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Editör’den

Editör ’den

Başta üyelerimiz olmak üzere , tüm halkımıza bir hizmet, bilgilendirme ve rapor niteliğinde
olan Bülten’imizin  yeni sayısıyla sizlere bir kez daha  merhaba diyoruz.

Çok yoğun bir sürecin yaşandığı ve ‘Demokratik Açılım’ söyleminin başta Kürt Özgürlük
Hareketi olmak üzere siyasetçilerini ve direnen Kürt halkını tasfiye ve imha açılımına dönüştüğü
bir süreçte sizlerle birlikteyiz.

Federasyonumuz böylesi yoğun ve deyim yerindeyse ateşten günlerde 16. kongresini gerçek-
leştirecek.  20-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştiirilecek olan bu kongre’ye üyelerimizin  yoğun
ilgi göstereceği ve sürece yakışır bir cevap vereceğine içten inanıyoruz. 

Kürt halkının ulusal bayramı olan Newroz coşkusunu bu yıl  federayonumuzun da faaliyet
yürütttüğü Düsseldorf kentinde kutlayacağız. Halkımızın Newroz bayramını en  iyi ve coşkulu bir
şekilde kutlayabilmesi için  federasyonumuz büyük bir çalışma yürütmektedir. Tüm çalışanlarımız
ve dernek yöneticilerimizin halkımızın bu coşkulu bayrama katılabilmesi için ellerinden gelen
her türlü çabayı özverili bir şekilde göstereceklerine inanıyoruz.

Bültenimizin 7. sayısında yine birbirinden önemli konular, açıklamalar ve söyleşiler yer alıyor.
Bu sayımızda Kürt halkının Avrupa’da ki en temel taleplerinin belirtildiği ‘Berlin Konferansı’ bildir-
gesini sayfalarımızda bulacaksınız.

Federasyonumuzun son süreçte DTP ve devamında BDP ile  birlikte Almanya’nın bir çok
eyaletinde Alman partileri ve parlamenterler düzeyinde ki  temasları, Meclis toplantımızın haberi
ve sürece yönelik yaptığımız çeşitli açıklamalar sayfalarımızda yer almaktadır.

16. Kongre öncesinde  Federasyon başkanımız Ahmet Çelik ve denetleme kurulu başkanı
Hüseyin Keçeloğlu ile son bir yıllık çalışmaları değerlendiren söyleşilerimizinde ilgi ile oku-
nacağına inanıyoruz.

Bültenimizin bu sayısında, Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu KON-KURD’un Kürt dili üz-
erine araştırmaları, federasyon yöneticilerimizden Yüksel  Koç’un Almanya’daki göçmenler üz-
erine bir araştırma yazısı ile köşe yazıları  yine önemli yazılardan.

Geleneksel hale getirdiğimiz ve süreklilik arzeden  dernek tanıtımı, hukuksal bilgiler vb.
yazılarda  bültenimizin bu sayısında yeralmakta.

Her yeni sayımızda bir adım daha ilerlemenin, daha iyiyi, daha güzeli sizlere sunmanın kıvancı
ve çabası ile yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle.
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Geçtiğimiz yılın ortalarında, toplumsal tanınma talep-
lerini resmen ileten YEK-KOM öncülüğündeki Kürtler bu
amaçla çeşitli paneller düzenledi,önceleri eski DTP ve
şimdiki BDP’li vekillerin eyalet parlamentolarında
temaslarda bulunmasını sağladı.

Kürtler, taleplerini Alman siyaseti ve kamuoyuna daha
güçlü anlatmak için özellikle son bir yıldır yoğun bir faaliyet
içinde. Geçtiğimiz yılın ortalarında, toplumsal tanınma tale-
plerini resmen ileten YEK-KOM öncülüğündeki Kürtler, son
haftalarda 30 Alman sivil toplumunun ortaklığında paneller
düzenledi, BDP’li vekillerin eyalet parlamentolarında
temaslarda bulunmasını sağladı. Türkiye ile Alman devleti
arasındaki çıkarların kurbanı olmak istemeyen Kürtler, “Kürt”
olarak tanınmak için alışmalarına birkaç ay önce hız verdi.
İki ay kadar önce de 16 eyalette aşağıdan yukarıya doğru bir
dizi görüşme planı yapıldı. Almanya Kürt Dernekleri Fed-
erasyonu (YEK-KOM), ilk kez 30 kadar Alman sivil toplum
örgütü ile birlikte bir dizi panele de imza attı. Bavyera,
Baden-Württemberg ve Hessen eyaletlerinde yapılan
görüşmelere kapatılan DTP’li eski vekiller Akın Birdal ve
Nezir Karabaş katılmıştı. Son iki hafta içerisinde ise Olden-
burg, Hamburg, Kiel, Bremen, Göttinen, Hannover ve Kassel
kentlerinde paneller; paralel olarak Kiel, Bremem, Hannover
ve Hamburg Eyalet parlamentolarında da görüşmeler
yapıldı.

Amaç dezenformasyanu kırmak
YEK-KOM Temsilcisi Yüksel Koç, amaçlarının Almanya’nın

Kürt politikasını değişime zorlama; dezenformasyonu kırmak
olduğunu kaydediyor. Görüşmeler ilk olarak “Türkiye’de Kürt
sorununun çözümü mümkündür” başlığı altında yapılıyordu
ancak Türk hükümetinin Kürt sorunundaki tavrı bu başlığın
da değişmesine neden oldu. “Türkiye’de Kürt sorununun
demokratik barışçıl çözümü adil bir şekilde mümkün mü?”
başlığı altında görüşmelerin devam ettirilmesine karar ver-
ildi. Kürtler bu yeni diplomatik atakla hem Almanya’da
yaşayan Kürtler hem de genel olarak Kürt halkının sorun-

larını buradaki sivil toplum örgütlerine, siyasi partiler ve me-
dyaya aktarmak istiyor. 

YEK-KOM Temsilcisi Yüksel Koç, Kuzey Almanya’da bütün
partilerle görüştüklerinin altını çizerek, “Hepsinin yaklaşımı
aynı değil. İçerisinde muhafazakarlar, Yeşiller ve Sol Parti de
vardı. Gördüğümüz şey; Almanya’daki siyasi partilerin Kürt-
lerin taleplerini bilmedikleriydi. Halen Kürt Halk Önderi Ab-
dullah Öcalan’ın 1999’da esaret altına alınmasından önceki
durumla sınırlıydı. Demokratik bir ortak yaşam talebini
bilmiyorlardı” dedi.

BDP kongresine katılacaklar
İki aylık çalışma, son paneller ve görüşmelerle birlikte

önemli sonuçlar da ortaya çıkardı. Başta Hamburg ve Han-
nover’de olmak üzere siyasi parti ve grup temsilcileri ile
yapılan görüşmelerde 5 Alman milletvekili Barış ve
Demokrasi Partisi’nin 1 Şubat’taki kongresine katılacaklarını
bildirdi. Bunlar arasında Sol Parti fraksiyonu başkanı da var.
Kuzey Almanya’daki dört eyalette yapılan görüşmelere BDP’li
vekilleri Sebahat Tuncel ve Özdal Üçer katıldı.

Hamburg ve Amed’in kardeş şehir olması için 5 milletvek-
ilinin yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Ancak YEK-KOM ve
BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Van’ı önerdi. Yüksel Koç, bu
önerinin kabul edildiğini belirterek, “Hamburg’un Van ile
kardeş olması için alt görüşmeler yapacağız” dedi. Önemli
isimler katıldı.YEK-KOM’un 30 örgüt ile yaptığı ortak pan-
ellere önemli isimler de katıldı. BM Eski Genel Sekreter
Yardımcısı ve Irak Koordinatörü olan Hans von Sponeck ve
Almanya Barış Hareketi Sözcüsü Prof. Peter Strutgynski ilk
kez YEK-KOM panellerine katılarak önemli mesajlar verdi.
Kürt sorununun çözümünde Birleşmiş Milletler’in (BM) de-

v r e y e
g i r m e s i
gerektiğini
b e l i r t e n
S p o n e c k ,
O r t a -
d o ğ u ’ d a
sorunların
ç ö z ü m ü
için de
B M ’ n i n
başta PKK

ve Hamas olmak üzere temel örgütleri de görüşmelere dahil
etmesi; hatta New York’taki bir konferansa bile bu örgütlerin
katılması gerektiğini ifade etti. Almanya Barış Hareketi
Sözcüsü, Prof. Peter Strutynski ise Kürt sorunu karşısındaki
duyarsızlıklarından dolayı özeleştiri verdi. Alman Barış

München

Düsseldorf
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Hareketi, Almanya’da PKK yasağının kaldırılmasını zorunlu
gördüklerini açıkladı. 

Üçer: Yoğunluk verilmeli

Almanya’daki görüşmelerden çıkan sonuçları ve bu
görüşmelerin amaçlarını özetleyen BDP Van Milletvekili
Özdal Üçer, Almanya’da resmi devlet politikasının, Alman
siyasetçiler ve kamuoyu önüne koyduğu blokaja dikkat çek-
erek, “Buna rağmen Kürtlerin demokratik taleplerini dile ge-
tirebilecek ve Kürt sorununun çözümü için inisiyatif
olabilecek güçlü bir kamuoyunun varlığını gözlemledik” dedi.
Üçer, “BDP ile birlikte diplomatik faaliyetlere biraz daha
yoğunluk verilmeli ve biraz daha sistematik yürütülmeli”
dedi. YEK-KOM’un görüşmeleri
Şubat ayında kalan diğer
eyaletlerde devam edecek.

Almanya Kürt Dernekleri Fed-
erasyonu’nun (YEK-KOM) dav-
etiyle Almanya’ya gelen Barış
ve Demokrasi Partisi (BDP) İs-
tanbul Milletvekili Sebahat Tun-
cel, Bremen’de temaslarda
bulunduktan sonra “Türkiye’de
Kürt sorunu nasıl çözülür”
konulu panelde düşencelerini
anlattı. 

BDP Milletvekili Tuncel,
önceki gün YEK- KOM İkinci
Başkanı Yüksel Koç ile birlikte Bremen Parlamentosu Başkan
Yardımcısı Karl-Heinz Hage ile görüştü. Oldukça sıcak bir at-
mosferde geçen görüşmede Hage, DTP’nin kapatılması
konusunda araştırma yaptığını belirterek yeni kurulan BDT
hakkında soru sordu. Türkiye’de şu ana kadar 27 partinin ka-
patıldığını ifade eden Tuncel, bunlardan 6’sının Kürt halkının
iradesini temsil ettiği için kapatıldığını vurguladı. Tuncel, bu
sorunların çözümünün ise Partiler Kanunu ve Anayasa’nın
değişimiyle mümkün olduğunu sözlerine ekledi. 

Sözlerine “Biz Türkiye’de iç dengelere oldukça önem veriy-
oruz. İyi ki siz varsınız” diye başlayan Hage, Türkiye’deki son
linç olaylarını da yakından takip ettiğini belirtti. Hage’ye, BD-
P’nin Kürt sorunu dışında kadın özgürlüğü ve ekolojik yaşam
alanı ile ilgili bilgi de verildi. Hage ise Almanya’da BDP’nin bu
kadar geniş bir alanda faaliyet yürüttüğünün bilinmediğini
ve sadece PKK ile yanyana yürüyen bir hareket olarak
bilindiğini dile getirdi. PKK deyince Almanya’da bile yasak-
ların devreye girdiğini, bu yasaklara karşı artık uzlaşı
kültürünün devreye konulması gerektiğini ifade eden Tuncel,
Hage’yi ayrıca son dönemlerde partilerine karşı yürütülen
operasyonlar konusunda da bilgilendirdi. Hage, görüşmeden
sonra Tuncel ile birlikte Bremen Parlamentosu’nu gezerek
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Panele katıldı
Önceki gün akşam saatlerinde ise Tuncel, Eski BM Genel

Sekreter Yardımcısı Hans-C. Graf Sponeck ile birlikte birlikte
Bremen Konsul- Hackfeld Salonu’nda düzenlenen panele
katıldı. Tuncel, ordu ve AKP’nin Kürt siyasal örgütlülüğünün
tasfiye edilmesi icin el ele verdiğini söyledi. Tuncel, sorun-
ların da artık globalleştiğini belirten Tuncel, Avrupa Birliği’nin
Kürt sorunu konusunda ciddi anlamda rol alması gerektiğini
dile getirdi. Tuncel, Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa
Birliği ülkelerine çağrımız “Kürt sorununun çözümü için her
türlü fedakarlığı gözönüne alan partimizi desteklemeleridir”
dedi. 

Utanç verici
Hans-C.Graf Sponeck ise öncellikle Tuncel’in şu anda tu-

tuklu bulunan İHD
Diyarbakır Şubesi
Başkanı Muharrem
Erbey ve DTK
Eşbaşkanı Hatip Di-
cle’ye selamlarını
götürmesini istedi.
Türkiye’de 20 mily-
onluk bir halkın
21’inci yüzyılda
temel hak ve özgür-
lüklerinden mahrum
edilmesinin utanç
verici bir durum
olduğunu belirten
Sponeck, Türkiye’de
21 Anayasası’nda

Kürtlere tanınan hakların bile şu anda olmadığına dikkat
çekti. Sponeck devamla “DTP niye kapatıldı. Bir diplomat
olarak bunu anlamıyorum. PKK’nin silah bırakması için yol-
lar niçin açılmıyor” diye sordu. Başbakan Erdoğan’ın çok
küçük şeylerle Kürt sorununu çözmeye çalıştığına vurgu
yapan Sponeck, bunlarla Kürt sorununu çözülemeyeceğini
söyledi. Sponeck son olarak da Avrupa’nın Kürterin ikinci sınıf
vatandaş olarak kalmasına sessiz kalmamasını istedi. 

Konsolosluğun çirkinliği 
Bu arada YEK-KOM’un öncülük ettiği BDP’nin Almanya

temasları, Türk Konsolosluğunca engellenmeye çalışılıyor.
Türk Konsolosluğu’nun BDP Milletvekili Sırrı Sakık’ın yapacağı
temaslar öncesi Schleswig Holstein Eyalet Parlamentosu
Başkanı’nın sekreterini arayarak, Sakık’ın “radikal, bölücü”
olduğunu söylediği öğrenildi. YEK-KOM İkinci Başkanı Yüksel
Koç, “Biz tüm eyaletlerde Türk Konsolosluklarının arayıp bun-
ları söylediğine inanıyoruz. Bu gibi girişimleri nefretle kınıy-
oruz. Bu sadece YEK-KOM’a değil, bu gibi girişimi destekleyen
30 kadar sivil toplum örgütüne yönelik bir hakarettir. Bunun
takipçisi olacağız” dedi. 

Kaynak: 
ANF/YÖP;İLYAS ERSÖZ/BREMEN,DELİL FIRAT/DORTMUND

Bremen

-4-

Diplomasi Faalliyetleri

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Einmal mehr hat sich die Türkische Republik als Parteienfriedhof erwiesen. Die mit 21 Abgeordneten im türkischen Par-
lament vertretene kurdische Partei für eine Demokratische Gesellschaft DTP ist am Freitag vom türkischen Verfassungs-
gericht verboten worden. 

Die DTP war bei den Kommunalwahlen im März 2009 mit 2,6 Millionen Wählerstimmen zur führenden Kraft in den kur-
dischen Landesteilen geworden und stellte dort 99 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auf. Die 11 Richter schlossen
sich einstimmig der Anklage der Generalstaatsanwaltschaft an, wonach die DTP mit ihren Forderungen nach verfas-
sungsmäßiger Anerkennung der kurdischen Identität und regionaler Selbstverwaltung gegen die in der Verfassung fest-
geschriebene Einheit von türkischer Nation und türkischem Staatsgebiet verstoßen und als politischer Arm der verbotenen
Arbeiterpartei Kurdistans PKK agiert habe. 

Das Verbot der DTP wurde offenbar direkt vom Nationalen Sicherheitsrat angeordnet, wie die Einstimmigkeit des Richter-
votums deutlich macht. Gegen 37 Politikerinnen und Politiker, darunter die Parteivorsitzenden Ahmet Türk und Aysel Tugluk
sowie vier Oberbürgermeister wurde ein fünfjähriges politisches Betätigungsverbot verhängt. Politikverbot erhielt auch die
Sacharow-Preisträgerin des Europaparlaments Leyla Zana, obwohl sie nie Mitglied der DTP gewesen war. Durch den Ver-
lust der Abgeordnetenmandate von Ahmet Türk und Aysel Tugluk verliert die DTP ihren Fraktionsstatus im türkischen Par-
lament. Bereits in den letzten Wochen war die DTP nahezu vogelfrei. In mehreren Städten gab es Anschläge von türkischen
Faschisten auf DTP-Büros und Lynchversuche gegen DTP-Anhänger. In den letzten zwei Wochen wurden Kundgebungen der
DTP von der Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern angegriffen und rund hunderte Demonstranten festgenommen. In
Diyarbakir wurde bei einer DTP-Kundgebung am vergangenen Sonntag ein Student von der Polizei erschossen. 

Als Föderation Kurdischer Vereine in Deutschland Yek-Kom verurteilen wir das Verbot der DTP als einen Anschlag auf den
Friedensprozess in der Türkei. Der türkische Staat und die Regierung von Ministerpräsident Erdogan haben damit deutlich
gemacht, dass es ihnen entgegen vollmundiger Versprechungen nicht um eine friedliche Lösung der kurdischen Frage geht.
Millionen Kurdinnen und Kurden sollen stattdessen durch die Zerschlagung ihrer demokratischen Selbstorganisation aus
dem politischen Prozess ausgeschaltet und mundtot gemacht werden. 

Der EU-Erweiterungskommisar Olli Rehn hatte erklärt, dass der politische Puralismus ein wichtiger Teil der Demokratie
sei und DTP seinen Beitrag für diesen Pluralismus leiste. Seine politische Legalität habe die DTP bei den Wahlen im März
bewiesen. Herr Rehn meinte, dass er das Verfahren gegen die DTP verfolgen wird und er glaube, dass die Prinzipien der
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit einschließlich die Rechte der Angeklagten sich durchsetzen würden. 

Sowohl der EU-Erweiterungskommisar als auch die Venedig-Kommission erklärten, dass die türkischen
Rechtsvorschriften, die die Verantwortung für die Schließung von politischen Parteien tragen, nicht im Einklang mit der Eu-
ropäischen Konvention der Menschenrechte und mit den europäischen Geplogenheiten stehen. 

Als Förderation Kurdischer Vereine in Deutschland Yek-Kom fordern wir sowohl von dem EU-Erweiterungskommisar als
auch von der Venedig-Kommission hinter ihren Worten zu stehen somit Solidarität mit der DTP zu zeigen und die Türkische
Regierung zu verurteilen.

Wir appellieren an die europäischen Länder, demokratischen Vereinigungen, Menschenrechtsvereine, Menschenrecht-
lerInnen und FriedenaktivistInnen für den Frieden und die Demokratie muss Solidarität mit der DTP gezeigt werden.

YEK-KOM

DTP-Verbot

DTP-Verbot in der Türkei
Kriegserklärung an die Demokratie

Millionen Kurden sollen mundtot gemacht werden
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Die KurdInnen werden noch im 21. Jahrhundert  unterdrückt und ihre existenziellen Rechte werden vollkommen ver-
leugnet und verboten. Die Friedensbemühungen des kurdischen Volkes werden ständig von der Türkei, Syrien, Iran und dem
Irak ständig zunichte gemacht. Auf jede Friedensbemühung wird mit einer völkerrechtswidrigen Handlung reagiert. Es hat
sich ausnahmsweise einmal, in der von zahlreichen Kriegen verstörten Welt, eine reale Möglichkeit, die als »Kurdenkon-
flikt« bezeichnete Auseinandersetzung dauerhaft zu beenden, ergeben. Die kurdischen Friedensgruppen, die aus Mah-
mur (Irak) und Kandil (Irak) die Türkei gesendeten wurden, sollten als Friedensbotschafter fungieren. Damit hat das
kurdische Volk ihren langjährigen Friedenswunsch nochmals der Welt und insb. der Türkei präsentiert. Auf diesen
Friedenswunsch wurden wie folgt reagiert:

Die Situation in der Türkei:

Trotz der gesendeten Friedensgruppen haben die Regierung in Ankara, publizistische Stimmen und selbst das Militär in
der Türkei sich gegen diese Friedensbotschafter gestellt, indem sie keine konkrete Stellung hierzu genommen haben. Weit-
erhin hat die Regierung wie bisher die Kurdenfrage ignoriert und verleugnet und eine ablehnende Haltung eingenommen.
Diese war deutlich an der Sitzung im türkischen Parlament zu erkennen. Die kurdische Frage wurde ständig vertagt und
faschistische Parteien wie die MHP und CHP haben eine offensichtliche Angriffsposition eingenommen. Ziel dieser Hand-
lung ist, diese Friedensbemühungen zunichte zu machen. 

Haftbedingungen von Abdullah Öcalan müssen verbessert werden!

Seit der völkerrechtswidrigen Verschleppung von Herrn Abdullah Öcalan am 15. Februar 1999 in die Türkei, befindet sich
Herr Abdullah Öcalan auf der Gefängnisinsel Imrali. Durch die schweren Isolationshaftbedingungen ist sein Gesundheit-
szustand stark angegriffen. Die Verbesserung der Haftbedingungen von Abdullah Öcalan wäre ein glaubhafter Schritt in
diese Richtung. Die Haftbedingungen von Herrn Öcalan wurden letzte Woche angeblich verbessert. Herr Öcalan wurde in
eine andere Gefängnisanstalt in Imrali versetzt und es kamen noch weitere Gefangene nach Imrali. Doch die jetzige Gefäng-
nisanstalt ist im Vergleich zu der vorherigen viel schlimmer. Seine Zelle ist viel kleiner, es gibt keine Besuchsräumlichkeiten
für Anwälte und auch keine Ausgangsmöglichkeit. 

Mit diesem Schritt hat die türkische Regierung wieder mal bewiesen, dass sie in Sachen Kurdenproblematik nie einen
Frieden und Demokratisierung anstreben, sondern nur mit falschen Tatsachen die Öffentlichkeit beeindrucken möchte.

Wir missbilligen die 86ige antidemokratische und faschistische Politik der Türkei, Iran, Irak und Syrien, v.a. missbilligen
wir die passive Haltung der europäischen Länder, insb. Deutschland, die sich in diesem Geschehen nur als Zuschauer beteili-
gen. 

Wir rufen die europäischen Länder, demokratische Vereinigungen, Menschenrechtsvereine, MenschenrechtlerInnen und
alle humanistisch Denkende dazu auf eine aktive Haltung in der Kurdenfrage einzunehmen, denn nicht nur die Vernich-
tungspolitik der o.g. Diktaturstaaten stellt eine Menschrechtsverletzung dar, sondern auch das Schweigen in solch einer
brutalen Situation. 

Der Kurdische Kampf für Demokratie und Freiheit wird weiter geführt werden, solange keine demokratische Lösung in
der Kurdenfrage erstellt wird. 

YEK-KOM

Aufruf

Demokratie im Mittleren Osten
Frieden in Kurdistan - Freiheit für Öcalan!
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Die Todesstrafe wurde im Iran in diesem Jahr bereits 178-mal angewendet. Weitere 74 Menschen, die Verbrechen als Ju-
gendliche begangen haben, warten nach Erkenntnissen von Menschenrechtsorganisationen seit Monaten auf den Henker.
Acht Frauen droht die Hinrichtung durch Steinigung, welche trotz internationaler Appelle jeden Moment ausgeführt wer-
den kann Die islamische Republik Iran hat ihre Angriffe gegen ethnische und religiöse Minderheiten, insbesondere aber
gegen Kurden im Iran und andere Oppositionelle wie Intellektuelle, Studenten, Frauenrechtlerinnen sowie Homosexuelle
massiv ausgeweitet und praktiziert mit grausamen Methoden vor den Augen der Weltöffentlichkeit massive Menschen-
rechtsverletzungen. Journalisten werden unschuldig verhaftet und gefoltert, kritische Zeitungen werden geschlossen, Be-
sitzer von Satellitenempfänger werden gefoltert und bedroht und die Satelliten beschlagnahmt, Oppositionelle und
Homosexuelle werden zum Tode verurteilt und friedliche Demonstranten insbesondere in den kurdischen Regionen von
iranischen Sicherheitskräften beschossen.

Ende Juli 2007 hat das iranische Revolutionsgericht in der Stadt Marivan die kritischen kurdischen Journalisten und die
Redakteure der kurdischen Zeitung „ASO“ Abdulwahed Butimar und Adnan Hassanpur als Staatsfeinde zum Tod durch den
Strang verurteilt. Die Beschuldigung lautet, dass sie gegen die Sicherheit des iranischen Staates mit ausländischen Geheim-
diensten kooperiert haben. Als ausländische Geheimdienste werden die kurdischen Fernsehsender im Ausland sowie auch
die Sender BBC und American Voice genannt, für die diese Journalisten berichtet oder denen sie ein Interview über die
Menschenrechtsverletzungen im Iran gegeben haben. Diese Journalisten haben über die iranischen Angriffe auf Kurden und
massive Menschenrechtsverletzungen berichtet und sich für die Rechte der Kurden im Iran eingesetzt. Durch dieses Urteil
werden nicht nur kurdische Journalisten verurteilt und hingerichtet sondern auch die Presse- und Meinungsfreiheit wird
mit Fußen getreten. 

Seit Jahrzehnten versucht die kurdische Volksgruppe mit demokratischen Mitteln für die Erhaltung ihrer Minderheit-
srechte, Meinungsfreiheit und Demokratie im Iran zu kämpfen. Insbesondere haben sie in den letzten zwei Jahren mit
friedlichen Mitteln demonstriert, wurden dabei regelmäßig von iranischen Sicherheitskräften angegriffen und mehrere
kurdische Demonstranten wurden dabei getötet. Der Druck auf die Kurden wurde so stark erhöht, dass die kurdischen
Ortschaften unter militärischer Kontrolle stehen und politische kurdische Aktivisten und Menschenrechtler entweder
festgenommen oder vom iranischen Geheimdienst getötet werden. Die Einschüchterungspolitik und die iranische Re-
pression der kurdischen Volksgruppe, der demokratischen Zivilgesellschaft und der oppositionellen Kräfte ist verbrecherisch
und willkürlich.

Wir als Verschiedene Kurdische und Iranische Organisationen sind über die letzten Ereignisse tief besorgt und appel-
lieren an die demokratische Öffentlichkeit, sich mit den verfolgten Menschen gegen Willkür des iranischen Mullahsregimes
zu solidarisieren und sich für die Meinungsfreiheit und demokratische Verhältnisse im Iran einzusetzen.

Wir fordern die deutsche Bundesregierung und die EU auf, ihren diplomatischen Druck auf Iran zu erhöhen und willkür-
liche Todesurteile zu verhindern.

YEK-KOM 

Aufruf

Schluss mit den Hinrichtungen im Iran
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Son aylarda AKP Hükümetinin Kürt açılımı, Demokratik açılımve en son yalpalayarak milli birlik projesi altında dillendirdiği
ve tartışılmak istenilenin Kürt sorununun çözümü değil tasfiyesi olduğu anlaşılmaktadır.

İzlediğimiz ve yaşadıklarımızı somutlaştırırsak gerek 2007 ki genel seçimlerde,  gerek  29. Marta yapılan yerel seçimlerde
2.6 Milyon oy alan  ve parlamentoda grubu bulunan özellikle Kürt sorunu ve Türkiyede’ki diğer sorunlarla ilgili çözüm öner-
ilerini ortaya koyan,ana muhalafet görevi gören DTP”nin  14 Nisandan bu yana yapiıan operasyonlarda yaklaşık 2000”ni aşkın
sempatizan, üye, yönetici, il ilçe başkanları, genel merkez yöneticileri, genel başkan yardımcıları olmak üzere göz altı ve tu-
tuklamalarla diz çökertilmek istenildi. 

AKP Hükümeti ve derin işbirlikçileri Demokrasi Barış ve Özgürlük mücadelelerinden taviz vermeyen  DTP yi anti demokratik
siyasal bir kararla 11 Aralik Darbesi ile yasaklatmışlardır. Bu kararla  2.6 milyon seçmenin duygu ve düşüncesi  hiçe sayılarak
cezalandırılmıştır.

AKP Hükümetinin ve Türk devletinin bu anti demoktatik uygulamalarına karşı DTP milletvekillerinin parlamentodan istifa
kararları, Türkiye demokrat çevreleri, aydınları, sivil toplum örgüt temsilcilerinin çağrıları üzerine  DTP milletvekilleri bir
kez daha özveride bulunarak demokrasi ve barış mücadelelerine parlamentoda kalarak yürütmeye karar verdiler.

Gerilen ve belirsizleşen Türkiyede’ki siyasal ortamı Kürt tarafı bir kez daha yumuşatmak  için bu karari alırken ayni duyarlılık
AKP ve Türk devletinden beklenirken içişleri bakanının kararı ile 24 aralıkta 11 ilde eş zamanlı yapılan bir operasyonla eski
DEP milletvekili ve demokratik toplum kongresi Sözcüsü Hatip Dicle ve 10 belediye başkanınında içinde bulunduğu 80 e yakın
il ilçe yöneticileri ve eski belediye başkanı tutuklanmıştır.

YEK-KOM olarak AKP ve Türkiye devletinin bu tutumunu kınıyoruz. Bu devletin Kürt politikasının inkar imha çatışmalı ve
gerilimli bir politika olduğunu  göstermiştir

Bu durum gösteriyorki dünyanin gözleri önunde Kürt halkına ve onun siyasal öncülerine siyasal jenosit uygulanmaktadır.
ABD, AB. ve alman devletine çağrımız bu siyasal soykırıma seyirci kalmamaları  zira seyirci kalınmasi  halinde   insanlık
suçunua  dönüsüceğidir.

Başta Türk devletini ve AKP hükumetini sağduyulu olmaya ve Kürt halkının tercihlerine saygılı olmaya çağırıyoruz.  Sizler
kendi tarihinizde bilmelisiniz ki basıi ve inkar son 25 yılda Kürt mücedelesini geriletemedigi gibi,  Kürt sorununun kro-
nikleşmesinde    Içinden çıkılmaz hale getirmiştir.

Bu yöntemle çözume değil iki halkın arasiıda onarılması zor tahribatlara yol açmasına hizmet etmiş oluyorsunuz. Ayrıca
bu politikalar yeni çatışmalar ve gerginliklere yol açacaktır. AKP hükümeti ve Türk devleti bu yanlıştan hemen dönmeli tu-
tukladığı Kürt siyasetçileri derhal serbest bırakmalıdır. 

Kürt sorununun çözümü için barışçıl yollarla Küertlerle diyalog başlatılmalıdır. 

Başta Almanya’da ki Kürt halkı olmak üzere tüm Türk ve Alman demokratları STÖ şahsiyetleri Kürt siyasetçilerle dayanış-
maya ve demokratik tepkilerini dile getirmeye Türk devletinin tutumunu kınamaya çağırıyoz

YEK-KOM

Açıklama

Açılım Senaryosu 
Kürt Mücedelesi ve Legal siyasetinin tasfiyesidir
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Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM), kongre
öncesi son toplantısını yaptı. Toplantıda, 6 aylık durum
değerlendirmesi yapıldı.

Derneklerin durumu irdelenerek, atıl kalanlar eleştirildi.
YEK-KOM Genel Meclisi, önceki gün Almanya’nın Köln
kentindeki Mala Kurda’da toplandı. YEK-KOM yönetimi ile
bağlı dernek yöneticilerinin katıldığı toplantıda, öncelikle 6
aylık çalısma raporu okundu. Raporda, YEK-KOM’un çalış-
malarının yanı sıra yetersizlikleri ve derleklerin istenilen
düzeyi yakalamaması sorgulandı. Almanya’da başarılı çalış-
malar yürüten derneklerin de olduğu ifade edilen raporda,
ancak bunu yaygınlaştarmadaki yetersizliğe işaret edildi. 

Son kongrenin en önemli kararlarından birinin de Fed-
erasyon bünyesinde faaliyet yürüten derneklerin Alman de-
vletinin kültürel ödeneklerinden yararlanması için gerekli
çalışmaların yapılması olduğu hatırlatılarak, bunun yapıla-
mamasının sebepleri anlatıldı.

Raporun okunmasından sonra, rapor ekseninde tartış-
malar yürütüldü. Derneklerin yeniden yapılandırılmasının
kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan dernek temsilcileri,
kültürel çalışmaların daha da geliştirilmesinin önemine
dikkat çekti. Almanya genelinde faaliyet yürüten onlarca
derneğin siyasal anlamda da istenilen çalışmayı
yürütemedikleri belirtildi. Kültürel faaliyetleri düzenli
yürüten Hannover’deki derneğin devletten para yardımı
aldığını örnek gösteren Hannover dernek temsilcileri, bu
çalışmaların Almanya’daki bütün derneklere bir örnek teşkil
etmesi gerektiğini söyledi. Tartışmaların ardından planlama
bölümüne geçildi. Dernek temsilcileri önümüzdeki sürecte
yapacakları proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

‘Ulusal kimliğimizle Almanya’da yaşayalım’

Toplantının kapanış konuşmasını YEK-KOM Başkanı Ahmet
Çelik yaptı. Kürtlerin her yerde kimlik sorununu dile ge-
tirmesi gerektiğini belirten Çelik, “Almanya’da ulusal kim-
liğimizi her alanda ve paltformda dile getirip buna dair
çalışmalar yapmalıyız” dedi. Çelik, Almayna’daki göçmen gu-
rupları ile daha sıkı bir ilişki kurmanın zorunlu olduğunu be-
lirterek ‚ “Seçimlerde artık Kürtlerin de bir gücü var bunu
bütün siyasal partilerle görüşmeler yaparak anlatmalıyız. Al-
manya’da yüzbinlerce Kürt yaşıyor. 

Bizler Almanya’da kendi ulusal kimliğimizle yaşamak istiy-
oruz. Entegrasyona katkı sunarak ama Kürtlüğümüzü de un-
utmadan bunu sağlamalıyız” dedi. YEK-KOM’a bağlı onlarca
derneğin olduğunu anımsatan Çelik, “Bütün derneklerimiz
kendi kültürlerine ve değerlerine önem vererek geliştirme-
lidir. Alman vatandaşı olsak bile Kürt olduğumuz gerçeği un-
utulmamalıdır” diye konuştu. Derneklerin Alman yasalarına
göre yardım alabilecek düzeye getirilmesini isteyen Çelik,
konuşmasını şöyle noktaladı: 

“Yapacağımız çalışmalar halkımıza hizmeti esas alırken,
aynı zamanda Alman toplumu ile uyum içerisinde yaşaya-
bileceğimiz bir düzeyde olmasına dikkat etmek gerekiyor.
Ulusal kimliğimizi inkar etmeden Almanya’da yaşamayı
hedef alıp ona göre çalışmalar yürütmeliyiz.”

Kaynak: YÖP, ADEM KARAÇOBAN
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YEK-KOM Meclisi:
Ulusal kimliğimizle Almanya’da yaşayalım
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Ötekileştirmeye ve dıştalanmaya  Edî Bese diyoruz!

Söyleyişi

20-21 Şubat tarihleri arasında  16. Kongresini gerçek-
leştirecek olan Almanya-Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-
KOM)’un başkanı Ahmet Çelik ile kongre öncesinde geçmiş
bir yılın değerlendirmesini, yaşanan eksiklikleri, projeleri
ve kongre hazırlıklarını  konuştuk.

Sayın Çelik 16.Kongrenize  sayılı günler kaldı. Hazırlık-
larınız ne aşamada?

Delege tespitinden aday adayı belirlemelerine ve misafir
konuklara kadar teknik hazırlıklar tamamlandı. Kongremizin
başarılı ve güçlü geçmesi için yürütme üyelerimiz ve tüm
delegelerimiz yoğun bir çaba sarfettiler. Kongreye kadar bu
çabalarını sürdüreceklerine inanıyoruz.

Kongrenin yeri ve zamanı konusunda bilgi verirmisiniz?

Kongre Dortmund kentinde birinci gün yani 20 Şubat 2010
tarihinde saat 12.00- 1800 arası ikinci gün ise saat 09-17
arasında gerçekleştirlecektir.

Yönetim tüzük vb. değişiklikler var mı?

Kongremizde yürütme sayısının artmasına yönelik bir
tüzük maddesi tartışmaya sunulacak. Bu maddede 13 kişi-
den oluşan yürütmenin  15 yada 17’ye çıkarılması
düşünülüyor.

Bu artışda temel hedef dış ilişki kamuoyu çalışmalarına
daha fazla güç getirebilmek ve yönetimde ki gençlik sayısını
artırmak.

Başkanlığa yine adaymısınız?

İki dönemdir başkanlık görevini yürütüyorum. Önümüzde
ki dönemde de yürütme üyeliğine aday olacağım. Buda
delege arkadaşların takdirine kalıyor. Başkanlık konusu ise
yürütme üyelerinin vereceği bir karardır. Temel amacım

başkan olmak değil hangi düzeyde olursa olsun bu kuruma
hizmet etmektir.

Derneklerin kongreye hazırlıkları nasıl?

Son altı aylık YEK-KOM genel meclis toplantısı gerçek-
leştirildi. Ardından eyalet birim ve meclis toplantıları ile
eyalet sözcüsü arkadaşların çabaları ile dernek delege tespit-
leri ve katlım hazırlıkları önemli oranda tamamlanmıştır.   Al-
manya’da ki 68 derneğimizin belirlediği delegeler ile
kongreye katılımın yüksek olacağını beklemekteyiz.  Her
dernek en az 3 delege ile en fazla tüm yönetim dernek yöne-
tim üyeleri  delege olarak katılabiliyorlar.

Derneklerin yasal durumları, sorunları ve federasyonun
bu konuda ki çalışmalarını biraz aktarırmısınız?

Derneklerimizin bürokratik hukuksal işlemlerini arşivle-
mek, sonraki yönetimlere devretmek ve bir süreklilik
içerisinde kurumlaşma noktasında  çok zayıf kalıyoruz.  Bu-
lunduğumuz ülkede kültürel ve demokratik haklarımızın ne
olduğu konusunda halen zorluklarımızın olduğu herhangi bir
sorun karşısında nereye ve nasıl müracaat edileceği ve sonuç
alma konusunda  ısrar etmede zayıflıklar sözkonusudur. Öz
itibarıyle dernekçilikte branşlaşma, uzmanlaşma ve kadro-
laşmanın büyük önem arzettiğini görebiliyoruz. Belki bir çok
konuda federasyon yürütümemiz ile dernek üyelerimizin ça-
baları oluştur. Bazı derneklermizde bu konularda kısmi
başarıların sağlandığınıda belirtebiliriz. Ancak bu yönlü halen
büyük bir mesafe katetmemiz gerektiği açıktır. 

Yönetime aday başvurularında ilgi nasıl?

Şu anda  mevcut yönetimimiz başta olmak üzere yeni
adayların ilgileri var. Ama kongre anına kadar müracaatlar
sürüyor. Bu nedenle belirli bir sayı vermemiz doğru olmaz.
Çağrımız, bu konuda istekli olan ve iş yapabilecek özellikle
kadın ve gençliği aday olmaya ve kongrede yarışmaya davet
ediyoruz. Yarışmaya cesaret etmek başarının yarısıdır. 

Ne kadar katılım bekliyorsunuz? 
250 üç yüz delege ve konuk  bekliyoruz.

Kongre neden iki gün? İki günde neler yapacaksınız?

Kongrenin iki gün olması hem dernek yönetimleri hemde
yürütmemizin talebidir. Çünkü böylesi büyük bir federasy-
onun kongresini bir güne sığdırmanın güç olduğunu
düşünüyoruz.  Neredeyse yarım gün konukların konuşmaları,
sivil toplum örgütlerinin mesajları vb. etkinliklere ayırıyoruz.
Federasyon olarak  sadece delegelerin değil dostlarımızın
önerilerine eleştirilerine, perspektiflerine ihtiyaç  duymak-
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tayız. Bu kongremizin bir dayanışması ve dostlarla ortak çalış-
manın perspektifini amaçlıyoruz. 

İkinci gün ise hem adayların kendini tanıtma fısatı, geçmiş
bir yılı değerlendirme, tartışma ve gelecek yılın hedef ve
kararlarını doğru belirlemek için zamana ihtiyacımız vardır.
Tüm delegelerimizin tartışmalarına iştirak etmesi yada mü-
dahil olması önemlidir. 

Bir yılı geride bırakırken neleri başardınız, neleri başara-
madınız?

Kuşkusuz bireysel yönetimsel ve bir bütünen federasyonu-
muzun eksikliklerinin bizlere ait olduğu varolan potansiyeli
doğru ve yerinde değerlendiremediğimiz özeleştirisini şim-
diden veriyoruz. Ancak başarılanları geçmişten günümüze
kadar bu kuruma hizmet eden ve hala hizmet etmek isteyen-
lerin başarısı olarak değerlendirmek doğru olacaktır. 

Bu yıl ki yönetimde yer alan arkadaşların emek ve çabaları
gözardı edilmemelidir. Hiç bir şey kendiliğinden hareket et-
miyor ve sonuca dönüşmüyor. 

Artı ve eksilerimizi kısaca şöyle belli başlıklar temelinde
özetleyebilirim; 

Kongre kararlarımızdan bir tanesi iki masa biçiminde
kendimizi örgütlemekti.  Bunlardan bir tanesi de kamuoyu
ve lobi çalışmasıydı. Bu konuda yoğun bir koşuşturma ve
geçmiş yılları kat  be kat aşan ilişki ve görüşmeler geliştirildi.
Bu görüşmelerden önemli sonuçlar elde edildiğini belirtebil-
iriz. Ancak kurumlaşması, komiteleşmesi pratikte yeterinde
gerçekleşmedi.

Örgütsel masanın hedefleri ise, dernek yönetimlerini hazır-
lama, eğitme, birebir ilgilenme, ve bir çok konuda onlara
öncülük yapma, perspektif sunma derneklerin içeriğini
doldurmak ve yönetimlerimizi kendi kendilerini yönetebile-
cek düzeye ulaştırmak hedeflerimiz içerisindeydi. 

Geçen bir yılı özetlediğimizde tüm bu çalışmalara girişildi ,
ancak en eksik yanımız adaylarımızı eğtmede konusunda
oldu. Seçildikten sonra onlarla yakın ilgilenmede zayıf kaldık.
Birebir sorunlarını zamanında çözmede güç getiremedik. 

Ancak bazı derneklerimiz gerçekten 5 ile 10 dernek diye-
biliriz ki neredeyse kapanma ile karşı karşıyaydılar.  Ancak
verilen destekler veçabalarla bunlar diğer kurumlarımız ile
ortak belli bir düzeyi yakaldılar. Bazı derneklerimiz ise gerek
finans gerekse proje geliştirmede kendilerini geliştirdiler ve
kabul edilebilecek bir düzeye vardıklarını belirtebiliriz.

Bu da 68 dernekle kıyaslandığında küçük bir ölçüye denk
geliyor. Tün bunlar halen çok yoğun emek ve çaba sarfet-
memiz gerektiğini göstermektedir.

Dernek üye ve aidat sistemini geliştirme temel hedefler-
imizden bir tanesiydi. 500 ile 700 arası  bir artış sözkonusu.
Ancak buda halen  düşük bir düzeyde kalmaktadır. 

Çalışımalarda ne tür zorluklarla karşılaştınız?

Kurum olarak her yere ve her işe koşuyoruz ancak
branşlaşma ve uzmanlaşmada ciddi eksiklik ve zorluklarımız
oldu. Bu, proje uzmanlığı, danışma uzmanlığı, eğitim boyu-
tuyla kamuoyu lobi boyutuyla yaşandı. Nicel anlamda bir
sorun yaşamıyoruz ancak nitel anlamda değişik dallarda uz-
manlaşmada zorluklarımız olmuştur.

Geçmiş süreçteki çalışmalarınızla ilgili halktan gelen
eleştiriler oldumu?

Gerek üye derneklerimizden ve yönetimlerinden, dost-
larımızdan  ve genel olarak Kürdistanlılardan  aldığımız
eleştiri, uyarı  ve beklentilerini  şöyle özetleyebiliriz; 

Yukarıda belirttiğimiz eksikliklere ilişkin niye eleman
yetiştirmediğimiz, yönetim adaylarını hazırlama ve onları
sürekli eğitimle desteklemede yetersiz olduğumuz eleştir-
iliyor. Yasal hukuksal boyutta ki hem mücadele ve  hemde
danışmanlık yapma konusunda zayıf ve eksik olduğumuz
eleştrileri vardı. Kamuoyu lobi çalışmalarında emek ve ça-
balarımız takdir edilmekle beraber potansiyelimize denk ol-
madığı  ve profesyonelleşmediği, süreklileşmediği hususları
eleştiri konusudur. Siyasi partilerin sivil toplum örgütlerinin,
dostlarımızın eleştirisi ise kendimizi anlatmada eksik olduğu-
muz , ortak eylem ve etkinliklerde  ilgi ve katılımımızın zayıf
olduğu eleştirisi yönündeydi. Bir örnek verecek olursak , bu
yıl bir çok dostumuz  ‘nihayet Almanya’ya geldiniz’ belir-
lemesini yaptılar. Buda bizim uzun zaman bu ortamdan ne
kadar uzak olduğumuzu gösteriyor. Diğer bir eleştiri ise genç-
lik ve kadın iradesini geliştirmede eksik  kaldığımız,  var olan-
larıda korumada zayıf kaldığımızdı.

Kongrenin konukları kimlerdir?

Bu yılı diğer yıllardan farklı ele almak istiyoruz. Seminer ve
panel biçiminde değilde ilişkide olduğumuz göçmen grupları
ve demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcilerini davet
ettik. Kürdistan’dan konuklarımız olacaktır. Ayrıca ulusal ku-
rumumuz KNK ile bir üst kurumumz olan KON-KURD ve diğer
Kürdistani kurumlardan konuklarımız olacaktır.

Ancak şu anda isim veremiyorum.

BDP ile birlikte Alman siyasi partileri ile yoğun
görüşmeler gerçekleştirdiniz. Bunun sonuçları neler oldu?

Almanya’da Kürt toplumunun kamuoyu ve lobi çalış-
malarında büyük bir boşluk yaşandığını belirtebiliriz. Bunun
Kürt kurumlarından kaynaklı tarafı olurken bulunduğumuz
ülkenin politik ve siyasi kararlarından kaynaklı yönleride
olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye başta olmak üzere Kürdis-
tan’ı işgal eden güçler Kürdistani kurum ve kuruluşlarına
yönelik yoğun dezenformasyon politikaları sürdürmekte-
dirler.

Söyleyişi
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Bu boşluğu sadece federasyonumuzun doldurmasını bek-
lemek abartı olur. Bundan dolayı Almanya’daki Kürdistani ku-
rumlarla kuzey Kürdistan başta olmak üzere siyasi parti
temsilcileri ile belediye başkanlarıyla sivil toplum örgütleri
temsilcileriyle ortak hareket etmemiz bir zorunluluk olarak
kendini dayatmaktaydı. Bizde bu var olan ihtiyaca cevap ola-
bilmek için DTP ile kamuoyu lobi ve diplomasi faaliyetlerini
içiçe ve beraber yürürmeyi doğru bulduk ve cesaret verici
adımlar attığımıza inanıyoruz. 

Bunların sürekliliği halinde adım adım sonuç almamız, Kürt
halkının Almanya’daki lobi gücünü oluşturma ve başarmanın
mümkün olduğuna inanıyoruz. 

Geçen yıl Berlin’de  önemli bir konferans düzenlediniz?

Federasyonumuz başta olmak üzere birçok kurumumuz
Berlin konferansında kararlaştırdığımız talepleri değişik plat-
formlarda dillendirmiş olabilirler. Ancak Almanya’da böylesi
bir konferans ilk kez yapılmıştır. Bu açıdan önemliydi. Kürt
toplumunun Almanya’da ki somut taleplerini dillendirmek ,
başta tüm Kürdistanlıların farklı düşünen Kürdistani kurum-
ların sempati ve desteğini almıştır. Alman siyasi partileri ve
dostlarımızında desteklediği ve takdir ettiği bir çalışma ol-
muştur.

Ayrıca Stutgart şehrine yakın Bad Boll’da Evangeliche
akademinin düzenlediği ve akademisyenlerin katıldığı  üç
günlük konferans niteliğinde ki bir toplantıya katıldık. Orada
da Berlin konferans talepleri ve Kürt sorununun barışçıl
çözümünün tartışılmasını bir başarı olarak değerlendirebili-
riz.

Geçen yıl kültürel bir takım çalışmalar organize ettiniz. Bu
yılda devam edecek mi?

Başta derneklerimizin geliştirdiği tiyatro, sinema günleri,
kültür haftaları, resepsiyonlar vb. konularda bir gelişmeyi gö-
zlemlemekteyiz. Hatta bazı yerlerde yıllık olarak kendini plan-
layan derneklerimiz vardır. Özellikle Diyarbakır Tiyatro
grubunu davet etmemiz ve beş şehirde oyunlarını
sergilemeleri bu şehirlerde belediye başkanları, siyasi parti-
lerin  ve halkın ilgisi bize şunu gösterdiki kültürel çalışmalar
en az siyasi çalışmalar kadar önemli ve etkili bir çalışma
alanıdır. 

Sonuç olarak söylemek istedikleriniz? 

Sonuç olarak kongremizin başarılı geçmesi için tüm
delegelerimizin önerileri ve eleştirileri ile tartışmalara ilgili
olmaları ve kongremizi başarılı bir şekilde sonuçlandır-
malarını bekliyoruz.

Kongremizin şiarı ‘Kendi kimliğimizle özgürce yaşamak is-
tiyoruz, adalet herkes için, demokrasi herkes için ve ötek-
ileştirmeye ve dıştalanmaya  Edi bese diyoruz.

Röportaj: Murat Alpavut

Vexwedin / Einladung / Dave�ye
16. Jahreskongress / Kongre

Wir laden Sie herzlich zu unserem 16. Jahreskongress
am 20-21. Februar 2010 in Dortmund  ein. Wir würden
uns sehr freuen, wenn wir Sie an diesen Tagen begrü-
ßen dür�en.

Em Kongreya 16.mîn a YEK-KOM'ê, di rojên 20/21 Sibat
2010 'an da pêk bînin. Ji bo
besdarbûna Kongreya me em bang li we dikin  û bi dî-
�na we emê gelek dilxwes bibin.

YEK-KOM’ un 16. Kongresini 21/22 Subat 2010 tarihle-
rinde gerçekles�receğiz. Sizleri Kongremize davet ediyor
ve sizleri aramızda görmekten memuniyet duyaçağız.

Datum/Dem/Tarih:20/21 Februar- Sibat- Subat 2010
Begin / Demjimêr/ Saat: 12.00 Uhr
Ort / Cih/ Yer: 

Deutsch-Kurdischer Kulturverein e.V.
Rheinische Str. 78 / 80
44137 Dortmund

Tagesordnung/ Rojev/ Gündem:

1.Tag / Roja 1. Mîn / 1. Gün
· Eröffnung / Vekirin /Açılıs
· Grußbotscha�en / Mesaj / Mesajlar
· Workshops / Xebatên Maseyan / Masa çalısmaları

2. Tag/ Roja 2. Mîn/ 2. Gün
· Wahl der Versammlungsleitung / Hilbijar�na Dîwanê /
Divan seçimi
· Diskussion der Vereinsarbeit im vergangenen Jahr /
Nirxandina Salane / Yıllık değerlendirme
· Rechenscha�sbericht von Mitgliedern des alten Vor-
standes/ Karname / Rapor
· Diskussion zukün�iger Perspek�ven und Verschiede-
nes/ Pêsnûme Biryar / Karar Tasarıları
· Wahlen / Hilbijar�n / Seçim

Mit freundlichen Grüßen/ Silav û rêz/ Selam ve
saygılarımızla

YEK-KOM
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Federasyonumuzun Denetleme
Kurulu Başkanı Hüseyin Keçeloğlu
ile, 2009 yılı içerisinde dernek-
lerde yaptıkları denetlemeler ve
bu denetlemeler sonucunda or-
taya çıkan ekisklikller ve
gelişmeleri konuştuk.  

Sayın Keçeloğlu, denetleme kurulunda kaç üye yer alıyor?
Kongrede alınan karar gereğince denetleme kurulunda dört üye
görev yapıyordu.  Ancak mevcut potansiyel karşısında bu sayı
yetersiz kaldığı için YEK-KOM meclis kararı ile  beş üye daha
denetleme kuruluna alındı.  Bu arkadaşlar, Emin Sadak, Cemil
Çelik, Kenan Koç, Arap Erik, Ahmet Hogır Zeyrek, Mehmet Orak,
İbrahim Karave Ali Aktaş’tır.                                                                                   

2009 yılında kaç dernek denetlendi?  
Federasyonunumuzn  denetleme kurulu üyeleri ile bir

toplantı yaptık. Bu toplantıda yılda iki kez YEK-KOM’ a bağlı
dernekleri denetleme kararı alındı. Tabii olağan üstü durumlar
hariç.  Almanyagenelinde şu an 47 dernek, lokallerinde faaliyet
yürütüyor. Bu derneklerden birisinin dışında 46 derneğin 2009
yılında iki dönem olarak denetlenmesi gerçekleştirildi.
Denetlenen derneklerde yaşanan eksiklikler nelerdir?
Denetlenen derneklerin bazılarında kurumsal eksiklikler,
bazılarında üye eksikliği, bazılarında finansal olarak kendini
idare edememe durumu yaşanıyor. Derneklerin bazılarında ise
sosyal ve kültürel çalışmalarda zayıflık var. Bunun yanısıra
başarılı olan, kültürel, sosyal çalışmaları kapsamlıca gerçek-
leştiren derneklerimiz de vardır. Derneklerde yaşanan en
önemli sıkıntılardan birisi de yönetim sorunudur. Örnek olarak
bir dernekte yönetime yedi üye seçiliyorsa çalışmalar daha
sonra ki süreçte iki yada üç üyenin üzerine kalıyor. Bu neden-
lede dernekler kitlenin ihtiyaçlarına cevap olmada zorluk yaşıy-
orlar. 

Başarılı olan dernekler hangileri ? 
İkinci dönemin bir çalışması olarak Almanya genelinde

denetlenen 47 dernekten en başarılı olarak değerlendirdiğimiz
10 derneğimiz var. Ve bu derneklerimiz  fedrasyonumuzun 20
21 şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan 16. Kongresinde açık-
layacağız ve onlara süpriz bir ödül vereceğiz.                       

Başarılı derneklere ödül verirken neleri ölçü aldınız?
Derneklerimizi, üye sayısını artırmak, sosyal kültürel çalışmaları
bir bütünen verimli bir şekilde uygulamak, derneklerini cazip
hale getirmek vb. ölçülere göre değerlendirdik. Örnek verecek
olursak,  Hannover derneğimiz projelerini büyük bir başarı ile
hayata geçirip olumlu  ve önemli sonuçlar elde etmişlerdir. Bu
çalışmanın yöntemi çok önemli bir örnek teşkil ediyor ve bu an-
lamda takdire şayandır. Bu derneğimizin çalışma yöntemi diğer
derneklerimizce de  örnek alınmalıdır. 

Yine M.Gladbach kentinde ki Welate Roj derneğimiz  Amed
Bağlar belediyesine 1 ton ağırlığında giyim eşyası temin edip
göndemiştir. Çalışmalarımızın esasını oluşturan ülke gerçek-
liğimiz ve pratik duyarlılık açısından örnek teşkil edecek bir
davranış olarak takdire şayandır.

Peki Federasyonunuzun denetlemesini yaptınmız mı?
Denetleme kurulu olarak yılda iki kez Federasyonumuzun

denetlemesini yapıyoruz.                                                                              
Geçmiş yıllara göre derneklerin durumları nasıl?

Sadece son iki yılı örneğin 2008 ile 2009 u kıyasladığımızda
derneklerimizin durumu biraz daha iyidir. 2009 yılında Düren
ve Reutlingen’de ve Wuppertal’da dernekler açıldı.                                 

Federayon olarak derneklerin ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap
olabiliyorsunuz?

YEK-KOM denetleme kurulu olarak gözlemlerimiz, Federasy-
onumuzun 20- 21 Şubatta gerçekleştrieceği 16. Kongresinde
YEK-KOM danışma kurulunun oluşturulmasının YEK-KOM çalış-
malarına  önemli bir performans ve perspektif sağlayacağı
kanaatindeyiz. Kurumsal çalışmalarda  işbölümünün  önemi bil-
inmektedir. Varolan kurumlarımızın  coğrafi koşullardan ziyade
YEK-KOM yürütme kurulu üyesi arkadaşların imkan ve yetenek-
lerine göre paylaşımının daha uygun olacağı çalışmaları kolay-
laştıracağı gözönünde bulundurularak düzenlenmesi bizce daha
uygundur.  Aynı durum denetleme kurulumuz içinde geçerlidir.

Denetleme yaparken yaşadığınız zorluklar nelerdir?
Bazen alanlara gittiğimizde dernek yöneticisi arkadaşların hazır
olamamsı nedeniyle ikinci kez aynı alana yeniden gitmek
zorunda kalıyoruz. Bunun dışında pek bir zorluk yaşamıyoruz.
Yaptığımız iş bizim açımıdan onur verici ve severek yaptığımız
bir iş ve görevdir.                                                                                 

Denetlemekurulu olarak gözlemlerinizden hareketle
derneklerimizin daha iyi ve işlevli hale gelebilmesi için öneri-
leriniz nelerdir?  

Biz bu anlamda derneklere kendi bünyelerine göre projeler
veriyor ve teşvik ediyoruz.  Ayrıca televizyonda üç ayda bir or-
taklaşa proğramlar yapabilmeliler. Bulundukları şehirlerde ki
etkinliklere katılmalıdırlar. Derneklerini güçlendirmek için üye
sayısını artırmak , toplu katılımı teşvik eden etkinlikler düzen-
lemeliler.                                                                                  

Yine fedakar ve çalışkan üyeler onurlandırılmalıdır. Kitleyi
derneklere çekebilmek ve kitlenin sorunlarıyla ilgilenebilmek
için kitle ziyaret komisyonları ve Barış Komisyonu oluşturula-
bilir. Federasyonumuz  tarafından derneklere gönderilen bilgi
ve dökümanlar arşivlenerek mutlaka saklanmalıdır.  Bu bilgi ve
öneriler üzerinde tartışılmalı ve önerilerde bulunabilmelidirler.
Ayrıca bölgede ki esnaflarla ilişkilerin kurulması ve geliştirilme-
sine önem verilmelidir.                                                                                   

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Yaşadığımız ülkenin kurumları ve partileri ile ilişkilerin
güçlendirilmesi hem sosyal hemde siyasal bir ihtiyaçtır. Fed-
erasyonumuzun bu yıl ki dış ilişkilerinin gösterdiği performansı
takdirle karşılanmalıdır. Bu başarılar örnek alınıp tüm eyalet ve
alanlara taşırılmalıdır.

Hüseyin Keçeloğlu kimdir ?                                                                             
1953 Elazığ Palu doğumlu. HEP,DEP ve HADEP üyeliğinden gelme

bir siyasetçi. 1994 yılında Almanya’ya geldi. Çeşitli çalışmalarda
bulundu. 2005 yılında Dortmund Ehmede Xani Kürt Kültür Derneği
başkanlığını yaptı. 2005 yılında dernek temsilcisi olarak YEK-KOM
kongresine katıldı ve denetleme kuruluna seçildi. 2005 yılından beri
YEK-KOM denetleme kurulu başkanlığını yürütüyor. 

Röportaj: Murat Alpavut

Söyleyişi

YEK-KOM Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Keçeloğlu ile söyleşi
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KNK: Deklarasyona Şûraya Ziman û Perwerdeya Kurdî

KNK

”Şûraya Ziman û Perwerdeya Kurdî”, di rojên 5-6ê meha
11an [Teşrîn-Mijdar 2009] da, li salona Parlementa Flaman-
Bruksel kombû. Ji seranserê Kurdistanê û dîasporayê zana,
bispor û mamostayên Kurdî beşdar bûn. Pirs û pirsgirêkên
di warê ziman û perwerdeya Kurdî da bi berfirehî hatin ax-
ivtin. Danezanên zanyarî yên li ser ziman û perwerdeyê hatin
pêşkêş kirin. 

Di encam da li ser tesbîtên zanyarî ev biryar hatin standin:

1.    Li Tirkîye, Îran û Sûrîyeyê polîtîkên asîmîlasyonîst yên
dijî Kurdî bi reng, metod û teknîkên cuda têne domandin û
li van dewletan fermîyen jî perwerdeya bi Kurdî nîne û eve rê
li ber asîmîlasyonê fireh dike. ”Şûra” lezînen û bi giringî bangî
van dewletan dike ku Kurdî bibe zimanê duyê yê fermî yê
dewletê û ji bexçeyê zarokan heta unîversîteyê perwerde bi
Kurdî bête kirin. Bi vê xalê ve girêdayî, ”Şûraya Ziman û Per-
werdeya Kurdî” bangî rêvebirîya polîtîk ya Kurdistanê li
bakur dike ku li cografyaya Kurdistanê ”de facto” ”du zi-
manî”yê bi kar bîne. Ji şehridarîyan heta sendîka, baro û or-
ganîzasyonên dî yên sosyopolîtîk, sosyokulturel û
sosyoekonomîk divêt di hemû kar, xebat, kombûn, konfer-
ans, sempozyûm û kongreyên xwe da Kurdî û Tirkî bi kar
bînin û vê yêkê wekî wacibekî neteweyî qebûl bikin.

2.    Di realîteya îro da Kurdî bi du alfabeyan bi kar têt: Al-
fabeya bi tîpên Latînî û alfabeya bi tîpên Aramî-Erebî. Li Kur-
distana Federal û li rojhilata Kurdistanê alfabeya fermî ya bi
tîpên Aramî-Erebî ye. Li bakur, rojava û diasporayê jî alfabeya
bi tîpên Latînî bi kar têt. Du alfabetî dibe binasê ji hev dûr-
ketina zaravayên Kurdî û her diçe ji hev têgihiştinê bi zehmet
têxe û dîwarên destkir yên di navbeyna zaravayên bakur û
başûr da xurt û stûr dike ku eve rewşeke negatîv e. ”Şûra” di
wê bawerîyê da ye ku ji bo parastin û pêşvebirina zimanê
Kurdî yêkkirina alfabeyê pêdivî ye. Lewma ”Şûra” bangî rêve-
bir û otorîteyên desthilata polîtîk û herweha cîhana zanyarî
ya Kurd dike ku yêkkirina alfabeyê danin serê rojeva xwe û di
nav proseseke maqûl da û bi planekî zanyarî û pedagojîk rê
li ber yêkkirina alfabeyê vekin.

3.    Di bi kar înana Kurdî da pirs û pirsgirêkên gramatîkî û
rastnivisînî jî hene ku eve li ber standartbûna zimanî asteng
in.¬ Zimanzan û zimannasên Kurdî divêt bi organîze û bi
norm, metod û teknîkên zanyarî, van kêm û kasîyên zimanî
tesbît bikin û rêyên çareserîyê peyda bikin û bidine xizmetê.

4.    Di perwerdeya Kurdî ya îro heyî da; ji alîyê materyal,
naverok, form û metodîk ve paşvetîyeke konkret tête dîtin ku
divêt ev probleme bi planekî modern û pedagojîyeke zan-
yarî û pêşkevtî bête çareser kirin.

5.    Kêm û kasî û problemên zimanî yêkser tesîreke negatîv
li ser weşangerîya Kurdî jî dikin û her dezgehekî ragihandina
Kurdî di warê bi kar înana Kurdî da lokal û otonom hereket
dikin ku eve jî di pratîkê da kaoseke zimanî derdêxe mey-
danê.

6.    Ji ber van hemû problemên zimanî û perwerdeyî, pê-
divî bi ”organeke şewirî” ya ku ji bisporên zimanî û perw-
erdeyê pêkhatî heye, ku berbelavîya di van waran da bête
rakirin û sentraleke kolektîv, organîzatîv û tewsîyekar bête
pêkînan. Ji ber vê hewcehîyê, bi biryara ”Şûraya Ziman û Per-
werdeya Kurdî”, ya 5-6ê Teşrîn-Mijdar [November] 2009ê li
salona Parlementa Flaman ya Brukselê kombûyî,  ”Organa
Şêwira Ziman û Perwerdeya Kurdî” hate damezrandin. Ji
alîyê navên bispor ve ji bo pêkînana ”Organa Şêwira Ziman
û Perwerdeya Kurdî”, ”Komisyona Ziman û Perwerdeyê ya
KNKyê” wekî organîzator û amadekar hate wezîfedar kirin
ku piştî danûstandin û lêkolîneke berfireh, organê ji 20 [bîst]
heta 25 [bîst û pênc] kesan pêkhatî teşkîl bike. Herweha ”Or-
gana Şêwira Ziman û Perwerdeya Kurdî”, prosesa danîna
”Akademîya Zimanê Kurdî” li Amedê, ku berê biryar hatibû
standin, dê bi leztir bêxe.

7.    ”Şûraya Ziman û Perwerdeya Kurdî”, rêzê nîşanî dem
û dezgehên ji bo ziman û perwerdeya Kurdî xebat kirine û
hêj jî dikin dide û wan pîroz dike.

8.    ”Şûraya Ziman û Perwerdeya Kurdî” her du salan
carekê ji teref ”Organa Şêwira Ziman û Perwerdeya Kurdi”
ve dê bête kom kirin.

9.    Ji bo destekdan û motîvasyona kar û xebatên zimanê
Kurdî, hersal ”Xelatê Zimanê Kurdî” di roja dawîyê ya ”Cejna
Zimanê Kurdî, 14-15-16ê Gulanê” da ji alîyê ”Organa Şêwira
Ziman û Perwerdeya Kurdi” ve dê bête dan.

10. ”Şûraya Ziman û Perwerdeya Kurdî”, zordarîya li ser
weşangerîya Kurdî ya li Tirkîye, Îran û Sûrîyeyê şermizar dike
û destekê dide Azadîya Welat ku dîsa ve ji alîyê dewleta Tirk
ve hatîye qedexe kirin.

11. ”Şûraya Ziman û Perwerdeya Kurdî”, pêşniyara wezîrê
berê yê kulture yê Kurdistan Federal, Felakedîn Kakeyî ya li
ser komkirina ”Konferansa Zimanê Kurdî li Kurdistan Fed-
eral” bi dilşahî pêşwazi kir û piştevanîya xurt lê dike ku di de-
mekî kurt da li Kurdistana Federal kombûneke fireh ya ziman
û perwerdeya Kurdî bête kirin. 

Şûraya Ziman û Perwerdeya Kurdî
5-6 Teşrîn-Mijdar [November] 2009, Bruksel
Parlementa Flaman
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Kürt Dili ve Egitimi Şurası 5-6 Kasim 2009 günlerinde, Brük-
sel-Flaman Parlementosu salonunda toplandı. Tüm Kurdis-
tan ve diaspora alanlarından Kürt akademisyen, uzman ve
eğitimcileri katlldı. Kürt dili ve eğitimi ile ilgili sorunlar
etraflıca konuşuldu. Dil ve eğitim üzerine bilimsel bildirgeler
sunuldu.

Sonuçta, bilimsel tespitler çerçevesinde aşağıdaki karar-
lar alındı:

1.Türkiye, Îran ve Suriye’de Kürtçeye karşı asimilasyonist
politikalar değişik biçim, metod ve tekniklerle sürdürülüyor
ve bu devletlerde resmi olarak Kürtçe eğitim yoktur ve bu
durum asimilasyonu hızlandırıyor. Şura acilen ve önemle bu
devletlere çağrıda bulunuyor; Kürtçe devletin ikinci resmi
dili olsun ve ana okulundan üniversiteye kadar Kürtçe eğitim
yapılsın. Bu konuya bağlı olarak ”Kürt Dili ve Eğitimi Şurası”
Kürdistan’ın kuzeydeki politik yönetimine çağrıda bulunuyor;
mevcut şartlarda Kürdistan cografyasında ”iki dilliliği” ”de
facto” uygulasın. Belediyelerden sendika, baro ve diğer sosy-
opolitik, sosyokültürel ve sosyoekonomik örgütlere kadar
hepsi, tüm iş, çalışma, toplantı, konferans, sempozyum ve
kongrelerinde Kürtçe ve Türkçeyi birlikte kullansınlar ve
bunu bir ulusal görev olarak kabul etsinler.

2.Bugünkü mevcut realiteye göre Kürtçe iki alfabe ile kul-
lanılıyor: Latin harfli alfabe ve Aramca-Arapça harfli alfabe.
Federal Kürdistan ve Kürdistan’ın doğusunda resmi alfabe
Aramca-Arapça harfli alfabedir. Kuzey, batı ve diasporada ise
Latin harfli alfabe kullanılıyor. Iki alfabelilik Kürtçe diyalekt-
lerinin birbirlerinden uzaklaşmasına neden oluyor ve giderek
karşılıklı anlamayı zorlaştırıyor ve yine diyalektler arasındaki
suni duvarları güçlendirip kalınlaştırıyor ki bu negativ bir du-
rumdur. ”Şura” Küt dilinin korunması ve geliştirilmesi için al-
fabenin tekleştirilmesinin gerekliliğine inanıyor. O nedenle,
”Şura”, Kürt politik önderlik ve yönetimlerine ve aynı za-
manda Kürt bilim dünyasına çağrıda bulunuyor, ki alfabenin
tekleştirilmesini gündemlerinin birinci sırasına koysunlar ve
makul bir süreç içinde bilimsel ve pedagojik bir plan ile al-
fabenin tekleştirilmesi yolunu açsınlar.

3.Kürtçe kullanımında gramatiksel ve doğru yazılım sorun-
ları var ve bu durum dilin standartlaşması önünde engeldir.
Kürt dilci ve dilbilimcileri bu alandaki eksiklikleri ögütlülük
içinde ve bilimsel norm, metot ve tekniklerle tespit etmeli,
çare bulmalı ve pratiğe sunmalıdırlar.

4.Bugün varolan Kürtçe eğitimde; materyal, içerik, form ve
metodik açıdan somut bir gerilik görülüyor ve bu problem,
modern, bilimsel ve ileri bir pedagoji ile çözümlenmelidir.

5.Dildeki eksiklik ve problemler Kürt yayıncılığını negatif
olarak direk etkiliyor ve her Kürt yayın kurumu Kürt dili kul-
lanımında lokal ve otonom davranıyor ve bu da pratikte bir
kaos yaratıyor.

6.Tüm bu dil ve eğitim problemlerinden dolayı, dil ve
eğitim uzmanlarından oluşan bir ”danışma organına”
gereksinim var ve bu alanlardaki dağınıklığın ortadan kaldırıl-
ması için de kolektif, organizatif ve tavsiye işlevli bir merkez
kurulmalıdır. Bu gereksinimden dolayı, 5-6 Kasım 2009 gün-
lerinde Brüksel – Flaman Parlementosu’nda toplanan ”Kürt
Dili ve Eğitimi Şurası” kararı ile ”Kürt Dili ve Eğitimi Danışma
Organı” kuruldu. Bu organda görev alacak uzman isimlerin
belirlenmesi için ”KNK Dil ve Eğitim Komisyonu” organizatör
ve hazırlayıcı olarak görevlendirildi ve geniş ve etraflı bir il-
işki ve çalışmadan sonra, organ 20 ile 25 kişiden oluşturula-
cak. Aynı zamanda ”Kürt Dili ve Eğitimi Danışma Organı”
daha önce Diyarbakır’da kurulması kararı alınan Kürt Dili
Akademisi’nin açılması sürecini hızlandıracak.

7.”Kürt Dili ve Eğitimi Şurası”, Kürt dili ve eğitimi için
bugüne kadar çalışan ve halen de çalışmakta olan kurum ve
kuruluşlara saygı duyuyor ve kutluyor.

8.”Kürt Dili ve Eğitimi Şurası” iki yılda bir ”Kürt Dili ve
Eğitimi Danışma Organı” tarafından toplanır.

9.Kürt dil çalışmalarını desteklemek ve motive etmek
amacıyla, her yıl ”14-15-16 Mayıs, Kürt Dil Bayramı”nın son
gününde ”Kürt Dili Ödülü” ”Kürt Dili ve Eğitimi Danışma Or-
ganı” tarafından verilir.

10.”Kürt Dili ve Eğitimi Şurası”, Türkiye, Iran ve Suriye’deki
Kürt yayıncılığı üzerinde uygulanan baskıları protesto ediyor
ve bugünlerde Türk devletince tekrar yayını yasaklanan
Azadîya Welat gazetesini destekliyor.

11.”Kürt Dili ve Eğitimi Şurası”, Federal Kürdistan eski
Kültür Bakanı Felakedîn Kakekyî’nin ”Federal Kürdistan’da
Kürt Dil Konferansı”nın yapılması önerisini sevinçle karşıladı
ve kısa sürede Federal Kürdistan’da Kürt dili ile ilgili bir
toplantının yapılması önerisini destekliyor.

Kürt Dili ve Eğitimi Şurası,5-6 Kasım 2009, Bruksel
Flaman Parlementosu

Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê    
Kurdistan National Congress

Rue Jean Stas 41,1060  Bruxelles 
Tel: +32 2 647 30 84,Fax: +32 2 647 68 49 

Homepage: www.kongrakurdistan.net    
e-mail: kongrakurdistan@gmail.com 
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Almanya’nın ekonomi başkenti olarak anılan Frankfurt
kentinin merkezinde yaklaşık 10.000 Kürdün yaşadığı tahmin
ediliyor. Kalabalık bir Kürt kitlesinin yaşadığı  bu kentte Kürt-
lerin kurumsal anlamda örgütlenmeleri 1984 yılında başlıyor.
İlk Kürt derneğinin kuruluşunda  yine Kürt Özgürlük Hareketi
ve o’nun şehitlerinin etkisi var. Frankfurt kentinde bu gün
faaliyet yürüten Mezopotamya Kültür Merkezi’ne gelene
kadar Alman devleti üç kez yasaklamış Kürdistanlıların
derneklerini. Ama onlar tekrar tekrar kurumlarını oluştur-
muşlar ve bugünlere gelmişler.                                     

Mezopotamya Kültür Merkezi 2000 yılının Ağustos  ayında

açılmış.  Derneğin resmi kayıtlı olarak 259 üyesi var. Ancak bu
üyelerin  yaklaşık yarısı aktif olarak derneğe  ekonomik
destek veriyor. 

11. Kongresini  gerçekleştiren Mezopotamya Kültür
Merkezi’nin yönetiminde Eyüp Güleç (başkan), Alirıza Özçe-
lik ve Mustafa Hatun yer alıyorlar. Dernek yönetimi üç kişi-
den oluşmasına  karşın derneğin kadın, dişilişki, gençlik ve
kültür komisyonları  var ve bu komisyonlarda yaklaşık dokuz
kişi çalışma yürütüyor.

Dernekte Kürtçe anadil kursu, almanca dil kursu planlan-
mış  başlayacak, folklor, tiyatro ve saz kursları gerçekleştir-

iliyor.  Kadın ve gençlik çalışmaları ve bilgisayar kursu halen
devam etmekte olan faaliyetlerden.

Dönem dönem  halk toplantıları ve bilgilendirme toplan-
tıları düzenlenen dernekte iki haftada bir ailelere yönelik
kahvaltı ve Cuma günleri balık günü düzenleniyor.
Mezopotamya Kültür Merkezi’nin yoğun  ilgi gören etkinlik-
lerinden birisi olan kahvaltılara zaman zaman Alman partileri
CDU ve  Sol partiden milletvekili konuklarda katılıyorlar. 

Dernek yöneticileri kahvaltıdan sonra milletvekilleri ile
derneklerinin sorunları, Frankfurt kentinde kiKürdistanlıların

sorunları ve entegrasyon konu-
larında toplantılar yapıyorlar.

Almanya’da ki Kürt dernek-
lerinde son  bir kaç yıldır ge-
lenekselleşmeye başlayan
Newroz resepsiyonları 2009
yılından itibaren Mezopotamya
Kültür Merkezinde de gerçek-
leştirilmeye başlamış.

Alman ve Türkiyeli kurum ve
kuruluşların temsilcileri ile
ortak  paneller düzenliyorlar.
Geçtiğimiz ekim ayında Alman
sol parti, Türk Halk evi, YEK-
KOM, Avrupa Barış Meclisi ile
bir panel  gerçekleştiren
dernek yönetimi, 17 kasımda
Muharrem Erbey’in katıldığı
‘kayıplar’  konusunda bir panel
gerçekleştirmişler.  Yine 17 Ar-
alık’ta Rosa Luxemburg vakfı ve
Türk Halk Evi ile birlikte ‘Mart

2010’da istanbul’da yapılacak olan Sosyal Forum’la ilgili
toplantılara önhazırlık olarak bir panel düzenlemişler. Pan-
elde Kürt ve Türk emekçilerinin sorunlarını tartışmışlar.

Bir kaç yıldır Film festivali düzenliyen Mezopotamya Kültür
Merkezi bu alandada oldukça başarılı çalışmalar yapmış.

Frankfurt merkezinde yoğun bir kitle olmasına rağmen
kitlenin çoğunluğuna  ulaşamadıklarını söyleyen Dernek
Başkanı Eyüp Güleç  kitlenin giderek hafta içindede dernek
ortamına gelmeye başladığını ancak bunun yeterli ol-
madığını söylüyor ve halktan kurumlarına sahip çıkma
temelinde daha fazla duyarlılık beklediklerini ifade ediyor. 

Derneklerimizi Tanıyalım

Mezopotamya Kültür Merkezi
(FRANKFURT)
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Güleç, kitlenin derneği daha fazllaziyaret etmesinin önün-
deki bir sıkıntınında  derneğin merkezden uzak olması
olduğunu söylüyor. Güleç,  dernek yönetimi olarak kitlenin
taziye, düğün ve davet gibi etkinliklerini takip ettiklerini
söylüyor.

Almanya’da  kibir çok derneğin aksine Mezopotamya
Kültür Merkezinde verilen kurslar konusunda Frankfurt şehir
idaresi cok kültürlülük dairesi (Amka)  dan yardım alınmasına
rağmen kurlsara katılım çok zayıf oluyor.  MKM, Geçen
dönemde dernek etkinlikleri arasında yer alan ancak bir
süredir uygulanmayan  şiir ve edebiyat gecelerini tekrar hay-
ata geçirmek düşünceleri var.

Mezopotamya Kültür Merkez

Adress: 
Gwinner str 28 
60388 Frankfurt 
www.mkm-frankfurt.de.

Derneklerimizi Tanıyalım
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Her gîha li ser koka xwe şîn tê. - Her ot kendi kökü üzerinde
yeşerir.

Bu üç ana başlıktan her biri başka bir yazının konusu ola-
bilir ancak üçünü yanyana getirdiğinizde biri diğerini tamam-
layan bir konumdadır. Aksi halde hiç biri olmaz.

Dernekler çeşitli amaç ve ilgi alanları çerçevesinde kuru-
lan ve kuruluş amaçlarına ilişkin çalışmalar yaparlar.

Dünyada hemen hemen her konu ile ilgili faaliyetler yapan
dernekler olmakla birlikte bazen bu kurumlar üç-beş kişinin
dar çıkarları bazen de toplumun çok geniş kesimlerinin (Kürt
halkı vb.) ihtiyaçları temelinde çalışmalar yapagelmiştir.

Nasılki Mezopotamyanın köklü ve eski inancı ‘hiç bir şey
yokken zaman vardı ve bütün evren, tanrılar işte bu zaman
(Zervan) tanrısından sonra var oldu’ dedi ise 1980’li veya
90’lı yılların koşullarında da diaspora Kürtlerinin ‘hiç bir şey-
leri yok idi’ ve bu yokluk, çok büyük bedeller karşılığında var
oldu ve bu günlere geldi.

Avrupa’daki Kürt dernekleri tamamen Kürt diyasporasının
ihtiyaçlarından kaynaklı olsada daha çok ülkeye dönük ve
ulusal kurtuluş mücadelesinin ortaya çıkardığı ‘Diriliş’ felse-
fesinin ihtiyaçlarına göre kendini örgütledi ve bunda da
başarılı oldu.

Dernekleşmenin diğer bir amacı veya iddiası da yine bu-
rada, Avrupa’da yaşayan Kürdün buralarda yaşıyor olmaktan
kaynaklı sosyal-kültürel, siyasi, manevi veya bürokratik
sorunlarına çözüm, katkı ve yaşadıkları ülkelere asimile
olmak yerine  entegre olma gibi önemli misyonlar yüklen-
miş olmasıydı. Özellikle bu ikinci konuda çok başarılı olduğu
söylenemez. Bunun hem iç ve hemde diş sorunları vardır..   

Derneklerimizin ortaya çıkış koşulları, amaçları, hedefleri,
kazanım ve yetersizlikleri,  yöntemleri tartişmak önemlidir
ancak bu yazının konusu değildir..

Türk devlet sistemi askeri ve siyasi, kültürel, sosyal, maddi
ve manevi olarak, eğitim ve sağlıktan tutalımda orman ka-
nunlarına kadar, medyası dahil kendisini Kürdün yaşadığı her
coğrafyada ona karşı özel ve kirli savaşa göre şekillendirdi ve
bu amaçla neredeyse tek tip insan yarattı.

Böylesine vahşi ve çok güçlü bir yönelim üzerine ise Kürt
halkında, onun bireylerinde, kurumlarında ve derneklerinde
ise ’savunma piskolojisi’ gelişti ve bu anlayışta bizi bir an-
lamda şekillendirdi demek hiçte abartılı olmaz.

Ancak bu gün gelinen aşamada Kürtlerin yaşadığı her

devletin ve onun siyasi partilerinden tutalımda sivil toplum
örgütlerine kadar geniş bir yelpazenin deyim yerindeyse ‘nur
topu’ gibi bir Kürt meselesi oluşmuş durumda.

Bu meseleyi çözerler yada çözmezler bu elbette değer-
lendirilir ancak burada esas soru şudur. Bizler bizler tek tek
bireyler olarak, aydınlar, yazarlar, akademisyenler, dernekler
ve kurumlar olarak çözümün beresindeyiz ve bunu gerçek-
ten kendi içimizde tartışabiliyormuyuz ?

Şimdi nerede yaşıyoruz, yaşadığımız ülke nasıl bir yer ve
neden buradayız sorularına doğru cevaplar bulmanın za-
manıdır.  

Örneğin Almanyada sayıları ‘Milyon’a’ denk düşen bir kitle
olmasına karşın Kürtler her nasıl oluyorsa salt ‘Kriminalize’
edilmekle suçlandığında ‘Kürt’ ama söz konusu bu bir Mily-
onluk halkın kaderi, onun sosyal ve kültürel hakları vb
olduğunda ise nedense hala Alman yasaları karşısında ‘Kürt’
olarak olarak tanınmamaktadır.

Bu vb çifte standartlı yaklaşımlar irdelenmeli ve mahkum
edilmelidir. Kürtler artık her yerde başka bir halk olarak değil
Kürt olarak var olmayı diğer bütün halklar gibi istiyorlar.

Sonuç itibarı ile Avrupa’daki Kürt toplumunun ihtiyaçları
ve çıkarları 15-20-25 yıl öncesinden çok farklıdır.

Örneğin yakın bir zamana kadar her ay binlerce hatta on-
binlerce sığınmacı Kürdün gelip iltica ettiği ve bunların en
temel ve ilk uğrak (beğense de beğenmese de) yerleri
dernekler olmasına rağmen bu gün durum değişmiştir.

Yabancı dil bilmediği için bir mektubunu okutmak için koşa
koşa geldiği dernek ya da avukatla görüşmesi için bir tercü-
man ihtiyacını artık ya kendisi, yada evinde aileden birisi
aracılığıyla karşılıyor. Çünkü aradan yıllar geçmiş, ailesi,
çocuğu olmuş, okumuş ve büyümüş... Yani her ailede
yaşadığı ülkenin dilini bilen birileri var artık..

Toplumsal uyanış, ulusal bilinçlenme düzeyi ve ortaya
çıkan değerlerin yanı sıra birde savaşın arka bahçesi var..

Bundan ziyade barış, demokratikleşme, özgürlük ve ortak
yaşamın dili, yöntemi ve siyaseti değişim-dönüşüm aşa-
masındadır.

Diaspora Kürtleri olarak bütün olup bitenleri doğru
temelde algılayıp nasıl bir pozisyon almalıyız ?  

Medyamız, basın-yayın organlarımız ve kurumlarımız
halkımızın temel ve özgün sorunlarını ne kadar dillendire-

Görüş

CAN  KASAPOĞLU

YEK-KOM DERNEKLERİMİZ ve KURUMLAŞMA             
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biliyor ? Örneğin Yek-Kom’u vb kurumları basın-yayın dili ile
yapısal eleştiriler yapabiliyormu ?

Yine Yek-Kom ciddi bir kurum olarak, dost kurumları gerek-
tiğinde eleştirebiliyormu ?

Öncelikle bu yazı bir eleştiri yazısı olarak algınlanmamalı
ama bizim camiada eleştiriye pek rastlanmıyor. Eleştiri bir
katkı olarak da algılanmıyor. Aksine zarar verici ve tehlikeli
görülüyor. Bu yüzden tepki çekiyor. Oysa gelinen aşamada
Kürtlerin Diaspora, Türkiye ve Kürdistan’da tartışacağı, tartış-
ması gereken bir çok olgu var.

Üstelik Kürtler artık tartışabilecek yetkinliğe ve erdemliğe
sahiptirler.  

Öyleyse ne yapmalı nasıl yapmalı ?
İşte Yek-Kom böyle bir süreçte kongreye gidiyor.
Burada başarının nasıl gerçekleşeceği, üretim sürecindeki

ilişkilerin hangi aşamadan geçeceği, nasıl geçeceği, bu üre-
timin başında bulunacak çalışanların ne tür özellikle re sahip
olmaları gerektiği, bu kadroların nasıl görevlendirilecekleri,
görev içindeki yetki ve sorumluluklarının ne olacağı, Almanya
şartlarında nasıl varlık gösterileceği gibi bütün çalışmalar,
ancak belirli kurallar ve birazda buranın özgün yapısı
dahilinde gerçekleştirilebilir. İşte bu kuralların, kurumun
kendi şartlarına özel olarak geliştirilmesi ve uygulamaya
koyulması kurumun kurumsallaşması ile ilgilidir.

Öyleyse artık amatör ruhla profesyonel çalışma yöntemi
ve zamanı geride kalmıştır.

Nasılki Türkiyede, merkezine ‘Kürt sorununun çözümünü’
alan Kürt orjinli partiler her şeye rağmen ‘Türkiyelileşme’
hedefi varsa, bu gün Yek-Kom vb kurumlarımızda ‘kendi or-
jinliğini’ koruyarak entegre olabilmeyi, Alman vb farklı ülkel-
erdeki siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar
yapabilmenin kanallarını açabilmelidir.

‘Bizi saymıyorlar, bizi kriminalize ediyorlar, bunlarla iş yapıl-
maz’ demekle sorun çözülmüyor. Her ne pahasına olursa
olsun yasaklı olan biziz ve sorun bizimdir.

Onlara (bilmelerine rağmen) defalarca anlatmalıyız.
Mesela, ‘Halk dernekten soğudu, düğüne gitmeyi, kahv-

eye gitmeyi eyleme gitmeye yeğliyor heval’ yaklaşımı gerçeği
fazlaca yansıtmıyor.

Çünkü on yıllardan beri bu halk sımsıcak ayakta ve her
yerde var..

Yani yöneticilerin şikayetleri bitmez. ‘Kadınlar, gençler
dernekten soğudu’ denir; ama gençlik ve kadın için çağa ve
ihtiyaçlara uygun bir çalışma yapılmaz..

Yek-Kom’un adı, işlevi, birikimi ve yetenekli kadroları
vardır, yoksada olmalıdır.

Danışmanları, sekretaryası vb oluşumlara hızla gitmelidir.
Yek-Kom kabuğunu kırarak Türkiyeli aydınlara, demokrat-

lara açılabilir.

Dilê şivên bixwaze kare ji nêrî şîr derxe. - Çobanın gönlü
isterse tekeden süt çıkarır.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde faaliyet yürüten Kürt
Kültür Merkezinde anne ve babalara yönelik olarak , ‘Güçlü
anne-babalar, Güçlü çocuklar’adlı  bir kurs düzenleniyor.
Eğitimci Hayri Argav tarafından düzenlenen ve 12 hafta süre-
cek olan ‘Güçlü anne-babalar, Güçlü çocuklar’ adlı kurs
Alman, Çocukları Koruma Birliği (Deutscher Kinder-
schutzbund) tarafından destekleniyor.

Düsseldorf Kürt Kültür Merkezine üye ailelerin, Alman,
Çocukları Koruma Birliği’ne başvurarak hayata geçirdikleri
‘Güçlü anne-babalar, Güçlü çocuklar’ kursuna aileler eşler
halinde yoğun bir ilgi gösteriyorlar.

Pazar günleri 17.30’ da başlayan ve 2 saat süren kurs
boyunca,  anne ve babalar, hem kursu dinliyorlar hemde
çocukları ve eşleri ile yaşadıkları sorunlarını anlatıyorlar.
Eğitimci Hayri Argav  anne babalara pedagojik açıdan sorun-
larına çözüm bulmaya çalışıyor.

Kursun sadece teorik anlatımlarla geçen bir kurs ol-
madığını söyleyen Hayri Argav aynı zamanda ailelerinde
kendi tecrübelerini birbirlerine aktardıkları, onlarında  bir-
birlerinin tecrübesinden yararlanbildikleri bir kurs olduğunu
ifade ediyor. 

Normalde 7 ile 14 arasında ailenin katılımı ile gerçek-
leştirilen kurslara Düsseldorf kentinde ki ailelerin yoğun bir
ilgisi var.

‘Güçlü anne-babalar, Güçlü çocuklar’ kursu bir ders
halinde gerçekleştiriliyor. Eğitimci Hayri Argav  tarafından
hazırlanan ve her derste ailelere dağıtılan ödevlerle gerçek-
leştirilen kursta ailelerden bu ödevlerle ilgili yazılı ve sözlü
yanıtlar alınıyor ve ailelerin cevaplarının yanısıra iyiden
kötüye doğru bir puanlama sistemi ile kontrol ediliyor.

Görüş
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Anne babalar kendilerini tanıyacaklar

Çocuk eğitiminde genellikle çocukların sorunları
olduğunda anne babaların çocukları ‘ niye böyle yaptın, niye
böyle davranıyorsun, neden böyle söylüyorsun’gibi önce
çocukları sorguladıklarını söyleyen Argav,  çocukları sorgula-
madan önce anne babaların yapması gerekenin hem kendi-
lerini hemde çocuğun bulunduğu sosyal ortamı
sorgulamaları gerektiğini belirtiyor.

‘Acaba bizim hangi davranışımız, hangi tutumumuz
çocuğun böyle davranmasına yol açtı’ sorusunu anne ba-
baların kendilerine sormaları gerektiğini söyleyen Argav
‘anne baba eğitim konusunda ne kadar bilinçli olursa çocuk-
larının gelişimine de o kadar büyük katkıları olur. O nedenle
anne babaların eğitilmesi, çocuk eğitim alanında bil-
inçlendirilmesi, çocuğun gelişmesi için güvencedir’ diyor.

Anne ve babaların öncelikle kendilerini tanımaları, potan-
siyelini tanıması açısından  bu kursların önemli olduğunu
ifade eden Argav, anna ve babaların  o ana kadar uyguladıları
pratiklerini sorgulamaya yol açacağını belirtiyor. 

Türkiyeli göçmen  çocukların sorunları diğer göçmenlere
göre daha fazla Almanya’daki göçmenler içerisinde  Kürt ve
Türk göçmen çocuklarının sorunlarının diğer göçmen çocuk-
larına göre daha fazla olduğunu söyleyen Argav, bu nedenle
ailelerin de sorunlarının daha fazla olduğunu ancak dil
sorunu nedeniyle ne yapacaklarını bilemediklerini söylüyor.
Bu kurslarda Türkçe konuştuklarını yani ailelerin kendi dilleri
ile konuştuklarını ve dolayısıyla ailelerin sorunlarını soru-
larını kendilerine sorabilme ve sorunlarına cevap bulma şan-
sına sahip olduklarını belirtiyor.

‘Başka yerde  ailelerin bu şansı yok’ diyen Argav ‘bütün
bunların yanısıra aileler arasında bu kurslar sayesinde bir
sosyal diyalogta yaratılıyor. Aynı sorunları yaşayan aileler bu-
rada tanışıyorlar, birbirlerinin sorunlarını tanıyorlar, bir
dostluk ve grup çevresi oluşturmuş oluyorlar, diyor.

Ailelerin bu kuslardan daha büyük bir sorumluluk
üstlenerek ayrıldılarını ifade eden Argav, bununda göçmen

çcocularının içinde bulundukları kötü  durumların azaltıl-
masında bir şans olduğunu dile getiriyor.

Kurslar sonunda ailelere birer sertifika verdiklerini belirten
Hayri Argav, bu sertifika sayesinde anne babaların başta
çocuk bakıcılığı olmak üzere değişik meslek gruplarında iş
bulmalarında bu sertifikaların bir referans niteliği taşıdığını
belirtiyor.

Hayri Argav, öğretmen kökenli bir eğitimci ve yazar. Al-
manya’da pedagoji üzerine dersler aldı.  6 yıldan beri NRW
eyaletinde altı şehirde göçmen ailelerin eğitim sorunları ile
uğraşıyor.  RAA ve Alman, Çocukları Koruma Birliği ile  bir-
likte çalışan  Argav, Büro olarak  yaptıkları kursların yanısıra
çeşitli dernek, cami ve okullarda özel seminerler düzenliyor.
Bu seminerlerde çocuk eğitim, aile içi sorunlar nelerdir?,
nasıl çözülmesi gerekiyor?, çocuklarla ilişki nasıl kurulması
gerekiyor?, çocukların özelliklerinin , davrasnışlarının nasıl
tanımlanması gerektiği, sorunlu olan çocuklarla nasıl başa
çıkılabileceği, konularında seminerler veriyorlar. 

Argav ayrıca ailelerin kendi düzenledikleri özel kurslarda
katılarak dersler veriyor.

Bu tür kursları düzenlemek isteyen anne babalar , dernek
yada diğer kuruluşlar bulundukları şehirlerde ki ilgili kurum-
lara (RAA, Kinderbundschutzbund vb.) başvurabilirler. 

Perspektif
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ALMANYA 
Almanya Avrupa’nın en güçlü, dünyanın ABD va Japo-
nya’dan sonra en büyük  üçüncü ekonomik gücüdür. Dü-
nyada bulunan ürünlerin %9’u Almanya tara	ndan
üre�lmektedir. Almanya’nın ihraca
 GSMS 36 % oranına te-
kabul etmektedir. Buda yaklaşık olarak 900 milyar euro’dur.
Almanya’nın kazandığı her 100 euronun  36 eurosu dışar-
ıdan gelmektedir.
Almanya’nın en önemli ihracat kalemleri Otomobil 19.5 %,
Makine Sanayi13.8 % ve Kimya 12.4 % oluşturmaktadır.
Bilgi ve ile�şim alanında da 6% lık payı ile dünya üçüncüsü
konumundadır. Son yıllarda en çok iki sektör gelişme gös-
termektedir. Bunlar finansman ve kiralama alanlarıdır.  Üre-
�mde çok hizmet ve rant alanlarında gelişme
göstermektedir.  İhracat yap
ğı  ilk üç ülke Fransa 10.6%,
ABD 9.6% ve İngiltere 8.4%  paylarına sahip�r. Üre�len
mallarda birim maliyete işçi ve vergi payı  bazı ülkelerde
sonradan yüksek�r. Toplam vergi oranı 40% olmaktadır. Al-
manya’da ya
rımlar giderek azalmaktadır. Alman sermayesi
dünya’daki payını ar
rmak ve etkin hale gelmek amacıyla
büyük firmalar ya güçlerini birleş�rmek için ortak ser-
mayeli şirketlere dönüşüyor yada küçük ölçekli olanları
sa
n alarak piyasadaki paylarını ar
rmaya gitmektedirler. 

Almanya'nın şu anki durumu kısaca yukarda açıklandığı gi-
bidir. Almanya ikinci dünya savaşından sonra ABD ve diğer
ba
lı devletlerin desteği ile savaş yaralarını kısa sürede
onarmakla kalmadı, dünyanın önemli bir ekonomik gücü
haline geldi. Bilindiği gibi 2.dünya savaşında ikiye bölünen
Almanya , Emperyalistlerin mü�efiki olan ba
 Almanya,
reell sosyalizmin partneri olan doğu Almanya’ya komşu
oldu. Almanya ba
lı devletler tara	ndan bu sebeple özel
destekleme ve koruma al
na alındı. Sosyalist ideolojinin
ba
ya geçişini bloke etmek icin Almanya eşitlik ,adalet, so-
syal devlet olgusunu geliş�rdi. Egi�m parasız ve herkese
eşit 10. sınıfa kadar mecburi hale ge�rildi. Herkese Iş yada
işsiz kalanlara normal yaşam standartlarında bir sosyal
ücret. Saglık herkesin parasız olarak yararlandıkları kalliteli
bir hizmet. Iş güvencesi, örgütlenme hakkı ve gelir
dağılımında ölcülü bir seviye yakalamakla önemli burjuvazi
demokrasisini yakalamış
. Kısaca doğumdan ölüme kadar
yaşama ,barınma, beslenme ve örgütlenme hakkında
önemli gelişmeler kate�.
Iki Almanya’nın birleşmesi ve yeni dünya düzeni ile Alma-
nya kendini yeniden düzenlemektedir. Almanya Sosyal
devlet olma olgusundan vazgecerek, büyük sermayenin ta-
leplerini göz önüne alarak devle� yeniden düzenleniyor.
Bunu yaparken iki gerekçe ile yapmak zorunda olduğunu
söyluyor. Birincisi alman sermayesinin yurtdışına çıkışını
önlemek. Ikincisi Dışarıdada önemli oranda bir ya
rımcı
sermayenin gelmemesini göstermektedir. Alman sermaye-

sinin temel gerekçesi Almanya’da üre�mde işçi ve vergi
maliyetlerin yuksekliğini göstermektedir. Aynı işletmeyi av-
rupa ülkeleri olan eski doğu bloku ülkeleri  Polonya veya
Romanya’da kurduğunda işletme yerini devle�e bedava
aldıgını, on yıl vergiden muaf tutulduğunu, on yıl enerjiye
minimum seviyede ödeme yap
ğını yine Almanya’da
vasıfsız bir işcinin sosyal ücre� dahil enaz 2500-3000
euro’ya kendisine mal olduğunu ve aynı işçiye Polonya ve
Romanya’da  300-500  euro ödediğini söylemektedir. 

Almanya’da işverenler Almanya’daki var olan işyasası, vergi
oranları ve sendika hakları olduğu müddetçe Almanya’da
ya
rım yapmak kendi açılarından op�mal bir kar ol-
madığını söyleyerek ya
rımlarını almanya dışında yapaca-
klarını söyledi. Alman sermayesinin bu talepleri yanında
birde diğer ülke sermayeleri ile rakabet etmesi icin kar
marjını ar
rması gerek�ğini ekleyince Almanya buna göre
düzenlemeye gitmiş�r. Almanya’da işsizlik oranı ikinci
dunya savaşından sonra en yüksek düzeye çıkması yanında
son yapılan bir araş
rmada Almanya’da fakirlik sınırlarının
al
nda insanların arğını, bununda 10 milyon al
yüz bin
olduğu aıkklandı. Yabancılarda ise bu oran 24%  gibi yüksek
bir orandadır. Yine �caret odasının yap
ğı açıklamada
geçen sene 200 bin küçük işletmenin kapa
ldığını açıkla-
maktadır. Aynı şekilde Almanya’nın büyük işletmeleride en
yüksek karlarını son iki yılda yapmışlar. Almanya’nın 2003
yılında ihraca
 450 milyar iken 2005 sonunda 900 milyara
çıkmış
r. Sınıflar arasi fark giderek artmaktadır. Almanya’da
resmi olarak ista�s�k dairesi yoksulluk sınırının al
nda ins-
anlar yaşadığını kabul etmektedir. 

Yabancı-Göçmen
Almanya’daki genel durum geçmisteki gibi olmaduğui gibi
Almanya’daki fakirleşmede artmaktadır. Yeni yasalarda Al-
manya’daki herkesi olumsuz olarak etkilemektedir. Yaban-
cılar bundan en çok etkilenen kesimdir. Giderek tüm
olumsuz gelişmelerin sorumlusu olarak bazı sag poli�kaci-
lar yabancılari göstermektedir.  
Almanya’da  2005 yılında 73000 yabancı alman vatandaşl-
ığına geçmiş�r. Yabancıların üçte biri 20 yildan beri Alma-
nya’da yaşıyor. Burada doğan yabanciıarın sayısı1.4
milyondur. Buda yabancıların % 20’si demek oluyor. Yaban-
cıların  48% kadındır. Yabancıların toplam yaş ortalamasi
35.6 dır. Alman nüfusunun ar
ş hızı -0.0043 alarak azal-
makta iken yabancıların ar
ş hızı 0.00643 dır. Nüfusun de-
mografik yapısında oranlar farklılık arz atmektedir.
Almanlar’da 50 yaş üstundekilerin oranı 41.27% yaban-
cılarda ise bu oran 18.96% olmakta Yani Almanlarda yaşlı
nüfus % 41.27 ,yabancılarda 18.96 olmaktadır. Gençlerde
de bu oranlar almanlarda  18.41 yabancılarda genç nufu-
sun orani ise  26.58 olmaktadır.

Almanya’daki Göçmenler

Yüksel Koç

Almanya’daki göçmenler üzerine bir araştırma -1
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Göç
Göçün tarihçesi, insanlık tarihi kadar eskidir. Coğrafi koşul-
lar, ekonomik nedenler, toplumsal siyasal gelişmeler ve sa-
vaşlar gibi etkenler dolayısıyla nüfus hareketleri yüzyıllardır
gerçekleşegelmiş�r. İster misafir işçi, ister sürgün olsun, gö-
nüllü ya da zorunlu her göç, her zaman bireyi olduğu kadar
toplumu etkilemiş�r gelinen ülkeyi olduğu kadar geride
bırakılan ülkeyi de değiş�rmiş�r. Pazar yada egemenlik
alanını geliş�rme ve an�demokra�k uygulamalar göç  hare-
ketlerini hızlandırırken, aynı zamanda bu hareketlere görü-
nür ve görünmez sınırlar ge�rmiş�r. Küreselleşme ile
ulusalcılık gibi akımların da bir başka açıdan göçü kolay-
laş
rdığı ve arrdığı gözlemlenmektedir

Yabanci kavramı ilk kez eski Yunanistan’da ortaya çıkmış
r.
O dönemde hem annesi, hem babasi A�nalı olmayanlara
verilen addır. A�nalı olmayanların seçme ve seçilme hakları
yoktu. Daha sonra dinlerde kendi dininden olmayana , feo-
dal dönemde  toprak sahipleri toprağında doğmayanaları
yabancı olarak adlandırdılar.  Böylece yabancılık kan bağı
ile tanımlanmaya başlandı. 
Ulus-devletlerin  ortaya çıkmasıyla yabancı’ nın tanımıda
değiş�. Yabancı, ulus-devle�n vatandaşı olmayandı. Fransız
devriminden sonra başlayan yeni dönemde  yabancılarda
kanunlar önünde eşit yur�aş olarak tanımlanmaya ba-
şlandı. Bu giderek diğer Avrupa ülkelerinde de geçerlilik
kazanmaya başladı.  Daha sonraları görüldiki kanunların
önünde eşit yur�aş olarak tanımaklada  sorunlar çözüle-
miyor.
Her ne kadar yazılı kanunlar eşitliği kabul etsede, yazılı ol-
mayan gelenekler-poli�k düşünceler insanların dil, din
,renklerine bakarak yabancıları bulup asıl yurtaşlarıda ayır-
maya başladılar. Bunlarada göçmen denmeye başlandı.
Bugün dünyada 150 milyon insan doğduğu topraların
dışında göçmen olarak yaşamaktadır. 

Göçmenler göç e�kleri ülkeyi kafalarinda idalize ederler.
Fakat geldikleri ülkede beklen�lerinin cögü olmayinca hayal
kirikligi yasarlar. Buda kiside pismanlik duygusunu gelis�rir.
Geldikleri yeni ülkede herşeye yeniden baslayacagi ve gel-
diği ülkenin dilini –yaşam ilişkilerini bilmediğinden geldigi
üldedeki geçmiş iişkilerle yaşamaya calışır. Böylece psikolo-
jik olarak kendisini rahatla
r. Kendisini geldigi toplumdaki
akraba ve dost cevresinin elemani olarak görür. Bu özlem-
lerini nostaljik olarak dile ge�rmekle gidermeye calisir. Yeni
geldigi yerde öteki olarak tanimlanmasi onda dislanmislik
duygusunu gelis�rir. Kendisine güveni yi�rir. Gecmiste
ögrendikleri ve sosyal cevresi aliskanliklari  cogu yeni gel-
digi yerde kendisine yaramiyor. Birey kendisini bir cocuk
gibi görmeye baslar herseyi yeniden ögrenmek zorundadir.
Bu aile ici iliskileri, sosyal yasamini v.s. insan yasaminin he-
ralani  etkilemektedir

GÖÇMEN SORUNUNA GENEL BAKIŞ
Nüfusunun 19 % unu göçmenlerin oluşturduğu ilimizde,

bunun doğal sonucu olarak aynı binada farklı düşünceler-
den, dinlerden, kültürlerden gelen insanların birarada
yaşadığı görülmektedir.  Bu çok renklilik, güzelliklerin yanıs-
ıra beraberinde zorluklar da ge�rmektedir. Komşuluk ilişki-
lerinde insanlar genellikle kendi kültürlerini yücel�rken,
ötekilere ait olan kültürel değerleri kabul etmeme ve ha�a
aşağılama eğilimi göstermektedirler. Bu etnosantrik ya-
klaşım sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik sorunların
yaşandığı dönemlerde ar
ş göstermektedir. Bazen bunun
daha ileri bir boyuta vardığı ve ortak alanları paylaşan bu
kişilerin biribirlerini bir düşman gibi algılamaya başladıkları
bir gerçek�r. Bu durum yabancı düşmanlığınıda beslemek-
tedir. Böylesi sureclerde poli�kacilarin, medyanin , konu-
nun üzmanlarinin ve akademik cevrelerin yap
kları her
popilist aciklama, bu mekanizmayi derinles�rmektedir. 

Bu noktada göçmenlerin siyasal, kulturel, sosyal mekaniz-
malarda kendilerini yeteri kadar temsil etmememeleri so-
runu iyiden iyiye çözümsüz kılmaktadır. İnsanların
sorunlarini iki bicimde dile ge�rdiklerini biliyoruz. Birincisi
kamusal alani kullanabilenler bu alanda kalarak mucadele-
lerini surdururken, ikinci grupta daha cok kendini öteki ola-
rak hissedenler bulunur. Bunlarin temel mo�vasyonlari ise
kendi kültürel, etniste, din ve geleneklerine sarilarak ic ka-
panma yönündedir. Bunuda hak ve adalet arayisinın müca-
delesi olarak degerlendirir. Bu durum  yapisal ve siyasal
alandaki dislanmisliga karşı gelişen gayri ih�yari bir tepki-
dir.. Bununda asil nedeni var olan yabanci düsmanligi, yok-
sulluk ve issizlik gibi yapisal sorunlardir. 

Verilen egi�min de önemli bir payi vardir. Cocuklar etnik
kökenlerine vaya dinlerine göre algilanmakta ve damgalan-
maktadirlar.  Göçmen çocukların kültürel farklılıkarı değer
bulmak yerine,  bir eksiklik olarak algılanarak, teşhir edil-
mektedir.

Bu yakalşım beraberinde eği�mde eşitsizliği ge�rmektedir.
Eği�mdeki bu adaletsizlik ve  eşitsizlik, bir adım sonrası
olan iş yaşamına da kendini taşımaktadır. Sürekli olarak
dışlanan, ayrımcılığa mağruz kalan ve hayal kırıklıkları
yaşayan bir birey bunun doğal sonucu olan ö�e duyguları
ve ha�a saldırganlık duyguları gösterir. Kendini farklı şekil-
lerde kanıtlamaya çalışma eğilimi içerisine girer. Bu sorunu
yapısal bir sorun olarak görmek yerine,  icguvenlik malze-
mesi olarak görmek bir yanılgıdır. Bu yanılgı genclerin man-
�klarindan cok refleksleri  ve duygulari ile hareket
etmelerine neden olmaktadır. 

Sorunun çözümü genele uyum sağlamaya zorlama olma-
malıdır. Bu büyük bir yanlış
r. Bu yaklaşım beraberinde
başka sorunlar ge�rir: Etnik ve dinsel kimliklerin öne
çıkmaya başlaması gibi. 
Göcmenler icerisinde  bir kismi siyasal vaya ekonomik ola-
rak gelisme gösterse de,  önemli bir kisminin  yoksulluk ve
dislanmisliklari sürmektedir. Sehirin belli semtlerinde otur-
maya zorlanmış bu insanlar, toplumdan soyutlanmaya ba-
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şlamış, kendilerini kendi kültürlerinden gelen insanlara ki-
litleyerek bir yaşam sürmeyi tercih etmişlerdir. Bu da ken-
dini dominant olan topluma karsi koruma refleksi olarak
görülebilir. 

GENEL ALMANYA
Almanyadaki       Almanyadaki        Yabancilar

Bayanlarin 
Toplam   Nufus       Top. Nufusa      Icindeki

Orani %
(1000)                Oran    %           Oran %

Alman                        74827                 91.
51.7
Yabancilar               7336                      8.9
46.3
Türkler                    2054                      2.5                  28
45.8                 
Yogoslavlar              734                      0.9                 10
43.8                 
Italyanlar                   616                     0.7                  8.4
40.4
Yunanlar                   364                      0.4                   5
45.0           
Polonlar                    292                     0.4                    4
48.1
....                           

Almanya Ista�s�k Dairesi 2002

Bremende Göçmenlere Kisa bir Bakis
Bremen' de 79917 pasaporlu olmak üzere 3515 duldunglu
olmak üzere toplan 83432 yabanci yasamaktadir . Simdiye
kadar Alman vatandasi olmus göcmen sayisi 14100 kisidir
Bunlara 32 bin alman könenli polan ve rus insan ekledigi-
mizde göcmen kökenli insanlar yaklasik olarak 126+3.5
duldunglu   etmektedir.   Bremen'de  yasayan göcmenlerin
orani yaklasik olarak %13 gibi cidi bir oarandir.Eger göcmen
kökenli insanlari oransal olarak bakarsak buda % 19 bu ins-
anlarda cok  farkli ülkede gelmislerdir. Bunlarda sehirimizin
cok kültürlu bir sehir odugunu göstermektedir. 

Buradaki göcmenleri  homojenmis gibi ele almak ve tek
cözüm bicimini ortaya cikarmak sorunlarin cözumunu ko-
laylas�rma yerine zaman zaman icinde cikilmaz kilmakta-
dir. Buyuzde buradaki göcmenleri ele alirken hepsinin
problemleri ayniymis cözümleride ayni olacak�k yaklasim-
lari kalici cözumleri ortaya cikaramiyiyor. Sosyoloklar gunu-
muz toplumlarini tanimlarken insanda baslayarak
tanimlamalar yapmaktadir. Cünku gunumuzde insalar
gecmisteki gibi kendilerini sadece ulusal, siyasal yada din-
sel kimlikleri ile tamlamiyorlar. Ar�k bugun insanlarin ust
kimlikleri gibi kendilerini cok farkli kimliklerle tanimlamak-
tadirlar. Yani her birey kendini farkli-farkili kimliklerle ta-
nimlamaktadir.  Göcmenlerinde beklen�leri ve ih�yaclari
farkli olduklari icin sorunlarin cözümleri farkli olmaktadr.

Ancak bu ortak sorunlarini inkar etmek anlaminda gel-
miyor. Bak�gimizda Kürtler -tamiler v.b gibi devlerleri ol-
mayan burada kendi kimlikleri ile kendilerini tanimlamayan
göcmenler. Yada kendilerini dinsel azinlik olarak tanimlayan
kesimler gibi bunlari cogaltmak mukkundur. Örnegin Bura-
daki bir Türk Irkcisi acilan bir ermeni ani�na, yada kürtlerin
burada okularda anadilerinde egi�m görmelerine asiri re-
aksiyon gösterirken. Alman okularinda türkce dil dersleri-
nin verilmesini savunur ve bunun icin mücadele yurutur
yada  Nazilerin düzenledigi yürüyuste Ermenilerle-Kürtlerle
ortak yurumeyi icine sindirebiliyor.  Yada kurulan dinler
arasi diyalog gruplarina ka�larak islamiyete(Sünu) karsi
olusan önyargilari eles�ren islamci gruplar ayni hosgöruyu
Alevi ve Yezdi inanclarina gösteremezler. Bunlar kimseyi kö-
tülemek amaciyla belirlemek degildir. Farklilillari ve farkli
cözümlere ulasmak amaciyla belilemek�r. Yada ayni ülkede
gelen iki farkli insanin iki olaya farkli  poli�k bakislarile  ya-
klas�klarini söylemek abar�li degildir. Örnegin Büyük bir is-
tetme sahibi yabanci isci ücretlerinin minimum 8 Euro
olmasina karsi iken ayni ülkede gelen  kiralik bir firmada
bruto 6.3 Euro saat ücteri ile cakisan diger göcmende 8
euroluk minimum ücteri savunmaktadir. Ayni iki göcmen
yeni yabancilar yasasinda yer alan teknik eleman baska ül-
kede ge�rmesinide isveren savunurken, isci olan buna karsi
cikmaktadir.
Kisaca Göcmenlerin sorunlar ayni demek yerine , tüm ya-
banci kurumlarin icinde yer alacaklari ( sosyal, kültürel v.d )
farkli konularda tespitler ve cözumler üretmeli gerekli kur-
umlarla yasama gecirmelidir. 
1-Yabancılar Yasası :
Yeni cikarilan yabancilar yasasina göc ve uyum yasasi den-
mesine ragmen Bu yasa Almanyani  ekonomik cikarlarina
göre düzenlenmis�r. Almanya`da eşit haklarla, huzur ve
uyum içersinde yaşamalarından çok, Alman ekonomisinin
çıkar ve istemlerini gözönünde tutulmus�r. Bir Göcmen
eger sosyal yardim ile geciniyorsa onun oturumunun iptal
edilme yetkiside yabancilar dairesine verilmis�r.Buda yasa-
nin 51 Maddesinde belirlenmis�r.  Bununlada yabancilar
dairesine genis yetkiler verilmis�r. Buda memurlarin keyfi
yaklasimini ge�rdigi gibi ,yabanci düsmani memurlarin
göcmenlere yaklasimini dahada pervasizlas�rmis�r. Aile
birlesim yasasidi cok ka� hallere ge�rilerek bu hak imkan-
siz hale ge�rilmis�r. Calisma izinleride cok zorlas�rildi. En
önemlisidi bu yasada en cok göcmen kadinlari zorar göre-
cek�r. Cünku göcmen kadinlarin cogu issiz ve meslekleri ol-
madiklarinda esleri ile gecinemedikleri zaman issizlik
ardinda oturumlarini kaybetme korkusu ile bosanmaktan
vazgecmek zorunda kaliyorlar. Bu yasa ile göcmenler mes-
lekleri oladiginda kalifye bir is bulmalari zor oldugunda
oturumlar icin kiralik firmalarin keyfine teredilmekteler
yani moderin köle olarak calis�rilmaktadir. 
Solinger Tagebla� gazetesinde 25 Haziran’da yayınlanan bir
habere göre, Türk göçmeni Yusuf Bingöl Almanya’da 35 yıl
süreyle yaşayıp çalış
ktan sonra, Köln’ün Wahn havaalanın-
dan Türkiye’ye sınır dışı edildi. Yusuf Bingöl, ülkeden bir suç
işlediği veya sığınma talebinde bulunma başvurusu redde-
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dildiği için a
lmadı. Sınır dışı edilmesinin tek nedeni işsiz
olması ve sosyal yardım almak için başvuruda bulunmuş ol-
masıydı. Bir yabancının, "ülkede kalması kamu güvenliğini
ve düzeni bozuyor veya Alman Federal Cumhuriye�’nin
diğer önemli çıkarlarına zarar veriyorsa," sınır dışı edilebile-
ceğine dair pasaj neredeyse kelimesi kelimesine yeni Ya-
bancılar Yasanının 51. maddesinde de bulunmaktadır. Bu
"çıkarlar," "bir yabancının kendisi, akrabaları veya diğer aile
üyeleri için sosyal yardım talep e�ği," zaman "önemli öl-
çüde zarar görüyor."
Bu man
ğa göre işsizlik nedeniyle sosyal yardım almak so-
syal bir hak olarak değil, Orta Çağda olduğu gibi aslında
devle�n çıkarlarına ters düşen bir cömertlik olarak görü-
lüyor. Bu türden sosyal yardım talep edenler kamu güven-
liğini ve düzenini kasıtlı olarak bozmakla suçlanıyorlar.
Sollingen’in Uyum ve Entegrasyon Şubesi Müdürü Anne
Wehkamp, yetkililerin davranışının tamamen yasal olmas-
ına rağmen, bu olayın bütünüyle ilgili olarak büyük bir ra-
hatsızlık duyuyor. Wehkamp, "Eğer insanlar bizim aramızda
bu derece uzun bir süre yaşamışlarsa, onlar da Alman vat-
andaşlarıyla aynı haklara ve yükümlülüklere sahip ol-
malıdırlar," diyor

ÇÖZÜM
-Esit haklar ve cok külturluk esasina göre göcmek örgütleri
ile yeniden yabancilar yasasi düzenlenmelidir.
-Göcmenlerin issizlik ve icgüvenligi teh�t edenler olarak
lense eden demogojik yaklasimlarin  önune gecmek , yani
ayrimciligi önleme esitligi yakalamak icin `` An� Diskriemi-
nirung '' yasasi cikarilmalidir
-Oturumlar ve vatandaslik kosulari yerine ge�ren göcmen-
lere bu haklari verilmelidir.
-Insanlari yabanci ve yabanci olmayan ayrimina son veril-
melidir.
-Almanya göcmen ulkesi olmatan cok  ,cok kulturlu bir top-
lum oldugu kabul edilerek yasalar düzenlenmelidir.
-Göcmenlerin drumunu iyles�recek olan almanyanin imza-
ladigi uluslararasi anlasmalari yürülüge koymalidir.

Yasayan Yabancilarin orani
Tablo-1                                                                                                             

Yil                     Yabanci   Sayisi                       Genel Nufustaki
%                Geldikleri Ülkelere Göre           Yabancilara Or

1990                63858                                                  9.37                        
1991                69305                                               10.14                          
1992                75731                                               11.14                           
1993                77493                                               11.34                           
1994                78205                                               11.50                            
1995                80869                                               11.90                          
1996                81667                                               12.05                          
1997                82091                                               12.18                        
1998                81866                                              12.26                          
1999                81042                                              12.26                           
2000                81090                                              12.28                             
2001                80382                                              12.19                            

Tablo-2
Geldikleri Ülkelere Göre                      Yabancilara Or

Türkler                                                30800                   0.383       
Eski Yogosyavililar                             7700                     0.095
polonlar                                               3700                    0.046
Portekizler                                          2700
Iran                                                      2600
Ruslar                                                  2000
Italyanlar                                            1700
Lubnanlilar                                         1400
Ukraniyalilar                                      1400
Yunanlilar                                           1200
Sri Lankalilar                                      1200
Cinliler                                                1100
Ganalilar                                             1100

Tablo-3
Geldikleri Ülkelere Göre

Yabancilara Or

Türkler                                                30800                   
KÜRTLER                                            10000                                               
Eski Yogosyavililar                            7700                                                 
polonlar                                             3700                                                 
Portek                                                2700
Iran                                                    2600
Ruslar                                                2000
Italyanlar                                          1700
Lubnanlar                                         1400
Ukraniyeliler                                    1400
.....
.....

Yukardaki tablo-2  görülen Bremen remi kayitlarda alin-
mis�r. Burada Türkler yabancilarin % 38 oldugu söyle-
niyor.Oysa Bremen de on bin kürt yasanmakta ve bunlar
türk olarak kabul edilmektedir. Tablo-3 görüldugu gibi Kürt-
ler 2. büyük yabanci grubunu olusturmaktadir. Bunlarda
yabancilarin % 12 kismini olusturmaktadir.
Bununla sunlar yapiliyor.
1-Kürtler türkiyede gibi filiyata kabul edilselerde resmiyete
türk sayilarak inkara ugramaktalar.
2-Türk Resmi makamlari kürt göcmenleri türk sayarak
bunun üzerinde resmi idoloji icin poli�ka yapmakta.
3-Kürtlerin burada sosyal, ekonomik, siyasal hayata esit
olarak yararlanmasi engelemmektedir. 
4- Vatandasliga gecen yabanci kökenli insanlarin dagilimida
degismektedir. Buda siyasi psr�lerin reflekslerini degis�r-
mektedir.
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AP, deki Kürt Konferansından önemli mesajlar verildi
AP’de 3-4 Şubat tarihleri arasından düzenlenen Kürt
Konferansı’nın al
ncısının sonunda, 6 maddelik bir
sonuç bildirisi açıklandı. Kürdistan, Türkiye ve düny-
anın değişik yerlerinde çok sayıda davetlinin ka
ldığı
konferansın, açılış konuşmacıları arasında eski DE Mil-
letvekili Leyla Zana ve AP Avrupa sol grubu GUE/NGL
Başkanı Lothar Bisky vardı. Ayrıca konferansa, Nobel
Barış Ödüllü Desmond Tutu, dünyaca ünlü dilbilimci
Noam Chomsky, kapa
lan DTP’nin eski Eşbaşkanı
Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Baydemir de birer mesaj yolladı. Türkiye’den
gazeteciler Hasan Cemal, Oral Çalışlar ve Ece Temelku-
ran’ın da konuşmalar yap
ğı konferansa bu yıl ilk kez
Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü ve Türkiye Masası
Başkanı Jean Christophe Filori de ka
larak mesajlar
verdi. 

AP Başkanı Zana’yı kabul e�

Konferansın ikinci günü Avrupa Parlamentosu Başkanı
Jerzy Buzek, Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü sa-
hibi Leyla Zana’yı kabul ederek “O bir insan hakları
kahramanı” dedi. Görüşmeye, AP’de grubu bulunan
tüm siyasi par�ler ka
ldı. Konferans bileşenleri Kürt
sorununun çözümü için Kürt temsilcilerle siyasi bir
diyalogun gerekli olduğunda mutabık kaldı. Bir çok da-
vetli de örneğin Ahmet Türk ve Baydemir gibi isimler
yasaklar ve davalar nedeniyle davetli olmasına ra-
ğmen konferansa ka
lamadı. Konferans, DTP’nin ka-
pa
ldığı, belediye başkanlarının tutuklu olduğu ve
çocukların cezalandırıldığı bir dönemde gerçekleş�.
AKP hüküme�, hem Kürt siyasetçiler, Türk aydınlar,
hem de Avrupalı parlamenterler tara	ndan sert eleş�-
rildi. BDP’li vekiller Emine Ayna ve Sebahat Tuncel de

diyalogun gelişmesi ve soruna çözüm için PKK’nin
„terör listesinden“ çıkarılmasını istedi.  

6 maddelik öneriler

Konferans sonucunda 6 maddelik bir sonuç bildirisi
açıklandı. İşte konferansın sonuç bildirgesinde yer alan
maddeler: 
- Konferans, Türkiye’nin Kürdistan ve Irak’ta askeri
operasyonlarına bir an önce son vermesi çağrısında
bulunuyor. Bu askeri operasyonlar Kürt Bölgesel Hükü-
me�’ne ve bölgesel is�krarı tehdit etmektedir. Konfe-
rans Türkiye’ye sınırlarındaki tüm askeri operasyonlara
da son vermesi çağrısında bulunuyor. 
- Konferans, Türk Devle� ve PKK arasındaki silahlı çat-
ışmanın ancak Kürt halkının temsilcileri ve Türk hükü-
me� arasındaki poli�k bir diyalogla sona ereceğini
vurgulamaktadır. Türkiye hüküme�, Türkiye Cumhu-
riye�’ni oluşturan bütün halklar arasında bir diyalog
oluşması için poli�k bir alan olduğunu garan� al
na
almalı. Sivil toplum grupları cesaretlendirilmeli ve
böyle bir pla�orma katkıda bulunmalı. 
- Türkiye, Kürt halkının legal temsilcilerini kriminalize
eden ve tutuklayan an� terör yasasını bir an önce
kaldırmalı. 
- Konferans, Türkiye hüküme�nin bir Kürt açılımı
yap
ğına vurgu yapmış, fakat bunun kısa sürede sona
erdiğini çünkü hüküme�n seçilmiş Kürt temsilcileri ve
daha geniş Türk ve Kürt toplumuna danışma konu-
sunda başarısız olmuştur. 
- Kürtlerin özgür bir şekilde ka
labileceği barışçıl bir
Newroz olması, bütün par�lerin buna ka
labilmesi ve
kendilerini korkusuzca ifade edebilmesi için imkan sa-
ğlamalı. 
- AB ve uluslararası topluluk tüm maddelerin uygula-
nabilmesini kolaylaş
rmalı. (ANF/BRÜKSEL)
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Şehit ve kayıp aileleri Konferansı 
Kürdistan Özgürlük Mücadelesinde yaşamını yi�renler ile
kayıp aileleri yakınlarının geç�ğimiz ha�a soun  Alma-
nya’nın Dordmund ken�nde düzenledikleri 1.Şehit ve Kayıp
Yakınları Konferansı başarıyla sonuçlandı.
17 ocak Pazar günü Dortmund ken�nde ki Mega düğün sa-
lonunda biraraya gelen Şehit ve kayıp aileleri Konferansı iki
bölüm halinde gerçekleş�rildi.
İlk bölümde Şehit ve kayıp aileleri Komitesi üyeleri ile, ara-
larında BDP milletvekili Özdal Üçer, AP eski milletvekili Fe-
leknas Uca, ve Kürt Halk önderi Abdullah Öcalan’nın
avuka
 Mahmut Şakar’ında bulunduğu konuklar birer ko-
nuşma yap
lar.

Konferansın ikinci bölümünde Şehit ve kayıp ailelerininin
örgütlenmelerinin ilk adımı olarak divan seçimi yapıldı.
Daha sonra delege tespi�ne gidildi.
482 delegenin oy kullandığı, 18 oyun geçersiz sayıldığı
seçim sonucunda   55 kişiden oluşan Şehit ve kayıp aileleri
Meclisi seçildi.
Çok yoğun bir ko-
şturma, heyecan ve
tar
şma içinde
geçen seçimin
ardından seçilen
Şehit ve kayıp aile-
leri Meclisi önü-
müzde ki süreçte
bir araya gelerek
kendi yöne�m or-
ganlarını seçecek
ve  kurumlaşma
çalışmalarını gerçekleş�recekler.
Şehit ve kayıp aileleri Konferansına Kongra Gel, KNK, CDK,
Kürdistan Gazileri,  Maxmur Halk meclisi olmak üzere bir
çok Kürt kurumu mesaj gönderdi.
Avrupada ki bütün Kürt kurumlarının destek verdiği  1. Kür-
distan Şehit ve Kayıp aileleri Konferansı sonucunda seçilen
meclis, kurumlaşma çalışmaları  temelinde yöne�m orga-
larını oluşturarak, Şehit ve kayıp ailelerinin sorunları ile ilgi-
lenme, onları bir ça
 al
nda toplama, yerel
örgütlenmelerini gerçekleş�rme, ulaşılamayan ailelere ula-
şma gibi  çalışmalar yürütecek.

ŞEHİT SERGİSİ

Ailelerin beraberlerinde ge�rdikleri çocukları ve
yakınlarının resimleri büyük salonda sergilendi. Kurulan
sahnede Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın büyük boy
resmi ile KCK bayrakları asıldı. 

Konferansın misafir bölümünde KNK Başkanı Ali Yiğit, AP
eski milletvekili Feleknas Uca, Yazar Maşallah Öztürk, Yazar
Medeni Ferho, BDP milletvekili Özdal Uçar, Kürdistan İslami
Hareke� Başkanı Mele Şafi ye aldı. 

ÜÇER: BİZ HALKIMIZIN MİLLETVEKİLLERİYİZ

Konferans 5 kişilik divanın seçilmesi ardından başladı. Al-
manya’ya bir dizi temaslarda bulunmak için gelen BDP Van
Milletvekili Özdal Üçer de divan seçiminin ardından bir ko-
nuşma yap
. “Binlerce özgürlük gazisi var. Binlerce zindan
direnişçisi var. Milyonlarca insanımız onları yalnız bırak-
maz” diyen Üçer, Türk hüküme� ve yetkililerine de seslene-
rek, “Kürtlerin özgürlüğünü engelleyemezler” vurgusunu
yap
. Üçer, “Bütün Kürtlere çağrımız şudur ki gelin ülke-
nize, özgür bir yaşam yaşayın. Biz onların sisteminin millet-
vekili değiliz. Biz halkımızın milletvekilleriyiz” şeklinde
konuştu.

UCA: SUÇLU İNSANLAR AİHM’DE YARGILANMALI

Feleknas Uca ise, kayıpların durumuna dikkat çekerek
“Suçlu insanların AİHM'de yargılanmasını is�yoruz. Ben bu
çalışma için hazırım. Böyle bir çalışma için komitedeki arka-

daşlarla konferans sonrası da
konuşacağız. Üzerime düşeni
yaparım. 2010'da Kürt halkının
özgürlüğe ulaşmasını umut
ediyorum” diye belir�.

Konferansta delegelerin de
yap
kları konuşmalar
ardından 55 kişilik meclis olu-
şturulmasına karar verildi.
Daha sonra Meclis’te ye alan-
lar belirlendi. Meclis üyeleri
daha sonra kendi yöne�mi se-

çecek. 

Konferansta alınan kararlardan bazıları şöyle:

-Meclis’in her al
 ayda bir konferans yapması
-Şehid ailelerinin listesinin çıkarılması
-Kayıp ailelerine ilişkin bir internet sayfası hazırlanması
-Bir büro kurulması

-Uluslar arası kurumlarla ortak çalışmalar yaparak akıbetle-
rinin açığa çıkarılması, kontralar tara	ndan katledilen ins-
anların AİHM’e taşınması
(aynak: ANF)

Top Theama
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Beratung

Yekkom�Bülten�•�Sayı�7�•�Șubat�2010-27-

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 Jahrestages des sog. PKK-Verbots (26. November
1993) eine Broschüre herausgegeben. „Auf mehr als 60 Seiten werden
Jahr für Jahr Razzien in Kulturvereinen oder Privtwohnungen, Verha�un-
gen und Verurteilungen wegen Mitgliedscha� in einer kriminellen oder
terroris�schen Vereinigung (§129/129a StGB), Vereins- und Versamm-
lungsverbote, Polizeiübergriffe auf Kundgebungen, Aberkennungen des
Asylstatus und Einbürgerungsverweigerungen wegen poli�scher Betä�-
gung, aber auch friedliche Großdemonstra�onen und –veranstaltungen
für eine poli�sche Lösung des türkisch-kurdischen Konflikts, 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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„Nach über 45jähriger Migration lebt nun fast eine Million KurdInnen in Deutschland, die als ArbeitsmigrantInnen,
Flüchtlinge oder AkademikerInnen aus der Türkei, dem Iran, Irak und Syrien gekommen oder geflohen sind. Etwa ein Drit-
tel von ihnen besitzt inzwischen die Staatsbürgerschaft der Bundesrepublik. Die zweitgrößte MigrantInnengruppe ist bis
heute nicht als eigenständige MigrantInnengruppe anerkannt, da sie i. d. R. entweder als türkische, iranische, irakische oder
syrische Staatsangehörige gelten. Dadurch werden ihnen fundamentale Rechte wie muttersprachlicher Unterricht, Be-
ratung und Betreuung in der eigenen Sprache, Teilhabe an spezifischen Integrationsmaßnahmen u. v. a. m. verwehrt. Es
ist nun an der Zeit, dass diese Bevölkerungsgruppe anerkannt wird, um sie in der öffentlichen Unterstützung und Förderung
der sozio-kulturellen Anliegen den anderen MigrantInnengruppen gleichzustellen.

Die Tatsache, dass seit 1993 aufgrund politischer Erwägungen die Betätigung der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verboten
ist, führt dazu, dass kurdische MigrantInnen und insbesondere ihre Selbstorganisationen kriminalisiert, stigmatisiert und
als Folge dessen, doppelter Ausgrenzung ausgesetzt werden. Die Organisationsverbote und zahlreichen Repressionsmaß-
nahmen stellen sich derzeit als große Integrationshindernisse dar. Die KurdInnen, die seit Jahrzehnten zu einem festen Be-
standteil der bundesrepublikanischen Gesellschaft geworden sind, werden so an den Rand der Gesellschaft gedrängt.
Diese Tatsachen zeugen von einem fatalen Defizit der Demokratie in Deutschland. Es ist dringlicher denn je, diesen Um-
stand zu ändern.

Die TeilnehmerInnen sind der Auffassung, dass ein grundlegender Paradigmenwechsel notwendig ist. Um dies gewährleis-
ten zu können, fordern sie Politik und Gesellschaft auf, Schritte zur Beseitigung der Folgen des bisherigen Umganges mit
KurdInnen zu unternehmen. Dazu gehören insbesondere:

1.Die Anerkennung der KurdInnen als eigenständige MigrantInnengruppe und Gleichstellung mit den anderen Gruppen;
2.Aufhebung des seit 1993 bestehenden Betätigungsverbots der PKK und kurdischer Organisationen sowie Beendigung

der Repressionsmaßnahmen;
3.Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten auch für kurdische MigrantInnen und Flüchtlinge in ihrer Muttersprache und

Herausgabe von Informationsmaterialien in kurdischer Sprache;
4.Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht für kurdische SchülerInnen;
5.Das Zulassen von kurdischen Namen, auch wenn diese von den Behörden der Herkunftsländer nicht anerkannt wer-

den;
6.Gleichbehandlung der KurdInnen bei den fremdsprachigen Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten;
7.Aufhebung der Betätigungsverbote für kurdische Medien wie ROJ-TV in Deutschland;
8.Aufnahme der Selbstorganisationen der KurdInnen in den Integrationsgipfel und Förderung der Selbsthilfe sowie der

Bestrebungen für muttersprachliche, politische und kulturelle Information und Bildung;
9.Einstellung von Abschiebungen von politisch aktiven KurdInnen und der Widerrufsverfahren gegen anerkannte kur-

dische Flüchtlinge;
10.Verstärkter Einsatz der Bundesregierung für die friedliche und demokratische Lösung der Kurdenfrage.

Die TeilnehmerInnen der Konferenz sind der Auffassung, dass diese Forderungen einen wichtigen Schritt für die über-
fällige Integration eines nicht unwesentlichen Teiles unserer Bevölkerung bedeuten. Sie sind der Überzeugung, dass Zivilge-
sellschaft, die demokratischen Kräfte unseres Landes, die Selbstorganisationen der KurdInnen und die verantwortliche
Politik große Anstrengungen unternehmen müssen, um eine friedliche, gleichberechtigte und demokratischere Zukunft
gestalten zu können. Die aus der Migration der KurdInnen in Deutschland herauswachsenden Probleme sollten als eine Her-
ausforderung für Gesellschaft und Politik verstanden werden. Daher erklären die TeilnehmerInnen der Konferenz ihren
Willen, auch in der Zukunft sich gemeinsam für die Lösung der Probleme der kurdischen MigrantInnen einzusetzen. Sie er-
achten die heutige Konferenz als einen Beginn weiterer Aktivitäten.“

Veranstalter/innen:
Flüchtlingsrat Berlin, IPPNW, Flüchtlingsrat Niedersachsen, Europäischer Friedensrat Türkei/Kurdistan, Yek-Kom (Föderation der kurdischen 
Vereine in Deutschland e.V.), Giyasettin Sayan (Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin), Internationale Liga für Menschenrechte, 
Deutsch – Arabischer Dachverband in Deutschland- DAD- e.V., Rosa-Luxemburg-Stifung
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DER KURDINNEN UND KURDEN
MIT ANDEREN MIGRANTENGRUPPEN
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