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_EC iMLER OLD 
İki buçuk yılık kanlı bir iktidardan sonra' 

emperyalizmin uşağı sömürge ci faşist MC ı;, 

Haziranda seçimlerin yapılmasına rıza gös

terdi. 
MC NASIL İKTİDAR OLDU 

CHPsi 1974 yılında Kıbrıs istilasının meyv! 

lerini toplamak için,erken seçim sloganıyla 

iktidardan çekildi,Bu tutum yaniıştı.Elb~ie 

işgalinin hemen akabinde yapılacak seçimle

rin CHP sine büyük yararlar saglıyacağı a

çıktı.Bu gerçeği göz önüne alan sağcı part! 

ler erken seçim teklifine evet demediler, 

Uzun uğraşılardan sonra,C!A nın buluşu olan 

MC formülüyle Demirel başbakan yapıldı,BBy

lece eli kanlı faşist de·vir başlıyordu, 

MC NELER YAPTI 

" ZMAN E KUR Di 
dr.Şıvan 

ıman dıjiyana mıletan de : zehf ciheki gırıng dıgıre,Herweki tAte 

mıleteki yekitiya zımaneki hewceye, 

!ro,mıxabın dı nav gelA Kurda yeki tiya zman ni ne '-' 11 bı s@ 11aravaıı 

ıp!yivın.J~ beF vA yeke,bı a me wezifeyl! şoreşkeran yakemin eve: 

ekitiya zman@ Kurdi,LA gava mirov d~ra xwe dınıh!re,dibineku hı

ek ke.s ne jji b ona ye ki t-iya zman _ n!\xe&ıtın 1l hin serda jı ferq , ı 

ıxıne nav saravayAn kurdi,Em wi t:ewri ç-ew"t 1l şaş dıbinın 1l kes 

ı zanin an nezanin neyarAn gel! Kurd re xıdme-t dıkın.Çawa ku -

ıbl!jın:"zmaneki kurdi nine. MI!zekın Zaza 1l Kurman~ hev 1l ~ fehm 

akın" ,Ew tewr ne reyaki zanıstiyeji. Gava me:ırıv zmanzanayl!n hA ja 

ek Mir Geladet ~dirxan Dr,NureddiB ~aza mAze dıke dibine ku · 

an dı xebata xwe de yekitiya zman daye ber çav!n xwe,Ma ne raste 

ı nivisar!n REWARAda gotınl!n zazakiji ke•a.~iaa plş gotına Mem! 

an de ji zazaki hey e, W an gotınan i:ıro dı nav zman@ kurdi de ci

A xwe gırtıye,LA mıxabın ev xebata gıranbıha dom nekırıye- . 

,MC iki buçuk yıllım iktidarı döneminde , iki 

yüzden fazla yurtsever faşist beslemeler t_ 

\ rafından katledildi.l Mayıs dünya işçi sın! 

ava em jı bona yekitiya zman nexebı~ın 1l hin serda ji berberi dı 

av zaravaylin kurdi de çl!kın , mirov dıkare· bı :ıreheti bAje ku xe:ba-t 

ıji mılatp&rWeziye 1l dı dawiy!da dıjmın j~ istifade dıke,Dıve 

' ' nıfı birlik,mücadele ve dayanışma gününü y jı bo çekırına yekitiya zmAn bıxebıtın.Ew ji çawa dıbe?Bı a 

yımım ateşine t utarak,dünyada eşine ender e,dı axavtın 11 nıvisandınl!da dıve mirov zazaki-kurmanci(hınek 

rastlanılabilen bir örnek gösterdi, otınan) tl!werteke(istimal bıke),Ew gotın ji domayiya xebat!da 

tllkede can gifvenliği kalmamıştı.Bu elbeteki vA cihA xwe bıgırın,Ma ecm tırki , farısi 1l arabi dıkın nav zman! 

devrimci,yurtsever ve ilericiler içindi.!tl» \ we.,ma çımabı zman! xwe neaxavın 1l gotın jı zaravayl!n dınan ne-

•kü ocaklı eşkiya çeteleri istidiğini yapıyo ırın,Ditina me lı ser vA pıreA ew(na) bil, 

lardı.ÇünkU, baskı ve terörünü sözde güveny ~- , ~JVAN ,çAbO.yına yekitiya zman@ kurdi zehf gırıng dıdit 1l jı 
lik - kuvvetlerinmiması gereken güçlerin hi-

1 pon~v~wast bıxebıte,LA mıxabın ew daxwaz neç1l seri,Em jı vi 

mayasinde sürdürüyorlardı, rejmarl! de ditın!n Dr, Ş IVAN lı ser zman 1l zman! kurdi dest pA d 

Öte yandan Türkiye'nin ekonomik durumu gün- ıkın 1l dıweşinın,Em hevidarın şoreşker evA j~ istifade bıstinın, 

den güne kötüye gidiyordu.Buna sebep MCnin 

takib ettiği ekonomik politikaydı,Dövizler Z M AN ç İ YE? 

har vurulup harman savrulmuş ,Me:rıkez Banka<' 

sındaki dövizler tüketildi.Bugün Türkiye 

Yurtdışındaki temsilcilerine maaş ödüyemez 

durumdadır,Bu MC nin yanlış tutumunun bir 

neticesidir, 

Dış piyasalarda Türk parası günden güne de

ğer kaybetmektedir.T~ parasının satın a! 

ma gücü hızla düşmektedir.Bugüne kadar yap~ 

Beri gışan,dıve em bı rengeki tevayi,lı ser vA pırs@ bısekının 

ll. j@ re hın mıj1ll bıbın,Herweki, jı aliy@ hernil zanyaran ve ji ha

tıye ders kırın n teyid kırın,zman gıreday@ saziyek sosyo-ekono

niki ni ne,Yani rejima mıletek çı dıbe bıla bıbe,bıngeh@ zman@ wi 

nıleti tım 1l tım wek xwe dı mine,her jı bın xıdmeta hernil kes!n wi 

mıleti de,dom dıke.Ger em bı gotınek dın bıbAjın,zman gıreday@ 

sistema ekonomiki(abori) nine,1l ser de ji,ew wek mıeseseyek çl!

tbMA seri(sübra-strüktüre:üst yapı) jı na yi! qebul kırın 

lan değer ayarlamalarından başka sene sonu- Jı ber vAyeka ha,jı roj!n sazıya kom1lnot@ vır ve,1l bı heta qo-

na kadar yeniden % 20-30 Türk parasının de- c •ııı.rui!@n re jima kolidari, derebegati(feodali te), sermeyedari(kapi ta-

ğerinin d~ürülmesi beklenmektedir, 1
: l.i.=ı)1l sosyalizm@ de ,her mılet taybeti jiya ye, Çı dı nav qona- _ 

'x@n tarixi u çı ji rojlin iro de,sazıya mıletek çı dıbe bıla bı

be,~manA wi mıleti jı beranber@ wi saziyl!dae,tım u tım serbıxwe !şçi Sinıfı ve sabit- gelirliler için hayat 

çekilmez bir hal almış tır. Faşist baskılar 
yanında,devamlı fiyat artışları çalışanla-

'

I rın yaşamını güçleştirmiştir,Ortalama fi>~-a !l 
yat artışları geçen sene ~ 25 e. ulaştı,Sa

dece 1977 nin ilk beş ayında,perakende- fi

yat artışları % 15 ,4 ulaştı.nevamı 2. sayfada 

ye u her dom e.Mesele,jı beri şorışa oktobrA,•ılet@ Urıs 1l -:ıiemd · 

mıletAn dın!n Soviyetistan@ ji,xwedi zmanek taybeti b1ln.Pışti ş~ 

rış ,herweki sistema ekonomiki ,yani mılkdariya wesı teyAn istihsaJ 

l!n(Behrem),bı destAn şorışkeran ve hat guherandın1l hıkMA ket des 

tA karkar 1l cotkaran.(Domayik Heye) 
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2 . Ii R U S K 

·-sEÇIM- LER 

Buglin~kiyede beş kiş 'ilik bir işçi ailesi için lfi"

zuııılu aegari geçim harcamalaırı için ayda 4830,-TL . 

gerekmelrtedir.Oysa şu anda Hrkiye'de· aylık asgarf _ 
ü~et olarak 1800,-~ tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Arada 3030T,TL gibi _bir fark bulunmaktadır. 
Bugün ~ürkiyede iş bulma crlanaklarıda çok kısıtlıdır. 
A~ık işsiz iki milyon yüz seksen Uç bin kişiye yük
selmiş bulunmaktadır.Bilindi~i gibi tarım kesiminde 
ise gizli işsizlik her zaman meveuttur,ve işler aev
a.imliktir.Bu gizli ve mevsimlik iş ti!ııruıRlarıda g!iz 
öniine alınırsa, bu ı mevsimlerde iş siz sayısı beş al

~ milyon gibi inanılması güç rakamlaıra ulaşmaktadır. 
Ayrıca dikka-u 9elı:ici bir husus da ilerici ve yurtse
verıere iş verilmezken,f~istlere gelişi-güzel dev
let kadroları d~ıtılmış ,fabrikalar komando siiril.le
riyle doldurulmuş-tur. 

Halen yal,ıancı Ulkelerde ~alış an bir milyona yakın 

~kiyeli işçi vardır.Bu işçiler sorunlarıyla baş

Da;; ıı bırakılmış lardır. Kendilerine yardım eden yoktur• 
Yabancı patronların !nsafına terkedilmişlerdir.Oy 

kulanma hakları yoktur.Probleriyle yalnızdırlar.Bu 
işçiler,MC taratmdan sadece d!iviz kayna~ı "1ara]ç: 
g!iriilıniişlerdir.MC yurt dışında çalışan işçilerin 
problemleriyle ilgilenmemiştir. 
Hayali temel atma t!irenleriyle çalış an ki tl ey i 0\Y&

lamış tır MC. 

OL D U (Baştarafı l.Sayfada) 

S eç im e sekiz _ parti iş tir ak etmiş tir. Bunlar sırasıyla 
şunlardır:CHP,AP,MSP,MHP , CGP,DP,TBP,TİP. 

Seçimlerde CHP si oyların ; 41,38 ni alarak 213 ,AP try_ 

:ıarm '!> 36Ş87 sini alarak 189,MSP si o:yların "8,56 s~ 

nı alrak 24 ,faş fat MHP si oyların " 6-,42 sini alarak 
16 ,miletveki1iğiıH aldılar.Ayr:ı.ca 4 bağımsız ,3 cgpsi 
ve 1 meletvekiliği de DP aldı. 
Dikkat gekici bir konuda faşist MHP sinin miletvekil
,lerinin sayısını üçten on altıya yükseltmesidir.Bu 

iki buçuk yılık iktidar cı1manın avantajlar!__ ve faş !_st 
baskı ve terörün neticesidir.Ayrıca çok sayıda mlikerer 
oy kullanılmıştır.Tabiatıyla bu oylar MHP si yararına 
kullanılmış tır. , 

EN çot·' OY CHP 'si ALEI 

CJ:P si se~imlerde en fazla milletvekili çıkarmasına " 
rağmen, tek baş :ı.na iktidar olabile·cek çoğunluğu elde 

edemedi. 
Kanımızea,CHP si şu iki ne-denden ötürü iktidar olamadı 
1-Kürdistanda yurtsever adayları veto etmesi, 
2 -nP v:e TİP ile anlaş amamas :ı. 
CHP si büttin yurtsever ilerici ve devrimciler tarafın
dan desteklendi.Bu destekleme yurtsever ve devrimcile.
:rin CHP sinden çok ş ey beklediği anlamına alınmamalıfit 
dır.Sorun ırkçı-faşist cephenin geriletilmesiydi.Ayrı
ca~bu tutum,yurtsever ve devrimcilerin seçime iştirak 
eden partiler arasında CHP si dışında destekleyebile
ceği başka iktidar al tenıatifi bulunmayış ının netice~ 

··~ydi. 

Sosyo-ekonomik yapıyı al t-Ust eden faş ismin uygula
yıcısı Me ki tl elezin kapsamlı muhalefeti karşısında 
seçimdea başka çözilis görenıeyince ,ş eçime evet demek 
zorunda kalmış tır. 

SEÇ!M BEŞ HAZ:!RANDA. OLDU 

Yıılı:arda ö'zet olarak verdiğimiz ş artlar altında ş eçim
Iare gidildi. 

~HP si başkanı hükümeti kurmakla görevlendirildi.Güven 
oylaması Temmuz'un başlarında yapılaeak.Bu görevlendi 

rilmeye mideciler cephesi çok ş iddetli tepki gösterd! /, 
ler.CHP si güvan oyu alamadığı taktirde bir dahaki hü , 

kUmeti Demirel kuracaktır. 1 

FA:; !ST: KOMD'JilO SALDIRILARI DEVAM 
ED!YOR 

K4i1111ando baskınları ve katliam se~ 
çimden sonrada bütün şiddetiyle 
devam ediyor. 
CHP sinin iktidar olmasını engel
lemek için olacak, bilhasa baş 'ba
kanlık Ecevit'e verildikten sonra 
durdukları eylemlerini yeniden ş~ 
detlendirdiler. 
Anlaş ılan faşist zorbalk MHP si-

ı 

ain 16 milletvekili çıktrmasından 
cesaretlenmiş lerdir. 
Ersurum Üniversitesi yurtsever ö~ 
retim üyesi Orhan Yavu~ bıçaklan~ 
rak öldiiril.ldü.lil,iyarbakır ilkö>ğre~ 

aen okulunda,miidüriin himasinde b~ 
latılan te~ör giinlerce sürdii ve 
bir yurtsev( ~omandolarca öldü

riildü. 
Baskı ve saldırılar Türkiye ' nin 
her tarafında sürdiirülüyor.Gün 
geçmiyorki bir yurtsever faşist

ler tarafından kurşunlanmasın.G~ 
zeteler bu faşist canilerin çık~ 

. ":!:ğı olayları yazıyorlar. 

Fapistlerin baskıları Devmaa dai- , 
~ 

relerindede devam ediyor.Daha ön& 
ce MC tarafından komandolarea iş
gal ettirilen kurumlar,şimdi bu
gilnkü iktidara karş :ı kullanılıyOT. 
Faş is tl e-r kendi düzenleriai devam , 
etirebilmek için her çareye baş 
vuruyor lar. 
Ama, baskı ve zulümün ileTiye- dö

nük alan tarihi gelişimi durdura
mıyacağı uııutuluyor.Bütüa saldır

ganlıklarına rağmen korktukları 

sonlarından kurtulamıyacaklardır. 

Türkiyede Kürd veTürk yurtsever 
ve devrimcileri öldürülmekle tü 
ketilmez ve bütün baskılara kar
ş ın yüce davalarını sonuna savu~ 

maya kararlı yüreklilktedirler. 

r---------------------~1 
HOifiR-
BRUSK YA TE YE-
BIXWİNE S BIDE XWENDINi •• 

KD BOISTAN 
Alınan haberlere göre Kürdistanda 
askeri komando baskıları devam e
diyor. 
Dikkati çeken husus bu baskı ve 
taramal arın gazetelere aksetmeme
sidir.Veya arada bir çok ~nemsiz 
bir olay gibi verilmektedir. 
Oysa,kanımıza göre bu olay önem
siz değildir.Sil~ arama gayesiy
le sürdürülen bu baskılar Kürd , 11 

yurdseverliğine yöneliktir.Çünkü, 
Kürdistan 'nın çalış an kitleleri
hedef alan komando harekatı egem 
men sınıflara ilişmemektedir. 
Tiirkiyede hükümetler değişir,f~q 
kat Kiird'lere karşı baskı polit! 
devam eder.lrkçı faşist sömürge~ 
ci siyaset değişmez.Sağ veya sol 

par~i~~~ r~u~eiyaseti fazla değ! 
şikliğe uğratmadan uygularlar. 
Soldan' kast etiğimiz ortanın so
ludur.Yurtseverlerin bu ğerçeği 
unutaeağını sanmıyoruz.Bu siyase
tin değişmesi sömürgeciliğe son 

vermekle gerçekleşebilir • 

\ 
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3 BR U S K 

DEGERLİ OKUYUCULAR - ;~ 
Uç sayıdan beri devam HALKlMlZA 

(Geçen sayıdan devam) eden "TARİHİ GEL:Iş İM 
~a Kürt Halkı ve F ilistin Halkı, bu haklı ların kullanılmasıyla çelişmez.~u nedenle- ı 
' ·· d 1 1 d h İÇİNDE KÜRD'LER" ~adlı 
muca e e erin e mu akkak kesin zafere ula- dir ki Kürt Milleti'nin kendi kaderini ta- -

~acaklar ve masum kur?anlarının hesabını, yin hakkı için ••• bir dile,,.bir kültüre •• 

siyonizmden, ·.ı'ürk faşizminden, gerici Şah oir millete tanınmış tüm imtiyazıara karşı 

~ejiminden ve onların başları emperyalizm~ verdiği mücadele, ~~rk Halkı'nın verdiği 

~en mutlaka soracaktır!. gerçek demokratik mücadelesinden ayrılmaz. 

yazı serimiz "BRUSK"

un elinizdeki bu say! 

sıyla son bulmaktadı~ 

Bu yazı serisiyle Hal 

kımıza,Kürdıstan ve 
. Yani Kürt Milleti 'nin temel milli demokr!! 

prtadoğunun faşizme,siyonizme ve emperyalız ' . Kürd'lerin durumu ta-
- tik ve iktisadi haklarının tanınması türki 

~e mezar olacağı günler yakındır. Dünya Wi - rihi gelişim içinde ~ 
- yede gerçek demokratik bir halk iktidarının 

e tn am, Kamboç, Laos ;-Angoladan sonra, Ortadoğ!! le alınarak günümüz d~ 
gerçekleşmesinide sağlıyacaktır.Bu nedenl~ 

~a da emperyalizmin ve emperyalizme bağım- ki ulusal meselemizin 
de, Halkımızın mücadelesi sadece ulusal v~ 

~ı egemen fınıfların, faşizmin yenilgisine 

şahit olacaktır. 

KtiRT VE TtlRK. HALKLA.RIHDl GE.RQ.EK liltiŞ

IWILll.I. EIIPERYAL!SnER YE !ŞB:tıılı!~Ç! 

WlilK BUl!J UV ALARl. lLE .K1lRi' BURJUVA VE 

IF l!;QJ)ALLERİDİB. 

AŞAS.IB HI.Ln.lR.Ili: DE'iıı!MC! GÜÇ BlRLlG! 

lığı, milli demokratik ve ekonomik hakları 

gasp edilmiş ve bu hakların geri alınması 

mücadelesi değil, ayni zamanda daha insan

ca ve daha mutlu bir yaşama düzeyine ser-
1 

best ve gerçek bir demokratik halk iktida
rıyla ulaşmak çabasında bulunan kardeş ·.ı'ür 

Halkı'nın da mücadelesidir. Bunu başarmak 

hem Kürt Halkı'nın, hemde ~ürk Halkı'nın 

'Demokratik halk iktidarı için Türk Halkı'- nihai ve gerçek kurtuluşunu gerçekleştire
nın emperyalizme ve faşizme karşı verdiği cektir, 

mücadele ile, ~ürt Milleti'nin kendi kade-
,rini serbestçe tayin hakkı için verdiği m:!!_ Eli kanlı emperyalizmin uşağı sömürge ci, 

çözümü,Kürd Halkı ' nın 

gerek Türk Halkı ve 

proletaryası,gerekse 

ur ta Doğunun diğer ·-;, 
halklarına karşı tu tu 

mu hakındaki görüşle~ 

rimizi sunmak istedik" 

Hiç bir zaman yazdık

larımızın yüzde yüz 

doğru olduğu iddıasın 

da değiliz,Ancak biz 

inandıklarımızıda ya~ 

dık.İnancımızıda hal-

cadelenin ortak düşmanları emperyalizm ve ırkçı-faşist egemen sınıfların kımıza duyurduk, 

onunla bütünleşen militarist ~'ürk burjuva~ ve onların katil iktidarlarını yenebilmemiz peğerli yurtseverler, 

zisi ile, işbirlikçi Kürt vie~ret burjuva- her türlü şöven ve yanlış tavırlara karşı bizin bu konuda düş ün 
zisi ile feodall eridir. mücadele verip doğru proleter- d evrimci ta- l l !l.ükleriniz Ulusal so-1 

vır takınmamıza bağlıdır. Kürt Milleti'nin 1 

bU nedenle ortak düşmanıara karşı dayanış- kendi kaderini tayin hakkını pratikte savu~ ~numuzun çözümü bak~i 
ma içinde mücadele, iürk ve Kürt Halkının muyanların egemen sınıflara hizmet ettiği tından önemlidir.Bu : 

devrimci güç birliği hayati bir zorunlulu_k açık'tır. d t · ak~m an, Gaze enız 
tur. 

~ürkiye proleteryasının iktidar için em per

Kürt Milleti 1'ürkiye'de kendi kaderini ta- yalizm ve onun uşaklarına karşı yükseklerde 

yin hakkı için verdiği mücadelesinde Türki tutulacak kurtuluş bayrağı, Kürt proleter-

t' BR US K" bu konuyu ta~ 

~ışmaya açmıştır. 
fiz değerli Yurtseve~ 
rrerden dileğimiz,de- . 

lğerli düşünceleriniz-
yedeki tüm devrimci güçleri kendisine dost devrimcileri taraf ından gereğinc e savunuluF 

ve kardeş bilir, onlarla güç birliğini ve destekl enecektir . 

dayanışmayı sağlıyacak bir politikayı sü

rekli bir şekilde uygular , 
Kürt Milleti'nin emperyalizme , faşizme,fe-

f:

e konuya-soruna kat

ıda bulunmanızdır. 

Böylece soruna• daha 

sağlıklı bir çözüm 

bulunacağı kanısınd~ 

yız.Saygılarımızla. 

odalizme, sömürgeciliğe ve şövenizme kerş ı 

iürk Halkı'nın gerçek özlem ve çıkarları verdiği mücadele dünyanın bütün proleter

laala Kürt Milleti'nin mili demokratik hak- devrimcileri tarafından destekleneceği ka-

larının gasbını gerektirmez ve bu doğal h~çınılmazdır, 

ViYETN AM 
30.Nisan.l975-da gel@ Vietnam empery ı:;l ist u ş er ikt!n 
wan~n hundır pilç kırın il we l~t derexı stın il xwe rız

gar kırın,Pışte rızgari Bakilr il Nivro g i hane hev .Bı 

vi awayi armanc!! ge l e vietnami ji h ate cih,e ku hemu 

Vietnamiyan dıxwast, Jı bo w i armanc i Vietnamiy an sih 

sali z@detır ş er kır. Gotırıa serok HO Ş İ MİN "tu tış t 

jı rızgari xweş tır nine" j ı bo her kesi arınane ii da

xwaz bn. 
Emperyalistan jı bona tef and ına arm an c il doz il daxwa 

za vietnamiyan,her roj agır dıbarand ın welat@ wan il 

dıxwastın wel@t kambax bıkın.L!! ar,ır il bomben emper

yalistan nıkariya rızgarixwaz iya Vietnamiyan bıtefi

ne.· Jı berku,heger g el ~ k i j ı bo rızgari q er a.ı:· b ıke u 

dest bı tekoşinl! bıke,ne a tom ,ne ag ır wi dax waz@ 

nıkare pnç bıke. 

~----~--------------------- -----

İro lı ser roja rızgari du sal derbaz bnne.Y!Ikitiya 

wel@t ç@bilye.Sistemeki b@ istismar(sosyalizm) heye 

il hernil kes bıra il wek hevın.Hemil kes bana arınanceki 

dıxebıtın,çawa ku ji bona rızgari xebitibnn,ç@kırına 

welat il p@çandına bırin!!n şer,Çawa ku ap@ HO,gava 

bobe il hoviti ii barbariyl!n emperyalistan welat k a m

bax il w!!ran dıkırın,dıgote:"em!! pı.st@ rızgariy@ xwe 

re nuva welateki xweş tır il b@ istismar ç@bıkın", Ev 

got ın jı bo her vietnami armac buye, Jı berku vasiye

ta serok Ho ye . 

Hemn kes bı ş ewq u eş q bona p@ş va çilyına wel@t dı
xebıtın. 

Nav@ Saygon bilye ba j ar@ HO ~ İ MİN 

He weki hozan dı b@ j e: "Vietnam serkef tına te piroz b&'! 
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Komünternin Kürd Milli meselesi ile ilgili görüşlerinin eleştirisi 

Aydınlık: yayınları 34 No: da ,_ d.ir.Böylece e.nperyalizme-karş ı ha ll:&seleyi böylece tesbit etikten 

Mart 1977 de wKürd Milli mese- haklı mücade~elerini başlatmışl~ sonra yazılarda görülen hatalara 

lesiwy~e ilgili bir kitap yayın dır.Demek ki Kürd'lerin 1925 ten geçelim.Bu hataları kısaca ve maa 

lanmış bulunmaktadır. - beri başlatıkları mücadeleler·in de madde şöyle sıralayabiliriz. -

Kitab'da Aydınlığın yazdığı ön~ · emperyalizme karşı olmadığını id- (Yazıları ayrı ayrı incelemeyece-

sözle birlikte 15 ayrı yazıdan dıaya kalkışmak eiddiyet~e bağd~ ğiz.Batün yazılarda görülen genel 

meydana gelmektedir.Bu yaaılar mıyacağı açıktır. _ hataları sıralayacağız.) -
1 92 5 den 1938{1937) ye kadar Tür 2 -Yine,Rasem Davaz'ın 29 Temmuz:. ı l-Ulusal meseleye{yazılarda) komu 

kiye'de Kürd'lerin ll'kçı-faşist 1937 de "Yeni Bir Kürd Ayaklanma- j :ı!istçe bir yaklaşım yoktur.K1ird : 

sömür~ci barbar eğemen güçlere s~ ismi altında yazdığı yazıda şu Milletine uygulanan milli baskı 

karşı yürüttüğü mücedele dev:ıre- husus belirtiliyor (sayfa 82). ve asimilasyon politikası göz ön! 

sini · kapsamaktadırlar.Diğer bazı 1 "Halk Partisi. ••• Milli burjuvaz:!, ıııe alınmamıştır. 
yazılarda Irak, !ran ve !ngilizle nin baskısıyla •••••••••• özel bir 2-KUrd 1 ler in sömürge ci siyasete 

rin Orta-Doğu politikalarıyla il yasa çıkartarak,ölYm cezalarını karşı mücadelesi,!ürk gericiliği 

gilidir. - onaylamakta dahil olmak üzere ge- ·va ilericiliği arasındaki mücade-

Ki tab' ta Kuzey Kürdistan • da kalan n iş cıılağanüstü yetkilerle donatıJ le olarak gösteriliyorki ·,bu so-

kürdlerin ırkçı faşist sömürge ci mış askeri bir yönetimi , bu kendi runa yanlış bir yaklaşım tarz ıdır. 

güçlere karşı yürüttüğü haklı mü başına buyruk vilayette Büyük Mi~ Bu yaklaşımın kökeninde -~iird '1&-

eade~e incelenirken büyük hatal; let Meclisinin yerine iş baş ına ri Türk sayan şövenist kemalist 

ra düşüldüğü görülmektedir. - geçirdi"itt yönetim merkezi hükü- asimilasyoncu istekler yatmakta-

Yiizde yüz aynı hatalar olmasa bi mete bağlı o.lmakla beraber ,uy- dır.(Kita'ptaki l.yazı).Meselenin 

le Aydınlık:' ın yazdığı sözde a~ gulama ve kararlarında tamamen doğru konuş tarsı şöyle olmalıydı: 

çıklayıcı olması gereken önsözde serbestir.Bu idarenin sıkı yöne- Kürd Ulusal isteklerini temsil e-

hatalarla doludur ve gayri sami- timle herhangi bir ilgisi • yok.., den güçler ile ırkçı faş-ist sömii!: 

mi bir karektere sahiptir. tur.Demek ki bu özel yetkilerle geci Türkiye eğemen sınıfları ~ 

Aydınlık'ın öneözü hakkındaki e- donatılmış askeri yönetim normal rasındadır verilen mücadele. 

leştirimizi bir başka yazıya bıh bir yönetim değildir.Bu tür yöne- 3-Yine sorun,yazının diğer bir Y~ 

rakarak,esas kitap hakkında yan ! tim şekilleri ancak sömürgeleşti- r inde ,feodalizmin tassfiyeye kar-

lış bulduğU!Iuz noktaları kısıc~ rilıııiş uluslara , s ömürge ci dev l e t-. ş ı merkezi otor i tey e baş kaldırııı~ 

sıralamadan önce,bugiin Türkikiy~ 

de Kürd ulusal sorunu üzerine a

çıklık getirmesi bakımından oluııı -
lu bulduğumuz iki önemli noktay~ 

da iş ar et etmek istiyoruz. Bugün 

Türkiyede Kürd solu ile Türk solu 

arasında Kürd ulusal sorununa ba 

kışdaçısından önemli ayrılıklar 

vardır.Sanıyoruz Kornintemin te~ 

biti sorunu kısmi bir aydınlık 

getirir.Konuyu fazla uzatmadan 

kitap'taki bu tesbitleri şöyle 

sıralayabiliriz: 

1-Kitab'ın 23. sayfasında Ad.( 

~udüs) imzasıyla 24.Mart 1925 ta

rihinde "Kürdistandaki Ayaklanma• 

adı altında yazılan yazıda "Küftd'- i 

ler örs ve çekiç arasında kalmış T 

lardır• cümlesiyle Kürd'lerin i

~inde bulunduğu durum açık ça gö~ 

terilmiştir.Kürd'lerin bu durum~ 

dan hareket eden yazar Kürd top

rakları üzerinde İngiliz Ve Türk 

emperyalistlerinin çatış tıb~ıyaz~ 
rak Türk'lerin emperyalist oldu~ 

nu tesbit ediyor.(Sayfa 24,25). 

Kiird'ler iki emperyalist devlet 

arasında kalmış lardır ve bu dev-

1letlerin Kürdistan üzerindeki mü

cadelelerinden delayı ezilmişler 

letlerin uyguladığı bir sistemdir . 

Yani sömürgeci bir i dare tarzıdır. 

Gerçektende sömürgeciliğin tari& 

hine baktığım,~da bu tür idare • 

tarzıyla karşılaq ıyoruz.Metropol

lerden gönderilen özel yetkilerl e 

donatılmış bir kişi veya grup sö

mürgeleş tirilmiş ü lkede sömürgeci 

siyaseti uygulamakla yükümlüdür. 

Yani sömürge ülke halkını metro

polün menfaatine tabi kılmaya ça

lışmak ve sağlamak. Besbelli ki 

Dersime parlamentonun yetkileriy

le donatılarak - gönderilen bu yön! 

tim sömürgeci bir yönetimdir.Esa

sında,Kürdistan zaten genel müfe

tişlikle idare edilmektedir.Bu i

dare sisteminin ise sömürgeci ka

rekterini yukarda açıklamış tık. 

Sorunun önemli yanı şu, bugün 'l'U?

kiye proleter devrimci hareketi

nin temsilcisi olduğunu iddia eden 

bir çok fraksiyon bu gerçeği gör

memezlikten geliyor.Böylece yan

lış bakı., :ı~fs.n.ndan Kürd Ulus so

rununa bakan bu gruplar, Ulusal s~ 

run karşısındaki tavırlarında ka

çınılmaz olarak hatalar işliyor

lardır. 

sı olarak ele alınmıştır ki kan~

mızea bu yanlıştır.Bu tavır milli 

· meselen in inkar edilmesini içer-

mektedir. 

4-Yazıların yazarları Kemalist 

diktatörlüğün karakterini iyi i~ 

eelememişlerdir.Kemalist diktatö~ 

lüğü ilerici ve halktan yana bir 

hükümet olarak taktim etmeye çal~ 
1 şıyorlar.Oysa aynı dönemde,U:ı:ılii 

' s ·ovyet bilim adamı Şunurof'un 

kemalizmi incelerken vardığı so

nuç şudur:Kemalizm,halkı(Çalışa~ 

ları) ezen,baskıcı faşist dikta• 

' törlüktür. 
KiiRo 

5-Kitab'da Türkiye Kürdıstan~ 
sorunuyla bütün yazılarda,ırkçı 

faşist sömürgeci Kemalizmin Kürd

lere uyguladığı milli baskı,jeno

sid ve asimilasyon politikası ha! 

lı gösterilmeye çalışılmıştır.Kü 

Kürd'lerin kurtuluşuyla ilgili t 

herhangi bir teklif olmadığı gibi 

çalışanların birliğini isteyen t 

tek bir satıra bile rastlanmamak 

tadır.Oysa komunist bir örgüt o

larak Komüntern, Kürd'lere~kurtu

luş yolu göstermeliydi. 

(DEVAM! GELECEK SAYIDA) 
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