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TORKIYE'DE 1.MAYIS NÜÇEYEN WELET 
Yüzbinlerce işçi. avdın,ö~retmen ve 
ö~renci'nin katıldı~ı I Mayıs ışçi 
sınıfı'nın dayanışma ve mücadele~ 
tingi, sermaye çevreıerinın aJan
ları tarafından kana bulandı. Tür
kiyede işçi sınıfının sömürüye,ba~ 
kıya, siyasi cinayetlere karşı en 
tutarlı ve en uyanık bir şekilde mg 
cadele verdi~i için sermaye ç~vrel~ 
rini ve ikitidarları MC'yi tedirgin 
etmekteydi. Bu nedenlede işçi sını
fı, onun ilerici örgütü D!SK, demo~ 
ratik kitle örgütleri MC'nin saldı
rı planlarının ana hedefleri idi. 
Bugüne dek yapılan saldırılara, ba~ 
kınlara, siyasi cinayetlere bakıla
cak olursa, bunun böyle oldu~u açı! 
~a görül~ektedir. . . . Bu senekı r :Mayıs mı tıngı aynı za -
manda yüzbinlerce emekçinin, demo! 
ratik örgütlerin ırkçı-faşist bas
kılara, hayat pahalılı~ına karşı 

bir direniş eylemi oldu. Yüzbinle
ri bir araya getiren insanca yaşa
ma, barış-özgürlük-demokrasi özlem
leri idi. "NATO 'ya hayır", ".FAŞ!ZME 
geçit yok~ "HALKLARA ÖZGtt:RLÜK" slo
ganları bu istemleri dile getiriyoE 
du. MC iktidarı içine düştü~ü buna
lımdan kurtulmak, emekçi halk yı~~ 
larının mücadelesini sindirrnek için 
mevcut sömürü düzeninin yasaları d,! 
şına çıkmış, ölüm tehditlerine, ır! 
çı-faşist bask:ı:lara başvuruyordu.K,! 

sacası iktidarıda elinde tutan MC 
açik saldırıya geçmişti. Vurucu güç 
lerini ilericilerin üzerine saldır
tıp hergün siyasi cinayet işliyordu. 
I Mayıs katliamı ırkçı-faşist sald.:!; 
rıların son kanlı halkasını oluştUE 
du. Tekelci burjuvazinin ve ulusleE 
arası sermayenin cinayet örgütleri 

Devamı S3.Sl 

Z!LM U ZORDESTI L! SER KAR~ 
BEDLISt (BITL!St) 

Li bajare Bedlise. (Kurdistana Ba
kUr) karkeran bo standina mafen xwe 
çWıe greve. Ev karkere n endame sen
diqa DISK' in. Ewana nav. xwe de komi 
teyek sazkirin u belavokek derxis.
tin. ev belavok e ku bi firehi hati 
bu belay~in, bi v~ sikli nivisan
dibUn: 

"Em karkeren ku li vir ( di Tapu
kadastro) dixebitin,ş~v u rojen xwe 
dik:in yek. Zilm u zordestiya dijwar 
li ser me ye. Hata niha karbidesten 
faşist a ked~r ıiıafen me ji me atan 
dine. Em li tariye de hiştine. Jiy~ 
na me li me re herarn kirine. Li peı 
beriya (karşı) ew kirinen yek reçe
ki xela~bun~ heye. Ew ;1i bi yekiti, 
bişkiriya (dayanışma) hevkirin n 

tekeşin dayin diji emperyalizm u fa 
şizm re,dibe. 

Roja ku berxwedan (direniş) dest
pekir heta niha Ciro) mirov u kome
len peşveru u demoqrat barbari (ali 
kari) me karkeran k:irin u bişgiriy; 
xwe ji nişan dan. Li ber wi em pir 
dilxweş bun. Heta ku em mafen xwe 
nestinin u hevalen me yen ku ji kar 
dG.rxistine, disa negrin karxane,eme 
berxwedana xwe de berdewam bikin u 
tavgere xwe bidin. 

- Bimre karbidesten kewneperest 
dijıninen karkeran 

- Bimre xwinmiji u kedxUri 
Biji yekiti, bişgiri u biratiya 
gelan ! 

... 
u 

- Biji tekeşin bo azadi u serfirazi 

dumahik rGpel (sayfa) 2 

SECiMLER 
NEWROZ Li WELAT 

HATE PlROZkiRIN 
HC iktidarı silahlı saldırı;Ların, 
cinayetlerin, hayat pahalılıSının, 
ırkçı-faşist baskıların zirvesine 
ulaştığı, yüzlerce işçinin, ögren
cinin ve öğretmenin kıyıldığı fa -
şizme tırmanan bir dönemi kapsadı. 
Emperyalizmle bütünleşmiş tekelci 

burjuvazi, emperyalizmin sömürüsün 
den pay aldığı gibi, onun krizind~ 
de pay almaktadır. Dünya çapında 
emperyalizmin, yediği darbeler so
nucu, krizinin etkileri, kendisini, 
gelişmekte olan bağımlı ülkelerde 
daha derin bir şekilde göstermekt~ 
dir. Milyarlara mal olan ABD kış
kırtınası Kıbrıs çıkartması geri t~ 
perek, uluslararası toplantılarda 
MC'nin yüzüne büyük bir tokat yem~ 
sine neden oldu. Türkiye'nin Kıb
rıs tezinden taviz vermesini amaç
lıyan ABD'nin silah amborgosu,MC' 

nin ortaklarında yediği ikinci bir 
darbe idi. Devlet kasaları, israf
lı ve cömertçe harcamaları~ yapıl
ması, bütçeden aslan payının sila~ 
lanma yarışına ayrılması sonucu if 
lasa gitti. Geçen yıl dışardan I,~ 
Milyar Dallarlık kredi alınmış,bu
na karşılık Döviz reservlerinde ü~ 
te bire bir düşüş görülmüştür.I976 
yılında yurt dışında çalışan işçi
lerin devlet kasasına giren döviz
lerinde yüzde yirmisekiz oranında 
bir düşüş olmuştur. !çteki para ih 
tiyacı yeni banknotlarla tedarik ~ 
dilerek, iki senede tedavüldeki p; 

1 -

ra miktarı 33 ten 57 Milyar Türk 
:ı,irasına yükselmiştir. Bu durum fi 
yatların aşırı yÜkselmesinede ne : 
den olmuştur. I970 ten buyana fiyat 
lar· yüzde dörtyüz arttığı halde ü~ 

Devamı sayfa 5 S.l 

Wek em tev dizanin, roja 2I e Adare 
cejna gele Kurd Newroz e. Ev cejn,ce~ 
na gele Kurde netewiye. 

Cejna Newroz wek salan dawi,isal ji 
li Kurdietane u li derweyi welet hate 
pirozkirin. Tirkiye de ji, li bajaren 
Stembole u Enqere Newroz bi xebat u 
fedekariya DHKD (Devrimci Halk Kültür 
DerneSi) arnade bu u hate pirozkirin • 
Di wi şeva Newroz de pandomim nişan
dan, folklora kurdi leyistin. Dengbej 
u Helbestvanan bi kurdi u tirki stran 
u helbesten peşveru-şoreşvani gotin. 
Disa li ve şeve de zilm u zordestiya, 
sitemkariye hikumeta nijadparez u fa
şisti li ser karker u kedkare Kurd u 
Tirk, kedxiiri u xwinmijiya wan li ser 
gele Kurd hate lanetkirin. Çend hev 

parti, rexistin ü komelen demokratik, 
peşverG. u şoreşvan bi mesajen bişgiri 
ve cejna me piroz kirin. Nemaze bişgi 
riya xwe ji we şeve de nişan dan. Li 
herdu bajaran ji şeva Newroz bi yeki
ti u biratiya kedkar, petveriiyen Kurd 
u bişgiriya şoreşvanen Tirk ve derbas 
bu. 

Seroke DHKD Aziz Kaya di destpeka 
şeve de li ser Newroz u giringiha we 
li nav gele me de da xG.ya kirin. Dawi 
de ji li ser kedxiiri u nijadpareziya 
hikumeta Tirk qise kir. Kerik (perçe
yek) di goi:are wi: 

" Emperyalizm, kewneperesti u fa -
şizm nikare tekoşina gele me ji bo de 

A A A -
moqrası u serbastı bide sekinandin ya 
ji bide xenioandin. Cimki,_ gele me 

dumahik rUp el (sayfa) 2. 

IRKÇILIK LANETLENiYOR 

1MAYIS Irkçılık, e;ünümüzde Emperyalizmin Ko <teı.ıış kan-tembel, akıllı-apı;aı oıa-
loniyal (sömürgeci) sömürüsünün e~ rak gören bir teoriye ihtiyacı doğ-, YURTDIŞINDA 
tehlikeli idolojisidir. Tabi~ bilim du. Buda ezen ırkın ve sömüren sını 
lerin bir Kategorisi olan Irk'la fın üstünlüğünü ispatlamaya çalışa~ 
hiç bir ilişkisi olmıyap, tersine ırkçı teorilerdi. Nitekim günümüz-

K UTLANDI 
Avrupada kapitalist ekonominin kri
zi salgın bir hastalık gibi ;yayı_l
maktadır. Beraberinde işsizliği,;ya
bancı düı;;manlığını,eşitsizli(5i,ba

rış düşmanlıt;ını ve ücret düşüklü
ğünü getiren bu krizden en çok iş
çi sınıfı zarar görmektedir. özel
likle "-on '?fı/77 yıllarında Fedaral 
Almanyadaki işsizliCe, meslek ye.sa~ 
lamalarına, yabancı işçilerin uğra

dıtı 'ıaksızl;ı.klara, kovulmalara ba
cnlacak olunursa, bu du=nı apaqık 
c0rüJ me~<tedir. Işte böyle bi::- dönem 

de kutlanan I.Hayıs dünya işçileri- ırkların düşmanı bu idoloji enıper- de sömürgeciler sömürgeleştirdikle-
nin mücadele ve dayanışma gününde, yalist sömürüyü maskeliyen gerçek ri Ülkelerin insanlarını yakardaki 
işsizliğin,düşük ücretlerin,yaban- dışı teorilerden kaynaklanıyor. mantık anlayışıyla, tembel,m~deni-
cı düşmanlığının,insan hakları ve Karl Marks, Kapital'in I.ci cil- yetsiz,kafasız olarak nitelendirip 
barış düşmanlığının anababası teke! dinde, Kapitalizmin, kölelik ve sö- onları köle statüsünde tutmaya ça-
ci burjuvaziye karşı yerli ve yaba!:; müre;ecilikle direk ilişkisine dik- balıyor. Batılı emperyalistlerin"Me 
cı işçiler birlik ve dayanışma için kati çekmektedir. Yani Kapitalizm deniyet götürüyoruz" maskesi altın: 
de yürüdüler. Kürt işçileride sılo- insanları köleleştirir, ülkelerini da, Asya, Afrika ve Güney Amerikada 
ge.n ve istemleri ışıt;ında sınıf kaE de sömürgeleştirir. Bunun içinde ki sömürüleri, ırkçı katlimları ge; 
deşlerinin .saflarında yerle:c'?.ni al~ c;ittiği ve e;irdiği yerlere ben kö- çek bilim tarafından ortaya çık~1ş: 
rak, Türkiyec'.eki ırkçı-faşist baskı- leleştirmeye ve sömürgeleştirmeye tır. Sosyali~m bilimi ırkçı teorile 
larıda protesto ederek,Çeşitli şe- geliyorum demez. Işte burada, in- re karşı, insanları çalışan-çalış~ 
hirlerde I Mayı.s mitinclerine katıl sanle.rı renk,şekil ve kökenlerine yan, sömürülen-sömüren, ezilen ve = 
dılar. -------------------------------------b_a_k_a_r_a_k __ o_n_l_a_r_ı __ k_ü_ı_t_ü_r_l_u----kU~·-ı~t~ü:r:s:ü:z~,~-------------------d~ev~amı sayfa 3, s.I 
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Bundan böyle Ronaht Yayınları ara

sında Çıkan Hıdır Nurat'ın "Türki

ye Şartlarında Kürt Halkın' ın Kur

tuluş Nücadelesi" adlı deii;erli ese

rinden"Türkiye Kürdistan'ında Eko

nomik ve Sosyal Yapı -Sınıflar" bö

lümünü seri halinde okuyucularımı-

za sunaca~ız. Renahi Redaksıyonu. 

Türkiye Kürdistanı'na kapitalizm 

çoktan beri sızmış olmasına ra~men, 

bölge çapında hakim üretim biçimi 

haline gelememiştir. 

Başlıca sanayi işletmeleri dev

let tarafından kurulmuş olanlardır. 

Bunlar sayıca azdır. Kürdistanın 

pekçok ilinde, mesela Ağrı, Muş,Bi~ 

'göl, Tunceli ve Hakkari'de bir tek 

sanayi işyeri yoktur. Kürdistan'ın 

merkezi durumdaki büyük şehri olan 

I50 bin nufuslu Diyarbakır'da, kü

çük çapta bir rakı fabrikası ile bF 

şayak fabrikasından başka tesis bu

lunmamaktadır. 

Türk hükümeti, Kürdistan'ın dış 

kuşakğını teşkil eden Erzincan,Er

zurum, Elazığ, Malatya gibi illerde, 

hediyelik kabilinden bir, yahut iki 

fabrika kurmuştur. Malatya'da teks

til ve şeker, Erzincan'da şeker ve 

iplik, Elazığ'da çimento ve şeker 

fabrikaları ile, Erzurum'da bir şe

ker fabrikası ile et kombinası var

dır. Bundan başka Batman ve çevre

si petrol tesisleri, Maden bakır, 

Guleman krom işletmeleri bulunmak

tadır. Inşa halinde olan Keban ba

rajının dışında Kürdistan'da baş

ka baraj yapılmamıştır. Keban Ba

rajının enerjisinden ise Batıdaki 

sanayi işyerleri yararlanacaktır. 

Büyük şehirlerde, manifaktür dü

zeyinde de olsa nisbeten varolan 

hafif sanayi'nin dışında Kürdistan' 

da özel sanayi yok denecek durumda~ 

dır. 

Tarımda, düzlük alanlarda tra~ 
tör, biçer-döver gibi modern araç

lar, giderek artan bir oranda kul-

Newroz ll Welat 
seri di rupel yek e da 

serxwegirti (wazife) ya xweyi cihani 

{enternasyonal) u netewi dizane,dost 

u dijmine xwe nas dike. Yekiti u bi~ 

giriya hemu hezen peşvera u şoreşvan 

diji faşizm u kevneperesti biçUk na

bine.· Ji bo ku bişgiri a yekitiya ev 

hezan xurtir bibe, dixebite. Gele me 

diji bir u baweriyen xar u puç teko

şina xwe dide u li ali din ji bi bir 

u baweriya (idolojiya) marksieti u 

leninisti şop u reça rast de xebat u 

tekoşina xwe ji bo azadi u serfiraz} 

dide u berdewam dike. 

Li derweyi welet ji, nemaze li Ew 

rapaye cejna Newroz nola salan çuyin 

hate pirozkirin. İsal li Elmanya Ro~ 
ava, bajare Essene di roja 9 e Cota
re (Nisan) di bin serokatiya komite

ya Newroz de hate amade u pirozkirin 

Paş de ji di 22 e Cotare de li Baja-

r8 Berlin9 Ro~ava hate piroz kirin • 
Bi hezaran karker u kedkaren Kurd di 

ev şevan de xurtban u piritiya xwe 

nişan dan. Salonen şeve bi hewar u 

sloganen azadi ve dileriziyan. Di ş! 

ve Essene de bi zimane Kurdi (zara -

ven Kurmanci u zazaki), Tirki u elm! 

ni hate axaftin. Folklora Kurdi u t! 

yatro hate leyistin. Xort u keçen m! 

yen Kurd en delal marş gotin. Dengb~ 

jen Kurd bi zaravan Kurmanci u zaza

ki sitirandin. Helbesten Kurdi u Tir 

ki hatin gotin. 

Wek şeva Newroz da xliyanikirin ku, 

li welat u derveyi welet de tevger u 

tekoşina gele Kurd bo azadi u serbe! 

~i ro~ bi roj xurtir dibe u peşda di 

çe. 

Ronah'ı' 

Türkiye Kürdistan'ında Ekonomik ve Sosyal Yapı 

-Sınıflar 

lanılmaktadır. Ancak yinede karas!!: 

banla ekilen sahaların oranı çok 

daha fazladır. Modern kapitalist 

işletmecilik gelişmemiştir. 

Kürdistan'da toprak ağalığı ha

la oldukça güçlüdür. Bir köyü,beş

köyü ve daha fazlasını elinde tu

tan çok kişi vardır. Ağa köylerin

de üretim ilişkisi -'-"odal veya ya

rı feodal niteliktedir. Son 20-30 

yıldah beri bu ilişkiler bir çözü~ 

me sürecine girmiştir. Kimi yerde 

ağalar topraklarını satarak şehir

lere göçetmekte, kimi yerde topra~ 

lara köylülerce el konmakta, böyl~ 

ce ağanın mülkiyeti yerine küçük 

köylü mülkiyeti doğmaktadır. Tarı

ma motorlu araçların girdiği yer-

lerde ise köylüler topraklardan k~ 

vulmakta ve böylece feodal, yarı 

feodal ilişkiler son bulmaktadır. 

Ağa toprakalarının dışında Kür

distan'da küçük köylü işletmecili

ğ~ yaygındır. Köylüler toprakları

nı genellikle karasabanla sürmek

tedirler. Ancak son yıllarda küçük 

köylü işletmesine de traktör gir

meye başlamış ve bir zengin köylü 

tabakası yer yer ortaya çıkmıştır. 

Son 20-30 yıla gelinceye kadar 

Kürt köylüleri, genellikle kapalı 

köy ekonomisi düzeyinde idiler.Şee 

re pek az şey satıyorlar ve şehir

den gaz, tuz, şeker, giyecek madd~ 

leri gibi pek az şey alıyorlardı. 

Hatta çoğu giyeceklerini bile ken

dileri yapıyorlardı. Hayvan deri

sinden çar~k yapıyorlar, kendi ye

tiştirdikleri pamuk ve ketenden,b~ 

yaz bez ve şayakları, kendi el te~ 
gahlarında dokuyorlardı. Ancak son 

30 yıldan buyana Kürt köylülerinin 

hayatında da çok şey değişti. Köy-

NÜÇEYEN WELET 
seri dı rüpel yek e da 

BERXWEDANA (D!REN!Ş) KARKERAN L! 

CEYLANPINARE 

lerin pazarla ilişkileri gelişti; 

Hem pazara sattıkları ürünlerin 

miktarı arttı, hem de ürünlerin 

çeşidinde değişiklikler oldu. Me

sela şeker fabrikalarının kuruld~ 

~u yerlerde şeker pancarı yaygın

laştı. Ba~, bahçe ve hayvan ürün

leri geniş sürüm imkanları kazandı. 

Ancak bu, Kürdistan'ın her yerinde 

aynı hızda olmamaktadır. özellikle 

dağlık bölgelerde köy ekonomisinde 

önemli değişiklikler olmamıştır. 

Kürdistan'da hayvancılık halkın 

başlıca geçim kaynaklarından biri

dir. Hayvancılığa çok elverişli 

olan Kürdistan yaylalarında sığ~ 

ve koyun beslenmektedir. Gerek haı 

vanların bakımı ve beslenmesinde, 

g~rek ürünlerin değerlen~irilmesi~ 

de ilkel usuller hakimdir. 

Ticaret kapitalizmi Kürdistan'da 

oldukça gelişmiştir. Kürt şehir ve 

kasabaları son yıllarda hızlı şekil 

de büyümektedirler. Bu şehirler bi

rer sanayi merkezi değil, birer alım 

satım merkezidirler. 

Ulaşım son 20-30 yılda büyük geli~ 

me gösterdi. Doğu illeri birbirleri

ne ve batıdaki illere karayolları 

şebekesi ile bağlandılar. Tüm kasa

balara ve pekçok köye yol girdi.Mo

torlu araçların sayısında büyük ar

tış oldu; Kürt şehirlerinde de şe

hirlerarası ulEşım şirketleri geli§ 

ti. 
Kürdistan'ın IS ilinde topraksız 

çiftçi ailelerinin sayısı, tüm köy

lü ailelerine oranla yüzde 38'dir. 

Geriye kalan çiftçi ailelerinin bü

yük çı~nluğunun toprakları ise ke~ 

dilerine yetmemektedir. Toprağa sa

lıipolan çiftçi ailelerinin yüzde 45, 

4'ü I-50 dönüm arasında toprağa sa-

2 
hip bulunmaktadır; bu, toplam ara~ 

zinin yüzde 27 si kadardır. Çiftçi -

ailelerinin yüzde 2,4 gibi küçük 

bir kesimi ise toplam arazinin yü~ 

de 33'üne sahip bulunmaktadırlar.(I) 

Bu, Kürdistan'da büyük bir toprak 

sorunu oldu~unu göstermektedir. 

Türkiye, nüfusu hızla ar~an6 Ülk~ 

lerden biridir. Kürdistan'da ise 

nüfus artış hızı Türkiye ortalama

sının daha da üstündedir. Böylece, 

bir yandan topra~ın da~ılışındaki 

korkunç dengesizlik, di~er yandan 

nüfusun hızlı artışı nedeniyle KÜE 

distan'da işsizlik had safhadadır. 

Son yıllarda tarıma motorlu araç

ların girmesi, köylülerin bir kes~ 

mini daha işsizler ordusuna katma~ 

ta ve bunalımı arttırmaktad~. Bu 

nedenle yıllardan beri Kürdistan' 

dan Batı Anadolu'ya sürekli hir göy 

görülmektedir. Ve şimdi bu göç, TÜE 

kiye'deki genel işsizli~in yarattı

~ı bir akın biçiminde, Avrupa ülke

lerine yönelmiş öulunuyor. 

Böylece Kürdistan, batıdaki kapi

talistler için bol ve ucuz işgücü 

sağlayan bir bölge durumuna düşü

rülmüştür. Batıdaki büyük şehirleE 

de, yerli olmayan nüfusun yüzde ro, 
7 sini Kürdistan'dan göçedenler mez 

dana getirm·ektedir. Kürdistan' dan 

göçedenlerin yüzde 50 si !stanbul'a, 

yüzde 24,7 si Ankara'ya yerleşmek

tedirler.(2) Bundan anlaşılıyorki 

göçeden Kürtlerin ço~u bu iki büyük 

şehre yerleşmektedirler. 

Türkiye Kürdistan' ı, yukarda kıs!!: 

ca verilen ekonomik yapıya uygun o

larak feodal üretim ilişkilerinin 

hakim oldu~ bir bölgedir. Kap i ta-

lizm bu bölgenin ve Kürt Halkının 

hayatına girmiş, ancak henüz hakim 
üretim biçimi haline gelememiştir. 

Kürdistan'da feodal kurumların y~ 

nısıra burjuva kurumlar da oluşmak

tadır. Yine bu bölgede aşiret yapı

sı da yer yer oldukça canlıdır. 

(I) K.!.B. Köy envanter etütleri. 

(2) Sedat Özkol, Emperyalizm, Tekel

ci Kapital ve Türkiye, s.92 

(gelecek sayıda "Aşiret Yapısı) 

Ceylanpinare de zilm u zordesti li 

ser karkeran girantir bu ye. Li ve 

dere neziki penç hezar karker dixebi 

tin. Ewana hemi andamen sendiqa b!SK 

in. 

Karkeren Ceylanpinar meha paşi be~ 

xwedanek destpekirin. Çimki karbides 

ten Devlet üretme Çiftli~i zu ve zo~ 
destiye li karkeran dikin u naxwazi~ 
ewana bibin endame sendiqaye peşveru 

T!S. Karbidest dixwazin bi sazkirina 

sendiqekeke paşverli ve xebat u tevge 

NEWROZ ESSEN'DE 
KUTL.AN DI 

A A A A -

ren karkeran bişkıne. Karkeren peşv~ 

ru leyisteken karbidest bi demeki 

kurt de femkirin u tavgereki dijwar 

destpekirin. 

Peşberiya berxwedana karkeran 

karbidesten kedxUr ji 580 karkeran 

'00 li kar dUrxistin (derxistin). 

İcar 800 karker destpekirin berxweda 

ne u gotin: Heta hevalen me e ku ll 

kar hatin dur~istin, neyen hilgirtin, 

em ji naxebitin u karnakin. Bo ve ji 

tim kar hate sekinandin. Ev zilm u 

zordestiyen ku li ser karkeren Cey -

lanpinarene,salen çuyin de tete de -

wam kirin. 

Birciwazi u karbidesten faşist hel 

bet be hoy (sebep) ev zilm u zordes: 

tiye li ser ewan karkeran zede nakin. 

Ew faşist u kedxUr baş dizani~ ku g! 

va karker u kedkar şiyar ·bibin, di 

peşberiye wan kirinen tu carki_be 

deng nesekinin u bo destxistina ma -

fen xwe xebat u tavgere bidin. 

Newrez Komitesinin 9 Nisan'da Essen 

şehrinde düzenlediği gecede Newroz 

Bayramı kutland~ Ço~unlu~nun Kürt 

işçilerinin teşkil ettiği, I500 ki

şiden fazla bir kalabalık Kürt hal

kının ulusal bayramını kutlıyarak, 

ırkçı ve sömürgeci baskıları prote~ 

to etti. Gece Kürt halk müziği,şii

ri, folklörü ile süslendi.Yapılan 

konuşmalar, salondakileriri 

"B!HRE FAŞİZM - BIJİ AZADİ", "KAHRO!; 

SUN SOMÜRGECIL!K - YAŞASIN ÖZGÜRLüK~ 

"KURpARA AZADİ", "VARTO-L!CE-NURAD!. 

YE' NIN HESAPLARI ~lUTLAKA SORULA CAK-

TIR", "KÜRT DILIJ:ffi KONAN YASAKLARA 

SON" sıloganlarıyla pekiştirildi. 

Gece'ye HEVRA (Devrimci Türkiye 

"RON AHT" ye ABONE OL 1 

Kürtleri örgütü),AKSA (Yurt Dışında 

Kürdistan Öğrencileri Birli~i),F!

DEF (Fedaral Almanya !şçi Dernekle

ri Fedarasyonu), C!SNU (lranlı ~~

rencilerin Ulusal Birlik Fedarasyo

nu) ve çok sayıda Demokratik !şçi 

Derne-kleri dayanışma mesajı gönder

diler. Birlik ve İnternasyonal bir 

dayanışma içinde kutlanan m;;ıtiROZ, 

Kürt halkının ulusal ve demokratik 

hakları için mücadelesinin yurt dı

şındaki Kürt emekçileri tarafından. 

omuzlandığının bir göstergesi oldu. 

Zaten Kürt halkının her türlü sömü

rü ve baskıdan kurtuluşuda işçi ve 

emekçilerin aktif katılması. ve ön-

derli~i ile mümkündür. 

DUzeltme 

Baskı hatasından dolayı 

Renahi'nin son çıkan s~ 

yısı I9 olarak çıkmıştı. 
Do[;ru,su ise sayı 20 dir. 
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Ronaht 3 

1.May1s 
Baştarafı sı. 

(CIA, MIT, ve Kornmande çeteleri) 

tarafından planlanan oyun kurnaz

ca uygulandı. Burjuvazi Türkiyede

ki devrimci mücadele tarihinde bü

yük dersler çıkarmıştı. Artık eski 

si gibi mecbur kalmadıkça orduyu, 

polisi kitle eylemlerinin, grevle

rin üzerine saldırtmıyordu. Bu işi 

MIT, kommando, ajan-provokatörler 

vasıtasıyla yapıyor. Böylelikle de~ 

letin polisi ve ordusu tarafsız gö~ 

terilmeye, devletin sömürü mekaniz

masının ayakta durdurma görevi giz

lenmeye çalışılıyordu. Fakat bugü

nedek yapılan saldırıların "Güven

lik kuvvetlerinin" himayesi altında 

yapıldığı defalarca açığa çıktı •. 

MC' nin hazırlattığı plan, I ~layı s 

günü uygulandı. önceden uzun menzil

li silahlarla taksim alanının stra

tejik yerlerine yerleştirilmiş kir~ 

lık çetelerin kurşun ya~uru,"güv~ 

lik kuvvetlerinin" sisbombaları ve 

tank hucumu, 34 kişinin ölümüne 120 
den fazalasınında yaralanmasına yol 

açtı. Böylece planın fiili bölümü 

gerçekleştirildi, Daha sonra olay 

kamu oyuna sol grupların çatışması 

şeklinde gösterilmek istendi. Bunun 

içinde maocu grupların varlığında 

istifade edildi. Mao'cuların anti

demokratik tutumları, devrimci mü

cadeleye karşı, karşı devrimcilerin 

paraleline düştükleri bilinmektedir 

Yani maocular burjuvazinin maşası 

durumuna istemedikleri halde gelmi~ 

tir. Çünkü onların dünya görüşleri, 

devrimci mücadeleye bakış açıları, 

kullandıkları yöntemler onları bu 

duruma sokmaktadır. MC'de maocula

rın bu durumlarını göz önünde bulug 
durarak planını ona gfu;>e tertipledi. 
MC'nin bu planla erişmek istediği, 

halkların özgürlük-eşitlik-Demok

rasi mücadelesinin ilerde varacağ~ 

boyutları hesaplıyarak, ölüm tehdi 

di, cinayet,terrör,kan ve barutla 

anti-fasist mücadeleyi sindirmek, 

ki tl el eri yıle;ınlı[;'-' ve pasifizme 

i tm ekti. Devrimci ;:ıotancüyeli bel

li sınırlara hapsedip, ''iç c'.eSiJ.,ıe 

burjuvazinin Jciberal-reformcu ;:ıar

tis_i CHP'nin kummandası altına so~ 
maktı. Nitekim CEP 'nin r;c 'ye :mrşı 

sözde anti-faşist tavrı; "!Ialk :tk

tidarı", "sömürüye,baskıya son" v~ 

atıeri seçim yatırımı olup, bu am~ 

ca yönelikti. CHP 'nin •Halk Iktida 

rı", MC'nin çi1!;nedit';i mevcut yasa

ların çerçevesinde ve bazı reform

larla geliştirece~i burjuva demok

ratik iktidarından başka birşey d~ 

~ildir. Zaten ilerici yönüde bura

dan gelmektedir. 
HC iktidarının I Nayıs mitingine 

saldırısının en önemli bir halkas~ 

da Kürt ve Türk emekçilerinin ey -

lem birliğini, dayanışmasını balt~ 

lamaktı. Nitekim "HALKJ.ARA OZGÜR

·LÜK" sıloganı"bölücülük" şeklinde 

kamu oyuna yansıtılmış, burjuva 

basını yaygaralar koparmıştı. MC' 

nin vurucu kanadı küfürler, tehtid 
ler savurmuştur. Anti-kominizm ve 

Kürt düşmanlı~ı körükleniyordu.SeE 
maye çevrelerinin eli kaniı MC'si 

Kürt halkının artık ulusal-demokr~ 

tik haklarına sahip çıktı~ı, ırkç~ 

lığa, sömürgeciliğe ve feodal ger! 

ciliğe mücadelesinin ülke çapında 

yaygınlaştı~ı, kitlelere ve demok

ratik güçlere mal olduğunu görmek

tedir. Buna karşı eli kolu ba~lı 

durmak istemiyor.Irkçılıgı, Kürt 
düşmanlığını sinsice körüklüyor.Kürt 

Halkının ulusal-demokratik hakları 

için mücadelesinin haklılığını "v~ 

tan bölünüyor" hikayesi ile kamu 9. 
yuna ters yüz göstermeye çalışıyor. 

Her iki halktan emkçilerin ve de~ 
rimcilerin dayanışması güçlendikçe, 

Türk solu ırkçılı~a, sömürgeciliğe 
karşı savaş açtıkça faşizan güçle-

rin girişimleri boşa çıkartılacak
tır. Faşizme karşı mücadelenin ba

şarısı, emperyalizme, sömürgecili

ğe, ırkçılığa ve feodal gericili~e 

karşı mücadelenin güçlülüğüne, tu
tarlılığına ve bu yoldaki güçlerin 

birlik ve dayanışmasına ba~lıdır. 

IRKÇILIK 
baştarafı I. sayfada 

ezen olarak sınıflandırdı. 'l'opluml~ 

rın, insanlığın gelişmesinin, sınıf 

laşmasının, ceri kalışının nedenle

rini bilimsel olarak açıklığa kavu~ 

turdu. Tüm insanların barış, karde~ 

lik, eşitlik içinde yaşıyabilecekle_ 

rini, ezenin-ezilenin, somuren-som~ 

rülenin olmıyacağı bir sosyalist d~ 

zenin ku~ılmasıyla, ne savaşın nede 

ırkçılığın olacağını ıspatladı, 

I'alen e;ünümüzde söı;ıürgeciliğin i

c'olojisi olan ırkçılık, dün3'a halk

larının ve işçi sınıfının en tehli

keli düşmanı olan idelojilerden bir 

tanesidir. Bunun içindirki en büyü.l<: 

tokadı, sömüre;e ülkelerinin halkla 

rı, işçi sınıfı ve sosyalist ülke

lerden yemiştir. 
Irkçılık DÜn'ra ~ınc'la :;,anetlenivor 

Sömüre;e ve bağımlı üJl:e halkları

nın, kapitalist ülkelerin i<;çi sı

nıfının fiili olarak ve sosyalist 

ülkelerin büyük desteği ile ırkçı

lığa karşı verilen ı;ıücadele bü;yük 

zaferler elde etmeJ.rtedir. As;,'a, Af

rika ve Güne~- Arr.erilmda ;)ir çok haJ k 

bar:ımsızlı'~ını elc.e etı'liştir. !'a

len r;ünüı;ıüzdede ırkçılı':·a 'car-;ıı kı

yası:'a m\i ca':lele verihıe~ctedir. Sö

:·ürr·ecili":e ve ırkçılıf'!;a kar;ı ı;ıü

cacieleJ. erin za:"erleri, uluslara.~ ı 

anla']Lıal arda ve :Birle:;nıi:; I.illetle-
:: ... i~ı ::ararla:!:'J..nC..ada e-~kisini r·öster-

miştir. Kasım I973 Birleşmiş JV:illet' 

lerin genel toplantısı, I973 ten 

I983 e kadar olan on senelik bir 

dönemi, ırkçılıga ve ırk ayırımına 

karşı mücadele dönemi olarak ilan 

etti. Birleşmiş Hilletlerin topla!: 
tılarının ağırlık noktasını, Güney 

'Afrikadaki ırkçılık üzerine tartı~ 

malar teşkil etmektedir. Birleşmiş 

l"lilletlerin böyle bir tavır takın

ması kendiliğinden olmamıştır. Baş

ta Sovyetler Birliği ve diğer sos

yalist ülkeler ile anti-emperyalist 

ve anti sömüre;eci ülkelerin girişi~ 
leriyle mümkün olmuştur. 2I Nart 

I960 ta r:cüney Afrika Cumhuriyeti h§; 

kumetinin, yürüyüş yapan işçilere 

karşı c:irişti(ü kanlı kıyım, zama
nında tüm dünyada büyük bir nefret 

ve prote.stoya yol açmı?tı. Uluslar
arası Demokratik örc;ütler, 2I Nart' ı 

IEKÇILIKJ.A l·ii'iCADEJ,E GiiNu OTAHAK 

.tiJ\.rT S'L'TİLER, 

Tü-rkiyede 
Irkçılık ve ırkçı baskı ve kıyım

lar, 'Pürkiyede Cumhuriyetin )'::urulu
çund.an beri en iCrenç s<ekliyle uy -

rulamad.a olmasına ra(men, Türkiye 
ilerici kamu oyu renelJ~ikJ_e susmuş

tur. n.ırt : alkına l:arr:a ;c;iJ?ir;ilen 
ı2:'kçı kı~,~ıınJar ~rEzbinlerce insanın 

~·-a~, ... atına mal olmuştur. Günümüzdede, 

öseJ.lD:J e EC i1~tid.arı döreminde ırk 

OKUYUCU KÖŞESi 
OkuyucııJ.arıınzın Ronahi' nin "Okuyucu Kö;cesi' ne" e;önderdikleri 

}/eı·'rozJ.a ilsili bir yazı ve bir Kürtçe şiiri aynen yayınlıyoruz, 

RONAHİ 
Okuyucu Köşesine. 

NEWROZ'UN GET!RD!KLER! 

Kürt Halkının milli ve ulusal bay

ramı olan, Kürt Halkının ba~ımsızlı

~ına ışık veren NEWROZ bayramı 9.4. 

77 de ESSEN' de kutlandı. Gecenin ya

pıldı~ı salon binlerce emekçiyle do

luydu, Salon ba~ımsızlık sesleriyle 
çınlıyordu, 

NEWROZ,Kürt emekçilerini bir ara
ya getirip, kültürel, ekonomik, pol! 

tik bir ortam yaratıldı. Ba~ımsızlık 
özlemlerimizi dile getirdi, Bu giri

şim onur vericiydi, Biz Kürt emekçi
leri üstünde derin uyanma et~isini 

vurguladı. Asırlardan beri Kürt Hal
kının üstünde uygulanan assimilasyon 

ve jenosid politikası bir kez daha 
lanetlendi. 

Gece Kürt tarihini, dilini, folkl~ 

rünü ve kültürünü ortaya sererken 

bizleri daha da bilinçlendiriyordu 

Gerçek şudur ki, her geçen gün 

Kürt Halkı kendi özlemlerine ve so

runlarına yaklaşmaktadır. 

Gece biz Kürt emekçilerini Dünya 
emekçileriyle kenetleştiriyordu,Gece 

biz Kürt işçilerini Dünya işçi sını
f~yla birleştiriyordu, Gece biz Kürt 

işçilerini Dünya enternasyonalına 
bir adım daha yaklaştırıyordu. 

NEWROZ tertip komitesine üstün ba
şarılar! 

GAVAN 
(imza) 

HABERLEŞME ADRESI: 

EONAH!- 806I ZÜR!CH 6I/ HIRZENBACH 

POBTFACH 200 SCHWE!Z: 

ŞEV A AZADİYE ' 

Şeveke li nive şeva 

rabu serxwe qiriya, 
lerizi deşt u zozan 

nalin hat li çiya. 

Go ez Kurd im 
ser bilindim 
Çilo bikşinim koleti, 
derd u kul u bindesti, 

de rabe gele netewa Kurd 
bejin azadi, azadi. 

Hemi keç u bUk 
Jin u çele biçUk 

dikin şin u giri 
li badikirin, 
çeke kesk u sor u u zeri 
digotin ka welat, ka welat. 

Derdiketin li malan 
bangin diçun 
bo tekoşina gele bindest 

egit, merxas, şoreşvan 
rewşanbir u peşroj 
xorte Kurdan 
xorte simbel reş, simbil zeri 

de bejin bese hoveti, serdari 
bejin azadi, bejin rizgari. 

Dest dan deste hev 

giş bÜn yekmal, yek dev 
ne roj zanibun ne şev. 

bo peywendiya pale u karkira~ 
bo netewa Kurd 
xerabldrin male mejokan 
~irevin mejok li meydan, 

Ev şeva azadiye 

ev roja xelasiye 

dest bidin hev gele bindest 
ev dema wekheviye. 

Em her yek IAWA bin 
her roja me Newroz e, 

her biji tim her biji 
gele şoreşvan 
de st bidin hev, 
ala rengin rakin. 

WELAT B!RİNDAR 
-Ruha-

çılık ve ırkçı baskılar doruğuna u

laştı. Okullarda ders kitaplarının 

sayfalarına geçecek safhaya geldi. 

Viranşehir, Ozalp ve !dil'de yapı

lan katliamları, Lice, Muradiye de~ 

remleri esnasındaki, Kürt halkına 
karşı uygulanan ırkçı baskı ve göç' 

e zorlama eylemleri izledi. 

bulda DHKD, Nev1roz bayraıııınınaa ay

nı tarihlere rastlanması nedeniyle, 

Newrez bayramını, ırkçılıkla müca

dele ~ü ile birlikte kutlamıştır. 
Lrkçıl;ı.kl!'l- mücadeleyi devrimci mü-

Irkçılık Kürt Halkına yöneltilen 

bir silah olduğu kadar,Türk Halkına 

özellikle Türk işçilerine de yönel

tilen bir silahtır. Irkçılık işçil~ 

ri, emekçi tabakaları "aşağılık ve 

şerefsiz bir ırk" (Buradaki anlamda 

ırk'tan, Hilletin halk tabakaları 
kastedilmiştir.) olarak tanımlar, 

Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığınca 

yayınlanan ders kitaplarında, iş""' 

çilerin düşük şerefli insanlar ol

dusu şeklindeki yazılar, rrıürkiyede 

bo;y veren ırkçılıf:ın nasıl Türk iş

çilerine yönel tildiği görü.J.me:-::tedir. 

Böylece ırkçılıC;ın, faşizme kitle 

_,t:ı--ban:ı.. oluşt_uru_lnıas:ı,n~ teJs:_e_lci ka 
~ı~alin elindeki en tehlikeli i~o-

lojik bi:::- silah oJ.duğuda meydanfla~;ı.r. 

TJJ.uslararası IPJ(ÇILIT 'LA hÜCADE:LE 

CÜNÜ 2I liart' iR Türkiyede de ileri-

cadelenin bir parçası haline getir

mek için atılan bu olumlu adım,ırk

çılıkla mücadeleyi Türkiyede devri~ 
ci bir tradisyon haline getirecektir, 

Zaten Kürt halkının ırkçılı~a, sö
mürgaciliğe karşı gelişen mücade

lesi, devrimci güçlere bu yolda en 

büyük destek ve bilinci verecektir, 

... , 
,RONAHI yi OKU~ 

OKUT ve OAC IT 1 

ci çevreler tarafından kutlandı. 

Ankarada D'!ICD (Devrimci Halk Ki.il tür 
De~ne0·i), İGD (!lerici Gençler Der

ne).), 8G13 ([;o syalist r;ençler Bir

li<~i) ırkçılı;:a ·~arşı ortak gece 
~'i.i.zenlediler. ',ynı ·tarihle.,.,de :tstan-

----------------------------~ 
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Ronahl 4 -------------------------------------~~ 
QUNCIKE ÇANDA KURDi 

STRANE ZARGOTİNA KURDAYE DİROKIYE 

Rojhilata nazik u 
maeteke qedimi ye. 
na we diçe digihije 

Navin de Kurd ci
_Diroka peşdahati
diroka peşdahati-

zar belav buye u bal we ji bi hezar 
rengi, hezar awazi çirusiye u heta 
roja ironi şewq vedide. 

na wan mileta u qebila,ye ku du-se he 
zar sal bere ser erda Kurdietane jin;, 

Zargotin xelke me re diji,ew ney
nika rabun-runiştandina, femdariya 
u filozofiya we ye, neynika xwest~ 
na u armanca xelke xebatkarane,qey 
beji ew neynika emirjiyina zuda bu 
huri ye, ku diha paşda venagere u 
nawekile. 

Hinek ilmdar Kurda hesab dikin pey
hatiye wan Karduxa, yek qurna IV beri 
miladiye riya leşkere Horoma girtin u 
wana re şereki giran dani.Hineke ma
yin hatine ser we fikre, weki direka 
peşdahatina Kurda diçe digihije Midi
ya (Medya). Hineke dine ji peşdahati
na Kurda Xaldava giredidin. 

Çawa ji hebe, be şik, be fitya, di
roka(tarixa) peşdahatina Kurda ji kU
raya qurna te u -kirina cimaeta Kurda 
dereca peşdaçuyina diroka, kultura 
(çanda) cimaete Rojbilata Nazik u Na
vin de (Orta de) geleki berbiçave. 
N.G.Çernişevski miqaleke xweye der

heqa strane cimaete nivisi de fikreke 
wa peşda dikşine, wir kuk cimaet ne
razi buye, berxwe ketiye, şaiş btiye 
wira time poez1ya cimaeteye bedew U 
dewlemend xuliqi ye. 

İzbatiya wan giliya zargotina cima
eta Kurda ye. 

Zargotina Kurda xizna bedewetiya 
zimin e, xizna xebera ne, ew çi ku 
xelke nava sal u dernan de afirandi
ye, helkir!ye, şimşatkiriye, kiriye 
xwe re çire. 

Eyan e, gelek Rojhilatzan, nivis
kar u rewiye ayan hana xwe de bi 
zargotina Kurda ve mane heyr-hijme
kar, qimeteki bilind dane zargotina 
xelke me, qimeteki usa, weki hejaye 
derheqa we yeke de careke ji be go
tine. 

Binyata zargotina Kurda ew emire ci 
maete ye, direka we ye. Bana rast le= 
niherandin u femkirina serhatiya peş
dahatina Kurda, be gili, be gotin be
re ewlin em gerek bere xwe bidine ber 
bi zargotina cimaete, çimki zargotin
bere de cimaete re meşiyaye. 

Profeser Nikolay MAR xebateke xw~ 
ye bi sernivisara "Disa derheqa xe
bera "Çelebi" de dinivise, weki ji 
rewiya u ilmdara geleka xelke giran 
dane strane xelke Kurda, çimki ew 
merxasiya u egitiya diroka, xelkeva 
giredayine. 

Le kutasiya niveka sedsaliya der
baz bun, himdare edebiyeta Ermeniya 
ye teze Xaçatur Abovyan bi ditiniy; 
ku ewi biçuktiya xwe de Kanakere u 
hana gera xwe dcrbere gola Sevane 
Revane, Çiyaye Agiriye, paşatiya Ba 
zide u Mekoye bal Kıı.rda ditibu,hat; 
ser we fikire, weki poeziya xelke 
Kurdaye miletiye geleki peşda çtiye 
u gihiştiye helanan bilind,weki her 
Kurdek, her kulfeteke Kurd bi ruh u 
can şair e (helbestvc.r. e). 

Zargotin ew hebuna u dewlemendtiya 
eimeata me ye, ya ku xelke re xuliqi
ye, nava xelke de şax veda ye, zar bi 

MILET CIK O? 
(Milete Kurdi Ser'o Fikire Rast u 
Xeleti) 

Hana vijer perey xeritu ser'o noste 
bi, nika ci ra kinito we. Mileta ke 
şi, milete bin kerd bine nire u ban 
dira ho, qe vano sima na milet e.N;! 
Kaledaruna Portekiz vajime welate 
Angola de tea pasaport nam~ yi mile 
te bindesti ra vetene? Ne name h~ 
ra! Naye ra gere kaledare (sömürge
ci) Tirki ki, demge pasaport ane na 
me milete Kurdi ra vezene? Ne, nam~ 
ho ra! Demake ma riwale zu passpar
ti ra Kurmancenya (Kurdenya) ho in
kar kerime?! Beme mesela xo rasani. 
Heya, tarix de vajino ke, Kurde DeE 
simye Elevi Xorasan ra bar kerdo a
me. Ma naye inkar nekeme. Hama Xora 
san de onca na zone ho, na Kurdkiy~ 
Zazaki qeseyi kerdene. Kurdune Ele
vu, je taye adetuna huye binu,nu ki 
ho vir•a nekerdo. Edel u bedel o, u 
zone viren qeseyi kene. Heya ma ka
ti ra bime Tirk?! Reye ke uza Tirki 
çin e. A na Tirkiyo ke ma ho fek de 
qeseyi keme, hana vijer pereyi mi -
sayme. U ki e ve sene tore! Zere go 
la Kurdietani ra, zu Dersim çaxo p; 
yen de ket bine bandira koledarune
Tirki. Diya ra nat ardi werte Kurdu 
de mektevi virasti, e ve çuyu da ve 
damonu ro ke, zor ra zone ho yane 
Tirki qafike kere. Koledari her ca 
de niya kene. Kaledaruna Firansiz 
Viyetnam de, kaledaruna İngiliz Hin 
dietan u Afriqa de niya kerdene.Şi= 
yene mektevi virastene ke, sola u 

milet zone ho ho vir•a kero, e ke 
zone koledaru bimise. Nika biya fen 
diya kaledaruna Tirki. Yine demge -

wast ke zone xelke ma mektevu de 
radyonu de qeseyi bibo. Yi şovene 
irkpenesti demge wazene ke kitavun u 
rojnamu (gazete) de binoşiyo (yazıl
sın)? Ne! Naye ki caverdime, yi fa -
şistu alay u tawire ho onti feqir u 
fiqare xelke Kurdi ser, tede qir ker 
di. Dar u ber vesa, dere u çemi bi
sur, Kurdistan kot ra goni ser. 

Yi wazene ke zone xelke Kurdi wer
te ra vind kere. Hama onca ki, gose 
mordemi bene derg ke, çutiri beno,zu 
ye ke hana d'ire çekuy Tirki nezono-

' vano ez Tirk o. Kutik ve pe mordeme 
niyaneni huyno. u mordem ya nezonaye 
na ho ra, ya ki e ve inat heni vano~ 
Gereke nine hurdemine zuvini ra ra -
birnime. Taye tesira pıropaxanda bur 
juva Tirki ver heni mise, zon u tari 
xe ho ra, kultura ho ra bexever e.Co 
ka heni vane. Ma naye mordemuna ho 
re jede n9vinime. 

Çike hakmatuna peysereku (gerici ) 
tarix u kultura d'eyi ci salix nede. 
Ci ra fisto dur. Hama malima (ders -
dare) ho, gose demonuna xelke Kurdi 
de son u sodir niya kurnene: "Türkem 
dot:ı;ruyum, •••••• " Gereke ma tarix u 
kultura ho ve hevalune huye niyanenu 
salix dime. Ey, mesela ho re hayig 
keme, Na kar, e ve gurenasiyo demdar 
(devrimci) beno. Yi mordem u hevale 
ma ki, he ve he yene ra ho. Zamone 
ra, tepiya hesare ho bene ke, dost 
u dismene ho, ye xelke ho teser'a 
rind nas kene. 

(dUmahik est o) 

Yek tene X. Abovyan, le usa ji ge
lek wekile medeniyeta xelke Ermeniy~ 
ye berbiçav dereca zargotina Kurdada 
ser ve fikre bune. 

Kilasike e(iebiyeta Ermeniya Raf-
fi, neniheri li we yeke, weki hena 
xwe de ewi mereme şerkariya xelke 
Kurda rast qimet nekir, le derheqa 
poeziya we xelke de hate ser we fik
re, weki çavkaniya poeziya Kurdaye 
miletiye, ew bi xwe emire, jiyina we 
ye, weki ruh u xeysete we poeziyaye 
xlit mina ruh xeysete xelke Kurda ye. 
Raffi nivisi, weki strane meraniye 
ew neynika ruhe xelke merxas e.Bi g~ 
tina wi ew strana dilşewatin, tev bi 
agir, elav u bi ruh marani ne. 

Raffi dit, weki xelk tu qewimandin 
birnake. Ew nek tene derheqa 
merxas de strana disewrine, le ew st 
rana disewirine usa ji derheqa mere 
tirsonek de, yek meydana şer, dihe
lin u direvin, yane ji xwe qulç-mul
ça de vedişerin. Raffi dinivise,weki 
rojtira dine kulfet derheqa kirine 
van mere tirsonek de strana disewri
nin u wan dikenin. 

Zargotina Kurda dewlemend e,ew piE 
cUre u pir janre. we dewlemendiye de 
strane direkiye berbiçavin,nava xel
ke de ew gelek eyan u belavbuyine. 
Kurde şimale u rojavaya je re dibe -
jin "Strane Meraniye", "Strarie siya
ra", "Strane Şera", le Kurda Baktire 
strane usa re dibejin "Lawik". 

Xelk geleki hiz ji strane siyara 
dike. Ku ji heve, sere çiye be,dewa
te be, şaye be. şine be, rev u beze 
be, hesiriye (dili) be, xelk ku ci -
vini serhev bu, dengbejek ase we nav 
wan de hebe, dengbej ku peyda bu,ewe 

deste xwe bibe berbi peleguhe xwe u 
strane meraniye beje. 

!lmdare Urisa yi eyan Peter Lerx, 
pey çtiyina xwe bal Kurde dilgirti 
paşwextiye nivisi, weki Kurd her e
var berevdibun ciki u çaxe gişk to
pi ser hev dibun, dengbej kefa hazi 
ra bi strane welet xweş dikir.Pete; 
Lerx dinivisi, weki Kurda bi welate 
xwe kubar dibun, şere xwe ve firnax 
dibun, çave wan tije hesir dibu,ça
xe welat dikete bira wan. Careke 
Kurdeki dengbej kilarn P. Lerx re 
stra, stra u kirp denge xwe biri 
Lerx je pirsi, çima ewi denge xwe 
biri? Dengbej got: "Dile min dişew! 
te". 

Dile dengbej xeribiye de dişewiti 
çaxe Kurdistan dikete bire, çaxe e
wi derheqa şere miqabili zordestiya 
u bindestiya Rame dani bir. Dile wi 
dişewiti, çaxe ewi mala xwe, welate 
xwe dani bir. P. Lerx mehek, mehni
veke ma bal Kurda, nava demeki kurt 
de ewi rast texmin kir, weki strane 
meraniye paye pir derheqa şeradanin, 
şere miqabili sultane Rame, derxeqa 
xwe xweykirine u nebindestdanin,der 

A At ; heqa şere asa, wekı carna kulfet jı 
tevi mera çek hildayi bere xwe dane 
meydana şer. 

Zaniyareki Rojhilate Blay, çaxe 
derheqa zargotina Kurda de gili di
ke, dide kivşe, weki Kurd gelek hiz 
ji strane meraniye dikin, yek derhe 
qa şer de gili dikin. Bi gotina w~ 
strane meraniye nek tene wexte koçe 

A A A A A A A -
rıye tene strane, le dengbeje arana 
evar-evar xelke dora xwe dicivinin 
u strane derheqa merxas u egiten be 
re distiren. 

( dlimahik h eye) 
Ordixane Celil 

HELBEST 

Tunceli, axa wi yek sor, zer U 
mor e, kendalen wi bi daren kelem 
girt1, bi çiyayen bilind u gir eb 
luqe ye. Di nav de çemen Munzlir ~ 
xarçik tevlihev dibin. Bi şeş he
zar runiştvane xwe heye u bajare
ki bi se nav e. Tunceli ji Mameki 
maye. Xelke wi be deng e. "Kiriv, 
pismam u zarayen eşiranin".Di nav 
de du qişlen mezin(gir) hene. Ji 
sale hezar u nehsed u si u heştan 
mane. Wan salan paşi (çuyin)de bu 
bajar. Nave dere Tunceli "DERSİM" 
e. 

" WEŞANEN R o N A H I 

Dersim 
Çirokeki kevn e hune zanibin 
Ji çirokan maye Dersim, 
Di nav welate min de veşarti 
Straneki bi şewat e Dersim. 

Li ser çiyan sal si u heyşt bun 
Daren guz u hespen min hebun, 
Wek nane ceh germ bun 
Axa min, jina min u zarayen min. 

Lewra çıJ.keki sar e, 
Sungi ro ni dide. 

Çima ji min dliri, bine bira xwe 
Dosti ya çUk u guran bine b1ra xwe 
Di nav wan avan de mirin ji rind e 
Tu qet fama gullan teni bira xwe. 

Kemal Burkay 

Werger 
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SECiMLER 
Baştarafı S.lde 

retlerde yuzde yirmibeş bir artma 

olmuştur. Bünlara birde HC'nin yo1 

suzlukları, hırsızlıkları eklene
cek olursa, emekçi yığınların ya
şam koşullarının ne denli kötüye 
gitti(!;ini, tekelci burjuvazinin e

mekçi kitlelerin sırtında nasıl 
keyfi ve cömertçe hareket etti~ini 
görürüz. ır; c sadece bunlarlada ye -

tinmemiş; mevcut yasaların dışına 
çılcmış, şiddet ve zora başvurmuş

tur. İnsan haklarını ayaklar altı

na a.larak, demokratik özgürlükle
rin baş düşmanı kesilmiştir. 
Diğer taraftan, tekelci burjuva

zinin ırkçı-sömürgeci yönetiminin 
Kürt halkı üzerindeki talan, yağma 
ve kıyım politikası son iki senede 
gittikçe yoğunlaştı. İşsizlik, aç

lık,hastalık, göç ve çadır yaşamı 

yanında terrör ve işkence. Lice ve 
Muradiye depremlerindeki insanlık 

dışı uygulamalar. 
İşte tüm bunlar Türkiyede fakir~ 

lik-zenginlik zıtlaşmasını hızlan
dırdı. Bir taraftan boğazına kadar 

lüks ve sefah içinde yaşıyan ve i~ 
tidarı elinde tutan bir azınlık,d~ 
~er taraftan ezilen, horlanan ve 

yoksulluk içinde yaşıyan emekçi ç~ 
~unluk. Bu temel üzerinde Türkiye
deki sınıfsal mücadeleler hızlandı. 
Gelişen mücadelenin gere(!;i emekçi 
yı(!;ınlarla tekelci burjuvazinin i~ 

tidarı karşı karşıya gelmiş, saf -
lar belirginleşerek biribirine dü~ 
man iki cephe haline gelmişti. HC 
giderek otoritesini kaybetmiş,yasal 
yoldan ayakta durma imkanı kalma
mıştır. 

Böyle bir dönemde burjuvazinin 
iki büyük partisi 5 Haziranda erken 

seçimlere gitm~ kararında anlaşma
ya varıyorlar. Neden? Burjuvazi MC' 

nin emekçi yı(!;ınların kin ve nefr~ 
tini üzerinde topladığını gö.rüyor

du. Sınıf mücadelesinin kızıştığı

nı,giderek daha tehlikeli boyutla
ra varacağını ve böylelikle devle

tin otoritesini kaybedece~inin faE 
kındaydı. O da seçimlere evet diyoE 
du. Ancak bir seçim kampany~sı ve 
muhtemel bir hükümet değişikliği i

le geçiciele olsa devrimci potansi
yeli kanalize edebilirdi. Nitekim 

faşizme, hayat pahalılığına karşı 
mitinglerin yerine, boş vaatlerin, 
asılsız temellerin,"Böyük Türkiye" 
lerin atılıp kuruldu(!;u seçim kam
panyaları yer aldı. Ama buna rağ
men kitlelerin demokrasi mücadele

si seçim kampanyalarına yansımış, 
burjuvazinin iki büyük partisini 
karşı karşıya getirmiş, CHP'sini 
emekçi yığınların istemlerine ku
lak vermeye,onlardan yana reform
lar yapma vaatlerinde bulunmaya zoE 

ladı. 

I-lC partileri seçim propagandala
rını anti-kominizm, Kürt düşmanlı
ğı ve din sömürücülüğü ile yaptı

lar. Kominizm düşmanlığı ve din s~ 
mürücülüğü açık-tan açı~a yapılır

ken, Kürt düşmanlı~ı sinsice yapı! 
maktaydı. "Vatan,l1illet bölünüyor~ 
"bölücülerin kafasını eseceğiz" .·S;!; 

loganları altında Kürt düşmanlığı 

yatmaktadır. Kürt halkının ulusal-

demokratik haklarına sahip çıkması, 

ırkçılığa, asimilasyona karşı çık

ması ne vatanı nede HC'cilerin an
ladığı anlamdaki Hilleti böler. A~ 

sine, eşitliğ;e, kardeşli~e ve bü

tünlüğe götürür. Asıl bölücü ve v~ 

tan düşmanları bu sıloganları mas

ke edinmiş sırtlanlardır. 
fN' partileri ancak bu yalan, if

tira ve saldırganlıklarla kendi t~ 

banlarına hakim olabileceklerini 

bildikleri için, tabanlarını sola 
karşı bu şekilde şartl~ndırıp,muh
temel bir oy kaymasını önlemeye ç~ 

balıyorlardı. Buna rağmen tabanla
rından CHP ve sola kayma oldu. Bu 
arada AP-HSP-l•lHP-DP-CGP partileri
nin tabanlarında büyük bir oy kay
ması görüldü. AP ve MHP ortaklığı 

diğer partilere büyük darbe vurdu. 
HEP'sinin gösterdiği gelişme, Tür

kiyede sömürünün ve yapısal dönü
şümlerin sonucu doğan,fakirliğin, 

yoksulluğun ve işsizli~in para ve 
şiddet yoluyla sömürülmesi,sınıf 
mücadelesininde etkisiyle uyanan 
gerici partilerin pasif tabanın ırk 

çı-faşist idoloji ile eğitilip mi

lıtanlaştırılmasından ileri gel me~ 
tedir. AP'si ise din sömürücülüğü, 
kominizm düşmanlığı propagandasıyla 
diğer ufak partilerin ve MSP'nin t~ 

banlarını kendisine çekmiştir.Kitl~ 
lerin bu derece politize edilmesi 
ve belli odaklarda kümelenmesine en 
büyük etken şüphesiz kızışan sınıf 

mücadelesidir. 
Burjuvazinin diğer iktidar adayı 

ve muhalefetteki partisi CHP ise 
halk adına burjuvazi için yola çı
kıyordu. "Halk iktidarı" vaad eden 
CHP seçim propagandasının taktik ve 
stratejisini devrimci demokratik m~ 
cadele üzerine kurmuştu. Halkların 
onların deyimi ile "halkın" mücade
lesinin zorbalık, anayasa dışı yön
temlerle durdurulmıyacağının bilin
cine varmış, reformlarla geliştiri

lecek bir burjuva demokratik düzen 

peşinde koşuyordu. CHP ile A~ ara
sındaki zıtlaşmanın özü budur. AP 

kitlelerin demokratik mücadelesini 
zorbalık,faşist yöntemlerle gide~ 

rek faşist bir dikta rejimi ile duy 

durmak istiyordu. CHP ise bu müca
deleye sahip çıkıyor,ona belli öl
çülerde taviz vererek,kendi içine 
alıp eritmek istiyor. Onu buna iten 
,emekçi yı(!;ınların mücadelesidir. 

Sosyalist kesimin de(!;işik gurup
ları kendi sılogan ve istemleriy

le seçim mücadelesine katılmış,bü

yük bir kesim oylarıyla CHP'sini 
desteklemiştir. Zaten Türkiyenin 
bu dönemecindeki süreci ve güç de~ 
geside bunu gerektiriyordu. Henüz 
derlenip, toparlanmamış sosyalist 
güçlerin bölük pörçük seçimlere 

katılınada başarı şansının ne ola
bileceğini TIP'sinin akibeti cös

terdi. 
Seçimler anti-demokratik bir or

tamda baskı, cinayet: ve pisikolo
jik terrör ve engellemeler altın
da yapılmasına ra~men demokratik 
güçlerin başarısı ile sonuçlandı. 
Özellikle Türkiye Kürdistanında 

NAVNİŞAN (ADRES) 
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seçimlerin, burjuva demokrasisi a~ 

lamınciada olsa demokratik hiç bir 
yanı yoktur. Hal_kın çoğunun ~'Ürkçe 
bilmediği gibi, bilenlerinde okuma, 

yazma oranı çok düşüktür. Ayrıca 

Kürdistancia sömürgeci yönetimin k~ 
rumları haline gelen şeyhlik, ded~ 
lik, aşiret ve a~alık hala etkin

dir. Seçime halk değil,sömürgeci 
burjuvazi ile bütünleşen işbirlik

çi güçler katıldılar. Halkın ço~u~ 
luğunun oylarını ellerinde tutan ~ 
ğa, şeyh, dede ve ticaret burjuva
ları ise iki büyük parti AP ve CHP 

arasında paylaşılmıştır. Bunun ne
resi demokrasidir? olsa olsa gösteE 
melik bir sömürgeci"demokrasisidir. 

Buna rağmen bağımsızların ve CHP' 

nin seçim başarısı, Kürdistandaki 

yurtsever demokratik mücadelenin

de başarısıdır. 
Sonuç olarak seçimlerde zaferi 

burjuvazinin liberal-reformcu paE 
tisi kazandı. Kitlelerin demokra

tik mücadelesinin desteği ile ka

zanılan bu zaferle emekçiler bir 
takım istemlerini gerçekleştire
cektir. CHP bunları yapmak zorun
dadır. Kürt halkının mücadelesi

nede, Türkiyedeki bir demokratik 
genişlemenin olumlu etkileri ola
caktır. Ama Kürt halkının ulusal
demokratik haklarının garantisi, 
emekçi halk tabakalarının örgütlü, 
bilinçli ve emekçi türk halkıyla 
omuz omuza vereceği mücadeledir. 

Buda seçimlerden sonra tüm devrim
ci güçlerin emperyalizme, sömürge
ciliğe ve feodal gericil~e verece~ 
leri tutarlı ve tavizsiz mücadele

yi gerektirir. 

iLERiCi BASINA 

BASKlLAR 

Türkiyede ilericilere, yurtseverle
re, tüm anti-faşist güçlere yapılan 
baskılar herkesçe bilinmektedir.Bu 

baskılar aynı şekilde ilerici bası
na ve yayınlarada yapılmaktadır. 

özellikle Kürt halkının ulusal ve 
Demokratik hakları için mücadele
sini dile getiren, ona yol göste
ren yayınlar akıl almaz baskılara 
tabi tutulmaktadir. Kitap ve der
gilere keyfi el konmakta ve topla

tılmaktadır. Onları da~ıtan kişi 

ve kuruluşlar tehdit edilmektedir. 
Tekelci burjuvazi'nin ırkçı-sö

mürgeci yönetiminin sömürge politi
kası ve ona hizmet eden mantı(!;ı 

Kürt ulusunun varlı~ını, Kürt kül
türünü ve tarihini inkar etmekte

dir. Bu inkar ve yalanı basın-ya
yını, örgütleri ve hizmetine sok
tuğu"ilim irfan kurumları" vasıta
sıyla yaymaya çalışmaktadır. Bu 

nedenle devrimci Kürt basınının 

gerçekleri ortaya koymasına taha
mülü yoktur. Kürt basınını maddi 
yönden çökertıneye var gücüyle u~
raşır ve uğraşacaktır. 

Hesebe Baaije (Banka Hesabı) 

örneğin, Ozgürlük Yolu ve Kornal y~ 

yınlarına başından beri baskı, ya

saklama ve toplatılmalar varolage! 
miştir. Kitap ve Dergilere sömürg~ 

ci yönetimin polisi, memuru ve ko

mando çeteleri el koymakta, onla
rın kitlelere ulaşması engelenmek 
istenmektedir. 

Sömürgeciler sömürge halkların 

örgütlenmesinede müsade etmezler. 

Bugüne dek gerek Türkiyede gerekse 
Dünyanın öteki sömürge halklarının 
örgütlenmesine müsade edilmemiştir. 

Sömürgecilerin sömürge politikası, 

sömürüsü ve sömürgelerin yapısı b~ 

nu gerektirir. Sömürge halkının ~c 
sanları, yeraltı zengiplikleri,iş 

aletleri ve meta (mal) gibi muame
le görürüler. Bir Kürt işçisi işgg 
cünü satan, konuştu~u bir dili,mey 
cut insan haklarından, okuma-yazma 

ve meslek e~itiminden istifade ed~ 
bir insan olarak de~il, alınıp-sa
tılan bir meta gibi muamele görür. 
Çünkü sömürgeci ancak bu şekilde 

ondan en fazla kar elde etme imka

nını elde eder. Onu bu nedenle hi~ 
metçi, köle statüsünde, tüm insan 

haklarından mahrum, en düşük hayat 

şartiarı altındaki bir yaşama man 

kUm eder. Bundan dolayıdırki sömüE 

ge halkların varlı~ı, tarihi ve kü~ 
türleri inkar edilmekte, ırkçı ba~ 

kılara,kitlesel kıyıınıara ve sür~ 
lere başvurulmaktadır. 

Ankara ve Istanbulcia dernekler y~ 
sasına göre kurulan DHKD (Devrimci 
Halk Kültür Derne~i)lerinin varlı~ı 
bile sömürgeci yönetimi tedirgin e~ 

miştir. I6cMart günü Ankara DHKD ~ 
kara valisi Durmuş Yalçın tarafından 

gerekçe gösterilmeden kapatılmıştır. 

Vali Durmuş Yalçın'ın bu tavrı na
sıl açıkianabilir? Elbetteki onun 
sömürge mantı~ı ve;anlayışı ile.Cü!! 
kü DHKD Kürt halkına yapılan ırkçı 
haskılara karşı çıkmıştır. Kürt ha! 

kının ulusal }'ayramı NEWROZ'U kutl~ 
mak istemişti. !şte sömürgeci yöne
timin valisi Durmuş Yalçın.' ın kafa

sındaki gerekçe bunlardan başka bir 

şey olamaz. 
Ama dünya halklarının mücadele t~ 

rihi bize sömürgecilerin baskı,ş~ 

net, yasak ve engellemelerinin hal~ 

ların mücadelesini durdurmadı~ını 
göstermektedir. Kürt halkının da 
ulusal ve demokratik hakları için 
mücadelesi tüm baskı ve engeleme
leri boşa çıkartacaktır. Kardeş 

Türk emekçi halkıyla omuz omuza 
mücadelesi onu sömürgecilikten,f~ 
dal gericilikten kurtaracaktır. 

A" 
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,RONAHT 

YABANCI iŞÇiLERiN EŞiT HAKLAR iÇiN 

Yabancı işçi sorununu daha evelki 

"İşçi Göçü" başlıklı yazımızda or

taya. koydu~umuz gibi tarihi ve so~ 

ye-ekonomik gelişim içinde görmek 

lazımdır.İşçi gQçü sorununa ancak, 

bir taraftan Metropol-uydu ilişki 

ve çelişkileri''.~. di~er taraftan me! 

ropol ve uydulardaki (işçi satan ve 

işçi alan ülkeler) yerel ilişki ve 

çelişki bütünü içindeki gelişmeler 

göz önünde bulundurularak açıklık 

getirilebilir, Böyleliklede başta ı:e 

daral Almanya ve di~er Avrupa ülke

lerindeki y. işçilerin mücadelele~ 

rinin önemini anlıyabiliriz. 

Yabancı işçilerin gerek ülkelerine 

yönelik gerekse buradaki anti-em

peryalist, anti-kapitalist mücadel~ 

si alman işçi sınıfının anti-tekel

ci mücadelesinden soyutlanamaz, Bu 

neden+e mücadelenin birlik ve day~ 

nışma içinde yürütülmesi zorunlu o~ 

du~u gibi başarınında ön şartıdır. 

Lenin bu hususta şöyle diyordu: "K~ 

pitalıatuslararası bir güçtür. Onu 

yenmek.için, işçilerin uluslararası 

ittifakı ve kardeşçe birli~i gere~ 

lidir,"(W.!.Lenin, eserleri Bd.30, 

s,282) Kapitalistlerin işçiler ar~ 

sına soktu~u nifaklar, eşit işe dü 

şük ücret,bazı işçi kesimlerine veE 

dikleri rüşvet ve mevki,de~işik mi~ 

letlerden işçiler üzerindeki böl-y~ 

net politikası göz önünde tutulursa 

Lenin'in yukarıdaki sözünün bugün 

içinde geçerlili~i apaçık meydand~ 

dır. 

Yabancı tşçilerin !lk hareketleri: 

Yabancı işçilerin haksızlıklara,ba~ 

kılara, sömürüye karşı başkaldırış

ları de~işik zamanlarda de~işik şe

killerde olmuştur. 
Yabancı iş~ilerin ço~unlu~unun geri 

bıraktııılmış ülkelerin tarımsal k~ 

sirninden gelemeleri, yerel,sosyo-p~ 

litik, örgüt ve üretim iliŞkileri 
ile yurt dışında tabi tutuldukları 

sosyal ve hukuksal statünün etkil~ 

ri, onların mücadelelerine de~işik 

şekiller vermektedir. Fakat genel 

olarak buradaki sömürü düzeninde 

kaynak'lanan mücadeleleri şekil ol~ 

rak nasıl olursa olsun mevcut sis

temin ilişkilerine, hakim sınıfıa

rına karşı yöneltilmektedir. 

Ulkelerinde işsizli~in, fakirli~in 

ve haksızlıgın neticesinde göç eder 

y. işçiler, işgücünü Avrupa ülkele

rinin iş pazarlarında satmaya mec

bur edilmekteler. Bunun içinde iş

gücüne en fazla ücret ödenen ve ç~ 

lışma şartlarının iyi oldugu iş yeE 

lerini tercih etmekteler. Fakat ç~ 

~u kontratlı (mukaveleli) olarak 

geldiginden, başından beri yüksek 

ücret için mücadeleleri kıstlanma~ 

ta, kentrat onların yüksek ücret t~ 

lebinden bulunmada alıkoymaktadır. 

Bunun içindirki, kentrat'ın bi ti -

minde sık sık işyeri degiştirmeym, 

daha fazla ücret ödenen işyerleri

ne başvurmaya gitmekteler. Zaten 

kendileride burada kendilerini ge

çici olarak görmekte,bir an evel 

bir kaç kuruş biriktirip. memleke

te dönüp bir istikbal temin ederim 

hayali ile avuttukları iÇin,başla~ 

gıçta ücret mücadelesine girmemek

te,daha do~rusu kaçamak yollara,i~ 
'yeri degiştirmeye başvurmaktadır~ 

lan. Istatistiklere bakacak olursak 

y. işçilerin işyeri degiştirme ora

nının çok yüksek oldugu görülmekt~ 

dir. I Şubat I963 ten 3I Ocak I964 

MÜCADELESi 

yılına kadar %23,I y. işçi işyeri 

de~iştirmiştir. Bu oranın I96I de 

%II,5 oluşuda işyeri degiştirme o

ranının seneden sene~e yükseldigi 

görülmektedir. Maden işletmelerin

de bu oran dahada yüksektir. Bu d~ 

rum bize y. işçilerin kötü çalışma 

şartalarına ve düşük ücretiere kaE 

şı mücadeleyi, işyerini de~işti:ı:\ffi~ 

de, yani kııçmada gördüklerini gös

termektedir. Buna sebeb ise,henüz 

tecrübesiz ... oluşları, kendi ülkele'P. 

rinde sanayi işçisi olmamayışları, 

örgütlenme,üretim, işyeri kanun ve 

yöpetmenlikleri hakkında yetersiz 

. bilgi, dil yetersizligi v.s. dir. 

I976 da konulan taşınma yasa~ı ile 

işyeri de~iştirmenin önüne geçilmek 

istenmiştir.Böylece işyerini de~i~ 

tirrnek istiyenlerin veya kriz dön~ 

minde işsiz kalanların ön~ne büyük 

bir engel konmuş, çıkar yol olarak 

ülkelerine dönmek gösterilmiştir. 

Bu yöntem kurnazlıkla uygulandı,k~ 

pitalist düzen'in kriz döneminde 

kab~rık bir yekun yurt dışı edildi. 
Fakat zamanla ister istemez y. iş-

çiler gerek buradaki haksızlıklar 

gerekse kendi ülkelerindeki politik 

ve ekonomik istikrarsızlıklar nede 

niyle mücadeleye katılmakta, zaman 

zaman ön saflarda mücadele etmek

teler. Belli bir zaman geçtikten 

sonra, kendisinin aynı işte çalış

tı~ı halde, yerli işçilere nazaran 

daha az ücret aldıgı ve daha az 

sosyal haklara sahip oldu~unun faE 

kına varmaktadır. Ayrıca kriz dö

nemlerinde y. işçilere karşı takı-

nılan tutum, kovulmalar, L;3izlik, 

onlara buraya ne için getirildik

lerinin bilincini vermekte, dostu

nu ve düşmanını tanıma imkanı ver

mektedir, Tüm bunlar y. işçileri 

mücadeleye zorladıgı gibi, örgüT.~ 

lenmeye, birleşmeye, giderek daya

nışmaya götürmektedir. Y. işçilerin 

ilk başta küçük çapta bölgesel ol~ 

rak yürüttükleri grev, direniş ve 

kendi ülkelerindeki faşist ve anti 

demokratik ikt.idarlara. karşı ver -

dikleri mücadele zamanla bilinçli 

ve örgütlü olarak verilmekte, alman 

işçileri ve ilerici güçlerin hatta 

zaman zaman sendikaların da deste

~ini de almaktadır. 
I962 senesinin başlarında binlerce 

y. işçi Ruhr havzasında eşit ücret 

ve eşit muamele için grevlere git~ 
• tiler. Bu grevierden bir tarreside 

I08 ~rkiyeli Maden işçisinin Es

sen-Schachtanlağe-Hağenbeck (sti

nes-Konzern) de yaptıkları grev idi. 

Türkiyeli işçiler IO kişilik bir 

delegasyon vasıtasıyla taleplerini 

işletme yönetimine bildirdiler.Bu 

on kişilik delegasyon grev kışkır

tıcısı olarak yakalanıp yurt dışı 

edildi. Bu hususla iligili olarak 

"Industriekur:iıer" gazetesi şunla

rı yazıyordu. "I7 l'lart I962 de Ha

den işletmeleri temsilcilerine gö

re, gelecekte grevierin engelenıne

si için böyle bir girişim zorunlu

dur." (L. Elsner, B. Almanyada Ya

bancı !şçi Politikası s. I83) Is

panyalı işçilerin şubat I962 de 

Gelsenkirschen-Graf-Bismarck taş 

kömürü ocaklarında yüksek ücret i

çin üç gün boyunca sürdürdükleri 

Grev, işveren tarafından yapılan 

baskılar, yurt dışı edilme tehdit~ 

leriyle bastırılmıştir. Bazı işçi~ 

ler bu duruma dayanamıyarak FÖnül-

lü olarak ülkelerine döndüler.(L. 

Elsner, aynı eser, s. I83) Aynı d~ 

nemde I80 Güney Koreli maden işçi

si"Klöskner-zechen" Cstrop-Rauxel' 

de düşük ücretiere ve insanlık dışı 

muameleye karşı greve gittiler. İş

veren, Güney Kore konsolosluğunun 

yardımıyla grevi durdurarak, G. Ko

reli işçilerin tekrar işbaşı yapma

sını başardı,(L. Elsner aynı eser) 

Sık sık tüm yabancı işçilerin bir

likte yürütükleri grevierde olmuş .. ,: 

tur. I962 yazında Yunan, Ispanyol, 

İtalyan ve Yuğoslav işçileri usta

başlarının hızlı iş temposu'na day~ 

namıyarak greve gittiler. İki kişi

nin işten atılmasıyla grev büyümüş, 

işçiler polis hipasının önünde pro

testo yürüyüşüne geçtiler. Yakala~ 

nan üç kişiden ikisinin yurt dışı 

edilmesiyle grev sona e~irildi. 

Bu dönemde 'alman işçileri genel

likle y. işçilerin başlattıkları 

grevlere karşı ilgisiz kalmışt!r. 

Başlangıçta bölgesel ve küçük çap~ 

ta yürütülen grevler;yabancı işçi• 

lerin tecrübesizliginden, yerli ve 

yabancı işçiler arasında dayanışma 

yetersizli~inde, işveren ve konso~ 

loslukların ortak çabalarıyle ba

şarısızlıkla sonuçlanmasına ra~en, 

y. işçiler devrimci mücadele'nin 

ilk okulu olan bu grevlerde çok şe~ 

ler ögrendiler. Eksikliklerinin, 

dost ve düşmanlarının neler ve kim

ler oldu~unu ö~rendiler. Daha son

raları özellikle son zamanlarda yQ 

rütükleri grev ve direnişler daha 

geniş tabanlı ve başarılı olmakta

dırlar. !'973 Köln-Ford grevi bun -
lardan bir tanesidir. Binlerce iş-

çinin katıldıgı bu grevi işveren ~ 

cak polis yardımıyla ve sendikala

rınhatalı tutumu sayesinde bastıra

bildi. Birçok işçi işten atıldı.Ya

bancı düşmanlıgı körüklenerek, yer

li ve y. işçiler karşı karşıya ge

tirilmek istendi, Sırası gelmişken 

kısaca bu grevin nedenleri1 gelişm~ 
sinebir göz atalım. 

Köln-Ford grevi kamu oyu ve ilerici 

çevrelerin dikkatini çeken işyeri 

işçi mücadelesinin doruguna ulaştı 
~ı bir grev idi. Ford firması Ame= 

rikan Ford-Motor şirketinin bir kE: 

ludur. I960 ların en çok üretim y~ 

pan bir firması idi. Fedaral Alman 
yadaki otomobil üretiminin %I9,9 -

ve ihracatin %I0,8 ni yapmaktaydı. 

I962 de 2I200 işçi 5600 memur ça

lıştırmaktaydı. Çalışanların 6400 

ni yabancı işçiler teşkil etmekte~ 

di. Ford firmasının bir başka öze~ 

liğide, Fedaral Almanyadaki !şvere~ 

ler Birli~inin üyesi degildi. Bu 

nedenle toplu iş sözleşmeleri bur~ 

da geçerli de~ildi. Yani ücret tes 
piti ve işyeri çalışma şartlarının 

tespiti işyeri idarecileri tarafı~ 

dan yapılmaktaydı, !şyeri işçi te~ 

aileilikleri ve Sendikalar burada 

toplu iş sözleşme hakkına sahip o~ 

madıklarından,ücret ve diğer taleR 

lerini gerçekleştirme olanakları 

kısıtlı idi. Kısacası Ford firma

sında herşey işverenin istek ve i§ 

tahına göre yapılmaktaydı. 
İşte bu nedenlede gerek işyeri ça-

lışma şartları gerekse düşük ücre! 

ler işçiler arasında büyük hir ho~ 

nutsuzluk yaratmıştı. Akkord çalı!i 

tırma, usta başılarının baskısı dg 

şük ücret, di~er taraftanda işçi-. 

lerle işyeri arasındaki güvensizlik 
P"J'exj.n nı;ı.tlam1Ul.ı_na .YQl ac:tı., 

Işyeri işçi temsilcilif:';i :>'eterince 

Y. işçilerin çıkarlarını tem&il e! 

memekteydi. Y. işçilerin mesleki 

etitimine önem verilmemesi, en dü

şük ücretle en agır işlerde çalış

tırılınaları onlarla sendika yönet~ 

cileri ve alman iŞçileri arasında 

ayırıma yol açtı. Yapılan istatis

tiklerde bunu göstermektedir. Bu

rada sendikalarda örgütlenme ora

nı di~er işyerlerine ra~men çok dg 

şüktü. (%4,6) Bu oran Almanya ort~ 

lamasının çok altındadır. Ayrıca : 

i$yerini de~iştirme en çok burada 

görülmekteydi. İşyeri de~iştirme 

oranı I962 de %32,I I963 te %34idi • 

Sendikalar Ford firmasındaki işçi

leri örgütlernek için özel bir proS 

ram hazırladılar. Bu proğramla amasc 

lanan, Köln ve çevresindeki özelli~ 

le Ford'taki işçileri örgütlemek, 

sendikanın çok zayıf olduğu bu gö~ 

gede ona taban kazanmak"tt.ı.Bu neden 
le seçmiş oldukları işye~i temsil= 

cilikieri vasıtasıyla büyük bir kam 

panyaya giriştiler.Ayrıca iş yer~ 

de çalışma ş·artlarının d üzel tilme

sini ve ücretlerin yükselmesini ön 

gören bir teklifi işyeri yönetimi

ne sundular, İşyeri yönetimi bu tek 

lifi kabul etmedi. Ford 7 Mayıs ~9G; 
te İşverenler Birli~ine girerek, 

toplu sözleşme i:çin geçerli olan an 

laşmaların Ford içinde geçerli ol-

du~u ilan etti. Böylelikle işyeri 

işçi temsilciliginin teklifini~ge~ 
çarsiz kıldı. 

Sendikaların (!G Metal) yaptığı gi 

rişimler neticesinde Ford firmasin

da sendikaya girenierin sayısı hay

li yükseldi, Fakat bu yeterli değil 
di. günkü işyeri işçi temsilcilikl; 

rinin seçimi ve eğitimi üstten ~e-
len emirlere göre yapılıyordu. Bu 

nedenlede tabanla yönetim arasında 

uyum sa~lanmamıştı.özellikle en k§ 

tü işlerde en düşük ücretle çalış

tırılan Türkiyeli ve di~er yabancı 

işçilerin sorunlarına gere~ince ' 

e~ilmedikleri gibi onların kendi 

temsilcilerinin seçiminde istem ve 

teklifleri nazarı itibara alınınama 

ktaydı. 

İşte Köln-Ford firmasındaki grevin 

çıkış nedenleri genel olarak bun

lardı. Şüphesiz yabancıların katı! 

ma oranının çok yüksek oldugu bu 

grevden gerek sendika yöneticiler! 

nin gerekse işçilerin ö~rendi~i ve 

ögrenece~:i, çok şeyler vardır. Gre• 

vin bastırılmasında önemli olan fak 

törleri şöyle sıralıyabiliriz: 

ı) Sendika'nın işyeri işçi temsil

cili~i ile taban arasındaki uyum

suzluk 
2) Yabancı işçilerin yerli işçile

nazaran çok az bir oranda kend~ ar~ 

sında seçtikleri temsilcilerle tem 

sil edilmesi 
3) Yerli işçilerin gerek ücret ge

rekse mevki bakımında yabancılara 

nazaran daha faz~a pay alması.Bu

nun sonucu yerli ve yabancılar ar~ 

sında dogan rekabet. 

4) Dışardan gelen bozguncu gurupl~ 

rın negatif etkileri 

5) İşverenin böl-yönet takti~i. 

Tüm bu eksikliklere ra~en, Köln

Ford grevi işçilerin yiğitçe yürü! 

tükleri bir direniş idi. !şçilere 

güven ve güç verdi. 

(GET~ECEK SAYIDA ALMAN. SEN

DIKAURl BIRLIGI ve YA -
BANCI IŞÇ! SORUrlU, ) 
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