşmalı, iftar yemekleri
orada yenmelidir. 

Bu festival 15 Ağustos’un  siyasal-
laştığı ve Kürtlerin geçmişte savaşa
olduğu gibi bugünde barışa cesaret et-
tiği bir döneme denk geliyor olması çok
çok daha anlamlıdır. |<>|

Murat Alpavut
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Almanya’da en büyük eyalet du-
rumundaki Nordrhein Vestfalya’da
(NRW) çoğunluğu Müslüman ülkeler-
den olan 15 bin kişinin güvenlik tara-
masından geçirildiği açıklandı. Almanya
genelinde ise bu rakamın yüzbinleri
bulduğu belirtiliyor.

Almanya Kürt Dernekleri Federasy-
onu (YEK- KOM) İkinci Başkanı Yüksel
Koç, söz konusu uygulamanın
demokratik bir ülkeye değil, her hangi
üçüncü dünya ülkesine ait bir uygulama
olduğunu belirtti. 11 Eylül olaylarından
sonra Almanya, ‘güvenlik’ gerekçesiyle
sert ve bir bakıma insan haklarının ih-
lali anlamına gelen önlemler almaya
başladı. Almanya genelinde 2009 yılı ile
birlikte Yabancılar Dairesi tarafından
uygulanan güvenlik (Sicherheitüber-
prüfüng) soruşturması binlerce göç-
men kökenli insana uygulandı.

Almanya’da 16 eyaletten en büyüğü
olan ve yaklaşık 4 milyon göçmenin
yaşadığı NRW’de şu ana kadar sadece
15 bini aşkın kişi ‘’güvenlik’’ soruştur-
ması adı altında taramadan geçirildi.
NRW İçişleri Bakanlığı’nın 11.07.2007
tarihli bir kararnamede, güvenlik tara-
ması kararı aldığı, taramanın bir anket
formu aracılığıyla belli “İslami” ülkeler
olan Pakistan, Irak, İran, Suriye, Türkiye
ve Afganistan gibi ülkelerden gelen ve
oturum hakkına müracaat edenler
arasından ‘terörist’ bağlantıları olan
kişileri tespit etmek gayesiyle yapıldığı
belirtiliyor. Yapılan uygulamanın,
ikamet kanununa göre, belli ülkelerden
gelen vatandaşların bazı bağlantıları
olduğu şüphesiyle toptan olarak
araştırılmaları için kanuni bir dayanağı
yok. Müslüman örgütleri başta olmak
üzere yapılan sert bir dille eleştirilme-
sine rağmen bakanlık uygulamanın
yerinde olduğunu savunuyor.

İçişleri Bakanı Ingo Wolf (FDP) ise
hukuki bir temelin olmadığını kabul et-
mezken, ikamet kanununun yabancılar
dairelerine kanunun verdiği yetkiler için
olması halinde, kişisel bilgileri almak
yetkisini verdiğini, ikamet kanuna dahil
edilen güvenlik taraması anketinin,
‘terörle mücadele tehdidi’ ile mücadele
kapsamına girdiğini savundu.

Muhbirliğe çağrı
Güvenlik soruşturması kapsamında

30 aşkın soru sorulurken, en büyük tep-
kiyi soru kitapçığında bulunan 20. soru
çekiyor. Sorular katoloğunda bulunan
20’inci sorunun cevaplandırılması is-
teğe bağlı. “Güvenlik birimleri ile (Fed-
eral ve eyalet bazındaki polis ve
anayasa koruma daireleri) aracısız
iletişime geçmek ister misiniz” şeklinde
sorulan soru kişiyi muhbirliğe itiyor.

Son aylarda hızla artan güvenlik
soruşturması, Kürtlere karşı da yoğun-
luk kazandı. Süreli oturumu olan ve
oturumlarını uzatmak isteyen ya da
süresiz oturum başvurusunda bulunan-
lara karşı uygulanan uygulamalar,
hukukçular tarafından da eleştiriliyor.
Avukat aracılığı ile gitmelerini öneren
hukukçular yapılan uygulamanın hiçbir
demokrasi ülkesi ile bağdaşmayacağı
vurgusu yapılıyor. NRW İç İşleri Bakan-
lığı’na göre uygulama, “yabancı vatan-
daşları istihbarat faaliyetleri için
kazanmak amacına” hizmet ediyor. Ona
göre bu imkan daha çok başvurusu red-
dedilen kişiye “güvenliği tehdit edici
tavrından inandırıcı bir şekilde uzak-
laştığını” ortaya koyma imkanı veriyor.
Özellikle üniversite öğrencilerine yöne-
lik güvenlik anketi, “hem tüm
toplumun hem de ülkede yaşayan ya-
bancı öğrencilerin yararına bir tehditle
mücadele tarzı olduğu” şeklindeki açık-
lama ile gerekçelendiriyor.

‘Onurumuz için karşı çıkalım’
Öte yandan bu uygulamaya karşı Al-

manya Kürt Dernekleri Federasyonu
(YEK-KOM) tüm demokratik kurumlara

çağrıda bulunarak, “Onurumuz için bu
yasaya karşı çıkalım” dedi. Konu
hakkında açıklama yapan YEK- KOM İk-
inci Başkanı Yüksel Koç, 11 Eylül olay-
larından sonra ‘iç güvenlik’ gerekçesi ile
hiçbir kural tanımadan bu uygulamaya
gidildiğini, şimdilik sadece Müslüman
ülkelerden gelenleri kapsayan bu uygu-
lamanın giderek herkesi kapsayacak
şekilde genişletileceğini belirtti.

Koç açıklamasında şunları söyledi:
“Hamburg ve NRW’de görülen ‘El
Kaide’ davaları ile basın burada çok iyi
görev aldı. Tehlikeli kişiler adı altında
yapılan haberler ile basın hazırlandı.
Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; yani Al-
manya artık yatak odalarımıza kadar bi-
zleri gözetleme durumuna gelecek.
Almanya, artık ‘polis devleti’ noktasına
geliyor. Bu uygulama sadece göçmen-
lere karşı uygulanmayacak. Söz konusu
uygulamalar demokratikleşmenin
önünde büyük bir engel de teşkil ede-
cek. Ne olacak? Güvenlik birimleri iste-
dikleri kişileri gözetleyip takibe
alabiliyor. Bu da önümüzdeki süreçte,
giderek fişlenme durumunu ortaya
çıkaracak.”

Almanya’nın bu uygulamalarla
üçüncü dünya ülkesi konumuna
geldiğini söyleyen Koç, “Demokratik an-
lamda herkesin bu uygulamalar
karşısında durması gerekiyor. Belki bu
yasa herkese uygulanmıyor. Ama, ama
bu yasanın özelliği herkesi kapsaya-
bilmesi; yani ilerde herkese uygulaya-
bilecekler. Biz bugün sesimizi
çıkaramazsak, yarın çok geç olabilir. Ve
artık ses çıkaramayacak duruma gele-
ceğiz. Alman Anayasası’nın birinci mad-
desi ‘insan onuru kutsaldır” diyor.
Almanya kendi anayasasının ilk mad-
desi ile çelişiyor. Bu uygulamaya
bakalım; Türkiye gibi ülkelerde darbe
dönemlerinde görülen bir yasadır ve
Almanya da yaşayan herkesin buna
mutlaka karşı çıkması gerekir’’ dedi.

Kaynak :Yeni Özgür Politika      |<>|

Almanya’daki Kürtler

Almanya’daki Kürtler 
Güvenlik soruşturması  mağduru
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Almanya’da yaşayan sekizyüzbin'den
fazla Kürt göçmeni ikinci büyük göçmen
topluluğunu  oluşturmaktadır. Ancak
ulusal gerçeklikleri nedeniyle diğer göç-
men topluluklarından farklı bir şekilde
özgün sorunlarla karşı karşıya kalmak-
tadır.Bu güne kadar yürütülen çalış-
malarımız ağırlıklı olarak içe dönük
olduğu için, beraber yaşadığımız
Alman ve diğer göçmen toplumuna
fazla açılım sağlamadığımızdan dolayı
kendi kendimizi izole etmiş bulunuy-
oruz. 

Bu açıdan YEK-KOM  ve Almanya’daki
Kürt kurum temsilcileri olarak içinde
bulunduğumuz bu kısır döngüyü aş-
maktır. Federasyonun çalışmasını Al-
manya da yaşayan Kürt kitlesinin
entegrasyon ve ülkesinde yasadığı
sorunların çözümüne katkıda bulun-
mak için iki boyutlu çalışmayı hedefle-
mekteyiz.

Bunun için YEK-KOM olarak
halkımızın göçmenlik sorunlarına ve
kimliksel-kültürel değerleri ile ente-
grasyona ilişkin ihtiyaçlarını karşılamayı
hedeflerken, aynı zamanda ülkedeki
halkımızın sesi olmayı ve Kürt soru-
nunun çözümüne katkı sunmak için
federasyon ve derneklerimizin yerele
dayalı kalıcı bir dış ilişki çalışmasını
örgütlendirmeyi temel almaktayız.

İlk olarak dernek ve temsillerimizin
bulunduğu alanlardan başlayarak dış il-
işki ekiplerini oluşturarak var olan yer-
lerde de bu ekipleri genç ve deneyimli
elemanlarla güçlendirerek Kürt halkının
kitlesel temsil ve diplomasi gücünü or-
taya çıkartmayı esas almalıyız.

Almanya’nın Kürtlere bakışında ege-
men devletlerle olan ekonomik,siyasi
ve askeri  ilişkiler belirleyici olmakta.
Buradaki Kürt göçmenleri bu ilişkilere
kurban edilmektedir. Bunlara biz Kurt-
lerinde eksik yetersiz ve uzun vadeli ol-
mayan kamuoyu lobi faaliyetleri
eklenince Kürtlerin mucadeleleri ve

sorunları başkalarının anlatımlarında
yanlış tanınmaktadiır.

Kürtlerin göçmen olarak yaşadıkları
sorunların dışında hale ülkede Kürt
sorununa barışçıl bir çözümün olma-
ması Kürtlerin en çok meşgul oldukları
bir konu olmaya devam edecektir.
Telekomunikasyonun geliştiği bir
dönemde Kürter ülkelerindeki her
gelişmeden anında haberdar olmak-
tadır.  Buda akrabası ve tanıdıkları ile
günlük olarak ilişkilenmesi ve yaşam-
larından haberdar olması demektir.

Hedefimiz Almanya  yasalarına bağlı
kalarak kendi kimliğimiz ve kültürümü-
zle yer almaktır. Biz bu ülkenin  bir
parçası olarak. farklı inanç, kültür ve
görüşlere sahip olan bu insanlarla bir-
likte yaşamı paylaşarak tolerans,
hoşgörü, karşılıklı saygı esasına dayalı
olarak demokratik ekolojik cinsiyet
özgürlükçü bir toplumu hedeflemek-
teyiz.

Yukarıda belirttiklerimizi  gerçek-
leştirmek için hedefimiz buradaki par-
tilerde, STÖ, resmi kurumlarda yer alan
Kürtleri aktifleştirmek ve yeni insan-
larımızın buralarda yer almasını sağla-
mak olmalidir. Bu insanlarımızın Eyalet,
federal ve Avrupa parlementolarına
seçilmelerini sağlamak yine yönetim-
lerde yer almasını sağlamaktır. 

Bunun yanında buradaki tüm resmi
kurum , demokratik sivil toplum örgüt-
leri ve sivil inisiyatiflerle birlikte hareket
ederek ortak çalışma grupları ve inisiy-
atifleri oluşturmayı gerçekleştirmeliyiz.
Sadece Kürtlerle ilgili sonunlara değil
buradaki her soruna karşı demokratik
duruşumuzu belirlemeliyiz. Yani ya-
bancı düşmanlığı, işsizlik, sosyal hak-
ların kısıtlanması v.skendimizi ve
hedeflerimizi  buradaki insanlara tanıt-
malıyız.

Kürtleri bir iç güvenlik sorunu olarak
ele alan anlayışları buradaki demokrat-
larla birlikte demokratik mücadele eks-

eninde ancak değiştirebiliriz. Böylece
oluşan önyargıları aşabiliriz.

Bu toplumda demokrasinin etkin ve
değiştirici gücü olabiliriz.

Bunun için:
Almanya’de yaşayan Kürtlerin sorunu

ve kürt sorunun barışçıl çözümünü ka-
muoyunda  tartışmak ve çözümler or-
taya çıkartmak bu komisyonun ana
perspektifini oluşturmaktadır. 

Sırf ülke ekseninde Kürt sorunun
çözümü icin bir posizyon ile sınırlı
kalmamak, göçmen grubu olarak diger
konularda da benzeri alternatif ve per-
spektifler geliştirmek hem farkımızı or-
taya koymak hem de ortak temsil
zeminini yaratmak açısından önemlidir.

Ülkedeki  seçilen belediyelerle
STÖ’lerin burada tanıtımını sağlamak
dengi kurumlarla ortak çalışmaları
geliştirmek, kardeş şehir ve ortak pro-
jeler konusunda köprü rolünü oyna-
mak.

Ancak böylesi bir perspektif ile Kürt
halkına karşı yürütülen izolasyon ve
kriminalize politikaları boşa çıkartıla-
bilecektir.

Bu çalışmaları birkaç açıdan
geliştirmek mümkün olacaktır.

DOST EDİNME
En önemli husus dost edinme çalış-

masıdır. Geliştirilen ilişkilerde
kendimizi tanıtmak ve var olan ön-
yargıları kırmak pratik çalışmaların
önceliklerindendir. Ortak çalışmaları
zeminleri yaratılarak kendi kimliğimi-
zle varlığımızın kabulünü zorlamak
kaçınılmazdır.

ENFORMASYON
Enformasyon çalışmaları hala önemli

bir pratik saha konumundadır. Çağa
uygun yöntemlerle, hedef kitlesinin
özelliklerini bilerek onlara hitap ede-
bilecek bir sekilde bu çalışma geliştir-
ilmelidir. Açıklama, dosya, aktüel çekici
bir internet sitesi, önemli konular

Perspektifler
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hakkında kitapçık veya araştırma
broşürleri bu informasyon çalış-
malarının pratik boyutlarıdır.

DIŞIMIZDAKİ ETKİNLİKLERE 
KATILMA
Diğer önemli çalışma sahası da etkin-

likler olacaktır. Değişik çevrelerle veya
Kürtler tarafından organize edi-len
farklı etkiniklerle (Heyetler, seminerler,
görüşmeler, konferanslar vs) ilgiyi Kürt
sorununa, Kürt göçmenlerin yaşadığı
sorunlara dikkat çekilmelidir.  

Örgütlenme biçimine ilişkin:
Gelişen Dış ilişki çalışan sayısına göre

konular ekseninde çalışma gruplarının
oluşturularak uzmanlığın yakalanması
amaçlanmalıdır.

Tartışmalarla ihtiyacımız ve gücümü-
zün (nicel ve nitel olarak)  yettiği
oranda masalar biçiminde  gruplar
oluşturmak:

1-     Siyasi Partiler
2-     Sivil toplum örgutleri
3-     Gençlik ve öğrenci gençlik
4-     Entegrasyon ve Proje
5-     Kamuoyu ve Basın

Bunun için:
1-Almanyada ki ilişkide olduğumuz

kurumlarla ilişkilerimizi sürekli ve kalıcı
hale getirmek.

İlişkide olmadığımız kurumlarla ilişk-
ilenmek. Bu kurumlarda ki Kürtlerle il-
işkilenmek ve yeni insanlarımızın
buralarda yer almasını sağlamak.

2- Şehirimizdeki tüm etkinliklerin
takip edilmesi yapılabilinirse ortak
düzenlenmesi veya desteklenmesi

3- Gçömen örgütleri ile ortak plat-
formlar oluşturma

4- Çeşitli sivil toplum kurumları ile
birlikte çalışma grupları oluşturma,
oluşanların içinde yer almasını sağla-
mak

5- Farklı kesimlerin içinde yer alacağı
bir Kürt çalışma grubunu oluşturma

6- Burada ki Kürtlerin yaşadığı sorun-
ları takip etme ve çözüm grupları oluş-
turma (eğitim, işsizlik, entegrasyon vs.).

|<>|

Ulla Jelpke, MdB, die LINKE

Krieg in Kurdistan
Kurden in Deutschland

In keinem Land außerhalb des
Nahen Ostens leben so viele kurdis-
chstämmige Menschen wie in
Deutschland. Genaue Zahlen fehlen,
da von deutschen Behörden nur ihr
Herkunftsstaat – Türkei, Irak, Syrien
oder Iran – registriert wird, nicht aber
die Zugehörigkeit zur kurdischen
Volksgruppe. Schätzungen gehen von
600.000 bis 800.000 kurdischstämmi-
gen Bürgerinnen und Bürgern aus, die
als Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge
nach Deutschland kamen oder hier
bereits in zweiter oder dritter Genera-
tion leben. Durch diese große kurdis-
che Diaspora und die engen
politischen, militärischen und
wirtschaftlichen Beziehungen zur
Türkei ist Deutschland mehr als alle
anderen europäischen Staaten unmit-
telbar in die kurdische Frage verwick-
elt.

Von Lausanne bis Nabucco:

Auf der „Friedenskonferenz“ von
Lausanne wurden 1923 die kurdischen
Siedlungsgebiete des ehemaligen Os-
manischen Reiches von den
Siegermächten des Ersten Weltkrieges
auf die vier Staaten Türkei, Irak, Iran
und Syrien aufgeteilt. Kurdistan wurde 

zu einer internationalen Kolonie,
wie der türkische Sozialwis-
senschaftler İsmail Beşikçi schrieb. In
der kurdischen Osttürkei befindet sich
heute strategische militärische Infra-
struktur für NATO-Operationen im
Nahen Osten und Zentralasien wie
Flughäfen und Spionageposten ent-
lang der syrischen, irakischen und
iranischen Grenze. 

Die geostrategische Bedeutung Kur-
distans liegt auch in Energiequellen
wie Wasser und Öl sowie den über
kurdisches Siedlungsgebiet ver-
laufenden Pipelines aus dem Kauka-
sus und dem Irak wie der jetzt
beschlossenen Nabucco-Gaspipeline.
Die Folge ist eine massive Mili-
tarisierung der ganzen Region und die
Unterdrückung der demokratischen
Rechte der dort lebenden Menschen.

Türkei :

In der Türkei setzte bereits in den
20er Jahren eine radikale Zwangsas-
similation der kurdischen

Bevölkerung ein. Die kurdische
Sprache wurde lange Zeit völlig ver-
boten, Kurden nur noch als
„Bergtürken“ bezeichnet und ihre Auf-
stände blutig niedergeschlagen.
Gegen diese Unterdrückung begann
die Arbeiterpartei Kurdistans PKK ab
1984 einen Guerillakampf für ein un-
abhängiges sozialistisches Kurdistan. 

Als die PKK ab 1990 Massenzulauf
bekam, bildeten sich auch zivilge-
sellschaftliche Organisationen wie
Menschenrechtsvereine und legale,
aber immer wieder verbotene prokur-
dische Parteien. Die türkische Armee
reagierte mit einer Verschärfung des
Krieges durch systematische Dorfzer-
störungen und die Ermordung
Tausender Zivilisten durch Todess-
chwadronen. Gewählte Abgeordnete
wie Leyla Zana wurden aus dem Par-
lament heraus verhaftet. 1999 gelang

Perspektif
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verschiedenen Geheimdiensten die
Verschleppung des PKK-Vorsitzenden
Abdullah Öcalan in die Türkei, wo er
bis heute auf der Gefängnisinsel Imrali
gefangen ist. Öcalan und die PKK
fordern keinen eigenen Staat mehr,
sondern eine demokratische Türkei, in
der die kurdische Identität in einer
neuen Verfassung anerkannt wird und
die kurdischen Provinzen eine weit-
ergehende

Selbstverwaltung erhalten. Seit
2007 setzt sich eine 20-köpfige Frak-
tion der linken kurdischen Partei für
eine Demokratische Gesellschaft DTP
im türkischen Parlament für eine
solche politische Lösung des Konflikts
ein. Bei den Kommunalwahlen im
März 2009 wurde die DTP zur führen-
den Kraft in den kurdischen Lan-
desteilen, wo sie die Zahl ihrer
Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter auf nahezu Hundert verdoppeln
konnte. Gegen die DTP läuft ein Ver-
botsverfahren, weil sich die Partei
weigert, die PKK als „terroristisch“ zu
verurteilen. Hunderte ihrer Mitglieder
wurden allein seit den Kommunal-
wahlen verhaftet und zum Teil
gefoltert. 

Im Frühjahr 2009 benannte selbst
der islamischkonservative türkische
Staatspräsident Abdullah Gül die kur-
dische Frage als größtes Problem der
Türkei, das gelöst werden müsse.
Doch die Operationen der türkischen
Armee und die grenzüberschreitenden
Luftangriffe auf Dörfer im kurdischen

Nordirak gehen weiter. Der 25-jährige
Krieg kostete bis heute über 40.000
Menschenleben.

Syrien, Irak, Iran:

Auch in den anderen Teilen Kurdis-
tans wurden Kurdinnen und Kurden
oft grausam bekämpft. So zögerte das
irakische Baath-Regime 1988 nicht,
Giftgas gegen die Zivilbevölkerung in
der Stadt} Halabja einzusetzen. 

Die Technik zur Herstellung von
Gaswaffen hatten vor allem deutsche
Firmen geliefert. Eine Entschädigung
der Opfer dieser Kriegsverbrechen
wurde von der Bundesregierung bis
heute abgelehnt, keiner der „Händler
des Todes“ wurde in Deutschland
verurteilt. Nach dem Sturz Saddam
Husseins durch den Einmarsch der
USA in den Irak wurden 2003 drei
Provinzen des Nordirak zur au-
tonomen Region Kurdistan ernannt.
Ungeklärt ist, ob die auch von Arabern
und Turkmenen beanspruchte Erdöl-
stadt Kirkuk zur kurdischen Region
kommen soll. Hier liegt bereits der
Keim zukünftiger blutiger Auseinan-
dersetzungen. In Syrien wurden Hun-
derttausende Kurden seit den 60er
Jahren zu Staatenlosen erklärt. Trotz
massiver Menschenrechtsverletzun-
gen durch syrische

Sicherheitsdienste hat die Bun-
desregierung 2008 ein Rück-
führungsabkommen mit der syrischen
Regierung abgeschlossen. Damit droht

Tausenden zumeist kurdischen
Flüchtlingen die Abschiebung.

Im Iran, wo rund acht Millionen Kur-
den leben, wurde in den letzten
Jahren rund ein Dutzend

kurdischer Menschenrechtsaktivis-
ten, Journalisten und Frauenrechtsak-
tivistinnen als „Feinde Gottes“ zum
Tode verurteilt.

Deutsch-türkische 
Waffenbrüderschaft:

Seit dem Bau der Bagdadbahn vor
über 100 Jahren bestehen engste poli-
tische und wirtschaftliche Beziehun-
gen zwischen Deutschland und der
Türkei. Im Rahmen der NATO rüstete
die Bundesrepublik die türkische
Armee während des Kalten Krieges
massiv auf. Als sich die türkische
Armee am 12. September 1980 zum
dritten Mal an die Macht putschte,
gaben ihr 1000 Fallschirmjäger der
Bundeswehr Rückendeckung, die
damals an einem NATO-Manöver in
der Osttürkei teilnahmen. Angehörige
türkischer Konterguerillaeinheiten,
die für Folterungen und Morde an
zahlreichen linken und kurdischen Ak-
tivisten verantwortlich sind, wurden
von GSG9 und Bundeswehr in
Deutschland ausgebildet. 

Anfang der 90er Jahre überließ die
Bundeswehr der türkischen Armee
Tausende Panzer und andere Waffen
aus ehemaligen NVA-Beständen, die

Söyleyiși
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bei der Zerstörung von rund 4000 kur-
dischen Dörfern zum Einsatz kamen.
Bis heute ist die Türkei wichtigster Ab-
nehmer deutscher Waffensysteme. So
wurden 2008 rund 300 Leopard II-
Panzer ausgeliefert, deren Verkauf
noch unter der SPD-Grünen-Regierung
vereinbart worden war.

Grenzüberschreitende 
Kurdenverfolgung:

Schon Ende der 80er Jahre wurde
mit einem Mammutprozess gegen 20
kurdische Politiker vor dem Düssel-
dorfer Oberlandesgericht versucht,
die gesamte PKK gestützt auf obskure

Kronzeugenaussagen als terroristis-
che Vereinigung zu brandmarken.
Nachdem dies scheiterte, verbot das
Bundesinnenministerium im Novem-
ber 1993 die PKK und weitere kurdis-
che Vereinigungen. Als Vorwand
dienten die zum Teil militanten
Proteste von kurdischen Migranten
gegen die Bombardierung ganzer
Städte durch die türkische Armee.
Seitdem wurden in den letzten 16
Jahren hunderte Vereine und Woh-
nungen von der Polizei durchsucht,
zahlreiche Demonstrationen und Ver-
anstaltungen verboten und Tausende
Kurdinnen und Kurden wegen ihrer
Solidarisierung mit dem Freiheit-
skampf zu Geld oder Haftstrafen
verurteilt. Bis heute werden ange-
bliche PKK-Funktionäre wegen „Mit-
gliedschaft

in einer kriminellen Vereinigung“
(§129 StGB) verurteilt, ohne dass
ihnen außer der Unterstützung der
PKK konkrete Straf- oder Gewalttaten
nachzuweisen sind. 2008 verbot das
Bundesinnenministerium auch den
aus Dänemark sendenden Satel-
litensender Roj TV, der mit seinen
Nachrichten-, Kultur-,und Kinderpro-
grammen in kurdischer, türkischer und
arabischer Sprache für viele der hier
lebenden kurdischstämmigen Mi-
granten eine wichtige Information-
squelle ist. Die EU hat die PKK auf ihre
Terrorliste aufgenommen.

Lösungsperspektiven:

Die LINKE unterstützt alle Initiativen
für eine demokratische Lösung der
kurdischen Frage. Daher fordert sie
einen sofortigen Stopp der Waffen-
lieferungen an die Türkei und einen
Abschiebestopp in die Türkei, den Irak,
Iran und Syrien sowie gesichertes
Aufenthaltsrecht für die hier lebenden
Flüchtlinge. In Deutschland muss die
eigenständige kurdische Sprache und
Kultur mit allen notwendigen Folgen
für eine gezielte Integrationspolitik
der kurdischen Bevölkerungsgruppe
anerkannt werden. Dazu gehört das
Angebot von Kurdischunterricht an
Schulen ebenso wie kurdischsprachige
Mitarbeiter bei staatlichen und kom-
munalen Behörden. 

Kurdische Vereine müssen in gle-
ichem Masse Zugang zu öffentlichen
Fördermitteln erhalten wie andere mi-
grantische Selbstorganisationen. Ins-
besondere muss die Kriminalisierung
politisch aktiver Kurdinnen und Kur-
den in Deutschland beendet werden.
Zahlreiche Kurdinnen und Kurden sind
heute bereits wie andere Migran-
tinnen und Migranten innerhalb der
Partei DIE LINKE aktiv –für Frieden in
Kurdistan ebenso wie für soziale
Gerechtigkeit und demokratische
Grundrechte für alle in Deutschland
lebenden Menschen.

Ulla Jelpke, Die LINKE
Mitglied des Deutschen Bundestages

|<>|
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Wir unterstützen alle
Schri�e,die  zur „Demokra�-
sierung und zur Lösung der
Kurdenfrage“ in der Türkei die-
nen.

Wir haben uns längst und ver-
bindlich für einen friedlichen,
zivilen und demokra�schen
Weg entschieden, damit in der
Türkei die Iden�tät, Sprache
und Kultur der Kurden in einer
demokra�schen Födera�on
bestehen kann. Aber die Tür-
kei betrachtet noch immer die
Forderung der Kurden auf ihre
Grundrechte als terroris�sch.

Wer wirkliche Veränderung
und Stabilität in der Region
will, muss mit seiner Unterdrü-
ckung und Vertreibung Schluss
machen und die Verleugnung
unserer Kultur, Geschichte und
Iden�tät muss au	ören.

Voraussetzung dafür sind:

*Eine Generalamnes�e für den
poli�schen  alle poli�schen
Gefangenen 
*Förderung der poli�schen
und parlamentarischen Betä�-
gungsfreiheit, 
*Rückkehrrecht der verfolgten
und vertriebenen Kurden, 
*Verwirklichung und gesetzli-
che Garan�e der Rechte und
Existenz der Kurden in der tür-
kischen Verfassung, 
*Anerkennung und die Benut-
zung der kurdischen Sprache in
den staatlichen Schulen, 
*Wiederau
au der zerstörten
Dörfer. 
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Kürt halkının varoluş ve özgürlük teminatı olan geril-
lalarının inkara, zulme ve korkuya karşı sıktıkları ‘İlk
kurşundan bu yana tam 25 yıl geçti. ‘Mevhum Kürdis-
tan’ı ilelebet Agiri’ye gömdüklerini zannedenler
yanıldıklarını çok çabuk anladılar. 

Korku ve sindirilmişlikle üzerine ölü toprağı serilen
halk ‘İlk kurşun’la yeniden umutlarına sarıldı. Apo’cu-
ların ilk kurşunuyla pratiğe geçen ve  Otuz yılı geride
bırakan Kürt Özgürlük Hareketi  binleri, onbinleri,
yüzbinleri milyonları etkiledi. Kürdistan dağları Kürt
gençlerine kucak açarken artık halklaşan bir hareket ve
o hareketin her alanında yer alan bir halk gerçekliği
vardı.

Dağlarda ki  özgürlük ateşi Kürdistan’nı, metropolleri,
avrupayı ve dünyanın dört bir yanını sarmaya başladı. 

Kimileri bu özgürlük kervanıyla birlikte büyüdü, kim-
ileri özgürlük savaşçılarının etkisiyle bu kervanda yerini
aldı.

Düşmanın katliamlarla, sürgünlerle korku saldığı
sindirdiği insanlara cesaret, göçerttiği, mültecileştirdiği,
kimliksizleştirdiği  insanlara umut olmuştu Kürt geril-
laları.

Bu yazımızda bundan tam yirmi iki yıl önce avrupa’da
Kürt Özgürlük Hareketi ile tanışan ve o günden beri
Kürt halkının özgürlük talepleri ve demokratik hakları
için ‘Kendi deyimiyle’ gücünün yettiğince mücadele
eden, mücadeleye katan ve artık Kürt halkının ve alman
dostlarının ‘Kızıl Müdür’ adını verdikleri Hayri İmak’ı
anlatacağız.

Mayıs ayı sonunda Duisburg’ta düzenlenen ‘Şehitleri
Anma Gecesi’nde yirmi yılı aşkın süredir halkına verdiği
hizmetlerden dolayı Almanya-Kürt Dernekleri Fed-
erasyonu (YEK-KOM) tarafından ödüllendirilen İmak
aynı zamanda onun gibi bu harekete yıllarını veren,
emek veren, bedel ödeyen, bu anlamda onurlandıran,
onlarca yüzlerce, binlerce insanın da bir temsilcisi
olarak bu yazının konusu oldu.  

Avrupa’da kurulan ilk Derneğin başkanlığını yaptı

Bugün 55  yaşında olan  Dersim’li Hayri İmak 1972
yılında Almanya’ya öğrenci olarak gelir. 1980’li yıllarda
bir grup APO’cu ile tanışarak Kürt hareketi içinde
demokratik çalışmalarda  yer alan İmak aynı zamanda
Avrupa’da ilk olarak kurulan Duisburg kentinde ki Kürt
derneğinin tam 17 yıl başkanlığını yürütür. On yılı
aşkındır Almanya-Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-
KOM) dış ilişkiler komisyonunda çalışma yürüten Hayri
İmak, avrupa’da açılan ilk derneğin başkanlığını yürüt-
mekten dolayı çok gururlu olduğunu söylüyor. İmak
aynı zamanda  Duisburg bölgesinde Şehit Aileleri
Komitesinde üye.

Kürt Özgürlük ve demokrasi mücadelesiyle birlikte
22 yılını geride bırakan Hayri İmak’a  Şehitleri anma
gecesinde ödül aldığının açıklanması ve ödülü alırken
neler yaşadığını,  o an ki duygularını sorduk.

Kendisi de bir şehit yakını olan ve yirmibir ay alman
cezaevinde siyasi nedenlerle yatan İmak ‘ödülü aldığı
an ki duygularının sözle anlatılamayağını söylüyor. O
anı yeniden yaşar gibi gözleri dolan İmak ‘ ben o anda
şehidimi, onun nezdinde şehit olan ve bir çoğunu
tanıdığım yoldaşlarımı ve içeride yattığım günleri hatır-
ladım bende iz bırakan bu acıları o anda unuttum  ve
kendi kendime ben bu ödülü hak ettim mi diye sor-
dum.Ama sağolsun arkadaşlar beni layık görmüşler bu
benim için bir onur bir şeref oldu’ diyor. 

‘Ben yeterince yaptım mı, bekleneni verdim mi bu ayrı
bir olay ama demek ki bu halk  insanını unutmuyor’
diyen İmak hala kendisinin mi arkadaşlarının sırtında
yük olduğunu, onlarınmı kendisini idare ettiklerini, ken-
disinin ne kadar yapabildiğini sorgulaması gerektiğini
söylüyor. 

1969 yılında Türkiye İşçi Partisi , daha sonra TKP-ML
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içinde yer alan İmak  1982’lerde
Ulusal Mücadele ile tanışıyor. ‘Adeta
beni adam  etti, bu mücadeleye
kazandırdı’ dediği şehit Nazif Aktaş’ı
özellikle vurguluyor. Memed
Demir’le üstleri başları parçalanma
pahasına bildiri dağıttıkları günleri
anımsayarak tebessüm ediyor.

‘Mücadele içerisinde bütün heval-
leri çocuğum gibi sevdim, kucak
açtım’ diyen İmak  ‘gelen bana kızdı,
giden bana kızdı ama gelecek seneki
seçimlerde yine beni önerip başkan
seçiyorlardı’ diyor.  Hala Duisburg
Derneğinin başkanlığını yürüten
Hayri İmak artık Duisburg
çevresinde insanların ve yabancı
dostların kendisine ‘Kızıl
Müdür’ dediklerini
söylüyor. 

‘Kafanı kaldır sen
PKK’lisin,bir Kürtsün’

1996 yılında Alman de-
vleti ile Kürt halkının
deyim yerindeyse en
büyük restleşmesini
yaşadıkları o gergin gün-
lerde tutuklanır  ve  yirmi
ay  hapis yatar Hayri İmak. 

Yaşantısının büyük
bölümünü hareket
içerisinde  demokratik
alanlarda ki çalışmalarda geçiren ve
zamanının büyük bir kısmını çalış-
malara veren İmak, boş kaldığı
zaman o gün mutlaka ya derneğe,

yada başka bir kuruma yada
hevallerinin yanına gitmeden
yapamadığını adeta kendinde
boşluk, eksiklik hissettiğini
söylüyor. ‘Halkın içinde
olduğum için yaşam kay-
nağım yine halkımızın yanı’
diyen İmak geçen yirmi iki yıl
içinde yaşadığı acı yada tatlı
anılardan unutamadığı bir
tanesini anlatıyor :

‘ 1996 yılında Dortmund
cezaevindeyken beni ilk  hava-
landırmaya çıkardıklarında kıştı
soğuktu ve yağmur yağıyordu. Ben
üzerimde ki parkanın şapkasını
kafama çekmiş, başımı önümüe
eğmiş iki gardiyan nezaretinde

havalandırmada dolaşıyordum. Bir-
den yukarıdan ömür boyu hapse
mahkum olmuş bir alman bana al-
manca  bağırdı ‘heyyy ‘ dedi. Adam

beni tanımıyor ama  olaylardan
dolayı tutuklandığımı, Kürt
olduğumu biliyor  ‘Seni may-
mun  kafanı kaldır, kafanı
kaldır  unutma sen bir
PKK’lisin, sen bir Kürtsün.
Kafanı kaldır ve dik yürü bun-
ların gözünün içine baka
baka’ dedi. Ben kafamı
kaldırdım adama gülerek bir
alkış çaldım ondan sonra da
orada kaldığım dört ay

boyunca ve diğer cezaevlerinde o al-
manın sözünü hiç unutmadım. Yağ-
mur da yağsa kar da yağsa o
Almanın bana layık gördüğü ‘Kopf
hoch, kopf hoch’ (başını kaldır,
başını kaldır) dediği şekilde hep

kafamı kaldırarak dik yürüdüm.
Kürt Halk Önderinin ve Özgür-

lük mücadelesi yürütenlerin
emekleri ve bedelleri ile Kürt
halkının bu günlere geldiğini,
Kürtlerin dünya üzerinde saygın-
lık kazandığını bunun onur verici
bir şey olduğunu söyleyen Hayri
İmak ‘ Ulusal mücadele insana
değer katıyor, yüceltiyor, saygın-
lık kazandırıyor, insanı genç tu-
tuyor. Bak o kadar etkinliklerde
şahit oluyorsunuz. 

Almanlar, polis şefleri vb. leri
gelip beni muhatap alıyorlar.
Beni bu 1.65 lik boyumla Hayri
İmak olarak muhatap almıyorlar,

benim temsil etmeye çalıştığım
ulusal değerlerden dolayı beni
muhatap alıyorlar. Yüzlerce binlerce
insan gördüğü zaman ‘merhaba
heval. Nasılsın?’ diye halimi hatırımı
soruyor. Bu değeri, bizlere Ulusal
mücadele verdi. Beni ben yapan,
bizi var eden Önderlik ve Ulusal mü-
cadeledir...

MURAT ALPAVUT 
|<>|
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Binlerce genç 12’inci kez buluştu

Gençler, 12’inci kez Mazlum Doğan Gençlik Kültür ve
Spor Festivali’nde buluştu. Almanya’nın Köln kentinde
gerçekleştirilen festivalde gençler “Kürt sorununun
çözümünde muhatap Öcalan’dır” mesajını verdi.

1997 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen Mazlum
Doğan Gençlik Kültür ve Spor Festivali’nin 12’incisi,
“Gençlik Özgür Kürdistan’ın Teminatı, Rêber Apo’nun
Fedaisidir” sloganıyla 11 Temmuz 2007 tarihinde Köln
kentinde ki  Güney Stadı’nda gerçekleşti. Kuzey Ren
Vestfalya (NRW) Gençlik İnisiyatifi tarafından düzenle-
nen festivale ağırlıkta Almanya’dan binlerce genç
katıldı. Festival, yarışacak sporcularla folklor ekibinin
katıldığı tören geçişi ile başladı. 

KCK Önderi Abdullah Öcalan’ın posterinin taşındığı
tören esnasında gençler ‘Bijî Serok Apo’ ile ‘PKK’ slo-
ganlarını yükseltti. Resmi törenle gerçekleştirilen açılış-
tan sonra spor müsabakaları başladı. Festivalin sonunda
Kürt sanatçılar konser verdiler.

5. Zilan Kadın festivali
5. Zilan Kadın Festival’i, “Kimsenin namusu değiliz na-

musunuz özgürlüğümüzdür” sloganı altında, Al-
manya’nın Gelsenkichen kentinde yapıldı.
Amphitheater’de yapılan festivale, başta Almanya
olmak üzere Avrupa’nın değişik ülkelerinden katılım
oldu. Teknik sorunlar ve sağanak yağmur dolayısıyla
ancak saat 15:00 sularında bir dakikalık saygı duruşu-
nun ardından başlayan Kadın Festivali’nin açılış konuş-
masını, Kürt Kadın Barış Bürosu (Ceni) Başkanı Hamide
Akbayır yaptı. 

Akbayır, “Bütün olumsuz hava koşullarına rağmen bu-
raya gelmiş olan kadınlarımıza teşekkür ediyorum” sö-
zleriyle konuşmasına başladı. Akbayır, “erkek
egemenlikli namus anlayışına hayır diyoruz. Özgürlüğü
olmayan insanın namusu da olamaz. Kimsenin namusu
olmayacağız. Egemen namus anlayışı, kadının görmez-
den gelinmesi ve onun hayatın her alanında görmeme-

zlikten gelinerek, yasaklanması anlamını taşıyor” dedi.

Kadınlar, büyük sabırsızlıkla sanatçıların sahneye çık-
masını bekledi. Mezopotamya Demokratik Kültür Sanat
Hareketi (TEVÇAND) kadın sanatçıları Binevş, Deniz
Deman, Şengül Nazdar Güle, Sosin ve Zozan Zudem
sahneye çıkınca, özellikle sahne önündeki kadınlar
büyük bir tezahüratta bulundu. Kültür programının
başlamasıyla, yağmurdan korunmak için ağaç altları ve
standlara giren festival katılımcıları yağmura rağmen
Amphitheater’da toplanarak festivalin tadını çıkardı. 

TEVÇAND kadın sanatçılarından sonra Ermeni halk
dansları ekibi ve Kürt halk dansları ekibi Koma Jinen
Kurd, görsel boyutu oldukça zengin halk oyunlarından
örnekler sundu. Rojda, Lale Koçgün ve Petra Gesti,
müzik dinletileri ile festivale katılanları coşturdu.

Rüsselsheim’de binlerce kişi ‘Dersim’ dedi 
Almanya'nın Rüselsheim kentinde bu yıl ilki düzenle-

nen Dersim Kültür Festivali’ne katılan binlerce kişi,
“Yüreğimiz Dersim’de, yüzümüz Dersim’e dönük” dedi.

Almanya'nın Rüselsheim kentinde bu yıl ilki düzenle-
nen Dersim Kültür Festivali’ne 8 bin kişi katıldı.
Rüselsheim Mainvorland alanında binlerce kişiyi buluş-
turan festival, Alevi Piri Riza Yağmur’un ‘ikrar duası’
okumasıyla başladı.

Etkinlikler

ETKİNLİKLER
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DTP Dersim Milletvekili Şeraffettin Halis, Alevi Piri
Rıza Yağmur, FDA Başkanı Haydar Munzur ve Dersim’i
Yeniden İnşa Cemiyeti Başkanı Haydar Işık’ın yanı sıra
Alman Sol Parti’den çok sayıda temsilci festivalin
katılımcıları arasında yer aldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Hesen Eyaleti Sol
Parti Temsilcisi
C h r i s t i n a n e
Böhm, festivale
çok sayıda
Kürdistanlının
katılmasından
duyduğu mem-
nuniyeti dile
g e t i r e r e k ,
kat ı l ı m c ı l a ra
Kürtçe seslendi
ve ‘Rojbaş,
Sima xer ame”
dedi. Türkiye’de
yapılan yerel
seçimlere deği-
nen Böhm,
“Seçimlerden

AKP’nin darbe alması ve DTP’nin başarı ile çıkması biz-
leri sevindirdi” diye konuştu. KESK’e yönelik baskılarını
kınayan Böhm, Almanya’da uygulanan PKK ve Roj TV
yasağının da kaldırılmasını istedi.

Ezidiler NRW Parlamentosunda 
seminer verdi
Ezidi Dernekleri Federasyonu (FEK) geçtiğimiz hafta-

sonu  Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet parlamento-
sunda  bir seminer  gerçekleştirdi.

Ezidi Dernekleri Federasyonu ile Alman Sol Parti (DİE
LİNKE) NRW Eyalet teşkilatının ortaklaşa düzenlediği

seminere Alman Sol parti NRW Eyalet milletvekili Rüdi-
ger Sagel, Alman Sol Parti NRW Eyalet sözcüsü Wolf-
gang Zimmermann, FEK başkanı Cercur Cemil, FEK
başkan yardımcısı Gevriye Yavşan, KNK temsilcisi Sü-
leyman Demir katıldılar.

Alman Sol parti NRW Eyaleti Göçmen sorunlarından
sorumlu Ali Atalan’ın moderatörlüğünün yaptığı semi-
nere Almanya’da ki Ezidi derneklerinin yöneticileri
Ezidi gençleri katıldılar.

Ezidi Dernekleri Federasyonu (FEK) ile Alman Sol Par-
ti’nin aynı zamanda bir tanışma ve karşılıklı ilişki zemini
yaratmanın amaçlandığı seminer’de ilk sözü Alman Sol
Parti NRW milletvekili Rüdiger Sagel aldı. Sol partinin
entegrasyon çalışmaları hakkında konuşan Sagel, par-
tilerinin internasyonal olduğunu Kürt, Ermeni bütün
halkların hakları için parti olarak mücadele ettiklerini
söyledi. 

Seminerde FEK başkan yardımcısı Gevriye Yavşan, Al-
manya’da  yaşayan Ezidi’lerin nüfusu, yaşadıkları sorun-
ları anlattı ve FEK’in çalışmaları hakkında katılımcıları
bilgilendirdi.

‘Mala Dinan’ Almanya’daydı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Mülheim

kentinde bulunan Theater an der Ruhr, 2 Temmuz 2009
Perşembe akşamı sahnelerini Diyarbakır belediyesi
şehir tiyatrosu oyuncularına açtı.  

Theater an der Ruhr’un davetlisi olarak Almanya’ya
gelen  Diyarbakır belediyesi şehir tiyatrosu Theater an
der Ruhr’un ardından Federasyonumuz YEK-KOM’un
organizesi ile Almanya’nın değişik kentlerinde Kürdis-

tanlılarla buluştu.
Federasyonumuzun bu organizasyonu  ile Diyarbakır

belediyesi şehir tiyatrosu oyuncularının Kürtçe ve
Türkçe olarak oynadıkları ‘Mala Dinan’ ile ‘Yaşar ne
yaşar neyaşamazx’ adlı oyunlar Kürdistanlılar tarafın-
dan büyük bir beğeni ile izlendi.

|<>|
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Kürdistan İslam Toplumu Feder-
ayonu (CİK) Şura üyesi Vehbi Azak

“Ramazan ayı barış, kardeşlik 
ve adalet ayıdır”

1991 yılında Kürdistan’da Yurt-
sever İmamlar Birliği olarak kurulan
ve sonrasında hem Kürdistan hem
de avrupa’da Kürdistan İslam
Hareketi olarak kendini örgütleyen
CİK’in bugün avrupa genelinde yirmi
yedi camisi bulunuyor. Bir çok yerde
yeni camiler açma hazrılığında olan
CİK çalışmalarını Kuranın esaslarına
göre Kürt toplumunu aydınlatmak
ve egemen devletlerin dini kul-
lanma biçiminde Kürtleri kullan-
masının önüne geçerek insanları
gerçek islamiyetle buluşturmak ve
Kürtlerin dini temelde de olsa kendi
ulusal haklarına kavuşması için
faaliyet yürütüyorlar. Bu süreç
içerisinde bir çok Kürt aydını gibi
İslam camiası içindede bedeller
ödeyen CİK bugün inançlı insan-
larının yardımları, fitre, zekat ve
bağışlarla Kürdistan’da yoksul
ailelere yardımda bulunuyor. 

Kürdistan İslam Toplumu Federay-
onu (CİK) Şura üyesi Vehbi Azak fed-
erasyonlarının çalışmaları  Kürt
açılımı ve Ramazan bayramı
hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Kürt projesi bir devlet
projesidir

AKP’nin ne kadar temsili bir dini
gelenekten geldiğini iddia etse de
mevcut projenin AKP projesi
olduğunu inanmadıklarını söyleyen
Azak, bunun bir devlet projesi
olduğunu söyledi . Bunun aslında
devletin tıkanma projesi olduğunu
belirten Azak ‘ bu proje devleti
tıkanmaktan kurtarma projesidir.
Tıkanmanın yol ve yordamını dini
motifli bir parti üzerinden yapması
anlaşılır çünkü geçmişte denediği
tüm sol yada sağ  kemalistler olsun,
laikçi kesim olsun tüm bu yollarla
kendi içerisinde ki siyasal, sosyal,
kültürel hatta inançsal sorunlarına
TC bir çözüm getiremedi. Aynı kesim
üzerinde tekrar bir çözüm yolunu
aramnın mümkün olmadığının
farkındalar. Dolayısıyla bu sorunu is-
lami motifli ancak gerçek anlamda
islami kesimi temsil etmeyen daha
çok Türkiye’de ki muhafazakar ser-
mayeyi temsil eden bir parti üz-
erinden bu sorunun çözümüne el
atmış bulunmaktadır’ diye konuştu.  

Kürt sorununun çözümü zor değil

CİK olarak Kürt sorununun
çözümünün  çokda zor olmadığına
inanan bir hareket olduklalrını be-
lirten Azak, inançlarının kendilerine
insanlar arasında ki farklılığın allahın
bir lütfu, allahın bir ayeti olduğunu,
bunu kabul etmenin her inançlı
müslümanın temel vazifesi
olduğunu söyledi. Azak ‘ Kuranda
365 ayette zulüm, zorbalık yasak-
lanmıştır. 

Bunu yapanlar öteki dünyada ce-
hennemliktir. Ayetlerde bu şekilde
belirtilmektedir. Müslüman toplum-
lar zulüm yapmamanın ve kuranın

tavsiyelerinin her gün birini yerine
getirseler dünyada zulüm ortadan
kalkar’dedi. Azak, Kürt sorununun
en temel nedenlerinden birisinin
var olan egemen devletlerin, Kürtler
üzerinde zulüm uygulamaları ve
Kürt toplumunu inkar etmelerinin
olduğunu söyleyen Azak sözlerine
şöyle devam etti ‘ Kuranda inkar ve
allaha şirk koşma en büyük günahtır.
Böyle bir dinin mensupları allahın
yarattığı bir toplumu yok saymakta
ve inkar etmektedirler. Allah ayet-
lerinde ‘insanları kabilelere, toplum-
lara ayıran benim bunu
tanımakmecburiyetindesin’ diyor.

Dolayısıyla Türk devleti kendi
çıkarları gereğide olsa şimdiye kadar
yapılan yanlışlıkların bir nebze de
olsa farkına varmıştır. Bu sorunun
sadece Kürt halkına değil Türkiye
deki bütün halklara zarar verdiğini
kendi sistemini de gittikçe çürüt-
tüğünü görüp harekete geçmekte-
dir.’

Şu an yapılanların bu sürecin
önünü açacak tartışmalar olduğunu
söyeyen CİK temsilcisi Azak, hareket
olarak tüm Kürt toplumunun bu
sürece umutlu ama aynı zamanda
ihtiyatı elden bırakmayarak her
söylenen güzel sözün arkasında
erken doğmuş bir koyun gibi koş-
mayacaklarına inandıklarını söyledi. 

Ramazan ayı barış, kardeşlik ve
adalet ayıdır

21 Ağustosta başlayacak olan Ra-
mazan ayı ile ilgili olarak ta açıkla-
malarda bulunan Vehbi Azak,
Ramazan ayında yeryüzünde var
olan zulümün, zorbalığın,
çürümüşlüğün ve kötülüğün, her
türlü çöküntünün bittiği ayın
başlangıcı olduğunu, Ramazan
ayının hak, hukuk, adalet ve şefkat
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ayı olduğunu ifade etti. ‘Ramazan
ayında öldürmeler, katliamlar
haram kılınmıştır’ diyen Vehbi Azak
‘ Herkesin birbiriyle eşit olduğu kim-
senin diğerinden farklı olmadığı ,
ibadetleriyle inançlarıyla aynı yap-
tırımlara tabi tutulduğu bir aydır.
Müslüman ve Türk toplumları bu
ayın gereklerini yerine getirirlerse,
zulüm, baskı olmadan eşit şartlarda
kardeşçe barış içinde yaşayabile-
ceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle
tüm İslam aleminin Ramazan ayını
CİK olarak şimdiden kutluyoruz’
diye konuştu. 

Hac islam aleminin en
büyük buluşma kongresidir

Her yıl olduğu gibi bu yılda
Kürdistanlıların hac görev-
lerini yerine getirmeleri için
her türlü hazırlıkları yerine
getirdiklerini söyleyen Vehbi
Azak, Kürdistanlıların kendi
dilleri, kendi bayrakları ve
kültürleriyle Hac görevini
yerine getirebilmeleri için
çalışmalar yürüttüklerini
söyledi. ‘Hac islam aleminin en
büyük buluşma kongresidir’ diyen
Azak ‘ yeryüzünde tüm müslüman
toplumlar hac döneminde kendi dil-
leriyle allaha yalvarıyorlar. 

Hac dünya ölçeğinde bir konfer-
anstır ve biz Kürtler olarak bu kon-
feransta kendi rengimizin
olmamasını bir eksiklik  ciddi bir
haksızlık olarak gördük. Bunu hem
egemen islam devletlerinin bu hakkı
Kürtlere vermemesini, hem de Kürt-
lerin kendi içerisinde böyle bir orga-
nizasyonu gerçekleştirememesini
ciddi bir eksiklik olarak gördük. 

Dolayısıyla 1993 yılından bu yana
sembolik olarak ta olsa Kürtlerin
Hac görevini yerine getirmeleri için
bu organizasyonu  avrupa genelinde
gerçekleştiriyoruz’ diye konuştu.

Kısmi olarak engellemelerin
olduğunu ama şimdiye kadar ciddi
bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını
söyleyen Vehbi Azak, avrupada ki
Kürdistanlıların hac vazifelerini yer-
ine getirmeleri için tüm engelleri
aştıklarını söyledi. Azak, hem vize
temini, hem uçak hemde otel orga-
nizasyonları konusunda çalış-
malarını büğük ölçüde
tamamladıklarını bu konuda hiç bir
sıkınrtı olmadığını ekledi. 

Avrupada ki Kürdistanlı Hacı aday-
larına bir çağrı yapan Azak ‘ gelin
her toplum gibi her millet gibi biz de

kendi toplumumuzla, toplumumuzu
temsil eden dini cemaatlerimizle
kendi hac vazifemizi yerine getire-
lim, orada daha güçlü ve birlik
olalım. 

Çünkü Allah u teala Kuranı ker-
imde birlik içinde olmayı güçlü ol-
mayı ayrılığa düşmemeyi emrediyor.
Dolayısıyla Kürdistanlıların birlik
içinde CİK şemsiyesi altında Hac vaz-
ifelerini yerine getirmeleri için bir
kez daha çağrı yapıyoruz. 

Ahlaklı nesiller için camilerimize
sahip çıkalım

Avrupada ki cami ve federasyon
çalışmalarını da değinen CİK Şura
üyesi Azak, avrupa genelinde bulu-
nan yirmi yedi camide, Kürt
toplumunu her kesimine yönelik
çalışmalar yaptıklarını, kuran

kursları, dini dersler ile İslam ve Kürt
toplumunu tarihi üzerinde ciddi
çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Avrupa’da yaşayan Kürdistanlıların
kendi inançları temelinde ce-
nazelerini kaldırmaları açısından
camilerinin büyük sorumluluklar
yüklendiğini söyleyen Azak ‘ Bu
camilerimizin sağlıklı olarak yaşaya-
bilmesi için avrupada yaşayan müs-
lüman Kürdistanlıların ciddi
desteklerine ihtiyacı vardır. Hem
kendi toplumlarının, aile ve çocuk-
larını avrupa kültürü içerisnde kay-
bolmaması hemde ciddi ve ahlaklı
bir nesil yetiştirebilmek için  cami-

lerine sahip çıkmaları gerekiyor.
Halkımızın  desteği olmadan bu
camiler ayakta duramaz.’ dedi. 

Gerek Kürdistan’da gerekse
diğer ülkelerde yardıma muhtaç
insanlara CİK olarak maddi ve
manevi olarak yardımda  bulun-
duklarını  bu nedenle özellikle
içine gireceğimiz mübarek Ra-
mazan ayında Kürt halkının
fitre, zekat ve bağışlarını fed-
erasyonlarına yaparak daha

fazla insana yardım eli uzatmalarını
istedi.

İçinde bulunduğumuz sürecin çok
hasssas ve önemli bir süreç
olduğunu söyleyen Azak, bu an-
lamda sadece politikacı ve devlet
adamlarının açıklamalarının
toplumu aydınlatmada belki yeter-
siz kalacağını bu anlamda din
adamlarını da toplumu aydınlatmak
için hakikatleri ve gerçekleri hiç bir
kaygı gözetmeksizin anlatmalarını
istedi. 

|<>|
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‘Almanya'nın politikası özel
ama Kürtleri göndermez’

ESSEN - İltica davalarında uzman Avukat Klemens
Ross, Almanya Kürt mültecileri geri göndermek iste-
diğini ancak Alman yasalarına göre bunun mümkün ol-
madığını söyledi. ‘Ne yasalar ne mahkemeler geri
göndermeye izin verir’ diyen Ross, Almanya’nın Kürt
mültecilere yönelik özel bir politikası olduğunu belirtti. 

Avrupa’nın en kalabalık ülkelerin başından gelen Al-
manya’da dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca poli-
tik mülteci yaşıyor. Coğrafyası Türkiye, İran, Suriye ve
Irak, gibi devletler tarafından paylaşılmış 40 milyonluk
nüfuslu Kürtler, bu ülkede en fazla yaşayan mülteci gru-
pları arasında yer alıyor.

12 Eylül 1982 darbesinden kaçarak, Almanya’ya gelen
politik ilticacı Kürtler, özellikle 1990 yıllardan sonra
sayıları kısa sürede yüzbinleri buldu. 20 yıldır burada
yaşamlarını sürdüren Kürtler, başta politika, kültür,
sanat ve sanayi alanında olmak üzere binlerce uzman
genç eleman yetiştirdi. 

Feleknaz Uca, Evrim Helin Baba, Giyasettin Sayan gibi
isimler, bu ülkeye ya aileleri yada kendileri politik mül-
teci olarak geldiler. Günümüzde ise bu ülkenin parla-
mentosunda milletvekililer. Ancak bütün bu gelişmelere
rağmen Almanya çıkardığı sert yasalarla politik sığın-
macıları Türkiye’ye geri göndermek istiyor. 

Almanya’nın Essen kentinde 20 yıldır avukatlık yapan
iltica ve yabancılar yasalarında uzman olan Av. Klemens
Ross’a göre, çıkartılan yasa bütün politik ilticacılar için
geçerli. Ancak Ross, “Türkiye’den gelen Kürtlere yöne-
lik özel bir uygulama var. Bu da Almanya’nın Türkiye ile
olan ekonomik çıkar ilişkilerden kaynaklanıyor. Ama
sonuç ne olursa olsun Kürtler bu ülkede gönderilemez.
Devlet istese bile yasalar buna izin vermiyor. Onun için
kimsenin korkmasına ve çekinmesine gerek yok’’ diyor.

Av. Klemens Ross ile 2005 yılında çıkartılan yeni iltica
yasası, bu ülkede yaşayan sığınmacı Kürtlerin duru-
munu konuştuk. 

3 YILDA BİR İLTİCACILARIN 
DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK

* 2005 yılında ilticacılarla ilgili düzenlenen 
son yasada somut olarak neler var? 

- Almanya’ya gelip iltica eden kişilerin oturum hakkını
elinde alma kararı her zaman vardı. Bu geçmişte de
vardı, bugün de var. Ancak son düzenleme bunu biraz
daha yasalar altına aldı. Nedir bu yasa? Devlet, her 3
yılda bir ilticacıların durumunu gözden geçirecek ve ona
göre oturumunu elinden alacak mı, almayacak mı, nok-
tasında karar verecek. 

* Peki bu durum değerlendirmesi neye 
göre yapılacak?

- 3 yılda bir ilticacının durumu gözden geçirilecek.
Geldiği ülkenin politik, siyasi ve sosyal durumu değer-
lendirilecek. Şayet bir iyileşme olmuşsa o kişi veya kişi-
lerin ülkesine geri gönderilme kararı verilecek.

* 2005 yılında çıkartılan yasa, bu tarihten sonra otu-
rum alanlar için mi geçerli yoksa, daha önce oturum
alanları da mı kapsıyor?

- Aslında bu yasa, ilk başta çıktığı tarihten (2005)
sonra oturum alanlar için geçerliydi. Ancak sonra bütün
kurum ve organlar aralarında tartışarak eskileri de, kap-
sayacak bir şekil haline getirdiler. Şu anda yasanın son
hali, 1990 yılından bu yana Almanya’da politik ilticacı
olarak, oturum alan bütün kesimleri kapsıyor. Ancak bu
ilk aşamanın uygulanması bitti. Normalde 2005 yılında
çıkan karara göre 2008 yılın Aralık ayında bitmesi
gerekiyordu. Ama hala mektuplar gönderiliyor.
Normalde bu durum yasal değil. 

KARAR BÜTÜN KESİMLERİ KAPSIYOR

* Almanya’da süresiz, süreli ve geçici oturum sahibi
olan binlerce politik ilticacı var. Alınan bu karar hangi

Hukuk Köşesi
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statüdekiler için geçerli?

- Bu karar bütün kesimleri kapsıyor. Eskiden bu ve
benzeri kararlar için 61, 51, veya farklı maddelerde otu-
rum alanların statüleri değişikti. Her biri ayrı ayrı bir
şekilde ele alınırdı. Ancak yeni yasada bütün mad-
delerin statüleri aynı. Fark etmiyor, yapılacak araştırma
sonucunda eğer ilticacılar, geldikleri ülkelerde yaşam
hakkını buluyorlarsa, siyasi hava giderilmiş, insan hak-
ları ihlalleri olmayacaklarına kanaat getirilmiş ise on
göre durumları değerlendirilecek ve geldikleri ülkeler-
ine geri gönderilecek. Kısacası bu yasa Almanya’da
yaşayan bütün politik ilticacıları kapsıyor. 

* Peki bu alınan kararın uluslararası hukukuna
göre yasallığı var mı?

- Bu kararın yasal ve insani açıdan kabulü olamaz.
Ancak Almanya’nın yeni yasallarına göre bunun yasal
mevzuatı var. Özellikle son yasalara göre 3 yılda bir ilti-
cacıların geldiği ülkelerinin durumu gözden geçirilip ona
göre kararlar alınacak. 

* Bu sürecin gelişimi nasıl başlıyor? 

- İlk önce bu alanda uzman ve bilirkişilerin raporları
esas alınıyor. Ülkelerin durumu bilirkişilerin hazırladığı
rapor ışığı sonucunda karar verilecek. Türkiye için de
devletin bilirkişileri şöyle bir rapor hazırlamışlar;
“Türkiye’nin durumu iyileşme var, demokratikleşme
olmuş, insan hak ihlalleri yoktur.’’

KÜRTLERE ÖZEL BİR UYGULAMA VAR

* Sizce Türkiye’de herhangi bir düzelme var mı?

- Hayır kesinlikle… Türkiye’de bir değişim yok. Aynı
uygulamalar devam ediyor. 

* O zaman sözü geçen bilirkişiler neye göre bu 
tür raporları hazırlıyorlar?

- Bu kişiler, devletin bilirkişileridir. Onun için devletin
politikaları doğrultusunda rapor hazırlıyorlar. Burada
da, politik ve siyasi çıkarlar var. Peki bunu nereden biliy-
oruz? Sorusuna da, cevabımız şudur; Çıkartılan bu yasa,
Almanya’daki bütün politik ilticacıları kapsarken, özel-
likle Türkiye’den gelen Kürtlere karşı özel bir uygulama
var. Onların geri gönderilmesi için özel bir çaba sarf
ediliyor. Bu uygulama bizim haklı olduğumuzu gös-
teriyor. 

*  Bu süreç prosedür olarak nasıl başlıyor? 

- İlk önce iltica dairesi, yereldeki yabancı polis
dairesinden bölgelerdeki ilticacılar hakkında bilgi istiyor.
Bu kişilerin durumu nedir? Oturum statüleri ne du-
rumda? Çalışıyor mu? Yada işsiz mi? Alman vatan-
daşlığına başvurmuş mu, gibi birçok soruların olduğu
bir forum gönderiyor. Yabancı poliste iltica dairesine ilti-
cacılar hakkında detaylı bilgi veriyor. Ardından gönder-
ilmek istenen kişilere, “Almanya’ya yaptığınız iltica
gerekçeniz ortadan kalkmıştır. Geldiğiniz ülkenizde
düzelme var. Demokratikleşme olmuş. Artık işkence
yok, orada yaşayabilirsiniz’’ içerikli bir mektup gönder-
iliyor. 

* Böyle bir mektup alan kişi ne yapmalı?

- Bu kişilere herhangi bir mektup geldiği zaman mut-
laka avukatlarına, bulundukları derneklere ve danış-
manla gitsinler. İkincisi, bence de, ön önemlisi avukatlar
aracılığıyla yabancı polisin iltica dairesine yazdığı dosya
numarasını bularak, o bilgileri temin etmek. 

MAHKEMELER DEVLETİN TEZİNİ ÇÜRÜTÜYOR

* Avukatlar bu dosyayı sorunsuz bir şekilde 
alabilirler mi?

- Evet, avukatlar bunu çok kolaylıkla alabilir. Bunu
aldıktan sonra ona göre hareket edilir. İki hafta
içerisinde iltica dairesinin bu kararına karşı itiraz etme
zorunluluğu var. Ardından da, karşı dava açılır. Zaten
mahkemeye giden davaların hepsi olumlu sonuçlanmış.
Alman mahkemelerin şöyle bir görüşü var; “Türkiye’de
her ne kadar kağıt üzerinde bazı değişiklikler olmuşsa
da hala işkence devam etmekte, baskılar uygulanmakta
ve hak ihlalleri hadsafada.’’ Bu mahkemenin görüşüdür.
Bu da devletin tezlerini çürütüyor. O açıdan şimdiye
kadar mahkemelerin verdiği bütün kararlar olumludur. 

* Yabancılar polisi, iltica dairesine ilticacılar
hakkında cevap verirken neleri esas alıyor?

- Yabancı polis kendisine göre davranıyor. Tamamen
bireysel inisiyatif kullanıyor. Burada kişiler hakkında
karar verirken de, o kişilerin ne kadar entegre
olduğunu, Almanca biliyor mu? Yada çalışıp, çalışmadığı
gibi birçok kriteri göz önüne alarak, bu tür kararlar
veriyorlar. 

Hukuk Köşesi
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* Mevcut durumda bu uygulama daha çok hangi
eyaletlerde yaygın?

- Bu eyaletlerle ilgili bir karar değil. Federal düzeyde
bir karar. Ancak hangisi yaygın uyguluyor noktasında,
net bir şey yok. Çünkü elimizde böyle bir veri yok.
Ancak Kürtler, Almanya’da en çok Nordrhein-Westfalen
(NRW) yaşıyor. Ve onun için bu eyalette daha çok
olduğunu düşünüyorum. 

AJANLAŞTIRMA GİRİŞİMİ 
BU POLİTİKANIN SONUCUDUR

* Almanya’da çok sayıda yabancı yaşıyor. Neden
özellikle Kürtler gönderilmek isteniliyor?

- Bu siyasi bir karar olduğu için Türkiye’den gelen
Kürtlere özel bir uygulama var. Özellikle son yıllarda
Türkiye’den gelen insanların ilticalarının kabul olma-
maları. İstihbarat örgütünden bazı kişilerin bu ülkede
yaşayan insanları rahatsız etmeleri, insanları ajan-
laştırma girişimleri aslında bu politikaların bir parçasıdır. 

* Bu illegal bir uygulama değil mi?

- Bu tarza baktığında aslında Türkiye’nin uzatılmış bir
kolu gibidir. Bir yürüyüşe katılan insana oturum ver-
ilmiyor. Derneğe giden birine “Gitme, gidersen oturu-
munu elinden alırız’ şartı koşuyorlar. İnsanlar siyasi
görüşlerinden dolayı baskı altında yaşıyorlar.

* Bu insanlar ne yapacaklar?

- Bu gülünç bir uygulama. 1990 yılından beri siyasetle
uğraşan insanlar üzerinde ciddi baskılar var. Oturumları
ellerinde alınıyor. Cezaevlerine atılıyor. Gönderilmekle
tehdit ediliyorlar. Bu psikolojik bir baskıdır. Ve bundan
sonra da devam edecektir. 

* Türkiye’de Kürtlere ve demokratik çevrelere yöne-
lik baskılar tüm hızıyla sürüyor. En son DTP’nin yü-
zlerce yöneticisi tutuklandı. Kürt çocuklarına yönelik
acımasız bir baskı furyası yaşanıyor. Askeri operasy-
onlar devam ediyor. Bütün bunlara rağmen Almanya
devleti nasıl ’Türkiye demokratikleşmiştir’ diyebiliyor.
Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

* Bunlar Türkiye’nin realitesi. Biz böyle düşünüyoruz,

itiraz gerekçelerimizde bunlar. Zaten mahkemede bu
görüşte. Ama devletin kendisine göre siyasi tavrı vardır.
Gözlerini kapatıp, geçmişte kağıt üzerinde çıkartılan
ancak bir türlü hayata geçmeyen üç-beş yasal değişik-
liğe bakıyor. İHD ve farklı insan hakları örgütlerin somut
raporlarına rağmen bunları savunuyor. Çünkü Almanya
Türkiye’nin uzatılmış koludur. Burada Kürtlere karşı
yapılan uygulamalar, derneklerini kapatılması siyasetçi-
lerin cezaevine atılması Roj Tv’nin yayın yasağı vb.
Uygulamaları, bizi bu konuda haklı çıkartıyor. 

* Bu keskin bir söylem değil mi?

- Keskin ama doğru. Bu benim görüşümdür, böyle
düşünüyorum.

GERİ GÖNDERİLME ASLA OLMAZ

* Bu kesimler dışında özellikle Türkiye’de idam ceza-
sıyla yargılananlara da benzer bir uygulama var…

- Evet dediğim gibi. Kesinlikle çekinmesinler, herhangi
bir psikolojik baskı altına girmeden, en kısa zamanda
avukatlarıyla görüşüp karşı dava açmalılar. Ve yasal mü-
cadelelerini yapsınlar. Hele hele onların geri gönder-
ilmesi asla olmaz. Bunu devlette biliyor. Ama burada
amaç antiterör yasasını uygulamak. Ülkesinde yada bu-
rada aktif siyaset yapanların yaşamını zorlaştırmak ve
psikolojik bir baskı uygulamaktır. 

* Bu insanlar Türkiye’de idam ile yargılanıyor. Ömür
boyu cezaları var. Bu aynı zamanda psikolojik, tazmi-
nat davası açma hakları var mı?

- Bir kadın müvekkilim var, O’da böyle bir uygulama
ile karşı karşıya kaldığı için şu anda hastanede psikolo-
jik tedavi görüyor. Tazminat davası için de şunu söyleye-
bilirim; geri gönderilme korkusu, hayatındaki belirsizlik
ortamında, kimse “Tazminat davası açayım“ diye
düşünmüyor. Böyle bir şey akılarına da gelmiyor. Ama
şunu araştırmak gerek, acaba son mektuplarla birlikte
psikolojik tedavi merkezlerdeki hasta sayısında bir artış
var mı? Bana sorulacak olursa kesin bir artış olmuştur. 

* Bu mektup alan kişiler tekrardan mahkemeye
gidip ifade verecekler mi? 

- Her şeyden önce kimse yabancı polise tek başına

Hukuk Köşesi

Yekkom�Bülten�•�Sayı�6�•�Eylül�2009 -29-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



gitmesin. Hele hele kendi başına herhangi bir evrak
imzalamasın. Mutlaka avukatlarıyla yada mülteci
derneklerinde olan danışmanlarla gitsin. Çünkü orada
konuştukları her şey ve imzaladıkları her belge onlar için
iyi olmaz. Bazıları geçmişte bunu yaptı. Ve çok
uğraştırdılar. Onun için kimse kendi başına hareket
etmesin. Yeni bir mahkemeden korkmaya gerek yok.
Yeni mahkeme denince insanların aklına şu geliyor;
“Tekrar gidip ifade vereceğiz.“ Böyle bir şey kesinlikle
yok. İfade falan verilmiyor. İtiraz ediyorsun, ondan sonra
bütün işleri onlar yürütüyor. Bir de, o durumda olanlar,
kimseyi dinlemesin, çevredeki insanların söylediklerini
dikkat almamalıdır. Aynı durumu yaşayanların emsal
davalarını bile dikkate almamalıdırlar. Çünkü herkesin
durumu aynı değil. Onun için olabildikçe çevredeki ku-
laktan dolma bilgilerle yola çıkmasınlar. 

* Gönderilmek istenen insanlar yıllardır bu ülkede
yaşıyor. Çocukları okuyor, çoğu da Alman vatandaşı.
Bunlar gönderilebilinir mi?

- Hayır, asla böyle birşey olamaz. Kesinlikle gönder-
ilme yaşanmaz. Zaman zaman bazı basın organlarında
bu tür haberler çıkıyor. Bu sadece psikolojik baskı yarat-
mak için yapılan bilinçli yayınlardır. Bunlara inanmamak
gerek. Zaten şu anda bütün davalar sonuçlandı. Yaklaşık
4 bin civarında kişinin dosyası kaldı. Bu alanda geri gön-
derilme olmamıştır. Varsa da ben bilmiyorum. Tek bir
kişi gönderildi. O’da Metin Kaplan. Onun durumu da
değişikti. 

* Peki bu davası sonuçlanan ilticacılar önümüzdeki
yıllarda tekrar benzeri davalarla karşı karşıya kala-
bilirler mi?

- Hayır, davası sonuçlanan ve kazanan kişiler,
önümüzdeki dönemlerde bu ve benzeri sorunlarla karşı
karşıya kalmazlar. Haklarında artık dava açılmaz.

* Geçmişteki Bosna Herseklilerin durumu bu konuda
örnektir. Topluca geri gönderilme durumu yaşandı.
Kürtler için bu geçerli mi? 

- Böyle bir ortam olsa bile Almanya’da iltica yasası
dışında yabancı yasası var. Bu insanlar, yıllardır bu
ülkede yaşıyor. İltica hakkı ortadan kalksa bile değişik
yöntemlerle yabancı yasasından yaralanıp burada otu-
rum alabilirler. Kimse istemediği müddetçe zorla gön-
derilemez. Devlet, “Türkiye demokratikleşti, senin
ilticanı iptal ediyorum. Terk etmen gerekir“ dese bile
kişi istemese gidemez. “Ben gitmek istemiyorum“ der

ve yabancı yasalarına dayanarak, burada oturum alır. 

EZİDİLERİN GÖNDERİLMESİ DURDURULDU

* Türkiye’den gelen Êzidi Kürtlerin durumu var. On-
larla ilgili son durum nedir?

- Evet bundan iki yıl önce onlara “Türkiye’de dini baskı
yok gidebilirsiniz“ diye bir mektup gönderildi. Êzidilerin
gönderilmesi için ciddi çaba sarf edildi. Ancak içişler
bakanlığı devreye girerek onların gönderilme davalarını
durdurdu. Şu anda böyle durmuş. Ne zaman tekrar açılır
ve nasıl olur bilmiyorum…

* Irak’tan gelen Êzidi Kürtlerin durumu da aynı mı?

- Hayır, onların durumu ayrı. Irak’tan gelen Êzidi
Kürtler, hiçbir koşulda geri gönderilemez. 

SURİYE İLE KÜRTLERİN GÖNDERİLMESİ 
İÇİN ANLAŞMA VAR

* Peki Suriye, İran ve Irak’tan gelen Kürtlerin durumu
nedir?

- Bunlar ülkelerden gelen Kürtlerin durumu daha
farklı. O ülkelerin politik ve siyasal koşullarına göre
değişiyor. Ancak Suriye’deki Kürtlerin durumu daha
farklı. Onlara özel bir uygulama var. Zaten ilticalarında
da, bu böyleydi. Ancak son dönemlerde Almanya ve
Suriye’nin bu Kürtlerin geri gönderilmesi için antlaşması
var. Bunun ne zaman pratiğe gireceği net değil. 

Kaynak: Fırat Haber Ajansı / ANF NEWS AGENCY
|<>|

Hukuk Köşesi
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Rechtsanwalt

Klemens Ross 
Kopstadtplatz 2 

45127 Essen 

Tel:(0201) 2480791 
Fax:(0201) 3615970 

eMail: rae.ross-landgraf@gmx.de 
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Azadi/Beratungsstelle
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Ich möchte Fördermitglied des Vereins AZADI werden.

Name :

Straße :

PLZ / Ort :

Mein Beitrag beträgt: ............. EURO im Monat.
Einzelperson 10 €, Arbeitslose, StudentInnen, SchülerInnen 5 €, 
Organisationen (bundesweit) 
30 € Mindestbeitrag.

KONTAKT: Spendenkonto:

Azadi e.V.
Graf-Adolf-Str.70a GLS Gemeinschaftsbank eg mit
40210 Düsseldorf Ökobank
Tel: 0211 8302508 BLZ: 403 609 67
Email:azadi@t-online.de Konto Nr.: 8 035 782 600
www.nadir.org/nadir/initiativ/azadi/

YEK-KOM 
HUKUK ve DANIŞMA 

BÜROSU

* Siyasi
* Hukuki
* Bürokratik
* Çalışma
* Oturum

* Mülteci
ve benzeri tüm sorunlarınız
için tecrübeli elemalarımızla
hizmetinizdeyiz!

Yek-kom
Beratungsstelle

Graf-Adolf-Str. 70a
40210 Düsseldorf
Tel: 0211 83029295

Email:
hukukyardim@gmx.net

15 Jahre PKK-Verbot – eine Verfolgungsbilanz

Azadî und die Födera�on kurdischer Vereine in
Deuschland, Yek-kom, haben aus Anlass des Jah-
restages des sog. PKK-Verbots (26. November
1993) eine Broschüre herausgegeben. „Auf mehr
als 60 Seiten werden Jahr für Jahr Razzien in Kul-
turvereinen oder Privtwohnungen, Verha	ungen
und Verurteilungen wegen Mitgliedscha	 in einer
kriminellen oder terroris�schen Vereinigung
(§129/129a StGB), Vereins- und Versammlungs-
verbote, Polizeiübergriffe auf Kundgebungen, Ab-

erkennungen des Asylstatus und Einbürgerungsverweigerungen wegen
poli�scher Betä�gung, aber auch friedliche Großdemonstra�onen und –
veranstaltungen für eine poli�sche Lösung des türkisch-kurdischen Kon-
flikts, aufgelistet. Deutlich wird so die ganze Tragweite des PKK-Verbots.“
(aus: junge welt, 1.12.2008)
Die Broschüre kann kostenlos gegen Porto (1,45€) oder gerne auch eine
Spende bei AZADÎ e.V. bezogen werden.

Download als PDF hier (2,8 MB) unter:

http://www.nadir.org/nadir/initiativ/azadi/verbot/2008/15jahre.pdf
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Konferenz
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Kurden in Deutschland
Geschichte, Gegenwart, Perspektiven für Gleichstellung

9. September 2009
Abgeordnetenhaus Berlin, Raum 376

Niederkirchnerstr. 5, 10111 Berlin

9.30 Eröffnung und Begrüßung durch die Veranstalter 
Grußworte:
Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin (angefragt)
Osman Baydemir, Oberbürgermeister von Diyarbakir in der Türkei

10.15 Kurdische Migration in Deutschland: Geschichte und Gegenwart
Mehmet Sahin (Dialog-Kreis) und Prof. Dr. Birgit Ammann (Sozialwissenschaftlerin, Fachhochschule Potsdam)
Nachfragen und Diskussion

11.00 Kaffeepause

11.15 Bestandsaufnahme und Vorschläge für die Gleichstellung der Kurden mit anderen Migrantengruppen
Muttersprachlicher Unterricht und kulturelle Entfaltung: Dr. Zaradachet Hajo, Vors. des Kurdischen P.E.N.
Beratung und Betreuung: Prof. Dr. Ursula Boos-Nünning (Migrationspädagogin, Universität  Essen)
Frauen- und Jugendarbeit: Fadime Senpinar ( Dipl.- Soziologin,  Universität  Frankfurt/M.) 
Flüchtlinge: Kai Weber (Flüchtlingsrat Niedersachsen)  
Selbsthilfeorganisationen: Yüksel Koc Stellvertretender Vorsitzender der YEK--KOM
Moderation: Prof. Dr. Wolfgang Richter   Fachhochschule Dortmund , Vorsitzender der Gesellschaft zum 
Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e.V.( GBM)
Nachfragen und Diskussion

13.15 Mittagspause
14.00 Problemfelder der Integration

Die Auswirkungen der Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei auf die Integration der Kurden in 
Deutschland
Prof. Dr. Norman Paech (Mitglied der Linksfraktion im Deutschen Bundestag)

14.30    Das PKK-Verbot  und seine Auswirkung auf die politische Integration der Kurden
Dr. Rolf Gössner (Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte), Monika Morres (AZADÎ e.V.) 
Moderation: Dündar Kelloglu , Rechtsanwalt Hannover
Nachfragen und Diskussion

15.30 Das Verhältnis von türkischen und kurdischen Immigrantengruppen
Dr. Jürgen Miksch (angefragt)   (Vorsitzender des  Interkulturellen Rates  in Deutschland)

16.00    Kaffeepause
16.15 Eckpfeiler für eine Integrationspolitik für Kurden in Deutschland / Zusammenfassung und Perspektiven,

Prof. Dr. Andreas Buro (angefragt, Dialog-Kreis)  ,Prof. Dr. Christine Huth-Hildebrandt Fachbereich Sozialwis-
senschaften,  Fachhochschule Frankfurt/M. ,   Prof. Dr. Wolfgang Dressen (Politikwissenschaftler, Düsseldorf) 
und  Murat  Cakir, (Sprecher  des Europäischen Friedensrates Türkei/Kurdistan)
Moderation: Edgar Auth  (angefragt,  Frankfurter Rundschau)

18.00    Ende der Konferenz

Veranstalter/innen:
Flüchtlingsrat Berlin ,IPPNW, Flüchtlingsrat Niedersachsen, Europäischer Friedensrat Türkei/Kurdistan, Yek-Kom (Fö-
deration der kurdischen Vereine in Deutschland e.V) , Giyasettin Sayan, Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin, In-
ternationale Liga für Menschenrechte, Deutsch – Arabischer Dachverband in Deutschland- DAD- e.V. 
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