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Editör’den

Editör ’den

Merhaba
Yeniden bir ‘YEK-KOM Bulteni‘ ile sizlerle birlikteyeyiz. Yapılan son kongremizden bugune kadar Kürdistan’da

ve Avurpa‘da çok önemli gelişmeler oldu. Ülkede ve Avrupa‘da bu yıl engörkemli Newrozlar kutlandı. Bu seneki
newrozlarda ve 12 Haziran seçimlerde devletin tüm hileleri,baskı siyasi ve askesi operasyonlarına rağmen
halkımız; görkemli ve kesintisiz serhildanlarla  demokratik-barışçıl eylemlerle ve ‚özgür önderlik özgür kimlik‘
şiarı ile irade bayanında bulunarak, seçimlerde büyük bir zafer yarattı. Devletin kürt halk Önderi sayın Abdullah
Öcalan ile diyalogu muzakereye dönüştürerek 3 Protokol ve Barış Konseyi prensip karanına varması ile Kürdis-
tan’da Çözüm ve Demokratik Özerkliğin inşa süreci adım adım gerçekleşiyor. 

Kürt halkının örgütlü gücü ve kararlı duruşu sonucu AKP ve uluslararası güçlerin Kürt Özgürlük Hareketine day-
atığı izolayonu ve tasfiyeyi boşa çıkardığı gibi çok öğretici ve örnek alınması gereken tarihi kazanımlarda elde
edildi.

Almanya’da 1 milyon nüfusu ve 68 üye dernegi ile YEK-KOM olarakta örnek alacağımız ve sonuç çıkaracağımız
bir süreç oldu. Bizlerde burada kurumsallaşmayı ve örgütlenmeyi geliştirerek buna denk bir misyonun sahibi ol-
mayı hedefliyoruz.

Bizlerde artık Almanya’da Türk, Arap, Fars olarak değil ayrı bir göçmen grubu olarak Kürt kimliğimizle yaşa-
mak istiyoruz. Kimliksizlik onursuzluktur. Almanya’daki Kürtler olarakta onurumuzu siyasi , ulusal ve kültürel
kimligimizle bu toplumda hayatın her alanında yer almak istiyoruz. Yine ülkedeki halkımıza ve mücadelemizde
enbüyük desteğimiz ve katkımız ‘iki dili yaşam’ı buranın koşularına göre yaşamsallaştırmaktır. Bunun için YEK-
KOM olarak Almanya’da ‘Kürt Kimiliği Tanınsın Kampanyası’nı başlattık. Bugüne kadar olduğu gibi bu kampa-
nyamızda da fedakar ve özverili halkımızın sahiplemesi ve yürütmesi ile ancak başarabiliriz.

Yukarıda belirtildiği gibi ülkedeki halkımızın sahiplenme, taleplerini  örgütlü biçimde dillendirmesi ile nasılki
sonuç almışsa, bizlerde Almanya’nın kürt politikasını kriminalize etme girişimlerini ancak derneklerimiz üye olarak
örgütlü güçümüzü ve insani taleplerimizi ısrarla savunucusu oldugumuzda sonuç alabiliriz. Bunları başarmak için
derneklerimize üye olmayı esas olmalıyız. Böylece kendimiz ve kurumlarımız üzerindeki kriminalize etme poli-
tikalarını boşa çıkarabiliriz.

Başlattığımız bu kampanyaya ile Almanya’da yaşayan diğer göçmen grupları ve topluluklarına tanınan  hak-
ların Kürtlere de tanınmasını talep etmekte ısrar edeceğiz. Ancak hatırlatmakta yarar var, 1993 yılında alınan PKK
yasağı bu hakların kullanılması önünde en büyük engeli oluşturmaktadır. Bu yasaklarla Kürtler hayatın her
alanında ötekileştirilmeye çalışılmaktadır.

7 Kasım  1991 yılında  Federal Alman Hükümetinin Dışilişki Komisyonu’nun ‘Kürtleri bir halk olarak tanınmalı
ve  bağlamda da onlara her türlü haklar verilmeli ‘ şeklinde formüle edilen bu tavsiyeler ne yazık ki,  Almanya ile
Türkiye arasındaki ikili siyasi,ekonomik ve askeri ilişki ve çıkarlara bağlı olarak dikkate alınmamıştır. 

İşte bizler bu kmpanyamızla Almanya’nın yapılan bu tavsiyeleri tekrar dikkate almasını ve bunları mevcut Fed-
eral Anayasa’sının 1-3-5 maddelerinin göre hayata geçirmelerini talep edecegiz.

Bunun için tüm Kürt kitlesine ulaşabilmek için tüm Kürt kurumları ve şahsiyetlerinin çalışmalara seferber
edilmesi, yapılacak toplantılarla kampanyanın  özümzettirilmesini ve içselleştirilmesini hep birlikte sağlamalıyız.
Başta Federasyon ve dernek yöneticilerimiz olmak üzere bu kampanya çalışmalarını, farklı Kürt kurumlarına ve
şahsiyetlerine, Alman siyasi parti,sivil toplum örgütlerine, aydın, demokrat ve ilerici kurum ve kişilere ulaştırarak,
onların katkı ve desteklerinin sağlanması hedefiyle, bu kapmayanın başarılı geçmesini ve halkımıza hayırlı ol-
masını diliyoruz. 

Yüksel Koc
YEK-KOM Başkanı
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Nach dem Vorschlag von YEK-KOM sind alle unten genannten Organisationen vor wenigen Monaten übereingekommen,
dass sie sich in diesem Jahr verstärkt für die Anerkennung der Kurdischen Identität in Deutschland einsetzen werden. Die
Kampagne startet am 1. August und nimmt die Forderungen der Berliner Erklärung, die auf der YEK-KOM-Konferenz vom
September 2009 verabschiedet wurde, zur Grundlage. Ziel ist es, eine Gleichstellung der in Deutschland lebenden Kur-
dInnen mit anderen Migrantengruppen herzustellen.

Nach über 50-jähriger Migration leben nun fast eine Million KurdInnen in Deutschland, die als ArbeitsmigrantInnen oder
als politische Flüchtlinge aus der Türkei, dem Iran, Irak und Syrien gekommen oder geflohen sind. Eine der größten Mi-
grantInnengruppen ist bis heute nicht als eigenständige MigrantInnengruppe anerkannt, da sie in der Regel den Staaten
zugeordnet werden, aus denen sie geflohen waren. Dadurch werden ihnen fundamentalen Rechte, wie Teilhabe an spez-
ifischen Integrationsmaßnahmen u.v.m., verwehrt.

Am 07.11.1991 konstatierte der Auswärtige Ausschuss, dass „in der Bundesrepublik eine große Gruppe von Kurden lebt
und auch ihnen die Möglichkeit zur Bewahrung und Entfaltung ihrer kulturellen Identität gegeben werden“ solle (BT-Druck-
sache: 12/1362)

Die Tatsache, dass seit 1993 aufgrund politischer Erwägungen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verboten wurde, führt
dazu, dass ein großer Teil der kurdischen MigrantInnen und insbesondere ihre Selbstorganisationen kriminalisiert, stig-
matisiert und ausgegrenzt werden. Es ist dringlicher denn je, diesen Umstand zu ändern. 

Wir sind der Auffassung, dass ein grundlegender Paradigmenwechsel notwendig ist. Dazu gehören insbesondere:
1.Die Anerkennung der kurdischen MigrantInnen als eigenständige MigrantInnengruppe und Gleichstellung mit den an-

deren MigrantInnengruppen;
2.Um sowohl die Integration der Kurden in die deutsche Gesellschaft zu fördern als auch die Lösung der kurdischen Frage

in der Türkei zu unterstützen, sind die Aufhebung des PKK-Verbots und damit zusammenhängende Betätigungsverbote
kurdischer Organisationen sowie die Beendigung der Repressionsmaßnahmen unerlässlich;

3.Förderung von Beratungs- und Betreuungsprojekten sowie Herausgabe von Informationsmaterialien in kurdischer
Sprache insbesondere für Kurdinnen;

4.Ausweitung des Muttersprachenunterrichts in Kurdisch auf alle Bundesländer
5.Die Zulassung kurdischer Namen, auch wenn diese von den Behörden der Herkunftsländer nicht anerkannt werden;
6.Gleichbehandlung der KurdInnen bei fremdsprachigen Sendungen durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk;
7.Anerkennung des Newroz-Festes als Feiertag in Anlehnung an den Beschluss der Generalversammlung der UN-Or-

ganisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) vom 23. Februar 2010;
8.Aufnahme aller kurdischen Vertretungen in den Bundesbeirat für Integration;
9.Förderung der Selbsthilfe sowie der Herausgabe von politischen und kulturellen Informationen in kurdischer Mutter-

sprache;
10.Beendigung der Abschiebepolitik gegenüber Kurdinnen und Kurden sowie Aufhebung der Praxis des Widerrufs von

anerkanntem Asylstatus;
11.Verstärkter Einsatz der Bundesregierung für die friedliche und demokratische Lösung der kurdischen Frage
12.KurdInnen gehören verschiedenen Religionsgemeinschaften an. Sie sind Christen, Yeziden, Aleviten oder Moslems, we-

shalb wir  die Einbeziehung aller in die Arbeitskreise zum Dialog der Religionen fordern;

Die Organisationen sind der Auffassung, dass diese Forderungen einen wichtigen Schritt für die überfällige Integration
eines nicht unwesentlichen Teils unserer Bevölkerung darstellen. Wir sind der Überzeugung, dass auf diese Weise gemein-
sam eine friedliche, gleichberechtigte und demokratische Zukunft gestaltet werden kann. 

In diesem Sinne bitten wir Sie, die Kampagne für die Anerkennung der kurdischen Identität in Deutschland zu unter-
stützen.

YEK-KOM e.V. - Föderation Kurdischer Vereine in Deutschland, ATIF - Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland e.V. ,
AGIF - Föderation der Arbeiterimmigrant /innen in Deutschland e.V., Cenî - Kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V., Kurdisches In-
stitut in Deutschland, FEK – Föderation Yezidischer Kurden e.V., CÎK - Föderation der Kurdischen Muslimischen Gemeinschaften in
Europa e.V, FEDA - Föderation der Demokratischen Alewiten e.V., KURD-AKAD - Netzwerk Kurdischer AkademikerInnen e.V., TÜDAY
- Menschenrechtsverein Türkei/Deutschland e. V., YXK – Verband der Studierenden aus Kurdistan e. V., Zentralverband der As-
syrischen Vereinigungen in Deutschland und europ. Sektionen/ZAVD, YEKMAL e.V. - Kurdischer Elternverein, Der Europäische
Friedensrat Türkei/Kurdistan, Kurdische Gemeinde zu Berlin-Brandenburg e.V., YMK – Verein der Kurdischen Lehrer in Europa e.V.
www.kurdenindeutschland.de Düsseldorf, 01. Agust 2011

Yekkom�Bülten�•�Sayı�10�•�Ağustos�2011

Kampagne: Anerkennung der kurdischen Identität

KAMPAGNE

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KAMPAGNE

Yekkom�Bülten�•�Sayı�10�•�Ağustos�2011

MUSTERANTRAG

Sehr geehrte Damen und Herren,

- ich habe am ………………….einen Antrag auf die Erteilung der Staatsbürgerscha� gestellt.
- ich habe am ……………….........einen Antrag auf die Anerkennung als Asylberech�gter gestellt.

Meinem Antrag wurde mit Bescheid vom.......................................sta�gegeben. 

- Mit der Erteilung der Einbürgerungsurkunde vom... wurde mir die deutsche Staatsbürgerscha�
verliehen.
- Mit dem rechtskrä�igen Anerkennungsbescheid habe ich einen Reiseausweis erhalten

Im Rahmen des Behördenverfahrens wurden meine Iden�tätsangaben von türkischen Urkunden
übernommen. Da die türkischen / arabischen / persischen Stellen rechtlich die Existenz des kur-
dischen Volkes leugnen, haben diese meine kurdische Volkszugehörigkeit in ihren Iden�tätsdoku-
menten nicht angegeben.

Aufgrund völkerrechtlicher Bes�mmungen habe ich jedoch den Anspruch, dass meine kurdische
Iden�tät wiedergegeben wird.

Ich beantrage deshalb, mich in meinen Staatsangehörigkeitsunterlagen neben meiner Staatsan-
gehörigkeit als kurdische/m Volkszugehörige/m aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen
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Saziyên ku li jêr şanenavên(îmzeyên) wan hene, berî çend mehan hatin ba hev û bi hev kirin ku ji bo „Nasnameya Kurd li
Almanyayê“ were naskirin, hewl û xebatên xwe wê di sala 2011´an de xurtir û geştir bikin. „Kampanya Nasnameyê“ ku di
çapana(tevahiya) Almanyê de wê were destpêkirin, pêşniyar û daxwazên YEK-KOM´ê yên di danezana Konferansa Berlînê
de cih girtine, bingeh/esas digire. Kampanya, bidestxistina wekheviya Kurdên koçber ên li Almanyayê dijîn û komên koçberên
din dike armanc. 

Di encama koçberiya nêzîkî 50 salî de bi qasî mîlyonekî Kurd ji Tirkiyê, Îranê, Iraqê û Suriyê wek hêza kar(karker), penaberên
siyasî û akademîsyen hatine Almanyayê û li vî welatî dijîn. Kurdên ku ji komên koçberan yên mezîntirîn yek e, hetanî roja
îro tim bi navê dewletên ku terk kirine tên binavkirin û komên koçberan nayên hesibandin û pejirandin. Bi vî avayî ji tevlîbûna
sepanên(tetbîqatên) resen yên entegrasyonê û hê ji gelek mafên bingehîn tên bêparkirin. 

Di daxuyaniya Komîsyona Karên Derve ya Meclîsa Federal a wê demê, ya 07.11.1991´ê de, tê vegotin ku „Komek mezin
a Kurdan Li Almanyayê dijî û divê ji bo ku ev kom mafên xwe yên çandî biparêze û bi pêş ve bixe, derfet were dayîn.“ (BT-
Drucksache-122/1362)

Ji ber sedemêm siyasî ji 1993´an û vir de rastiya qedexekirina Partiya Karkerên Kurdistan (PKK)´ê, rê li kirîmînalîzebûn,
daxmebûn, berderbûna(dışlanma) beşek mezin ji koçberên Kurd, nemaze li rêxistinên wan vekike. Divê ev rewş bi lezgînî
were guhertin!

Ji ber vê hindê em dibêjin ku pêwîstî bi guhertineke bingehîn a paradîgmayê heye. Ji bo vê daxwaziyên me yên taybet 
ev in:
1.Divê koçberên Kurd wek komek ji koçberan were nasîn û bi komên koçberên din re yeksan(wekhev) bê dîtin;
2.Him ji bo teşvîkkirina entegrasyona Kurdan a bi civaka Alman re û him jî ji bo piştgiriya çareseriya pirsgirêka Kurd li 
Tirkiyê, pêwîst e, qedexeyên li ser PKK´ê û bi vê ve girêdayî yên li ser rêxistinên Kurdan rabin û divê dawî li tehdeyî û 
çewsandinan werin;
3.Divê xizmeta şêwirmendî û piştgiriya Zimanê Kurdî ya ji bo koçber, penaber û nemaze jo bo jinan were dayîn û bi kurdî 
materyalên dazanînê bên derxistin;
4.Divê dersên zimanê dayîkê yên kurdî li hemû eyaletên Almanyayê werin belav kirin;
5.Meqamên fermî yên dewletên ku Kurd jê hatine nepejirînin jî, divê navên ku Kurd li zarokên xwe dikin werin pejirandin;
6.Divê di weşanên zimanê biyanî yên di radyo her wiha weşanên aîdî rayagiştî(kamu) de, di navbera Kurd û biyaniyên din 
de kiryarên wekhevî pêk bên:
7.Divê Roja Newrozê li gor biryara UNESCO(NY)´yê ya 23´ê Sibata 2010´an wek roja betlanê(tadîlê) were pejirandin; 
8.Ji bo Entegrasyonê divê nûnerên Kurd tevlî Konseya Şêwirmendiya Federal bibin;
9.Divê Alîkariyên Taybet werin teşvîkkirin, agahiyên siyasî û çandî divê bi kurdî jî bên weşandin;
10.Divê Kurdên aktîf ên siyasî neyên derkirin û divê Kurdên ku penaberiya wan hatine bejirandin, dawî li jinûvevekirina 
dosyayên wan werin;
11.Divê Hukumeta Federal ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd di riya aştî û demokratiyê de hê zedetir hewl bide;
12.Kurd xwediyê baweriyên cur be cur in. Xiristiyanî, êzîdîtî, elewîtî û Îslam. Ji ber vê çendê, divê ev kom jî tevlî Komâ Xe
bata ji bo Diyaloga Olan bin. 
Saziyên ku şanenavên wan li binê vê nivîsê ne destnîşan kirine ku ev daxwazî ji bo entegrasyona derengmayî ya piraniya 
gelê me wê bibe pêngaveke gelekî giring. Bi destxistana vê em bawer dikin ku em ê bi hev re dahatuyeke wekhevî û 
demokratîk biafirînin. 
Ji ber van hindan em hêvî dikin ku hûn ê pişgiriyê bidin vê kampanya me ya ji bo „Naskirina Nasnameya Kurd li Almanyayê“ 

YEK-KOM-Federasyona Komelên Kurd li Almanya, ATİF-Federasyona Karkerên ji Tirkiyê, AGİF-Federasyona Karkerên
Koçber li Almanya, Cenî-Büroya Jinên Kurd ji bo Aştiyê, Enstîtûta Kurdî ji bo lêkolîn û zanist li Almanya, YMK-Yekîtiya
Mamosteyên Kurd li Ewropa, FÊK-Federasyona Kurdên Êzdî, CÎK-Federasyona Civaka Îslamî li Ewropa, FEDA-Federasyona
Elewiyên Demokrat, KURD-AKAD-Tora Akademîsyenên Kurd, TÜDAY-Komela Mafên Mirovan ya Tirkiye/Almanya, YXK-
Yekîtiya Xwendekarên Kurdistan, ZAVK-Yekîtiya Navenda Yekîtiyên Sûryanîyên Ewropayê û Lijneyên Wan, YEKMAL-KURD-
Yekîtiya Malbatên Kurd, Konseya Aştiyê ya li Ewropa-Tirkiye/Kurdîstan, Cîvaka Kurdan ya Berlîn-Brandenburg, 

www.kurdenindeutschland.de                                                                                                                Düsseldorf, 01 Tîrmeh  2011
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Kürt Kimliği Tanınmalıdır!
Aşağıda imzası olan kurumlar YEK-KOM'un önerisi uzerine biraraya gelerek ‘Kürt Kimliği’nin Almanya’da tanınması için
2011’de daha fazla çaba gösterecekleri konusunda hemfikir olmuşlardır. 1 Ağustostan i�baren Almanya çapında başla�la-
cak olan ‘Kimlik Kampanyası’, YEK-KOM Konferansının Berlin Açıklamasındaki taleplerini temel almaktadır. Kampanya, Al-
manya’da yaşayan Kürtlerin diğer göçmen gruplarıyla eşitliğini sağlamayı hedeflemektedir.

50 yılı aşkın süren göç sonucu, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den işgücü, siyasi mülteci ve akademisyen olarak gelmiş olan 1
milyona yakın Kürt Almanya’da yaşamaktadır. En büyük göçmen gruplarından biri olan Kürtler, şimdiye kadar hep terk et-
�kleri devletlerin adıyla anılmakta ve ayrı bir göçmen grubu olarak kabul edilmemekteler. Böylece özgün entegrasyon uy-
gulamalarına ka�lım ve daha bir çok temel haklarından yoksun bırakılmaktalar.

Dönemin Federal Meclisine bağlı  Dışişleri Komisyonu’nun 07.11.1991 tarihli açıklamasında “Almanya’da büyük bir Kürt gru-
bunun yaşadığını ve bu gruba da kültürel kimliğini korumaları ve geliş�rmeleri olanağı tanınmalıdır” demektedir (BT-Druck-
sache: 12/1362).

Kürdistan İşçi Par�si’nin (PKK) poli�k nedenlerden dolayı 1993 yılından bu yana yasaklanmış olması gerçeği, Kürt göçmen-
lerin büyük bir kısmını ve özellikle öz örgütlerinin kriminalize, damgalanma ve dışlanmasına yol açmaktadır. Bu durum aci-
len değişmelidir.

Bundan dolayı temel bir paradigma değişiminin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için öncelikli taleplerimiz:
1-Kürt göçmenler ayrı bir göçmen grubu olarak tanınmalı ve diğer göçmen gruplarıyla eşit görülmelidir;
2-Gerek Kürtlerin Alman toplumuna entegrasyonunu teşvik etmek ve gerekse de Türkiye’de Kürt sorununun çözümünü des-
teklemek için, PKK yasağı ve bu bağlamda süren Kürt örgütlerine yönelik yasaklar kaldırılmalı ve baskılara son verilmelidir;  
3-Kürt göçmenlere, mültecilerine ve özelde kadınlara yönelik Kürt dilinde danışmanlık ve  destek hizmetleri verilmeli ve
Kürtçe bilgilendirme materyali çıkarılmalıdır;
4-Kürtçe anadil dersleri tüm Eyaletlerde yaygınlaş�rılmalıdır;
5-Kürtlerin geldikleri ülkelerin resmi makamları onaylamasa bile, Kürt isimlerin verilmesi kabul edilmelidir;
6-Kamuya ait radyo vb yayınların yabancı dilde yayınlarında Kürtler eşit muamele görmelidir;
7-Newroz günü UNESCO (BM) 23. Şubat 2010 tarihli kararı doğrultusunda ta�l günü olarak kabul edilmelidir;
8-Entegrasyon için Federal Danışma Konseyi’ne Kürt temsilciler de alınmalıdır;
9-Özyardım teşvik edilmeli, siyasal ve kültürel bilgiler Kürtçe ana dilde yayınlanmalıdır;
10-Siyasal olarak ak�v olan Kürtlerin sınır dışı edilmesine ve il�cası kabul edilmiş olan Kürtlerin dosyalarının yeniden açılmas-
ına son verilmelidir;
11-Federal hükümet, Kürt sorununun barışçıl ve demokra�k çözümü için daha fazla çaba göstermelidir;
12-Kürtler farklı dinsel inançlara sahip�r. Hıris�yanlık, Yezidilik, Alevilik ve İslam.Bundan dolayı Dinlerin Diyaloğu İçin Çal-
ışma Grubuna dahil edilmelidirler;
İmzacı kurumlar; bu taleplerin halkımızın küçümsenmeyecek kesimi için gecikmiş olan entegrasyonunda önemli bir adım ola-
cağını tespit etmiş�r. Bunun sağlanmasıyla eşit ve demokra�k bir geleceğin birlikte yara�lacağına inanıyoruz. 
Bu nedenlerden dolayı Almanya’da Kürt Kimliğinin Tanınması Kampanyasını desteklemenizi rica ediyoruz.

YEK-KOM – Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu, ATİF – Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu, AGİF – Almanya Göçmen
İşçiler Federasyonu, Cenî – Barış İçin Kürt Kadın Bürosu, Almanya Kürt Ens�tüsü, FEK – Yezidi Kürtleri Federasyonu, CÎK
– Avrupa'daki Kürt Müslüman Toplulukları Federasyonu, FEDA – Demokra�k Alevi Federasyonu, KURD-AKAD – Kürt Aka-
demisyenler Ağı, TÜDAY – İnsan Hakları Derneği Türkiye/Almanya, YXK – Kürdistan Öğrenciler Birliği, Almanya Süryani
Birlikleri Merkez Birliği ve Avrupa Seksiyonları/ZAVD, YEKMAL – Kürdistan Veliler Birliği, Avrupa Barış Konseyi Tür-
kiye/Kürdistan, Berlin-Brandenburg Kürt Toplumu, YMK – Avrupa Kürt Öğretmenler Derneği.  

www.kurdenindeutschland.de          Düsseldorf, 01 Ağustos 2011
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Kimlik kampanyasında pra�k adım
Federasyonumuz Almanya - Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM)’un , Almanya’da Kürt kimliğinin resmi olarak tanın-
ması için 2011 yılında başla�ğı  kimlik kampanyası projesinde pra�k adım a�larak çalşımalar başla�ldı.
“Almanya’da Kürt Kimliği Resmi Olarak Tanınsın” Kampanyasını başlatan Almanya - Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM)
kampanyaya destek veren Kürt kurumları ve Türkiye’li göçmen örgütleri temsilcileri geç�ğimiz ha	a sonu Düsseldorf ken-
�ndeki YEK-KOM merkezinde biraraya geldiler.
13 Haziran Pazar günü gerçekleş�rilen toplan�ya Almanya - Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) Başkanı Yüsek Koç ile
YEK-KOM yöne�cileri, Avrupa Kürt Dernekler Konfederasyonu (KON-KURD) Başkanı İsmet Kem, Kürdistan Ezidiler Federa-
syonu (FEK) temsilcisi Seyfe
n Tagay , Kürdistan İslam Hareke� (CİK) temsilcisi , Kürt Kadın Barış Bürosu (CENİ) temsilcisi ,
Almanya-Kürt Ens�tüsü temsilcisi Fevzi Özmen, Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) temsilcisi Süleyman Gürcan, Al-
manya Göçmen İşçiler Federasyonu (ATİF) temsilcisi Hüseyin Tekin, Kürt hukukçu Dündar Kelloğlu ka�ldılar.
Kom-Kar, Navend ve Almanya Eği�m sendikası Göçmen sözcüsü Süleyman Ateş’te toplan�ya mesaj göndererek kimlik kam-
panyasını desteklediklerini ifade e
ler.

Göçmen örgütleri; kampanyayı destekliyoruz
Kampanya çerçevesinde toplan�ya ka�lan ATİF temsilcisi Süleyman Gürcan, Kürt kimlik kampanyasını desteklediklerini
ancak ATİF’in kampanyanın sadece bir destekçisi değil esas olarak kampanyanın yürütüsücüsü olmak istediğini kendilerinin
de buna benzer bir proje üzerinde çalış�klarını söyledi.
Almanya’da Kürt kimliği, kültürü ve diğer haklarının kazanılmasının PKK yasağı ile bağlan�lı olduğuna dikkat çeken KON-
KURD Başkanı İsmet Kem ise konuşmasında, Kürt mücadelesinin siyasallaşması  ve bireysel haklardan Kürtlerin Kollek�f ha-
klarını talep etmesinin kabullenimemesinin temelinde PKK yasağı olduğunu belir
 ve öncelikle PKK yasağının kaldırılması
gerek�ğini vurguladı. Kimlik kampanyasında PKK yasağının kaldırılmasının hedeflenmesinin bütün hakların kazanımında
anahtar olduğunu belirten Kem ‘ bu nedenle  kampanya çerçevesinde PKK yasağının neden kaldırılması gerek�ği iyi for-
müle edilerek başta Kürtlerin  bu nedenle yaşadıkları mağduriyetler ve resmi belgeler ortaya koyularak iyi fomrile edilelere
kampanya sürdürülmelidir’ dedi.

Kampanya ile Kürtlere eşit göçmen haklarını sağlamak hedefleniyor
“Almanya’da Kürt Kimliği Resmi Olarak Tanınsın” kampanyasında pra�k çalışmaların başla�lamsı için start verilen toplan�da
ilk olarak YEK-KOM başkanı Yüksel Koç bir sunum yap�.
Koç  Neden kimlik kampanyası sorusuna verdiği cevapla başladığı konuşmasında kampanyayı ve yapılacak pra�k çalışma-
ları şöyle anla�;
Birlikte yaşadığımız ülke halkı içinde Asimile olup, erimemek, Ge�olaşmadan bulunduğumuz ülkenin heryerinde yaşaya-
bilmek, Kürt olarak, diasporada, kendi kimliği ile bulunduğu her yerde ve alanda yaşayabilmek.
Almanya’da Kürtlerin resmi ista�s�klerde halen  Türk, Arap veya Fars plarak tanındığını belirten Koç devamla, Almanya’da
bulunan diğer uyruktan göçmenlerin yararlandığı haklardan yararlanamadıklarını, bazı eyaletlerde Kürtçe anadil eği�mi
verilse de, Almanya genelinde yeterli  olmadığını söyledi.
Kimlik kampanyası boyunca  siyasal, sosyal, çok kültürlülük, göç ve uyum yasası; uluslar arası haklar, Alman anayasasının 1.,
3., 4. ve 5. maddeleri ha�rla�lacağını ifade eden Koç Kürt Kimlik kampanyası nasıl yürütüleceğinide açıkladı. Buna göre;
- Eyalet ve Federal Parlamentoya verilmek üzere imza kampanyasının düzenlenmesi. Toplanan imzaların birleş�rilerek, eya-
let parlamentosuna sunulması
- Kürt kurumlarında kampanyayı tanı�p, üyelerin gündemine alınması ve halkın da bu çalışmaya ortak edilmesi
- Kürt dili ve kültürünün tanı�mını, yılın temel çalışması olarak ele almak,
- Tüm Kürtlerin, çocuklarına ve işyerlerine Kürt isimlerini vermesi
- Almanya çapında 100 bin kart basılarak iki ha	a içinde Eyalet Parlamentolarının Dilekçe komisyonlarına (Pe��on shutz)
sunulması.
- Siyasi sığınmas hakkı kabul edilen 4 kişi örnek alınarak, avukatlar vasıtasıyla davalar açılması, Pasaportlarına Türk, İran, Su-
riye ve Irak vatandaşlığının yerine Kürt yazdırılması,
- Belge ve dilekçelerin STÖ, siyasi par�lerin, yabancılar meclislerin, sendikaların ve benzeri kurumların gündemine aldırıp,
görüşme talebinde bulunup ve kararlar haline ge�rilmesi,
- Tüm Eyaletlerde başta Kürtler olmak üzere, her kesten Berlin Konferansı’nın kararlarını desteklediklerini Hüküme�n ilgili

KAMPANYA

Yekkom�Bülten�•�Sayı�10�•�Ağustos�2011

Kimlik Kampanyasında Yol Haritası

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



bakan ve kurumlarından istenmesi
- Şehirlerdeki kültürel etkinliklere ka�larak, Kürt kültürünün tanı�lması ve bu doğrultuda seminerlerin düzenlenmesi.
-Kasım 2011 de eyalet ve federal parlamentoya soru önergeleri ile sonuçların sorulması,
-Aralık 2011 de durum değerlendirmesi yapılarak, yeni kararların alınması,
-Sonuçların, NRW eyalet parlamentosunda, basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulması.
Kürt kimlik kampanyası doğrultusunda pra�k olarak başarılmak istenen konular hakkında da bilgi veren Yüksel Koç en başta
PKK yasağının kaldırılması olmak üzere,Berlin Konferansı sonuç bildirisini hayata geçirmek, Kürtlere eşit göçmen haklarını
sağlamak, Anadilde eği�m, Televizyon ve radyo yayınında eşit haklar, Roj Tv’ye baskıların sona ermesi, Kürt mültecilerin
geri gönderimlerinin durdurulması, Bütünleşme zirvesine kabul edilme, Hüküme�n, barışın sağlanması için uğraşması ol-
duğunu açıkladı.
Aralarında Alman ve Kürt hukukçular, milletvekilleri, akademisyenler, Kürt ve Türkiyeli sivil toplum ve göçmen örgütleri tem-
silcilerinin de yer aldığı  ‘Kürt kimliği resmi olarak tanınsın’ kampanyası çalışması Almanya’nın 5 merkezi şehri olan Stu�gart,
Franfurt, Köln, Hamburg ve Berlin’de en az bir yıl yürütülecek.

‘Kimlik kampanyasında Yol Haritası açıklandı

Almanya-Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM)’un öncülüğünde 13 haziran 2011 tarihinde star� verilen “Almanya’da
Kürt Kimliği Resmi Olarak Tanınsın” kampanyası çerçevesinde izlenecek olan yol ve yapılacak pra�k çalışmalar ‘Kimlik kam-
panyasında yol haritası’  başlığıyla gerçekleş�rilen bir toplan� ile  kamuoyuna açıklandı.  
8 Temmuz 2011 Pazar günü Almanya’nın Düsseldorf kenr�nde bulunan YEK-KOM binasında gerçekleş�rilen toplan�ya kim-
lik kampanyasında ak�f olarak yer alan göçmen örgütleri ile Kürt kurum temsilcileri ka�ldılar.

Almanya-Kürt Dernekleri federasyonu (YEK-KOM)’un 17. Kongresinde karar al�na alınan ve tar�şmaları başla�lan ‘Alma-
nya’da Kürt Kimliği Resmi Olarak Tanınsın” kampanyasında yol haritası ve a�lacak pra�k adımların açıklandığı toplan�ya
başta Almanya - Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM), Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) ve Almanya Göçmen
İşçiler Federasyonu (AGİF) olmak üzere Kürdistan Ezidiler Federasyonu (FKE), Kürdistan İslam Hareke� (CİK), Demokra�k
Alevi Federasyonu (FEDA) , Kürt Kadın Barış Bürosu (CENİ),  Almanya-Kürt Ens�tüsü, Kürt Avukatlar Birliği (KURD-AKAD), Tür-
kiye / Almanya İnsan Hakları Derneği (TÜDAY), temsilcileri ka�ldılar.
Saat 12.00’ de başlayan toplan�ya Kürt asıllı alman milletvekilleri Ali Atalan ve Hamide Akbayır, Kürt hukukçu Ayhan Saçık,
Avrupa parlamentosu eski milletvekili Feleknas Uca,da ka�larak kampanya hakkında görüşlerini ve yapabileceklerini dile ge-
�rdiler.

Kampanya halka mal edilecek
Toplan�da ilk olarak “Almanya’da Kürt Kimliği Resmi Olarak Tanınsın” Kampanyasındaki taleplerin yer aldığı bildiri üzerinde
tar�şıldı. Bu çerçevede var olan 10 maddeye ‘Kadın ve Dinler arası diyalog’ maddeleride eklenerek talepler 12 maddeye
çıkarıldı. 
Daha sonra kampanya çalışmasının örgütlenme modeli üzeirnde duruldu. Bunun için 11 kişilik bir yürütme belirlendi.  Yü-
rütme kurulu, YEK-KOM Başkanı Yüksel Koç, ATİF temislcisi Süleyman Gülcan, AGİf temsilcisi Ali Mi�l, FKE temsilcisi Mervan
Sezak, FEDA eşbaşkanı Hüsnüye Çaldır, Kürt Ensi�tüsü ve Öğretmenler Birliği adına Fevzi Özmen, KUD AKAD ve YXK adına
Şoreş Yüksel, NRW milletvekili Hamide Akbayır ile Ali Atalan, AP eski milletvekili Feleknas Uca, CİK temsilcisi Melle Şafi, Hu-
kukçu Dündar Kelloğlu’dan oluştu. Oluşturulan bu üst komisyona bağlı olarak kampanya çalışmalarında Almanya’nın Stut-
gart, Frankfurt, Köln, Hamburg,i Hannover ve Berlin  kentleri merkez olarak seçildi ve buralarda en az üç kişiden oluşacak
komitelerin oluşturulması karar al�na alındı.
Önümüzdeki ha	adan i�baren kimlik kampanyasında yer alan tüm kurumlar bu kampanyayı bütün çalışmalarının merke-
zine koyacaklar.Bunun için 1 Eylül tarihine kadar Frankfurt, Mannheim, Stutgsart, Nürnberg, Köln, Dortmund, Düsseldorf,
Hannover, Hamburg, Berlin ve Bremen şehirlerinde kampanyayı yürüten kurum temsilcileri ile hukukçu, siyasetçi ve
aydınların ka�lacağı halka yönelik paneller gerçekleş�rilecek. Bu panellerle halkın kimlik kampanyasını sahiplenmesi esas
alınacak. Kampanya çerçevesinde 1 Eylül tarihinden 15 Eylül tarihine kadar Almanya federal parlamentosu dilekçe komi-
syonuna talepleri içeren imzalı 100.000 kar�n gönderilmesi hedefleniyor.

Halk grubu hanesine ‘Kürt’ yazılması istenecek
Toplan�da alınan önemli kararlardan biriside Alman ve Kürt hukukçuların hazırladığı ‘Nüfus bilgilerine Halk grubu olarak ‘Kürt
yazılmasını içeren dilekçelerin ilgili makamlara verilmesi kararı oldu.  Başta kampanyaya ak�f ka�lan kurum temsilcileri ve
şahsiyetler olmak üzere alman vatandaşlığına geçmiş olan Kürdistanlıların bu dilekçeleri vererek kendileri ile ilgili dosyalara
Alman anayasasında bir hak olan halk grubu bölümüne (Volkszugehörüge)   ‘Kürt’ yazılmasını talep etmeleri istendi.
Bu talebin somut ilk adımı olarak Kimlik kampanyasına ka�lan ve alman vatandaşı olan temsilciler ilk dilekçeleri verecekler.
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Yine Alman vatandaşı olmayıp milteci statüsünde oturum
hakkı olanlarda hukukçular tara�ndan hazırlanan ikinci bir
dilekçe ile başvurarak halk grubu bölümüne (Volkszugehö-
rüge)   ‘Kürt’ yazılmasını talep edebilecekler.
“Almanya’da Kürt Kimliği Resmi Olarak Tanınsın” kampany-
ası çerçevesinde 1 Eylül tarihinde Almanya’nın başken� Ber-
lin’de bir araya gelecek olan Kampanyanın yürütücüsü kurum
temsilcilerii ile bu kampanyayı destekleyen Alman ve diğer
uluslardan aydınlar, siyasetçiler, Alman federal parlamento-
suna sunulacak olan talepleri içeren kartları imzalayarak gön-
derecekler. 
Kimlik kampanyası çerçevesinde 1 Eylül tarihinden i�baren
Almanyanın bütün şehirlerinde Kürtlerin yaşadığı en küçük
yerleşim birimlerine kadar kimlik kampanyası komiteleri olu-
şturulacak. Bu komiteler açacakları standlar ve bilgilendirme
dosyaları ile kampanyayı alman kamuoyuna taşıracaklar. 
1 Eylül tarihine kadar Kürt kamuoyuna bu tarihten i�baren
ise Alman kamuoyuna yönelik başla�lacak olan çalışmalar
yıl sonuna kadar yerel parlamentolara taşırılacak şekilde
devam edecek.

Kampanyayı yürüten kurum ve şahsiyetlerin görüşleri :

Yüksel Koç (YEK-KOM Ba-
şkanı) :
Bizim bu kimlik kampany-
asını başlatmamızda ki
amacımız birincisi, Alma-
nya’da yaşayan diğer
göçmen gruplarının sahip ol-
duğu haklara Kürt halkının
da sahip olmasını is�yoruz.
Geçen yıl Almanya’daki
göçmen gruplarının uyum
çalışmaları için 250.000 euro

ayrıldı. Alman devle�nin Kürtleri bir göçmen grubu olarak
tanımamasından dolayı Kürt halkı bundan faydalanamıyor. 
Somut örnek verirsek, şu anda Almanya’da göçmen çocuk-
larının başarılı olması için bir kampanya açıldı. Kampanya çer-
çevesinde en ufak detayları bile hesaplanarak bildiriler
hazırlandı. Ancak bütrün dillerde olmasına rağmen Kürtçe di-
line yer verilmedi. Buda Kürt çocuklarının eği�mde başarılı
olmasının önünde bir engeldir. 
İkinci bir örnek, Almanya çalışma bakanlığı çalışma ve iş hay-
a�na yönelik her türlü bilginin yer aldığı çeşitli dilerde  bir ki-
tapçık hazırladı. Burada yine Kürtçe yok. Bu da sayıları bir
milyona varan Kürt halkı açısından eşit olmayan bir durum-
dur.
Yine Kürt kimliği resmi olarak tanınmaz ve haklar tanınmazsa
uzun vadede Kürt çocularının Kürtlük bilincini yaşatmada zor-
luk çekeriz.
Bu kampanyada ki bir amacımızda ülkede başla�lan çi	 dilli
yaşamı Almanya’dada hayata geçirmek ve Ülkede Kürt sor-
ununun çöüzümüne somut olarak katkı sağlamak�r.
Bu kampanyaya dayanak olarak aldığımız yine Alman Federal
parlamentosunun 7 Kasım 1991 tarihinde aldığı bir karardır.

12-1362 numaralı karara göre ‘Almanya’da büyük bir grup
olan Kürtlerde yaşamaktadır, bunlarada kendi kültürel ha-
kları verilmelidir’ denilmektedir.  1993 yılında ki PKK yas-
ağından sonra bu karar hasır al� edilmiş�r. Biz YEK-KOM
olarak Alman devle�nin aldığı bu kararın gereğini yerine ge-
�rmesini is�yoruz.

Ali Atalan (milletvekili) :
YEK-KOM’un başlatmış  ol-
duğu bu kimlik kampany-
asını çok önemli buluyorum.
Ha�a bana göre bu kampa-
nya geç kalmış bir adımdır.
Kürtlerin halk olarak ulusal,
kültürel ve siyasal hakları ve
kimliği bir bütün olarak gö-
rülüp tanınmalıdır. Alma-
nya’daki PKK yasağı her
zaman karşımıza çıkarılıyor
ve bu özellikle Kürtlerin in-

sani, demokra�k haklarının tanınmasınında önünde büyük
bir engeldir. Bu nedenle Kürtlerin hakları ve talepleri bir
bütün olarak ele alınmak ve kabul görmek zorundadır. 
Bütün dört parçada ki Kürtlere çağrım, bu kampanyaya sahip
çıkmalıdırlar. Bu sadece YEK-KOM’un görevi değildir. Alma-
nya’da yaşayan bir milyon Kürt, hangi parçadan, hangi görü-
şten olursa olsun her Kürt bu kampanyaya destek vermelidir.
Biz bu kampanya ile Almanya’da Kürtlerle ilgili ve PKK yasağı
ile ilgili poli�kaları tar�şılır hale ge�rirsek büyük bir başarı
olacak�r. Benim için en önemliside budur.

Hamide Akbayır (milletvekili) :
Kimlik kampanyası çok güzel
bir düşünce ve bana göre
çok yoğun geçeceğini düşü-
nüyorum. 
Öncelikle imza kampanyası
başlamadan önce halkımız
çok iyi bilgilendirilmeli ve
kampanyaya ak�f ka�lım sa-
ğlamaları, sahiplenmeleri
sağlanmaldır. 
Diğer önemli bir konu ise ka-
muoyu çalışmalarıdır.  Alma-

nya’daki kurum kuruluşlara yönelik, siyasi par�lere yönelik
bu konuda bilgilendirme yapılmalı ve onlardan da destek
almak hedeflenmelidir. Yani kampanyanın amac,ı bir boyutu
kamuoyunun desteğini almak ve diğer boyutu da kitlenin de-
steğini kazanmak�r. 
Kimlik kampanyasında ki taleplerin daha öncedende Kürtlere
verilmesi gereken bir hak olduğunu düşünüyorum. Ama bu
güne kadar Kürtler üzerinde ki baskılar ve yasaklar ki PKK ya-
sağını da buna eklersek, kurum kuruluşlarının yasaklanması
Kürtlerde bir hayli gerileme ve tepki yara�. Bu yasakların
kaldırılabilmesi için Kürtlerin bu haklarını iyi bilmeleri ve
hukuk çerçevesinde kendi haklarını savunarak kazanması ge-
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rekir. Bu konuda umarım halkımızda bu kampanyaya büyük
bir cevap olur.  Bizimde siyasetçiler olarak Kürtlerin gerek
ulus olarak gerekse diğer haklarını kazanabilmeleri yönünde
çabalarımız olacak.  

Feleknas Uca (AP eski milletvekili) :
Bende Avrupa Palramento-
sunun eski bir milletvekili
ve bir Kürt kadını olarak bu
kimlik kampanyasında yer
aldım. Bugüne kadar Alma-
nya’daki Kürtler Arap, Fars
yada Türk olarak tanımla-
nıyorlardı.  Kürt kimliği
kabul edilmiyordu. Bende
bunun için diyorum ki biz
Kürtler de haklarımızı is-
�yoruz. Belgelerde, halk
grubu olarak kendi kimliği-

mizle Kürt olarak tanınmak is�yoruz. 
Bu kampanyanın ak�f yürütücülerinden birisi olarak Alma-
nya’daki halkımıza çağrım bu kimlik kampanyasına ak�f
katlılıp destek vermeleridir.  Kimliğine, diline, kültürüne sahip
çıkmalarıdır.  
Diğer önemli bir nokta ise bugün Almanya’da yaşaya Kürtle-
rin sayısı 1.000.000’a ulaşmaktadır.  Sayısı bir milyondan az
olan devletler vardır. Ancak sayısı milyonu bulan Kürtlerin
kimliği hala kabul edilmemektedir. Kürtlerin bu gücünü her-
kes görmelidir.  Onun yoluda başta kimliği olmak üzere di-
line, kültürüne, örgütlülüğüne sahip çıkmasıdır. Bunun için
mücadele etmesidir.

Ali Mi�l (AGİF temsilcisi) :
AGİF olarak biz Kürtlerin
kendi kimliklerini, kültürle-
rini, kendi değerlerini öz-
gürce yaşatmasından
yanayız.  Avrupa burjuvazisi
ve Alman devle� uyum, en-
tegrasyon vb.  konulardan
bahsederken Kürtleri sürekli
bir yasaklar listesine almış�r.
Kürtler üzerinde baskı uygu-
lamışlardır.  Onların örgüt-
lenmelerini, kültürlerini,
kurumlarını yaşatmalarını,

kendi anadillerinde eği�m görmelerini, etkinliklerinde kendi
renk ve sembollerini taşımalarını sürekli yasaklamış�r. 
Almanya 1990 yıllrdan buyana PKK yasağı ile Kürtler üzerinde
bir baskı kurmaya çalışmaktadır.  Bugün YEK-KOM’un ba-
şla�ğı ve bizimde içinde yer aldığımız  ve diğer kurumlarla
birlikte başla�ğımız bu kampanyada ki hedefimiz Kürtler
üzerinde ki bütün bu yasaklara son verilmesidir. Kürtler Al-
manya’da da kimliklkerini, kültürlerini, dillerini özgürce ifade
edebilmeli, Alman devle�de eği�m ve diğer alanlarda bunun
olanaklarını sağlamak zorundadır. 

Biz AGİF olarak Kürtlerin bu haklarının savunucusu ve yürü-
tücüsü olacağız. Bizim kamuoyuna çağrımız  kimlik  kampa-
nyasını desteklemeleri, Kürtlerin kendi varlıklarını özgürce
ifade edebilmeleridir. 

İlkay Yılmaz (TÜDAY Başkanı), 
Oktay Duman (TÜDAY temsilcisi) :

Başla�lan kimlik kampnayasını çok önemsiyoruz. Bunun en
temel nedenlerinden bir tanesi geçmiş yıllardan beri sürekli
kriminalize edilmeye çalışılan fakat temel hak ve özgürlük-
leri diğer göçmen gruplarında olduğu gibi eşitlik temelinde
düzenlenmemiş bir toplumsal grup olan Kürt halkının kim-
liğinin kabul edilmesidir. Kamusal alanda insan hak ve öz-
gürlüklerinde eşitlik temelinde bir düzenlemenin
gerçekleş�rilmesi  ve bunu bir kamuoyu desteği ile halkında
desteğini alarak bir kampanya biçiminde örgütlenmesinin
çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve  bu kampanyayı des-
tekliyoruz. 

Süleyman Gülcan (ATİF temsilcisi) :
YEK-KOM’un karar
olarak aldığı bu
kampanyaya ili-
şkin olarak federa-
syonumuzda ak�f
çalışma yürütme
kararı aldı. Alma-
nya’da yaşayan
Kürtlerin ayrı bir
göçmen grubu

olarak tanınması, Kürt kimliğinin tanınması en demokra�k
hak�r. Ve bu demokra�k hakkın tanınması önemlidir. Çünkü
Alman burjuvazisinin, Türkiye’de de Kürtlere yönelik sürdü-
rülen imha poli�kalarının bir devamı  olarak Kürtlere yönelik
çeşitli saldırı poli�kaları söz konusudur. Bunların başında Kürt
poli�kacıların tutuklanması, derneklerin basılması, bunun
gibi bir çok an�demokraitk uygulamaları sözkonusudur. 
Bu kampanyaya başta Alman devle�nin bu poli�kalarına
karşı  koymak ve bunula birlikte Kürtlerin en demokra�k ta-
lebi olan ayrı bir göçmen grubu olarak tanınmasının kav-
ra�lması, kabullendirilmesi önemlidir. Bizler Kürtlerin bu
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demokra�k taleplerini savunan kurumlar olarak YEK-KOM’la
birlikte kampanyayı ortak örgütlemek is�yoruz. Gelecek sü-
reçtede bütün demokra�k ilerici kamuoyunun bu kampa-
nyayı sahiplenmesi, başta bizim üyelerimiz olmak üzere
bütün federasyonların üyelerinin bu kampanyayı sahiplen-
mesi ve kamuoyuna taşıması önemlidir. 

Bu kampanya aynı zamanda Türkiyeli ve Kürdistanlı kurum-
ların ortak çalışması açısından da önemlidir.  

Mervan Sezek (FKE temsilcisi) :
Biz Ezidi federasyonu olarak YEK-KOM’la birlikte kimlik kam-
panyasında ak�f yer  alıyoruz. Doğrusu şu ki insanın kimliği
en kutsal hakkıdır. Ulusal ve uluslarararası hukuktada en
temel hak kimlik�r. 
Ama ne yazık ki Avrupa ve Almanya’nın gündeminde Kürt
kimliği ve hakları ile ilgili bir şey yoktur. Biz Ezidi federasyonu
olarak Kürt halkının kinilğinini tanınması kampanyasını ba-
şla�k. Bu kampnaya kutlu bir kampanyadır. 
Alman devle� ülkesinde yaşayan göçmen gruplarına yönelik
Entegrasyon poli�kası uygulamaktadır. Ancak burada yaşa-
nan bir kimsenin entegre olabilmesi için önce kendi kimliği-
nin tanınması, kendini özgürce ifade edebilmesi önemlidir.
Kürtlerinde resmi anlamda Kürt oldukları kabul edilmeli ve
entegre olmalıdırlar.Yoksa entegrasyon adı al�nda asimile ol-
mamalıdırlar. 

Melle Şafi (CİK başkanı) :
Allahı teala buyurur ki, ben sizi kavim kavim yara�m. Allah
Kürtleride ayrı bir halk olarak, kendi dili olan bir halk olarak
yaratmış�r. Bu halkında kendi kimliki, kültür, inanç vb. ha-
kları vardır. Alman  devle� bu hakları tanımaldır.  Bu kimlik
kampanyasını çok önemli buluyoruz. Önümüzde başlayacak
olan Kutsal ramazan ayında da bu  kutlu kampanyayı tüm ca-
milerimizde kitlemize anla�p onlarında  kampanyaya
ka�lmalarını isteyeceğiz. 
Biz Kürt İslam Toplumu Federasyonu  (CİK) olarak bu kampa-
nyanın içinde ak�f olarak yer alacak ve Kürt kimilğinin resmi
olarak tanınması için federasyon olarak üzerimize düşenleri
yapacağız.

Hüsnüye Çaldır (FEDA Eşbaşkanı) : 
YEK-KOM’un  başlatmış olduğu bu kampanya insan hakları
evrensel bildirgesinde yer alan insani temel bir hak olup
Alman anayasınında ana maddelerinde yer almaktadır.
21. yy,da teknoloji ve bilim insanların kendi etnik kimliklerini
değiş�recek veya mevcut olanı yok edecek bir mekanizma
yada fabrika yaratmamış�r.  Yaşamış olduğu cografyada asi-
milasyon ve inkar poli�kalarından dolayı savrulup Avrupa ül-
kelerinde yaşamak zorunda bırakılan Kürt halkının da diğer
halkların sahip olduğu gibi, insan olmanın temel hakkı olan
kültürel kimlik hakkını bir nebzede olsa yaşaması asimilasyon
poli�kalarını boşa çıkaracak�r.
TC başbakanı sayın Erdoğan`ın Almanya da "asimilasyon bir
insanlık suçudur" ifadesini kullanırken  yüzyıllardır süregelen
asimile ve inkar poli�kalarını görmezden gelerek, ikiyüzlü po-

li�kalarınıda bir daha gözler önüne sermiş�r.
Bu kampanya bir noktada sayın TC. başbakanına bir a�	ır.
Bu bağlamda o cografyada hem inançsal hem etnik köken
bazında asimilasyon poli�kalarının çok ağır yaşamış ve yaşa-
makta olan, adeta kimliksizleş�rilmiş Alevi toplumu bu kam-
panyanın en büyük destekçisidir.

Nevim Yenigün (Almanya-Kürt Ens�tüsü temsilcisi) : 
Nüfusu 40 milyonu aşan Kürt halkı Kürdistan’nın dışında bir
çok ülkeye dağılmış durumdadır. Halkımızı sömürge al�nda
tutan ülkeler yada  bulundukları ülkeler Kürt halkının gerek
ulusal gerekse insani demokra�k haklarını tanımamakta on-
ları Arap, Fars yada Türk olarak adlandırmaktadırlar. İnsanlık
adına lanetlenmesi gereken bu duruma karşı Kürt halkı kim-
liğine, diline, kültürüne sahip çıkarak geliş�rmelidir. 
90’lı yıllarda Kürt halkının özgürlük talepleri ve mücadelesine
karşı inkar ve imha poli�kası uygulanarak Kürt halkının büyük
bir oranı  yurdundan göçer�lmiş ve mülteci konumuna düşü-
rülmüştür. Bunlardan 1.000.000 a yakını sadece Almanya’da
yaşamaktadır. Bu büyük bir rakamdır. Ancak Kürt halkı diğer
halklar gibi resmi olarak Almanya’da tanınmamaktadır. Başta
Alman devle� olmak üzere avrupa ülkeleri Kürt halkının kim-
liki kültür ve hakalrını tanımalı, onların bu haklarını yaşama-
ları ve geliş�rmeleri için destek vermelidirler. Bunda çaba
yine başta Kürt kurumları olmak üzere Kürt halkına  dü-
şmektedir. Bizde Almanya Kürt Ens�tüsü olarak başla�lan bu
kimlik kampanyasını çok önemli görüyor, destekliyor ve kam-
panyada ak�f olarak yer alıyoruz.

Kampanya internet adresi:
www.kurdenindeutschland.de

Kaynak: MURAT ALPAVUT
YENI ÖZGÜRPOLİTİKA - DÜSSELDORF
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ANLAGEN

- Presseerklärung von YEK-KOM e.V.:

“Demokra�sche Autonomie als Lösungsweg ”

- BT Drucksache: 12/1362 vom 21.10.1991

- BT Drucksache: 17/4937 vom 28.02.2011

- Resolu�on adopted by the General Assembly from 10 May 2010
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