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YARIM MİLYON İŞÇİ MEYDANLARDA 

• Dokuz yıldan beri baskı 
altında tutulan, tüm de
mokratik hakları elin
den alınan ve ekonomik 
olarak açlı~n sınırını 

aşan işçiler patladı; 

"açız aç" diye meydanla
ra döküldü. 

Polis barikat ları , jop lanıalar, i.~veren 

tehditleri kar etmiyor. Yasaklar zinci
rini adım adım kırıyor, barikatla rı bir 
sel gibi a~ıyorlar. Toplu vizite, topluca 
İ.)e geç başlama, işi yava~latma, duyma
mak ve konuşmamak türünden eylem
lerle i.~çi direnişi devanı ediyor. 7 
Mart'ta ba)layan bu eylemliliğe Nisan 
son larına kadar 470 bin işç i katıldı. 

Ba)ta İskenderun Demir çelik olmak 
üzere birçok i.5 yerinde üretim % 70 
oranında d~t ü. İşçiler 9 yıldan beri 
ga~p edilen ekonomik ve demokratik 
hak larını istiyor ve bunda diretiyor. 
Anla)ma sağlanınazsa Mayıs ayında 

250 bin i.5çi greve çıkacak. 
işç il er bir yandan işvcrcne karşı bu 

zorlu sava.şımı yürütürken; diğer yan
dan, gözü-kulagı "kendi" sendika yönc
ticilerinde. Türk-iş yönetiminin uzla
!imaeı ve ürkek t avrı bunu gerektiriyor. 
i~ç ile r zaman zaman kendi sendikala
rını basarak yöneticilerini uyarmak zo
runda ka lıyor. Bu nedenle, "Hükümet 
istifa", "işçiler el ele genel greve", "de
mokrasi nerede", "açız aç" sloganla rı 

yanında, "işçileri satmayın, geri adım 
atmayı n!" sloganı da işçilerin şiarı ol
mtı) durumda. 

Açlar ayağa kalktı! 

Özal işçilerin birliğini bozmak için 
"işçileri kışkırtan var" dediyse de, tut
madı. İ.şçilc r maaş bordro larını göste
rerek ve bizi "Özal kışkırtıyor" diyerek 
en güzel cevabı verdiler. Bu işte "diya
lektiğin parmağı" olduğtınu anlatmaya 
çalı.)tıla r . 

İşçi lerin, bu haklı davalarında, tüm 
emekçilerin, ilcricilerin, demokrat ların 
desteğini almış olduğu doğrudur. An
cak, işi örgütleyen, önderligini yapan 
ve yürüten bizat işçilerin kendisidir. 
Ye bugünkü mücadelesi ekonomik ve 
demokratik haklar çerçevesindedir. 
Her ne kadar, "hükümet istifa" sloğanı 

nı atıyor ise de, kendisini iktidara aday 

görmüyor; göstcmiyor. İ§çi s ı nıfı adın a 
yola çık an part iler, örgüt ler ist.:, olayla
ra öncü lük etmek, mücadele i çi ıı tk: ye
tişen i.)çilcri ileriye yöneltmek, u ıı l: ı r:ı 

ik tidar hedcrıni göstcrıncktt:ıı olduk<.;:ı 
uzaklar. Bugünkü hallcriylc, İ.)çi sını rı 

nın diren işini blldirilcrlc desteklemek
ten ve onun ardında süriınmekten iiıı.; 

bir§ey yapcımıyo rl a r. Acı ama ge ı <;ek 
olan budur. 

Gelişen eylemler, işçi sın ı rına ikıitb r 

hedefınde ihtiyaç duyduğu öndcrliği 

yaratmak ve onu Kürdistan'da gcli.)en 
ulusal demokratik mücadeleyle bütü n
leştirerek ileri götürmenin ac il iyetini 
bir kez daha göze batırıyor. • 
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OKURVEMUHA~RLERDEN 

SALVEGERA QETLİAMA HELEPÇE HAT PROTESTOKIRIN 

Wek tet zanln, di 16'be Adara sala 

çuyi de dcwleta kolanyalist a Iraqe li 

Kurdistana BaşGr li bajare Helcpçe 

çeken kimyawl xebitandin. 5000 kurd 

şchld ketin u 7000 zedetir ji birindar 

biln. P~ti bi karani'na bombeyen ki

myawlli Hiroşima fı Nagazaki, li cfha

ne qctliama beri mezin ya duwemin li 

Hclc pçe çebu. Be guman ev buyer, 

rastc rast qirkirin u ji hole rakirina 

gele Kurd kiribfı hedef. Bo ve yeke isa! 

di ıneha Adare de li gelck welatan 

bOycra salvegera Helcpçc bi awayen 

cOre cfırc hat prolestokirin u dewleta 

nljadperesta kolonyalist ya Iraqe hat 

lanctkirin. 
Bonn: Platforma p~tgiriya bi Halep

çe re ku ji rexisıinen beşen Kurdistane 

ve ava bfıye il hereka mc Tevgera So

syalist a Kurdistane (TSK) ji te de beş

dar e; di 16 Adare de li bajare Bonne, 

li meydana Theaterplalze civiyan, be

lavok belav kirin, bi Elmani axaftin çe

kirin, plakal u nama vekirin G paşi ber 

bi wezareta Iraqe ve meşiyan. Li ber 

balyozxana (wezareta) Iraqe jl sloga

nen dij rejima lraqe hat avctin, axaftin 

çebfi G paşi miting O meş dawl hat. Di 

ve meşe de dora 100 kesan beşdar bfin. 

Di ve cm li vir nuxtaki ji bin in zimen ku 

ev gi ring e. Ev platform, ji 14-15 rexis

ıinen Kurd pek hatiye. Li gor bejmara 

rexistinan, yen ku di vi kar u bari de 

beşdar bfin, wek jimare, bi rast! gelek 

bindik bfin. Di warl tekruk fi pratik de 

jl kemasi çi;bfın. Minak, rexistineki va

tini girtibfi ser xwe ku miqrofon bia

niyana, le roja meşC, mlqrofon tunebO. 

Dive em di kar fı baren xwc de t~ten 

pozitif u negatif bi tevayi binin ber çav 

O kriter u rexna van ti.ştan bikin da ku 

bikaribin kemasi fı şaşiyan kem bikin u 

di xebaten xwe de karen tekuztir pek 

binin u hwd ... 
Koln: Disa di 16'he Adare de li Kol

ne, meydana Neumark'e dora 150 kes 

civiyan G bi meşalan ta Kilisa Dom'e 

meş çcbO. Di vi mcş u mitinge de ji sO

ret u namayen Helepçe hat vekirin, li 

ser buyera Helepçe axaftin çebu, slo

gan hatin avetin. Di eync roje de li sa

lona Fachhochschule civi'n çebu, li ser 

Helepçe fılmek hat nlşandan. 

W eki' din, li ser buyera salvegera He

lepçe, ji aliye ve platforme ve, di gelek 

bajaren Elmanyaye de kar u baren 

weha çebün, bi bezaran belavok hat 

belavkirin u arı.ş hat daleqandin. 

Frankfurt: Li bajare Frankfurte, bi 

awayek meheli di 25'e Adare de li ser 

salvegera Helcpçe bernameyek çcbu. 

Ev bername, j i allgiren TSK, PKK, 

Dev-Sol, TKP(B), Toplumsal Kurtuluş 

G TKP-ML ve çcbfi. Di ve bername de 

bi Kurdi, Tirkl fı Elmani' wek panel ax

aftin çebiln. Di axaftinan de bi kurt! di'

roka Kurdistane, şere rizgari'ya gele 

Kurd u bfıyera Helepçe hat zimcn. Di 

hername de bi kurdi fi tirki sitranen 

şoreşgeri ji aliye oıanan ve hat pCşke

şkirin. Listiken Kurdistan! ji aliye folk

lora zarok fı mezinan ve bat listin. Disa 

di bername de li ser Hclepçe diya G 

film hat nişandan. Di vi programi de 

dora 150 kes beşdar bfin. Ji aliye bej

mar ve beşdarbuna hewqas kes, be gu-

man bindik bG . Di warl tckniki il o rga

nizekirine de ji hinik kcnıasi çcbun. 

Niıçevan~ HCviya Gel 

Elmanya Federal 

Danimarka: Komita pi.ştgiriya Kur

ctisıane -ku hereka mc TSK di nav de 

ye- li pcytcxte Daniınarkaye li Kopcn

gage salvcgera Helcpçc rroıcsı o kir. 

Di ll'c Adarc de civln<.:.k r ck haı. 

Dora 150 kes d i civine de beşdar bun. 

Di civinc de nOneren Eniya Kurdistana 

lraqc jl beşdar bGn. Di civinc de bi 

navc "Bayen Mirine" filnıck hat ni~an

dan ku cv film j i aliye radyoya BBC ve 

hatibG amadckirin. NOnere Eniyc, li 

ser rewşa Kurdistanc rawesta lı d <.:. rhc

qc xebitandi na çeken kimyawi de 

agahdari u bcrsiva pirsan da. Di 16'hc 

Adare de ji mc§eke bcdcng çcbu. Di 

mcşc de dora 500 kes beşdar bun u 

mcşvana n maskeyen eazc di meşc de 

xebitandin. Meş, la xaniyc Parlamen

toyu Danimarkc ajol il li wir dawi haı. 

Dawlya mitinge de axaftinc n Kurdi u 

danimarki çcbOn O dawlya mitinge de 

du nGner çCın parlamcnt oyc ı1 name 

dan parlamente r O serokc parlamc n

toye. Di meşc de bi bezaran bclavok 

hatin belavkirin G ingiliziya ve belavo

ke ji gelek balyoz:xancn wc laLan re haL 

şandin G daxwaza ge le Kurd d i nivisc 

deanin zimcn ... 
Nuçevan~ Ht!viya Gel 

Danimarka 

Sekretere PASOK Azad Mistefa çfı ser he 
Sekretere Parti'ya Sosyalist a 

Kurd(PASOK) H .Azad Mistefa di 19 

Adara 1989'an de li Stockholmeji ber 

nexwcşiya kansere,çfi ser heqiya 

xwc.Ewjibo tedawlya xwe,saleke beri 

hatibu Swed u li Sıockholme tedawl 

dibfı. U mixabin,Wi hoza kansere ne

bir il çfı ser dilovaniya xwe. 

Azad Mistefa, li Kurdistana Başur 

(Iraq), li bajare Silernaniye di sala 

1948'an de batibfı dine. Heval Azadji 

malbateki welatperwer dihat u Ew di 

salcn 1960'i de di nav refen PDK-1 de 

dest bi xebaten siyasi kir Wi, digel hi

nik hevalen xwe di sala 1975'an de Par-

tiya PASOK damezrand. Ew di 

1976'an de li Bexdaye ji aliye kolonya

llsten Iraqc ve hat girtin u cezayc dar

dakirine xwar. Paşi, cezaye Wi ziviran

din 10 sal razandina li girtigehc. 

Be guman di emre cuwan de mirina 

heval Azad Mistefa, jibo Partiya PA

SOK fı jibo hereka şorcşa rizgariya 

Kurdistanc wendabfıneke mezin e. Bi 

mirina Azad Mistefa, gele Kurd pCşe

vayeke xwe ye heja wenda kir. Ger he

va! Azad di vi emre xwe ye cuwan de 

neçfibilya ser dilovaniya xwe, ewe hin 

betir xizmet il fedeye bigihaştana şerc 

rizgariya neıcwlya Kurdistane. 

xwe Ji Parti'ya PASOK 

G malbala heval Azad re diyar dikin u 
serxwcşiya wan G ya gele Kurd dixwa· 

zın . 
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İSVEÇ'TE SOSYAL DEMOKRATLARıN KÜRT POLİTİKASI 
lsveç' te son zamanlarda Kürt sorunu
na yakın ilgi gösteriliyor; Kürtleri "ter
örist" diye lanse eden anlayış yerini, 
Kürtlerin insani haklan için dayanış
maya bırakıyor. 

Bir süredir; tanınmış kişilerden ve 
bazı pariementerlerden oluşan bir gu
rubun, kurul~ çalışmaJanru yürüttüğü; 
"Kürtlerin insani haklan için İsveç 
komitesi" 16 Mart'ta Halepçe katliamı
mn yıl dönümünde kuruluşunu resmen 
ilan etti. Komitenin başkanlığına İsveç 
Metal-İş sendikası başkanı Leif Blom
berg getirildi. Komite kuruculan ara
sında; İsveç yabancılar bakanı Majlis 
Lööw, Çocukları Koruma Kurumu ba
§kanı Tomas Hammarbcrg, ünlü artisı 

rejisör Gösta Ekman, Kürt dostluguyla 

tanınan sosyal demokrat milletvekili 
avukat Hans Göran Franck gibi tanın

mış isimler var. Ayrıca İsveç parlemen
tosunda temsil edilen 6 siyasi partinin 
milletveli temsilcileride komitede yer 
aldılar. 

Kürtlerin insani hakları için İsveç 
komitesi ilk olarak; Halepçe katliamı
nın yıldönümü dolayısic Stockholm'de 
Sergelstorg meydanmda 16 Mart günü 
bir miting düzenledi. Mitinge kon
uşmacı olarak katılan İsveç Dışişleri 
Bakanı, Sten Andersson kısaca; " Ha
lepçe katliamının salonlarımıza kadar 
giren korkunç görüntülcrini, uyur gibi 
görünen fakat zchirli gazın etkisiz bır
ak tığı çocukların resimlerini hiçbir za
man unutmayacağız, bu resimler Var-

§OVa Gctto'sundaki görüntüleri, Hiro
§ima'da sırtı napalnıdan ttıttışan alev
ler içerisinde yaşam için koşan kızın 

resm ini andırıyordu. Kürtler hangi ül
kede ya5arlarsa yaşasın l a r kendi kül
türlerini özgürce geli.)ti rebilmc hakkı
na sahip olmalıdırl ar. Kürtler sadece 
Irak'ta değil, yaşadıkları her ülkede 
baskı görüyorlar. İnsanla rın siyasi 
inançlarından, kimliklerinden dolayı 

baskı görmesi BM İnsan Hakları Bey
annamesine aykırıdır. İsveç devleti ola
rak, Iraklı Kürt mühccilcrc 2,5 mi lyon 
kron yardımda bulunduk. Daha fazla 
yardıma hazırız. Bu mültecilerden bir 
bölümünü ülkemize kabul etmeye de 
hazırız ... Halcpçclcr bir dah a hiçbir za-

dei'Crmi sayfa IS'te 

Me Li Zurihe Newroze piroz kir 
fsal di 11 'c Adarc de li merkeza ba

jarc Zurihc, mc ccjna netcwiya Kurd 
Ncwroze plroz kir. Be güman, ji aliye 
mc ve pfrozkirina cejna Ncwroze li 
Swisre gavckc nu u tiştck giring bü. 
Çimki ev yekemin car bü ku em wck 
aligi ren Heviya Gel Newroze pfroz di
kir. Bo ve yekc, pfrozkirin u bi serketi
na şeveke weha, jibo xebatcn me yen 
demokratik u siyasi pivaneke girin bu. 
Şeva mc, bi biranina §ehidan dest 

pckir, koma Govcnde ya Heviya Gel 
ku ji zarokan pek hatibG, listiken ji he
rcmcn Kurdistane pC.Şk~ kirin. Di 
§eve de axaftinen Kurdf, Tirki' G Elma
ni çebü. Di axaftine de li ser buyera 
Ncwroze, qetliama Helepçe, kolonlki
rina Kurdistane, şere serxwebün G aza
diya Kurdistan€ hat rawestandin. Disa 
di axaftine de pevajoya şoreşa Kurdi
stane, hewcedariya avakirina Tevgera 
Sosyalist a Kurdistan€ G damezrandina 
Ordi'ya Rizgarlya Kurdistan u şehi'dbü
na qumandare ORK ye Urfan Alpar
slan G §Chiden ORK'yen Uludere hat 
zimen u li ser tekaşina wan hat rawe
standin. 

Li gor bemama (programa) şeva me, 
dengbej Birindar u Bertl Werger, bi si
tranen geleri, folklori G şoreşgeri ve 
şeve xcmilandin. Digel sitranen wan, 
mevan rabOn govend girtin. Wek deng
bejen hererne fsko ü Ehmo ji çend si
tranan gotin. Gruba musik ü danse ya 
Parti Komunist ya Şili ji wek vexwen-

din bi şeva me re piştgiriya enternasyo
nal! nişan dan. Musik G dansen Şili, di
gel hev listin G rcng dan şeva me. Me
saja Parti Komunist a Şili ji bi Elmanf 
hat xwendin. Folklora "Koma Heviya 
gel" bi listiken :xwc yen cGre cüre ve 
beşdervanan birin heremen Kurdista
n€ yen cGrc cure. 

Ji destpekiri.na şeve ta dawi'ya pro
grama me slogancn, "biji Ncwroz", 
"bimre koleti biji serxwebun", "Biji' pC.Ş
merge", "biji TSK, biji O RK" hat in ave· 
tin. 
Beşdarvanen şeve hemu dilxweşlya 

xwe ji me re dan xuyakirine. Şeva me 
bi hinik kemaslyan ve ba§ derbas bu. 

Me wek komita Newroze, ve xebata 
xwe di çav de derhas kir G em li ser ra
westan. Me ji 400 zedetir bilet firotibfı 

Ic di şeva mc de n. 
Xüya bü ku em nikaribünc yen ku bilet 
sitandibG hemuyan bicivi'nin. Di cyni 
roje de şevck jl li Bascle hcbü, cv ıcsi

rek negatif li ser bc.şdarvanen şeva mc 
kiribG, le digcl ve rastiye jf, kemasiya 
me ji çebu. Wek me di dcstpekc de 
got, ev şcva mc ya yckcmfn bü ü di vi 
wari' de, terefiben me qet tuncbün. 
Şeva me seetck bi dcrcngi dcst pekir, 
ev ji' kemasiyek bu. Sederne wc ji dcf fı 
zirnevan dereng hatin. Digel van ke
masiyen pratik G teknik!, şeva me bi 
awayek pozitif, ba§ derhas bü. Dive cm 
kemasiyen xwe bibinin ü ji wan dcrsan 
derx!nin ... 

Nuçevanen Heviya Gd/-Sweiz 
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GELECEK NİCE NEWROZLARA! 
Z ulme ve sömürüye karşı birlikte ba

şkaldırının bir sembolü olan newroz, 
bu yıl da ülkede, Ortadoğu'da ve Av
rupa ülkelerinde yaygın bir şekilde 

kullandı. Kutlanan bu newrezlar yeni 
Dehak'lar olan sömürgeci güçlerin yü

reğine korku salıyor. Ülkemiz Kürdi
stan'da hala kullanması yasaklanıyor 

ve o gün tüm askeri ve polis güçleri 
newroz kutlamalarını engellemek için 
hazır kıta bekliyor. Tüm bunlara rag

men, Kürt halkı ve onun ileri öğeleri 

Newroz kutlamalarını cam pahasına da 
olsa kutluyor. Her newrozda tutukla
malar biribirini izliyor, ancak her yıl 

Newrezlar daha bir yaygınla)arak kut
l anıyor. 

Heviya Gel Newroz Tertip Komitesi 
de bu yıl Avrupanın deği§ik ülkelerin
de ve bazı ülkelerin değişik illerinde 
Newroz'u kitlesel olarak kutladı. ORK 
peşmergeleri bu kutlamaları Kürdistan 

daglarında ve Ortadoğuda gerçekleş
tirdi. 

89 NEWROZ'UNU 
LÜBNAN'DA DA COŞKUYLA 

KUTLADI K 
Bizler, ORK peşmergeleri olarak 89 

Newroz'unu Lübnan'da da coşkuyla 

kutladık. Gerçi irademizi aşan ba:n ne
denlerden ötürü, 89 Newroz'unu iste
diğimiz yerde ve biçimde kutlayama
dık. Fakat sözünü ettiğimiz nedenler 

bizi engelleyemedi Peşmergelerimizin 

ve hareketimizin sempatizanlarının ça

bası ve dostlarımızın katılımıyla 21 

Mart günü saat 14'de, ORK'run eğitim 
kampında Newroz'u coşkuyla kutladık. 

ORK peşmergelerinin hazırladığı 

proğram, Ey reqip marşı eşliğinde 

S.Ararat ve uludere şehitlerimizin anı

sma 1 dakikalık saygı duruşuyla başla

dı. Daha sonra ORK korosu "Ey new

roz cejna kurde qebreman" marşını 

okudu. Ardından Ferman arkadaşımız, 
"Ve hatın peşmerge me", "Bejna te 
naye" vb. türküleriyle kitleyi coşturdu. 
Ayrıca, Ahmet Arif, Paplo Neruda, 
Ömer Civano ve Filistin halkJnın mü
cadelesini dile getiren Filistinli şairler
den parçalar okundu. Kürtçe, Arapça 
ve Türkçe olarak okunan şiirlerle, en
ternasyonalist dayanışma sembolize 
edildi. 

Daha sonra, TSK Ortadoğu Temsil
cil iği adına S.Şerzat yoldaşa söz veril
di. Şerzat , konuşmasında gü nün anlam 
ve önemini belirtti; ülkemiz Kürdistan, 
Ortadoğu ve dünyadaki son gcli§mele-

re dikkat leri çekti; emperyulizmc, sii
mürgeciliğe, siyonizme ve bölge gerici
liğine karşı mücadelede, bölge halkla
rının enternasyonalist dayanı.şmasının 

önemini vurguladı. TSK'nın bu konuda 
üzerine düşen görevi omuz.lamakt a ol
duğunu sözlerine ekledi. 

TSK Ortadoğu Temsilci l iğ i adına 

yapılan konuşmadan sonra, ozan Cc· 

mil ve Adnan saz ve sözleriyle kitleyi 
coşturdular. Bıji TSK, Bıji ORK ve Bıj i 

Ncwroz sloganla rı eşliğinde halaylar 
çekildi. 

Ncwroz Kurlama şenliğinıize, Eniya 
Rızgariya Nctewe Kurdıstan-ERNK, 

Filistin Kurtuluşu için halk Cephesi, 
EI-Fetih-İn t ifada, TKP(B) temsilcileri , 

Acilciler ve Sosyalist Gazetesi Ort a
doğu ta raftarları katıldıla r . ERNK ve 
Sosyalist Gazetesi O.T.' I a rı adı na veri
len mesajlar okundu. Destck ve daya
nışmalarından ötürü tüm örgütkrc tc
şekür edildi. 

Ncwroz şcnliğimiz, ORK Bölge 
Komutanlığınca düzcnlcn<.: n silah att)
larıyla ve tam bir kararlılık içinde sona 
erdi. 

89 Ncwroz'unu yeni atılınılarda gü~· 

lü bir adım yapmak için ileri! .. 
Heviya Gel l\ luhabiri 

Lübnan 

DANİI\IARKA 

Heviya Gel Ncwroz Tertip Komitesi 
bu yı l ilk ncwroz kut laması nı 18 Şu 

bat'ta Danimarkanın başke nt i Kopen
bag'da gc rçckl c.')tirJi. Ayni gün dcgL}ik 
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Kürt guruplannm gecesi olmuş olması
na rağmen, Newroz geccmize 700 ki
şiye yakın bir kitle katılınu oldu. 

Newroz progranu, ulusal ve sınıfsal 

mücadelede şehit düşen tüm devrimci
ler anısına saygı duruşu ile başladı. Ar
dından 1 levi ya Gel falklor ekibi Bingöl 
yöresinden oyunlar sergiledi. daha 
sonra günün anlanunı, TSK'nın Kürdi
stan mücadelesindeki yerini ve Ordiya 
Rızgariya Kürdistane'nin kuruluşunu, 

mücadelesini ve şehit Serdar Yoldaşın 
(Urfan Alparslan) bu mücadeledeki 
payı ve kararlılığını dile getiren bir 
konuşma TSK Avrupa temsilciliği adı
na yapıldı ; Uludere şehitlerimiz bir 
kez daha aruldı. Konuşmalar sık sık, 

"Kek Serdar Namıre", " Bıji TSK, 
ORK", "bıji Newroz" siloğanlarıyla ke
sildi. 

Danimarka derneğinin kendi üyele
rinden oluşan Koma Hevi müzik guru
bu Kürdistan'ın değişik yörelerinden 
türküleric halkın beğenisini kazandı. 

Gecede, sömürgeci faşist güçlerin Kürt 
halkına uyguladığı baskı politikası ve 
bu baskılar altında çalışamalarmı yür
ütmek zorunda olan devrimcilerin faa
liyetlerini konu alan bir pandamin ser
gilendi. Daha sonra Ozan Bırindar 

okuduğu coşku dolu türküleriyle kit
leyi adeta Kürdistan dağlarına götür
dü. Ardından Denge Welat falklor eki
bi ve Kalundborg'daki Heviya gel ta
raflarlarırun hazuladığı falklor gurubu 
değiı;ik yörelerden oyunlar sergileye
rek geceye renk kattılar . Coşkuyla a lkı 

şl a ndılar. 

Gecemiz Ozan Berti Werger'in sun
duğu folklorik halk türküleri eşliğinde 
halkın salonda halay çekmesiyle son 
buldu. Newroz gecemiz genelde başa
nltydı. Kitle geeemizin zengin progra
mından ve aydınlatıcı konuşmalardan 

memnun kaldı. 
Heviya Gel Muhabiri-Dunimarka 

F.ALMANY A-KÖLN 
Heviya Gel Newroz Tertip Komite

sinin hazırlığını yapıp başarıyla sun
duğu ikinci newrez gecesi F.Aima
nya'nm Köln şehrinde oldu. 18 Mart' la 
tertiplenen geceye 800 civarında kitle 
katılımı oldu. H cviya Gel taraftarları

nın bu yörede tertipiediği ilk newroz 
olması ve ayrıca aynı yörede diğer kür
distanlı gurupların iki newroz gecesi 

daha tertipiemiş olmasına rağmen, bu 
katılımın sağlanması başarının bir gös
tergesiydi. Gece öncesinde yaygın bild
iri dağıtımı ve afışlcme yapılmış ve bi
let satışı sağlanmıştı. Bunlarla hem ki t
lelere gidilmiş hareketimiz tanıtılmış 

hem de ncwroz gecesi için kitle katılı
nu sağlanmıştı. 

Gecemiz, tüm devrim şehitleri anısı

na saygı duruşuyla açıldı. Günün an
lam ve önemi ve TSK ve üRK'yı tanıtı

cı konuşma TSK Av temsilciliği adın a, 
Kürtçe, Türkçe olarak yapıldı ve Al
manca olarak özetlendi. 

Gcccmizde, Frankfurt Kürt Kültür 
Merkezi'nin hazırladığı çocuk folkloru 
ile yine ayru derneğimiz üyelerinin ha
zırladığı Antep ve Elazığ oyunlarını 

sergileyen folklor ekibi, Bremen Kürt 
Kültür Merkezi'nin hazırladığı Bingöl 
oyunları nı sergileyen falklor ekibi, 
Stutgart'tan gurup enternasyonal fol k
lor ekibi geccmize renk katıılar. Köln 
ve St utgartıan katılan müzik gurupları 
sunduktan Kurmanci Zazaea ve Türk
çe devrimci türküleriyle kitleyi coştur

dular. Kürt devrimcilerinin mücadele
si ni konu alan bir pandamin kitleyi yiğ
it peşmergelerin yanına götürdü. ORK 
adına kitle bağı.)ta bulundu. Mücade
lenin yanında olduğunu bir kez daha 
bu bağışlarıyla belirtti. 

Gecemiz, Ozan Bırindar'ın sunduğu 
halk türküleri ilc devam e ııi ve folklo
rik türküleriyle kitlenin halaya katı lma

sıyla son buldu. Geceye ka tıl an kitle 
genel olarak geceden ve proğramın 

zenginliğinden memnun du. 
lleviya Gel Muhabiri/Köln 
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F.ALMANYA-REGENS BURG 
Heviya Gel Ncwroz tertip komitesi 

bu yıl Almanya'daki ikinci ncwroz gc
eesini Regcnsbu rg'da ıcrtiplcdi. Bizim 
açınuzdan yen i bir çevreydi, ayncıı bu 
yörede ilk kez bir newroz gecesi ı c ni

pleniyordu. Bu anlamda hem bizim ve 

hem de seyirciler için anlamlı bir gt:
ceydi. 
Proğam şehi t l eri anmak üzere bir 

dakikalık saygı dunışuyla başladı. ı ı e
viya Gel çocuk folk loru ile birlikt e iı<; 

ayrı folklor ekibi Kürdistan 'ın dcği.'jik 

yörelerinden oyunlar sergilcdi. Din
leyicileri Kürdistan yörelerine göı ür d ii. 

Gccemize katılan ozan Ali Askl•r ik 
şair Nihat Hehmm, birlikte söyledik k · 
ri §İir ve türkülcrle dayan ışmanın en 
güzelini sergilcdilcr; gcccmizc renk 
kattı! ar. 
Proğrarruınıza katılan genç ozan N u

zar ve Comert söyledi kleri Kürtçe ı ür
külerle kitleyi coşturdular, folklorik 
türküler eşliğinde kitle halaya kalk ı i. 

Geccmize 350 cıvarında bir kitle ka
tılm ışt ı. Dinleyiciler arası nda l OO'e ya
kın Alman bulunuyordu . Alına n demo
kral ve ilericilerinde bir ark:ıd <L) Al
man ca yaptığı ko nuşm ada Kürt ha lkı 

nın ulusal kurtu l uş mü cadclcsiyk ilgili 
bir konu~m a yaparak day:ım'jmas ı ııı 

gösterdi. 
Gecemiz kitle ı arafı nda n beğeni) Ic 

karşıla nclı. Bu geeemizin oluml u ge<;· 
mesi, Heviya Gel taraftar ları olarak 
bizlere güç kattı. 

Hcviya Gcl l\ lulıabiri 

Rcgt•nsbu rg 
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HALEPÇEUNUTULMAYACAK 
Halepçc katliamı üzerinden bir yıl 

geçti. Bir yıl önce Newroz öncesi Kürt 

halkı ulusal bayramına hazırlanırken 

Faşist Saddam yönetimi Kürt halkına 

karşı insanlık suçu işleyerek kimyasal 

silahlarla 5000 insarumı7J katletti. Kürt 

halkı yok edilmek istendi. ve bu silahia

nn kullarunu hala devam etmektedir. 
Kürdistan'ın yakın tarihine baktığı

mızda, azgın sömürgeci düşmarun sı

kıştığında bu yönteme başvurduğunu 

görmekteyiz. Bundan tam elli yıl önce 

ayru yöntem, yöresel olarak Dersim 
isyanında uygulanmış ve İstanbul'da çı
kan Köroğlu gazetesi 13 Eylül 1938 ta

rihli sayısında bir karikat örle birlikte 

bu olaydan övgüyle bahsetmiştir. 
Kimyasal silahların yasaklanması 

olayı dün olduğu gibi bugün de hiçe 

sayılmaktadır. Hatta ve hatta bu zehirli 

gazlar, yasaklama karanna imza koyan 
batılı emperyalist devletler tarafından 

ürelierek lrak'a salılmaktadır. Bunlar 

belgeleriyle birlikte yazıldı Çl7lldı; pro

testolar yağdınldı, ancak aç gözlü em
peryalizm ve onun yardakçılan sömür

geci devletler kan almaya doymadı. 

Türk devleti kendisi de yöresel olarak 

bu kimyasal zehirli gazları Kürt peş
mergelerine karşı kullanıyor olmasının 

yanı sıra Irak'a kimyasal silahlar için 

gerekli olan hammadelerin 
geçişinde fiilen işin içinde
dir ve ayru suçun da ortağı 
durumundadır. Bu zehirli 

maddelerin taşıyıcılıgını ya
pan Türk nakliye şirketle

rinden Penta ve Onak bu işi _'.',.-.~, .... -~ 
yaptıklannı gizleme gereği 
bile duymuyorlar. Penta'nın 
yönetim kurulu başkanı 

Murat Yargı 9 Şubat 

1988'de konuyla ilgili, bası

na yaptığı açıklamada dü
nyalarınm ve amaçlarının 

sadeec para kazanmak ol
duğunu açıklayarak: "esasen zor ve 

karmaşık bir sahada görev alarak, Tür

kiye ihracatındaki gelişmeye paralel 

olarak 1976'da sadece 50 bin dolar 

olan ihracatımı7l 1983'de 25 milyon 

dolara, 1984'de 50 milyon dolara, 
1985'te 74,5 milyon dolara, 1986'da 150 

milyon dolara, 1987'de 275 milyon do

lara çıkartmaya muafak olduk" diyor. 

Binlerce insanın katlinden nasıl para
lar kazandığını açıklıyor. Yine ayru şir

ketin ortaklarından olan Faruk Erkoç 
ise, bu kimyasal maddelerin naklini 

doğruluyor ve bu işten şüphetenme

diğini belirterek, "bunların başka 

amaçlar için kullanıldığını zannediyor-
, dum" diye gün ahsızlığını iza

ha çalışıyor. (Medya Güneşi , 

s.2) 
Demek oluyorki, kimyasal 

silahiann kullanımını yasa
klayan anlaşmalar veya kon
feranslar hep masa başında 
kalıyor. Kuşkusuz ki, bu si
lahların kullanılmasına ger
çekten karşı olan devletler 
vardır. Biz bunlann Kürt 
halkına el uzatmalarını ve bulunan rloktorl anr fl'ch ic ivll' c· • hirı : r 
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BERÇEM-Stockholm 

8 MART ULUSLARARASI KADlNLAR GÜNÜ 

Kürt kadını •• 

Dünyanın ilk sosyalist ülkesinde kadın .. 
"8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü" 

özünü, 1800'lü yıllarda, Amerika'da ve 
Avrupa'da kadınlarm oy hakkı için gi
riştilderi mücadelelerden, işçi kadınia
nn agır ç~ma kO§ullanna ve d~ük 
ücretiere ka~ gerçekle§tirdikleri dire
nişlerden allllCjtir. 

Bu günün ortaya çıkmasında ilk in
siyatif, Amerikan Sosyalist Partisine 
aittir.Amerikan Sosyalist Partis~ 1908 
yılında gerçekle§tirdiği kongresinde, 
her yıl Şubat ayının son pazar gününü, 
işçi-emekçi kadıolara ayrılmasını karar 
altına aldı. Bundan amaç, kadıların oy 
hakkı için verdikleri mücadeleyi deste
klemek ve işçi kadınlann belirli haklar 
için yükseltikieri mücadeleye omuz 
vermekti. 

Fakat "8 Mart Uluslararası Kadmlar 
Gününün" tam anlamıyla ortaya çıkı.~ı
ru,dünya sosyalist kadınianna 

borçluyuz. Dünya Sosyalist Kadınlan, 
1910 yılında Kopenhag'da, 2. konferan
sını topladı. Konferans, uluslararası 

işçi hareketinin ve Alman işçi hareketi
nin önderlerinden Klara Zetkin'in; yı
lın bir gününün kadıniann oy hakkı is
ternlerini desteklemek ve uluslararası 
işçi kadıniann dayanı!imasını ve müca
delesini yükseltmek için ayrılması öne
risini ÇO§kuyla kabul etti. Böyle bir 
günde, 1857 yılında Newyork'lu terzi 
kadınlann ücret artışı ve çalışma kO§ul
larırun düzetitmesi için yaptıklan ey
lemlerde, hayatlaoru kaybeden kadın
ların arusı yaşatılacak onlann bu §anlı 
başkaldın gelenegi sürdürülecekti. 

8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü
ne damgasını vuran ve onu anlamlandı
ran diğer bir eylem, 8 Mart 1917'de 
(Eski takvi.me göre 23 Şubat), Rus işçi
köylü, asker kadınJann Petrograd cad
delerinde ekmek ve bart§ için yürüme
leri idi. 

Dünya Emekçi Kadınlanna, 8 
Mart'lan miras bırakan işçi-sosyalist 

kadınlardır. 8 Mart'lar onların müca
deleleriyle, kanıyla yogrulmuştur,dev

rimci özünü buradan almıştır. 
Bu devrimci özün yaşatılması için 

çaba sarfetmeliyiz. Bu güne sahip çı

kan burjuva kadınlannın maskesini in
dirmeliyiz. Türkiye'de halkımızın katili 
eli kanlı faşist Turgut Özal'ın "saygıde
ğer" e§İ Senıra hanımefendi de, çevre
sine topladığı burjuva hanımlanyla bir
likte,''8 Mart Uluslararası Kadınlar 

Gününü" kutluyor.Kendilerini "Papa· 
tyalar" diye adlandıran bu burjuva ha
nımefendiler ezilen kadıniann duru
muna çok üzülüyor ve duygulanıyorlar
llll§(!). Oluşturduklan "Türk Kadınını 
Tanıtma Vakfı" adına çok önemli işler 
ba§anyorlarmış. Çıktıklan turnelerde, 
kadınlanmızın sorunlarını dinliyor, 
imam nikahlı e§lere resmi nikah kıyı
yar, fakir çocuklan sünnet ettiriyor, aç
lıktan nefesi kokan çocuklara da §eker 
dağıtıyorlar. Fakat bayan Özal hanıme
fendi, diger yandan İsviçre'de burjuva 
dostlarıyla birlikte yaş gününü kutlu
yar, dünyanın parasını döküyordu. Dü
nya emekçi kadınlannın açlıga, zulme, 

somuruye kacy seslerini yükselttikleri 
bu günde onlar, Atatürklerine minnet 
borçlannı ödemek için, kabrine çiçek 
koyuyorlardı. Bu ve buna benğer bur
juva hanıefcndileri, kadınlara hak, ka
dın-erkek e§itliği teraneleri altında 

kendi burjuvazilerinin, kendi saltanat
lannın devamı için mücadele veriyor
lar. 

Özgürlük, kimin için? Ezilenler için 
mi? Ezenler için mi? Onlann kadınla
ra özgürlük istemleri igrenç, ikiyüzlü 
sahte bir yalandır. 

"Kahrolsun bu yalan! Ezilen cins va
roldukça, ezilen bir sınıf varoldukça, 
sermayede, hisse senetlerinde özel 
mülküyet varoldukça herkes ıçın 

özgürlük ve C§itlikten sözeden yalancı
lar kahrolsun. Herkes için özgürlük 
degil, herkes için e§itlik değil, tersine 
ezcnlere ve sömürenlere kar§ı, ezme ve 
sömürme olanağının ortadan kaldıni
ması için savaşım; sloganımız budur; 
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-Ezilen cins lçln özgürlük ve eşitlik, 
-İşçiler için, çalışan köylüler için 

özgürlük ve tŞtlik, 
-Ezenlere kai'§ı savaşun, kapitalistle

re kar§l savaşun,vurgunculara kulakla
ra kai'§ı savaşım. (Lenin,Kadın ve Aile, 
s.236) (abç) 

Biz işçi-köylü-emekçi-aydın karlinlar 
sorunun sınıfsal özünü iyi kavramalı, 

kadın sorununun toplumsal bir sorun 
oldugunğ bilmeliyiz; buna göre tavır 

koymalıyız. Bizi gerçek kurtul~ yolun
dan saptırmak için çaba sarfedenlere 
aldanmamalıyız. 

Kadın sorununu, yalıuz burjuvalar 
deği~ aynı zamanda geldiği aşamada, 
kafa bulandırmaktan başka bir şeye ya
ramayan feminist çevreler de kullanıy
orlar. Feminizm, 18.yüzyılda, kadıların 
üniversiteye ve bazı mesleklere alınma
lan ve kimi yerde kadınlara oy hakkı 
vb. gibi orta sınıfa mensup kadınların 
iyi niyetleriyle ortaya çıktı. Fakat femi
nizm süreç içerisinde değişik ülkelerde 
değişik karekıerler aldı, Çe§itli fraksiy
onlara ayrıldı. Her biri ayrı telden ça
lan bu feminist akımiann çoğunlugu, 
kadın sorununu burjuva devletler dahi
linde ve ona dokunmadan hal etmeye 
çalışıyorlar. Sorunu, biçimsel baıı hak
lar için vesilen mücadeleyle sınırlandı
nyor, kadın-erkek savaşına indirgiyor
lar. Burjuvaziden en yüce acıma duy
gulannı harekete geçirerek, kadınlar 

için bazı baklar vermelerini diliyorlar. 
Feminizm, çıkışından bu yana ÇC§itli 
görüşler geliştirdi. Kimi feminist gru
plar, evliliğe tümüyle kar'§tlar. Çoğun
da hakim olan yan, erkek düşmanlığı
dır. Kadıniann tüm sorunlan bitmiş 

gibi ba7l feminist çevreler; "Aşk özgür
lügü" (Cinsel özgürlük), diye bas bas 
bağınyorlar."Aşk özgürlügü" olsa olsa 
burjuva kadınlannın istemi olur. 
Emekçi-Ezilen kadının böyle safsata
larla uğraşııcak zamanı yoktur. Sosya
listler, kadın ve erkege ayn ayrı ahlak 
kurallan varolmasından yana değiller
dir. Bunun için, erkeğin aile kurumu 
dışında geli§tirdigi, çirkef geçici ilişki
leri lanetler ve bunu kadınlann yapma
sı halinde de aynı şekilde lanetler. 
Bizler, böyle anlamsız bayağılaştınliTU§ 
eşitlik istemiyoruz. 

Lenin; "Özgürlük isteyen kadınlan 
hatalı bir yol olan erkek ve kadın ara
sında savaşım yapılması yoluna sürü
kleyen tüm feminist egilimleri redetti. 

O, kadınları özgürlüge ka~turacak, 
biricik yolun, güçlüklerle dolu ve di
kenli olan sosyal ptaleter devrinı yolu 
oldugung gösterdi." (Lenin'in Bütün 
Dünya Kadıniarına Vasiyetleri, KJara 
Zetkin, s.26) 

KüRT KADlNI; 
Şu tartışma götürmez bir gerçek; 
-Kürt kadını, sömürge bir ulusun 

üyesi olduğu için, ulusal baskıdan na
sibini alıyor. 

-Ezilen sınıfa mensup olan Kürt ka
dını, sınıfsal sömürüden payına düşeni 
alıyor. 

-Kürt kadını, sırf kadın cinsine men
sup oldugu için horlanıyor, baskı görü
yor. 

Kürt kadını, ulusuyla birlikte, ulusal 
baskının en katmerlisini yaşamaktadır. 
Ülkesi talan edilmiş, sömürgeci işgal 
altına alınrru~ dili, kültürü, kimligi ya
saklan~tır. Sömürgeci vahşet, erke
klerin, kadınların tüm Kürt ulusunun 
üzerinde seyrediyor. Bu vahşetin en 
son korkunç örnegi, Halepçe'de yaşan
dı. Irak sömürgecilerinin ulusumuz 
üzerine yagdırdıgı zehirli, kimyevi gaz 
bombalan,çogunlugu kadın ve çocuk 
olmak üzere 5000'nin üzerinde insanı
mızın canını aldı; canını kurtaranlar 
diger bir sömürgeci devlet Türkiye'ye 
sığınmak zorunda kaldılar. Bu sığın

macıların ÇQgunlugunu yine kadınlar 

ve çocuklar ol~turuyor. Halkımızın 

ezeli düşmanı Türkiye devletinden, 
Kürt sıgtnmacılarına insan muamelesi 
yapması beklenemezdi. Nitekim her 
gün onlarca çocuk, yaşlı, kadın kötü 
şartlardan, sogul<tan,bak.ımsızlıktan 

hayatını kaybediyor. Bütün bunlan ulu
suyla birlikte kadınlarımııda yaşıyor. 

Kürt kadını ayrıca kadın cinsine 
mensup oldugu için, burjuva sömürge
ci yasalar önünde ve gerici dini feodal 
toplum kanunları önünde ağır bir cins 
baskısı altındadır. Kadın oldugu için 
okutulmamış, kadın oldugi için çalış

masına fırsat verilmemiş ve kadın ol
dugu için erkeklerden ayrı ahlak kural
lan uygulaniTU§tır. Basit bir e§Ya gibi 
alınıp satılmış, dünya görüşünü ve kişi
ligini geliştirme olanaklanndan yoksun 
bırakılmıştır. 

Kürt kadınının yazgısı doğ~uyla ]:.ir
likte başlar. Kız olarak dünyaya geldigi 
için pek öyle sevgiyle kar'§tlanmaz, ne 
de olsa kız, eksik etek denir. Daha son-

ra, ev işi ve çocuk bakımıdır onu be
kleyen. Ergenlik çağına bile daha gel
meden, hani harıl ceyiz hazırlıklarına 
başlar ve kısmetini beklerneye başlar. 
Evlendikten sonra da durum pek değ
işmez. Baba evinde öncelikle baba ve 
erkek karde§lere itaat ettigi gibi, koca 
evinde de kocasına itaat etmekle yü
kümlüdür. Koca evindeki yaşamı da ev 
işi ve çocuk bakımıyla çerçevelenmiş
tir. Toplumda büyük ölçüde yer edinen 
feodal anlayış; erkek erkcktir, kadın 
kadındır,kocaya karşı gelmek ayıptır, 

eksik etek ne olacak, kadın kısmı poli
tikadan ne anlar, kıZJnı dövmeyen dizi
ni döver, kızı serbest bırakırsan ya da
vulcuya ya da zurnacıya vanr, kadın 
kısmı okuyupta ne olacak, kadının 

maaşı haramdır, çocuk getirmeyen ka
dın körocaktır, karıyı dövmek helaldir 
gibi düşüncelerde kendini açıkça gös
terir. Bu feodalkaynaklı gerici şartlan
malar dışında, sömürgeci burjuvazi de 
elinde bulundurduğu radyo, televizyon, 
basın kanalıyla, kadınların kişiliksizlcş

tirilmesine yönelik ve gerçek sorunları 
örtbas etmeyi hedef edinen program, 
yayın ve propogandalarla, kadınlanmı
zı başka yönlere çevirmeyi amaçlıyor. 
Örneğin; burjuva kadın dergilerine, 
kadın köşelerine göre kadınlar; güzel 
yemek pişirebilmeli, güzel olmalı, süse 
ve makyaja önem vermeli, örgü, dikiş 
nakış vb. konularla ugraşmalıdır. 

Yılların ürünü olan bu gerici, burju
va etkilenmeler bizzat kadılarııruz üze
rinde de büyük etkiler yapıyor. Çogu 
kadınımız toplumda ve ailede erkeğin 
hakimiyetini ve kendi durumunu, tanrı
nın bir yazgısıymış gibi görüyor. Kendi 
konumunu sorgulanuyor, toplumu değ
iştirmeden yana çaba sarfetmiyor. 
Çoğu halde kendisi bile, kadın emeğini 
ayıplar, (İş piyasasinda) kadın kazancı
nı haram görür ve dolayısıyla kendi er
kek çocuklarıyla, kız çocuklaoru bu 
doğrultuda farklı yetiştirir. 

Kürt kadını çoğu kırsal alanlarda, 
köylerde şehirdeki kadına göre daha 
serbestir. Köylük alanlarda kadınlar 

dogrudan üretime katılır, tarlada çalı
Şlr, hayvan güder, evin gelirine katkıda 
bulunur. Bu yüzden ailede de şehirdeki 
Kürt kadınına nazaran daha fazla söz 
hakkına sahiptir. Erkeklerle olan ilişki
lerde daha serbesttirler. 
Şehirlerde, özellikle okur-yazar ol

mayan köy kökenli kadınlar, her bak-

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



undan sosyal ve pratik yaşamdan soy
utlannıış durumdadır. Üretime katkısı 
yoktur, ekonomik yönden kocasına 
b<tgımlıdır. Tüm gününü, yaşamını evin 
dört duvar arasında geçirir. Kadıların 
çalışma hayatına atılmalan,kadınlann 
kurtuluşuna giden yolda önemli bir 
adımdır. Çalışan kadın, bizzat pratik 
yaşamın içinde oldugu için ve üretimde 
yer aldıği için, ki§iligini, kendini gelişt
irme olanıtgını kısmen elde eder ve dü
nyası genişler. Sınıfsal sömürünün far
kına vanr, bilincini geliştirir. Bu kadın
lar ulusal-sosyal mücadeleye daha ra
hat kazanılabiliyor. 

Nitekim yukarıda sözünü ettiğimiz, 
Kürt kadınının feodal ve burjuva §aft
la~lıklarla dolu bir çerçeveyi aşma
sı, sınıfsal ve ulusal bilince erişmesi çok 
zor olmasına ragmen, bu çemberi kı
ran kadınlanmız tarihte de var olmuş
tur, bugün de vardır. Sayılan gün geç
tikçe de artmaktadır; 

Dersim isyanı sırasında, Türk asker
lerinin eline geçmemek için kendini 
munzur çayına atan kadıniann davra
nı.şı, pe§mergelik yapan kadınlanmızın, 
peşmerge analarının, kadınlannın mü
cadeleye dogrudan ve dotaylı destekle
ri, günümüzde cezaevlerindeki oğulla
nnın, kocalannın, yakınlarının direniş

lerine cezaevleri dışında yaptıktan, aç
lık grevi eylemleriyle, kendini yakma 
gibi protestolarta omuz veren yurtsever 
analann, devrimci kadıniann içerde ve 
dış~ırdaki davranışlan bunun en canlı 
örnekleridir. Bu analanrnı7Jn ve kadın
lanmızın onurlu davranışlan, Kürt ka
dınının artık zulme, baskıya tahammü
lü kalmad@.nın göstergesidir. 

Lenin'in deyimiyle; artık kölelerin en 
kölesi, ezilenlerin en ezileni bile, ba
skıya, zulme sömürüye baş kaldınyorsa 
gelecegin bizlerin olacağından kim ku
şku duyabilir? 

Sömürgeci baskıya, zulme, ~ala 
karşı baş kaldıran kadınlanmızın olma
sı şüphesiz bizler için onur kayn<tgıdır. 
Fakat bu yeterli degildir. Halen geniş 
kadın kitlesini, ulusal kurtuluş müca
delesine, sosyalizm mücadelesine ka
zannıış degiliz. Örgütlü mücadelede 
yer alan kadıniann sayısı ise parmakla 
gösterilecek kadar azdır. Durumun 
böyle olmasında, başta feodal gelene
klerin, kadının geri kalmış konumunun 
belirleyici olmasına ragmen bu konuda 
devrimci örgütler ve tek tek devrimci-

ler de üzerlerine düşeni yeterince yap
mıyorlar. 

Daha çok kadını gerçek kurtuluş yo
luna çekmek için yapılacak en iyi şey; 
gerici ahlak,töre ve şartlanınalaca karşı 
yayın ve diğer kanaltarla ikna yöntemi 
geliştirmek ve kadılann örgütlenmesi 
için özel metodlar yaratmaktır. Yoksa 
her sabah namazında okunan dua gibi, 
"Sosyalizm gelince nasıl olsa siz kadın
lar da kurtulursunuz" demekle kolaycı
lığa kaçarız. Kadıların büyük çoğunlu
ğunun devrimci mücadeleye aktif katı
lımlannı saglamak, yukarıda bahsettiğ
im nedenlerden dolayı çok zor bir iştir. 
Bunun için uzun erimli bir çalışma ge
reklidir, ama bu süreci başlatmalıyız. 
Nüfusun yansını oluşturan kadınlan 
devrimci mücadeleye kazanmalıyız. Bu 
süreçte hem devrimci örgütlere hemde 
bizzat kadınlara çok iş düşüyor. 

Evet, bu alanda kadınlara da çok iş 
düşüyor; burjuva özentilerine kapılan, 
vaktimizin büyük bir kısmını süs, giyim, 
dedikodu, göster~ vb. gibi anlamsız 
uğraştarla geçiren, üstelik, eşirnize de 
engel olan, toplum sorunlanna ve ken
di sorunlanrnıza kayıtsız kalan kadınlar 
olmamalıyız. Ortada ezilen, sömürge 
bir ulus varken, ülkemizde hergün yüz
lerce kişi bu yolda can verirken, binler
ce insarurnız işkence tezgahlarınday
ken, yüzbinlerce insanırnız açlıkla pen
çeleşirken, halkımızın üzerine zehirli 
kimyevi bombalar yağdırilirken, çocu
klar, analar acımasızca katledilirken, 
kimligimiz bile yasakken küçücük dü
nyarnıza sığınıp, kişisel çıkariann tasa
sma nasıl düşeriz? Kısacası haklıdan 
yana tavır almak dururken onursuz bir 
yaşann bütün bunlara yeğleyebilir
miyiz? 
Hayır! Kürt kadını, Leyla Kasım'la

rın yolunu sececek, onurlu bir yaşarnın 
gereklerini yer ine getirecektir. Bundan 
kimsenin ~üphesi olmasın. 

DÜNYANIN ILK SOSYALİST 
ÜLKESINDE KADlN 

Kadınların özgürlügüne giden yol; 
"Sosyalizm"den geçtiği için, dünyanın 
ilk sosyalist devleti olan SSCB'de ka
dınlar için neler yapıld@.na ve hangi 
adımiann atılclığıoa kısa bir göz at
makta fayda var. Sovyet kadını, uzun ve 
çok yönlü bir mücadele sonucunda bu
günkü konumunu elde etti. SSCB'de 
kadınların tam eşit ve Ö7_g\ir birer va-
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tandaş olmaları için kanuni yönden 
hiçbir engel yoktur; fakat pratik hayat
ta önemli gelişmeler kaydedilmesine 
ragmen bu süreç son bulmamıştır. 

Lenin, bu konudaki düşüncelerini 

şöyle belirtiyor; 
• ..... Dünyada tek Sovyetler iktidan , 

ilk olarak, eski burjuva kanunlannı, 
özellikle evleome ve çocuklarla ilişkile
rinde kadının kanuni aşağılığını ve er
kegin imtiyazlarını onayiayan iğrenç 

kanunlan tamamen ortadan kaldırdı. 

Sovyet iktidan, dünyada ilk ve tek ola
rak, emekçiler iktidan niteliğiyle aile 
hakkında en dema ralik burjuva cum
huriyetleri tarafından crkegini çıkarı 
için korunan mülkiyete bağlı bütün ay
ncaklıklan ortadan kaldırdı . 

T oprak ağalannın, kapitalistlerin ve 
tücarların bulunduğu yerlerde kanun 
önünde bile erkekle kadın arasında 
eşitlik olamaz. 

Toprak ağalarının, kapitalistlerin ya 
da tüccarların olmadığı yerde, emekçi
ler iktidannın bu sömürücülerin ol
maksızın yeni bir hayatın yerleştiği yer
de kadınla erkeğin kanun önünde tam 
eşitliği vardır. Ama bu yetersizdir. 

Kanun önünde eşitlik hayatta eşitlik 
değildir. 
Kadın işçisinin, erkek işçisiyle eşitlik 

yanlızca kanun önünde değil hayatta 
da kazanması gerektiğini söylemek is
tiyoruz. Bunun için kadın işçinin kamu 
işi yerlerinin yönetimine ve devlet ida
resine daha büyük ölçüde katılmaları 
gerekir . 

Yöneterck, kadınlar çıraklıklannı 
çabuk yapacak ve erkeklere yetişecek
lerdir. 

Öyleyse Sovyet'e komünist veya par
tisiz daha çok kadın işçi seçiniz! İşinde 
namuslu, sağduyulu ve vicdanlı bir ka
dının parti'den olması az önemlidir, 
onu Moskova Sovyetine seçin iz .... " (Le
nin, Kadın İşçileri 21 Şubat 1920 Prav
da 22 Şubat 1920- Kadın ve Marksizm
s.205) 

Yine Lenin, sosyalizmin yapıtaşması 
sürecinde, kanun önünde kadınlara er
keklerle tam eşit haklar verildiğini fa
kat pratikte kadının yine evinin yüzbin 
türlü ~inin altında ezildiğini ve böyleli
kle toplumsal hayata katılımının tam 
anlamıyla gerçekleştirilemediğini be
lertiyor ve gerçek kurtuluşu şöyle ifade 
ediyor; 

" Bütün kurtancı kanunlara rağmen 
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kadın evinin esiri olmaya devam ediy

or. Zira onu mutfaga, çocuklann oda

sına baglayarak, gücünü kesinlikle üre

tici olmayan bayağı, sinirlendiric~ ser
seınleyirici, gücten dli§ürücü i§Jere 

harcamaya zolayacak küçük ev ekono

misi kadını eziyor, boğuyor, hayvanlaş

tınyor, aşağılıyor .. 
Kadının gerçek kurtul~u, gerçek 

komünizm ancak kitlelerin bu küçük ev 
ekonomisine karşı savaşlan (İl<tidan 
elde bulunduran proleteryanın yönet

tigi) başladıgı zaman ve yerde veya 
daha doğrusu, bu küçük ekonominin 

büyük sosyalist ekonomi haline geçişiy

le başlayacaktır. (Lenin; a,g,e- s.213) 
S.S.C.B'de kadıniann toplumsal-pra

tik hayatta elde ettiği özgürlükler, 

cumhuriyetierin göreceli durumuna 

göre farklılık gösteriyor. Bazı cumhu

riyetlerde kadınlarla ilgili gerici şart

lanmalar hala kendını kısmen koru

makta iken, bazı cumhuriyetlerde bu 

konuda ileriye doğru önemli gelişme
ler kaydedilmiştir. 
Örneğin; Türkmenistan'da hala 

kızlar çocuk yaşta evlendiriliyor, daha 

kızlar 4. sırufta iken vakitlerini büyük 
ölçüde çeyiz hazırlamakla geçiriyorlar. 

Okulda halen kızlar için dikiş-nakış 

dersleri veriliyor. 
S.S.C.B bu tür dini ve feodal yargılar 

ortadan kaldırmak için propoganda ve 

egitime büyük yatınm yapıyor. Ayrıca 

kadıniann toplumsal bayatta istenilen 

ölçüde söz sahibi olmalan için, kollek

tif çamaşırhaneler, çocuk kreşleri, aş

haneler vb. geliştirilmiştir ve geliştiril

meye devam ediliyor. 
S.S.C.B'de kadın, erkekle yaptığı eşit 

işe karşılık eşit ücret alır. Kadınla er

kek arasında her alanda garantiye alı

nan eşitlik, kadıniann fıziki durumlan

nı, bamilelik ve analık olgusunu gözra

dı etmeyi beraberinde getirmemiştir . 

Aksine kadınlar üstesinden gelemeye

cekleri kadar ağır işlerde çalıştınlma

maktadırlar. Kadın, hangi işte olursa 
olsun bazı ayrıcalıklara sahiptir. 
Örneğin; kanun, kadınlara isterlerse 

yanm gün çalışabilmeleri hakkını ver

miştir. Hamile ve bebek sahibi analara 
iş ve analıgı uyum içinde gölürebilme

leri için bazı kolaylıklar saglan~tır. 

Sovyet yasasına göre; kadınlan, hamile 

veya küçük çocuk sahibi olduklan ge

rekçesiyle işe almamak suçtur. Hamile 

ve emzikli annelerio gece saat 22-06 

arası çalışmalan kendi istekleri dahi

linde de olsa yasaktır. Kadın, bamile

ligin 5. ayından sonraki süreçte ve 

çocuk emzirdiği sürece fazla mesai ya
pamaz ve tatillerde çalışamaz. Hamile 

kadınlar, ağır işte çalıştınlıyorsa, geçici 

bir müddet için daha hafıf bir işte ça

lışma isteminde bulunabilirler ve asıl 

işten aldılan ücreti, aynen yine alırlar. 

Çalışan kadınlar için, işyerine baglı 
veya yakın bir yerde çocuk bakım oda
lan ve kreşler mevcuttur. Çocuk emzi

ren anne, ihtiyaca göre işinden belirli 
süreler zarfında çocugunu emzirmek 

için ayrılabilir. Kadınlar için emeklilik 

sının 55 iken erkekler için bu sınır 

60'tır. Ağır endüstri işlerinde çalışan 

kadınlar 45, erkekler ise 50 yaşında 

emekli olma hakkına sahiptirler. 

1970 yılında yapılan bir istatistiğe 

göre , kadıniann degişik meslek gru

planna dagılımı şöyle; 
Doktor : ............................. % 74 
İnşaat branşı: .................... % 28 
Öğretmen: ......................... % 69 

Ulaşun: .............................. % 24 
Avukat: ............................. % 35 
Ticaret ve gıda: .................. % 74 
Endüstri çalışanL-. ............. % 47 
Banka ve sigorta: .............. % 75 
SağlıkçL· ............................ :% 85 
Miilıendı"s: ........................ :% 30 

Toplumsal örgüt, devlet kademeleri 

ve bilimsel işlerde kadın oranı ise % 58 

(Kvinnor i Sovyet"Sovyetlerde kadın" 

İsveççe basım s.58 sture stiernlöl) 
Bu sayılar bize S.S.C.B'nin 50 yıllık 

gibi bir zaman sürecinde, kadınlan to

plumsal üretim alaruna çekmede büyük 

başanlar elde ettigini gösteriyor. Fakat 
teknik, bilimsel alanlarda ve devlet ka

demelerinde çalışan kadıniann oranı 

erkeklere göre düşük kalıyor. Bunun 

en büyük nedeni; kadınlann ev işlerini 

büyük bir kısmını halen yüklenmek zo

runda olduklan gerçegidir. Bunun dış

ında, kadırılann elde ettikleri özgür

lüğü, eskinin etkisiyle tam anlamıyla 

kullanmamalanda önemli nedenlerden 

biridir. 
Ne zaman kominist topluma giden 

yolda, ekonomi ve sanayinin gelişme
siyle birlikte, ev işi ve çocuk bakımı 

önündeki engeller de bir bir kalkar. Bu 

konuda ekonominin gelişimi kadar 

önemli diger bir şeyde, bilgi, eğitim, 

toplumsal, kültürel olgunluktur. 
S.S.C.B'de iki olgun insani bir arada 

zorla tutan yasalar ortadan kaldınl~. 

boşanma kolaylığı getirilmiştir. Fakat 

toplum geleceği ve çocuklann geleceği 

açısından, proleter evlilik korunmaya 

alınınış, ailenin parçalanmaması için 
gerekli olan tüm maddi manevi tedbir

ler alınmı§tır. Aile, tümüyle maddi kay

gılardan arındınlmı.ştır. Fuhuşun mad
di temelleri ortadan kaldmlarak, ka

dınlann ortaklaşalığına son verilmiştir. 
Buna rağmen burjuva ideologlan, so

syalist toplumlarda kadınlannda kol
lektifleştirildiğini, ailenin ortadan kalk

lığını vb iddia eder ve bunu yaymaya 

çalı.şırlar. 

Engels' in burjuva ideologianna ceva

bı çok açıktır; 
"Ama siz komünist kadıniann orta

klaşılmasıru kurmak istiyorsunuz diye 

bağınyor bize bütün burjuvazi hep bir 

ağızdan. 

Burjuva karşısında yanlızca bir üre
tim aracıru görüyor. Üretim araçlarının 
ortaklaşa kullamlması gerekeceğini işi

tiyor ve doğal olara!<, ortaklaşalıktan 

kadınlarada pay düşeceğinden başka 

hiçbir §ey dü.şünemiyor. 
Kadmlann yanlızca üretim araçlan 

olma durumuna son vermenin özellikle 

söz konusu olduğunu aklının ucundan 

bile geçirmiyor. (F.Engels Kadın ve 

Aile s.167) 
Yine komünist partisi manifestosun

da Marks ve Engels bu asılsız iddiaları 

yarutlıyorlar; 
"Sonuçta komünistlcrin kadıru ortak 

kullanacaklarını iddia eden burjuvala

nrnızın bu ahlak ötesi korkulan kadar 

gülünç birşey olamaz ... 
"Burjuva evliliği, gerçekte, evli ka

dınlann m\i§terekliğidir. Komünistler, 

en fazla ikiyüzlülükle gizli tutulan ka

dınların mli§terekligi yerine, resmi ve 

açıkça itiraf edilen bir müşterklik getir
mek istemekle suçlanabilirler. Zaten 

bugünkü üretim rejiminin ortadan kal

dınlmasıyla, bundan doğan kadırun 

m\i§terekliğinin, yani açık veya gizli fu
h~un da ortadan kalkacağı apaçıktır. 

(Marks ve Engels, Komünist Partisi 

Manifestosu, Eserler cilt VI .S.541-

543-Kadın ve Aile s. 120) 
Üstadların bu sözlerine eklenecek 

fazla bir şey kalmıyor. 

Kadınlar! Gerçek kurtuluş yolu; So

syalizm yolunda ileri! .• 
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(EKONOMİ POLİTİK J 

Sosyo ekonomik yapılanmalann niteliği ve sınıflar 

Sınıflar nasıl doğdu: 

Sınıfların varlıgı ve sınıflar mücade
lesinin varlığı havadan ortaya atılan bir 
iddia degildir. Bunlar toplumsal geliş
me yasalanna uygun fenomenlerdir. Sı
nıflar, insanların dogasından ortaya çı
kan bir şey de değildir. Üretimin belirli 
gelişme aşarnalanna bağlı olarak or
taya çıkmı.şlardır. Üretim güçlerinin 
gelişmesi sayesinde, insaniann yaşa
mak için gerekli olandan daha fazla 
üretim yapması, üretim araçlan üzerin
de özel mülkiyetİn dogmasına yol aç
mış; ve giderek sınıflar ortaya çıkmı.ş
tır. Toplum, varlıklılar ile mülkiyetten 
yoksunların oluşturdukları uzlaşmaz sı 

nıflara bölünmi.iştür. Sömürenler ile 
sömürülenler olarak tarih sahnesine 
çıkmışlardır. 

O halde, sınıfların varlıgı iki tarihsel 
ön koşula dayanmaktadır: Artık-ürün 

(fazla ürün) ve üretim araçlannın özel 
mülkiyeti. Artık-ürün ile birlikte, bu 
ürünün üretici olmayan, yabanc.ırun eli
ne geçmesine olanak veren koşullar da 
doğar. Ancak, bunun gerçekleşmesi, 
üretim araçlannın özel mülkiyetini de 
zorunlu kılar. Ü retim güçlerinin geliş
mesiyle, toplumsal iş-bölümü de artın
ca (hayvancılık, tarım, el zanatlan vb.) 
mübadele de gelişmiş ve ilkel toplu
mun üretim araçlan üzerindeki orta
klaşa mülkiyeti de parçalanmıştır. 

Sınıflar Nedir? 
Üreticinin üretim araçlarıyla olan ili

şkisi toplumun sınıfsal bileşimini belir
ler. Sınıflar, "toplumsal üretimde tuttu
klan yer, üretim araçlarıyl a ilişkileri, 

toplumsal emek örgütlenmesindeki 
rolleri ve giderek toplumsal zenginlik
ten alelıklan pay ve bu payı alma yollan 
bakınundan birbirinden aynlan büyük 
insan guruplandır ." Diğer bir deyişle, 
sınıflar, belirli bir toplumsal ekonomik 
sistem içindeki yerlerinin farklı olması 

nedeniyle, diğer sınıfların emeğini ken-

dilerine mal edebilen insan guruplan
clır. Örneğin; kapitalist toplumda, üre
tim araçlannın mülkiyeti burjuvazinin 
elinde toplanclığı için, ücretli işçilerin 
emek sonuçlanna burjuvazi el koyar. 
Üretim araçlannın ortaklaşa sahibinin 
emekçi halk olduğu ve emekçi halkın 
kollektif biçimde ça~tığı sosyalist to
plumda, başka insanların emeklerine el 
konulması, insanın insan tarafından s~ 

mürülmesi olanaksızdır. Öyleyse, çeşit
Li sınıfların varlığı, toplumsal üretimin 
gelişmesindeki Larihsel aşamalarla ba
ğlantılıdır. Köleci toplumun başlıca sı

nıfları: Köleler ve köle sahipleri; feodal 
toplumun başlıca sınıfları: Serller ve 
feodal beyler; Kapitalist toplumun te
mel sınıflan: Ücret li işçiler ve burj uva
lar; Ve sosyalist toplumun başlıca sını 

flan da işçi sınıfı ile kooperatifl~miş 
köylülüktür. (ancak, sosyalist toplum
daki bu sınıflar arasındaki çelişkiler 

uzlaşmaz degildir) 
Toplumun sıruflara ayrılmasının te

mel nedeni, asıl b elirleyici özelliği , üre
tim araçlarıyla olan farklı bağlardır. 

Burjuva ideologlarının iddia ettikleri 
gibi, bir sınıfa ait o lmak, uğraş (mes
lek) farklanyla, eğitim, tüketim, ihtiyaç 
düzeyinin farklı oluşuyla değil; insanla
rın üretim araçlarıyla olan ilişkisince 

belirlenir. Bu nedenle, toplumun uzlaş

maz sınıflara bölünmüşlüğü, ancak 
özel mülkiyetİn ortadan kaldırılarak, 
üretim araçlan üzerinde toplumsal 
mülkiyetİn kurulmasıyla aşılabilir. So
nuç olarak; üretim araçlarına olan bağ
ların değişik olması, sınıfların, üretim 
örgütlenmesinde aynadıklan rolün de 
farklı olmasına yol açar. Üretim araç
larının özel mülkiyetini elinde bulun
duran sınıf, aynı zamanda örgütlenme, 
yönetme ve idari işlevleri de kendi te
keline alır. Üretim araçlarına olan bağ
ın, durumuna göre toplumsal zengin
ligin paylaşılma oranı da değişik olur. 
Sömürücü sınıf, doğrudan üreticinin 

ürettiği ürünü, karşılığını ödemeden 
ele geçirirken, üreticiler (emekçiler) 
yalnızca kendi işgücünüıı yeniden üre
timi için gerekli olanı, bunu da güç 
bela elde edinirler. Sı nıfla r arasında 

sömürü ilişkileri varsa, bu çelişki uzla<~

maz karekter taşır; ayrıca, uzla~maz ol
mayan kareklerdeki ilişkilerden de sö
zedebiliriz. Örneğin; kapitalist toplum
da, işçi sınıfı ile emekçi köylüler ara
sındak i çelişki bu türden bir çelişkidir. 
Yani uzlaşmaz değildir. Bu nednele, s ı 

nıflar arası bağiaşığın kurulmasında bu 
gerçeğin dikkate alınması gerekiyor. 

Ayrıca, bir toplumda sınıflar ile ara 
katmanlar arasındaki farkı da görmek 
gerek. örneğin, kapitalist toplumda i.)çi 
sını fı ile burjuvazi temel sın ınardir. Kır 
ve ke nt küçük burjuvazisi, sanatkarlar 
küçük işletme sahipleri ise toplumun 
ara katmanlarıdır. 

Sosyo-ekonomik ya pıl a rın 
karekterleri 

Ilkel toplum: 
·İnsanlar, basit üretim aletlerinin ya 

pım ve kullanımını bilir. Güç; insanın 
adale gücüdür. Aletler; Taş ve tahta
dır. 

- Ü retim araçları nın ortak mülk iyeti 
vardır. Toplumsal işbölümü ve koope
rasyon başlamak üzeredir. Emeğin 

ürünü eııit bölünür. 
- Sınıfsız, baskısız ve devletsiz bir to

plumdur. 

Köleci toplum: 
- İnsanl arın üretim deneyimleri ve iş 

yapma becerileri artıyor. Madeni alcı
ler, çapa, tırmık, saban kull anılıyor . 

Güç; insan ve hayva n adale gücüdür. 
Demir cevheri yeni bir iş komısudur. 

- Köle sahiplerin in üretim araçları ve 
köleler üzerinde özel mülkiycti sözko
nusudur. Artık-ürün köle sahiplerince 

devamisayfa 15'te 
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TERİTORYAL SAVUNMA VE SÖMÜRGECiLERiN OYUNLARı 

Murat 8ayık 

Türkiye'nin siyasi gündeminde siya

sal bir kavram daha yerleşti. "Teritory

al Savunma Birlikleri" olarak isimlen
dirilen bu yeni oluşum neden "gerekli" 
oluyor? 

Sömürgecilerin sözcüleri tarafından 

yapılan açıklamaya göre Jandarma 

Komutanl.ıgına bağlı olan (TSB) polis

istihbarat ve özel güvenlik örgütleriyle 
birlikte kordineli çalışacak, bu birlikler 

sömürgecilerin deyimiyle "gönüllüler

dcn oluşacak". Bunlar yine sömürgeci

lerin açıklarlığına göre "Haberleşme ve 

sanayi alarunda çalışacak" f~ist ~ef Ke
nan Evren bu f~istleri silahlandırmayı 

çarpılarak , Osmanlılar tarafından oluş

turulan "Avcı Birlikleri"ne benzeterek, 

açıklamaya çalışıyor. Elbette bu fa~ist 

şef kendi söylediğine kendi bile inan

mıyor. Amaçlan geçmişte halkianınıza 

karşı katliam yapıp terör estiren, ırkçı

lık yapan MHP vb. faşist çetelerin, ger

çek yüzünü gizleyip resmen silahlan

dırmaktır. Halklanmızın emekçi kesi

mi tarafından nefretle ka~ılanan bu 

faşist çeteleri değişik bir kılıfla piya
saya sürüyorlar. Sömürgeciler, halkın 
bunlardan nefret ettiğini herkesten 
daha iyi bildikleri için bu katiller sürü

süne resmi bir sıfat kazandırmak istiy

orlar. Bunu yaparken de halklarımızın 

anlarrum bilmedieği sözcükler, yeni 
isimler bulup kavram karg~ası yarat

mak istiyorlar. F~istleri, altına gizlen

dikleri bu üniformalarla piyasaya sür

mek daha kolay olacaktır. Ama halkla
rıınız ve onun öncüleri bunu yutmayac
aktır. Halkianınıza yutturulmaya çalışı

lan sivi l f~istleri silahiandırma plaru; 
devrimci, demokrat, yurtsever kişi , ör

güt ve kurumlar t a rafından d~ifrc 

edilmelidir. Halklarınuzın başına örül

ınck istenen bu oyun dünyada yeni bir 

uygulama değildir. Faşist Türk sömür

gecilerinin ağa babalan tarafından La
tin-Amerika'da, emperyalist ülkelerde 

ve faşist diktatörlüğün, sömürgeciliğin 

hüküm sürdüğü bazı ülkelerde, ezilen 
halkiara ve işçi sırufına karşı değişik 

isimler altında bu tür "ölüm mangalan" 

örgütlendiği bilinmektedir. Bunu örne

klemek mümkündür. 
Sömürgeciliğin , yeni sömürgeciliğin , 

fa~is t diktatörlüğün değişik dönemler-

de hüküm sürdüğü (Nikaragua'da "sivil 

muhafızlar", Salvador'da "ölüm mang

aları", Haiti'de "tontonlar", Arjantin'de 

"goriller", Kürdistan'da "köy koruyucu

ları" ) Bunlarda sömürgeci faşist yöne
timler tarafından "gönüllü birlikler" 

olarak örgütlendirilmişlerdi . Bunların 

görevlerini eğerneo güçler ~öyle açı

klıyor. "Ekonomiden tutunda, ülkenin 

bütünlüğüne, bölücülüğe teröre ka~ı 

ülkeyi korumaktır, huzur ve sükunu 

sağlamaktır." Ama gerçekte ise bunla

rın ne ülkeyi nede halkı korudukları 

yok; tam tersine halklarımızın empe

ryalistler tarafından sömürülmesini, 

burjuvazinin sömürü mekanizmasının 

raydan çıkmamasını sağlıyorlar. Geli
şen ulusal ve sosyal kurtuluş mücadele
sinin önüne yeni engeller oluşturmayı, 

katliamlar yapıp, terör estirerek sağlıy

orlar. Bunlarin görevleri budur. Bunlar 

halkı değil, halka zulm eden ve sömü
ren tekellerin koruyucusudurlar. Ve bu 

nedenle de halk d~manı güçler olarak 

ka~ımıza çıkarılmak isteniyor. Yukarı

da ismini verdiğimiz ülkelerde faşist 

yönetimlerin yaptıkları ortadadır. 
F~ist Türk sömürgeci devleti de or

dusunun yıprandiğinı, polis teşkilatının 
yeterli gelmediği, köy koruyuculuğu

nun dağılmaya yüz tuttuğunu d~üner

ek; gelişen ulusal ve sosyal kurtuluş 

mücadelesini bastırmak için bu tip örg

ütlenmelere gitmektedir. Direk olarak 

orduya bağlı olan bu örgütleri, orduyla 

ilişkisi yokmuş gibi göstererek ordunun 

yıpranmamasını sağlamaktır. Bu tür 

örgütlcrle gelişen mücadeleye müda
hale edecektir. Ulusal kurtuluş ve sosy

al kurtuluş mücadelesini bastırmak için 
ordunun yedek gücü olan bu güçleri de 
sav~a sokacaktır, istihbarat işinde kul
lanacak, katliamlar yaptıraeaktır . Ama 

sözüm ona ordu bu işin içinde olmaya-
cak, buna kargalar bile güler. 

1 

Teritoryal sistem diye halklarıihıza 
yutturulmaya çalışılan (Faşistlerin si

lahlandırılması) genelde empP.ryalist 

ülkelerin bir çoğunda vardır, değişik 

~killcrde kendini dışa vurmuştur. Fa
~ist sömürgeci Türk devleti de değişik 

isimler altında bu tür örgütleri değişik 

zamanlarda oluşturmuştur, Osmanlılar 

döneminde "Hamidiye alaylan" yine 
sömürgeci Türk devletinin oluturduğu 

Kont-Gerilla, Anti-Te rör Timleri, Ter-

örle Mücadele Da iresi, MHP "ve ben

zeri örgütler". Bu fa)ist çeteler dcği.~i k 

dönemlerde halklarımıza karşı toplu 

katliamlar gerçeklcştirm i.'jl e rd ir . 13un

larin en açık örneği , M araş, Çorum, ~i 

vas, Malatya, vb. 
Kürdistan illerinde geçmişl e ya~andı . 

Yine Kürdistan'da gcli.)en si bhlı nı t'ı 

cadelcyle birlikte Kürdistan'da "Köy 

korucusu" örgütlenmesi, sömü rge vali

sinin atanması, özel eğitilm iş timlcrin 
Kürdistan'da konumland ırıl ması, Fa

şist ordunun üçte ikisinin Kürdistana 

taşınması, TC'nin ul usal ku rtu l~ sava

şı ka~ısında ne hale d ü.şt üğün ü, kapı l

dığı korku ve paniği açık giistcrmekte

dir. Ulusal kurtu l~ güçlerinin hergün 

gelişip güçlenmesi kar~ı sındtı TC' ııi n 

içine d~ı üğü pan iği n ve onun düze nl i 

ordusunun, gerilla sava)ını ı.:ngc llc

meyc gücünün yctmiyeceği ıı i a~·ı k<;a 

göstermektedir.Bu nedenle elindeki 
el emanların en seçkinlerinden özel ko

lordu kuruyor. 
Faşist Türk sömürgecilerinin tarihin

de bunlar vardır. Sömürü trenlerinin 

raydan çıktığı ru sezdiklerinde, lı alk l ar ı 

mızın ulusal kurtuluş ve sını f kavgal a rı 

run geliştiği dönemlerde hemen gü nde
me getirm iştir. Bunların bir çoğunu ta

riht e değişik evrelerde hayata gc<;ir

mişlerdir. Geçmiş dönemde sivil fa~ i st

leri silahiandıran sörnürgecilcr bunu 

açıkça yapmalarına rağmen kabullcn
miyordular. 

"Biz ~ırı sağa, aşırı sola, böl ücü l iiğc 

ka~ıyız,ül kenin bütün l üğünelen ya

nayız; yasal çerçevede sol ve sağ part i
lerimiz var" demogoloj isini yapıyorlar
dı. Burada dikkat edil irse "Yasal çer
çevede, sağ ve sol partilerim iz var" diy
or sömürgeciler. Bunlardan bir tanesi
de faşist MHP'idi bugün de MÇP dir. 

Sömürgeciler ha l kım ızın yüzlerce C\ l ; ı 

dının kanına gi ren bu fa~i s ı lc r i yasalar 

çerçevesinde ·~ı rı olmayan sağ" olarak 

görüyorlar. Böylecede ke ndi anayasa

lanyla bu faşist örgütlemeyi güvc n cı.: 

a ltına a lıyorlar . Bun l arın silahi andın i 

masını örgütlenmesini güvence alt ına 

alan devlet bunların girişt iği katliamla

rıda yasalar çerçevesinde birliktc 

tezgahlıyor . Zaten M H P' i devlcucn 

ayrı olarak d~ünmek mümkün değil. 

Elbeteki yasal arı kendileri yap:ırlar 

kendile ri ni yasad ışı ilan etmezler. Bu 
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konuda faşist ~f Türk~'in 12 Eylül as
keri mahkemelerinde, faşist genaralle
re yönelik kullandıgı, "Düşüncemiz ik
tidarda, biz içerdeyiz" türünden sözleri 
bunu açıkça beyan etmektedir. Aslında 

Türk~'in içeri düşmesi de gösterme
lik, cuntarun tarafsız görünme ve hal
klanmızı aldatma çabalanrun bir ürü
nü ve taktigi idi. Bu faşist şefi göster
mclik olarak içeri alırken, faşist mili
tanlarıda devletin en kilit noktalarına 

yerleştirdi ler. 
Yüzlerce yurtsever, devrimci-demo

kratın kanına giren faşistler gelecekte 
"adi" malıkurnlara çıkartılacak aftan 
yarariandınimak için yalruzca cinayet 
maddesinden yargılandılar. Faşist ka
tilleri bir an önce dışarı çıkartmak için 
cunta iş başına geldikten sonra 1982 de 
çıkardıgığ anayasarun ç~itli maddele
riyle garanti altına aldı. Devrimci-de
mokratları , sosyalistleri, ulusal kurtu
l uşçu ları , "Terörist" olarak ilan eder
ken. MHP yasal "aşrı olmayan sağ" 

olarak gösteriliyordu, böylece kendi 
suçlarınıda gizlerneye çalı.ştıyordu. 

Gerçekte ise, bu sivil faşist güçler Türk 
devletinin Kontr-gerillalarıydı. 

Faşist sömürgeci Türk devletinin bu
gün de Kürdistan'ı kapsıyan "Köykoru
culuğu" örgütlenmesi vardır. Bu örgüt
lenmeyle Kürdü, Kürde kırdırma poli
tikasıru izliyor. Gericiler ve faşistler 

başta olmak üzere, yoksul bilinçsiz 
Kürt köylüsünden de bu oyuna gelen
ler var. TC. milis örgütlenmesi ile hal· 
kımızı bölüp, parçalayarak biribirine 
vurdurup, sömürü politikasını sürdür
mek istiyor. Burjuvazinin her yerde 
değişmez şian da budur: "Böl parçala 
yönct" Tabii köy koruculuğu örgütlen
mesiyle-Ml IP veya MÇP gibi sivil fa
şist örgütler arasında farklılıklar var
dır. Ama bu yazımda amacım köykoru
culuğunu genişçe anlatmak değil. An
latmaya çalıştığım konuya ışık tutmak 
için kısa kısa dcginmckte yarar gör
düm. 

SömürgeciJer bugün de, özelde hal
kımıza genelde Orta Doğu'da empe
ryalistlerin çıkarlarını daha iyi koru
mak için, yeni örgütlenmelere gidiy
or.Egcr içte gelişen mücadeleye bu 
örgütlerlc karşı koyabilirse, dış mace
ralara daha rahat gireccktır. Aynı z.a
manda girişilecek bir savaşta ordu gü
cünün yarısı iç gelişmelerle uğraşması 
mda ortadan kaldırmı.ş olacaktır. Cep
he gersindek i "görevlere" bunlar bak-

acaktır. Bütün bunlar, TC'nin İç ve dı.ş 
savaşa hazırlandığını göstermektedir. 
Bu nedenle asker bir toplum yarat
maktadır. Bu da barı.ş düşmanı, halk 
düşmanı bir politikadır. Vanlan son 
nokta budur. 

Proleterya ve dünya ezilen haJklan, 
devrimci savaşıma hazırlanırken ka~ı 

devrimde kendini bu savaşa hazırlar. 
En başta mevcut olan örgütlenmesiylc, 
silahlı güçleriyle bu işi bitirmeğe çalı

şır. Diyelimki ülkede gelişen bir ulusal 
ve sosyal kurtuluş mücadelesirni var. 
Bu nasıJ olacaktır? Kurtuluş güçlerinin 
kendi egemen güçlerine karşı, siyasi 
örgütlenmeyi aşan silahlı bir savaşa dö
nüşen bir savaş stratejisini hayata ge
çirmesiyle olur. Devrimle karşı devrim, 
proleteryayla burjuvazi arasındaki mü
cadele şiddetlenecektir. Burjuvazi ikti· 
darını elde tutmak için, savaşta kural 
tarumadan her türlü yol ve yöntemle bu 
savaşı kazanmak istiyecektir. 

Proleterya ve bağlaşıklan da iktidarı 

ele geçirebilmek için güçlerinin son 
haddine kadar dögüşecektir. Karşı 

devrim, gelişen ulusal ve sosyal kurtu
luş mücadelesini daha ana rahmindey
ken boğmak için her türlü katliam örg
ütlenmesine girişerek, katliam, işken

ce, zindan vb. baş vuracaktır. Sıruf sa
vaşının kaçınılmaz olduğunu bilen bur
juvazi ta ilk baştan buna göre örgüt· 
lenmektedir. Ama gelişen mücadelele
rin ka~ısında bunun yeterli olmad@ru 
görünce, yeni örgütlenmelere gidiyor. 
Burjuvazinin içine girdiği ekonomik 
kriz kaçınılmaz olarak üst yapıda siyasi 
krizi getiriyor. Buda ulusal ve sosyal 
kurtuluş mücadclcrinin gelişmesini be
raberinde getiriyor. Zaten kapitalizm 
kendi mezar kazıcısını kendi doğur

muştur. Ekenimideki kriz sosyaJ yaşa
mı çekilmez hale getiriyor. Buna bağlı 
olarak üst yapıda, yargıda, yürütmede, 
yasarnada krizler kendini gösteriyor. 
Egemen güçlerin eski düzenlerinde 
bunu devam cttirmeleri mümkün ol
madıgı için, düzen "tehlikeye" girdiği 
için, yeni şeylere baş vuruyorlar. 

Sömürgeci TC'nin tarihine göz al· 
tıgımızda bunlar açık ve net olarak 
karşımıza çıkıyorlar. 1961 darbesi 
(Muhtevası farklı) 12 Mart darbesi, 12 
Eylül faşist darbesi, bunlann özellikle 
son ikisi sınıf mücadelesinin geliştiği, 

devletin bunalıma girdigi dönemde ol
mtt~tur. Cuntalar iktidara el koymadan 
önceki dönemde, nisbi de olsa var 
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olan, burjuva demokratik haklar ona
dan kaldırılmıştır. Parlamentoları nı 

dağıtarak, kendi koyduklarını kendileri 
ciğnemiştir. 12 Mart ve 12 Eylül dö
nemlcrinc baktığlmızda karşımızd :ı 

şunları görüyoruz. işkence, katliam, 
idam, sürgün, zindan vb. Bu da sonuçta 
kan ve barutla noktalanır. 

TC. yukarıda sıraladık larımızla ulu 
saJ ve sosyal kurtuluş mücadelerini yok 
etmeye yöneldi . Ancak, tarihin teker
leğini geri dönderemcdi . Her cunt adan 
sonra burjuvazi bunalımı durduracağı· 

ru, "Terörü" yok edeceğini söylüyordu. 
Kısaca daha "Güzel bir yaşam" vade
diyordu. Ama "her gelen gün, gideni 
aratır" oldu. (Halk deyimi). Güzel ya
şam dedikleri sömürgecilerin baskı 

katliaınlarıydı. Nihayet fırt ı na ekenler, 
kasırga biçti. Devrimle ka~ı devrim 
arasındaki mücadele şiddetlencrck gü
nümüze kadar geldi, günümüzde de bu 
daha değişik boyutlar kazandı. Özelli
kle ülkemizin Kuzey Kürdistan parça
lannda 1938-40 !ara kadar halkımızı n 

çeşitli aralıklarla düşmana baş kaldır

mış, kendi ulusal kurtuluş mücadelesi
ni o günün şartlarında vermeye ça l.ı.şt ı. 

Türk sömürgecilerinin katliamları so
nunda yenilgiye uğratıdı. Bu yenilgiden 
sonra halkımm sil ahlı ba) ka l dırısına 

yakın döneme kadar rast lanmadı. 1970 
lerden sonra ortaya çıkan örgütlenme· 
lerle birlikte ulusal kurtuluş mücadele
si yeni yeni bir döneme girdi ve 80 son
rasi daha bir gelişerek güçlendi. Kürdi
stan'da gelişen her türlü mücadde kar
şısında korkuya kapılan sömürgcciler, 
bunu engellemenin yolu ve yöntemleri
ni geliştirrneğe başl adılar. Yeni faşist 

örgütlemeleri gündeme getirdi ler. Ül · 
kamizin diğer pa rça l arında bizden 
önce olan sömürge valisi, cacılar vb. ör
nek seçi ldi. 

Gerek bizim ve gerekse karşı-dev

rimci güçler açısından da bu savaş ka
çınılmazdır. Bize düşen görev, düşma

nın bu örgütlenmesini de boşa çıkar

mak, kaçınılmaz olan bu sava)tan başa
rıyla çıkmak; mücadelemizi zaferle taç
landırarak halkımızı muzaffer bir yaşa
ma kavuşturmaktır. Bununla birlikte, 
bu mücadele sürecin de halk düşman · 

lanru halka açıkça tcşir etmek, gizk · 
n en yüzlerini tüm çıplaklığJyl a ortaya 
çıkarmaktır. 

TC.'nin yeni macerala rına ve katl iam 
planiarına karşı örgütlü mücadeleyi 
yükseltmcktir. Sını f savaşlarının tarihi 

(/(TU/1! 1 \'. J ~ 'tı 
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Halkımıza ve işçi sınıfı bilmine olan inancımızı pratikte 
gösterelim! 

Yold~lar! 

Günümüzde, emperyalizme, f~izme 
ve sömürgeciliğe karşı verilen mücade
lede kürt halkı da kendi yerini aliillijtır. 
Bugün Kürdistan'da verilen silahlı po
litik mücadele bunun somut kanıtıdır. 
Kürt halkı, gün geçtikçe sömürgeci 
T.C. güçlerine karşı daha belirgin bir 
öfkeyle b~ kaldırıyor; mücadelede ka
rarlılığını gösteriyor. 

Bugün Kürdistan'da dalaylı devrimci 
durumun var olduğu tartışma götür
mez. Yani objektif olarak devrimci du
rum mevcuttur. Biz, TSK militanları ve 
ORK p~mergeleri olarak, var olan bu 
durumu ileri götürmek devrimin sub
jektif şartlarını oluşturup devrimi za. 
ferle taçlandırmak için büyük bir çaba 
sarfetmekteyiz. Ancak tek b~ına bu 
çabalar düşmanı alt etmeye ve gelişen 
toplumsal muhalefete önderlik etmeye, 
halkı ı.afere ul~tırmaya henüz yeterli 
değildir. Kürt halkının ve TSK'nın ar
zusu olan, Kürdistanlı hareketlerin 
ulusal demokratik cephe çatısı altında 

toplanmaları devrimimizi ve devrim 
yolundaki mücadelemizi daha bir ko
layla.ştıracak ve yolumuzu kısaltacaktır. 

Kürt halkının istemi diyorum; çünkü, 
birçok yörede çok sayıda kürdistanlıyla 
konuştum, t artıştım. Kürdistan kurtu
luş mücadelesi ilc ilgili söylenen ilk 
söz: "neden kürdistanlı hareketler bir 
çatı altında toplanrnıyorlar?" , "neden 
kürdistanlı hareketler birlikte düşma· 
na, yani TC sömürgeciligine son dar
beyi vurmuyorlar?" oldu. Bu ve benzer 
sorulara sıkça rastlanz ve halkımız bu 
sorulan sormakta da haklıdır . Çünkü 
düşman, gün geçtikçe devlet terörünü 
arttırmakta, mezhep kavagalarını körü
klemekte, halkı zoraki göçe zorlarnak
tadır. Kasabalarda kahveleri basıyor 

halkı cadde ortasında süründürüyor, 
karşı koyanlan tutuklayıp ~kenceden 

geçiriyor, artık insanlarımıza "bok" ye
diriyor. İnsanlanmızı satın almak, ol
mazsa sindirmek, olmazsa sürmek için 
her çareye b~vuruyor. Örneğin; Ağus
tos 1988'de Diyarbakır'ın ( ... ) kasaba
sında devletin eğitilm~ teröristleri 
(özel polis timleri) kahvehaneleri basıp 

halka hakaret ettikten sonra şöyle diy
orlardı: "Ya devletin silalımı alıp ter
öristlere karşı savaşacaksınız, ya da 
teröristlerin silahını alıp daga çıkacak
sınız!" Ardından gülerek "yani ya dağ
da ya da kahvehanelerde hepinizi öl
düreceğiz". Ve bu tür olaylar halkırnı· 
zın günlük yaşarnının bir parçası haline 
gelm~ durumda. 

Bu durumlar biliniyor ve daha bin
lercesini örneklemek mümkün. Ancak 
şu anda gerekli olan, bu durumdan, 
yani vanlan noktada gerekli tahlilleri 
doğru yapıp halkırnız.a bu zulümden 
kurtulmanın yolunu onlara aktarmak 
ve bu konuda ona güven vermektir. 
Kurtuluş yolu halkımıza net ve açık bir 
biçimde açıklanmalı ve pratikte atılan 
adımlarla ona güven verilmelidir. Ken
di gücümüzü, bilincimizi ve fedakar
lığırnııJ halkımızın öfkesiyle birlcştirip 

onları örgütlü mücadeleye yaklaştır

dığırnız ve kazandığırnız ölçüde başarı· 
lı olacağız. Yurdumuzdan düşmanı 

kovmanın yolu budur. 
Bunu başarmarnız için, fedakar ve 

özverili olmamız şarttır. ve bence temel 
şartlardan biridir. Bugün artık lana pi
lav p~miyor. Şu veya bu metrepollerde 
oturup veya kahve k~lerinde Kürt 
halkı üzerine çene cimnastiği yapmak 
yeterli olmuyor. Ve bununla Kürt hal
kının mücadelesi arpa boyu yol alrnıy· 
or. Bu durumda olan ilerici, yurtsever 
insaniann mücadelesinde fedakarlık, 

kararlılık ve özveri bulamıyoruz. Bun· 
lar pasinikten, reformisliikten ve opor
tünistlikten öteye gitmeyen bir konum
dadırlar . Öte yandan, halkının ihtiyacı-

na cevap vermek için halkıyla bi rli k ~~.: 

her türlü zorluğa göğüs gcren, siya~ i Vl: 

askeri faaliyetlerde bulunan, silah elde 
halkıyla birlikte düşmana karşı sav~ışan 

kararlı, fedakar, mücadele a'lmiylc 
dolu bir yapılanma da vardır. Kürdisla· 
nın umudu bu güçlerdi r. Bu n<.:denlc 
her devrimci ve yurtsever insanıımza 

düşen görev; 
. Oportünizmden, reformizmden Vl: 

teslimiyetten uzak, işç i stnıfını n bi lmini 
kavrayıp onu kendi ülkesi zemininde 
dogru uygulayan ve halkını n bagım

sızlık ve özgürlük mücadelesini 
omuziayan güçlerin yanında yer almak
tır. 

. Kürt hal kının bağımsı zlık mücade
lesinde silahlı mücadelenin yerini ve 
önemini doğru kavrayan, onu kit lelere 
dogru aktaran ve bunun pratik müca
delesini veren güçlerden yana ol nı:ık · 

tır . 
. Doğru bir strateji belideyip onu 

devrimci taktiklerle bi rl~t irıncsini bi
len, polit ikada uyanık, dü~m an ı n yalan 
ve demegojilerini kitleler nezdinde t~

hir eden güçlerden yana ol mak t ı r . 

Kısaca bugünkü görevimiz, yükse len 
mücadelcmizi ha l kı m ızın kaba ra n iir
kesiyle bütünleşt irmek, halkımıza, ül
kemize olan bağlıiJğımızı ve mark
sizme-lcninizme olan inancımm pra
tikte göstermektir. Hep birl ik te Ktirdi · 
stan ulusal ku rtu l uş mücadelesi için 
ileri ! diyelim. 

• Yaşasın ba6rımsızlık ve özgiirliik 
mücadelemiz! 

• Yaşasın TSK ve ORK! 
Ferman-Ortadoğu 
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baş tarafı sayfa J'te 

man olmasın " dedi. Mitingde komite 

başkanı Leif Blomberg, Halk Partisi 

mille tvekili Maria Leissner de birer 

konuşma yaptılar, Irak'ı kınadılar, 

Kürtlerle dayaru.şmayı dile getirdiler. 

Maria Leissner; kendisine 2,5 yaşında

ki çocuğunun resmini gösteren ve bu 

çocuğunun akibetinin ne olduğunu bil

mediğini aglayarak anlatan Iraklı Kürt 

anasını, kimyasal gazın vucudunda 

oluşturdugu yaraları gösteren Kürt 

gencini, kamplarda yaşayan Kürt mül

tecilerinin; "bizi unutmayın, bize yar

dım edin, derdİmizi herkese anlatan" 

diyen bakışiamu kolay kolay unut

mayacagını söyledi. Mitingde şair Şer

ko Bekes Halepçe katliarruyla ilgili şi

irler okudu. Şerko Bekes' in şiirlerinin 

İsveç'çe çevirisini tanınrru.ş İsveçli reji

sör ve oyuncu Gösta Ekman okudu. 

Bunun dışında, Şubat ayı ortalarında 

pariementoda temsil edilen 5 partiden 

mille tvekilleri; Türkiye'de insan hakla

rının son durumu ve Irak' lı Kürt mül

tecilerinin yaşam koşullarını gözlen

rnek için bir haftalığına Türkiye'ye git
tiler. 

Parlementerlere tara fsız bir tercü

man sağlanmadığı için, geniş ve detaylı 

bilgi cdinilemedi. Fakat par lemcnter

lcrin de gezi dön~ü belirttikleri gibi; 

Türkiye'de insan haklannın ve özelli

kle Kürt mültecilerinin durumunu an

lamak için fazla söze ihtiyaç yoktu. 

Kürt mültecilerinin gözlerinden oku

nan kö tü durumda olduklannı kanıt-

baş tarafı sayfa ll'de 
alınmaktadır. Gittikçe artan iş bölü

mü vardır. 
- Köleci toplumda devlet, köle sahip· 

lerinin baskı unsuru olarak vardır. 

Feodal toplum: 
- İnsaniann üretim deneyimleri ve iş 

becerileri değişik alanlarda gelişiyor. 

Bilimsel bilgilerin üretimde kullarul 

ması başlıyor. madenler işleniyor. Su 

ve rüzgarın hareket ellirici özelliğin

den yararlarulıyor. Yeni iş kolu olarak 
kömür devreye giriyor. 

- Üretim araçlannın özel mülkiyeti

ne feodal beyler sahiptir. Köylüler üze

rinde feodal beylerin sınırlı mülkiyet 

hakkı vardır. iş bölümü ve kooperasy

on gelişmeye devam ediyor. Artık

ürün, feodal beyler tarafından faiz, 

!ayan bakışlan ve bizzat kampların 

kendisi ayrıca el-ko l hareketleri ve çal 

pal ingilizceyle anlatılanlar çok şey 

söylüyordu. 
Pariementerler ve geziye kaulan ga

zeteciler dönüşlerinin hemen ardından 

izienimlerini basına anlattılar . Gazete

ler; "Dikenli teller ardında Kürtler" 

başlıklarıyla, mülteci Kürtlerin ve ge

nelde Kürt halkının sorunlarına yer 

verdiler. Halk Partisi adina geziye katı

lan bayan milletvekili Maria Leissner; 

özellikle Muş kampında durumun acil 

olduğunu, sığınınacı Kürtlerin çok zor 

koşullar içerisinde yaşamlarını sürdür

meye ç~tıkJarını, 9000 Kürdün hava

nın çok soguk oldugu Muş bölgesinde 

hava geçiren, kötü soguk barakalarda 

üst üste banndınldığııu, Türkiye'de in

san hakları açısından bir gelişme 

gözlemedilklerini, ziyaretleri esnasında 

bile, insanların ~kenceden geçirildi

klerini, bu şartlarda Türkiye'nin Avru

pa topluluğunda yer almaması gerk

tiğini açıklıyordu. 

Sosyal Demokrat Partiden milletve

kili Hans Göran Franck ise tclevziyona 

ve basına yaptığı açıklamalarda; Türk 

hükümetinin işkenceyi önlemek için 

ciddi önlemler almadığını, Kürt sığın

macalara Kızıl Haç, BM ve değişik ül

kelerden yapılmak istenen yardımiann 

direk kendi kasalanna gelmesini iste

diklerini, kendilerinin ise hükümet gö

revlileriyle yaptıkları görüşmelerde; 

Kürt sığınınacılara aracısız ve dogru

dan yapılacak bir yardım kanalırun 

oluşturulması için çaba sarfettiklerini 

belirtmekle beraber Türkiye'nin Avru-

vergi, öşür, angarya vb. yoluyla alıruy
or. Köylüler toprağa bağlıdırlar. İste
dikleri yere gideınezlcr. 

- Feodal toplumda devlet, feodal 

beylerin çıkarlarını korumak için üre

tim ilişkilerini korur. 

Kapitalist toplum: 
- Bilimsel bilgi birikimi artrru.ş ve 

büyük üretimde kullarulmaya ba.şlan

rru.ştır . Alet yapan makinalar geliştiril

miş; Buhar ve akaryakıt devreye gir
miştir. Kapitalizmin son zamanianna 

doğru, üretim araçlannın otomatlaştı

nlması ve itici güç olarak atom enerji

sinin kullarurru sömürüyü katmerlcştir

miştir. 

- Burjuva7J, üretim araçlannın özel 

mülkiyetine sahiptir. Makinayla üretim 
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pa Topluluğuna alınmaması yönünde 

kesin t avır takınmaktan kaçınıyord u. 

Geziye katılan pariemente rler daha 

sonra mecliste, Dışişle ri ve Yabancılar 

Bakaruna soru önergeleri verdiler. Bu 

önergelerle; isveç'in bu konuda tavrı 
ne olacağı? Hükümet olarak ne gibi 

önlemler alınacağı Kürt sığınmacılara 

ne şekilde yardım edileceği? isvcç' iıı 
bu sığınınacılardan bir bölümünü ka

bul edip etmeyeceği? gibi soru ların ce

vaplandırılması istendi. 
İsveç'te Kürtler lehine gözlemlencn 

bu tür gelişmeler yakından takip edil

meli; bu gel işmelerin, mücadeleyi ray

ından saptırmadan bir dostluk daya

nı.şması olarak devamını sağlanıaya ça

lışılmalıdır. 

ba~ tarafı sayfa 12'de 
ne baktığırruzda iç sava.ş kaçıl1ll 

mazdır. Devrimci güçler sömürüsüz, 

baskısız, özgür bir yaşam için savaşı r 

ken, karşı devrim de sömürü saltanatı

nı sürdürmek için her türlü vah~ct i ya

par. 
Yapilması gereken ö rgütlü müca 

deleyi yükseltmek, bununla birlikte 

halklanmızı zafe re götürecek ortak sa

vaş cephesini olu~turmaktır. Zaferin 

yolu gi.içlerimizi ortak sava) cephesin

de bi rlcşmekten geçer. 

Zafer dünya ezilen halklarının ve 

işçi sınıfının olacaktır! 

Zafer, haklı dava için savaşanların 
olacaktır! 

koşulları yaratılmış ve iş bölümü geli.~

miştir . Artık-değere burjuvazi e l koy
maktadır. 

- Kapitalist devlet, eğemcn sınıfın , 

yani burjuvazinin tahakküm aracı ola

rak vardır. 

Kapitalist devletin görevi: 
Devlet, burjuvazinin mülkiyetini ko

rumak ve gel işt irmekle görcvlidir. Sö

mürüyü ve kar sistemini ayakta tutmak 

için işçi ve emekçi yığınları bask ı altın 

da tutmaktadır . Tüm yargı yürütme ve 

diğer kurumları buna hizmet amacıyla 

vardır. Devletin dı.şa karşı görevi ise, 

d iğer sömürücü devletlerin saldırıları

nı önlemek ve kendi burjuvazisi için 

yeni sömürü al anları için sava.şmaktır. 
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ERKEN SEÇİM DE BURJUVAZİYİ KURTARMAYACAK!.. 

-Toplumsal muhalefet f3§izmi geriletiyor 

26 Mart yerel seçimleri burjuvaziyi 
yeni bir açmaza soktu. İktidar partisi 
ANAP tarihin çöplügüne atılmak üze

re . Zaten % 33'lük bir oy potansiyeliy
le, seçim hileleriyle parlamentoda ço

gunluk sağlayan Özal hükümeti bu kez 
% 21'lere düştü . Bu düşüş açıkça 

ANAP'ın artık iktidar olarak kala
mayacagıru gösteriyor. Zaten seçim 
sonrası t e riışmal a r erken seçimler üze
rinde yogunl a.ştı . Özal, önceleri, 92'ye 
kadar halktan iktidar yetkisi almış ol
duğunu söylediyse de; söylediklerine, 
ne kendisini ne de part ililerini inandı 

ramadı. Açık bir seçim tarihi belirlcn
mcm~ olmasına rağmen bir yı l içinde 
erken seçime gid il eceği bir zorunluluk 
olarak görünüyor. Erken seçimin gün
deme gelmesinde toplumsal muhalefe
tin seçim platfo rmunda faşist iktidara 
vurduğu darbenin payı büyüktür. Se
çimlerin ardından toplumsal muhalefet 
her kanaldan güçlenerek gelişmeye ba
şl adı. Bu tablo karşısında tckelci ser
maye de artık Özal ikt idarına güven 
duymamaktadır . Uzun zamandan beri 
"at değ~tirmck" isteyen tckelci burj u
vazi bu konuda elini çabuk tutmak is
tiyor. Beli rsizlik, yatırım ların nereye 
nasıl yapıl acagı konusunda sermaye 
kesimini zor durumda bırakırken; Tür
kiyenin "dostu" dış sermaye güçlerine 
de bu durum güven vermemektedir. 
Büt ün bu olgular karşısında toplumun 
her kesiti bir erken seçimi gerekli gö
rüyor. 

Yerel scşımlcrdcki oy pot ansİyeline 

göre burjuva partilerinin durumuna 
bakıldığında ; SHP birinci part i duru
muna yükselm~ görünüyor. Ancak 
gerçe kt e sadece 400 bin oy arttırmış 

durumda. En fazla oy aldığı yerler ~çi 
ve aydın kesimin yogunlukta olduğu 

büyük şehirler ile Kürd istan'ın bazı şe

hirleri olmasına karşın, seçim sonrasın

da yaptığı tüzük değişikl igi ile bu 
büyük illerin parti yöneticilerine ve 

Kürdistandaki birşok il ve ilçe yönet ici
lerine görevden el çektirdi. Burjuva

ziye güven vermek için olmadık ha kka
baziıkiara girdi. Zaten erken seçi m 
konusunda da fazla ısrarlı alamıyor. 

Hem kendisine güvenemiyor hem de 
bu durumda iktidar olmanın kendisine 
neye mal olacağım da hesaplıyor. 

Mahalli seçimlerde zafcrlc çıkan 

diger parti ise DYP .. Bu parti 
ANAP'tan kaçan ayları n en fazla top
landığı parti oldu. DYP % 6 oranmda 
oy art ışı sağlayarak , bu seçimlerde en 
fazla oy arttıran parti konumuna girdi. 
Erken scçimde -tck başına olmasa da
iktidara aday görünüyor. 

Er ken seçim çözümmüdür? 
Kuşkusuz hayır. Bugün ikt idar burj u

va partileri açısından aleşten bir göm
lekti r ve bunlar da ~i n farkmdalar. Bu
nalım iktidar dcğ~ikliği ile çözüle
meyecek boyutlardadır. Burj uvazinin 
elinde şim di lik , DYP ve SHP kozu var. 
Bunlardan DYP bu günkü ekonominin 
esas mimarıdır. 24 Ocak kararlar:ru uy
gulamaya sokan De mirel şimdi -to
plumsal muhalafetin bu denli gel~tigi 

bir dönemde- hangi ekonomi k formül
lerle kı r iz i atlatacak? Kaynaklar ner

den bulunacak? Yatırıml a r nasıl art tı

rılacak? ~sizliği hangi iş yerleri e me
cek? Daha da önemlisi, ~sizl iği ve aç
lığı körüklcmcdcn cnnasyon nasıl iin
lcnecek? Bu soruların cevabı nı m: 
DYP ve ne de SH P programlarında 

bulmak mümkün değildi r. Ellerinde !:> İ 

hirli değnek olmadığına giirc; ikt idar 
deg~ikliği sadeec ycni bunal ı mlaı a \ c 
yeni yeni kırizle re neden o lac:ık tı r. 

Birtakım güçler SH P'yi de mokrasi 
mücadelesinde chvcni ~c r ola rak gürc
bilir ve bu iktidardan nıcdc t u ınahi l i r 

lcr. Bugün, daha muhalefet part isi ike n 
kendi içinde dahi <;atla k scsiere ıahanı 

müll ü olmayan, en acil snrunl:ırda kar
şı l <\\1 r al ı.ş t a Demirel 'in gerisinde b
lan; T.C için "hassas'' olan, Ordu , Kürt 

sorunu vb. konularda Öi'al ' ı n bik gui
sinc dü)Cn bir s ı TP' den Lli'b b i rŞL'~ lıc

k lenmc nıc li ve gereğinde n fai' la mi sy
on yük lcnmcnıcl i . 

Sonuç olarak bi li nmesi gereki r ki, 
mevcut part iler arasında yeni bir ikti 
dar değ~inıi ~ç ilc rc , e rıı ek çi lcn..: ve 
Kürt halk ı na birşey kai'and ı rnıay:ıca ı..

ı ı r. Faşizmi gerileten ha l k l arınıli'In to
plumsal muhalc: fcti ol acak t ı r. Ancık , 

gerek Türkiye i.'jçi sı nıfı ve emdçilı.: r i 

ve gerekse Kürt halkı bu toplumsal 
muhalefeti ik tidar hedeli nc ka nali'le 
edecek gerçek önderlikt en yoksundu r. 
Güven verici güç henüz oluşmu'j deği l 

dir. Ge l~ıııcler ka r~ısıııda sadece ~c~
irci durunıda kalınd ığı <ı c ı bir gc ı ÇL' k
liktir. Bunun mu hasebesini iyi yapmak , 
süreci doğru dcğer l cndirip, Lt-,it nıin 

geriye doğru saymaya başladığı bir diı

nc mde, onu tarihin çöplügüm: atmak 
için, kitlelere her alanda önderlik cı 

rnek, tüm Türkiye ve Kürdistanlı lı a ı e

kctlcrin acil göre\idir. 
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