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XWENDEV ANEN DELAL 

Ev bejmara didwan :ya kovara PALE ye,ku dikeve desten we. Dema 

ku me dest pekir em kovare biweşinin , me dizani bu ku çi dijwari li 

peş me ne.Le be guman , alikariya heval en dilpak u dilsoz , ve dijwa

r iye siviktir dike u dibe sebebe ku kovara me bi rek u peki bcte 

weşandin. 

Di bejmara yekan de , şaşi u çewtiyen nivi sini pir bUn.Le bele 

em bawer in ,ku we ew kemasi dane bcr lingen xwe . 

Di ve demsale de , buyeren ku bihatana nivisandin gelek bUn . 

Ji ber tunebuna cuh,em neçar bun ku bin tiştan nenivisin . Ji van ; 

8- e Avdare roja jinen demokrat ya navnetewi,lihevhatina 6 u ll- e 

Avdare,şere caşen kurdkuj,peşveçuna şoreşa başure Kurdistane u hp . 

ji yen beri giring bUn. 

Bi ve bejmare ve,em pirsnasike kurdi ji diweşinin . Heye ke 

rexne le ben girtin. Le beviya me ew e , ku em ji wan ben agehdar 

kirin.Bir u baweriya xwendevan u kurdizanen xwe bizanibin . Ev ji 

yekiti u rastnivisina kurdi re pir giring e . 

Kovara PALE , cejna we ya Newroze ji dil piroz dike,serbilin

di u serketina •:e dixwaze . 

~ PALE kovara t e ye . We bixwine u bide xwendin! 

~ Je r e kiryar ,alikarvan , bevalbend u hogiran bibine! 

~ Je re xwesteken xwe binivisin u nuçeyan bighinine : 

~ We,denge azadi u rizgarixwaziya gelen Kurdistane ye 

li ~ember zerkeri u kaledariye nas bikin! 

~ we,li diji bindestiye,emperyalizme , bedadi ,xwinmcji 

u faşizme bizanin! 

~ Xebat u tekoşina we ,ya xwe bipejirinin! 

TU DIKARİ KOVARE JI NAVNİŞANA JERIN BIXWAZI 

BOX 273 
S- 751 05 Uppsala 1 
SWEDE N 
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NEviROZ- Ct.JNA NETEWİ 0 NİŞANA AZAniYE 

Bejmara PALE ya didwan di demsaleke wisan de diweşe,ku di ve dero
sala diroka netewa Kurd de pir tişt bÜne Ü qewimine~Ji bo nasina di
roka Kurdistanetpeşeroj Ü p6şvebirina tevgera rizgarixwaziya gelen 
Kurdistan6 div6 amojgari Ü rerey&n hEirdar j€ b€n wergirtin.Dive li wan 
ben kolandin U di derheqa wan de b€n nivisandin.Da ku em ji direka xwe 
ya xezine meşq€n berbiçav Ü h€ja werbigrin. 

Ji van yek ji,b6guman c€jna me ya netewi NEWROZ e.Ev c&jna ha,ji 
bezaran salan bi vir de,li welate me ye bindest,ji aliy€ ş6niy6n gund 
U bajar6n Kurdistane ve t€ piroz kirin.Ji lewre,div€ em diroka c6jna 
xwe u giringiya we ya iro nas bikin. 

W ek hemll gel€n irani, Xurd ji c&jna NE'WROZ-€ her sal di 21-& meha 
Avdar€ de piroz dikin.Pirozkirina NENROZ-S,ji bo van hemU gelan bliye 
toreke netewi.Bi hatina NEWRQZ-9 re,demsala zivistane dawi tS U bihar 
dest p€dike.Tebiet,deşt Ü çiya çarşefa berfin ji ser xwe tavSjin U 
kincSn rengin li xwe dikin.Ji nU ve hişyar U jindar dibin.Şev€n reş 
u tari,şevereş9n xemdar u dir9j,h9di h€di kurt u rojıBn xweşi u k€f
dar ji,dir9j U ronak dibin.Geşi Ü dilxweşi her<derSn weıSt radip@çe. 
Bi dadana agir€n pSt U gur ve,hemU çiyay€ KurdistanS tS~ xemilandin 
U ev şadi U mizgini bi ·ş€niy€n welSt tSn ragihandin. 

Hatina bihar€ çawa ku tebiet,deşt U çiyan radike ser lingan Ü wan 
dikeline U dilivine,wisan ji gel@ Kurd tavSje hembSza jin U kefteleft€. 
Agir€n NE'dROZ-e y9n ku mizginiya hatina bihar9 didin,p€ti U çirÜsken 
xwe dixln ceger~ü hinaven Kurdan U wan tavSjin qada şeri U tSkoşine. 
~·az U ka~a dile wan ya netewi U demokratik xurt dibin U li seran
serE "''elıBt p€1 vedidin. 
Geıe Kurd xu bi sedsalan ji maf'9n xwe y9n netewi,mlrovi ü demokratik 
b8par hatiye hiştin U tllşi jineke tal U jehirdar bUye.Her rojek wi 
bi zindan,ıedan ,girtin,kuştin U vebirin€ ve hatiye xelat kirin.L€ 
bi NEWRoz-e re, h€viya-wi ya ji bin nir€ zerkeri U koledariy€ derke
tin€,bidestxistina jineke serf'iraz U af'irandina civateke nlljen U ser
bixwe xurtir. 

Herçendi, bÜ_rj\ivaZiyer: kaledar heta pi.rozkirina cSjna nete\<ri ya 
N;E~·.'ROZ-e qedexe kirine U ji bo piroznekirina w-e tedbirSn cUrbecUr 
wergirtine ji,ıe· ciean herdeıı: liberxwedana gel€ Kurd li hember xwe 
ditine.Bi hinde zor U zordesti re,disan gele Kurd cejn U torSn xwe 
yen netewi ji bir nekiriye.Her gava ku wan dide bira xwe U jindar di
ke, son d dixwe U peyman di de çakUçe KA~-JE ye asinger, ku h eta serbixwe
bi'in Ü rizgariye li diji vegirker,koledar U emperyalistan şer bike. 

Tekoşina gele Kurd,ya ku beri niha bi s€ hezar salan,li hember 
Dehaqe xv.-inxwar wek tekoşina i ro ya gel Sn Kurdistan€ ye. Wek we heya
me,iro ji,li hember vegirker,koledar,emperyalist u nokeren wan yen 
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bUrjUvazi,ku dixwazin deng€ azadi U rizgarixwaziya netewa Kurd vemi

rinin,bi xurti t9Cikoşe~ 

Be guEan,gel€n Kurdistan€ ji d€ wek geı€n cihan9·y€n bindest U 
azadixwaz,welat€ xwe ji bindestiy€ rizgar bike~Bi sosyalizm€ ve,wela

t€ xwe p€ş v~ bibe Ü ji rUniştvan€n wel€t re jineke serfiraz U bexte

war biafirine. 

Le sed heyf U mixabin,ku li derveyi weı€t,c€jna NEWROZ-9 bi des

t€n bin rivd Ü civaten ne dUrbin U reşaş,bi b€jabÜna xwe ya netewi 

ve nay€ piroz kirin.Hin siyaset U siyasetzan€n bazirgan dixebitin ku 

NEWROZ-9 t€xin j€r berjewendiya xwe Ü p€ jindar bibin.Ev yeka ha,ev 

çend sal in li EwrÜpa xweş xuya ye.Hin rivd9n berjewendixwaz,k9spe

rest U navxwaz,ku di bin nav€ p€şverüti U şoreşvaniy€ de xwe vediş€

rin,nexweşi ü pirbendike mezin dixin nav rezen welatpar€z u şoreşvan~ 
Daxa dilan e,ku di vi kari de ji pir caran bi ser dikevin.ŞÜna ku bi 

b€z€n welatpar€z,demokrat Ü şoreşger y€n Kurdan re bidin Ü bistinin, 

bi wan re,c€jna NEWROZ-€ piroz bikin,diçin U xwe tav€jin hemb€za h€

z€n şovenist€ Tirk€ 11 çepkar".Bi r9xistin U partiy€n wan re,ku bi her 

awayi ne dilxwaz U ne ji hevalbend€n tevgera rizgarixwaziya Kurdis

tan€ ne,didin U distinin,bi wan re tevkari saz dikin.Herçandi herdu 

ali ji ve bi nave 11 marksizm ü leninizmEi" dikin,ıe herweki eşkere ye, 

bi xwe li diji ve ramane dibiz9vin~ 

Ew,cejna NEWROZ-€ ji xwe re C.ikin meydana qayiş U berberiyE:~Dev 
tav€jin b9z€n welatpar€:z,kurdperwer U şoreşvan.Ji xwe p€ ve,keseki 

din marksist U leninist nas nakin.R8 U destUr didin,ku h€z€n şovenist 

ii nijadperest€n Tirk€n 11 çepkar 11 weşan€n xwe bifroşin U berp€ş bikin. 

L€ beçi h€z€n kurdperwer,welatpar€z U şoreşvan€n Kurd bin,nikarin xwe 

nS.ziki wir bikin.P8şraxistin U firotina weşan€n r€xistin€n Kurdan y€n 

ji wan cih9,guneh U tawana heri rnezin e.Naxwazin ku karker Ü xwende

karS.n Kurdistan€ bibin xwedi weşan€_n kurdi U siyaseta r€xistineke din 

hin bibin.L9 bi wan xweş e,ku karker U xwendekar€-n Kurdistan€ weşanen 

rivdS.n 11 çepkar€n 11 Tirk9n şovenist bixwinin.Ax:aftin€n wan guhdari bi

kin U m€:jiy€n wan b€n şUştin. 

Em bixwe bawer in,ku gel€n Ereb,Fars U Tirk destebirak€n me yen 

rastin in~Tevgera kedkar Ü bejaren van welatan,perçek ji tevgera riz

garixwaziya Kurdistan€ ye~Dostani U bevalbendiya rastin,ya di nav 

Kurdan Ü gel€n İran_, İraq, Tirkiy€ U SÜriy€ de, ji m ereeki bingehin ya 

serketina gel€~ me ye.Çawa ku gelS.n Kurdistan€ v€ ji dil dib9je U ji 
bo p€kanina w€ tS.dikoşe,div€ gelS.n destebirak ji bi kar€ xwe rabin. 

Dilpaki U hevbiriya xwe bide xuya kirin.Heçi h€z€n şoreşger,dereokrat 

U p€şverU y8n van welatan in,div€ tevgera rizgarix .... ·aziya netewi. ya 

Kurdistan€ Ü serketina we,ya xwe bizanibin.Dev ji şovenistiya netewa 

serdest berdin U maf€ çarenllsa netewa Kurd bipejirinin.Ji bo wergir

tina vi mafi,çi bi xcbat U çi ji bi nivisin,t€bikoşin U bixebitin. 
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Dive bizanibin ku rizgarbÜna gelen Kurdistane,rizgarbUna reten ked
kar9n van welatan e.Hingi ku Kurd bindest U stuxwar bin,ref9n kedka
r9 Tirkiye,İran,İraq U sUriye ne azad in. 

-
BARZANI BI HEQIYA XWEDE ÇU 

11 Min li diji gelen İraqe,:ıru ez ji yek ji wan im, 
şer nekiriye U nakim ji.Şere min li diji zordar, 
vegirker Ü koledaran e.Ez tu caran ser9 xwe li 
ber dijmin Ü neyaren gele xwe xwar nakim.Herweha 
ez welate xwe di bin dest U lingen dijmin Ü xwin
mejan de nah9lim.Jina bindest ü bi minet qebÜl 
nakim.Ez pir kerxweş dibim,ku di reya gerdenaza
diya gel U welate xwe de bixebitim U tebikoşim •.• rı 

M.BARZANİ -1945 

Direka gele Kurd ye bindest,bi nave leheng Ü p9şengen navdar ve 
tiji ye.Çawa ku nave Resterne Zal,Kaweye asinger,Selahedine EyÜbi,şex 
Seid,Ş9x MehmÜd9 Berzenci,İhsan NÜri,Seyid Riza U Qazi Mihemed ~ hp. 
bi hemÜ Kurdan nas e,wisan ji nav Ü xebata BARZANİ hem ji Kurdan Ü 
hem ji ji cihan€; re nas e.Nav U denge wi li her çar aliyen cihane 
deng vedaye.Gava ku nave Kurdan te ser zimen,beguman nave BARZANİ ji 
pe re t9.Reng Ü rÜçik9n netewa Kurd U xebata we,di kesitiya BARZANİ 
de,ya BARZANİ ji di laş ii gewdebiina netewa Kurd de xwe berp9ş dike. 
Diroka BARZANl,diroka t9koşina netewa Kurd,ya netewa Kurd ji ya BAR
ZANİ nigar dike.Netewa Kurd çawa ku di dil9 dijmin9n kurdkuj de tir
seke b9derman e,wisan ji nave BARZANİ di dil€n dijminen koledar de 
tirseke b ederman e. \.~ 1~ 'c- ,,(ı, 

Le BARZANİ di yek9 meha avdare de,li nexweşxaneke Waşington€,bi 
heqiya xwede ç~v demeke dUr U dir9j bll,ku ji ber nexweşiya kansere, 
di bin çavd9riya doxtoran de bU. 

BARZANİ,di sala 1903 an de li gund9 Barzan hat dine.Hin şeş mehi 
bii,Siltan9 Osmaniy"an bave r1i girtin U li r.ı1iisi18 bi dar ve kirin.Mal
bata wi,malbateke welatparez bll.Bi salan li hember zorkeriya Osmani
yan rawestibUn.Di heyama parvekirina Kurdistan9 de ji,li diji emper
yalisten İngilistane li ber xwe _dablln.Biraye BARZANİ,şex Ehmede Bar
zani,di sala 1931 an de li he~ber Ingilistane rabU. 

BARZANİ bi xwe,li gund€ X\-/€ mezin bl'ı.Li we çll dibistane u xwand. 
L9 xwandina wi,ne_ ır:.eleti bll.Ji ber ku şeniyE ji her kese ku dikarihli 
bixwine ii tinivise re meıe ctigotin,ev nav ji,ji nave wi. re bU peşna-
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vek . ~ialbata BARZANİ , ji bili .,·elatparezi u kurdperweri , malbateke ol 

dar j i bu . Şexer. teriqate bun . Malbateke xwedi rumet bu. Le ne malbate

kc xwedi ax u erd bu . ~i hererr.a wan de axati tunebu . El u eşira Barzan , 

bi d admendi , wekhcvi u bi bextc xwe ve hatibu nasin . 

BARZANI hin di zaroktiya xwe de perçiqandi na Kurdan u parvekiri

na welate xwe bi çaven xwc di tin.Di xortaniya xwe de , di çoreşa 1931 

an de bcşd~r bu . Aza u jirbuna xwc dabu xuya ki rin 

Şoreşa 1943- 1945 an , ku BARZANI bi xwe serekti dikir , tirsckc mezin 

xist di l en emperyalisten İngilistane u nokercn wan yen Bexde . Kurden 

merxas,bi salan l i ber xwe dan . Le hezen esmani yen Ingilistane here

men r izgarkiri bi bombar. şewitandin u hilweşandir. . B~~ZANİ bere xwe 

da İrane u bi deh hezar peyayen çekdar ve xwe gihand Mchabade . Di de

ma komara r.ehabade de bu general u fermanbere leşkeren Kurdistane . 

Pi şti hel weşandina koır.ara f'ıehabade , BARZANI , çu Sovyetistane u li 

we bext xwast . Heta sal a 1959 ar. li wir ma. Bi du re vegeri Iraqe . We 

çaxe miriya Nur iSeide noker felişib~D~~a'ku' 1961 an de dest bi şe

reşa Ilone kir,pirsa Kurdan hem li Rojhelata Navin u hem j i li cihanc 

dikete gehinekeke nu . BARZANI bi direjahiya 14 salan,li hember miri u 

caşen curbecur şer kir . Bu çekroxe lihevhatina ll- c Avdare . Le gava ku 

di s ala 1975 an de çek dani . beguır.an çewtiya beri mezin ya jina x1·1e 

kir .Edi kal bubu u bi nexwcşiya kansere ketibu . Gehincka nu ji , ew be

t ir teşand u nexwe~tir dikir. Demeke li İrane ma u bi du r e çu Ameri 

kaye u ket nexweşxane . 

Be guman , jinenigariya BARZANİ , çekroxe Parti Deırokrati Kurdistan

i r aq bi yek u du rupelan ve naye nivisandin . Her salek ji j ina wi ro

manek e . Jina 1vi bixwe xezine ye . Nivisandina we ne tişteki hesan e . 

Jihevderxistin u l ehurbuna jina wi direka gele Kurd e . Diroka sedsala 

19 u 20 an e . ·~·ek diroknasen ve scdsale dibejin ; beguır.an BARZANI pist i 

Sel ahedi ne Eyubi serdare Kurdan ye heri mezin e . Neditina şaşı u çew

tiyen BARZA~I , çewtiyeke berbiçav e . Le ev gotar , ne gotara rexnegirtine 

ye . Em e di peşeroje de bi vi kari ve rabin . 

Koça BARZANI dilen dij~inen kurdkuj xwcş kir . Le gelen Kurdistane 

u yen cihane eşand . Herçandi Sovyetistan di van salen dawin de bu diji 

BARZANI u siyaseta wi j i, le nedikari bu ji koça .,.ı re bedeng birnine . 

Koça wi di rojnameya organa Partiya Komunisten Yekitiya Sovyetistanc , 

Pravdaye de u di pelweşcr. Sovyetistane de bi firchi hat bela kirin . 

Rojname u pelweşen cihane bi dur u direjahi ji koça BARZANI u tekeşi

na wi kad kirin . 

BARZANI birin Kurdistana Rojhelat(Irane) u li bajare Şino vcşar

tin . Bi sed hezara~ kes çu ~~çiya wi ~ miriya Tehran~ ji , bi r esrri , di 

şina wi de beşdar bu . 

Ew bi çaven vekiri ji nav gele x~e ncçu.Ji her ku cw bixwe bu 
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şahid€ destp9ka 26-€ Gulan€ U hilweşina diktatoriya Şahinşah€ noker 
U xwinr9j.BARZANİ,di roj€n dawin ya jina xwe de,bU vexwandı u m€van€ 
şoreşa iran€.L9 sed mixabin,ku jina wi besi ditina v€ bÜyera helez Ü 
c€jina ve bextewariye nekir. 

Bel€ BARZANİ koç kir,l€ bi milyanan BARZANİ y&n m9rxas U leheng 
li dÜ xwe hiştin.wi bi koça xwe ve dil€n dijmin€n vegirker,koledar ü 
eaş xweş Ü h€nik kirin.L€ bi milyanan kes xistin şin9.Baweri Ü t&ko
şina wan ji bo rizgarkirina Kurdistans bindest nÜjen kirin. 

BILA GORBEHIŞT BE : 

ŞOREŞA ŞEX SEİD 

Tevgera netewi ya ku avdara sala 1925 an de U li Kurdistana bin
dest€ Tirkiy€ dest p9kir,ji ber nav€ serek& w€,wek şoreşa ş€x Seid 
t€ nasın. 

Herçandi serektiya tevger€ ji serek9n €1 u eşiran,kes&n oldar Ü 
giregir p€k hatibÜ ji,disan ew şoreşeke netewi Ü p&şverü bÜ.Bar€ gi
ran li ser mil€n gundiy€n tengezar bÜ.H€z€n ku şer dikirin,bi pirani 
gundiy&n b€çare Ü hejar bÜn.Doza ku wan dikir,doza maf€n demokratik 
U netewi bfrn.Ji lewre tevgera wan xwedi rUçikeke.p€şverÜ ye. 

Di w€ heyam9 de,ronakbir€n Kurdan,hem li çend bajar€n Kurdistan€ 
U hem ji li bajar€ Stenbol€,hin civaten netewi saz kiribUn.Wek;Civa
ta SerbixwebUna Kurdan.Armanca wan,paraatina maf€n demokratik y€n 
Kurdan Ü avakirina Kurdistaneke serbixwe bli.Di vi wari de,M.Ntiri 
D8rsimi di pirtiik.a xwe ya "Di diroka Kurdistan€ de D€rsim" U rÜpel~ 
177 an de weha dinivise; 

"Di sala 1922 an de,di bin serektiya Miraiay Xalid Beg€ Cibiri 
de,bi hevparbUna veşandiy€ Bidlise Usiv Ziya Ü çend zabit€n 
Kurdan,li bajar€ Erzerom€ partiyek hatibÜ saz kirin.Nave w€ 
'Civata SerbixwebUna Kurdan' bÜ Ü dixwast maf€n Kurdan bipar€ze. 
Zabit U ronakbiren Kurdan yen ku bi ve partiy€ re dixebitin,dix
wastin li hemii cihen Kurdistan€ tevgir€daneke xur.t pek bi:nin. 
Kurd hemÜ,nemaze ronakbir€n Kurdan,li hemÜ cih€n Kurdistan€,xwe 

~i boşere afirandina Kurdistaneke azad Ü serbixwe kar dikirina •• 11 

Bi ·tevdareke Kurdan re,Miriya EnqerEi ji tevdareke nehiştina Kur
dan dikir~Pişti ku Mistera Kemal y€ ninere burjUvaziyen Tirkiya nÜ, 
bi daxuyanikirina destür&n nijad~eresti ve,ziman U çanda kurdi dan 
qedexe Ü bend kirin.Ji bo bi zora çek Ü singoyan vegirtina Kurdista-
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ne u bindestkirina gelen we , nexşe saz kirin. Xwe bi dek u dolaban ve 
mijulandin . l'liriya Enqere , ji tevdareka Kurdan xweş agehdar bu.Ji lew
re, dixwastin rabUna Kurdan bin di destpeke de birelişinin.Ji ber ve 
ye k e , ronakbiren Kurdan, wek ~ıiralay Xalid Be ge Ci biri u Doxtor FUad u 
hp.,ku bireweren tevgera rizgarixwaziya Kurdan bUn,girtin u bi dar 
ve kirin.Bi du re,nijdek cendirme şandin ser mala_ Şex Seid u je xwas
tin ku ew bin kesan bispare nijde . Qaşo ew "revok" in u ji ber destura 
bazdane.Şex Seid ji mevanen xwe nespartin nijda cendirman.Bexte Kur
dan ji ve yeke re dest nedida . 

Le ev bemu ,dek u dolab bUn . Arm~~ca bingehin,perçiqandina sere 
Kurdan bu.Ji ber ve yeke,Miriya Enqere rermana Kurdan rakir.Bi leşke
reki giran ve avet ser Kurdistane . Kurdan bi lehengi li ber xwe dan. Di 
çend rojan de,xwe gihandin bajar e Amede u dor le peçan . 

Leşkeren Mistera Kemal ye xwinrej,li her cih u deran dihatin pe
laxtin u perişa~ kirin . Gava ku Miriya _koledar di~,ku bi tena nikare, 
desten xwe dan emperyalisten Frensi.Bi wan re runiştin u bine lihev
hatineke nivisandin . Li gor ve lihevhatina,Tirkiye,İskender\in(Hatay ) 

paşkeşi Frensaya dikir . Li hember ve j i, Fransaye re dida,ku Tirkiye 
leşkeran xwe ji axa Suri ( ku wa çaxe di bin deste Fransaye de bu) u 
bi reya hesini re derbaz bike,da ku ji pişt ve li Kurdan bide . 

Ji aliki din ve ji , hemenen kiret ketin nav rezen Kurdan u dest 
bi talan u tajane kirin.Wisan ku dema Kurd ketin nav bajare Amede,he
mu dikan hatin talan kirin . Ev bu sebebe ku şeniyen bajer bibin diji 
tevgere. Xwe je dur bikin u pişta azadixwazen Ku.rdan ne girin. Ji xwe, 
şoreşe beri du mehan dest pekiribu u kes ji hev ne agehdar bu. Ji Kur
den derveyi hedeme alikari nedihat . Pir axa,beg,serek eşir u şex u hp . 
li dij bun u bevalbenda koledaren Enqere blin.Bi ser de ji,leşkereki 
giran ji ser Suri re ( li gor lihevhatina Tirkiye-Fransaye ) hat u xwe 
gihand hereme . Ji pişt ve le dan u Kurdan ji ji neçariye xwe spartin. 

Miriya Mistera Kemal digot , ku Şex Seid peya u sixure Britanyaye 
ye u ji İngilizan çek u dirav standiye . Miriya xwinxwar ev derew bela 
dikirin , da ku Kurd ji ber misilmaniya pişta şoreşe negirin. Da.ku şe
reşa Kurd li ber çaven demokrat,welatparez u peşveruyan Anatolyaye u 
cihane bete pis kirin . Le,a rast ew bu,ku ne Kurd le bele Mistera Ke
mal bi xwe peyati ji emperyalizma Frensi re dikir. Sere xwe , çawa ku di 

Şoreşa Ararata de ji Şahinşaha İrana re çemand , ji emperyalizme re 
xwar dikir. 

Le disan jepirse "Dadgeha Serbixwebline" di derheqa şoreşe de,bi 
van getinan ve,rasti dida ber çavan . 

"Ev rabun,dive mina tevger en serbixwebline yen Bosna-Hersek ,Arna
w\it,Suri u Filistine bete ditin . Ano ev şoreşa Kurdan e ••• " 
Sereke dadgehe ji,di biryara bidarvekirina Şex Seid u hevalan wi 
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de,weha digot; 
"Hin ji we,neduristiya gerandina miriye ji rabune r e kirin beha
ne . Hin ji we ji,parastina xilafete ji rabG.ne re kirin sebeb . Le 
bele ,hun hemu di armanceke de gihan hev u yek bun.Ew ji,avakirina 
Kurdistaneke serbixwe bu ••• " 
Ev tişt ji nişan didin,ku pişti lihevhatina emperyalisti ya Loza

ne , Kurdan dixwast welate xwe rizgar bikin. Heçi lihevhatina Lozane bu, 
birinen kur di ceger u hinaven Kurdan u ronakbiren wan de vekiribG.n . 
Dixwastin li ber ~we bidin,da ku Kurdistan neye bindest kirin. 

Dive qenc bete zanin,ku ramana şoreşgeriye,bi awaki diyalektiki 
buyer u qewmandinan meze dike.Li gor we li buyeran hur dibe u wan ji 
hev derdixe.Le mixabin,ku heta niha hin hemenen "çepkar" u "şereşger" 
ve rastiye,ji ber şovenistiya xwe,nabinin . Şoreşa Şex Seid şoreşeke 
paşveru,oldar u bi hezen dereke ve giredayi dibinin . Herdisan ev riv
den jorin,tevgera Mistera Kemal,wek "yekemin tevgera dij-emperyalizme 
ya cihane" didin xuyani kirin.Le durişmen oldar yen Mistefa Kemal,ku 
beri u pişti kongren Erzerom u Sewase bi kar anin,naxwazin bibinin. 

Burjuvaziyen Tirk,ruçiken peşveru yen şoreşa Şex seid veşartin. 
Durişmen oldar,bi şarezayi,bi kar anin u şoreş paşveru nişan dan.Si
yaseten xwe yen koledari,nijadperesti u kedxwariye li dar xistin.Ge
l o Mistera Kemal u burjuvaziyen koledar,yen ku ev tevger bi xwinxwa
ri felişandin ji xwe re s erbilindi diditin,çi dan gele Kurd? 

BI SSD HEZARAN KUŞTİ , HEWQAS Jİ AJOTIN • .. BI HEZARAN GUNDEK KAVIL 
U WİRANKIRİ .•• CIVATEKE DEREBEG 0 FEODAL ••• BELENGAZİ ,TENGEZAR! C 
DERBEDERI . . . NEZANİ U JINEKE DOJEHİN •.• 

*** 
BEJEYA KURDAN 

D I M D I M 

Hebu tunebu,li Rome xorteki ciwan bebu . Xort u xurt bu. Nave wi 
mer u merxasi ji,Xano bu. 

Xano li Rome,ji deste tunebUne geleki tengezari u belengazi diki
şand.Rojeke ji rojan rabu u ber e xwe da İrane. 

Li İrane j i pir geriya.Geleki çerçiri . Li her aıi belengazi,tune
bWı u tengezari hebu . Dewran,de.,..rana Şah Abase yekernin bu.Ji bo bi
destxistina kirtolek(parik) nen,rabu çu ba Şahe İrane.Da ku kareki 
je bixwaze u decara xwe pe bike . 8 
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Dema ku kama dile xwe ji Şah Abas re got ,wi li civate U Xano me

ze kir u poniji . Bi du r e le vegerand u got; 

- Xano,madem ~isan e,ez e revotiya hespen xwe bidime te . Ma bi te 

xweş e ,ku tu beri ber hespen min u wan xwedi biki? 

Li ser ve,dile Xano,ji şabtine çargopal l exist . Bi beşeki xweş u 

geş,li Şah vegerand; 
- Bele ez beni ••• Ez e bi ser sere xwe u herdu çaven xwe r eveti

ya hespen te bikim.Kor ji xwede tene çaveki dixwaze . Heke Şahe min 

naneki bide ber min,ez e çima bi ŞUn de vegerinim. 

~ano bu revoye hespane 
Gerand deşt u her zozanane 

Her roj revoye hespan ber e 

Çiyan, baniyan şeveder e 

Roj bespen xwe diteriqandin 

li ger-guheran diçerandin 

wi dinheri , ku der u best e 

çi aza ye u çi serbest e 

Deşt u beyaren çiqas fire 

Koşk u sera, Şah re seber e 

Weha ye, tevger her peşe ye 

Cihek deşt e u yek meşe ye 

Li hembere,çiyayen Cud e 
Her.tişt bi dews u gelek rinde 

Rojeke, dena xwe da deşte 

Dit, keri peze h~ri pişte 

wi hespe xwe,di ci de leqand 

Xwe bi keringe pez re gihand 

Xano,ji zu de şir venexwaribu.Dema ku giha pez,kefxweş bu.Tama 

şire pez hat bira wi u ar bi deve wi ket.Pez,pezeki giran bu. Şiven 

ew mexel dabu.Li şiven geri ,da ku piçek şir je bixwaze u .bi nane xwe 

re vexwe.Dena xwe da u dit,ku şiven koda şire xwe daniye keleka xwe 

u bixwe ji razaye.Ji nişke ve dit,ku meşek ji poze şiven derket,hat u 

kete qula bilure.Ji nav koda şire şiven re çu u kete nava keloşkeke 

kevıri.We gave şivan veciniqi u ji xewe hişyar bu . Gava ku hişyar bu, 

li ber sere xwe peyak dit.Bi hers le vegeriya Ü got: 

- Te çima deyn li min kir ? 

Xano; 
- Bira,min deyn li te nekir. Tu bi xwe hişyar buyi. 

Şiven axineke kur ji dil u hinaven xwe kişand u ji Xano re got : 

- Min xewneke xweş u helez dit . Min di xe~~e de dit,ku ez ji pi-

reke heft çevi re derbaz dibum u digihiştirn behrckc spi . Ji wir ji 

diçum u rasti kevireki dihatim . Di wi keviri de ji,xezine u defineke 

mişe hebu.Heke min ew bi dcst xista ,mine heta-hete debara xwc pe bi-

kira. 9 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Xewna şıven rast bu , Le Xano je re rasti negot.Pireya bi heft çe
vi,ew bilUr bu.Behra sipi spi,koda şır u kevir ji,ji xwe ew keloşk 
bu.Xezine u defina,ku şiven di xewna xwe de ditibu,ew cih bu. 

Xano; 
- Ke tişte wisan bihistiye? Heke Şah Abas pe bizan~,de te bikuje . 
Şiven sond xwar,ku ji kesi re nebeje u kad neke.Xano ji sond 

xwar u xatire xwe ji hev xwestin.Her kes çu ser kare xwe. 
Gava şiven peze xwe ji mexel rakir u çu,Xano ji rabu u bi hedika 

çu ba keloşke kevir.Dest avet keloşke keviri u hilda. Pişt re rabişte 
sele bini u hew niheri,ku bi rasti ji xezine u defineke mişe ye.Di
san bi hedika sel u kevir danin ser deve we,çu gibişte hespen xwe. 

Xano li hespan kire wiqin 
Ber bi geliye kUr teriqin 
Xano diçe,kefa wi ci ye 
Le,nişkeve wi cerdek diye 
Cerda neyaran pir giran e 
Avet ser Xano u hespane 
Hİç ne talaşa Xane Kurd e 
Ew li wir nabe tu peşmUrde 
ŞUre xwe ji kalan dikşine 
Ban dike,li wan diqerine 
"-Çi re,qeh ew hesp be xwedi ne?" 
wi ·u cerde,li hev xistine· 
Le ew nave meraniye ye 
Mileki Xane Kurd firi ye 
Ji cerde penci mer kuştiye 
Şeş sed extirme je girtiye 
Talaneke giran vegerand 
Di hewşa Şahi de hewirand 
Ew,sibeke hişki u zu ye 
Şah ji nav nivinan rabuye 
Talaneke -giran wi diye 
Serederi je ne kiriye 

"-Kuro,eva çi bazirgan e 
Nizanin ev hewşa Şahan e?" 

Ew Xanoye Kurd ye merxas e 
Rabu hat peş Şah,bu risase 
Şahinşah qetand .hert kiraso 

Got-"Eva Xanoye min e nas e" 
"Gava min hespen te diçerand 
Li dorhela ave digerand 
Cerdeke giran min diyar bu 
Ne gazi bu,ne ji hewar bu 10 
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Li deve geliye Bedide 
Min cerde kir gelek paside 
Gelek meriv ji wana kuştin 
LaşS wana li erd€ hiştin 
Wan,bi xwe ditin pir sosreti 
Ya qenc ew bU,ji mal nehati 
Min hesp9n te tev vegerandin 
Ser de,talan ji wan standin" 

''-Le çi li mil€ te qewimi? n 

''Şah.i sax be, qet meke fikar 
Ji ber şUr€ dijmin hat xwar 11 

Şah dinh€re,li wi U mile 
J€ re şabllnek dat€ dile 
Wek penc9n tava ser€ sib€ 
Şahinşah,li vir,xwe re dib€ 
Ooo,çi zor e,ev Xan€ Kurdan 
Peyay€ nava ceng U cerdan 
Dijmin,j€ dike qal U bale 
T.ine ji me re hebUn,male 
Bi la şUr€ wi herdem bir be 
Talan U tajan,li me pir be 

''-Kuro,zU bikin bilez.inin 
Kexm€n z€ran ji mal der binin 
z€rxane de zer bihelinin 
Bila 1€ herin kexm€n z€ra 
Xano,d€ z€ran bine pı3re" 

Wan,giliy€ Şah.i qedandin 
Di zSrxan€ de z€r helandin 
z€rker anin,dan cebirandin 
Mil€ Xano,qenc s€wirandin 
w€ rojS,xano,heta bi €var€ di mil€ xwe de girakar bU.Ji ber çi? 

Ji bo ku w.i,heta w€ gav€,mil€n z€rin ned.itibÜU.Gelo dihate hiş€ k€, 
ku mil€ miro'van z€r.in be ? Mileki z€rin li mirov b€te s€wirandin ? 

Ji w€ rOje p€ ve,nave Xano danin 11 Xan9 Çengz9r.in'1
• 

Di v€ navE de,demek bihUri.RojekE,Xano ji xwe re diponiji U p€
şeroja xwe hi zir dikir.Ji xwe re digot: 11 Ez ku geleki li cihan€ geri
yam.Li her devere belengazike malkambaxi heye.Civata Kurdan,çi li 
Rom€ be U çi ji li iran8 be,di tengezariy€ de dijin.Bes e,ez hev~asi 
li ba Şah mam.Ez e herim cihe,ku min xezine U define 1e ditiye.Ez e 
wan zeran der€xim u ji xwe re pe avahike çekim •••• 11 

JFAJLJE kovara te ye, 
we bixwine ü bide xwendin ı 11 
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Rojek€,li wir,merd U merdane 
Şah sekiniye li ber Xane 

"-Te çi dive,çi k€ri te t€? 

Ez e te re bikim hurmet€ 
Niha b€je,€di tu beje 
Çi peşk€ş e,ji te re h€çe" 

C:.ot: -"Sere Ş ahi, bave ~ahi 
~in cih div€, ji bo av~~i 

Her bi qasi çermeki gayi 
Ten€ bide min bi rizayi" 

"-Ez li te nakim qet timahi 
Ez € bidim te bi dilşahi 
Bila tunebe hiç !tezoaq ~ 

Da ku neb€jin;ki niheq e" 
"-Heta bi roja qiya:met€ 

Em € bizanibin burmet€ 
3ila deng bela be civa-:e 
Heta b€t roja beqiqet€" 

Xan€ Kurd çerm€ xwe hilani 
5ir,çÜ,nava ave de dani 

Çerrnegay€ ~eşiki peıe 
Eeft rojan av€ de dih€le 
Ew heft roj€n ku d&bihar~i 

Çerme g€ kir teıe xeyati 
Dora girik ew bi::- U ani 
~i cih€ xezina nUrani 
Duh€1e gaye reşik pişt e 
Girtiye geli,newal,deşte 
~en€ çar tili ~aye z€de 
~ebişt,ku ew ji here ba~e 

xane Kurdar. w€ de liviya 
P€nc sed pale li pey .:::iviya 
~w Xan,x~~eki xweş cindi ye 
?€şiya pal;:ı. x-,,e ketiye 
~w ç€dike ~eleha Dimdi~ 
Ser zere::: zer, te vi gu::!o:-g-ı.ı:-. 

Ew hostey€n x·.~·e şiret dike 
Guıe helaLii peyda dike 
Av€ tine ji nav zinarar. 
Kesi nediye li tu der~ 
Bi !Ülan av€ dikişine 

Ji nav kel€ ::-e ·...ıa."':L :ie::-tirı.t

Dimdirr hate ber av&tiy~ 
FEinc sed pale ,.:::i.:- t;e-:.r&!lı:r'_ 12 
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Ne bi rojan e U bi rnehan e 
Ev şuxul€,bi heft salan e 

Sala heftan,Xano kela Dirndim€ ternam kir.KelP,hed.e· .... i U ct€m~neke 
nu dida wan deşt li çiyan.Rens dixiştin nav rengen we her€rn€.Mirov 
dikaribil bi rcjan li hernbe::- keıe ra·:Jeste,bal Ü dena :cwe bi..dC.Ji sa

lixdana bede• .• ;iya k-:-lC re ,gotin€n zirrıCn bes :ı.edikirin... 
Roja ku kela ter:ıam bli,Xano palere xwc hernil xel'3..t ki~·in.Bi tera 

wan,zer U kinc li wan bel:ı kirin.E;,v di ser ·::ıalen "''an (te,bi re veki

rin.Qewitiyen hirati U 1enciy~ bi wan re şandin. 

Xano çU t:a diya X'1:e,destCn ı,.,-e maç kirin U bi X'Ne re anı der. 

"- Ka de tu b€je dı:ıyC,hay;. 

Te digot;kela qet ker naye 

De icar tu rabe,~ezekc 

Li quttı€-n zecnin te:tı:::ı.~eke" 

"-Kur€ rıür.,kela bi:nCarek be 

Nav U ~amUsa te ji he~e 
Xweş hidÜd e,ku te ;Ckiri 

Dem U dezgeh ~iyeser kiri 

Kevirek çep e,yeki rast e 
Gul€ hela..J.di kire b;:;ste 

Qewm u milet oei sitar e 
Bil9 werin,wan bibe çare 

Bila -...·e:-in kcçer~n çola 

İtifaq li we bibe pola 

te tirsa min, la·.,•o e w tir s e 

Ku şer :3_ der li me bipirse 

Kela ~re ~in ya kevirin 
Xwe negre li be:r' topa ii.j:nin" 

Li ser ve,xane Çengz€::-in ':Js.r. kesen X'iJ'=: ki::-,k~.ı t::pen 3'ü.lavej :ıi

nin. Da ku keıe b:.ceri bini n. I'open cUre-cUre anı:r.. u i ev; ı uıen w :m ·b er 
bi keıe zivirandin.Top tLji barGt kirin. 

Gurin kete bi topa yeki 

Li nav bedena keıe keti 

Le beıe,nekir tu feydeye 
Kela disan ·,ek bere maye 
ve care topa çapin anin 
Ew li k€leka keıe da~ir. 
Deve w€ dan quncika keıe 
nisan tişt nebU bi we h€ıe 
İcar binin topa devbiri 
Topavej li tope xuri 

Pirtik ji,ji keıe nefiri 
Kela,her kela ji keviri 
Pişt re,Xano bi x·.,-e,çÜ hudir€ kel€ da ~u bi diya xwe nışan bide, 

13 
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ku guletop ji nikare keıe hilweşine.wi,ji hundi~e keıe ve ban kir U 
got; 
11 -Kuro,bibin topa mezine 

Topavej ~i tope gazine" 

Tope davejin birce bine 

Qet nafirine yek bazine 

Le danin topen sero-bine 

Ber bi kelehe rast kirine 

Gurin ketin topen her cUre 

Dirhemek ji keıe nafire 

Avetin keıe penc sed tope 

Ji kel€ nehat yek dilope 

Her çar beden ji c8ribandin 

Bi dÜ re,kela xwe hebandin 
Kela,weke Çiyay9n Clld e 

Ava kirine bi sibUde 
Kela Xan9 Kurd çi qubeye 

Nezik sinare Ereba ye 

Heçi paleyen Xano bün,ji xwe re çUn Tehran9,da ku li we ciwar 

bin.Rojek ji .rojan,ew daketin çarşi ii bazaren Tehran€.Ji xwe re,hUr 

U mür8n hewce dikirin.Ji ber ku ew xweci hebUn U dirav bün,pir tişt 

distandin.Xelire şahe İrane ji,we gave li bajer digeriya.D8na xwe da 

meydan8 U dit,ku hin kesen dereke hene.Bere ji,je re hatibÜ gotir.,ku 

tişt li baj9r pir biha büna.Kesin hene,ku tiştan b€i bazarkirin Ü 

pir dikiri::-:.. 
Xelife,rasti rivdek ji kes€n dereke bU U ji wan pirsi; 

- Kura hun çi kesin U ji ku ne? Hiln hatine vir ii we li bajare me 

bihati peyda kiriye.We,nan li me giranbiha kir.Xwarin U pirti ji me 

re nehrŞt-~:Ka b€jin,hun çi tewa ne ? 

Yeki ı€ vegerand U got ; 
- Em pale U reneber in.Ev heft sal6n me bU,ku me ji xane Çengze

r~n re kelebek çedikir.Em li ser hev penc sed pale bÜn.Kela ku me 

ç9'kir 1 pir spehi U mezin bU.Me,di ro.jeke de dikaribU. ku e::n,bi .tene, 

kevireki rast U yeki ji çep daynin,gule bihelinin,berdin nav herdU 

keviran U singen polayi te de bikutin. 

- Xano mebe çi dida we,ku we ew kela je re ç9kir? 

- Wi her meh,destek mertal8n filan z€r didan me.Dema ku kela te-

mam bU,wi,em Ü hoste hemU xelat kirin.Bi tera me kinc,dirav U pere 

dan me. 
Gava ,ku Xelife ev gotin bihistin,dikir ku ji xwe ve here.RÜnişt, 

hllr U kUr poniji.Ji hersan,kef bi dev ket.Rabll,ber8 xwe da sera Şah 

Abas. 
u_ Şah€ del al, tu xwedi tae l 

Le,te rU daye vi Kurman~i 14 
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Bi hebUne,ji te z€de ye 
Bi xurtiye ji,wek~ te ye 
Ew kurmanceki delo-din e 
De şahtiy€ ji te bistine 
Ew niha kar€ xwe dibine 
Dek-dolaban, te dixapine 11 

"-Xan,xulameki pir emin e 
Min mileki wi kir zerin e 
Ne bexte xane Çengz€rine 
Bawer meke,bibe xayine 11 

Gihiştiye Xano ev behse 
Xan te qesra Şah,pir bi leze 
Şah,Xano kiriye pirsiyar 

"-Kuro Xano,hey bel. qirar 
Min dabÜ te hin çerm€ gaye 
Bo sitare U bo avaye 
Te ç€kiriye qesr U kela 
Li ser sere min bUyi bela" 

"-Bila her sax be,Şabinşahe 
Min ji hildaye çer~e gaye 
Min,ji zefta çer~i zedetir 
Tu menzil li ser zede nekir" 

"-Xelif,te bi xwe bihist U dl.t 
Kurde min y€ pir aqil-egit" 

"-Şahe min,tu xweş bizanibe 
Ev sonda min,pir rast Ü ci ye 
Gotinen min ji,cam€riye 
Tu caran nakim b€bextiye 
Bila bela min her biji 
Li dar w€ kela ş€n U tiji 
Heke rojek€ keti şere 
Deet€n min ji bi desten te re" 

Sere giliya Şah hat birin 
Edi nikare bike q€rin 
Xan€ Kurd,ber€ xwe da kel€ 
Xelif ji,hazir dike tel€ 
Ji roja Xano vegeri p€ ve,Xelifeye b€bext Ü kiret,dest bi dek U 

dolaban kir.Bi şev U rojan,xizra x· ... ·e dikir U ji bo Kurderi kela Dim
dime nexşen cU.re cU.re saz dikirin~'di dilreşi,sere Kurdan ji xwe re 
kiribU armanc.Rojek€ disar. diçe ta Şah Abas U dibeje; 

11 -Hey tu Şah€ pismar.:. U bira 
De tu icar binhere vira 
Tu dibeji,Xan ne xayin e 

15 
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De tu rabe kaxeze bine 

Hubre,kaxeze bireşine 

Bike ferman,bi hers U qile 

Da ku ew were,mina dile 

Heke ew,k~eze biline 

Tu sere min bide birine" 

Wan,ew kaxez xweş nitirandin 

Bi hersa paşin nivisandin 

Li ser Xane Kurdan de şandin 

Wan,xane Kurdan ceribandin 

Qasiden Şah kaxez hilanin 

Birin,ber xane Kurdandanin 

xane Kurdan gelek heja ye 

Li ber kaxeza Şah rabÜye 
Gava,ku wi kaxez xwandiye 

Hersa wan ya peşin ditiye 

Xano,kaxeza wan veger~d 

Kaxezek ani,ser wan de şand 

Xano kaxezeke dinivise,li hev dipeçe U dide qasiden Şah Abas.Ji 

qasidan re ji dibeje,ku çaven wi U yen Kurden kela Dimdime,ne Ci be

bUn,text U tace Şahi de ne. 

''-Me dive,bijin bi pismami 

Em, tu c aran n akin nemami 

Le,ku çaven wi li kela min 

Dixwaze berbatke bera min 

Beji şabe qure U kubar 

Ku ev pirsiyar,nabe tu car 

Em e bimrin,le qet nabin qtil 

Li ber texte şabe nemaqlil" 

Şah kaxeza Xano xwandiye 

Qam U qudlim 1e şikestiye 
Gotiye:-"Ev kar,befeyde ye 

Gotin,gotina Xelife ye" 

Gava Xelife bihistiye 
Li bember Şah,xwe xweş kiriye 

"-Te bi xwe,niba dit Şah@. min 

Te bawer kir,ji gotinen min 

xuıamoke te ye stüxwar 

Ji te re viran nake tu car 11 

Xurmine,gidino xur~i~e 
Şah,defa heware dixine 

xanen Ecema dicivine 16 
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Kar,tevdare be şer dibine 
Xanek hat ji aliye .vane 
şest U penc hezaz leşker dan€ 
Xwedi top,tifing,cebirxane 

'
1-Dinherim ,Xane Kurdan kan e?" 

Xanik rabU ji kela xwe ye 
Xwedi zerkeri U qetıe ye 
Ordiya giran,xwe da peye 
Bi ser xane Kurdan de teye 

·xanek hatiye ji Tebr€z€ 
Top-tifing€n xwe dane reze 
Sencaqi şerif li he~eze 
Hat U h€wiri li reze 
Xanek hatiye ji Tehrane 
Çek€n giran,geleki dan€ 

Got: , - Kurdan ra.ki:n j i İran€ 
H eta perava 'lla..."l€" 

Xanek hatiye ji Salreast€ 
Ewi kela Dimdim dixwast€ 

Digot: "-Ew kela,kela ::ıi.i::. e 
Ez €,xwe re !:iki=. ke!:...ine" 

Xanek rabU ji Salanik€ 
se sed topav€j dan ~ilpik€ 
Ji jor de xwar tU ser ge1Uke 
Der€ dixe,tevi tü~i~~ 
Xanek rabU ji nava Rame 
Diori,wek heywanen Zam€ 

"-Xano bibin,gired.in go::.e 
şiv U paşiv re ne:rl::in lo::€" 

Xan Civiyane li se= heve 
Leşker,ıemişt U be ~esab e 
Top,tifing tevi cebirxane 
Av€-tin ser Xan€ Z:u=iane 
Ew Evdileh€ ştir heşine 
Kur€ Xanoy€ Çengz€rin e 
Bi her du çav€n r~e dibine 
Xeber€ bave xwe re tine 

"-De tu rab e, bavo tu rat·'.:' 
Edi li me qet ça=e na~e 
Muhimat e U li ser me ye 
Dora kel€,li me peça ye 17 
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Çiqas gihaye rU-erdS ne 

Çiqas masiySn nav behre ne 

Çiqas xişrSn rllye dinS ne 

Giş dora keıe hSwirine" 

"-Lawe min,xeman rnekişine 

AqilS xwe,tu bicivine 

Ew hemU tevde bazirgan in 

Li ba me ew iro mSvan in 

iro,roj roja xweş meran e 

Baca bave te li ser wan e 

Heke bac dane,ji xwe dane 

An na,wan Ü bavo hev dane 

Ez ne Dimdim büm,bUme Dimdim 

İro Şah avStiye ser min 

Ev yeka bi destS Şahi ye 

Xelife,nexşe ber wi daye 

Hun bS talaş bin,qet metirsin 

Bi hevre yekbin,hev bipirsin 

şUran bidine sixkirinS 

~irin heye,li rUye dinS 

RojekS zÜtir,yan ji dereng 

Em ketine dereceke teng 

Hiç metirsin ji xwina gevez 

Ta ji we te,ıSxin bi qerez 11 

Iano ferman da,ku li hember Şah Abas ye çavsor şer bikin U li 
ber xwe bidin.Li her cihSn welSt bÜ hawar U hSwirze.Li hember Ş~ 

rabUna Xano bU destan.MSraniya wi dihate pesinandin.Li ser wi la~e 

U stran dihatine gotin. 

"Ha rabU,rabU,rabÜ 

Xan Qiral,keıe rabU 

Ser avS ra'N"estabÜ 

Silah bejnS ava bÜ 

Xencer piştS duta bÜ 

Çav rSka birS mabU 

Her rabU,rabÜ,rabÜ 

Bikuriye Zor keıe rabÜ 

Pencere rawestabÜ 

S~lah bejne ava bÜ 

Xencer piştS duta bU 

Çav rSka birS mabU 

Ha rabU,rabÜ,rabU 

TSmUrS bira rabÜ 

Pencere rawestabll 
18 
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Silah bejne ava bU 
Xencer pişte duta bU 
Çav reka bave mabÜ 

Ha rabU,rabÜ,rabÜ 
xane çengz€rin rabU 
Ser ave rawestabU 
Silah bejne ava bÜ 
Xencer pişt€ duta bÜ 
Çavereya Sitiye bU 

Xano U civate,kar U tevdareken şer kirin.Her yeki ji wan karek 
wergirtibU.wek bira,desten hev digirtin U aıikariya hev dikirin.Xano, 
çÜ ba Sitiye.Siti bermaliya Xano bÜ.Jineke bedew U çeleng,bi dil U 
ceger bÜ.Wek mereki şervan,xurt Ü şerzan bll.Xano 1€ vegeriya Ü got; 

"-Hesti ne,Sitiye hesti ne 
Axireta me Kurmanci ne 
Şerbikin li van ger U cine'1 

Gava Xan ew xeber digotin 
Dile bUk ü jinan disotin 
Xan tevde hatin derg€ navin 

Gotin: 11 -Van dergehan ber bav€n" 

Xan hatin ber dergeh€ şeşan 
Silavek ji dil dan feraşan 
Xan hatin ber dergehe sisyan 
Wir,bÜ şinge-şinga misriyan 
Ordiya Xano kete keşe 
Şah,je re tacek şande p€şe 

Got; 11 -Kuro xano,tu Kurmanci 
Ji xwe re hiline vi taci 
siıahe dayne were ray€ 
Hin min,tu nedayi ber bay€" 

Xan, tae bi· w€ de av€tiy
1
e 

wi,bersiv ji Şah re ş~diye 

"Tace te,li ser sere te be 
Qeda te,li ber dere te be 
Bi tace te,ern n€n xapandin 
Nave Kurdan,em qet na€xin 11 

Şah,ku bihist gili Ü hewal 
ji hersan,çav ıe bllne telal 
Hema w€ gav€ dike ferman 
Li kela Kurdan dike· dernan 

19 
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Ji topan diçe toz U dÜrnan 

Roj 19 hatye,rojeke guman 
Xano dib9 lawe Berazi 

"-Li eskeran bikine gazi 
Xwedil9n şÜr9n feni tazi 
Yen di şeran de serfinyazi" 

Penc/sed heb kuştiye bi tire 
Dused ji avetine bire 
Ji xenci yen ku nay9n bire 
Dor hatiye law€ Baravı 
Xwedi rima tÜj U zirav i 
BemU şeran de tu li nav i 
Kese k nab9je: "Tu xirab i" 
Dor hate law€ Mendeseri 

Di şeran de,tu gelek zor i 
Xwedi nav Ü qedreki jor ı 
Ji her aliyan ve pispor i 
Dor hatiye law€ Xiretan 
Ew rUnan€, tu cih Ü e rdan 
Bi şUre heşin,hevre ıectan 
Ji sed meri,bes dudo berdan 
Dor hatiye lawik€ Pere 
Ji bin palanan derket der€ 
se;sed heb kuştiye xencere 
Naweste,d9 şer bibe ser€ 
Dor hatiye lawe Divini 
Xwedan9 Şeşxana mezini 
Dor ha'tiye lawik€ ~zdi 
Şer germ kir,ber çadira spı 
Dor hatiye lawik€ Mele 
Dijmin kiriye- hele-hele 
Dor hatiye law€ Timari 
Xwedi şUre sore salari 
Dor hatiye law€ Hekari 
Kuştin U ling dan bi bezari 
Dor hatiye law€ Hertoşi 
Bi cemedana reşepoşi 

Şer,her ku diçU germ dibÜ.Kurdan bi m9rxasi li ber xwe didan U 
ser9n xwe ji Şah Abas re nediçemandin.M;rani Ü m9rxasiya wan,dijmi
nen xwinr9j ji bev dixistin. 

Şer€ Kurd€n kela Dimdim€, heft sala~ domand. Wan,ji leşkeren 
Şah9 İran€ pir bende, kole Ü rnirov kuştin.Şer her ku diçÜ xurtir u 

20 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



dijwartir dibU.Le Xa.n€ Kurdan,ji doza xwe danediket xware.Her roj,bi 
xurtir ü heztir,li hember dijminen destdirej radiweSt~. 

Şah Abas,huner U siren keıe tenedighişt.Nedixwast dev ji şer 
berde,ku b€jin Şah bazda.Nedixwast rUmeta xwe U ya nave xwe bide pis 
kirin.Pir hiziri U poniji.Ji aqilmend€n xwe pirsi Ü bi wan şewiri.Di 
dawiy€ de,fermanek şand U ew li ser kel€ reşand.Te de got; 

-Her ki,ku di derheqa keıe de salix€n b€rdar bide ~in,ez € ta
ceki bidim wi. 

W€ şev€,leşker€n Kurdan ji şeri vegeriyan.Hatin U şiva xwe xwa
rin.L€ xwarin ji MehmÜd€ Melekani re nema.Ew ji bi su ket U xeyidi. 
çU moxa xwe Ü t€ de rllnişt.Kaxezek nivisand. 

Axxx,ew MehmÜd€ Melekani 
Bila kulek b€ ser-zimani 
wi ji keıe re kirye qeste 
Da ku Şah re bibe berdeste 
Kura MehmUdo,tu bayisi 
Çi kaxez e tu dinivisi 
Xano re diki cirnekisi 
Belk€ tu ci de bifetisi 

MehmUd€ Melekani kaxeza xwe qedand U ew li tirek€ werkir U pe
çand.Ji pencere re av€t.Ji Şah dixwast ku wi bihebine ••• Paş€ ji,bi 
xwe,bi dizi ji kel€ derket U xwe gihand Şah U j€ re got; 

-Li ber zinare heri jorin,serkaniy€ U lÜla av€ bibinin.Av€ li 
wan bibirin.Yan na,hun nikarin zora Xano bibin. 

Şah li wi m€ze kir Ü j€ pirsi; 
-Xano çi bi te kir,ku tu weha diki? 
-Ez serkare mala Xano bUm~Ji bo şiva şeveke,ez bi su keti~ U ji 

1 ewre w·e ha di kim. 

Şah rabll ser xwe U ew da ber l€dan€,U paşe je re got; 
-Te ji wi. re çi kir,ku tu ji min re ji biki.! Kuro,·..ıerin ii heqe 

vi xayini ha bidin€! 

Le ew Mehmllde Melekani 
re ku ji Şah re salix ani 
Giredane bi d€la hespan 
Gerandine li der U bestan 
Laş€ wi y€ herarn U gernar 
Kirin para kelb U guren har 

Şah li xulaman dike q€rin 
11 -Herin ii av€ bi din birin! 11 

Qantir ii deve,wan hilani.n 
Çiin serkaniy€,av ıe birin 
Av ıe dane miçiqandin€ 
Xwina wan heywanan berdan€ 
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Sibehe rabUn,tev nih€rin 

Edi tuneye ava z€rin 

Dewsa ave,xwin qerimiye 

Niha li wan bÜ tengasiye 

şeren ku silah dablln destin 

Ji tina,bUne melo-mestin 

wan bere xwe dane heway9 

Le,axxx,niqitik baran naye 

Agir,şewat girtiye dile 

N8ze-n€za zarok U tifle 

Wan,av ji dayken xwe xwastine 

Hinga li singen xwe xistine 

Ji keıehe ten nale-nale 

Ax ev çi rojgar U çi hal e ? 

Xano,civat kom kir.Bi hev re r~~iştin u ketin ş€wir ü gotUbeje. 

Xano,ji civate re got; 

"- Ji me re tune çar U mole 

Me ~er kiriye,ev beft sal e 

Hiştiye nave bav U kale 

f:ro hal9 me ne tu hal e 

Ne ji dijmin9n dor kelay€ 

Em e ji ave werin rayen 

Li ser van gotinan,xorteki çeleng ji nav civat€ rabÜ Ü bersiva 

Xano da; 

- Em e seren xwe di şeri de daynin. 

Xano; 
- Le,kal ii pir,zarok U jin? 

· Xort€ çeleng ıe vegerand; 

- Heke Xan bi me dişewire 

Mirin ji qultiye ç€tir e 

Xano; 
- Na,ez hevqas kuştin U guneh nakim stoye xwe.Hun bi a min bikin; 

11 -Li kel9 beye z9r ii xizne 

Bila her kesek je biline 

Bigre bi desten mal U nefer 

Bi dizika ve,şeve şevder 

Derkeve ji kela Dimdime 

Rizgar be ji mirin U zuıme" 

Hinge kesin p€ş de hatine 

Ji xane xwe re wan gotine 
11 -Na,ew nebıiye qet tu caran 

Kesek bernade ci ii waran" 22 
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•-Em e şer bikin,bi afati 
Hember di,jınine harikati 
Bila zanibin,kure Kurdan 
Kurd in,li hemU cih U erctan• 

!car hatine qiz Ü jine 
Ji xane xwe re wan gotine 

"-Hun mebejin,ew jin U keç in 
Di nav şeran de,pÜç U heç in 
Em e tev bigrin dest€ lawan 
Tekevin nava doz ü Cawan 
Em e ta roja qiyamete 
Xwe bikujin ji bo xirete 
Bila werin dijminen zordar 
Bes laşen me,ıe bibin diyar" 

Hinge diya Xan peş de hati 
Ji ırure xwe re ewe goti 

"-Meheıe ıa· ... ;o,meheı gid.i! 
Por€ dayika te ya spi 
Bikeve nav zengUyen hespan 
Bela bibin li der U bestan 
Meheıe dijmine be iman! 
Ku saxe-sax,me bibe xwedan 
Rind e,te bib.inim bi miri 
Ne ku bi qeyd U zincirkir.i" 

we çaxe,qasid behs aniye 
Li ber xane Kurdan daniye 
"-Xano,li min guhdari bike 
Were,kela xwe teslim bike 
Nekeve nava şer U dawan 
ware xwe,li xwe ıneke weran 
Şahe min· e we bibexşine 
Seren we ji,qet ı€naxine 
ne 'li€ berde aza u serbest 
Ji xwe re bijin,çawa we xwest 11 

"-Here,ji Şah€ xwe re b€je 
Giliy€ erzan,bilo nefroşe 
Kevir Ü zinar tu nerm nabin 
Ji keviran ji gurs çenabin 
Ki baweriya xwe p€ bine 
ne bi desten xwe hilweşine 
Mal U star,hem ji cih U war 
Hew dibine jina bextewar 23 
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B8je Şahe nemerd Ü zordar 

Kuren Kurdan e bimrin çekdar 

Ne ku je re bibin berdesti 

ne bimrin,nabin dil ii girti" 

Qaside Şah,vegeriya ji wir 

Şahinşah re,bersiv U behs bir 

Şah ji li wir daye fermane 

BÜn xirmina top,cebirxane 

Li lawen Kurdan bUye xiret 

Derketine,be tire ü minet 

Mina reris U mina meran 

Bere xwe dan dergebe şeran 

Şer xweş bU li hemÜ berwaran 

BÜ şinge-şinga van xenceran 

Qire-qira kal,jin U zaran 

Denge nalinen birindaran 

Şer xweş bU li deve gedUkan 

BU qiriniya qiz Ü bÜkan 

Misri sor bUn,ji xwina çUkan 

Wek bineya li ser neynÜkan 

Xanoye Kurdan xweş cindi ye 

Linge wi ye raste firiye 

Evdiıe jir,bi ıez beziye 

Bi hewara bave xwe çUye 

n-Bavo, şiir dik e xire-xire 

Çima tişteki ew nabire 

Ji bo ku heyfa te bilinim 

Koke li wana biqelinim" 

"-Lawe min, tu çiqas nezan i? 

Tu derxe şUre ji kalani 

Xwe baveje hesp ü xwedane 

Ser jeke, bave dera hane" 

w i ş ur ji kalan bi derani 

Ji nu ve çer kir bi m er ani 

Bi se dan m er dan telandine 

S ura w an dan ş ikenandine 

Gava ku diya Xano neve xwe ,Evdil ,d.i nav qada ş eri de dit tkir 

U nekir li ber xwe neda.Ban wi kir U gotj 

"-Evdile ,çi re nasebiri? 

vi u wi ali dadibiri 

Tu hiç kuştine nafikiri ? 

Qet nabE;ji,diya min digri ?" 24 
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"-Dil U ceger hiç nasebirin 
KurS m8ran,qet naedilin 
Mina bave xwe, bi huner in" 

T8mir,bi bire re dighine 
Stoye çavsoran difirine 
Desten xwe,bire naqetine 
Ax dike,hizingan dikşine 

Xano go:"-Kuro,qet xwe qels nekin 
Heta we te,hun bi ker şer bikin 
L8xin,metirsin ji mirine 
Na vS Kurdan b imin e d.inS '1 

Li hev ketin tir,rim U mize 
. Bilye hewar U bU hewirze 
MerxasSn Xano,hindik U kem 
Di nav cenge de,dem dane dem 
Xwina wan riji,U hat xwar9 
Wek ava çemSn derbihar9 
Dimrin bi mSrani U kurdi 
Li ber destS Şah nabin girti 
Wexte ŞahinşahS maldari 
Qure,pozbilind U kubari 
Xwe bi kelS re Cigihine 
Da ku taıane jS biline 
Bela bike li ser serbazan 
Xişr,mal U heblln,jin U qizan 
Dayika Xan9 Çengz9rine 
Haya we ;ji hiş9 xwe nine 
Sitiya bUka xwe hiltine 
Ser bane kelS dibe-tine 

Şah got; "-Ji jorde ·,.;erin xware 
Bi we re bikim gale-gal9 
Ava kaniye daXire xware 
Xwe mewestinin,we re kar e" 

Dayik,li xwe tU sergerdane 
we,tevi bUk; xw~ hildan~ 
Bere xwe dane rojhelate 
Cihe cebirxane veşarte 
BÜk Ü Cayika Xan9 Kurdan 
Diçin h9di,çira dest de 
Xwe bi kilerS re dighinin 
Agir çek,silah~~ dixinin 
Dibe qirçinek li kelaye 
Agir,alav ji jer re dave 
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Tebini: 

Stün Ü minare di.şxulin 

Eskeren Şah, hev dixurdilin 

Her kese ku dergeh nas dike 

Xwe bi halek8 xelas dike 

L8 her k8 ku dimine li wir 

Dibe para alav U agir 
Ji -~Öx8n kel8,tene yek ma 

Ji eskeren Şah,qet yek nema 

Dayike ne ani ser xwe re 

Got:"-Ez Ü bÜk ji herin wan re 

Xwina me,ya wan ne ç8tir e 

Namlls,ji bemUşkan zortir e 

Ji xiret8,em take nadin 

Xwe bi desten Şah ve bernadin" 

Giş merxasen Xanoye comerd 

Yen bi dil,ne xayin U nemerd 

Bi ten8,ji bo nave Kurdan 

Seren xwe danin li wan erdan 

Di derbeqa wan m8ran keti 

DÜye agire keıe keti 

Heta ira ji,dike qise 

Ji bo her milet U her kese. 

• • • 
Bei destUr,redan Ü ageha kovara PALE,weşandin,wergerandin U çapkiri

na ve nivisare qedexe ye. 

MEHABAD KURT CUMHURİYET! 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 33.yıldönümünde,bu kısa 

ömürlü Kürt. Cumhuriyetinin kuruluşundan yıkılışına kada= cereyan e

den olayları ve bu olaylara neden olan temel va yan etkenleri kısaca 

da olsa anıatma ihtiyacını hissediyoruz.Zira biz,ber şeyden önce, 

tarihi geçmişimizi günümüz bilimsel dünya görüşü içinde eriterek, 

kitlelere dogruları ile vermek zorunlulu~unun ka;ınıl~az olduıu i

nancındayız.Her nekadar bu konu çok defalar yazılıp incelendi ise de, 

biz yine de mücadelemizin somutunda bu ve bunun gibi bütün ta=ihi o

laylar~n detayları ile ögrenil~edigini ve bunaan daha öte,araştırıl-
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maya bile lüzum görüımedigini üzülerek görmekteyiz~Herzaman tekrar

ladıgımız gibi,burdada tekrarlamak istedi~imiz bir gerçek vardır ki1 

tarihi geçmişi üzerine temelini at~ayan ve bu geçmişinden gerekli 

dersleri çıkarmayan bir devrimci hareketin başarı şansı yok denecek 

kadar azdır.Biz bu tarihi gerçe~e,mücadelemizin somutunda,çok kez 

şahit olduk ve hala da olmaktayız. 

Mehabad Kürt Cumhuriyetinin kuruluşuna geçmeden önce,ikinci dün

ya savaşı döneminde bölgenin duru~una kısa bir göz atmak istiyoruz. 

1941 yılının Agustos ayında Ingilizler ile Sovyetlerin Iran'ı 

işgal etmelerinden sonra,durumun,Kürdistan•ın bu parçasında büyük 

etkileri oldu.Bu sıralarda Sovyetlerin nüfusu Mehabad'ın kuzeyinde 

bulunan Urmiye ve :-:iyanduab'a kadar uzanıyordu.!ngilizler ise,kendi

lerine merkez olarak Kermanşab'ı seçmiş ve ta kuzeydeki Senendec e

yaletini de nüfuzları altına al~ışlardı.sovyetler Birligi'nin bölge

deki tek a~acı şuydu; Sovyet Ordularının Kafkasya ve Azarbeycan'a 

dogru gerile~ekte olan bölümlerini korumak ve Amerikan savaş malze

melerinin Basra Körfezi yoluyla kuzeye varmalarını engellemek.Sov

yetler Birli~i elinde bulundurdu~ bölgenin stratejik öneminin bi

lincindeydi.Bu bölgede yaşayan Kürt halkıyla da bu yüzden iyi geçin

mek zorunlulugunu iyice kavramıştı.Ne varki,Kürt halk kitlelerinin 

hafızalarından birinci emperyalist paylaşım savaşı döneminde,Çarlık 

Rusya askerlerinin Kürt halkı üzerinde uyguladı~ı vahşice katliam

lar ve kırımlar oldutu gibi duruyordu.Sovyetler Birli~i ise,bölgede

ki Kürt aşiretleri ileri gelenlerine,şimdiki Sovyetle~in artık eski 

Çarlık Rusyası olxadı~ını var gücüyle anlatmaya çalışıyordu.Kürt i

leri gelenleri,za=anla bu gerçeSi yavaş yavaş kabullenmek zorunda 

kaldılar.Bu arada en büyük rol ise,savaştan arta kalan silahların 

Kürt ileri gelenlerinin ellerine geçmiş olması idi.Sovyetler Birli~i 

işgal bölgesinde yaşayan K~tlere güven vermek amacıyla ve tedirgin

ligin tam olarak ortadan kalkm~ı için,l941 yılının sonlarına do~ru, 
\ 

otuz kadar Y.ürt ileri gelenini Sovyetler Birli~ine davet etti.Bu da-

vetin kabul edil~esiyle ilk Kürt-Sovyet görüşmeleri başlamış oldu.Bu 

arada,Sovyetlere giden heyetin çotunlu~un feodal bir yapıya sahip 

olan tutucu aşiret reislerinden oluştugunu belirtmek gerekir.Sovyet 

Azarbeycan'ında yapılan görüşmeler,
bazı sonuçlar vermesine ra~men; 

Kürt heyetinin,Kürtlerin kendi ulusal meselelerinde ba~ımsız olma 

istemi sonu;suz kaldı. 

Bu sıralarda,uzun bir zamandan beri bir Kürt siyasi partisi 

kurmak özle=inde olan V.ehabad şehrinin orta halli ailelerinden bir 

gurup,l6 Eylül 19~2 de,Irak'ta 1939 yıllarında örgütlenmiş olan 

"Hevi" adlı Kürt örgütünü..'"l de yardımıyla "Komeley Jiyanewey Kurdıs

tan1' örgütünü oluşturdular.Kısa a:.ı "Komel 11 olarak bilinen bu örgüt, 

çalışmalarını hızla Tjrütffieye başladı ve 6 ay sonra sadece Mehabad' 
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ta 100 üyeye sahip oldu.Komel 1943 yılında ilk'ciarak toplanıp merkez komitesini seçti.l944 yılına gelindiginde Komel büyük bir hızla 
yayılıyordu.Böylece birçok kişi örgütlenmenin kaçınılmaz Oldugunu 
anlıyor ve Komel'e geliyorlardı.Fakat burada şu noktayı belirtmekte yarar v~r sanırız.Komel örgütüne gelen bazı aşiret reisleri,sırf kendi aşiret ve şahsi çıkarlarını ön plana alıp,kendilerine kariyer yapmak istiyorlardı.Ama bu kimseler çogunıugun yanında,sadece bir 
azınııgı teşkil ediyordu.Mart 1944 yılına gelindiginde,Komel,Güney Kürdistan'da örgütlenmiş olan Hevi örgütü ile ilişkilerini sıklaştı
rıyer ve karşılıklı yardımlaşmanın yapılabilmesi için örgütler düzeyinde görüşmeler tertipliyordu.Bu görüşmelerin semeresi olarak 1944 Atustos'unda,Irak-!ran-Türkiye sınırlarının birleştigi bir yerde 
toplanılarak,KÜrdistan 'ı birleştirmeyi sembolize eden bir toplantı 
yapıldı.Bu arada Kürdistan baritası hazırlanarak,(Harita daha önce Beyrut'ta Bedirhan ailesinin aktif olarak çalıştıgı bir örgüt tara
fından hazırlanıp yayınlanmıştı.) ilişikteki bir yazı ile Birleşmiş Milletiere gönderildi.Daha önce ise Mayıs 1944'te Komel örgütü,H€vi förgJtünün de yardımı ile,bir ulusal Kürt bayra~~ haz~rlamıştı.Kürt 

t
lusal bayragı üç şeritten meydana gelip,en üstte kırm~zı,ortada eyaz,en altta ise yeşil renk yer alıyordu.Ayrıyeten bayrakta,Kürt lusunun sembolü olarakde bir güneş,iki yanında birer başak,arkas~na da bir dag ve kalem resmi yer alıyordu. 

Bu bölümden de anlaşılacagı gibi,büttin bu gelişmeler ve Kürdis
tan'ın çeşitli parçalarındaki örgütlerin olumlu tutumları,geniş kap
samlı bir ulusal cephenin geliştirilmesini arzu ediyordu.Bütün bu örgütlerin atılımları ile oluşturulmak istenen ulusal cephe,Kürt yurtsever ve milliyetçileri taraf~ndan gündeme getiriliyordu.zaten Komel,Hevi ve diger örgütlerin kadrolarının çogunlugu bu kişilerden 
oluşmuştu4Ama bu cephe içinde sosyalist ve komünistlerin olmadıgını da söylemek hata olur.Nitekim sosyalist ve komünistlere ulusal cephenin liderligine katılmalar~ ve sol çizgiyi belirleyen sloganların kullanılmciSı iÇin-de izin verilmişti.Başlıca amaç ,Kürt haklarının elde edilmesi ve Kürt özerk yönetiminin uygulanaca~~ bölgenin belirlenmesiydi.Denilebilir ki,bütün gurup ve siyasetler,bu amaç etraf~nda bir birlige varmıştı.!şte bütün bu gelişmelerin sonucu olarak da Kürdistan Demokrat Partisi oluşturuldu.Kürdistan Demokrat Partisi' nin mücadele tarihimizde tarihi bir rol aynaması bakımından,kurulu
şuna k~sa bir göz atmakta yarar vardır kanısındayız. 

KDP'nin kuruluşu: 
1945 Ekiminde Irak Komünist Partisi'nin yıkıntıları üzerine ku-\-..rulan Irak Kürdistan Komünist Partisi yayın organı olarak "Şoreş" a

dıyla bir gazete yayınlamaya başladı.Daha sonraları bu Parti'nin 
adı da "Şoreş" partisi olarak kalacaktı.Fakat Irak Komünist Partisi, belirli bir çalışmadan sonra,başarı şansının az oldugunu görüp,yurt-
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L sever,bilinçli ve ulusal niteli~i olan uqsurlardan oluşacak bir par

tinin kurulmas~na karar verdi.Bu arada komünist olmayan Kürt yurtse

verleri ile konu üzerinde anlaşmaya var:ı.ldı.Bu yeni parti 11 Rizgariya 

Kurd" adl. altında çalışmalarına başladı.Yayl.n organı olarcik da "Riz

gari11 gazetesini çıkarıyordu.Bu sıralarda ayriyeten Süleymaniye'de 

İbrahim Ahmed'in liderligini yaptıgı Komel örgütünün bir kolu vardı. 

1943 yılında Barzani ihtilali patlak verince,birtakım irtibat subay

ları ihtilale karışıyer ve Komel'e üye oluyorlardı.Bu olaydan sonra 

Hevi örgütü Komel örgütüne yakınlık göstermek için,bazı girişimlerde 

bulundu.Bu subaylar daha sonra 1945 yılında,Hevi örgütünün da~ılması 

üzerine, Mustafa Barzani ve arkadaşları ile birlikte ''Azadi Partisi' 

ni kurdu.Daha sonraları Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi'nin ku

rulması için atılımlar yapıldı ~e Mustafa Barzani başkanlıgında bir 

komite kuruldu.Di~er örgütlere yapılan birlik ça~ırıları sonucu, 

A~stos 1946 da Rizgariya Kurd ve Şoreş partisi yeni kurulan Kürdis

tan Demokrat Partisi'ne katılmaya oy birli~i ile karar verdiler.Böy

lece 16 Agustos 1946 tarihinde isiDlerini verdi~imiz örgüt ve par

tilerin birleşmesi ile Kürdistan Demokrat Partisi hayata geçti. 

Mehabad'taki Kernel örgütü,çalışmalarını bütün gücü ile sürdürü

yordu~l944 Ekim'ine kadar lidersiz olarak çalışan örgüt bu tarihte 

Kadı Muhammed'in örgüte üye olması ile birlikte,ona lider olarak 

bakmaya başladı.Kadı Muhammed'in örgüte üye olmasından sonra çalış

malar daha da hızlandı.Bu hızlanmatl945 Martında Komel tarafından 

düzenlenen "Dayik Nlştiman" adlı opera ile,Kürt halk kitlelerinin 

potansiyelini daha da yükseltti. 

Mehabad'ta bu gelişmeler olurken,!ran Azarbeycanında da bagım

sızlık konusunda ileri adımlar atılıyordu.Bu bölgede 1941 yılı~dan 

bu yana Sovyet kuvvetleri vardı ve Azarbeycan Tudeh partisi bu kuv

vetler tarafından destekleniyordu.Sovyetler Birlig-i Azerbeycan'ın 

bagımsızl~gı için,yapaca~ı bir hareketi destekleyece~ini söylerken, 

Kürdistan'ın özerkli~i konusunda Komel örgütü ileri gelenleri ile 

anlaşamıyordu.F~kat yine de karş~lıklı ilişkiler devam ediyordu.Bu 

ilişkiler,~ovyetlerin bir Kürt heyetini. Sovyetlere davet etmesiyle, 

yeni bir döneme girdi.3 Eylül 1945'te Sovyetlere davet edilen heyet, 

orada Sovyet yetkilileri ile Kürdistan'ın özerkligi konusunda konu

şacaklardı.Böylece tarihte Sovyetler Birli~ine yapılan ikinci ziya

ret de gerçekleşmiş oluyordu.Sovyetler Birligi'ne giden Kürt heyeti, 

isteklerini Sovyet yetkililerine bir liste ile belirtti.Bu istekle

rin başında,Kürdistan'ın bagımsızlı~ı ve Sovyetler Birli~i'nin kuru

lacak Kürt devletine ekonomik ve askeri yardımları geliyordu. 

Yapılan görüşmelerde Sovyet yetkilileri,KUrt heyetine,bagı~sız bir 

özerk Kürdistan için vaktin henüz erken oldu~unu söylüyor ve Kürtle

rin Azerbeyca....'l içinde özerk bir idare ile yönetilmesini savunuyordu. 
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Gerek Kürt heyeti ve gerekse heyet başkanı Kadı'Muhammed,bunun im
kansız oldugunu ve Kürtlerin mutlaka bir ba~ımsız özerk Kürdistan 
kurması gerekti~ini yetkililere açıkça belirttiler.Uzun görüşmeıer
den sonra Sovyet yetkilileri Kürt heyetine,özerk bir Kürt devletinin 
kurulması için,her türlü yardımın yapılacagını açıkladı.Bu yardımla
rın başında,tank,top,makinalı tüfek ve tüfek gibi gerekli savaş a
raçları geliyordu.Bunlardan başka maddi yardım ve Kürt ö~rencileri 
için,Tebriz'de,seksen kişilik bir kontenjanın açılaca~ı vaad edildi. 
Kürtçe yayın ve basının geliştirilmesi için Mehabad'a bir de matbaa 
makinesi gönderilecekti. 
Sovyet yetkilileri,Kürt hareketinin niteligi konusunda ise,Komel ör
gütünün o günkü durumuyle fazla bir şey yap~~ayaca~ını belirtip,bu 
örgütün yerine,siyasi bir partinin(KD?) kurulmasını önerdiler. 
Bir bütün olarak iyi geçen görüşmelerden sonra Kürt heyeti Mehabad'a 
geri döndü.Döner dönmez de bagımsızlık hazırlıklarına başlanıldı. 
Kürt heyetinin Sovyetler Birligi'nden dönmesinden kısa bir müddet 
sonra,Barzani de yanındaki 10 000 kişilik silahlı kuvvetiyle Meha
bad'a geldi.Barzani,Kadı Muhammed'le görüşerek,Kürdistan'ın b&gım
sızlık ugruna yapacagı her eylemde kendisinin ve kuvvetlerinin hazır 
oldugunu ifade ederek,kuvvetlerini şehrin çevresinde mevzilendirmek 
için anlaşmaya vardı.25 Ekim 1945 tarihinde,bölgedeki Sovyet yetki
lilerinin de atılımıyla Komel örgütü toplanarak,oy birli~i ile Kür
distan Demokrat Partisi'ni kurdu ve bir de program hazırladı. 

!ran Azerbeycanı ise,bu aralarda bagımsızlık hazırlıklarını ta
mamlamıştı.Resmen 12 Aralık 1945 günü Azerbeycan Ulusal Meclisi 
toplandı.Bu toplantıya katılmak üzere 5 kişilik bir Kürt heyeti de 
gitti.Ama Kürt heyetine,toplantılarda,sadece Azerbeycan'ın bir böl
gesinden gelen heyet olarak bakıldı.Bu da Kürtlere bazı kuşkular 

-Verdi ve heyet tOplantılardan memnun -kalmadan geriye döndü. Bu top
lantılardan kısa bir süre önce,Sovyetler Birligi,kürtlere verdigi 
sözlerinden birini yerine getirerek Mehabad'a bir matbea makinesi 
gönderdi.Matbaanın gelmesiyle birlikte Mehabad'da birçok kürtçe ya
yın basılmaya başlandı.Bunların arasında,Kürdistan adlı bir yayın da 
yer alıyordu.Bu yayınlar kısa bir sürede Kürt halk kitlelerinin za
ten kabarık olan potansiyellerini daha da arttı~dı. 
~e~aQa~ liüEt_C~mQUEize!i_~r~l~Y2r~ 

Bütün bu artar. potaesiyel Kürt ulusal hareketinin gelip çattı~ı
nı haber veriyordu.Ama gerçekten kitlelere yeterli bilinç verilmiş
miY.di ?Biz bunu yazımızın sqnunda ayrıntıları ile işleyece~iz. 
Kürt isteklerini Sovyet temsilcilerine götürmek üzere Kadi Muhammed 
Tebriz'e gitti.Bu karar bölgeeeki Sovyet yetkililerine de tildiril
di ve onlar da karara itiraz etmediler.Böylece 22 Ocak 1946 günü 
Kürt özerk cUEhuriyetinin kurulaca~ı açıklandı. 
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22 Ocak 1946 günü gelip çattı~ında,Mehabad şehrinin ortasında bulu

nan "Çuwarçira" meydanının her taxafı,Kürt ulusal biıyra~ı ile süs

lenmişti.Sabah erken saatlerde kürsüye çıkan Kadi Muhammed,Kürt Me

habad C~uriyeti'nin resmen ilanını Kürt halk kitlelerine ve böyle

ce de dünyaya duyuruyordu.Cumhuriyetin ilanından sonra KDP tarafın

dan bir bakanlar kurulu seçildi.Bu kurulda Kadi ·Mubammed,yeni cumhu

riyetin CumhurbaşkanlıSına getirildi.Bu gelişmelerden sonra Azerbey

can hükümeti,yeni kurulan bu Kürt devletini kendi sınırları içinde 

göstermek istiyor ve bu u~urda yogun propaganda yapıyordu. 

Mehabad Kürt Cumhuriyetinin kurulmasından sonra iki kişilik bir Kürt 

heyeti Tebriz'e giderek,bir Sovyet yetkilisi ile görüştü.Bu görüşme

de Sovyet yetkilisi,Kürtlerin Sovyetler'e danışmadan Azerbeycan'dan 

ayrılıp bir Kürt Devleti kurduklarını iddia ediyordu.Halbuki,Cumhu

riyetin kurulmasından önce,Sovyet yetkilileri haberdar edilmişti.Da

ha sonraKadi Muhammed,bu iddianın yersiz oldu~unu Sovyet yetkilile

rine kabul ettirdi. 

Mehabad'da çalışmalar var gücüyle devam ediyordu.Bu çalışmaların ba

şında ise,düzenli bir Kürt ordusunun kurulması yer alıyordu.Sovyet

ler Birli~i,Cumhuriyetin kurulmasından sonra,5000 kadar hafif silah 

gönderdi.Daha önce yapılan vaad gere~ince,gönderilmesi gereken top 

ve tank yerine de bazı zırh delici silahlar gönderildi.l946 yılının 

Mart ayında Tebriz'de bulunan Sovyet yetkilileri Kadi Muhammed ve 

arkadaşlarının Tebriz'e gidip görüşmelerde bulunmalarını istedi. 

Tebriz'e giden Kürt heyeti ile görüşmeler başladı.Görüşmelerde Kürt 

ile Azeri Cumhuriyetlerinin birleşmesi isteniyordu.Bu konuda Sovyet 

yetkilileri de ısrar ediyorlardı.Bir ara Kadi Muhammed teklifi kabul 

etmek isterken,heyette bulunan di~er Kürt yetkilileri hiç bir zaman 
Azerbeycan'ın boyundurugu altına giremiyeceklerini bildirdiler.Bu 

karar BakU'ya bildirildi.BakU'dan haber ise şöyle oldu; Kürtler ken

dilerine özgü bir devlet kurabilirler".Bu kararla Tebriz'den geri 

dönen Kürt liderleri çalışmalarını devam ettirdiler.Savaş Bakanı 

Seyfi Kadi'nin başkanlı~ında bir de düzenli ordu kuruldu. 

Bütün bu gelişmelerin yanı sıra,Azerbeycan ile Kürt cumhuriyeti ara

sındaki sınır anlaşmazlıgı henüz bir sonuç vermiş degildi ve yer yer 

çatışmalar devam eCiyordu.Bu duruma bir çare bulmak isteyen Sovyet 

yetkilileri,her iki tarafın ileri gelenlerini anlaşmaya çagırdı.Top

lantılarda yedi maddelik bir anlaşma imzalanarak,aradaki sürtüşmeye 

son verildi. 

24 Nisan 1946 tarihinde !ran,Mehabad'taki bu gelişmeleri önlemek 

için 600 kişilik bir kuvvet gönderdi.Fakat bu kuvvet,Barzani komuta

sındaki Ktrt kuvvetleri taraf~ndan büyük bir bozguna u~ratıldı.Mayıs 

ayına gelindi~inde,Mehabad Kürt Cumhuriyeti çalışmalarını daha da 

hızlandırdı.Bakanlar kurulu her gün toplanmaya başlandı.Bu arada ilk 

ticari antlaşma olarak,Sövyetler Birliği ile tütün antıaşması yapıl-
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dı.9 Mayıs 1946'da Sovyet kuvvetleri merkezi hükümetle yaptıkları 
bir anlaşma sonucu Iran'dan çekildi.Bu anlaşmaYa göre,!ran,Sovyetle
re petrol,tabii gaz ve diger bazı alanlarda tavizler veriyordu.Bütün 
bu gelişmelerden sonra güçlenen KDP,Cumhuriyetin sınırlarını geniş
letmek için,bazı planlar hazırlamaya başladı.Bu arada !ran devamlı' 
olarak cumhuriyeti yıkmak için kuvvetler gönderiyor,ama her defasın
da yenilgiye ugruyordu. Mehabad Kürt Cumhuriyeti Şıno' yerleşim bölge
sinin de cu~buriyete katılması için planlarını tamamlamış ve bu ha
zırlıklardan,Sovyet yetkililerini de haberdar etmişlerdi.Böylece bu 
konuda da Sovyetlerin yardımını alacaklarını ümid ediyorlardı.Fakat 
Tebriz'deki Sovyet Konsolosu Kürtlerin yapaca~ı bu atılımdan Ingi
lizierin de tesir görece~ini ve buna karşı koyacaklar~nı,böyle bir 
durumda Sovyetlerin Kürtlere en ufak bir yardımı bile yapamıyacagını 
açıkladı.Bunun üzerine toplanan KDP Merkez Koreitesi,Sovyetlerin is
teSine uyarak saldırıyı yapmadı.Bunun başlıca nedenlerinden bir di
~eri de,o sırada Tebriz'in !ranla anlaşmaya varmış olması,böylece 
delaylı yoldan !ran Birliklerine yeniden katılması ve Sovyetler Bir
li~i'nin geri çekilip Aras ırma~ının kuzeyinde üstlenmesiydi.Böyle 
bir durumda,Sovyetler Birligi,kendisine uygun olmayan bir Kürt hare
ketini desteklemeyecekti.Bütün bu nedenlerden dolayı Şıno'ya yapıl
ması kararlaştırılan saldırı yapılmadı. 

Bu sıralarda Iran hükümeti Mehabad Kürt Cumhuriyetini tanımıyordu. 
Bunu sa~lamak üzere Kadi Muhammed Agustos 1946'da Tahran'a gitti.Gö
rüşmeler bir sonuç vermedi ve Kadi Muhammed kesin bir sonuca varma
dan geri döndü. 

!z~r~ezc~~ıB ~ü~ü~ü 
!ran kuvvetleri hazırlıklarını son derece iyi yaptıktan sonra ve 

uluslararası düzeyde biraz da saygınlık kazandıktan sonra,önce Azer
beycan'ı daha sonra ise Kürdistan'ı işgal edeceklerdi.Işgal haberle
ri Tebriz ve Mehabad'da da biliniyordu.Bunun üzerine Kadi Muhammed 
Iran başbakanı Ahmed Kıvamussaltana'ya bir telgraf göndererek sald~
rı kararına ihtiraz etti.Fakat !ran başbakanı verdi~i karardan vaz
geçmedi.Sovyetler Birligi ise yapılan görüşmelerde Kürt heyetine, 
İran'ın gönderece~i kuvvetin çok küçük olaca~ını ve bunun da sadece 
İran'da yapılacak genel seçimlerin güvenli~i için göderilecegini ve 
seçimlerden sonra bu kuvvetlerin geri çekileceklerini söylüyordu. 
Sovyetler Birli'~i Iran' da yapılacak genel seçimleri destekliyordu. 
Bunun nedeni ise,Sovyetler Birligi,yapılacak seçimlerde Tudeh Parti
si'nin başarı saglayacagını ümid ediyordu.Bundan dolayıdır ki,Sov
yetler Birligi,!ran'ın yapacagı bu saldırıya kayıtsız kaldı ve her
hangi bir önlernde de bulunrnadı.l3 Aralık 1946 günü Iran orduları 
Tebriz'e girerek Azerbeycan Halk C4mhuriyetini yıktılar. 

~e~a~a~ !üEt_C~mQuEize!i~nin_sQn~: 

Azerbeycan Halk Cumhuriyeti'nin beklenmedik bir şekilde düşmesi, 

32 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Kürtl~r arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.Azerbeycan'ın düşüşü 

ile Şikakan ve Herki aşiretleri,savaştan elde edecekleri ganimetieri 

düşünerek,Tebriz ve Rizayiye ~zerine yürürneye başlarr.ışlardı bile. 

Böylelikle Kürdistan'daki aşiretler arası ba~lar da kopmaya başlıyor 

ve Cumhuriyetin gelece~i tehlikeye giriyordu.Mehabad Kürt Cumhuriye

ti ileri gelenleri,Sovyetler Birligi'nden gelecek herhangi bir yar

dımın olmayaca~ına kesinlikle kanaat getirmişlerdi.Zira Sovyetler 

Birligi,Azerbeycan'ın düşüşünde bile en ufak bir yardım yapmamış ve 

kendisini geri çekmişti.Nihayet 14 Aralık 1946'da bazı Kürt memurla

rı ve aşiret liderleri teslim. olmak üzere Miyanduab şehrine gittiler. 

15 Aralık 1946'da Sovyetlerin Me~abad'taki son temsilcisi de şehri 

terk etti.l6 Aralık 1946 günü ise Kadi Muhammed ve Cumhuriyetin ile

ri gelenlerinden birkaç kişi tesli~ olmak üzere Miyanduab'a gitti

ler.Bu tarihte !ran kuvvetleri Mehabad şehrine girerek Kürdistan' ı 

yeniden işgal ettiler ve Cumhuriyete son verdiler.31 Mart 1947 tari

binde Kadi Muhammed,Sadri Kadi ve Seyfi Kadi,Mehabat Kürt Cumhuriye

tinin ilan edildi~i yer olan Çuwarçira meydanında asılarak hunbarca 

katledildiler. 

eo !!U sı. 
Buraya kadar olan bölümde,II.ci dünya savaşı döneminde İran'ın 

durumunu,genel olarak bölgenin durumunu,Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nin 

kuruluşundaki önemli olguların süreç içindeki gelişmelerini ve niha

yet Mehabad Kürt Cumhuriyetinin yıkılışını kısaca anlatmaya çalıştık. 
--Anlattı:kıarımızdan çıkaracatı;ıı:ı;.ız so!ıllçlarl. sıralayacak olursak,iki 

önemli sonuç üzerinde durm~ız gerektibini daha iyi görece~iz.Bun

lar, a)-I·lebabad Kürt Cumhuriyetinin Kürt halkına getirdikleri, b )-Me

habad Kürt Cumhuriyetinin çöküş nedenleri.BelirttiSimiz bu iki konu 

üzerinde,kısa~a da olsa,durmaya çalışaca~ız. 

~)~Y.~h~b~d_Y.~r! f~~riy~tinin_K~r! Qalk~n~ ~e!iEdikleEii 
Cumhuriyetin ilanı~dan hemen sonra sıkı çalışmaların~ sürdüren 

cumhuriyet liderleri,ekonomik,siyasal ve kÜltürel alanlarda büyük 

ilerlemeler kaydettiler.Bunlardan bazılarını açıklayacak olursak du

ruma daha da olu~lu bir şekilde yaklaşnış oluruz.Mehabad Kürt Cumhu

riyeti döneminde,ekono=ik alandaki gelişmeler,ilk olarak Sovyetler 

Birligi ve Azerbeycan 3alk Cumhuriyeti ile gerçekleştirildi.Sovyet

ler Birli~ine tütün satılıyor,bunur. karşılı~ında ise bazı günlük ih

tiyaçları karşıl~~ ~zere pamuklu kumaş,cam,porselen eşya,kap-kacak 

v.a. gibi şeyler alınıyordu.Bu arada,~ehabad'ta güçlü ekonomik bir 

kalkın~a için,elle tutulur hiç bir atılımın yapılmadı~ı söylenınesi 

gereken şeyler arasıcdadır.Buna neden ise genç Cumhuriyetin sorunla

rının çok olması,feodal topllli~ düzeninin en belirgin ögelerinden bi

ri olan aşiretçiligin t~m yönleriyle var olması ve halkın ezici ço

gunlu5ü.!}u köylüLiG-:.ir: .meyda.•ıa eetirn:esi gibi nedenler gösterilebilir. 
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Bütün bunlara r&Smen,Cumhuriyet zaman~nda,halkıR ekonomik yaşam dü
zeyi daha iyi bir seviyeye ulaşmıştı.Bunun böyle olması da do~ald~. 
Çünkü sömürgeci ekonomi az da olsa engellenmiş ve kitlelerin çıkar
ları do~rultusunda meyvesini vermeye başlamıştı. Yalnız burada,Meha
bad Kürt Cumhuriyetinin yalnız bir bölgede hüküm sürdüeü,yani Cumhu
riyet yönetiminin sadece Mehabad ve çevresinde var oldu~ gerçe~ini 
de belirtmek zorundayız.Sosyal alanda ise,halk,eskiye nazaran çok 
daha özgürdü.Halk istedigi radyoyu dinieyebiliyor ve istedikleri ga
zete veya yayın organlarını okuyabiliyordu.Ayrıyeten Cumhuriyet 
yurttaşları silah da taş~yabiliyorlardı.Bütün bunları anlatırken,her 
şeyden önce Cumhuriyetin sosyalist bir cumhuriyet olmadıSını ve sos
yalist olma yolunda da herhangi bir atılımın yapılmadıgını gözardı 
etmemeliyiz. 
Egitim ve kültürel konularda ise büyük ilerlemeler kaydediliyordu. 
Bunların başında günlük,haftalık ve aylık yayın olarak dergi ve ga
zeteler basılıyordu.Bununla kitlelere daha da yakınıaşılıyor ve kit
leler arasında bir bag kurulmaya çalışıl~yordu.Ayrıca Cumhuriyet za
manında,ilk okul programını içeren bir kürtçe okul programı hazır
lanmış ve kürtçe e~itim kitaplar~ basılmaya hazırlanmıştı.Sovyetler 
Birli~i'nden alınan radyo ile,bir de radyo istasyonu kurulmuştu.Böy
lece halka mesajlar ve önemli haberler zamanında duyurularak Cumhu
riye~in propagandası da yapılıyordu. Yukarıda saydı~ımız tüm bu ge
lişmelerin bir yıldan daha da kısa bir sürede gerçekleştirilmesi, 
azımsanacak şeyler degildir. 

~)~M~h~b~d_KQr! Qu~~rlY~tinin_ç2kQş_n~d~nleEiı 
Cumhuriyetin çöküşünün nedenleri,her ne kadar çok yönlü ise de, 

biz yine çöküşün nedenlerini hareketin içinde aramak gereklili~ine 
inanıyoruz.Böylece Cumhuriyetin kuruluş amacı da gözler önüne se
rilmiş olur. 
Cumhuriyet her ne kadar halk kitlelerine dayalı Ve halkın deste~ine 
sahip bulunuyor idiyse de,halkın ezici çogunlugunu oluşturan köylü
lü~ün temel sorunlarından biri olan toprak sorununa hiç deginilmedi. 
Bu u~rda herhangi bir atılım da yapılmadı. Zira hareketin önderli~i 
bunu yapmaya müsait olmayan bir sınıfsal yapıya sahipti.Devrim ise 
zaten sosyalist bir devrim niteli~inden uzaktı.Halk kitleleri ve Me
habad Kürt Cumhuriyeti liderleri sadece ulusal meseleye dayalı bir 
eyleme ve çalışmaya girişmişlerdi.Bu konuya,sosyalistlerin olmayışı 
ve olanların da pasif olmaları da eklenebilinir.Sosyalist devrim 
sözkonusu olmayınca,aşiretler arası çıkar sevdası da sürüyordu.BU a
şiretler,kendi çıkarlarını Curr,huriyetin çıkarlarına de~iştirrnek "is
temiyor ve kabul etmiyorlardı.Zaten bu konuda Cumhuriyet de belir i 
bir çal~şma göstermedi.Amaç sadece bütün aşiretleri birleştirmekCa
şiret yapısı var olsa bile) ve böylece Cumhuriyete destek saglamaktı. 
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Ancak aşiretler arabında hakim olan feodal zihniye~ ve toplum yapısı 

düşüncesi,bu cılı~ önlemleri sonuçsu~ bırakıyordu.Cumhuriyet döne

minde her ne kadar halkın özgücüne güven vardıysa da,bu ikinci plan

da kalıyordu.Birinci planda ise,dış ülkelerin,direk olarak Sovyetler 

Birligi 'nin,gücü tercih edilmişti.Böylece Sovyetler_ Birli~i 'nin her 

dedi~i,yanlış olsa dahi,eksiksiz olarak yerine getirilirken,halkın 

özgücü gözardı ediliyordu.Ayrıyeten Cumhuriyetin propagandasını ya

pacak kuvvetli bir kuruluşun da olmayışı,bu eksikliklerden biriydi. 

Bu, Cumhuriyetin çöküşünde de eksikli~i~i ispatladı.Dış dünya ise, 

II.nci dünya savaşından yeni çıkması sonucu olarak,yalnız kendi 

problemleri ile ilgileniyordu.Böylece genç Cumhuriyet,uluslararası 

düzeyde kapalı bir kutu olarak kalıyor ve hiç bir destek(Sovyetler 

Birligi'nin yaptıgı bazı yardımlar haricinde) görmüyordu.!şte bütün 

bu nedenler,Cumhuriyetin yıkılışının başlıca nedenleridir bizce. 

Mehabad Kürt Cumhuriyeti'nden çıkaraca~ımız önemli derslerin oldugu

nu yazımızın başında da belirtmiştik.Bunların başında,günümüzde,sa

vaşta ve savaş sonrasında halkının özgücünü ilk plana almayan, ulusal 

kurtuluş savaşlarının sosyal muhtevasını gözardı eden ve bu ugurda 

demir disiplinli marksist-leninist anlayışta bir partinin öncülü~ün

de verilmeyen b&gımsızlık savaşları,başarı elde etseler bile,ya kısa 

ömürlü olmakta ya da sonunda emperyalizmin a~ına düşmektedirler.Bu 

tarihi gerçe~i biz Mehabad Kürt C~huriyeti'nin özünde de gördük. 

Ç&gımızda,bir çok örneklerde de görüldügü gibi,artık sömürge ülkele

rin halkları yalnız ve yalnız ulusal baskının kalkması için mücadele 

vermiyorlar onlar,aynı zamanda sınıfsal mücadelelerini de ulusal mü

cadele ile kaynaştırarak,ülkelerin gerçek sahiplerinin köylü,işçi ve 

bütün emekçiler oldutuna inanarak,haklı mücadelelerinde büyük adım

larla ilerliyorlar.Her gün biraz daha çökmekte olan emperyalizmi da

ha da çökerterek,diger dünya halklarına sosyalist sistemin zaferini 

kanı tlıyorlar. 

Kürdistan halkları da en yakın gelecekte bu özlemine kavuşacak ve 

Mehabadların hala unutulmadıgını sö~ürgeci güçlere ispatlıyacaktır • 

• • • 

PALE'yi oku ve okut 
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KARDEŞ F!L!ST!N HALKININ MUCADELES! 

!kinci dünya savaşında Alman faşistleri,milyonlarca Yahudiyi bÜ
YJk kitleler halinde katıetmenin yanı sıra,onları,çeşitli tıbbi de
neyler için de kullandılar.Savaş_~an sonra,Birleşmiş Milletler, Yahudi
lere ~radıkları katliamların acısını unutturmak için,kendilerine Fi
listin' de bir devlet kurma hakkı tanıdı.Oysaki Yahudiler,binlerce yıl 
önce Romalılar tarafından Filistin'den kovulmuş ve dünyanın dört bir 
tarafına d~ılmışlardı. 

Aslında Birleşmiş Milletierin 1947 yılında aldı~ı karar,l897 yı
yılında Basel'de toplanan kararlı Yahudilerin Birinci Siyonistler 
Kongresinde· alınan kararın hayata geçmesiydi.Kongrede alınan karardan 
sonra,yani 19-TJzyılın sonlarında,Siyonist. göçmenler kafileler halin
de Filistin'e akın etmeye başladılar~Ne varki onların binlerce yıllık 
yoklukları sırasında,ülke,tamamen araplaşmış ve Filistin halkı tara
fından ·iskan edilmişti~ 

19.yüzyılın başlarında,Orta-Do~u'nun tabii zenginliklerini keşf
ederek stratejik önemini kavrayan Çarlık Rusyası,Almanya,Fransa ve 
Britanya gibi emperyalist güçler,bölgeyi aralarında paylaşma yarışı
na koyuldular~l916 yılında,başta Fransa-Britanya ve gözlemci olarak 
da Çarlık Rusyası arasında gizlice imzalanan "Sykes-Picot" antıaşması 
ile Kürt,Filistin ve Arap halklarının yurtları,adı geçen ülkeler ara
sında bölüşüldü.Aynı antlaşma gere~ince,yahudilere de ''yeni bir yurt" 
planlanıyordu. 

Çarlık Rusyası'nda Büyük Oktober Devriminin başarıya ulaşması 
sonucu,ölümsüz Lenin'in yeni Sovyetler yönetimi bu ihanet belgesini 
açıklayarak,emperyalizmin barbar emellerine karşı koydu.Ancak daha 
sonra toplanan San Remo Konferansı,antlaşmayı genel hatlarıyla kabul 
etti.Böylece,siyonist bir devletin temellerinin atılması için,ateşli 
bir çalışmaya girişildi~Fakat o sıralar asıl mesele,siyonizmi ve bir 
yahudi- yurdunu Araplara kabul ettirmekte kalmıştı. 

Bu sıralar,Filistin'e gelen ilk yahudi göçmenler,siyonist devle
tin temellerini oluşturan bazı kurumlar oluşturdular.Araplar ise,ya
hudilere tanınan uluslararası haklardan dolayı,bu kurumların oluştu
rulmasına karşı çıkmadılar.l948 yılında,!srail devletinin kurulmasına 
karar ·veren Birleşmiş Milletierin tek kuşkusu,başta Filistinliler ol
mak üzere komşu Arap ülkelerinin böyle bir devleti kabul etmeyecekle
ri i~i.Nitekim bu kuşku ve endişelerinde haklı çıktılar.Tüm Arap dün
yası,yeni siyonist devletin kuruluşuna karşı büyük bir tepki göster
di.Birleşmiş Milletierin siyonizmin paralelinde verdi~i karar,Filis
tin ve Arap halklarına en büyük hakaret idi. 

Ya~udiler,kurdukları terörist ve tedhişçi örgütler,ayr~ca ABD ve 
İngiltere'nin yardımları ile Filistinlileri yerlerinden söküp onları 
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komşu ·Arap ülkelerinde açılan mülteci kamplarında yaşatmaya zorladı

lar.Binlerce yıl dünyanın her buca~ında hor görülen,çeşitli açı,iş

kence ve katliamlara u~rayan Yahudiler,bütün bu acıları unutarak,san

ki tüm bunlara sebep olanlar Filistinlilermiş gibi,Filistin balkından 

öclerini alma~a başladılar.Bunun yanı sıra onları yurtlarından zorla 

~ıkararak~Filistin'i haritadan silmeye koyuldular. 
Yahudiler,!srail'deki Filistinlilere sürekli olarak terör uygula

makta ve komşu Arap ülkelerine da~ıtılan Filistinlilerin yurtlarına 

dönmelerini kabul etmemektedir.Bununla da yetinmeyip,onların varlıgı

nı red etmektedir."Filistin'de Filistin halkı varmış da,biz gelip on

ları kovup ülkelerine el koymuşuz diye birşey yoktur.Çünkü onlar za

ten yoktu .•• ''diyordu !srail Başbakanı Golda r-ıeir. 

Günümüzde, Filistin ulusal kurtuluş hareketi, tsraile e "cürümkar" 

bir bareket,Filistinli savaşçılar ise "teröri~t", 11 Cani varlıklar" ve 

de "tehlikeli" dirler. 
Filistin halkı ise,an~tlarını siyonist işgalden kurtararak,de

mokratik ve bagımsız bir Filistin devleti kurup, bunca kamplara sürü

len Filistinlilerin anayurtlarına geri dönmeleri için savaşmaktadır. 

Bir zamB.nların Yahudileri gibi, onlar da dünyanın dört bir tarafına 

d~ıtılmışlardır~Onları her yönden kendi çatısı altında birleştiren 

örgüt ise,Filistin'in kurtuluşu için mücadele eden çeşitli örgütlerin 

oluşturdugu Filistin Kurtuluş Örgütü(FKÖ) dür.FKÖ,amacına ulaşmak i

çin, tüm Filistinlilerin yardımı ile Filistin devleti için gerekli tüm 
kurumları kurmuş ve "sürgünde" bir Filistin devleti gibi savaşını 

sürdürmektedir.Filistin halkının davasına inanan dünyanın birçok 

halkları,kendi ülkelerinde,FKÖ'ye resmi temsilcilikler vermiş ve FKÖ, 

İsrail'in tam tersine,dünya halkları nezdinde büyük bir saygı ve des

tek kazanmıştır.Tüm dünya halkları,Filistin sorununa kendi öz sorun

ları olar~k bakmakta ve Filistin halkının siyonizme karşı yürüttügü 

savaşı içtenlikle desteklemektedir. 
FKO,Filistin'in kurtuluşu için her türlü çabayı sarf ederken,!s

rail,komşu Arap"ülkelerinin topraklarını işgale devam etmektedir.lg67 

ve ıg73 yıllarında işgal etti~i topraklara,yerleşim merke~leri kur

maktadır.Birleşmiş Milletlerin 1967 yılında aldı~ı geri çekilme kara

rını ve tüm dünya kamu oyunun yerleşim merkezlerine karşı olumsuz tu

tumunu dinlememektedir.!srail'deki tüm Filis~inli siyasi tutuklulara, 

en modern metodlarla işkence yapılmaktadır.!srail,günümüzde siyoniz

min ve ABD emperyalizminin kalesi olmakla birlikte,ırkçılıgın da en 

büyük kalesini oluşturmaktadır. 
Filistin halkı,en büyük zulmü kuşkusuz emperyalizmden ve siyonizm 

den görmüştür.Fakat en agır darbeleri,Arap halklarının başına bela 

kesilen gerici ve hain Arap hükümetlerinden yedigi de şüphesizdir.Ur-
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dün,Irak,Suriye ve Mısır bunların başlıcalarıdır.Bu ülkelerin eli 
kanlı diktatörleri,tüm emperyalist ve siyonist planiarına ra~men,Fi
listin halkını dize getirememişlerdir. 

Mısır Devlet Başkanı Enver Sadat'ın geçen yıl "barış" kisvesi 
altında !srail' e yaptı~ı resmi "ziyaret", ve daha sonra imzalanan 
"Carnp David" ve 26 Mart 1979 günü imzalanan "Ca.rter-Begin-Sadat Pa.k
tı" gibi gibi antlaşmalar,Filistin halkının kurtuluşuna karşı girişi
len ihanetler komplosunun birer devamıdır.Ne varki,tüm emperyalist ve 
siyonist komplolara ragmen,Filistin halkı yenile:rıeyecektir.Zira Fi
listin halkının irade~i,komplocuların iradesinden daha da güçlüdür. 

Kürt halkı,kardeş Filistin halkının temel demokratik ve ulusal 
hakları u~runa verdi~i haklı savaşı,kendi öz savaşı olarak bilmekte
dir.Orta Dogu'nun belkemigini oluştur~~ sömürge Kürdistan'ın ulusal 
kurtuluş·mücadelesi,Filistin halkının kurtuluşu ile bir bütün oluş
turmaktadır.Her iki ulusun ulusal de=okratik hakları ugruna verdik
leri savaş,can çekişen ABD emperyaliz~inin,siyonizmin ve yerel geri
cili~in bölgeden silinip atılmasıyla başarıya ulaşacaktır. 

***** 
!RAN' DAK! SO:! DURUMLAR !JZER!NE 

Emperyalizme karşı bir çı~ ·gibi büyüyen dünya işçi hareketi ve 
onun kendi sistemi olan sosyalizm,hergün yeni yeni zaferler kazanmak
tadır.Sosyalist devrimlerio en önemli bir bölümünü oluşturan sömürge 
uluslar~n kurtuluş hareketleri ve sömürgelerin kapitalist olmayan 
yoldan,yani sosyalizmle kalkınmaları bu zaferlere belirgin katkıda 
bulunmaktadır.l917 büY~k Ekim devrimi öncesi bütün dünyayı hegemon
yası altında bulunduran e~peryalistler,devrimin ardın~an,eınekçilerin · 
ve sömürülenlerin onurlu ve kişinin insan olarak yaş~yabilP.ce~i sömü
rüsüz bir toplum için döktükleri kanda bo~larak kayboloaya yüz tut
muslardı.r. 

Kapitalizmin son as~ması olan emperyalizmin,aynı z~anda can çe
kisen kapital i.zmdir.I.F!nin' in de dediıS"i. gibi. ecperyaliz.::::. kani talizme 
ait tüm özellikleri iqerir ve onun bir devamıdır.Yani kaoitalizmin 
ekonomik yasaları emperyalizmde de rnevcuttur.Fakat bu yasalar emoer
yalizmde özel ciz~iler kazanır. 

Emoervalizmin en büvük özelliklerinden biri olan ekonomik ih~ac
ların yanında.sermave ihracının da b~vük bir önem kaza~~ası.effiperya
lizmin sbmürü şeklinin yeni bir biçimidir.Birinci ve ikinci dünya 
paylaşım savaşında oldu~u gibi,emperyalistler,artık geri kalmış ülke
leri savaşarak sömürüleri altına ala~ıycr ve kendilerine ba~ımlı kı-
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lamıyOr.Bunun ana nedenlerini şu noktalarda toplayabiliriz: 

a)-Emperyalist savaşlar,yönü ile çok pahalıya mal olmaktadır.Her 

ne kadar bu savaşların hesabı,tarihin her döneminde oldugu gibi,emek

çi kitlelerin sırtına yüklenmişse de,savaştan sonra emekçilerin baş 

kaldırmaları emperyalistleri çok korkutmuştur. 

b )-Emperyalistler,sömürüleri altına aldıkı·arı Ülkelerdeki halkla

rı tam kontrollerine alamamaktadırlar.Bu da sömürülerinin kısa vadeli 

olmasına neden olmaktadır. 

c)-Savaşlardan sonra ekonomik bulıranlar ulaşılmaz boyutlara var

maktad.ır. 

!şte bütün bu nedenlerden dolayı emperyalistler,artık eski sömü

rü biçimi yerine yeni sö~ürü biçimini uygulamakta yarar görmektedir

ler.Emperyalistler yeni sömürgeci politikalarını, bilhassa sanayiisi

ni zamanında ~ramamış ve ekonomisi cılız oldu~undan dolayı bir dış 

yardıma ihtiyacı olan ülkelerde uygulamayı başarmışlardır. "İnsani bir 

destek" olarak adlandırdıkları dış yardımlar kisvesi altında,bu tip 

ülkelere girerek,ekonomik sömürülerini gerçekleştirmişlerdir.Bunun 

yanı sıra,bu ülkelerin yönetimindeki hanedanlarla veya burjuva-feodal 

karışımı iktidarları ile sıkı ilişkiler kurarak,bem siyasi,askeri ve 

ekonomik sömürülerini düzenlemiş ve hem de bu iktidarlar aracılı~ı 

ile tüm ülkeyi kontrolleri altına almışlardır. 

Özellikle 1~ emperyalist paylaşım savaşından sonra,emperyalizmin 

jandarmalıgın~ yüklenen ABD başta olmak üzere tüm emperyalist güçler, 

yeni yeni planlarla yeni sömürgecilik sistemini uygulamaya başlamış

lardı • .AED'nin ünlü nMaraball Planı" buna açık bir örnektir.Bu planla, 

sosyalist Ülkeler hariç,ABD'nin dünyada girmedigi ülke kalmamıştır. 

Biz,bütün bunları esas konumuz olan Iran'ın bu günkÜ durumunu in

celerken,somut olgularla vermeye çalışacagız.!ran'daki son durumlar, 

hem Qrta-Dogu•yu sarstıgından,hem emperyalizmin bu bölgede en büyük 

ve en önemli üssünü kaybetti~inden ve hem de Ülkemiz Kürdistan'ın 

büyük bir parçasının burada olmasından,büyük bir önem arzetmektedir. 

Fakat bu günkü durumu incelemeye geçmeden,!ran'ın jeo-politik yapısı

na,tarihine ve e~peryalistlerle ilişkilerine kısaca göz atmakta yarar' 

vardır. 

!ran,uzun ve zengin bir tarihi geçmişi olan bir ülkedir.özellikle 

Basra Körfezi ve Eir.t Okyanusunı.;. gözetlernek bakımından,çok önemli bir 

cografik konuma s~~iptir.Bu önemli co~rafik konum,tarihin her döne

minde emperyalistlerin dikkatlerini bu bölgeye çekmiştir.Ayrıca !ran, 

Orta-Dogu ve Güney Asya'daki geri kalmış ülkeleri,buradan kontrol al

tına almak ve o ülkelerdeki gelişmeleri izlemek için,ayrı bir önem 

taşım~ştır.2.dünya savaş~nda da oldu~u gib~,bu bölgeye ne denli önem 

verdiklerini göstermişlerdir.!kinci öne~li bir husus ise,emperyalist-
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lerin Iran'ın ekonomisine göz dikerek,başta petrol olmak üzere,ger
çekten çok zengin olan yeraltı ve yerüstü zenginliklerini. kendi 
tröstlerinin çıkarları dogrultusunda kullanmak istemeleridir. 

Şahlık ötokrasisi döneminde,dünya,petrol ihtiyacının en büyük bir 
bölümünü Iran'dan s~lıyordu.!ran'ın emperyalizme baglı oluşu ve Orta 
Do~u'da bir üs görevini yüklenmesi,giderek petrolün sadece emperya
listlerefayda temin etmesine neden olmuştur.Petrol,onların fabrika
larını çalıştırmış,bu ülkelerdeki işçilerin çıkarlarını alt üst etmiş 
ve ulaşılmaz boyutlarda işsizler ordusu yaratmıştır.!mal edilen mo
dern savaş araçlarıyla,ya mazlum halklar yok edilmek istenmiş,ya da 
geri kalmış ülkeler birbirlerine düşürülmüşlerdir.Böylesi pazarlara 
sürülen silahlarla,yeni yeni ülkeler,emperyalistlerin ekonomik ablu
kaları altına alınmışlardır. 

1917 büyük Ekim devrimi ile Iran'ın kuzeyinde kurulan ilk sosya
list rejim(Sovyetler),bölgenin emperyalistlerce önemini daha da art
tırıyordu.Bilbassa bu devrim ile birlikte ulusal kurtuluş savaşları
nın yaygınlaşması ve giderek sosyalist bir içerik kazanması sonucu, 
Orta-Do~ ve Güney Asya'daki sömürge ulusların durumları,emperyalist
leri çok korkutuyordu. 

Buraya dek anlatılanları toparlarsak; 
1)- Bölge,Hint Okyanusu ve Basra KÖrfez_ini kontrol etmek bakımın

dan önemli bir jeo-politik konuma sahiptir. 
2)-Bölge,sosyalist ülkelere karşı tampon bir bölge olarak kulla

nılmaya elverişlidir. 

3)-BÖlgedeki sömürge ulusların dünya emperyalizmine karşı vere
cekleri mücadeleleri,bu bölgeden rahatça gözleme olanagı vardır. 

4)~Bölge,başta petrol olmak üzere her türlü yerSitı ve yerüstü 
zenginliklerin yatagıdır. 

İşte bütün bu noktalar,emperyalizmin !ran'a gösterdi~i özenin ve 
emperyalist stratejinin ana esaslarının başlıcalarıdır. 

!ran Şahlık hanedanlı~ı,hakimiyetini halkın kanı ve eme~i üzerine 
kurmuş ve bu hakimiyetini devam ettirebilmek için,emperyalistlerle 
anlaşmaktan hiç bir zaman çekinmemiştir.Ayrıyeten Iran'ın sömürüsü 
altında bulunan Kürdistan'ın dotu kesimi ve bu kesimdeki Kürt halkı
nın !ran sömürgecilerine karşı tarihin her dÖneminde verdi~i ~üzadele 
şüpheaiz önemii bir rol oynamıştır.!kinci dünya savaşı sıralarında 
Sovyetler Birligi'nin !ran' ın kuzeyine girmeleri,Kürtler ve dol~ı
sıyla !ran üzerinde derin etkiler bırakmıştır.Savaşın sonlarına do~ru 
İran'da kurulan (do~ Kürdistan) Mehabad Kürt Cumhuriyeti,aynı sıra
larda Azerbeycan Demokratik Halk Cumhuriyetinin ilanı ve her iki cum
huriyetin de Sovyetler Birligi tarafından zaman zaman desteklenmesi, 
önce Şahlık rejimini daha sonra da tüm emperyalistleri çok endişelen-
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dirmiştir.Bundan ötürü emperyalistler,hem şahlık ve ~hemde kendileri 
için büyük bir tehlike ar~ eden bu iki genç cumhuriyetin ortadan kal
dırılması için,çeşitli oyunlar tezgahlayarak,her iki cumhuriyetin de 
yıkımına neden olmuşlardır~Biz bu konuyu ayrıca işledi~imizden burada 
etraflıca anlatmaya gerek görmüyoruz. 

Yukarida da deı?;inildig-i gibi, emperyalistler, bu dönemde kendi çı
karlarına ters düşen bu gelişmeyi yok etmek için,şahlık reJ~mıni var 
güçleriyle desteklemişlerdir.Daba o günlerde faşist bir diktatörlü~ün 
oluşması için harekete geçmişlerdir.Bu oluşum döneminde Iran milli 
burjuvazisinin şahlık rejimine baş kalclırması(l953 Musadık hareketi.), 
Ülkede bir çalkantı döneffii yaratmıştır.Fakat şahlık rejimi,ABD'nin 
CIA kanalıyla giriştigi direk müdahale sonucu,tekrar yönetimi kontro
lü altına alabilmiştir.l953 Musadık hareketinin gelişimini ve neden
lerini kısaca açıklarsak,durum daha da aydınlı~ı kavuşacaktır. 

Emperyalizm girdigi her ülkede,kendi güctümünde bir işbirlikçi
kampradar burjuvazi oluşturur.Feodalizmin canlı bir şekilde ayakta 
durmasını saglayan tüm gericilerle ittifak kurar.Bu durumun milli yö
nü ~ır basan yerli burjuvazinin çıkarlarına ters düşmesi oldukça ta
biidir.Çünkü onlar,kendi ülkelerindeki sömürü sistemini,kendi çıkar
ları doSrultusunda kullanmak ister.!şte bu nedenle,milli budjuvazi, 
emperyalizmin bu tavrına karşı kendi gücü oranında mücadele verir~ 
İran'daki 1953 hareketinin temel niteligi ve tepkiye neden bu idi. 

CİA 'nın yaptı~ı darbe ile yeniden iş başına gelen şahlık rejimi, 
ülkenin denetimini tam olarak kontrol altına almak ve bir daha böyle
si hareketlerin cereyan etmemesi için faşizm çarkını canlı bir şekil
de işletmeye koyuldu.Zira Musadık tipi hareketler,şahın gerçek dostu 

ve söz a~ası emperyalistleri kızdırıyor ve onlardan vazifelerini ye
rine getirmekte yaptıkları hatalardan dolayı azar duyuyordu~ 

Şah,ülkedeki tüm demokratların,ilericilerin ve şahlık rejiminin 
aleyhinde olan t~m güçlere karşı amansız bir baskı ve terör uygulama
ya girişti.Böylelikle durum,yine eskiden oldu~u gibi,başta ABD olmak 
üzere,emperyalistlerin çıkarları dogrultusunda düzenlendi.Bu G.Dimit
rov'un da dedig:i gibi; "sermaye sS:ldırısının,kitlelerin kapitaiist 
bir azınlık tarafından sömürülmesinin siyasi anlamda başarı kazanma
sını ve bu azınlı~ın (!ran'da Şah ailesi ve paralı koruyucuları) halk 
ço~unli.ı~ üzerindeki e~eır:el"'ligini sa~lamlaştırması''na açık bir örnek
tir~Böylece,!ran'daki faşizm,yukarıdaki pasajdan da anlaşılaca~ı gi
bi,tarihi görevini yerine getiriyordu. 

Faşizmin,!ran'da tarihi görevini yerine getirmesi,uzun bir süre 
devam etti.Faşizm,nasılki Almanya,!talYa ve İspanya'da uzun ömürlü 
olmuşsa,!ran' da da uzun ömürlü oldu~Bu konuda G. D imi trov, 11 faşizrr.e 

karşı birleşik cephe" adlı kitabında şöyle diyor: 11 çok iyi bilinrr.eli-
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dir ki,taşizm,yerel ya da geçici bir olay deyilair.Faşizm,emperyalizm 
ve sosyal devrim döneminde,kapitalist burjuvazi ve diktatörlü~ünüri 
sınıf hakimiyeti sistemidir." Bu tarihi olgu gerçekten kendisini !ran 
da da göstermiştir.Genel kavramıyla burjuva sınıf e~emenli~inin son 
aşaması olan faşizm,Iran'da da kitlelere,emekçiıere,daha do~rusu re
jime karşı -olan her katmana karşı acımasız davrandı.Süreç içerisinde 
ünlü SAVAK örgütü oluşturularak,uluslararası güçlü bir kuruluş haline 
getirildi.özellikle Iranlı yurtseverlere ve giderek bütün Şah aleyh
tarı kitlelere karşı insanlık dışı yöntemlerle çalışan bu örgüt,daha 
sonraları uluslararası planda CIA'nın Orta-Dogu'daki bir şubesi duru
muna geldi. 

Faşist Şah diktatörlüı!;!;ü, özellikle 1963' te başlattı~ı ünlü "BEYAZ 
DEVR!M'1 ile 11 toprak reformu'1 adı altında "atı;alıg-ı tas.fiye 11 etmeye gi
rişti.Aslında bu bahane ile,ülkedeki tüm demokrat,yurtsever ve ileri
cilerin tasfiyesine girişiyordu.Bu dönemde binlerce yurtsever,ilerici, 
demokrat ve komünist acımasızca katlediliyor,insanlar işkence odala
rındaki tost makinaları ile cayır cayır yakılıyordu.!lerici yurtse
verler elektrik şoku ile can veriyor ve ülke tam anlamıyla bir halk
lar hapishanesine dönüşüyordu.Bununla birlikte,başta Kürt halkı olmak 
üzere,Azeri,Beluci ve diger halkların milli bakları ve Fars halkının 
emegi üzerine inşa edilen bu rejim,emperyalizmin Orta-Do~ kanadının 
bekçiligini de üstleniyordu.Dofar-Uman yurtseverlerinin hareketini 
kanla bastırırken,binbir türlü .oyunlarla Irak: 1 ta gelişen Kürt hareke
tinin,geçici de olsa,da~ıl~asında baş rolü oynuyordu. 

Bütün bu baskı,sömürü,zulüm ve insanlık dışı işkenceler,tabii ki 
cevapsız kalamazdı.Şahlık otokrasisinin amansız pençeleri altında 
inim inim inleyen halk kitleleri,nihayet 1976 yılının sonlarına do~
ru,faşizme karşı birleşik bir cephe oluşturdular.!ran'daki çeşitli 
sınıflardan meydana gelen bu cephe,kararlı bir mücadeleye girişti. 
Uzun yıllar Irak'ta sürgünde yaşayan ünlü dini lider Ayetllllah Hu
meyni'nin,şahlık yönetimine karşı mücadelesini daha da güçlendirmesi 
üzerine,halkın kavgası yeni boyutlara ulaşıyordu.Kısa bir sürede uy
gulanan genel grevlerle,ülkenin zaten çarpık olan ekonomisi tamamen 
çöküşe gitti.Çeşitli ulus ve milliyetlerden binlerce yurtsever,ileri
ci ve demokrat,faşist !ran ordusu ve Savak ajanları tarafından katl
edildi.Protesto gösterileri,hergün milyonlarca kişiyi c~dde ve sokak
lara dökerken,kitle katli~ları Ülkeyi kana boyuyordu.Mitinglerin ya
pılmadıgı,sayısı binlere varan ilerici yurtseverlerin katledilmedigi 
gün yoktu. 

Fakat ne kan ve ne de barut,hiç bir şey halkın azınini kıramadı. 
Faşist Şah,sonunun Nusolini'nin sonundan daha da kÖtü olacagını anla
yınca,kurtuluşu kaçmak'ta buldu. Şah' ın kaçışında"l sonra hernekadar 
Şah'ın kalıntıları direndilerse de,halkın gücüne karşı dayanarnayıp 
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onlar.da alaşa~ı oldular.Bu olaydan sonra yüzlerce ~abancı firma !
ran'dan el çekti.ABD emperyalizmi de,ülkede kurdug-u askeri üslerden 
aökebildi~ini söküp Türkiye'ye kaydırdı.Sökemedigini de tahrip ederek 
geri çekildi.Fakat bu hiç bir zaman tam anlamıyla emperyalizmin geri 
çekildi~i veya bölgedeki saltanatını kaybetti~i kaybetti~i anlamına 
gelmez.Bö~geden sadece ABD emperyalizmi kovulmuştur.Zaten !ran'da ve
rilen mücadelenin salt anti-emperyalist bir mücadele oldugunu söyle
mek,bizleri büyük yanılgılara d~şürür.Sadece faşist Şah rejimini de
virmek için harekete geçen cepbeden ve dini lider Humeyni'den bunu 
beklemek de fala olur.Zira Cephe'yi oluşturan dincilerin ve milli 
burjuvazinin önemli yerini gözardı etmemek gerekir .. Anti-emperyalist"
ler büyük rol oynarnalarına ragmen,Cephenin yönetimini hiç bir zaman 
kontrolleri altına alamadılar.Durum böyle olunca,hareket,anti-faşist 
bir halk hareketi demek yerinde olur. 

Cepheyi meydana getiren gurupların çeşitli sınıf ve tabakalardan 
oluşması,bu gurupların giderek baglı oldukları sınıf ve tabakaların 
arzuları dogrultusunda hareket etmeleri,Şah'ın kaçmasından sonra bile 
kargaşalıkların devam e~mesine başlıca neden olmuştur.Hemen belirte
lim ki; şahlı~ın yıkılışı,Savak'ın da~ıtılması ve zindanların kapa
tılması asla emekçi ve ezilen halk kitlelerinin nihai kurtuluşu anla
mına gelmemelidir.Zira yukarıda da belirtti~imiz gibi,cephenin kont
rolünü kendi denetimine alan ve Şah'ın kaçışından sonra da iktidara 
kendi adamlarını yerleştiren dini liderlerin sınıf karekterleri ve 
hizmet ettikleri dini idealoji,artık emekçi kitlelerin ihtiyaçlarına 
cevap v€rebilecek bir kapasitede de~ildir.Aynı zamanda,belirli bir 
dönemden sonra da emekçilerin istemlerini her türlü yolsuzluklara ve 
yeniden emperyalizme kapı açacak bir karektere sahiptir. Zaten- Humey.:..
ni iktidarı,genelde,emperyalizme karşı asla cephe almadı ve alamazdı 
da.Örne~in,hareket döneminde ve hareketten sonra Humeyni ve iktida
rının başta Batı Alman emperyalizmi olmak üzere,tüm AET emperyalist
lerine kapı açmaları somut bir olgudur.Şah'ın ülkeden kaçışından 
sonra,tekrar ür~time geçen b~yük petrol rafinerileri,ilk ihracatları
nı Japonya'ya yapmışlardır. 

Ayrıyeten devlet mekanizmasın~a köklü bir de~işiklik yapılmamış 
ve faşist ordu (birkaç generalden başka) da~ıtılmamıştır.Köylülerin 
en büyük istemlerinden biri olan köklü bir toprak reformundan söz 
edilmemektedir.Bunun gelecekte gerçekleşecegini söylemek de iyimser
lik olur_. Bunun gibi,bölgede yaşayan P"'.~len .'Ll~'Lls~ __ az.::nlı~ların ve sö
mÜrge Ulusların kendi kaderlerini kendiler'inin serbes-t iradeleri ile 
tayın etme hakkına en ufak bir saygı gösterilmerr.iştir.Kürt halkının 
ba~ımsızlık (kısa bir dönem için de olsa otonomi) istemi kanla bas
tırılmaya çalışılmıştır.Kürdistan'ın doğu kesiminde gelişen silahlı 
mücadeleden kenii~izi soyutlayarnayacagımızdan,bu konuyu biraz daha 
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açmakta yarar vardır. 

Şah'ın kaçışında ve faşist diktatörlügün düşüşünde önemli bir rol 

oynayan Kürt halk kitleleri,devrimden sonra da kendi ulusal sorunla

rını tüm yönleri ile gündeme getirerek,dünya kamu oyunun dikkatlerini 

Kürdistan üzerine çekmişlerdir.l946-47 dönemlerinde oldugu gibi,kısa 

bir zaman için de olsa,dar kapsamlı özgürıügün tqdını unutmayan Kürt 

halk kitleleri,Kürdistan Demokrat Partisi(KDP) çevresinde birleşerek 

ulusal bir birlik oluşturdular.Kısa bir zamanda Mehabad v~ Senendec 

(Şino) kentlerinde büyük bir ilerleme ile başarılarını göstererek,Hu

meyni ve hükÜmetinin şimşeklerini üzerlerine çektiler.Hükümet,kısa 

bir dönem için de olsa,Kürt halk kitlelerinin bu haklı mücadelesini 

bastırmak için,çok kısıtlı ve dar kapsamlı bir otonemi sözü verdi. 

Fakat bununla,ne Kürt halkı ve ne de KDP yetinebilir.Yazıyı basıma 

hazırladıgımız günlerde hareketin boyutları genişlemiş ve Kürt halk 

kitleleri,birçok bölgede kontrolü saglamaya do~ru ileri adımlar at

mıştı. 

Humeyni ve taraftarları,Şah'ı düşürmek için giriştikleri eylemde 

gördükleri destegi daha sonra da göreceklerini tahmin ederek,büyük 

yanılgılara düşmüşlerdir.Mücadelenin sadece faşizme karşı verilen bir 

kavga oldugunu sanarak,daha sonra patlak veren Kürthalkının silahlı 

mücadelesi,Iran'daki Tudeh(!ran Komünist Partisi) ve halkın fedaileri 

gibi büyük halk kitlelerine hitap eden parti ve örgütlerin sınıfsal 

ve ulusal mücadelelerine karşı ne yapacaklarını şaşırır bir hale gel

mişlerdir.Şimdiye kadar anlatılanlarla,!ran'ın içinde bulundu~u duru

mu,genel hatlarıyla izah etmeye çalıştık. 

Iran'daki bu gelişmeler,Orta-Dogu•daki dengeyi de sarsmıştır.Or

ta-Do~1daki gelişmelerin ve degişikliklerin başında,Orta-Do~u'nun 

bel kemi~ini oluşturan Ülkemiz Kürdistan'ı yakından ilgilendiren 

CENTO'nun da~ılması ve fiilen geçerliligini yitirmesi gelmektedir. 

193? yılında,zamanın !ran şahlık yönetimi ile Ankara arasında im

zalanan "Saadabat Paktı" daha sonraları,l954'de Irak'ın da katılma

sıyla 1'Ba~dat Paktı" adını aldı.Bu paktın en öneJI.li amacı,her üç ül

kenin di sunni sınırları içinde yaşamak zorunda bırakılan Kürdistan 

halklarının ba~ımsızlık u~runa verecekleri herhangi bir mücadeleyi 

birlikte bastırmaktı.Bu Ülkelerin arasındaki bütün ilişkiler,onları, 

sömürgeci karakterlerinde bir araya getirmiş ve bu pakt içinde kenet

lemişti.l958'de Irak'ın bu pakttan çekilmesi ile,pakt,isim deSiştir

miş, !ngil t-e re -ve Pakistan_•ın da katılmasıyla ÇENTO adını almıştır. ABD 

e~peryalizmi bölgedeki denge politikasını koruması bakımından, bu ·pak

ta gözlemci olarak katılmayı tercih etmiş ve her haluk&rda bu paktın 

yaşamasını aaglamak için yardımlarda bulunmuştu. 

Iran'daki son gelişmelerin yanı sıra,önce Pakistan,!ran ve ardın

dan da Türkiye'nin bu pakttan çekilmesiyle,CENTO,fiilen ortadan kalkt~ 
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ABD'nin !ran gibi bir ileri karakolunu kaybetmesi,ABD emperyaliz

mini korkuya bogmuştur.Bu korkunun sonucu olarak Orta-Do~u'daki den

geyi tekrar kendi lehine çevirmek için,alel acele !srail ile Mısır 

arasında,Filistin halkının kanı pahasına bir antlaşma oluşturdu. 

Tarihlerinin hiÇbir döneminde bir birlikten yana olmayan ve araların

da devamlı sürtüşmeler olan iki sömi..:_rgec·i ülke,Irak V'e -suriye,Iran·• 

daki faşist Şah diktatörlü~ünün yıkılışından ve Güney Kürdistan'daki 

(Irak) silahlı mücadelenin yeni boyutlara ulaşmasından sonra,arala

rındaki anlaşmazlıkları bırakarak bir birlik oluşturdular.Hemen be

lirtelim ki,Kürdistan halklarının ba~ımsızlık,sosyalizm ve birlik 

mücadelesini hiç bir güç önleyemeyecektir.Haklı mücadelemiz,onların 

bu tip yapmacık birliklerini de paramparça ederek, tarihlerinde görme

dikleii bir bozguna u~ratacaktır. 

!ran'da,önürnüzdeki günlerde,hem Kürt halkının,hem de Iran halkla

rı ve emekçi kitlelerin mücadelesi bakımından,büyük de~işmeler bekle

nebilir.Ancak biz burada de~işim ve gelişmelerin hangi boyutlarda o

lacagına dair kehanetlerde bulunmayacagız.Ne var ki,Kürt halk kitle

lerinin ve !ran emekçi sınıf ve tabakalarının haklı mücadeleleri,mut

laka galip gelecektir.Kısa dönemler için yenilgiler olsa bile,bu ye

nilgilerin sonucu asla belirleyemeyecegi şüphesizdir.Şah'ın kaçış~n~ 

saglayan ve fa._şist diktatörlüı?;e son veren halk hareketi,nasıl ki tüm 

katliam ve zulümlere ra!!;men başarı kazanı:r:.ışsa,Kürt halkl.nın ve Iran 

emekçi sınıf ve tabakalarının haklı mlicadelelerinin de,öylesine ba

şarı kazanaca~ı kaçınılmazdır. 

ARAP BASININDA KtlRT SORUNU 

lrı.irt eorunu,bu y1.lın ilk üç ayl.n1a,Arap basanında önemli bir 

yer tutmuştur."El-Hürriy~"dergisi,I5 ocak !979 tarihli ve 898 nu

ma::-alı sayısında, "Türkiye'deki Kürtler" başlıklı bir yayınlanmış

tır. Lübnan' daki sol cu "Kürt Demokrat Partısi "örgütüne bag-lı Enfor

masyo~ Komitesi tarafınian dergiye gönderilen bu ya~ı1a şöyle de

nilmiştir: 
"Türk rejimi,Türklerden başka herhangi bir halkın ya da miJli-

ye tin bnlundu;:tunu hB.lS.i tiraf etmemektedir.Oysa gerçekte, Türkiye 

Kürdistanındaki Kürtlerin sayısı IO milyondan aşaı?;ı de~ildir.Kür~

ler.,Türkiyetieki 67 vilB.yetten 2I' iqde .ezic.i _çoS::ınlugu. olıışturm..ak

tadırlar. Bu vilB.yetler şıınlardır: HakkB.rı, Erzıırum, Elaz~g, Mardin ,Di

yarbakır,Siirt,Van,Bitlis,Urfa,Malatya,Dersim,Sivas,Antep,Kars,Bin

völ,Erzincan,Muş,A~rı,ACıya~an.Ayrı~a !stanbul,Ankara,Adana,Isken

dPrun ve Türkiye'nin !i~er vilB.yet ve kentlerin !e de Kürtler var-

dır. 
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"El-Hürriye "dergisi aynı sayısında~Türkiye Komünist Parti-
sinin Türkiye Kürdis-ta:ıında~d durum üzerine yayınladl.~l bildiriden 
bazl. alıntılar da almıştır. 

"El-Vatan El-Arabi" dergisi ise 9/3/!979 ta::-ihli ve !08 nuna
ralı sayısında, "Libya 'nın Dolarl. Kürt Ayrılıkçılarının Hizmetin:len 
başlıklı bir yazı yayınlamıştır.Bu yazıda şöyle denilmektedir: 

"Albay Muammer El-Kadda!'i rejimiyle saglam ilişkileri bıılunan 
Filistinli çev~eler,Kaddafi ile bazı Kürt ayrılıkçıları arasl.n:la
ki sıcak ilişkiler konusund~ös-~~ derece önemli bilgiler elde etmiş
lerdir." Yazıda daha sonra de~ilmiştir:"Aynl. çevreler~Kürt ayrl.lık
çıları ile dostlıık ve iş birliZi köprüleri kıırmakta Libya 'nın attı
ıt-ı bu yeni adımın, "Kaddafilik''teorisinin tırma:ıdırılmasına uygun 
oldu~ biçiminde yorı·mlamaktadırlar'; 

"Irak Mektubu" adı altında yayınlanan ~diçük bir kitapta da, 
Irak Komı-nist Partisi'nin yayınladı!!ı "Tarl:k El-Şa'ab"gazatesinin 
bazı yazıları yer almıştır.Mart I9?9'da,Avrupa Kürt ögrencileri 
derne~i tarafınian da;tıtılan bu mektubı•n I5.sayfasınde yer alan 

"Irakta· Neler Olıwor" başlıklı yazıda şöyle denilmiştir: "Ülkenin 
hayatındaki olıımsuz görünümler özerk yönetime sahip bulunan Kür
distan bölgesini de kapsamına aldı.Bu bölgede özerklik kanununun 
uygulanması töMeilendi; baskı giri7imleri şiddetlendi;bir zaman 
lar verilmiş sözler yerine getirilece~ine ola~an dışı uygula~alar 
katınerleşti ve dahada genişledi~Bu du~Am,Araplaştırma kampanyasın

da ve halkın kendi ikamet yeriirinden göç edip yaşam çalışma için 
zorunlu ihtiyaçların ka~şılanamayaca~ı toplama kamplarında ikamet 
etme~e zorlamalarında so~utlaştı. 

Irak Komunist Partisi, bu olumsuz dı..ırumların sürdürülmesini 
önlemek için büyük çaba harca:lı.Ne varki harcadı~ı bu ça~aya ve 
p;-eçen rq?s baharından bıı yana gösterdi~i özene ra~men b:ı kampan-
ya kat kat arttı ve da3a sert ,daha geniş kapsa~lı bir düzeye ulaş
tı". 

"Irak Mekt~ıbU"adlı broşürde ayrıca,gerek Kürt ve gerekse Arap, 
Iraklı ileri~ilerin ugraiıkları baskının ulaştı~ı bo~·tları vurgu
layan bir takım gerçekler yer almıştır.Bu gerçeklerden bazıları 
söyledir:"Irak Komunist Partisi merkezlerine baskı yapılması;bili
nen demokrasi ilkelerine ve Geçici Anayasa'daki hakların metnine ve 
~ıhuna ters düşen ka~unların yapılması;Irak Baası tarafından Komu~ist 
Parti-ei 'nin üyelerine çeng:;-1 atılması yada bıınların izlenmesi;;yada 
komunist üyelerden herhangi bir siyasi faaliyette bulunmayacakları, 
aksi takdirde idam cezasına ut!rıyacakları kon"s,ında taahhüt alınma-
sı ••• rr 

Irak Baas yönetiminin komo.ınistlere kar:şı giriştig-i kampanya 
dünyşnın bir çok ilerici basının:la kınandıgı gibi,Suriye Komunist 
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Partisi yayın organı 1'Nıdal El-Sa' b" , I978 yılının ~gustos ayı baş
larındaki 223 nı-maralı sayısında"Tedhiş ve cinayet yöntemleri Irak 

Halkının Emperyalizme,Siyonizme ve Gerieilige Karşı VerdiSi Mücade
lE>Ye Ters Düşmektedir" başlıltı altında yayınlanan bir yazıda da kı
nanarak şöyle denmiştir. 

Iraklı komunistlere ka:-şı girişilen, .bar'ba~ca ka.tlıam ve Irak 
yönetiminin bir bütün olarak tutumu .. komunizm ve komunist düşman
lı~ına yeni bir düşmanlık eklemiştir; 

Hatırlanaca~ı gibi Irak Komunist Partisi'nin I976 yılında ya
nıle.n Ucüncü Ulusal Kongresinde kab~'l edilen Parti !ç TÜzü~ü'nün 
birinci maddesi şunları içermektedir: "Komıınist Partisi,Filistin 
Arap halkının kendi toprakları ve kendi yurdu üzerinde kendi kade
rini tayin etme hakkının ve Kürt ulusunun kendi kadarını kendisi
nin tayin etme ve Irak Cumhuriyeti çerçevesi içinde Kürdiata~'ın 
özerkligini geliştirme hakkının güvenilir savunucusudur 11

• 

Oçüncü Kongreye svnulan ve Genel Sekreter Aziz Muhammed tara
rından okunan Komunist Partisi Merkez Komitesi raporunun ikinci mad
desinde de· şRyle denilmiştir: 

"Partimiz,Irak'taki Kürt sorununa,baskı altında bulunan bir 
halkın so::-unı• gözüyle bakmaktadır.Bu halkın da Arap halkı gibi S
dil hakları vardır.Bu nedenle Partimiz,Kürt halkına karşı girişi
len şöven savaşları kınamış ve sorunu Kürt halkının ulusal hakla
rını 6dil bir güvenceye kavuşturacak,demokratik ve barışçı bir çö
züme kavuşturulması için mücadele etmiştir". 

Kuveyt'te yayınlanan "El-Siyaset" gazetesi de I9/I/I97q tarih
li sayısında "!ren-İrak Sınırı Üzerinde Kürt Çatışmaları"başlıklı 
yazısında,CelBl Talabani 1yi,!ran devrimi ~·vvetlerine karşı bu sal
dırıları düzenlemekle sı·çlamıştır. 

"El-Vatan" ız:azetesi de I9/I/I979 tarihli sayısında,"Kürtler 
!ran' da Harekete Geçiyor 11 başlıklı yazısında şöyle demiştir; "CelBl 
Talabani kanadına ba~lı Kürt isyancıları,ülkenin batısında bulunan 
bir !ran Polis Merkezine saldırdılar.Bu saliırı !ran devriminden 
sonra düzenlendi 11 .Hatırlanaca~ı gibi Kürdistan Demokrat Partisi,Ta
labani1nin !ran devriminden sonraki bu haraketlerine karşı çıkmıştır. 

"lsveç'teki !raklı Demokratlar örgütünün I3-I4 ocak I979 tarib
lf'ri arasında yapılan Birinci Kurulnş Kongresinde okıınan "yıllık ~e
nel Ranoru 'nun 2.ve ?.sayfalarında Kürt halkına ilişkin şunlar de
nilmiştir: 

11 Irek iktidarı,rq70 yılınde,Feyli Kürtlerinin,Iraklı olmadıkları 
~erekçesiyle lran'a sürdü.Oyse onlarda,atalarıda Irak toprakları üze
rinde do~muş ve yaşamışlardır.( ••• )!ktidar ayrıca,kardeş Kürt hal
kına kar~ı mecburi iskBn,işkence ve toplu iderolara girişmeye başla
dı.Yüzbinlerce Kürt aileleriyle bitlikte Irak'ın güneyine sürüldüler". 
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Ra-por,şfiyle devam etmiştir: "~rak rejimiyle !ran-'.da ki uşak şah reji

mi erasında 6 Mart; IC:)75'te imzalanan ve ulııslararaeJ. emueryalizm ta

rafından hazJ.rlanJ.p gerici rejimler tarafından denetlenen Cez~yir 
ihanet antleşması gereyince Irak rejimi Arabistandan ve !srail ge

milerinin !ran vetrolünün %80'ini almak üzere geçtikleri Şattulirak 
(Şatularab) karas.-ıarından vaz geçti.Bütün bunlarıda,ozamanki Kürt 
baraketinin üzerine kapılan kapatmak karşılıt';ınd.a yaptJ."." ••• Irak 

iktidarı,6/Mert ihanet antlaşmasının bir maddesine ııygun biçim-
de,!ran-Irek sınırı boyunca uzanan 5-I5 Km.genişligindeki şeritten 

Kürt ailelerini yerlerinden sürmüştür.( ••• ) Faşist rejimin Irak Kür
dista~ında,silahlı kuvvetleri ve parti organları aracılıt';ıyla uygu

ladı~ı yoketme cürümleride sürüp gitmektedir.Elimizde buna ilişkin 
IOiarca ielil vardır.örneyin Irak rejimi,I977 yılında,Şarıetin köyün

de,çoJu kadın,yaşlı Ve çocuk olan !30 kişiyi imha etmiştir.Bu katli
am,!rak re.Hminin şöven bir rejim oldıııunu ve Israil,Güney Afrika 
ve Rodezyadeki ırkçı rejimlerle ve onların yöntemlerini ~·llanarak 
;yarıştıP:ını vurf!:"·lamakta:iır". 

Ayni raporun 8.ci sayfasında ise şöyle denilmiştir:"Irak reji

mi ile Suriye rejimi arasında işbirlit';i yapılması,Kürt halk~nın I
rak Kürdistanındaki silahli ihtil8lini kuşatmak istediklerini kanıt
lamaktadır.Suriye hükümeti,bu işbirlit';i gereyince,Ca~a önce Suriye'
ye iltica etmiş olan ve hepsi Arap ve Kürt s~vaşçıları olan 300 ai

leyi Irak rejimine teslim etmiştir". 

Ha!'talık"El-Havadis" dergisi de 9 Mart !979 taİ-ıhli ve II66 
numaralı sayısında, "Barzani Öldü,Fakat Sorun Duruyor" başlı~ı altın
da yayınladı~ı yazıda şöyle denilmi-ş-tir: Kal la Mııstafa B arz an! • yi .. 
davası olmayan bir mücadeleci olarak nitelemek mümkün mü?( ••• ) 

Oysa kendisi otuz yıl süreyle sılalı taşımış ve ö~le ihtililler 
yanmıştır ki bıınların kıırbanları,tüm Arap-Israil savaşların~n kur
banlarından daha fazla olmuştur.Yazıda daha sonra şöyle denilmiş-
tir; "Gerçek şı•dur ki o, bir tek dava için yaşamıştır;bu :iava da Kürt 
davasıdır.Ancak o da,Ortado~ sorunlarını ele alan tüm di~erleri 
~ibi,açık bir kavram tasarlaiamadı;davasını kabul edebilecek bir 
'biçimde,ya da kendisi kendisini kabul ettirecek bir operasyonla or
taya koyamadı.Bu nedenle mücadelesi,hatta tek başarısı ve Kürtlügü
ne ba~lılı~ının göstergesi,savaşı sürdürmesinden ibaret kaldı".Der
ıd yazısını şöyle sürdürmüştür: r•Ben, !963 yılında,Kuzey Irak' teki 
Kürdistan da~larında bulunan karargihı "Ranya"da Barzani ile görü
şen ilk Arap gazetecisiyim.Molla bana,I.Dünya savaşın1an ön~e Türk
lerin babasını nasıl öldürdüklerini,kardeşi Şeyh Ahmet Barzani'nin 

I93I yılındaki haraketinin nasıl Irak tarafından ezildi~ini,!ran
lıların I947'de kendisini nasıl kovalad~klarını ve daha sonra Irak'

ta Abdülkerim Kasım'ın kendisiyle nasıl savaştıgını anlatmıştı".Ya-
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zı ış öyle sürmüştür: ''Denild.i~ine göre Barzan~ .!ran' a gi tme!!;e hazır

lanıyordu.Acaba Molla,!ranlı Molla Ayetullah Humeyniile kucaktaş

mak mı istiyordu;:yoksa bir yaşlı general olarak durumdan yararlanıp 

Kürtl~ri bir kez daha savaş için seferber etmek mi istiyordu?Bunu 

kimse bilmemektedir".Molla da,General da birlikte tarihe mal oldu

lar.Kendisini !rak-İran sınırı üzerinde bir yere gömdüler.Ne var ki 

Kürt sorunu yerinde duruyor ve çözüm bekliyor". 

Aynı dergi,aynı sayısında ayrıca"Kürtlerin İki yizgi<!~i_S~

şı" başlıklı b~r yazı daha yayınlanmıştır.Bu yazıda d.a şöyle denil

miştir:"Kürdistan Demokrat Partisi,Filistin Kurtuluş ÖrgUtü'ne gön

derdi~i bir mesajda,!ran devrimini destekledi~ini bild.irmiştir.Ne 

var ki aynı sıralarda ,CelBl Talabani'nin partisi,Türkiye sınırları 

üzerinden, lma~ Humeyni'nin kar~kollarına askeri bir saliırıya gi

rişmiştir". 

Aynı dergi, "Federal !ran:Kürtlerden ve Belucilerden sonra Ah-

· vaz'daki Araplar da Özerklik !Stiyor" başlıklı bir başka yazısında 

da şr:yte demiştir:" Kürdistan Demokrat Partisi'nin 5 -nilyon Kür

dün yaşadı~ı Kürdistan bölgesinin Mehabad kentinde yaptı~ı açıkla

mada İran'nın federal bir devlet olmasını istemesi,Kuveyt'teki Ah

vaz 'daki haraketin handikapı, !ran Petrol alanlarının b11rada bıılun

masıd.ır~ 

Tıokı Irak petrol alanlarının da bir Kürt bölgesi sayılan Kerkük'

te bulundu~ gibi~ Yani !ran petrolları Araplarındır.Irak petrol

ları da Kürtlerindir.Ahvaz Kurtuluş Cephesi Örgütünü'ne yakın kay

naklar da İranın federal bir devlet olmasını ve Kürtlerin,Beluci

lerin,Ahvazlıların !ren devleti içnde özerkli~e sahip olmalarını 

istemektedi rter". 
Pariste yayınlanan " El-Vatan El-Arabi" adlı derginin I09.sa

;rısında yer alan tran'la ilgili bir yazıda " Mücahidin-i Halk" ad

lı örgütün sözcüsü "Hadi "ye Kürt sorun" konusıında bir soru soruı

mUş ve sr·zcünün soruya verditti şu karşılık yayınla::ımıştır: 

"Ordunun oldu~ gibi ayakta durmasını istiyen güçler,iki soru

nu öçü gibi göStermeye çalışıp bıınlarla korku salamak istiyorlar: 

Komunizm ve özerklik sorunları •• Oysa Kürtler,yıkılmış eski iktıdar 

döneminde kendilerinden gasp edilmiş olan kültürel kimliklerini ko

rumaktan başka büyük bir şey istemiyorlar. Üzerlerinden zıılmün kal

dırılmasını istiyorlar.Kürtler,tüm milliyetler gibi ö~erkliye ka

vuşma hakkına tam olarak sahiptirler". 

Haii,milliyetler· --sorununu kimlerin abarttı~ı yolundaki soruya

da şu karşılı~ı vermiştir: "Eski şah hükümetinin uşakları ile bazı 

ordu subayları,milliyetler sorunu konusıında dini liierleri ve yeni 

hÜkÜmeti kuşkuya düşürmek istiyorlar.Bu nedenledir ki Eaşbakan Meh

di Baz8.rgan, orduyu eski yapısıyla korumaya çalışmaktad:ı.r'1 • 
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E~!T!M KOSES! 
TOPLUMLABIN TAR!H!NE GENEL B!R BAKIŞ 

Toplumlar tarihine bakıldıgında,günümüze kadar yer yüzünde beş 
toplum şeklinin birbirini takip ederek oluştugunu görürüz.Bunlardan 
bilinen en eski toplum,ilkel kamunal toplum şeklidir.Toplumlardan 
söz edilince zorunlu olarak birbirinden farklı olan bu toplumların 
üretim biçimleri,üretim araçları,üretim güçleri ve üretim ilişkile
rini belirtmek gerekir.Çünkü toplumların sosyal yaşantısında,geliş
mesinde,üretim şekilleri,sınıfların durumu,göz önüne alınmadan dotru 
ve saglıklı bilgiler elde edilemez.Toplumların tarihi idealist dü-
şünceye göre krallar,sultanlar ve beylerin tarihidir.Bu düşünce e
sasta tarihi yaratanları göz ardı eder.Çünkü idealist düşünce ve bu
nu savunanlar,temsil ettikleri sınıfın sınıf çıkarlarını gözettikle
rinden metafizik,bilim dışı bir dünya görüşüdür.Bu dünya görüşü her 
olayı oldugu gibi deSil,sömürücü sınıfların sınıf çıkarlarını koru
mak ve sömürülerini devam ettirmek için,her türlü yalan ve hilleyi, 
üstelik bilim kisvesi aıtında,kitlelere bu felsefeyi yaymaya çalışır. 
Ayrıca çeşitli kılıkiara girerek her türlü insanlık dışı yöntemlere 
baş vurmaktan çekinmez. 

Toplumların tarihini yer,durum ve mekan belirterek olayların o
luşumunu,sınıfların durumunu ve aldıkları rolleri belirtip,olayları 
oldugundan ·başka türlü de~il,oldu~u gibi anlatan ve başka olaylarla 
ilişkisini ortaya koyarak bilimsel bir yaklaşım tarzı ile olaylara 
yaklaşan sömürülenlerin dünya görüşü olan meteryalist felsefe ise, 
toplumlar tarihini gerçekçi bilimsel yöntemle ele alır.Tüm olayları, 
sınıfaal bir yaklaşımla belirtip açıklar.Dünyada ilk defa sınıflar 
ilkel komünal toplumun içinden şekillenip bir sonraki toplum,yani 
köleci toplumda ortaya çıkmıştır.Sınıfların teşekkülü ile birlikte, 
bir sınıfın diSersınıf öSesinde örgütlü baskı aracı olan bugünkü 
devlet aygıtı da ortaya çıkmıştır.Köleci toplumdan önce ilkel komü
nal toplumda,insanlık çok ilkel bir durumdaydı. 
Tabiat kuvvetleri ve var olan vahşi hayvanıara karşı kendilerini ko
rumak zorunda olan ilkel insanlar,birlikte yiyecek maddeleri elde e
diyor,birlikte tÜketiyorlardı.Vabşi hayvanıara karşı kullanılan 
aletler,şekilli taş ve sopalardı.Tüketilen yiyecekler,sınama yolu 
ile zararsız oldukları anlaşılan bitki kökleri,su ve ırmak kıyıla
rında balıklar ve her türlü hayvan etleriydi.Bu dönemde avcılık ve 
toplayıcılık olmak üzere iki türlü iş bölümü ve besin kayna~ı vardı. 
Avcılık işini,fiziki yapıları daha elverişli olan erkekler yapardı. 
Bitki ve meyveler gibi besin maddelerini ise,kadın ve çocuklar top
lardı.Ufak guruplardan meydana gelen ilkel komünal toplulukta,ortak
laşa bir hayat vardı.Adına klan denilen bu ilkel toplurnun ufak insan 
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gurupları iş bölümünde ve tüketirnde her üye eşit haklara sahipti. 

Bundan dolayı bu toplumda sınıflar yoktur. Yerleşik bir hayat sürme

yen klanlar,yiyecek maddelerinin bol oldu~u yerler ararlardı.Göçebe 

bir hayat vardı.Klanlarda cinsel ilişkiler tamamen serbest ve toplu 

cinsel yaşam şeklindeydi.Yalnız tüketici olan topluluk,zamanla ih

tiyaçları olan besinler yavaş yavaş tükenmeye başladı.Yaşama savaşı 

veren ilkel insan başka yollar aramak zorunda kaldı.Klan üyeleri ilk 

olarak kendi deneylerinden yabani arpa ve di~er yabani bitkileri ek

meyi ö~rendi.Topra~ın ekilmeye başlanması çok ilkel de olsa büyük 

bir gelişme idi.Hayvanların da azalmaya başlamasıyla,hayvanları ev

cilleştirip besleme yoluna gidildi.Böylece klanların bazıları yerle

şik bir hayata geçiyorlardı.Avcılık işini yine erkekler yapıyor,ka

dınlar ise evde ateşin devamlı yanmasını sa~lar ve evin etrafında 

ekicilik ve toplayıcılık işleri yaparlardı.Kadının toplumdaki yeri, 

dogal olarak üretime katkısıyla belirlenir.Bu dönemde erke~in ço~

lukla raslantıya b~lı olan avcılık işinin yanında kadının daha ga

rantili işi vardı.Hayvanlara bakan,ekicilik ve toplayıcılıkla u~ra

şan kadın,yavaş yavaş erke~e nazaran daha fazla söz sahibi olmaya 

başladı.Bu dönemde kadın birden fazla erkekle evlenebiliyordu.Bunun 

sonucu olarak do~an çocukların babası belli degil yalınız annesi 

belliydi.Böylece çocuklar yalnız annelerini tanırdı.Soy belirlenmesi 

kadın oluyordu.!ş bölümünde de uzun zaman ekim ve hayvanların bakı

mını yapan kadın bunların sahibi olmaya başladı.Kadının ölümünde,hu

bubat ve hayvanlar ile diger tarım araçları gibi zenginlikler,kadı

nın akrabalarına miras olarak geçiyordu.Kadının çok evlilik yaptıgı 

ve geniş haklara sahip oldu~ bu aile şekline anaerkil aile şekli 

denir.Klanda bu dönemde yalınız klan içinden evlenme vardı.Kadın ve 

erkek ancak klan üyeleriyle evlenebiliyorlardı.Ailenin mülkiyetinde 

olan zenginliklerin ortaya çıkması ile özel mülkiyet ortaya çıkıyor

du.Ancak klanın ortak malı olan mülkiyetler de vardı.Her klanın tap

tıgı bir tanrısı vardı.Genellikle tabiat kuvvetlerine tapılırdı.Gü

neş ve "yıldızlar önde gelirdi.Klanın en yaşlı üyesi,klanda diger 

yaşlı üyelerle birlikte söz sahibi idi. Savaş~ veys ·barışa yaşl~lar 

karar verirdi.Her klan üyesi toplulugu dış tehlikelere karşı koru

makla görevli "idi.Klana ait olan bÖlgeye başka klandan kimse avlana

maz ve izinsiz giremezdi.Savaş gereçleri olarak taş baltalar,oklar 

ve sivri mızraklar vardı.Uzun dönem içinde savaş araçları ve üretim 

için gereçler gelişmeye başladı.Topra~ı işle~ek için ilkel toplumun 

ilk döneminde sivri sapalar kullanılırken,daha sonraları sopalara 

şekil verilip geliştirildi.Bir veya bir kaç kişinin birlikte topra~ı 

eşelerneye baş~amalarıyla,ilk karasahan verdi~imiz alet bulundu.Kara

saban da hayvanların evcilleştirilmesiyle insan gücünün yerine hay-
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vanlardan faydalanmaya başlandı.Böylece üretim artıyor,insanlar yeni 
yeni icatlar bulmak için çabalıyorlardı.Ateşin icadından sonra,en 
önemli buluşlardan madenierin bulunup işlenmesidir.Bu madenierin bu
lunup işlenmesi ile birlikte tarım araçları ve savaş aletlerinde bü
yÜk degişiklikler oldu.Eskiye nazaran çok daha dayanıklı araç ve ge
reçler yapıl~aya başlandı.Uretim araçlarının gelişmesiyle topraktan 
daha iyi ürün alınmaya başlandı.Çünkü karasabana takılan aygıtlar 
topragı hem daha derin kazıyar ve bundan dolayı verim fazlalaşıyor
du.Böylece bollaşan ürün ihtiyaçtan fazla gelmeye başladı. İhtiyaç 
fazlası ürünler,stok edilme yoluna gidildi.(lıladenler,av ve savaş a
letlerinde gelişmelere sebebiyet verdi.Eskiye nazaran çok dayanıklı 
ve tesirli aletler yapıldı.Balta,kılıç ve ok gibi ara~lar madenier
den yapıldı.Eskiden oldu~u gibi Anaerkil aile şeklinde de av ve sa~ 
vaş aletlerinin sahibi erkekti.Yeni aletlerin sayesinde ürünün faz
lalaşmasından,evcilleştirilip beslenen hayvanların et ihtiyacını 
karşılamasından dolayı,avcılık işi tarımın yanında ikinci ugraş ol
maya baŞladı.Topluluk daha çok tarımla ~raşmaya başladı.Bunun sonu
cu olarak erkek;ilkel toplumun ilk zamanlarında oldugu gibi,artık 
yalınız avcılıkla de~il tarımda da çalışmaya başladı.Erkeklerin üre
time katılması,hukuki yönden daha üstün haklara sahip olan kadınlar 
için bir gerileme ve zamanla aile içindeki üstünlü~ünü kaybetmenin 
önemli sebebidir.Ayrıca savaşlardan dolayı klanın güvenli~i erke~e 
ba~lıydı.Bunun için erkeklere klanda saygı gösteriliyordu.Elde edi
len ganimetler,savaşçılar arasında gösterdikleri başarıya göre da~ı
tılıyordu.Ganimetin en fazlasını klan şefi ve büyücüsü almakta idi. 
Anaerkil aileden önce klanlar arası savaşl~da tutsak edilen savaş
çılar,klan üyelerinden fazla farklı muamele görmemekte ve zamanla 
klan üyeleri arasına karışabilmekte idi.Vretim araçlarının gelişme
siyle tarıma daha fazla önem verilmeye başlandı.!nsan gücüne ihtiyaç 
arttırdıgından ve özel mÜlkiyetin gelişmesinden dolayı,savaş tutsak
ları angarya çalıştırılınaya başlandı.Artık tutsaklar,savaş ganimet
Ierinin paylaşımı gibi da~ıtılmaya başl~~dı.Ganimetlerin paylaşımın
da oldugu gibi,tutsaklar(köleler),klan şefi ve büyücüsüne daha fazla 
düşüyordu.Klanda şef ve büyücü fazla köleye sahip olunca,daha fazla 
ürün elde ediyor ve daha fazla zenginleşiyordu.Savaş tutsa~ı olmayıp 
klan üyeSi olan,fakat iflasa gidenler de kÖle muamelesi görüyordu. 
Özel mülkiyetin gelişmeye başlamasıyla sınıflaşma süreci de başlı
yordu.Emekleri~ellerinden alınan köleler ve köle e~egi ile zenginle
şen köle sahipleri,sınıfların belirmesiyle,ilkel toplum~ içinde bir 
sonraki toplum şekli kÖleci toplurnun şekli ol~~laşıp gelişiyordu. 
Klanlar arası ilişki gelişiyordu.Savaşlarda tutsak edilen kadınlarla 
evlenıneye başlandı.Daha önceki dönemde yalnız klan içinden evlenme 
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varken,böylece klan dışından da evlenme başladı.Ote yandan üretimin 

gelişmesi ve beraberinde getirdi~i de~işiklikler,insanların ortakla

şa örgütmelerinde dön~şümler getirdi.!nsanların yerleşik yaşama ge

çişleri,kan akrabalı~ına dayanan geleneksel ba~ların yanında yeni 

baglar da yarattı.Başta üretim ve ekonomik ilişkiler artıyordu.Bir

birine komşu klanlar kendilerini yabani hayvanlardan ve yabancıların 

saldırısından korumak için besin yedeklerini birleştirmeyle klanlar 

birbirleriyle birleşmeye başladı.Klanlar arasında güçlenen bu baglar, 

aşiretlerin(birden fazla klanın bir araya gelerek oluşturdukları 

topluluklar) ortaya çıkmasına neden oldu.Aşiret b~larının güçlenme

siyle,aşiret mülkiyeti ortaya çıkıyordu.Toplulugun oturdu~u sahalar

daki balıkçılık alanları ve av sahaları ile di~er zenginlikler,aşi

retin malı sayılıyordu.Klanlardan meydana gelen aşiretlerin ortaya 

çıkması yeni tekniklerin ortaya çıkmasına yardım ediyordu.Kabilele

rin ortaya çıkması ile aşiret dilleri ve uygarlıkları güçleniyordu. 

Aşiret daha büyük bir örgütlenme şekli almasına ra~men,klanlar ara

sındaki kan akrabalı~ı devam ediyordu.Her klan kendi iç sorunlarında 

bagımsızlıgını koruyordu.Aşiretlerin ortaya çıkmasıyla ortak mülki

yet genişledi.Aletlerin ve üretim araçlarının ortak mülkiyeti,üretim 

güçlerinin gelişme düzeyine uygun düşüyordu.Bu dönemdeki ilkel tarım 

ve hayvancılık başka bir mülkiyet içtn saglam temeller oluşturulması 

olanatını saE;la.ı:.ıyordu.Çünkü topra~ın,ça~ın ilkel-üretim ara~ları. 

ile işlenmesi,çitle çevrili yerlerde hayvancı.lık,tüm toplum üyeleri

nin güçlerinin birleştirilmesi zorunlulu~unu gerektiriyordu.Bunun 

yanında üretim araçları(topraklar,av alanları,konutlar,tekneler v.b) 

üzerinde ortak mülkiyetın devamını zorunlu kılıyordu.Toplulukta yö

netim sistemi,toplulugun üyeleri tarafından seÇilen şefler tarafın

dan düzenleniyordu.Güç ve yetkileri babadan de~il,avdaki beceri,sa

vaştaki cesaret ve akıl gibi niteliklerden ileri geliyordu.Bu şefler 

her an görevlerinden alınabilirdi.Varlık bakımından aşiretin öteki 

üyeleri ve şefl_er arasında hiç bir fark yoktu .• Onun için ilkel toplu

lukta,devlet işleyişini yakından ·ve uzaktan ilğilendiren kurumlar 

yoktu.Toplulu~ yönetimi klan demokrasisi ilkesine·,göre,bütün üye

lerin klan işlerinin y~tülmesine eşit olarak katılması ilkesine 

göre yürütülmekte idi.Esasında bu düzen biçimi,mevcut üretim ilişki

lerine uygundu. 
Sanatın başlaması: 

Düşüncenin ilerlemesi ile,beynin,nesnelerin ve olayların kavrama 

kabiliyeti gelişiyordu.!nsanların kendilerini çevreleyen do~adan e

dindikleri algıları,idrakları gerçek ve somut bir şekilde anıatma 

yolunda ilk deLe~eleri beynin bu gelişmesiyle açıklamak gerekir.Da

ha önceden bazı çizgilerle nesnelerin şeklini,benzerlerini yapan 
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insanların beyinleri henüz pek gelişmemişti4Elleri yeteri kadar be
cerikli de~ildi.Ayrıca ellerindeki basit aletlerle bu çok daha güç
tü4Ancak kendilerini çevreleyen nesnelerin benzerlerini yaratabilme
leri için,ellerinin yetkinlik derecesinin gelişmesi ve aletlerin 
iyileşmesi gerekti.Kaya ve taşların girintili çıkıntılı çizgileri, 
bazı tarih öncesi insanlara,hayvanların çizgilerini anımsatıyordu.Bu 
benzeriiSi daha da kuvvetlendirrnek için,kayaları yontmaya ve boyama
ya başlıyorlardı.Daha sonra insan,şekilleri ma~ara duvarlarına ve 
kayalara,yaşamlarında geçen olayları anlatan çizgilerden meydana ge
len resimler çizmeye başlıyorlardı.Sanat böylece başlangıçtan beri 
nesnelerin ve çevrediki sahnelerin kopya edilmesinden başka bir şey 
de~ildi4 

Dinsel inanışların doguşu: 
!nsan çalışırken dogayı göz önünde tutmak zorunda oldugunu görü

yor ve gözlemleri ile,onu,kendisini çevreleyen dünyayı daha iyi a
çıklamak için denemelere sevkediyordu.Ama onun göcü,deneyimi gibi, 
do~a hakkındaki bilgileri de yetersizdi.!lkel insan do~a olayları
nın kendi arasındaki bagıntılarını,ard arda gelişlerini ve onun ya
şamı üzerindeki etkilerini anlayamıyordu.Kendisini bu ilkel haliyle 
do~a karşısında güçsüz hisediyordu.Seller,yanardagları,orman yangın
ları,kuraklık ve açlık gibi afetierin patlak vermesi anında,bu güç
süzlük,doganın yasaları hakkındaki zayıf bilgisi,onu,kendi kavrayı
şının dışında,gerçeksiz hayali. güçlerin doga olaylarını yönettigini 
düşünmeye yönlendiriyordu.Böylece ortaya çıkan dinsel fikirler,bu 
güçsüzlük duygusundan ileri geliyordu.Onun beyinde insanlı~ın yaşa
mını düzenliyen tamı tamına gerçek olan olayların bozulmuş,yanlış 
ve hayali bir yansıması olarak oluşturuyordu~Tarih öncesi insan,hay
vanların kemikleri saklandıgı taktirde,bazı büyülerle onlara yeniden 
canlılık verilecegini düşünüyorlardı.Klanın atalarını ve koruyucu 
ruhlarını bazı hayvanlarda görme olayı totemizm adını aldı.Daha son
ra insanlar yalnız hayvanları degil otları ve agaçları da atalarının 
ve klanların~n koruyucuları olarak kabul ettiler ve totemlerini yap
maya başladılar.!nsan,yaşamını daha iyi güven altına almak,kendini 
yabani hayvanlardan korumak,avda şanslı ve mutlu olabilmek için,ken
di yaratıgı tatemin yardımını sa~lamayı büsbütün zorunlu bir şey sa
yıyordu.Dua ederek,yakararak,totemi övgülere bogarak,gönlünü etme~e 
çalışıyordu. Yavaş yavaş,toteme bu sı~ınışlar,av büyüsü ya da göz 
bagcılıgı denen kesin olarak belirlenmiş bir ayin usulüne göre ya
pılmaya başlandı.Böylece;gök gürültüsü,fırtına,orman,nehirler do6a 
üstü varlıklar biçiminde kabul edilmekte idi.Dogaüstüne inanç,her 
türlü mus~acılıgı ve büyücülügü ortaya çıkarıyor ve yayıyordu.Baş
langıçta,Bavaşçıların dansları,savaşçıların savaşım içgüdülerini su-
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ni olarak k~şk~rtmak,harekete geçişrnekten başka bir amaç gütmüyordu. 

Ama zamanla yetkilerini artt~rmaya yöneltilmiş bir sürü ayinle çar

p~klaşt~r~lan bu danslara büyülü bir de~er yüklenildi.Başlang~çta 

sevilen varlı~ın ilgisini üzerine çek~ekten başka bir şey olmayan 

aşk konusundaki büyüler,zamanla gizeffili bir anlam kazandılar.Nihayet 

tıbbi büyücülük de,etkinlikleri tart~şma götürmeyen,kan alma,tedavi 

edici menkuller(haşlanm~ş bitki suları) kullan~mı v.b gibi uygulama

lardan ileri gelmekte idi.!nsar.ların niçin ve neden dogup öldükleri

ni anlayamayan Avustralyalılar ve başka halklar,yaşam s~rrının küçük 

çakıl taşları ya da tahta parçaları içine gizlendigini ve bunların 

parçalanmasının,tahribinin insan~n hemen ölmesine neden olduSuna 

inanıyorlard~. 

Sonuç olarak,ilk dinsel fikirler,insan~n do~a karşısında duydu~u 

güçsüzlük duygusundan do~du.Dinler bu güçsüzlük kompleksini sürdür

meye yardım etti.Çünkü dinler,dünyan~n bilimsel olarak tanınmasını 

engelliyor,insan~ doga olaylarının gerçek incelenişinden uzaklaştı

rıyordu.Böylece insan~n gelişmesine belirgin bir etken oluyordu. 

Madenden aletlerin bulunuşu: 

Taştan yapılan aletler sürekli olarak gelişmekle birlikte,çalış

manın verimi çok düşüktü.Toplumun üretici ~Jçlerinin ileriye do~ru 

gidişinde,köklü bir deg-işiklik,ancak 1'·1.Ö. 6000 ila 4000 yılları ara

sında madenden yapılan aletıere başland~~ı zaman oldu.Aletlerin ma

denden yap~lmaya başlanmasıyla toplumun üretici güçlerinde gelişme 

oldu~ gibi,çalışman~n verimlili~ini de artt~rdı.Uretim ilişkilerin

de ve insanlı~ın yaşamında degişikli~i zorunlu kıldı.Alet ve avadan

l~klar için maddeler aranırken,insanlar,taş balta vuruşları ile bi

çim verebildikleri bakırı keşfettiıer.Bakırdan balta,m~zrak başları 

ve saidırmalar yaptılar.M.ö. 6000 yıl~na do~ru Asya,Afrika ve Avrupa 

da aletlerin yapı·mı için yeni maddeler ve madenler kullan~lmaya baş

landı.M.0.4000 yılında Afrika,ön-Asya ve Hindistan'da,ilk maden dök

me yöntemıerinin uygulanmaya başıanmasıyla,madenlerin kullanıımas~ 

daha da arttı.!nsan alaş~mlar~· ögrendi(Bak~r ve kalaya alaşım~).!n

sanlar daha uzun zaman taş aletlerden vazgeçmediler.Bakır,tunç ve 

sonra demirden aletlerin yard~m~ ile taşı,tahtay~,kemigi ve boynuzu 

işleme sanat~n~,insan yetkinleştirdi.Sonra madeni çapalar,oraklar, 

kap-kacaklar,başka aletlerle birlikte ev aletleri de yapılıyordu. 

A~açtan büyük evlerin yapılmas~na bu çagda başlanmıştır.!nsan benzet

ıneye dayanan ilkel mekaniz~aları,kendi elleri yerine koymayı denedi. 

Çömlekçi t"ornası ile,ilkel dokuma tez§:ahı icat edilmiş oldu.Bu ilk 

mekanizmalar,hem üretilen maddelerin r.iteliklerini iyileştirdi,hem 

de insan eme~inin i.i.retkenliı?;ir..i çok bUyük ölçüde artt~rd~. 
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MEVS!M!N OLAYLAR! ve YORUMLAR! 
1 Ocak Pazartesi 
- AP'den ayrılan ll b~ımsızın lideri Atalay,AP'ye tekrar dönmeleri
nin mümkün olmadı~ını,bazı arkadaşlarının ise CHP'ye katılabilece~ini 
belirtti. 
- tran Şah'ının,!ran'dan ayrılaca~ı resmen açıklandı.Bu arada,Meşhel 
kentinde,halk üç SAVAK ajanını astı.Dini liderlerden Şirazi,bu kentte
ki olaylarda 700 kişinin can verdigini açıkladı. 
- Sabancı,yeni bir iktidar formülü aramanın,bugünkü şartlar altında 
hiç bir sarunu çözemiyece~ini ve iktidar-muhalefet çelişkisini arttı
racasını açıkladı. 

2 Ocak Salı 
- !ran Başbakanı Azlıeri istifa etti~ 
- Fındıkzade'de polisin dur emrini dinlemeyen bir ögrenci sırtından 
vuruldu.Maraş katliamını protesto ettikleri için gözaltına alınan 343 
lise ve orta okul ö~rencisinden 91 kişi serbest bırakıldı.Birçok ilde, 
forum ve işgaller yasaklandı.Korutürk ise,sıkıyönetim süresince asker 
ve sivil kadroların birbirine destek olması gerektigini belirtti.Bu 
arada Tarsus Emekçiler Derne~i Başkanı öldürüldü.Ankara'da,!ncesu sero
dinde iki kişi öldürülmüş olarak bulundu.Tunceli'de kimli~i saptanama
yan iki kişi öldürüldü. 
- !ki ecza firmasına karşı,yurtd~~na kaçak ilaç kaçırdıkları ve döviz 
kaçakçılıgı y'aptıkları gerekçesiyle,Eczacılar Birligince uygulanan 
boykot başladı. 
3 Ocak Çarşamba 
- Içişleri Bakanı özaydınlı istira etti.Bakan,verdiSi demeçte bunun 
bir görev degişikligi oldugunu belirtti. 
- Kamboçya,birçok şehrin Vietnam tarafından işgal edildiSini ileri 
sürdü.Küba Devlet Başkanı F.Kas~ro yaptıSı açıklamada,Çin yöneticile
rinin hegemonyacı bir siyaset izlediklerini,Angola ve Etiyopya'daki 
devrimin,sosyalist hareketin uluslararası destegiyle gerçekleştiSini 
belirtti. 
4 Ocak Perşembe 
- Kaman ve Trabzon'da iki ögrenci öldürüldü. 
- Irak-Suriye ortak bildirisi açıklandı.Bu açıklamada,iki devletin 
birleşmesi öngörülmektedir. 
5 Ocak Cuma 
- AP'nin hükümet hakkında verdigi gensoru,l6 oy farkla rededildi. 
- İıiyarbakır'da sag egilimli bir ögrenci,Erzinc·an 'da polisin dur •em-
rini dinlemeyen solcu bir genç öldürüldü. 
- Demirçeligin dış satın-alıffiına ilişkin olarak hÜkümet içinde başgös
teren çelişki devam ediyor.Sanayii Bakanlıgı,bunun özel sektöre agır
lık tanınarak gerçekleştirilmesini isterken,Başbaka~lık ise bunda dev-
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let sektörüne öncelik tanınmasını istemekte. 

6 Ocak Cumartesi 

- Anadolu ve Bogaziçi ekspresleri,Ankara'da çarp~ştı:l8 kişi öldü. 

- Karaköy'de arama yapan polise karşı koyan ö~renci ayagından vurul-

du.D!SK'in,çeşitli fabrikalarda Maraş katliamını protestO için dü

zenledi~i saygı duruşuna,beşyüz bin işçi katıldı. 

-Vietnam Birlikleri ve Kamboçya Kurtuluş Cephesi'ne baglı gerilla

ların Kamboçyanın başkenti Pnom Pen'i kuşattıkları bildiriliyor. 

7 Ocak Pazar 

- Iran'da Babtiyar yönetimindeki yeni kabine oluşturularak Şah tara

fından onaylandı. 

- Fabrikalarını ısıtamayan Profila Holdingi,5000 işçisine 9 günlük 

paralı izin verdi. 

8 Ocak Pazartesi 

- Guadatape adasında,Almanya,!ngiltere,Fransa ve B.Amerika arasında 

süren görüşmelerde,Türkiye'ye askeri ve ekonomik yardım için somut 

bir adımın atılmasına çalışılacagı açıklandı. 

- Istanbul IYDGD'de toplantı yapan 18 genç gözalt~na alındı.Türkeş, 

Maraş,Tunceli,Diyarbak~r ve Mardin gibi illerde de sıkıyönetim ilan 

edilmesini istedi ve Mardin'de 440 raketatar bulundu~unu iddia etti. 

9 Dcak Salı 

- Ekonomik ve siyasi sorunları görüşmek üzere,ABD Dışişleri Bakan 

Yardımcılarından birisi,önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek. 

- Çin'li danışmanlar,Kamboçya'yı terk ederken,Prens Sihanuk,Vietnam' 

ın bölgedeki gelişmesinin,dünya durumunu,Sovyetler lehinde gelişti

rece~ini belirtti ve Vietnam'ın ülkesini işgal etti~ini açıkladı. 

10 Ocak Çarşamba 

-Ankara'da meydana gelen yeni bir tren kazasında 33 kişi can verdi. 

- Ankara'da,Köy-Koop Başkanı Yardımcısı u~radı~ı saldırıda yaralan-

dı.Çeşitli illerde Maraş olaylarını protesto eden çok sayıda kişi 

yakalandı. 

- Kamboçya'nın Yeni yönetimi,BM'in Kamboçya sorununu görüşmemesi i'7 

çin BM'e bir uyar~ telgrafı çekti. 

ll Ocak Pereembe 

-AP Milletvekili Toker,halkın sıkıyönetimin emrinde çalışan POL-DER' 

li polislerden kork~ duydu~nu belirtti. 

- Filistinli iki gerilla., bulundukları sagmalcılar Cezaevinden kaçtı. 

12 Ocak Cuma 

- ABD D~şişleri Bakan Yardımcıs~ Christopher başkanl~gında bir heyet, 

Ankara'da Türkiye'ye ekonomik ve askeri yardım yapılması için görüş

melere başlad~.Christoper,basına yapt~g~ açıklamada,ABD'nin Türkiye' 

ye güven duydugunu ve Ortadogu'da işledigi hataları tekrarlamak is-
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temedigini açıkladı.Bu arada,görüşmelerde askeri sorunlara büyük bir 
öncelik tanındı~ı ve ABD'nin Türkiye'deki üsler için beş y_ılda bir
buçuk milyar dolar önerdi~i belirtildi.Ecevit ise,Türkiye ve ABD a
rasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdigini açıkladı. 
13 Ocak Cumartesi 
- Türkiye'ye ABD askeri yardımı olarak verilmesi düşünülen 300 mil
yon doların ABD Kongresinden ve yapılacak acil kredi yardımının ise 
İMF'den geçecegi belirtildi.Ancak,bunun için,Türkiye'nin,IMF'nin öne 
sürdügü koşulları kabul etmek zorunda oldugu da açıklandı.Christoper, 
bunun dışında birşey yapamayacaklarını ve Türkiye'nin kendi imkanla
rıyla ayakta durmak zorunda oldugunu açıkladı. 
- Adana'da bir kişi öldürüldü.!stanbul'da Maraş olaylarını protesto 
eden 343 kişinin duruşmasına 17 Ocakta başlanıyor. 
- İran'daki Savaş Merkezi,Halk tarafından yıkıldı ve olaylarda en az 
sekiz kişi öldürüldü. 
14 Ocak Pazar 
- Milli Savunma Bakanlıgı bütçesi tartışılırken,Milli Savunma Bakanı 
Işık,bloklaştırmayı eleştirdi.İki blok arasındaki savaşın sürmesin~ 
den yana olmadıgını belirten Işık,Türkiye'nin kendi ulusal savaş sa
naiini geliştirmesinin zorunlu oldu~u,ABD'nin,Türkiye ve Yunanis
tan'ın her ikisine eşit uzaklıkta olması gerektigini belirtti.ABD'ye 
bB.glı olmayı eleştiren Niyazi Unsal ise "ABD Ortadotu'da mayın tar
laları kurmak istiyor.Bu mayın tarlalarından birisi de Türkiye'dir" 
demiştir. 

- Hasan Fehmi Güneş Içişleri Bakanlı~ına getirildi. 
- Sihanuk,Pol Pot'un,insan haklarını acımasızca çignedigini,ancak 
bunun,Vietnam'ın ülkesini işgalini haklı çıkaramıyac~ını belirtti. 
15 Ocak Pazartesi 
- Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık istifa etti.Istifasından önce, 
Bakanlı~ının bütçesi görüşülürken yapılan konuşmada,Işık,Yunanistan'ı 
sert bir biçimde eleştirdi.Işık'tan boşalan yere Neşet Akmandor geti
rildi. 
- Humeyni,!ran'da bir Islam Devrim Konseyi kurdugunu açıkladı.Brse
zinki ise,!ran'ın güvenilir bir ülke olmaktan çıktı~ını ve buradaki 
askeri malzemenin ''yabancıların eline geçmemesi için tedbir aldıkla
rını" açıkladı. 

- Afganistan' da, "müslüman gerillalar" ve ordu arasında başlayan ça
tışmalar devam ediyor. "Cemiyeti Isı am• adlı gerilla örgütünün bil
dirdi~ine göre,çatışmalarda,lOOO Afgan askeri Öldür~lmüştür. 
16 Ocak Salı 
- Tarsus,Trabzon ve Istanbul'da üç kişi Öldürüldü.Tarsus'ta Öldürülen 
ise T!P ilçe Başkanının eşi idi.!stanbul'da ise 12 tabanca 1000 mermi 
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ele geçirildi. 

- "ABD-Türkiye Savunma !şbirli~i" görüşmeleri önümüzdeki günlerde 

başlıyor~ 

- 1979 yılı içinde,l.5 milyar dolarlık borç ödenmesinin planlandı~ı 

açıklandı~Ticaret açıgının ise,2.250 milyar dolar olaca~ı açıklandı. 

17 Ocak Çarşamba 

- !stanbul ve Trabzon 1 da iki sa~cı öldürüldü.Maraş 1 ta ikiyüze yakın 

yurttaşın ölmesine sebep olan olayları başlatan bombalama olayını 

bir ülkücü üstlendi. 

- Şah,!r~'ı terk ederek,Mısır'a gitti.Ne zaman dönece~i yolundaki 

bir soruyu ise~bunun kendisinin saglık durumuna baglı bir sorun" ol

du~u belirterek cevaplandırdı. 

- Yunanistan Başbakanı Karamanlis ,ABD ü·slerine nihai bir statünün 

verilmesi çin,Türk-Yunan sorunlarının çözülmesinin zorunlu oldugunu 

belirtti.Karamanlis,NATO'ya dönmek için yalvarmak niyetinde olmadık

larını da açıkladı. 

- TUS!AD,yaptıgı açıklamada,78 yılında izlenen politikanın,?9 yılın

da da izlenmesi halinde,ekonominin tam bir çıkmaz içine girecegini 

açıkladı. 

- S.Birligi,bazı bloksuz ülkelerin verdigi ve Vietnam'ın Kamboçya 

işgaline son vermesini isteyen önergeyi veto etti. 

- Ingiltere 1 de çok sayıda,kamyon ve nakliyat işçisi .greve gitti. 

18 Ocak Perşembe 

- !stanbul 1 da biri ögretmen üç kişi,Ankara'da ise bir kişi öldürüldü. 

- Ecevit,yaptıgı açıklamada '1 iÇ ekonomik durumun düzelmesi için ge-

rekli önlemlerin bu ay içinde sonuçlanacagını• açıkladı. 

- 10 yıl süreyle,kazancının %20'sini Türkiye HÜkÜmetine gönderen ya

bancı Ülkelerde çalışan işçiler sadece iki ay askerlik yapacaklar. 

- Humeyni,Şah'ın kurdugu Naipler Konseyi'nin istifasını istedi.Car

ter,S.Birligi'nin de istikrarlı bir !ran istedigini umdugunu açıkladı. 

19 Oc ak Cuma 

- Kagıthane'de jandarmalara açılan ateş sonucunda iki jandarma a~ır 

yaralandı.Kayseri ve Diyarbakır'da iki kişi Öldürüldü.Izmir'de çok 

sayıda bombalanma olayları ~eydana geldi. 

- Savunma konusunda,ABD ve Türkiye arasında ki görüşmeler başladı. 

ABD'nin,üslerın Türkiye'ye geçece~i tarih olan 9 eylül 1979 tarihine 

kadar görüşmeleri bitirmek istedi~i açıklandı.Bonn'da ise,dört batı

lı devlet arasında,Türkiye'ye yardım için yapılan görüşmeler devam 

ediyor.Alman Dışişleri Bakanı,NATO'nun en önemli sorununun şu anda 

Türkiye sorunu oldu~unu açıkladı. 

- Sıkıyönetim Eahkemelerinde ,dosya.J.arın hızlı bir biçimde kabardı~ı 

ve Ankara'daki dosya sayısının 890'ı buldugu açıklandı.Adana-Maraş-
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Antep ve Urfa'da,çok sayıda dergi yasaklandı. 
- ISO'nun yapılan toplantısında,Başkan Ertu~rul Soysal,hÜkÜmeti, 
"marksist uygulamalar" içinde olmakla suçladı. Yaşar Holding Başkanı 
ise,bütün partilerin liberal ekonomiye düşman olduklarını açıkladı. 
- İran'daki olaylarda 20 kişi daha Ölürken,aralarında,ABD,Hindistan 
ve BM Elçilerinin de bulundu~u 9 Elçi görevlerinden alındılar.Bunla
rın bir kısmı SAVAK ajanı olarak suçlanmakta.Carter ise,Humeyni'nin 1 

ABD tarafından desteklenen Eahtiyar Hükümetine bir şans tanıması 
gerektigini bildirdi. 
20 Ocak Cumartesi 
- Aydın'da banka soyguncuları polisle çatıştı,yolda geçen bir kişi 
öldü.!stanbul'da iki bekçi kimlik sordukları kişilerce öldürüldüler. 
Ka~ıthane'de iki jandarmayı yaralayan kişilerin "illegal sol bir ör
güte" dahil oldukları açıklandı. 
- Batı Alman Dışişleri Bakanı,Bonn'da yayınlanan bir gazeteye verdi
gi bir demeçte,!MF ve Türkiye'nin anlaşmasının çok yararlı olaca~ını 
açıkladı. 

-Atina ve Ankara'nın ilişkileri yeniden gerginleşmekte.Yunan bükü
metinin bir sözcüsü,anlaşmazlıktan,Türkiye'nin sorumlu oldu~unu id
dia ederken,Ecevit,Yunanistan'ı Türkiye'ye yapılmak istenen yardımı 
engellemekle suçladı. 
21 Ocak Pazar 
- C!A ve ABD Temsilciler Meclisi Altkomitesi'nin yaptı~ı ortak gö
rüşmelerde,!ran'daki olaylar nedeniyle,Türkiye'deki üslerin gelişti
rilmesi önerildi. 
- Çeşitli boya maddelerine,%30-%40 zam yapıldı. 
- Sıkıyönetim süresince,!stanbul'da 42 soYgun yapıldı~ı,Elazı~,Malat-
ya ve Bingöl'de 81 kişinin gözaltına alındı~ı açıklandı. 
22 Ocak Pazartesi 
- Batı'daki dört sanayileşmiş ülkenin toplantısı dogrultueunda,Tür
kiye'de yeni bazı istikrar tedbirlerinin alınacagı bildiriliyor.Bu 
tedbirlerin ~asında,yeni devalüasyon ve kalkınma hızının düşürülme
si,ücretlerin sınırlandırılması gibi bazı öneriler de yer almakta. 
- Adana'da solcu bir genç öldürüldü.MGK,bir aylık sıkıyönetim uygu
lamasını görüştü. 

- Humeyni,Cuma günü,!ran'a dönece~ini açıkladı.Tahran'da~on bin TU
DEH'linin yaptıgı gösterilerde,Humeyni taraftarlarıyla çatışma çıktı. 
Bu arada 20 Milletvekili istifa etti. 
23 Ocak Salı 

-New York Times gazetesinin yorumcusu,Batı ülkelerinin,Türkiye'ye 
yardım etmek için kararlı oldutı;unu,ancak,Türkiye'nin de,!f'.F'nin ko
şullarını_ ·kabul etmek zorunda oldubunu açıklaıııştır. 
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- ETKO Davası,Ankara sıkıyönetim Mahkemesine gönderildi.Sanıkların 

savunmasını MHP Maraş Milletvekili Yusuf Özbaş'ın yapaca~ı açıklandı. 

Bu şahsın Maraş katliamında büyük bir rol oynadı~ı söyleniyor. 

- Humeyni'nin gelmesini engellemek için tüm havaalanlarını kapatan 

!ran Ordusu,yayınladıgı bir bildiriyle,darbeye yanaşamayaca~ını açık

ladı.TUDEH Partisi ise,Paris 1 te yayınladı~ı bir bildiriyle,partile

riyle Humeyniciler arasında şimdilik bir birlik oluşabilecegini açık

ladı. İran Naipler Konseyi Başkanı da istifa etti.AP Ajansı,Federel 

Almanya'nın,Iran'daki iki nükleer projesini durdurdu~u,Sovyetlerin 

ise !ran'a komşu olan köyleri boşaltmaya başladı~ını bildirdi. 

24 Ocak Çarşamba 

- Adalet Bakanı Mehmet Can istifa etti.Ancak,grubun istegi üzerine 

yapılan istifa,Ecevit tarafından kabul edilmeyince,Can görevi tekrar 

geri aldı.Tunceli ve Mardin'de iki kişi ölqürüldü. 

- Vergi hesap uzmanları, bazı mükelleflerin,geçen yıl sekiz milyar 

lira tutarındaki vergi gelirlerini gizledigini ortaya çıkarttı. 

- FKÖ,Yasir Arafat'ın Yardımcısı Abu-Hasan ve sekiz kişinin hayatla

rını_kaibetmesine sebep olan olaylardan !srail'i sorumlu tuttu. 

- Maraş olayları sırasında,yabancı bir havayollarının Ankara Şubesi 

ile Maraş arasında bazı gizli telefon konuşmaları yapıldıS'ı ve 11plan 

kararlaştırıldı~ı gibi uygulanıyor" dendiiSi ihbar edildi. 

- Mardin'de bir kişi Öldürüldü. 

- !srail'in,Lübnan'a saldırısı sonucunda dört Filistinli öldü. 

26 Ocak Cuma 
- Kilis'te devrimci bir avukat öldürüldü.Adana'da bir ölü bulundu. 

- Vergi hesap uzmanları 22 yükümlünün,lO milyar lirayı aşkın gelir-

lerini gizlediklerini çıkarttılar. 

27 Ocak Cumartesi 

• Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nde,S8vcı Dogan Öz'ün katil sanııSı 

ile ilgili davaya başlandı.!stanbul ve Diyarbakır 1 da iki kişi öldü

rüldü."Kars'ta,yarım saat arayla birçok işyeri ve toplum polisi bina

sı bombalandı.Ankara SıkıyöRetim KomutanlıSı,POL-DER,POL-B!R ve di

~er polis kuruluşlarını kapattı. 

- Bütçe plan karma komisyonu,79 yılı bütçesini 420 milyar lira ola

rak baSladı. 
- Istanbul !kinci Agır Ceza ~lahkemesi Savcısı,TKP Pro~ramı Davasında, 

142'nin iptali için Anayasa Nahkemesine başvurdu. 

- İran'da askerler halka ateş açtılar ve çok sayıda kişi öldürüldü. 

Halk, "bir- halk ordusu kuracaE;ız,Şaha karşı savaşacag;ız" diye baSı

rırken,TUDEH MK'si,öteki de=okratik kuruluşların görüşlerini yayma

larına engel olan b~zı dinci görüşleri eleştirdi. 
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28 Ocak Pazar 
- Mart ayında petrol ürünlerine yeniden zam yapılaca~ı açıklandı. 
- Ecevit,Libya'da,Callud ile ekonomik ve siyasi sorunlar üzerine 
bir dizi görüşmelerde bulundu. 
- TOS!AD toplantısında,yab~cı sermayenin gerekli oldugu belirtilir
ken, KİT'ler eleştirildLSanayi Bakanı Orhan Alp ise,''hiç çekinmeden 
geliniz.Her türlü yatl.rımınızı desteklemekteyiz" dedi. 
- Kamran !nan,Akdeniz,Ortadogu ve Hint Okyanusu'nda,Sovyet yayılma
sının büyük boyutlara ulaştıgını belirtti. 
29 Ocak Pazartesi 
- Bahtiyar,Parise gidip,Humeyni ile görüşmek istedi~ini belirtti.An
cak,Humeyni bunu redetti. 
- Ecevit,Almanya'da çıkan .,Der Spiegel 11 dergisine verdigi demeçte, 
"aşırı eS"imlilerin,halkı bir diktatör istemeye zorladı~ını" ve 11 po
liste ideolojik çatışmaların giderilemedig-ini '' açıklamış, Iran olay
larını dikkatle izlediklerini belirtmiştir. 
- Uşak ve Çanakkale'de iki kişi öldürüldü~Ankara Sıkıyönetim Mahke
mesi,silahlı eylemiere dÖnüşmeyen eylemler için t~ipsizlik kar8iı 
aldı. 

- Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün,Türkiye'nin dışarda sözüne güveni
lir,itibarlı bir ülke haline geldi~ini belirtti~ 
30 Ocak Salı 
- Bahtiyar Parise gidip,Humeyni·ile görüşmekten vazgeçti. 
- Teng Siao Pi~g,ABD'ye gitti.Waşingtong'da ziyaret dolayısıyla,çok 
sıkı tedbirler alındı.Görüşmelerde çeşitli ekonomik ve siyasi so~
ların ele alınacagı,ancak,şimdilik önemli bir anlaşmanın gerçekleş
tirilmesinin mümkün olmadı~ı belirtiliyor. 
31 Ocak Çarşamba 
- Carter,Ankara'nın,Kıbrıs konusundaki tavrının olumlu ve yapıcı ol
du~unu açıkladı. 

- Irak Dışişleri Bakanı,Suriye ile,bir federasyon içinde birlikten 
de~il,ta.m bir birlikten yana oldu~u açıkladı. 
1 Şubat Perşembe 

- Manisa Ticaret Lisesi Müdürü öldürüldü. 
- Humeyni'nin bugün,Tahran'a gidecegi açıklandı.Bu haber üzerine, 
milyonlarca İran'lı Tahran•a akın etmeye başladı. 
- Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Zayed ,dış tehlikelere k.arşı 
korunmalarının mümkün olması için,ABD 'nin yardımının arttırılması' 
gerektigini açıkladı ve "Şi il erin temelde komünist olduklarını" be
lirtti. 
2 Şubat Cuma 
- Humeyni,İran'da büyük gösterilerle karşılandı.Karşılama törenleri, 
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!ran TV'eince naklen verilince,TV yayını,Bahtiyar'ın emri üzerine 

durduruldu. 
- !PRAŞ Rafinerisi,petrol olmadı~ından üretimini tümüyle durdurdu.Bu 

arada bir aydır Sovyetlerde petrol alımı ile ilgili görüşmeleri sür

düren heyetin,Sovyetlerden bir ile üç milyon ton petrol alımı için 

anlaşmaya vardı~ı belirtildi. 

- Ticaret Bakanlı~ının yayınladı~ı endekselere göre fiat artışı,tüm 

ülkede ortalama %49 olarak gerçekleşti. 

- Deng Siao Ping'in,ABD gezisi sona ererken yayınlanan bildiride, 

ilişkilerin geliştirilmesi ve hegemonya peşinde koşulmaması maddel-e

rinin yeraldı~ı da bildiriliyor. 

3 Subat Cumartesi 

- Milliyet Gazetesi Yayın !şleri Müdürü Abdi İpekçi vurularak öldü

rüldü.Cinayetin son derece planlı olarak işlendi~i belirtiliyor.Çe

şitli kuruluşlar olayı kınayan bildiriler yayınladılar.Bu arada MBK 

eski üyesi Cemal Madanoglu da öldürülmek istendi.Tarsus'taki bazı 

olaylardan sorumlu olan MHP ilçe Başkanı tutuklandı. 

- TASS Ajansı,Teng Siao Ping'in Sovyetleri suçlaması karşısında,ABD 

yetkililerinin kendi görüşlerini açıklamak zorunda oldu~unu belirtti. 

4 Şubat Pazar 

- Ordu'da çıkan olaylarda üç kişi öldürüldü.Bolu ve !zmir•de ise iki 

kişi öldürüldü. 

- Pariementer maaşları net 37 bin liranın üstüne çıktı. 

- Humeyni,Bahtıyar'ın barışçı yollardan gitmemesi balinde,cihat ilan 

edecegini açıkladı. 

5 §ubat Pazartesi 

- İpekçi toprega verildi.Çeşitli illerde çıkan olaylarda birçok kişi 

yaralandı. 

- Vergi tasarısının,işadamlarının istemedi~i maddeleri kaldır~ldı. 

- Deng Siao Ping, "Ülkemiz ihtiyaç duyduıSu teknolojiyi almak için, 

petrol Üretimin~ arttıracakt~r" dedi. Japon yetkilileri ise, Sovyetle

re karşı bir birlik için,Çin ile bir ittifak yapmayacaklarını açık

ladılar. 

6 Şubat Salı 

- Ecevit "devleti,silahlı canilere teslim etmek istemiyorsak,bazı 

davranışlarda birleşrnek zorundayız" dedi. 

- Gümrük ve Tekel Bakanı Mataracı,kendisine kaçakçı diyen AP'li se

natörlerle yumruklaştı. 

- Halil Tunç "ekonominin darbeg-azdan kurtulması için olanakların kı

sıtlanması pahasına fedakarlıkta bulunmaya hazır•olduklarını açıklad~ 

7 Şubat Çarşamba 

- AP Genel !dare Kurulu,yeni 

olduklarını açıkladı. 

bir hÜkÜ~et isteminde azimli ve kararlı 
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- !stanbul Sıkıyönetim Mahkemesi,30 Basın davası hakkında takipsiz
lik kararı verdi.!stanbul'da parçalanmış bir kadın cesedi bulund~. 
Çeşitli olaylardan sanık ülkücüler,Sıkıyönetim Mahkemesine devredil
diler. 
- !ran Dışişleri Bakanlı~ından yapılan açıklamaya göre,!ran,CENTO' 
dan ayrııacaktır.Bundan 23 yıl önce !ngiltere,ABD,Türkiye,Pakıstan 
ve !ran tarafından oluşturulan CENTO Paktı,Orta Dogu•nun önemli aske
ri paktlarından biri olup,bö~gedeki devrimci ve ulusal kurtuluşçu 
hareketleri bastırma görevini üstlenmiştir. 
8 Şubat Perşembe 

- 12 Mart döneminin İstanbul Emniyet Müdürü !lgiz Aykutlu,!stanbulda 
vurularak Öldürüldü.Aykutlu'nun adı birçok işkence,cinayet ve grev 
kırıcılı~ı olayına karışmış ve 12 Mart'tan sonra,birçom Baro,avukat
lık yapma iste~ini redetmişti.Adana'da isi bir berber öldürüldü. 
!pekçi•nin katiline benzeyen bir kişi de yakalandı. 
- AP•nin yeni bir hükümet isteyen bildirisi,Ankara'da çeşitli yorum
lara yol açarken,bunun sadece AP'nin dile~i oldugu belirtildi. 
-!zmir'de THKP-C üyesi üç soyguncu ömür boyu hapis cezasına çarptı-
tırıldı. 

- !ran ,·da şu anda iki başbakan birden çalışmakta .. Bunlardan birisi 
Şah' ın başbakanı Bahtiyar, di~ eri Humeyni' nin başbakanı Bazargan. An

cak devlet memurlarının büyük bır çoBunlugunun Bazargan'a b~lı ol
dukları bildiriliyor. 
- !sveç•teki Irak Büyükelçili~indeki üç görevli ve Stockholm Siyasi 
Polis Şefi ve di~er birkaç kişiden oluşan bir hücrenin,Iraklı ve Fi
listin'li arap yurtseverleri ve özellikl~de Kürt göçmenleri hakkında 
bilgi topladıSı ve Irak'a ulaştırdı~ı açıklandı.Olay,çok büyük tep
kilere yol açtı. 
- Teng Piao Ping,Japonya'da verdigi demeçte,Sovyetlerin,!ran ve Af
rika'ya girmeye başladıklarını belirtti ve ABD'nin çeşitli yerler
deki SOvyet yayılmasına karşı sessiz kaldı~ını açıkladı. 
9 §ubat Cum~· 
- Demirel,ÇBnkaya'ya yeni bir hükümet önerisi götürdü~ yolundaki 
söylentiler üzerine~hükümeti,Çankaya'da aramıyorum" demiştir. 
- !zmir'li işadamları,yaptıkları bir açıklamada,ya bir AP-CHP koa
lisyonu kurulmasını,yada bir milli koalisyona gidilmesini istediler. 
-Cezaevi kaçagı ülkücülerden Veli Can Oduncu,!stanbul'da on ül~cü 
arkadaşıyla birlikte saklandıkları evde yakalanıp gözaltına alındı. 
Kayseri'de,halka ve çeşitli kuruluşlara saldırılar artarken,Emniye
tin olaylara karşı sessiz kaldıgı belirtiliyor.Ordu•da üç polis me
muru,göreylerinden alındılar. 
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10 §ubat Cumartesi 
- Ecevit,Fahri Korutürk ile haftalık görüşmesini yaptıktan sonra 
yaptıeı konuşmada,Türkiye'de bir hükümet sorununun bulunmadıgını,er
ken seçimin ise gereksiz oldugunu açıkladı. 
- "Askerler de bizim istedigirnizi istiyorlar11 diyen Humeyni'nin baş
bakanı Bazargan,altı maddelik programını ilan etti. 
- Gaziantep Ülkü Ocagı eski başkanı,ülkücüler tarafından öldürüldü~ 
P!M üyesi üç kişiyi öldüren polislerin davasına devam edildi. 
ll Şubat Pazar 
- Iran'da Şah'ın muhafız birlikleriyle,Humeyni'ye baglı Hava Kuv
vetleri arasında çıkan çatışmada,60 kişi Öldü.Çok sayıda gösterici, 
Humeyni'nin evini sararak,liderlerini korudu. 
- DISK ve TÜRK-!Ş,çıkarılmak istenen vergi tasarılarına karşı çıktı. 
- MSP Lider~ Erbakan,AP'nin yeni bir hÜkümet çagrısını yanlış ve za-
mansız bulduklarını açıkladı. 

- Vietnam,Çin-Vietnam sınırına büyük askeri yıgınak yapan Çin'i pro
testo etti. 
12 Şubat Pazartesi 
- ·tran'da,Şah'ın Başbakanı Bahtiyar istifa etti.Halkın ve Humeyni'ye 
baglı silahlı kuvvetlerin Radyoevi,Meclis,Başbakanlık gibi önemli 
yerleri ele geçirdiei bildiriliyor.Halk olayı büyük sevinç gösteri
leriyle kutladı. 
- K~aeri'de ateş açılan kahvede bir kişi öldürüldü.Meclis'teki kav
galı oturumda AP'li Ethern Özgün,CHP'lilere tabanca çekti. 
- TÖB-DER Genel Yönetim Kurulu,faşizme karşı birlik ça~rısı yaptı. 
13 Şubat Salı 
- İran'da,Humeyni'nin iktidarı büyük Ölçüde ele geçirdİ~i ve giderek 
daha çok etkinlik kazandıgı bildiriliyor.Bu arada,Muhafız Birlikle
rinin de teslim olmaya başlad~kları ve Iran'ın .tüm sınır kapılarının 
kapatıldı~ı açıklandı.Türkiye Hükümeti Iran'daki Amerikan vatandaş
larını kurtarmak. için Iran'a incirlik üssünden asker ve uçak gönde~ 
rilmesini isteyen Amerikan ·önerisini redetti.Humeyni yönetimini ilk 
tanıyan ülke ise Pakistan oldu. 
- Istanbul'da devrimcilerin gitti~i bir kahveye atılan bomba,bir ka
dının ölmesine neden oldu.Zonguldak'ta arkadaşları polisçe dövülen 
elektrik işçileri,direnişe geçti. 
14 Şubat Çarşamba 
- Humeyni,iktidarı ele aldıktan sonra,ABD,yeni hükümetle dostça i
lişkiler kurmak istediklerini açıkladı.Ecevit ise yeni yönetimle i
lişkilerini geliştireceklerini açıkladı.Sovyet Pravda gazetesi ise, 
İran'ın da,Etopya,Angola ve Afganistan gibi devrimci bir yola girdi
eini açıkladı. 
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- DünkÜ saldırılar sonucunda üç kişi Öldürüldü.Kacettepe Vniversite

si ö~retim üyesi Prof.Zafer Başak öldürülmek istendi.Ecevit,sıkıyö

netimin uzatılac&gını açıkladı. 

- DİSK Başkanı Abdullah Baştürk,AP-CHP koalisyonunu sa~lamaya yöne

lik oyunların mutlaka bozulması gerektigini belirtt~.· 

- Çad'ın başkentinde çıkan olaylarda yüzlerce kişi Bldürüldü. 

15 Şubat Perşembe 

- İran'ın Tebriz kentinde halk ve SVAK ajanları arasındaki çatışma

lar devam e~iyor.Humeyni,halkın silahları bırakmasını istedi.Ancak, 
11 Halkın Fedaileri" adındaki gerilla örgütü bu çatrıya uymayacagını 

açıkladı.Bu arada,!ran'da bir grup,Tahran'daki ABD Elçiligini bastı 

ve Elçiyi rehin aldı.Humeyni yanlılarının gelmesinden sonra serbest 

bırakıldı. 

- ABD'nin Afganistan Elçisi Öldürüldü.ABD Afganistan ve Sovyetleri 

sorumlu tuttu. 
- Samsun ve Of'ta üç kişi Öldürüldü.Ankara Sıkıyönetim Komutanlıgı 

çok sayıda dergiyi yasakladı.KAVA dergisi yazı işleri müdürü,Diyar

bakır'da tutuklanıp. Ankara'ya getirildi ve Sıkıyönetime teslim e

dildi. 
16 Suba:t Cuma 
- Tebriz'deki çatışmalar sürerken,SAVAK yanlılarının direnmeye devam 

etti~i ve yüzlerce kişinin öldü~ü belirtiliyor. 

- Sıkıyönetim'de yargılanan ülkücüler,silahlı eyleme zorlandıkların~ 

açıkladılar ve iş istediler.Maraş olaylar~nda mali zararın 120 mil

yon lira oldugu açıklandı. 
17 Şubat Cumartesi 
- İran'da eski Şah yönetiminin ~lebaşılarından General Nasıri(eski 

SAVAK şefi),Tahran Askeri Valisi Rahimi ve İsfahan Askeri Valisi 

Naci kurşuna dizildiler. 

- Adana'da dört Yozgat'ta ise bir devrimci öldürüldü. 

- !kinci Ordunun gelecek yıl Malatya'ya sevkedilece~i açıklandı. 

- AP Milletvekili Çakıro~lu,partisinden istifa etti. 

18 Şubat Pazar 
- İran'da hayat normale dönmeye başlıyor.Ankara'da aclık grevi yapan 

Iran'lı ö~enciler,Türkiye'deki SAVAK ajanlarının,!ran Devrim Hükü

metine teslim edilmesini istediler. 

- Adana'da devrimci bir ö~renci öldürüldü. 

- Bütçenin tümü Millet Meclisinde kabul edildi. 

- CHP Erzincan_ Milletvekil:i Karsu,o~lunu kaçıran 9 NİT mensubunun 

yargılanması için Danıştay'a başvurdu. 
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19 Şubat Pazartesi 

- Çin Halk Cumhuriyeti,çok sayıda silah ve askerle birlikte,Vietnam 

topraklarına hücu.m etti.Çin ro.::.ünist Partisi yayın organı 11Halkın 

Günlil~" bunun bir karşı-saldı::-ı olduı'!;unu ve "işgalcilere yeterli 

ceza verildikten sonra'' Vietna::' ı terk edeceklerini açıkladı. TASS 

Ajansı ,ise ,Moskova 'nın, Sovyet-·Jietnam Dostluk Anlaşmasının gerekle

rine uyaca~ını açıkladı. 

- Yalova-KartalArabalı Vapur~.da,Ulaş Bardakçı'nın anısına slogan 

atan 300 kişi gözaltına alındı. 

20 Şubat Salı 

T FKÖ Lideri Yasar Arafat,beraberinde bir heyetle !ran'a resmi bir 

ziyarette bulundu.!ran,!srail ile olan diplomatik ilişkilerini kese

rek,FKÖ'nü resmen tanıdıgını il~~ etti.FKÖ temsilcili~ine,Tabran'da

ki !srail Büyükelçili~i binası verildi. Yeni !ran hükümeti,Filistin 

halkının haklı davasını sonuna dek destekliyecegini açıkladı. 

- Pekin,Güvenlik Konseyinin müdahalesini redederken,Deng Siao Ping, 

hareketin sınırlı kalacagını açıkladı.Hanoi radyosu ise,Vietnam hal

kının,asırlar boyunca Çinli istilacıları yendi~ini,bu sefer de yene

ce~ini açıkladı. 

- Ankara'da bir polis,lstanbul ve Tirebolu'da birer genç Öldürüldü. 

Çeşitli yerlerde,Ulaş Bardakçı'nın öiüm yıldönümü nedeniyle gösteri

ler yapıldı.Mecliste ise HHP üyesi Kabadayı ve CHP üyesi Karsu yum

ruklaştı. 

21 Şubat Çarşamba 

- Uzakdogu'da savaş devam ediyor.Çin,cepbey~ yeni birlikler sürerken, 

Vietnam Kamboçya'daki 30 bin askerini Çin sınırına sevketti.Sovyet 

Ordusu alarma geçirildi~Fransa Adalet Bakanı,Çin'in tutumunu destek

ledi~ini belirtti. 

- D!E(Devlet İstatistik Enstitüsü)ne göre,tüketici riatları bir yıl 

içinde ~52.5 oranında arttı.Adana ve Kars'ta birer kişi öldürüldü. 

- !ran 'da bir d~niz üssünde ayaklanma çıktı.Humeyni, "haydutlara• 

karşı amansız davranacaklarını ve onları yok edeceklerini açıkladı. 

Eski yönetimin elebaşılarından dört general daha kurşuna dizildi. 

Kürdistan'ın Kermanşah kentinin SAVAK Şefi General Hüseyin Hemada

niyan da kurşuna dizilenler arasında.Bu arada Şah'ı Mısır'a götüren 

özel uçak,personeli tarafından kaçırılarak !ran'a geri getirildi. 

- Irak,Libya ve S.Arabistan,Türkiye için üçlü bir "Yardım Konsorsi

yomu" kuracaklar. 
22 Şubat Perşembe 

- Moskova,Çin'i sert bir dille eleştirdi ve Çin'in cezasız kalmaya

ca~ını açıkladı. 

- Ankara,Kars ve !zmir'de üç kişi öldürüldü.CHP Genel Merkezi bomba-
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bal andı. 
- ABD Dışişleri Bakanlı~ı, "Şah' ın kendisi dilerse" kabul edecekle
rini açıkladı."Halkın Fedaileri" adlı gerilla örgütü,Humeyni'ye 
karşı düzenledi~i yürüyüşü erteledi. 
- Adalet Bakanı,Haziran'dan beri "25 bin anarşist• yakalandıklarını 
ve 54 bin yatak kapasiteli cezaevlerinde yer kalmadıgını açıkladı. 

23 Şubat Cuma 
- Demirel,hükümetin sıkıyönetimi sulandırdıgını "Silahlı Kuvvetlerin 
sıkıyönet.im yapmasına engel oldugunu" belirtti.Ecevit ise,bükümette 
devalüasyon yapma e~ilimi ve kararı bulunmadı~ını açıkladı. 
- Adana'yaylım ateşine tutulan bir kahvede dört kişi Öldürüldü.TöB
DER Başkanı Gazio~lu,TÖB-DER ve DISK'in aranması olayını kınadı. 
- Çin kuvvetleri,Vietnam'daki Lao Kay şehrini ele geçirdi.Çin ve 
Sovyetıer,sınır bÖlgesindeki kuvvetlerini karşılıklı olarak alarma 
geçirdi. 
- !ran Hükümeti,Sovyetler sınırında bulunan üslerin,ABD•ce işletil
mesine izin verilmiyecegini açıkladı. 
24 Şubat Cumartesi 
- MGK,sıkıyönetimin uzatılmasını,Bakanlar Kurulu'na tavsiye etme ka-
rarını aldı. 

- Ankara,Adana ve İstanbul'da üç kişi öldürüldü. 
- AP'den istifa eden Çakıro~lu,.MHP'ye girdi. 
- Gazete ve kitap kagıdına % 40 zam yapıldı. 
25 Şubat Pazar 
- Sıkıyönetim,Meclis gündemine getirildi.CHP,53 karşı oyla,sıkıyöne
time evet denilmesi için baglayıcı karar aldı.Demirel,sıkıyönetim 
istegine red oyu vereceklerini açLkladL. 
- Çeşitli olaylarda dört kişi öldürüldü. 
- 7 Uluslararası Banka,Türkiye'nin 'taze para' önerisinin kabulü 

için,Türkiye-!MF anlaşmasını şart koştu. 
- Çin'in Vietnam'a karşı girişti~i saldırı devam ederken,BM'de Çin 
ve Sovyet delegeleri birbirlerini suçladL.Sovyet Delegesi,Çin'e si
lah ambargosu uygulanmasını istedi.T!P'in yeni başlayan 2.büyük Kon
gresinde,Genel Başkan Behice Boran,yaptıgı konuşmada,Çin'in emperya
lizmin safında yeraldı~ını açıkladı. 
26 Şubat Pazartesi 

Sıkıyönetim,Meclis'te 225 red oyuna karşılık 357 oyla iki ay uza
tıldı. 

- Kuzey ve Güney Yemen arasında başlayan çatışmalar devam ediyor. 
- Humeyni,Sovyet Elçisine,•içişlerimize müdahale etw.ek isteyenlere 
karşı tüm gücümüzle savaşacagız" dedi. 

-Ecevit,OECD'ye yeni bir devalüasyon yapılmıyacagını resmen bildirdi. 
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27 Şubat Balı 

- Urfa'da bir sendikacının oglu öldürüldü~Sıkıy5netim Savcısı,otobüs 

kurşunlamaktan sanık iki ülkücü için ölüm cezası istedi. 

-Çin-Vietnam savaşı yoeunlaşıyor.Çin,Vietnam'da 80 km ilerledi.ABD 

Maliye Bakanı,Çin'in geniş çaplı bir savaş tehlikesi yarattıeını be

lirtirken,Brejnev' e Carter' in, "Kırull.zı telefon"ile bir görüşme yap

tıkları belirtildi. 
- Tanzanya Kuvvetleri,!di Amin'in Tanzanya topraklarındaki hak tale

bi ne.deniyle, Uganda' ya karşı saldırıya geçti ve Başkent Kampala • ya 

130 km yaklaştı. 

28 Subat Çarşamba 

- 1979 Mali Yılı Bütçesi,213 red oyuna karşılık 228 oyla kabul edildi. 

- Saruhanlı kazasında iki ülkücü öldürüldü.!stanbul'da polisin dur 

emrini dinlemeyen iki kişi Öldürüldü.Karaş olayları ile ilgili olarak 

588 kişinin tutuklandıgı açıklandı. 

- Alkolsüz meşrubatıara % 20 zam yapıldı. 

- Dünyanın çeşitli bölgelerindeki sıcak savaşlar devam etmekte.Çin'in 

Vietnam'a karşı yeni bir saldırı hareketine girişece~~ belirtilirken, 

Kuzey ve Güney Yemen arasındaki savaşlar hızlı bir biçimde şiddetlen

mekte.ABD'nin Kuzey Yemen' e 100 milyon dolarlık silah verece~i açık

landı.Rodezya uçakları,Angola topraklarını bombaladılar.Tanzanya ve· 

Uganda arasındaki çatışmalar devam etmekte.Libya'nın ise !di Amin'i 

destekledigi belirtiliyor.Irak Hava Kuvvetlerinin ise sınırı geçerek 

!ran Kürdistan'ındaki Bane kentinin bir pazar yerine saldırdıkları 

ve 15 kişinin ölmesine ve birçok kişinin de yaralanmasına yol açtık

ları belirtildi. 

- TİP'in ikinci Büyük Kongresinde alınan bir kararda,CHP'nin demokra

tik gelişmenin önünde bir engel teşkil etti~i açıklandı. 

1 Mart Perşembe 

- Turizm haricindeki devlet yatırımlarında büyük bir kısıtlanmaya gi

rişilecegi açıkl~dı. 

- Çin'in Vietnam'a karşı girişti~i hareketin tepkileri devam etmekte. 

Pravda Gazetesi,tüm dünya kamuoyunu uyardı.NATO yetkilileri ise,bu 

savaşın,_bir Sovyet-Çin savaşına dönüşece~i görüşünde olmadıkları be

lirtiliyor. 
-Gaziantep ve Denizli'de iki kişi Öldürüldü. 

- Carter,!ran'ın yeni yöneticilerinin kendileriyle iyi ilişkiler kur-

mak istediklerini açıkladı. 

- Kürt Ulusal Hareketine uzun y~llar önderlik etmiş bulunan General 

Mustafa Barzani,Amerika'da 76 yaşında öldü.Barzani'nin cenazesi,!ran 

Kürdistan' ının Şıno kentinde topra~a verilecek. 
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2 Mart Cuma 
- Enerji ile ilgili yeni kısıtlamalar getirilece~i belirtilirken,pet
rol darlı~ının yeniden had safhaya geldigi açıklandı. 
- Ecevit,ekonomiye çeki düzen verilmesinin artık kaçınılmaz bir hal 
aldı~ını açıkladı. 

- Kürdistan•ının Mehabad kentinde KDP tarafından yapılan mitinge 50 
bin kişi katıldı.!ran hükümeti yetkilileri,Kürdistan,Azerbeycan ve 
di~er ulusal azınlıklara özerklik verilece~ini açıkladı. 
3 Mart Cumartesi 
- Bir mutemed arabasına saldıran soyguncular,iki kişiyi öldürüp,l6 
milyon lirayı alarak kaçtılar.!stanbul'da iki,Konya'da bir kişi öl
dürüldü. 
- Silahlı Kuvvetler ve sıkıyönetim konusunda,Demirel ve Ecevit ara
sında başlayan tartışmalar devam etmekte.Ecevit,Demirel'in iktidarı 
yıpratmak için,Silahlı Kuvvetleri rencide etmeye başladıgını bildi
rirken,Demirel ise,Silahlı Kuvvetlerin gölgesinde iktidar olunamıya
c~ını açıkladı. 

- Sovyetler'le petrol alımı için anlaşma imzalandı.Petrolün ilk yüz
bin tonluk kısmı,bu ay içinde gelecek. 
4 Mart Pazar 
- Hükümetin alacagı ekonomik tedbirler arasında petrole %50 zam ya
ması ve petrol kullanımının kısıtlanmasının da bulundugu açıklandı. 
- 16 Nisan'da yapılacak Türk-İş kongresi için hazırlıklar sürmekte. 
Konfederasyona baglı 18 sendika,yönetimi eleştirerek yeni ve ça~daş 
bir yönetim için çalışacaklarını açıkladı. 
- M!T'in üst yönetiminde baz~ anlaşmazlıkların hüküm sürdü~ü ve M!T 
müsteşarı Adnan Ersöz'ün istifa etti~i bildiriliyor.Ancak,Başbakan
lık yetkilileri olayı kesinlikle yalanladılar. 
-Çin, Vietnam'ın stratejik bir şehri olan Lang Sac'yu ele geçirdi. 
Bulgar yetkilileri,Çin-Vietnam savaşı konusunda,Do~ Blokunu destek
lemeyen Yugoslavya ve Romanya'ya gözdagı vermek için çok sayıda Sov
yet askerinin ülkelerine geldigi iddiasını yalanladı. 
-General Barzani'nin cenazesi,Tahran Havaalanında,yüzbinlerce kişi 
tarafından k~şılandı.!ran Dışişleri Bakanı Kerim Sencabi,!ran Hükü
meti adına cenaze töreninde hazır bulundu.Cenaze,daha sonra,ailesinin 
bulundugu Tahran yakınlarındaki Kereç kasabasına götürüldü.Orada ya
pılan dini törenden sonra,helikopterle,!ran Kürdistan'ının Şıno ken
tine götürtilerek topra~a Verildi. 
5 Mart Pazartesi 
- Paris'te OECD'nin toplantısına katılan Mtiezzinoglu,burada da karşı
larına !MF 1 in öne sürd.ügü koşulların getirildigini belirtti ve "şu 
anda, bir şey söylemenin erken" oldugunu açıkladı. 
-Devlet Bakanı Çetin,bir günlük ziyaret için Sofya'ya gidiyor. 
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- Aksaray'da,TÖB-DER toplantısını basan polis 35 kiŞiyi gözaltına 

aldı. 

6 Mart Salı 

- Adana,Maraş,Antep ve Urfa illeri Sıkıyönetim Komutanı,yayınladı~ı 

bir bildiriyle,sıkıyönetimden ho·şnut olmayan anarşinin planlayıcıla

rından bazılarının,sıkıyönetimi "taraf tutuyorıı diye göstermek iste

diklerini açıkladı. 

- Urfa'da sag görüşlü bir kişi öldürüldü. 

- İran'da yedi eski görevli kurşuna dizildi. 

- Brejnev,SALT anlaşmasının,yakında imzalanacaS;ını açıkladı. 

7 Mart Çarşamba 

- Adana'da iki devrimci ö~renci öldürüldü.Urfa'da,kızkaçırma yüzün

den iki köy arasında çıkan çatışmada,5 kişi öldürüldü. 

- ATAŞ'ın %51 hissesi,Türkiye tarafından satın alınacak.Anlaşmanın 

önümüzdeki günlerde imzalanaca~ı açıklandı.Libya ve Irak,Türkiye'ye 

sattıkları petrola zam yaptı.Sovyetlerin Irak petrol boru hattı yo

luyl~ Türkiye'ye petrol verece~i ve Bulgaristan üzerinden de elek~ 

trik verecegi açıklandı. 

- Çin Halk Cumhuriyeti,Vietnama karşı giriştiS;i saldırıyı durdurdu

gunu ve tüm kuvvetlerini Vietnam'dan çekmeye başladı~ını Birleşmiş 

~illetler'e resmen bild.irdLÇin Komünist Partisi yayın organı "Hal

kın GünlüS;ü" gazetesi de,aynı konuda bir açıklama yaptı. 

8 Mart Perşembe 

- Petrole büyük oranda zam yapılaca~ı tahmin ediliyor.Bu arada tüp 

gaz fiyatları 120-130 liraya çıktı.Petrol tüketiminin kısıtlanması 

için de·tedbir alınmaya başlanaca~ı açıklandı. 

- Yurt çapında gezici görev yapacak olan 20 "anti-terör timi '' kurul

du.Cerahpaşa'da 16 milyonluk soygunu gerçekleştirdikleri polisçe be

lirtilen 7 kişinin ismi açıklandı.Ankara'da bir kuyumcu dükkanı so

yularak üç miljon lira de~erinde mal çalındı. 

- Humeyni,Bazır~an hükümetini,zay1f davrandı~ı,Batı Ozentisi içinde 

oldu~u ve batıcılı~a düşkünlügü için eleştirdi. 

- Suriye Dışişleri Bakanı,Yemen olaylarından dolayı ABD'yi suçladı. 

9 Mart Cuma 

- Korutürk,ordunun politika dışı bırakılmasını istedi. 

- Ticaret Bakanı Köprülüler,lastik dışalımında bundan sonra özel 

sektöre izin verilmeyecegini açıkladı. 

10 Mart Cumartesi 

- Sıkıyönetim Eşgüdüm Komutanlı~ı,son on günde olayların %35,ölüm 

olaylarının ise %60 azaldı~ını iddia etti. 

- Istanbul' da benzin darlıe';ı nedeniyle, vapur ve otobüs seferleri -kı-

sıtlandı. 
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- 7 kişiyi öldürmekten sanık Veli Can Oduncu 1 ilk cinayet davasından 
16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

- Irak Hükümeti 1 "Kürtlere özerklik" ile yasanın bu yıl yürürlüge 
girece~ini açıkladı. 

- ABD Başkanı'nın Ortadogu gezisi sürüyor.Mısır'ın ABD'ye yeni bazı 
karşı önerilerde bulundugu belirtilmekte.Bu arada,ABD'nin Hint Ok
yanusunda yeni bir filo kuracagı da belirtilmekte. 
II Mart Pazar 

- Ekonomi krizi,bütün şiddetiyle devam ediyor.Almanya'da yapılan ve 
Maliye Bakanı Müezzinoglu'nun katıldıgı toplantıların tam bir ba
şarısızlıkla sonuçlandıgı haber verilmekte.Sovyetler Birligi,vere
cegi bir miljon ikiyüz bin petrolün bedelinin bugdayla ödenmesini 
isteyen Türk öne+isini redetti. 

- Maraş'ta bir lise ögrencisi Öldürüldü. 
- !ran'da elli bin kadının yaptı~ı 'çarşafı protesto mitingi'nde 

olaylar çıktı. 
12 Mart Pazartesi 
- ABD Senatosunun "ÇoSUnlu.k: Lideri" durumunda bulunan Robert Byrd, 

ABD'nin Türkiye'ye yardım etme egiliminde oldugunu açıkladı. 
- Maraş Lisesi Müdür Yardımcısı öldürüldü.Ankara'da da bir ögrenci 
öldürüldü.Çeşitli yerlerde,8.yıl dönümü nedeniyle 12 Mart protesto 
edildi. 

- Demirel,çeşitli illeri kapsayacak olan gezisine Afyon'da başladı 
ve AP'li taraftarların erken seçim isteyen dövizleriyle karşılandı. 

13 Mart Salı 
- M!T'in sıkıyönetime bilgi vermeyi redettigi ve buna gerekçe olarak 

da,gerekli bilgilerin,ilgili kurumlara gönderildi~ini iddia ettigi 
belirtilmekte. 

- !ran ve Pakistan Cente'dan çekildiler.Böylece Cento'nun çalışmala
rı fiilen durdu. 

- Demirel,l2 Mart ile ilgili olarak yaptı~ı konuşmasında,l2 Martı, 
devletin sokaga fidye olarak verilmesi diye niteledi. 

- Akaryakıt stoklarının tamamen eridi~i ve Cuma günü yeni bazı zam
ların yapılacagı açıklandı. 

-Bonn ve Waşington aracılıgıyla,!MF'nin yumuşatılmaya çalışıldı~ı 
açıklandı. F.cevi t ise Newsweek Dergisine verdiı!i demeçte, ''Batılı 
dostlarımızın yeterince destek göstermemeleri bizi hayal kırı;<ıı
!ına u~Srattı" demiş ve Türkiye'nin müslüman ve sosyalist ülkelerle 
ilişkilerini geliştirecegini açıklamıştır. 

- Akhisar'da 12 Mart protesto gösterisinde bir polis öldürüldü.Pazar
cık Lise Müdür Yardımcısı ve Adıyaman r·~HF ilçe Başkanı öldürüldü. 
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14 Mart Çarşamba 

-Döviz darııgı doruk noktasında.Türkiye'nin bu ay 145 milyon dolar 

borç ödemek zorunda oldu~u açıklandı.Müezzinoglu'nun Bonn ve Paris'te 

yaptıgı toplantıların tam bir başarısızlıkla bitmesinin,Ankara'da 

"düş kırıklıgı'' yarattığı belirtilmekte. 

- Ecevit,işadamları ile yaptıg;ı toplantıda,"öncelikle ker.:.di gücümüze 

güvenmek zorundayız" demiştir.Halit Narin ise "her üretim sektörünün 

zorlayıcı yöntemlerle yönetilmesi ni'' istemiştir. 

- !stanbul ve Antep'te iki kişi öldürüldü.ETKO üyesi 16 kişi silah

larıyla ele geçirildiler. 

- Örgütlü suçlarla ilişkin çalışmayı sürdürmek için "İç Güvenlik 

Müsteşarlı~:ı. "nın kurulaca~:ı. açıklandı. 

- Sükan~ "süper devletlerin Türkiye' yi kendilerine hedef olarak seç

tiklerini" ve "ortaya ç:ı.kan yeni koşullar nedeniyle,Türkiye'nin eski 

anlaşma ve ittifaklar:ı. yeniden gözden geçirmesinin zorunlu" oldullSunu 

açıkladı. 

- Güney Yemen, "Emperyalizmin Basra Körfezinde ki emellerine" dikkat 

çekti ve ABD'yi sert bir dille eleştirdi. 

- Gerter'in Ortado~u gazisinden şimdilik bir sonuç alınamadıgı bildi

riliyor.Suudi Arabistan ise,Mısır'ın,Arap ülkelerinin aleyhine olarak 

İsrail'le ·bir anlaşma yapması durumunda, bu ülkeye ekonomik yardımla

rını kesece~ini aç:ı.kladı.Bilindi~i gibi,bu yard:ı.mlar,Mısır'ın ekono

misi için çok önemli bir yer tutmakta. 

15 Mart Perşembe 

- Petrol kıs:ı.tlanmasın:ı.n sa~lanmas:ı. için,tüm yurtta,tek-çift plaka 

uygulanmasına gidilecek.Buna göre,05-21 saatleri arasında,bir gün tek 

bir gün çift nolu arabalar tral'iı?;e ç:ı.kabilecekler.Bu arada,\'lells Far

go kredisinin vadesi dolan ve ödenmesi gereken,62.5 milyon dolarlık 

tutarının 2 ay daha ertelenmesine çal:ı.şılmakta. 

- Ecevit, TÜRK-!Ş ve D!SK Başkanlarıyla görüştü. Tunç, ''hükÜmete verdi

girniz destek devam etmekte" derken,Baştürk Ecevit'e 14 sayfalık bir 

öneriler demeti Verdi. 

- Adana'da bir kişi öldürüldü. 

- Mısır ve !srail arasında anlaşma sa~landı.Buna göre,Filistinlilere 

özerklik verilecek ve Mıs:ı.r'da İsrail'e petrol satmay:ı. kabul edecek. 

FKÖ ve Ürdün,anlaşmaya ilk tepki gö5terenler arasında. 

- Yargitay Başsavcısı,TEP'in kapatılmas:ı. için mahkemeye başvurdu. 

16 Mart Cuma 
-Vergi Paketi bugün açılıyor.Süt,tereya~:ı.,sabun,boya,deterjan vs. 

maddelerinin sat:ı.ş fiatları serbest bırakıldı.Özel bankalarda sadece 

60 milyon dolar döviz rezervi bulundu~ belirtiliy~r. 

-Bakanlar Kurulu,NGY.'nuE tavsiye karar:ı. üzerine,CENTO'dan çıkma kara-
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rı aldı. 

- Ecevit,D!SK Başkanı Baştürk,TORK-!Ş Başkanı TUNC ve TİSK Başkanı 
Halit Narin ile ortak bir görüşme yaptı. 
- Sovyetler Birli~i,Kıbrıs sorunu için uluslararası bir konferansın 
toplanması istegini tekrarladı. 
- Konya ve Antalya'da iki kişi öldürüldü.Diyarbakır Eeitim Enstitüsü
ne açılan ateş sonunda üç kişi yaralandı. 
17 Mart Cumartesi 
- Petrole %80'i aşan oranda zam yapıldı.Bayiler,petrol zamından dola
yı iki milyar lira ek kazanç elde edecekler.Sigara,tuz,şeker,kibrit, 
kömür,demir,çimento vs. gibi maddelere de zam yapıldı. 
- D!SK; Maden-!Ş,Bank-Sen,Baysen-Iş,Yeraltı Maden-!ş sendikalarını 
geçici olarak Konfederasyondan uzaklaştırdı. 
- Hua Kua Feng,Çin'in tüm birliklerinin Vietnam'dan çıktıgını açık-. 
ladı.Vietnam,Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde görüşmelerin baş
lamasını istedi.Laos Radyosu,Çin Birliklerinin,Laos topraklarından 
üç kilometre içeri girdigini ve Çin'in Laos'ta bir darbe düzenlemeye 
çalıştı~ını belirtti. 
18 Mart Pazar 
- Çimento ve demir fiatlarına yapılan zamlar belli oldu.Akaryakıt 
darlı~ı ise sürmekte.ABD'nin Türkiye'ye önerdi~i ekonomik yardımın, 
98 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkarılaca~ı belirtilmekte. 
- Süleyman Demirel ,işadamlarıyl_a Istanbul' da yaptıg-ı toplantıda, "hÜ
kümetin zamları alıştıra alıştıra gerçekleştirdi~ini,bunun bir soy
gun oldugunu" belirtmiştir. 
-Ayetullah Şeriat Medari,Afganistan'da düzene karşı ayaklanan "müslü
man gerillalarınınır desteklenmesi gerekti€;ini açıkladı. 
19 Mart Pazartesi 
- ~günden daha az bir süre için Türkiye'de kalmak isteyen turistler 
100 dolar bozdurmak zorunda kalacaklar. 
- CENTO'nun"tasfiyesi 11 için üye ülkeler önümüzdeki haftada toplantı
ya ç~ırılacaklar. 
- Mısır Başbakanı Halil,Do~ Kudüs'ün yine Arapların eline geçece€;i
ni ve Mısır'ın da ABD'nin Ortadogu'daki uydusuya da çıkarlarının 
koruyucusu olmayacagını belirtti.FKC Lideri UrdÜn'de,Brzezinsky ise 
Suudi Arabistan'da görüşmelerde bulundular. 
20 Mart Sal.,! 
- Fiat Kontrol Komitesi,çamaşır makinası,buzdolabı vs.gibi dayanıklı 
ev tüketim malıarına %20 zam yaptı.Akümülatör fiaları %42 arttı. 
- Demirel ,Ecevit iktidarı için "bunların gidişi ,Allende gidişidir" 
dedi.Türkiye'de Amerikan güctürnlü bir askeri. darbe beklenip beklenme
di€;i yolundaki bir soruyu da,bucu bilmedi~ini,ancak,Allendenin gidi
şinin de bu gidiş oldu~unu belirterek cevap vermiştir. ~ 
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- !ran 1 ın Senendec(Şino) kentinde,otonom bir Kürdistan isteyen Kürt

lerle,!ran Hükümet Birlikleri aras~nda şiddetli çatışmalar patlak 

verdi.çatışmalarda çok sayıda kişinin öldü~ü belirtilmekte.Humeyni 

ise,Kürtlerin,sunnilerle şiilerin arasında bir ayırım olmadıeını bil

meleri gerekti~ini açıkladı. 

- Sovyetler Birli~i,Afganistan 1 daki müslüman gerillalara yardım etme

meleri içln Çin,İran ve Pakistan hükümetlerini uyardı. 

21 Mart Çarşamba 

- Margarin fiatlarına %25-52 oranında zam yapıldı.Otomobil fiatları 

%25 artt~rıldı~Önlemler paketinin ikinci kısmının bugün açılaca~ı 

belirtildi.İstanbul valisi,ayrıcalık yaratmamak için tek-çift plaka 

uygulamasına gidilmiyecegini açıkladı~ 

- Trabzon ve Tokat'ta iki kişi öldürüldü~!çişleri Bakanlıgı,dernek

lerin başına, "devrimci" isiminin getirilmesini yasakladı. 

- İran'da Kürtler ve hükümet birlikleri arasındaki çarpışmalar,'1 ateş

kes"e ra~men devam ediyor.Kürtlerin,askeri garnizon,Radyo ve TV gibi 

şehrin bazı önemli yerlerini ele geçirdikleri bildiriliyor. 

22 Mart Perşembe 

-Başbakan Ecevit,'önlemler paketi 1nin bir bölümünü daha açıkladı.Bu 

önle~lere göre,dışsatım şansı yüksek olan maddelerin iç satımı k~sıt

lanacak, dışaatımda döviz yatırımına öncelik tanınacak,.ka.m.u kesiminde, 

fueı-oil yerine linyit kullanılacak resmi araba kullanımı azaltıla

cak,yurtdışındaki işçilerin her yıl belli miktardaki dövizi Türkiye' 

ye göndermeleri zorunlu olacak,dış kadro ve borçlar asgariye indiri

lecek vs~ 

-Japonya 1 n~n Türkiye'ye 50 milyon dolar acil borç kredisi verecegi 

aç~klandı. 

-Bursa· ve Hatay'da iki kişi öldürüldü.Kayseri,Kars ve Elaz~g'da mey

dana gelen büyük olaylarda çok sayıda kişi tutuklandı~ 

- Begin'in parlemento'da yaptı~ı ve Kudüs'ün Araplara verilmesinin, 

ya da ısrail'in 1967 öncesi topraklar~na çekilmesinin mümkün olmadı

~ını belirttigi ·konuşmas~,M~sır Başbakanı Halil taraf~ndan sert bir 

şekilde eleştirildi~Halil,bu konuşmanın Mısır'da so~uk duş etkisi 

yarattı~ını aç~kladı. 

23 Mart Cuır.a 

- Dış ekonomik ilişkilerde,önümüzdeki günlerde hareketli bir dönemin 

başlayaca~ı belirtiliyor.Demirel,önlemler paketini eleştirirken,bunu 

dinamizm de~il dramatizm oldugunu açıklad~.Demirel konuşmasında,Ece

vit1i Çamberlayn ve Kerensky 1 e de benzetti. 

- Gaziantep,Ankara ve Adana 1 da biri polis dört kişi öldürüldü. 

- Kürtlerin İran'daki silahlı savaşı devam etmekte.HalkLD Fedaileri 

adlı gerilla örgütünün de Kürtlerin mücadelesini destekledi~i aç~k-
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landı.Çatışmaların di~er ulusal azınlıklara sıçramasının da olanak 
dahilinde oldugu belirtiliyor. 
24 Mart Cumartesi 
- MHP'nin kadınların boş tencerelerle,şöförlerin ise beş bidonlarla 
yürüyecekleri bir yürüyüş yapacagı açıklandı.Ecevit,yöntewin Ailende 
döneminde,Şili'de faşistler tarafından uygulandıgını belirtti ve 
"TÜrk şöförlerinin oyuna gelmeyeceklerini 11 açıkladı.CHP Genel Sekre
teri M. Ostündag,Demirel için gerekirse onu !di Aır.in 'e benzetebilecek
lerini açıkladı. 
- Tarsus ve Urfa'da iki kişi Öldürüldü. 
25 Mart Pazar 
- Türkiye ŞÖför ve Oto~obilciler Dernegi Geuel Başkanı ve AP İstanbul 
Milletvekili Hüsamettin Tiyenşan,üye örgütlere birer telgraf göndere
rek şöförlerin, "kontaktı kapayıp direnişe geçmeye " hazır olmala:r;ını 
istedi.Dernegin bu sorunu görüşmek için yarın toplanacagı belirtildi. 
Ailende döneminde hükümeti devirmek için Şilili faşistlerin uyguladı
gı bu tip direnişe,birçok şöför derne~inin karşı oldugu da belirtildi. 
- Adana'da iki,Kayseri'de bir kişi öldürüldü.Samsuna giden Türkeş ve 
konvoiu taşlandı.Trabzon'da iki cinayetten sanık 7 ÜlkÜcÜ ve onları 
saklayan iki polis,!stanbul'da yakalandı. 
- OPEC, petrol fiatlarını Nisan ayı başından itibaren geçerli olmak 
üzere,l3,5 dolardan 14,5 dolara çıkardı. 
26 Mart Pazartesi 
- OPEC'in Türkiye'ye 600 milyon dolar vermek istedigi,ancak bunun i
çin de Türkiye'nin !MF ile anlaşmasının zorunlu oldu~ belirtiliyor. 
- Tiyenşan'ın girişimlerinin tepkileri sürüyor.Ankaralı şöförler,ne 
karar alınırsa alınsın,bu karara uymayacaklarını belirttiler. 
- Demirel,zamların ve yeni ekonomik tedbirlerin eleştirisine devam 
ediyor.Dün yaptı~ı bir açıklBEada,Demirel,zamların 1971 de kendileri
nin yaptııSı gibi,"yedirilerek" yapılması gerektigini açıkladı. 
- Devlet Bakanı Sükan, "muhtemel gelişmelerin göz önünde tutularak" 
silahlı Kuvvetlerin,teyakuz halinde bulunduruldugunu açıkladı. 
- Adana'da iki kişi daha öldürüldü.!stanbul Sıkıyönetim Mahkemesi, 
"önlemler bakımından zayıf olan" 27 banka şubesinin para alım ve ve
rim işlemlerinin durdurulmasını kararlaştırdı~ 
27 Mart Salı 
- Şöför ve Otomobilciler Dernegi 2 Nisandan itibaren 'kontak kapama' 
eylemine başlayacak.Direnişin 4 ila 10 gün sürecegi bildiriliyor.Ga
ziantep'te 4,1stanbul'da MHP eski Eyüp ilçe Başkanı öldürüldü. 
- Mısır ve !srail arasında barış anlaşması imzalandı.Carter,Begin ve 
Sedat arasında yapılan üçlü görüşmede varolan pürüzlerin giderildigi 
açıklandı. C arter ,anlaşmanın sürekli bir barış sagl ayacattını açıklar-
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ken,antlaş!Ilayl. protesto için,Batl. Şeria'da ve Gazze'·de yas ilan edil

di.Irak hükümeti,antlaşmayl. ihanet belgesi olarak suçladl.. 

- Tanzanya kuvvetlerinin hızla Kampala'ya yaklaştl.klarl. ve ~ntebbe 

bavaalanl.yla Kampala arasl.ndaki ilişkilerin kesildit;i belirtildi. 

28 Mart Çarşamba 

- Demirel,MHP oylarının kendileri için önemli olmadl.~ını,Ç&blayaneil 

ise,halkın AP'nin MHP ya da t':SP ile birleşmesini istemedibini belrtti. 

- Elektri~e ortalama 30 kuruş zam yapıldl..Böylcce elektritini kilovat 

saat fiatı 114 kuruşa Çl.ktı. 

-"Kontak kapama eylemi" ne karşl. kamu ara·çlarının devreye girece~i ve 

birçok şöförün eyleme katılmayacagı açıklandı. 

- Mısır-İsrail antlaşmasına tepkiler sürüyor.Türk Dışişleri yetkili

leri,"!srail'in kati tutumun\ID geniş kapsamlı ve kati barışe engel" 

oldu~unu belirtti. 

- !ran'dB Türkmenler ile Ordu Birlikleri arasında şiddetli çatış~a

lar patlak verdi.Olaylarda çok sayıda kişinin can verdigi açıklandı. 

29 Mart Perşembe 

- Asgari Ücret tesbit Komisyonu Başkanı Bahir Ersoy,asgari ücretin 

!MF için en uygun cevap olacagını,ancak,çalışanların koruncası için 

de,asgari ücretin yeniden saptanması gerekti~ini açıkladı.Irak ve Su

riye,sınır illerinde "ticaret" için görüşme önerisini şirrdilik redeti. 

- Tuna, "kontak kEı.pama işleminin demokratik rejime gölge dlişiirücü ni

telikte'' olduıSunu açıklarker.,Ecevit de bu eylerr.e karşı önle::ı.lerin 

alındı~ını açıkladı. 

- Uşak'ta bir ögrenci öldürüldü. 

- CHP'li 73 parlementer,dört sendikayı geçici olarak uzaklaştıran 

D!SK yönetimini eleştirdi. 

- Afganistan,Pakistan ve !ran'ı içişlerine karışmakla suçladı. 

- Tanzanya Birliklerinin Kampala'yı tamamen kuşattıgı ve Kaxpala'ya 

girişin an meselesi oldugu t.ildiriliyor. !di A..'llin ise," tarihe geçecek 

bir zafer" kazandıklarını açıkladı. 

30 Mart Cuma 

Bakanla+ Kurulu ve Sıkıyönetim yetkilileri,Şöför ve Otomobilciler 

Derne~inin direnişine engel olunaca~ını belirttiler. 

- ABD Kongresinin,l979'da,Türkiye'ye 202 milyon dolar yar~ı~ verece~i 

ve bunun da askeri yard:.m olarak kulla.m .. laca6ı açıklandı. 

-İMF yeni önlemleri olumlu bulduklarını açıkladı. 

- ABD'de Pensilvanya eyaletinde,bir atom santrali nükleer c~tık yay-

maya başladı.Artıkların halk için büyük bir tehlike teşkil ettibi 

açıklandı. 

31 Mart Cumartesi 

- Ece.vit ve Der.ıirel TV 'nin kendilerine ekonor::ik sorunlar2.s. ilgili o

larak sordukları soruları cevaplandırdılar.Der.ıirel bor-:;le:-.. ::_e_::..ır, peL 
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o kadar kötü olmadıg-ını belirtti ve "keşke daha fazla borçlanabilsey
dik'' dedi. 
- Mahir Çayan ve 9 arkadaşı birçok yerlerde anıldılaraTÜm Türkiye'de, 
lOO'ün üzerinde korsan gösteri yapıldı.Taksi~'de,bir otomobile yer
leştirilen otomatik ses verici bir saatlik yayın yaptı. 
- Ec evi t'~Türk esnafı, T·ürk demokrasisinin güvencelerinden biridir .Şili 
benzeri yöntemlerle,demokrasi dışı eylemlere katılmayacaktıraBu eylem 
girişimi,AP lideri Demirel'in,talibsiz Allende ve Şili benzetmesiyle 
ayrı zamana rastlamıştır" dedi ve hükümet olarak bu tehdidin ortadan 
kalkmasından sonra Esnaf ve Sanatkarlar Dernegi ile görüşmeye hazır 
olduklarını açıkladı.Tiyenişan ise,kontak kapama eyleminin,sıkıyöne
tim bildirilerine uygun olarak sıkıyönetim olan bölgelerde uygulanma
yacagını ve bunun sıkıyönetimin kalkmasından sonraya ertele~ecegini 
açıkladı. 

Y O R U M L A R 

TURK!YE 
1-Sıkıyönetimin üç aylık bir dönemi sona erdi.Bu dönem içerisinde, 

sıkıyönetim il8n edilirken belirtilen şeyler gerçekleştirilemedi.Sı
kıyönetimin başlıca amacı olarak anarşik sorunlar gösterilmiş ve te
rör hareketlerinin durdurulması gerektigi açıklanmıştı.Ancak geçti~i
miz üç ay içinde,terör hareketleri önemli oranda azalmakla birlikte, 
devam etti. Türkiye' nin yurt dışüıda en tanınmış gazetecilerinden. bi
risi olan Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayı karşıs~nda,s~k~yönetim 
hiçbirşey yapamad~.Devrimciler ve çeşitli kuruluşlar üzerindeki baskı 
alabildi~ine devam etti.Gözlemciler,terörün azalrr.asından çok,terörü 
yaratan kaynakların üzerine gidilmedi~ini ve bunların aç~k ve gizli 
olarak çeşitli örgütlenmelerini sürdürdüklerini belirtmekteler.Ger
çekten,bu dönem içerisinde,MHP ve Ülkü Ocaklarına karşı hiçbir ciddi 
tedbir alınemadı.Ancak,devrimci ve demekrat nitelikteki birçok yayın 
yasaklandı ve kurumlar kapatıldı.Çeşitli gösteriler ve yürüyüşler ya
saklandı.Bütün bunlar sıkıyönetimin gerçekte terörün esas odagı olan 
MHP ve onun destekçisi AP'ye yönelmedi~ini açık bir biçimde ortaya 
koyan bir olguydu.Ancak,buna ra~men,AP-MHP,sıkıyönetimi eleştirmekten 
de geri kalmadı.AP,sıkıyönetimin uzatılınası tasarısına red oyu verdi. 
Bunun sebebi ,daha önceki sayı~ıızda da bel irttit;irniz gibi ,hakim. sınıf
lar arasında yükselen iktidar çelişkisinden başka bir şey degildir. 
AP-MHP bütün imkanlarını kulla~arak,CHP iktidarının devrilmesini ve 
iktidarın kendilerine devredilrr.esini isterr.ektedirler.Bugün onların 
izledigi siyasi çizginin özü budur.AF-MEP'nin sıkıyönetimi eleştirrne
si,sıkıyönetimin kendilerine karşı mücadele ettiğini göstermektedir. 
Sıkıyönetimin eleştirilmesi, tamaı:ıen AI;-11:-ıP' nin hükümetin zayıflatıl-
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ması için başvurdugu yeni bir yolun dışında başka birşey de~ildir. 
Nitekim Demirel basına verdi~i bir açıklamada,CHP için, 11 gidişleri 
Allende gidişidir" demekteydi. :·:HP ise aynı dönemde, !TT' nin Allendeyi 
devirmek için düzenledi~i yürüyüşler tipinde hazırlıklar yapmaktaydı. 
Sıkıyönetimin bunlara karşı tuturr,u ise sükutun dışında birşey olmadı. 
Ancak CHP hükümetinin artan kararsızlıgının ve getirilen büyük oran
daki zamların,bu dönemde,MHF'nin örgütlenmesi ve gelişmesi için önem
li bir olanak yarattı~ını ve CHP'yi daha da gedilettigini belirtmek 
zorwlludur. 

2-Ekonomik kriz,son üç ay içinde doruk noktasına ulaştı.Mart ayı
nın so~larına do~ru,bemen bütün maddelere büyük oranda zam yapıldı. 
Bazı maddelerin fiatları ise serbest bırakıldı.Özellikle petrol soru
nu,ekonomik krizi arttıran etken olarak ortaya çıktı.Yılda iki milyar 
doları bulan petrol giderlerinin azaltılması için yapılan çeşitli gi
rişimler bir sonuç vermedi.Sovyetlerle imzalanan petrol anlaşması, 
Türkiye'nin istedi~i yolda gelişınedi ve Sovyetler,verilecek petrolün 
karşılı~ının bugday olarak verilmesini kabul etmedi.Bu durum Türkiye' 
nin ödemek zorunda oldut5u dövizlerin oranını daha da arttırd.ıeTek
çift plaka uygulaması ise gerçekleşemedieBüyük oranda yapılan zam ise, 
sadece Türk parası olarak bir gelir artışını sa~layaca~ı için,ekono
mik sorunun petrole yapılan zamlarla da çözülemeyecegi açık bir ger
çekti.Buna ragmen bükümet,%100'e yaklaşan zamları gerçekleştirdi.Bu 
zamlarda,!MF'den kredi sa~laoa istet5i önemli önemli bir rol oyna-
maktadır.Ancak İMF'nin verece~i kredinin ise sadece sınırlı bir oran
da olacagı ve herhangi bir sorunun çözümüne katkıda bulunamayaca~ı da 
açıktır.Bu durumda,yapılan zamların,karaborsacılara büyük ek gelirler 
sa~lamaktan öte bir şey olmayacaktır. 

Açıklanan önemler paketinin diger maddelerine gelince,bunlar ob
jetif olarak,sorunun çözümü için hiçbir yeni öneri getirmemektedir
ler.Bu önlemlerin ço~u,zaten şimdiye kadar yapılmaya çalışılan önlem
lerdir.Ecevit hükümeti,buhranın kayna~ının emperyalizmin bulıranında 
oldu~unu kavrayamadı~ı için,bu türden soyut önlemlerle adım atılabi
lece~ini düşünmektedir.Ancak bu yanlıştır.Ecevit,Onlem paketini açık
larken yaptıgı konuşmada,!MF ve Batıdan bir umut beklemedi~ini de a
çıklamıştır.Bu da,bu tedbirlerin,buhranı gidermede önemli bir adım 
atamayacagını göstermektedir. 

Zamların di~er bir yönü ise,halkın satınalma kuvvetinin büyük 
ölçüde ·düştü!5ü gerçe~idir. Zamlar yanlız petrole yapilmamıştır. Örne~in, 
demire,sigara,tuz,şeker vs.gibi tüm maddelere zam yapılmış,temizlik 
maddelerinin fiatları serbest bırakılmıştır.Bu zamların,çeşitli yer
lerde halkın CHP'ye Cuydugu güvenin azalmasında önemli bir rol oyna
dı~ı belirtilmektedir.Bu arada ekonomik durumla ilgili olarak diger 
bir olguyu da belirtmek gereklidir.Bu,Batı'nın dört sanayii devleti-
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nin,Türkiye'ye yardım konusunu da kapsayan ve ABD Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Cristopher'in Ankara'da,Türkiye Maliye Bakanı Müezzino~lu' 
nun,Paris ve Bonn'da yaptı~ı toplantılarla devam ede~ gelişmelerdi. 
Ancak Batı'nın bu girişimlerinden herha~gi bir sonucun alınabilmesi 
mümkün olmad~.Ecevit,bütün bu gelişmelerin boşa çıkması üzerine yap
tı~ı açıklamada,Batının kendilerini· 'h~al kırıklıgına' u~rattıgını 
ve bundan sonra'Arap ülkeleri ve sosyalist ülkelerle daha yakın iliş
kiler kurlllacagını' belirtti. 

3-!çişleri ve Savunma Bakanlarının istifa etmeleri,geçtigimiz üç 
ayın di~er önemli bir olayıdır.!çişleri Bakanı,uzun bir zamandır·tep
kileri üzerine çeken ve anarşi meselesinde başarılı olmadı~ı bilinen 
bir kişiydi.!stifası da sürpriz olarak karşılanmadı.Ancak Hasan Esat 
Işık'ın istifa etmesi,CHP hükümetinin bir birlikten uzak oldugunu 
göstermekteydi.Di~er ilginç bir nokta ise,Hasan Esat Işık'ın,NATO ve 
ABD'yi dalaylı olarak suçlayan çok sert suçlamalardan sonra istifa 
etmiş olmasıydı.Ecevit ise,istifayı hemen kabul etti.Bu hükümet için
de bir buhranın oldu~nu belirtmekteydi.Bu iki bakanlıga pek tanınma
mış iki kişi olan Hasan Fehmi Güneş ve Neşet Akmandar getirildi.Bu 
iki bakanın istifasından sonra Adalet Bakanı Mehmet Can'da gruptan 
gelen sert eleştiriler karşısında istifa etti.Ancak,istifa,Ecevit'çe 
kabul ·edilmedi. 

KURD!STAN 
geçti~imiz ay içinde,!ran Kürdistanı,alabildigine hareketli bir 

dönem yaşadı.Kürt hareketine uzun yıllar önderlik yapmış bulunan Ge
neral Mustafa Barzani'nin cenaze törenine yüzbinlerce kişinin katıl
masından sadece birkaç gün sonra,!ran Kürdistanı'ndaki Kürtler,otonom 
bir Kürdistan için mücadeleye başladılar.özellikle senendec kentinde 
yo~laşan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Ordu ile Kürtlerin 
çatışması,başladı~ından dört gün sonra sona erdi.Olayların ilk günün
de ,olayla ilgili bir açıklama yapan !ran'ın yeni lideri Humeyni 
Kürtleri sakin olmaya çagırmaktaydı.Birkaç gün sonra ise,!çişleri Be
kanının da içinde bulundugu dört kişilik yüksek dereceli bir heyet, 
!ran Kürdistanı'na giderek,çeşitli görüşmelerde bulundular ve ateş
kes sa~landı.!ran hükümeti,yaptı~ı açıklamada,Kürtlere otonemi veri
lecegini açıkladı.Otonominin açıklanan şartları içinde,doga zengin~ 
likleirinin Kürtler tarafından işletilip degerlendirilmesi,okullarda 
Kürtçe e~itim,Vali ve di~er yetkililerin Kürtler tarafından seçilmesi 
vs.gibi yedi önemli madde bulunmaktaydı.!ran hükümetinin bir temsil
cisinin yaptı~ı açıklamada,kurulacak otonam devletin,ABD'nin federe 
devletleri kadar geniş hakları bulunacagını açıklamaktaydı. 
Yorumu hazırladıgımız zaman,Otonomi için hazırlıklar devam etmektey
di.Gelecek sayımızda bunu daha geniş işleyecegimizi ummaktayız. 
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ORTADOCU 
İRAN: İran'da halkın Humeyni Öüderliginde başlattı~ı mücadele bir 

yıllık bir aradan sonra, başarıyla sonuçlandı. Halkın mücadelesi ,kıs-a 

zamanda bir ayaklanmaya dönüştü ve bu ayaklanma da hızlı bir biçimde 

yayıldı.Önce,Şah'ın Başbakanı ve GenelKurmay Başkanı,General Azhe~i 

görevinden istifa etti.Arkasından Şah,Bahtiyar hükümetini kurdurarak 

Ülkeden ayrıldı.Bahtiyar hükümetinin bütün engelleme girişimlerine 

ragrr.en,Humeyni !ran'a geldi ve kendi Başbakanı olan Bazargan'ı bükü

meti kurmakla görevlendirdi.Ordunun bir bölümünün ve önemli oranda$i 

devlet memurlarının Humeyni yönetimini tanıması,Bahtiyar hükümetinin 

istifasına neden oldu.Kısa zaman içinde,birkaç şiddetli çatışmadan 

sonra,yönetim ele geçirilebildi.Yeni bükümet,üstüste bir dizi karar 

aldı.Bu kararlardan biri,bölgedeki ulusal kurtuluş hareketlerinin 

bastırılması için bir araç olarak kullanılan !ran ordusunun yurtdı

şındaki birliklerinin geri çekilmesi kararıydı.!kfnci olarak,çeşitli 

ulusal azınlıkların bulundugu Kürdistan,Azerbeycan,Huzistan vs.gibi 

bÖlgelere otonemi verilecegi açıklandı.Oçüncü karar olarak İsrail ve 

Güney Afrik& ile olan ilişkilere son verildi.!srail elçisi ülkeden 

kovularak,elçilik binası,büyük bir törenle FKÖ'ye teslim edildi ve 

törende Arafat da hazır bulundu.Hükümet,kısa bir zamanda seçime gitme 

kararı aldı.Ancak yeni hükümete ragmen,ülkede kesin bir etkinlik ku

rularnadı. Özellikle, 11 Halkın Fedaileri" adlı gerilla örgütü, silahların 

hÜkümete teslim edilmesini kabul etmedi ve çeşitli eylemlerine devam 

etti.Bazı kadın örgütlerinin,Humeyni'ye karşı gösterileri oldu.Son 

olarak da Kürdistan'da,Otonom bir Kürdistan için savaşan Kürtler ile 

Ordu arasında çatışmalar oldu.Yazı hazırlandı~ı sırada,Kürtlerin oto

nemi istekleri kabul edilmişti ve referandum hazırlıkları ise devam 

etmekteydi. 

CENTO: Sovyetler Birli~ini kuşatmak amacıyla NATO'nun devamı ola

rak· kurulan CENTO,geçti~imiz ay yıkıldı.CENTO,Pakistan,!ran,Türkiye, 

!ngiltere ve gözlemci olarak bulunan ABD'den oluşmaktaydı.CENTO'dan 

önce aynı işleri gören Ba~dat Paktı,Irak•ta 58'deki darbeyle da~ıldı 

ve CENTO kuruldu.CENTO'nun genel merkezi olarak da Ankara seçildi. 

CENTO,Sovyetler Birli~i'ni kuşatma amacı dışında,bu ülkelerin,kendi 

içgüvenliklerinde birbirlerine yardım edebilmek ve Ortado~u'da ABD 

çıkarına aykırı olabilecek durumlarda müdahale edebilmek amacıyla ku

rulmuştu.CENTO,uzun bir süredir,fiilen işlemez bir durumdaydı.Geçti

gimiz ay içinde,önce Pakistan ve !ran'ın,ardından da Türkiye'nin 

pakttan ayrılmasıyla,CENTO,tüm işlevini fiilen yitirir duruma geldi. 

IRAK-SURIYE: Geçen aylarda başlayan Irak-Suriye görüşmeleri,Ocak 

ayı içinde sonuçlandı.Suriye ve Irak yetkilileri,tek bir devletin ça

tısı altında birleşme kararı aldılar.Her iki ülke arasında varolan 

söz düellosu ise sona erdi.İki ülke arasında,son üç ay içinde,çeşitli 
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noktalarda ·ortak tavır alındıSı ortaya çıkmaktaYctı.Ancak,gözlemciler, 
iki Ülkenin tam ve kesin olarak birleşmesinin birçok gü;lükleri de 
beraberinde getirecegine inanmaktadırlar. 

MISIR-İSRAIL: Mısır ve !srail arasında uzun bir zamandır saglan
maya çalışılan 11 barış an tl aşması'' C arter' ir ı Ortadot';u ge:r.isiyle gerçek
leşti.Camp David'de yapılan toplantıda hiç bir ~onuç alınamamış bulun
m~sı,çeşitli Batı ülkelerinin bu girişi~deu umutlarını kesmelerine yol 
açm~ştı.Carter ve di~er Batı liderlerinin,özellikle !ran' ın çökmesin
den sonra,bu anlaşmaya özel bir önem verCikleri belirtilmekteydi.Baş
langıçta,Cart€r'in gezisinin de bir sonuç veremiyecegi düşünülmesine 
ragmen ,C arter bu geziyle "sürpriz'' anlaşmayı gerçekleştirdi. Kısa bir 
süre sonra, barış anlaşması, i'Jaşir.gtong' da imzalandı.Anlaşmanın imza
lanmasından önce,anlaşmanın yorumunda,iki devlet arasında bazı esaslı 
ayrılıklar bulunmaktaydı.Bu ayrılıkların başında,!srail'in işgal et
miş bulundu~u yerleri terkedip etmeyecegi,Dogu Kudüs'ün Arapların e
line verilip verilmeyecegi ve özerk bir Filistin devletinin kurulup 
kurulmayacagı sorunları yeralmaktaydı.Ancak,anlaşmada,belirgin olan 
en önemli madde,!srail'in Sina'dan 9 ay içinde çekilmesi idi.Diger 
sorunların henüz kesin bir sonuca ulaşmadıgı· ve bu bakımdan da gerçek 
"barışın • henüz uzak oldugu şüphesizdir .. 
Anlaşma,Batı dünyasında biiyük bir ır.emnuniyet yaratırken,Arap ülkeleri 
ve Sovyetler Birligi'nde ise çok sert tepkilere yol açtı .. Pravda,an
laşmanın,'Anti-Arap' bir nitelik taşıdı~ını belirtirken,he~en hemen 
bütün Arap ülkelerinde,anlaşmaya karşı b~yük yürüyüşler düzenlendi. 
!ran hükÜmeti de anlaşmaya karşı oldugunu açıkladı.Suriye ise,Batıya 
karşı yeni bir petrol ambargosunun uygulan~asını istediyse de,sonra
dan bu ön8risinden vazgeçti .. FKÖ lideri A~afat,ekonomik,siyasi ve ti
cari bazı önlemlerin alınmasını istemekteydi.Suudi Arabistarı,anlaşma
nın imzalanması duruır.unda,Hısır'a verilen ekonomik yardımın durduru
lacagını belirtti.Ancak,Brzezinsky'nin gezisinden sonra,bu kararın 
uygulanmayaca~ı açıklandı.Orctün ise anlaşmaya sert bir biçimde karşı 
çıktı.Irak hüküneti de sert bir biçimde anlaşmaya karşı çıktı.Yazı 
hazırlandıgında,anlaşmaya karşı tepkiler devam etmekteydi.Anlaşma 
şimdilik Ortado5u'da büyük de~işikliklere yol aç~adıysa da,gelecekte
ki kısa bir süre içinde,belli .önemli deg-işikliklere yol açabileceSi 
ve etkisini gösterebilece~i ~uhakkak. 
~ Uzun bir süredir araları açık olan ve birbirlerine karşı 

silahianan Kuzey ve Güney Yemen Cumhuriyetleri arasında,geçtiSimiz 
aylarda şiddetli çarpışmalar oldu.fer iki Ülkenin yetkilileri de o
layla ilgili olarak birtirlerini suçla~ılar.Olay,Ortsdo~u'dski diğer 
ülkeleri de yakından ilgilendiren bir ol!3.Y haline geldi.Sovyetler 
Birli~i,Gün~y Yemen 1 e askeri silah j~steeini arttırırken,ABD 1 nin Ku
zey Yemen' e 1011-400 mi!yon dolar tutar:ır,dı:;. sila."l verdiği açıklandı. 
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Yorum hazırlanırken,iki Yemen aras1ndaki savaş sona ermişti ve her 
iki Ülkenin ordusu da,eski sınırlara dönmüşlerdi. 
UZAKDOGU 

Geçti~imiz üç ay,Uzakdo~u'da sıcak savaşların yaşandı~ı aylar 
oldu.Ocak ayı içinde,Kamboçya ve Vietnam aras~nda uzun bir süredir 
devam etmekte olan savaş,Pol-Pot rejiminin yıkılmasıyla sonuçlandı. 
Vietnam Orduları ve Kamboçya Milli Birleşik Cephesine baSlı gerilla
lar,k~sa sürede ülkenin başkenti Pnom Fen' i ele geçirdiler.Ulkede, 
Heng Samrin'in yönetiminde yeni bir hükümet kuruldu ve bu hükÜmet, 
Kamboçya'da,Pol-Pot'un üç milyon kişiyi öldürdügünü açıkladı.Pnom-Pen' 
in düşmesi üzerine,BM'de sert tartışmalarla dolu toplantılar yapıldı. 
Vietnam,Küba ve Sovyet temsilcileri,Pol-Pot rejimini kınay~p yeni yö
netimi desteklerken,Çin ve bazı bloksuz ülkeler,Vietnam askerlerinin 
Kamboçya'dan çıkmasını istedi.Uzun bir süredir,kendisinden haber a
lınmayan eski Kamboçya Prensi Sihanuk,bu toplant~larda Kamboçya heye
tine başkanlık etmekteydi.Sihanuk,Pol-Pot rejiminin arnansız bir kanlı 
rejim oldugunu belirtmekte,ancak bunun Vietnkm'ın ülkesini işgal et
mesi için bir gerekçe olmadı~ını açıklamaktaydı.Kısa bir süre sonra, 
Pol-Pot rejimi adına yayın yapan bir radyo ise,Pol-pot'a baglı geril
la kuvvetlerinin gerilla savaşını sürdürdü~ünü açıkladı. 

K~sa bir süre sonra Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao Ping,Birle
şik Amerika'yı resmen ziyaret etti.Bu ziyaret,yüksek düzeyde bir Çin 
yetkilisinin ABD'ye yapt1~ı ilk ziyaretti.Deng Siao Ping,bu gezisinde 
Vietnam' ı sert bir şekilde eleşti-rdi ve "Sovyetlere karşı, Çin ,ABD, 
Batı,Japonya ve Üçüncü Dünya Ülkelerinin" birlik içinde bulunmaları 
gerektiSini belirtti ve hemen her yerde,bunun zorunlu bir görev oldu
~unu açıkladı.ABD gezisinden sonra,Deng Siao Ping Japonya'ya bir gezi 
düzenledi.Bu gezide,Deng,Vietnam'ın cezalandırılacagını açık~adı. 

Kısa bir süre sonra da,Çin'in Vienam'a karşı saldırısı başladı. 
Deng Siao Ping ve diger Çin yetkilileri,savaşın kısa sürede sona er
dirilece~ini açıkladılar.Savaş hızlı bir biçimde büyüdü ve Çin,Viet
nam topraklarında 100 km ilerledi.Vietnam,Çin kuvvetlerine büyük za
yiat verildigini açıklarken,Sovyetler Birligi de,defalarca Çin Halk 
Cumhuriyetini uyardı.Vietnam hükümet yetkilileri,Çin'in kendi toprak
larından çekilmedigi sürece herhangi bir görüşmeye yanaşılmayac&gını 
belirttiler.Uç haftalık bir süreden sonra,Çin kuvvetleri kendi eski 
sınırlarına döndüklerini açıkladılar.Çin Başbakanı yaptıgı açıklama
da,Vietnam'1n da Kamboçya'dan çekilmesi gerektigini açıkladı ve gö
rüşmelere hazır olduklarını belirtti.!ki Ülke arasındaki görüşmele
rin önümüzdeki günlerde başlaması beklenmekte.Bu arada Laos hükümeti, 
Çin'in Vietnam işgalini protesto etti ve Çin'in topraklarından 3 km 

içeri girdigini açıklayarak,Laos'taki Çin'li danışmanları sınır dışı 
etme kararı aldı. 83 
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AFR!KA 
UGANDA: Uganda ve Tanzanya arasındaki savaşda son aylarda yeni 

bazı boyutlar kazandı.Tanzanya Kuvvetleri,uzun bir aradan sonra, 
Uganda topraklarına girdiler ve hızlı bir tempoyla başkent Kampala 
üzerine yürüdüler.Tanzanya Kuvvetlerinin aynı zamanda,Uganda'daki 
devrimci gerillalardan da yardım aldıkları belirtilmekte.Libya ise, 
!di Amin'e bin kişilik bir askeri kuvvet ve çok sayıda silah gönder
di.Ancak,buna rağmen,!di Amin'in durumunun zor oldu~u ve yıkılmasının 
yakın oldugu belirtilmekte.Yorum hazırlandıgı sorada,Tanz~~ya Kuvvet
lerinin Kampala'ya 65 kiD yaklaştıkları ve havaalanlarının kapandı~ı 
bildirilmekteydi. 

RODEZYA:Rodezya'nın ;eşitli komşu ülkelere karşı girişti~i saldı
rı artarak devam etmektedir.Gerilla savaşları ise hızlı bir biçimde 
gelişmektedir.Rodezya uçakları,bu ay içinde de!alarca sınırı aşarak, 
Angola ve Mozambik'i bombaladı ve çok sayıda kişinin ölümüne sebep 
oldu.özellikle sivil halkın katiedilmesine yol açan saldırılar,bütün 
dünyada tepkiler uyandırdı.Uluslararası Af Örgütü ve Kızıl Hay örgüt
leri de_,Rodezyayı eleştirmeye devam etmekteler. Uluslararası Kızıl Haç 
Örgütü,Rodezya'da saat başına bir kişinin katiedilmekte oldugunu a
çıkladı.Bilindi~i gibi,Rodezya,Birleşmiş Milletler'in aldıgı kararla
rı uygulamamakta ve ırkçı bir politika izlemektedir. 
!SKAND!NAVYA 

!SVEÇ:!sveç, son aylarda,ardarda ortaya çıkarılan casusluk faa-
liyetlerine sahne oldu.Göçmen işlerine bakan Stockholm Polis Şefinin, 
Irak hesabına casusluk yapan bir ajan olduSu ve Kürt,Arap ve Filis
tinli göçmenler hakkında bilgi toplayıp,Irak'a ulaştırdıgı açıklandı. 
Olay,!sveç'te büyük tepkilere yolaçtı.Tepkilere yol açan diger bir 
konu ise,Irak konsolosluk yetkililerinin !sveç'te diplomatik kisve 
altında bu casusluk raaliyetlerini organize etmeleriydi.Polis Şefi 
tutuklandı ve üç konsolosluk görevlisi sınır dışı edildi4Irak•ın !s
veç konsolosu olaya büyük bir tepki gösterdi ve sınırdışı edilen ar
kadaşları ile Polis Şefi arasındaki ilişkilerin, arka·:iaşlık ilişkile
rini geçrnedi~ini açıkladı.Olayın ardından Irak.üç İRveç diPlamatını 
Irak'tan sınır dışı etti.Çesitli örgütler olayı protesto gösterileri 
düzenlediler.Kısa bir süre sonra da.aynı Polis Şefinin.Vietnam savası 
sırasında savaş aleyttarı ABD ve di~er devletlerin !svec•T.eki yur~
ta~ları hakkındaki bil~ileri Am~rikan Elcili~ine sattı~ı aGıklandı.O
lav nedeniyle ABD ~antı~ı bir açıklamada.olayın gecmise ait oldu~unu 
belirterek bunun-iki ülke arasında bir sorun cıkB.rmı:vacag-ını umdukla
rını ayıkladı.Gözlemciler Polis Şefinin daha önce de çeşitli bilgile
ri başka ülkelere satmış olabileceg-ini belirtmektcler.Bu olay ardın
dl9..'"l,Sho(!sveç Gizli Polisi) üyesi ve Bl·! Barış Kuvvetlerinde y'ı..izba:;a 
olan bir şahsın,Sovyetler hesabına ~asusluk yaptıgı açıklandı.Bu olay da !sve~'te büyük tepkilere yol açtı,bu şahıs da tevkif edildi. S4 
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PIRSNASIYA KOYARA PALE 

Xwendevanen heja, 
' ~ e j! ve hej~are p~ ye,di h~r hejmare~e kov~r€Ade~pirsnas~ya 

s7yas~,~borı,~eşker~,xan~ı u c!va~ı,pi zima~c.kurdı,~e~~eşı we bı
kın.Em e ve pırsnasıye bı kurdı tırkı binivısın.Em,ve Jl bo qenc 
tegihixtina naveroka Eotaren bi kurdi U peşvcbirina zimane me ye 
zikmakı,pir hewce dibınin. 

Aoori 
An o 
Aza 
Az ad 
Azadi 
Azadixwaz 
Aşti 
Aşti""<Waz : 
Aştl:perwer: 
Awartin 
Afirandin 
Armanc 
Aloz ... 
Aloz bun 
Alozkar 
Bindest 
Bindesti 
Bedadi 
Bilyer 
Bextewar 
Bej e 
Bejeyi 
Babet 
Biryar 
B€-par 
B erendam 
Beşdar 

Beşdarblin 
Bizartin 
Civaki 
Civat 
cE!jn 
cUre 
ciirbeciir 
Çand. 
Çandı 
Çap 
Çapkirin 
Çapxane 
ç8krox 
çe,:ıin 
Çewt. 
Çewtı 

Dadmend 
Dadmendi 
Da d 
Dadgeh 
Doz 
Dibistan 
ni ı 
Dilr,-irtin 

!ktisat,iktisadi 
Yani 
Cesur,yi~it,erkin 
Özgür,serbest 
Özgürlük,hürriyet 
Özgürlükçü,özgürlük yanlısı 
Be rJ. ş 
BarJ.şçı,barış yanlJ.sı 

Barışçı,barJ.şsever 

Ayrı tutum,istisna 
Yaratmak,eser 
Hedef,amaç 
Karışık,kermakarışık 
Karışık bir hal almak 
KarıştJ.rıcı,kışkırtıcJ.,bozguncu 

Sömürge,koloni 
Sömürgesel,kolonyal,sömürge 
Adaletsizlik 
Olay,hadise 
Mutlu 
Edebiyat 
Edebi 
Konu,mevzu,mesele 
Karar 
Mahrum,yoksun 
Adayüye 
Ortak,katılan 
Ortak olmak,katılmak 
Haraket etmek 
Sosyal, toolıımsal 
To~lum,dernek,tooluluk 
Bayram 
Çeşit 
Çeşitli,degişik 
Kültür 
Kültürel 
Baskı,basın 
Basmak 
Basım evi,matbaa 
Yapımcı,yaratan,kurucu 
Tatmak,tadına bakmak 
Yanlış 
Yanlışlık 
Adaletli,adil 
Adalet 
Adalet 
Mahkeme 
Dava 
Okul 
Esir 
Esir etmek 
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Dilkirin 
En dam 
E'!ıi 
Fe re Fe ı 

Esir etmek 
Üye,aza 
Cephe 
Ders 
Hile 
Makale,yazı 
Aşama,etap,merhale 
!dare etmek,yönetmek 

Go tar 
Gôııinek 
Gerandin 
Gerandina 
Gir!~ 
Gotubej 
Gelemper 
Girav 

awarte : Sıkı yönetim 
Önemli,mühim 
Münakaşe,tartışma 
Genel,umumi 

Hewce 
Hemwelat 
Hemwelati 
Hevoar 
Him 
Helbf'st 
Helbf'stvan 
Hozan 
Hunf'r 
Hunf'rmend 
Hejmar 
Helbi,iartin 
Herem 
Hel ez 
Jin 
Jindar 
Karbidest 
Kol e 
Kol e dar 
Koledari 
K ed 
Kedkar 
Kevneperest 
Kevneperesti 
Keftelef't 
Komele 
Kovar 
Ko mar 
Liberxweden 
L€kolin 
tehübün 
Mi ri 
Meşq 
M af 

Ma.re çerenUse 

Miso~er 
Naverok 
Ni~ad 
Nijadperest 
Nin er 
Netewe 
Neteo,1i 
Nıljen 
Nijdevan 
Nijde 
Nijdevan:i 
NU çe 

Ada 
Gerekli, lı ı zumlu 
Yurttaş,vatandaş 
y,,rttaşlık, vatandaş lık 
Ortak~müşterek 
Temel,esas 
Şiir 
Şair 
Alim,bilim adamı,ozan 
Sanat 
Sanatçı,sanatkar 
Sayı,rakam,no 
Seçmek,seçim 
Yöre,bölge 
Enteresan,ilginç,çekici 
Hayat,yaşam 
CanlJ..,hayat dolu 
Yönetici,idareci,görevli 
KB le 
Sömürgeci,köleci,kolonyalist 
Sömürgecilik,kölecilik,kolonyalism 
Emek 
:Emekçi 
Gerici 
Gericilik 
Çaba,U~raşı,didinme 
Cemiyet ,dernek ,ktırum 
Dergi 
Cumh,riyet 
Direniş,savunma 
Araştırma 
!ncelemek,inceleme 
Hükümet,merkezi yönetim 
Örnek,emsal,misal 
Hak 
UlııslarJ.n kendi kaderlerini 
kendilerinin tayin etme hakkı 
Kesin,mutlak 
!çerik,muhteva,kapsam 
Irk,soy 
Irkçı,kafatasçJ. 
Temsilci,delege 
Ulus,millet 
Ulusal,milli 
Modern,yepyeni,kaliteli 
Çeteci,maceracı,müfrezenin bir ferdi 
Çete,müfreze 
Çetecilik,maceracılık 
Havadis,haber 
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Navendi Merkez,merkezi 
Niştiman Vatan,ana~ırt 
Noker Uşak,hizmetçi 
Pırs Soru,sorun,terim,deyim 
Pırsnasi Terminologi,deyimler bilimi 
Peşkeş kirin Sunmak,takdim etmek 
Peşvebirin !lerletmek 
PeşverU !ıerici 
PeşverUti Ilericilik 
PirtÜk Kitap 
Piroz kirin Kutlamak,tebrik etmek 
Peşeroj Müstakbel,gelecek 
Paşero~ Mazi,geçmiş 
Pe~irandin .Kabul etmek 
Peıweş Radyo,radyo istasyonu,radyo yayını 
Pirsgirek Sorun,mPsele,problem 
Paraetin Korurnak,muhafaza etmek,sa~ınma _ 
Pijqin Patlamak,patlayıcı 
Pengav Atılım,girişim 
Rfzgari Kurtuluş 
RizgarbUn Kurtulmak 
Ronakbir Aydın,entellektüel 
Ragihandin Bildirmek,malumat vermek 
RUniştvan !kamet eden,oturan 
Rojname Gazete 
Ranahi Aydınlık 
Rexistin örgüt,teşkilat,organizasyon 
Rivd Grup,takım,klik,cemaat,öbek 
RUçik Özellik,evsaf,nitelik 
Saw Terör,yıldırma,korku 
Sazbend Müzisyen,uyumlu,harmonik 
Serfiraz Mutlu,magrur 
Serbilind Mutlu,magrur 
selik Plak 
SerbiX"L<Te Ba~ıms1.z, müstakil 
SerbixwebÜn Ba~ımsız olmak,ba~ımsızlık 
Serkornar Cumhurbaşkanı 
Sixur Casus,muhbir,ajan 
Serperişti !dare,yönetim 
Şoreş Devrim,ihtiıaı 
Şoreşger Devrimci 
Şoreşvan Devrimci 
şeni Ahali,yerli halk?halk 
Tegihiştin Anlamak,kavramak 
Tekaşer Militan 
Tevger Haraket,eylem 
Tekeşin Mücadele,kavga 
Tawan Suç,günah 
Tawanbar Suçlu,günahkBr 
O hp. ( u heta paşin) vs(ve saire),vb. 
Vebirin Katliam,soykırım,jenosit 
Ve~irtin !şgal etmek,işgal 
Ve~irker !şgelci 
Vilik Komplo,darbe 
Welat tllke,yurt,anevatan 
Welatparez Yurtsever,vatanperver 
Weşan Yayın 
Weşandin Yayınlamek 
X'\o'endevan Okuyueu 
X1oıendekar öıtren-::i 
X\orendegeh : Okul ,dershan-:::, ensti tü 
Zimane zikmnki: Ana dili 
Zaningeh : Üniversi~e.fakül~e 
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WEŞANEN PALE 

Diwana CEGERXWIN 
Diwana helbestvane bi nav u 
deng~Cegerxwin ya didwan SEWRA 
AZADI hat wcşandin. 224 rupel, 
biha 10.- DM 

Demenen KURDISTANE 
8 lib demenen Kurdistane,bi reş u spi u curbcctir hatin weşandin. 
Liba wan bi ı .- DM e . 

~ ~ 

STRANEN RE't/ANE 
Stran u meqamen govende yen Kur
den Sovyetistane. 3 cure ,liba 
kasetan bi 7 ,5 DM an e . 

PALE YAYINLARI 

CEGERlC'tiiN'IN Ş!!RLERİ 
Ünlü Kürt şairi Cegerxwin •ın~ 
şiirlerini içeren SE'tiRA AZADI 
(Özgürlük Devrimi) adlı diva
nı yayınlandı . 224 sayfa , 
fiatı 10.- DM 

KÜRD!STAN'DAN MANZARALAR 
Siyah-beyaz olarak basılan 8 
çeşit kartpostal,tanesi 1.- DM 

KÜRTÇE TURKULER 
Sovyetler Birli~i'nde yaşayan 
Kürtlerin müzigi , 3 kaset, 
tanesi 7 ,5 DM 

PALE,li benda alikariya te ya bi her rengi ye.Pişta xebat 
u tekoşina we bigre u xwe je dur mexe! 

postgirokonto _ 431 60 94-4 
PALE'nin mücadelesini destekle ve çalışmalarına yardımcı 

ol.PALE'ye her türlü yardımını esirgeme ! 
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