
karkeren hemo welatan ü gelen bindest yekbin 

P A L E 
Organa llaiaıill 'OfCfV&a i Wc&aı,ari:ı•l &l&ftlilıaa 

KURDİSTAN DEVRİMCİ - YURTSEVERLER! ÖRGÜTÜ ORGANI 

sal :2 hejmar: 4 bi ha: s .-oM 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



~ E D A V İ - İÇİNDEKİLER 

Rupel - Sayfa 

Xwendevanen Delal ı 

Xumeyni ji wek Şah 2 

Bejeya Kurdan 6 

Kürdistan ' da işkenceler 24 

İran'da Son Geli şmeler 27 

!smail Beşikçi Tutuklandı 33 

ll Eylül Devrimi Üzerine 35 

PALE 'nin Siyasi Programı 46 

Nikaragua Halkının Zaferi 48 

Egitim Köşesi 52 
Mevsimin Olayları ve Yorumlar 58 

Pirsnasiya Kovara Pale 84 

l'l eşanen PALE 88 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



X',;EnEVANb DELAL 

Ev beJmara çaran ya kovara PALE ye,ku bi r€k U peki diweşe U 
dikeve dest€n we.Div€ e~ b€jin,ku di war€ p&kanin U weşanCina kovar€ 
de,ked U renca 2-eval U hÇ!gıran pir e.B€1. alikari,destmiz U dilsozi;ya 
wan,domandina ~ına kovare ne tişteki ~engaz bll.Li aliki din,behr U 
para hevalbendı U mildariye xwendevanen kovar€ ji,ciheki bilind U 
berbiçav e. 

Kovara PALE,roj bi roj,b€tir dibe mal€ gel€n Kurdistan€ U ber
devkek ji berdevk€n doza rizgarixwazi U bextewariya wan.Di nav ref€n 
kedker,xwendekar U ronakbir8n weı€t de,ji destan derbazi destan dibe, 
1~ t€ g~rin U pir~in~Heçi saziya meAye,li v€ btiyer U qew~andinÜ,pir 
bı awakı baledar u zız dide ber çaven xwe.Puteke mezin pe dide,da ku 
kovar€ ji her aliyan ve baştir U spehitir bike.Behr G para xwe t€xe 
nav r8zen xebata gelen Kurdistane.ni tekeşin U keftelefta ji bo ser
b!xweb~~a welet g ~ina serbilin~iya g~l€n w1 ~e tu dirixi n~ke~Le 
dısan Jı,wek hapıren Kurdan gotıne; 1'Bı destekı ve çeple naye ledan". 

Ji lewre,di rewşeke weha de,ku gelen me li hemu perç8n Kurdisto
ne t€n qir kirin,6irtin,zindan kirin u 8şandin,hewce ye ku em ji he
mU caran z€detir u xurtir dest€n xwe bidin hev.Pi~ta xwe bidin pişta 
hev U xwe biav8jin qada şeri.Xebata xwe ya li dijı koledari,bindes
tilemperyalizm,feodalizm Ü faşizm€ t8küztir bikin.Ledan€n giren U 
8rı~9n ~rt cti ser 2inik U ~aregeh8n d!jmin~n çevsor U.bov cte biba
rının.Bınemaıa zor u zordarıya reş tarumar u weran bikın.Da ku em 
ji Wek netewe U welateki azad U bextewar bijin.Eş U birina çendin 
bezersali bikewitinin. 

EDİ BER BI PEŞ, PEŞTIR • HIN PEŞTIR ! 

T8bini: 
Sed mixabin,ku şaşiyen rastnivisini di bejmara sisyan de ji 
pir bUn.Ne hewce ye,ku em hemUyan li vir rast bikin.Ji ber ku 
piraniya wan şa~iyan ~i ketina bin tipan blln.Dema xwendin€ ew 
t~n derxi~tin.Le di rupele 9 an delli du ciyan,şaşiy9n mezin 
bune.EW Jı,ji j8ra rupel9 ve,r8ziken 3 U ~ an in.Di wan r8zi
kan de,şuna Bexd€ 6otina Beesi hatine nivısandin.H€vidar in, 
ku bun rast bikin u li me~rin. 

~ PALE kovara te ye.w€ bixwine U bide xwendin~ 

~ Je re kiryar,alikarvan,hevalbend U hogiran bibine: 

~ Je re xwesteken xwe binivisin U nUÇeyan bighinine: 

~ we,denge azadi U rizgarixwaziya gelen Kurdistan€ ye 
li hemher zerkeri U kaledariye nas bikin: 

~ we,ıi diji bindestiye,emperyalizme,bedadi,xwinmeji 
U faşizme bizanin: 

~ Xebat U tekoşina we,ya xwe bipejirinin: 

TU DIKARI KDVARE JI NAVNIŞANA JERIN BIXWAZI 

BOX 273 
5·751 05 Uppsala 1 
SWEDE N 1 
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XUMEYNİ Jf \·JEK ŞAH KET X\'IİNA KURDAN 

Di ve demsala bihuri de,li Kurdistans Rojhelat pir bllyer8n xwın
avı qewimin.Miritiya İran8 ya b~ bi dest9n Ayetulah Xumeyni t8 ge

randin,wek Şah Rize U kure wi Şah Mihemed Rize Pehlewi y8n gorbegor, 

careke din ket xwina Kurd9n azadixwaz U ew qir kirin.Bingeha v9 qir
kirin8 dongiya nijadperesti U şovenizme f arisi ye.Ew xwedi direk U 
serp9hatiyeke kir8t U qir8j e. 

B9 guman hilweşandin U nehiştina rejime şahinşahtiy9 bllyereke 
berbiçav bli.Dawianina v8 rjima xwinr8j U noker,ji bo p8kanina riste

ke demokratik,p8ngavake giranbiha bU.Ji bo jineke piçeki azad nişa
neke heja bll.Ev ji h8viya hemU h8z8n demokratik welatpar8z,p8şverü, 

şoreşger U gel8n bindest y8n rizgarixwaz bll.Ji lewre,hin di destp8k8 
de,van h8zan xwe gihandin hev U li hember şahinşahtiya zorker xwina 
xwe bi m€rxasi rijandin.Wan di vi wari de tu dirixi nekirin.Ji dil U 
bi qehreman:i xwe av8tin qade şeri U sing8n xwe ji Şahe ho.v U 8rişba
z8n wi y8n noker re kirin senger U mertal.Wisan ku bi çendi çend he
zaran gori dan,ı8 disan ji ji reya azad:ixwaziy9 gavek bi şlinde vene
gerin.Şah U 8rişbaz9n wi y8n gelkuj,her bestek ji axa weıet,bi xwina 
keç U kur8n gel ve av dan. 

Ge lo ev m8rani ı3. ev m9rxasi ji çi re bÜ:? Ev rik U rikdari,ev 
dilxwazi U ciwam8ri ji bo çi bı3. ? Ji bo p€kanina jineke azad U demok
ratik yan ji bo sazkirina rejimeke şahinşahtiya Ayetulah Ü maleyan 
bU.Li ber çavan e,ku vi welati U van gelan,ji bo p9kanina jineke 
azad U demokratik xwe dan kuştin U sing&n xwe dan ber guley€n talan
keran.Ne ku Şah€ serqot ji text daxinin Ü şaheki nı3.,bi şaşik U eba, 
binin şUna wi. 

Ji bo Ayetulah U meley8n bi şaşik U eba y&n kevneperest,lawazi U 
perçebUna h€z8n demokratik,p&şverü,şoreşger U gel&n bindest y8n riz
garixwaz k8seke mezin bll.Kevneperest9n bi şaşik U eba xwe ji h8z9n 
p&şverll,demokratik U şoreşger hem zUtir U hem ji ç€tir gihandin hev. 
Se;ekti U gerandina tevgera ge18n Iran€ ya li diji Şah xistin bin 
dest8n xwe.Ji bo ku h8z8n p8şverU U şoreşger ji xwe bi dUr nexin, 
durişm8n dij-emperyalist ji ~i bir ve nekirin.Hin di destp8k9 de, 
tevgera gel8n fran8 ya di bin serektiya mele U Ayetulahan,li be hemU 
hezen p8şverU,demokratik U şoreşger y8n cihan€ ciheki giranbiha wer
girt.Van h8zan,li seranser8 cihan8,ji dil pişta tevger€ girtin U 
desten xwe dan we. 

H8z8n p8şverU,demokratik,şoreşger U gel8n bindest y9n rizgari
xwaz li fran8 pir lawaz U qels bUn.Merc9n diroki,siyasi U civaki y9n 
ku bi desten Şah8 xwinxwar hatiblln efirandin ji xebateke t8kı3.z re 

k9s ne didan.Piraniya van h8zan bi desten Şah U SAVAK-e ve hatibUn 
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pelixandin U perçe kirin.Di çarçiva armanceke hevpar de,yekiti U 
yekdestiyeke hewce nehatibU saz kirin.Ji lewre ji tevgera dijberi ya 
gel8n İran9 nebU xwedi serekti U gerandineke dij-emperyalist U de
mokratik.Ano,ev tevger ji serektiyeke rastin.rastbin U dUrbin b&par 
bU.Ji ber ve yek&,tevgera ctijberi ya gel9n frene nebU tevgereke ctij
emperyalist ya rastin.Ji xwe,serektiye tevgere bi gelemperi ji nine
ren bUrjUvaziya !rani p&k hatiye.Ji serektiyeke wilo heviya tevgere
ke şoreşger U parastina maf U berjewendiya kedkar8n wel&t U gel&n 
bindest ji xevnerojk e.Ji bUyer U qewmandin8n dawin ji dixuy&n,ku 
karbidesten Tehran& ji nU ve xwe li ber emperyalistan xweş dikin. 
Dan U standin8n xwe ji nU ve saz dikin U ji wan ctisan çek&n nU U nU
jen dikirin.Hem li welet G hem ji li derve, bi xurtl. şer& h&zEm p&ş-
verU· U şoreşger dikin.HemU r&xistin U partiy&n p&şverU,şoreşger U 
rizgarixwaz qedexe kirin.Bi qasi 42 rojname U kovar&n p&şverU qedexe 
U bend kirin. 

Di gel hinde tişten,bi xurti erış birin ser gel&n rizgarixwaz, 
nemaze gel9n Kurdistan&.Şer&n kurdkujiy9 li Kurdistan& li dar xistin. 
Di navbera çend rojen de,heyşt& Kurd&n azadixwaz,li bajar&n Mehabad, 
Seqiz,Pawe,Qehremanşehr U Serdeşt bi desten Xilxali y€ çevsor hatin 
gulebaran kirin.Parti Demokrati Kurdistan-iran(PDK-İ),ku r9ber9 tev
gera rizgarixwaziya gel€ Kurd e,hat qedexe U bend kirin.Di derheqa 
karbidest€n partiy€ de fermana girtin U kuştin& hat deyin. 

Wek me di bejmara sisyan ya kovara PALE de ji kad kiribÜ,PDK 
xwedi dirok,laş U gewde ye,Diroka w& bi xebat U gori ve hatiye nigar 
kirin.Di heyama Şahe xwinr€j de l€dan€n pir xurt xwar,l€ disan ji 
hev neket.Çendi çend endam U hevalbend€n pertiy9 hatin girtin U kuş
tin.Cihazen dezgeha Şah€ faşist pir xebitin ku w€ ji gel bicemidinin. 
Nehiştin ku ew di nev r€z.~n kedkar€n wel€t de reh U pej bide U bibe 
p€şeng€ doza wan.Merc€n siyasi wisan kirin,ku piraniya karbidest U 
berpirsiyar€n Partiy€ ji wel€t baz bidin U derbeder bibin.Ev ji bU 
sebeb€n du derd U tiştan.Derd U nexweşiye beri mezin,b9derman U ye
kemin ew bU,ku PDK nedikaribll xwe di nav r€z€n gel€n Kurdistan€ de 
bilivine.Xebeteke xurt li dar bixe U hişyarbUneke siyasi di nev gel 
de bela bike,ref U sınıı&n kedkar9n wel€t hişyar bike U wan di nav 
r8z8n partiy& de r€ bike.A didwan jt,serektiya PDK-8 ji gel U wel8t 
bi ctUr ket.Di xebata siyasi U rexıstini ya ku dihate kirin de ne 
hevpar bU.Ji lewre ji nedikaribU taktik U stratejiyen xebat€,r9 U 
r€çik€n t&koşina gel€n Kurdistan€ dayne U saz bike.Bi xwe j€ re re
beriy€ bike.Derd,kul U kovanan gel U y9n xebate bibine U wan di de
meke kurt de derman bike.Ev ne r&k Ü p€kiya han bUn sebeb8n qelsbUna 
partiye u lawazbllna xebata we. 
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L€ b€ guman,ev ney€ w@ maeneye ku PDK-6 hiç tiştek nekiriye.Bi 

a me,keftelefta w€ li gor karin U şiyanen w€ bUn.Tişten ku ji dest 

hatin,kir U pe rabli.Herçendi derbedernUn U ji wel€t bi dUr ketina 

PDK-e bÜn sebeb9n qels U lawazbUna xebata siyasi Ü r8xistini jf,ı9 

herweha bUn sebeb9n p6şiya jihevketina PDK-6 ji b&n girtini ••• 

Deme ku tevgera dijberiya geıen İran& xurt bÜ U giha gehineka 

dawin,gel8n Kurdistan€ b8i ser U ber blln.Karbidest€n PDK-€,nü U h€

di bi h6di,j1 derveyi wel€t vedigeriyan.Hin rivd U komik8n k6sperest 

çaven xwe berdan v€ b6i ser U herbUna tevgera rizgarixwaziya Kurdis

tan8.Hewil dan ku vS valabUn Ü k9masiy6 ji bo berjewendiya xwe ya 

kesi U rivdi bi kar binin. 
Yek ji van rivdan,komika '1Yekitiya Niştimani Kurdistan 11 (YNK) ya 

ku bi dest6n Talabani dihat gerandin bU.Ji xwe Talabani U YNK-a wi 

hin di meha ll an yasala 1977 an de li her6ma NOKAN ya İran&, bi a

gehi U r6dana Şah€ xwinxwar,ciwar bllbUn.Bi Şah U SAVAK-6 re heval

bendike xurt saz kiriblln. 
Le bel€ deme ku Şah baz da Ü ji İran9 derket,Talabani dest6n xwe 

av€tin Kurdistans Rojhelat.Talabani di nav Kurd9n Rojhelat de hin ne 

hatibU nas kirin.Ji lewre ji dikarihli di destp9k9 de ji xwe re cibe

ki bibine.Wi bani hin ş&x,mele,axa,beg U Kurden bei bay U bay kir. 

Wan li hev elvand Ü bi nave rUniştvanE!n Kurdistan€! 11 Mecl1seke Nişti

mani" saz kir.ŞE!x Izedin Huseyn:i kir serwer Ü bi nav€ v9 meclisE! 
11 danezanek" da karbidest9n İranE!.Di bende heyşten ya ve danezane de, 

dev d1av6tin PDK-Serektiya Demi ya İraq9.Ji m:iriya Tehrane dixwastin, 

ku ew Kurd9n Baştir y9n li İrane derbeder in,bispE!rin miriya Beesiyan. 

Di gel ve ji,ten9 ŞE!x Izedin Huseyn:i serwer& Kurdistans Rojhelat di

bate nas:in U ew dibU 11 AyetulabS." Kurdistan€!. 
re PDK U serektiya w€ nekete tele U xefika Talabani.GelE!n Kur

distan€! Talabani roj bi roj betir nas kirin.Ajawexwaziya ku wi Kur

dietane li dar xist,şere ku wi li Meriwan& li diji peşmergen Serek

tiya Demi kir,veqetina Tevgera Sosyalist ya Kurdistan€ U Korniteya 

AmadekirinE!,bUn sebebE!n kurU Ü rUçik9n Talabani eşkere bibin.Ecti 

kesE!n ku xwe dabUn dora wi j9 bi ctUr ketin.Rik U rikdariyeke mezin 

li bember Talabani peyda bU. 
LS çi heye,ku heval6n Talabani yE!n 11 derveyi wel&t U ji gel bi 

dUr keti,ev "danezana" ha bi f8lbazi Ü xurt:i ji xwe re bi kar anin. 

Bi meban U beta niha ji,ew her li ser vE! rey€ ne.W9 wek 11 daxwaza 

rastin ya Kurd.an" didin zanin.ş6x Izedin Huseyni dikin keseki 11 SOs

yalist11 U 11 serwer6" Kurdan.Dev diav8jin PDK-İran9 U serektiya w9. 
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re xuya ye,ku PDK xwe ji van kir9tiy9n Talabani bi ctllr dixe. 

Rewşa wel9t U gel dide ber çav9n xwe U li wan bllr dibe.Wek me li 

jor ji got,PDK nekete tele U xefika Tlabani.J9 xwest ku desten xwe 

ji Kurdistans Rojhelat vekişine.Herweha ji Serektiya Demi ji xwest, 

ku ew ji xwe t9kili kar U baren Kurdistans Rojhelat nekin.Herçendi 

Serektiya Demi wek Talabani xwe nexistibÜ nav kar U bar9n wan ji,lC 

di~an ev pejirand. 
PDK,di demeke kurt de,h9zSn xwe saz kirin U zora xwe dan xebata 

siyasi U r9xistini.Di nav rSz&n gel9n Kurdistan9 U rew9n kedkar&n 

wel9t de xwe bi re xist,bU xwedi rUmet U r9zctariyeke bilind.Bi h9-

z9n siyasi y9n Kurdan U kesSn welatparez re rUnişt ü yekitiyeke 

xurt U berbiçav li dar xist.Mecliseke Niştimani pSk ani.Danezaneke 

rek U p9k,ku daxwaz9n rastin y9n gel9n Kurdistan9 berp9ş dikirin, 

da miriya Tehran9.Di war9 her bliyer U qewmandineke siyasi,abori, 

civaki U leşkeri de bir U baweriy9n rastin U dUrbin y9n tevgera 

rizgarixwaziya gel9n Kurdistan& da diyar kirin. 

Bi r9k U p9kblina tevgera azadixwaziya KurdistanS,xurt U tBkllz

bllna w9 yekemin sebeb& tirsa miriya Tehran9 ye.Miriya Tehrane,ji 

ber awir9n xwe y9n kevneperest U şovenist,di bin serekti U serleş

kariye Xumeyni de 9riş9n xwinr9jiy9 dibin ser Kurdan.Ji Şah b8bav

tir şer6 wan dikin.Armanca wan nehiştina tevgera azadixwazi U geıe 

Kurd e. 
Be guman,heta tevgera rizgarixwaziya Kurdistans Rojhelat ya di bin 

serektiya PDK-8 de li ser reyeke peşverü,ıi diji emperyalizme U 

kevneperestiya heremi be,serketina w9 misoger e.PDK ala rizgarixwa

ziya Kurdistane ye U divi pişta we b8te girtin. 

leUR Dİ ... " 
BI~WINB ll 

BIDB ~WBNDIN! 
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B~JEYA KURDAN 

ZEMBILFIROŞ (II) 

Me di bejmara sisyan ya kovara PALE de bi kurti ji direka Zembil
firoş kad kiribU.Pirs9n dijwar U tari ji hev derxistiblin.L6 ctisan ji 
pir pirs mabÜn.H&viya me ew bU,ku em rojek& ji rojan belge Ü dokumen
t&n nU bibinin U wan pirsan ji renahi bikin.Beri çapkirina v& gotar6 
U weşandina bejmara çaran biradereki xwe gihand alikariye me~Di der
heqa ş&x Beşir U çapkirina çiroka Zembilfiroş de em kirin xwedi age
hiy6n b&rdar.Herweha pire da me,ku di demeke kurt de,dan Ü standina 
me bi şEh Beşir re li dar bixe. Ji b er korokirina agehiy&n nU d iv€ e nı 

demek& rawestin.Da ku em bikaribin nlvisara xwe bi hay Ü bay&n nU Ü 
b&rdar ve dewlementir bikin.Ji bo ku em w&neke rastin berp€şi xwende
van&n xwe bikin div& em bip&n.Ji lewre ji em dixwazin di ve hejmar& 
de salix&n Zembilfiroş bidin U di war& b&jeyiya helbeste de bipeyi
vin.Herweha helbeste bi xwe di gel bin şilovekirin U agehiy&n zirnana
si U r&zimani biweşinin.Tişt6n nU ku gihan desten me,em 6 wan ji di 
gel gotarek& nü p&şkeşi xwendevan&n xwe bikin. 

ran 
Bi kurtebir; Zembilfiroş xorteki ciwan,çeleng 
e.Ji bir çelengi U bedewiya wi,her keç U jina 

U ji binemala mi
ku ew didit,dil9 

w& dikete wi ü dildar dibU.Ne dikaribU xwe rabigre U dixwest ku wi 
ji re derxine.Hin di xortaniya xwe de xwe hini raw U neçir& kiribU. 
Her roj bi heval U hogir&n xwe ve diçU rawe U neçirvani dikir. 

ŞevekB xewnek& dibine.Di xewnB de,dema ku dixwaze vegere seraye 
U here ba jina xwe,hUri ıe dibin dergevan U wi bernadin ku here jor9. 
JB re dib9jin,ku div9 ew dev ji mal U hebUnBn dinyayB berde,dest U 
lep&n xwe ji kar Ü bar&n mir·ektiye U dinyay€ vekişine.Di şUna wan de 
desten xwe baveje p&rabUnBn xwed&perestiyB.Dema ku ji xewa kUr hiş
yar dibe,dest bi giriye dike U p9 re jina wi ji vediciniqe U hişyar 
dibe.Pişti pirs U pirsiyaran,ew çiroka xewna xwe ji jina xwe re vedi
gerine.Her li wB biryara xwe dide,ku dev ji hemU tişti berde U bibe 
derw&ş.Jina xwe ji qayil dike u we dişine ba d& ü bave xwe,da ku wan 
ji biryere agehdar bike.Li ser v6,ctB Ü bav redibin ser lingan,xwe 
nadin ber ü pB qayil nabin.Her çendi pir li ber xwe didin ji,lB di
san nikarin kur9 xwe ji biryere vegerinin.Gef Ü forten wan bi beleşi 
diçin. 

Bi dÜ re jin U zarok€n xwe hildigire U ber€ xwe dide çol U beya
ran.Pişti demek9 xwe dighine M€rdin€ U li beriya M6rdin& ji xwe re 
koxek€ peyda dike.Li w9 dest bi ç9kirina selik U zembilan dike.Selik 
U zembilBn ku ç&ctike,dibe baj&r,difiroşe U p& debara zar U z9ç&n xwe 
peyda dike.RojekB ji rojan jina mir€ wi welati,di pencere re dibine, 
ku xorteki pir çeleng U ciwan selikan digerine.Jinik çawan ku çav bi 
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vi xorti dikeve hi~ di seri de naır.ine.=:ıiıe w8 cti~eve bo::r ba G baı;era 

evinE! U ji dest diçe •. d lez bani berdesti.vekC dike,da ku bi ctG zem

bilfiroş de here U wi ji GulxatUn€ re bine.Dema ku Zembilfiroş t8 

seraye U GulxatUn wi ji nEizik ve dibine,her yekcar hiş8 xwe winda 

dike.Li dora wi digere U dixwaze wi ji r€ derxe.L€ Zembilfiroş,wek 

pola,ne diçeme U ne ji ditewe.GulxatUn gef U fortan ıe dike.L8 belEi 

disan ji nagih€ xwestek U kama dil€ xwe.Bi hile U hewale,wi dixe mo

xeke U deri ıe digre.Zembilfiroş dibine ku tu çare nema,xwe diav€je 

ber bext8 Xwede,Ji bende U berdestiyan dixwaze,ku j€ re misineki bi

nin da ku destın8ja xwe bigire.Ew misine xwe heldigire U diçe ser ba

ni,ku qaşo destm8j€ bigire.L€ xwe ji ser beni diav€je xwar€,baz dide 

U xwe winda dike.Dema ku Gulxa-;:;Un dibihize ku Zembilfi:!."'oç baz daye, 

stil ıe xwar dibe u janeke zirav dikeve dilE! we.,ri w€ roje p& ve,ji 

ber pencere bi dUr nakeve U bi hEiviya ditina Zembilfiroş,her bal U 

ct8na xwe dide şeqam G kolanan. 

Rojek&,mir ji ger U seyran& vedigere.GulxatUn dibine,ku m8r8 w8 

pir li ber xwe ketiye.Ne ken U ne ji rllgeş:i p€re maye.Sebeb8n kefre

vin,bentengi u xemgiriy€ ji m&re xwe dipirse.r-ıere we ji j8 re kad 

dike.Dib&je ku; min di çolek8 de malbateke pir belengaz dit.Zaroken 

wan tazi U birçi blln.Jina mal€ ji xemgin U dilteng bı"i.t•i8r8 maıe ne 

li wir bli.Belengazo,ji xwe re hin selik U zembil ç&kirine U ev çend 

roj in enine baj€r,da ku bifiroşe U p€ malB bidebirine.Dil€ min pir 

bi wan 8şiya.Ez dixwazim dest€n wan bigirim U alikariye wan biki~.Em 

di ve seray& de cihek€ vala bikin U wan binin vir ••• Dema ku xatUna 

mir van gotinen dibihise,dil€ w€ çar gopal ıe dixe U ji ın8r8 xwe 

dixwaze,ku rojek8 zUtir wan li wan li seray€ ciwar bike.Pişti van 

gotilt8jan,mir ferman€ dide,ku rivdek mirov herin ba Zembilfiroş.Da 

ku 'wi tevi jin U zarok8n wi biguh8zin seray8. 
Di v8 navber€ de,Zembilfiroş vedigere mala xwe.Dibine ku zar U 

z.8ç hemG kEifxweş il dilşa ne.Jin€ ,ji xwarineke xweş ç8kiriye.Tiştek 

nakeve bin kUme wi.Ji jina xwe dipirse U jinik ji çi blibe j8 re di

bElje.ı€ Zembilfiroş diheyire U ji bin dernakeve. 
PeyayEin ku mir veşandibiln,Zembilfiroş, jin U zarok8n wi vinin 

seray8.Wan li w8 ciwar dikin.Rojek8 mir tevi bin peyan disan diçe 

ger il seyran8.Gava Gulxatiln dibihize ku mir ji baj8r derketiye,bani 

jina Zembilfiroş dike.W€ digire il diav8je zindan8.Le ji bir dike ku 

xirxala linge xwe derbixe.Şev diçe moxa Zembilfiroş U dikeve nav ni

vin8n wi U li bend€ dimine.Zembilfiroş şev bi derengi tB maıe U diçe 

ser cibe xwe U dikeve nav nivinan.Ji nişk€ ve ling€ wi li xirxalBn 

jinik€ dikeve U v8ca t8digih8,ku ew ne jina wi ye.Pişti gelek gotU

bejan,GulxatUne diav&je der U U je jina xwe dixwaze.Gulxatiln dizane, 
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ku nikare bigih&je armanca xwe.Bi stUxwar,dil U hinavşewiti vedigere. 
Jina wi j9re di~ine U 9cti di agir9 xwe de dişewite. 

Jina Zembilfiro~ ku te mal9,bi hev diş9wirin Ü gotina xwe dikin 
yek,ku ji wir derkevin Ü ctisan ber&n xwe bidin çol U beyaran.L9 piş
ti çend roj9n din mir ji gera xwe· vedigere.Bani Zembl:lfiroş dike U 
nameya ku ji bave wi,mir9 Am9ct9(Diyarbekir),hatiye j9 re dixwine.Ba
ve wi ji mir9 M9rctin9 h9vi dike, ku kur9 wi j9 re bişine.Zembilfiroş, 
ji ber ku naxwaze bibe mir.dest bi lava U h9viyan dike,da ku mir9 
M9rctin9 wi neşine ba bav8 wi.L9 Mir napejirine.Dizane ku bave wi 
karbidesteki bijarte U bi h9z e.Nikare li hember wi dest hiline U 
div9 daxwaza wi bine cih. 

Ji bo rllmet U rezdariye kur€ mir9 Am9cte dihol U zurne t&n 18xis
tin.Sazbend U gewende t8n kom kirin.Govend ~ dilenen geş ten girtin. 
Ahengeke pir mezin te saz kirin.Şahi U k9fxweşi dikeve nev bajer U 
hawirdoran. 

ş8ni,rUniştven€n bajer U peyey8n mir9 M€rdin9 tevdareka Zembil
firoş,zer U z9ç9n wi dikin,ku wi r9wi bikin.L9 di v8 nevbere de,Gul
xatUn Zembilfiroş radigihine U je h8vi U tike dike,ku çi di nav wan 
de qewimi be,bete ji bir kirin.Herweha kesek p9 nizanibe.Zembilfiroş 
ji v9 pirs€ dide U ji GulxatUn9 dixwaze,ku dilniye U ewle be.Her çi 
ku di nev wan de qewimi be,d& heta mirin8,bi ten8 li ba wan bimine. 

Zembilfiroş bi dileki şad U geş siwar dikin.Wi di gel hermali U 
zarakan ber bi Am9ct8 ve dişinin.Ji ş9n1 U rUniştvan&n baj&r ji pir 
kes bi wan re didin r8.Bi govend U dilane xwe digihinin Am&cte. 

Ecti Zembilfiroş dibe mir U karbideste dewlete.Ew bi xwe mir U 
karbidesteki pir dadmend e.Zor,zordesti U zordariye nake.Wan ji nav 
radike,belengaz U bejaran dipar8ze.Ew dibe hevalbend U hogir€ tenge
zaran,Dewleteke ne zorker saz dike.Xweşi U geşiy9 tine wel8t.RUnişt
van U ş8niy&n weı€t dike xwecti jineke serbilind U bextewar.Karbides
ti Ü miritiya wi ya dadperwer U dadmend,nav U deng dide ••• 

çiroka Zembilfiroş,çirokeke p&~verU ye.Naveroka w8 bi bir U ba
weriy&n li diji zorderi U b&dadiy9 ve dagirti ye.Herçendi bir U ba
weriy8n olperesti U xwed8perestiy€ ji perp&ş dike ji,l& disan şer€ 
li hemher zorkeriy& ramana bingehin ya çirok8 ye.Ev ramana ha,ji van 
rezik8n j9rin ji qenc xuya dibin. 

11 Neh9le qet dil€ feq.ir Hişyar be,ıe nebije mir! 
Xwe ne&xiye qeyd U zencir Li qiyameta teng U ne xoş ." 
Zembilfiroş kar U bere mirektiye:kareki zordariye dibine.Heçi 

cihaza dewlet U mirtiy€ ye,li ba wi,cihaz U tokeke zerkeri U bi agir 
e.Nabe ku mirov ser text€n miran rUn€ U tac&n wan bide ser€ xwe.Be 
guman ev ramana ha ramaneke pir giranbiha ye.Ev baweri,ji ramana 
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bingehin ya felsefeya marksizme ye.Felsefeya hemçax ya şoreşgeriye 

ye.Armanca tevger&n şoreşger U marksist ya bingehin e.Ji ber ku cl

haza dewlet9 cihazeke zorker ya ref9n burjuvaziy& ye~Ev cihaz div9 

nemine.Di şuna ve div& hemU ref9n kedkar bigih&n hev,dest9n xwe t9-

xin dest&n bev U gerandina xwe ya demokratik U dadmend saz bikin.Di 

civat& de,ref U sinif&n kedxwar U zorker ji nav rakin.Reh9n wan ü 

y6n mercen ne wekhevi U bedadiy9 biqelinin.Bibin xwediy&n rastin 

yen x&r U b9r9n wel9t.Xweşi U nexweşiy9 li hev parvebikin.Mirovan 

bemU bikin wek hev U neb&lin yek ji yeki din dewlementir bibe.Ev ji 

rizgerbUna mirovan e.Sazkirina civateke bextewar U p9kanina jineke 

serbilind azad e.Ç&kirin U sazbUna civateke b9i ref U sinif e.Di 

felsefe marksizme u tevgeren şoreşgeriy9 de,nave ve civate ye zanis

ti komunizm e. 

Di belbesta xwe de,Mirad-Xan& Beyazidi ve ramane dixemiline.Bi 

r8zik&n xwe y&n 

ya ji bo text ı1 

giranbiba ve w9 dinitirine.Dilnebijina Zembilfiroş 

ta~ miritiy6,weba 

"Zembilfiroş ma 

Bab,hivi dikem 
beyiri 

li min 

B6vi dikem min azake 
Ev riya min qewi çak e 

negiri 

Sondi dixwim bi eniya babi 
Li kes nakem xedr U zilmete 

berp&ş dike; 
Bi herdu çavan diket giri 

Bi sere te,nakem amiri ! 

İyal li min ne cudake ! 

Ev şola ji ya dil pe xoş. 

NarUnim li ser texti 
ne bim feqirek xerqepoş. ll 

Hozan ji bo qehremane çiroke,ku Zembilfiroş e,miroveki dilpak U 

ne çavbirçi helbijartiye.Zembilfiroş peyayeki çavt&r e.Ji dil gire

dayi hevala xwe ya jine ye.Qesr U sera,tac U text j9 re t&n p9şkeş 

kirin.Le disan baweriya wi qels nabe.Ji bireweriya xwe danakeve U 
dev ji eviniya xwe ya bilind U bi rUmet bernade.Xinizi bi jina xwe 

nake.Jina xwe li ser her tişti re dibine.Ne miroveki dilbijok U 
çevlider e.Heçi pirek9n maıen giregiran e, li ber çav9n wi hiç i~.E~ 

ji wek mir&n xwe çavbirçi U çavlider in.Xema wan,bi evineke resti 

ye.Ew di behra nexweşiy8n ruhi de ne.Ji wan re jineke bextewar,dil

p9xweş U evindariye tune.Bei arınane in U bi tene roja xwe dikin roj. 

GiregirbUn U dewlemendiyi çaven wan kor kirine.Ew ji perçeyek in ji 

perçeya dinya giregiran.Bal U dina xwe bidin van rizin jirin yin 

ti:rnaverok! Hun i bibinin,ku bozan v9 baweriyi ç.ilo dide xuya kirin: 

11 Ruhm9 bike tu bi feqiran 

Piroz bi tu bo emiran 
Berde ji benda xwe esiran ! 

Ey rUreşa mest U serxoş ! " 

Herweha,qehremane çirok9,miroveki xebatkar e.Ji xebati pir hez 
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dike.Xebate,merceke bingehin ya jine dizane.Naxwaze ji keda mirovan 
bixwe.Le dixwaze bi keda desten xwe ve xwe,zar ü zeç&n xwe bijine. 
Ji lewre ji dev ji hemU tişti ; mirti,tac Ü text berdide U xwe di
aveje qada xebate u qada jlna kedkariye.nixwaze wek kedkareki biji 
U pariki "helal" bixwe U ji mala xwe re peyda bike.Roja ku bi des
ten vala vedigere maıe ne dilşa ye.Xemgin Ü stUxwar e.Nizane,ku cte 
ji jin U zaroken xwe re çi b&je.RUmeta wi dişke U berpirsiyariya 
bavtiye ten ber çaven wi. 

11 Kete erde dil bi xeyal 
Bi destxali ziviriye mal 

Peyda nekir rizq6 iyal 
ÇU n av iyal bi dil ne xoş. 11 

Dema ku Zembilfiroş vedigere Am6d6 U li w& dibe mir,jlna belen
gaziye ji bir naçe.Xwe nake zordar.Haçi giregirbÜn e,ji wi pir dÜr 
e.Rewşa tengezar Ü hejaran,her U her,li ber çaven wi ne.Wan tu ca
ran ji bir nake.Xwe dike hevalbend U hogir&n wan.Bala xwe dide jina 
wan,serfirazi U bextewariya wan.Jina p&şk&şi giranbihabt1na keda 
desten wan dike.Çerxa gerandina dewlet& li gor berjewendiya wan di
zivirine.Zor,zordesti U zordariye heyi ji nav radike.Nah&le ku ew 
b&n &şandin U ked U miza dest&n wan b6n xwarin.Zorkeriy& hew dih6le ••• 

"Zembil.firoş bii·hakim e 
Nah6le zilma zalim e 

Zor adil U zor alim e 
Şev derw6ş,paşa roj • 11 

Bi kurtebir,Zembilfiroş ji her aliyan ve çirokeke helez e.Li gor 
heyama xwe U herweha heyama me,çirokeke bi baweriyen peşverU U h@ja 
ve dagirti ye.Tore,rabUn U rUniqtina Kurdan qenc berp@ş dike.Hozane 
giranbiha Mirad-Xane Beyazidi,ev toren han yen berbiçav,bi helbest 
nitirandine.Afirandina wi bÜye yek ji efirandinen b@jeya nivisandi 
ya Kurdan.Bila desten wi xweş bin! 

ve gav6,di gotareke weha kurt de,em hinde dikerin b9jin.B9 guman, 
mirov dikare hin betir li ser raweete,l&hUrbUn6n hUr U kUrtir li dar 
bixe.L9 mixabin,cih&,me k9m e. 

XwerÜye helbesta Zembilfiroş,ya ku helbestvane gorbehişt Mirad
Xane Beyazidi nivisandiye,li j6r8 ye. 

ZEMBILFIROŞ 

Ey meclisa pir zewq U xoş Guh bidine sohbetek xoş 
Dikeyn belısa Zembilfiroş. 

Zembilfiroş kur9 miran e 
Xudan9 koçk U diwan e 

Şev U roj keyfxoşi ye 
Çu acizi di dil de niye 

Lawike bejin rihan e 
Li keyf U seyran.şev U roj. 

Bi işq U reqs U şahi ye 
Neditiye seetek ne xoş. 
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Şeveke şeva ini,ye bU 
Li nev xewe de giri bU 

Jina wi ıe kir pirsiyart 
Ji ber çi ev tirs U hewar ? 

şazade dibejit;Nazenin 
Qesr U qisUr hemU zerin 

Xewnek ecaib ditibU 
Dil U hinav le~hate coş. 

Bo çi di gri tu ey nazdar ? 

Ji ber çi rabUyi mendehoş ? 

Min di xewnek xoş U şirin 
Tu li nav de hllri,perdepoş. 

Zembil: Selik,sele Meclis: Civat Xudan: Xwedi Dikeyn: Dikin 
Kock: Koşk,sera,qesr Keyfxosi: Kerxweşi ~: Evin,hezkirin,eşq 
Regs: Dilan,govend §ahi: Şadi ~~ Tu,qet,hiç,(çi) Acizi: Diltengi, 
nexweşi Niye: Tune,(nine) Nexos: Nexweş Xos: Xweş fniy€:· İn& 
Ecaib: Helez.Tişteki ku nebatibe ditin U yan ji nebatibe bibistin. 
Cos: Ev peyv bi farisi ye."Infinitive 11 (fiilin mastar şekli) ya ve 
-cUşiden,cUşanden- e.Anojkelin,kelandin."Present Stem"(fiilin şim
diki zaman kökü) -cUş- e.Ano;kel,kelin,kelekel,fijiqin(fişqin),kef
dan,fiqefiq kirin,sergermi(heyecan),navtedan,ıe sor kirin,bi hers 
kirin,xwin ıe gerınbUn il hp. 11 coşmak,coşkun" yen bi tirki ji ji ve 
peyva farisi ten.Le helbestvan ve gotin& -eaş- dinivise u wilo bi 
kar tine.Li hin heremen Kurdistan€ -cUş- dib8jin il wilo bi ıôv dikin. 
Wek;dema ku hespan didin bczii,yon ji domn ku p;ovond goo U ı~erm dibe, 
ban dikin Ü dibejin -Cfiş! Cılş! -.,, Howar: Hawar McndchOR:Ev poyv 
erebi ye.L9 hozan pekhatina ve gotine guhartiye ü li gor helbestô.U 
piçeki ji li gor lÔvkirina kurdi ow li hov siwo.r kiri,vo.Em piçckl. 
din li ve gotinE! hÜ.r bin.Ev gotin ji "Triliteral Verb"(üç sessiz. 
harften oluşan fiiller) yen ere bi p&k t&t.Herse tip€n 1'Radical" (kök, 
temel) y€n v€ gotine -dal/ha/şin-in. 11 Ground-form'1 (Arapça fiillerin 
ba~ll. bulundukları temel kalıplar) ya ve II,IV ı1 VII in. "Ground-form• 
ya II an ji bo 11 Intensive/Extensive/Causative/Factitive/Deklarative/ 
Estimati ve/Denominati ve 11 ,ya IV an ji bo 11 Fa eti ti ve/Deklarati ve/Esti
mative/Denominative11 U ya VII an jl. ji bo 11 Middle or Reflexive form/ 
Quasi Passive 11 in.Li gor van agehiyan,herse tip€n '1Radical 11 dikevin 
away& -deheşe,dehişe,dubişe-,indeheşe-.Ji van ji gotin&n wek "dehşet, 
muth.iş,medhilş/mundehiş" U hp. diafirin.Ji vir dixuyÔ,ku peyva -Men
dehoş-ji -Mundehiş- ya erebi t€t.Ano;y& ku ketiye debşete,y& ku şaş 
il metel maye,y& ku ketiye heyret&,şaşbllyi,veciniqi,tirsyayi,ji xwe 
ve çüyi,sersembilyi U hp.Sazade: Şahzade,kur8 şah,emir,yÔ ku ji mal
bat Ü binemala şaban be Qisllr:Bi erebi ye U pirbejmara "qesr" e. 
Perdepos: Ev ji du peyvan p&k t&t.Perde ı1'poş' ."Infinitive 11 ya ve 
gotina farisi -pUşiden,pÜ.şaniden,pÜşanden- e.Ano;li xwe kirin,peçan, 
p8çandin,ıe walandin,nixumandin,bi paç yan ji bi pirti ve dev u sere 
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Li xew hatim b9me qesran 

Li min hUri bU dergevan 

Go; Derkeve tu nay9 peş 

Neh9le qet roji U niv9j 

Neh9le qet dile feqir 

Xwe ne9xiye qeyd U zencir 

Tu dizani mirin heye 

' Milk9 dun9 oe feyde ye 

Min gurek agir ditiye 

Can9 min li xew de sotiye 

Li dune dekeyn xira'biye 

Nabinin ruhma bariye 

Jin dibejit;Bibiya çavan 

Bab hakim9 heft iq'liman 

Rabe here keyf U seyran 

Bikuje asik U keviyan 

Li dest te asker sed hazar 

Bi acizi U dil& nexoş 

Ez U tu p9k ve bikeyn seyran 

Lew ez hişyar bUm mendehoş. 

Here li dun& bibe derw9ş ! 

Bibe feqirek xirqepoş ! 

Hişyar be, 19 ne bi ye mir ! 

Li qiyameta teng U ne xoş ! 

Ev qesr il baxe bo çi ye? 

Çaki bike bo cih9 xoş ! 

Li cehneme derketiye 

Lew digirim şev il roj. 

Zilm U dizi U hizi~e 
ne çin cihek qewi ne xoş. 

Ji dil berde xewf U tirsan! 

Xudan gene U eskerek boş. 

Tu berde tUl U tajiyan ! 

Keyre bike bi dileki xoş ~ 

Keyre bike weki her car ! 

Dil8 min s ot te, ey nazdar : 

tişteki girtin U hp,ııPresent Stem 11 pUş e.Ano;paç,p&ç,pirti,çarşev, 

percte,X6li,kalan,mintan ii hp.Hozan ji bo qafiya helbeste "poş 11 diİı.i

vise.Le peyva -perdepoş- di helbeste de maeneya x&ıikiri dide. 

P9k ve: Bi hev re,di gel hev Niv9j: Nim9j,m&j Xirgepos: Peyveke fe

risi ye.Ano; derweş,belengazô ku xwe dike goriyÔ riya teriqetek6 U 
li hawirdoran digere da ku ditin,raman U pôrabUnôn toriqotn xwo bido 

belakirin U nasin.Çaki: Qenci,rindi,xerxwazi Cehneme: Dojeh 

Sotin: Şewitin Ruhm: Rehm,dilovani De cin: De biçin,em & herin 

Qewi: Pir,zehf,gelek Bibi: Naverasta çavan,bebeka çavan ~:Bav 

Xeyf: Tir s, sa w İglim: Bi latini "Clima/climatis 11
, ano;herem,hindarn, 

welat.~: Karbidest,serwer,ye ku gerandina ciheki yan welateki di 

dest de ye.L& di dadmendiye de -dadger- e.Ano;y9 ku di dadgeb& de 

serektiy& dike. ~: Xezine U define Boş: Gelek,pir,mişe,zehf,tiji, 

dagirti,gur,avadan,qelebalix Nebiye: Nebi,ne ku bibi Ne9xiıe: Nee

xini,nexini,ne ku bixi TUı: Tol,se,seg,kUçik,tUle !!f!: Xezal,aso 
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Şazade dib8je;Ey hurmet& 
Rube şirin emanet e 

Ku li feqiran bikmi bikem 
Cewaba xud& ez d8 kii dem ? 

Nazenin miri dibinit 
Lez diket Ü dilezinit 

Deb&jite dayka miri ye; 
Dunya li ber çavan sar biye 

Rabe tu dayk& bilazine 
Hekim U cingiren b&ne 

Digirit ji tirsa xude ye 

Dil nabit milk8 dun& ye 

Dayik rabU dilazinit 
Wezira li xwe dieeminit 

Dib&jite: Ey kur& min 

Li sere xwe dane tace min 

Were rUne cib& babi 
Bietine tu xerc U baci 

Ji paşi gotin Ü cewaban 
Siwar bU bo keyf U eeyran 

Li min meke van nesibet& ! 

ne çin gorek teng u ne xoş • 

Li nav qebri ez d8 çi kem? 

Roj a alem li mendehoş • 

Rondika ·xuni dibarinit 
Dak U baban p& bihesinit • 

Kur& te xewnek ditiye 
Digiritin ev şev U roj. 

Bab9 wi p8 bihesine 

Bil8;ne i din e,ne i nexoş! 

Ditirsit ji ber xewf8 ye 
Qewi dilteng e Ü b&hoş. 

Cewab bo padşa digehinit 
Kuri gazi diket dibinit. 

W ere rUne li cih& min ! 

Hikmi bike li milete boş ! 

Hikmi bike li vi xelqi : 

nııe dijminan bisoj ! 

Ji ber xatira dayik Ü baban 
Bi dileki qewi ne xoş • 

Hurmet: Di helbeste de maeneya jin(pirek) dide.L9 weki din,di maene

ya r8zdariy8 de ye.Di civata Kurdan de cih8 jinan pir bilind e.Kurd 

herdem bi çeveki giranbiha li jinan nih8rine Ü ji lewre ji dib&jin, 

ku n jin stüna male yen .Jin,di kijan şeri de laçika sere xwe bavÔje 

erde dive ew şer raweste.Ev taroya ha li ba hiç neteweke tune U je 

ji dixuye,ku bav U hapiren Kurdan çi pute dane jinan.Le mixabin,ku 

jinen Kurdan ji azadi U wekheviye hin pir dUr U b8par in.Nesihet: 

Amojgari,şiret Emanet: Sparti Qebr: Gor Cewab: Bersiv Xude: Xwede, 

Yezdan Alem: Di helbeste de bi maeneya cihan e.Le weki din maeneya 

xelk,gel,şeni ji dide. Rondik: Hestir,firm&zk Xuni: Xwini 

Hekim: Doxtor Bil8: Bi zaravaye sorani ye.Ano;beje,bib8je 

Milk: Saman Behoe: B8hiş,ji xwe ve çUyi,hiş ne li seri 

B8ne: Bine Hikm: Karbidesti Padsa: Padşah,padişah Wezira:Weziran 

Diceminit: Dicivine,kom dike Milet: Netewe ~ Xerac,bac 
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Bin8rine hukmi xudi 
Miriyek di li nav darmeyt8 

Pisyar kir: Ev miriye kl: ye? 
Cib81 bU xurt U cundi ye 

Şazade li hespi peya bUye 
Heta qebran helinabU 

Meyt helina heta qebran 
N8çir U kujtina teyran 

Çav bi qebra kÜr ketiye 
Herdem dikete qUriye 

Zembilfiroş kuri mir e 
Bira mirin9 bate bir e 

çUye mal U gote babi ye: 
ne bim ebdaıe xudi ye 

Bab azake gerdana min 
Madam e her heye mirin 

Babi bihiet U dizani 
Bi naxoş di gel axefti 

Bab dibejit:Ez bi xud8 
Big8ri wan li deri xelqe 

Siwar bU ew bicite keyfi 
Li ser milan diben bo qebr8. 

Gotin8: Kure wali ye~ 
ve sube b€ derd miriye. 

Darmeyt li ser mila danebU 
Ji çavan tit rondik8 boş • 

Ji birwi çU keyf U seyran 
KetibU haleka pir ne xoş • 

Gor,xaniyek teng wi ditiye 
şit U şeYda U mendehoş. 

ÇÜbU ser qebreke kUr e 
çU mali,dilteng U nexoş. 

Min nav€t mal8 duni ye ! 
Ez de bime eelef'iroş • 

Bide min eyal U jin ! 
Min navet çu U hale xoş ! 

Li lawiki diket qiri 
Bi acizi. U qisey ne xoş • 

Nadem te mindal U jin€ ! 
Rils ii bire i, 'iyş ne xoş ! 

Darmeyt: Darbest,dara ku miriyan datinin ser U p8 dibin goristan8, 
daremeyt,lezag. Cih€1: Xort,ciwan,ne pir bi temen Subi: Sibehi 
Wali: Bajarger,y€ ku gerandina bajer di destan de ye U j9 herpirei
yar e. ve sub€: Vi sibeh€ Mila: Milan Dan€:DaynE; Bicite: ,Here 
Bin9rine: Binh9rin, mize bi kin Meyt: Miri,l-aş Ku.jtina: Kuştina 
Haleka: Rewşeke,baleke şBt: Din,ne bi aqil ~ Din,y8 ku aqil3 
xwe winda kiriye,din U diwane ~: Di xwed8perestiy8 de derecek 
e.Ev derece weha ten nav kirin;Ebdal,Weli U Qutub.Y~ ku ji aliyS 
xwedSperestiy& de gihaye dereceke bilind,mirov~ teriqt8,teriqetp~
rest,y9 ku dil& xwe diep~re xwed& ü desten xwe ji kar8n dinyaye 
vadikişine Sele; eelik,zembil Selef'iros: Seliktiroş,zembilt1roş 
Azake: Azad bike Axefti: Axefti,axirti;peyivi Acizi: Diltengi,bi 
hirs,bi bentengi Madam e: Madem ku Cu: Çi,tu,qet,hiç Qise: Gotin, 
peyv Qisey: Qieey9,gotin9 Mindal: Zarok RUs: Rllt,xwas,tazi,b8kine 
Birsi: Birçi 'iYe~ eyş: Jin,k9f',rabuhartin,hez,xwarin U vexwarin, 
ket ü şadi Biseri: Bigerini,bi xwe re bigerini. 
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Zembilfiroş ma hey1ri 

Bab,hevi dikem li min negiri 

H6vi dikem min azake 

Ev riya min qewi çak e 

Sondi diXwim bi eniya babi 

Li kes nakem xedr U zilmete 

Li riya xwed6 d8 bim ebdal 

Da xir bikem rizqek helal 

Xelq U alem,pir Ü wezir 

Bila biçit xwe biket jir 

Mirim bide deet6 jin8 

fro nay8t axaftine 

Padşa dibejit jinka wi: 

Yan d6 rUne li ser texti 

Jin dib9jit tac8 seran e; 
Feqir e,li ber deran e 

Wext6 babi guh ıe bUye 

Randik ji çavan bariye 

Zembilfiroş rabll ser pe 
Xatir xwaet ji hemÜ xelk8 

Bi herdu çavan diket giri 

Bi sere te, nakem amiri ! 

İyal li min ne cUdake ! 

Ev şola ji ya dil pe xoş ! 

NarU.nim ez li ser texti ! 

ne bim feqirek xerqepoş. 

Sela bigerim mal bi mal ! 

P8 bi j inim j in U mindal ! 

HemÜ v8k re dibine ;ir 
Da tam biket hale feqir ! 

Bila biç8 biger8 li dun& ! 

ZÜ d8teve bi halek ne xoş ! 

ne bi feqir li gel m8ri ? 

Xatün,li nav ev qesra xoş? 

Jina b9 m8r b9 Xudan e 

Qurban bim Zembilfiroş ! 

Qiee ji deve jina kuri ye 

Giribil bi dilek nexoş ! 

Maç kiriye dest9 bab€ 

Bi keyf U bi dileki xoş • 

Amiri: Fermandari,fermanberi İyal: Zarok,mindal ~ Cih8 

Cuda kirin: Cih8 kirin,veqetandin,ji hev dÜr xistin Cak:Baş,qenc, 

rind Sol: Kar,xebat,iş Xedr: Xinizi,dil p8 neşewitin,neheqi,zor
desti Zilmet: Tariti,şevereşi.te di helbeste de maeneya zerkeri U 
zordariye dide. Sela de bigerim: Selikan de bigerinim,ez e selikan 

bigerinim Da: Da ku,ji bo ku Xir bikem: Kom bikim,bicivinim 

Xir kirina Kom kirin,civandin,ber hev kirin Rizg: Nane roje,xwari

na roje,debar,debara jine,tişten xwarin U vexwarine ~ Tiştin 

ku li gor ola misilmanan ne qedexe,tişt8n ku ola misilmanan ji kirin 

xwarin u bi kar anina wan re re ü destUra dide,bi de.stU.ri,neqedexe 

Vek re: Bi bev re,bi hevdu re, bi yek U du re,p9k re,tev re 

Mirim: Miri min Axertin: Axaftin,peyvin,gotin,qezi kirin,şore kirin 

nete: Dih&te,t&te Li sel: Di gel,bi,p8 re,p8 ve,bi hev re,tev 

D3 bi: Tu e bibi,ma tu 8 bibi.,tu 6 pi re bi neteve: Vedigere,bi 

şÜn de t& NarÜnim: RUnanim. 
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.~abC çı.;, heremse::·eı;ye 

J€ diken h€vi U ricaye 

.·.'a;ırG.si: d.es~ U pe ye d8ye 
~ı;. bo me bikey duaye ! 

~awik ji qesr8 d.erketi;•,ce 1yal U jin ketine ctU wl. ye 
Li xelq8 bG.yi:e şin -G. giri. ye I-lema qet keseki dilxoş • 

Zembilfiroş derket ji mal 
Di gel wi ye jin U i.yal 

çUn li reke çend ~ojekan 
ÇE!ken zembiı€ ch:an 

Heta ku çUne Merdl.n8 
Gdti; Werin da biçine 

lyal li çolE! danandin 
Kalan bi kalan gE;randin 

E8ndek dane bi run u ar 
Rizq xir kir heta 8var 

~abU li roja paşi ye 
Li kolana diket gazi ye 

XatUn ji dUr ve dibinit 
Perdey€ li ber xwe dihelinit 

Dib€jite xudama şirine; 
XudanB sela ji bo min bine 

Xudam8 lez kir lezandi 

Ew ji bo qesr€ veşandi. 

?Iema li dil xem U xeyal 
ÇUn da bixwin rizqek helal. 

Bi şev U roj ç€ket selan 
tieta çUn baj8rek boş • 

Koxak cti li çoı8 bi tene 
Ç8tir e ji qesreka xoş ~ 

Zembil U sele hilandin 
Li ber dergan,ew şev U roj 

H8nct8k ta bi f8qi U girar 
Ziviri mal bi dileki xoş 

Zembil li xwe bilandiye 
GulxatUn ji dUr ditiye. 

Eeyran U b8 huş diminit 
Gazi dikit Zembilfiroş. 

=.e z b ike "tu bile zin e ! 

Se leke wi qewi çendi ne? 

Xwe bi derw8şi gihandi 
XatUn8 xwe xeınilandi • 

Eeremsera: Di qesr U sereyan de ode U moxeke,taybeti ji bo jin Ü 
keç€n padişah U miran.Ano;moxa cih8 ya ji bo keç,jin U pirekan. 
~ica: Tika,h8vi. Dua: Lava ji xwede kirin,lava,qenci xwestin,qenci 
Ciwan: RinC,bedew,qenc,baş,spehi,herweha maeneya xort,ne bi temen 
j:l dide.Ro,jekan: Rojan ~eke: :ı:eye,reyeke "Jergan: Dergehan 
~8nd8k: Hindek,hinek,çenQek A~: Ard F8gl: F8ki,m8we Huş: Hiş 
~ :Oi ereb:l ye U pirhejma:=-a "xadim" e.Ano; berdest:i,qerwaş, 

xulam,xizmetkar Qewl.: Zehf,gelek,pir,z8cte.L8 di helbeste de mae
neya -gelo- dide. Girar: Ji devoke kurmanciya başUr de maeneya 
~işten xwarin8 y9n germ dide. Jihelinit: Heltine. 
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XatUn dib&t;Law6 derw6ş 
Selika mezin bi z&r bik6ş 

Tu were guh bide min 

ne te kem mirovek mezin 

Were ey lawe feqir 
T6kvede zuıre herir 

Lawik dib6t;Ey Xatiln6 
Qayil nabim bi gotin6 

XatUn dib6jit;Ey feqir 
Qiyamet9 bike ji bir 

Law dib8;xatUn9 xoş merhemete 
Qiyamet e li dU,pey me ti 

Heta xwe di erd6 re kem 
Di19 Xud& ji xwe nakem 

XatUn9 min bes bi9şine 
Qiyameta selika çi nine 

Min heye iyal Ü jin 

Rubm9 bike tu bi bal9 min 

Kerem bike tu were p&ş ! 
Ya biçilk qimeta bib6j ! 

Li te helal bit can& min! 
Bi qesr U maleka xoş ! 

Rlin6 ser d€1şeka mir ! 

Ez paş6 d6 te kem wezir ~ 

Nav9tin min maıe dun& 
DUr im ez li qis6t ne xoş. 

W ere raz& li text9 mir ! 
Li des xwe neke ev roja xoş ! 

Agir9 Xud@ bi can6 te ket6 
Ez lew nakem xiyanet6 • 

Xeyanet6 li kes nak6m 

Bo xatira rojeka xoş • 

Walleh min tema• bitenine 
Bide min,iyal binsi ne 

Birsi ne w6 li h9viya min 
Tu min berde b6j maye roj ! 

Biclik: Piçlik T6kvede: Tevlihev bide ! tevbide ! Zulf: Guliy9n por&n 

keç U jinan y9n ku li herdU aliy9n rUy&n wan de dadikevin xwar9. Ji 

salixdana zulfan re pir rllçik t6n bi kar anin.Wek; zulf9n heriri, 

zuıren enberin,zuıren dilbend,zuıren dilk9ş,zuır9n dilkuj,zuıren 

gulbin,zulf6n enberbin,zulf9n hindi,zuıren perişan,zulf&n reş,zuır9n 

qeytani,zuıren çengalı~zuıren çavken,zulf&n çinçini,zuıren kevani, 

zuıren mari,zulfin şahini,zuıren şevdiz,zuıren tawUsi,zuıren zinci

ri,zuıren misk U enberin, U hp. Herir: Hevrişim Qayil: Dilxweş,ra

zi. Qisit: Qisin,qisid Qiyamet: Dema di dawiya ve dun9 de ji nU 

ve jindarbUn U li hev civina hemU miriyan,tengasiya mezin,qeza U 

bela,teqereq U denge bilind~ Li des xwe: Ji dest xwe ~ Bikim 

Merhemet: Dil p6 eşin,dilovani Nakem: Nakim Maleka: Meleke 

Xeyanet: Xiyanet,xinizi Rojeka: Rojeka Walleh: Bi xwedi 

Tema•: T8rnebfrn,çavbirçiti,xwesteka qezenckirin&,temahkari,pintiti, 
xesisi,necameri,bewes,heweea çavberdani,xwestek,dil pir ıe bijin 

U hp. Ci nire: Ne tu tişt e Qiymet: Biha,nirx H9j: Hin,hişta,hina 
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XatUn dibet;Biro qeytan 
Me ji te div9t keyf U seyran 

Rabe zG were ser texti 
Dil8 min we bo te seti 

Xatüna gerden bi mori 
Sing U ber ji hed9 bori 

xatUnB • ere xatüne 
Çav wekÜ agira etUne 

XatGna şeng U şepaıe 
Rfi sur e,gerden bi xal e 

Rubm8 bike tu bi feqiran 
Piroz bi tu bo emiran 

XatUnB ez tobedar im 
Zaro birai ne li malin 

Bes e,tu min bes bieşine 
Feqir in ji dUr hatine 

XatUn dib8t;Ez wa nakem 
Jin U biçUkan fena kem 

Zembilfiroş ma beh8vi 
Dua ji re be xwe xwasti; 

H8j min niv8j nekiriye 
Xwe li ser bani avitiye 

Dile min qet naçit selikan 
Hem kirdini keyfeka xoş 

T9kvede ev can! sp~ ! 
Naçi tu bE! bezmeka xoş ! 

Dem wekU sorgula seri 
Tirsa min ji reb8 jori ! 

Tu bejin dar~ zeytUne 
Tirsa min ji roja ne xoş ! 

Çavreşa ya çav xe.zaıe 
Min berde da biçime maıe ! 

Berde ji benda xwe esiran 
Ey rUreşa mest U serxoş ! 

Ez xudan9 jin U iyal im 
Bes e ey namıisfiroş ! 

Qet min tema' bi te nine 
Feqir im selikfiroş ! 

Te li zindan U hebsa kem 
Yan d8 cem min bi şev U roj 

DestB xwe sertiraz kiri 
Xelaeke min bi dileki xoş ! 

Mesin helgirt çU bani ye 
Ji her xatUna namUefiraş. 

~Biriİ Kirdini: Bi zaravaya sorani ye Ü di şUna -kirina- de 
hatiye bi kar anin.Keyfeka: K8feke Bezmeka~ Bezmeke.Bezm,bi maane
ya kef,şadi,rewş,raborin,ketxweşi U hp. ye. ~ Dev,dev U ıev 
Hed: Derece,pepeling,tixub,tixUba dawin ~ Xwed9,yezdan,mir, 
mirze,karbidest EtUn: Ocaxa kils8,kUre.Heçi di maaneya mecazi U 
figıirativ de be,maeneya -şere xwinavi- dide. sUr: Sor,reng9 sor 
Esir: Dil ~ Serxweş,westiyayi Serxos: Serxweş Li malim: Li 
mala min Wa: Wiea,weha,wilo,wergi ~ Hepe,girtin,girtigeh, 
bendixane Fena kirin: Eşandin,perişan kirin 2!!L Ba,nik,rex,te
nişt xelaske: Xelas bike,rizgar bike ~Misin Nivej:Nim&j 
Bani: Seri xani,serxani,serbani. 
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Xud8 emir kir Cebrail; 
Me duaya wi kiriye qebÜl 

Kete erde dil bi xeyal 
Bi destxali ziviriye mal 

Dil bi kÔvan ziviribU 
Dil aciz U deet xali bU 

Bi acizi gehişte mal 
Xwarinek zor xoş li bal 

Go te jine; Ev çi biye ? 

Jina nazik diket keniye 

Zembifiroş dib&jit jin8; 
Were bo min bije,bi ten& 

Jin dib8jit; EbdS Xud8 
Gotin; Eva mindal S ki ne ? 

Yek ji wan şekli miran bU 
Ev rizqe bo cemandibU 

Lawi ji dest jinka mellll 
Wi rake dane erdek xoş ! 

Peyda nekir riz.q& iyal 
çU nav iyal bi dil ne xoş. 

Bo nav iyal meşibU 
Qani' bi emre rebi bG. 

Dit,zor bi keyf jin Ü mindal 
Ma heyiri U mendehoş. 
Ev xwarin ji k:irS hatiye ? 

Dib8jit; Xude henariye • 

Ez heyirim li wS gotinS 
Rast b6je,ev sÜre çi ye? 

se siwar derketin li vi mil6 
Ji birsa nivistine bS hoş • 

Ewi siwarek meşandibG 
PiçUk dixwin bi dileki xoş ! 

Emir kir: Ferman da MelUl: Bi kul G kovan,bi derd,stüxwar,kerixi, 
b6 b&vi,bi xem,xemgin,dilşikest:i,perişan,dilşewat,westi,ji hal de 
keti,westandin. Cebrail: Nave feriştek:i(melek) ye.Cebrail,Mikail, 
HarUt U MarGt,ku ev her çar farişte ferişt6n heli nezik Xwed& ne. 
Kar U p6rabün8n wan ew in,ku silav,gotin U qewitiy6n Xwed6 bigihinin 
pexemberan.Le ji ber ku Cebrail yekemin ferişte bU,ku secde ji Adem 
re bir,herweha yakemin ferişte bU ku bi hezreti Mihemed re dida U 
dietand z8detir.n6ziki Xwed8 t8 ditin. Destxali: Destvala 
Kllvan: Kovan Gehiste: Gihişte,giha Li bal: Li ba Biye: BGye 
Ji Kir8: Ji kuder8,ji ku Ebd: Beni,evd,qlll Ji birsa: Ji birçi
bUne,ji n6z de Nivistin: Razan,raketin,paldan,xew kirin,bi xew ke-
tin. Sekl: Şekil,awa"reng. 

Qani': İqna bUyi,p8 bawer kiri.dilniya,dilxweşi,qinyat,y8 ku tişteki 
bes dibine U hew dixwaze,y& ku je ter bUye,y6 ku tatmin bÜye. 
Zor: Bi zaravaya sorani ji bo -gelek,pir,zehf,zede- t8 bi kar anin. 
Li vir ji her di maaneya -gelek- de ye. ~ Me tu maenek ji ve 
gotin8 re dernexist.Dibe ku şaş hatibe nivisandin.Heye ku -Şore-be. 

Di devok8 hin kurmancan başUra rojava U rojav~e Kurdistan8 de go
tina -şore- heye U maeneya -gotin,peyv,axaftin- dide. 

Eve: Ev • ev an, evin han. He nariye: Hinartiye, şandiye. 
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Bikeyn behsa Gulxatllne 
Giri ji ber dilsatine 

Got xadim U xizmetkaran; 
Binerine çol U beyaran 

Lez8 biken hun bilez_inin 
Bi xoşi,wi neişinin 

XatUna dil bi acizi 
Qewi dilteng U tari 

GulxatUn ji tirsa dibejit; 
Narehetiya te ji k8 bit 

Mir dibiji.te jine ye; 
iyalek min di li çol8 ye 

Min got ;Ew iyale y8 ki ye ? 
Got; Bab derw&şe Xud8 ye 

Babi wan Zembilriroş e 
Feqireki xirqepoş e 

Evro hija nebatiye 
Aya sax e,ya na miri ye? 

Min rikr e derwiş bibinim 
Wan li qesrek xoş dayinim 

GulxatUn dib&jite mirl; 
Ciheki n8zik bibj8ri 

Mir dib&jit;Xulaman gaziken 
İyal& derw&ş razikan 

Lawik ji dest çU ma bi ten& 
Ji dest derket Zembilriroş. 

HulÜn pik ve ber diwaran 
Peyda biken selikfiroş ~ 

Zembilfiroş bo min binin 
ne deme we maleke boş ! 

MEır dit ji dÜr ve hati 
Z8de dilteng U nexoş. 
Mire min, çi erd li te dieşit? 
Te dibinim zor dil ne xoş ! 

Dema ez hatim ji re ye 
Zar U giri bi birsi Ü nexoş ! 

Birsi U rUs i li we erdi ·ye 
Derketiye selikan bifroş. 

Ji ber Xude daim b&hoş e 
Nanivitin şev U roj 

·Nizanin,çi bi ser hatiye? 
Ji ber wi kitine b&hoş. 

Ew U iyal biceminim 
Da ew bijin bi haleki xoş. 

Bo xulaman nahin8ri ? 
Tey de dane Zembilfiroş~ 

Qesrek nezik da xaıi ken! 
Ev şev h&j nebiye roj ! 

Bikeyn: Bikin ~ Kad Xadim: Berdesti,qerwaş,xulam,xizmetkar 
HulÜn: Hilon! Rabin! D8 deme we: Ez 8 bidime we 
Çi erd li te: Ki dera te Nareheti: Nereheti ~ Gelo 
Daim: Herdem,her Ü her Evre b&ja: iro hina,i:ro hişta,iro hin 
~Yan Min .fikr e: Min dil beye ku,ez dixwazim ku 
Bi c eminim: 
Te:r de: TEi 
Ev u iyal: 

Bicivinim,kom bikim 
de Nebiye: NebUye 
Şaş e.Div8 -wi U iyaı-

Nahin&re: Naşini,vere naki 
Bende: Xulam,berdesti,kole 

be. 
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Xulam Ü bende dilazinin 

~i nav qesre de dininin 

GulxatUn miri dibinit 
Çewa xwe ve re bigehinit 

Adar çil bate nisan e 
M~r gazi diket pehlewan e; 

GulxatUn weke zaniye 
Go te xudam U ,;Cariye; 

GulxatUn rabliye ser xwe 

Cilka wS kirdine ber xwe 

Jinik dikete giri ye 
Ya Reb,çi bi ser me hatiye 

XatUna bi hile U hewal e 
Bo şolek pis U betal e 

Zembilfiroş ji der hatiye 
Jin li ber ciha ditiye 

Dest avBte destS jinS 
Lawik ji tirsa Xud8 

Got;Xatôna dev bi kenS 
Pisa mirara goşt geni 

Here derkev ji mala min 
Nebe sebe·bB mirina min 

XatUn dibe; Ey weki xwe 
Hulo biqedine şola xwe 

Derweş ü iyal tinin 

NSziki xatUna dilxoş. 

Nizanit çi rS bibinit 
Bigehite Zembilfiroş • 

BU wext& keyf U sayran e 

Da biçine raweke xoş ! 

Mir ji baj&r derke~e 
Gazken jina zembilfiroş ! 

Jina derw&ş inaye dev xwe 
we hebs kir li odek xoş. 

Ji ber iyal U m&ri ye; 
Ji dest xa~üna belafiroş? 

Xwe xemiland derket ji mal e 

Bir nebat,li p& ket xirxal e. 

Mal U mindal nivistiye 
çil ser ci bi dileki xoş • 

Xirxaı ditibU li pe 
Kir qiri ma mendehoş • 

Ey rUreşa weke teni" ! 
Ey b& heya,he'tik:firoş! 

Bo min bSje ka jina min 
Bi haleki eir il ne xoş ! 

Nebe sebeb& hepsa xwe 
Bi xoşiye d9 bin be hoş ! 

Cewa: Çawa ve re: Pe re,bi wi(we) re Dininin: Datinin,bi cih 

dikin,ciwar dikin. E!!l Neçir Derkeftiye: Derketiye 

Cariye: Keça berdesti ya ku mirov bi dirav dikire yan ji difroşe, 
Keç U jinSn ku di şeri de t&n ctilgirtin yan ji bi dili dikevin,keç 

U jin&n kole U bende. İnaye: Aniye Dev Xwe: Ba xwe,nik xwe 

Gazken: Gazi bikin! Ji ber wezna helbeste hatiye kurt kirin. 

Kirdine: Kirine Li pB ket: Ji pe derexe 
Hewal: Tişte ku ditirsine,saw,heybet ~ Hilo,hilÜ,rabe! 

GulxatUn weke zaniye: Gulxatün gava ku zaniye. 
Sir: Xirbende,xirabe,pis,belengaz,tengezar,weran 
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Hind tu sax i,heta bet mir 
Jin U mindal d& kem esir 

XatUn rabU derketiye 
Jina wi bo hinariye 

Zembilfiroş dib6jite jin8; 
Subay d8 çin ji MÔrdin8 

Li wan hat U rojio nU ye 
Dib9jite xulam U cundi ye; 

Herin bo min derw8ş binin 
Siwar ken hemU bi siwar~ binin 

L9 emrek bo min hatiye 
T9 ew,ırure padşahi ye 

Mir U wezir hemÜ rablin 
Li ser text9 mir danabUn 

Zembilfiroş ma heyiri 
Mirim min nav9 agiri 

Mir dib8je;Bi sere te ye 
Dixwaze ji min can9 te ye 

Mir kaxez9 da xwendin9; 
Naş6m bidem axeftin8 

Xulama kih6l cemandin 
Mindal li kuja we danandin 

ne te 8xim bend u zencir 
Qet nabiyni seetek xoş : 

Bi diltengi U acizi ye 
Bi rondik U dil~k nexoş. 
Li v8 rinin işev bi ten6 
Bo cihek dil p8 bit xoş ! 

Mir ji seyrane hatiye 
Herin binin Zembl.lfiroş ! 

Paşazade bixemilinin : 
Bi muziqe ii key:t U xiroş ! 

Zembilfiroş li min xwastiye 
Ji ber din6 xwe hatiye. 

Lawik ditiri Ü fia bUn 
Şah U wezir li p6ş west bUn. 

Bi herdu çavan kire giri; 
Gebenama reş Ü ne xoş ! 

Bati ew j1 bab6 te. ye 
v9k re d8 çin bi keyf u xoş ! 
Dixwazitin te U jin9 
Li peş padşe.y8 asker boe t 

M8rk U jin& ıe şidandin 
Bo qesra şahi keyt'xoş. 

Hind: Hinde,heta ku,bi qasi Ôxim: T9xim,bixim D9 kem: Bikim,ez 6 
bi kim Esir: . Dil ·· Nabirni: Na bini llinari:ye: Binartiye, şıındiye 
Rinin: Rtlnin Subey: Sibebi,eib9 ne cin: Em e herin,em 8 biçin 
Bit: Bibe Rojin: Rojine,hin roj Siwar ken: Siwar bikin 
Xiros: Ev peyv bi farisi ye-. 11 In.finitive" ya ve -xorüşiden-e. Ano; 
qerin,qar kirin,barin,gazi kirin,bangdan,zarezar kirin U hp. 
"Present Stem 11 ya we -xorüş-e.Ano;Qerl.n,bang,hawari,zarezar,qareqar, 
bareber U hp. Le hozan -xiroş- dinivise.Di belbeste de maaneya aheng, 
şadi,ketxweşi,dilan U dilgeşiy5 dide. İna bÜn: EwlebUn,bawerbÜn, 
bawer kirin DanabÜn: DanibUn Westa bUn: Rawesta bÜn,sekini bün 
Li min xwaetiye: Ji min xwastiye Mirimo Mlr8 min Nas8mo Nikarim 
Kuj: Quncik,qorzi,goşe.Ji quncike beqib,t&r,telie ü çewalan re ji 
kuj tô gotine. Dinhere: Dişine 
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Zembilfiroş xoş ciwam9r e 
H9vi dikem siri veş9re 

Zembilfiroş dib9t;Bi Xude 
Nab9 kes bizanit w9 şol9 

B9jin ewa gerden z9rin 
Ne ş9t im ez,ne har U din 

Şev U rojan ew her diçUn 
Bi dawet U hingami bUn 

Heta gihiştine Diyarbekr9 
Kuri maç kir dest9 bab9 

Li baj9ri bU şahi ye 
Li siwaran U tirengçi ye 

Xort U cih91 dike keyf9 
Kur hate xizmeta bab9 

Zembilfiroş bU hakim e 
Nah9le zilma zalim e 

Hukim gera derek zeman 
Mlrin bi kes nadet peyman 

Sed U newed sal boriye 
Mirad-Xan dib9t ser hatiye 

GulxatUn ciwab dihn9re; 
Neb9je çi qisa ne xoş : 

Heta min dadenin nav qebr9 
Bi la rehet b9tin key fxoş ! 

Bila ji min bi bit emin! 

Li p9ş Xud9 xwe bikem şermin ! 

Bi reqs U keyr U şahi bUn 

Heta çÜne Diyarbekra boş. 

Peya blln ew li derS qesr9 
Alem diken meth9 Xud9 ~ 

Govend kete nav şari ye 
Te digo qiyamet rabiye ~ 

Extiyar biken metha Xud9 
Zor bi keyf U bi dileki xoş • 

Zor adil U zor alim e 
şev derw9ş,paşa roj • 

wi xizmet kir zor bi eman 

HemU v9k re d9 çine cihek xoş. 

Paşi bezara Hicri ye 
Bi şiir, bi gotineka xoş • 

~ Tişt9n dizi U veşerti,tişt9n ku di navbera du kesan yan ji did

wan b9tir de be U ji bili wan kesek p9 nizanibe.s9t: Din 

Dadenin4 Datinin Regs: Govend~dilan Hingami: Heke ev peyv ji -hen

game- ya farisi be,maeneya w9;kom,rivd,nijde,keri,rer,tibab,qeleba

lix,tevlihev,bi deng Ü bang U hp. ye.LB heke şaşiya nivisini be U 

di şUna -hingavi- de hatibe nivieandin,~e gave ew texliteke govend 

U dilane ye.Wek;sepi,koçeri U hp. Le li gor helbeste -hingami-(hen

gami) maeneke xweştir U rastir dide. Dere gesr9: Deriy8 qesr9 

~ Pesin,pesin vedan Sar: Bajar Ciheı: Xort,ciwan Adil: Dadmend, 

dadperwer Hukim gera: Hukim gerand,mrriti kir,karbidesti kir,bi kar 

ü baren dewlet9 ve mijÜl bU U je re serperişti kir.Eman: Ewleyi,ew

lebUn,bei tirsin,piv tunebÜn,tirs tuneblln,qenc,teminat,baweri,emni

yet,ciwam9ri Newed: Nod,nehw9d Hicri: Koçi Siir:Helbest Peyman:Li

hevhatln,pirs Ü soz Derek:Di helbeste de maeneya -demek,wextek-dide. 

Extiyar kirin: Bilbijartin,tiştek ji tişteki din qenctir ditin. 

T6bini: Bei destUr,r8dan Ü ageha kovara PALE,weşandin,wergerandin 
u çapkirina ve nivisare qedexe ye. 
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KÜRDISTAN'DA FAŞIST SÖMÜRGECILERIN YURTSEVERLERE UYGULADIGI 
IŞKENCELER VE B!R ORNEK 

Ne emperyalistler,ne de kuklaları sömürgeciler.ve onların sıkı
yönetimleri,işkenceli zindanları halkımızın gelişen ve günden güne 
boyutlanan ve giderek devrimci bir önderlik kazandıSı anti-sömürge
ci ulusal demokratik kurtuluş mücadelesini engellemeyecektir~ 

Sömürgeci burjuva diktatörlüSü militarist güçleri vasıtası ile 
açık bir şekilde terör eylemlerini yürütmek ve meşrulaştırmak için 
Kürdistan'da uygulamaya koydukları sıkıyönetim bir yılını doldurur
ken,devrimci mücadelenin kendini dayattıgı ve marksist safların sık
laştıgı,buna karşı revizyonist,reformist,burjuva milliyetçilerinin, 
sosyal şöven hareketlerin ipliginin pazara çıktıSı bir ortamın sıcak 
günlerini yaşamaktayız. 

Bugün Kürdistan'ın 16 ilinde sömürgecilerin insanlık dışı baskl 
ve terörü alabildi~ine tüm şiddetiyle devam ediyor.Marksistler,yurt
severler ve demokratlar sömürgecilerin zindanlarında,işkence odala
rında akıl alma~ bir şekilde işkenceden geçiriliyor.Kürdistan'ın her 
yerleşim birimine,tankları,topları,motorize birlikleri ve helikop
terleri ile saldırılıyor.Amaç halkımızın gelişen ve sömürgecileri 
yok etmeye yönelik mücadelesini geciktirmektir.Halkımıza göz dagı 
vererek ona,pisikolojik yılgınlık vermek ve kendi sömürü ve telanla
rının ömrünü daha da uzatmaktır.Sömürgeciler bunları yaparken,onla
rın işbirlikçileri olan burjuvazı ve feodaller de boş durmamakta ve 
devrimcilere-yurtseverlere karşı en adice saldırılarını yapmaktadır
lar. 

Tarihin karanlıgına gömülüp,hakk:ettigi yerini alan 11 rahmetli Sa
vak11ı hiçte aratmayan kardeşi "MİT",zindanlarda,çag dışı işkence me
todları ile devrimcileri yıldırma hesabı içindedir.Sömürgecilerin 
eli kanlı karşı devrimci örgütlerinin Kürdistan halklarının yigit 
devrimcilerine karşı yürüttügü işkencelerden bir örnegini sunmaya 
çalışacagız.Bu,onların işkencelerini belgeleyen binlercesinden sade
ce biridir.Hala sömürgecilerin Diyarbakır zindanlarında ölüm kalım 
savaşı veren bir yoldaşın kaleminden sizlere ulaştırmakteki amacı
mız,emekçi kitleler içerisinde teşhir olmuş sömürgecilerin kirli 
yüzlerini daha da teşhir etmek ve açı~a çıkarmaktır. 

" ••• yakalandıgımda Baglar polis karakoluna götürüldüm.Orada hiç 
bekletmeksizin l.şube müdürlügüne gönderildim.Orda sorgum sırasında 
suçumu itiraf etmeme raSmen bana işkence yaptılar.!smini bilmedigim, 
ancak simaen tanıdıgım memuı· beni yere yatırıp, faleka dedikleri iş
kenceye tabii tuttular.Saatlerce falakada kaldıktan sonra anusuma 
jop kullandılar(jopla tecavüz).Falakadan çıktıktan sonra,ayak taban-
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larımın şişmemesi için,sırtıma bir polis memurunu bindirerek tuzlu 
suda koşturdular.Ondan sonra arabaya bindirilip,Merkez komutanlı~ına 
baglı Yenişehir in?.ibat karakoluna götürdüler(saat 16).0rada hiç 
sormadan beni bir odaya kapattılar.Sonradan ismini ö~rendigim Kemal 
Aatsubay ve l.şube polisleri beni tekrar falakeya yatırdılar.Uzun 
süre falakada kalınca bayılmışım.Gözümü açtıgımda sular içinde sı
rılsıklam yatıyordum.Ve tekrar falakaya yatırdılar.Sol ayagımın ta
banı patladı.Orada görevli bulunan Hava Astsubayı Kemal,eline bir 
çivi alarak aya~ımın patlayan yerine(etine) batırdılar.Artık bende 
bal kalmamıştı.Beni bir odaya kapattılar.Sonra aynı şahıslar yanıma 
geldiler.Ellerinde bulunan kagıda yazılı tanımadıgım bazı isimleri 
ve gizli bir örgütü tanıyıp tanımadı~ımı sordular.Ve hemen ardından 
Kemal Aatsubay elinde bulunan jopu göstererek 11 ya bunları tanırsın 
veyabut tekrar bunu görürsün" dedLBen de bunlardan hiç birini tanı
madıgımı ve böyle bir örgütlen ilişkimin olmadıgını söylediysemde 
rayda etmedi. Yine beni kollarımdan tutup,yerden sürükleyerek başka 
bir odaya götürdüler.Orada pantelonumu soyup beni bir sandalyeye 
oturttular.Ve sandalyeye iyice bagladılar.Parmaklarıma iki tel ba~
layarak,elektrikle işkence ettiler.Bir süre bu devam etti.Sonra du
rup aynı isimleri sordular.Tanımadı~ımı söyleyince bu sefer telleri 
erkeklik uzvuma(penisime) ba~layarak tekrar elektrik işkencesi yap
tılar •••• Orada dört gün süreyle işkence görerek kaldım.Ayak tabanıa
rım kanlar içerisindeydi.Tuvalete beni kucaklarında götürüyorlardı. 
Dördüncü gece(9.6.1979) saat 21 sıralarında gözlerim ba~lı olarak 
beni ve yanımda bulunan di~er şahısları bir yere götürdüler.Orada 
bizi bir yere kapattılar.Nöbetçi askerlerden oranın Merkez komutan
lı~ı oldugunu öSrendik.Ertesi günü bir doktor Astte~men gelerek ya
ralarımı pansurnan edip sardılar.Bu pansurnan bir kaç gün devam etti. 
15.6.1979 tarihinde 2 Nolu askeri ceza evine getirildim~Henüz savcı
lı~a çıkarılmamıştım.Burada aynı doktor gelip yaralarıma bakıp pan
suman yaptı ••• '1 

Yukarıdaki mektuptan da anlaşılacagı gibi,emperyalistlerin des
tegi ile ayakta duran Türk sömürgecileri ve onların işbirlikçileri 
sonlarının yaklaştı~ı telaşı içindeler.Sosyalizmin bir sistem haline 
dönüştüS'ü ve yasalarının pratik hayata geç'irildigi çaSımızda, sömür
gecilerin son çırpınışları,giderek kendi acı sonlarını gördükçe,on
ları daha da hırçınlaşan bir uygulama içine sokmaktadır.ÇünkÜ onlar 
da insanlı~ın yüz karası emperyalistler ve di~er sömürgeciler gibi 
tarihin çöp sepetine atılacaklardır*Yıllardan beri emperyalistlerin 
deste~i ile sömürge statüsünde tutulan Kürdistan ve ça~ gerisi sos
yo-ekonomik bir yapı içinde bulunan Kürt h-alkı, ba~ımsızlık ve insan-
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ca yaşama u~runa verdigi kavgada,sömürgecilerin döktükleri kanda 
bo~ulup kayıp olacakları günler hiçte uzak olmayan günlerdir. 

Her türlü demokratik hakların(Türkiye genelinde) kazanımı için 
ve sıkıyönetime karşı verilecek mücadelenin anti-sömürgeci mücadele
den· hiç bir zaman ayrı tutulamayaca~ının bilincinde hareket etmiş, 
savunmuş ve savunan Kürdistan'daki marksist hareket,her türlü burju
va milliyetçi,reformist ve sosyal şoven hareketleri teşhir etmenin 
bilinci içerisindedir.Zaten Kürt halkının devrimci önderlikli anti
sömürgeci ulusal kurtuluş hareketi ile dört sömürgeci devletin işçi 
sınıfı hareketi arasındaki ittifakı engellemek, tüm bu balklara iha
net etmek demektir.Biz marksistler uzun vadeli ve kalıci ittifakları 
eavunmalı ve hayata geçirmeliyiz.Ancak bu şekilde emperyalist komp
loları ve oyunları bozarak özgürlü~e kavuşabiliriz. 

Sıkıyönetimin tüm vahşeti ile hüküm sürdügü Kürdistan'da; 
- Sömürgecilerin sömürge kanununun devamını saglamak için uygulama

ya koydukları sıkıyönetime karşı aktif bir şekilde karşı koyalım. 
- Bunu yaparken de halkımızın dört parçada yürüttü~ devrimci,anti

sömürgeci ulusal demokratik ve baBımsızlık mücadelesinden ayrılma
yalım. 

- Kürdistanlı tüm marksistler arasında diyaloBları geliştirip saf
larımızı bu u~urda sıklaştıralım. 

- Bozguncuların,ajan-provakatörlerin ve işbirlikçilerin oyunlarını 
boşa çıkaralım. 

- Ulkemizin kurtuluşu,halkımızın ba~ımsız,onurlu,insanca yaşayao&gı 
ve onu sosyalizme götürecek proleterya partisinin inşaası ve kitle
ler arasında hayata geçirilmesi için ileri. 
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!RAN'DA SON GEL!ŞMELER UZER!NE 

PALE'nin 2. sayısında,İran'da faşist Şah monarşisini alt eden 

halk hareketinin,ça~ımız ile olan bagıntılarını ve bölgenin dünya 

politik alanındaki önemini açıklamıştık.Bu belirtmanin yanı sıra,ha

reket içerisinde gelişen Kürt yurtsever güçlerinin ulusal sorunları

nı gündeme getirerek,silahlanıp örgütlendiklerini vurgulamış ve Iran' 

ın yeni gelişmelere gebe oldu~nu belirtmiştik. 

·Faşist Şah monarşisine karşı gelişen halk muhalefeti üst yapıda 

gerçekleştirilen bir devrimle sonuçlandı-ve emperyalizmin en büyük 

kalelerinden biri yerle bir edildi.Bu durumun dünya devrimci süre

cindeki katkısı elbetteki kÜçüksenmeyecek Ölçüde büyüktür.Fakat halk 

muhalefetinin başı çeken ve sadece üst yapıdaki bazı de~işikliklerle 

yetirien Humeyni ve çevresi,esas olarak emekçi kitlelerin çıkarlarını 

korumaktan çok uzaktır.Diger bir de~işle Humeyni ve çevresinin tem-

sil etti~i ideolojinin halk kitlelerinin en ufak demokratik bir hak

kına bile tahammülü yoktur.Zira geçen 7 aylık bir dönemde olan badi

seler ve gelişmeler bunun açık delilidir.Monarşiden İslam Cumhuriye

tine dönüşen !ran,bugün gerçekte yeni bir diktatörlükle karşı karşı

yad~r.Şimdiye degin 42 kadar ilerici yay~n organı kapatılmış ve ya

yımcıları tutuklanmıştır.Tüm ilerici,demokratik- ve sosyalist kuru

luşların merkezlerine baskınlar yapılıp,talan edildikten sonra kapı

larına kilit vurulmuştur.En ufak bir kıpırdanış kanla baatırılmakta

dır.Grev ve muhalefetin toplu mitingleri yasaklanmıştır.Ulusal ta

leplerini gündeme getiren ulus ve halkların toptan katledildikleri 

ve de suaturulmak istendi~! görülmektedir.Emekçi sınıf ve tabakala

rın tüm sosyal ve ekonomik haklarının rafa kaldırıldı~ı günümüz !ran, 

Şah dönemini tüm açıklıgı ile yansıtır bir hal almıştır. 

Alt yapıda çarpık kapitalist ilişkiler hakimken,üst yapıda da 

feodal ve dini kurumlar hortlatılmış ve e~emen kılınmıştır.Her kuru

mun başına örneAin;Universitelere,hastahanelere,karakollara,mahkeme

lere,cezaevlerine v.s.,birer baş~ sarıklı Ayatullah getirilmiştir. 

Ça~ın gerisinde,emekçi kitlelerin çıkarlarına ters düşen dini yasa

larla ülke yönetilmeye başlanmıştır.Özellikle bu dini yasaları~ sa

dece bir din veya mezhebin anlayışına ve dünya görüşüne dayanarak 

yürütüldügü göz önüne alındı~ında,durumun daha da vahim oldugu görü

lecektir. 

Öyleki,~ı ulusa mensup ama de~işik mezhepten(örne~in;Şii ve 

Sunni Azeriler) halk kesimleri arasına özünde yapay uzlaşmaz çeliş

kiler meydana getirmiştir. Bu durum,Kürt ulusal sorunu ön plana çı

kınca,kendini berrak bir şekilde göetermiştir.Kürt ulusal sorununa 

tüm Şiiler şiddetle karşı çıkarken,Sunni mezhebinden ulus ve halklar 

desteklemişlerdir.Açıkçası,ulusal istekler yerine mezhep tercih 
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edilmiştir. 

Eu durum ça~ımızda çok çarpıcı bir durum alırken ilginç de~er
lendirilmelidir.Zira sosyalizmin bir sistem haline dönüştügü ve ya
salarının hayata geçirildi~i çagımızda,dini yöntemlerle toplumu yö
netmek,çagın gerisine gitmeyi amaçlayan ve insanlık tarihinin her 
döneminde(ilkel komünal toplum hariç) egemen s~nıfların e~ekçi kit
leler üzerindeki sömürülerini devam ettirmeleri için dÖrt elle sa
rıldıkları bu gerici zihniyet,pratik hayata yerleştirilmek isteniyor. 

Şüphesiz,biz gerek Humeyni ve gerekse çevresinin !ran burjuvazi
sinin gerçek temsilcileri oldugtınu biliyoruz.Bu yöndentonların !ran 
burjuvazisinin sınıf çıkarlarını koruyacakları ve neticede giderek 
emperyalizmin kuklası olacaklarının da farkındayız.Çünkü !ran,bünye
sinde sömürge ülke bulunduran sömürgeci ve çok ulualu bir ülkedir. 
Çagımızda ekonomisi emperyalizme bagımlı bir ülke,ancak sömürgeleri
ni emperyalizmle ilişkilerini devam ettirdigi müddetçe elinde tuta
bilir.Bu genel dogru süreç içerisinde kendini gösterecektir. 

şu anda !ran halk hareketinin başarısı üzerinden 7 ay gibi bir 
zaman geçmiştir.Bu halk hareketi,halklar hapishanesi durumunda olan 
!ran 1 ı,bir avuç işbirlikçi dışında,Azer~,Beluci,Türkmen,Arap ve Kürt 
halklarının devrimci muhalefetleri fare emekçi yıgınları ile omuz o
muza direnerek faşist Şah monarşisinden kurtarmıştı.Ne var ki,düne 
kadBr Şah rejiminin yaptı~ını bugün de Humeyni rejimi yapmaktadır. 
Halklar arasında yapay çelişkiler yaratarak,emekçi kitleleri biribi
rine kırdırmaktadır.Bunun en belirgin örne~i,Humeyni yandaşlarının 
Ne~ede'de yarattıkları provakasyon ve Şii Azeriler ile Sunni Kürtle
ri birbirine düşürerek yörede kendi denetimini saglamasıdır. 

Şah'ın kaçışı ve Humeyni'nin ülkeye geliş ile üst yapıda çözülen 
devlet yapısının yerine bölgesel komitelerle yönetim yürütüldü.Kısa 
bir dönemde birçok bölgede denetimi eline geçiren Humeyni,Kürdistan' 
da bir direnişle karşılaştı.Zira devrim sürecinde !ran Kürdistanı 
yöresel rakat farklı sınıf içerikli komitelerle yönetiliyordu.!lk 
anlarda zayıf olan Humeyni bükümeti,hernekadar hükümeti Mehdi Bazar
gen oluşturmakta ise de aslında bu hükümetin hiç bir fonksiyonu yok
tur, Kürt ulusuna dar kapsamlı bir otonemi sözü verdi.Süreç içerisin
de zaman kazanan ve birçok bölgede istikrarı sa~layan hükümet,kısa 
bir süre sonra beklenmedik bir şekilde Kürdietan'a ealdırdı.Bu arada, 
Kürdistan'ın o dönemdeki durumu neydi,kitleler örgütlümüdür,eiyaei 
oluşumlar nelerdir? gibi soruları cevaplamak yerinde olur. 

KURD!STAN'DA DURUM 
!ran devrimi,dünya devrimci sürecinde,özellikle ilk dönemlerde 

çok saygın bir yere sahipti.Bu devrim öylesine kısa bir dönemde ge-
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lişmişti ki, tüm dünyada hayretler uyand~rarak yol al~yordu.Ço~ ke

reler,daha ilk başlarda hareketin de~~lacag~ tabmin ediliyordu.ABD 

emperyalizmi zaman~n aleyhine dönüştü~ünü görünce,ilk anlarda Şah'ı 

desteklemesine ra~en sonradan,iş işten geçtiginde,çıkarı geregi 

rotasını degiştirerek esnek davrandı.Ancak ajanlarını,asker ve tek

nisyenlerini kurtarmaya yönelik bir çabadan hiçbir şey yapamaya~agı

nı görerek,Şah'a çekilmesini öneriyordu. 

İran'daki bu hızlı gelişim ve degişim,kuşkusuz tüm ulusal ve 

sosyal kurtuluş güçlerini de yan~ltmıştı.Çünkü İran'daki ne sosya

list ve ne de sömürge ve bagımlı ulusların ulusal kurtuluş güçleri 

Şah faşizminin bu kadar kısa bir sürede y~kılacagını tabmin edemedi

ler. Dolayısiyle kitlelerin çok gerilerinde kalarak önderligi ele ge

çiremediler.Durum,lran Kürdistanı için de aynı idi.Kürdistan ulusal 

kurtuluş güçleri devrime aktif bir şekilde katılmalarına ragmen,Kür

distanlı kitleleri örgütleyip önderli~i kalıcı kılamadılar. 

Bugün !ran Kürdistan'ında üst yapıda feodal ilişkiler,agal~k, 

şeyhlik ve aşiretçilik düzeni hakim bir durumdadır.Bu durum kırsel 

alanlarda kendini çok iyi göstermektedir.Şeyhlik gibi dini kurum ve 

otoriteler kendini çarpıcı bir şekilde arzetmektedir. 

KÜRD!STAN'DA S!YAS! OLUŞUM 
!ran Kürdistan Demokrat Partisi(KDP),geçmişi 1945'lere dayanan 

bir partidir~l946-47 dönemlerinde Mehabad Kürt Cumhuriyetini hayata 

geçiren bir siyasi oluşumdur.Ne varki.o dönemlerde yeterli bir iç 

dinamizme sahip olmeyan genç Cumhuriyet,Sovyetlerin geri cekilmesi 

ile Şah monarşisi,Amerika ve İngilizlerin ortak operasyonu sonucu 

ortadan kaldırıldı~O dönemlerde halkı geregi gibi bilinçlendirip 

örgütleyemeyen KDP,dehe sonraları dogan şartlar nedeniyle,hareketi 

yeralt~na çekmek zorunda kaldı.Şah'ın dayan~lmaz beskılarına ra~men 

mücadelesini başarılı bir şekilde devam ettiren Parti,l961 Irak Kür

distan~ ulusal kurtuluş hareketi ile de daha da güçleniyordu.Fakat 

Irak Kürdistanı hereketine önderlik eden Irak KDP 1 sinin 1972 yılla

rında Şan monarşisiyle tehlikeli ilişkilere girmesi ve giderek di

reksiyonu şah lehine elden bırakmas~,Irek'teki Kürt ha~kına oldu~ 

gibi,Iran KDP'sine de çok pahalıya mal oldu. 
Parti,çok zor koşullar alt~nda mücadeleyi sürdürürken,Şah yöne

timi de partinin en gözde ve en seçkin militanlar~nı birer birer yok 

ediyordu~Her gün partiye agır darbeler indiriyor ve bu siyasi oluşu

mun halk kitlelerinden tecriti yönünde girişimlerde bulunuyordu~ Ne 

varki parti yönetiminin yurt dışında olması,partinin dagılmasını ön

ledi.Aynı zamanda,parti,yurt dışından idare edilmeye zorlanan ve 

kitlelerden kopuk bir örgüt haline geldi.Şah'ın kaçışı ile legale 
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çıkan parti,kısa bir sürede geniş halk kitleleri arasında örgütlen
ıneyi başararak,küçümsenmeyecek askeri bir güç de oluşturdu. 

Hemen belirtelim ki,l977 yılının ll.ayından beri. Iran'ın NOKAN 
kasabasında karargah kurarak şahlık rejimiyle tehlikeli ilişkilere 
giren Celal Talabani,KDP'nin bu zayıfl~~ından istifade etme yolunu 
tuttu.!ran Kürdistanı'nda henüz tanınmamış olan Talabani,kısa bir 
zaman için de olsa,kendisi gibi-bazı çıkarc~ kesimleri ve bilinçsiz 
halk kitlelerini ardından sürüklerneyi başardı.Talabani'nin iste~iyle 
toplatılan bir güruh, 11 8 maddelik deklarasyon" olarak bilinen muhtı
rayı Bazargan hükümetine verdi.Bu muhtıranın B.maddesinde Geçici Ko
miteye dil uzatılıyar ve Iraklı mülteci Kürtlerin Irak'a teslimi is
teniyordu.!lk başlarda meselanin farkında olmayanlar,daha sonraları 
Talabani'nin nemenem bir kişi oldugunu anlayınca,muhtırayı dogru 
bulmayarak geri çekildiler.Iran KDP'si ise,muhtıraya hiç de sahip 
çıkmadı. Fakat Talabani gibi Ca ş birine ve onun 11 ilerici" sloganları
na gemiyi kaptıran bazı halktan kopuk ve maceracı kişiler ve gurup
cuklar,ulusal hayinlerin degirmenlerine su vermekten çekinmediler.Bu 
"8 maddelik deklerasyonu" Iran Kürdistanı halklarının öz istekleriy
miş gibi,hem dünya kamu oyunu ve hem de Kürdistan halkların~ yanılt
mak için birtakım girişimlerde bulundular.KDP'nin muhtıra ile ilgili 
tutumlarını anlayınca,!ran Kürdistanı halklarının yegSne siyasi ve 
askeri öncüsü olan KDP'ye "burjuva milliyetçi aksiyonu" gibi düzme
celerle,Humeyni'den daha da adi bir şekilde sald~rmaktan hiç te u
tanmadılar.Bu ve bunlara benzeyen ve de "devrimcilik" adına havanda 
su döven şarlatanların yarın Kürdistan halklarının karşıs~na hangi 
yüzle çıkacakları merak edilmelidir.Acaba Talabani emsalı ulusal bir 
hayinin ve piyonun "Hata ettim,affedin I .•• " gibi yalvarışıarıyle mı 
kendilerini temize çıkarmayı isteyeceklerdir? Yoksa,devrimcili~in 
namuslu bir meslek oldu~nu itiraf ederek,daha şimdiden hatalarını 
kabul edip kendilerini eleştirmeyi mi ye~ bulacaklardır? Bizce ikin
cisi en dürüst ve de en objektif alanıdır. 

Adı geçen "8 maddelik deklarasyonun kabul etmeyen KDP,hemen bir 
Ulusal Konsey oluşturarak,hükümete Kürdistan halklarının gerçek ve 
haklı isteklerini formüle eden bir muhtıra verdi.Bu Ulusal Konseyde, 
ulusal birli~i sa~lama yönünden Şeyh !zzetin Hüseyni'ye de yer ve
rildi. 

!ran KDP'sinden başka,kendini Kürdistan'~ Humeynisi ilan eden, 
sosyalizmden dem vuran Şeyh !zzetin Hüseyni ve çevresi vardır.Örgüt
lü olmamasına ra~en kitlelerin belli bir kısmını etrafında topla
mış.tır. 

"Kürdistan Yurtsever BirliSi!' (KYB) 'nin ünlü başı C. Talabani 'nin 
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19?7 yılın~n ll~ayından beri İran'ın Nokan kasabasında karargah kur
dugunu yukarda belirtmiştik.KYB içerisinde meydana gelen parçalanma 
ve da~ılmalardan sonra,C~Talabani,daha da hırç~nlaştı.İhanetlerine 
yeni ihanetler eklemekten çekinmedi.20 Mart 1979'de,Talabani'nin Şah 
dönemlerinde SAVAK ile ilişkilerini açıklayan ve O'nun ipliklerini 
pazara çıkaran "Kürdistan Sosyalist Hareketi'' (KSH) ve ''Hazırlık Ko
mitesi11nin(HK) 4 sayfalık ortak bildirisinden sonra zıvanadan ç~kan 
Talabani,yeniden Geçici Komitenin peşmergelerine seldırdı.Mart 1979' 
de Merivan bölgesinde kardeş kavgas~na gönderdi~i ve çogu !ranı olan 
unsurlardan ?O kadarının kanına girdi. 11 İran ordusunun bir garnizonu
na baskın yapıp silah getirecegiz ••. 11 dÜzmeceleriyle 400'e yakın saf 
ve temiz kalpli kişiyi ölüm savaşına gönderince,Talabani,kitleler 
arasında daha iyi anıaşılmaya başlandı.Ardından,KYB den ayr~lan KSH 
ve HK'nin elemanıarına karş~ bu yılın Haziran ayı ortalarında giriş
ti~i saldırıda da yine kardeş kanı akıtmıştır.Elimize en son g~çen, 
KSH ve HK'nin resmi bir yazısından(Tarih:9.?.?9,sayı:(f) olaganüstü) 
da anlaşıldıgına göre,yapılan bir saldır~ sonucu KSH ve HK 3 ölü,4 
yaralı ve KYB ise 1 ölü 4 yaralı vermiştir. 

Kısacası,durumunu tekrar sa~lama ba~lamak için hemen Şeyh !zze
tin'in yanına koşan C.Talabani haşmetleri,yukarıda da belirtti~imiz 
"8 maddelik deklerasyonu" hazırlatarak,Şeyh İzzetin başkanlıg-ında 
kurduSU "Ulusal Konsey" adına hükümete iletmişti.Bunu fırsat bilen 
dışarıdaki Talabaniciler,bir bardak suda fırtına kopararak,KDP'yi 
"burjuva milliyetçilikle", "gericilikle" suçlayıp Şeyh İzzetin 'i 
"Kürt halkının dini ve ulusal lideri" ve 11 sosyalist" yapıverdiler. 
!ıerici ve ulusal bir cephenin oluşmasını hem i.çeriden ve hem de dı-: 
şarıdan engellemeye çalıştılar ve de çalışıyorlar.Onlara göre "KYB" 
gitti ise, bu sefer de Şeyh İzzetin vardır. 

Fakat, acaba sosyalist ve devrimci tavır bu mudur ? Aslında bunla
rın ne devrimeilikle ve ne de sosyalistlikle alakaları vardır.Gurup
cuk,kariyerizm ve isim sevdasında olan bu baylarımız,halkımızın mü
cadeleci gücünü parçalamaya muktedir olamayacaklardır. 

Humeyni,geçti~imiz A~ustos ayı ortalarında,pozitif bir örgütlen
menin görülmedi~i bu ortamdan yara.l'lanmayı büyük bir f~rsat bilerek 
Kürdistan'a saldırdı.!ran KDP'sini önceleri "karşı'devrimci","emper
yalizmin bir uzantısı" ve "siyonist" göstermesine ragmen,sonradan 
bunların sökmediSini görünce,KDP'yi "din düşmanı ve komünist" ilan 
ederek kapattı.Liderlerine giyabi idam cezası çıkarttı. 

Faşist Şah'tan miras kalan ordunun başına kendini başkumandan · 
tayin ederek,Hitlerin SS'lerini aratmayan milielerini de ordunun ye
de~ine alarak Kürdistan'a "mukaddes cihat" açtı.Humeyni;fantomları, 
helikopterleri,tüm motorize askeri güçleri ile genel bir saldırıdan 
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sonra yüzlerce Kürt yurtseverinin,kadının,yaşlJ.nın ve çocu@;Un kam.na 

girerek başta Paveh,Kermanşab,Senendec,Ne~ede,Urmiye,Sakız,Mehabad, 
Serdeş,Bane,Miyanduab v.s. olmak üzere birçok şehri ve yerleşim mer
kezlerini ele geçirdi.Tüm bunlara karşılık KDP de boş durrnadı.Önce
leri şehir savunmalarına girmesine ra~men,savaş cephelerini gerilla 
taktiklerine dönüştürerek,Humeynici güçlere a~ır darbeler indirdi. 
Böylelikle !ran Kürdistan'ında tüm ulusal ve sosyal haklar alınınca
ya kadar savaşa devarn şıar~ atan KDP,dünyanın tüm gözlerini yeniden 
üzerine çekmeyi başardı. 

lran'daki tüm sosyalist,dernokrat ve ilerici oluşurnlara ça~rıda 
bulunarak haklı savaşlarını desteklemeye çagıran KDP'nin önünde çöz
roesi gereken bir sürü sorunlar da yok degildir.lran KDP'si,önündeki 
en güç ve en önemli sorunları teşkil eden halkın bilinçlendirilmeai, 
askeri yönden çekirdek gerilla euruplarının yetiştirilerek savaş a
lanında örgütlenmesi ve ulusal-demokratik bir cephenin oluşturulması 
gibi sorunların üstesinden gelerek,Otonomi istegi ile ilgili tavrını 
bagımsızlık,demokrasi ve sosyalizm şiarına dönüştürdügü an mutlaka 
zafere ulaşacaktır.Zira otonemi istegi,sıcak savaşa girilmiş bir dö
nemde,emekçi kitlelerin çıkarlarını tam anlamıyla-iÇermez.özünde uz
laşmacı bir tavrı zorunlu kıldı~ından,burjuva ve reformist bir ta
leptir.Humeyni'nin otonamiye bile tahamülü yokken,savaş şiarının 
mutlak surette yukarıda belirttieimiz gibi ba~ımsızlık şiarına dö
nüştürülmesi,artık kendini kaçınılmaz kılmaktadır. 

Asırlardan beri zincire vurulan Kürdistan ve onun öz sahibi Kür
distanlı köylü ve işç.ilerin köleli~e, sömürüye son vermek u~runa 
başlattıkları savaşı destekleyelim.Hatalar flleştirilirken yapıcı bir 
şekilde de~erlendirilmesi geregini gözden uzak tutmadan,!ran'daki 
Kürdistan ulusal kurtuluş güçlerinin başlattı~ı savaşla ve onu yürü
ten KDP ve kahraman peşmergelerimizle bütünleşmeliyiz.Zafer elbette
ki sömürüsüz,baekının olmadıgı,güneşin hür dogdu~ sabahlarla dolu 
Kürdistan emekçilerinin olacaktır. 

Demokratlar,yurteeverler,eosyalistler,halkımızın dört parçada 
yürüttü~ü anti-sömürgeci,anti-emperyalist ve anti-feodal ulusal de
mokratik mücadelesinin Güney ve Do~ parçalarındaki savaşlarının 
yanında yer alalım.Zafer Kürdistan emekçi kitlelerinin,Kürdistan ise 
aömürgecilere,emperyalistlere ve her türlü yerli gericilige mezar 
olacaktır. 

32 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



!SMA!L BEŞ!KÇ! TUTUKLANDI 

Beşikçi,hayatının büyük bir kısmını Kürtler ve onların sosyolo
jik durumları üzerine araştırmalar yaparak geçiren,ünlü yazar,eos
yolog ve bilim adam.ıdı_r.Eylül ayının ilk haftasında sömürgeci bur

juvazi tarafından yeniden tutuklanarak !stanbul Topkapı cezaevine 
atıldı. 

Sömürgeeller onun Türkiye halkları için yaptı~ı bilimsel çalış
malarından korktukları için bu tür uygulamalara baş vurmuşlardır. 
Çünkü nam:u.slu bir bilim adaml. olan Beşikçi,geçmişte ve şimdi emekçi 

balklar·üzerinde oynanan oyunları,özellikle Kemalizmin ırkçı-şöven 
karakterini açı~a çıkaran ünlü yapıtlar bırakmıştır.Bu hali ile Be
şikçi gerek Kürt ve gerekse Türk sosyalistleri ve aydınları arasın
da seviliyordu.Biz şuna inanıyoruz ki,bugün T.C'nin karekterini ve 
ki~lerden miras kaldı~ını kavramadıkça sorunlara çözüm bulmak pek 
kolay de~ildir.lşte bu yönde çalışmalarını yapan de~erli bilim ada
mı Beşikçi,eömürgecilerin her türlü insanlık dış~ beskılarına ra~
men yi~itçe çalışmalar~nı sürdürmüştür.Beşikçi,daha Erzurum Atatürk 
Üniversitesi sosyoloji bölümünde asistanlık yaparken,Kürt sorunu 
üzerinde gördü~ gerçe~i kendi ö~rencilerine aktarmasından korkan 
üniversite rektörü ve MİT'in devamlı takipleri sonucu Ankara Sosyal 
Bilgiler Fakültesine alındı.Oradaki asiatalık görevi sırasında sı
kıyönetimin emri ile 197l'de tutuklanarak askeri cezaevine atıldı. 
Cezaevinde Kürt devrimcileri demokratları ve yurtseverleri ile bir
likte 12 Mart faşizmine karşı muhakeme salonlarında Kürt halkının 
ulusal demokratik mücadelesini savundu.Kürtler ve onların sosyolo
jik yapıları üzerinde yaptı~ı araştırmalar ve Türkiye üniversitele
rine daha objektif bir bilim sistemi götürmek istedigi için yargı
lanarak 13 yıl a~ır hapis cezas~na çarptırıldı.Yazar daha sonra 
1971 yılında çıkarılan genel af kanunundan yararlanarak cezaevinden 
çıktı.Hapisten önce 11 Dog-ude Oluşum Biçimi ve Yapısal Sorunlar11 ,GÖ
çebe Atikan Aşireti(l969),Do~ Anadolu'nun Düzeni,Sosyo-Ekonomik ve 
Etnik Temeller(l969) isimli araştırmalar~n~ Türkiyeli okurlarına ka

zandırnuştır. 

Daha sonra sömürgeci burjuvazinin insanlık dışı uygulamalarına 
karşın yine boş durmamış, çalışmalarılll sürdürmüştür. "Kürtlerin Mec
buri 1skanı(l9??)", "Türk Tarih Tezi", "Güneş-Dil Teorisi" ve "Kürt 
Sorunu(1977)", "Cumhuriyet Halk Fırkası Tüzü~ü(1978)" adlı araştır
malarını da yayınlamıştır.Bu çalışmaları ile Beşikçi Türk soluna 
hakim olan Kemalizmin tahribatlarını ve sosyal-şöven karekterıerini 
açı~a vurmuştur.Kürtler tarafından çok sevilen kıymetli bilim.adamı, 
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hapisten çıktıktan sonra kendisine üniversitedeki görevi geri veril
memiştir.Sebebi ise sömürgecilerin onun yapacagı bilimsel çalışma
lardan korkması ve üniversiteleri kendi sömürgeci emelleri için kul
lanmalarıdır. 

BilindiSi gibi,bugün Türkiye'de uygulanan gerek ö~retim sistemi 
olsun gerekse yapılacak çalışmalar olsun sömürgecilere hizmet anla
yışını taşımaktadır.Fakat Beşikçi bunu yapmamıştır,var olan mekaniz
ınayı eleştirmiş,yerine bilimden yana yöntem kullanmış ve Kürt ulusal 
surununu en namuslu biçimde savunmuştur.Oniversitelerdeki ö~retim 
sisteminin Kürt ulusunun dilini ve kültürünü nasıl tahribe ve inkara 
yöneldigini defalarca açıklamıştır.Ve ögrencilerini de bu hususta 
duyarlı kılmıştır.Son yazdıgı kitaplarında Atatürk döneminin ırkçı
şöven uygulamalarını ve gerici teorilerinin hangi çürük temellere 
dayandıgını ortaya koymuştur.Fakat bundan korkan ve her geçen gün 
kitleler arasında deşifre olan sömürgeeller boş durmamış ve onu ye
niden hapse atmışlardır.Beşikçi'nin yattıgı hapishane genellikle pis 
olarak bilinen,adi suçlardan ceza almış suçluların bulundu~ bir 
yerdir.Hapishanenin mevcudu normalin çok üstünde oldugundan dolayı, 
yazar okuma ve yazma fırsatını bulamamaktadır.Tabii ki tüm bunlar 
bilinçli bir şekilde ortaya koyulmuştur.Sömürgeciler hapishanede 
iken bile onun yapacagı çal~şmalarından korkmaktadır.Hapishanenin 
durumu ise kelimenin tam anlam~yla berbattır. 

Tüm faşizan beskılarına ve tutuklamalarına ra~men bu de~erli 
bilim adamının,bütün güçlükleri yenecegini ve çalışmalarını sürdü
recegine inancımız sonsuzdur.Biz Kürdistanlı proleter sosyalistler 
olarak Türkiye şartlarında meseleleri objektif bir şekilde ele alan 
sayın Hocayı selamlarken,Kürt ve Türk emekçi sınıflarının sömürgeci 
burjuvaziya karşı yürüttükleri ulusal ve sınıfsal savaşlarının fa
şist yöntemlerle susturulamayac&gın~n bilincindeyiz.Ve yapılan ça~ 
dışı uygulamaları ile sömürgeci T.C hükümetini kınarız. 

!smail Beşikçi ve di~er tüm devrimcilerin ve yurtseverlerin bir 
an önce serbest bırakılmalarını talep ederiz. 
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GÜNEY KÜRD!STAN ll EYLUL DEVR!M! ÜZERİNE 

Kapitalizmin sistem olarak büyük bunalımlar içine düştü~ ve 

dünya işçi sınıfı hareketinin günden güne yeni boyutlara ulaştı~ı 

günümüzde,klaeik sömürgecilik büyük ölçüde dagılıp parçalanmasına 

ra~en,tamamen tasviye_edilmemiş ve kendini yer yer göstermektedir. 

Birinci ve ikinci emperyalistler arası sömürgeleri paylaşım sa

vaşından sonra dünyadaki(Afrika,Asya ve Latin Amerika) sömürge halk

ların büyük bir kısmı kendi siyasi bagımaızlıklarını alma tırsatını 

bulabildiler.Bu paylaşım savaşlarında,dünya işçi sınıfı ve sömürge 

halkları,emperyalizmin en önemli hareketlerinden olan aaldırganlıgı

nı pratik hayatın somut şartlarında daha iyi kavrama olanagına sahip 

olmuşlardır. 

Bilindi~i gibi,sömürgecilik yalnız kapitalizme, tekelci kapita

lizme(emperyalizme) özgü bir olgu de~ildir.Sömürü ve köleci toplumda 

sınıflar~n ortaya çıkması,buna paralel olarak o günün emekçileri 

olan köle eme~inin sömürülmesi ile başladıaKÖle sahipleri olan sömü

rücüler bir yandan köle eme~ini sömürüyor,di~er yandan ise yeni zen

ginlik kaynaklar~n~ kendi ç~karları u~runa işletmek istiyor ve zaten 

kendi hegemonyalar~ alt~nda olan devlet mekanizmalar~ ile başka ül

kelere saldır~yor,buralar~n halkını da köle ediyor ve topraklarına 

topraklar ~atıyorlardı.BÖylelikle ilk olarak insanlık tarihinde sö

mürgecilik en kaba şekli ile başlamış oluyordu.Köleci toplum kendi 

çelişkisini beraberinde getirip,tarihi olarak son buldu~unda yerine 

feodal toplum geliyordu.Sömürgecilik feodal toplumda da,kapitalist 

toplumda da de~işik yöntemlerle devamını korudu.Sömürgeciligin her 

toplum tipinde degişik yöntemlerle uygulanması,onun esas karakteri 

olan sömürüyü,talanı,ya#malamayı,baskı ve zulmü de~iştirmez. 

Yukarıda da belirttigirniz gibi, birinci emperyalist _paylaşım sa

vaşı döneminde,eömürge halklar metropoldeki sömürgecilere karşı 

amansız ve yigit bir mücadele vermişlerdir.Bu dönemde dünyanın ilk 

sosyalist devrimi olan 1917 büyük Ekim devriminin patlak vermesi, 

proleteryanın iktidar,sömürge halkların ise bagımsızlık ve sosyalizm 

u~na verdi~i mücadeleyi birbirine kenetleştirdi.l917 Ekim devrimi

ne kadar ulusal kurtuluş hareketlerine önderlik eden burjuvazinin 

böylece pili bitiyor ve yerini günümüzün en ilerici sınıfı olan pro

leteryaya bırakıyordu.Bu dönemden sonra sömürge halklar dünyanın her 

tarafında emperyalizme darbeler indirerek,klasik sömürgecili~i yerle 

bir etmeye başladılar.Sömürgelerini kaybeden emperyalist sömürgeci

ler· can çekişirlerken,Türkiye,!ran,Irak,Suriye,Portekiz v.b. gibi 

sömürgeeller ise ellerindeki sömürgeleri korumak için tüm vahşetlere 

başvuruyorlardı.Birinci emperyalist paylaş~m savaşından sonra bam-
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madde kaynaklarını,sömürgelerdeki ucuz iş gücünü ve pazarlarını kay
beden bazı emperyalist sömürgeci devletler(Almanya,!talya,Japonya 
gibi) gitti~çe silahlanmaya hız veriyorlardı.Emperyalistler arası 
çıkar çelişkisi artıyordu.Batı Avrupa'da reodalizmen tasviyesi,kapi
talizmin gelişmesi,sanayi de ilerlemelerin kaydedilmesi sonucunda, 
sömürge ülkelerden getirilen hammaddelerden üretilen malların iç pa
zarlarda tüketilmesi imkansızlaşmıştı.Batı Avrupa'da kapitalizm ge
lişirken,Asya ve Afrika'da hala feodalizm yaşanıyordu.Böylelikle sö
mürgeler artık feodal sömürgeci devletlerin(Osmanlı lmparatorlueu 
v.b.) elinden çıkıp,Avrupa'daki bu yeni ve genç kapitalist sömürge
cilerin eline geçiyordu. 

Diger yandan Orta-Do~u'da ise hammadde kaynaklarının bollu~, 
gelişip tekelci bir aGamaya gelen kapitalizmin iştahını oldukça 
açıyordu.Bu dönemde iki feodal sömürgeci devlet durumunda olan Os
manlı ve Pera imparatorlukları(bilhassa Osmanlı lmpara_torlu~) sö
mürgelerini kaybediyorlardı.Bu sıralarda sömürgeci ve feodal Osmanlı 
devleti,sömürgeleri~in ço~nu kaybetmiştiCYunanistan ve Balkan ülke
leri ba~ımsızlıklarına kavuşmuşlardı)~Kuzey Afrika'da Libya !talya 
tarafından,Cezayir,Fas,Kürdistan'ın güney-batı kesimi Suriye ve bu
günkü Lübnan Fransızlar tarafından,Mısır,Filistin,Yemen,Irak ve 
Kürdistan'ın güneyi ise Ingilizler tarafından Osmanlı imparatorlu
~ndan alınmıştı.Osmanlı imparatorlu~unun elinde sadece Kuzey Kür
distan kalmıştı.Birinci emperyalist paylaşım savaşında Almanya'nın 
müttefi~i olan Osmanlı devleti,savaşı kaybetmelerinden dolayı lngi
liz,Italyan,Fransız ve Yunanlılarla sevr anlaşmasını imzalamak zo
runda kalmıştı.Bu antlaşmaya göre Ingilizler !stanbul'u ve bo~azla
rı,Yunanistan !zmir ve Ege bölgesini,ltalya Adana ve Güney Anadoluyu 
Fransa ise Kuzey Kürdistan'ın bir bölümünü işgal ettiler.Sevr anlaş
masının Kürdistan'la ilgili olan bölümünde Kürtlere ba~ımsızlık hak
kı tanınmıştı.Fakat emperyalistler ve sömürgeci merkezi otoriteler, 
Kürdistan'ın stratejik konumu,yeraltı ve yerüstü do~al kaynaklarının 
oldukça zengen olmasından dolayı bu bölgeyi ellerinden çıkarmaya bir 
türlü yanaşmıyorlardı4Kürt halkı ise antlaşmadaki ilgili maddeleri 
hayata geçirabilmek için uzun dönem mücadele vermişti.Bu mücadelel&
rin bir son bulmasını ve Sevr anlaşmasındaki Kürdistan ile ilgili 
maddeleri ortadan kaldırmak isteyen emperyalistler,l923'te Lozan'da, 
Kürdistan'ın bölgedeki dört devlet(Türkiye,!ran,Irak ve Suriye) ta
rafından parçalanmasını uygun gördüler.Bu durum üzerine Kürdistan'da 
ardı arkası kesilmeyen mücadeleler dört sömürgeci devlet tarafindan 
her defasında kanla bastırılmıştı. 

Ülkemiz üzerindeki eömürgeci statünün devamı için sömürgeci bur-
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juvaziler her defasında uşaklı~ını yaptıkları emperyalistlerle kut
sal ittifaklar kurmuş ve halkımızın mücadelesini vahşice bastırmış
lardır.Birinci emperyalist paylaşım savaşında ma~lup çıkan Alman 
emperyalistleri,müttefikleri !talya ve Japonya ile birlikte ikinci 
emperyalist paylaşım savaşına neden oldular.Milyonlarca insanın ölü
müne sebebiyet olan ikinci paylaşım savaşından sonra sömürgecilik 
(bilhassa klasik sömürgecilik) büyük bir darbe daha yedi ve sosya
list sistem daha da kuvvetlendi.Bu dönemde Sovyetler Birli~inin des
tegiyle bugün Iran'ın işgali altında olan Dogu Kürdistan'da,Mehabad 
Kürt Cumhuriyeti kurulmuştu(l946-1947). 

Güney !ran'ı işgal altında tutan Ingiltere ve Amerika,lran sö
mürgecilerine destek olarak genç cumhuriyetin yıkılmasını sagladılar. 
Cumhuriyetin Genel Kurmay Başkanı olan Barzani savaşçıları ile bir
likte Irak'ın işgalinde olan Güney Kürdistan'ın Barzan mıntıkasına 
dönmek zorunda kaldı.Irak sömürgecileri Barzani ve güçlerine saldı
rıp,onları zor bir durumda bıraktı.Bu durumda Barzani 500 kadar seç
kin savaşçısı ile birlikte Sovyetlere sı~ınmaya karar verdi.Sömürge
ci üç devlet(Türkiye,Irak ve !ran) Barzani ve beraberindeki Kürt ge
rillalarının Sovyetler•e geçmesini engelieyebilmek için,ber zaman 
oldugu gibi bu sefer de güçlerini birleştirmişlerdi.Barzani ve ge
rillalar,Kürdistan•ı bölen Türkiye ve !ran arasındaki sınırı takip 
ederek Türk,!ran ve Irak sömürgecileriyle çarpışa çarpışa yollarına 
devam ettiler.52 günlük uzun bir yürüyüşten sonra Sovyetler sınırına 
girmeyi başardılar.Bu yürüyüş tarihe "Kürtlerin uzun yürüyüşü" adı 
ile geçmiştir.Bu tarihte sömürgeciler kendi aralarında Ba~dat Faktı
nı kurdular.ABD ve Ingiltere,bu Pakta gözlemci olarak girmişlerdi.Bu 
Pakt,1958'de Irak'ta Abdulkerim Kasım'ın önderligindeki ihtilaldan 
sonra,Irak'ın ayrılması ile bir darbe yemişse de,sonradan tekrar 
!ran,Türkiye(daha sonraları tekrar Irak) başka isimlerle(Bölgesel 
kalkınma işbirligi,CENTO v.b.) varlı~ını geçti~imiz aylarakadar 
korumuştur. 

Irak'ta Kasım ihtilali ile birlikte kraliık rejimi yıkılmış,de
mokratik bir ortam dogmuştu.Krallık rejiminden kurtulan Irak Arap 
halkı ve Kürt halkı büyük bir coşku içindeydiler.General Kasım'ın 
ihtilalinden sonra,ll yıl Sovyetlerde yaşamak zorunda kalan,tüm Arap 
ve Kürt halk kitlelerinin sevgisini kazanmış olan Barzani,? Ekim 
1958'de ülkesine döndü.Barzani Kürt halkının ulusal hakları u~runa 
verdigi mücadelede artık bir sembol durumuna gelmişti.l4 Temmuz 1958' 
deki krallık baskı rejimini alaşagı eden iktidar KDP(Irak) militan
ları ön saflarda yer almışlardı.Yapııan yeni geçici anayasa da ikin
ci madde şu idi;"Irak devleti Arap birli!Sinin bir parçasıdır." madde 
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üç ise "Irak toplumu,vatandaşlarım.n tam hak,özgürlük ve eşitlii!;ine 

dayanan,karşılıklı sevgi esasına dayanan işbirli~inden meydana ge

lir~Araplar ve Kürtler bu iki ulusu meydana getirirler.Anayasa bu 

iki ulusun eşit haklarını Irak içerisinde garanti eder." Bu iki 

madde birbiri ile karşılaştırıldıgı zaman,ne kadar çelişkili oldu~u 

pek kolay ortaya çıkar.İkinci maddenin benimsenmesi halinde ihtila

lin,ilerici ve sosyal hiç bir yönü kalmıyordu~Uçüncü maddenin dürüst 

bir şekilde uygulanması halinde ise,ikinci madde geçerlili~ini kay

bediyordu.ÇÜnkÜ bu ülkede sadece Arap halkı yaşamıyordu ki,Irak 

"Arap birliginin bir parçası 11 olsun.1kinci maddenin geçerli olabil

mesi için ise,iki ulusun(Arap ve Kürt) birbirlerinden ayrılmaları 

gerektigi de gün gibi açıktır.Bu durumlar böyle devam ederken,Mart 

1959'da Albay Şavat Birleşik Arap cumhuriyetinden aldıgı yardımla, 

Musul'da bir karşı devrim hareketine girişti.Dünyada yankı yaratan 

bu karşı devrim hareketinin bastırılması KDP militanlarının araplar

la yaptıgı işbirligi sayesinde oldu. 

CİA şefi Allan W.Dulles,Kürtlerin,bizzat cuntanın içinden çıkan 

bu askeri karşı devrim hareketini bastırmak için Araplarla yaptı~ı 

ortak hareketten dolayı öfkesini şu cümle ile belirtmiştir."Sovyet

ler Kürtleri Orta-Do~u • da ileri karakol olarak kullan.m.aktadır 11 .Bu 

arada KDP(Irak),Irak Ulusal Demokratik Partisi ve Irak Komünist Par

tisi aralarında 11 Ulusal birlik cephesi"ni oluşturdular.9 Ocak 1960' 

ta KDP kendi programını A.Kasım'a sundu~Fakat A.Kasım programdaki 

Irak Kürdistanı'na Otonomi maddesini iptal etti.KDP,A.Kasım•ın bu 

davranışını şiddetli bir şekilde eleştirdi ve protesto etti.Kasım bu 

arada Nasır ile ilişkilerini de düzeltmeyi başardı.Kasım aynı zaman

da Kürt halkının düşmanı olan ve her zaman Arap iktidarıarının çanak 

yalayıcılıSını yapan bir kısım aşiret şeflerini gizliden gizliye si

lahlandırıyor ve bÖylece Kürt halkını birbirine kırdırmak oyununu 

planlamak istiyordu.Bu sırada Sovyetlerin davetiisi olarak Ekim dev

riminin yıl dOnümü şenliklerine katılmak amacıyla Moskova'da bulunan 

Barzani, aynenmak istenen oyunu sezmiş ve bundan dolayı_ da gazisini 

yarıda bırakarak Kürdistan•a dönmüştü.l961 e gelindi~inde,Kasım,ba

kanlar kurulundaki komünistlerin de deste~ini alarak Hetaw,Jin ve 

Denge Kurd adındaki kürtçe yayın yapan dergileri kapattı.Bundan son

ra Irak'ta bulunan Suriye'litürkiyeli ve iranlı Kürtlerin hemen ül

keyi terketmelerini ve Şavaf'ın karşı devrimini bastırmak için yüz

lerce şehit veren ve kısmen silahıandırılan Kürt militanlarının he

men silahlarını ilgili makamlara teslim etmelerini emreden bir ka

rarname çıkarttı~Bunu takiben Temmuz ayı içinde,KDP Merkez Komitesi

nin bazı üyeleri Kürdistan'a çekildi.6 Eylülde 14 parti şubesi kapa-
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tıldı ve partinin yayın bürosu basılarak bütün evraklar imha edildi. 
Ele geçen bütün parti üyeleri tutuklandı.S Eylülde,2.ve 3- tümenler 
Kürdistan'a dogru harekete geçtiler.ll Eylülde uçaklar,tanklar,top
lar ve piyadenin ortaklaşa giriştikleri askeri taram.ile katliam 
hareketi başlamış oldu.Bu durum Kürt halk kitlelerinin öfkesini do
ru~na çıkarttı.Daglarda ilkönceleri küçük gerilla çekirdekleri ku
ruldu.Bir yandan örgütlenme düzene sokulurken,di~er yandan da düşma
na ani baskınlar yapılıyordu.Ayaklanan halk büyük şehir merkezleri 
dışında,nahiye ve kasabalardaki karakoliara baskınlar düzenliyordu. 
Fakat sayısı yüzbini geçen modern silahlarla donatılmış Irak Arap 
ordusu,(ki bu orduda 1958 den önce Ingiliz subayları tarafından özel 
dag savaşları için e~itilmiş komando birlikleri de vardı) napalm 
bombaları,agır topçu bombardımanları ve piyade birliklerinin acıma
sızca katliamları,,yakıp yıkmaları sonucu halk da~lara çıkarken,top
rak ageları ve şehir zenginlerinin ezici çogunlugu hayatlarını kur
tarmak ve çıkarlarını korumak için hükümete başvurup '' asilere karşı" 
savaşmaya hazır olduklarını açıkl~dılar.Böylelikle Kürt hainlerinin 
ilk' çekirdekleri do~uyordu.Bu arada Kürt gerillalarına her gün yeni 
katılmalar oluyor ve çogunlugu yoksul köylü olan p6şmergelerin sayı
sı artıyordu.l962 AıSustosunda gerillalar gezici durumdan kısmen kur
tularak bazı devamlı karargahlar kurabildiler.Zaxo'dan Xaniqin'e ka
dar olan 35 000 km2 lik dogal da~lık mıntıka peşmergelerin kontrolü 
altındaydı.Kürt halk ordusunun birbuçuk yıl içinde oluşması ve bu 
arada Irak kuvvetlerine karşı gösterdi~i başarılar karşısında şaşkı
na dönen Irak ordusu,bunun acısını Kasım'dan ve onun iktidar ortak-
larından aldı.Kasım'ı deviren Baasçılar Bagdat'ta büyük bir insan 
avına çıktılar.Komünist avı olarak adlandırılan bu harekette onbine 
yakın masum insan katledilmiştir.Bu arada Irak Komünist Partisinin 
Kürt hareketine karşı olan tavrı ise,Kasım'ın paralelinde idi.Komü
nist Partisi, 1962 de yayınladı~ı bir makalede ,Kürtleri şöyle suçlu
yordu; "CENTO ajanları ve petrol kumpanyaları durumdan yararlanarak 
ve Küveyt'deki Britanya kuvvetlerine dayanarak,uydu bir Kürt devleti 
yaratmak üzere,Irak devletine karşı silahlı ayaklanma hareketine gi
rişmişlerdir." Irak Komünist Partisinin bu zaafını Jean Pierre Vien
not 1965'te Paris'te yayınlanan "Le Mouvement National Kurde"(Kürt 
Ulus Hareketi) ki tabında şöyle dile getiriyordu; "8 şubat 1963 ikti
dar darbesinden sonra,komünistler kendilerini keptırdıkları bu ba
rışçı hayelin Cezasını çok a~ır olarak ödediler.Baasçıların ulusal 
muhafızları tarafından hararetle aranılan bir çok Irak Komünist Par
tisi ileri geleni,kendilerini Irak Kürdistanı'na ve Kürt halk ordu
sunun korunmasına atmış ve ancak böylelikle canlarını kurtarabilmiş
lerdir."(Yukarıda adı geçen eser,e.82) 
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Baas iktidara geldikten sonra Kürt devrimine karşı büyük bir as

keri kampanya açtı.20 Ternmuzda.deha önce görüşmek için Ba~dat'a ça~
rılan Kürt heyeti,görüşmeler sürerken tutuklanmış ve aklın elamaya
ca~ı işkencelere tabi tutulrnuşlardı.Ayrıca 9-10 Temrnu~ 1963 gecesi, 
Süleymaniye'de yapılan bir katliam sonunda,267 Kürt köylüsü hayatla
rını kaybetmişti.Baas partisinin askeri kampanyasının en büyük ve en 
şiddetli saldırısı ise Çiyay€n Mettna savaşıydı.Bu saldırı üç ana 
koldan başlamıştı.Bamerni,Am9diye ve Banika kollarından bir hücumla 
Baasçılar harekete geçtiler.Irak ordusunun gücü,Suriye'den getirilen 
takviye kuvvetler ve Caşlarla birlikte 40 bini buluyorduaMetine dag
larının savunmasını ise sadece 1000 Peşmerge üzerine almıştı.l963'ün 
28 A~stosunda başlayan savaş tam 45 gün,geceli gündüzlü devam etti. 
Matina daglarının kuzey eteklerini eline geçiren Araplar Çiyay9n 
Berwariyan'a dogru tırmanırken,Arap askerlerinin herşey bitti diye 
düş~ndükleri bir sırada p9şmergeler saldırıya geçti.Saldırıya bir 
çevirme süsü verip,düşmanı aldatma takti~ini kullanıyorlardı.Gerçek
te ise bin kişilik bir kuvvetle koca bir orduyu çevirmek,çeviri ya
pılsa dahi imhaya kalkışmak çılgınlık olurdu.Araplar daha önce BatU
fa'da ugradıklerı yenilgiye düşmernek ve a~ırlıkları kurtarmak için 

geriye çekilme kararı verdiler.Peşmergelerin kendi sayılarını oldu
~undan fazla göstermedeki başarıları nedeniyle,geri çekilme tam bir 
bozguna u~radı.Yalnız son günde yüzden fazla ölü veren düşmandan,75 
lik iki a~ır top, bol sayıda cephane ve silah,çadır,battaniye ve er
zak kaldı.Buna karşılık p9şmergelerden 45 gün içinde 33 şehit ve 75 
yaralı vardı.Bu zaferden sonra Ba~dat'ta yeniden karışıklıklar baş
ladı.Abdulselam Arif rakiplerini saf dışı bıraktı ve tek başına ik
tidarı ele geçirdi.Cuntanın Baas kanadı temizlenrnişti.Yeni devlet 
Başkanı Arif,Barzani ile görüşmek istedi~ini bildirdi.Görüşmeıerde, 
Arif Kürt-Arap kardeşli~inden bahsediyor ve bütün suçları Kasım ve 
Baasçılara yüklüyordu.Arif,ateşkesin kabul edilmesi halinde Kürtle
rin isteklerini kabul edece~ini belirtti ve böylece 10 Şubat 1964'te 
ateşkes kabul edildi.Bu taribten(ateşkesten) sonra Parti içinde fi·· 
kir ayrılıgı baş gösterdi.KDP ile iktidar arasındaki bu ateşkes ant
leşması üzerine,Parti Polit Bürosu üyesi olan ve aynı zamanda KDP 
Genel Sekreteri_olan İbrahim Ahmet ve yine Polit Büroda bulunan Ce
lal Talabani ve yandaşları başkaldırdılar.Daha sonraki aşamalarda bu 
başkaldırmanın ideolojik görüş farklılı~ının bir sonucu olmadıgı,tam 
aksine bilinçli olarak yapılan bir ihanet oldugu ortaya çıkacaktır. 

Celal Talabani ve İbrahim Ahmet ateşkese karşı çıkıyor ve ateş
kese varıldıgı için Parti önderli~ini ihanetle suçluyorlardı.Fakat 
bununla ilgili hiç bir somut maddi temel getirmiyorlardıaDaglarda 
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imkansızlıklar içinde sömürgeoi Baas iktidarının kendisinden kat kat 
fazla olan kuvvetlerine karşı savaşen peşmerge,bu ateşkesle bir so
luk alabilecekti.DiSer taraftan ise gerillaların tek beslenme kayna
~ı olan Kürt köylüsüne uygulanan ekonomik abluka bir süre olsun ha
fifleyecekti.Nihayet 1964'te toplanan 6.KDP genel kongresine polit 
büro üyeleri(Celal Talabani,Ibrahim Ahmet ve digerleri) katılmadılar. 
Kongre sonucunda seçilen yeni Polit Büro,eski parti yöneticilerini 
geriye çagırdı ise de,bu çaSrıya uyulmadı.Ustelik kendi adamları ile 
birlikte peşmergeye karşı silaha sarıldılar.Bunun üzerine peşmerge 
karşılık vermek zorunda kaldı.Sonuçta,!brahim Ahmet ve diger eski 
Polit Büro üyeleri ile Celal Talabani bin kadar silahlı adamlarıyla, 
beraber,radyo istasyonunu,telsiz cihazlarını,partinin parasını ve 
gizli evrakları yanlarına alarak !ran'a gittiler. 

Bagdat,KDP içindeki bu parçalanmadan faydalanmasını bildi.O,bü
tün askeri hazırlıklarını tamamlamış ve hareketi içeriden vuracak 
güçlerle de(Celal ve İbrahim takımı) işbirli~ine geçmişti.Aynı sıra
larda İran'da bulunan Celal ve arkadaşları,zor kullanarak Kürdis
tan'a girmeye çalıştılar.Bu çabalarının boşa çıkması sonucunda bir 
demeç vererek, "Hükümetin ateşkesi bozması halinde Barzani tarafını 
destekleyeceklerini" açıkladılar.Bu demeç üzerine kendilerine Kür
distan'a dönme izni verildi.Belirtmek gerekir ki, bu dönüş hiçbir za
man Kürt halk kitleleri ile birlikte sömürgeci Ba~dat ırkçılarına 
karşı verilecek bir mücadeleyi kuvvetlendirrnek için de~il,bilakis 
sömürgecilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla hareketi içeriden 
vurmak gibi eaşlık plan1ndan başka birşey de~ildi.Zira Celal,Kürdis
tan1a döndükten sonra adamların1 gizlice Ba~dat'a gönderip,yönetim 
ile anlaştı.K1sa bir zaman sonra ordu ile birlikte Rewandllz savaşın
da sömürgeciler tarafından silahlandırılan eaşları Celal Talabani 
bizzet kendisi yönetecekti. 

Bütün hazırlıklarını tamamlayan ve Celal ile anıaşan Ba~dat 
sömürgecileri 1 M~s 1966~da saldırıya geçti.Agır toplarla,Mig ve 
Hunter savaş uç·aklarıyla yap1lan bombardımanlar günlerce devam etti. 
Dünyada bir örnegi daha görülmemiş olan bir kahramanlıkla peşmerge
ler düşman birliklerini da~ıtarak perişan bir hale soktular.Tabii 
bu arada eaşlarada hakettikleri en büyük bir ders olmuştu.Celal ve 
diger eaşlar bizzat beşbin kişilik bir Caş ordusunu yönettikleri, 
ikinci Irak tümeninin,l2 Mayıs 1966 da 1548 nolu telgrafın peşmerge
ler tarafından tesbiti ile kesin olarak çıktı.Daha sonra 25 Eylül 
1966 da 5.Irak Tümeni ile Celal Talabani ve eaşlarının giriştiti bir 
saldırı hareketi de peşmergeler tarafından bozguna ugrat1ldı.Dünya 
kamu oyunda büyük bir yankı yaratan bu zafel'den sonraki olayların 
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seyrine girmeden evvel,şunu diyelim ki1hareket içinde sosyalistlik, 

ilericilik adına sömürgeci faşist Ba~dat iktidarından destek alıp, 

halkımıza karşı savaşanlar,parti(KDP) içindeki sa~ düşüneeli feodal~ 

lerin güçlenmalerine en büyük katkıyı yapmışlardır.Çünkü yapılan bu 

ulusal hainliklerden sonra,parti üst kademelerinde feodallerin etki

si gittikçe artmaya başlamıştır.Kurtarılmış topraklarda fakir köylü

lügün temel istegi olan toprak sorunu çözülememiştir.Hareketin tüm 

yükü köylülerin sırtında oldugu halde,emekçiler ikinci bir plana 

itilmiştir.Eu durumlar zaten kaçınılmaz olarak ortaya çıkmıştı.Zira 

önderlik günden güne feodallerin eline geçiyor ve bu feodaller,sı

nıfsal çıkarları geregince emekçi halk kitlelerini baskı altında tu

tup hareketi kendi yönetimleri altına alabiliyorlardı.Yazımızın ba

şında da de~indi~imiz gibi,Sovyetlerden dönen Molla Mustafa Barzani' 

nin önderli~indeki KDP,Sovyetler'le ilişkilerini sürdürüyor ve Sov

yetler'den destek görüyordu.Aynı dönemde KDP'nin !ran ve Irak ara

sındaki anlaşmazlıktan yararlanarak !ran'dan yardım aldı~ını Sovyet

ler Eirligi de biliyordu.Bu durum ll Mart 1970 otonemi anlaşmasına 

kadar devam etti.Bu antlaşmaya Sovyetler Birligi resmi olmayan bir 

şekilde arabuluculuk yapıyordu.KDP'nin Irak Komünist Partisi ile 

olan ilişkileri ise şöyle idi: 1963'te komünistler,Baas iktidarı ta

rafından u~radıkları katliamdan sonra Kürdistan'a sı~ınmışlar ve 

kongrelerini burda yapmışlardı.Komünistlerin oluşturdu~ birlikler, 

peşmergelerle aynı saflarda bazı yerlerde iktidar kuvvetlerine karşı 

çarpışmalara da girmişlerdi.KDP ile Baas iktidarı arasında Kürdis

tan'a Otonemi hakkı üzerine görüşmeler başlayınca,Komünist Partisi 

KDP'ye görüşmelere devam edilmesini tavsiye ediyordu.Daha önceleri 

A.Arif'in bir uçak kazasında ölmesi ile yerine geçen kardeşi Abdul

rahman Arif(l966) Baas partisinin ikinci bir darbesi ile(l7 Temmuz 

1968) düşürülerek yerine Abdurrezak El Neyefi geçirilmişti.İki hafta 

sonra da Ahmet Hasan El Bakr darbe içinde darbe yaparak iktidarı e

line almıştı.!ktidarı ele geçiren yeni devlet başkanı El Bakr,Kürt

lere karşı savaşı bir süre devam ettirdi.Fakat savaşa devam edecek 

bir durumda olmaması yüzünden 1970'in başında,Lenin barış ödülünü 

kazanan sosyalist Aziz Şerif'i,kabinede de~işiklik yaparak Adalet 

Bakanlı~ına atadı.Radyoda yaptı~ı bir konuşmada,içeride daha ılımlı 

bir politikanın izlenecegini açıkladı.Daha sonraları KDP ile Baas 

iktidarı arasındaki görüşmelere Sovyetler'in resmi olmayan arabulu

culugu,Komünist Partisinin görüşmelere devam edilmesini tavsiye et

mesi,desteklemesi ve görüşmelerin Aziz Şerif'in vasıtası ile geliş

meei,giderek ll Mart 1970 Otonemi antlaşmasının oluşma şartlarını 

dogurdu.!ran,bu antlaşma resmen açıklanana kadar,olaydan habersizdi. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bu olay emperyalizmin ve onun Orta-Dogu'daki baş temsilcisi Şah için büyük bir darbe olmuştu.öte yandan,Baasç~lar aç~sından,Otonomi ant
laşmas~n~ imzalamak ise,hem politik alanda ve hem de askeri alanda güçlenrnek için bir vakit kazanma taktigiydi.Her şeyden önce Irak Komünist Partisini KDP'den uzaklaştırerek kendi tarafına çekmesi la
z~md~.Bunun için Sovyetlerle imzalayacagı ticaret antlaşmas~ için, Sovyetler'in Irak Komünist Partisini desteklemekten vazgeçmesini istiyor ve bunu bir şart olarak öne sürüyordu.Sovyetler Birli~i bu ö~ neriyi kabul etmeyince,Komünist Partisinin'çalışmalarına da sınırlı bir şekilde izin verildi.Bu arada Baas Partisi ile KDP'nin ilişkileri çok kötü bir durumda idi.KDP önderligi Baas Partisine güvenmiyordu.KDP liderine karşı suikast ve Kürdistan'~n bazı yerlerinde cereyan eden olaylar Baas tarafından tertipleniyordu.Bu ortamda Sovyetler ve Irak kendi aralarında geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması 
imzalamakla,artık Sovyetlerle ve dolayısi~le diger sosyalist devletlerle ilişkilerini geliştiren ve bununla kendisinin ilerici ve sosyalist oldu~ iddiasını y~ak amacını güden Baas Partisinin şimdiki lideri Saddam Hüseyin,bu çaba ve çalışmalarında başarılı oldu.Bu 87 
şamaden sonra Irak Komünist Partisini KDP'den uzakla_ştırmak hiç te güç degildi.Nihayet 1972'nin başlarında Komünist Partisinden iki ki
şi kabineye atandı.Hemen arkasından Süleymaniye'de Komünist Partisi' nin silahlı birlikleri ile peşmergeler arasında silahlı bir çatışma oldu.Bu çatışmada hükümet birlikleri dogaı olarak(!) Komünist Partisini desteklediler.Bu olay iki partinin arasını tamamen açtı.Bu çar
pışmadan kısa bir müddet sonra,Kürdistan'da partili,partisiz tüm 
sagcılar çalışmalarına hız verdiler.Baas Partisi ise iki parti ara
sında çıkarmaya çalıştı~ı çelişkiyi daha da büyütmeye çalışıyordu. !ki parti arasında görüşmelere başlandıysa da artık iş işten geçmişti.Çünkü KDP artık tamamen feodallerin kontrolüne girmişti.Komünist Partisi ile ilişkilerin kesilmesinden sonra,Irak'taki ilericiler,KDP ye karşı tavır aldılar ve partiyi sert bir şekilde eleştirdiler.Bütün bunları yazmamızdaki maksat,olayların gelişimini olguları ile anlatmak ve Kürt halkının büyük kitlelerle destekiemiş oldugu ll Eylül 1961 direnişini okuyucunun gözleri önüne eermek,hareketin olumlu ve olumsuz yönlerini açıklayıp,geçmiş tarihimizden dersler çıkart
maktır. 

1973'te KDP önderli~i,Baas ile daha önce imzaladı~ı Otonemi ant
laşmasının iktidar tarafından uygulanmayacagını anlam~ş oldugundan, yeni bir Otonemi planını hükümete eundu.Fakat Baae iktidarı bunu 
redetti.Şimdi,artık Baas için İran'la ilişkilerini düzeltmek kalmış
tı.Bu ise iki sömürgeci devlet arasında gerçekleşmesi pek de zor ol-
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mayan bir şeydi~Çünkü Kürdistan'~n başka bir bölümünün İran'ın işga

li altında oldu~ndan,Irak ile İran arasındaki tüm di~er çelişkiler 

uzlaş.ır çelişkiler halinde idiler.Ancak birinin di~erine taviz ver

mesi söz konusu idi ki,bu tavizi verecek olan ülke,daha dogrusu ver

mek zorunda olan ülke ise Irak'tı.Rabat'da 19?4 Ekiminde toplanan 

Arap zirve toplantısında,Urdün kralı Hüseyin'in Irak ile İran ara

sında arabuluculuk yapması kabul edildi.Ayrıca Mısır da arabuluculuk 

işini açık olarak yapıyordu.Daha sonraki aylarda Istanbul'da,Irak ve 

İran'ı bir araya getiren başka bir güç de Türk sömürgeci burjuvazisi 

oldu.Olayların seyri Washington'un planladı~ı bir şekilde gelişiyor

du.Tüm bunlara ra~men,KDP önderli~i,bütün bu gelişmeleri takip etti

gi harde,iki sömürgeci gücün birleşmesi halinde nasıl bir yol izle

yece~ini tesbit etmiyordu.KDP'nin bu ileriyi görememe hatası,halkı

mızdan binlercesinin katliamına ve sürülmesine neden oldu.Önderlik, 

daha 1972'de İran ve dolayısıyle ABD ile ilişkiler kurmakla,bununla 

kendini tüm sosyalist ülkeler ve ilerici güçlerin deste~inden kopar

makla,tarihi ve afedilmez bir hatanın içine düşmüştü.Bunun yanında, 

hareketin tamamen feodal unsurların kontrolü altına girmesini sa~la

yan,sözleri sosyalist ama pratikleri ihanet dolu unsurların rolleri

ni biç bir zaman unutmamak gerekir.Politikada hata yapmamak ve ile

riyi görüp somut degerlendirmeler yapabilmek için,feodal veya burju

va politikası degiı,ancak ve ancak marksist ve leninist bir politika 

gereklidir.Ülkemizin yakın tarihindeki bu gelişmelerden ki,sonuyta · 

halkımız üzerine ve dolayısiyle Kürdistan'a baskı,işkence,katliam ve 

aklın tasavvur edebilecegi her türlü vahşet bu olaydan sonra bir kat 

daha fazlalaştı.ll Eylül devrimi ve gelişmelerinden çıkaraca~ımız 

çok önemli dersler vardır.Bizce,artık kavranılması gerekli olan nok

ta; tüm dünyadaki ulusal kurtuluş hareketlerinin,hiç bir zaman feO

dallerin,komprador ve işbirlikçi burjuvazilerin önderliginde başarı

ya ulaşamayaca~ı gerçegidir.Sadece bu son zamanlardaki halkımıza çok 

pahallıya mal olan hareketin önderliginin bu hatasından de~il,dire

nişl~rle ve mücadelelerle geçen yakın tarihinden çıkarmam~z gereken 

çok de~erli dersler vardır.Ayrıca hemen belirtelim ki; Güney Kürdis

tan direniş mücadelesi askeri alanda alınan ma~lubiyetle degil,parti 

önderli~inin siyasi alandaki hatalarından dolayı da~ılmıştır.ÇünkÜ 

Baas kuvvetleri savaşın başlamasından sonra,ki bu bir cephe savaşıy

dı ve Baas havadan,karadan tüm güçleri ile saldırıyordu) bir yıl 

içinde Baas orduları çok az bir ilerleme kaydetmişlerdi.Ama bu iler

leme onlara 40 binden fazla ölü ve yaralıya mal olmuştu.Hiç bir dö

nemde önderlik balk kitlelerinin destegini bu kadar kazanamamıttı. 

Hareketi durdurma ve geri çekilme kararından sonra,parti içindeki 
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yurtsever ve ilerici unsurların gerilla savaşına devam edebilme ça
baları devam ediyordu. 

Kürdistan ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinin halkımıza çok 
pahallıya mal oldugu ve de olacagı mutlaktır.Ancak bu olgu halkımı
zın direnme gücünü,baskıya ve zulme karşı koyma azmini yok edip, 
yıpratamamıştır.Yok edip yıpratamayacaktır da.Tam tersine,halkımız~ 
ülkesini ba~ıms~zlıga,birlige ve sosyalizme kavuşturmak u~runa ver
di~! bu uzun savaşta,halkımız daha çok bilinçlanmiş ve sorunlarına 
daha ciddi bir şekilde sarılmıştır.Bu uzun savaş,halkımızın sömürge
cilere,emperyalizme ve yerli gericilere karşı olan kinini arttırmış 
ve azmini bilemiştir.Bunun en büyük kanıtı,hareketin da~ılmasından· 
bir yıl sonra(26 Mayıs 1976) başlayan yeni direniş hareketidir.Yuka
rıda da deSindiSimiz gibi,hareketin daSılmasından sonra bir takım 
yurtsever ve ilerici unsurlar toplanıp,KDP Geçici Komitesi adı al
tında geçici bir komutanlık kurup hareketi başlattılar.Bu durum Irak 
Baas iktidarını çok şaşırttı ve Bass'tan başka,içteki eaşları da 
tekrar faaliyete geçirdi.Bu hainler,Kürt halkı üzerindeki baskı,zu
lüm ve sömürünün devam etmesi için yeniden igrenç girişimlere baş
vurdular.Tekrar eski efendilerine hizmet etmek için Ba~dat ve Tahran' 
ın yolunu tuttular.Bu arada sosyalistlik,ilericilik ticaretini de 
hiç mi hiç ihmal etmediler.Tüm bu ihanetlerinin maddi ispatı,l97B'de 
Hakkari bölgesinde Kürdistan ulusal kurtuluşçularının kanına yeniden 
girmeleridir.Bu girişimlerini Planlarken,Kuzey Kürdistan'daki yan
daşlarından da destek almayı bir devrimcilik(!) ve sosyalistlik(!) 
vazifesi saydılar.Ne varki,sonuçta,bir kez daha kendi hainliklerinin 
cezasını çektiler.Bu olayda yurtsever halkımız duyarlılı~ını ve ke
sin tavrını bir defa daha ortaya koydu. 

Yeni hareketi üç yıldan fazla bir zamandan beri yürüten KDP Ge
çici Komite'sinin,bu süre içinde izledigirniz gelişmesi sonucu şuna 
kesinlikle inanıyoruz ki,Geç~cı Komite,parti içinde ilerici ve sos
yalistlere çalışma ortamı sa~lamak için büyük bir çaba gösteriyor. 
Yurtsever,ilerici ve sosyalistler üst kadernelere getirilerek,sosya
list örgütlenmenin çekirdekleri atılıyor.Fakat bundan dolayı KDP Ge
çıcı Komite'sinin dört dörtlük marksist-leninist bir parti oldU~ 
iddiasını gütmüyoruz.Ama böyle bir parti olma yolunda,yukarıda da 
belirtti~imiz gibi,ilerlemeler kaydedildi~ini de vurgulamaktan ken
dimizi alıkoyamıyoruz.Kuşkusuz,her zaman kardeşlik ilişkileri içinde 
olumlu yanlarını kabul edip,destek olarak,olumsuz olduguna inandı~ı
mız davranışlarını da marksist eleştiri mekanizmasını çalıştırarak 
eleştirecegiz.Çünkü bize göre dostluk ve kardeşlik ilişkileri olma
dan,daha do~rusu bu tavır içine girilmeden,eleştiri haklı da olmaz. 
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AÇIKLAMA 

Bilindi~i gibi,dergimizin 3. sayısında PALE Merkez Komitesinin 
örgütün 2. Genel Kongresine sundugu siyasi raporu sunulmuştu.Ne 
varki yer darlı~ından dolayı kongramizde de~işikl~~e usrayan Siyasi 
Programımızı okuyucularımıza aktaramadık.Bu sayımızda,geç te olsa, 
örgütümüzün 2. Genel Kongresinde oybirl1Si ile kabul edilen yeni 
Siyasi Programımızı yayınlayarak,okuyucularımızı aydınıstmaya ça
lışacS.~ız .. 

PALE 
KURDISTAN DEVRIMCI YURTSEVERLER! ÖRGUTU 

SlYASl PROGRAMI 

~:Md.l- PALE-KURDISTAN DEVRIMCI YURTSEVERLERI ÖRGUTU. 
Amac ları: 

Md.2-Örgütümüz;Orta DoSu'da yaşayan Kürt ulusunun dünyanın di~e~ 
ulusları gibi kendi kaderini kendisinin serbestçe iradesi ile 
tayın etme hakkına sahip olduguna inanır. 
Bu amacına ulaşmak için,ülkesi emperyalist ve gerici merkezi 
otoritelerce bölüşülüp aömürgeleştirilen Kürt halkının,gasp 
edilen temel demokratik milli haklarına kavuşması için müca
dele eder. 

Md.3-Örgütümüz;Kürdistan'dan gelen işçi ve talebe kitlesinin 
yurtsever,demokratik ve devrimci kuruluşudur.Yurt dışında 
bulunan bu kitleyi ezilen Kürt halkının ulusal demokratik 
mücadelesinin gerçek çıkarları do~rultusunda örgütlemeyi 
amaç edinir. 

Md.4-Örgütümüz;anti-sömürgeci,anti-emperyalist ve anti-feodal 
bir kuruluş olup,mücadelesine işçi sınıfının dünya görüşü 
olan bilimsel sosyalizmi rehber edinir. 

Md.5-örgütümüz;Kürt ulusunun milli kurtuluş gücünün işçi sını
fının ideolojisi ışı~ında,işçi ve köylülerin yanında tüm 
ezilen sınıf ve tabakaların oldu~na inanır. 

Md.6-Örgütümüz;Kürdistan ezilen sınıf ve tabakalarının yurt 
içinde diger yandaş güçlerle ilkeli birlik çerçevesinde sos
yal, siyasi ve ekonomik hakları ugruna verdikleri mücadeleyi 
yurt dışında da desteklemek ve ona yeni dostlar kazanmak 
u~na mücadele eder. 
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Md.7- Örgütümüz;Türkiye'de iktidar sahibi olan gerici işbirlik
çi burjuvazinin sömürgecili~ine,faşizmine,onun ülkeyi 
ekonomik, sosyal ve siyasi krizlere maruz bırakan,günden · 
güne işsizligi arttıran ve de Avrupa'nın gelişmiş kapita
list ülkeleriyle yaptı~ı modern köle ticaretine karşı, 
Kürdistan ve kardeş Türkiye emekçilerini seferber etmeye 
çalışır. 

Md.S- Orgütümüz;Kürdistan'da yaşayan tüm etnik gurupların her 
türlü milli,sosyal,politik hak ve isteklerini kısıtlama
dan tanır.Bunun gibi mevcut dini ve mezhebi guruplarıo 

inançlarına saygı duyarak,bu guruplarıo kardeşçe bir arada 
yaşamaları için çalışır. 

Md.9- örgütümüz;dünya kamu oyunu,ezilen Kürt halkının mücadele
sinden gerçekçi bir şekilde haberdar ederek,dünyanın di
ger halklarına Kürt ulusunun milli varlıklarını tanıtarak 
onlarla kardeşçe karşılıklı ilişki ve devrimci bir daya
nışma oluşturmaya çalışır. 

Md.lO-Örgütümüz;dünyada emperyalizme,her çeşit sömürü ve baskı
ya karşı milli kurtuluş ve sınıfsal savaşlarını veren tüm 
ezilen halkların mücadelesini destekler. 

Md.ll-Örgütümüz;yukarıdaki görüş açılarınden hareket ederek, 
Kürt ulusunun kendi kaderini kendisinin serbestçe tayın 
etme hakkına inanan ve bundan asla taviz vermeyen,bu yönde 
teorik ve pratik eylem gösteren her devrimci kuruluşla 
fikir ve eylem birligine girer. 
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N!KARAGUA HALKININ ZAFER! 
Toplumlar tarihine bakıldıgında her toplumun belirli bir tarih 

süreci içinde,açık karanlık ve zulüm dolu günleri oldugu görülür.Bu 
acı ve zulüm dolu karaalıkgünler günümüzde bazı toplumlarda haıa de
vam edebilmektedir. Bazı toplumlarda ise bu 1nsanlık-dışı yöntemlere 
karşı halkların kazandı~ı zaferler hergün birbirini izliyor.Baskı.zu
lüm ve sömürülerin çeşitleri her ülkede de~işik metodlarla ~'ygulanır

ken,temelde yine ortak yönleri itibariyle ya bir diktatör aile ya da 
bir sömürgeci devlet ya da günümüzün en genel kavramıyla bir emperya
list devlet tarafından şekillenmektedir. Ne var ki sömürü,baskı,zulüm 
ve bütün insanlık dışı yöntemlerin kayn&kları ister diktetör ve des
pot bir aileye,ister sömürgeci bir ülkeye ve isterse de emperyalist 
bir ülkeye dayansa bile,bu yöntemlerin karşısında halkların zaferle
ri kaçınılmaz olmuştur.Yaşadı~ımız günlerin tarihi bu zaferierin al
tın harfleriyle yazılıdır.İşte bu zaferlerin sahiplerinden biri de 
Nikaragua halkıGır.I6. yüzyıldan günümüze kadar dört yüz yıllık bir 
sömürü ve baskının çeşitli yöntemleri altında yaşamak zorunda bırakıl
mış loan Nikaragua halkı,geçtigimiz günlerde, sömürü~j ve baskıyı h~r 
yönüyle uygulayan diktetör Somoza'ya ve Somoza ailesine karşı kesin 
bir zafer kazanmıştır.Konuya tam olarak geçmeden gelişen olayların 
izlenirnlarini ve yorumlarını yapmadan Nikaragua tarihine kısa bir göz 
atmak istiyoruz.Zira genel anlamıyla gericiligin başsavunucusu olan 
emperyalizme karşı zafere ulaşan Nikaragua devriminden,Kürdistan halk
larının ve özellikle devrimci ve yurtseverlerinin çok de~erli dersler 
çıkarması gerekti~i kanısındayız. 

Bir Orta-Amerika ülkesi olan Nikaragua,Orta ve Latin Amerika'yı 
birbirine baglayan bir köprü vazifesi oluşturduSundan,tarihin her dö
neminde istilalara maruz kalmıştır.Daha !6. yüzyıllarda zamanın isti
lacı ülkelerinden olan Ispanya'nın saldırılarına maruz kalan Nikaragua 
bu yüzyılda Ispanyol sömürgeciliginin Orta Amerika'daki kalelerinden 
biri halindedir.Bu durum,yani İspanyol sömürgeciligi, I8II yılına ka
dar de.vam eder. 200 y:llı aşkın bir zaman İspanyol sömürgeciligi al tın

da kalan Nikaragua,I82I bagımsızlı~ına kavuşur.Eagımsızlıgın ardından 
ülke bu defa demokratik haklar için mücadelelere sahne olur.Bu müca
deleler direk lorak liberaller ve muhafazakarlar arasında gerçekleşir. 
Bu yüzyılın ortalarında,ABD ve Ingiltere,Nikaragua'da dünya pazarla
rına daha kolay açılabilmek için bir kanal yapabilme sevdaSıyla bu 
savaşlara katılırlar.I850 yılında,ABD ve Ingilte~e Nikaragua hüküme
tine denışmadan bu kanalın yapımı için ülkeyi aralarında paylaş,uı 
"Clsyton-Bulwer" anlaşmasını imzalarlar.I955 yılında,ABD,Willism Wol
ker adlı maceraperesti Nikaragua devlet başkanlıgına getirtir.Bu dö
nemde kölelik ve köle ticareti Nikaragua'da tekrar uygulanmaya başla-
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nır.Fakat kısa bir süre sonra bu maceracı,halkın direnişine dayanarna

yıp Ülkeden kaçar.I9I2 yılında ABD Nikaragua'ya askeri çıkarma yapar 

ve I9I4 yılında ABD firmaları Nikaragua'nın zengin altın,gümüş v.b. 

gibi kaynaklarına el atarak,Ülkede demiryolları,barajlar inşa etmeye 

başlar.Böylece Nikaragua bir yandan askeri diger yandan ise ekonomik 

abluka altına alınır.Bu örnek,bize, günümüz emperyalizminin başını çe

ken ABD emperyalizminin çeşitli entrikalarını bütün çıplaklı~ı ile 

gözler önüne seriyor.I927 yılında Nikaragua halkı general Augusto ce .. -

sar Sandino (şimdiki Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi ismini bu ge

neralden alıyor) önderliSinde,ABD'nin bu hegemonyası tutumuna karşı 

da~lara çekilerek gerilla savaşına başlar.Kısa bir süre sonra ABD kuv

vetleri halkın gücüne dayanamayıp,a~ır yenilgiler vererek ülkeden çe

kilirler.Fakat ekonomik baSımlılık oldu~u gibi kalır.I933 yılında dik

tatör Somoza ailesinin ilk lideri olan Anastasio Somoza,çeşitli ent

rikalarla general Sandino'yu yumuşatır ve bir pusuya getirerek katle

der.I936 yılında,Somoza kendini devlet başkanı ilan ederek,çs~ımızın 

en uzun sl.iren aile diktatörlü~ünürı temelini atar.Bu tarihten sonra Ni

karagua halkı için sadece işkencehaneler,sefillik,fakirlik,idamlar v.b. 

veba görülür.Nikaragua halkı 45 senelik bir zaman içinde b~tün insan

lık dışı yöntem ve vahşetlere maruz kı:ı.lır.Fakat halkın bütün bu zor

balıkıara karşı mücadelesi dinmez ve tükenmez.I958 yılında Carlos Fon

seca Amador,Sandinist Ulusal Kurtı.;.luç Cephesi 'nj oluşturur. (Bu cephe

den bundan böyle yazımızda FSLN olarak bahsedeceSiz.FSLN !spanyolca 

"Fren te sandiniste de Libaracion Nacional "J.n kı sal tılmış şekli olup 

11 Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesin anlamına gelmektedir.) 

İdeolojik parçalanmalar olmuşsa da,bu parçalanmalar biç bir zaman 

FSLN'in önderli~i elden bırakması anlamına gelmemiştir.Bu kısa yazı

mızda adı geçen parçalanmaların temel neden ve olgularını açıklamayı 

uygun görmüyoruz. 

Nikaragua taribi üzerine kısa bir de~erlendirme yaptıktan sonra 

esas konumuz olan Somoza diktatörlügü dönemindeki Nikaragua halkı ve 

yurtseverleri ve devrimcileri üzerine uygulanan baskı ve ~lkenin em

peryalizme ba~ımlı olan çarpık ekonomisi konusuna geçelim.Yukarıda 

da belırtti~imiz gibi,45 senelik Somoza ailesi diktatörlü~ü Nikaragua 

halkına ve bütün ilerici güçlerine sadece tutuklamal;~,işkenceler ı;.b. 

gibi insanlık dışı yöntemler getirmiştir.Somoza,iilke üzerindeki dikta, 

törlü~ünü elinde tutabilmek için,bergün onlarca devrimeiyi katletmiş, 

kadın,çocuk,yaşlı ve hasta demeden bütün halkı kırımdan ve katleamdan 

geçirmiştir.Somoza,Mayıs ay~nda ülkeden kaçtı~ı zaman,işkencehaneler 

ve hapishanelerden 300.000devrimci,yurtsever,kısacası Somoza diktatör

lü~üne karş~ olan tutuklu yarı ölü,yarı yaşar bir halde özgürıügüne 
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kavuşmuştu.Fakat nafile.BUtün bu baskılar,işkenceler Soruaza'nın ai
le diktatörıügünü koruyamamıştır.Koruması da imkansızdı zaten.Çünkü 
balkın hergün artan binine karşı ne Somoza'nın işkencehaneleri,ne ha
pishaneleri ve ne de bütün tekniki gelişmeye haciz modern silahları 
durabilirdi.Emperyalizmin,bilhassa ABD emperyalizminin modern silah
ları Sameza'ya ve onun "ulusal Muhafızlar"ına çevrilerek,emperyalist 
ve yerli diktetör uşaklarını bir defa daha hayretler içinde bıraktı. 
Nikaragua halkı,uzun ~eri Somoza diktatörlügüne karşı yo~un bir mü
cadele verdi~i halde,müa:a:~elenin boyutları ilerici dünya tarafından 
bilinm.iyordu .. !lk olarak 27 Aralık I974 tarihinde FSLN'nin bir baskın 
sonucu I4 po li :;ik tutukluyu kurtarmaları ,ilerici diinya karncıoyunun tüm 
dikkatlerini bu ülke ve halkının mücadelesi üzerine çekti .. Somoza bu 
baskına karşılık olarak,ülke çapında sıkıyönetim,demokratik haklar ve 
basın üzerindeki sansür ve FSLN'e karşı savaş tedbirleriyle cevap ver
di.Fakat bütün bu önlemler Yikaragua halkının ve onun öncüsü FSLN'in 
mücadele azınini kıramadı,bilakia daha da ateşlendirdi.Genel grevler, 
yürüyüşler,mitingler Nikaragua halkının normal yaşantısının birer par
çası oldular. 24 A~ustos I978 tarihinde 25 FSLN militanının Bomaza'nın 
''Ulusal Saray 11 ını basarak çok sayıda siyasi tutuklul.a:cın hayatını kur
tarmaları,Somoza•ya,hem ülke çapındaki güçleri bakımından,hem de ulus
lararası dostu olan emperyalizm bakımından en büyük darbelerden biriy
di.Ve Nikaragua halkının kahramanca mücadelesi Mayıs ayına kadar de
vam etti.Somoza b~tün aile efradı ile birlikte ülkeyi terketmek ve 
agebabalarına sı~ınmak zorunda kaldı .. Halbuki kendini Şah'a benzetrnek 
istemiyen ve Şah'ın kaçı§ını bir korkaklık örne~i olarak belirten So
moza,ne gariptir ki kendisi de aynı akibete u~radı. 

Bilindigi gibi tekelci kapitalizm dönemine tekabül eden emperya
lizmin en belirli özellit';i, sermaye ih::.:'acıdır. Kapitalizmin rekabeti dö
neminde görülmeyen sermaye ihtiyacı,tekelci kapitalizm döneminde or
taya çıkar ve geri kalmış,sanayisi gelişmemiş Ülkeleri ekonomik ablu
ka altına alarak,uluslararası finans-oligarşisinin çarklarını döndü
rür.Tekelci kapitalizm sarrayisi gelişmemiş ülkeleri ekonomik abluka 
altına alırken,bu ülkelerde kendisini temsil edecek gerici,diktatör 
ve faşist iktidarları da kendisi belirler VP sömürüsünü devam edebil
mesi için var gücüyle bu tip unsurları doyurmaya çalışır.Bu yerli ik
tidarların karekterleri ne olursa olsun,emperyalistler için bir önem 
tanımaz.Mühim olan tek şey,sermaye ih:.:"acının,devamı,yeraltı ve yerüs
tü do~al zenginliklerin kendi çıkarları ugruna talanıdır.Bu yerli ik
tidarlar,genel kavramıyla,uluslararası tekelci burjuvazinin iş birlik
çileridir.Somoza ve ailesi,Nikaragua'nın tarihi de~erlendirmesi ve 
jeo-politik yapısı itibarıyla,diktatör karekterli yerli işbirlikçiler-
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dir.Somoza,Şah ve daha nice diktatörlerin ana görevleri ülkedeki halk

lar~n sömürüye karş~ devrimci potansiyellerini k~rmak ve halk~ orta

ça~ yaşam~na terkederek emperyalist sömürUrüyü devam ettirmektir. Ni

karagua eko~omisi de işte bu yöntemlerle günümüzün en büyük emperya

list devletlerinden olan başta ABD,Japon ve Bat~ Alman emperyalizmi 

tarafından bir abluka alt~na alınmış ve sömürülüyordu.Di~er yandan 

Samaza ve ailesi Ülkedeki bütün üretim kuruluşların~ kendi aile efra

dının hegemonyası altına almışt~.Bu aşiret 50'yi aşk~n fabrika,sana-

yi kuruluşları, çe şi tl i şirketler ve genel hizmet kurumlar~, binlerce 

dönümlük prinç,tütün,kahve v.b. gibi toplumun hayat damarlarını oluş

turan ekonomik dallarda da tekellerini kurarak,siyasi üstünlügün ya-

nı sıra ekonomik üstünlüklerini de kurmuşlardı.Di~er Önemli bir konu 

ise ülkedeki dinamik güçlerin engellenmesi için uygulanan metodlar

dır.Bunların başında sınıf bilincine varmış olan proleteryan~n düzen

li ve sistemli bir şekilde engellenmesi gelir.Somoza sahip bulundu~u 

iktisadi kuruluşlara sadece kendi ailesinden ve uşaklarından olan k_;_m

seleri yerleştirerek, Ülkedeki proleter sınıfın or.ganik gelifimesini ön

lemeye çalışmıştır. 

Fakat Somoza'nın diktatörlügünü korumas~ için aldıgı bütün önlem

ler sınıf bilinçli Nikaragua Proleteryası(sayıca az da olsa) ve gen~l 

olarak Nikaragua halkı tarafından parça parça edilerek,yerle bir edil

miştir. 

Nikaragua devrimi,tüm dünya ezilen ve sömürge halklarının,uluslar

arası işçi sınıfı ve sosyalist sistemin uluslararası plandaki baş düş

manı ve dünya gericiliginin jandarması olan tekelci kapitalizmin (em

peryalizmin) Orta-Amerika'daki bir kalesini yıkarak,ulusal kurtuluş 

hareketleri ve proleter devrimlere degeri çok büyük olan bir güç kat

mıştır. 

Bir halkın haklı mücadelesinin birkaç sayfa ile anlatılmayaca~ı 

şüphesizdir.Ama Kürdistan Devrimci-Yurtseverleri olarak,Kürdistan hal

klarının temel demokratik ve ulusal hakları u~runa verdikleri mücade

lede,halkımızın ve devrimci militanların Nikaragua devriminden kısa 

da olRa haberdar olmalarını gerekli görüyoruz.Çünkü Nikaragua devri

mi,yukarıda da belirttigirniz gibi,dünya proleter devrimleri ve ulusal 

kurtuluş savaşlarının bir parçasıd~r. 
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EG!T!M KÖŞES! 
TOPLUMLABIN TAR!H!NE GENEL B!R BAKI Ş 0) 

KÖLEC! TOPLUM: 
İlkel toplumun giderek gelişmesi sonunda,köle sahiplerinin ortaya 

ç~kışı ile ve gittikçe güçlenmeleriyle kölelik düzeni gelişip kuruldu. 
Böylece ilkel toplumun yerini köleci toplum aldı.!lk defa Asya ve Af
rika'da ort6ya çıkan kölelik düzeni,ilkel topluma nazaran,ilerlemeyi 
daha da olanaklı kılıyordu.Çünkü nüfusun bir kısmı kol çalışmasından 
kurtarılmasıyla ilerleme daha olanaklı oluyordu.Kölelik düzeninin yer
leşimi uzun süren yaşam boyunca oldu.Henüz ilkel toplulukta ortak mül
kiyetin güçlü oldu~ bir zamanda ortaya çıktı.Bu dönemde köle,toplulu
gun ortak malı idi.Ataerkil aile şeklinin ortaya çıkmasıyla ataerkil 
kölelik ortaya çıkıyordu.Bu kölelik biçimi ilkel toplulukta uzun zaman 
içinde kendini korudu.Fakat bu dönemde köle eme~i başlıca rolü oynamı
yordu.Kölelerin sayısı azdı ve aşiret ile klanın içinde yardımcı ö~e 
şeklinde idi.Mülkiyetin gittikçe ilerlemesi ile beraber,yavaş yavaş 
yalnız maddi servetlere degil,onların üreticilerine de sahip olma hak
kı yerleşti.TopluluSUn üyelerinden malını kaybetmiş ya da topluluk ta
rafından öyle kabul edilenler hukuken köle oluyordu.Ozel mülkiyet ge
lişmesiyle birlikte,kan baglarını da koparıyordu.Köle edinmenin kay
nakları,savaşlar,köle alışverişi,toplumda mallarını yitirmiş,batmış 
veya kişilerin borçları karşılıgında köleleştirilmesiydi.Genel olarak 
bazı degişik farklar dışında,köle edinmenin bu kaynakları,köleci top
luKlar tarihinde görülür. 
DEVLET!N ORTAYA ÇIKIŞI: 

üretici güçlerin gelişmesine paralel olarak,kölelik düzeni ilerle
mekte idi.Tarımsal üretimin artması,hayvancılıgın ve tarımın arasında
ki gittikçe artan ayrılık,madencili~in ilerlemesi üretici güçlere(kö
le) talebi arttırıyordu.Böylece gittikçe kölelerin sayılarının artması 
ile birlikte köle sahipleri sınıfı ve köleler arasındaki uzlaşmaz kar
şıtlık keskinleşiyordu.Kölelerin sömürülmesi tarihte görülen en zalim 
ve ilki oldu.Efendiler(köle sahipleri) köleleri ve toplumun özgür üye
lerini ellerinde tutabilmak ve onları kendi yararıarına kullanabilmek, 
kendi zenginliklerini arttırabilmek için sürekli bir baskı örgütüne 
ihtiyaç duydular,Bu örgüt,zaman sürecinde devlet haline geldi.Köleci 
devletin görevi,gerek feodal ve gerekse kapitalist toplumda olsun,geri 
kalan toplumlarda oldu~u gibi,sömürülenlere baskı yapmaktı.Köleci dev
letlerin tipik görevleri her zaman fetih savaşları yapmak,başka halk
ları kÖleleştirip haraca baglamaktı.Böylece sömürü alanlarını geniş
letmekti~Bu görev yalnız köleci devletlerin degil,bütün sömürücü dev
letlerin baş vurdu~ ve yaptıgı tipik durumdu.!lkel topluluk zamanında 
silahlı güç tüm topluluk üyelerinin eli silah tutanlarından oluşurken, 
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köleci devlet halktan ayrı ve ona düşman olan silahlı güç,köle sahip

lerinin çıkarlarını koruyan sürekli bir ordu yarattı.Daha sonraları 

bütün toplumun çıkarlarını de~il sadece egemen sınıfların çıkarını he

def alan mahkemeler ortaya çıkar~Bu dönemde din adamları devletin ay

rılmaz bir parçasıdır.Bu tabaka,yönetim aygıtı ile bir bütündür~Tüm 

di~er görevliler de aynı amaca hizmet ederler.Toplumun ilk defa sınıf

ıara ayrılması,köleci toplumda oldu.Bunun da sebebi ekonomik yapı yanı 

üretim ilişkileridir.Sınıflar; üretici güçlerin gelişmesiyle insanın 

gereksinmelerini karşılamak için gerekenden fazlasını üretmek olana~ı

nı verdi~i zaman,yani artı-ürünün ortay~ çıkmasıyla ortaya çıkar.Sı

nıfların toplumsal ölçütü,onların toplumsal çalışmadaki yerlerini,ge

lirlerinin k~a~ı ve hacmi gibi başlıca çizgilerini belirleyen ve ae 

üretim araçları karşısındaki durumlarıdır.Devlet; sömürünün bulundu~u 

toplumlarda sömürücü azınlıgın ve sömürülen çogunluSa hükmeden baskı 

aletidir.Tarihte bilinen ilk köleci devletler Mezopotamya'da,Hindis

tan'da ve Çin'de kurulmuştur.Mezopotamya'da Sümer,Akat ve Babil köleci 

devletleri ile kürtlerin ataları olan Kardeka köleci devletleridir.Sü

mer arkeolajik yapıtlarında Kardeka ülkesinden bahsedilmiştir.(M.ö. 

2000).Daha sonraları YunanlJ. yazar Ksenafon'un "On Binlerin Dönüşü"nde 

Kardeka ülkesinden ve onların komşusu olan Ermeni ve Pera ülkelerinden 

bahseder.Ksenafon'dan bu yana Kardaka ülkesi olarak Dicle nehrinin do

~ kesimlerini Cudi da~ı ile birlikte içeren ve Urmiye gölüne kadar 

uzanan topraklar kastedilmiştir.Klasik yazarlar bu bölgeye "Gutium" 

veya "Gordien" adını vermektedirler.Gordien,Gutium veya GUtian deyim

leri Kürt isminin ve Kürt etnik karakterinin tarih içinde bir başka 

sözcükle ifade edilmesinden başka bir şey de~ildir.Ermeni yazarlar 

(tarihçiler) bu topraklara Bed-Kardu ve cezire şehrine ise Kardu Ga

zartası ( Karduların Merkez i) adJ.nı kullanmışlardır. Ksenafon "On Binle

rin Dönüşü"nde (MÖ.400-401) şöyle demektedir: "Bu Kardu~lar ne kral 

Artekses ve ne de Ermeni krallarının hakimiyetini tanıyorlardı. 11 Kar

duk kürtleri~MÖ dokuzuncu yüzyJ.ldan altıncı yüzyıla kadar geçen uzun 

tarihi devirde yaşayan URARTU devletini kurmuşlardır.Günümüzde dahi 

canlı arkeolajik eserlerin tanıklıgını yapan URARTU medeniyeti,kuvvet

li devlet kurumlarıyla yüzyıllar boyu yaşadı~ı Van gölü havzasında 

kurulmuştur.Kürt milletinin mutlu olduıu ve tarihe sanat şaheserleri 

armagan ettigi bu devir,Kürdistan tarihinde altın bir devirdir.Bu ko

nuda Sovyet akademisyeni. tarihçi Marr: "Her ne kadar Urartularla bu 

günkü kÜrtlerin dilleri arasında bir uygunluk mevcut degilse de,bu hiç 

bir şey ifade etmez.Zira Kürtler,diger milletler gibi,zamanla dille

rinde bir takım degişiklikler yapmışlardır."der. 
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MEDLER: Merr-Minoraki-Bois üçlüsünün vardıkları etiminolojik 
sonuçtan ve KURD-MANC yani (Kardukların ve Medlerin) aynı bir mille
tin(Kürdlerin) tarihi birer kolu oldukları anlaşılmaktadır.Merkezle
ri EKBATANA(Hemedan) !ran Kürdistan'ında bulunmakla beraber,MED'ler 
Pemen hemen bugünkü Kürdistan topraklarının-tümünü kapsıyan bölg€
lerde hükümran olmuşlardır.Med imparatorluSU M.ö. 555 yılında Fars
ıara yenilmiş ve o tarihten sonra da,Med kÜrtleri Acemlerle birleşik 
ve ortak devletler kurarak,istikrarlı tarihi bir topluluk halinde 
eski bir millet olarak yaşamakta devam etmişlerdir.Kürt tarihinin 
Med periyodu adı verilen tarihi devir içinde meydana getirilen dev
letlerle;bu Kürt !mparatorluklarının medeniyetleri,zaferleri,büyük 
imar ve sanat hamleleri son derece açık ve kesin tarihi belgelerle 
bilinmektedir.Medlerin,AşaSı Mezopotamya denilen,Güney Irak toprak
larındaki sami menşeeli devletlerle(Elam,Sümer,Babil ve daha kuzey
deki Asurlarla) ilişkilerde bulundukları ve bu kavimlerle Medlerin 
arasında savaşların eksik olmadı~ı bilinmektedir.HEREDOT'un tarihin
de Medlere ait geniş tarihi bilgi yer almaktadır.Amnien Marcellin'e 
göre Medler savaş oklarını,yaS ve petrolden oluşmuş sıvılara batır
mak suretiyle kullanıyorlardı.Aynı tarihçi " •••• Böylece tutuşturulan 
ok deSdi~i yeri yakardı ••. bu yangınları söndürmek için kullanılan su 
ise,onu söndürece~i yerde ço~alttırırdı" diyor.ÇaSımızın modern sa
vaşlarında da büyük rol aynıyan petrolün önemine bu nedenle de~inen 
THOMAS BOİS,Kürdistan topraklarında bol miktarda bulunan bu"siyah 
altın"ın,Gordien(Kürt) ateşi adı verilen Medlerin korkunç silahları
na benzemesindaki tarihi anıya dikkatı çekmektedir.Kürt Medya impa
ratorlu~ üç büyük eyalete ayrılıyordu.l-Büyük Medya;!ran bozkırla
rına kadar uzanan bugünkü Güney Kürdistan.2-ATROPATEN MEDYASI:Bugün
kü Azerbeycan ve Ararat(Agrı) bölgesi.3-KAJES MEDYASI:Tahran'ın ba
tısı ile Van gölünün do~usunu kapsayan bölge.Beni !srail tarihini 
anlatan Tavrat'ta da Rayes Medyasından bahseden parçalar vardır.Tev
rat'a göre Medya'nın bu bölgesinde ta o zamanlarda Yahudi Kamunoto
leri vardı;Melek Refael,Neftali Yahudi kabilesine mensup merhametiy
le Angın Tabi'yi alıp medlerin ülkesine getirmiştir.Kürt Medya impa
paratorıugu,!mparator Kiaksar zamanında görkenliliSinin zirvesine 
ulaştı.Bütün Kürt prenslerini,merkezi imparatorluk otoritesi ~ltında 
toplıyan K!AKSAR(MÖ 633-584) ötedenberi Aeurların başkenti olan Ni
nova'yı zaptetmek ve bu ülkeyi imparatorlu~un hudutları içine al
mak arzusunda idi.MÖ 626 yılında Asur kralı Asurbanipal ölünce,Kürt 
imparatorU KİAKSAR'ın isteklerini gerçekleştirmesi için gerekli or
tam do~uş bulunmakta idi.Kiaksar,hazırlıklarını tamamladıktan sonra 
Kürdistan da~larından Ninova'ya(BugünkÜ Musul Çevresinde bulunan ve 
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arkeolojik önemi son yıllarda daha çok su yüzüne çıkan ünlü ASUR 
baçkenti) indi ve şiddetli savaşlardan sonra,burasını zaptetti.(MÖ-
612).Bu büyük tarihi olayla birlikte,cengaverlikleriyle ün yapmış 
olan Asurlular Kürtlere yeniliyor ve Asur toprakları Kürdistana katı
larak büyük Kürt Medya İrnparatorlu~u meydana gelmiş bulunuyordu.Gii
nümüzden tam 2591 yıl önce,Ninova'nın büyük Kürt kralı ve kumandanı 
Kiaksar tarafından zaptedilmesi ile,Kürdistan tarihinde yepyeni bir 
görkem sayfası açılmış ve MÖ.612 yılı,ANTİK KURD takviminin başlan-· 
gıcı olarak kabul edilmiştir.Yüzyıla yaklaşan çok renkli ve görkemli 
MEDYA imparatorlu~ Kiaksar'ın terunu imparator Astyaj'ın MÖ.594 Bü
yük Sirus'a(Acem kralı) yenilmesiyle KÜrtler ve Acemler ayni bir im
paratorlu~n hudutları içerisinde birleşmiş oldular.Irki kökleri len
güstik ve sosyal özellikleri birbirine çok yakın olan bu iki Ari ka
vimin müştereken kurdukları devletler tamamen kendi milli varlıkları
nı sürdüren eşit şartlar altında oluşan siyasi organizasyonlar şek
linde görünmüşlerdir.!mparatorlugun çekirdek askeri güçleri ve komuta 
heyeti her iki milletin en kristalize olmuş çevrelerinden oluştugu 
gibi,merkezi imparatorlukların kendileri de,bazan Kürt bazan de Acom 
aslından gelmişlerdir.DAR!US(DARA)(MÖ.521-486) zamanında,ilk çagıarın 
en büyük Ari imparatorlu~unu kuran Kürtler ve Acemler,islamiyetin do
~uşuna kadar beraberce yaşamakta devam etmişlerdir.!RAN tarihinin en 
görkemli ve en parlak devirlerini oluşturan bu yüzyıllarda Kürt-Acem 
dilleri,edebiyat,sanat ve sosyal degerleri ve ekonomik ilişkileri 
birlikte gelişmiştir.Amerika'da(Güney ve Orta Amerika) köleci devlet
lerin ortaya çıkması,!spanyolların bu kıtaya gelmelerinden önce,yak
laşık olarak 150-200 yıl evvel ortaya çıkmıştır. 
KÖLECİ DESPOT!ZM(ZORBALIK): Aşiretlerde şefin güç ve yetkisinin git
tikçe genişlemesi ve sa~lamlaşması neticesinde,birçok aşiretlerin 
birleşmesinden meydana gelen aşiret federasyonlar~nın,Asya,Afrika ve 
Amerika köleci devletlerinde köleci despotizm biçimine dönüşmesi so
nucunu doSurdu.Bu devletler arasında,tarihsel ekonomik koşullar ve 
co~rafi ortamın farklı olmalarından dolayı bazı farklılıklar görülü
yordu.Eski tarihi eserler bu gün köleci despotizmin belirli özellik
leri için belge olarak bizlere gerekli fikiri vermektedir.(Bu belge
ler:Mısır papürüsleri,el yazmaları,yazıtlar,destanlar,eski yazarla
rın tanıklıkları gibi).Babil kralı Hamurabi'nin yasaları,köleci top
lumun toplum yaşamı hakkında öriemli bilgiler sunmaktadır.Mö.lB. yüz
yılda bir Bazalt taşı üzerinde kazılarak yazılan bu yasalar,bilinen 
en eski yaz~lı yasadır.Bu yasalar kölelik düzeninde özel mülkiyetle 
ve insanın insan tarafından sömürülmesine yer vermektedir.Babil'de 
iktidar;yasama,yürütme gücü,hukuksal adli ve dinsel güç kralın elinde 
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toplanmıştı.Babil kölelik düzeninin en önemli özelliklerinden biri, 
kralın tanrılaştırılıp ona tapılmasıydı.Yönetim merkezi idi.Ülkeyi 
yöneten kral brokratik bir aygıttan yararlanıyordu. 
KÖLEC! TOPLU~DA URET!M 1L1ŞK1LER1: Toplumda üretim ilişkileri,üretim 
araçlarının mülkiyeti biçimleri,emegin toplumsal örgütlenmesinde sı
nıfların görev ve yerleri,~ı zamanda ürünlerin da~ıtılması(payla
şımı) gibi özelliklerden oluşur.Hamurabi yasaları yalınız Mezopotam
ya'daki üretim ilişkilerine degil,tüm köleci toplumun açıklanmasında 
ışık tutar.Babil yasalarını ayakta tutan,Babil'de egemen güç olan 
küçük ve orta köle sahiplerinin çıkarlarını korumalarında idi.Yasa
lar dogrudan veya dalaylı olarak köle sahiplerinin çıkarlarını koru
yordu.Bir başkasının kölesini yaralayan veya hayvanıarına zarar ve
relller az bir para cezası ile cezalandırılıyordu.Bir kölenin öldü
rülmesi halinde,suçlu,köle sahibine bir köle vermek zorunda idi.Kö
lelerin özel durumları(aile bagları v.s.) hiç hesaba katılmadan alı-. 
nıp satılıyor,mal karşılıgında degiştiriliyar ve miras olarak mülk 
ediniliyordu.Bir kölenin çalınması veya kaçmasına yataklık edilmesi, 
toplumun temeline karşı çıkılmış sayılıyor ve Ölüm cezası ile ceza
landırılıyordu.Her köle,sahibinin bir işaretini taşıyordu.Herhangi 
özgür bir kişi bu işaretleri silerse a~ır bir ceza ile cezalandırı
lıyordu.Böylece efendilerin üretim araçları ve köle kol emegi üze
rindeki tüm mülkiyetleri,köleci üretim ilişkilerinin temelini oluş
turuyordu.Köleler fetih savaşlarından sa~landıSı gibi,Babil toplumu
nun kendisi de köle edinmeye elverişli idi.Toplumda egemen köle sa
hipleri mülkiyetinin yanı sıra küçük zanaatç~ ve köylü mülkiyeti de 
vardı.Fakat özgür köylüler ve zanaatçılar giderek ba~ımsızlı~ını yi
tiriyor ve köleleşiyorlardı.Babil'de özgür halk,yurttaşlık hakların
dan yararlananlar ve yararlanmıyanlar diye ikiye ayrılmıştı.Yurt~aş
lık haklarının tümünden yararlanan bir yurttaş,sakat bırakıldı~~nda, 
suçlu da aynı şekilde sakat bırakılıyordu.Yurttaşlık haklarından tam 
yararlanmıyan ve meşkenu diye adlandırılan ikinci kategorideki biri
si sakat bırakılsa,suçlu,yalnız para cezası ödüyordu.Hırsızlık ha
linde ise "meşkenu" olan bir insan,aynı durumda,yurttaşlık hakların
dan tam olarak yararlanan bir insanın ödemek zorunda kalaca~ı para 
cezasının bir kaç kat fazlasını ödemek zorunda idi.Fakat bir kölenin 
çalınması toplumun temeline karşı bir suikast sayılıyor ve ölüm ce
zasıyla cezalandırılıyordu.Yurttaşlık haklarından tam yararlananlar 
da kendi aralarında zenginler ve fakirler diye iki guruba ayrılıyor
du.Yoksullar yaşantılarını sürdürmek için zenginlerden çalışma alet
lerini,para gibi şeyleri ödünç alıyorlardı.Borçların ödenmemesi ha
linde,e~er borçlu topraSa sahip bulunuyorsa,topraSı elinden alını
yordu. Yoksullaşan yurttaş,borçları yüzünden köle oluyordu.Bu arada 
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kendi yurttaşlarını satın alıp,kol emegi arayan köle sahiplerine sa
tan yeni bir köle ticareti ortaya çıkıyordu.Devletin kuruluşund~~ 
evvel,yükselen sularla sulanan toprakların verimliligi,iyi düzenlen
miş bir sulama sistemine yönelik bir tarımın do~rnasına yardımcı ol
muştu.Zorla çalıştırılan köle,çalışmasının sonucu onu ilgilendirme
diginden,sulama tesislerinin tehlikeye girmesine ve tarımın gerile
mesine sebep olabilirdi.Bundan dolayı devlet tarım topluluklarını 
muhafaza etmeyi daha yararlı bulctu.Eskiden oldugu gibi,toplulu~un 
üyeleri büyük bir emek ve çok büyük kol gücüne ihtiyacı olan yerler
de çalışıyorlardı.Topluluk gitgide barajlar,setler ve kanallara muh
taç oluyordu.Yine ekim yapılıyor,ürün kaldırılıyordu.Fakat ürünün 
büyük kısmını rahipler ve kral alıyor veya silahlı birliklerin bakı
mı için ayrılıyordu.Krallıgın birlikleri devamlı olarak sulama te
sislerinin işler halde ve iyi olması için kontrol ediliyorlar ve 
toplulugun üyelerinin vergileri sürekli Ödemelerine dikkat ediyor
lardı.Sonuçta üreticileri,ürettikleri servetlerin en iyi ve en büyük 
payından yoksun bırakıyorlardı.Aynı durum Çin'de,Mısır'da,Hindistan' 
da, bugünkü Kürdistan 1 ın kendisi olan !"ledya ülkesi ve !ran' da, Amerika' 
da Inka imparatorlutundeki duruma çok benzemekte idi.Köleci devlet, 
ilkel tarım topluluklarının korunmasında yarar görüyor idiyse de yi
ne giderek onun yapısını parçalıyordu.Savaşlar sayesinde genişleyen 
toplulu~n arazilerinin büyük kısmı hükümderın elindeydi.Hükümdar 
kendi toplumsal temelini sa~lamlaştırmak için köle sahiplerinin bir 
kısmına,askerlere,tapıneklara,devlet görevlilerine büyük topraklar 
dagıt~yordu.Toplulukta bazı üyelerin gittikçe zenginleşmesi,ötekile
rin fakirleşmesi sonucu,toplum,devamlı da~ılıyor ve parçalanıyordu. 
Özgür halk devlete gerek direk olarak tarım ürünleri ve hayvan,ge
rekse nakit olarak vergi veriyordu.Hükümdar ve tapınaklar,"tutsaklar 
evi" diye adlandırılan özel evlerde yaşayan çok sayıda kölelere sa
hiptiler.Vergilerden toplanan servetlerin yardımıyla saraylar yapı
lıyor ve bu saraylar kanunların özel koruyuculuguna alınıyordu(özgür 
halktan alınan vergilerle). 

DUZELTME: Dergimizin ?.sayısında yer alan "Toplumların Tarihine 
Genel Bir Bakış(2)" adlı ya7.ı serimizde, anlamaızlııSa 
yol açan bir yazı hatası olmuştur.52.sayfadaki "Köle
lip;in Ortaya Cıkması" adlı konunun 4.satırındaki 
" ••• öldürülmüyorlardı." sözcügü," ••• öldürülüyorlardı." 
şeklindedir.Düzeltir,özür dileriz. 
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MEVSIMIN OLAYLARI VE YORUMLAR 

ı Temmuz Pazar 

- Bursa'da bir ö~renci öldürüldü. 
- AP.MHP.MSP. hükümetin güven oyu istemesi gerekti~ini ortak bir bil-

diriyle belirtti. 
- Kuveyt savunma Bakan~,petrol bölgelerine karşı girişilebilecek bir 

askeri müdahaleye karşı ABD'yi uyardı. , 
- Çin,savunma harcamalarını %3 arttırarak 13.5 milyar dolara çıkardı. 
2 Temmuz Pazartesi 
- MHP binasına karşı girişilen saldırılar konusunda bir açıklama ya

pan içişleri Bakanı,parti binalarının sıkı biçimde korunacagını 
açıkladı. 

-Adana ve İstanbul'da iki kişi öldürüldü. 
3 Temmuz Salı 
- Bafra ve Tarsus'ta iki kişi öldürüldü.Mersin Soda fabrikasında bir 

kişi ölü bulundu. 
- Çin 1 da 20 yıl aradan sonra Ülkenin ekonomik durumunu belirten ay

rıntılı bir rapor yayınlandı. 
4 Temmuz Car~amba 
-Ecev~t,Koruturk'un partileraras~ diyalog önerisini cevaplandırd~-ve 

bunu kabul ettiklerini belirtti. 
- Gönen,İskenderun ve Adana'da üç kişi öldürüldü. 
5 Temmuz Per~embe 

OECD 1den a ~nma olana~ı olduS"u belirtilen 300 milyon dolar ön kre
dinin şimdilik gelmeyece~i,buna karşılık bazı ülkelere temmuz 
ayında,kredi anlaşmalarının imzalanmasına çalışılaca~ı açıklandı. 

- İstanbul 1 da bir kişi öldürüldü. 
Norveç Hükümet temsilcileri,Oslo'da yaptıkları açıklamada,ABD'nin 
kendi topraklarından Sovyetleri denetlernek için faydalanmasına kar
şı çıkmayacaklarını açıkladı. 

6 Temmuz Cuma 
- Istanbul Merter'de,iki kişinin ölümüyle biten operasyonu yöneten 

polis şefi Ahmet Ateşli aıSır yaralandı. . 
- MHP,MHP Beşiktaş İlçe sekreterinin MIT ajanı olarak hükümetçe ara

larına sokuldugunu eçıkladı.CHP Başkanı Ecevit,sözkonusu şahsın 
1977 1 de,M!T'e alınmadıSını açıkladı ve Türkeş'ten ellerindeki bel
geleri istedi. 

- Cezayir'in 14 yıldır hapiste bulunan eski devlet Başkanı Ben Bella, 
salı verildi. 

- AET,Vietnam 1 a yapt~~ı yardımı durdurmayı ve ayn~ perayla mülteci
lere yardım yapmayı kararlaşt~rdı. 

7 Temmuz Cumartesi 
Dem~rel,Cumhurbaşkanın~n diyalog önerisini redetti ve"hiç kimse 
gayri-meşru ilan ettigirniz bu hükümetle diyalog kurmamızı istiye
mez11 dedi. 

- MHP 1 nin ajan olduıunu iddia ettigi kişi hakkında savcılık soruş-
turma açt~. 

- Mersin'de bir cezaevi gardıyanı öldürüldü. 
- Ecevit,döviz transferine gelecek hafta başlanacaS"ınl.· açıkladı. 
- ABD Savunma Bakanı Harold Brown,ABD çıkarlarının tehdit edilmesi 

durumunda Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'ndaki hayati bölgeleri 
işgal edebileceS"ini açikladı. 

8 Temmuz Pazar 
- Norveç Hukümeti de,U-2 uçaklarının topraklarından uçması için Sov

yet onayını ve bunların Norveçlilerce kullanılmasını şart koştu. 
- !zmit'te bir kişi öldürüldü. 
- Ş.Elçi,politik yaşamını CHP 1de sürdürmesi için bir sebep olmadı~ı-

nı açıkladı. 
9 Temmuz Pazartesi 
- İç~şlerı Bikanlı~ının verdiS'i bilgiye göre,son 15 yılda,bir orduyu 

donatacak kadar kaçak silah ele geçirildigini açıkladı. 
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DİSK Genel Başkanı Baştürk,faşizmle diyalo~ kurulamayaca~ını,onun
la mücadele edilebilecegini açıkladı. 

- İzmir'de büyük bir yangın meydana geldi. 
Humeyni'nin yardımcılarından Zahrani,bir suikast sonucu Öldürüldü. 

10 Temmuz Salı 
ı-ıHP'nın MIT ajanı oldu~unu ileri sürdü1tü Ergin Örgörün gözaltına 
alındı. 

Uç ildeki olaylarda 4 kişi öldürüldü. 
Sandinist Gerillalar,"Somozanın diktatörlügünü yıkılıncayakadar 
savaşın sürecegini" açJ.kladı. 

Bulgaristan Devlet Başkanı Jivkof Türkiye'ye geldi. 
ll Temmuz Car~arnba 

- Bedrettın Conert'in katillerinden biri yakalandJ.. 
- Jivkof ile Ecevit arasında yapılan görüşmelerde,ekonomik ilişkile-

rin geliştirilmesi kararlaştırıldı.Korutürk,Jivkof'a selam mesajı 
gönderdi. 

- ABD Savunma Bakanı,SALT-2 olmadıgında,dünyanın daha istikrarsız ve 
tehlikeli olaca~ını açıkladı. 

12 Temmuz PerRembe 
Ataturk ~~ıtJ.m Enstitüsü'ne bomba konuldu.Olayda TÖB-DER üyesi Re
cep Taşçı Öldü ve 15 kişi yaralandı.Ulkücü Veli Can Oduncu ve ar
kadaşları,Paşakapısı cezaevinde Maden-İş üyesi bir işçiyi Öldürdü. 

- İpekçi'nin katili M.Ali A~ca,basına tanıtıldJ. ve suçunu itiraf et
ti.A~ca,tabancayı,ülkücü M.Şener'den aldı~~nı ve cinaye~ten sonra 
da,tabancayı Aksaray MHP binasında,aynı şahsa teslim etti~ini a
çıkladı.A~ca,bas1na ne sa~c1 ne de solcu olmadı~ını,ba~ımsız bir 
"terörist" oldu!!Unu da açıkladı.. 

arka çıkanların kurtulmayacaSını açıkladı. 
hava gemisi,birkaç yüz parça halinde,Avustralya 

ze düştü. 
aşington Post,Sovyetlerin,U-2 uçaklarının,Türkiye'den geçmesine 

izin vermedi~ini iddia etti. 
Nevşehir,Tekirdag ve Samsun'da,üç kişi öldürüldü. 

14 Temmuz Cumartesi 
-Bir grup Fılist1nli gerilla,MısJ.r'ın Ankara Büyük ElçiliSini bastı. 
Baskında,iki polis öldürüldü.Mısır Başbakanı olaydan "tüm hiziple

ri ile beraber FKÖ'yü sorumlu tuttuklarını" açıkladı. 
- Adana'da bir şoför öldürüldü. 
15 Temmuz Pazar 
- Gerıllalarla görüşmek için Filistinli bir grup Ankara'ya geldi.El

çilikten kaçan 4 Mısır'lıdan biri öldü.FKÖ,olayla ilgilerinin ol
madı~ını açıkladı. 

- Kars'ta bir kişi öldürüldü. 
16 Temmuz Pazartesi 

BilıstJ.niı 4 gerılle polise teslim oldu. 
- Irak,İran ve Libya,Türkiye'ye yeni fiatla petrol satacaklarını a

çıkladı.Bu Türkiye'ye yıllık 200 milyon dolar ek maliyet yüklüyor. 

17 Temmuz Salı 
- ll'iiıstınİl. 4 gerilla sıkıyönetim cezaevine gönderilirken, olayların 

tepkisi sürüyor.Mısır,olaydan Suriye'yi sorumlu tuttu. 
- ABD'de enerji krizi devam ediyor.Carter,halkı enerji konusunda 

birli~e çagırdJ.. 
Hindistan Başbakanı Deaai istifa etti.Hükümet bunalımJ.nın kolay 
çözülemeyecegi tahmin ediliyor. · 

18 Temmuz ~arsamba 
- Nıkaragu da dıktatör Somoza istifa etti ve özel bir uçakla ABD'ye 

geçti.GerillalarJ.n kesinlikle yönetiminin kabul etmeyeceklerini 

açıkladıkları meclis başkanı F.Urcugo,geçici başkanlıga getirildi. 

- Toprak ve tarım reformunun iptalinden sonra,çok kısıtlı olarak 
kamulaştırılan toprakların da tekrar eski sahiplerinin eline geç

tigi belirtiliyor. 
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- Selimiye Askeri Cezaevinde,bir ülkücü arkadaşını öldürdü.!stanbul 
Eyüp'te de bir kişi Öldürüldü.Cezaevine tabanca ve bıçakla giren ülkücü avukatlar gözaltına alındı. 

- Irak'ta Hasan El-Bakr Devlet Başkanlı~ından istifa etti.Saddam 
Hüseyin Devlet Başkanı oldu. 

- Çin,Fransa'dan alaca~ı iki nükleer santraldan vazgeçti. 
19 Temmuz Perşembe 
- MİSK 1 tekı patlamada iki kişi Öldü.Savcılık,bombanın M!SK'te imal 

edildi~ini açıkladı.Olayla ilgili olarak MHP binası arandı. 
- Silifke' d.e banka soyguncuları ve polis arasında çıkan çatışmada iki kişi öldü.Tarsus'ta iki,Adana,1stanbul ve Mersin'de birer kişi öldürüldü. 
- Türk parası 15 yabancı paraya karşı yeniden %2-9 oranında devalüe edildi. 
20 Temmuz Cuma 
- İMF 1 ye verıfen niyet mektubunda,"ücret artışlarının makul düzeyde 

kalması" önerisini de taşıyor.!MF' nin Türkiye 'ye kademe li yardımı 
onayladı~ı açıklandı. 

- Tarsus'ta dÜn de iki kişi öldürüldü.!stanbul'da taranan kahvede iki kişi Öldü. 
Ankara Emniyet MüdürlüSü,MİSK'in,aralarında Mamak sanıklarının da bulundugu sanıkıara para daSıttısını açıkladı. 
Nikaragua'nın Geçici Devlet Başkanı da ülkeden kaçtı.5 kişilik 
"Geçici HükÜmet Heyeti" işe başladı. 

- !ran Devriminin liderlerinden M.Muntazari Bezirgan hükümetini aSır bir dille eleştirdi. 
21 Temmuz Cumartesi 
- İMF yetkılılerı,ılk 90 milyon dolarlık kredinin Türkiye'ye verilmesini kararlaştırdı. 
- Orgeneral Evren ve 3 Bakan uçak kazası geçirdi. 

Adana,Malatya ve Silifke'de 4 kişi Öldürtildü. 
- Nikaragua'da gerillaların büyük bölükler halinde,Managua'ya geldikleri ve halkın büyük yiyecek ve barınak sıkıntısı içinde oldu~ belirtiliyor. 
- Malatyalı eczacılar,ilaç yoklugundan,hergün 10 çocuSUn öldü~nü 

açıkladı. 
- özel ve kamu sektörüne bag:lı '78 işyerinde 7 bin 641 iş.çinin grevde 

oldu~u açıklandı. 
- Humeyni'nin isteiSi üzerine polis komutanı Rahimi istifa etti. 

yöneticisi teslim oldu.Demirel,konuyla ilgili olarak,suçu savunacak durumda olmadıgını ve öyle olmamasını dilediıSini açıkladı.Demirel, "gökkubbeyi hükümetin başına geçirmeyi boyun borcu• bildigini de belirtti. . - Koç Holding Başkanı Rahmi Koç,hükÜmeti,ülkenin 9 başa~rısından biri olarak gördügünü ve ülkenin yeni bir lidere susamış oldugunu a
çıkladı. 

- Ecevit,dış yardımın içerden engellenmesi planının bozuldu~nu a
çıkladı. 

- Sosyalist Enternasyonal'in Isveç 'teki toplantısında,FKÖ ile birll_k istendi. 
- Antalya'da dur emrine uymayan bir grup polise ateş açtı.Bir polis Öldü.!stanbul 4.Levent'te bir polis öldürüldü. 
23 Temmuz Pazartesi 
- Ecevıt,Agrı'da yaptıSı konu§mada,MHP ve ÜGD'nin hasta çevrelerin 

silahı oldu~u açıkladı.G.Okçün MHP hakkında delillerin toplandı
gını açıkladı. 
Kıbrıs Rum yönetimi Ecevit ve Denktaş'ı B.M.'e şikayet etti. 

- Artvin ve Uşak'ta üç kişi öldürüldü.Diyarbakır'da bugday alımı için bulunan 4 Iraklı expertten biri öldürüldü.Silifke'deki soygun 
sırasında yaralanan komiser ve Antakya'da arama yapmak istiyen bir polis öldürüldü. 
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-Macaristan ve Çekoslovakya'de temel tüketim maddelerine %50,lux 
tüketim maddelerine ise %20-25 oranında zam yapıldı.Gözlemciler 
iki ülkede gelebilecek tapkilere karşı önlemler alındı~ını açık
lıyor. 

24 Temmuz Salı 
- Aydın 1 dakı trafik kazasında 36 kişi öldü. 
- Kilis Gümrük Müdürü ve Kars eski MHP İl Başkanı öldürüldü. 
- FKÖ'nUn büro için Ankara'ya heyet gönderece~i açıklandı. 
- Uzakdo~u'da Laos,Kamboçya ve Vietnam'dan gelen göçmenler sorunu 

Cenevre'deki uluslararası toplantıda görüşüldü.Gözlemciler Uzakdo
~uda süren savaşların çeşitli ulusal azınlıklar ve devletler arası 
güvensizliklerin ve do~al zorlukların göçlere sebep oldu~nu be
lirtiyor.Konferans 260 bin Vietnamlı göçmene yeni yurt tayın etti. 

- !ran-Türkiye sınırında Kürt gerillalar ve !ran ordusu arasında ça
tışmalar çıktı~ı ve ordunun bölgedeki kara yolunu denetim altına 
aldı~ı belirtiliyor.!ran'da ramazan dolayısıyla,radyo ve TV'de mü
zik pro~ramları yasaklandı. 

- Afganistan'ın Pansir bölgesinde büyük bir ayaklanmanın başladı~ı 
bildiriliyor. 

25 Temmuz Car!amba 
- MHP lstanbu Ii Gençlik kolu başkanı,Politika Gazetesi yazıişleri 

müdürü Ali lhsan Özgür'ü Öldürmekten sanık olarak tutuklandı. 
- Artvin'in Şavşat kezas~ndaki mitingten sonra çıkan çatışmada,ölen

lerin say~s~ sekize yükseldi.Uşak ve Urfa'da iki kişi öldürüldÜ. 
26 Temmuz Persembe 
-İstanbul'da Abdi !pekçi Spor Sitesinin temelini atan Ecevit,devle

tin art~k şiddetten daha güçlü oldu~nu açıklad~. 
- Milli Güvenlik Kurulu,terör kaynaklarına inmede önemli başarılar 

kaydedildigini açıkladı. 
-Ankara Sıkıyönetim Askeri Savcısı,"silahlı çete lrurmak"la suçlanan 

MİSK yöneticileri hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası 
istedi. 

- Vietnam'lı mültecilerin,Türkiye'ye geçici mülteci olarak kabul e-
dilmesini isteyen teklif rededildi. 

- Manisa'da bir kişi öldürüldü. 
27 Temmuz Cuma 
- MHP Genel sekreter yardımcısı Necati Gültekin,MHP'li tutuklulara 

gönderdigi mektupta,iktidara geldiklerinde af ilanı vaad etti. 
- Ecevit, Tokat' ta yaptıiSı konuşmada, "kahrolsun faşizm" sloganının 

atılması üzerine:" faşizm toptan kalıroldu, 1977 sonunda Millet Mec
lisinin oylar~yla,iradesiyle kayboldu" dedi ve "özgürlükle faşiz-. 
min de komünizmin de gelmeyecegini'' iddia etti. 

-Antalya ve Samsun'da iki kişi Öldürüldü. 
- Carter Kıbrıs'ın,tüm uluslar için bir kaygı kayna~ını oluşturdu~-

nu belirtti. 
Birligi ve Çin arasında ilişkilerin normalleştirilmesi 

lerin Eylül ayında başlayacagı açıklandı. 

iki ülkücü oglu öldürüldü.!stanbul'da şav
şat olayını protesto edenlerle polis arasında çıkan kavgada çok 
sayıda kişi yaralandı. 

- Milliyet gazetesi,!MF'ye verilen niyet mektubunu açıkladı.Mektupta, 
aşırı üretimin kısıtlanması,yeni devlet borçlarının 1 milyar dola
rı aşmaması vs. gibi maddelerde yeralmakta. 

- Fransa ile 70 milyon dolar kredi için anlaşma imzalandı.Sovyetler 
Birligi ile Türkiye arasında 20.ticaret protokolu imzalandı. 

29 Temmuz Pazar 
- Niyet mektubu üzerine çeşitli tepkiler başladı.MHP,niyet mektubuy

la, "hükÜmet Türk insanının bagazını biraz daha sıkacagım diyor" 
dedi. 

- ~ MİSK yöneticisi, tutuklanarak askeri tutukevine gönderildi. 
Istanbul,Adana ve Ankara'da beş kişi öldürüldü. 
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Bi tl is' te sigara fabrikasJ.nın temelini atan Ecevit, "Ortada~' da et

nik sorunlar dışardan kaynaklanıyor.Kışkırtmalara kapılanlar tu~a~a 

düşüyor" dedi. 
- 12 yıl önce,Hollanda'nın deprem dolayısıyle yardım olarak gönderdi

~i 70 bin paket tereya~ı depoda bulundu. 
- istifa eden Hindistan Başbakanı Desai'nin yerine Çarang Sirg başba

kan oldu. 
- Küba ile yeni Nikaragua yönetimi arasında diplomatik ilişkiler ku

ruldu. 
30 Temmuz Pazartesi 

Seçım dolayısıyla uygulanan soka~a çıkma yasa~ına ra~en !stanbul' 

da bir kişi öldürüldü.Ankara'da sol görüşlü 15 sanı~ın lehinde ta

nıklık yapmak isteyen sag görüşlü bir kişi öldürüldü. 
- EczacJ.başı,yaptıgı açl.klamada,Türkiye'nin eksiklerinin siyasi is

tikrarsızlık,beceriksiz bürokrasi ve yönetirnde kararsızlıktan ileri 

geldiSini iddia etti. 
- T.C.Merkez Bankası Başkanı AydınoSlu,l977'den beri duran döviz 

transferlerinin yeniden bu hafta içinde başlayaca~ını açıkladı. 

- ABD'nin Moskova Büyükelçisi Malcolm Toon "U-2'ler olmadan da SALT-2 

nin tam denetiminin saSlanabilecej:Sini 11 açıkladı. 

- !ran Kürdistanının Merivan kentinde kürtlerle ulusal muhafızlar a

rasındaki çatışmada 20 kişi öldü.Ayrıca,!ran'ın,Sovyetler BirliSi

ne yaptıSı doj:Sal gaz satışlarını durdurdugu ve do~al gaz boru hat

tının Sovyetlere yapılmasını öneren anlaşmadan da vazgeçti!Si açık

landı. 
31 Temmuz Salı 
- Ilk transferle yapılacak ihracatların neler olaca~ı saptandı.Alına

cak mallar içinde petrokimya hammaddesi,demir-çelik,yedek parça vs. 

de var.Sanayi kuruluşları,transferlerin başlamasını olumlu buldular. 

- Urfa'da Bucak ailesinin oturdu~ köye yapılan baskında 4 kişi Öldü-

rüldü.ElazıS,Balıkkesir,Kütahya ve Adana'da 5 kişi öldürüldü. 

-Yeni Nikaragua hükümeti,"karşı-devrimcilerin bastırılabilmesi için" 

ABD hükümetinden silah yardımı iste~inde bulundu. 
- İran'da Kürt liderlerinden Şeyh !zzetin Hüseyni,Bazargan'a gönder

diSi mektupta,Kürdistan'daki olayların engellenmesini istedi. 

1 ASUstos Car~amba 
- Erzurum'da uç koy halkının çatışmasında 8 ki1i Öldürüldü.!stanbul' 

da yaS kamyonunu kaçırmak isteyen üç Dev-Sol cudan biri öldürüldü. 

- Baştür k, CHP a~ırlıklı hükümetin, "eşgüdüm,güleryüz, sıkıyönetim kav

ramlarının arkasına saklanmadan hesap vermesi" gerekti~ini belirt

ti. 
- !ran liderlerinden Ayatullah Şeriat Mederi,ABD'nin petrol bölgele

rine yapacagı muhtemel bir saldırının a~ır sonuçlar do~raca~ını 

açıkladı. 
- FKÖ bürosunun açılması konusunu görüşmek üzere,Ankara'ya bir tem

silci heyet gönderildi. 
- Feyyaz Berker ilan edilen niyet mektubunun,TUS!AD'nin politikasını 

yansıttı~ını açıkladı. 

- Erbakan,!ranla Türkiye'nin arasında yeni bir dönemin başladıgını 

açıkladı. 

2 Agustos Persembe 
- Ecevı t ,Konya 1 daki toplantısında," faşizme geçit yok", "kahrolsun UGD 

ve MHP" diye bagıran gençleri eleştirdi ve "faşizmin halkın oyla-

rıyle katledildigini" açıkladı. -
- Almanya'dan dönen Türkeş,"komünizm,bölücülük ve sömürüye karşı çık

tı~ı takdirde,CHP ile hükümet kurabiliriz" dedi. 
-!stanbul ve Adana'da üç kişi öldürüldü. 
- Iran'da 30 bin Kürt,Merivan'a doSru yürüyüşe geçti.Zaman zaman,hü-

kümet kuvvetleriyle Kürtler arasında önemli çatışmaların oldugu 

bildiriliyor. 
- FKO'nün Paris temsilcisi Şeyh Zübeyr Muhsin öldürüldü. 
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3 Mtustos Cuma 
Demırel, IMF' ye verilen niyet mektubu hakkında verdiSi bilgide 11 Bu mektupla kalkınmanın duracaı;;ını" açıkladı~ 

- Misilleme yapan Bucak aşireti iki kişiyi Öldürdü ve altı kişiyi rehin aldı. 
!ran,Merivan'da çatışmaların önlendigi ve halkın kente geri döndüiddia etti. 
~•r•••r.SSCB'nin,Helsinki anlaşmasına uymadı~ın1 açıkladı. 

·~~~~~~·y~aiaskeri yardımı ilke olarak kabul etti. 
~ katili I.Çiftçi,Ankara,sıkıyönetim mahkemesince cezasına çarptırıldı. 

- !MF,kredi için,aralarında yeni kur ayarlamasınında bulunduSu 7 koşul öne sürdü.Merkez Bankası Başkanı~transfer için verilen dövizlerin petrol için kullanılmayaca~ını,hepsinin de sanayii ve dilSer üretici kuruluşlara ektarılaca~ını 11 açJ.kladı. - Sanayii Odaları Birli~i BaşkanJ. Sakıp Sabancı,ekonomik sorunların arttı~J.nı açıkladı. 
- MHP Kartal Ilçesi eski başkanı, 11 TKP-C'' adlı grupça öldürüldü.Adana da bir kişi Öldürüldü. 
İspanya'daki ETA örgütü,turistlere ve turistik yerlere karşı girişiti~i eglemleri durdurdu~nu açıkladı. Brzezinsky,Afganistan konusunda SSCB'ni uyardı. - Romanya'nın,ülkesinden geçen tüm turistlere,dövizlerden başka parayla petrol satınama kararı,do~u Avrupa ülkelerinde büyük bir tepki yarattı. 

5 Ap;ustos Pazar 
91 ınıiyon dolarlık ilk para dilimi gelirken,özel sektörün para sıkıntısından yakındıSı belirtiliyor. 

- İstanbul Kazlıçeşme'defMHP Zeytinburnu yönetim kurulu üyesi üç kişi Öldürüldü.Adana ve skenderun'da iki kişi Öldürüldü. -Amerikan kalkınma bankası,Nikaragua'ya 500 milyon dolarlık kredi vermeyi kabul etti. 
- Do~an öz olayında,hakimin MHP'yi suçlamasJ. üzerine,MHP'li yöneticilerden Kabadayı ve Okuyan sıkıyönetim mahkemesini suçladılar. 6 Agustos Pazartesi 
- 1M] 1 nın Turkıye 1 nin niyet mektubu üzerine verdi~i gizli raporda, Türkiye 'nin yanlış po'li tikadan vazgeçti~i, Türkiye' de ekonomi ile ilgili önemli bazı tedbirlerin alındıgı açıklandı. 

Eczacılar BirliSi 9 A~ustosta tüm eczahanelerin 3 gün kapatılmasına karar verdi. 
- AP,seçimlerden,senatörlüklerin 32'sini ve Milletvekillerin de tümünü kazanacagını,Türkeş ise,milletin CHP'den hesap soraca~ını açıkladı. 
- Adana'da bir kişi Öldürüldü. 
- Sovyetler,Vietnam'a göndermek için,Türkiye'den 40 bin ton bu~day 

aldı. 

sitesine bomba atıldı,4 kişi öldü.Kars,Ankara ve Antalya da üç kişi Öldürüldü.Kayseri'de bir üste~men ölü bulundu. - Moritanya ile Palisario arasında,Batı Salıra konusunda barış anlaş-ması imzalandı. 
8 A~stos Çarsamba 
- A~erı Şura,l ve 2.0rdu Komutanlarının göreve devam etmesine ve Org. S.Demircioglu'nun 3.0rduya tayin edilmesine karar verdi. - Peynir,sucuk,salam gibi maddelere %15-45 arasında zam yapıldı. !stanbul Baltalimanında bir takside iki ceset bulundu.Istanbul ve Unye'de iki kişi öldürüldü.Hilvan'da jandarma ile bir grup arasında çıkan çatışmada bir kişi öldürüldü. 

Bir süredir tutuklu bulunan,M!SK yöneticileri ve Istanbul MHP Gençlik Kolu Başkanı serbest bırakıldı. 
TÜRK-İŞ,seçimlerde partilerüstü kalaca~ını,DİSK ise destekleyece~i partiyi Eylülde saptayaca~ını açıkladı. 
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- FKÖ ile Türkiye arasındaki görüşmeler sona erdi.Hazırlanan anlaşma
nın imzalanması için Faruk Kaddami'nin gelecegi açıklandı. 

- Kabil'de patlak veren ayaklanmada 400 kişi Öldü. 
- Irak'ta aralarında bir bakanında bulundu~ Baas Partisinin yüksek 

düzeydeki 21 elemanı idam edildi. 
9 A~stos Persembe 
ö~'nun açılışında,1stiklal Marşı okunurken,bir kısım ö~renciler 
aya~a kalkınadıler ve Enternasyonal Marşını söylediler. 

- Diyarbakır'da Belediye işçileri greve gitti. 
- Adana ve Bayrampaşa'da iki kişi Öldürüldü. 
- Ankara'da,üç sıkıyönetim mahkemesinin daha kurulması kararlaştı-

rıldı. 

- Çin ile SSCB arasında 484 milyon dolarlık ticaret anlaşması imza
landı. 

10 Agustos Cuma 
- Demırel,ODTO olayJ. ile ilgili olarak yaptı~ı açıklamada,"Enternas

yonal marşını söyleyenıerin arkasında hükümetin oldu~nu" açıkladı. 
- Bucak ailesinin dünürü Viranşehir'de öldürüldü.!stanbul'da ve Sive

rek'te iki kişi öldürüldü. 
- Saddam Hüseyin,hainlere karşı zafer kazanıldı~ını açıkladı. 

Humeyni, İran 1 da, bugün "grevin baram 11 oldugunu açıkladı. 
ll ASustos Cumartesi 
- Adana ve Antep'te iki kişi öldürüldü. 
- 1978 yılındaki trafik kazalarında 8 bin kişi öldü. 

ODTO ö~retim Üyeleri,"İstiklS.l Marşı ve Cumhuriyete saygı yürüyüşü" 
yapmay~ kararlaştırdı. 

- İran'da Hava Kuvvetleri Komutan~ istifa etti. 
- ABD Akdeniz denenması yetkilileri,Sovyet savaş uçaklarının ABD 6. 

filosuna ba~lı "Caron" ve "Farborgut" muhripleri üzerinde füze .atış 
deneyleri yaptıklarını iddia etti. 

12 Agustos Pazar 
- Jandarmanın ÖDTO'nde yaptı~ı arameda 4 kişi gözaltına alındı.!stan

bul,Giresun ve Kayseri'de biri aste~men olmak üzere 7 kişi öldürül
dü. 

- İran'da 3 Agustosta yapılan Kurucu Meclis seçimlerinin resmi sonuç
ları açıklandı.Meclisteki 75 üyelikten 60'ını mollalar kazandı. 

- Romanya'nın Do~u Blaku ülkeleri arasında yapılan toplantıda,benzini 
dövizle satma kararında direndiSi belirtildi. 

- Sovyet istihbarat gemisinin ABD torpidosuna el koymas~,iki ülkenin 
Pasifikte karşı karşıya gelmesine yol açtı. 

13 ASustos Pazartesi 
- Seçım çalışmaları sürüyor.CHP yetkilileri,CHP'nin seçimlerde 29 

senetör ve 3 milletvekili çıkaracaklarını açıkladılar.CHP'nin bazı 
adayları veto ettiSi,AP'de ise,eski TRT Genel Müdürü Karataş Konya
dan milletvekili adayı oldu. 

-Manisa ve Tatvan'da çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi yaralandı. 
- Yasir Arafat Washington Star gazetesine verdigi demeçte,ATID ile ba-

r~ş görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. 

Nikaragua,SSCB'den de askeri ve ekonomik yardım kabul edecegini a
çıkladı. 

- Romanya'nın ardından Macaristan da benzini,turistlere dövizle sat
maya başladı. 

ünlü polis şefi şahin öldürüldü.Urfa'da imam ha
tipli iki kardeş,Antepte iki genç,Bingöl'de MHP Belediye Başkanı, 
kardeşi ve annesi,Ankara'da da sol görüşlü ber kişi öldürüldü.Mer
sin'de iki olayda dört kişi öldürüldü. 

- CHP Genel Merkezi,Celal Sungur'un adaylı~ını veto etti. 
- Ankara'da "Cumhuriyete sayg~ ve istiklS.l marşı töreni 11 yapıldJ.. 

Tahran'da 4 bin solcu ile Humeyni kuvvetleri arasında çatışmalar 
çıktı. 

- Zonguldak'ta maden ocaklar~ndaki grizu patlaması sonucu 6 kişi Öldü. 
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15 Agustos Carsamba 
-~BD kongresı,Turkiye'ye 4 savaş gemısının sevkiyatını durdurdu.Ge

miler,TBMM'nin mahkUmları teatisi anlaşmasını onayladıktan sonra 
teslim edilecek. 

- Hatay'da bir,Siverek'te iki kişi öldürüldü.Kınıkhan ve İstanbul'da 
üç kişi Öldürüldü. 

- İran'da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklandı. 
-Sovyetler Birli~i'nde 32 bin tonluk dev nükleer zırhlı gemilerin 

yapımına başlandı~ı bildiriliyor. 
16 A~stos Perşembe 
- 22~Bankanın 2,; milyar dolarlık DÇM(Dövize Çevrilebilir Mevduat) 

borçlarının çarşamba günü ertelenece~i bildirildi. 
- Türk-İş'in toplumsal anlaşmadan memnun olmadıgı ve 17 Temmuzda,ko

nuyla ilgili hükümet ve Türk-İş arasında toplantı yapılaca~ı bildi
rildL 

- FKÖ'nün,Ankara'da temsilcilik açması için FKÖ ve Türkiye arasında 
anlaşma imzalandı. 

MESS Genel Başkanı Turgut Özal,enflasyonun %70'i aştı~ını,hükümete 
duyulan güvenin 7-8 ayda kayboldu~u ve !MF ile anlaşmada büyük 
gaf yapıldı~ını açıkladı. 

-ABD kongresinin 9 üyesi Türkiye'ye acil yardımın şart oldu~nu 
bildirdia 

- Afganistan'da bir türbeyi ziyaret eden 30 Sovyet yurttaş~ öldürül
dü.Sald~rganlardan 15 kişi de çatışmada öldÜa 
Turgutlu'da kahvehane baskınında 3 kişi öldü. 

- Şerefettin Elçi, Cumhuriyet 1 e verdi~i demeçte, "AP 1 nin üzerindeki 
MHP gölgesinin sajSduyulu Ap'lileri partiden kopardı~ını" açJ.kladı. 

- Fas ile Poliserio kuvvetl~ri arasJ.ndaki çatışmalarda 500 kişi Öldü. 
17 A!'tustos Cuma 
-,_,e KG ıda ış sekreteri öldürüldu. İstanbul Küçükköyde, Adana ve Sam.) 

sun'da üç kişi öldürüldü.3iverek 1 te Bucak ailesine mensup Şeyh E
min Derekuş öldürüldü.Kasabada yapılan operasyonda ll kişi yaka
landı. , 

- Milli Güvenlik KuruJu yaptı~ı toplantıda,devletin etkinli~inin 
arttıSını belirtti ve sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasJ.nJ. istedi. 
Bakanlar kurulu bu iste~i kabul etti. 

- ABD'nin BM Büyükelçisi Andrew Young istifa etti.Yourig,ülkesinin çı
karlarını savundugunu açıkladı.Young FKÖ yetkilileri ile bir dizi 

~~~~~~~~~b~u~l~u~nmuştu. 
,diger bir solcu guruptan da üç kişi öldürüldü. 

Adana'da iki kişi ölü olarak bulundu. 
- AP,Milli Güvenlik Kurulunun son bildirisinin halkJ. şaşkına çevir

digini açıkladJ.. 
- Ecevit~'Türk-!ş dışındaki sendikaların tekelci sermaye ile işbirli-

!Si" etti~ini iddia etti. 
- Çavuşesko,Ankara

1 da Ecevit ile görüştü. 
- A~ganistan'da,22 eyalatin asilerin elinde oldu~ açıklandı. 
- Andrew Young,"Carter yönetiminin dJ.ş politikasına birçok yönden 

karşı" oldu~nu açıkladı. 
19 Agustos Pazar . 
- lren 1da ordu ıle Kürt birlikleri arasında şiddetli çatışmalar mey

dana geldi.Humeyni Paveh 1 in boşaltılmasını istedi ve kendisini baş
komutan ilan etti. 

- Demirel,"vatandaşı çetelerden kurtarması• için Korutürk'e müracaat 
etti. 

- Ordu,Kayseri,Konya ve Adana'da 4 kişi Öldürüldü. 
- Çin'i ziyaret eden ABD kongre üyeleri,Çin'in Sovyetlere karşı deniz 

gücü arttırmasını ve ABD ile Çin arasında askeri işbirli~i yapılma
sını önerdi. 

20 ASUstos Pazartesi 
-İran Kurdıstan 1 J.nın Senendec kentinde çıkan çatışmalarda 400 kisi

nin öldürüldüg-ü bildiriliyor.Kürt gerillaların "kaçmasını önlemiık 
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için" Türk-Iran sınırı kapalı tutuluyor.Ayrıca KDP üyesi ll kişinin idam edildi~i bildiriliyor. 
- Şişli'de karakol komutanı assubay öldürüldü.!stanbul'da iki,!zmir, 

Mu~la ve Antep'te de üç kişi Öldürüldü. 
Toplumsal anlaşma ile iJgili hükümet ve Türk-İş arasındaki toplan
tılar 4 Eylüle ertelendi. 

- Klerides,ABD ile Sovyetlerin kıbrıs konusunda ortak bir politikada 
anlaşmaya vardı~ını açıkladı. 

- Andrew Young," ABD'nin FKO ile temas kurmamasının saçma bir politika" oldu~nu açıkladı.Carter'in özel temsilcisi !srail ve M1s1r yetkilileri ile görüştü.Enver Sedat ise,ABD'nin "CBS" televizyonuna önceki gün verdi~i demeçte "Youn~ yüzde yüz haklı buldu~nu" açl.k
ladı. 

21 Aı?justos Salı . 
- 11 Apocular 11 uzerindeki tartışmalar artJ.yor.Demirel,"Apocular,biZ. hakandan bile har aç aldılar" deyince, sözkonusu bakan~ Apoculara har aç vermedim.Demirel'in iri yarı cüssesinden korkmadıktan sonra,Apoculardan mı korkacafSız" dedi.AP'liler,Hilvan'ın bir hayalet şehre döndügünü,Silvan'da he~kesin silahlandırıldı~ını iddia etti. - Kızıltepe,Batman ve Samsun ve Diyarbakır'da 7 kişi Öldürüldü. !ran Kürdistan'ının Senendec kentindeki Kürt direnişinin bastırıl
dı~ı,KDP ve tüm Kürt derneklerinin kapatıldıgı ve Kürt halkına kar
şı katliam girişiminde bulunuldu~u bildiriliyor.Çah döneminin son 
Başbak~nı Bahtiyar,Humeyni'nin Şah kadar acımas1z bir diktatör ol
du~unu ve Ocak ayına kadar düşece~ini açıkladı. 

- Küba,Havanna'daki bloksuz toplantısı için Pol Pot hükümetine de 
giriş vizesi verdi. 

- BM,Çin Hindinden ayrılan 500 bin göçmenin kayıp oldugunu açıkladı. - Hindistan'da parlemento güvenini yitiren Çarang Sing hükümeti isti-fa etti. 
22 A~stos Carsamba 
- Me~ıste sıkıyonetim görüşmelerinden sonra s1kıyönetim 2 ay daha 

uzatıldı.Görüşmelere katılmayan Elçi Mardin'e gitti.AP'li Aksakal' 
ın kuliste oynadıgl. tab~nca patlayınca panik çıktı.AP'li Ucuzal, hükümetin eylemcileri tP.şvik ettigini,MHP'li Samuncu ise,MGK'nun altedildigini açıkladı.MSP toplantıya katılmadı. 
İran'da çatışmalar devam ediyor.Kürt gerillalardan 21 kişi daha 
kurşuna dizildi.Çatışmalarda 500 kişinin daha Öldü~ü bildiriliyor. - Demirel,"GüneyDo~u'da,devletin yerini Apocuların aldı~ını" aç1kladı. - Genelkurmay Başkanı Evren ve Karakuvvetleri Komutanı Ersin,Diyarba-kJ.r' a gitti.Gezinin bölgedeki durumla ilgili ·oldugu bildiriliyor. -!stanbul Kartel'da bir işçi öldürüldü. 

23 Aeustos Perşembe 
- Çeşıtli yerlerdeki üç büyük soygunda 10 milyon lira alındı.Uşak, Bursa,Antalya,Çorum,Adıyaman,Adana İstanbul ve Denizli'de 8 kişı öldürüldü. 
- Ecevit,l24 Apocudan 22'sinin ele geçirildigini ve "blr bakandan haraç alındıgl. haberinin yalan oldug:unu" açıkladı.Ecevit,Apocuların ailesel çelişkilerden yararlandı~ını da aç1kladı. 
- !ran'd~,ordu birlikleri ile Kürt peşmergeleri arasındaki çatışmalar 

sürüyor.Çatışmalarda 1000 kişinin can verdi~i bildiriliyor.!ran'ın Ankara Büyükelçisi,"çıkarları tehlikeye giren emperyalistlerin !ran da karışıklık çıkard1!51nı" ileri sürerken,şhapur Bahtiyar da "Ordu deste/Si ile yeniden iktidara gelece~ini" açıklB.dı. 
- Hükümetle Türk-Iş arasında,K!T'lere özerklik verilmesi konusunda 

anlaşmaya varıldı. 
- İMF ve çeşitli kaynaklardan gelecek kredilerin ancak 50 milyon do

larJ.nın transferiere ayrılabilecegi açıklandı. 
- Pekin'de bir parti yetkilisinin astı~ı duvar gazetesinde,siyasal tutuklulara işkence yapılmaması istendi. 
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24 A~ustos Cuma 
- Şe er bayramı arifesinde,parti liderleri mesajlarında,sevgi ve birlikten sözettiler.Bayram mesajı yayınlayanlar arasında,Ecevit,Tür
keş,Kaçmaz ve Denizeler de bulunmakta. 

- İzmir'de TKP-MAL üyesi ll kişi yakalandı.Bafra,Trabzon ve Adana'da 
biri bekçi üç kişi öldürüldü. . 
Diyarbakır'da 22 gündür tutuklu bulunan Disk Genel Sekreteri Işıklar serbest bırakıldı. 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlı~ı,Ttls-DER'i sıkıyönetim süresince ka
pattı. 

Demirel,Ecevit 'e bir mektup göndererek Başbakanın, ''Apocular" ile 
ilgili açıklamasını yanı tl adı ve "124 Apocudan 22' si yakalandıysa, 102'sinin nerede oldu~nu 11 sordu. 
Son 7 ayda,l26 işyerinde grev,21 işyerinde lokaut ilan edildi~i a
çıklandı. 

- Urdün Kralı Hüseyin ile Arafat'ın "pratik girişimler" konusunda an
laştı~ı bildiriliyor.Çin Dışişleri Bakan yardımcısı He Ying1"!arail 
saldırganlı~ı ve yayılmacılı~ı karşısında,Filiatin ve Arap ülkelerini daima destekleyeceklerini" belirtti. 
!ran Dışişleri Bakanı İbrahim Yezdi,hükümetinin Andrew Young'ı 
İran'a davet ettigini açıkladı4 

Cumartesi 

~~~~~~~;a,,~~·ıı,l<ı,~urKıye'de gazeteler yayınlanmadıgından günlere ait veremiyoruz.Bu günlere ait kısa bir özeti,27 ASUstos günlü haberler arasında vermekteyiz. 27 A~ustos Pazartesi 
- Bayram tatılı boyunca çeşitli illerde çıkan olaylarda 15 kişi can verdi4 
- Cezaevi kaçagı Ferhat Tüysüz yakalandı ve Adana'da 6 kişiyi Öldlir

dülıfuıU açıkladı. 
Genelkurmay Başkanı Evren terör hareketlerini eleştirdi ve "çıkar çevrelerinin istedikleri senaryonun hiç bir yurtsevşrce onaylanma" 
yacagJ.nı" açıkladı. 
lçiyleri Bakanı Güneş son günlerde yoSUn olaylara aahna olan Siverek e gitti ve "Türk devletinin eşkiyayı halka egemen kılmayaca~S:ı
nı11 açıkladı.Güneş konuşurken,konuşmacı yerine yakJ.n bir yerde AP' 
li Belediye Başkan Yardımcısının babası öldürüldü. 

- Afganistan'da meydana gelen yeni çatışmalarda birçok kişi öldü. 
Eşi,ABD'ye iltica eden Sovyet balerini Goduonov'un bulundu~ uça~ın 
havalanması ABD yetkililerince engellendi4Sovyetler,ABD'ye protesto 
notası verdi. 

28 Apjustos Salı 
- Arikara,Adana,Samsun ve Kayseri'de 8 kişi öldürüldü4 
- Türk-ABD savunma görüşmelerinde ortaya yeni pürüzler çıktı.Türkiye-
nin,anlaşmenın NATO'nun yükümlülükleriyle sınırlı olmasını istediSi bildiriliyor.Savunma Bakanı Akmandor,"Türkiye'nin NATO'ya üye olma
sı Do~ Bloku ile iyi komşuluk ilişkilerinin sürüdürülmesini 11 engellemez" dedi.Akmandor,SSCB ve müttefiklerinin başka ülkelere sal
dırı amaçlarının olmadı~ını da belirtti. 

-İçişleri Bakanı Güneş, 11 Do~u'da paralı askerler toplandıgı ve bunla
rın İran'a gönderildiSin yolundaki haberleri yalanladı. 

- 2.dünya savaşında İngiliz kuvvetlerinin önemli komutanlarından ~lan Lord Mountbatlen lrlanda'da Öldürüldü. 
- Mo şe Dayan, ''İsrail' in Filistin' e ilişkin tutumunu yeniden gözden, geçirmesi gerekti~ini" açıkladı. 

ABD Başkan yardımcısı Mondale,Çin ile daha sıkı ilişkiler kurulma
sını istedi. 
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- Yabancı 264 bankayla olan borç ertelenmesi anlaşması Londra'da im
zalandı. 

- CHP'li !skan Azizo~lu ve Ba~ımsız N.Yılmaz,Kürtlere karşı,hüküme
tin İran'a yardım etti~i ve !ran askerlerini Türkiye'den geçirtti~i 
kanlı Humeyni rejimine destek oldu~ yolunda haberlerin basında yer 
aldı~ını ve bununla ilgili hükümetin açıklama yapmasını istedi. 

- AP'li Bucak,Korutürk ve Meclis Başkanı Karakaş'a gönderdi~i tel
güvenli~inin sa~lanmasını istedi. 

~!ıf.~~~h!i;IJ~~~l Öldürüldü. 
AP'nin 14 Ekim seçimlerinden sonra,erken genel seçimler için kam
panya başlatacagı bildiriliyor. 

- Humeyni,"Kürt liderlerinin vatan haini olduklarını ve mutlaka ezi
leceklerini11 açıkladı. 

31 Ap;ustos Cuma 
- Korutur k, 31 Ag-ustos dolayısıyla yayınlsdıSı mesajda, 11 Irk, sınıf ve 

mezhep ayl.rımına dayanan :faaliyetlere yer verilmemesini" istedi ve 
"bazılarınl.n başları ezilecektir" dedi.Çeşitli gözlemciler,Cumbur
başkanının ilk kez böyle bir demeç verdigina dikkatı çekiyor.Bu a
rada,mesaj çeşitli tapkilere yol açtJ..Ecevit, 11 Irk ve mezhep ayırı
m:ı.na karşı her zaman mücadele ettiklerinin açıklarken,Güneş,konuş
mayı 11yerine getirilmesi kaçınJ.lmaz bir direktif11 olarak niteledi. 

- !stanbul,Ankara~Tarsus ve Suruç'ta 6 kişi öldürüldü. 
- Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral M.Ülker,yeni görevini pasif bu-

larak istifa etti. 
- Ecevit,!ran konusunda basJ.nda çıkan haberleri yelanladı ve:gerçek 

istihbarata dayanmadan yorum yapmanın sakıncalı oldu~nu belirtti. 
- Kosigin,"ABD ile varolan karşılıklı anlayış geleneSinin çok çabuk 

yitirilebilecegini" açJ.kladı. 
1 Eylül Cumartesi 
- Karadeniz Bolgesındeki sellerde 50 kişi can verdi. 
-Tarsus ve İstanbul'da 3 kişi öldürüldü. 
- Türkiye,İran'ın satışa çıkardıSı F-14 uçaklarını satın almaya talip 

olduSUnu açıkladı. 
- İran'da hükümet birliklerinin Mehabad'ı sardıSı ve kentte açl~k 

tehlikesi oldugu bildiriliyor.Hükümet-·yetkilileri, çatışma olmadan 
Mehabad'a girme yolunda KDP ile anlaş~ldıSJ.nı açıkladılar.Ancak, 
KDP bu iddiayı red etti. 

- Moşe Dayan,•FKö'süz bar~ş olmayacag-~n~" açıklsdıSı konuşmasındat 
Gaza'da Filistin yetkilileri ile görüşüldügünü belirtti. 

- Kıbr~s Rum yönetimi Dışişleri Bakan~ Havanna'da Türkiye'yi suçladı. 
2 Eylül Pazar 
-AP M~iietvekili Celal Bucak,"Ecevit'in dedi~i gibi 120 deg-il,lOOO'e 

yakın Apocu'nun bulundu~unu ve bir ay içinde kendilerinden 41 kişi
nin öldürüldüS;ünü 11 açıkladı. 

- İstanbul'da iki polis öldürüldü.Kayseri,Tarsus ve Unye'de çıkan o
laylarda da üç kişi can verdi. 

- Avrupa insan haklar~nın K~brıs konusunda açıklsdıSı raporda,Türkiye 
suçlandı ve 1974 yılındaki "Barış harekatJ.nda 11 Türk askerlerinin 
sivil halk~ öldürdüklerini ve kad~nlar~n ırzına geçtikleri beltildi. 

- Küba'da bulunan 3 bin Sovyet askeri ile ilgili olarak bir açıklama 
yapan senetör Frank Church,bunlar geri çekilmemesi halinde,SALT-2 
nin onaylanmamasını istedi. 

3 E~lül Pazartesi 
14 Ekım seçimieri için partiler çeşitli illerde adaylarını saptad~. 

- !ran İçişleri Bakanı,Türkiye'nin İran'daki Kürtlere yard~m etmeye
ceSi yolunda taahhüt verdigini açıklad~.!ran,Irak'a Kürtlerin Irak
tan !ran'a geçişini engellemesi için uyar~da bulundu. 

- Çeşitli illerdeki olaylarda 6 kişi öldürüldü.!skenderun'da da,4 ki
şi yaylım ateşi ile can verdi. 

- Türk Hür Teşebbüs Başkanlar Konseyi,Korutürk'Ün demecini destekle
diklerini aç~kladJ.. 
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4 E:vlül Salı 
- Ba~lantısız ülkelerin 6.zirve konferansı Havanna'da başladı.Konfe

ransta özellikle Castro tarafından savunulan Ba~lantısız ülkelerin, 
sosyalist bloka yaklaşması görüşü ve Titoca savunulan her iki bloka 
karşı da bagımsız politika izlenmesi görüşü,meveut başlıca egilim-

leri oluşturuyor.Kamboçya'nın hangi iktidar tarafından temsil edila
cegi ve Mısır'ın üyeliginin devam edip etmemesi sorunu ise,en önem
li sorunları teşkil etmekte.Kıbrıs sorunu da toplantının grindemin
deki noktalardan biri. 

- Memur yan ödemeleri katsayısı 4'ten 6'ya çıkarıldı. 
Mehabad kentinde şiddetli çatışmalar meydana geliyor.!ran jetleri
nin kenti bombaladıkları,Kürtlerin ise 15 ''devrim muhafızını" öl
dürdükleri bildiriliyor.KDP yaptı~ı açıklamada,bir tek kişi kalın
caya kadar direneceklerini açıkladı. 

5 ~lül Car~amba 
rk-Iş yonetım kurulu Rize'de toplandı. Yeni ve güçlü bir hükümete 

gerek oldug-unu belirten Denizcier, toplumsal anlaşmanın yeni bir ,
düzeye kavuşturulmasını,aksi taktirde örgütüne yeni talimatlar ve
recegini açıkladı. 

- Ankara,Tarsus,Keşan,Dörtyol.ve Biga'da 6 kişi öldürüldü~ 
- Ankara Sıkıyönetim Komutanlı~ı,halkevlerinin AtatürkçülüSe aykırı-

bir tutum takındı~ını ve haklarında yasal soruşturmaya gidilece~i
ni açıkladı. 

- İsrail'e giden Enver Sedat,büyük bir törenle karşılandı~ 
- Ba~lantısız ülkeler Doru~nda konuşan Castro,Çin ve ABD'yi sert 

bir dille'eleştirdi ve Kıbrıs'ın işgaline karşı Rumları destekle~ 
diklerini açıkladı. · 

-Dünya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü,ııgelişme yolundaki ülkele
rin genel bir silahıanma yarışı içinde" olduklarını açıkladı. 

6 Eylül Persembe 
- Ecevıt,seçımlerin Türkiye'de bir iktidar de~işikli~ine yol açmaya

ca~ını iddia etti.Ecevit,MHP ve UGD'nin kapatılması isteminin de 
do~ru olmadı~ını belirtti. 
!stanbul,Hatay ve Siverek'te üç kişi öldürüldü. 

7 E;ı:lül Cuma 
- Turk-lş,hukümetin toplu anlaşma ve di~er konularda kendisine ver

dig:i raporu eksik buldu~nu açıkladı ve AP-CHP' nin birar~ya ge.lme
si dile~inde bulundu. 

- Ecevit,CHP dı§ı solla ilişki kuranların cezalandırılmasını isteye
rek,D!SK ve TURK-lŞ'i suçladı.CHP küçük kurultayınca yayınlanan 
bildiride,birlik için hizipleşmeye son verilmesi istendi~ 

- Çeşitli yerlerde 4 kişi Öldürüldü. 
- AP Genel !dare Meclisi toplantısında yaptıgı konuşmada,Demirel,5 

milletvekilli~ini kazanacak zorunda olduklarını açıkladı. 
- Hakkari Milletvekili Ahmet Zeydan,CHP'den istifa etti. 

!srail gazisini tamamlayan Enver Sedat,Filistin sorunu ile ilgili 
açıklama yapmaktan kaçındı. 

B Eylül Cumartesi 
-Adana ve Hopa 1da iki kişi Öldürüldü. 

Türk-İş'in Rize toplantısı sona erdi ve toplantıda ''toplu anlaşma
nınn askıya alınması kararlaştırıldı.Yayınlanan bildiride hükümet 
eleştirildi. 

9 Eylül Pazar 
Manısa ve Tunceli'de 4 kişi Öldürüldü. 
Demirel,"5 milletvekilligini kazandıkları anda bu hükümetin yok" 
olacagını açıkladı. 

- Kipriyanu,Havana'daki Ba~lantısızlar toplantısında,üye ülkelerden 
kendilerine yardım edilmesini istedi. 

- Ankara sıkıyönetim komutanlı~ı,Brecht'in kabare oyununu yasakladı. 
- Carter,Küba'daki Sovyet askerleri sorununun ciddi,ancak diplomatik 

yollarla çözülebilecek bir sorun oldutunu açıkladı~ 
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10 ~lül Pazartesi 
- C~ 1 den ayrıian Ahmet Zeydan yine partisine döndü. - AP temsilciler meclisi,iktidara geldiklerinde,anayasa de~işikli~i dahil tüm tedbirlerin alınmasını kararlaştırdı. - Adana,Gaziantep,Erzurum ve Bursa'da 4 kişi Öldürüldü. - Ankara sıkıyönetim komutanlı~ı,Nazım Hikmet'in bir oyununu yasak-

ladı. 
ll Eylül Sah 
- 6 ılde ortaya çıkan olaylarda biri TlP kurucusu Mehmet Can olmak üzere 7 kişi öldürüldü. 
- Gündüz Ökçün,Bloksuzlar konferansının Türkiye aleyhine aldı~ı kararın 11 propaganda amaçlı" ve "Kipriyanu-Denktaş anlaşmas1.na aykırı" 

oldu~unu açıkladı. 
-Seçim" kampanyası başladı.AP,"yeni AP iktidarı neler yapacak" adıyla yayınladı~ı broşürde,çok yönlü dış politikaya son verilece~ini 

açıkladı. 
- TOB-DER,l4 Ekimde hiç bir partinin desteklenmemesi kararını ald~. - Şerafettin Elçi,l41 ve 142'nin ilkelli~i temsil ettigini açıkladı. - Sovyet TASS ajansı,Ba~lantısızlar konreransının,artık emperyaliz-min istedigi havayı bulamayaca~ını gösterdigini belirtti. İran'da devrimin liderlerinden Talagani öldü. 12 Eylül Çarşamba 
- Adana'da Rektor yardımcısı Prof.Ünsal Öldürüldü.Adana,Antep ve Rize'de üç kişi öldürüldü. 
- Angola Devlet Başkanı Agustino Neto,Moskova'da Öldü. - Tito,Havana toplantısının,ba~lantısızlık hareketinin ba~ımsızlı~ı-nı kanıtladı~ını açıklarken,Çin,zirve toplantıs~nın,Vietnam ve Küba nedeniyle tam başarıya ula~amadı~ını belirtti. - Pravda,l962'den beri Küba'daki Sovyet Birliginin yerini korudutunu 

açıkladı. 
13 Eylül Perfembe 
- İstanbul,E azıg ve Bursa'da 6 kişi öldürüldü. - Türkiye,NATO'ya ortak silah yapımını önerdi.Bu arada,ABD kongresin-de,4 savaş gemisinin Türkiye'ye verilmesini engelleyen önerge geri 

alındı. 
- MESS Başkanı, ücret artışlarının,makul bir düzeyde tutulmasını istedi. 
14 E~lül Cuma 
- öE D 1 nın Türkiye ile ilgili düzenledi~i toplantıda,devlet yöneti-minin güçlü kıl~n~lması istendi. 
- Ülkücü cezaevi katili Cengiz Ayhan yakalandı. 
- MESS,üyelerinin uzun süreli grevlere karşı tedbir almasını istedi. -Adana ve Ankara'da 3 kişi Öldürüldü. 
- Demirel,hükümetin herşeyini kaybetti~ini ve koltuguna sarıldıgını 

açıkladı. 
15 Eylül Cumartesi 
- 4 valin~n yer~ degiştirildi.8 ile yeni valiler atandı. -ABD Dışişleri sözcüsü,U-2 uçaklarının uçuşu sorunundan vazgeçme-diklerini açıkladı. 
- MGK,!stanbul'da toplandı ve seçim güvenligi sorununu görüştü. - Gaziantep 1 te 2 kişi öldürüldü.Siverek'te Bucak'lardan.bir kişi da-ha öldürüldü. 
- Ülkücü Ferhat Tüysüz,kendisinin MHP degil T!KP üyesi oldugunu açıkladı. 
- Rodezya konusunda Londra'da hükümet ve gerilla liderleri arasında yapılan toplantıda halen bir sonuç alınamadı. 16 Eylül Pazar 
- komando Cengiz Ayhan,Mersin 1de bir polis komiserin evinde saklan-

dı~ını açıkladı. 
- Elektrik kısıntısı günde 5,5 saate çıkarıldı. - !stanbul ve Turgutlu'da üç kişi öldürüldü. 
17 Eylül Pazartesi 
- Ecevit~bazı siyasi kişilerin,gençleri cinayete teşvik ettigini" aç ıklacıı • 70 
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- Türkiye' den ayrılan OECD G·enel sekreteri dennep, amaçlarının, Türkiye'ye baskı yapmak olmadı~ını aç~kladı. 
- Içel Emniyet Müdürü lerahim Bulut,ülkücü Cengiz Ayhan'ın bir emniyet müdürü tiıra!ından korundu~nu açıkladı. - AP Genel Başkanı Demirel,cumhurbaşkanının tarafsız olamayacagını 

açıkladı. Demirel, aynı zamanda, hükümeti suçlarken 11 bunların üç ay içinde defterini düzerdim SJD,a,burunlar sürünsün istedim " dedi. 18 E:ylül Salı 
- Ecevıt,sol strateji verenlerin sagcı olduklarını iddia etti ve "sol gruba karşı halktan bir tepkinin do!SduSUnu saptadı~ın:ı." da açıkladı. 
- Gaziantep'te CHP il yöneticisi bir doktor öldürüldü.Kars ve Tarsus' ta iki ~işi öldürüldü. 
- Loched olayı ile ilgili belgeler,ABD'den getirilip,özeı· bir banka kasasına kapatıldı. 

İran'da yönetim kadrolarında,köklü bir temizli~e gidilecegi açıklandı. 
- MHP'li Okuyan, faşist bir liderden sözedilecekse onunda Ecevit ol

du~unu iddia etti. 
- KTFD'de Toplumsal Kurtuluş Partisi,iktidarın dış politikada bir yenilgiye ugradı~ını açıkladı. 
- Washingtong Star gazetesinin iddiasına göre,Ecevit,ABD'nin U-2 
uçakları yerine E-B 57 uçaklarının uçması önerisini redetti. 19 E~lül 8arsamba 

- TO IADenal sekreteri T.Güngör Aras'ın yaptıgı açıklamada,sorun
ların hürriyetçi demokratik ve perlementer bir düzen içinde çözü
lebilece~ini iddia etti. 

- CHP'den Haberler Dergisi,Almanya'daki neo-faşist Partisi liderinin Türkeş'e 19?0'te yazdıgı mektubu açıkladı.Mektupta,iki parti ara
sındald dayanışma sözkonusu ediliyor.· 

- Demirel,bükümetin gidece~ini ve kırıp döktüklerinin hesabının so
rulacagını açıkladı. 

20 Eylül Perşembe 
İsparta ve Burdur'da konuşan Demirel seçim sonucunun 5-0 olaca~ını açJ.kladı. · 

- Adana'da ö~retmen sitesini basan ülkÜcÜler,6 ötretmeni yüzüstü yatırarak kurşuna dizdi.!stanbul'da,biri eski Malatya ülkü.ocakları Başkanı ve Hergün gazetesi memurlarından bir kişi,Ankara'da da bir başka kişi öldürüldü. 
Afganistan'da uzun bir süredir süren karışıklıklar sonucunda Tarakki'nin devrilip öldürüldü~ ve yerine Sovyetlerle daha güçlü bir ittifak istiyen Hayrullah Amin'in geçtiSi bildiriliyor.Uluslararası Af Örgütü,Tarakki'nin,binlerce kişiyi sorgusuz tutukladı
~ını ve kurşuna dizdirdiSini açıkladı. 

-AP milletvekili Atilla Ocak,Demirelin siyası kumar oynadı~ını açık~ 
ladı. 
- Ecevit,hükümete yönelen kampanyanın,rejimin tahribini amaçladı~ını açıkladı.Başbakan,bu arada 1'6 ögretmenin ideolojik ayrım gözetmen den öldürülmesini'' de "ilginç" olarak niteledi. 21 E:ylül Cuma 
- Devlet Bakanı Faruk Sükan hükümetten istifa etti.Bu arada CHP milletvekili Ali Çalık'ın da bir trafik kazasında ölümü,CHP'nin hükümetteki destegini daha da azelttı.Faruk Sükan,Lockhed olayında Demirel ve Melen'in suç işledigini de açıkladı. - İMF genel dinektörü,yabancı bankalara gönderdi~i bir yazıda,Türkiye1nin anlaşmanın gereklerine uydu~nu açıkladı.Bu arada Türk-ABD savunma işbirliSi anlaşmas~ Ankara'da·başladı.ABD'nin 5 yıldaki askeri yardımı 250 milyon dolar dolayında arttırmak istedi~i bildiriliyor. 
- Adaria Ticaret Borsasına-patlayıcı madde konuldu. - Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi,l967'de alınan Enosis kararını kal-

dırdı. 
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- ABD Büyükelçisi Spies,"U-2'ler konusunda,Türkiye ile özel iliş
kilerin" sürdü~nü açıkladı. 

- Türkiye'nin,Kıbrıs sorununun BM'de,özel Siyasi komite'de ele 
alınması yolundaki önerisi rededildi. 

22 Eylül Cumartesi 
AET ile Ankara'da yapılan görüşmelerde,bir sonuç alınamadı~ı belir
tildi .AET yetkilisi O 1 Kennedy, 11 göriıŞmelerin yeniden Türk hükümeti
nin herekete geçmesiyle" başlayabilece~ini açıkladı. 

- Ecevit,Sükan'ın istifası ile ilgili açıklamasında Sükan'ın istifa
sında,bazı iş çevrelerinin etkinli~i oldu~unu açıkladı.Ecevit,Sü
kan'ın ara rejim isteklisi oldu~r.u da iddia etti. 

- Sanayii Bakanı Orhan Alp,işçilerin yönetime katılması yolundaki 
hükümet önerisine karşı çıktı ve bunun "komünistlik'' oldu~u iddia 
etti. 

- Baı!ımsız Bakan Karaaslan,"şu sırada istifa etmelerinin Ülke için 
zararlı" oldu~nu açıkladı. 
Orta Afrika imparatoru Bokassa,Dacko tarafından yapılan kansız bir 
darbe sonucu devrildi. 

- Çin Halk Cumhuriyeti,Afganistan'daki olaylarla ilgili olarak ülke
deki Sovyet ajanlarını suçladı. 

- Carter,Küba'daki durumu degiştirmek için herşeyin yapılacagını 
açıkladı. 

23 Eylül Pazar 
- Ecevıt,ara rejim önerilerini eleştirerek,bunun halksız yönetim 

olaca~ını açıkladı. 
- Nusaybin'deki çatışmada 5 "kaçakçı" öldürüldü. 
- BM Genel Kurulu,Kamboçya'nın Pol Pot yönetimince temsil edilmesini 

35 karşı 71 oyla kabul etti. 
- MHP'nin Anayasa mahkemesinin ihtarına ragmen,Almanya'daki örgütünü 

kapatmadıgı ve Türkeş'in,Alman Nazi Partisiyle ilişkilerin geliş
tirilmesini istedi~i,Cumhuriyet gazetesinden belgeyle açıklandı. 

- Bagımsız Mete Tan,"bagl.msızlar olarak hükümete devam ettiklerini" 
açıkladı.DP,CHP hükümetini sert bir şekilde eleştirdi. 

- Yunenistan'ın,Sovyetlerle birlikte tershane kurma kararı büyük 
tapkilere yol açtı.Yunanistan hükümeti,ABD'nin olaya karşı göster
digi tepkiyi haksız ve kabul edilmez olarak buldu. 

24 Eylül Pazartesi 
- Ecevıt ve Demırel,"çeşitli çevrelerce" hazırlanan "tertipleri 11 

eleştirdi.Türkeş,CHP 1 lilerin,Ecevit'i komünist ve bölücülerle baş
başa bırakmasını istedi. 

- Cumhuriyet gazetesi,Türkeş'in bir genelgesini daha belgeleriyle 
yayınladı.Türkeş,bu genelgede,komünist elemanların sindirilmesini 
ve Cumhuriyet okuyanıara karşı tedbir alınmasını istemekte. 

- Uluslararası Postalar Birli~i,Rum yönetiminin çagrısı üzerine,KTFD' 
nin pallarını "yasa dışı ve geçersiz" il&n etti. · 

- Humeyni'yi sert biçimde eleştiren Sedat,devrimin "ulusun acılarına 
çare" oldugunu açıkladı. 

- Bakaasa'nın çeşitli ülkelerden istedigi sı~ınma hakkı rededildi. 
25 Eylül Sah 
- Hem Ecevıt ve hem de Demirel,ara rejim isteklerini suçladılar ve 

bunun demokrasiyle ba~daşmadı~ını açıkladılar. 
Aralarında !stanbul Bakırköy MHP ilçe Başkanının da bulundugu iki 
kişi,Samsun,Adana,Uşak,Malatya,Kayseri ve Istanbul'da 6 kişi Öl
dürüldü. 

- Komando Cengiz Ayhan,"Türk halkl.nı kurtaracak tek liderin Türkeş 
olduSUnu iddia etti.Bu arada Yargıtay Başsavcısı,MHP'nin durumunu 
dışişlerinden soracagını açıkladı. 
Japonya 1 da yayınlanan bir ekonomi dergisi,Çin ve Polonya'nın,dünya 
bankası kredilerinden yararlanmak için,lMF'ye üye olmak istedikle
rini iddia etti. 

26 Eylül Carsamba 
- Demirel,"her defasl.nda rejimi aydınlıga çıkarmanın AP'ye nasip ol

duS"Unu" açıkladı. 
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-Gaziantep ve İstanbul'da 4 l'lHP'li,Adana'da bir CHP'li,Akhisar'da da iki kişi öldürüldü. 
- 1\'iHP' nin anayasa mahkemesinin ihtarından sonra da,Almanya' da 62 yerde yan örgütünü kurdu~ açıklandı. 
- !ktisadi kalkınma vakfı başkanı Prof.Orhan Tiikmen,bir ara rejimin 

kaçınılmaz olabileceğini iddia etti. 
- Irak Baas Partisi Organı Et Tavra gazetesinin !ran liderlerini, Basra Körfezi ülkelerinin içişlerine karışmamaları konusunda sert bir şekilde uyardı,g:ı ve "İran'daki yeni Şahları durdurabiliriz" dedigi belirtilmekte. 
2 E lül Per embe 

nkara Savcı ı ı MHP olayına el koyma kararı aldı. 
-Abdi İpekçi'nin katili için askeri savcı ölüm cezası istedi. - Demirel,Artvin'da 11 maceracıların analarından dojSduklarına pişman 

olacaklarınııı belirtti.Türkeş ise,milliyet gazetesine verdi~i özel demeçte,bir AP hükümetinı dışardan destekleyebileceklerini 
açıkladı.Türkeş aynı zamanda bir ara rejim iste~ine de şiddetle 
karşı çıktı. 

- İstanbul'da üç kişi Öldürüldü. 
- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Oktay Vabler,Türkiye'de nüfu-sun % 60'ının kırsal alanda oturdugunu açıkladı. 
28 Eylül Cuma . 
- Alman Anayasasını Koruma ÖrgütününCAlman !stihbarat Teşkilatı) 

1978 raporunda,MHF yanlısı örgütlerin Almanya'daki sayısının lOO'ü buldugunu ve r1HP 'nin 1978 ocağındaki hükümet degişikli~inden sonra, 
çabalarını arttırdı~ını a::;:ıkladı.Bu arada, ülkücü katil,fi1HP ve ttGD' nin kendilerine nasıl cömertçe yardım ettiklerine dair önemli 
açıklamalarda bulundu. 

- Adana,Samsun,!skenderun,Urfa ve Antep 1 te 7- kişi öldürüldÜ.Ankara 1 

da 11 Apo cu 11 oldukları iddia edilen 9 kişi tutuklandı. Mecidiye Köycteki bir saldırıda da iki kişi öldürüldü. 
- Irak hükümeti,Küba'ya 10 milyon dolarlık yardımda bulunmayı karar

laştırdı.Fidel Castro,bunun büyük memnunluk yarattııSını açıkladı. 29 Eylül Cumartesi 
- ABD kongresı üziaştırma Komitesi,Türkiye'ye 450 milyon dolarlık 

yardım ve kredi vermeyi kabul etti.Olay,Ankara'da sevinç yarattı. - MHP 1nin uzun süredir baş hedefi olarak aldıgı Adana Emniyet Müdürü Cevet Yurdakul öldürüldü.Urfe Belediyesinin CffP 1 li Başkanı ve eşi 
yaralandı.Bitlis 1 te Belediye Başkanının evi bombalandı.Ankara'da bir ki i öldürüldü. 

- Maden-İş,seçimlerde ba,g:ımsız adayların desteklenmesini kararlaş
tırdı. 

30 Eylül Paz-ar 
- Adana Emniyet müdürünün katli büyük protestolara neden olurken, 

Cumhurbaşkanı Korutürk,sert ~ir bildiriyle olayı kınadı. - Bakırköy'de bir kişi öldürüldü. 
- !mar ve !skan Bakanı Karaaslan hükümetten istife et.ti. 

JP AJLJE kovara te ye , 
we bixwine ü bide xwendin ı 
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YORUMLAR 

Türkiye 1 de geçen dönemin özellikle seçim öncesi bir dönem olması 

büyük bir önem taşımaktadır.niger yandan faşistlerin sıkıyönetime 

ragmen devrimci ve demokratlar& karşı giriştiBi yeni katliamların 

hızla tırmandı~ı bir devre oldu.Bizce bu dönemin en önemli olayları 

şunlardır : 
ı.:· Seçim hazırlıkları ve ~'ara rejim'' sorunu ve 

Ecevit hükümetinden iki bakanın daba istifası 

2- Siyasi cinayetler ve MHP dosyası 

3- T.C Cumhurbaşkanının iki ayrı konuşması 

,_ Türk-İş - CHP anlaşmazlı~ı 

5- ABD-Türkiye savunma görüşmeleri 

6- AET-Türkiye görüşmeleri 

1- Seçim hazırlıkları ve 11 ara rejim11 sorunu; Hükümet sorununu 

yakından etkileyecek olan seçimler,dergimizin hazırlandıgı günlerde 

yapılmış olacaktır.Geçti~imiz dönemde özellikle Eylül ayında seçim 

hazırlıkları alabildigina yo~unlaştı ve özellikle AP-MHP kanadının 

CHP'ye yöneltti~i saldırılar sert bir nitelik kazandı.Buna karşılık 

CHP Genel Başkanı ise,hükümetin bütün engellere ve istifalara karşın 

ayakta oldu~nu ve ayakta kalacagını,bir hükümet buhranının ne şimdi 

ne de seçimden sonra soz konusu olamayaca~ını iddia etmekteydi. 

Bu arada dikkati çeken diger bir özellik,bazı kurumların(!KV-!k

tisadi Kalkınma Vakfı v.s) Türkiye'de yeni bir ara rejime gidilmesi 

ve ba!ımsız bir başbakanın başkanlıgında "partiler üstü" bir kabine 

kurulması iste!ine üç siyasi parti liderinin kesinlikle karşı çıkma

sı oldu.Bu gelişmeler olurken,DP'nin parlemento ve hükümetteki tek 

temsilcisi Faruk Sükan devlet bakanlıgı görevinden istifa etti.Sükan 

AP ile birlikte hükümeti de eleştirdi ve hükümetin sorunlara çözüm 

getiremeyece!ini açıkladı.Ecevit,Sükan'ın istifasında "ara rejim 11 

isteklerinin etkisi oldu!Unu açıklarken,!mar ve !skan Bakanı Ahmet 

Karaaslan'da 8 sayfalık bir istifa mektubunu Başbakana veriyordu. 

Ecevit, bu istifa üzerine "çatı.dan birkaç kremit daha kayabilir,an

cak hükümet sürecektir" diye açıkladı.Bu açıklamaya ra!men,hükümetin 

parlementodaki deste!i 218 e düşüyor ve 5 ba!ı.msız milletvekilinin 

de hükümeti destekleyip desteklemeyecekleri belli olmamakla beraber, 

durumdan pek hoşnut olmadıkları da belli oluyordu. 

CHP iktidarın~n daha uzun bir süre yaşamasını pek muhtemel gör

meyen bazı siyasal gözlemciler,Qeşitli hükümet alternatifleri ileri 

sürüyorlardı.Bir CHP-MSP,CHP-AP,AP-MSP-MHP v.e gibi alternatifler 

bunlardan baz~larıdır.Hakim s~nıfların önemli çogunlu~nun,CBP'nin 
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içinde bulunaca~ı bir hükümete evet diyemeyecekleri ve hele CHP-MSP 

gibi acayıp bir denemeye pek imkBn tan~mayacaklarını da ortadadır. 

Bu arada AP'nin yeni seçimde,önemli oranda gelişmesi muhtemel ola

rak görülmektedir~MHP ve MSP 1nin böyle bir olanagı şu anda pek ha

tırlarına getirmek ietemedikieri de açıktır.öte yandan MHP başkanı 

Türkeş bir AP iktidarını dışardan destekleyebileceklerini açıkladı. 

Ki bu l. ve 2. MC'den daha fazla devletin MHP'lileşmesi olanaklarını 

beraberinde getirebilir.MSP de daha önce böyle bir açıklamada bulun

muştu.Bu olana~ın mı hayata geçirilecegi,yokea başka bir olanaga mı 

gidilecegi şu anda belli degil.Herşeye ragmen faşizmin mevcut güç

lenmesinin devam edecegi ve reformizmin daha da gerilecegi belirti

lebilir. 

2- Siyasi cinayetler ve MHP dosyası; Geçtigirniz dönemde siyasi 

cinayetler alabildigina yoguD laştı ve Eylül'ün sonlarında Adana Em

niyet müdürü C.Yurdakul'un öldürülmesine karşı gösterilen büyük tep

kiler,Adana'da bir dizi olaya da sebep oldu.Yurdakul,birçok kez MHP 

milletvekilleri ve MHP'nin yayın organı Hergün'ce tehdit edilmiş ve 

bir ara Demirel'le sert bir şekilde tartışmıştı. 

Yine bu dönemde,MHP'yi ilgilendiren üç olay meydana geldi.Bu o

laylardan biri,MHP'nin birçok siyasi olaya karışmış bulunan Beşiktaş 

!lçe Başkanı'nın M!T ajanı oldugunu iddia etmesiydi.CHP ve MİT yet .... 

kilileri bu iddiayı redettiler ise de,olayın yankıları devam etti ve 

MHP aynı iddiayı sürdürdü.Ikinci olay Ferhat Tüysüz ve Cengiz Ayhan' 

ın yakalanması olayı oldueCengiz Ayhan MHP ile ilişkilerini açı~a 

vururken,kendisinin Mersin'de bir polis komiserinin evinde saklandı

~ını açıkladı.Bu gerçek,faşizmin devlet organlarında varolan büyük 

etkinli~ini ve CHP'nin,faşist devlet görevlilerinden 11 hesap sormada'' 

pek başarıya ulaşamadıgını ortaya koyuyordu.Polis komiseri görevden 

alınmakla yetinildi.Di~er faşist katil Ferhat Tüysüz ise sadece İs

tanbul'dan hapisten kaçtıktan sonra 6 kişiyi öldürdü~ü açıklıyor

du.Ancak Türkiye'de artık adet haline geldi~i üzere,bu olayların 

ola~anüstü önemi yine kavranamadı ve faşizme taviz siyasetinin(ve 

CHP 'nin zaten ipin ucunu kaçırmış olmasının) bir ürünü olarak bu 

olayda gazete sayfalarında terkedildi.MHP bunları da yarasız beresiz 

aştı.Diger önemli bir olay ise,Cumhuriyet gazetesinin MHP'nin yurt

dışındaki örgütlenme ve çalışmaları ile ilgili önemli bazı döküman

lar yayınlaması oldu.Bilindigi gibi anayasa mahkemesi MHP'ye,yurtdı

şında bulunan şubelerini kapatmasını ve siyasal partilerin yurtdı

şında örgütlenmeye giremeyece~ini ihtar etmişti.Ancak,Cumhuriyet bu 

ibtardan sonra da sadece Almanya' da MHP' nin 60 'tan fazla yen örgütü 
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bulundu~nu ve bunlar~n Alman Faşist Partisi'yle ilişkide bulundugu
nu aç~klaQ~.MHP bu belgelerin yalan oldugunu belirtmakle yetindi. 

Bütün bunlardan ç~kan sonuç şu; Bu gelişmeler seçimler arifesin
de,CHP'nin 2 y~la yaklaşan iktidarında tüm olayların kaynagını fa
şizmin oluşturdutunu,faşizmin devlet içinde ve devlet dışındaki güç
lerce beslendi~ini açıga vurmaktadır. 

3- T.C Cumhurbaşkanının iki ayrı konuşması; Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk'ün bir ay arayla yaptıgı iki açıklama da,geçen dönemin o
layları arasında ele alınmaya deger,Birinci açıklama,30 Agustos Bay
ramı dolayısıyla yapıldı ve özellikle Urfa 1 d8 birçok cinayetin iş
lendigi ve siyasi gerginligin hüküm sürdügü bir ortama rastgeldi.Ko
rutürk açıklamasında,ülkede anarşinin büyük boyutlara vardıgını,bazı 
yerlerde kurtarılmış bölgelerin kurulmuş bulundugunu söylüyor,bunun 
devam edemeyecegini açıklıyor ve "bazılarının başları ezilecektir11 

diyordu.Bu açıklama, faşist cinayetleri gözden kaçırmak ve devrimci 
hareketi tehdit etmek amacıyla yapılmıştı.T.C yasalarına göre bu tip 
açıklamaları yapma hakkı olmayan Korutürk 1 Ün başkanlık süresinin so
na ermesine 6 ay kala böyle bir açıklama yapması tepkiyle karşılandı. 
Açıklama,yalnız demokratik güçleri hedef almamakta,aynı zamanda çe
şitli maceraları bahane ederek,Kürt halkını tehdit etmekteydi.Ancak 
çeşitli 11 sol" partiler,konuşmayı protesto için yaptıkları açıklama
larda bu soruna deginmediler ve Korutürk'ün,başını "demokrasi duva
rına 11 çarpt~racagını açıkladılar. 

Eylül sonlarında Adana Emniyet Müdürü~ün öldürülmesi olayı ile 
ilgili olarak da Korutürk bir açıklama yaptı. 11 Devletin hakimiyeti" 
"anarşiye karşı mücadele 11 v.s gibi klasik sloganlarla örtülü olması
na ra~men bu açıklama,cinayeti sert bir şekilde kınamakta ve seçim
ler arifesinde artan olaylara dikkatı çekmekteydi.Gerçekten,özellik
le son dönemde ortaya çıkan bir dizi olay,Korutürk'ün içinde bulun
du~ çelişkili durumu berrak olarak ortaya koymakta;zaman zaman fa
şist cinayetlere karşı çıkmakta,fakat bu onun iki yüzlülügünü de~iş
tirmemektedir.Diger yandan,sömürgeci ordunun Korutürk üzerinde bir 
denetime sahip oldugu da kavranmalıdır.AP ve MHP Korutürk üzerinde 
aynı zamanda bu yolla da denetim kurmak istemektedirler. 

4- Türk-İş-Chp anlaşmazlıgı; Geçtigirniz dönemde ortaya çıkan ve 
henüz hiç bir sonuç kazanmayan diger önemli bir olay ise CHP ve hÜ
kümetle Türk-!ş arasında çıkan çelişme oldu.Son kongrede,MHP'nin ve 
AP'nin etkinligini önemli ölçüde saglamlaştırdıgı Türk-!ş yönetim 
kuruıu,hükümetle geçen sene imzalanmış bulunan toplu anlaşmanın de
giştirilmesini ve geliştirilmesini,aksi taktirde anlaşmanın rafa 
kaldırılacagını belirtti.Rize toplantısı olarak nitelenen yönetim 
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kurulu toplantısı, hükümetin önerilerini kabul. etmedi ve sorun böy

lece ortada kaldı.Sorunun 14 Ekim sonrasında bir açıklıSa kavuşabi

lece~i tahmin edilmektedir. 

5- ABD-Türkiye savunma görüşmeleri; ABD ve Türk askeri makarnları 

arasında devam ~den savunma-işbirligi anlaşması görüşmelerinde,Ame

rikan makamları,anlaşmayı,üsler konusundaki anlaşmanın bitim taribı 

olan 9 Ekim'e kadar sonuçlandırmak istediklerini birçok kez açıkla

mışlardır.Anlaşma arifesinde,iki ülke arasında,ilişkilerde bir yumu

şama sa~layan bazı olaylar da oldu.Bu olaylardan birisi,ABD Kongresi 

Uzlaştırma Komisyonunun,Türkiye'ye verilecek 450 milyon dolarlık 

krediyi onaylaması oldu.Kongre de onayıarsa bu kredinin muhtemelen 

önümüzdeki yıl verilmesi beklenmektedir.Ancak buna ra~en,anlaşmanın 

önünde bazı engeller de bulunmaktadır.Özellikle de~işen dünya durumu 

karşısında pazarlı~ın,Türkiye açısından mümkün oldu~ kadar çok şe

yin koparılması amacına yönelecegi açıktır.Bu pazarlıklar sonunda 

mevcut birçok sorunlara ragmen toplantıların olumlu sonuçlanması da 

kuşkusuz ki muhtemeldir.Bu konuda gelecek sayımıza kadar bir sonuç 

alınabilecegini sanıyoruz. 

6- AET-Türkiye görüşmeleri; AET ile Türkiye arasında geçen ve 
11 fiyasko ile biten" önemli toplantı sona erdi.AET ile görüşmeler sı

rasında,Türkiye'de bulunan OECD yetkilileri ısrarla 11 Türkiye'nin 

kendi öz kaynaklarına dayanması gerektigini" belirtiyorlardı.Bu hava 

içinde AET ile başlayan görüşmeler karşılıklı suçlamalar ile devam 

etti ve sonuç alınamadı.AET heyeti,toplantı sonunda yeni görüşmeler 

için insiyatifin Türkiye'den gelmesini istediklerini açıkladılar. 

KIBRIS; Geçen dönemde Kıbrıs'ta özellikle KTFD'ni(Kıbrıs Türk Federe 

Devleti) ilgilendiren iki önemli olay oldu.Bu olaylardan biri,Blok

suzlar zirvesinin,Kıbrıs'taki Türk işgalini kınayan ve Türk askerle

rinin Kıbrıs'tan çekilmesini isteyen kararı oldu.Bazı ülkelerin kar

şı çıkmasına ra~en,karar büyük ço~unlukla alındı ve gerek KTFD'nin, 

gerekse de Türkiye Dışişleri Bakanlı~ının sert tepki ve protestola

rına yol açtı.İkinci olay ise,Avrupa Konseyinin,l974'teki Kıbrıs iş

geli sorasında Türk askerlerinin adada sivil halka karşı terör hare

ketlerine giriştikleri,birçok katliamlarda bulundukları,kadınlara 

tecavüz ettikleri yolundaki açıklamasıydı.Türk makamları bu konuda 

bir açıklama yapmadılar. 

IRAK; Irak'ta faşist Baas yönetiminin başa gelmesinden bu yana, 

çeşitli biçimlerde orteya çıkan huzursuzluklar,geçen aylarda bizzat 

Baas Partisinin yüksek kademelerinde de ortaya çıktı ve alabildi~ine 

kanlı bir tasfiyeye yol açtı.önce rejimin görünürdeki Cumhurbaşkanı 

olan Ahmet Hasan El Bekr'in 11 saS'lık nedenleri" dolayısiyle istif'a 
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etti~i açıkland~,yerini Saddam Hüseyin aldı.K~sa bir süre sonra da 
aralar~nda çeşitli bakan,ordu ve Baas partisi yetkililerinin bulun
du~ 21 kişi Saddam Hüseyin'e karşı darbe düzenledikleri gerekçe
siyle idam cezasına çarptırıldı ve aynı gün kurşuna dizilerek idam 
edildiler.İdamlar dünyada büyük tapkilere yol açarken Saddam Hüseyin 
idamların devrimlerini engellemek istiyenlere karşı büyük bir darbe 
oldu~unu açıkladı.Baas rejimi uzun yıllardır birçok Arap ve Kürt 
yurtseverlerini çeşitli biçimlerde yok etti.Ancak bütün bunlar,Irak' 
taki huzursuzlu~u engelleyemedi.özellikle,çelişkilerin artık bizzat 
yönetim içinde ortaya çıkmasının,bazı siyasal gözlemcilerin iddiala
rının aksine,gerçekte yönetimin artık zayıfladı~ının bir belirtisi 
olarak ele alınması gerekti~ine inanıyoruz. 

ORTA-DOGU: 
Geçti~imiz mevsimde,Orta-Do~u'da en önemli gelişme,bir yandan 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ederken,di~er yandan da,ABD ile 
FKö,ve FKÖ ile İsrail arasındaki görüşme çagrıları oldu.Bazı kaynak
lar,ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütünü tanımas~ halinde,FKÖ'nün de 
tsrsil'le görüşmeye hazır oldu~unu açıkladılar.Bunun hemen ardından 
Amerika'da Andrew Young olayı patlak verdi.ABD'nin,BM temsilcisi 
olan,arkasında önemli bir zenci çogunluguGu bulunduran ve Carter'i~ 
en iyi devlet adamlarından biri olarak niteledi~i Andrew Young'un 
bir süredir FKÖ temsilcisi ile görüşmelerde bulundu~ ortaya çıktı. 
Amerikalı bazı çevrelerin etkisiyl1 Andrew Young BM'deki görevinden 
istifa etti.Bundan sonra İsrail yetkililernce yapılan açıklamalarda 
İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan ile FKÖ'nün bir üyesi arasında 
Gazze'de görüşmeler yapılmış oldugu belirtildi.Dayan,verdi~i bir de
meçte,İsrail'i tanıdı~ı takdirde FKÖ ile görüşme yapmalarının mümkün 
oldugunu söyledi.Bu sorunu biraz sonra ele almak üzere şimdi de !s
rail-Mısır ilişkilerini ele alalım: Geçen ay,Mısır Devlet Başkanı 
Sedat Israil'e gitti ve sıcak bir ilgi ile karşılandı.Görüşmelerde 
bir Filistin devleti kurulması sorunununda konuşuldu~ belirtildi. 
Ancak özellikle Enver Sedat bu konuda bir açıklama yapmaktan kaçındı. 
Bu arada !srail,Sina bölgesinin onda birini daha terketti.Olayı tek 
tek taraflar açısından ele alırsak,durum şöyledir: 
~: Bugün ABD'nin dünya imparatorlu~ yıkılmaya yüz tutmuştur.(Bu 
kaçınılmazdın) ABD emperyalizmi Uzak-Dogu'da,Afrika'da ve son olarak 
İran'da Şah'ın düşmesiyle de Orta-DoBu'da büyük darbeler yemiştir. 
Bunun dışında.ABD bugün,bölgesel büyük çelişkileri,çok uzun bir süre 
ayakta tutabilecek ve İsrail gibi faşist devletleri,tamamen destek
leyebilecek,güçlendirecek durumda deBildir.Bütün bunlara baglı ola
rak şunu söyleyebiliriz.ABD emperyalizmi Orta-Dogu'da kendi lehine 
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bir bar~ş~ sa~lamak ve yıllard~r süren bu bunalımı kazasız belasız 

atıatmak istemektedir.Di~er yandan,böyle bir çözüm,Orta-Dogu'da, 

Arap ülkeleri ile ilişkilerini iyileştirecek ve petrol sorununun bu 

yoldan çözümünü sa~layacaktır.ABD'nin 1977 yılından beri !srail 

üzerinde kurmaya çalıştıSı baskının sebepleri bunlardır. 

!SRAİL: !srail,son y~llarda gittikçe dünyada daha çok tecrit olma 

durumundadır.Özellikle Avusturya,!spanya,Federal Almanya gibi ülke
lerin dahi FKÖ ile ilişkiye girmesi bunun bir işaretidir.Arap ülke
lerinden gelen tehditler sonucu ABD'nin İsrail'le zaman zaman gi

rişti~i sert tartışmalar bunun sonucudur.Diger yandan ekonomik durum 

bunu zorlamaktadır.Sürekli bir savaş ekonomisi,enflasyonu arttırmak

ta,kitlelerin mücadelesinin temellerini hazırlamaktadır.Huzursuzlu

~un sürekli olması heran yeni bir savaş tehlikesinin verı~~~ gibi 
önemli sorunlar da bu sonucu satı;lamaktadır.!srail açısından sorun 

şudur; FKÖ'nün azami gücüne erişti~ini ve ortadan kaldırılamayacagı

nı artık tamamen kavramış ve bu ona oldukça pahallıya mal olmuştur. 

Lübnan iç savaşı,Tel El Zaatar katliamları,l967 ve 1973 savaşları, 

h.i.ç bir şey FKÖ 'yü ortadan ks.ldıranıanı:..çtır. 

FKÖ: FKÖ yöneticileri,kuşkusuz ki bu kadar güçlü,saSlam temellere 

day al~ bir örgütü, aynı zamanda w&r.::~L·acılıı;ı;a ve tüm amacı, bazı s lo-· 

ganlı:ı.ra feUa etme anlayıç~na karşı mücadele içinde kurabildiler.FKO 

bugün !srail'in varlı~ının bir gerçek oldutunun ve bunun belli is

teklerle de kaldırılamayaca~ının bilincindedir.Dünya ve Orta-Do~u 

şartları bunun için bazı geri adımların atılması, bazı tavizler ve
rilmesi bazen gerekebilir.Bugün,FKÖ böyle bir durum ile karşı karşı

yadır.FKÖ'nün ilk başta küçük de olsa bir devlet yap~s~na ve kendi 

topragına sahip olabilmesi,omın bugünkü temel sorunudur.Budu Filis
tin devriminin yerleşmesini ve kalıcılı~ını saSlayacaktır.Diger yan
dan FKÖ'nün Arap devletlerinin baskısından kurtulmasını,bunlara kar
şı mücadele edebilmesini ve güçlenmasini saglayacaktır.Bu aşamada 

bazı Arap devletlerinin FKÖ'ye karşı çıkmasında bu etken yatmaktad~r. 
Özellikle 1970 Ürdün olayları,l975 Lübnan iç savaşı ve Suriye'nin 
katliam politikası ve son olarakta Irak Baas'~n~n 1978 de FKÖ'ye 

karşı giriştigi sabotaj ve suikastler hatırlanmalıdır. Ancak FKÖ'nün 
yine bunlara taviz vermek zorunda kaldıgı unutulmamalıdır. 
MISIR: Mısır,özellikle ABD ve !srail ile girişti~i ilişkiler sonucu 
Arap ülkelerinden· tamamen tecrit oldu.Ama Mısır Arap Ülkelerine kar

şı, Filistin haklar~nı satmadıgını(!) ve başından beri adil ve şerer
li bir barış istedigini ortaya koymak istemektedir.Mısır bu tutumuy
le iki yüzlü bir tavır içerisindedir.Bir yandan emperyalizme baSımlı 
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olan ekonomisini k~sa bir dönemde olsa rahatlatmak ve di~er yandan 

Filistin halk~nın mücadelesi ile kendi içindeki problemierin üstünü 

örtrnek istemektedir.Bunun için sık s~k barıştan söz etti~ini ve Fi

listin halkının baklarını savundu~nu iddia etmektedir~Bizce barış 

ancak Filistin halkı tüm ulusal demokratik hakları ile kendi yurduna 

kavuşmasıdır.E~er bu anlamda bir barış gerçekleşirse,bu Orta-Do~' 

daki devrim sürecini ve Kürt,Eritre,Dofar,Beluci halklarının müca

delesinin gelişmesini saglayacaktır. 

BLOKSUZLAR: Bloksuzlar Zirve toplantısı geçti~imiz dönemde Küba'nın 

başkenti Havana'da toplandı.Birçok sorunların tartışıldı~ı toplantı

da,özellikle Fidel Kastre ve Tito'nun görüşleri,Bloksuzlar hareketi

nin gelecegi ile ilgili sorunlar ele alındı.Fidel Kastro bloksuzluk 

hareketinin Sovyetlere ve Do~ blokuna yaklaşması gerektigini savun

du ve ABD ve Çin'i sert bir şekilde eleştirdi.Buna karşılık Tito ise 

Bloksuzlar hareketinin iki blok arasında tarafsız kalmasının gerek

tigini belirtti ve bu görüş toplantıda agırlık kazandı.Bu arada top

lantıyı en çok meşgul eden sorun Mısır ve Kamboçya sorunu idi.~üba, 

Viyetnam ve diger bazı ülkeler,Kamboçya'nın yeni RenS Samrin reji

mince temsilini istediler.Ancak toplantı Kamboçya'nın yerinin boş 

bırakılması kararını aldı.Arap ülkeleri ve Küba ise Mısır'ın blok

suzlar zirvesinden atılmasını istediler.Ancak bu öneride kabul edil

medi. Zirvenin di~er önemli bir olayı da toplantıya Kipriyano yöneti

minin kabul edilmesi ve Kıbrıs'taki Türk işgalinin kınanması idi.Ye

ni zirvenin 198l'de Irak'ın başkenti Ba~dat'ta toplanması karar laş

tırıldı.Bu arada çeşitli ülkelerin Zirve hakkındaki görüşleri de 

ayrı ayrı oldu.ABD konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken,Sov

yetler Birli~i zirvenin başarıyla sonuçlandı~ını açıkladı.Çin ise 

Küba ve Viyetnam'ın provakasyonlarının zirvenin tam başarılı olması

nı engelledigini belirtti. 

~ 1962 yılında patlak veren Küba krizi tam 17 yıl sonra yeniden 

dünya kamuoyunda gündeme geldi.ABD'nin özellikle,SALT-2 antlaşmasına 

karşı olan senatörleri,Küba'da 3 bin Sovyet askerinin bulundu~nu 

açıkladılar ve ABD yöneticileri de bunun do~ oldu~unu belirttiler. 

Ozellikle,ABD kamuoyunda büyük tepkiler do~ran bu olay konusunda, 

Carter sorunun önemli olduSvnu,ancak diplomatik yollardan çözümünün 

mümkün oldugunu açıkladı.Sovyetler Birligi yöneticileri ise bu kuv

vetin ·17 yıldır orada bulundugunu ve ABD'nin varlıgını tehdit etme

digini belirttiler.Yorum hazırlandıgında,SALT-2 ariresinde SALT'ın 

onaylanmasında önemli bir engel olarak ortaya çıkan bu sorunun,dip.. 

lomatik yollardan çözümü için ABD ve Sovyetler arasındaki görüşmeler 

sürüyordu. 
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AFRİKA; Afrika'da geçtigirniz dönemde,Uganda'daki yeni rejim ülkede 
kısmi de olsa bir etkinlik saglayabildi ve Tanzanya askerlerinin bir 
kısmını geri çekti. 

Bu arada Ekvator Ginesin'de Francisko Macias Nguemas devrilerek 
kurşuna dizildi ve· yerini yeni bir iktidara bıraktı.Bu olaylardan 
kısa bir süre sonra Orta Afrika imparatorlu~nun 14 yıllık diktatörü 
Bokassa bir darbe ile iktidardan uzaklaştırıldı.Son dönemde 100 den 
fazla çocugu okul Önlüklerini giymedikleri için Öldüren Bokassa ülke 
bütçesinin yarısını altın tacının yapımına ayırmıştı.Adı yeniden 
n orta Afrika Cumhuriyeti n olarak det:1;iştirilen bu ülke, özellikle yer
altı madenleri bakımından çok zengindir.Ülkenin en çok Fransa ile 
ilişkileri bulunmakta,son darbede de Fransa'nın önemli etkinligi ol
du~ bildirilmektedir.şöyleki;Fransız emperyalistleri,kendi çıkarla
rını korumak için eski piyonlarını askeri darbe ile yıkarak yerine 
yeni birini getirdiler.Bu bir taraftan geri kalmış ülkelere yardım 
eder gibi görünerek kendi çıkarlarını eski sömürgeci yön.temi ile u
cuza kapatmaktır.Di~er yandan Fransa (emperyalist sistemde) kendi
sini süper güç olarak güsterme çabasındadır.Orta Afrikadaki degi
şiklikten sonra yönetim bir başka biçimde yine onların kontrolüne 
girmiştir. 

AFGANİSTAN·; Uzun zamandan beri islamcı gerillaların hÜkümete karşı 
giriştikleri savaşın sürdü~ü Afganistan'da Sovyet yanlısı Tarakki 

• hükümeti bir askeri darbe ile yıkıldı.Ve yerine yine Sovyet yanlısı 
Amin hükümeti kuruldu.l978'de bir darbeyle iktidara gelen Terakki, 
Ülkedeki iç sorunları çözernemiş ve ülkenin büyük kısmını kontrolü 
altında bulunduran müslüman gerillalara karşı başarı kazanamamıştı. 
Son aylarda başkent Kabul'de çok büyük silahlı çatışmalar çıkmış ve 
çatışmalarda 400 kişi öldürülmüştü.Çogu yerde feodalizmin hüküm 
sürdü~ü Afganistan'da 78 darbesinden sonra Batının yardımı kesilmiş
tl. Yeni hükümet Sovyetlerle de.ha sıkı ilişkiler kurulmasından yana
dır.Ancak gözlemciler,yeni hükümetin de ülkedeki karışıklıkları dur
cturabilmesinin ve gerillaları yenebilmesinin zor oldu~nu belirtmek
teler. 
ÇİN-SOVYETLER; Çin ile Sovyetler arasında 1949 yılında imzalanan 30 
yıliık antlaşmanın süresi bu yıl doldu.Bu arada özellikle 1960'lar
dan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler alabildigine gerginleşmiş 
ve zaman zaman sınır çatışmalarına bile yol açmıştı.Geçtigimiz ay 
içinde iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacı ile gö
rüşmeler başladı.Pekin'den kalabalık bir Çin heyeti bu amaçla Mosko
va'ya gitti.Yorum hazırlandı~ı sıralarda konuyla ilgili resmi bir 
açıklama henüz yapılmamıştı.Ancak gözlemciler bu iki ülke arasında 
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bir normalleşmenin güç oldutunu belirtmekteler.Bu konu ile ilgili 

ayrıntılı bilgiyi gelecek sayımızda verece~Simizi umuyoruz. 

Z!!'-13A3V~(RODSZYA); İki gerilla örgütünün liderleri ile İngiltere ve 

Rodezya'nın yeni "siyah" iktidarı arasında bir anlaşma sag;lanması 

amacıyla,geçti!Simiz ay Londra'da görüşmelere başlandı.Oldukça uzun 

bir süre devam eden görüşmeler,birçok kez çıkınaza girmesine ragmen, 

sonuç olarak taraflar,Beyaz azınlıgında mecliste temsil edilmesi ko

nusunda ortak bir görüşe verdılar.Ancak gözlemciler bu kararın pek 

büyük bir anlam taşıyamayaca~ını ve ülkedeki gerilla savaşının süre

celSini belirtmekteler.Bu arada "siyah11 Rodezya yönetiminin,büyük 

kuvvetlerle Angola ve Mozambik içlerine yaptııSı saldırılar da devam 

etti ve bu saldırılarda çok sayıda sivil can verdi. 

BASHA KÖRFEZİNDEN HABERLER: Körfez ülkelerinin ortak pazar kurma 

egilimlerinin ilanından sonra Arap Emirlikleri Devletleri birli~i 

başkanı Şeyh Zaid bin Sultan Al Niheyyan bir teklifte bulunarak Kör

fezdeki Arap ülkelerinin bir zirve toplantısı yapmasını,bölgedeki 

siyasi gelişmeleri,enerji sorunlarını ve petrol için ortak bir stra

tejinin tesbitini önerdi. 

Eu aç~klama üzerine Suudi Arabistan planlama Başkanı Huşam Nazir 

bir açıklama yaparak Arap yarımadası ülkelerinin ortak bir ekonomiye 

sahip olduklarını ve tüm sorunların yan~ sıra siyasi,askeri ve gü

venlik yönlerinden güçlü bir ilişki içinde bulundukların~ beyan et

miştir.Siyasi gözlemciler Suudi Arabistan planlama Başkanı'nın bu 

deme ci üzerine Suudi Arabistan' ın Arap yarımadas~ndaki Arap ülke le·· 

rinin kendi insiyatifleri altında toplanmaları ugrundaki çabaların 

ilk nişanı olarak yorumlanmaktadır.Sebebi ise bu ülkenin dünyada 

petrol ihraç eden Ülkeler arasında birinci sırada bulunmasıd~r ve 

ABD petrol tekellerinin bölgedeki etkinli~idir. 

- Bilindi~i gibi 6 ve 13 Haziran'da ABD 1nin en yüksek yönetici 

üyeleri arasında Orta-Do~u ve Körfez'deki Amerikan askeri varlı~ının 

arttırılması konusunda çok gizli bir toplantının yapılaca~ını Wash

ington Post gazetesi 3.6.1979 tarihinde yazdı.Gazeteye göre şu nak

talar ele alındı. 

1-Yeni bagımsız bir askeri gücün Orta-Do~ için oluşturulması 

(100 bin kişilik),bu gücün ayrı bir komutanlı~a ba~lanması idi.(Şim

diye kadar Batı Avrupa'daki komutanlık bu işi yükümleniyordu) 

2-özel bir paraşütçü birli~i kurarak petrol bölgelerinin herhan

gi bir saldırıya karşı korunrnasıdır.Yeni ordunun komutanııgına ise 

General Ralf Laurens düşünülüyor.Adı geçen General son 3 aydır Suudi 

Arabistan'da bulunmaktaydı.Suudi Arabistan savunma Bakanlı~ını yeni

den organize etme işi ile meşguldü. 
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Arap Denizi ve Hint Okyanusunun Kuzey batısındaki Denizci bir
li~in arttırılması ve sürekli olarak orada bulunması ve giderek 
Amerikan 5. filosunun oluşturulması. 

3-Amerikan kuvvet komutanlarının toplantılarının daha sık yapıl
ması ve bu toplantıların Orta-Dogu'yu içermesidir.(Pravda 6 Haziran) 
Bu teklifler daha ziyade ABD güvenlik sorunları danışmanı Brzezinski 
tarafından yapılmıştır ki,o da Amerika'nın bölgeye direkt müdahale
sini önermektir. 

Hürmüz bagazının savunulması ile ilgili Oman teklifi !ran'ca red 
edildi.Bu teklife göre Japonya,Amerika ve Avrupa ülkelerince ortak 
bir savunma öneriliyordu.!ran'ın teklifi red etmesinin sebebi şimdi
lik İran'ın büyük devletlerin rekabetinden uzak kalmak istemesidir. 
Sudan'dan bir askeri kuvvetin Oman Sultanlı~ına gidecegi muhtemel
dir.Amaç Mısır kuvvetlerine yardım etmek ve Oman'da PFLO(Oman halk 
kurtuluş cephesi) öncülügünde verilen halk hareketini kırmaktır.Ya
pılan açıklamalara göre Sultan Kabus'un iste~i ve Enver Sedat'ın rı
zasıyla bunun gerçekleştirilecegi söylenmektedir. 

Numeyri hükümetinin Camp David antıaşmasından sonra Mısır ile 
ilişkilerinin güçlendigi açıktır.Sultan Kabus ise Arap dünyasında 
Enver Sedat'ın teslimiyetçi politikasını onayleyan gözde arap devlet 
adamı dır. 

9 Haziran Oman halk kurtuluş hareketi 14. yıldönümünü geçti~imiz 
aylarda doldurdu~l975 sonlarında geçici bir yenilgiye ugradı.Daha 
sonra yapılan geçici program bu yenilginin nedenlerini eleştirdi ve 
olumsuzlukları düzeltme yolunda sa~lam adımlar attı.PFLO(Oman Halk 
Kurtuluş Cephesi) için iki yol vardı,ya teslimiyetçilik yada devrim
ci bir yol.Geçici program bunlardan ikincisini yani devrimci yolu 
seçti.Yeni programları siyasi,askeri ve ideolojik sorunlara cevap 
vermekte,pratik hayatta ifadesini bulmaktadır.!ki yıldan uzun bir 
zamandır halk arasında,sendikalarda,demokratik kitle örgütlerinde 
çalışarak ~aha da güçlenma ve hareketin kalıcı olması emperyalizme 
ve bölge gericili~ine darbeler vurmaya hazırlanmaktadır.PFLO Ülke 
halkının ekonomik ve siyasal dertlerine çözüm bulmaya çalışmaktadır. 
Di~er yandan geçmiş hataları görerek bunların tekrarlanmaması için 
mücadele ve tedbir almaktadır. 
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PIRS~ASIYA KOVARA PALE 

Al Bayrak 
Aheng Şenlik~şölen,tören 

Arrnanc Amaç,hedef 
Alikar : Yard~m eden,yard~m 
Alikari: Yardım 
Alikari kirin : Yardım etmek 
Alikarvan : Yardımcı,yardım eden 
Alikari dayin : Yardım etmek 
Ajawe : Anarşi,kargaşalık 
Ajawexwaz : Anarşistlik 

Ajawexwazi : Anarşizm 

Bişkivin : Çiceklerin açılması,sökülmek,çiçeklenme 

Bal : Dikkat,bakma,bakış,nazarı dikkat 

Bala xwe dayin : Bakmak,dikkat etmek 
Bal kişandin : Dikkatını çekmek,nazarı dikkatını

 celbetmek 

Baledar : Dikkatlı 
Balederi : Dikkatlilik,dikkatlı olma 
Bi cih anin : !cra etmek,yerine getirmek 

Bervaji : Ters,aksi 
Bi bervaji : Tersine,aksine 
Belengaz : Fakir,yoksul 
Belengazi : Fakirlik,yoksulluk 
Beçare : Çaresiz 
Beçareyi : Çaresizlik 
Beçare bÜn : Çaresiz olmak 
B€çare kirin : Çaresiz etmek 
Bi dar ve kirin : !dam etrnek,asmak 
BerUrnet : Şerefsiz,onursuz,haysiyetsiz 

Bang : Ça~r~,demeç,ezan,seda 
Bang dan : Ezan okumak,ses vermek 
Bang kirin: Ça~~rmak,(horozlar~n)ötmek,seslenmek 

Binerd : Yeralt~ 
Binerdi : Yeraltı,kanun d~ş~,illegal,kanunsuz 

Binerdin : Yera1tı,illegal,kanunsuz 
Bi ser ketin : üstesinden gelmek,başarmak,başarılı olmak,üstün gel-

mek, zafer kazanmak,galip olmak 

Bi bin ketin : Yenilmek,yenik düşmek,ma~lup olmak 

Binketin : Yenilgi,ma~lubiyet 
Bela kirin : Dag~tmak,yaymak 

Baregeh : Karargah,garnizon 

Ço : De~enek,sopa 
Çare : Çare,ç~kar yol 
Çilmisinn : solmak 
Çilmisandin : soldurmak 
Çek : Silah,elbise,giyim 
Çekdar : Silahlı 
Çekdari : Silahlı 
Çevsor : Azgın,saldırgan,gözü dönmüş 
Çavsori : Azgınlık,saldırganlık 
Çareser : Çözüm 
Çareseri : Çözüm yolu 
Çareser kirin : Çözmek,çare bulmak,hal etmek 

Çemin :E~ek,bükmek 
Çemandin : E~dirmek,büktürmek,e~ek,bükmek 

Destabirak : Kan kardeşi 
Dongi : Netice.sonuç 
Dirix~ : Taksir,kusurda bulunma 
Dirixı kirin : Taksir etmek,kusurda bulunmak 

Dilsoz : Kuhlis,temiz yürekli,ardniyetsiz 84 
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Daxwaz : İstek,dilek,arzu 
Dozdar : Davacı 

Dagirtin : Doldurmak 
Dan~zan : Muhtira,deklarasyon,beyanname,bildirim 
Direj : Uzun 
Direjahi : Uzunluk 
-bi direjahi : Uzunlu~na,boyunca,boyuna 
DubeQdi : İkilik,iki guruba ayrılma,bölünmek 
Darmewe : Meyve a~acı 

Derbihar : Bahar mevsimi 
Derew : Yalan 
Derewin : Yalancı,yalan 
Derewkar : Yalancı,yalanı kendisine sanat edinen 
Derewkari : Yalancılık 
Dem : Zaman,vakit,dem(çay) 
Demi : Geçici,muvakkat,e~reti 
DestUr : Kanun,anayasa 
Des!Ura demi : Geçici anayasa 
Dawı : Son 
Dawin :~Sonuncu,son . 
Dawı anın : Sonunu getırmek 
Dawi hatin : Son bulmak 
Dijwar : Zor,güç,çetin 
Dllmahik : Devamı 
Dilşa :AMemnun,hoşnut,neşeli 

Daxuyanı : !lan,bildirim,duyuru 
Daxuyani kirin : İlan etmek,bildirmek,duyurmak,açıklamak 

triş : Hücum,atılma,üşüşme,saldırı,saldırış 
~riş kirin : Hücum etmek 
~riş birin : Hücum götürmek 
Erişsaz : SalUıran,hücum eden,saldırgan 

Ferheng : Sözlük 
Fer : Tek,çiftin karşıtı 

Gazi : Ça~ırı,anons 
Gazi kirin : Ça~ırmak,anons etmek 
Gir~danA: Ba~lamak,iliştirmek,iliklemek,irtibat,ba~lantı 

Gir~dayı : Ba~lı,irtibatlı,ilişkili 
Gorı : Kurban,feda 
Gori bUn : Kurban olmak,feda olmak 
Geri kirin : Kurban etmek,feda etmek 
Gihandin i Yetiştirmek,kavuşturmak,ulaşt~rmak 

Gihin(gih~ştin) : Yetişmek,kavuşturmak,ulaştırmak 
Gili : Şikayet,ihbar 
Gilidar : Şikayetçi,ihbarcı 
Gili kirin : Şikayet etmek,ibbar etmek 
Gazin : Şikayet,yakınma,dertlenme 
Gazinder : Yakınan,şikayetçi,dertlenen 
Gazin kirin : Yakınmak,şikayet etmek,dertlenmek 
Gire~ir :· !leri gelen,asil,mütegallibe 
Gurmın : gürültü,patırtı,ses,seda 

Gurmini : Gürültü,gürleme 

Hilweşin : Yıkılmak,çökmek 
·Hilweşandin : Y~kmak,yıktırmak 
Hawar : İmdat 
Heblln : Malik oliDak,sahip olmak,varllk 
Hez&n asmani : Hava kuvvetleri 
Hezen beji : Kara kuvvetleri 
Hejar : Fakir,yoksul 
Heyam : Ça~,dönem,devre 
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Jehr : Zehir 
Jehri : Zehirli 
Jehrin : Zehirli 
Jehri bUn : Zehirli olmak,zehirlenmek 
Jebr kirin : Zehirlernek 
-bi jehri ketin : Zehirlenmek 
Jehr dan : Zehir vermek 
Jehirdar : Zehir saçan 
Ji hev derxistin : Tahlil etmek,analiz etmek,sökmek,biri birinden 

çıkarmak,fark etmek 
Jihevderxistin : Tahlil analiz 
Ji mej ve : Çoktan,çoktan beri 

Kirin : Satın almak 
Kiryar .... : Alıcı 
Kiryarı : Alım,abone 
Kelern : Diken 
Kelem : J.,ahana 
Karker : Işçi,sanayi işçisi 
Kes : F'l.rsat 
Kesperest : ~rsatçı,oportünist 
Kam : Arzu,dilek,istek 
Kesperesti : Fırsatçılık,oportünizm 

Li hember : Karşı 
Leşker : Ordu,asker,er 
Leşkeri : Askeri,askersel 
Li ber xwe dan : Direnmek,mukavemet etmek 
Le borin : Af e tm ek 
Leborin : Af 
Lawaz : Zayıf,cılız,güçsüz,kuvvetsiz 
Le pirsin : Sormak,soruşturmak,aramak,tahkik etmek,sorguya çekmek 
L& pirsin : Soruşturma,tahkikat,sor~ 
Lepirs : Soruşturmac~,soruşturan,savcı 
M€-r : Erkek 
M&rxas : Yi~it,Güçlü ve yürekli,cesaret sahibi 
Mertal : Kalkan 
Mox : Oda,odacık 
Mirov : !nsan,adam,insanlık 
Mirovi : !nsanca,insani,insaniyet 
Merc : Şart,koşul 

Nir : boyunduruk,baskı,şart,koşul 
Nemir : Olümsüz 
Neçar : Mecbur,yükümlü,zorunlu 
Neçari : Mecburiyet,mecburi,zorunluluk,zaruri,zaruret 
Neçar blln: Mecbur olmak, •• ~zorunda olmak 
Neçar kirin : Mecbur etmek,mecbur kılmak, ••• zorunda bırakmak 
Nijadi : Ir*i,ırk ve soya ait 
Nijadperest~ : Irkçılık,kafatasçılık 
NUçeguhez : Haber ajansı,ajans 

Paşnav : Soyadı 
Parezger : Koruyucu,koruyan,muhafaza eden 
Paxav : Endişe,merak,tasa,kaygı,düşünce 
Perwa : Çekinme,sakınma,korku,perva 
Pi V : Tehlike 
Pirik : Motiv,desen 
Pij : Diken,sivri uc,taş ve a~açların kırık parçaları,inşaatta kul

lanılan ufak taşlar 
Peti : Alev,ateş parçası,kıv~lcım 
Pirbendi : Bölünme,guruplaşma,klikleşme,anlaşmazlık,ihtilaf 
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C~ ad : l"'~ydan, saha, alan 
Qada şerı : Savaş meydanı 

Qels : Zayıf,cılız,güçsüz,halsiz,zayıf iradeli 
Qenc : İyi,~üzel 
Qir : Kıran(hastalık),zemheri,so~uk,hasar,ölüm,mahvolma 
Qir blin : Mahvolmak,yokolmak 
Qir kirin : Toptan öldürmek,katletmek,mahvetmek 
Qirkirin : Katliam,soykırım,jenosit 

Raman : İdeoloji,fikir 
Ramangir : İdeolog 
Rexne : Tenkit,eleştiri,eleştirme 
Rexne 1! xwe girtin : Öz eleştiri,kendi kendini eleştirme 
Rexne le girtin : Tenkit etmek,eleştirmek 
Rexnegir~: Tenkitçi,eleştirici,eleştirmeci 

Rexnegirı : Tenkitçilik,eleştiricilik,eleştirmecilik 
R9dan : İzin,müsaade,ruhsat 

Saz : Saz(müzik aleti) 
Sazi l Örgüt,organizasyon 
Saz bun : Olmak,oluşmak,yapılmak 
Saman : Mülk,mal 
Saz kirin : Tamir etmek,kurmak,onarmak,meydana getirmek,düzeltmek, 

uzlaşt~rmak,haz~rlamak 

Sermaye : Kapital 
Sermayedar : Kapitalist 
Sermayederi : Kapitalizm 
s9ctare : idam sehpası 

Şer : Savaş,kavga,mücadele 
Şer kirin : Savaşmak,kavga etmek,mücadele 
Şerkar : Savaşç~ 
Şervan : Savaşçı,savaşan 
Ş9landin : Soymak,aoygun yapmak,soygun 
Şin ... : Matem,yas 
Şını : Maternli,yaslı 
Şa kirin : Sevindirmek 
Şa blln : Sevinmek 

Talnn : YaC;ma,çapul 
Telanker : Ya~acı,çapulcu 
Tajan : Talan,ya~ma,çapul 
Taybeti : Özel,hususi 
TCkUz : Güçlü,kuvvetli 
Tengesi : Darlık,meşakkat 
Tevdarek : Hazırlık 
Tevkari : İşbirli~i,çalışma ortaklı~ı 
Temen : Ömür,yaş 
Tirs : Korku,endişe 

Veki~in : Çekilmek,çekilme,geri çekilme 
Vekışandın : Geri çekmek,geri çektirrnek 
Veqetin : Ayrılmak,ayırmak,ayrılma 
Veqetendin : Ayırmak,parçalam,bölmek,ayrım 
Veqetandinxwaz : Ayırıcı,bölücü 
Veqetandinxwazi: Ayırıcılık,bölücülük 
Vexwendin : Davet etmek,ça~ırmak,ça~rı 

Wer~irtin : Almak,ele geçirmek,iktisap etmektiktibaa etmek 
werın : Cesaret etmek,yüreklenmek 
weran : Viran,yık~k,harap,virane 
weran kirin : Yıkmak,harap etmek,viran etmek,mahfetmek 
W9ran blin : Yıkılmak,harap olmak 
Yekdesti : Elbirli~i,birlik,beraberlik 
Yekane : Tek,biricik,yegane,eşsiz,emsalaiz 
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':.TŞA!EN PALE 

T""ı·: a!1a ç-;:_:.:;-r:Rx-.d·N 

D.i· ... a."'"ı.a helbestvane bi nav U 
de:n€..,CegerXwin ya didwan ŞEWRA 
_.;.z.ADI ho.t .... eşandin. 224 rupel, 
biha 10.- DM 

r~-~nen KURDISTANE 
e lit de~en€n Kurdistane,bi reş 
U spi U cUrbecUr hatin weşandin. 
Liba wan bi 1.- DM e. 

. . 
S:'? !irrEN REWANE 

Stran U meqamen govende y€n Kur
aen Sovyetıstane. 3 cÜre,liba 
kas€tan bi 7,5 DM an e. 

X".r':SXWAN D STRANtN ~REŞIN 
Stran u xweşxwanenrdı yen 
şoreşin ji hevaıe hunermend 
DILGEŞ,kaset,biha 7,5 DM 

PAL~ YAYINLARI 

CEGERX",;İN' IN Ş!!RLER! 

Unlü Kürt şairi Cegerxwin'ın~ 
şiirlerini içeren SEWRA AZADI 
(5zgürlük Devrimi) adlı diva
nı yayınlandı. 224 sayfa, 
fiatı ıo.- DM 

Kc~D!STAN'DAN MANZARALAR 

Siyah-beyaz olarak basılan 8 
çeşit kartpostal,tanesi 1.- DM 

KÜRTÇE TL~KÜLER 

Sovyetler Birli~i'nde yaşayan 
Kürtlerin müzigi, ? kaset, 
tanesi 7,5 DM 

D~VR!MC! MARŞLAR VE KÜRT 
HALK TU RJ(() LER! 
Kurt ozanı n!LGEŞ 1 ten dev
rimci marşlar ve Kürt halk 
türküleri,kaset,fiatı 7,5 DM 

p;ıE,li benda alikarıya te ya bi her rengi ye.Pişta xebat 
U tekcs.ina ,.1e bıgrc U xwe j€ dÜr mexe! 

postgirokonto- 431 60 94-4 
PAL~'nin mücadelesini destekle ve çalışmalarına yardımcı 

ol.PALE'ye h~r türlü yardımını esirgeme! 
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