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ROJNAMEYA SIYASI U ÇANDI YA IS RQJI 
lS GONLOK POLITIK VE KOLTV'REL GAZETE 
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DüŞüNCEöZGüRLüöü 
' • 

• • . . -
üZERiNDEKi HASKILARA SON! .. . ) 

- • 

1 1 - ~142~ 
' 

- ·Ecevit, iktidar olmadan 
önce, düşünce. özgürlüğü üze
rind_eki her türlü baskıya karşı 
olduğunu sık sık tekrarlıyor ve 
bu konudaki her türlü engeli 
kaldıracağını vadediyordu. 
Bugün yapılanlar ise bunun 
tam' tersidir. Basın üzerindeki 
a~ır .baskılar devam ediyor, 
insanlar salt düşüncelerinden 
dolayı tutuklanıyor, baskı gö
ı:üyor, kendilerine a~ır ·ceza-
lar veriliyor. • . 

Dr.İsmail Beşikçi, ·yazdı~ı 
bir kitaptan dolayı 1,5 yıl ceza 
aldı. 

İbrahim Duran adlı genç, 
' İstanbul'da Nevroz kutlama 

geeseni düzenlemekten 1,5 yıl 
ceza aldı ve halen tutukludur. 

· Roja W eJat'ın ilk · sorumlu 
Müdürü Sıddık Bozarslan'a . 
yine 1,5 yıt'Ceza verildi. . 

Mehmet Bozkurt adlı gen-
ce, bir konuşmasında Kürt 
·halkından s(jz ettilU için An
kara A~ır Ceza Mahkeqıesince 
bir yıl .ağır hapis cezası verildi 
ve bu ceza, övünölerek rad -

.w oyla ilan edildi. .. 
Sosyalist Gençlik Gazetesi 

Sorumlu Müdürü Ayşe Satış, 
İstanbul I. Ağır Ceza Mahke

. mesince, komüniım propagan:. 
dası yapmaktan 6 yıl 3 ay a~ır 
hapis cezasına mahkum edil
di. 

' 

Yoksa CHP'nin kendisi de 
kitlelerin özgürl~kleri rahatça 
kullanmaliuma alışık değil. 
Nitekim, jktidarın düşünce öz-. . 
gürlü~ü Ü?erine hışımla gittiği 
gözden kaçmıyor. . 

İçişleri Bakanı Özaydınlı, 
"eylemli sağ ve eylemli sol" 
sö~lerini bolca kullanıyor, içP 
riye ve dışarıya karşı, terÖrist 
:unsurlarla mücadele ettiği iz-. ' . 
lanimini veriyor. Oysa bu 
baskılar tedhiş olaylarının
faillerine de~il. düşüncelerini 
açıklayan insanlara yapılıyor. 
Hükumet, yalnız anti-demok
ratik, Jaşizm artı~ı yasa mad
delerini uygulatmakla, bu ko-

rnudaki uygulamayı teşvik . et
mekle !<_almıyor. aynı zamanda 
bu yasaların bile ötesine taşı
yor. Birçok durumda var olaı:ı 
yasalar bile, aynen MC döne
minde olduğu gil:li rafa kaldırı
lıyor. Ga?:etemiz üzerindeki 
basl,<ılar bunun

1 
somut örne~i. 

Gazetemiz üzerindeki 
baskılar yeni 'hükümet döne
minde daha da ağırlaştırıldı. 
Polis, bir çok yerde, faşist 
cinayet çetelerini bir y·ana 
bırakmış, gazetemizin peşine 

' düşmüş. Ecevit hükümeti, fa-
şistlerin silahlı eğitim yaptığı 

. ' 
kamplara dokunmuyor cl.a ga-

Dünyanın neresinde görülmüş
tür bu? Abdulla'h Savaşçı'nın 
suçıı ne? Anlayan vars·a, beri 

• 
ı . ' ge sın ... 

Maden'de, Rıfat Sefah 
adlı kişide Roja Welat gazete'si 
hulundurğu: için bu kişi de 
tutuklanmıştır ... Halen tutuk
ludur. 

Hakk&ri'de Veli Koparan, 
yine Roja W~lat bulundurdu~u, 
için tutu.ı<ianmıştır·, halen· tu--: . 
tukluluğu devam etmektedir.· .. · 

Ağrı'da Zeki Aslan adlı 
öğretmen, Roja Welat rozetini 
taktığı için görevden alınmış
tır. Yasal olarak çıkmakta 
devam eden bir gazetenin 
rqzetinde' ne suç olabilir. bu 
hangi kitapta ya.zılıdır?.. . 

Bu kişiler, hani düşünce
lerini de açıklamamışlardir ki 
".fi1dr suçu işle~iniz" denebil
sinı Böylece Türkiye'de polis
ler açıklanmayan düşünceler
den dolayı bile insanları ko
vuşturuyor ve yargıçlar. böyle 
suçlardan ( ı ) insan tutuklu
yorlar ... · 

' .. •••• , 

• 

-Bay E'cevit ve Partisi de 
demokrasi konttŞunda, özgür
lükler konusunda iki yüZlüdür. 
Bunu tüm dünyaya ilan ede-. ' . rız ... 

Bir Kürtçe gazeteye bile 
tahammül edemeyen bir de
mokrasi palavra bir demokra-
sid\r. · 

Son günlerde tüm ırkçı 
tayfası, özgürlük düşmanları, 

• militari~tler- a~ız birliği e~miş-
. · ler "bölncnlük" tehlikesindim 

' dem vuruyorlar. Ecevit hükü-
meti de, onlara ayak uyduru
yor ve Kürt halkının devrimci 
ve demokratik güçleri üzerin
deki baskıyı arttırıyor; böyle
ce onlardan aferin almaya 
t;:ahşıy9r: Bu~ çiemokrat görün
meye çabalayan Ecevit hükü- · 
m eti içm ·dkmaz bir yoldur. 

Abdu/lllh SAVAŞÇI 

-

' 

Öncü Gazetesi yazarı Ali 
İhsan Özgtll'e iki ayrı yazısın
dan do-layı toplam olarak 2 yıl 
3 ay hapis ce'zası verilçli. 

zetemizin izini sürüyor. Bu -
yolda, basın özgürlü~ü rafa 
kaldırılmış ve sansür · uygula
nıyor. İşte bundan bir kaç 
örnek: 

Yasaları çiğneme, zorba
lık o düzeye _ vardırıldı ki, 
geçen sayımızda Ziraat Ban
kasında açtı~imız hesap nu
marasına bile polis müdahale 
etti ve b.izden habersiz, banka 
hesap numaramızı iptal etti. 
Po~is, nasıl yasal-bir ga~etenin 
açtığı hesap numarasına mü
dahele eder ve banka yetkili
leri ne bakla onu kapatırlar?. 

Bo, bir I/IIZete kllltdt yiJzOnden tutuklu .. , . 
' 

Son üç olay bir tek günde 
(1 Ekim) basma intikal eden 
malıkurniyet kararlarıdır. 
Mahkemeler hergün, bunun 
gibi birçok kişiye,, düşüncele

rinden dolayı, bol bol ceza 
da~ıtmaktadırlar. 

. Türkiye, diişüı:ı:ce özgür
lüğü bakımından bir hapisha
ne olmakta devam ediyor. 
Ecevit ve Partisi de muhalefet-
te söylediklerini unutmuş go
rünüyorlar. Onların bu tutu
mu, salt . hükümetin kuruluş 
biçiminden (bazı batımşızların 
desteği ile kurulmuş olmasın
dan) ve gerici güçlerin hükü
meti. sıkıştırmak için açtıkları 
yaylım ateşinden gelmiyor. Ol
sa olsa, Ecevit ve Partisi bunu 
bahane olarak kullanıyorlar. 

. ' 

IOIB W illi SIYII· 2 ' 

Bir süre önce Diyarbakır' 
da, Varto'da kitapçılık yapan 
Abdullah Savaşçı'hın kitap 
paketi arasında·, kitapları .sarr 
mak için kullanılmış, Roja 
Welat'ın baskısından arta kal
mış boş gaze~ kağıdı üzerinde 
Roja ' Welat'ın klişesi basılı 
olduğu için, bu kişi tutuklan
mıştır ve halen tutukludurı 

' 

Mehmet BOZKURT 

. . . 

• 

•• 

Ama dediğimiz gibi,_ iş 
artık hukuk alanından çıkriirş, 
zorbalığa dökülmüş.' ~ 

Ti!RKİYE ve Di!NY A 
KAMUOYUNA İLAN EDERİZ!. 

Biz bu gazeteyi ·çıkarır
ken, nasıl bir ülkede çıkardi~ı
mıiı, bu konudaki gelEmekleri ' .. 
baskıları, zulmü biliyorduk. 
V f1 biz mücadelemize devam 
edeceğiz. Diğer yandan suçlu 
olanları da dünya kamuoyuna 
duyuruyoruz. Üzerimizdeki 
ırkçı baskıları, yasa tanımazlı- · 
ğı, fikir düşmanh~ını. .. 

T,ürk hükümetleri dün ırk
çıydılar, bugün de ırkçıdırları 
Dün zorbaca hak ve özgurlük
leri engelliyorlardı , bugün de 
.engellemeye devam ediyorlar. 

• 

• 

. - ..... 

' 

• 

Kürt halkını zorbalıkla· 
ııihdirebileceklerini sananlar . . 
aldanıyorlar. Uyanan ve hak-
larını isteyen .kitleleri hiç 
kimse, hiçbir Şekilde dizginle
yemez. Zorbalığı -arttırma he
veslileri şunu iyi bilsinler ki 
bundan kaybeden · asla biz . ' . 

olmayaca~ızı .. 
Yirminci Yüzyılın son çey

re~iJ1de Kürt halkını zincirler
le bağlı tutmak . artık olanak
sızdır. Bu. sorunun tek bir 
çözüm yolu vardır. Kürt halkı
na insani ve ulusal haklarını 
tanımak. 

Günümüzde ileri do~ru 
atılacak ilk adım düşünce ve 
b'aı>~n ôzgürlü~ü üzerindeki . 
haskılara tümden son vermek
tir. Düşünc·eye zulmedenler 
huzur beklemesinlerı .. 

141 - 142 ve di~er tüm 
anti-demokratik maddeler kal
dırılsın!.. 
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SEDEME_ANARŞiY_E ... 

\ 

Ev tend sal ın ku lı Tırkiye xwin dırıje. Dı van 2-3 
salen paşin ji bilyeren xwini her zede bun, bı gotına hınan 
"anarşi" roj bı roi bı lınd dıbe. 

Hemu gıregır, seroken partiyen burjuwa u herti 
dewlemend dı derheqa anarşiye da ne razibuna xwe ni~an 
dıdın u dıxwazın dawiya we be. 

Ango sederne anarşiye çıye? Çıma hın kes dıkujın ye 
dınl 

·Ger h un jı wan gıregıran bıpırsın, ew dıbejın h ın kese. 
xwedi feyle xıra'b hene, . dıxwazın welat tevlıhev bikın, 
ııerçekın, heke peşi lı wan be gırtın ev hernil teşqele u 
kefteleft dıgıhije dawiya xwe, welat dıbe gul u gulıstan ... 
Bir u bawe riya wan ev e ku bı toye zore, bı deste polez u 
cendırman merıv dıkare dı heqe anarşiye da be ... Evana 
sedemen anarşiye nabinın, yan jı naxwa·zın eşkere bıkın. 

Beri hertışti em bıpırsıtı: Ev bilyeren xwini çawa 
' destpe kırın? Bozkurt (guren gewr · milisen faşist) kınge 

derketın ıneydanef Hınge ku hışyariya • xebatkaran, 
, bındestan, hedi hedi destpe kır. Pışti 27'e Gulane (27 
Mayıs) sala 1960, lı Tırkive ram'anen nuh dı nav gel da 
belav !>un, tevgera xebatkaran u bındestan hez gırt. 
Xırabiya emperyalizme u 'kapitalizme· hat ditm. Pışti 
1964'an ku Partiya Edelete hate ser hukım , jı ve hışyıubune 
heznedıkır ii dıxwest b• zore peşiye le bıgıre. 

'· 

' 
Zulm u tedaye dı wan salan da bı deste hukumeta 

Demırel destp~ kır. "Guren Gewr" dı oın seroktiya Tırkeş 
da wan salan xuyakırın. Ewana, eşkere dı qempanda b, çek 
talim dıkırın u bona xwin rıjandın~ xwe hazır dıkınn. Pır 
ne bori, milisen faşist xwe avetın ser xorten peşverü, 
teşqele O şer derxı~tın. Dı hernil buyeran da polez faşistan 
ra tıştek ne dıgot, xort~n pfşveru dıgırt u dıbır, lı wan 
teday~ mezın dıkır, ew dıkırın hepse. Hukumete casils 
berdıda nav xortan ku tevgera wan bıde şaşkırın, wan 
bıxapine. Beri 12 Adare hın xorten peşveril bı vi awayi 
xeleti kırın. 

' 
' 

Hez~n paşveru, ne tene jı ' xortan, jı karker . O 
ıundiyan, · jı mıelliman, ango hem u kesen ku ,heq~ xwe 
dıxwestın O dıji zulm O zordestiye, kedxwariye derdıketın, 
jı wan ne razi bOn. Lı wan teda O zulım dıkırın. Zorbazi bı 
desti wan çedıbO. Tım usa bu u nuha jı usa ye. 

Ewana bı ve ne man, bı 12 Adare xwestın sazOmanek 
faşist serastkın, dest O piye xebatkaran gıredın·, karbeıdane 
O hemO tevgeren demoqrati yen dın jı hale rakın. Ewana, 
pıştl 12 Adari! gelek xwln rıjandın, teda O zulme ne diti 
kırın. . f 

Anarşi ,çıyet Ger ew m~rkuştın e, ewana, lı der U lı 
hundır (lı mapısxanan} gelek kes kuştın, b~ mehkeme u b~ 
pırs ... Ger anarşi neheqi ye, zulm Q teda ye, bedadi ye, 
ewana neheqiya, zulm u tedaya, bedadiya mezın kır u hin 
ji dıkın . Anarşi bı deste wan çebu, bı deste Demırelan , 
Feyzioxliyan, Eriman u h w d ... 

Gur~n gewr bı dest~ wan hatın xwedikırın u hatın 
berdan . 

Gundi, karker, xort, ınıelli m O hernil re ben O bındest 
hışyar bune heqe xwe dıxwazın. Ew bırçi ne, tazine, betal 
ın. Tene ew dıxebıtın , hertışti ew çedıkın, avadıkın , tinın 
meydane; le bı xwe xızan ın . Ew bona azadiye, bona 
wekheviye, bona serfıraziye dıxebıtın; ew dıxwazın 
neheqiye rakın, aşıtlye sazkın; le -zordest ve v.eke 
naııwazın . Ew bı polez u cendırmeyen xwe, bı ço u 
mapısxanen xwe, bı kelp O guren xwe dajon ser wal}. 
Anarşist ev zordest ın 1 

Evana gele me, bı nave Elewi u Sunni berdıdın hev, 
dıjmıniye dıkın nav bran. Xebatkar, jı ne~ani, zordestan 
birdıkın u şere hev il du dıkın . · . 

1 

. Ew nıjadparez ın. Heqi! 10 milyon zedetır Kurd u yen J 

gelen pıçiik -Çerkez, Ereb, Laz, Gurci O yen dın- inkar 
dıkın . Naxwuın ev gel bı zımane xwe xeberdın , bıxwinın. 
Gele Kurd ji edi hışyar-buye . Ew ji .heqe xwe ye geli u 
mırovi dıxwaze. Ew ji bındestlye ra razi nabe.Ew ji dıxwaze 
wek hemu gelen dıne rızgar bıji , welate xwe ava bıke, peş 
da bıçe. 

' 
Zordest jı hışyarbuna gele Kurd dırıcıfın. Dıbe)ın 

gele Kurd we welat perçe bıke ... Derde wan, bı rasti ne 
welat e, ew tene bona mafen xwe dıfıkırın u ew,, welat 
mina aşe bave xwe dıhesıbinın. Gele Kurd çıma welat 
perçe bıkel Kurdıstan welate wi ye u jı xwe, 3-4 perçe 
bilyel Yen ku welat perçe kırıne ne em ın. Em yekıtiye 
dıxwazın . Gele Kurd u Tırk u hemu gelen dın bra ne. Em 
dıkarın bı tevi gele T ırk bıjin, dı sazumanek azadi 1 

wekhevi ii aşıti da ... 

Heya ku kedxwari heye, şer naqede. 
Heya ku bırçiti, betali heye, şer naqede. 
Heya ku zulm u zordesti heye, şer naqede. 
Zordestno! Hiin, bı rasti, aşıtlye dıxwazınl Jı pışta 

gelan ·werın xar! Det t jı kedxwariye u zulme berdın! Heqe 
xebatkaran u bındestan bıdne! Aşıti we tebıbe ... 

· Le hun tucar v~ yek~ nakın. Hun zorker ın. Hun dest 
davene ço, jı ber ku hun "terorist" ın. Sederne anarşiye 
hOn m, dezgey~ we y~ kewn e. 

Ev dezge ji, zO an dereng, be çare we hılweşe ; .. 

. ~ • ~ ' r • ' ' 
. .,. , . ' 
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ANA~ŞiNiN NEDENi ... 

-

' 

• 

Kaç yıld ı r ki Türkiye'de kan Jökülüyor. S9n 2-3 yılda 
ise kanlı ol;ıyli!r daha da arttılar, bazılarının d~yişiv.le 
"anarşi" günden güne tırmanıyor. 

Kodaman takımı, burjuva partilerinın· başları ve para 
oabaları anarşiye karşı memnuniyetsizliklerini belırtiyor ve 
~l)zde onun son bulmasını istiyorlar. 

Iyi ama, anarşinin nedenleri nedir? Neden bazıları 
-:liğerlerin i öldürüyor? 

Eller bu i.ri - kıyımlara· sorarsanız. onl<tr. bazı kötü 
niyetli kişilerin ülkeyi kar ıştırmak , memleketi bölmek 
istediklerini sôyleyeceklerdir. Ve eller bu kişilerin hakkın
dan gelinirse bütün kavga - gürültü bitecek. ortalık 
durulacak, memleket güllük- gülistanl ık olacaktır ... Onlar_ 
öyle sanıyorlar ki sopanın zoruyla, pol is ve jandarmanın 
eliyle anarşinin önü alınabilir. Bunlar anarşinin temel 
nedenlerini ka~ramıyor, ya da aç-ık lamak istemiyorlar. 

Herşeyden ön<:; e şunu soralım: Bu kanlı olaylar nasıl 
başladı? Bozkurt denen faşist mil isler ne zaman ortaya 
çıktı lar? Emekçilerin, ezilenlerin yavaş yavaş uyanmaya 
başladıkları zamanda. 27 Mayıs 1960'tan sonra Türkiye'de 
kitleler arasında yeni görüşler yayıldı, emekçilerin ve dil!er 
ezilen tabakaların mücadelesi güçlendi. Emperyalizmin ve 
kapitalizmin kötülükleri anlaşılır oldu. 1964 yılından sonra 
iktidara gelen Adalet Partisi bu uyanıştan hoşla:ımıyor ve 
onu zorla önlemek istiyordu. • 

:zulüm ve zorbalık o yıllarda, Demirel hükümetinin 
eliyle başladı. Bozkurtlar, Türkes'in önderiiili altında o 
yıllarda görünmeye başladılar. Onlar, açık şekilde 
kamplarda eğitim yapıyor ve kan dökmeye hazırlanıyorlar
dı. Bu faşist milisierin ilerici gençlille saldırıp olaylar 
çıkarmalari çok geçmeden başladı. Tüm olaylarda polis 
faşist milisiere dokunmuyor, ilerici gençleri alıp götürüyor, 
onlara ağ ır işkenceler ediyor, ilerici gençler hapse 
tıkılıyordu. Hükümet gençlik hareketi içine ajanlar salmış, 
bu hareketi yanlış yönlere sürüklemeye çalışıyordu. 12 
'Yiart öncesinde bir kısım gençlik gruplarının hatalar 
yapnıaları bütün bunlardan kaynaklandı . 

Gerici güçler yalnız gençlikten değil, işçi ve 
köylülerden, Ôğretmenlerden, kısacası zulüm ve zorbalığa, 
sömürüye ·karşı çıkan ve hak isteyen herkesP. kızıyor , 
onlara türli:l baskılar yapıyorlardı. Zorbalık onların eliyle 
gelişti. Her zariıan' öyleydi ve şimdi de öyledir. 

Onlar bununla kalmadılar, 12 Mllrt'l a faşist bir düzen 
kurmaya, emekçilerin elini - kolunu ba~lamaya, grev 
hakkını . ve diller . tüm demokratik hakları ortadan 
kaldırmaya çalıştılar. Onlar, 12 Mart'ın ardından birhayli 
kan döktüler, görülmemiş zulüm ve zorbalık yaptılar . 

Anarşi nedir? Eğer o adam öldürmevse, onlar dışarda 
ve i,çerde (hapishanede} bir hayli insan öldürdüler, hem de 
sorgusuz, yargısız... Eller anarşi haksızlıksa, zulüm ve 
baskıysa , adaletsizlikse, .:>nlar h.ıksıılıAın, zulüm ve 
baskının, adaletsizligin daniskasını yaptılar ve şimdi de 
yapıyorlar. Anarşi · onların el i yle . başladı; Demirellerin, 
Feyzioğullarınln, Eriınierin vb . 

Bozkurtlar onların eliyle be~lenip ort;tlığa salındı. 
Köylüler, işçiler, gençle~, öj!retmenler, tüm ezilenler 

ve yoksullar artık uyanmışlar, haklarını istiyorlar. Onlar aç, 
; ıplak ve işsızdirler Yalnız onlar çalışırlar, herşeyı onlar 
jretirler, yapatlar; ama yoksuldurlar. Onlar özgürlük, 
eşitlik ve mutluluk için mücadele ediyorlar; onlar 
haksızlığa son vermek ve barışç ı bir düzen kurmak 
istiyorlar; ama zorbalar buna razı dellil. Zorbalar polis ve 
jandarmalarıyfa, sopaları ve hapis"ıaneleriyle, köpekleri ve 
kurtlarıyla onların üstüne yürüyorlar. Anarşistler işte bu 
zorbalard ır!. . 

Bunlar halkım ız ı Alevi ve Sünni adı altında birbirine 
-düşürüyor, kardeşler arasına düşmanlık sokuyorlar. Emek
çiler, bilmezl ikten zorbaları unutuyor, birbirleriyle kavga 
ediyorlar. 

Bunlar ırkçıdırlar. On milyonu aşkın Kürt halkının ve 
d il!er sayıca küçük halkların • Çerkezlerin, Arapların, 
Lazların, Gürcülerin ve digerlerinin· haklarını inkfir 
ediyorlar. Bu halkların dillerini ö zgürce konuş-ma larını, 

kendi dillerinde okurnalarını bile engelliyorlar. Kürt halkı 
artık uyanmıştır . O da insani ve uiusal hakla'rınr istiyor. O 
da kölelille razı olmuyor. O da tüm dünya halkları gibi 
özgür ya·şamak, ü lkesini kalkındırmak, ilerlemek istiyor. 

Zorbalar Kürt halkının uyanışından panille kdpılıyor· 
lar. Kürt halkını ı ülkeyi böleceAini iddia ediyorlar ... 
Onların derdi aslında ülkenin bütünlügü deAil, onlar kendi 
çıkarlar ını düşünüyorlar ve ülkeyi de kendi babalarının 
değirmeni gibi görüyorlar. Kürt halkı neden memleketi 
parçalasın. Kürdistan onun ülkesidir ve zaten üçe • dörte 
böiünmüştür! Ülkeleri bölenler biz değiliz . Biz birlik 
istiyoruz. Kürt halkı , Türk halkı ve tüm diğer halklar 
kardeştir. Biz Türk halkıyla özgür, eşit, barışçı bir düzende 
birlikte yaşayabiliriz. 

Sömürü olduğu sürece kavga bitmez. 
Açlık, işsi-zlik oldukça kavga bitmez. 
Zorbalık ve zulüm oldukça kavga bitmez. 
Zorbalar!. Gerçekten barış mı istiyorsunuz? Halkların 

sırtından inin!. Sömürüden ve zulümden vazgeçin! 
Emekçilerin ve tüm ezilenlerin haklarını verin! O zaman 
barış ge lecek... . 

Ama siz bunu hiçbir zaman yapamazsınız. Siz 
zorbasınız. Siz sopaya el atar~ınız, çünkü siz "terörist" 
siniz. Anarşinin nedeni sizsiniz, sizin bu köhne düzeniniz· 
dir. 

' 

Ama bu düzen de, er -_geç, çaresiz yıkılıp gidecektir . . . 

• 

• 
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EkimBevrimi'nin61. Yılı 

.!!:kım· uevnınının uzerınaen 

61 yıl geçti. Bu devrim insanlık 
tarihinde büyük bir dönüm nok
tası oldu. İnsanoğlu ilk kez 
Çarlık Rusyasında yaptığı bu 
büy''k devrimle sömürü ve zulüm 
ilişkılerine temelden son verdi. 
Binlerce yıl boyunca insanı insa
na kul eden, insanı insana düş-

. man eden adaletsiz, zorba düzen 
yıkıldı ve yerine sosyalizm kurul· 
du. 

: 

Büyük Ekim Devrimi etkisi
ni tüm dünyada gösterdi. Tüm 

. ' dünya işçileri kurtuluşun bir dü.ş -
olmadığını gözleriyle görüp anla
dılar ve kendi ülkelerinde de 
sömürü ve 2<ulüm düzenine son 
verip sosyaliz~.i · kurmak için 
çabalarını hızlandırdılar. . . 

' . . 
Dünyandı esir milletleri, Çar .. 

• lık Rusyası'nın boyunduruğu al-
tındaki .halkların sosyalizmle öz
gürlü~e kavuştuklarım -gördüler. 
Bu halklar, yalnız ulusal boyun
duruktan kurtulup kendi devlet· 
lerini k urmakla kalmadılar, her 
türlü kul köle ilişkisine de son 
verdiler. Yüzleı:ce yil süren geri
likten -kurtulup aydınlık bir yola 
girdiler, ilerlediler. Dünyanın di· 
ğer tutsak h:alkl~rt bunu gözleriy· 
le gördüler ve · kendileri de sö
mürge boyunduruğunu kll'Jllak 
için daha .güçlü, daha inançlı 
şekilde mücadeJeye atıldılar. On· 
lar bu kavgada artık yalnız da 
detillerdi. Dünyanın ilk so·syalist 
devleti, Sovyetler Birliği onların 
yanında idi. Ve çok sürmeden 
dünya haritası. değişti, 50·60 yıl 
içinde dünya sömürge sis~emi 
çöktü, yüze yakın Asya · Afrika, 
Latin Amerika ülkesi ,özgürlüğü· 
ne kavuştu. Birçok yeni ülke 
sosyalizme geçti, sosyalizm dün
yanın üçte birinde muzaffer oldu. 

• 

Bugün de sosyalizmin zafer
leri devam ediyor. ·Sosyalizme 
geçen ülkelerde ekonomi, kültür, 
bilim hızla gelişiyor. Sosyalist 

• 
ülkeler,. diğer geri kalmış halk-
lara, emperyalizmin her türlü 
sömürü ve baskı ilişkilerinden 
kurtulmaları, gelişmeleri için bü· 
yük yardımlar yapıyorlar. 

Sosyalizm en büyük meyve· 
lerini de elbet, bizzat sosyalizme 
geçmiş ülkelerde veriyor. 

• 

' 
Devrim'den önce Rusya, Çar 

ve ailesi için·, prensler ve büyük 
toprak sahipleri, büyük kapita
listler için belki bir cennetti, 
onlar ellerini soğuktan sıcağa 
vurmadan, emekçilerin sırtından 
sefa sürüyorlardı; ama o zaman 
halk için bir cehennemdi. Köylü
ler toprak . kölesiydiler, açtılar, 

okulsuzdular. Salgın hastalıklar 
ülkeyi kasıp kavuruyordu. İşçiler 
karın tokluğuna, en kötü koşul
larda çalışıyorlardı. İş saatleri 
günde 15 - 16 .saati buluyordu 
Çocuklar, kadınlar, amansızca 
çalıştırılıyordu: İşçi~er, bugün 

• 

RoJa Welat.savra-4 
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Türkiye'de büyük kentlerin çev· 
resini saran gecekondulardan dı 
berbat izbelerde yaşıyorlardı. Ço
cuklar süprüntüler içinde büyü
yordu. O günkü Rusya'yı Gorki' 
nin Dostoyevski'nin, Tolstoy'un -romaırlannda, tüm sefaletiyle, 
canlı biçimde görmek mümkün
dür . 

Devrim herşeyi temelinden · 
değiştirdi, Emekçi halk sömürü
cillerin boyunduruğundan kurtu
larak ülkenin efendisi haline gel
di. Yeni bir dünya kurdu. Gerili
ğe; bilgisizlilğe son verdi. Yeni 
toplum ekonomi, eğitim, kültür; 
sağlık gibi her. alanda dev adım-, 
lar attı. 

' • 

• 

60YILDA 
. SOVYET EKONOMİSİ' • 
BÜYÜK GELIŞMELER 

. GÖSTERDI 

... 

Görüldüğü gibi 25 yıl içinde 
ulusal gelir yedi kat artarken, 

· Sovyetler Birliği, sosyaliz- bazı · sektörlerdeki büyüme ll 
min kuruluşul}un ~n canalıcı bir katı aşmıştır. 
döneminde 1940'larda barbat fa- · A ·' , • 

şi.zmin · saldırısına uğradı. Faşist · SSCB' de ekonomini~ büyÜ-
. sürüleri ülkenin ' en önemli en• . me .oranı, ileri k~pitalist Ülkeler- · 
Jiüstri ye tarım alanlarını işgal' den· kat kat önde gidiyor. 1971 • 
ettiler, talan ettiler ve harabeye · 75 döneminde ulusal gelirdeki 
çevirdiler, yakıp yıktılar. Savaşta ortalama yıliıkı artış ABD'de 2, 
20 milyon Sovyet yurttaşı öldü İngiltere'de 1.9, Fransa'da 3.6, 
ve bir o kadarı da yaraiandı, Federal Almanya'da 1.7, İtalya' 
sakatlandı. Ama Sovyet halkı da 2.1, Japonya'da 5.2, SSCB'de 
faşizme öldürücü darbeyi indirdi ise 5. 7' dir. 
ve insanlığın önündeki gelişme . 
yolunu daha da açtı. Savaş Endüstriyel verim, ayi{ı dö- . 
.nedeniyle Sovyet ekonomisi bü- nemde yılda ortalama · ABD'de ~ 
yuk kayıplar vermişti. Ancak . 1.3 , İngiltere'de 0.2, Fransa'da 
1950'lerden sonra ekonomi savaş 2.3, Federal Almanya'da - 0.8, 
öncesi düzeye ulaştı. · İtalya'da 1.6, Japonya'da 2 ora

Aşağıdaki tabloda SSCB 'nin 
1950 · 1975 dönemindeki ekono
mik gelişmesinin temel gösterge
leri yeralıyor: 

nında artarken SSCB' de artış 
oranı7.4'tür. 

Yine aynı dönemde endüstri-
le emek verimi yılda ortalama 
İngiltere'de 2.8 Fransa'da 2,ABD 
2.7, Federal Almanya'da 3.1,İtalya 
da .0.0 ve Japonya'da 1.8 oranın-

' 

• 

Uluaat gellr 
' TUm aelitörıerde 1II8J(Iaııa 

geıeıı sabıt llretıct dep,_ 

ıer 

Brit eııdu.t~l verim 
Urettm maddelut ·· 
Tlllaltlm maddeleri 

' BrUt tarımaat Yerim 

Biir çoı p catımııcıkta.ı 
SaltlaM D gellr 
Soq.ai emek yerlmllllitl 
Ea.du.tride emek verim-

' -
ıruıı 

TanıDda emelı: Yerimllllll 
Demiıyolcululıta emek· ...,_ 
rlmUIIitJ 

1950 
10~ <4) .. 
100 

100 
ldo 
100 
100 -
100 
100 

100 
100 

. da artarken SSCB'deki artış 
1975 . • 
895 . o ı; anı 6 dır. 

9I'7 

SSCB'DE HALKIN YAŞAMA 
DJ'ZEYI DURMADAN 

YÜKSELIYOR 987 
ı.138 

13$ 
' 238 

. 
Tüm kapitalist ülkelerde fi . . 

Yat artışları ve pahalılık emeKçi
lerin ve diğer dar gelirli geniş 
halk kitlelerinin hayatındabüyük 

728 önem taşır. Yıl.yoktur ki fiyatlar 
so9. artmasın, emekçilerin payına dü

şen ulusal gelir azalmasın. İleri 
kapitalist 'lilkeler de bu kuralın 
dışında değiL 

m . OECD (Ekonomik İşbirliği 
350 

ve Kalkınma Örgütü)'nin istatis
ilS tislerine göre bu örgüte bağlı ileri 

1
·
13!1 kapitalist ülkelerin 1975 yılında 

gayrisafi milli gelirleri toplam 
:>larak % 2 düşerken .(1974 yılına 

· göre), aynı yıl fiyatlarda ortala
ma % 10.5 bir yükselme görülü

---"""!'-----~---- yorıhı. 

Dıt tıcaret hacmi. , 
100 
100 

• 

" 

Ç4ty fllrlllaı ve Ç4tY h~~Sadt ... 

• 

' 

(1974 Yüzdelerine Göre) 

Tttm OECD Ulke\ert · 
(Kapaadıb uıt.e'tenıe.ı) 
.uıo 
Japoll)'a 
Batı Av~ Ulkelerl . 

Brllt ııJ.wıal 
p\lr 

i •2 
' 

·-s 
+1,25 
-2,5 

. . . 
+8 
.. JJ;!& 
.. u 

OECD ,içindeki yedi kapita· ... 
list ülkenin endüstriyel üretimi 
1975 yılı içinde (1974'e göre) 
düşerken, fiyatlarda büyük yük· 
selmeler oluyordu. Aşağıdaki 
tablo bunu gösteriyor: 

• 

lııgiltere 
lıai.Ja 
I'Wuda 
ABD 

Eııdflııtrtıelllnüm 

-5 

F""'" 
F edeni 'Alııı.all)'a 
Jlpoli)'O 

·JO • 
-4,26 
-9 
- 9,5 .. 
- 7,25 
-ı o, s 

-

F!,rat lııdokol 
.. 21,5 
.. 18,75 
.. ll 

. -f 8 
'f JJ, 75 
+ 5,75 
+ ıı,u 

Bir uzay roketlnln f~rletlltfi ... .. 
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Aynı yıl Sovyetler Birliği'nin 
endüstriyel üretimi, 1974 yılına 

1 göre o/o 7.5 artarken endüstriyel 
tüketim madd-elerinin, gıda mad
delerinin ve hizmetlerin fiyatları 
sabit kaldı. 

1970 - 76 döneminde pera
kende fiyat artışları. (1970 yılı 
ortalaması 100 hesape<Ulerek) 
1976 yılında A.aD'de 146.6'ya, 
Japonya'da 188.4'e, Federal Al· 
manya'da 140.8'e, İngiltere'de 
214.9'a, Fransa'da da 166.9'a 
yükselmişti. Aynı dönem içinde . 
_Sovyetler Birliği'nde penikende 
fiyatlarda artış değil, tersine 
binde 2 oranında bir düşüş 

olmuştu. 

Türkiye gibi . bazı kapitalist 
ülkelerde ise, bazen' ·bir tek yıl 
içinde bile yüzde elli, hatta yüzde 
yüz oranında yükselebilmektedir. 

• 

' 

' o o 

' • 

Yalnız Sovyetler Bi;liği değil 
diğer sosyalist ülkeler de bu tür 
fiyat artışlarını, pahalılığı tanımı· 
yorlar. B unlar kapitalist ülkelere 
özgüdür. Sosyalist ülkelerde, fi
yat yükselmeleri görülmediği gibi 
her yıl hızla artan ulusal · gelirin 
bir bölümü yatırımlara ayrılmak
ta, diğer bölümü ise emekçilerin 
yaşam düzeylerini arttırmakta 

Bir k6y /oksntss1 ••• ·Sosysllzmds herşey lns,ı!J /ç/!J ••• 

• kullanılmaktadır. Yani sosyalist 
ülkelerde kişi başına düşen gelir 
hem ortalama olarak hem de 
gerçek anlamda giderek artıyor. 

SSCB' de fabrika ve büro 
işçilerinin aylık ücretlerinde artış, 
1950'den bu yana şöyle bir seyir , 
izliyor: (Ruble Olarak) 

• 
' 

..... 

Ek ödemeler ve karlar bu 
hesaplamada gözönüne alınma
mıştır: Yine SSCB'de 1950'den 
bu yana temel gıda. maddelerinin, 
tüketim maddelerinin fiyatları ve 
yine kiralada devlet hizmetlerinin 
bedelleri değişmemiştir. 

1976 yılında Sovy~tler Jjirli
ğinde kişi başına 55 kg. et, 315 
litre süt, 18.5 kg_. balık, 37 kg. 
meyve, 87 kg. sebze, 40 kg. şeker 
ve 202 yumurta düşmekte idi. 

Sosyalist ülkelerde kiralar 
genellikle ~cretin o/o 4·.5'i dolayın-

. dadır. Eğitim ve sağlık hizmetleri 
parasızdır. Devlet kamu hizmeti 
olarak -yurttaşlarının pek çok 
hizmetini ya parasız, y-a da çok 
ucuza karşılar. Sosyalist ülkele
lerde bunun için büyük fonlar 
ayrılır. 

Sosyalizm düşmanları, sos
yalist ülkelerde "kiŞinin devlete 
çalıştığtnı" söyleyerek saçmalar 
ve halkın yoksul olduğu biçimin· 
de yalaniara başvururlar. Bir kez 
sosyalist ülkelerde devlet oir 

• 

avuç patronu, , toprak ağasının 
devleti değil, emekçi halkındır. 
İkincisi, sosyalizm, ekonomik ge
lişmeyi bir avuç patrona değil, 

...... -----

tüm halkın tararına sunar. Sos· 
yalizm kişinin maddi ve moral 
gelişmesi için geniş olanaklar 
yaratır, herşeyi insanın yararına 

' 

·sir kömür madeni 11/etmes/. Ekim Deliriminin ·60. y1/dönümii Için p/lnlsnsn 
100.000 TL. üretimin iizer/ne ulsşl/mlltiT. · · 

' 

u -

planlar. İşçiler ve diğer emekçi· 
ler kapitalist toplumda olduğu 
gibi bir köle, zenginlere para 
kazandıran bir araç olmaktan 
kurtulur, toplumun en değerli 

-varlığı haline gelirler. 

Gelişen Sovyet ekonomisi 
de, toplumsal zenginliği insa·,ın 
hizmetine sunmuştur . 

. 
Sosyalizmin kapitalizme üs

tünlüğü nedensiz değildir. Sosya-, 
· lizm toplumu bir avuç parazitin 
, elinden kurtarır. Ekonomiyi, kül· 
; tür yaşamını planlar. Milyonların 
enerjisini, gönüllü çabasını, yine 
onların mutluluğu için seferber 
·eder. İnsanın, doğal kaynakların, 
toplumun tüm maddi ve manevi 
değerlerinin sömürücülerin elinde 
h eder edilmesini önler. 

Bazıları Ekim Devrimini ve 
onun başarılarını salt Itusya'ya 
özgü birşey sanıyorlar. Bunlar 
burjuvalar ve onlar gibi düşünen- · 
lerdir. Ekim Devrimi de · onun 
içteki ve dıştaki başarıları da tüm 
insanlığın ımalıdır. Devrimin her· 
hangi bir sosyalist ülkedeki başa
rıları tüm insanlığın kurtuluşunu 

' . 

y akınlaştırır . 

Ekim devriminin' 61. yılında 
Sovyetler Birliği işçi sınıfı, ileri, 
özgür barışçı yeni dünyanın ku
ruluşunda omuzuna düşen büyük 
ııörevi başapyla sürdürüyor. 

\ 
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Elazığ'dan bir okurumuz bize a.,ağıdaki 
mektubu göndermiş. Mektubunda, mezhep 
kavgası kışkırtıp Alevi ve Sünni halk.• birbirine 
düşüren faşistlerin, gericilerin oylunlarınr an
latıyor. Okuyucumuzun mektubu gerçekten 
çok önemli bir yaraya parmak basıyor. 

Halkımızm düşmanları, onu Alevi-Sünni diye 
birbjrine düşürüp, kardeŞi kardeşe düşman 
edip bundadan çıkar sağlıyortaı:. Işçi, işçiyi, 
köylü köylüyü, esnaf esnafı düşman 6mp 'asıl 
düşmanları, halkımıza zulmad~nleri, onun alın 
terini çalanlar,ı unutuyor. Bu oyun bozulmalıdır. 
Bu oyunu yine ancak biz, Alevi vfl Sünni 
emekçiler ,namuslu aydınla.r bozabiliriz. Oku
rumuzun. uzun mektubunu aynen yaynılıyoruz. 
Zazaca yazılmış olan bu mektubu Türkçeye de 
çevirdik, onu okurlarımtza sunuyoruz. -

. 
. KARDEŞLERARASINDAKlKAVGAYA 

SON VERELIM, . 
SÖMOROYE-ZULME KARŞI BIRLEŞELIMI 

Ülkemizde önemli birçok sorun var. Halkı
mız- bunlardan çok çekmiş. Bunlar yüzünden 
aşiretler birbirlerini kırmış!ar, adam ö!dünnüş
ler, pekçok aile ocağını söndürmüşler. 

Ru sorunlardan biri de Alevi-Sünni sürtüş
mes'idir. Alevilerle Sünniler arasındaki bu 
sürtüşmelerin nedenlerini iyi bllmellyiz. Bilma
liyiz ki bundan sonra da yanlif adım atmaya
lım. 

Peki nedir bu Alevilik-Sünnilik, ilkin ona 
bakalım: Bunların ' lklsi de müslümanlıktabirer 
mezhep. Ikisinde de aynı tanraya inanılır, aynı 
kitap bilinir, !)8ygamberleri de birdir. Öyleyse 
aşiretleri, halk' birbirine düşüren ne7 .onlar, 
yüzyıllar boyunca çoğu ~man yanyana kardeş
çe yaşamışlar ,: birbirlerinin ekmeğini, tuzunu 
yemişler, elele vermişler ve dar günde 
yardımlaşmışlar. Ama öylti zaman olmuş ki 
birbirlerine silah da s ıkmışlar ' 

' 

• 

Geriye dönüp bakbğımııda eskiden beri 
sömürücülerin halkımazı birbirine dlifürdükle
rini görürüz.Osmanlıf.,adişahlan Ise herkesten 
çok bu Işin peşine düşmüşler. Çünkü onlar 
durmadan devletin smırlanm genifletmifler ve 
sonunda Kürdistan sınırına gelip dayanm1flar; 
Memleketimiz Kürdistan'da o zaman da bey
lin-ağalar varmış. Aşiretler o zaman daha 

, güçlü Imiş. Onlar Osmanlı ordusuyla c;atlfmlf· 
lar. Padişahlar bakmıtlar ki Kürdlstan'a gir
mek zor, hile yoluna başvurmuşlar. Bunun Için 

• 
. bazı Kürt ağalarını elde ederek onlara birhayli 
r.nal-mülk vermişler. Onlar da pı,tdlşahlann 
mutemet adamları haline · galmişler. Bir yan
dan aşiretleri birbirine düşürürken, bir yandan 
da Alevi ve Sünni halkı birbirine düşürmüşler. 
Osmanlı Padişahı Yavuz, l<ürdlatan'da kırk bin 
kişiyi kılıçtan geçirmiş . Diğer taraftan Iran 
Şahıda Osmanlı Padişahından geri kalmaf1"1ıŞ. 
Padişah Alevi halka baskı ve zulüm yaparken, 
Şah da Sünni halka aynısım yapmış. Ikisinin de 
amacı Kürdistanı ele geçirmekti. Sonunda 
onlar muratlarana erdiler de. Küdistan'ı arala
rında bölüştüler. l<ürdlstan Ikiye bölündü, daha 
sonra Ise bir parçasılrak'a kaldı. 

Cumhuriyet kurulup da padlşahlık kalkınca 
Kürt halkı da Tüırk halkı gibi milli haklarına 
kavuşmak istedi. "Biz de kendi iilkemlzJtki 
özgiir ola/tm, biz de dilimizi serbestçe konuşa-
lım, bizim dilimizle de gaZBteler çtksın, okullar 
olsun," dediler. "Memlekiltlmizln yenilti ve 
'lf!rliStii :ıervetle'l blzlmdlr, "dedilar. Hükümet
ler Kürt halkının bu isteklerinden çok korktu
lar. 'çünkü onlar Kürt halkına herhangi bir hak 
tanımak istemiyorlardı. Hükümetler, onların 
yeraltı, yerüstü servetlerini elde tutmak, 
onlara dillerini unutturmak, onları köleleştir-
mek Istiyorlardı. 

, -

Bu nedenle Kürt halki yer yer ayaklandı. 
Onlar baskıyı kabul etmediler. Ilkin Şeyh Salt 
hareketi ortaya çıkti. Hükümet Şeyh Sait 
kuvvetleriyle • başa çıkabilmek için, hemen 
Dersim'lilerin yanına koştu, "şeyet Şeyh Salt 
muvafak olui'Sa biitün Alevileri IJ/dürecek. Siz -Kürt değil A/evisiniz" diyerek onların aklını 

çeldi. Dersirnde birçok aşiret buna kandı. 

• 

' 

• 

/ 

1 

• 

' -
Onlar da -gidip Şeyh Sait kuvvetlerine silah 
sıktılar. Şeyh Sait'In yenilgisinden sonra sıra 
Kürdistan'ın diğer parçalarına geldi. Sonunda 
Dersim'deki halk da kırıldı. Bu kez de Sünni 
Kürt halkı aynı biÇimde aldatılarak Dersim _ 
yalnız bırakıJdı, hatta onlardan daatek sağlan
dı. Dersim!~!erin Allaha inanmadıkları propo- 1 

ganda edildi. · 
/ - . Bugün de aynı oyun tekrarlanıyor. Faşıst· 

ler önce bazı hainleri, çıkarcıları yanlarına 
aldılar. Onlar, halkın arasına fesatlık sokup 
onları · birbirine düşürüyorlar. ' 

masını istiyorlar. Öyle olunca da Kürt halkının 
ezilmesi daha kolaylaşıyor. 

Buna karşı halk kitleleri birlik olmalı. 

Işçiler, köylüler, ırgfttlar tümü de kardeştir. 
Kim ojursa· olsun her insan dini inançlarında 
serbest olmalı. Kimse inancına karışmamalı, 
zora başvurmamalı. Müslümanlıkta zor yoktur. 

'Alevi-Sünni çatışması yaratanların halk . 
düşmanı olduklafı bellidir. Düşman öyle yapyor 
ki emeıkçiler bölünsünler, aralarında çatışsın
lar, böylece k;Sie olarak kalsınlar. Düşman bir 
yandan onları birbirine düşürürken, diğer 
yandan ikisina de aynı şekilde baskı yapıyor, 
dillerini konuşmalarına, l'endl dillerinde gazete 
çıkarmalarına, okulların& bile iZin' vermiyor. 
Memleketimiz aslında zengindir. Ama buna 
raömen burda fabriktdar açılmıyor, halk lşpiz 
ve aç bırakılıyor. Öyle yapılıyor ki halkımız 
köylerini terketsln, gurbetçı: olsun, varhömF 

' unutsun. Bazı halnlar ,ve çıkarcılar da bu 
konuda düşmanla işbirliği yap!yorlar. Çünkü, 
onlar da bu ihanetten kazanç sağlıYorlar. 

Işte Alevi-Sünni çataşmasının naileni bu
dur. Bu çatışinada ne Alevi ne de Sünni halkın _ 
bir kArı var. lkJ taraf da bunun acıs:nı çekiyor. 
Boş yere birbiriyle didişiyorlar. Bunu görmeye
nin gözü kördür, budaladır, ahmaktır. 

Işçi kardeşlerim, köylü kardeşlerim, esnaf 
k....ordoşlerim ve gençleri Ister Alevi •olun ·, Ister 
Sünni, artık göJJerinizi açın. Halk düşmanları
nın oyununu bozun. BirblrimiJJe birleşelim, 
kaynaşalım. Kardeşler arasındaki bu kavgaya 
son verelim; sömürüye, zulme karşı birleşelimi 

1 . 

BiNGöL'DE FAŞiST TERöR 
1 

• 
• 

26 Ekim günü Bingöl'de MHP'li Belediye Başkanı ve 
şoförü nün bilinmiyen bazı. kişiler tarafından yaralanmasının · 
·~'rt esi nde faşjs t mili sler kentin. içinde terör yarattılar. Ahmet 
Du rt~n ad lı Ylırtsever , faşistler tarafından katled ilirken, Ahmet 

• 
E-lçi ele ağ ı r biç imde yaralandı. Faşistler yüze yakın işyerini 
tahrib etti ler, sağa - sola kurşun yağdırdılar , bu arada devlet 
hastanes ı ni de otomatik silahlarla taradılar . Ve bütün bunlar 
emniyet kuvvetlerinin gözleri önünde cereyan etti. Saldırgan
larn müdahale edilmedi;. yaptıkları seyredildi. Bingöl -Valisi, 
polise verd i ği telsiz emrinde, "göstericilerin üzerine gitmeyin" 
d iye onları aç ık açık himaye etti. 

. . 
M alalya'da Harnit Fendoğlu'nun bır patlama sonucu 

ö lmesinin ard ından da koca kent gerici ve faşist tayfasınc~ 
·,,k ıl ı p yağma lanmış ve bunu yapanlara dokunulmamıştı. 
Hugür.e dek sol ve demokrat pek çok kişi faşist milislerce 
katledildi, ama solcular ve .demokratik güçler böyle bir 

1 

• 

saldırganlıkta bulunmadılar. Öyle anlaşılıyor ki faşist milisie
rin terör çıkarma, kanun dışı gösteri. yapma, yakıp yıkma 
özgürlüğü var!.-

Harnit Fendoğlu'n a patlayıcı madde gönderenler henüz 
açığa çıkarılmadı. Bu işi bizzat faşistlerin yaptığı , böylece 
Fendoğlu'nu 'feda edip Kürt halkının birbirine kırdırılmak 

' istendiği, Kürdistan'da mezhep savaşları çıkarılmak istendiği 
• yönündeki şüpheler giderek güçlenmektedir. Kimbilir,· belki 

Bingöl Belediye Başkanını da aynı karanlık güçler yaralamış
lardır. 

,. Hükümet faşist terör, yağmacılık, kundakçılık -karşısında ... 
sinmeye, saldırganlara taviz vermeye devarn ediyor. Bingöl 
olayları nedeniyle de beş demokratik kuruluş (Bingöl 
TÖB-DER, Bingöl DHKD, TÜM-DER, TÜS-DER Şubeleri ve 
GENEL-IŞ Bingöl Şubesi) ortaklaşa yayınladıkları bir bildiri ile 
Bingöl Valisi Burhanettin Ergun'un tutumunu protesto ettiler 

. ' -,e görevden alınmasını istediler. 

- J ) 
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UZAll .RI DUST .· 
> . . 

Welate ma de zaf derde gırsi este·. Xelke ma dine dest zaJ 
onto. Niiıe sero aşiru zuvini qırk~rdo, mordemi kişte, adıre zaf 
lo~ınu dardo we. . , ·' 

. . • • • 

. ' 
/ 

.. 
' 

-

EB E; 
. ~ ...... 

T· .PE ... _KE 
' ' 

:.d::: 
' ,_. ,.,..,.,.~:-""· ·~-- ; 

- .· 
/ . 
'· . . . • 

.~ # • 

. N'9 der<;! u· ra zu ki şere Ale-van ft Sı.i:nneıl . Ma gereke se:Vev.e 
' - ·na şeri rınd bızonime. Bızonfme - ~e ora dıma lınga ~ewte ·me 

. erjime. " • 

Sava İıa · çiyo nane ki .xelke - ·Kırmanci' ca ve ~a tıfaııg· gur~t. 
veja rP ko. Yine heqeret qew.ul ne · keııi::l. Sıvte şere Şıx Saidi ame 
wede. Hokmati na.da ke pe day ne şikino, yi::ıst şi lewe İlersıinu. 
Vake "eke Şıx ·Said n.ıa ra welat b:ı,cero, te de Alevu qırkeno. 
_Sıma Kırmanci .U ye, Alevi ye." Ye pe na qesura xapay. Şi tıfang 
est es-karone Şıx Saidi. Peyra dıme sıre ame letone Kurdıstane 
:bi:nu. Paniye de xelke ·Dersimiki qırkerd·. N ara ld ·pa Kı~maneone 

- • Ic ... ' 

Sunııi xapıt, vake sara Dersimi heq nas ne kene. Sunni ra kewete 
gurete De~sim teyna mend. 

.. . -~ . -
. . · Ma ı:ı.a · Alevan ft -sunnen çıka, · sıvte deyde :q.adime. Ne 
b.urdena ki Musluinanen . de mesev e. Hurdine de ki zu. h'eq 

. zonino. Kıtav ft p.exeıiıbere:. xwo juyo. Elçe ,Mno aşiru, xellçe ma çı . 
v.erdano pew çond say ser ra ve nıka ye .ze wa ft brau te lewede 

. .., . :Q.işte·ro •. nan u sola zuvin i weriia, · roza tenge de dest dora zuvini. 

' f 
~ . . . ._.. . - : ·..: . . . . . ' . 

. · Nıka ewro ki na ka, tepa na.- kayhen o. Faşist .. u sıv.te ta•yi:> 
xayin ft her am werdoxi kerd ~ h~te xwo. Ye. fesat kene werte xelki·, 
ey verdane pew. Ye wazeneke xelk .letey bo .zuvini bpıPo. Eke hen 
bi, xelk&_ Kırmaneti ten.e na _ret.kunô bı~~ ~ari. . 

.. 

\ 

Onca ki roza-henene ama ke yine tıfaıig este.zuvini. . . . .. 

·- . . 

. Eke ma. peyser ceray -me ra na . ·da, vbem·e ke her·a_!ll H:eqa XW0 hana ke duste na kayra ~elk te de dest ra zuvini . 
werdoxu xelk~ ma werdo pew. Padşay~ Roma terline ra . do .. Karker!, xelko ke dewu dero, yerxati tecie braye zuvine. Kam 
dde kewtera ·ney dıme: Ç1ke yine boyna şin.d~re dewleta xwo . benp bıbo, tMe mılet dine.xwo de s(;lrbest bo. Kes ·qarse dine keşi 
kerdo. hira, p~niye de ame reste şbıdore Kurdıstani. Welate .ına ne be~ Muslumaneni de ·ZOF çıno. 
Ku~dıstan de 6 waxt ki: axa u be·~ bi~~- .Aşiri a roze de tenana ' 
gı_r_ si biye: Yine ve eskere P,adşay ra do pero; Padşau nado .ke . lye' ke 1!er. kene werte Alavu ft Sunni, dısmene xelkon e. 

, Dışmen hen , keno ke hemegdari letey bene, hen koledare 
. . , . - bıviJı<lene. Dısmen' heto zura ke yine verdano pew, heto bin ra ki 

. Kurdıstan kewtene zora, yine xwo çarn'o ra hile. Sava na Çl yine ne verdane ke ye zone xwo qesey J:>ıkerene. ·zone X\WO ra qezetu 
taye axaye Kırmancu ,gurete_xwo.dest, xele .mal-mılk do diı:ı.e. 'ye vezene, şere mektevu de eve zone xwo bıwanene. Welate ma zaf 
ki biye mordeme padşau. Heto ZU ra Alevi u Sunni verde pew, zengin o. Oncaki uza faprikey ra ne bene, : xelk be .kar ft vesa 
h~to bin ra ki aşiri tız kerde. Padşaye Rome no ke name xwo yındarnin o. Hen· kene ·ke xelke ma dewone xwo caverdo, · şero 
Yavuz o, çewres hazar mordemi şımşer ra qırkeno. Heto bin ra ki qurvetiye, zuvini xwo vira bıkero. Taye xayini eve herarn 
Şah8 lrani Padşay ra peyser ne vıneto, Padşay Alavi gurete bıne werdoxu ra ki dest dane ra dısmen ft dest. Çıke ye ki na xaynen 
·çopole .xwo, ey ki Sunni.'Wasteno. hurdine ki guı.;.tıtena Kurdrstani · · · .ra .qezene .ke~ı;. : · · .... . 
biyo. Peniye de ye reşti mırode xwo. Kurdıatan werte xwo de -
kerd letey. Kurdıstan sıvte bi dıletey, heto zu kipeniyede Iraq te Seveve şere Alevan ı1 Sunn~n na ye. Ne şeru ra ne tawa 
mend. ' · · _ kuno ra Alewu·dest, ne ki Sunni. Hurdi heti ki ney ra jan venene . 

. Bila seve zuvi_ni wene. Kamo ke na qefçıliye ~e veneno, kor O, 

bom o, exmaq o. 
. . . 
Waxto ke Padşayeni rıjiye, Cumhuriyet ame wePte, ·xelke 

Kırmancu ki ze Tırku heqa mılete xwo waste. Yine Vake "Welate 
XWO de bineniri de me manime, zone XWO qesey bıkenıe, zone ma . 
deki qezetey Vejiyene , dey ra mektevi rabene. Çiyo ke ser u bıne 
harde ma de·esto, y~ ma bo." Hokmati na WastenaKırmancu ra 
zaf tersay. Çıke yine ne wastene ke hondıke heqe Kırmancu dene. 

·Karkerene, sımaya k~ dewude re esnafane xo:ı;-tene tede 
braye mı! Sıma ha Alavi bene, ha Su~ni, endi çımorie :XWo ra ' 
kere. Na kaye dıamenone xelki xırave kerene .. Dest ra·tepey diine, 
zuvini bıcerinie. Na şero ke kewto werte wa ft brau bıqedime, 
herarn werdane zalımeni ra dust beme te lewe. . .. ' 

Hokmatu wasteı:ı.e ke çiye ser bıne harde welate dine· xwo deste , 
bıvında.rne, ' ~one dine ra . vir bıkere, . ·yine koiadaren de 

' . . 
bıvındarne. · · ... 

' 

' . 
1 ·~- - 1 

. HİTLER -ü T:~JIK 
. •. 

. . 
. 

' 

' Wexta Hitler da dersdaı.-eki ders dıda. zarokan. 
Zarokeki; dı deftera xwe 'da usa nıvisandı bil: 

·. "Pışikeke me. hebft, za bu, je se tejik bftn .. Wan 
·· te;ika:n dıgot: "Bıji Hitler, bıji Hitler!.." 

· ,. Mıellime ·wi gelek pe dılxweş bii ft jı der u dora xwe 
ra· got. Rojeki serdare dıbıstane hat dersa . wan . u jı 

' ' 
mıellim pırsi: .ı-: • 

"Ka, kijane ew zaroke baqıt?". , .· · 
Mıellim zarok nişani wi ~da U, serdar· lı deftera wi 

t ... - • ... 

·, nıberi ku -nı visandiye: ' · . · · ·. . 
"Pışikeke me heye, se tejıUn we hene .. Tejık her tım 

deve xwe vedıkın, dı ben: "Bımri Hitler, bımri Hitler.!.~" 
Ser-dar ge.ek qehıri ii je pırsi! . ,. 
"Lawıko, te çıma usa nıvisiye?" · · · 
Zarok je ra got: ı: 
"Çaven tejıke me vebftne, serdare mın ... " 

• 

.. , ·ve hıkyate tıştek ani b.ira me. Lı Tırkiye ii g~le'lç teiık 
hene ku çave wan hin gırti . ye, · ft "bıji Başbuğ, bıii· 
Başbuğ!" dıbejın u dft wi dıÇın. Gelo,, h un dıben, çave vaıi 
tejıkan ji rojel.<i venabe?. : · · · 

• 
• 

' 

• 
. f' ·- Xa~ıt, H.Kaya 

• 

1 

·-
• • 

' 
' 

.. HiTLER VE KEDrENİKLERİ. .. 

' . 
Hitler _ zamanında öğretmenin biri de'rste, bir 

çocuğun defterine şunları ya'zdığını gördü: , 
."Bir kedimiz vardı, yavrulamıştı, üÇ yavru doğ'ur

muştu. Bu yavrular "Yaşasın Hitler, Yaşasıı:ı. Hitler!" 
diye haykırıyorlardı." . · ' · . . · -

.. - • • ll( 

Oğretmen bıindan ·son derece memnun pldu ve 
arkadaşlarına ondan ·söz etti. Bir gün .okul niudürü sınıfa 
geldi ve öğretmenden sordu: . . . . . 

"Hani, o akıllı çocuk nerde?" · 
Öğretmen. çoc'!lğu gösterdi. Müdür öğrencinin def~e- . 

rine bakınca Şunları okudu: ' 
. "Bir kedimiz var,. üç tane de yavrusu.· Yavrular 
ağızlarını her açtıklarıDda '"Hitİer'e ölüİn, Hitler~e ölüm!" 

. -
diye haykırıyorlar." ·· . 

' ... ~ 

Müdür öfkelendi ve çocuğa sordu: 
"Neden. böyle yazdin, çocuk?"' 

·· . Çocuk şöyle· dedi: 
.. "yavrulaniı gözleri açıldi, -sayın müdürftm ... " 

. Biı hiUye aklı~ıza şunu . · getirdi: · "Türkiye'de de 
' ··gözleri henüz açılmamış . bir hayli Jcedi eniğj var ki, 

':Yaşasın Başbuğ, YaŞasın Başbuğ! .. " diye. haykı~yor ve 
onun · ardınd-~m gidiyorlar. Acaba, onlann gözleri de 
birgün açılmaz mı dersiniz?···"· · · 

' • 

( 

• 

• 

' 

' 

• 

• 

' 
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• 
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Koçere Alika tev bı hevra dıgotm: "Bmıvise, bıra bmıvisel Derde 

me hür e, kür e ft dür e... Zulm ü zordestiye da axa ü beg ô şex ô 
hukumat hemô şirik ın. Qey em kuri jinbabe ne? Heger em kuri 
jinbabe ne, bıla saya ROı}A WELAT dınye alem sehbıke, em dehwa -
'heq u huquqe xw~ dıkın. Em ne ehle fitne u belaye ne ... " 

Lı Kurdıstane jin wek çiroka ye. Dı seds.ala histan da jina M mıp ıl 
rezila yi ... E w merJven ku dı nav xızaniye de, dı nav bırçıtı ü tazitiye da 
xerk büne, tene lı welate reşıken Efriqe, ü lı Kurdıatane ten ditm. Ew 
gelek waxte ku edi lı deşten Esye ü Erehistane ji rewşek han xuya 
nake.... . 

Jı aliyek va gera sere çiya, sal bı duwanzde meh: havin ü 
zıv1stan ... Jı aliye dm va nire zordestiye ü perçiqandm ... Jina be ax ü 
azadi. Ev jina han lı welate me Kurdıstane, jina koçeriye ye ... 

Koçere Alikan ji lı sere Çiyaye Sipane Xelate ava bı vi hali ne. Em 
dızanın ku azadiya gelan, jina bi. serxwe ü bı serfırazi, dı sazüm~neke 
be zılm ü zordari da; gava ku zıncire . nire kolonyali ıl kevneperestiya 
feodıili hatm şıkandın te· avakırm. W e hemane tım karker, xebatkar; 
gundi, reşık, sıpi, koçer, çiyayi ü deşti tebıgıhejm heqe xwe ye mırovi, 
ango ew jina azadar, ew cı va ta be kole ü be..koledar ... 

Hevaleki me, lı ser nave ROJA WELAT, derket sere çiyay~ 
Sipane ü guh da denge koçere Alıkan. Qıse wana hılani qasete ü ani. 
Me ji van qasete pışkaf ıl me ani zımane nıvise. Rojname me pırs dıke ıl 
koçer~ Alikan bersiv dıdın. • 

ROJA WELAT· Ez beni, em jı bajer hatme ditma we, mevaniya 
w e. Ka derde w e çiye, xwestınen w e çme? . 

MEHMÜD- Ser sera, ser çava! Heci Tahır, were tu ·mıjıll be: Heci 
Tahır hat b er bı pe ş, me je pırsi: . _ 

R.W,.- Heci, keremke beje, . deııd ıl xwestınen we ka çı~. em 
guhdarikın. · . 

HECİ TAHIR- Xwedejı we razi be:l,ıun acız ne bm. 
R. W.-· Qewet u imkane me da, em çı bıkarın, em e jı w e ra arikari . 

bıkın. Lı Tırkiye bı nave Roja Welat rojnameyek derdıkeve. Kurdi u 
Tırki te çapkırın. Xeberdana me we bınıvise ü belav bıke. Bere em 
dıriazın hinbm, eşira Alıkan çend babe, çend qebil e? 

H.TAHIR- Alıkan beft qebil m. Desteki wi Sipane ye. Qısmeki w. 
çılye aliye Hizan, qısmeki wi ji kareza mmtıqa 'l'atvane ye. Hmek wi 
dıçın aliye Mılşe. . 

R.W .· Le, dı ve zozane w e ye Sipane hun çend mal ~ıminın? 
H.TAHİR- Bist ıl çar mal. 
it. W.- N ava van 24 konada çend radyo, çend te:yp hey e? 
H.TAHIR- Teybek ıl du heb radyo heye. 
R.W .-H un çend meh dıminın lı zozanan? 
H. TAHIR- Se meh, pıştre eme herın ciyeke dın. 
R.W .- Havinan hun lı vıra dıminın, zıvıstane dıçın kudere? 
H. TAHIR- Em zıvıstan€ Bı şeriye, S ıli va, welayete Serte, d ara 

Diyarbekreaıminm. 
R.W .-Van ciya da ji hun disa konan da dıminm? 
H.TAHİR- Bele, disa em konada ne. 
R.W .- Konan da hun tevi peze xwe dıminın? 
H.TAHIR- Bele. . 
R.W .- H un jı ciye xwe ye zıvıstan~ heya zozanan çend roj an da • 

tb?' • ' 
H .TAHIR- Bist ıl p~nc roj -meheb.. 
R.W .- Çuyin u hatııia wedaçı tedaya hôn dıbinın? Zırara we çe 

dıbe, nabe? Gava hun jı qereqolan ra derhas dıbm jı we berte! 
dıxwazın naxwazın? Heqe derhasbuna erd hiin dıdm, yar. na? Kale - ' . 
Obe, Heci Mehmud dest bı xeberdane kır: 

H.MEHMÜD- Bazara Alawekil, tehdaye riıe dıkm. Nahelın peze 
me derbaz bıbe. Heqe xwedi, derbaziyama da, sere peze hangnoteki jı 
me dıstinın. Welayeta bıgre beta gunda, mırove hl,lkumete t1 axa u ş8x 
ü muxtar lı hev paye dıkın, ked ıl xuydana eniya me. Bertila dıstinm jı 
me. Gava ew ciye em le deynin, sere pe);e ü berxe deh· pangnote me 
dostinm. Ev pere dıgM dewlete. Ser da ji gundiye 'dar me dehw~ me 
dıkm. Hüne hewqas bıdın me ji; dı.ben. 

R.W .• Ape Mehmıld, rasti çawabi bej ın. . . 
, H ,MAHMÜD - Heqe xwede, santim kem-zede. nin e. Bı heqe nave 

Xwede, em dıçın erzuhalci, ewe ku lı ser me zulme dıkm ser wan, em · 
arzuhaleki dıdın qeymeqam. Qeymeqam ji lı aliye wan derdıkevi. Heqe 
xwede deşte ji weki vır jı me dıstinın. Ne deşte, ne ji lı zozana yek bost 
er d jı ~e re zehf dıbinın. D isa jı şerm .nakm, ten jı me per e u hertil 
dıstinın. Veciu em lı deşte penci pangnota zedetır dıdm. Çengık dexle 
me tune. Tu zani vecar em zıvıstane mırecet dık m, em dı ben b ıla zexire 
bıdıne peze me. Dıben , "herın ha qeymeqam." Em istidaye xw'e dıdın 
wi, qeymeqam ji dıbe, "herm Qa mıdure ofise." Mıdure Ofise ji nade 
me dıde xurta ... M ıd ur, e w zılame xurt dıbın şirike hev. Ya rast mıro 
bej e ev .e. Ye ceh bıdın yeke stü, stür, 50-60 qamyon. E w ji dıçe jı xw: 
ra dıfro.se. tıcarete dıke. Te nav hev da bıfrosın. Erne xwe bıdne we 
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.·as te u temaşa w ana bıkm. V ecar paşiya heqeratan na ye. Bı heqe na ve 
xwede, wexte em dıçın warek nu ü şev we da dıminın , heta em 500 
pangnota nedın, nahelın em sere xwe deynın u razen. Meznaya nave 
xwede, çar şeva mame erdeki, sere şeve 750 pangnat jı mm hatiye 
standın. Vecar tu he/ji belısa heqereta dıki? Derdeme hur e, kur e u dur 
e ... Heya mehek em bejın derdeme xılas nabe. Gptına wana here u 
were ye ... 

ROJA WELAT- Ev gotına te seri heya nuhu, hemu rast ın, em ve 
zanın. Vecar sebebe van zulman hem u ki ye, h un zanui gelo? 

HACI MEHMÜD- Ve zulm ü zardestiye da axa u beg ıl şex ü 
bukumat hemıl şirik ın·. Mıle xwe dane her hev me dımjinın. E, jı we 
hevi dıkım ew zulm ü zordestiya em te da ne, bıla Roja W elat ser 
bısekıne ü bmıvise. Qey em kure jınbabe ne. Heger em kure jınbabe 
bm, bıla saya Roja Welatdınya-alem seh bıke. 

ROJA WELAT· Jı deşte heya zozanan u heya hun jı zozana 
dızıvırın çıqa mesrefe we dıbe? 

HECİ MEHMÜD- Hema ez zılamek ım. Eze ser nefsa xwe bejım, 
70-80 hezar pangıiote mm dıçe. Ev pere dı riya zulme da dıçe. Vecar 
melhezeke 500 m ale wey m ın hen e, her yeke hewqas }ı wan te stand ın. 

R.W .- Mame Mehmud, çend peze te heye? 
, H .Mehmıld- Penc sed peze mın heye. 

R.W .- Şir, mast u penire we çawa te frotm? 
H .MEHMÜD- Hema erne ser Tetvane bej m? 
R.W .- Bele. 
H.MEHMÜD- Tu rasti dıxwazi, ne usa? 
R.W .-Ere, eme rasti bejm. Dıve em mesele xwe rast deynm. 
H.MEHMÜD- Xwede zani, şire wi ji deve me nahesili. Ew ji 

zulmiye da dıçe. Em ya rast Mjın. li:, yek be beji ditma bekçi, 
qeymeqam, çawış ü zabıt lazım e. Evane he gelekbe ditın. 

Gotıne Tahır hıltine: 
TAHIR-Ez xulam, bajera da kiloya balcana here 100 pııngnota, 

belediye nabeje fiyet ev e. Le dema·penire me koçera bıçe· suka b~jer, 
zabıta belediye ye bejın: "Kiloya penire te 20 pangnot e," tu zede 
nl\froşi. 

R.W .- H un kiloya şir çıqasi dıfroşın? 
HECİ MEHMUD- Kiloya şir, wella isal me daye şeş kem karteki. 
R. W.- Penir w e da bı çıqas? , 
Bersive Emin dıde: 
EMİN. Kiloya penir jı me dıstinm 20 pangnota. Dıbın bajer dıdm 

70 pangnota. Yane ked u qezenca me jı wan ra ye. 
Heci Mehinud disa mıjul dıbe: 

· H.MEHMÜD· Qurana te xwendi, şire me, pivaze me pe naye. 
Kiloya şir em dıdın 6 pangnot, ye pivaza em· dıkırın 10 pangnata. V eca 
erne çı peze xwe. cı zı:ırol{e...xwe, çı şıvane xwe ı1 cı xwe mesrefke. 
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Meznaya nave xwede, em meba şıvana 7 hezar dıde. Bıra te pırskır, le 
mane mm got. Hale me ev e. Hukumat h me napırsi. Yek bost axa me 
tune. Hukumat erde ji nade me ku em xwe ra bısıtırın. Mıriye me ji 
dımıri, xwediye erd nahele em erde wan da veş&e. 

R. W.- Zaroke w·e d ıçın e mektebe? 
H.MEHMÜO- Na wella, zaroke me lıb ji naçın mektebe .. Xwe 

, mekteb saha me tune. 
R. W.- B ele, ye nav w e da tırki dızanın çend he bın? 
H.MEHMÜD- V ane hukumet ra eskeri kıri, tışteki dızani. Qewle 

tırka va evane "eski kafa" tırki nızanın. Derve wan da jı jin ıl zorake 
me ji qet tırki nızanın. 

R.W .- H un dıxwazın zaroke webıçın mektebe, jı bona we mekteb 
ben çekırm? . 

H.MEHMÜD - Wella. em lavadıkm. Le ez xulam, erde me tune. 
Em tu derj nasekının. Hukumat ji guhdariya me nake. 

R.W :- Hukumate seba mektebe tu tışteki jı we re. heya nuha 
gotiy( L'e gora qanune Tırkiye mekteba ewıl pene sal e, mecburi ye u be 
pere ye ... 

H.MEHMÜD- Raya me jı dewlete heye, le hele, haya dewlete jı 
m.e tuhe. 

R. W.- Zaroke w e ;r;P.bate dıkın? Feyda ewana dıght w e? W exte 
zaroka çawa derbaz dıbe 

H.MEHMÜD- Wellane jina me, ne ji ya zaroka hey~. Zarok heta 
_ev are kaf dıleyizın' şer dıkın. Carearan' mer ji ser şere Zft!okan tane 
kuştın. Em hemü u nezan m. . 

R.W .- Nexweşi nav we da heye? Gava nexwaşE\ we çe<!ıbe, h un çı 
dıkın? . 

H.MEHMÜD- Nav me da nexweşi hemıl ji: hene. G.ava ku 
nexweşe me ye gıran h ebi, em dı bm tıxtor. Le em zef zehmete dıkşin m. 
Gelek caraji tıxtor tune ye. Erde heye ji, ezmane me tune. Em nıkarm 
derde xwe bejın. Pere hebi, eleqe heye. 

Tah ır mıjul dıbe: 
- TAHIR- Çı eleqe, eme bıçın her dere yazixana wan bısekının, em 
tırki nızanm, ye bejm "sıra ta geçmiş!" Heta penc saeta eme her deri 
bısekının, ye forsli, qerevatli, ye işe xwe bıbinm bıçın, eme bıminın we 
de 

R.W .- Nexweşeweı:e gıran çebm, hune çı bıkm? Wextejıne weye 
hemile dıwelıde hiin ça dıkın? 

' TAHIR- WeJla~. nexweşe me ye gıran çebın, ye bıminın hale xwe 
da. Em bıkarm, erne ser pışta dewara bıbın erd.e~i, heger ne, ye 
bıminın hale xwe da. ' . 
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İsiv, xwe dave nav xebera: 
İSİV- Ye mırıne, e bımrm. wexte jme me dıwelıdın, çend heb jme 

kaldıçın bale. Yan ye bımre, yan ji ye bımine. Ne tıxtor e, ne pirık, ne 
tıştek e. , , 

R.W .- Heta nuha qet tıxtor hatiye nav kone we? 
H.MEHMÜD- Qetiyen, kes nehatiye. 
R.W .- Jı bo peze w e beytar ten? 
TAH IR- Wexte em mırecet dıkm, ten. Le hele, bed ıl ten. 
R.W .- Wexte beytar te, be pere, yan ji pereti te? 
H.MEHMÜD- W ella, dema te em heqe 'cıerziye wan, heqe benzina 

u sere peze du pangnota ıl tışteki ji erne deynıne ceba wan da. Ew 
berazbabeha be pere gava xwe navejm. 

R.W .- Eva çend sale hun ve koçeriye da ne? 
H.MEHMÜD- Bav u kale me evi işi kıriye , ne işe salan e, ez 

xulariı. Eva: 80 sale ez ve reziliye da me. Bere ev çiya çiyaye me bü. 
Kesek n ık arı bu heqaret b ık e. V ega heqaret ze~f bılye, na yen go tın. 

R.W .- Mame Tabır, eşira Alıkan va çend sale heye? · 
TAHIR- Zu da hene, We.x.te ·mire Bota da ji hebune, beriya İsa 

Pexember ji Alıkan hebdne, tışte me sehkıri. 
R. W.- Alıkan bere lı ku dıman? 
TAHIR-· Alıkan jı Botan hatıne. Mire Botan, Alıkan ra gotiye: 

' "Zozane Ava Berxa, Kawıltme, Şexemer, Nemrut, Sipane Xelate, 
Karez, Duav u Zevezere Fıllan bıstinm, jı xwe ra te da bm ... " Alık!U} 
gotına mire Botan dıkın ı1 van zozanan dıstinm. Wexte Kemıil radı be, 
van e xurt vi erdi ser .xwe tap i dık ın, bı ruşveti. Alıkan dll,Jlinın be erd . 
Wi çaxi da vergiya Alıkan dıghe hukumate . 

~-W.- Xwarin u vexwarıne we çıne? 
· TAHIR- Wexte pezeke me dınıri em goşte we dıxwm .. Temetez, 

xıyar u tışte dm çerçi - merçi tinın. :Hema hesabke xwarma me nan ,u 
penir e .. Şir - m ir ji em dıxwın. 

R. W.- Yane heya peze w e ney her mırıne hôn şerje nakın u goşte 
wenaxwın?. 

TAHIR- Ere, wesa ye. Yeke kulek be, jane bıkeve, yan ji gur 
bıgreem şerje dıkın, goŞte wi dı~wın. . 

R.W.- Fırotmapezeweçawaye? · . 
TAHİR- Wega tıcare xerib tune. Em deyndari hev'dıstinın. Çend 

meha xweydi dıkın , paşa tıcar ten' xwe ra be1aş dıstinın dıbın. Naıiık te 
da ma, e bımine, nema xwe tune. Feyda wi dıghe tıcare dewlem.end. 
Tıcari ~rm ıle çend dewlemenda ye. ' 

R.W .- · Yane h un dıxebıtın, 'keda we dıgbe dewlemenda u 
hukumate ... 

TAHIR- Bele, wesa ye. Keda me payek jı me ra ye, du pa jı wan 
/ 

ra . 
(Devamı Sayfa 14 'de) 
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' 'İ' ATV AN'DA ' 

-- Tatvan Devrimci Halk Kültür 
l>erjeti, 24.9.1978 tarihinde, çok 
sayida konuğun da katıldığı bir 
törenle kuruldu. Kuruluş törenine 
çeŞitli demwatik kitle örgütleri-

' 

' 

- nin temsilcileri katıldılar ve tören 
nedeniyle çeşitli kiŞilerden ve kuru
luşlardan kutlama mesajlan geldi. 

Kurucu üyeler, yaptıklan gö
rev bölümü ile başk~ Latifı 
Özdemir'i, sekreter~e Hasan çaıc: 
mak'ı, saymanlığa da Ahmet Çe
likko1'u seçtiler. Di~er kurucu 
üyeler Bedri Aslaner, İ zzet Kardo
ğan, Gıyasettin Çetin, Ziya Akbay 
ve Seyithan Karadeniz' dir. 

Demek Başkanı Latif ·Özde
mir, demokratik kitle örgütlerinin 

· görev ve işlevihe, yurt ve dünya 
sorunlarına ilişkin · bir konuşma 
yaptı ve demokratik örgütlerin dar 
grupçu bir tavırdan sakınmalarını, 
emperyalizme, sömürgeciliğe, fa
şizme ve her türl~ gericiliğe, karşı 
dayanışma içinde olmalarr gerek
tiğini söyledi. 

Kuruluş nedeniyle1tamuoyuna 
sunulan bildiride, işçi sınıfının -

HAKKARİ'DE 

... . 
~ -

-

ıs : Ekim. 1978'de Hakkari'd~ 
Devrimci · Halk Kültür Derneği 

. Derneğin kurucuları 
Korkmaz, Halit Ayaz, 
Kazak, Ömer Acanoğlu, 

İshak Savukdğlu, Lezgin Önal, 
Harndi Kavak ve Yıldırım Abbasi· 
gil'den oluşuyor. Başk~a A~· 
met Korkmaz, Sekreterlığe Halıt 
Ayaz, saymanlığa da . . . . 

· · Derneğin kuruluş bildirisınde, -
burjuvazi ve toprak ağalarının, 
"işçilerin birliği, halkların kardeşli· 
ği,'; ilkesini saptırmak için ırk. 
mezhep ayrılıklarını körükledi~~ 
aşiretleri'birbirine düşürdüğÜ belir· 
tilmekte, devrimci hareketi yanlış 
yollara · saptıran maoculuk, tesl~· 
yet politikası ve maceracılık eleştı
rilmekte, daha sonra şöyle den· 
m ektedir: 

"Halkımızın eşitlik ve özgür
lük mücadelesini daha da ileriye 
götürmek için, sömürüsüz v.e has- · 
kı s ız, insanların insanları ezmediği 
bir toplum yaratma kavgasında 
yerimizialmak için kısa adı DHKD 
olan yeni bir dernek .kurduk." 
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ideolojik ve politik doğrultusunu 
saptıran maoculuk, •. maceracıhk, 
sosyal şovenizm, oportunizm, gibi 
sapmalar eleştiriliyor ve şöyle 
deniyor: 

~ 
• 

• 
"Bugün Türkiye'de emperya-

' list ve sömürgeci siyasetin ortadan 
kalkması, 'ba·şta işçi sınıfı olmak 
üzere emekçi kitlelerin, devrimci, 
demokrat ve yurtseverlerin birlikte 
yürütecekleri örgütlü mücadele ile 
mümkündür. Bu mücadelede de· 
mokratik kitle örgütleri kendi ko
numlarına ve düzeylerine uygun 
düşen, sömürü ve baskının kendi 
yaşamiarına yansıyan yanlarıyla 
mücadele ederler. O..mokratik kitle 
örgütleri siyasal i~tidarlara· seçe
nek olmamakla birlikte, emekten 

_yana güçlerin örgütleri olarak, işçi 
sınıfının bu do~ltudaki' · müca· 

•delesind~ üzerıerıne düşen görevleri 
yaparlar. Ekonomik-demokratik, 
mesleki ve akademik savaşımlarını 
işçi sınıfının, -emekçilenn siyasal 
iktidariara seçenek, olan mücadele· 
sine tabi kılmak zorundadırlar. Bu, . 
demokratik mücadele ile siyasi 
mücadelenin aynlmazlığı ve doğrÜ.1 
diyalektik sentezidir." 

1 

DİYARBAKIR DHKD AÇILDI 

Diyarbakır Valiliğince, "Roja 
Welat" gazetesi, "ÖZgürlük Yolu" 
dergisi ve ,Leyla Kasım'ın afişi 
bulunduğu gibi sudan ve yasadışı 
gerçeklerle üç ay süre ile kapatıl· 
mış olan Diyarbakır DHKD açıldı. 
Süre dolmuş olmasma rağmen, 
derneğin açılışı oyalandı ve 14 gün 
geciktirildi. Demek yönetimi, ya· 
yınlandı.ğı. bir bildiri ile, derneğin 
kapatılmasının yasal nedeni bulun· 
madığını, bunun halkımıza karşı 
açılan gerici kampanyarun, "bölü
cülük" ve "anti-komünizm" çığırt· 
kanlığınm sonucu olduğuı!u ve 
böylece gerici faşist güçlere hizmet 
edildiğini belirtti. 

.MALAZGlRT'TE DHKD 
KURULUYOR 

Gazetimizin ba8kıya verildiği 
bir sırada aldığımız habere göre 
Malazgirt'teki sosyalistler ve yurt
severler, Devrimci ·Halk Kültür 
Demeğini açmak için çalışmalarını 
tamamlamışlardır. Demek 4 Kasım 
da açılmış olacaktır. · 

/ 

./ 

• 

1 

1 • 

· BULANIK'T A 

Muş'un Bulanık nçesinde, Bu
lanık emekçilerinin ve gençliAinin 
geniş . katkısı ve d!:JSteğini alan· 
Bulanık Devrimci Halk Kültür 
Derneği kuruldu. 

Derneğin yönetim kurulu 
Mustafa Savaşçı (başkan), Cemil 
Elden (sekreter), Nimet Çelik (say
man), Şadi Yetkiner ve Ertuğrul 
Yetkiner' den oluşuyor. · 

' 
VAN'DA 

. Geçtiğimiz yıij.arda MC iktida· 
nmn ağır haskılarına _uğrayan, 
ancak bu baskıları başarılı biçimde 
göğüsleyerek halk kitleleriyle başa· 
rılı bir diyalog sağlayan V an Halk 
la İlişkiler Derneği, 17 Eylülde 
yaptığı olağanüstü kongre ile adını 
Van Devrimci Halk Kültür Derneği 
olarak . değiştirdi. Eski _ yönetim 
kurulu üyeleri yeniden seçildiler 
(Başkan: Nihat Yurtkurun, Sekre
ter: Tayyar :Kurt:, Sayman: Tay
yip Kızılyıldız, uyeler: Necmettin 
Solaz, Cemil Güllüpınar). 

• 

HAKKARl'DEKI "ÖZGÜRLÜK" 
GECESI.. 

24 Eylü1'de Hakkari'de düzen· 
lenen "ÖZgürlük lçin Yurdun Gü
neşi" adlı ' geceye halktan bin 
dolayında kişi katıldı . Çevre kent 
ve kasabalardan gelen grupların da 
katıldığı gece başarılı biçimde 
geçti. Sahneye asılan ".f!oja Welat 
Bizimle" ve "ÖZgürlük Yolu" pan· 
kartları büyük coşkuyla al.kışlandı. 
Olaysız geçen gecede :'Kahrolsun . 
sömürgecilik, yaşasın özgürlük, 
Roja Welat susturulamaz, Kahrol
sun faşizm" sloganları atıldı. 

ADANA'DA 

-
Bir süreden beri ,k.uruluş ~ş

maları devam eden Adana Devrim
ci Halk Kültür Derneği, 22 Ekim 
1978 günü, kuruculardan sempati
zanlardan, demokratik kitle örgüt
leri ve sendika temsilcilerinden 
oluşan büyük bir kitlenin katıldığı 
bir törenle kuruldu. Açılış tör.enin· 
de bir konuşma yapan . İhsan 
Aksoy çeşitli yurt ve dünya soru~
larına değindi, demokratik örgütle· 
rin demokrasi ve özgürlük mücade· 
lesindeki önemlerini dile getirdi. 

o 

' 

' 
lZMlR'DE 

. · İki ay kadar önce kw1iımuŞ 
bulunan İzmir Devrimci Halk Kül
tür Derneği başarılı biçimde çalış· 
malarını sürdürüyor. İşçi ve öğren· 
ci gençlerii:ı demek çalışmalarina 
ilgileri gü.nden güne artıyor. 

AKSA 'NIN 19. KONGRESt 
YAPILDl 

Yurt Dışındaki ·Kürdistan Öğ· 
rencileri Cemiyeti'nin (AKSA.) 19. · 
Kongtesi, 'bir 8y kadar önce Fede
ral Almanya'da yapıldı. Aldığımız . 
bilgilere göre, bazı maocu unsurlar -
ko~ 'öncesinde !)DU etkilamek 
için bazı çabalara giriştilerse de bu 
çabalar sosyalist ve ilerici öğrenci 
kitlesi tarafından boşa çıkanldı. 
Maocı:ılar ve onlarııl dümen suyun~ 
da hareket eden, onlara karşı tavır 
almaktan kaçman bazı oportünist 
unsurlar, delege çoğunltJ#unun ka
rarlı tutumu karşısında Ko~ye 
katılmayı , bile göze alamadılar. 
AKSA kongresiyle ilgili ayrıntılı 
bilgi henüz elimize ulaşmadığın
dan, onu okurlarımıza önüpıilzdeki 
sayıda sunmayı umuyoruz . 

BEYTÜŞŞEBAP'T A 
MAOCULAR GERlClLERLE 

EL· ELE .. 
\ 

Devrimci saflardan gün geç-
tikçe dahiı · da çok tecrit olan 
maocular, fırsat buldukça gericilere 
hizmet etmekten geri kalmıyorlar. 
Son günlerde bu tür kişiler hakkari 
çev-resinde yer yer görünüp boz
guncu rollerini oynamak istediler. 
Ancak bütün bunlar bQşuna. Dev: 
rimci güçler ve kitleler onlara bu 
fırsatı vemtedi, vermeyecek. Mao
cular.ın bu tür bozguncu girişimle
rine ilişkin· olaiak BeytüŞşebap 
DHKD ve TÖB·DER şubesi ortak· 
laşa kamuoyuna bir bildiri yayınla
dılar. Bildiride şöyle deniyor: 

~ 

... ilçemizde .uzun .zamandan 
beri varolan aşiret ve kabile çatış· 
malarını ağalar yaratıyorlar. Bir 
iner'a için köylülerimizi silahlı 
kavgalara itiyorlar. ( ... ) Ağalar ve 
uşakları fesat ve sürtüşme yarat· 
makta ustadırlar. Ama bu istekleri 
kursaklarında kaldı, kala04k da. · 
Sömürgecilerin ve ağaların uşakh- . 
ğını gönülden üstlenen MAOCU 
BOZ.KURTLAR · ·devrimcilere ve 
öğretmeniere saldırıyorlar. nçemiz 
ilericilerinin-devrimcilerinin tek ör
gütü olan DHKD' ye ve TÖB-DER 
binasına dinarnit atıldı ( ... ) Ayrıca 
biz devrimcilerin sş.bırlı ve kararlı 
çalışmalarıyla , halkımız arasmda 
filizlendirilen birlik ve kardeşlik 
duygusu köreltilniek isteniyor. Bu
nun için de bir dizi provakas)ronlar 
yaratılıyor. Emekçi halkımızın bir 
mevsim ·boyu ter dökerek biçtiği · · 
otlar yakılıyor. Dışardan yabancı 
ajanlar getirilerek kabileler karşı · 
karşıya getiriliyor." Diğer yandan, 
geçtiğimiz günlerde Beytüşşebap'. 
ta gericiler ·ve maocular birçok. ' 
yurtsever kişiye saldırıp yaraladı· 
lar, kabile sürtüşmeleri yaratmak 
istediler. Emniyet Koroseri Ka dir · . 
Kuş da kendilerine yardımcı oldu. 
Ancak halk bu oyunlara gelmedi, 
onlara gereken dersi verdi ve 
sonunda onlar ilçede barınamaz · 
hale geldiler. 
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' . Kongr11 gününd11n bir giJrüntü ... 

. . 

• 

· Gep.el-İş · Sendikası Diyarbakır 
şube kongresi, 14 : Ekim 1978 

. tarihlııde Diyarbakır TÖB·DER 
salonunda yapıldı. Kongreye 224 
delege katıldı . . Divan başkanlığına 

· GENEL-İŞ Sendikası Genel Sekre
teri Ertan Andaş seçildi. Kongreyi 
çok sayıda demokratik kitle örgüt
leri temsilcileri ve konuklar izledi. 

~ . 

Kongrede sözalan konuşmacı-· 
. lar eski yönetim kurulunun çalış
. · malarını eleştirdiler. Kongre faşist 
· · baskılara, anti-demokratik uygula
' ıiıalara karşı, ve işçi · sınıfının 

devrimci mücadelesi doğrultusun-
o da önemli kararlar aldı. 

Daha sonra yapılan seçimlerle 
Zeki Atsız kullariılan 233 oyun 
tamamını alarak Şube başkanlığına 
seçildi. Yönetim Kurulu ·asil üye-

' , likleriı:ıe ·Mehmet ·Kaya, İsmet 
Karahan, Harnit Kelekçioğlu, Raif 

· · Erkıran, Selahattin Yaman, / 
_.... Mehmet Erkaplan, Orhan Sınanmış 

Mustafa. Toprak, Recep Özalp, 
Şükrü ilgin, Ferzende Sönmez; 

' yedek üyeliklere ise Muhittin Az· 
ak, Mustafa Karagöz, Abdullah 
Öz bay, Cemil 'Kolancı, l. Hakkı 
Erginer, ·Mehmet Akyüz, Mehmet 
Sav, · Murat Avcı, Ramazan Çap 
Fevzi Canpolat ve Zülküf Söçkün , 
aynı oyla seçildiler. 

' 

Kongrede, şu dönemde yo:
· ğunlaşPri gerici 'kampanyaya v:e 
halkımız üzerindeki ·tehdit ve 
haskılara karşı şu karar a1ındı .. 

' 

1 

1 

"Emperyalist tekelcilerin çı-, 
karlarını korumak için · kurulan 
blokalr ve entegrasyonlarca be· 
lirlenen. politikalarla, emekçi hal
kımız sürekij biçimde savaş teh
didi ve tansiyonu içinde tutul
maktadır. Ülkemizdeki ilerici, 
devrimci ve · demokrat kişi ve 

1 • • • 

·kurumların birliğini parçalamaya 
yönelik amaçlarını ''bölücülük" 
yaygaralarıyla gizleyere~ halkı
mız üzerinde militarist ve şov.en ' 
baskılaııını yaygınlaştıran sömü
rücü zalimler, bölgemizde sürekli 
bir baskı ve terör ~~jimi uygula· 
maktadırlar." , 

KANATLI ve· GÜRMAN 
adlarıyla sa.nmelenen~ askeri ha
reketler ırkçı, militarİst birer 
baskı pareketi , olup · 'var olan 
,Şov enizini aşırı .bir biçi.ıiıde ·. kö· 
rüklemektedir. B u da halkimıza 

' 
uygulanan· ayırıcı, hodayıcı ve 
sömürücü, baskıcı bir politikanın 

• göstergesidir. 
Bu itibarla, DİSK Genel-lş 

Senqikası Bölge T~msilcileri Ge
nel -Kurulu olarak, 'ırk', din. 
mezhep, .renk ve 1inanç farkı -. -
gözetilpı.eksiz~ , insan _hak ve 
özgüdüklerini.n en kararlı biçim· 
de savunulamk, halkımız üzerin-· ' 

' deki militarist -baskıları işçi sıqıfı 

olarak protesto ediYor, bu konu
. da . somut adımlarm atılmasını 
' · . ıstıyoruz. f 

( . ' 
' 

•• 

1 
• 
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E:rgani Belediye· İşçileriyle .Dayanışma Grevi 
/ 

• 
· Diyarbakır'da Genel-İŞ' Sen

dikasına bağlı işçiler, Ergani 
belediyesinde çalışan işçilere ya-: 

. • pılan baskıları ve saldırıları 'pro
~estc için, ı Kasım'da 2 saat 
sjireyle dayanıŞma grevine gitti
ler. Direnişe 1000 'in üzerinde işçi 
katıld1. 

~ . 
Genel-İş · SeQdikiı.sı Diyarba-· 

nr · Subesi Temsilciler kiı~lu, 
Ergani' deki olaylarla ilgili olarak 

-basma ·aşağıdaki açıklamayı yap
tı. . 

· 28. Ekim . Cumarte~i g\inij 
• --
Ergani B1lediyesi .Elektrik Araz'a 
işyerin9e Ş\lb~ başkanıinız; Zeki 
ATSIZ'ın başkanlığında yapılan 
toplantıya işverenin ve kiraiık • 
uşaklarının silahlı saldırısı sonu
cu bil' arkadaşımızın yaralanma
sıyla b~şlayan .olaylar · üzerine 
Şube Temsilcileı;· Kurulumuz 29 

. . • . ' - . < . .... 

Ekim' Pazar gÜnü . ()lağanüstü 
olarak topla.n~ıştır . 

... · ' Sube Başkanımiz ~B:a:Şkanlı
ğıhda yapılan Şube · TemsilcUer· 
.1,\u:l'ulu toplaı:ıtımızda.: 

Ergani BelediYe Baş~.anı . H. 
Emin KARAKUŞ'un üyelerimizi 
yasal haklarından Yararlandır
mamak, örgütlü bir güç olmala
lllDl engellemek, onları köle olar
raek ' çalıştırmak için sendikamız 
GENEL-İŞ'ten. istifa etmeye zor~ 
ladıgı; bizzat üyeleri . te'k tek 

·makamna çağırıp netere gönder
diği tesbit edilmiştir. İşçi arka
daşlarımızın isteği üzeri,ne Şube 

:.başkı;mınfız Ergani'ye gitmiştir. 
Er~ani pelediy.esi Elektrik Arıza' 
da üyel~riqıizle yapılan toplantı
da yiğit belediye işçiler.i baskıya 

' ' 

' 
Baskılar, lumpen ve zorba 

yöntemler Ergani'd~ki üyelerimi· 
. zi bizden ayıra~ayacak, mtka· 
d elemizi engelleyemeyecek tir. 
Tersine örgütlü mücadelemizde 
bizleri ka::nçılayacak, 'birliğimizi 
· pekiştire€ektir. 

• Diyarba~ır'daki en demokratik kuruluş ve sendika da basına yaptıklar; 
ortak bır açı!dama ile Erganl Belediye Başkanının , tutumunu· protesto 
ettile~... .. ~ 

BASINA AÇIK.:..Aı.ıA 

' 
' 

28 .Ekim 1978 günü C_HP'li E:;-gani Belediye başkanı ·H.Emin 
Karakuş ,k iralık adamlarıyle birliltte ,Genel-iş Sendikası toplantı-. . 
sJ.nı silahiı · alarak basnuş ve Mehmet Subaşı adlı :i,.şçiyi y81ralamJ.ş

ı :tır. . 
AyiU gece TöB::.DER Ergani Şuoe"ii bina'sJ. oto.matik silahlarla 

tııraQmiş ve TÖB-DER Şube başkanı Bekir Erbatur'da bu . olayda· yara-
lanını ş tJ.r. 
- . Diyarbakır Genel-iş Merkez Şubesi·~ · l.ll.l978 günü saat 
8-10 arası bu olayı protesto etmek için işi bJ.rakma eylemini koys-
cağını duyurmuştur. · · · · 

CHP'li Ergani Be.lediye Başkaı::ı. işçileri zorla sendikadan 
, r • 

istifaya zorlamak ta ,-Sendikanın · aldığı h* ları verpıemek içip. silah-
h saldırılara başvurmak ta , tehditler. yapar.ak ~şçileri yıldJ.rmaya • 
çalışmaktadır~ . .. 

İşçilere, TöB-DER gibi d~mok;ııtik ki tl e örgütlerine, ilerio i 
· ve yurtse ve~lere karşı yapJ.lan bu aaldJ.rJ.yı şisidetle lüri:ı.yor ve 

. · İşçilerin .sendikal pıücadeleaine karşı eÜahlı aaldırılarda.·bulunan 
' - . 

ve halkJ.nuzın ekonomik-demok-rıftik .kaı;ı:ımmlar.J.hı engellemeye çah:-
şan,Gerici Ergani Belediye Başkani ·ve uşaklarına. karşı,halkıDUzın 
ekonomik-dempkreti1t mUcade.l~.sinde öneııli bir yeri .bulunan .B~lediye . 
işç:l.leriıi:ln öu haklı direnişini tum gUcUm~zle deatekliy.e:ı;ouz·. 

()~vi!t(!k.i tt , ~· ~~'znie /)~~~· 
a.lhnv.. e 'J~'f_e- /),VWIJ..VZ 

, . .. . 
'Tllln ·/l8!2 O,'YII~~K...t-'1- ,.~·w~c-.s,· 
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RoJa Wetat sav ta- ·11 
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Ev çend sal ın ku lı Iran. iu!ım ii zorbazlyıık mezın lı 

· ser ge~n lra·n e;ıom dıke ü te. Sazümana Şıihi Iran ya xwini 
heqiln mırovi, ü geli jı van gelanra pır dıblne u tevgera wan 
bo azadiyil nav ıcwinil da dıhele. Xefiyen şah bı . du 
welatparezan, demoqratan ketıne, gırtlgeh bı wan tıje 
büo~. eza ii ceJaye ne dftllıJI'ian · te kınn. 

Karker ü eotkar lı azadiyan 66 par ın. Ev nıkann bı 
serb&sli partiyan daynın, komelan sazkın. Her usa ji dı nav 
bırçıti ü bataliye . d!! ne. Milyarin ku lı nıftı te, dı . nav 
emperya,listan ü mıstek heramZ&de Cia parva dıbe. Şafii 
lran-bonıi Çeken, teyaran, debabao pere _dınllne. . ~ 

Lı lrane Kurd, Azeri, Beluel ü Ereb 11 jı heqlın geli be 
paı ın. Ew nıkarın komelin -xwe yen geli -sazkın, bı zımani 
xwe bıxwinın, çanda xwe piş Cia bıbın. Şahe Iran lı ser. van 
gelen li zulinek mezın daniye. . 
. Dı van meh.iln paşln lı Iranil dıli· zulmi büyşren mezın · 

destpe kırın. 'Karker ü eotkaran. xwendeyan Q fıemü ılesin 
demoqrat idi dawiya ve· sazüman·a kevnare dıxwazın. Lı 
hemü bejaren Iranil eıvinin mezın· çe dıbın. Şah ü küçıken 
y.ıl himber' ievgera gel har dıtiırı ü ilnş'i s~ı'r 'wan·dık!n, welat 
da n av -xwine da dıhelin. H eya nı M · bı hazaran kes halı n. 

J kuştın .. Emperyalisten ABD; Ingiliz, Fransız Q Alman ·11 
hevalbendiya xwe bı Şah nlşarr dıdın ü pışta wl dıgınn. 
T~rsa wan mft e. Şah bendeyıl \ivan e: Nebe ku bı çüyina · 
Şah nı lt bl dest -wan b içe... . ' . . 

Le ew xwin rıjandın, ev zulım ü arikariye emperyalistan 
edi nıkare Şahii destxwinl ü sazümana -wl ya - keviı xılas 
bıke. Gele Iran rabüye ser piyan·. Ewe ic;ır <!,a)Niya vii' . 

·· s;ızümane bine. ' 

'• .. 
,. 

1 

. . 
' 

' 

,· 
. ' . ' 

, Dıbiilı_n ku Şaltii Iran, dı vi tenganiye da dlsa dıxwaze 
·ku · 1• Kurdan · arikariye bıstlne. E wl nevi teyanı. xwe 
"Kırdastan" ~anlye. Evan kuçıkbiıvana tım gele KOrd 
xapandına, klnge katına tengıinlye xwe bı ·Kurdan 
iılşandaıie. U ev sextekariyek mezın e.- Şahll Iran çıma 
·h·eya nıha Kord ne diani bira xwe. Çama wi"heqe kurdan ne 
· dıda i! lı wan ewqas zulım ü teda dıkır. Geli Kuid jı bı van 
listıkan idt·.na xapıt, ew Ji idi hışyar büye.il dıli zulm6 şer 
dıke. · · . 

Dı rojin çüyi da dı bajarek Kurdastani da, lı, Sanan.dalii 
disa eıvinek hatıbü çekırın. Eşirak ku hln bı destti seroklin 
xwe halıbil xapandın O arikariye · Şah il Iran. dıklr, irışi ser . 
'cıvlna xortan il xebatkaran kı~- O jı/wan panel 'kes kuşı: Dı 
diroka me da bÖbextlyel) han gelek til ditın. Mıroven kuçık, 
biibext·, car- earan bı nezaniye, ear - earan bone menfeete, 
ayii dıjmın dıgınn, çoye dıjmın ·dıkşlnın. Dıve gele me 
evana edi baş oaske O cardın tırsende nede wan. 

· Ki ku arikariye ŞaM Iran bıke ew dılmınil gellı Kurd e;. 
Jı bar ku . Şah& Iran dılmıne gele me ye 11. Dıvlı . hem O 

- Kurden Iran& dıji kevnepareze Şah& Iran dest bıdın hemü 
gelen drn il ıevi wan, bone azadi O wekheviye şer bakın, . ' xwe 1• bındesliye xıl!lskıiı. 

D.ema eşirtlye,. axati O-begtiy6 idi deı:b'a~ bOye. Ki ku 
hi n- dawa eşlrtiye, begti O axatıyil dıke, e w kevneparilz 8, ev 
ne hışyar e, yan ll bona mafijn şexsi dıxebıte . . : . 

Usa xuyııye.Jcu edi ·lı Iran& dawiya Şahiye hatıye. Qet 
qewetek nıkare text& vif xılas bıke. Ew beçare wl! hılweşe. 
Em hevi dıkın ku da.wiya w6 rojki zOtır be O gelen lrane · 
bı karıbın sazilmanek demoqrat lı ser 'himen aşıli, 'bratl u 
wekheviyli şazkın. 
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' · Gerek Kanatlı J-78 Tatbikatl,.gerek gazetemiz ve 
diğ~r d~mokratlk güçler üzerinde artan baskılar, yurt 
içinde olduğu gibi, yurt ctıtındaki demokratik kurulut
lar ve kitiler tarafından-da protesto ediliyor. . ' . 

A,ağıda; Almanya ve ·lsveç'tC, bulumin rtçl ve 
aydinlann kurmut_ olduğu on demokratik kurulutun , ' 
ortaklata olara~ ·aatbakan Ecevit' e gönderdikleri .-: · . · 
mektubu oıflırlanmıza su:nuyo~uz... . · ~ 

' 

• • 

• . ' . . 
.· 

• . . 
• 

• • 
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Sayın B.ülent .Eeevit1 Başba:kan-Ahkaııa . ' . ~.Io. I9?8 

Irkçı-faş!st. güçlerin. Malatya, Elaziıt, Karaş ve Sivasta_ gi- ' 

riştiltleri c·inayetleri ve Jandarma Komönd.o Birlilderinin 
I2 ile İ4 Eylül 19?8 t -arihleri · arasında Hakka d ." nin Yiikpek;;
ova ilçesinde,yaptıjtı ."Kanatlı Jandarma ?8 Tatbikatını~ 
ne'fret·le k'arşılıyoruz ,· . "Kanatli Jands.fıııa ?8"in bi)lgede 
yaşiYan Kürt hal~ını hedef aldıltı apaçık meydandadır. . . 

,. T'atbi:kat' ta· d~şman güçlere Kürt giysil.erinin g;iyd::i.rilıııesi, 

' 

' 

-• 
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• 

• 
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Kirtleri düşman olarak gören bir zihniyetin ıııabsülüdür. 
' . 

Ayrıca "d~şıııan güçlerin". ta'tbi·kat şQUueu toptan imha adil-
maside, Kürt hiil.kına karş1 yöneltilen tehdit anlamını ta-· 

' .. . . . ,. -

ş:uııakt adır. ,, 
İnsan hakve -özgürlükleriyle bagdaşmıyan - böylesi ~gulama-

ları nefretle karşılıyoruz. . 
"Ulusal Birli_k• ve "Ulke bütüıılü!ü: ,Kilrt_ halkın= dilin~, 
o dilde yayın yapan gazete ve- dergilt?re aıııbargo koymakl.a,_ 
Kürtçe aıtitim ve öjtretiıııi yasakiamakl~ gerçekleştirile~ez. 
Halkların birl--iki ve kardeşlik · içinde yaşamalarl. eşit şart
larda eşit haklara sahip kılınınakla gerçekleşi.r. 
Biz yu~tdışında çalıŞan işçilerin - kurmuş - oldukiarı dernek-

.. leı;: olarak sizden ve şabsınızda hükiiıietinizden; _ 

-Tiirk\,Ye' ninde a.ttında imzası olan Ulusluara,şı. sözleşme-. 
• ler!e güven~e altına alın~ ipsan hak ve· özgÜ~lükıerin · 

'Kiirt lialJ!:;ı.na tap.ınmas1nı, -
.;.Kürt ; hşlkıpa :rönel t .ilen ırkçı-faşist sald1rıların :Bnıı:elltm
iiıesiıii, bU uldı:tiiarı ve mezhep kışkırheılıSl.- yapan tır 

~ . 
sist. örgW;leriıi yasaklanıııas.ını, . . 

- -".Kanatlı!. Jandarma 7§ Tatbikat"ı ve benzerLu;ygulamalarl.n 
. bi:p 'de.h'a Yapılmamasını, talep edizoru_z • . 

' MANNHEİK İŞÇI DAXAI.'IIŞ1'1A BIRLIGI 
MON!H !ŞÇ! KULTUR VE DAYANIŞMA DERNE~İ 
BODENSEE tŞçt ' DAYANIŞMA D~E~t 

' -

DUİSI!U~G !ŞÇ! DAYANIŞ.'IA· DtRNE~! -
DOÖIJ HALK! DANIŞMA VE DAYANIŞMA DERNE~İ (STUTTGART) -· . ' 

-:; '.::t-~BERG i!'IRAT !$~! ;)AYANIŞ;•;,t DERNEGf ' . 
tsVEÇ ~ORT !ŞÇ! DERNE~t . 

A~A (YURTDI $IN DA. ;>:üRD!ST~ Oi:RENCİ B!RLİ<'i!) 

BERL!N KU'Ll'Üll 'iE ~ARDit1LAŞI-IA DERNEG! 
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Elazı~'da olaylar giderek büyüyor, faşist 
:ıaldırganhk artıyor. Faşistler saldırılarıni yal
nız devrimci!~ ve · Alevi halka yöneltmekle 
kalmıyorlarSüll!li 1La!kt9;D demokratlara, ilerici
lere de tahammül edemiyorlar. Nitekim son 
zamanlarda faşistler böylesine, kendilerinden 
olm~yan birçok kişinin de kanma girdiler. 
Ha ş~ 'ler, Süleyman 'lar böyle öldürüldü. ' 

Faşistıe;, bir ~üre Önce, kendilerlyl~ 
birlikte olmayı re4deden Sivriceli Seyfettin 
Erkılıç adlı Veteriner Fakültesi ö~ncisini 
öldürdüler. Kısa bir süre önce ise, Seyfettin 'in 
kardeşi olan demokrat ve yurtsever bir avukatı, 
·Nevzat Erkılıç'ı vurdular . 

Faşistler, Şeker bayramı arafesinde kanlı 
Olaylar çıkararak halkm dini duygulıu-mı 
sömürmek ve büyük çatışmalar yaratmak 
istediler. Amaçları, bu olayları "Alevi" halkm 
üstütıe yıkmak ve "İşte bakpu, komünistler size 
bayram yaptırmıyor" dedirtmekti. Bayram 
süresince öldtlrlllenlerin sayısı lO'u aştı. 
·Faşistler, yaklaşmakta olan Kurban Bayramm· 
da da yine olaylar çıkarmaya hazırlanıynrlar. 
Ama bu oyunlar artık para etmiyor,, Faşistler 
birçok yerde kendi elleriyle camilere bomba . 
atıyor · ve bunu solcularm üstüne atmaya 
çalışıyorlar. Kitleler artık olan biteni anlıyor w. 

Bir süre önce Sivrice yakınmda faşistterin 
silahlı e~ tim yaptıklan bir kamp bulundu. Ama 
faşistlerin Elazı~~m başka yerlerinde, Elazık 
Malatya ar.asmda da böylesine silahlı e~tim 
kampları var. Hükümet ise bu konuda ciddi . 
hiçbir tedbir almıyor-. Tersine Elaz~'daki ilerici 
vali görevinden almdı ve buraya yeni birçok 
faşist polis atandı. Bu da faşistlerin cüretini 
•arttınyor. 

. Hükümetin ciddi tedbirler almaktan kaçm
ması ve faşistlere verd~i tavizler nedeniyle 
E)lazı~ CHP teşkilatı bile birkaç gün önçe, görev 
yapamaz duruma düştü~n{l ·belirterek toptan 
istifa etti. · . 

Elazı~'da özellikle son birkaç yılda önemli 
bir işçi kitlesi oluştu. Ama sendikalar genellikle 
sarı sen dikacılarm, faşist milisierin kontrolün
de. . . . ., 

· Birkaç Yıl önce sa~-s0l çatışması biçiminde 
.b~şlıyan ola~Iar_. gerici güçlerin saptırması ile, 
gıde~ek Alevı-~ünni çatışmasına dönüştürüldü .. 
Alevı ve Sünnı halk ayn ·mahallelerde toplanı
yor ve halk düşmanları bu olumsuz aynşmayı 
daha da tahrik ediyor, kışkırtıyorlar. 

Eskiden Alevi ve Sünni halk yanyana 
kardeşçe yaşıyordu. Gerçi· o zaman da Alevi 
Sünni ayırımı yapan, bundan çıkar sa~lay:an 
zümreler _ vardı. Müşteri toplamak isteyen 
.tüccarlar, garaj sahipleri, barcı-pavyoncu ·takı
mı, doktor-avukat türünden kişiler· bu aynmı 
canlı tutmaya çalışıyorlardı. Seçimler sırasında 
ise burjuva politikacıları delegeleri bölüşmek ve 
seçim şanslarını ·arttırmak için bu yola 
başvuruyorlardı. 

·. 
Son yıllarda ise gerici güçler bu işe d~ha · 

bilinçli şekilde sarıldılar, dini siyasete araç 
yapma işini- geliştirdiler, saf emekçileri aldattı· 
lar, birbirlerine karşı kışkırttılar. Faşistler • 
kendilerine taban bulmak için Alevi -Sünni 
catışmasmı h,abir~ yaratmaya çalıştılar. 

Faşistterin de, d~er gericilerin de arkasm
~a ABD emperyalizmine kadar uzanan büyük 

' 

u 

1 

• 

sermaye güçleri, gizli açı,k ·örğ\ıtler var'dır. 
Onlar böylece bir taşla birkaç kuş vuruyorlar. 

Birincisi, son yıllarda gelişen sol hareketi 
freneyorlar, emek~ halkm saflarJİ!l bölüyorlar. 
. -

Sa~-Sol mücadelesi aslmda, sermaye ile 

• 

' 

' ., • 

• 
budalaca birşey olamaz:· 

. ~çıktır ki devrfmciler, faşistlerin yöntem
lennı, körükörüne aynen benimsememeli, onla
no ~yunlarmı bozacak yöntemler bulmalıdırlar. 
Faşıstler Alevi-Sünni düsman~mı körüklüvm·
lar. çünkü onlann bunda çıkarı var. onlar ancak 
bu yoldan ayakta kalıyorlar. Oysa Devrimci 
güçlerin, halkm ·çıkarı. başka türlüdür. Halkın · 
çıkarı v:e düşmanlı~m son bulmasmda ve tüm 
emekçilerin kaynaşpıas~dadır. Bu nedenle , de 
devrimciler için ~ru tavır, akıntıya kürek 
;ekmek de~il. d~er mezhepte halka güven 
vermektir. Gerekt~de onları bizzat korumak. 
tır. 

işçi smıfı aras~daki mjlcadeledir. Ancak 
gericiler, bunu Alevi-Sünni meselesine çevirin
ce, emekçiler patronları, sö mürücüleri biryana 
bırakıyor, birbirlerinin bo~azma sarılıyorlar. 
Alevi ve Süniıi emekçiler ortak düşmana karşı 
birlik olacaklarıria, ikiye aynlıp güçlerini 
birbirine karşı ve boş rere· harcıyarlar. Böylece 
devrimci mücadele zayıflıyOr. Bu da elbet 
emekçi halkı soyup sömüren iç ve dış sermaye 
çevrelerinin işine geliyor. Bu nedenle onlar bu çatışmaları. kendi adamları, ajanları vasıtas'ıyla Alev~~~~~i h~ı:;~~:rJ. rzY"ıl;la~ı ·m:~nca 
y~ratıyor' canlı tutuyorlar. Faşistler onlai-m .. -suz d~şünceler tavırlar Ya !a::şlsız d erF, ~mt· 
1\)anlarıdır • ar ır. aşıs -

_ · . ler ise "bu güvensiz~i körüklüyor ve ileri bir 
İkincisi, Alevi ve Sünni .balkm yanyana _ düşuian}ıka çevirmeye çalışıyorlar. Düşman 

· yaşad~ yerlerin büyük bölümü·· Kürdistan 'da· giiçlerin bu yolda birhayli mesafe aldıklan 
dır. Gericiler Kürt halkmm düşmanları böylece ortadadır. Böyle ~unca, emekçi halkın . d,.o#ru 
Kürt halkının gelişen mücadelesine de büyük şekilde bilinçlenmesi için zamana ve kuarlı 
zar~lar veriyorlar. Kürt J:ialkmm yurtsever sabırlı bir çalışmaya ihtiyaç var. DoA-ru ve uzu~ 
sa~rı bö~~nüyor, kitleler bir~~ine düşman bir mücadele verilmeden, güvensizlikler, yanlış 
ediliyor, bilinçlenme aksıyor, geriliyor. ~n:~malar ortadan kaldırılamaz, emekçilerin 

Gericiler, halk düşmanlan bu oyunlarında bırliği sa~lanamaz. • 
birhayli başarı salladılar. Emekçi halkın bu Alevi ve Sünni halkın böylesine, düşman 
şekilde, Alevi-Sünni diye birbirine düşürüldü~ giiçler tarafından karşı karşıya getirild~ 
illerin sayısı ·.az de~ildir. Hatay, Gaziantep, yerlerde, doA"ru yöntem, kitleler arasında 
Adıyaman,. ·Maraş, Malatya, Sivas, Erzincan sabırlı, kararlı politik çalışmadır. Her iki 
Elaz~. Bingöt, Muş ve Batıda Yozgat, Çoru:ın, . kesimin emekçileri, aydmla.rı, iyi niyetli, 
~asya, Çankın, Kayseri ... Büyük kentlerde _ demokratik unsurları arasmda bş,~ kurmak, 
bile bu .oyunun yer yer başarıld~ı ( örnetin düşmanın oyunun aç~a. çıkarmak için yılmadan 
Mamak olayları, İstanbul'da' Ornektepe olaylan çalıŞmalı. Kitleler budala de~ildirler, gerçekleri 
vb .. ) gözden uzak tutulmamalı. Sosyalist ve onlara aniatmayı bild~imiz zaman onları 
yurtsever güçler bu oyunu iyi kavramalıdır. düşmanın etkisinden kurtarmak ve devrimci 
Gerici güçle~' sını~ mücadelesinin ve ·Kürt safiara kazanmamız güç olmayacaktır. Düş
halkıı~ın ulusal demokratik mücadelesinin yeri- manm oylununu bozacak, güçlerini da~ıtacak 
ne bir kör qö~şü koyuyorlar. Bu, devrimci ~nı yol budur. Bugün güç görünse bile •. uzun 
mücadelenin kaderine ilişkin bir oyundur ve v-adede meyve verecek olan ·~ru politika 
mutlaka bozulınalıdır. budur. . 

-
' G~rici güçıer bu oyunda başarılı olduklan 
ölçüde, özellikle sözkonusu illerde sol hareket 
Alevi kitleler içine çekiliyor, Sünni emelı:çiler ise 
en gerici burjuva partilerine, özellikle de 
faşistlere yem aluyorlar . ..Böylece Sünni emekçi
ler, kendi smıf düşmantlrı, halk düşmanları 
tarafından aldatılıyorlar. D~er yandan Alevi 

' kitleler içine çekilen sol ise giderek mezhepsel 
bir karakter kaza.nıyor, maocu , mecaracı 

akımlar boyveriyor. Elaz~ bunun somut 
örne~idir. 

~erçek sosyalistler ve yurtsevlideri Kendinizi 
mezhepsel auygulıirdan, maceracı e~imlerden 
koruyun. Emekçi halkm birliği için Çalışın. 
Faşistlerin ·oyunlarını açı~a vurun. Alevi ve 
Sürini halktan devrimcileri, ilericileri, demok
ratları birleştirio. bu birli~i güclendirin! 

Faşistler ırkçıdırlar ve Kürt halkmm 
düşmanıdırlar. Bugün faşistler tarafından 
çeşitli şekilde aldatılmış Kürt emeıi:Çilerine, 
gençlerine de gerçekleri anlatabilirsek onları 

faşistlerin aldatmacalarmdan kurtar~ bUiriz. 
. 

Elazı~'da Sünni emekçilerin büyük bölü· Emperyalistlerin, sömürgecilerin, ırkçı faşistle
mü , sa~ -sOl mücadelesiniQ meı;hep çatışmasına .rin alçakça tertiplerini gözler önüne serelim, 
dönüştürülm-esi sonucu, faşistlerden yana tavır -haUumızı mezhep, aşiret sürtüşmelel'ine karşı 
almıştır. Faşistler ;"'varlıklannın bu çatışmanın uyaralım. Ulusal baskı ve zulmü açı~a vuralım. 
canlı tutulmasına ba~lı olduklannı bildikleri Halkımızın gelişmekte olan yurtsever demokra
için, her türlü alçakça kışkirtmaya devam tik hareketi bu gerici palanlan elbet alt üst 
ediyorlar. Alevi halkm işyerlerine, evlerine edeeektir. onlar, . artık halkımızı birbirine 
saldınyor, onları vuruyor, böylece Sünni kırdıramıyacaklardır. 
mahalleleri terke zorluyorlar. Bu saldırılar , 
karşısında, ister istemez Aievi kitlelerde de , 
mezhep duygulan kabarıyor, yeter bilinçten . : .. Yaşasın e~ekçilerin birli~i. kahrolsun 
yoksun kitleler bunu tüm SOnnilere malediyor- zulum ve sömürul 

lar· DiA"er yandan Alevi kitlesi için~ tutunan bazı. Yaşasın Halkımızın ulusal demokratik 
maceracı gruplar da Sünni emekçilere liarşı mücadelesil 
benzer misillemelerde bulunuyor, onları işyerie-
rini ve eylerini terkedip, Sünni kesimlerin . . Kahrolsun enperyalizm, faşism, söıriürge-
ar~sınıi çekilmeye -zorl~yorlar. Bundan daha cılik ve feodal gericilik ı 

ROJR we1at savra-1a. 
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LASTIK · 
ZOŞQENKO 

Dı zoratiyo xwe damın jı dondırme gelek hezdıkır. Ya 
rast i. nıha ji je hezdıkım. Le hele, bezkırma ~ ya wi we.ıı:ti 
tıştek cı•da bü, her çı be: 

' Dondırmefıroş, bı ereba xwe iıe derbazbüya jı kdçe, 
.. a.ne mın ewqas dıxwest, qe nebe kulıkeke je bıstinıın d • 
bıxwım, edi hışe mın dıçü. 

. Xwişka mın Lelya jı lı ve çende jı mın paş ve ne dırnl\. 
' . Me xeyal dıkıt. ku kinge em mezın bün eme bıkatıbın 

teri xwe dond!rme bıxwın. 
W i wexti me ne dıkımbü zede dondırme bıxwm. Diya 

me nı dıhışt. Ewe dıtırsiya ku eme serme bıgınn ıi nexweş 
.lçevın. Bona ve yeke, we pere ne dıda me ku eme dondınrle 
bıkınn. 

· ·. Rojeka ez-ı1 Lelya di nav bexçeye me dıgeriyan. Lelye 
dı nav sınca da pelavkel. lastık dit. Ew ne tıştek antike bıl, 
çawa we ditiye, usa pelavkek lastık bd. Gelek kevn d hmek 
jı çıriyayi.. .. Jı her lravınbüna w4i, yeki gırtıb1}. aveti bd. 
. .r Le~y4i, bona ku keyf4i derxıne, pelavki! lastık bı seri! 

dareke xıst. Ewe hım lı nav bbçe dıgeriya, hıın ji pelavke 
, ser dare lı ser sere xwe dızıvırand. 

Hıng4i me dit ku kevnekır jı zuqaqe derbaz dibe . 
-Şuşe xali dıkınml... Xdbk · ~ika dıkınml ... 

Kevnecıla dık.nml.. _ · 
Kevnekır, hıngl! dit pelavke ku lı ser dare Lelyaye 

dıhejiya; ewi deng U! ku, got: 
•L6le Keçıke, wl! pelavka tastık nafroşl mın? ! 
Lelye usa zani ku kevnekır pe heneka dıke; le 

vegerand: 
·Dıfroşım, çıma nefroşım? Lf jı sed pangnoti kimtır 

nadım. · 
Kevnekır ~eniya: . 
-Naa, nıha ey ne b:., got. Sed pangnot bona ve 

pelavka lastık gelek üde ye. Lf bele, ger tu dılbıki, ezl! bı 
du pangnotan jı te bıstinım. Bı vi awayi jl, eme bı dılxweşi 
jı hev d dı bıqetm. · · ' 

Kevnekır usa got d, bı rasti ji du pangnot jı kisıke xwe 
derxıst da deste Lelyaye~ !astıke kevn kır çaJe :ıı:we, u 
rawırt çd. 

Hıng4i mın ıl Lelyaye fem kır ku mırov bı me heneka 
n.ake, gotına wi rast e. Eme şaşbdn, man. · 

Kevnekır zıl da çü bü, wında bubü; le em, dı ciye xwe 
da şaşbllyi lı pereye deste xwe dınıhl!rin. 

A lı we deme me gaziya dondırmefroş bıhist: 
-Dondırmeya bı tol ... Dondırmeel .. 
Ne hewce ·ye ku be gotın, 1ez d Lelya hema bezin. çun 

cem dondırmefroş, me heryeki jı xwe ra ·bı pangııotek:i 
dondırme kıri ıl hema lı wedere xwar çü. Dı aliye dm da ji, 
heyfa me dıhıit ku me lastık gelek bı erzani jı dest .ıı:we 
derxıst... ' · · 

RA ja dmi! Lelye jı mın ra got: 
- ·Ttı dızaui, Minka, ed iro lastıkek dm bıfroşım 
kevnekır. 

da? 

Mın bı· keyfxweşi: . 
-Leyla, got. Ka te lastıkek dm ditiye dı niıv dar·bera 

Lelyaye lı mm vegerand: 
-Dı nav dar d bera da tıştek ne maye. Le h ber dere 

ode me qe ku tune panzdeh lastık heue. Ma, emi! ku yeki jı 
w an bıfroşın çı dıbe . 

X eberdana Lelyaye, bı aliye mal ve bezin ü zıvirina we 
tevi pelavkek lastık, yek bil. · 

-Carki bıhızrine Minka, ew kev:nekır! ku bo lastıkek 
kevn du pa.ıı.gnot dan, bona vi lastıke nuh--kemasl wl! deh 
pangnot bıde. Tu dıbızrini ku em bı van peran dıkarın çıqas 
doudırme bıkırın? 

Bı vi awayi, neziki seateki, be sebr .em lı benda 
kevnekır· man. Lı dawiye, hırige ew jı dür ve ~uyakJJ' ,' 
Lruyaye got: 

/·Minka, vl!car tu bazare bıke. Her çı be, tu mer i. Bı 
wi ra tu xeberde. Ger bazare ez bıkım, ewe dlsa du 
pangnotan .bıke deste m ın. E w pere ji bona me ne tı,tek e. 

-M ın pel av ke lastık bı ser dıtre xıst ıl destpekır, lı ser. 
sere xwe zıvırand. Kevnekır neziki me bü u got: 

-Ew çiye, disa frotına pelavk€n lastıkan e? 
M ın bı dengeki ku zor te 'bıhistm, got: 
-BeM. . 
Kevnekll' lı pelavke lastık nıheri.ıl vegeri me: 
·Zarno, pıi- mıxabın, frotına we yek 6 yek dıbe. Dona 

pelavkeki ez 4ıkarım tene penc pangnotau bıdım we. Ger 
we du ;pelavU tastık bıfrotana, bmg~ hertışt bı awaki dın 
dıbü. W e dıkanbd bisti yan si 'pangnoti jı mın bıstinın. Jı 
ber ku merıv du pelavken lastık bı hevra dıxwazın. Dona ve 
yeke ji, bu ha yekear bılınd dı be . 

Lelye got:-

l ' ·Bıbez Minka. Ewi lastık6 dm jı ber deri bıgır 6 biıie. 
Ez bı bezeki çü m her deri ü bı lastıkek betar vegeriır. 

~~.----~------------
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Kevnekır, ew herdu pelavk lı cem hev danin ser merge 
ü le nıheri, pıştre bı dılsoji keser kışkand ü got: 

, ·Naa, zarno, ev rie bt1. Baweriya mıı:ı ev e ku, h6n 
bona acızkırına mın ketına ve dlln 6 standıne. Jı van 
pelavkan yek ya· meran e, yek ya jına'n. Nıha ht1n bl!jın, ez 
wan çawa bıkım. Mın dıxweııt boııa pl!lavkek lastık p@nc 
pangnotan bıdım we, le hınge ez wan herduyan lı ber hev 
daynım 6 dınherım, ez dıbinım ku hertişt gelek tevhhev 
dıbe 6 her xırab dıbe. A qenc ev e ku, h(ln van herduyan bı 
çai pangıiotan bıdın mm 6 em bı dılıweşi jı hev (l dı 
veqetın. 

., Lelyaye dıxwest ku lezeki bıçe mal d Iasttkek dın bine, 
le nışkava denge diya me hat. Ez dıbem, bona xatırxastına 
mevanan gazi me dıkır. Kevnekır lı şaşbüna me nıheri ü 
got: 

-Bele, usa ne, dosten mm. Mm dıxwest bona ve coten 
pl!lavkan çar pangnotan bıdım we, le çetır ev e ku hdn 
sıseyan ra razibin edi. Mm bı zarokan ra badılhewa xeberda 
d wexte derbazkJJ', bona ve yekl! ji pangnotek we dıbuuiı. 

Kevneku usa got d se pangnot bejmart 6 daui deste 
Lelyayl!, cote lastık kır çall! xwe 6 meşi çd. . . 

Ez ü J,elya bezin her bı mal, bona rekırına mevanan. 
Xaltika Olya ·n mame Kolya cılen xwe lı xwe kınbün ü dı 
şemüge de sekmibdn. Xaltika Ofya nışkavs got: 

· -Tışte ecep, .lasıtken mm yek l,ı vır e, b bme dolapke 
ye, lll ye dmi! xuya nake. ~ 

Ez ü Lely~ büne zer ıi zepal, hışk blln, lı wedere man. 
-Xaltika Olya got: 
-Çawa dıbe Hınge ez hatım vır, ez baş pe zanım, dı 

Imge mm da du pl!lavk hebün. Ll! nıha jı waıı yek heye, yek 
tune. E'we lı kidere be? · 

Hı.nge denge mame Kolya hat, ew ji h lastıken xwe 
dıgeriya. 

:Gelo ev çıye? Ez ji bı -cotek ~lavklln lastık batıbtm 
vır. Nıha yek ji ne maye. · 

Kinge Lelya ev pırs bıhistm, deste xwe yi ku 
hışke-hışk pe peran dıgırt jı tırsan vekır a perengl! me ji 
tmgu ıl rıngu ketın erde. Bav.o, bona rekınna ml!vanan lı 
wır bı'l. Got: • 

·Lelya, te.ev pere jı ku gırtın? 
Lelyaye xw~ cenband ku derewki peyda bıke, le bavo 

je ra got: 
Lı ve dme. derewa XJJ'aptır tıvtek tune. 
Hınge •ter jı ı;ave Lelyayll barin. Ez ji giriyam. Me 

got: 
-Dona kırina dondırmll me pelavUu tastık frotm 

kevuekır. 

Bavo got: ~ 
·Eva kırma we jı derewan ji xıraptır e. 
Xaltika Olya ku frotma lastıkan bıhist zerbd, hışe we 

çün, hmdık ne~a bıkeve. Mame Kolya ji mina we bd, deste 
xwe da ser dıle xwe. 

Bavo jı wan ra got: 
. ·Xem meke Xaltika Olya. Maml! Kolya tu ji xem 

meke. Dona ku we W pelavk nehebm ez dızanı'D çı bıkım. 
Nıha eme hem6 leyiztoken Lelya d Minkayl! komkm 6 
bıfroşın kevnekır d bı pereyl!n wan eml! pelavkl!n we yen 
lastık şunda bıstinıu . 

Hınge me ev pırs bıhistın, mm ll Lelya giri zede ku. 
Bavo xeberdana xwe ajot: 

-Le ev ne bes e. Dondır:ıpexwarıne bona Minka 6 Lelya 
du salan qedexe dıkım. Pı,ti du ııa~ ew dıkarın jı nuh ve 
bıxwuı. Le her care ku wan dondırme xwarin, bıbe nebe, 
ewe, ve bdyera binın bira xwe, ewe tım jı xwe bıpırsm, 
bej m, "me va dondırme heq kıriye yan na? .. " 

. Bı ralll;i ~i. bavo, we roj~ hemıl leyiztok3n me kom kır, 
gazi kevnekır kır ıl hemd frote wı: Bı pereye ku bı dest ket 
jı jı Xaltika Olya ü Mame Kolyara pelavken lastık kıri. 

Bele zarno, usa bil. Gelek waxt derbaz bü jı ser ve 
bılyere. Bı rasti :ii du salan ne m ın, ne ji Lelyaye me pıçek 
dondırme nekır deve xwe. Du salan ~unda me disa 
destpekınna xwanna dondırme kır. Le her car, bıbe nebe, 
ew büyera han ji hat bira me. 

. Bawerbıkın zamo, nuha ji, dı ve salmezıniye, neziki 
kiıli}ıe da ji, k~ge dondırme bıxwım, "\'eki gewriya mın 
teng dıbe, dıle mın lı hev dıde, ew büyera ku ·dı zarotiya 
mın da jı sere· ının derbaz bd te bira mın ü tım jı xwe 
dıpırsım: 

"Gelo, Mıı:ı xwanna we şiriniye bı rasti ji heq kıriye? 
Gelo, mın derewek kır? Mm tu kes xapand?" 

. N ıha 1ı welate me edi gelek kes dondırme oıxwın. B ona · 
çekınna ve şiriniye pavlikeyen betar bile sazbü.ne. 

Belee ... Bı _ rasti ji, nıha bı hezaran, bı milyonan kes 
dondırme dıxwın. o gelek tışten şirin en . dm ji. o mın 
dıxwest ku, zamo, pırsen ku dı wexta xwarma dondume 
mın jı xwe dıpırsi, ew hemü kes ji, wexta dıxwarm tışten 
ku lı wan xwaş dıhat, jı eqle xwe derbazkın, bejın: 

"Gelo. xwanna vi tışti mır· lıeq kıriye? Mm tu derew 
kır? Mın tu kes xapand? ... " , 

llr ZoşçenkQ nıviskarek Unıı e. Dı salan 1895-1958 emre 
xwe derbaz :kıriye. Ev hikyat jı pırtdka wi ya Lastik 
Pap6çlar (çapa Tırki, bı aliye Ataol Behramotlu hatiye 
wergenndın) hatiye iutın ıl je büye Kurdi. ı 
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KILAME BÜKE -

• Hevale megri 

1 . 
Teneser te 
Delale megri • 

1 
Teneser te 
Xaniye bavi teyi kort e 

• .Dılop dıke şarte. 

1 
şart e 

Delal megri • 

• Zavay xort e 

1 Mala have te peş malan e 
Te d!' derket çıl kel ni n .e • 

1 Ew ji şiva mivanan e 
Delal megri 

• . 

1 
Re ya me giyan e . 
Hevaıe hiske hisk e 

l Paşıla xwe tıje nisk e 
-Sımeie zava boça. gisk e 
Heval megri, tene ser te ~ 

. l Delal megri, teneser te 
• 

t · .. • . 
' • " • 

' • EW DITIRSIN Jl XIŞI NI: 

.. 
dıtırsın ew 
jı denge lıngan , 

jı ronahlya roje, 
mina ku jı tariye te tırsln ... 

· dıtırsın jı wexte, . 
jı rojhıtate , 

jı xebatkaran. 
jı meşina mırovan , m ıl bı m ılan, 

dest bı destan gırtıne , 

jı kı la men ser azadlye, 
jı kuçe ü kotan(ın tıje ... 

- dıtırsın jı hızkırıne, 

jı hesrete, 
jı hevlye, 
ü xuya eniyan, nüra çavan ... 

dıtırsın jı dase 
jı çaküç 
ü pençıke me, bırayan mın. 
reyan d ıd ın . gırtın 

bona ku ne binın yeke gulane ... 

dıtırsın 

• Jı dostl ü bıraliye 
Jı herse, 
jı şahiye 

lesare 
u g•ıeıe. 

dı tı rsın bı kurtlya pı rse · 
jı J!:ı şina pelg ketıne ... 
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HIŞYARBIN 

Htşyar bın, bıninn /1 çenca cihan 
Vekm çavii xwe /1 ZJOr O zulmii 
H11r:ıber koletiyii, htmber bındestiyii 
Em hemii bt hevra he me ser dljmın 
Gemas o·xurt bın; qet hOn meflrs(n 
Seba xebata mtletlin mazlum 
Tevde btbna yek bona amdlyiJ 
Tev·blkın qiirin, tev blkın gazi 
Btla jt xew ra bin kor ii ker O la/ 
B1 çaviJ.xwe blblnın ZJOr O zulmatiyii 
Ma qsy we na blhlst na vii Wlatnam 
-Laos ii Gina, bmdest Filistin 
Yekjl W!fn Angola, xelas bO Idi 
E w bii şiarii clhanii-tevde 
Nalc,inin xema tu kes/ em 
Riiya Azsdlyii bo me ye ldl 
Wl blbe ronahl ,eva re,, tari 

• 

• 

' 

Ew çax wii dtl,ad bın biraylin ma;dOm . . 
B1 hevra btbiij1n: biji aZBdl. 
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· HEJAN DlNA ERDE Ll KURDIST ANE 

Geli he va lan bı bi ra w e na ye 
'Ku erd hejiya lı w an dorhilane 
Bı bira we naye çeti faşistan 
Jı ber ku Kurd ın, imdad ne dane 
Lı ş Ona imdadi pez kınn ta la ne 
Çıman tım wa ye rewşa dınyayi 
LJ.ser la şe Jiran korna se9ane 
Ey faşlati xwlnvexwar 
Evna kırınin hovane 

.Hegercara aed-yeki be 
Ti dakevi bınilıngane 
Dınya.bı xwe mina alya darane 
Demeki lt vır e 
O demeki iı hila han e · 
Na, nail .• 
Eva ne lıv Cı hejandına çiya ye 
Ne ji xışı~ Q bitara Xweda ye 
ÇakQçl Kawa ye 
Lı hundıri Kurdıatani ·dıxine 
Dıbl "bes e, şıyar bınjı xewa gırane" 

•, 

* * * . 
' 

Heyfa keç Cı bükin çardahaall 
Ku bı me han dı bı ni bani xini de ma ne 
Heyfa xortin cıwanmir . . 
Ku blyl ala rengin candane 
Kani, kani leşkere Kurdan7 

• Kanln xorttn aergeweran lı ku mano7 
Ez nızanım lı Dıyarbekri -
Lı hewşa mezgeftan bı dar ve ma ne 
Eznızanım lı Diraıme 

Lı bıni şıkeftan razane 
Li nızanım hina bıçük ın 
Lı deşte Rawendoze siwi ma ne 
Derebegan kırıne jı de u bavane 
Bı xwe ji bazdane pışt heft çıyane- · 
Wey sed tıfu lı mi ri n pis 
Lı nokeren Şahi Ecemane 

• 

* * * 

Geli havalani .. 

. ı 

J 

Emi sünd bıxwın bı sunda gırane 
Bı axa Ma d, Bı Kurdıatane 
Ve cari re nakeve nokerane 
Ev car ca ra miran e 
Gotına me gotına Kurdan e 
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DR;; NURi DERSi i, öLOMüNQN ... · 
' . . 

BEŞiNCi YILINDA ANILDl 
' . . 

., ' 

2.8.1973 t~ihinde Halep.'te vefat 
Kürt yurtseveri ·ve yazarı Dr. N u ri Per mi, 
ö'li~münün beşinci yılındll,· mezı:~r; b şıiıda · 
yapıla!) bir törenle anıldı. 

ı:;>r. Nuri; Koçgiri 've · :Qersim. hareketlerine 
katılmış,. Dersim _ ayaklanm,asınııi ye;qilgiye 
uğramasından sonra Suriye'ye geçmişti. Öldü
·ğü güne kadar orada yaŞ'adı. Bu arada, ·Der&i,m 
ayaklanmasına ilişkin' anılarını ~·Kürdistan 
Taribinde Dersim;' adlı kitapta yayınladı'. . 

Dr. Nuri, ölümünden sonra~ Suriye'nin 
Afriiıilçesine bağlı Şehide Hanen mezarlığında 
toprağa verildi. Gömülmeden önce , Dersim'den 
birlikte getirmiş olduğu toprak üzerine serpildi. 
Dt. Nqri'nin halen sağ olari eşi Halep 'te 
yaşamaktadır . 

Ölü münün 5. yıldönümü ·nedeniyle ,geçt i
ğimiz ağustos ayında bir grup Kürt yurtseveri 
ve aynı zamaJ:!da ~azete.mizin okurları, mezah- 'f 
nu;ı başına çiçek bıraktılar ve konuşmailir 
yaptılar. Bu konu:şmalarda, Kürt halkının 
özgürlük mücadelesinin, Kürt emekçilerinin ve 
aydınlannın öncülüğünde bugün- dalıa güçlü 
biçimde devam ettiği ve Roja Welat'ınmücade
leye.ışık tuttuğu beler'tildi. 

r 

. . -
'. 

• 

• 

(BaştarahSaYfal'daJ._ ............................ ~ .. .-.. .-................................ ~~~--~~ .................. ~ 
R.V/ .- Hımbere w e zulme h ün çı riya xılasbiine dıbinın? 
H.MEHMÜD- Heqe we mıntıqe da em derde xwe dıpırsı,n, tu tJşt 

pe va nay~. Kesek derde·me napırsi. Hukumat ji derdeme napırsi. Ew 
ari zengina dık e. 

R.W .-H ün dixwazın kooperatifbe danin ku şir, penir ii tışte weye 
d ın av da ne~e? Eşira Bertiya ew işe xwe çekıriye. H un ji d~xwazın w eki 
wan bıkın? · · 

TAHIR- Ere -welle, em dıxwazın. Çawa em naxwazın kop·eretüe 
mejihebın. . 
, R. W.- Tu heqe van gotına da çı dıbeji, xale ls iv? 

·iSİV ·E w çawa dıbejın wesa ye. Em dıxwazı~ bıla heqare't ne bi. 
R. W.- Ku arikari jı w e ra be k ırın, hljn ko m el u koperetifa day nın? 
TAHJ.~- Erne day'nın, çawa· em danaynın. Bıla/ yek jı deste me 

bıgre, re nişande ı .bes e. 
' R.W .- Navl,era w e ü gundiye dor we çaw~ ye? . 

iSiV- Navbera me ı1 gundiya ne baş e. Her gunde 15 hezar jı me 
standiye,· W eki hukumate, gıregıre wanji zulme lı me.dıke. 

R.)V .·H ün gundiya ser ve qase şer dıkın? , 
iSİ V- Em 'nıkarın bı wan ra şer deynın. Ten peze me dırevinın. Jı 

me pere dixwazın. Em ji ·mecb\iri pere dıdın. Çımku hukumat hevale 
xurtan e. •. · · -

R. W.· Zordestiya polez ü cendırme b ser w e bey e? 
TAHIR- Bre wella, heye, çawa tune. Yek cendırme be, dıkare me 

hernuya içtima bıke. 
R. W.· Veg~, ku hukuniaf bej e eme w e ,xwedi erd kın, em e zaroke . ' 

we re mekteb çekın, erne lazımiye we 'binın ci. Hune dest jı vi kari 
b~dın? . \ . 

TAHIR- Çewa em dest je bernadın . . Jı xwe heçi imkana wi heye, 
reviy~. xwe ı:laye guhe bajareki li bı emeletiye roja xw~ derbazdıkın. · 

R.W .- ,Ewen ku dest jı koçeriye herdane ü çüne bajer, ew lı hale 
:ıııwe razi ne? ·· 

· .TAHIR- Ewe runıŞti ku nan ı1 pivaz bı dest dıkeve, jı lıale xwe 
razi ne. Jina koçeriye qey jin e? 

R. W.· H ün dızanın, hukumat çıma gu'b nadin w e? 
H.MEHMÜD'· Reya ine tune, seba ve qase hukumat _guh nade 

ıne, 

R.W .· H ün be~a (v~rgiya) xwe dıdın, ~ske'riye dıkın, hukumat ve 
qase da.zanın hun hene. Le bele, çima xızmete da haya·wan jı we ·tune? 
Ka sthebe ve ciye? ~ 

' .. 
• 

, 

) ) 

.-

· H.MEHMÜD- Wella xwediye me tune. Kes derdeme napırse. Em 
feqir ın, xwediye feqira tu.ıie. . ı 

R.W.-~awa? Ango... . 
H..MEHMÜD- Me fekirti ı1 zulım zehf ditiye.: Hema em dıbejın me 

nedın xeber~~- Peze me, terş ı1 talane me hem\i telef bıbe u bıçe, em 
sed erzuhalı JJ; bıde, kes haıe · me napırsi ı1 me hesab nake.. Çınki em · 
kurde ~e kes ın. V e zıvıstane xurta jı xwe re du pangnata ceh pe yda 
dı..kır ı hukumat@ d ıda car pangnotıı. 

R.~ .- Rün guhdariya radyoye dıkın'l Hay e w e jı partiya hey e? . 
Emın xeberdıde: , . · 
EMİN- Zehfe me jı xwe radyoıle fem nake,. Tene ewi eskeri kıri . 

lımdek je fem dıke. Ema eve eskeriye te .u teskere dıstine kulave xwe 
tav e ser m ıle xwe, d,ıçe nav pez. Tır ki ye gır~i ji bir dık e. ' · 

lt. W.- Hün_nave çend partiya dız.anm; xale Mehmud? 
H.MEHMUD- Em.nave Edelete ı1 Xelk Partisiye zanın. Tılrkeşe 

b~kı,rt me sehkıriye. Zeinanki YeniTıııkiye Partısi hebU, nuh.ıl denge 
wınaye. 

R.W .- Hi1n jı kija partiye hezdıkın? · 
H.MEHMUD- Wella .feyda tu partiya ne gıhiştiye me. Heinu ji 

zulme lı me dıkın. · 
R.W .-H un _heqe Tırkeş da çı dıbejın? · . 
H .MEH~UD- Dı bej m Tırkeş neyare ,Kurda ye. Em ve zanın·. 
R.W .- Hun dexıl dıçinın? ' 
H.MEHMÜD- Na, em dexıl naçının, Derva em dıstinın. 
R.W .- Vega, em batına kone we. Me guhdariy~ derde we · kır . 

Gotınawe ye paşi çıye jr Roja W elat ra? · , 
TA~ IR- Derdeme zehf e. Bıla ,hukumat me ra reki bıbine. Heger 

em mılete .. huku~ate ne, bıla me bıpırse; wey me mıllete xwe hesab 
nake, em Jı nabeJın hukumata me heye. Ki me ra qenc e, de u have me · 
ewe ... -

EM tN~ Çuka jı xwe ra hellin ~ekır, e:ın tane mane orte. · 
ROJA 'YELAT- ~pas dıkııı, jı we temama. Xılasiya me teva bı 

hevra ye. ROJ.a Wel~t ye we teva ye. Bıxwinm ü bıdne xw~nd'ın 
Teva bı hevra gazi kır ü gotın: · . · · · 
-Bıji Roja W~lat! Denge Roja Welat naye bırin! .. 

·, 

SA YlN OlfUIU1AR~ • ~- • 

Geçen sayımızda, ' 'ziraat Bankası Yenlşıihi~ . Şubesinde açtığımız hesap 
~~:a~a~ını t·uy~rmuştuk. Ancak bu hesap, polisin baskısıyla, kanunsuz bii şekilde 
Ger:~:;::a:U:oı:ak~~=~~:::;ı~ .B~nkanın bunu ya~maya hakkı ~e yetkisi yoktu: 

. ~~ olty da gazetemiz üzerindek_i yasa dışı baskıların. ~orbaİığın bir örneğidir 
641 /llOulrnaurıı~:ıız,l Mh ustbafa AYDIN ad~~a "i". C. Ziraat Bankası Kızılay Şubesi ' 
. mara ı esa a para gönderebılırler. 
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