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XWENDEVAN~N DELAL 

Kovara PALE,bi ve hejmar9 re,saleke xwe tiji dike.Ev,b9 guman 
he~ ji bo kovar9 U hem ji ji bo r9xistin9 cihe serbilindi Ü ser
firaziy9 ye. 

Roja ku mc dest bi weşandina kovar9 kir,me qenc dizani bG,ku 
çi asteng9n dijwar U çetin li pEş me ne.L9 di.san ji me hewce di
dit,ku em .kovareke bi r9k U p8k,bi t9r naverok U li dÜ hev biwe
şinin.Bar8 v9 xebat9 giran be ji,ern li ber xwe bidin da ku karker 
U xwendekar9n Kurdistan9 bibin xwediy9n kovareke çandi U siyasi. 

Me ev x~bata ha ya dijwar heta bi ira ji damand Ü eın 8 ji vir 
u bi ha de ji bidomi.nin.L9 bel8,wek me hin di bejmara yekan de 
nivisandibÜ,kovarek b8i alikariye xwendevan€in xWe nikare biji.Di
v9 xwendevan8n kovare desten alikariyE dir9ji me bikin. 1•lek tEte 
zanin,nema:c€ li derveyi weıet ça-p,weşandin U firotina pirttik U 
kovaren kurdi pir dijwar in.Tevi dijwariy€ geleki giran U biha ne 
ji.Ji lewre dive em bizanibin,ku elikari U k~mekiya xwendevanan 
temene kovarek€ dir€j dikin.Heke hun dixwaz.in temen€ kovara we 
direj be U pir saıen din bi serfirazi rabuhirine,dive hun ji ali
kariye xwe dirixi nekin U xwe.je bi şlln de nedin.Em € li h€viya 
pejna we bin. 

Bila yeksaliya kovara PALE piroz be ! 

Bila teme~e w€ bi temen€ we re dir€j be 

~ PALE.kovara te ye.w€ bixwine G bide xwendin! 

* 
* * 
* 

* 

J€ re kiryar,alikarvan,hevalbend G hogiran bibine; 

J€ re xwestek€n xwe binivisin U nGçeyan bighinin€; 

w€,deng€! azadi U rlzgarixwaziya gel€n Kurdistan€ ye 
li he~ber zerkeri U kaledariye nas bikin~ 

w€,1i diji bindestiy€!,emperyalizm€,b€dadi,xwinmeji 
U faşizme bizanin! 

Xebat U t€koşina w€,ya xwe bipejirinin; 

·Tu ~IKARI KOVARE JI NAVNIŞANA JERIN BIXWAZI 

BOX 273 
S-751 05 Uppsala 1 
SWEOE N 1 
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DI DERHEQA KAR U KIRINEN IDRIS BARZANI DE 

Nemaze di rewşa iro de,bi gelemperi li cihane U bi xweseri li 
Rojhelata Navin,guhartin U qewmandin9n siyasi yen berbiçav rU di
din.Wek tevgeren din,tevgera rizgarixwaz ya gelen Kurdistane ji 
ji van bilyer U guhartinen rlldayi belıra xwe werdigre.Ev dibin sebe
b9n ku tevgera azactixwaz ya Kurdistane ji wan yan xeme bixwe yan 
ji p9 dilşa bibe.B9 guman,bllyer Ü guhartinen siyasi U leşkeri ySn 
ku pişta h8zen emperyalizme cihani U destebiraken wan y€n paşverU 
U kevneperest şikandine,herdem bUne sebeb€n p€şketin U p€şveçÜna 
xebata gel9n Kurdistan€. 

Le bel€ daxa dilen e,ku gehineka iro ya ku tevgera rizgarixwaz 
ya Kurdistan€ t€ de ye,ne ciy€ şadi U serbilindiy€ ye.Beri her 
tişti,ji hev bi dUr ketina kes U b9men9n demokrat,p9şverÜ,şoreşger 
Ü welatparez,tunebUna tevgir&daneke bi r&k U p9k ku bikaribe van 
kes U bemen9n han y9n dilsoz bighine hev Ü nepijina ramaneke mark
sist-leninist sebeb9n beri bingehin yen v9 gehineke ne.HebÜna ve 
rewşa ha ya malw9ran,ji b9zen koledar,emperyalist Ü hevkar9n wan 
re kar U qezenceke b9hempa ye. 

Div& b9te gotin,ku ev rewşa ha li hemü perç9n Kurdistan9 ne 
wek hev in.Li Kurdistana Rojhelat di vi wari de p9ngaveke berbiçav 
peşde hatiye av9tin U asteng9n dijwar y9n li ser riya ~izgarixwa
ziya wel9t,piçek be jl,ji nav hatine rakirin.L& heçi rewşa Kurdis
tans BaşUr e,ji hemU caran b9tir bi pivetir U tehlÜketir e.Nemaze 
bi bUyer U qewmandin9n van meh9n dawin re,asteng9n mezin U sext 
li ser riya we ne.Li aliki h9z9n peşverÜ,demokrat u şoreşger ji 
hev tartimar dibin Ü bi dÜr dikevin.Şer9 çekdar qels ü b9 h9z dibe. 
Li aliki din ji b9z9n paşverU U kevneperest y9n feodal Ü bÜrjÜvazi 
xurt U t9kÜztir dibin.Serektiya tevgera rizgarixwaz dixin bin des
t9n xwe Ü j9 re serweriy9 dikin. 

B~·a me,ev pive Ü tehlÜkeya beri mezin Ü malw9ran e.Hingi ku 
tevgera rizgarixwaz ya gel9n Kurdistan9 di bin serektiyeke feodal 
U bÜrjÜva de be,rizgariya gelen Kurdistan9 Ü bi serfirazi jina re
f9n kedkar9n wel9t ji ne misoger e.Her çendi ew serekti dilpak U 
kurdperwer be ji,dawiya tevgera wan ctisan jerdestkirina gel9n Kur
distan9 ye.Xurtkirina xwinm9ji U kedxwariya emperyalistan Ü heval
bend9n wan y9n hererne ye.Ji xwe şoreşa 1974-75 an ji qenc daye xu
ya kirin,ku 9di serektiyeke feodal U bUrjUva bew dikar~ reberiya 
tevgera rizgarixwaziya gel9n Kurdistane bike.Bi w9 serektiy8 re, 
di tevgera azdixwaziya Kurdistane de,dawiya rola serweri U seTek
tiya feodal U bUrjUva hatiye.Di ve demC cte,ji bo bise~ketina tev
gera gelen Kurdistane reberi U serektiyeke şoreşger,ku bi ramana 
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marksizm-leninizm€ ve çekdarbUyi p&divi ye.Ev merc,merca bingehln 
ya xebata siyasi U çekderi ya gel8n Kurdietane ye.Heta serektiyeke 
bi vi rengi pek ney8 U cih€ xwe y€ bi rUmet di nav r€z€n cihana 
sosyalist,tevger€n rizgarixwaz y€n gel&n bindest y€n cihan€ U 
t€koşina rewen karker yen cihana sermayedar de wernegrin,re~en 
karker,gundi U hemU kedkar€n Kurdistan€ ji bindesti U j€rdestiy€ 
rizger nabin. 

L€ bi qasi hind€ ji,h€z8n feodal U bUrjUvazi y€n Kurdistan€ 
xwe miri nabinin U wek caran xwe serwer U r€ber€n gel U tevger€ 
dihejm€rin.Bi hemU h€z,karin U şiyan€n xwe ve diav€jin qa~a şeri, 
da ku r€ li serektiyeke şoreşger,rastbin U dÜrbin bigrin.Di vi wa
ri de ji her tişti dikin.Çi ji desten wan ten bi şUn de nah€lin. 
Xinizi,xwefiroşi,nokeri U peyatiya dijmin€n kaledar U emperyalist 
ji kar€n wan y€n roj€ ne. 

Heçi direka tevgera rizgarixwazi ya gel€ Kurd e,bi meşq€n ber
biçav y8n xinizi U xwefiroşiy€ ve tiji ne.He~a ku Kurd U welat€ 
wan bindest bin,zorkeri U kedxwariya feodal U bllrjllvaziy€n Kurdis
tan€ bidominin,d€ xinizi U xwefiroşiy€n t€vel y€n h€men€n kir€t 
ji her damdar bin. Kar U kirin€n bi vi rengi y€n rUreşiy8 bi tene 
bi rizgarkirina ax U erd€ vegirkiri y€ Kurdistan€ U j€rCest€n w€ 
ve,bi afirandina Kurdistaneke serbixwe,yekbllyi U sosyalist ve da
wi t8n.' 

Di vi babeti de,bUyer U qewmandin8n ku di van meh8n dawin de 
li Kurdistans Baştir rU dane,pir helez in.Bi a me,div8 bemU h8z€n 
p8şverll,demokrat,şoreşger U welatpar6z8n Kurdistan€,bi awaki ba
ledar,bal U d8na xwe bidin wan bilyer U qewmandinan U li wan bUr 
bibin.Div8 ew,b€tirs,nexşe U plan8n h€men8n bikir8girti U xwefi
roş y8n noker8n koleder U emperyalistan eşkere bikin.Ev,yek ji 
kar U p8rabUn8n netewi U şoreşgeri y8n h8zen kurdperwer,rizgari
xwaz,demokrat U şoreşger€n Kurdistan€ ne. 

Ji' lewre em hewce dibinin,ku kar Ü kirin8n· !dris Barzani,nex
şe U plan€n wi y€n li diji şoreşe 26-€ Gulan€ Ü serweriya we Se
rektiya Demi eşkere bikin.B€ guman,ev nexşe U plan8n han,y8n ku 

ji aliy8n b€z€n kaledar U emperyalistan ve hatine danin Ü bi des
t8n !dris Barzani ve hatine bi cih anin,yek ji perçey8n vilik8n 
li diji tevgera rizgarixwaziya Kurdistan€ ye.Bi a me;ev ne vilika 
peşin e Ü ne ji ya dawin. 

Dema ku serektiya feodal U bllr jÜvazi ya x:wedi siya'seteke paş
verU dev ji şoreşe çardeh sali ya ge18n Kurdistana Ba~Ur berqa U 
xwe spart Şah8 !ran8,bi sed bezaran Kurdietani ji derbeder G pe
rişe~ kir.Di gel v8,bi b&perwa,sorgula gel8n Xurdistana parvekiri 
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ji p9şk9şi dijmin9n çavsor U xwinxwar kir.Ax U heremen ku bi xwi
na çandi çend hezar şehidan ve hatiblln rizgarkirin,ji nU ve ketin 
bin ling9n koledar9n zorker. 

Le bel9,bi qasi hind9 j1,kee9n bi rllmet U b9men9n p9şverU, 
dij-emperyalist U şoreşger y9n dilsoz,xwe gihandin hev U d.est9n 
xwe xistin ~av desten hev.Ji nU ve dest bi efirandin U sazkirina 
xebateke siyasi kirin.Ji bo PDK-İraqe,bi nav€ Serektiya Demi(Qi
yadeya Miweqet) serweriyeke nUjen p9k anin U xwe av9tin qada şeri 
~ xebat9.Bi destp9ka şoreşa 26-e Gulan€ ve,agir9n şoreşe nlljen 
p€xistin U h9viya gel9n Kurdistan9,ku ev ji bi riya şereki çekda
ri ve werg1rtina maren çarenUsi ye,li hember koledar,e~peryalist 
~ kevneperest9n her9mi vejandin. 

B€ guman,çawan ku serekt1ya demi ji bo dijminen tevgera riz
garixwaziya Kurdistan€ tehlllke U piveke mezin bU,wisan ji ji bo 
kes U h9men9n paşverU,kevneperest Ü xiniz piveke berbiçav bU.L€ 
bel9 wan di destp9k9 de dest neav9tin tu tişteki,da ku tevgere 
vemirinin.L€ her U her di kozik U çepera xwe de li benda dem U 
k9sek9 man.Ev k9s U dere ji bi hilweşina diktatoriyeta Şah€ gelkuj 
U raşist ve ji wan re hilket.Wan xwe bi lez U bez gibandin hev U 
dest bi 6riş8n xiniziy8 kirin.Bi peyay8n xwe,bikir8girti U kes8n 
xapandi ve xwe dir9ji ser baregehen p8şmergan,berpirsiyar8n siya
si U fermandar8n leşkeri kirin.Di nav çend meban de Kurdistan ji 
peşmergan çal U vala kirin,ax Ü her8m8n ji nü ve rizgarkir1 p9ş
k8şi Beesiy8n faşist kirin*Berpirsiyar8n Serektiya Demi ji ketin 
riya malw9raniy8 U di ciy8n xwe de rÜniştin.B8z9n p9şmergan bin 
bi hin derbazi !rane bUn ü ew ji 11 we rllniştin. 

Ge lo ev hemü ji ber çi diqeı,llimin? Eliyeren dawin qenc didin 
xuya kirin,ku !dris Barzani U rivda wi y9n ku ne di Serektiya De
mi de bÜn,dixwastin t8kevine U serweriy€ 18 bikin. 

Dema ku şer li Kurdistans Rojhelat germ bÜ,tdris Barzani Ü · 
rivda wi rU U rÜçik8n xwe y8n rastin ji nU ve berp8ş kirin.!dris 
Barzani çÜ Qum9,dan Ü standina xwe bi Xumeyni re saz kir.Pirs da 

ku li hemher Kurd8n Rojhelat alikariya wi bike*Xumeyni ji deve 
xezinan U deriy9n cebirxanan heta bi da•.vi j8 re vekirin.Di gel 
v€ ye k@, !dris Barzani dan Ü standin8n nre bi kes8n paşverü U 
ser bi emperyalizma Am.erikay€ y8n miriya T·ehran6, wek Furllhar, 
Çamran Ü Yezdi re li dar xistin. 

wi,pere Ü çek8n ku standiblln li ser eşireta xwe bela kirin. 
Bi ser de,di nav eı ıi eşiren li hB"ıl'irdor8n Ormiy8 de,wek Şika-

4 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



kan,Jirkiyan,Herkiyan U hp. geriya çek U pere dan wan,ku ew li 
diji rejime Xumeyni bi PDK-!ran8 re ranebin U şer nekinaL€ zen
cireya· li dil hev ya nijdevani Ü xiniziya !dris Ü I·ivda wl: ne 
hinde ne.Di destp9ka meha !ıon8 de,dema ku şCniy€n Şino ji bo 
mildariya tevgera rizgarixı.-1az ya Kurdistans Rojhelat li hember 
diktatoriyeta Xumeyni xwepen1şandanek li dar xistin,rivda !ctris 
Barzani şeni dan ber gulebaran9.Bi awaki b8perwa Criş birin ser 
kesen destevala.şeş Kurd şehid U yazdeh ji birindar kirin.Bi vi 
rengi nokeriya xwe bi cih anin.Li bajar8 Xan€ ji ketin baregeh9n 
PDK-!ran9,ku ji ber 9riş8n dijwar ji neçariyÜ dev ji ciy8n xwe 
berdabUn,zexire U cebirxana te de talan kirin. 

Ji ber van Ü pir tişt9n din,divyabil kongreya nehan ya PDK-!
raq€ çareke bibine.LC w8 ji nedit.Ji lewre piraniya endam8n Se
rektiya Demi xwe nexistin bin bar8n van xinizi U kurdkujiyan,çUn 
U li mal€n xwe rllniştin.L€ belS !ctria Barzani U rivda wi gihan 
kama dil8n xwe U di PDK-!raq9 de ji blln xwedi kursi U meqam9n 
berbiçav.(Di war€ kongreya nehan de,ya ku ber8 PDK-İraq9 wek sa
ı9n 1972 an U 1974-75 an daye riyeke paşverU U kevneperest,em e 
di bejmara şeşan de bi dilr U direjahi binivisin.) 

Le bel@ div€ bete gotin,ku kar U barCn ku !dris Barzani U 
rivda wi pe rablln,kar U bar8n h9menen bikiregirti,xwefiroş ü xi
niz inaNabe ku dilovani 18 b9te kirin,ıe bervajiy@ ve div@ bi 
xurti şer9 we bete kirin.RU U rUçik9n wan yCn rastin ji ge19n 
Kurdistan U dosten wan re ben gotin U berp@ş kirin.Ev ji bo he
men8n peşveril,demokrat U şoreşger y@n Kurden BaşUr U herweha ji 
bo PDK-!ran9 mildar1 U hevalbendiyeke heri rast,durist Ü bi rU
met e. 

BILA ŞEHİDtN KURDISTANE GORBEHIŞT Lf XINIZEK WE ~ XWEFI
RO'I'f R0REş BIN ! 

ın IUJUni 
A 

ıUXltTINI~ " (J 

ının~ ' • 
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AHENGA LI BOCHUME 

Di 8-€ meha Çeleya P€şin de,li bajar€ Bochum€ y€ Elmanya Roj

ava ahengeke kurdi,ku xwedi naverokeke çandi U siyasi bU,hat li 

dar xistin.Pir karker U xwendekar€n Kurdistan9,Elmanyay€ U Tirkiy€ 

di v€ aheng€ de beşdar bUn.Pişti ku m€van8n şeve deqiqeyek li hem

ber can U ruh€n pak y€n şehid€n şoreş€n gel€n cihan€ U y€n Kurdis

tan€ rawestin,bi xweşxwana EY REQİB ve aheng€ dest p€kir. 

Bi dU re,hevaleki gotarek li ser rewşa cihan€ U tevgera rizga

rixwaziya gel€n Kurdistan€ xwend.Di v€ gotar€ de rewşa siyasi bi 

ditineke şoreşgeri ji hev dihat derxistin U 11 ser bllyer U qewman

dinan awir€n rast U durist dihatin berp€ş kirin.Le xuya bÔ,ku ko

mikek ji Kurd€n Baştir y€n peyay€n siyasete kevnare,ji v€ gotar€ 

n_e razi bUn.Dl.tin U jihevderxistin8n rastbin U durbin diblin sebe

b8n ku ew bi h&rs bikevin.Ji lewre ji,xwastin ku xir U cirek9 der

bixin.L9 ji wan re neçU seri.Ew wilo bawer blln,ku ava reş ya ku 

'ketiye çav8n wan,ketiye çav9n hemU kesan.Perda reş ya ku daketiye 

ber çav9n wan,daketiye ber çav8n her kesi .•• Paşre ji çar neçar 

dev ji aheng€ berdan U çUn mal€n xwe. 

Gelo ji ber çi ev komik hinde tllre bU U bi h9rs ket.?Gelo me 

b8bexti U niheqi li wan kirin ii tişt9n ne rast gotin? Bersiv9n 

van pirsan di naver6ka gotara şev8 de ne.Heke ew bi awakt birewer 

b9te xwendin u ji hev derxistin,de sebeb9n nerazibllna ve komik8 

ji derkevin meydan€. 

Bi a me,niha te·.rgera PDK-!raqe ketiye r8 Ü r8ça ber8.Serektiya 

we ketiye bin dest8n h€men9n feodal U bUrjUvazi y8n paşverll.PDK-İ

raq9,wek sa~a 1972 an,careke din dest8n xwe dixe nav desten dijmi

n€n bingehin y8n gel8n Kurdistan8.Ji ber van sebeban U di gel pir 

tişt9n din,em dev diav8jin PDK-!raq8 U şer8 siyaseta wan dikin. 

K9sa me tunebU,ku em di v8 hejmar8 de li ser kongreye nehan 

ya PDK-!raq8 mijtll bibin.L8 em 8 di bejmara şeşan de li ser v8 

pirs8 bi dUr U dir8jahi rawestin.Ditin U awir9n xwe berp€ş bikin. 

L8 heç:i: bi a v€ komik8 be,div9 em wan np8şverU 11 U "marksist

leninist,. bipejirinin ! ? Bi çavgirt.i bidin pey wan heta ku ew me 

ji zinareki V.'erbikin.L8 div8 ew qenc bizanibin,ku dewran 8di ne 

dewrana Bablill Paşa ye ! •• 

Ev gotara ha,di abenge de ji mevan8n Elman U Tirk re bi zima

n8n elmani U tirki ji. bat peşk8ş kirin.Diwaren cihe ahenge bi se 

zimanan U bi van durişmen jerin ve hatibUn xemilandin. 

- Biji tekoşina gelen Kurdistan8 ya ji bo serbixwebUn,yekiti U 

sosyalizme : 
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Biji xebata gel9 Kurd ya ji bo maf8n xwe y9n çarenUse 

Biji p9şmerge ! 
Biji mildariya navgeli ya refSn karker U gel9n bindeat y8n 
cihan€ : 

- Bi la bimre kol ed ari, eır.peryalizm, feodalizm U faşizm : 
- Bi la bimre nijadperesti U şovenizm! 

Di şev€ Ce,du zarok8n Kurd derketin ser şanlly8 U helbesten 
kurdi y8n şdreşin xwendin.HozanEi xweşawaz DILGEŞ U xwişka ZOZAN 

di gel koma sazbend U dengb8j&n stran,lawje U xweşxwan9n netewi 
U şo~eşger p9şk9ş kirin.Koma govend U dilan8n kurdi govend9n ren
ga reng berp9şi m8vanan kirin. 

Di gel hin gotar8n berbiçav y8n li ser pirsa yekiti,kesperes
ti,ajawexwazi U çepelkariye,nameyen pirozbayi yen KDP-Tirkiye U 
şoreşvan U welatpar8z8n Kurdistan€ y8n ji welat8n curbecur ji ha
tin xwendin.Li ser tevgera rizgarixwaz y8n p8şrnerg8n dil8r çend 
weney8n diyaz hatin nimandin U axaftin8n t8ragehin hatin kirin. 

B€ guman,şev U aheng8n bi vi rengi perçeyek ji perç8n xebata 
danasina tevger,çand U dewlemendiy8n netewi y8n gel8n Kurdistan€ 
ne.Div8 em pllte U sexbiriyeke mezin bidin ve xebat8,da ku hebUn8n 
netewi y8n gel.8n me ji nU vt:: b8n vejandin.Ji tevgera rizgarixwa
zi"ya Kurdistan€ re dost U mildarıBn rastin yı8n demokrat,p8şverU U 
şoreşger b8n peyda kirin.Da ku awir·a gelemper ya gel Sn cihanEi, bi 
awaki rast U durist,ji tevgera gelEinme yen aza U leheng bete 
agehdar kirin. 

Ji bili ve,div8 xebateke xurt di nav karker u xwendekaren 
Kurdistan& y8n li derveyi wel8t de b8te kirin,da ku ew ji tekevin 
n&v r8z8L xebat U t9koşina welat8 xwe y8 bindest.T9 de beşdar bi
bin,behr U para xwe t&xin xebata afirandina Kurdistaneke serbixwe, 
yekbUyi Ü sosyalist. 

Ji van kar ü bar U p8rabU~en han re ji,beri her tişti,siyase
teke rast U durist U dUrbin pEiC.ivi ye.Xebateke xurt,bi r&k U p8k 
hewce ye.Ji lewre dive em dest&n xwe y8n hevkari,alikari,heval
bendi U bira~iyıS texin nav desten hev ~ bi gaven fireh ber bi p8ş 
ve herin. 

Ev gotara ha,gotara ku di şeva Bocbume de hatiye xwendin e. 

Em~li ser daxwaz& U ji bo berp8şkirina rU U rllçik8n komika Kurd8n 
Baştir y&n paşv6rU U kevneperest,hewce dibinin ku w9 di kovare de 
biweı;:inj_n .• 
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M&van&n h&ja 
Xwişk U biraySn delal, 

Beri ku em dest bi xwendina gotara xwe bikin,em dixwazin ku bi 
x&r hatineke germ li we bikin U silavSn xwe y9n bireti U şoreş
geriye p6şk9şi we bikin. 

Birano,wek hun ji dubinin U dizanin,li cihanC,di van rojen dawin 
de,guhartin U qewmandin&n abori,siyasi U civaki y9n nU U helez 
dibin.Ev guhartin U ~ewmanCin9n han,pirs,away9n nerin U jihev
derxistinSn nU bi xwe re tinin.Heke mirov bi ditin U lShUrbUneke 
zanisti li van guhartin ü qewmandinan temaşe bike,ev wene u tab
loya ha derdikeve p&şberi mirov. 
QanUna pS~ketina newekhevi ya ku ji rUçik9n rist G nizama serma
yedariyS ye,di gel buhran9n abori,y&n siyasi ji dixe nav civat U 
welat9n sermayedar U emperyalist.Herçendi pergel9n berk9şan8 y9n 
li welat&n sermayedar bi hevpari U civaki ye ji,mezaxtin,kar U 
qezenc&n ku ten bi dest xistin,bi tene ji bo berjewendi,kis U 
b&rik9n ref U sinifeke k9mhejmar U serdest e.Li aliki refa kark9-
ra·n ı1 hogir&n wan gundi U hernil ref9n kedkar y9n ku dahate diafi
rinin,li aliki din ji,ref U sinifeke kSmhejmar U serdest,ku tiş
t9n t9n efirandin ji bo berjewendi,kis U b9rik6n xwe bi kar tine 
U p9 her roj dewlementir dibe.Ano,refa bUrjÜvazi.Wek t8te zanin, 
bllrjllvazi,di gel proleterya yek ji van herdu refen nUjen yen ci
vata sermayedariye ye.JSkctUriya herUher ya ku di nav refa bUrjU
vazi ya kedxwar U refa proleterya ya ku bi keda desten xwe debara 
xwe dike u xwina we te metin,bi p9şveçün u p9şketina sermayedari
ye've xurtir U tUjtir dibe.Roj bi roj z9debUna dahat8 digih8je 
gehinek u qonaxeke wisan,ku eci di dumahik9 de,ji sermeyederan re, 
di bazar U sUka hundur de mezaxtina tişt9n ku hatine alirandin 
namine.Ji ve gave pe ve,şllna ixrace a şandina tiştan ji bo derve
yi wel9t,ix~ac U şandina sermaye werdigre.Sermayedari ji çax ü 
gehineka xwe ya hevberiy9 derbazi çax U gehineka emperyalizme ~1-
be.Bi vi awayi,welat9n e~peryalist,hem bi reya ixrac U şandina 
tiştan ji bo derveyi wel9t Ü hem ji bi reya ixrac U şandina ser
may9,welat9n ku ji aliy9 aboriy9 de paşdemayi ne dixin bin dest 
U lep9n xwe.Dema ku sermayederi p9şde dikeve U digih9je gihlnek U 
qonaxa emperyalizm9,away9 rist u nizama civaki ya we ji dawi t9t. 
Wek me li jor ji got,ji bo ku emperyalist tişt U sermayeye xwe 
bişinin derveyi we19t U ixrac bikin,ji xwe re li sUk U bazaren nü 
digerin.Dema ku ~i wan re sUk Ü bazaren nU peyda nabin,dest bi 
qayiş U be~beriya bevdu dikin.Xwe ~i~8ji hevdu dikin G &risan di
bin ser hevdu.Bi vi rengi şer dest pe dike U ew dibin sebeb9 ri-

8 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



jandina xwina bi milyanan kesen b€ tawan U b€ guneh.Şer€n yekemin 

u duwemin ya ciban€,ji ve çavsori u bovitiy€ re,meşq8n berbiçav 

in.Heçi rist U nizama sosyalist e,ku cara p€şin di 17-8 çiriya 

peşin ya sala 1917 an de ô di hengem U gehineka emperyalist de p€k 
hatiye,biv&-nev€,bUye dijmin& sereke y€ emperyalizmC.Bi sazkirin U 
serketina sos,YalizmC re,li her çar aliy€n cihan€,şoreş€n prole!er

yay€,şe!r U tev.gerE!n gel€n bir~c.est y€n ji bo serbixwebUn Ü sosya

lizm€,rista emperyalist tim qels kirine.L€ bel€ rist U nizama sos

yalist p€ xurt U bi b€ztir bllye.H€z8n emperyalist,y€n ku li aliki 

sUk U bazaren xwe w1nda ctikin U li ali din ji pir caran ser€ x-"''e 

ji ref8n kedkar U karkeren xwe re diçeminin,bawer in,ku d& rizga

riya xwe, pişti sazkirina "lihevhatineke miqedes" di navber8n x,:e 

de,di €riş€n ser rista sosyalist,şoreş€n proleteryay€ y€n cihanC, 

U şoreş&n gelen bindest y€n netewi de dibinin.Yek ji van t€koşi

nEln rizgarixwaz U nete ... -i ji,ya gel€n Kurdistans me ya ş€rin e,ku 

li Rojhelata Navin wek xencerek€ di dil€ dijmin de hingavti ye. 

Ji bo ku em bikaribin p€şveçlln U p€şketina t€koşina rizgari

xwaz ya bem netewi U bem ji sinifi U refi baş t€bigihen,div€ em 

bela xwe qenc bidin ve babeta ha U ı€ hUr bibin.E€jayiy€n xwedi 

~averokeke demokratik y€n gel€ me ji me re miras mane.Em mirasgi

ren van h€jayiyan in.Ji lewre,tevger€n şoreşger y8n ku li ser pa

şeroja·diroka xwe ney8n li dar xistin,pir zor e,ku bi ser bikevin. 

Ji ber ve yek8,herçendi ew paşeroj bi jan u k&masiyan ve batibin 

xemilandin ji,div€ em ji w€ paşeroj€ re xwedi derkevin.Bi n8rineke 

zanisti U hemçax li wan hÜr bibin.Li gor teoriye zanisti ya hemçax 

hiş€n xwe p€ biwestinin,da ku em ji we.n ders U r€rey8n b€rdar ·.~·er

bigrin.Bi dU re,van dahaten 'giranbiha y8n bliyer€n qewimi,ji ge.ıS:n 
xwe re bibin.Da ku gel€n me,ji caran b€tir,bibe xwediy€ rastin y€n 

van dahatan U p€ re perçin bibe.Ev ji yek ji serxwegirtiy8n p€divi, 

y9n şoreşgeri U welatperestiy8 ye. 

Ji ber ve yek€,em dixwazin bi kuı·tebiri piçeki li serdiroku 

h8jayiy8n diroki y8n gel U welat€ me y8 ş8rin rabiwestin. 

Welat€ me xwedi dirokeke bi bej U pej e.Xwedi erd U axeke bi 

x8r U b8r U dewlemend e.TixubE!n w€ ji,wek cok€n av8,nexşey€n siya

si y8n dewlet€n kaledar ji hev diçirine.Ji aliy8 bakur de digh8je 

deşt,beri U berpal€n çiyay&n lazistan€,Ji aliy€ baştir de digh9je 

deşt U çol€n İraq U sUriy€.Li rojbelat€,heta bi deşt U zozan€n 

İran€ Ü li rojavay€ ji heta biberpal€n çiyay€n Torosan dir8j dibe. 

Firehiya erdE! Kurdistan€,bi qasi 450 hezar kilom&tre çarçiqil e. 

Ji v8,bi qasi 220 hezari li Tirkiy€,130 bezari li fran€,80 bezari 

11 Iraq€ U 20 hezar kilometre çarçiqil ji cti bin cteste sUriye de 

ne. Di bin dest€n van welatan de, bi qasi. 20 milyonan x-.- erU t:ı.ı!"'d d.i-
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Heçi diroka paşeroj€ ya Kurdan e,pir kevn U kevnare ye.Hin di 
çaxa kevnare de,bav U bspiren Kurdan y&n Goti U Lolobi,beri zayini 
3 hezar sal,du dewleten mezin U bi b&z saz kirine.Ano,dewleta Go
tium U Lolobiu~.Bi destp€ka koça gel€n arinijad re,ku beri zayini 
2 hezar sal e U ji heremen Pişt-Ç:afqasyay€ U hawirdor€n Behra Reş 
koç dikirin,bav U bapiren Kurdan ji ber€n xwe dan Mezopotamyaye U 
de st bi koç€ kirin.Bi dU re, li r·;ezopotamyay€,Anatolyay€ U li Iran€, 
di bin nav€n curbecur de,ji xwe re dewletine mezin ç€kirin.Çandeke 
giranbiha U bajarvaniyeke berbiçav afirandin.Ji van,yen bi nav U 
deng ev in.Mitani,skito-Kimeri,ÜrartU,Kasiti U her weki din ••• Hin 
kevir€n niviaandi yen Sumeran de,bi qasi 2 hezar sal beri zayini, 
ji bapir&n Kurdan y€n KardUxi t€n kad kirin.Diroknivis€ bi nav U 
deng Xisenofon y€ Yewnani ji,di pirtUka xwe ya navdar rıAnabasis
Vekişina 10 Hezaran 11 de,bi ctiir Ü dir€jahi salix€n KarctUxan U we
lat€ wan dide.L€ heçi Med U imparat.oriyeta Medan e,babeta li ser 
rawestin U ıehUrbUne ye.Heta niha diroka Medan bi temami zelal 
nebUye,ku gelo Medan,cara p€şin,kinga ji xwe re dewletek çBkirine. 
L€ heta bi qasi hezar sel beri zayini zelal e.Ji w€ pBve pir tari 
ye U ıe nebatiye kolin.Le,be guman,sala 612 an ya beri zayini di 
ctiroka Medah de rUpeleke nU vedike.Serdare Medan Kiyaksar,hezen 
xwe gihandin hev U bi alikariye Eabilyoniyan,ku ew ji neyaren Asıl
riyan bUn,paytexte Asiiriyan-Ninova kir bin dest€n xwe ü dawiya im
paratoriyeta AsUriyan ani.Ji bcr pütepectana ve roje,salnameya kur
di ya kevnare,ji ve salB dest pe dike.Li gor ve salnamB,isal sala 
2591-e kurdi ye. 

Le sed mixabin,ku imparatoriyeta !'ledan hinde dom nekir.Ew di 
sala 558 an ya beri zayini de,bi destB neveye Astiyaj yB serdare 
Medan,sirUz,ku bUbU fermandarB hBzen Eceman,hat hilweşandin.Pişti 
hilweşandina vB imparatoriyetB ,i·:ed.an bi Eceman re, bi nav@ Aşimeni
dan imparatoriyeteke nU U bi hevpari pBk anin.Ji vB roj& heta bi 
zayina Islamiyete,Kurd bi Eceman re man U bi bev re jiyan.Bi hev 
re imparatoriyetB Partan U Sesaniyan saz kirin U gerandin.B@jeya 
xwe ya nivisandi ji,yan bi zimane avestayi,arami,parti yan ji bi 
pehlewi nivisandine.Ev rewşa ha,heta bi zayina IslamiyetB,ano şeş 
sed sal pişti zayini,dom kir.Kurdan,bi dir€jahiya salan,li hember 
b€zen Ereban yen vegirker li ber xwe dan.Dev ji din€ xwe y€ kevna
re,Zerdllşti,bernedan.L€ pişti vegirtin U bindest kirina Kurdistan@, 
Kurd,bi zora şiiran bUn misilman.:e bele,hin ji Kurdan disan dev ji 
ola xwe bernectan U li gor jin U mercen civaki ola xwe pBşve birin 
U hebandin.Ew ji Kurden mc yBn fz=i ne. 
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Kurdan pişti !slamiyet9 ji çend dewlet9n mezin p9k anin U 

serbixwebllna xwe domandin.L9 div9 em b9jin,ku t9gihiştina dewleta 

netewi ya we heyame U ya heyama me,ji hevctu geleki dUr in.Ji bcr 

ku dewlet9n netewi yen we heyame di bin dest;n malbateke xuya de 

bUn.Dewlet haceta belakirina bir U baweriya xwcd€peresti U ola wc 

malbat9 U ramana w€ binemal8 bU. Bi kurtebiri, nav€ van dev.•letan ev 

in ;He senoyan, Şedadiyan, Merwaniyan, Fedlawiy8n ıj EyUbiyan, 

Kurdistan,di s€ koç&n vegirker ii malkambax y&n €1 U eşirEin 

Tirkan de jiyaye.Di sedsala 10 an de ya Selçllqiyan,ya 12 an de 

Monxoliyan U ya 14 an de TimUriyan. 'lan hers€ koçen €ri ş baz G. çav

sor,Kurdistan w€ran U kavil kirin.Erlşbazan,li Kurdistan€,kevir 

li ser keviran nehiştin.Bi hezaran Kurd U rUniştvan€n Kurdistan€ 

qir kirin U bi xwina wan welat€ me hat avdan.H9jayiy9n nete·..:i U 

bajarvaniya Kurdan hat tartimar U talan kirin.Div9 bete zanin,ku 

cara p€!şin pişti şer€ Helazgir9,di sala 1071 an de,Tirkan ling:Gn 

xwe avetin ser axa Anatolyaye. 

Heçi imparatoriyeta Osmaniyen e,di destpe~a sedsala 13 an de, 

pişti bindestkirina ııBeyliken" SelçÔ.qiyan yen ku bi dest€n Monxo

liyan ji dewleta Selçllqiyan hatibıin veqetandin U herweha bin 

"Beylik€n" din p9k hatin.Osrııaniyan eır1 hemU xistin bin desten xwe 

U ji xwe re dewleteke nU saz kirin. 

L9 b€ guman,şere Çaldiran€,ku di sala 1514 an de di navbera 

imparatoriyeta Osmani U Eceman yen kaledar U :feodal de qe·~!imi, :;.cr~S 

perçekirin U bindestkirina KurdistanE! ye.Osm.5.niyan,bi reya bi kar 

anina ol U din,r-lelayE! idris€ Bitlisi ji xwe re kirin peya Ü Kurd 

U Ecem ber1 hev dan.Di dawiya ~er de ew gihan armanca xwe ya ve

girtin U bindestkirina Kurdist8.n9.".1elat9 Kurdan bU du perçe. Perçek 

ji Kurdistan€ ket bin desten Osmaniyen U yek ji ket bin desten 

Eceman.Bi dU re,li gor lihevhatina ~rzerom U nemaze lihevbatina 

Qesri şirinE!,ya di navbera Osmani U ~ceman de,tixG.b8n iro y9n di 

navbera Tirkiy€-fran€ ıi fran€-İraqe de hatin kişandin. 

Heçi Emiraten Kurdan b"Ô.n,wek hazane nav::!ar U gorbehişt EhmedC 

Xani ji gotiye,sed mixa bin,ku nebG.n yek,"Ji xelk€ re bUn masigir, 

19 ji xwe re blin :ıdisigir".Sebeb€n v€ pir in.LE! em dikerin bE!jin,ku 

y9n heri giring ev in; Kurdistan '".;ek siper U çeperen kozikek& bUbii 

qada şer ü cengan.:f:l U eşirti,derebegti,axa ı3. begti pir bi h€z 

bU.n.Di nav mirE!n Kurdan de,berjewendi,ezperes-:i U ezeziti pir xurt 

bU.n.Çavtengi,çavnebari U çavreşi biıbiın ava spi. U ketibiın çav€n wan 

U ji lewre ji wan E!di p8şiya xwe nediditin.Ei kurti,ji ber van se

beb U asteng8n han,de,,.;leteke kurdi U bi hE!z p€k nehat. 

Herçiqasi Kurdistan hatibU parvekirin ji,ı€ disan ~mirat€n 
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Kurdan y&n serbixwe hebUna xwe didomandin.Çend emirat&n navdar ev 
in;Emirata Bidlis€,Hekariyan,nersim€,Diyarbekr€,Hesenk€f€ U her 
wek.i. din. 

Pişti ku imparatoriyet€n Osmani U Eceman,y€n kaledar U feodal, 
Kurdistan perve U bindest kirin jina heri tehl ya Kurdan ji dest 
p& d ike •1:fan ,di de ma ş eri de, Kurd di r€z€n h eri p€şi:n de ber bi 
kuştin€ di.şandin.Di dema aştiy& de ji b€ca heri giran ji wan di.S
tandin. 

Di w€ heyam& de,İmparatoriyeta Osmaniyen ya kaledar U feodal, 
li her€m€n Balkan€ U welat&n EwrÜpay& ji erd€n gel&n din ji xwe re 
vedigirt U tevgera xwe ya vegirtine didomand.Heçi hln di w€ heyame 
de bindestkirina Kurdistane ye,bliye sebeb& p&şigirtin G paşdexis
tina bi serbesti p&şketina hacet9n berk&şan€ U b&z&n herkir y€n w&. 

Hem Osmaniyen U hem ji Eceman,ji bo qirkirin,vebirina Kurdan U 
nebiştina h&jayiy&n netewi y&n wan pir vilik U plan&n xiniziye bi 
kar anin. Axa,beg,ş&x U serekeşir ku binemal&n jindar y9n feoda
lizm& ne,ji ber pirs&n berjewendiy&,beri hev dan.Baweriya ol U 
xwed&perestiya gel&n me istismar kirin U ew ji bo x&r U b&ra xwe 
bi kar anin.Pirbendi xistin nav gel&n me,y&n ku m~zheb&n cib& cih€ 
dihewinin,U ew bi hevdu dan qirkirin.Bi qasi bincte·vilik U planen 
ji,disan ji gele Kurd bebUn U hejayiyen xwe yen netewi beta iro 
parestine. 

Di sedsala 19 an de,li EwrUpa Rojava,bi jihevdeketina dan U 
standinen berkeşane re,di dema zayin U berbanga sermayedariye de, 
netewe,wek ctewlet€n netewi peyda dibUn.Heçi li Rojhelat bU,netewe, 
bin di qonaxa tari ya derebegi U feodalizm& de dilepitin.İmparato
riyeta ·ÜSmaniyan hecti bedi ji hev de diket U ber bi nemane diçll.Ji 
ber ku bin welate ku di bin dest€ we de bUn,ketibUn bin ctest€ ko
ledaren Ewrllpiyan.Osmaniyan ji,ecti hew dikaribUn li hemher şeren 
rizgarixwaz yen neteweyen Balk~ne li ber xwe bidin.Ji lewre bi he
mU zor U zorkeriya xwe ve,bere xwe dan gelen zorkeş U welat&n bin
dest,yen ku hin di bin desten imparatoriyete de mabUn,U di di ser 
sere wan de rUniştin.Armanca wan ya sereke,bindest hiştina gel&n 
Kurd u Ermeni bll.Ji ber ve yeke ji,dest bi zordesti,saw u terore 
kirin.Kurdan,li pir ciyan,seren xwe li hember ve zordariye b&bav 
bildan U li ber xwe dan. 

Di ve heyerne de,berçencti !mparetoriyeta Osmani U Eceman ne li 
bev bUn ji,ji bo ku Kurdistan€ ji bin desten xwe dernexin,çi ji 
desten wan dibatin ew dikirin.Disan di ve heyam€ de,ji bo lihev
enin U nehiştina berberiya di nevbere Osmani U Eceman de,!ngiliz 
ketin nave.nema ku ew ketin hereme,zor dan siyasete xwe ya navdar, 
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11 Parve bike U bigerine".!mparatoriyeta koledar,ecti di serşikandi

na tevger9n rizgarixwaziya Kurdistane de ne bi ten& bUn.Zirbav€n 

wan emperyalisten xwinxwar ji bUbUn hevpar U tevkar&n wan.Herçendi 

Kurdistan di xwin8 de hatibU mewicandin ji,ıe Kurdan disan dev ji 

liberxwedana netewi ya li hember zorker8n hov bernedan. 

Bi kurti,liberxwedan8n netewi yCn KurdistanC,yCn ku di dawiyn 

sedsala 18 an U destp8ka sedsala 19 an de qewimine,ev in. 

- Şoreşe Evdirehman Pasa y€ Baban;Di salSn dawin .v€n sedsala 

17 an de, li Kurdistans Başti:ı;' qewimi U bi qasi se salan do m and .;::,o

reşa Evdirehman Pa~a 19dan8n giran li Osmaniy€n koleder xistin.L8 

ji ber qayiş U berberiya eşirtiy8 U xiyanet U xiniziya birey€ wl 

şoreş vemiri. 

- Şoreşe Rewandiz€ ya sala 1806 an. 

- Şoreşa r1ir8 Kor yan ji Mihemed Paşaye Rewandiz8 ya sal8n 

1835-1837 an.Osmaniyan ev şoreşe ha bi alikariye İngilizan şikand. 

- Şoreşa Bedirxan Beg ye Mir8 Botan.ve şoreşe di sala 1840-i 

de de st p8 kir U di demeke kurt de heremen h eta bi "•lan e, MU sil U 

!ran8 xistin bin desten xwe.~e di. sala 1844 an de,disan ji ber qa

yiş U b~rberiyen eşlrtiy8,ev _tevger ji hat vemirandin. 

- Şoreşa Yezdan şer ya sala 1854 an.we çax8 Osmaniyen bi Rtisan 

re şer dikirin.Bi a Yezdan şer,ev ji bo rabline keseke heja bU U ji 

lewre de st bi şer kir.Le !ngilizan ew giı·tin, birin !stanbol& U li 

w8 bend kirin.Bi vi awayi 9er ji şikest. 

- şoreşe ş8x Ubeydulahe Nehrıl ya sal9n 1877-1880-i • .;:ex Ubeydtı

lah ji bo Kurdistaneke mezin U serbixwe,hem li diji Osmaniyen U 

hem ji li dijl Eceman sere xwe hila~i.Di demeke kurt de,şoreş pir 

xurt bU U pir heremen Kurdistan& y8n di bin dest8n Ecem U Osmani

yan de hatin rizgar kirin.Ecem U Osmani ji ve tevgere pir tirsin. 

Ji ber ve yek8 ji bezen xwe kirin yek u bi hevre xwe avetin ser 

şe~ Ubeydulah.Ji ber qayiş U berberi U xiyaneten bin serekeşirSn 

Kurdan şoreş şikest.3elek Kurd hatin qir kirin U gelek gund batin 

kavil U w8ran kirin. 

Beri ku em ji bUyer U qewmandinen sedsala 20 an y8n KurdistanC 

kad bikin,dive em bal U d8na xwe piçek:l bidin rewşa tevayi ya ci

hane U nemaze ya Rojhelata Navin. 

Sedsala 20 en,li EwrUpay9,heyama gehinek U qonaxa emperyalizme 

ye sermayedariye ye.Emperyalistan,di ve heyame de,ji bo bidestxis

tina sUk U bazaren cihan€ U bi vi rengi parvekirina cihan8,dest bi 

hevberiy8 kirin.'~'ek me li jor ji. got,ev hevberiy8n han, bUn sebeb8n 

destp8kirina şer& yekemin ye cihan9.3eri d.estp9kirina şe!'e yekemin 

ye cihan8,re"'-'Ş'a !mparato:-iyeta Osmaniy8n kole:iar G. feodal,li Roj-
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helata Navin her roj pistir dibll.Li aliki şer€n rizgarixwaziya ge
ıen Balkane dom dikir U wan ıectanen b9jerman li Osmaniyen dixistin. 
Li aliki din ji,emperyalist€n Ewrüpay€ yen nÜgihayi,dest didan ser 
welat&n bindest y&n Osmaniyan.Frensa; Cezayir,TUnis U SÜriye dixist 
bin dest&n xwe.!talyaye Libya U İngilistane t1isir,Erebistana sUudi, 
Y&men,!raq,Filistin U Kurdistans Başür ji Osmaniyen wergirtiblln.Di 
v€ rewş9 de şer€ yekemin ye cihan€ qewimi.Ew bÜ sebeb& bi beleşi 
rijandina xwi.na bi milyonan mirov&n b&ta\'lan ı1 b&guneh. 

Emperyalistan di gel tevkar&n xwe y&n koleder li Rojhelata Na
vin,pişti şer& yekemin y& cihan&,bi libevhatina Lozan& re,Kurdis
tan kirin çar perçe.Dema ku İngilistan Ü Frensa ji !raq& ü SÜriy& 
derketin,perç& başÜr Ü piçek ji. y& rojavay€ Kurdistan& p&şk&şi ko
ledar&n !raq& U Sı'J.riy& kirin.Kurdistana bakÜr U rojava ji:,ji Osma
niyen bo koroara Tirkiy& ya nÜgihayi miras ma.Heçi Kurdistans roj
belat bÜ,her wek caran,di bin dest&n koledar&n !ran& de ma. 

Pişti van agehiy9n gelek kurt,~m dixwazin li ser rewş,bÜyer U 
tevger&n çekdar y&n sedsala 20 an li Kurdistan& rawestin. 

Rewşa Kurdistans Baştir ya .i.ro ; 
İngilistane di sala 1917 an de fraq U sala bi dU re ji Kurdis

tans Baştir vegirt.Ji ber ve yek€,di 19-€ gulana 1919 an de,ş€x 
Mehmlld€ Berzenci li hemher emperyalizme !ngilistan€ ser& xwe hila
ni..Ew,di direk€ de,bi nav& '1mirov9 ser€ x-~1e ji !ngilizan re neçe
mandi" t€te naskirin.Di deıneke kurt de,Kurd&n ku di bin serektiya 
ş&x MehmÜd de xwe gihandiblln hev,bi gav9n fireh,ber bi p€ş diçÜn. 
Wan serbixwebÜna Kurdistan€ daxuyani kiribUn U Suleymaniye ji: ji 
xwe re kiriblln paytext.L€ çi heyf,ku temen€ v€ serbixwebUn8 ji: 
hinde dir€j nebU.Pişti şoreşa şex Hehınıid,şoreşen Barzaniyan y8n 
sal&n 1930-i U 1943 an dest p& dike.Ev şoreş9n han ji,bi alikariye 
emperyalizma: İngilistane hatin vemiranC.in.Pişti ku Barzani,di sala 
1947 an de,di gel 500 p8şmergeyan xwe av8t bext& Yekitiya Sovye
tistan&,tevgera Kurd9n Baştir ya heta sala 1960-i tevgereke biner
din U dizi ye.Di sal8n bihuri de Parti Demokrati Kurdistan xwe di 
nev hemU ref U sinif9n gel&n Kurdistan€ de saz kiribli.Di 1958 an 
de,Evdilkerim Qasim şoreşek li dar xistibU U tae U text& qiraliye
t& nehiştibll.Qasim,di derbeqa bin maf8n demokratik U netewi de,hin 
soz U pirs ji dabiin Kurdan.Ji lewre,Barzani U peyay8n di gel wi, 
pişti. ll salan,disan vedigerin Kurdistan&.L& koledar9n Bexd€ li 
ser soz U pirsa xwe neman.Dest bi 9şandin U per~iqandina Kurdan 
kirin.Ji ber v& yek8,di sala 1961 an de,di bin serektiya Barzani U 
PDK de şoresek& dest p€ ki~.Ev şoreş heta sala 1970-i geh bi ser
ketin U geh ji. bi binketin,domand.Li sala 1970-i de,bi miriya Bee-
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siyan re bin€ lihevhatina otonomiy€ hat nivisin.L€ Beesi ev lihcv

batin dan bin ling&n xwe U di sala 1974 an de disan xwe av€tin ser 

Kurdan.Le bel€ serektiya şoreşe Kurdistans BasUr 8di ketibll bin 

desten h&men&n feodal U bUrjUvazi. ~·/ek t&te zan:in, di ve sedsal& de 

Eldi hew serektiyeke feodal ı1 b·irjUvazi dikare şoreşeke rizgar:lxwfn 

U netewi hibe seri.~di role wan ji zUde miriye U ew €di hew dike

rin daxwaz€n ref U sinif€n kedkar U rivd€n zork&ş b:lnin c:lh.Ji her· 

ve yek€ ji,bi lihevhatina miriya 3eesiyan G. rejime ç:R.h€ gorbegor· 

re,ku di 6-€ avdara sala 1975 an de li Cezayir€ bini hat nivisan

din,şoreşa 14 sali ji vemiri U ji hev de ket.Bi dU re,miriya Bee

siyen xwinr&j des: bi çolkirin U erebkirina Kurdistan& U pişa..ftina 
gel€ Kurd kir. 

Ji serxwegirtiy&n me y€n şoreşvan U welatpar&z&n Kurdistane 

ye,ku em bal U d&na xwe qenc bidin ve şoreşe 14 sali U 18 hUr bi

bin.Ders U rerey€n b8rdar U rastin j€ werbigrin.Bi e me,sebeb8n 

jihevdeketina şore~&,bi kurti,ev in; 

a)- Yek ji sebeb&n heri giring ew e,ku serektiya şoreş€ serck

tiyeke feodal U bUrjUvazi bU.Ji b~r ku di ve sedsal€ de €di hew 

serektiyeke feodal yan ji: bllr.jllvazi: dikare şoreşek8 biger:lne. Eeke 

bikaribe serektiy€ bike U bigerine ji,pişti serketin8,bi emperya

li:zm8 ;r-e r€-ketin il lihevhatina ..,.,e misoger e. 

b)- Caş€n ş8st il :feşan y8n ku bi nav€ "sosyalizm€" U 11 çepkari

y€-" keç U xort8n Kurd did.an ber guleyan,wek iro,hin we çax€ dest2n 

xwe xistin nav dest€n dijmin€n koledar.Ev bU sebeb€ şikandina b&z 

U h€men8n p8şverU U sosyalist y8n di nav r8z€n pa~tiy8 de.Ev bU 

sebeb€ xurtblina h&z U h8men8n feodal,paşverU U b·J.rjlıvazi. 
c)- N erin U aı.-lir8n sosyal-şoven y&n Partiya ?:ominist9n İraq8, 

piştgirtin U hevalbendiya welat8n sosyalist ya bi miriya Beesiy&n 

koledar U nijadperest re ji yek ji sebeb8n sereke y8n ketina şore

ş8 ne. 
Pişti şikestina sala 1975 an,miri,J·a koleder U nijadperest ya 

Beesiy8n Bexd€ U Kurd€n caş,wilo bewer bUn,ku d€ Kurd bew ser€ 

xwe hilinin.L&,gava ku di 26-e gulana sala 1976 an de agir8n şore

şe nUjen hat p€xistin,e·.·: li xwe beyir:ln U bi zendegirt:l man.w€ ça

x&,h8z U h8men€n p&şverU,ctemokrat U welatpar8z y8n di nav r8z8n 

PDK-8 de gihabiin hev u "Serekti~.·a Demi 11 p9kaniblln.Di bin serdariya 

wan de l&dan€n giran U bBcterman li destbixwin&n Beesiyan dihatin 

xistin.Beesiy8n çevsor vala neman.Bi hernil karin U şiyan8n xwe ve 

xwe dir€ji ser azadixwazen Kurdistan€ kirin.Li aliki,gund,bajar U 

ş8niy8n Kurdistan& diden ber guley8n tank,top U tifingan U Jı ali

ki din ve ji caş8r. kevn U r..U d.igihandin hev U t.e'l-':il dan ku vEi şo-
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reş8 ji aw~ren tevayi y€n p9şveruyen cihan€ bicemidine.Di vE! kam Ü 

armanca xwe de,piçek be ji,bi ser ketin.L€,heçi p€şmerg&n cengawet 

yE!n xwedi jiyeneke paleyin in,bi b€dengi U serbilindi,t8koşina xwe 

heta bi iro ji domandin. 

Div€ em b&jin,ku wek ji bı3yer U qewmandin€n van roj8n dawin jl. 

dixuy€n,h€z U h8men€n paşverı3,feodal ı3 bUrjUvazi y€n di nav r€zen 

PDK-!raq€ de U herweha .Yen li derveyi partiy€,dixwazin ji nU ve U 

careke din hesp&n xwe bidin bezandinE!.Dixwazin serdariye şoreşe 

gulan€ ya ku bi dest9n h&z&n p€!iverG,demokrat U "lt.'elatpar9z p&kha

tiye t&xin bin dest&n xw~.Boyaxeke nG. li xwe bidin U xwe biavCjin 

qada siyaset€ Ü şeri.Em dixwazin bidin diyar kirin,ku em C heta 

dawi şer& van vilik,plan U siyaset8n çepel bikin.Dev biav&jin wan 

Ü li hemher wan rawestin.Rı3 U rı3çik8n wan y&n rastin p8şberi gel&n 

Kurdistan€ bikin.Em e bi xurti pişta h€men8n p8şverll,demokrat,sos

yalist U welatpar&zen rastin U dÜrbin ji bo peşvebirina tevger€ ı3 

afirandina serektiyek€ bigrin.Em e ji bo t8klizkirina siyasete li 

diji koledariy8,emperyalizme,siyonizm€ U kevneperestiyS heremi bi

xebitin.Em e bi ruheki kurdiniy9,ji bo p9şvebirina biratiya gelan 

ı3 avakirina Kurdistaneke serbixwe,yekbllyi ı3 sosyalist t€bikoşin. 

Re~şa Kurdistans Rojhelat ya heta bi iro; 

Di sala 1920 an de,li Kurdistans Rojhelat,serek€ eıa Şikakan 

Simko şoreşek li dar xist.Şoreşa Simko heta bi sala 1930-i domand. 

Gava ku Riza Şah& Tehrane Simko xist tele U fexek€ U ew şehid kir, 

şoreşa Şikakan ji tartimar bU.Kurd€n Şikaki bi dest€n Riza Şah ha

tin qir kirin.Cafer Sultan,ku &di hew dikaribil li hember zordariye 

Rize Şah raweste,di sala 1931 an de,ser9 xwe hilani.Heta sala 1932 

an bi m€rxasi li ber xwe da.L€ bi dU re ew ji hat şikandin ı3 care

ke din sere Kurdan hatin birin.Ne ten€ ev 1e her weha liberxweda

n&n Swisni U Menguran ji hatin pelaxtin.Zordaniya Riza Şah her roj 

zEidetir bıloVli ji wek hevbir€ xwe Mistefa Kemal yC faşist,ziman, 

kinc U çanda kurdi qedexe kirin. 

Di dema şer€ diwan ye cihan€ de,leşkere Sor y€n Sovyetistane 

ket bakura !ran8.Kurdan ji w€ gave xebata xwe ya binerdin ı3 dizi 

didomand.Wan bi alikariye Yekitiya Komaren Sosyalist y€n Sovyetis

tan€,di sala 1946 an de,him€n Koroara Kurdan ya Mehabad€ av€t.Qazi 

Mihemed bU serkamer ı3 PDK ji bU· sa;::.iya siyasi ·ya komar€. 

L€ gava ku şer€ didwan y€ cihan€ ctawi hat,leşker€ Sdr y&n Sov

yetistan€ xwe ji !ran€ vekişand.Ev ji Şahinşahtiya Tehran€ re k€

seke mezin bıl.Bi alikariye emperyalisten !ngilistan U Amerikay€, 

li gor nexşe U plana Trllman,xwe av€t ser komare.Ew sorgula gelen 

Kurdietane ji hat çilmisandin U p€şeng&n komare hatin bi dar ve 
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kirin.PDK ji nu ve dakete bin erde U salSn çetin U dijwar dest pC
dikirin. 

Di sala 1956 an de,Kurd€ €la Ciwenroj y9n ku li her€ma di nev

bere Kermanşalı€ U Kurdistans Baştir de ciwar in,li hemher şah rabUn. 

Di demeke kurt de şer pir xurt bU.şah U h€z€n wi y€n leşkeri nema 

dikaribGn li hember vi şeri rawestin.Şah,ji aliki ve tank,top U 
belafirSn bombeav€j dişandin ser Kurdan,gund U bajaran,ji aliki 

din ve ji ji !raq€ elikari dixwast.NUı·i Seid,noker& emperyalizme 

!ngilistan&,bi leşker,tank U tapan ve elikari da destebirakC xwc 

yS faşist.Bi hevre xwe av&tin ser Kurd&n Ciwanroj U ew tevger ve

mirandin. 
Kuştin,girtin,&şandin,l&dan U pelaxtina ser&n Kurdan,bi destCn 

Şah& mirovxwar,heta bi serketina tevgera dijberi ya gel&n İran&, 

ano heta sibata 1978 an,dom kir.LS bel€ niha ji ew ji ber doza a

zadixwazi U serfiraziy€ bi desten şah€n bi egal U şaşik t&n qir 

kirin,pelBxtin U hicirandin.Kurdistan t&te ~eran U kavil kirin, 

Xumeyni U Ayetulah&n wi y€n bi egal U şaşik,hin di destp&ka 

tevgera dijberiya gel&n İran€ de,~oz U pirs dablln Kurdan,ku dax

wazen wan y8n azadi U rizgarixwaz binin cih.L€ gava ku tevger bi 

ser ket,wan ew pirs U qewl€n xwe ji ji bir kirin.Wek hiç tiştek 

neqewi~iye,wan ji dan ser reya'Sefawiy&n kaledar U feodal G Şahin
şahtiya Pehlewi ya xwinrej U kedxwar.Bila Dehak U m€jigeniy€n Teh

rane ji ve yek€ xweş agehdar bin,ku bi darvekirin,gulebarandin ki

rin,qirkirin U zorkeriy8 ve,ne dawiya Kurdan U ne ji dawiya doza 

wan ya ji bo bidestxistina mar&n demokratik U netewi ySn bingehin 

naySn. 
!ro xweştir dixuy€,ku doz U şer€ Kurdan,perçek ji şer U teko

şinen avakirina İraneke demokratik,sosyalist U serbi~ıe ye.Heta 

ku Kurdistans Rojhelat bindest be,gel U welatSn bindest li İran8 

hebin,avakirina !raneke demokratik,sosyalist U s~rbixwe ji naçe 

seri.Ji ıewre,div€ h€z€n ctemokrat,p€şverU U sosyallsten !ran€ vB 

yek€ qenc t€bigih8n U destBn xwe tBxin nav dest€n Kurdan.Di vi wa

ri de,gel€n Kurdistans Rojhelat U p€şeng€n wan PDK,ev serxwegirti

ya ha ya enternasyonalist xweş p&kaniye. 
PDK - !ran€ iro li hember diktator&n bi eba U şaşik ji bo aza

di,rizgari U serbilindiye gel&n KurdistanB,bi m&rxasi,şer dike U 
t€dikoşe.Ji lewre hewce ye,ku hemU kes U h€z€n demokrat,sosyalist 

U welatpar€r pişta şer€ rizgarixwaziya gel&n Kurdistan8 Rojhelat 

bigrin. 
Rewşa Kurdistans Sllriy€ ya heta bi iro; 
Ji roje parvekirina Kurdistan€ bi vir de,heta niha tu tevgeren 
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li Kurdistans Siiriy9 nebı1ne.L€ zorkeriya ·koledar9n Beesi y9n sllri
y9,li ser gel& Kurd,didomine.Heke Kurden Kurdistans sUriye li hem
her Şam€ tu tevgeren çekdar li dar nexistibin ji,ew nay€ we maene
y€ ku zerkeri li Kurdan nabe il ew ne zork9ş in.L€ bervajiy€ v€, 
zorkeriya leşkeri,abori,civaki ii siyasi ya Beesiy€n koledar y€n 
Şam€ her roj xurtir dibe.Heblln U h9jayiy9n netewi y9n Kurdan t&n 
pişaftin€.Bicihanina nexşe il plana 11 Kembera Erebi. 11 ve,Kurd ji we
lat& xwe t€n derxistin.Maren rUniştvani ii hemwelatiy9 ji wan t&n 
standin.Kurd nikarin li ser axa xwe bi serbeşti U bi gerdenazSdi 
bijin.Nah@lin U r€ nadin,ku Kurd gund,bajar ı1 mal9n xwe ava U nU
jen bikin U_veç9bikin.Ev hernil ji ber siyasete pişaftin ii nijadpe
restiy9,ku dibin sebeb€ perişan U derbederbUna Kurdan.Welatpar€z€n 
Kurdan digrin U bi b€dadi b€i ku derxin ber dadgeh&,b} salan di 
zindenan de dih€lin.P&şiya xebata bi serbixwe sazbUna PDK-Silriy€ 
digren.Tişt€ ku mirov bi zendegirti dib&le ew e,ku ev hemU kar U 
p9rabUn9n han yein kir&t bi nave "sosyalizme" tS:n kirin. 

Le her çi be,gel€ me y9 Kurd d€ rojek€ ji rojan bigih9je ar
manca xwe ı1 mala van siyaseten qir9j U kir9t kambax bike~ 

Rewşa Kurdistans Bakur ya heta bi iro; 
Kurdistans Bakur,pişti lihevhatina emperyalisti ya Lozan&,bU 

meydan U qada şer€n serbixwebUne yen Kurdan.Mistefa Kemal y8 ni
ner€ bUrjUvaziya mezin ya Tirkiye,hin di destp&ka şere rizgari.xwa
ziya Anatolyay€ de,pirs dabii Kurdan ku daxwaza wan ya di derheqa 
azadiy€ de bipejirine U bine cih.L€ di gel v€ ji,hem di dema şer 
de U hem ji _pişti serketina şer, de st bi qirkirina Kurdan ya hov 
U xwinavi kir.Tevgera liberxwedana Kurdan li Qaçgiriy€(1919),Pira
ne(l925),Ararate(l927-3l),Geliye Zilan(l930) u Dersime(l937-42) ji 

tevger9n liberxwedan&n li dii hev y€n Kurdan t€n hejmartin. 
Hoviti,çavsori U faşistiye Mistefa Kemal ji y9n Hitler ne k&m

tir bUn.Bi bezaran gunden Kurd€n tengezar"hatin şewitandin.Bajar Ü 
h9jayiy9n bajarvaniya Kurdan hatin kavil Ü w€ran kirin.Ji ç~yek 
milyeni betir Kurd yan hatin bidarvekirin,gulebaran kirin U kuştin 
yan ji bi zindi di şikeftan de hatin şewitandin.Bi bezaran Kurd ji 
war€n xwe hatin derxistin U bi dÜrxistin.Gelo ev hemG ji bo çi bÜn? 
Li ber çavan e,ku ev bi ten& ji bo p€kanina vegirtina leşkeri ya 
Kurdistan8 bı1n. 

Pişti bi zora ço,çek,agir U singoyan vegirtina Kurdistan9,bür
jilvaziya koleder ya Tirk dest bi siyasete bi zor€ pişaftina Kurdan 
kir.Ji her aliyan ve hewil da,ku hebUna Kurdan ji nav rake U heja
yiy€n wan y€n netewi bipis€ve.DestUren "MecbUri İskan","Varlık 
Vergisi", "Kıyafet Kanunu", 11 Teşmilat-ı Esasiyen, "!sim ve Soyisim 
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Kararnamesi", "Partiler- Kanunu", "Türk Ceza Kanunu", n Askeri Okullara 
ilişkin Kanunlar" U her weki din ji ve armanca koledariy6 re meş
qen berbiçav in.Heçi siyaset,awa U nizama xwendin,tenduristi,ava- · 
dani,ç&kirina re u bend&n ave u hp.(heta paşin) in,tene bi gotine
ke ve,rUre$i ye.Tawanbari U gunehkariya heri mezin ya li diji mi
rovperweri U mirovtiye ye.Em di vi wari de çendi b€jin U binivisin, 
disan k&m e U dibe bi ten€ dilopek ji ava behr&. 

Div8 em xweş bizanibin,ku Koledar&n Enqcr0 li hember p&şdeçUn, 
reh Ü pej vedana siyasete marksizm-leninizme,li Kurdistans Bakur, 
wisan destevala ranawestin. 1Nan ji niha ve destp&kirine ku vilik, 
nexşe U plan8n xwe y&n kurctkujiy8 bibin seri.Ji lewre pirbendi,qa
yiş U berberiy& dixin nav binemal&n feodal U derebegan, Alev: i U ~'.u
niyan.Herweha pirbendi U berberiy8 dixin nav hin rivd U hemen&n ku 
nave "şoreşgeriy&ıı li xwe kirine u wan bi hevdu didin kuştin.Ji 
niha ve axa welat& me kirine qada şer€ xwe y& berjewendi U berbe
riy8.BllrjUwaziya koledar ya Tirk,bi nav€ "perçebUna Tirkiy€ıı hewil 
dide,ku ref U sinif& karker U kedkar&n Tirkiy& bike dijmin€n tev
gera rizgarixwaziya Kurdistans bi~dest.Ji bo ku Kurdistan& ji bin 
serderi U çavd€riya xwe ·dernexe,hingi j€ t€t,zordesti,saw U terara 
xwe xurtir,bi r&k U p&ktir dike.Ji ber v€ yek€ ye,ku ira li 16 ba
jar9n ~urdistan€ gerandina awerte heye.Di bin nir9n gerandina a
werte de,gel&n Kurdistan& t&n perçiqandin,&şandin U hinciqandin. 
Şoreşvan U welatpar9z t&n girtin U Cşandin. 

Ew bi van kar U kirin€n xwe ve,wilo bawer in,ku d€ p€şiya :8-
koşina gel€n Kurdistan€ ya ji bo maf8n demokratik U netewi y€n 
bingehin bigrin.Ew wilo bawer in,ku ct8 pSşiya sazbllna gel8n Kur
distan€ ya ji bo afirandina p€şengi U r€beriya saziyeke marksist
leninist bigrin.Le ev xeVnerojk e.Ne ew U ne ji h&men&n din dike
rin p&şiy€ ji ve r&beriy& re bigrin. 

Div€ em,qenc bidin ber çav9n xwe,ku li Kurdistans Bakur,dem ne 
dema şer€ çekdariye ye.Li bervajiy8 ve,dem dema arirandin U bi h9z 
kirina saziyeke r€ber U marksist-leninist e.Bi ten€ sazi U r&beri
yeke weha dikare h€z€n kedkar€n wel&t,ku ew xwediy€ rast.in y8n we-
18t in,bigihine hev U wan ber bi armanc€ bi r€ ve bibe.Bi ten€ sa
zi U r&beriyeke weha dikare kelem U astengSn çetin U dijwar y&n li 
ser reya avakirina Kurdistaneke şerbixwe,yekbUy.i U sOsyalist bide 
ali.!ro,dem bi ten€ dema p9kanin U xurtkirina sazi U r&beriyeke 
weha ye.Ji lewre,div& em ve yeke qenc t€bigih&n u nebin alikarva
nen kaledar,emperyalist u kevneperestiya her&mi.Ji lewre,div€ em 
hiş€n xwe b id in ser Sn n1e G ::-€ n edin marksisten derew.in, k8sperest, 
ajawexwaz, pirbendiX\·Jaz, berjewend.ixwaz, serqot G. p8xa·san. 
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Gel9n Kurdistan€,bi dir9jahiya hinde sedsalan ji bo serbixwe
bUna xwe xwin rijandin U xwe gori kirin.L€ disan ji bi ser neketin 
U negihan armanca xwe.Ji ber çi i1 ji bo çi? Gelo ne m8rxas bUn? 
Ge lo diri xl. kirin ? Ge lo pUt e pe nedan ? Em dikerin pirs U pirsiya
r8n weha z9detir bikin.Lı9 bel8,di dawiy.@ de,em digih8jin v€ bir ıl 
baweriya rastin,ku gelen Kurdistan€ ji sazi U parti ü r8beriyeke 
rastbin U dUrbin b8par bÜn.Tevger8n Kurdistan€ ji serektiyeke zane, 
b9ndir8j U ji ramana siyasi ya zanisti b8par blln. 

Bi a me,rizgarkirina Kurdistan8 ne bi kişandina tixlib Ü sino
ran U ne bi bilindkirin U p8lvedana ala rengin ve dibe.Rizgarkiri
na Kurdistane,bi avakirina Kurdistaneka serbixwe,yekbllyi U sosya
list ve dibe.Da ku xwediy8n rastin y8n wel8t,ku ref8n karker,gundi 
U hernil kedkaran,bibin xwecti jineke bextewar,serbilind U bi rUmet~ 
Da ku hemU gel8n Kurdistan8,ji kijan nijadi,ol U mezhebi dibe bila 
bibe,bi bev re,wek biran,wek miravan U wek hev bijin. 

Kurdistan ne ya koledar,emperyalist U hevalbend9n wan U herwe
ha ne ya axa,beg,ş8x,serekeşir,bUrjUwaziya bazirganiy€ ye.Ji wan 
re ji namine.Ji me t8te xwastin,ku em,hemi1 şoreşvan U welatpar8z 
dest8n xwe t8xin nav desten hev U ber bi armanc€ ve bi re bikevin. 
T8bikoşin U bi ser bikevin.Heçi piştgirtina ve tekeşin U keftelef
t€ ye,ji p&şverll,welatpar&z,demokrat U sosyalist€n cihan9 re,ser- · 
xwegirtiyeke enternasyonalist e. 

- Bila biji t&koşina civaki Ü netewi ya gelen Kurdistan9 ya li 
diji: kolederiye, emperyalizme ı1 feodalizm€ ! 

- Bila biji U serketi: be xebata çekdar ya Kurdistans Rojhelat U 
BaşU.r! 

- Bila biji enternasyonalizma gel&n bindest U ref&n karker y9n 
cihan& ! 

- B ila bimre koleidari, emperyalizm, feodalizm U faşizm ! 

--Bila bimre şovenizm,sosyal-şovenizm U çepelkari! 

- Bila bijin P€şmerge ! 

JPAJLJE kova ra te ye, 

we bixwine ü bide xwendin 
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B:!:JEYA ICJi<DAN 

HOZANt SEDSALA 20 AN YE MEZIN 
HEJAR 

Di sedsala me de,zinciren serderiye emperyalizme U kolederiye 

bi şerkari U tekoşinen gelen bindest ve ten hllr-xwaş kirin. 

Di ve kefte.leftS de,tevgera rizgari.xwaziya gelen Kurdietane ya bi 

rewa U dadmend,ciheki giranbiha U berbiçav digire.Bi ser ketina 

tevgera azadixwaziya Kurdan e bibe sebebe bilkirina reh U pej8n 

serdariye koledari ü emperyalizme ya li Rojhelata Navin.Avakirina 

Kurdistaneke serbixwe,yekbÜyi U sosyalist.Afirandina jineke bex

tewar,serbilind U geş. 

Heçi bejeya Kurd8n ~oreşvan U kurdperwer e,di ware hişyarkiri

na Kurdan de,roleke mezin dilizin.Ew beje U efirandinen giranbiha 

dibin neyka doza rizgarixwaziya Kurdistane. 

·Hozanen Kurct8n azadixwaz,herdem di efirandinen xwe de,bala 

xwe dane peşdebirina tevgera rizgarkirina Ku~distane.?Uteyeke me

zin dane peydakirina ruheki biratiya navnetewi,hevalbendi U dosta

niye gelen bindest u reren kedkar,yen cihane. 

Le sed mixabin,ku Kurden Bakur hin ji b9jeya xwe ya mişe U 

dewlemen1 ne agahdar in.Tawana ve yek9,b9 guman,ne -li ser milen 

Kurcten.Bakur e.Ew tawan li ser mil9n koledar9n hov y9n bUrjUvaziya 

Tirkiye ye.Ji ber ku wan nemaze pişti tevgera "Tirken Xort"(Jön 

Türkler) dest bi bend U qedexekirina bejeya kurdi kirin.Dest bi 

nehiştin U pişaftina dewlemendiyen netewi yen Kurdan kirin.·.'iisan 

ku ji we roje bi vir de Kurdistan bU zindana tari ya nezaniye.Kurd 

ji bireyen xwe y9n Baştir U Rojhelat hatin bi ctUr xistin.Di nav çar 

diwaran de btin koleyen zordestan.Ev bUn sebeb9n cemidandina dan U 

standina siyasi,abori,civaki,çandi U bejeyi. 

Ji ber v9 yeke,Kurden Bakur niha ji ji tevger ll p9şketina çan

di U b9jeyi ya Kurden Baştir U Rojhelat be ageh in.Le heçi Kurden 

li BaşUra Rojavaya Kurdistan9(Kurdistana SUri) ne,rewş~ wan piçeki 

cihe ye.Heta pişti şere didwan ya cihane Miriya kaledar ya Anqer9, 

tixllb,dan U standina Kurd9n herdu perçeyan nedikaribU bixine jer 

çevderiye xwe.Ji lewre,k9m be ji,ctisan dan U standineke baş di nav 

herdu per;eyen Kurdistan9 de hebUn.Afirandin9n li binxete dihatin 

afirandin, di demeke kurt de digihan dest9n Kurd9n serxete. Hem w S: 

gave sUri di bin desten emperyalizme Fransaye de bU U wan ji ber 

Tirkan U berjewendiyen xwe,wek Mistera Kemal ziman9 kurdi qedexe 

nekiribÜn.R& dabUn Kurdan,ku ew bi zimanen xwe bi serbesti binivi

sin U bi kar binin.Her di w9 heyame de kurdizan9n mezin,wek gorbe

hişt9 Celedet Bedirxan,himen nivisandina kurdi ya bi tipen ıstini 
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av9tin.Alfab€ta latini ya Hawar€ p€k anin U ew li Kurdistan& bela 
kirin.Ji w€ roj9 bi vir de ye,ku zaravaye.kurmanci li herdu perçe
yan bi tip&n latini t€ nivisandin. 

Ji bo nivisandina kurdi bi tip€n latini,alfab9ta HawarC ya he
ri rast Ü durist,h&san U bi k&rhati ye.Ne bi ten9 ji aliy€ nivi
sandin ıe berwisan ji aliy9 r€zimani de ji. alfab&teke giranbiha ye. 

'we,hem himen kurdiye nlljen u hem ji kurdiye nivisandin u xwendin€ 
(kurdiya bilind) av€t.!ro em ji nivi.sar&n bi kurdi y€n kovara xwe 
li gor awa u destilren ve alfab€t€ dinivisin.Ji ber ku erne di nivi
sareke zenciri de li ser nivisandin U r€zimana zaravay€ kurmanci 
ji awa u desttiren nivisini kad bikin,em hewce nabinin ku di ve ni
visare de li ser ve yek€ rawestin. 

Heçi zaravay€ sorani ye,ji ber ku ji kurmanci b&tir hatiye ni
visandin U xwendin,geleki dewlemend e.Bi ten&,di van 50 salen da
win de,bi bezaran afirandin&n berbiçav hatine weşandin.L€ mixabin, 
ku hemG ji. bi tip€n erebi ne.Kurd9n ku bi tip9n erebi nizanibin, 
nikarin bixwinin.Ji ber ku Kurd&n Rojhelat U Baştir bi tip&n erebi 
dinivisin,afirandin&n wan ji aliye Kurd€n din nay9n xwendin.Ev di
be sebeb&n du nexweşiy9n mezin.A yekan ew e,ku zaravay9n kurdi ji 
hev pir bi dUr dikevin.A didwan ji.,diwareke qeşayi dikeve nav çand, 
b&je G zaravay9n kurdi.Bi a me,ji ve nexweşiye re bi ten€ dermanek 
heye.Ew ji,div€ zaravay9n kurdi b&n nivisandin U xwendin.L€ bele, 
bi tenebi tip€n latini ••• 

Wek me li jor ji got,afirandinen Kurden hunermend U şoreşvan, 
di tevgera rizgarixwaziya gelen Kurdistan€ de,roleke mezin dilizin. 
Di vi wari de,nemaze di nav Kurden Baştir U Rojhelat de nave Pire
merd,Goran,Eliy8 Kemal Bapir,B€kes,Dildar,NUriye Ş9x Salih,Abdul
wehab NUri,Ş€x Rizay€ Talebani,KamUran,!brahim Ehmed,Dilzar,Haci 
Qadire Koy i ,Nali ,Mete Kerime Rabati, Qani' , Tahir Beg,Eli GelawE!j, 
Hemin,Xalid Axay€ Husami U hp .•• Ji aliyE! herkesi ve tB zanin. 
Afirandin9n wan nas in. 

Le heçi nav U afirandin8n mamoste HEJAR e,xwedi ciheki pir bi
lind U giranbiha ye.Bi efirandinen xwe y9n şoreşin,kurdperweri G 
netewi ve navdar e.Heke Kurden Bakur afirandin8n wi nasnekin ji,b€ 
guman,nave wi xweş dinasin.Ji ber ku ew yek ji hozanE!n Komara Me
habad8 ye G bozaneki beri mezin i sedsala me ye. 

Mam HEJAR di destpE!ka sedsala 19 an de li gund€ şerefkend y8 
Mehabad€! ji dayik bUye.Ei xwe ji E!la Mukriyan e.Nav€ wi yE! resti 
Evdilrehman8 Hejar y€ şerefkendi ye.Jina wi ya siyasi U b&jeyi 
perçek ji jina siyasi ya Kurdan e.Ji hozanen Kurdan pir kem kes 
bene,ku wek wi zor cti-:ibin .t renc kif.;.andibin.Ji bo ku mirov bika-
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ribe jinenigariya mam HEJAR binivise,div9 mirov diroke t9koşina 
Kurdistane ya sedsalen 19 U 20 an binivise.L6 ev ji ne kare ve 
nivisare ye. 

Mam HEJAR hin di xortaniya xwe de,xwe da du ti$tan.Siyaset;ji 
bo rizgarkirina Kurdistane,hunermendi;ji bo peşvebirina çand,beje 
U zimane kurdi.Di dema rablin U şoreşen Kurdistans Rojhelat de xwc 
da xebata hişyarkirina gel.Di nev rezen civat U partiy8n Kurdan de 
cihe xwe wergirt.Di sala 1945 an de ctiwana xwc ya bi nave "Alekok" 
li bejare Tebrize çap kir.Di çaxa Komara Mehabade de,serkariya ça
pemeniyen komare,wek rojname,kovar,pirtllk U hp. dikir.Pişti ku Ko
mar bi desten koleder U emperyalistan hat tartimar kirin,ji weıet 
derket U derbeder bU.Jina wi ya derbederiye heta bi ketina şoreşe 
Kurdistans Baştir ya 1975 an domand.Di v9 nevbere de,geh li Sllriy8 
U geh ji li !raq9,di derbederiye de jiya.Di sala 1958 an de,li Şa
m9 ,afirandineke nU bi nav8 "Beyti Seremer U Lasayiy Seg U Mange
şew"(Beyta Mih U_ Teqlitkirina Se U Heyveşev9) çap kir.Ev efirandi
na ha,ji p8kanin9n siyasi p8k t9.Bi ctll re,ev afirandin8n han nivi
sand U weşandin: 

1- Mem U zin ya Ehmed8 xa~ic~ergerandiye zaravaye sorani) 
2- Xeyami (~arin8n Emer Xeyam) 
3- Bo Kurdistan (Diwan) 
4- Şerefname ya Şerefxane Bidlisi(Di gel şilovekirin U agehi-

yen berctar) 
Ji bill van,afirandinen jerin ji hin nebatine weşandin. 
1- Diwana Ş9x Ehmede Melaye Ciziri(wergerandiye zaravaye sorani) 
2- Ferhenga Farisi-Kurdi· 
3- QanUna Medeni ya İraq9(ji zimane erebi wergerandiye farisi) 
Mam HEJAR niha ji bi ferhengeke kurdi-farisi ve mijUl e.Li gor 

agehiy8n me,ev ferheng e bibe ferhenga beri mezin ya bemU zarava
yen kurdi. 

Ew ve gave li tranfi diji U ji pelwe.şen kıirdi ·re ti!;'tina dini·· 
vise U hazir dike.Bi xwe erebi,farisi U tirkiya azeri jl dizane. 
Heçi kurdiye wi ye,kurdiyeke pir zelal U gelemper e.Zaravaye kur
manci ji baş dizane. 

ÇEND GOTIN LI SER NIV!SANDiliA ZARAVAYt SORANİ 

Ji bo ku em bikaribin kurdiye sorani bi tıpen latini binivisin, 
div9 em xwendevan8n xwe di ware çend babetan de bikin xwedi agehi
yE:n kurt e bir. 

Beri her tişti di sorani de wek kurmanci -n9r U me- tune.Ji 
lewre dawiya getinan her bi -ye ki, eki- diqede. "Geniti vform" (aidi-

23 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yet) pişti tip&n b&deng(Konsonant) dibe -i- ıe y&n dengdar(vokal) 

dibe -y-. Wek: 

desti min - ''dest& min'' 
mang~ min - ''ç8leka min" 

"Konjuktion"(gir€ik,gihanek) ya -U- ji pişti ti.p&n b&cteng dibe 

-fi- lEi y&n dengdar dibe -w-. '.'!ek: 
mi~ Q to - ''ez G tu" 

em!. .!!. &we - "em G hiln" 
Gihanek€in ~ek -ve- ya kurmanci,wek: ji jEir !!_,bi sorani -ewe

ye U bi hev re ten nivisandin.\~ek : le şar~ -"ji bajE!r ve". 

Ji xwe di sorani de deng U tipa -v- tune."Postposition"(daçeka cı

nişan) -di ••• de- ya kurmanci,wek: di xani de,bi sorani -da- te ni

visandin.Wek: le ş ar 2::!! -"di bajE!r ~". 
Dema ku "Genitivf'orm" te çE!kirin,pir caran "Personal Pronomina" 

(bernav€in kesi),wek: min,te,wi.,w& y&n sorani bi gotin& ve t&n ni
visandin. Wek: 

malim - "mala min" 
malit - ''mala te" 

mali - "mala wi;w&" 

Ano,-malim- maeneya "mala min e" nade.w& çax& bi soran1. weha dib&

jin; -mali min e- "mala min e/mal ya min e". 

"Pluralform"(Pirhejmar) bi -kan/kani- ve ç&dibe.Wek: 

exekan -"axayan" 

exekani lad&yi - "axay&n gundi" 

Bi sorani div& dengen -i- U -8- beri tipa -y- her -i- U -Ei- b&n 

nivisandin.Ne wek kurmenci,-i- U -e-. V/ek: 
zewi,y min - "zevya min" 

pğ, bil& - "j9 re b&je" 

Di hin devok&n sorani de deng& -ö- heye.L& li pir ciyan ev 

deng tune.Wek li hin ciyan dib&jin -xön- fi li hin ciyan ji dib&jin 

-xw&n- "xwin". -Şön- li şUna -şiw&n- "ş'Ô.n ,cih",-gö- li şUna -giw&

"guh". Me di şUna denge -ö-de -iw9- ç&tir dit.Ji xwe ıvıukri ji -ö

nabSjin.Bi sorani "Diphthong"(duçeng) ya wek di gotina "~ş" de, 

tune.Li şUna "xweş" -xoş- dib9jin.L& di gotin&n din de,'Wek y8n di 

kurmanci de,hene.Xw€indin,xwardin U hp. 

Em bawer in,ku bi tip&n latini nivisandina zaravay€ sorani ji hin

b'Ô.n u t&gihiştina vi zaravayi re ct& bibe alikariyeke mezin.~m e 
geleki li ser af'irandin9n hozanen Kurden Eaştir U Rojhelat ra .... Jes":in. 

Salix€ afirandin&n wan bidin.Di gel v€ ji,em e wan hem bi sorani 

24 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



biniv.isin il hem ji werger.inin kurmanci U biweşinin.Bi vi away:i 
xwendevanen me dikarin xwendin U rerbilna xwe ya zaravay€! sorani 
peşcte bibin. 

Me helbesten mam HEJAR ji wergerandin kurmanci.Di vi wari de, 
me pir hewil U pUte da,ku ew hem navrok U hem ji wezna xwe winda 
nekin.L€,bi rast.i,wergerandina helbesten HEJAR bi ser€: xwe kareki 
dijwar ü çetin e.Bi a me,bi ten€ ew bi xwe dikare ji heq€: vi karl 
derkeve.Heke k8masi hebin,div€ bozan li me bibore U wan k€:masiy€n 
me bide bide bin lingen xwe. 

Me,ji bo qenc tegihiştina naverok&n helbestan,di dawiya hel
bestan de hin gotin şilo vekirin.Hin agehiy€n hewce berp€şi xwen
devanan kirin.Armanca me ew e,ku nemaze Kurd€n Bakur bejeya gele 
xwe nas bikin.Hozan€n xwe y€n h6ja U hunermend binasin,da ku boy 
U sebeb&n rastin yen tevgera azadixwaziya gelen xwe ç€tir tebigben. 

Di war€ b€jey.i de,afirandin€!n mam HEJAR·xwedi rılçik,laş ı1 gew
deyEın pir bilind in. ';,'isan ku af'irandin€n w i ji aliy@n giranbibabU
n€ de ji y€n Shakespeare(şekispir,) bi şUn de naminin.Ji aliy€ şo
reşgeriy€ de ji y€n Ho Chi Minh (Ho şi Min) ne k€:mtir in.Heçi ji 
aliy€ kurdewari ı1 welatpar€ziy€ de ye,her wek HEJAR bi xwe ye.Bala 
xwe b~din ve helbesta ha ya ku ji m€j ve wek stran u xweşwan li 
ser ziman€ ş8niy€n Kurdistan€ ye. 

HER KURD IM 

Be derbederi yan le mali xom 
Le xaki Ereb,le tran U Rom 
Kok U poşte bim,rUt U recal birn 
Koşkim de qat be,weranemal bim 
Aza U rizgar bim,şadan U xendan 
Yan zincir le mil,le sUci zindan 
Sax bim,cib€1 bim,bigrim giw8y siwanan 
Yan zar U nizar,le nexoşxanan 
Danişim le ser texti xw€nkari 
Yan le kolanan bikem bejari 
Kurd im U le r€y Kurd U Kurdistan 
Ser le p8naw im,giyan le destan 
Be kurdi dejim,be kurdi demrim 
Be kurdi deydem werami qebrim 
Be kurdi disan zindU debimewe 
Lew dinyaş bo Kurd t€heldeçimewe 

Bexda,9.7.1948 
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Bi kurmanci: 
HER KURD IM 

Bi derbederi,yan ji li mala xwe 

Li erde Ereban,li !ran U Rame 

Cil U kinc li ber bim,rüt U tazi birn 

Koşka min dehqati be,maıweran birn 

Azad U rizger bim,dilşa,bi devken 

Yan zincir li mil,bi tawana zindan 

Sax bim,xort bim,rı1nim li ser siving 

Yan bi zar U nizan,li nexweşxanan 

Kurd im ı1 li riya Kurd U Kurdistan 

Ser ve oxir€ de,can li ser destan 

Bi kurdi dijim,bi kurdi dimirim 

Bi kurdi bersiva gora xwe didim 

Bi kurdi car din dibim zindi U Jır 
Li w€ dine ji her Kurdan didim bir. 

Bexda,9.?.1948 

Sivin~ Dema ku xaniyan ava dikin,serbani piçeki ber U fireh çe

dikin,ku av u baran ji bani neherike ser di' ... aran.Ji we 
z9dehiya ku ber bi derve derketi re-siving-dibE!jin.Sifir

Zindi: Sax,bi ruh 

Zindi bUn: Sax blln,ji 

Derbederi: Ji ber hin 
hac iri. 

nu ve bi ruh bı1n. 

sebeban ji mal U wel9t 

ne,siwan. 

dÜrketin,perişani,mi-

Derbeder: ye ku ji ber hin sebeban ji mal ı1 weı€t derketi,dlirketi, 

koçkiri,mihacir,perişan. 

~ silc,gune 
Devken: Rllken,rÜgeş 

Rom: Di direka kevnare cte,Rom,ji bo Bizansiyen dib9jin.Le bi ctı1 re, 

ji bo Anatoli~E! dihat gotin.Ji sedsala 19 an bi vir de,ji ber 

vebirin U qirkirina Kurdan,ş9niy9n Kurdistane ji Tirkiye re 

gotin -Rom-. Ji ber hoviti U çavsoriya vran ji,ji Tirkan re 

-RomaReş- hate gotin. 

Mam HEJAR di hemU helbesten xwe de pllteyeke mezin dide rizgar

kirina Kurdistane.Bi xwe ve arınance bi ser hemU tişti re dibine. 

Dile wi ji bindestbUna weıet re pir diE!şe.~eta ku welate wi bin

dest be,ew ji xwe miri dizane.Ew zindibUna xwe,bi tene di aza::iiya 

Kurdistan€ de dibine. 
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NAMIRADIYEK 

Lawekan,gewre kiçan,nazdaran! 
De meron, tawe bimenin ı ere ! 
Le n&w em gore Hejar nejrawe 
Jini xoy kirdc fiday xoşi Kurd 
Tu Xuda!,kate ke azadiw send 
Ki.j Ü kur herçi be lama,lada!, 
Ey Hejar besyeti mirdin,heste! 

Dilberan,dilterekan,dildaran! 
Fatihayeke bixwenin,xer e ! 
Zor le rE;y &we cefay k&şawe 
Le rey azadi be nakami mird 
Regezi xwÔnmijekanU hclqond 
ı~em bil€ G. payi be qcbrim dada! 
Mujde be,mewteneket serbest e 

Bi kurmanci~ 

Bexda,l5.10.1948 

BEMIRADIYEK 

Geli xortan,keçEm gihayi,nazdaran! 
Geli dilberan,dilteran , dildaran! 
De meçin,biskeke birninin li ere! 
Fatiheyek€ bixwinin, xE!r e : 
Di nav ve gorE! de Hejar veşartiye 
Di riya we de pir Cefa kişandiye 

Jina xwe bo xweşiya Kurda_ feda kir 
Riya azadiye de bi bemiradi mir 
Hun bi Xwede!,ku ew azadi stand 
Reh U pej€n xwinm€jan helqetand 
Keç U kur her ki li ba min,dUr bixin ji min 
Gora min bidin ber lingan U min re b€jin: 
Ey Hejar,rabe ser xwe U bes e ev birin! 
~'i'elat edi rizgar e,ka mizginiya min! 

Bexda,l5.10.l948 
Li ere(l€re,€re,li v€re,v€re): li vir,vir 
Ce fa: Bi erebi ye.Ano; dijwari,zor,renc 
Bemirad : ye ku negihaye arınance ::!il€- xwenakam 
Bemiradi : Tişt€ ku mirov negihine kam U daxwaza dil ,nakami. 
Dilter: Y€ ku dil€ wi ter U ciwan e.J:ort,ciwan,ne bi temen. 
Biskek: Behnek,piçek(dem G çax),hinek 

Hozan,di efirandinen xwe de,ne ku ·bi ten€ pesne ~telate xwe 
vedide.L€ herwisan re u away€ ji bindestiy€ rizgarkirina w€ ji 
nişan dide.Ev r€ ji riya rabUnU şoreşe çekdar e.Bi a '1ti,ji Kur
distane qewirandina koledar,emperyalistan U nehiştina noker€n 
wan ve d€ Kurdistan bigib€ rizgeriye xwe.3i rizgaY'i:.-a Y.:urdistan€ 
ve him€n aştiye li hererne bi cih digY'in. 
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Bi kurmanci 

SIRUD 

Weten,siwend be kewati serberzi to 

Weten,siwend be dahati sed terzi to 

Wulat,siw6nd be befrit,be xoşiy heyet 

Be neftid,be awit,be Decle w Firat 

Heta qetre xweneki ter şik debeyn 

Be qurbani azadi toy dekeyn 

Kuranit le r6y kurde.,·ari me zin 

Le kujranisaz in,balam nabezin 

Ser U mal be qurban dekeyn giştman 

Le rey serbexobUni to niştiman 

Ereb,Turk U Faris le ser xaki to 

se dirk in le ser siney çaki to 

Heçi xw9nmiji Kurd U dagirker e 

Kifin helgirin ba rUwe w meqbere 

Ebe xwardini erne derken le dil 

Çaqo geyiye esqan u xw9n hate kul 

Demi xenceri tij U ~Ukarman 

Gel6 tinUwa bo xw9ni bedkarman 

Ser U mal be qurban dekeyn giştman 

Le r6y serbexobUni to niştiman 

Le rUy dost U rUxoş U geş her mjn im 

Le rUy dujmini mewtenim mirdinjm 
11 GezeniUn 11 ı1 şerdil deden şahidim 

Ke ş6ri şer U katiri aştim 

Be dolar e.,·i wisti dinya kire 

Yeqin xoy detop6t U Kurd namire 

Hezar siwendi Bexda wekU pUş e lam 

L_e ser zorkeran merg e h6zi selam 

Ser U mel be qurban dekeyn giştman 

Le rey serbexobUni to niştiman 

Tirba Spi,ıo.7.1956 

XWEŞXWAN 

Welat,sond bi çiyayen serbilinden te 

Welat,sond bi dahaten sed cureyen te 

Welat,sond bi berf U xweşiya bewa te 

Bi petrol, av U Dicle U Firata te 

Ta dilopeke xwinavi bi guman bin 

Ji bo azadiye te bi gori didin 
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Kur&n te li riya kurdiniye mezin 
Ji dil p9şmerge ne,d9 her bi ser kevin 

Ser Ü mal,em hemÜyan dikin qurban 
Li riya serbixwebllna te niştiman 

Ereb U Tirk U Faris li ser erden te 
se diri U pij in ser sin~ U berSn te 

Heçi xw1nm9j U vegirKeren Kurdan e 
Keren hildin,bibin ber bi goristane 

Div8 xwarina me derbixin j~ dile 
Ker gihaye hesti U xwin hate kele 

Deve xencere tÜj u mUjSkire me 
Pir ti bÜye ji bo xwina bedkare me 

Ser U mal,em hemÜyan dikin qurban 
Li riya serbixwebÜna niştiman 

Ji rüy9 dost ü rüxweş Ü geş her ez im 
Ji ber dijminSn welat8 ~e dimirim 

Ksenefon Ü şerdil didine şahidi 
Ku ez ş9re ş~r im U kevoka aşti 

Bi dolar k9 bixwa~e dinya dikire 
Bawer be,xwe mirar dibe,Kurd namire 

Wek pÜş e li ba min hezar sond9n BexdS 
Li ser zorkeran mirin e hSzen aşti 

Ser Ü mal em hemUyan dikin qurban 
Li riya serbixwebÜna niştiman 

Tirba Spi,ıo.7.1956 

MÜjSkir: Gava ku ker yan ji gÜzanan tÜj dikin,ji bo ku biza
nibin gelo tÜj btiye yan na,li müy&n desten xwe dice
ribinin.Heke tÜj bÜbe,dib9jin mÜyan j&Cike. 

Dahat: Tişten ku mirov bi ctest dixe,hatin,mehsÜl 
~ Texlit,reng,awa 
Geri..:.. Qurban 
Kurdini: Kurdewari,kurdperesti 
Vegirker: ye ku erd yan ji welateki dixe bin desten xwe Ü zeft di

ke. 
XENOPHON GRYLLOU: (Li dor 430-359 beri zayini) 

Fiıozof,dirokzan Ü serdare mezin y9 Yewnani.Bi xwe ji Ati
naye ye U şagirt8 Sokrates bli.Hin pirtUken berbiçav nivi
sandine.Di nav van de,pirtlika "Anabasis"(Maeneya ve goti~e, 
-hilkişin-e.Ano,ji behre ber bi bej8.) ya heribi nav Ü 
deng e.T8 de bi dÜr U dirSjahi kada şere Yewnaniyan li hem-
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ber Fars U Kurdan ten kirin.HUn ji bo agehiyen hUr U kUr di

karin.van afirandinE'in jerin meze bikin. 

Xenophon,The Peraian Expedition,Penguin Books Ltd.,Middle

sex-1977. Ksenophon, Anabasis ,Remz.i Ki tabevi, !stanbul-1939. 

Ş~RDIL:Di di.roka kevnare de,nav9 pShle~aneki irani ye. 

Mam HEJAR,di helbesten xwe de,herdem li diji b9dadi U zordes

tiy9 rabUye.Xwe daye aliye Kurden dilsoz yen rizgarixwaz.Ev hel

besta ha ya j&rin li ser kar U p&rabUn&n Evdilkeri.m ~asim y& ku 

text U tace NUri Seid hilweşand,hEidi h&di. li diji Kurdan radibU. 

wi bin nivisevanen Ereb y&n şoven nav t&dida,ku ji pişaftina Kur

dan kad bikin.Hozan jİ. li bember v& hewildan9 derdikeve.Di rojna

meya "Dengi Kurdn de v& helbest€ dinivise. 

PİYAWİ çi ? 

Kurde to e tbd i le lay i min, beşi nexorawi 'çi? 

Herzini. tale bixo,sawer U şorbawi çi.? 

Rencberi b& beş U ır.Uçey beji çi. w awi çi ? 

RU.t le serma ye,bilerze,cil U p&lawi çi? 

Le seri t derke xeyalet, gezi çi. w cawi çi ? 

Xw&ndini t bo çi ye ? Zanin çi ye ? Her meyzane 

Medrese bo kuri min,c&y kuri to zindan e 

Xw9y hezar salete,bark&ş i le lay b9gane 

Nawi azadi le bir xot berewe azane 

KE'i bo toy gut bibe şit? Xw&ndini çi,nawi çi? 

Nemdenasi ber&.Pem wa bU,be h&z i w pirsam 

Beyni xoman b9,ke tom hatewe bir,ıet tirsam 

Her le tiraa bll,heram kird U gutim Kurdi biram: 
Peti ew tirse pisawe ! Beni nepisawi çi ? 

Sed hezaD qaqezl: xot hat U wutit; Kurd nabim! 

Nokeri pişeyi peşU me,miniş wek babim 

Le zemani bere çan bllme ••• debe her wa bim 

Şert e,her kes witi Kurd im,le regey westa bim 

Piyawetiy to em e bU, es te bile pi:yawi çi ? 

Bexda,25.9.1960 

Bi kurmanci: 
MIROVE ÇI? 

Kurdo tu beni yi li nik mintye beş nexwariye çi ? 

Ziwana tehl bixwe,savar,afik U şorbeava çi? 

Rencbere bepar U mUçeya bej i U avi ya çi? 
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Rfi.t ü tazi li ber serme bilerze,kinc u sola çi? 
Ji sere xwe derxe xeyalan,geza çi u cawa çi ? Xwendina te ji çi re ye? Zani.n çi ye? Her nizane 

Xwendegeh ji bo kın·€ min,ci.h9 ırure te zindan e 
xwehctana bezarsaliye te,barkeş i li nik bEigane 
Nave azadi ji bira xwe derine bi azane 

K€ ji te re got bi be tişt? Xwendina çi ıi navEi çi ? Min ne dinasi bere,bi a min bi bez i U pirsim 
Navbera me de be,ku bati biramin ji te tirsim 
Her ji tirsan,min qareqar U go-<: Kurd€ bir€ min 
Huner U kirina te v€ca diyar bllye li ba min 

Weris€ we tirse qetiya ! Bend€ neqetiy€ çi ? Sed hezar kaxezEin te batin,te got ez Kurd nabime 
Ez ji. wek bave xwe noker€ pEişeyi. y€ bere me 
Çaxa bere de çawan bUme •.. div9 her wisan bime 
Merc e her ke got ez Kurd im li riya wi rawestime 

Mirovtiya te ev bll,ka niha bEije mirov€ çi? 

Bexda,25.9.1960 

Beni: E'bd,qlll,bende,kole Bes~ Par,behr,pişk 
Beşnexwari· Kes€ ku k~da dest€ wi nebatiYe xwarin,ye ku behra wi nebatiye xwarin. 
Afik: Xwarina avi,medfllni,goştav,şile Şorbeav:Şorbe,xwarina avi MÜç~ Meaş,per€ ku mirov qezenc dike U p€ diji,hatin. 
~ji: Erde b€i av,bervajiy€ avi ~ Pirti 
~ Yekitiya pivanek€ ye.Bi qasi •••• cm e. 
Xwendeg~ Dibistan,medrese Barkeş:Ye ku baran dikişine,hemal Beg~: Dereke,biyani,xerib ~:Bi azayi,bi jireki Li nik: Li ba,li rex,li tenişt,li cem 
veca: Niha,ve. gave,ve car€ Noker: Xulam 
Peş~ Kare ku Kirov dike,kare ku mirov te de pispar e,meslek,sinaet Peşeyi: Tişte ku bi p€.şe ve giredayi,mesleke 
~ Şert,qed U qirar,qeyd U bend. 

Tebini: Bei destUr,redan U ageha kovara PALE,weşandin,wergerandin u çapkirina ve nivisare qedexe ye. 

:oUmahik heye 
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DERG!~i!Z PALE I. YAŞINI B!T!R!RKEN 

Bir y~l önce yayın hayatına başladıgımızda,ülkemizde sınıfla

rın berrak bir şekilde ortaya çıktıgını ve buna bagıı olarak da 

her sınıfın kendi çıkarları dogrultusunda örgütlenmekte oldugunu 

görmüştük.Ne var ki,oluşan bu örgütlerden bazıları arasındaki uz

laşır çelişkilerin,bilerek veya bilmeyerek,uzlaşmaz bir aşamaya 

ge~irildi~ine tie şahit olmuştuk.Oysaki örgütler arası kardeşçe e

leştiri ve örgütler içi özeleştiri mekanızmalarının çalıştırılma

sıyla belirli ideolojik mücadeleler verilebilinirdi.Fakat durum 

ve gelişmelerin seyri tam tei·sine bir olguyu dogurdu.Küçük grupçuk

la~ takındıkları yanlış eyilimierinden ötürü,bir balon gibi sönme

ye ve kendi potalarında eriyip yok olmaya mahkum oldular.Mevcut 

"artıklar''ın da yaşamak için didinrnelerine rag;men,kendi kaderleri

ne boyun egecekleri kaçınılmazdır. 

Bizce,politik mücadelenin günbegün gelişti~i günümüz Kürdista~•

ında ve onun somut şartlarına ba~lı olarak da ülke dışında,bütün 

yurtsever ve devrimcileri bir çatı altında taparlamayı amaç edinip 

Ülkesini ve halkının haklı mücadelesini ilerici dünya kamuoyununa 

duyurmak ve ülke dışındaki ideolojik olarak birbirlerine yakın o

lan örgütler arasınC_a kardeşçe ve devrimci diyaloglar kurmak için 

düzenli bir yayın hayatını başarıyla sürdürrnek sanıldıgJ.ndan çok 

daha zordur. 

Yukarıda bu belirlemeyi,şimdiye kadar ki yayınlarırnızda (bu 

sayı da dahil) ve gerekli gördü~ümüz anlarda devamlı olarak vurgu

ladık.Düzenli bir yayın hayatını maddi hayat şartlarında gerçekleş

tirmenin zorlugu,tabii ki kendi başına soyut bir kavram degildir. 

Bu durumun ülkemizin içinde bulundu~u somut şartlar ve bu şartla

rın tarihi olgularıyla organik bir bag teşkil etti~i bir gerçektir. 

Çünkü;sömürgeci baskını~ akl~ gelen bütün yöntemlerinin uygulandı

Sı,asırlardan beri halk kitleleri arasına yapmacık niTakların so

kuldu~u,bagımsızlık mücadelesini verecek ve ba~ımsızlıktan sonra 

ülkede hem sosyalist inşayı gündemleştirecek ve hem de dört parça

nın birli~i konusunda olumlu çalışmalar yapacak olan leninist bir 

partinin oluşumunu engellemek için marksizm-leninizm perdesi altlln

da provakatör Örgütlerin faaliyete geçirildi~i Kuzey Kürdistan 1 da 

ba~ımsızlık,birlik ve sosyalizm için verilen mücadele yolu ne ka

dar engebeli ise,bu yolda üzerine agır bir sorumluluk düşen (ülke 

dışında da olsa) düzenli bir yayJ.n organının önünde de o kadar çok 

engebe vardır. 
Fakat defalarca belirttigi~iz gibi, bu engelleri aşmak için Kür

dista~ devrimci yurtseverleri bütün herşeylerini feda etmek paha-
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sına olsa dahi kararlıdırlar.İşte dergimiz PALEbu kararlı~ın so
mut bir semeresidir.Somut bir semeredir dedi~imiz zaman,acaba der
gimizin dört dörtlük bir seviyeye geldi~ini mi kastediyoruz?Kesin
likle hayır.Kuzey Kürdistan 1 daki siyasi grup,örgüt,parti vs.ler 
arasındaki kavram kargaşalıgı devam etti~i müddetç·e,tüm bu olumsuz
luklardan dergimiz de payını ~lcaktır.Çünkü ülkemizin dışında da 
olsa,verilecek en ufak bir mücadelede de kendimizi Ülkemizin soyut 
şartlarından soyutlayamayız.Soyutladıgırnız andan itibaren bir adım 
dahi ileriye gidemeyiz.Aksine devrimci mücadele diye,yukarıda bahs
ettigirniz kavram kargaşalıgını daha da güçlendirir ve oldugumuz 

yerde tökezler kalırız.Durum böyle olunca, ülke şartlarında meydana 
gelen bütün olumluluk ve olumsuzluklar,ülke dışında,bizleri de dog
rudan dogruya veya delaylı olarak etkiler.İşte bu sebeplerden do

layı,ne bizim ve ne de dergimizin dört dörtlük bir-seviyeye geldi
~inden dem vurmak,bizi kendilerini yüzde-yüz marksist-leninist i
lan ede~ ve kendilerini bu bilimin üstadlarından daha marksist-le
ninist kabul edip,kendilerinden başka devrimci görmeyen siyasi yo
gunlukların seviyesine düşürür.Bun~~ da ülke~izde verilen mücade
le platformunda ne gibi zararlara'neden oldu~u,artık herkes tara
fınd~ açık bir şekilde görülmektedir. 

Düzenli bir siyasi yayın organının önündeki zorlukları,günümüz 
şartıarın~a genel olarak kaba çizgileriyle belirtikten sonra,şim
di de dergimize gelen olumlu ve olumsuz eleştirileri kendi görüŞ
lerimizle birlikte belirtmeye çalışalım.Herşeyden önce üzülerek 
belirtmek isteriz ki,dergimizin I yıllık yayın bayatı döneminde 
bize devrimci mahiyette her hangi bir eleştiri gel~edi.Bunu~ yeri
ne eleştiriden çok çamurla~a mahiyetinde olan ve koca-karı lakır
dılarını andıran sözüm ona eleştrilerin,bu bir yıllık dönemde der
gimizi satarak kitle içinde yayılmasını sa~layan yolUaşlarımıza i
letildi~ini yine bu yoldaşlar kanalıyla ö~rendik.Bu ça~urla~aların 
matiyetti devrimci ahlaka sıgmadıgından,bunlar üzerine burada ge
reksiz satır karalamaları yapmak istemiyoruz.Pakat devrimci ahlak 
çerçevesinde yapılacak eleştirilerin nasıl olması gerektigini bu
rada kısaca belirtirsek,belki bu kendini bilmez büyük eleştirmen
ler (:) için faydalı ol ur. T·üm bildiri veya üçüncü, dördüncü sıradan 

.siyasi dergi sayfalarında görüp dikkatle okuduğumuz ve artık düşün-
cemizin bir parçası haline gelmiş olan eleştiri ve öz eleştiriden 
her siyasj yogunlutun dem vurdu~u bir gerçek.Bunun maddi hayat 
şartlarında uygulanma alanına konuldu~ zaman,yüze göze bulaştırıl
dıg;ı da ayrı bir gerçek.!J!asa başında oturup teorik belirlemeler 
yapan,Kürdista~ 1 daki örgütlenmeyi,bagımsızlık mücadelesinin stra
tejisini ve bütün olgularını bir kalende hal eden,netropol >..erkez-
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lerinde oturup Kürdistan'a telex ve telgraflarla reçete gönderen

ler gibi,bizim yukarıda bahsettigirniz bu büyük eleştirmenlerirniz 

(~) de masa başlarında eleştiri ve öz eleştiri üzerine belirleme

ler ve de bunların teorik incelemelerini yaparak,: .. -.e yazık ki uygu

lama alanında bütün bu belirlemelerin içine düşüp çıkamamaktadır

lar .. Bu durum artık ülkemizde ve ülke dışında ço!!u grupların yaka

landıkları musallat bir hastalık haline gelmiştir.Bu hastalıktan 

kurtulmak içiil de devrimci bir mücadele gündemlcştirilmediı?;i için, 

gün geçtikçe devrimcilik adına veya devrimci eleştiri ve öz eleş

tiriler adına büyük ve ~fedilmez hatalar yapılmakta,bu hatalarla 

gülünç bir duruma düşülmektedir.Halbuki,devrimcilik adına yapılan 

eleştiri,demagoji şarlatanlıklar zarardan ötede herhangi bir fay

da getiremiyece~ini ve kitlelerin düşüncelerinin berrak bir düze

ye gelmesini engelleyece~ini,bu büyük eleştirmenlerirniz en az bi

zim kadar bilirler .. Bu baylar,eleştiri ve öz eleştiri mekanizması

nı devrimci ahlak çerçevesi içi~de uygulamayan bir kişinin veya 

siyasi yo~unlugun devrimci prati~indan de şüphe edilmesi gerekti

gini,devrimci bilim üstadlar~nın defalarca vurguladıklarını ya u

nutuyorlar ya da bilerek çarpıttıyorlar.Bunlardan hangisi olursa 

olsun, şu şekilde yapılan eleştiriler_ (eleştiri olarak nitelenebi

linirse),bir siyasi yayın organ~n daha da ileri gitmesini sa~lamaz .. 

Aksine yukarıda da belirttigirniz gibi düşüncelerin devrimci bir 

şekilde berraklaşoasına engel teşkil eder. 

Bütün bunlara karş~lık, dergimiz PALE yayın hayatına başlarken 

ve yayın süresince defalarca devrimci eleştiriye açık oldugunu ve 

böylece bunun diger siyasi yo~unluklarla devrimci bir diyalo~un 

kurulmasında ilk şart oldugunu belirterek, bu konu hakkındaki dev

rimci vazifesini yerine getirdi ve bundan sonra da yerine getire

cektir. 
Burada bir konuya deginmeden geçemiyecegiz.FALE yayın hayatı ; 

na başlarken,Kürdistan'daki örgütlenme ve mücadele stratejisinin 

tarih belirlemelerini yapacagını hiç bir zaman belirtmedi.Ulke d~

şında bir vazifenin kaçınılmazlıgını da iddia etmedi.PALE'nin iddia 

ettigi ve söyledigi tek şey,Kürdistan dışında yaşamak zorunda bıra

kılmış işçi ve ögrenci kitlesinin,emperyalist şartlarda ülkelerinin 

şartlarından soyutlanmamaları ve köşe bucaklarda kalarak pasifleş

memeleridir.Onların ülkeye döndükten sonra en azından ülkede her 

gün büyük adımlarla· ilerleyen marksizim-leninizm.bilimine yabancı 

kalmamaları ve bu mücadeleye aktif olarak katılmalarıdır.Ayrıca, 

şartlara göre Avrupa ve dünya ilerici kamuoyunu Kürdistan'da temel 

demokratik ulusal haklar ugruna verilen mücadeleden gerçek yönle -

riyle haberdar ederek harekete dost kazanmayı görev edinmeleridir. 
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Çünkü biz,Kürdistan Devri~ci-Yurtseverleri ve yayın organımız PA
le olarak,Ülkemizin dışında elde dürbünlerle Kürdistan'a bakılamı
yacag~n~n ve böylece bir teorik belirlemeye girilemiyece~inin bi
lincindeyiz.Bu vasifeyi Kürdistan'daki devrimci yoldaşlarımız za
ten üslenmişler ve bu ugurda da büyük ad~mlarla ilerliyodlar.Biz 

sadece onlardan gelecek teorik belirlemeleri inceler ve do~rulu~u
na inandıgımız andan itibaren de bütün gücümüzle savunur ve kitle
ler arasında ajitesisi yazılı veya sözlü olarak yaparız.Durum böy
le olurca,ııNcden derginizde Kürdistan hakkında teorik belirlemeler 
yapmıyorsunuz?" gibi soru veya eleştiriler bizce maddi bir temel
den yoksundur.Bütün bu ol~suzlukların yanında,yayın hayatına de
vam etmemizi ve bizi daha da ileriye götürmede en büyük dayanışma 
örnegini veren ülkemizin dört parçasından,Avrupa'dan ve Sovyetler 
Birligi'nde yaşayan Kürt devrimcilerinden aldı~ımız kutlama mesaj
ları·,devrimci dayanışma istemleri ve selamları bizleri yüreklendir
mekte ve de halk~mızın kutsal mücadelesinde yüklendieimiz vasife
nin sorumlulu~uyla daha da kenetleştirmektedir.Dergimize ulaşan 
bir kutlama mektubundan sonra yazı kurulundaki a~~ daşlar~mız da
ha azimli,daha bilinçli ve daha qa sorumlu bir şekilde kaleme sa
rıldılar.Ayriyeten PALE'nin dargrupçu siyasi bir yayın organı ma
hiyetinden kurtulup,halkı~~zın kültürel alandaki zenginligini,asır
lard~ beri sömürgeci asicilasyon metodlarıyla özgürce gelişmesi 
engellenen zengin lisanımızla dile getirip,böylece Kürt halk kit
lelerinin kendi lisanlarını ögrenmeye teşvik etmesi de dergirüze 

en fazla gelen övgüler arasındadır. 
Bir yıl içinde gerçekleştirmek istediklerimizin büy~k bir kıs

mını yerine geti~~igimiz halde,bir kısmını da bazı imkansızlıklar 
yüzünden gerçekleştiremedik.Buhların başında dergimiz PALE'nin mev
simlik (3 aylık) yay~n süresini I aylık yay~n süresine indirgerne
miz gelir.Bunun kendine has nedenleri vardır.İlk önce maddi olanak
sızlıklar bu düşüncemize büy-:.ik ölçüde engel oldu.:Silindigi gibi 
Avrupa şartları~ja 90 sayfalık bir derginin basımı büyük harcama
lara yol açıyor.rergimiz yayın hayatını maddi yönden şimdiye kadar 
sürdürebildiyse,bunu Kürdist~~ıı devrimci ve yurtseverlerin kişi
sel katkılarına b~rçludur.Fakat yapılan ba~ışlar ve dergimiz PALE' 
nin satımından elde edilen maddi imkanlar,aylık yayın süresine geç
memiz için henüz yeterli de~ildir.Biz 90 sayfa yerine her ay 30 
sayfalık bir bro~ür yayınlayabilirdik.Arna şimdiye kadar ki tecrü
beler 30 sayfalı~ bir broşürün okunduktan sonra kıtaplıga konulma
dı~ını,aksine el altında kalarak ya okunamaz bir hale geldigini 
yada gazete yıgı::.lar~ al tın da ur.utulur bir duruma geldigini göste
riyor. Fakat biz F ALE 'nin tüm Y.ürdistan,ıevrimci ve yurtseverlerinin 
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maddi ve manevi yardımlarıyla halkımız~n ba€ımzıslık,birlik ve sos
yalizm u~runa verdigi mücadelesinin azmiyle birleşerek aylık bir 
siyasi yayın organı olmasını ergeç gerçekleştirece~ine kesinlikle. 
inanıyoruz. 

Di~er bir olumsuzluk ise,dergimiz PALE'nin bilhassa I,2 ve 3. 
sayılarında yapılan matbaa veya yazının hazırlanışı sırasında mey
dana gelen hatalardır.Kelimelerin yanlış veya eksik ya .... ılmasından 
dogan bu hatalar,bazen .bütün cümlenin anlamını deg;iştirerek,elde 
olmadan daha başka anlamların ortaya çıkmasına neden oldu. Yazıla
rın hazırlanışı ve basım sırasında meydana gelen bu hatalar her 
ne kadar dergirniz PALE'ni,.n bir sonraki sayısının ilk sayfasında dÜ
zeltildiyse de,yine de bu hataları önlemek mümkün olmadı.Ama azal
tıld~.Bunun nedenleri ise,maddi olanakların el vermeyişinden ötü
rü, basım işinde kullanmak zorrmda kaldıgımız teknigin çok ilkel ol
masındandır.Fakat bu da belirttigirniz gibi her yayın organında müm
kün olan şeylerdir.Eütün bu hataların düzeltilmesi veya asgari bir 
seviyeye indirilmesi,belirli bir zaman aşamasından sonra gerçekle
şebilir.! yıllık yayın hayatında edinilen tecrübeler bu eksikligin 
giderilmesi için henüz yeterli degildir. 

Başka bir konu ise,ülkemizin dört parçasında cereyan eden 
olaylar ve dünya devrimci hareketindeki yeni gelişmeleri okuyucu
ıarımıza zamanında yetiştiremeyip bir sonraki sayıya bırakmamızdır. 
Örnegin Do~u-Kürdistan'daki mücadeleyi bütün yönleri ve olgularıyla 
okuyucularımıza tam zamanında yetiştiremedik.DoSu-Kürdistan halkı-
mızın haklı mücadelesini ilk önce haber ve yorumsuz bir şekilde o
kuyucularımıza sunduktan sonra,ancak bir sonraki sayıda bunun detay
larına ve olguların gelişmelerine de~inip yorumumuzu yapabildik.Bu
nunda Kendi başına bir nedeni varUır.Zira biz,okuyucularımıza sun
mak istedigirniz konularda yüzde yüz bir gerçeklik arıyoruz.Bir ola
yın bütün yönlerini gerçekçi bir şekilde incelemek ve bu olaylara 
neden olan. olgular arasında diyalektik ba~ı kurmayı ise kaçınılmaz 
bir vazife biliyoruz.Bunun içindir ki,meydana gelen bir olayı be
men ve anında soyot ve tüm de~er etkenlerden kopuk olarak ele al
mamak ve böylece okuyucuları.mıza eksik veya yanlış bilgiler ak~ar
mamak için,eldeki imkanlarımı.za göre ya yoldaşlarımızdan bir kaçı
nı hareket içine gönderip nesnel araştırma yapmalarını deniyor,ya 
da olayların meydana geldi~i bölge~erdeki olaylar içinde yaşayan 
yoldaşlarımızın bize gönderecekleri haberleri bekliyoruz.Ancak bu 
metodla okuyucularımıza dogru ve sıhhatli haberleri kendi yorumla
rımızla verebiliyoruz.Dünya devrimci hareketlerindeki gelişmelere 
gelince;ttç aylık yayına hazırlanışdöneminde,dünyada o kadar çok 
devrimci gelişmeler oluyorki,bunların tümünü dergimiz PALE'de ya-

36 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yınlamaya kalkarsak,kürdistan'daki gelişmeleri bir tarafa bırakmak 
zorunda kalırız.Zira dünya ezilen ve sömürge halklarının mücadele
leri gün geçtikçe prolet~r devrimlerin ayrılmaz bir parçası oldu
Sunu maddi hayatın her alan~nda ispatlayarak, sömürgecilige,ernper
yalizme,feodalizme ve faşizme büyük darbeler indiriyor.Orta Ameri
ka'da Nikarac;ua halkının,orta-Do~u'da !ran halklarının zaferleri 
ile Afrika'da Eritre halkının mücadelesi bu somut birer örnektir
ler.Bu bakımdan dergimiz PALE bütün bu olaylardan en aktüel olanı
nı seçip okuyucularına sunmayı ~aha olumlu bularak,Bu gelişmeleri 
bir sonraki. sayıya (şayet dergide fazla yer varsa) bırakıyor. 

Dergimiz PALE'nin bütün bu olumlu ve olumsuz yönlerini deger
Iendirecek olursak,olumlu yönlerin çok daha a~ır bastı~ını görece
~ız.Bunun içindir ki bir yıldır olumlu gelişmeler kaydeden siyasi 
bir yayın organını maddi ve manevi yönden destekliyerek,onun iler
lemesinde ve yaşamının devamında bütün fedakarlıklara katlanmalıyız. 
PALE'ye sadace siyasi bir örgütün yayın organı olarak bakmamak ve 
onu daha çok ülke dışındaki tüm Kürdistanlı yı~ınlara mal etmek ge
rekir.Bu sadece bizim vazifemiz degil,aksine halhının mücadelesine 
bütün varlıgıyla inanmış ve bu u~urda mücadele veren veya vermek 
isteyen her demokrat,yurtsever ve devrimcinin kaçınılmaz vazifesidir. 

* * * GENEL OLARAK VLKEM!Z UZER!NE 

Son yılarda dünyadaki ekonomik gelişmeler keza buna ba~lı ola
rak gelişen askeri ve politik sorunlar,Orta-Dogu'daki ·sömürge ve 
bagımlı halklarla sömürgeci ve emperyalistler arasındaki çelişki
lerio artmasıyla bu bölge bunalımların dönüm noktası haline gel
mektedir. 

Emperyalist devletlerle gizli veya açık anlaşmalar yaparak 
ülkemiz Kürdistan'ı aralarında bölüşüp sömürgeleştiren Türkiye, 
!ran,Irak ve Suriye sömürgeci burjuvazileri içinde deekonomik ve 
siyasi bun~ll~lar de~al ~l~ak gittikçe artmaktadır. Sosyalist sis
tem ile kapitalist sistem arasındaki amansız mücaiele hayatın her 
alan~nda devam etmektedir.Bu mücadelenin dışında ve-fakat I9I7 Ekim 
Devrimi ile sosyalist sistemin emperyalizme karşı müttefiki duru
muna gelen sömürge ve ba~ımlı halkların ba~~msızlık ve sosyalizm 
ugrundaki hareketleri aynı kapsamdadır. 

Emperyalistler,büyük Ekim Devriminden sonra kendilerine karşı 
marksizm-leninizmi rehber edinerek,bagımsızlık vesosyaliz~ yolun-
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daki mücadelelerini daha iyi örgötleyip geliştiren sömürge halkla

rına karşı büyük askeri,ekon~mik ve siyasi yenilgilere maruz kal

mışlardır.ABD emperyalistlerinden güç alarak sömürgeciliklerini 

devam ettiren !ngiliz,Portekiz,Hollanda ve İspanya sömünge impa

ratorlukları sömarge halklar1nı~ yi~it mücadelesi sonunda dag11-

ID1şlardır.Emperyalistler ve işbirlikçileri olan sömürgeci devletler, 

mallarının s~rüm pazar1 olan sömürgelerin ulusal kurtuluş yol

undaki mücadelelerini verip sosyalizme varmalarını engelemeye 

çalışırlar.Sanayi alanında kulandıkları hammadde k~aklarını 

kaybetmemek ve sosyalist ·-sisteı:ıe karşı saldırganlıklarınl. devam 

ettirmek üzere kendi yedek güçleri durumunda bulunan sömürge ül
kelerin insan güçlerini ellerinden çıkarmamak için canavarlaşır. 

Ne var ki sonuç yine aleyhine olur.Son olarak emperyalist sistem 

~ran halklarl.nl.n mücadelesi sonunda korkunç bir darbe daha yemiş-

19~dir.Şahll.k faşizminin yıkıl~asl.yla ABD emperyalistleri bu ülke

deki tüm çıkarlarını ellerinden çıkarmışlardır. 

Birinci empe7yalistler arası sömürgeleri paylaşım savaşından 

sonra Ülkemiz Kürdistan'ın Kuzey,Batı ve Güney kesimlerini elle

rinde bulunduran feodal sömlrgeci Osmanlı Imparatorlu~u y:ı.kıld1. 

Bu dönemde sosyalist devrim Rusya' ı:'.a ilk defa pratik hayata geçi

yordu. sosyalizmin dünyadaki. bu ve ilk büyük zaferi sömürge ülkele

rin halklarına büyük bir ilha~ kaynagı oldu.Ulusal kurtuluş hare

ketleri emperyalizme ve söm·:irgecili~e karşı daha büyük boyutlara 

ulaşar~~ sosyalis ülkelerin k~pl.na yeni yeni üyeler kazandl.rd:ı.. 

Buna karşılık gerilmekte olan e~peryalistler ve işbirlikçileri 

sömürgeciler canice oyunları sahnelemekten geri kalmadılar • Bi

rinci emperyalist savaştan sonra Lozan attıaşmasını emperyalistler

le imzalayan T.C.sömürgeci b~juvazisine ülkemizin kuzey ve batısı 

feodal söm-:irgeci Osmanlı devl:tinden miras kalılı.Bu duruma karşı. 

halkımız Piran,A~rı ve Dersim hareketleriyle direniş gösterdiyse 

de söm-:irgeci Türk burj~.ıvazisi,hem b'..l hareketlerin yeteri kadar 

örgütlü olmamasından dolayı ve hem de halkımız arasında daha evel 

yaratılmış olan çelişkileri derinleştirip bunlardan yararlanmasını 

başardı~ından bu hareketleri kanla bastırdı.Halkımızın tüm hakları 

inkar edildi.Mecburi iskan k~~unları,yasak bölgeler,Yatıl1 bölge 

okuları gibi projelerle ülke~iz üzerinde yo~un bir asimilasyon 

politikası başlatıldı.Kürdistan'da her tepe başına bir karakol, 

zindan ve işkencehaneler açtırıldı. 

Tüm bu baskı ve katliaml~ halkımızın ba~ımsızlı~a ve insanca 

bir hayata olan susamışlı~ını daha da artırmıştır.Bugün büyük bir 

ekonomik çıkınazla karşı karşıye. kala...ll sömürge ci T.C. devleti ,daha 

kuruluşunun başlang2cından ekonomisi e~peryalistlere ba~ı~lı olma-
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ya başlamıştı.Türk sömürgeci burjuvazisinin ekonomik ve siyasi açı
dan de~erlendirmesini yapacak olursak,temelleri üzerinde kuruldugu 
f'eodal sömürgeci Osmanlı devletiyle büyük benzerlikler göstermekte
dir. Daha I9.yüz yilın ilk yarısında Avrupa emperyalizmi Osmanlı 
Devletinin iliklerine girmeye başlamıştır.Buna örnek olarak Alman 
emperyalistlerinin Anadolu'dan baçlayarak ülkemizi boydan boya ge
çen ve İran körfezine kadar varan demiryolu hatlarını gösterebili
riz.Bu dönemde Avrupa'nın genç emperyalistleri ayrıca kendi arala
rında,sömürgelere uzanmak ve böylece gelişmekte olan sanayilerine 
hammade yetiştirmek için yarışıyorlardı.Şunu da hatırlatalım ki, 
kapitalist ilişkilerin emperyalistler tarafından Osmanlı devleti
nin içinde ve dolayısıyla Osmanlı devletinin sömürgesi olan ülke
lerin halklarının hayatında yer bulması,bu halkları ba~ımsızlık 
hareketlerine itmiştir. 

Bu hareketlilikten dogal olarak Ülkemiz Kürdistan da etkilen
miştir.Fakat ülkemizin yanlız Osmanlıların sömürgesinde de~il,bil
aki's dig-er bölümünün Per s sömürgecilerinin · kontrolü·,_de olması, ba
~ımsızlık hareketlerine karşı bu iki iki feodal sömürgeci gücün 
ortak hareket etmesiyle güçler d'engesini halkımızın aleyhine çevi
riyordu. Bwıwı ötesim~'-e İngilizler başta olmak üzere Avrupa·. emper-
7alistleri,ülkemizin çok stratejik durumuyla birlikte harnınade zen
ginliklerinin bollu~wıdan ötürü ba~ımsızlık hareketlerinin başarı
ya ulaşması hesaplarına (sömürgeci politikalarına) ters düşüyordu. 
Bu nedenlerden ötürü genç emperyalist sömürgeciler Kürdistan'da 
gelişen her harekete karşı çeşitli yollarla Osmanlı devletine ve 
Pers hanedanlı~ına yardım ediyorlardı.Sömürgeci Osmanlı yönetimi 
I9.y.y.son zamanlarında büyük borçlar altına girmişti.Hazinesi ta
mamen boşalmış iktisadi ve buna baglı olarak siyasi yönden emper
yalistlerin tabakümmü altına girmişti.Halkların talan ve yagması 
üzerine kurulmuş orta çagın köhneleşmiş devle·t:i, tarihsel gelişme-

· sini tamamlamıştı.Avrupa'da I789 Fransız devrimi özgürlük fikirle
rini geliştirmiş ve sömürge halklarını heyecanlandırıyordu.Bunla
rın sonucu olarak Balkanlar'da,Filistin'de,Kürdistan'da bagımaız
lık hareketleri başlıyordu.Artık emperyalistlerin tüm hesapları 
Osmanlı devleti ve ellerindeki sömürgeler üzerinde yapılıyordu. 

I9.y.y. 'lın sonlarında ve 20.y.y. 'lın başların~a feodal sömür
geci Osmanlı devleti emperyalistlerin teşhisi ile hasta adam ola
rak görülüyordu.Tüm bunları söylerken üretim güçlerinin durumuna 
ters düşen toplumsal yapıyı da göz ardı edemeyiz.Kapitalist iliş
kilerin devamlı olarak gelişti~i ve sanayinin ilerledig:i Avrupa'ya 
karşı tutunmak,feodal sömürgeci Osmanlı devleti için imkansızdı. 
Nihayet birinci emperyalistler arası sömürgeleri paylaşım saveşı-
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nın s9nucu olarak parçalanan Osmanlı devletinin harebeleri üzerin

de,sömürgeci karekterinin tıpkısı koruyan ve Ülkemiz Kürdistan'ı 

emperyalislerin onayını alarak elinde bulundurmayı başaran sömür

geci Türk burjuvazisinin hakim oldu~ T.C. kuruldu. 

Yukarıda ülkemiz Kürdistan'ın kuzey ve·batı kesimlerini sömür

geci Osmanlı devletinden devralıp T.C. devletini kuran sömürgeci 

Türk-burjuvazisinin bugünkü ekonomik durumuna Osmanlı devletinin 

son zamaqlarıyla benzeri özellikler taşıdıgına deginmiştik.Gerçek

ten bug-:in Türkiye her şeyi ile emperyalist devletlere bagımlı ol~ 

maya devam ediyor.Türk sömürgeci burjuvazisisi,elinde bulundurdu

~u iktidar~nı s~lamlaştıgırıp işçi sınıfı 
hareketlerini bastırmak 

ve Ülkemizde gelişecek baEımsızlık hareketini önlemek için ekono

mik ve askeri yönden emperyalistlerle birlikte hareket edip onlar

la bütünleşrnek zorunda idi. 

Emperyalizme kapılarını daha Lozanda iken aralayan sömürgeci 

T.C. devleti,ABD emperyalistlerinin kontrolünde kurulan Nato'ya 

girmek için CHP ve··np•nin tam bir birlik içindi karar almalarından 

sonra,kapılarını sonuna kadar açtı.Böylece emperyalistlerin serma

yesi çeşitli kisveler altında akınaya başladı ve halen de akınaya 

devam ediYor.Her yeni gelen hÜkÜmetin büyük umudu emperyalistler

den borç ala bilmek ve böylelikle ekonomiyi düzeltebilmektir. 

Böylece sık sık çeşitli emperyalist devletlerden kredi ve yardım 

alabilmek için seyahatler yapılmaktadır.Fakat tüm çabalar para 

etmemektedir.Çünkü alınan krediler kısa bir sürede suyunu çekmekte 

ve ekonomik krizler yeniden başlamaktadır.Ayrıca büyük tekeller 

bu kredileri v·erirken tabii ki isteklerinin yerine getirilmesi 

şartı ile Türk sömürgeci burjuvazisinin taleplerini kabul ediyor

lar.Buisteklerin başında ülkedeki işçi sınıfının mücadelesini en

gelemek,askeri üsler ve haber toplama merkezlerinin geliştirilme

sini,develüasiyon (para de~erinin düşürülmesi) yapılmas~nı,başta 

ülkemiz Kürdistan'nın bagımsızlık mücadelesi olmak üzere ulusal 

kurtuluş hareketlerinin bastırılması ve kendi politikaları çerçe

vesinde hareket edilmesi gibi istemlerdir.Nitekim tekellerin buna 

benzer talepleri pratikte uygulamaya koyulduktan sonra borç para 

veriliyor.Ülkede büyük bir işsizlik hakimken,bergün paranın de~e

rinin yeniden düşürülmesiyle hayat emekçiler,köylüler ve işçiler 

için dayanılmaz bİr hal almıştır:Bunun ya·-:.lJlda kapitalist dünyayl. 

etkileyen tüm ekonomik krizler, enerji sıkıntısı onlara herşeyi i

le ba~ımlı olan Türkiye'yi do~al olarak etkisi altına almaktadır~ 

Türk sömürgecileri iktisadi durumu düzelkmek için boyuna yeni 

vergileri halkın sırtına yüklemekted~_r.Hayat pahalılıgının bu ar-
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tışları yanında işçi ücretleri aynı artışı göstermekten uzaktır. 

Tabiiki ekonomik dar bo~azlar karşısında siyasi bunalımlar da ken

dini göstermektedir.Fakat bu mali yetersizli~in yogun oldu~u bu or

tamda,T.C. sömürgeci burjuvazisi her yıl bütçesinin %35'ini aske

ri harcamalara ayırmaktıdır.Bu miktar,burjuvazinin ayrı ayrı tem

silcili~ini yapan hangi parti iktidara gelirse gelsin,azalmamakta 

ve devamlı artmaktadır. Hemen hatırlatalım ki, Türk söıııürgeci burju

vazisi her yıl yeni silahlarla donatı~ı birliklerini ülkemiz 

Kürdistan'da toplamaktadır.Do~al olarak tüm bunalımlar sınıfsal 

ve ulusal mücsdeleye yeni boyutlar k&zandırmıştır.Sömürgeci bur

juvazi bir yandan sınıflar arası mücadelenin politik bir aşamaya 

geldi~i bu günlerde,asayiş ve huzuru getirme safsatalarından bahs

ederken di~er yandan da sınıfsal durumunun ayrıcalıklarını korumak 

için emrinde bulundurdu~u ordu,polis güçleriyle yetinmemekte ve 

bunun yanında silahlı faşist çetelerini de devlet aygıtı içinde 

örgütlendirmekte ve devrimciler üzerine saldırtmaktadır. 

Buna karşılık Türk devrimci hareketinin durumu hangi nokta

dadır? BUıdurumu belirtmek esesında başlı başına ayrı bir yazının 

konusu olmakla birlikte,burada kısaca deginmekte yarar vardır. 

Genel olarak Türk toplumunun üzerinde derin izlerini inkar edemi

yecegimiz Kemalist ideolojinin Türk devrimci hareketi üzerinde de 

etkisini sürdürmekte oldu~unu üzülerek belirtmek zorundayız.Bu du

rum,TUrk sömürgeci burjuvazisinin ülkemiz Kürdistan'ı kontrolünden 

çıkarmamak ve bunun için,yo~ bir asimilasyon gayesi ile ırkçı Ke
malist eSitim sistemini hayata geçirme politikası çerçevesinde dev

letin tüm basın,yayın ve kurumlarıyla yürüttü~ü humalı çalışmala

rının sonucu olarak kendini maddi haya-ı:.ta göstermektedir.HBla Türk 

devrimci hareketinin birçok örgütleri (bir iki grup hariç),pratik

te kendini somut bir şekilde gösteren maddi durumu· gözardı ederek 

Klkemiz Kürdistan'ın em~eryalistlerin deste~iyli uluslar arası bir 

sömürge statüsünde oldutunu kabul etmemekte ve sorwıu emperyalis-t

lerin çizmiş oldugu Türk sömürgeci burjuvazisinin de korumakta ka

rarlı oldu~u Misak-i Milli sınırları çerçevesinde yaklaşmaktadırlar. 

Bu durum teoride sapmaya yol açarken pratige de zorunlu olarak yan

sımaktadır. 

Fakat bu eksikliklerin yanında gelişmelerin de ·olmadıgı sonu

cuna varmiyoruz. Yakın bir zamana kadar Kürdistan sorumuıu agızlara 
almak TOrk devrimci hareketi için bir cesaret işi iken,bugün bu 

konuda tartışmalar ve yazışmalar olmaktadır.Kuşkusuz bunları geliş

me olarak de~erlendirip olumlu yanlar olarak vurguluyoruz.Ama bu 
gelişmelerin do~ru belirlemelerini yapıp,ona göre pratikte kendi 
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emekçi kitleleri arasında ajite etme görevleri aç~sından yeterli 

olmadı~ı kanısındayız.Buna ra~men Türk devrimci hareketinin Kür

distan sor~una yaklaşım tarzları için do~ru belirlemeleri yapıp 

pratik hayata mücadelelerini artıracaklarına inancımız·vardır.Çünkü 

halkımızın sömürülmesi herkes tarafından Kürdistan'ın sömürgele~

tirilmesi olarak deg-i de toprak reformuyla,devletin zulmü ile açık

lamak yoluna gidilirse,içşilere burjuva sistemini ve proleteryanın 

devrimci durumunu anlatmeda yarar yoktur.Türk devrimcileri gerçek

ten sosyalizme varmak istiyorlarsa somut bir şekilde karşımızda 

olan ülkemiz Kürdistan'ın dört parçaya bölünmüş old~unu ve bu par

çalardan kuzey ve batı bölümünün Türk burjuvazisinin söm:.irgesinde 

oldu~unu kendi ülkelerinde kendi işçi sınıfına ve tüm emekçilere 

bu meseleyi götürmelidirler.Yukarda belirtigirniz gibi,Kürdistan'ın 

hammadde zenginli~inden ve stratejik durumundan dolayı ülkemizin 

ba~ımsızlı~ı emperyalistlerin çıkarına ters düşüyordu.BU durumdan 

ötürü emperyalistler çeşitli dönemlerde bölgedeki dört sömürgeci 

devlete en büyük desteklerini esirgemediler.·Onlarla birlikte Ülke

mizin tarihi sömürgeleştirme sürecini tamamladılar.Ama ne yapılırsa 

yapılsın,hiç bir şey halkımızın ba~ımsızlık ve sosyalizim yolunda 

verdi~i mücadelesini önleyemez. 

Ülkemizde bilinçlenme artmaktadır.Halkımız kendi milli de~er

lerine hergun daha fazla sahip çıkmakta,bunun yanında sosyalizmi 

ve onun getireceıSi gerçek özgörli.igü benimsemektedir.Bunun yanında 

sömürgecilerde boş durmamaktadır.Ülkeroizdeki kendi işbirlikçile

rinin örgütlenmelerine yardımcı olmaktadır.Marksizm-leniuizmin k~t

leler arasındaki yayılmasını önleyemiyen burjuvazi ve onun temsil

cilerinin son taktiklerinden en önde g_eleni 11 marksizm-leninizm 1
' 

perdesi altında örgütlenmelerine yapmelarıdır.Bu durum son zaman

larda kendini ülkemizde pratik hayatta göstermektedir.Somut şart

lar hesaba katılmadan girişilen her eylem halkımızın bilinçlenme

sine ve örgütlenmesine indirilen birer darbedir.Fakat bizim halkı

mıza güvenimiz sonsuzdur.Çünkü artık oportünistlere,reformculara 

ve anarşistlere gereken cevap halkımız tarafından verimlektedir. 

Bugün Ülkemizin şartlerında emekçi halkımızn bagımsızlı~a ve sos

yalizme olan özlemlerine desteklemek,zayıf ve yetersiz olan bilin

cini artırıp,onun huzursuzluk,yoksulluk ve baskıdan do~an kinini 

sömürgecilere yöneltmek,bu yolda örgütlenmesine yardımcı olmak her 

yurtseverin,demokratın ve devrimcinin günümüzün görevleri arasın

dadır. 

42 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



STAL!N 100 YAŞINDA 

21 Aralık 1969 günü Lenin'in en yakın yoldaşı ve Ekim Devrimi 
savaşçılarından olan Stalin'in IOO.do~um yıldönümüdür.O,Rusya'da 
devrimci mücadeleye,daha sonra genç Sovyetler Cumhuriyeti'nin ge
ri bir tarım ülkesinden ileri bir endüstri ülkesine kavuşrnasına, 
Hitler faşizminin ezilmesine çok büyük bir katkıda bulunmuştur. 

!şçi bir ailenin çocu~u olan Stalin,daha 15 yaşlarında iken 
devrimci çalışmaya başlamıştır.I898 de Rus Sosyal Demokrat !şçi 
Partisi'nin (RSD!P) Gürcistan'daki Tiflis örgütüne katıldı. O dö
nemde RSDİP'nin tümü gibi,Tiflis örgütü de da~ınık gruplardan olu
şuyordu.üyelerin ço~unlugu legal marksistlerin görüşünü savunuyor
du. üyelerin hemen hepsinde burjuva ulusçulugu egemendi.Stalin'in 
bulundugu grup devrimci marksist bir gruptu.Bu grup daha sonrala
rı Gürcistan'da devrimci sosyal demokrat hareketin çekirde~ini o
luşturdu. 

Stalin daha sonralar~ Lenin ile baglar ~urarak Leninci çizgi
de yerini aldı.I90I de_polisin tutuklama emrinden sonra illegali
teye geçti.I9I7'ye kadar Rusya'da illegel çalışan tüm profesyonel 
devrimcilerin yaşadıgı hayat~. yaşad~.Gürcistan o dönemlerde çarlık 
tarafı-ndan sömürgeleştirilmişti.Gürcistan 'da çalışmalarını amansız
ca sürdüren Stalin illegel bir gazete çıkardı.!şç~leri ve köylüle
ri çar·l~~a karşı örgütleyerek çeşitli grev hareketlerini yürüt tü. 
Kafkasya 'da bolşevizmin ilkelerinin savunulmasınfla önemli bir rol 
oynadı.Stalin,Lenin'in silahlı ayaklanma önerisini aynı güçle sa
vundu.Kafkasya'daki menşeviklere karşı amansızca mücadele etti.Çar
lık tarafından çeşitli defalar tutuklandıysa da her defasında kaç
roayı başardı. 

Leninizmi oportünüzmün her türüne,menşevizme ve troçkizme kar
şı hiç taviz vermeden savundu.Rusya'da proleterya diktatörlü~ünün 
kUrulmasında büyük görevler aldı.Proleteryaya ihanet etmiş olan 
B·uharin ve Troçki 'ye karşı mücadele etti)rroçkizme karşı leniniz
mi yükseltti~Lenin'in ölümünden sonra özünde sınıf uzlaşmazcılı~ı 
olan troçkizme karşı "Leninizmin !lkeleri 11 venLeninizmin Sorunları" 
isimli kitaplarını yayınladı.Stalin I924'te şöyle diyordu:"Troçkiz
mi ideolojik bir akım olarak görmek partinin görevidir~Ya torçkizm 
ya leninizm.Pratik leninizmin do~rulugunu ispatladı.-ve troçkizmi 
yerle bir etti 11 .Troçkizmin tersine sosyalizmin te~ ülkede kurula
bilece~ini Ekim Devrimi ile kanıtlaması Stalin'i dönemin en önde 
gelen bir marksist-leninist olmasını sa~ladı.Hitler faşi~mini Sov
yetler Birli~i Komünist Partisi'nin önderligindi ve şanlı Kızıl 
Ordu'nun deste~i ile yerle bir etti. 
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Sosyalızmın kurulması çalışmalarında,Sovyetler Birligi'nde sos

yalizmin savunulmasında ve savaştan sonra dünya sosyalist sistemi

nin doguşunda tüm dünya proleterleri ve ezilen halkları Stalin'e 

derin bir sevgi ve saygı duydular.Olümünden sonra Stalin'in dünya 

proleteryasına kazandırdıgı ilkeleri bir bir ortadan kaldıranlar, 

ortaya attıkları bir takım yeni tezlerle marksizm-leninizmin özü

ne aykırı olan sınıf uzlaşmacılı~ına girmişlerdir. 

Biz Kürdistanlı devrimciler olarak; a)Sovyetler'de Ekim Devri

mi ile birlikte Ülkenin emperyalistlere kar~ı korunmasından,b)Troç

kizme karşı amansız mücadelesinden,c)Leninizmin savunulması ve ge

liştirilmesinden,d)Hitler faşizminin ezilmesinden,e)dünya güçler 

dengesinin sosyalizmin yararına hayata geçirilmesinden ve onurlu 

bir yer bulmasından dolayı,Stalin'i IOO.do~um yıldönümünde selam

lıyoruz. 

* * * 
1917 EKlM DEVR1MİN1N 62,YILINA GlRERKEN 

62 yıl önce ilk ola~ak Sovyetler Birli~i'nde gerçekleşen ve 

pratikte ilk uygulanması ba~arıyla sonuçlanan sosyalist devrim, 

1917'den sonra uluslararası proleteryanın,dünya mazlum,sömürge, 

yarı-sömürge,ba~ımlı ve yarı-bagımlı ulusların dünya gericili~i

nin baş kaynagı olan kapitalist-emperyalist sisteme karşı biricik 

dayana~ı olmuştur. 

Sovyet proleteryasının gerçekleştirdi~! bu devrim bir anlık 

mücadelenin ve savaşın bir serooresi degildir.l917 Ekim devrimine 

gelinmeden önce Çarlı~a karşı verilen uzun süreli mücadele 1917 

Ekim devriminin şartlarını olgunlaştırmıştı.l917 Ekim devrimine 

kadar verilen mücadelelerin bir krokisini çizecek olursak ~arşı

mıza şöyle bir tablo çıkar: Daha 1825 yılında soyluların önderlik 

etti~i ve 1881 yılına kadar devam edegelen direniş mücadeleleri, 

o dönemin en baskıcı,sömürücü ve barbarca rejimi olan Çarlıgın 

temellerini beya~ı sarsmıştı.Bu tarihten sonra mücadelele'rini bı

rakmayan çeşitli uluslara ve ulusal guruplara mensup bütün emek

çiler,l871 Paris Komününün pratik tecrubesinden de dersler çıka

rarak,bu dersleri kendi ülkesinin somut şartlarına uygulayıp 1905 

devrimini gerçekleştirdiler.Büyük üstad Lenin'in dahiyane fikir

leri ve tüm Rusya proleteryasının sınıf bilincine erişmesi için 

gösterdi~i fedakarlık,Rusya prole3eryasına sosyalist devrimin ka-
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çınılmaz oldu~nu gösterdi.Fakat sosyalist devrimi gerçekleştir
mek için şartlar henuz olgunlaşmamıştı.Bu şartların olgunlaşması 
için Lenin'in önderli~indeki Bolşevikler bir yandan emekçiler a
rasında yo~un çalışmalar yaparak onları sosyalist devrime hazır
h.yor,di~er yandan da o dönemde !.emperyalist paylaşım savaşının 
dünyada ve Çarlık Rusyası'nda yarattı~ı ekonomik ve siyasi buna
lımlardan istifade ediyorlardı.!şte bu durum 1917 şubat devrimi
nin zeminini hazırlamış ve Çarlıga karŞı geçici bir burjuva hükü
meti iktidara getirmişti.Daha önce de belirttigirniz gibi,sınıfsal 
çıkarlarını savunmak için tüm Rusya proleteryaSı artık meselenin 
ne oldugunun bilincindeydi.Tüm Rusya proleteryası,geçici burjuva 
hükümetinin işçi sınıfının çıkarlarını savunmayacagını,tam aksi
ne kendi burjuva sınıfının çıkarlarının devamı için sürekli bas
kıya maruz kalaca~ını ve böylece sömürü sisteminin devam edece~i
ni çok iyi biliyordu.Bu nedenle tüm güçlerini birleştirerek,tek 
bir yumruk ve tek bir yürek halinde eşine o güne dek rastlanmayan 
bir kahramanlık örne~i vererek 1917 Ekiminde iktidarı burjuvazi
den devralıyordu.Neden Rusya proleteryası Çarlı~a karşı büyük bir 
kin besliyordu ? Çünkü Çarlık Rusya' sı emperyalist bir karekter 
taşıyordu.Bu karekteri ile hegemonyası altında çeşitli uluslara 
mensup·olan sömürge ve bagımlı halkları sömrrrüp düzenini devam 
ettirebiliyordu.Bütün bu baskılar kendini kaçınılmaz olarak Rus 
halkı ve proleteryası üzerinde de açık ve vahşi bir şekilde gös
teriyordu.Bu baskı ve sömürü rejiminden kurtulmak için tüm Rusya 
proleteryası bütün olayları ve olgular arasındaki tarihsel ba~ı 
en irice noktasına kadar incelemiş,sosyaliSt bir devrimin gerek
lili~ine inanmıştı.Işte bundan dolayıdır ki,l917 Ekim sosyalist 
devrimi,sosyalist sistemi yaratırken,sömürge ve ba~ımlı uluslar 
için de kurtuluşun duyurucusu olmuştu.Ekim devrimi eski burjuva 
demokratik devrirolerin bir parçası olan ulusal sorunun çözümünü 
ülkelerin iç sorunu olmaktan çıkartmış,uluslararası bir sorun, 
yani sömürgeler genel meselesi ve sosyalist devrirolerin bir par
çası haline getirmiştir.Sömürge uluslar gerçek bagımsızlı~ın an
cak ve ancak sosyalizmle gerçekleşebilecegini pratik hayatta so
mut olarak görebilmişlerdir. 

Neden sosyalist devrimin ilk olarak 1917 Ekim devrimi ile 
Rusya'da gerçekleşti~i gibi bir soru düşüncemizi kurcalayabilir. 
Bunun başlıca nedenleri aşa~ıda sıralayacak olursak; 
1) 1917 Ekim devrimi gerçekleştiSi sırada,yorumumui.un ba~.ında 
bahsettigirniz geçici burjuva hükümeti ve genelde Rusya'daki bur-
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juvazi meydana gelecek bulıranlara anında bir çözüm yolu bularnı
yacak kadar kötü örgütlenmişti.Bu alanda Rus burjuvazisinin ye
terince tecrubesi yoktu.Bunun yanında,Rus burjuvazisi Çarlık dö
nemindeki ekonomik buhranlardan ötürü ekonomik bakımdan kendini 
yeterince toplayamadıgından siyasi alandaki girişimler önünde 
cesaretsiz kalıyordu.Rus burjuvazisinin bu durumu,proleteryası 
gelişmiş Avrupa ülkelerindeki burjuvazilerden tamamen ayrıydı. 
Mesela bir Fransız burjuvazisinin politik alandaki entrikalarda 
olan ustalıgı,bir İngiliz burjuvazisinin uzlaşma konularındaki 
sahtekarlıkları adet baline getirmesi,Rus burjuvazisinin yapama
yacagı şeyler arasındaydı.Ayrıyeten Rus burjuvazisi Çarlı~ın ye
rine geçti~i zaman proleteryanın hiç bir demokratik hakkını tanı
madi.Aksine Çarlı~a nazaran daha azgın bir şekilde p~oleteryaya 
saldırdı.Bu nedenlerledir ki,halk,Çarlıgın ve burjuvazinin temel
de birbirlerinden ayrı olmadıklarını,bunların her ikisinin de ·sö
mürülerini devam ettirmek için emekçi kitlelerini ezdiklerini an
lamış ve Çarlıga karşı takınmış oldukları tavrı bu defa da burju
vaziya karşı takınıp,ona karşı mücadele vermiştir. 
2) 1917 Ekim devrimi,daha başlangıç günlerinde devrime öncülük 
edecek olan hazır ve örgütlü bir işçi sınıfına sahipti.Bu işçi 
sınıfı daha önceleri iki devrimi yaşamış(l905 ve 1917 Şubat) ve 
bu devrimlerden tecrubeler elde ederek,barış,toprak,özgürlük ve 
sosyalizm sloganlarını kendisine temel ilke edinmişti.Bu durumda 
devriiDe öncülük yapacak başka bir sınıf kalmıyordu~E~er işçi sını
fı halkın güvenini sa~lamamış ve devrimda öncü sınıf oldu~u ~s
patlamamış olsaydı,işçi-köylü ittifakını gerçekleştiremezdi.İşçi

köylü ittifakının gerçekleşmedigi bir dönemde devrimi gerçekleş
tirmenin mümkün olmadıgı ise bir gerçektir. 
3) 1917 Ekim devrimi arifesinde,devrimdc en kalabalık bir toplu
lukla yer alan yoksul köylülük ve köylülükle ittifakı. gerçekl-eşti
ren işçi sınıfı büyük köylü yıgınlarını devrime kazandırmakta güç
lüklerle karşılaşmadı.Çünkü büyük toprak egalarıyle ittifakları ve 
ilişkileri oldugunu maddi hayatın her alanında açıkça gösteren 
Anayasacı-Demokratlar,Sosyalist-Devrimciler,menşevikler v.b. gibi 
sözüm ona devrimi gerçekleştirmekte çok iddialı(!) siyasi yo~n
luklar,işçi sınıfının yogun mücadelesi sonucu(ajite ve propa~anda) 
köylü kitlelerinden uzak kalıp bu kit1elerden tecrit oldular.!şçi 
sınıfı,bu alanda yapmış oldu~ mücadeleyle yalnız bolşeviklerin 
büyük agalarla ve toprak sahipleriyle ilişkileri olmadı~ını ispat
lıyarak,işçi-köylü ittifakının temelini atıyordu.Bu durum sınıfsal 
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yapısının gere~i olarak Ekim devrimine kadar hacalayan orta köylü
lügün,Ekim devriminin arifesinde tamemiyle devrim saflarına geçme
sini sa~ladı.Bu geniş kapsamlı işçi-köylü ittifakı gerçekleşmemiş 
olsaydı,devrimin gerçekleşmesinden de söz edemezdik herhalde. 
4) Şüphesiz 1917 Ekim sosyalist devriminin gerçekleşmesinde en be
lirleyici rolü oynayan Bolşevik yani komünist partisidir.Bolşevik 
partisi her şeyden önce zengin deneyimlerden geçmiş ve sosyalist 
bilimin dahiyane üstadı olan Lenin tarafından yönetiliyordu.İşte 
böylesine bir bolşevik partisi bütün halk kitlelerini saldırıya 
geçirebilecekti ve onların önünde cesaretle yürüyebilecekti.Devrim 
süresi içinde ve daha önce ortaya çıkan sapmalara karşı savaşabi
lecekti.Her türlü tehlike,engel ve engebelerin üstesinden gelebi
lecekti.Köylülerin en büyük istemi olan toprak istemini büyük a~a
ların ellerindeki toprakları alarak gerçekleştirebilecekti~Barış 
ugrunda genel demokratik hareketi yönlendirecekti.Sömürge ve ba
gımlı ulusların temel demokratik ulusal istemlerini gündeme geti~ 
rebilecekti.Ulusların kendi kaderlerini serbestçe tayın hakkını 
uygulamaya sokabilecekti.Proleteryanın burjuvaziye karşı olan ik
tidar savaşında proleterya di·ktatörlüjSünün ·kaçınılmaz oldug-unu 
kitlelere getirecekti.Böyle bir parti devrimi yönlendirmek ve kit
lelere· önderlik etmek içih hazırdı .Bu hazırlıg;ını devrim süreci 

içinde kanla tamamlamıştı.Fakat o dönemde başka kapitalist veya 
emperyalist ülkelerde bütün bu aşamaları tamamlayabilmiş bir öncü 

_parti henüz yoktu.Bu nedenler devrimin ilk olarak Rusya'da ger
çekleşmesinin başta da belirttigirniz gibi en belirleyici özellik
leridir. 

5) Di~er önemli bir etken ise,l917 Ekim devrimi sırasında emper
yalist paylaşı_m savaşından dolayı, emperyalist ülkeler arasındaki 
çelişkilerin doruk noktaya varması ve bu nedenle emperyalist kam
pın ikiye bölünmesidir.Bu durum emperyalistlerin Ekim sosyalist 
devrimine direk müdahalelerini önlüyordu.Çünkü emperyalistler o 
dönemde birbirlerini zayıflatmek için tüm yolları deneyip,Rusya' 
nın iç işlerine karJ.şıp da bir emperyalist ülkenin di~er bir em
peryalist ülkeye karşı üstünlük kazanmasını istemiyorlardı.Kabul 
edilmesi lazımdır .ki, emperyalist ülkelerden her hang~ biri sosya •. 
list· devrimi engellemek için seferber olmuş olsaydı,savaş içinde 
olan di~er emperyalistlere karşı ekonomik,askeri ve siyasi alan
larda zayıf düşecek ve ma~lubiyetten kurtulamayacaktı.İşte bu du
rum emperyalist ülkeleri biraz uzakta tutmuş ve onların 1917 sos-
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yalist Ekim devriminin gerçekleşmesinde büyük bir tehlike olmasını 
önlemiştir. 

Yukarıda maddeler halinde anlattıklarımız sosyalist devrimin ilk 
olarak Rusya'da gerçekleşmesinde önemli faktörlerdi.Biz bu madde
leri sırelamakla,sosyalist devrimlerde ve di~er ulusal kurtuluş 
mücadelelerinde zaman,mekan ve şartların olgunlaşmasının ne denli 
büyük bir rol oynadı~ını bir daha anlatmak istedik. 

1917 Ekim devriminin gerçekleşmesi dünyada sosyalist devrimler 
ça~ını açarken,sömürge ve bagımlı ulusların,ulusal kurtuluş müca
delelerinin sosyalist bir mahiyete bürünmesine neden oluyordu.Böy
lece sosyalist devrim dönemine kadar ulusal kurtuluş hareketlerine 
öncülük eden ulusal burjuvazinin pili bitiyor ve onun yerine ile
risine umutla bakan,yepyeni bir dünyanın,sosyalist dünyanın hasre
tlyle yanan proleterya geçiyordu.Dünya işçi sınıfı ve mazlum halk
larının bu biricik ümitlerini kökünden yok etmek için emperyalist
ler hemen Ekim devriminden sonra tehlikenin kendileri için çok bü
yük oldu~unu anlıyor ve genç sosyalist Sovyetlere saldırıyorlardı. 
Fakat sosyalist bilinçle donanmış olan Sovyet proleteryası ülkele
rini bu emperyalist ve sömürgeci saldırılara karşı ustaca koruma
sıni bildiler.Bu durum emperyalist ülkeleri çileden çıkarıyordu. 
Bunun üzerine,bir yandan kendi ellerindeki sömürgeleri korumak, 
başka emperyalistlerin sömürgelerini ·kendi hegemonyaları altına 
almak ve sosyalist Sovyet'i yıkmak için ikinci paylaşım savaşına 
neden oldular.Ama emperyalistler bu savaştan da elleri boş çıkıyor 
ve bu tutumlarıyle sosyalist devrimleri ve ulusal kurtuluş hare-
ketlerini hızlandırıyordu.!kinci emperyalist paylaşım savaşı sonu
cu birçok mazlum ulus bagımsızlıgı.na kavuşuyor ve sosyalist siste
mi güçlendiriyordu.Bu güçlülük günümüzde empe=yalist ve sömürgeci
lerin en büyük korkusu halini almıştır.62 yıl önce gerçekleşip bir 
sistem olarak emperyalizmin karşısında yıkılmaz bir duvar gibi dU
ran sosyalizm,günümüzde Asya,Afrika,Latin-Amerika ve Orta-Dogu'ya 
kadar kök salmıştır.Bu köksalmalar kendini parçalanmış bir sömürge 
olarak yaşamını sürdüren ülkemiz Kürdistan'da da göstermiştir.Yu
karıda vurguladı~ımız gibi 1917 Ekim devrimi ile birlikte ulu~al 
sorun sosyalist devrirolerin hir parçası haline geldi.Ekim devri
minden kısa bir müddet sonra(l923) ülkemiz Kürdistan tekrar bölü
şülüp(bu defa dört parçaya) sömürgele:;:.tirilmiştir. 
!.emperyalist paylaşım savaşı sırasında Orta-Do~'da çöreklenmek 
isteyen Fransız ve İngiliz emperyalistleri,da'ha sonra ülkemizin 
Güney(Irak) ve Batısının bir kısmını(Suriye) sömürüleri altına al-
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dilar.Daha sonra Fransız ve !ngiliz emperyalistleri ülkemizin bu 
parçalarını Arap sömürgecilerine bırakmayı uygun görüp,böylece 
Türk,Arap ve Fars sömürgecilerini kutsal ittifaklar kurmaya zorla
dılar.Bu durum(Kürdistan'ın dörde parçalanması) 1923 Lozan konfe
ransıyle resmi olarak hayata geçiyordu.Bu parçalanış ve 1917 Ekim 
devriminin Kürdistan halklarına verdi~i umut kendini silahlı dire
niş mücadeleleriyle somutluyordu.Bu direniş mücadeleleri çeşitli 
yönleriyle günümüze dek gelmiş ve hala dev~ etmektedir.l923 ve 
daha öncesi dönemden 19?4-75'e kadar devam adegelmiş Kürdistan 
silahlı diren~ş mücadeleleri ulusal karakteriere sahip olup,ancak 
f ecdal-burjuva önderliginde verilmiş mücedelelerdir.26 Mayıs 1976 
devrimiyle tekrar ulusal direniş mücadelesine başlayan güney Kür
distan direniş güçleri,gerek siyasi ve gerekse politik örgütlenme 
alanında olsun,Kürdistan'ın diger parçalarındaki sosyalistlere ve 
halkımıza gelecage dair büyük ümitler veriyordu.Fakat son gelişme
ler feodal-burjuva kli~inin geleneksel önderılginden kolay kolay 
taviz vermeyece~ini ispatlar bir durumdadır.Bu konu ayrı bir araş
tırma istedi~inden,şu anda konuya çarpık bir şekilde yaTiaşmak is
temedi~imizden bir başka yazımıza bırakıyoruz.Fakat Kürdistan 1 da 
bu feodal-burjuva (Güney'de) önderli~inin sonu,artık tarihe bütün
lü~yle gömülmek üzere yaklaşmaktadır.Kürdistan'da,tam anlamıyla 
egemen olmasa dahi,kısa bir gelecekte kendini mutlaka egemen kıla
cak olan bir görüş, bugün artık hemen hemen her alanda kabul edilir 
bir duruma gelmiştir.Bu görüş;Kürdistan'da proleteryanın ideolojik 
politik ve örgütsel(fiili önderli~inden bahsetmiyoruz.Çünkü Kür

distan gibi parçalanmış sömürge bir ülkede,üretici güçlerin ve bu
na ba~lı olarak da proleteryanın özgür gelişmesi büyük oranda en
gellenmiş ve böylece günümüze kadar c~l~z bir proleterya gelişe
bilmiştir) öncülü~ü egemen olmadıkça,işçi-köylü temel ittifakı 
gerçekleşip bir örgütlenmeye gidilmedikçe,ne kurtuluştan,ne bağım
s~zlıktan,ne sosyalizmden ve ne de birlikten bahsetmek mümkün de
gildir.Bu yukarıda bahsetti~imiz örgüt leninist bir örgüt olup, 
proleteryanın ve sömürge,ba~ımlı ve yarı ba~ımlı bir çok ulusların 
kurtuluşunu gerçekleştirmiştir.Bunun yaratılması da büyük ölçüde 
proleter ve marksist-leninist kadrolara ba~lıdır.B~tün bu bahset
ti~imiz örgütlenme biçimi mutlaka süreç içinde gerçekleşecek ve 
yine Kürdistan halkları süreç içerisinde tüm eksikliklerini gide
rerek,ba~ımsızlıgına ve sosyalizme kavuşacaktır.Bunu ne sömürgeci
ler ve ne de anların can çekişen e~endileri olan emperyalistler 
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önleyebileceklerdir.Biz demokratik muhtevalı tarihimizin savunucu
ları ve onların koruyucuları oldugumuza göre,bu z~ngin tarihimiz
den ve 1917 büyük sosyalist Ekim devrimi de dahil olmak üzere,bü
tün sosyalist devrimler ve ulusal kurtuluş hareketlerinden dersler 
çıkararak,bu dersleri gtinümüzün bilimsel gerçe~i içinde eritmek ve 
halkımJ.za tekz:ar geri vermek zorundayJ.z.Bu derslerden ÇJ.kardı!1;ımJ.z 
sonuçlar ve şimdiye kadar yapJ.lan hatalara düşmernek için;marksizm
leninizmi Kürdistan gerçe~iyle bütünleştirmek,sınıfsal örgütlenme
yi karakteri itibarıyle_ en iyi gerçekleştirecek olan proleteryanın· 
örgütlenmesini tercih edip,leninist örgütlenme açısından hareket 
etmemiz gerekir.Revizyonizm,oportünizm,anarşizm,troçkizm,burjuva 
milliyetçili~i gibi bütün sa~ ve sol sapmalara karşı proleteryanın 
ve dünya mazlum halklarının tek dünya görüşü olan bilimsel sosya
lizm ve ö~retisi marksizm-leninizmi inatla savur.mamız gerekir.Her
şeyden önce.halkımızın öz gücüne güvenmali ve gerçek dostlarımız 
olan sosyalist sistem,uluslararası işçi sınıfının ve anti-emperya
list tüm ulusal kurtuluş hareketlerinin deste~ini almamız gerekir. 
Böylece bütün bu belirlemeler altında halk~mızın ve dünya işçi sı
nıfı ile mazlum halkların baş düşmanları olan sömürgecili~e,emper
yalizme, feodalizme, faşizme ve gerielliSin her türüne karşı_ amansız 
mücadele vermemiz garekmektedir.Biz ancak bu şekilde Kürdistan 
halklarının sosyalist sistemin bir savunucuau ve bu sisteme karşı 
olan bütün güçlerin gerçek ve amansız bir düşmanı oldu~uzu tüm 
dünya halklarına ispat edebiliriz. 

PALE' Yi OKU VE OKUT! 
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EG!TlM KÖŞESİ 

TOPLUMLANIN TARlHlNE GENEL B!R BAKIŞ(4) 

ASYA VE AFR!KA'NIN ANT!K-ÇAG !MPARATORLUKIARINDA ÜRET!C! GÜÇLER!N 
GEL!ÇMES!: Uretici güçlerin gelişmesi sonucu zanaatçılık sürekli o
larak ilerliyordu~Demirden ve tunçtan aletler büyük ölçüde kullanı-
lıyordu.Hamurabi yasaları,demircilerden,dokumacılardan,tuglacılardan, 

gemi yapımcılarından söz ediyor.Zanaatçılıkta çok ilerleyen Mısır'da 
eski yatay dokuma tezgahı yerine,dikey yeni dokuma tezgahı kullanıl
maya başlanıyordu.Bakırı işleyen demirciler;körük yerine tulumdan 
yararlanıyordu.Camcılık ayrıca kendi başına bir zanaat kolu olmuştu. 
Zanaatçılı~ı genel olarak özgür yurttaşlar geliştiriyordu,ama kaba 
işlerde ve inşaatlarda köleler çalıştırılıyordu.Mısır'da piramitlerin 
yapımında a~ır taşları kaldırmak için özel tesisler yapılmıştı.Asya 
ve Afrika devletlerinde sulama kanalları,su depoları,barajlar kölelik 
ça~ındaki teknik ilerlemeleri ispat ediyor.Ayrıca deniz tica~etinin 
gelişmesi sonucu gemi inşaatlarını geliştirdi.Bu arada silahlar da 
gelişiyordu.Savaşlarda,savas arabaları,koçbaşları kullanılıyordu.Sa

vaş gemilerine mancınık konulmuştu. 
META-PARA !L!ŞK!LER!N!N GEL!ŞMES!: Daha ilkel topluluk dÖnemlerinde 
degişimlerin(mal degiş tokuşu) ilerlemesi sonucu metaların genel eş
degeri(karşılı~ı) ortaya çıkmıştı.önceleri bulunmayan değerli mallar, 
degişim için genel eşde~er olarak tesbit ediliyordu.örneğin bir yer
de az bulunan bir meta(ki bu deri,hayvan kürkleri,fildişi oluyordu) 
de~işmelerde ölçüt olarak kullanılıyordu.Köleci toplu~da ise genel 
eşde~er rolünü demir,bakır ve daha sonra altın yerini özellikle gü
müşe bırakıyordu.Sonunda para genel eşdeğer dolaşım olarak ortaya 
çıktı.önceleri madenler gibi külçe halinde kullanılan para kullanıl
dı.Ticaretin gittikçe gelişmesi sonucu,üretime kat~lmayan,yaln~z de
gerinin bir kısmını ken~ilerine ~al eiip,metalar~n de~işimi ile uğ
raşan tacirle·r ortaya çıktJ.lar.Tacir"ler ülkeden ülkeye dolaşıyorlar
dı.MÖ. 6-7.yüzyıllarda Çin'de ve Yunanistan'da sike şeklinde para 
ortaya çıktı.tlretirn ticarete dönüşüyor,yani tüketimden çok degişime 
yöneliyordu. 
KENTLER!N (şehirlerin) DOGUŞU VE TİCARİ !L1ŞK!LERİN GE?:1ŞLEMES1: Za
naatçılıg~n gelişmesi ve ticari ilişkilerin artması ile zanaatç~ların 
toplanıp alış veriş yaptıkları yerlerde ~avaş yavaş şehirler(kentler) 
do~yordu.Zanaatçıların toplandıkları yerler,eski konaklama yerleri
nin yanında, su kaynaklarının( şi fal ı su kaynaklarının bulundu~u yer
ler de da~il) kenarında,büyük yol kavşaklarında idi.Euna baglı olarak 
buralar yavaş yavaş birer ticaret merkezi old.ular.Böylelikle kentle~;-
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me başlıyordu.Mekke kenti MO. 2 bin yıllarında şifal~ özellikleri o

lan bir su kayna~ının yanında do~du.MÖ.bin yıllarında,co~rafi ortamın 
elverişlili~i ile Su~iye çölünün vahalarından birinde bir site devle
ti do~du(Palmir site devleti).Ticari ilişkiler daha çok su ve deniz 
kenarında yerleşmiş olan ülkeler arasında gelişiyordu.MÖ. 3 bin yıl
larında Akdeniz'in do~u kıyılarında Fenike köleci şehir devletlerinin 
kÜçük Asya( bugünkü .. Kürdistan,Güney Mezopotamya ve 1ran),:ı::ıbrıs ve Yu
nanistan ile tica~i ilişkileri vardı.Küçük Asya 1 dan demir,kurşun ve 
gümüş,Kıbrıstan bakır ithal ediyorlardı.Eski dünyayı birbirine baglı
yan büyük ticaret yolları vard~.Güney Arabistan 1 dan Kızıl Denizi ku
zeyinden do~ru geçip,dogu Akdenizin kıyılarından gelen kervan yolu 

Mezopotamya'ya baglan~yordu.Bu yolla(Baharat Yolu) Hindistan ve Afri
ka'dan sa~lanan babarat,altın,gümüş ve daha sonralar~ köle ticareti 
yapılıyordu.Başka bir yol da yine Güney Arabistan~ Mezopotamya 1 ya 

ba~lıyordu.Tacirler Do~u Afrika 1 nın ticari eşyalarını kuzeye(Mezopo
tamya) gönderiyorlardı.Ayrıca başka bir yol da Çin 1 i !ran'a ve Akde
niz ülkelerine baglıyordu. 11 Büyük Ipek Yolu 1

' adı verilen bu yol,Çin' 
den ipek ve madeni eşyaları gönderiyordu.Böylece ticaret gelişiyor 
ve ülkeler arasın~aki ilişkiler artıyordu.Ticaretin ilerlemesi ile 
meta-para ilişkilerinin ilerlemesi ile servet eşitsizli~i hızlanı
yordu.Yoksullar hayatla~ını devam ettirmek için zenginlerden borç 
para almak zorun~a idiler(veya iş aletleri).Bunların ödenemernesi ha
linde borçlu alacaklının kölesi oluyordu.Köleler ordusu gittikçe bü
yüyordu.Borç verenler gittikçe zengin oluyordu ve tefeci haline ge
liyordu.Bunların işi para biriktirmek ve bu parayı faiziyle ödünç 
(borç) ve rm ekti. 
SINIF SAVAŞii1I VE ROLÜ: Insanlık tarihi sınıflı toplumun ortaya çı
kışı ile,bazı sınıfların yok olması,bazı sınıfların yükselmesi tari
hi haline ve acımasız bir sınıf savaş~ tarihi haline geldi.Köleci 
toplum tarihi boyunca,köleler ile efendiler arası?daki sınıflar ara
sı kavgalar ve ça~ışmalarla doludur.Sınıf savaşımı,sınıfların ekono
mik durumları ve çıkar çelişkilerinin zıtlaşmalarının sonucudur.Sı
nıfların çıkarları,belirli bir sın1fın belirli bir toplumsal üretim 
sistemindeki yeri ve durumu ile belirlenir.Görülmemiş bir sömürüye 
tabii tutulan köleler mülkten yoksun ve kendileri efendilerin mülki
yetinde idiler.Kölelerin bu durumda kendilerini bütün bu hallere sü
rükliyen üretim biçimini ve politik rejimi ortadan kaldırmakta çı
karları vardı.Faka~ tam tersine efendiler bu üretim şeklini ve poli
tik rejimi koruyorla~dı.Kölelerin devrimci duyguları az gelişmesine 
ratmen yine efen~iler karşısında(rejim karşısında) devrimci bir sı
nıf oluşturuyorla=iı.Asya ve Afrika imparatorlugunda silahlı isyan-
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lar görüyoruz.Eski Mısır'da imparatorlu~Sun sonuna doıSru kölelerle 
birlikte zanaatçı mülksüz ve yoksul köylülerin de görüldü~ü bir
silahlı isyan patlak verdi.MÖ.lS.nci yüzyılda Çin'de büyük bir is
yan patlak verdi.!syancılar(köleler,zanaatçılar,küçük esnaf balık
çılar) düzenli birlikleri maglup ettiler ve başkenti ele ge~irdi
ler.Yönetici sınıf tüm askeri güçlerini seferber ederek ayaklan
mayı bastırabildi,Başkaldırmaların başarısızlıt:;a uğramalarının .S(.:

bebi,isyana katılanların örgütten ve gerekli disiplinden yoksun 
olmalarındandı.!syancıların güçleri dağınık,fakat egemen sınıfın 
iyi silahlanmış ve düzenli güçleri vardı.Bu nedenlerden ötürü is
yancılar başarısızlıga ugruyordu.Fakat yenilgilere ragmen bu is
yanlar sömürünün kaba biçimine darbeler vuruyordu.Ne var ki henüz 
bu ça~da insanın insan tarafından sömürülmesinin ortadan kaldı
rılması i~in gerçek şartlar yoktu.Ortam buna elve~işliydi.Yine de 
bu ayaklanmalar halkın özgürlük savaşının ilk deneyl€ri oldular. 
Nisbi başarılar bile üretici güçlerin durumla~ında az çok bir iyj
leşme getiriyordu.Bununla üretici güçler gelişip deneyler kazanı
yordu. 

İDEOLOJİ: Köleci devletlerin ideolojilerinin ortak özelli~i 
dinsel nitelikli olmalarındandır.Bu durum,Babil,Mısır,Urartu Kürt 
devleti ve Eski Amerika devletleri için geçerlidir.Keza Hindistan 
ve !ran için yine aynı ölçüde dogrudur.De~işik dinler,ayın şekil
leri ,efsanelerin konusu degişik olmakla birlikte, bütün dinsel 
ö~retilerin temeli aynı kalıyordu.Çalışanlar söz dinlemeli,'boyun 
e~meliydi.Yoksa bu dünyada ya da öbür dünyada tanrılar kendilerini 
cezalandırırdı.Tüm dinler daha o zamanlardan beri oteritelere bo
yun e~miyenlerin tanrı tarafından cehenneme atılacagını,yeryüzün
deki acıların ve güçlüklerin mükafatı olarak da cennete gönieri
lece~i kavramlarını getiriyordu.Emekçiler doga ve sömürücüler kar
şısında güçsüz oldugundan,Rahiplerin fakir halka,zenginlerin ikti
darının tanrıdan geldigine dair propagandaları,(egemen sınıf ide
olojisi) halk yı~ınlarının bilincinde yerleşmesi için uygun ortam 
yaratıyordu.Fakst yinede,daha o zaman,idealist dünya görüşü artık 
fazla güçlü degildi. 
MATERY.ALİZM!N VE D!YALEKT!K öGELERiN GEL!şr..;ES1: Dinsel görüşleri 
baltalayan başlıca iki görüş vardı.Uretici güçlerin' gelişmesi sa
yesinde pozitif bilgiler gelişiyordu.Bu da doga yasalarının birbi
ri ardına keşfedilmesine f1rsat veriyordu.Fırat ve Dicle havzasın
da oturan ve bugünkü Kürtlerin ataları olan Kardakalar(r..;O 2000 
yıllarından kalma Sümer arkeolojik yapıtlarından) suların yüksel
mesini bilinmiyen doga üstü güçlerin ani öfkelerrmesi olara% de-
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~erlendirirlerken,daha sonraları bunların nedenlerini bulup,nehir

lerin peryodik kabarmalarını önceden bilebildiler.Bu arada mater

yalist görüşler giderek insanların bilincinde gelişiyordu.M.Ö 2000 

yıllarının sonlarına do~ru,evrenin yapısı üzerine,dinsel görüşlere 

bir darbe indirildi.Antik ça~ın materyalist filozofları evrenin 

öSelerden meydana geldi~ini,herşeyin hareket halinde olduğUnu ve 

herşeyin iki kozmik kuvvetin karşılıklı etkileri şonucunda(aydın

lık ve karanlıgın birbirlerini etkilemeleri) de~işti~ini söylü

yorlardı.Egemen sınıf(efendiler sınıfı) ideolojisinin halk yıgın

ları üzerindeki etkisini azaltan ikinci ve önemli b~r etken ise, 

emekçilerin çetin yaşantısıdır.Emekçiler baklarından yoksun olduk

ları için,yoksulluktan kurtuluş yolu olmadıgı için,yalnız köleci 

devlete karşı degil,aynı zamanda Rahiplere karşı da ayaklanıyor

lardı. 

B!L!M VE SANATLAR : Yalnız ekonomik ihtiyaçlardan Asya ve Afri

ka'nın köleci devletlerinde soyut düşüncenin ilkel biçimlerine da

yanan bilimsel bilgilerin ana çizgileri ortaya çıkıyordu.Tarlaları 

ölçme zorunlulugu matematik ve astronomiyi(takvimler sistemi) do

~urdu.Daha sonraları kimya ye fizik gelişme gösterdi.!nsanlar,ön

celeri "tasviri f'ekillerle yazıyı"(piktografi) kullandılar.Konuşu

lan lisenlardan ba~ıms~z olan ve figürlerle ifade edilen bu yazı, 

hareketlerin anlaşılınasına imkan veriyordu.Gelişen kÖleci devlet; 

yasalar1 ve yergılar1 kesinlikle ifade etmek,zenginliklerin sayı

mını yapmak,satılan,satı alınan veya depo edilen metaların nite

liklerini ve niceliklerini belirtmek gere~ini duydu.Daha sonrala

rı,alfabetik yazı ilk olarak Fenikeliler tarafından bulundu.Bu a

rada edebiyatın gelişmesine :'ıezapotamya halklarının çivi yazısı 

yardım etti.Asya ve Afrika halkları sanatta güzel eserler bırakı

yorlardı.Bu halklar güzel bir şekilde süslenmiş seramikler,kemik 

a~aç veya başka maddelerden beykeller~tapınak ve mezarlar üzerinde 

şahane figürler yaratıyorlardı.?ugün Batı Avrupa'nın Ve Kuzey Ame

rika'nın pek çok müzeleri bu halkların de~erli eserleri ile dolu

dur.Bu halkların kültürlerinin eseri olan bu yapıtlar,sömürgeciler 

tarafından ya çalınmış ya da çok ucuz fiyatlarla alınmıştır.Asya 

ve Afrika halkla~ının bilimde,üretimde,edebiyat ve sanat alanında

ki bu gelişmeleri,Avrupa ve Akdeniz ülkeleri üzerinde önemli etki

lerde bulundu. 
ASYA VE AFRIKA DEVLETLERINDEKI KÖLELIK ILIŞKILBlNDE GELIŞME

NİN ÖZELL1KLER!: ~ski Eısır' da kurulmuş olan !-lı sır Despotıugu (MÖ 

3000-2400) Sina yarımsCasını ve Kuzey Afrika'nın bazı bölgelirini, 

mevcut güçlü ordusuyla ele geçirmek için savaşlara girişiyordu. 
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Olkede yönetimin merkezi olması ve tek elde toplanması,tarımın e
sasını teşkil eden sulama sisteminin gelişmesini ve genişlemesini 
saglıyordu.Balıkçılık ve avcılı~ın yanında,Nil kıyısında hayvancı
lık da yapılıyordu.KÖle sahipleri tarafından kır toplulukları acı~ 
masız olarak sömürülüyorlürdı.Mezapotamya 1 da oldu~ gibi Mısır 1 da 
da kır topluluklarınl.n topraklarına,köle sahipleri tarafından el 
konulmasıyla kır toplulukları da dagılıyordu.Yoksullaşan özgür 
köylül.er,kölelerin durumuna düşüyordu.Büyük zenginliklerin krallık 
hazinesine aktıgı Mısır'da,krallıgın başlıcı görevi kölelik düze
ninin saglamlaştırılmasıydı.Başlıca gelir,savaş ganimetieri ve 
halktan toplanılan vergilerdi.Kölelik düzeninde olan mahkemeler de 
köle sahipleri çıkarına hizmet ediyordU.Firavun tanrısal yargılama 
yetkisinin temsilcisi ve yardımcıları da eyaletlerde yargıçlık gö
revini yapan valilerdi.Firavunların ve efendiler sınıfının şanına, 
halkın emegi ile piramitler yapılıyordu. 

ESK! H1NDİSTAN: MÖ 3 bin ve 2 bin yıllarında Hindistan halkla
rının yüksek bir uygarlık düzeyine erişmiş Ôlduklarını,Hindistan' 
ın 1ndus vadisinde yapılan arkeolajik araştırmalar kanıtlıyor.MÖ 
bin yıllarında Hint federas.yonlari ilk köleci devletleri kurdular. 
Hindistan'da Askeri şef olan Raca'n~n çevresinde aşiret aristok
rasisi grupleşmaya başladı.Sonraları Raca 1 nın görevleri,devlet ay
gıtının içinde,babadan o~ula geçti.Kesin olarak Hindistan'ın des
potik devleti MÖ 4.ncü yüzyılda kuruldu.Hindistan 1da çok yeyg~n 
olan köleli~in kendisine göre baz~ özellikleri vardı.Eaşka köleci 
devletlerde(ülkelerde) oldu~u gibi,Hindistan 1da da köleler saveş
lardan ve borcunu ödeyemiyen borçlulardan oluşuyordu.Ayrıca özgür 
yurttaşlar da eşit de~ildi.Fakat bunlar iki guruba degil dört gu
ruba ayrıll.yorlardı .. Bu guruplardan "varna"lar ve "Cati"lcr her 
zaman kOleleşen guruplardı.Efendilerde üst "varna''lara ait bulu
nuyorlerdı.Devlete ve topluluga ait olan köleler vardı,Toplumd3 
köle "dvipada"(iki ayaklı rnülk),evcil hayvan "çatuşpada"(dört a
yaklı mülk) idi.Toprak en yetkili kurum olan devlete aitti.Bu mül
kiyet biçimi yaln1.z ileri gelenlerin köleleri sınırsız olarak sö
rnürmelerine degil,aynı zamanda vergiler vasıtasıyla özgür vatan
daşları soymalarına da izin veriyordu.öteki despotik idarelerde 
oldu~u gibi,Hindistan 1da kral tanrılaştırılıyordu.Bu işi Rahipler 
yapıyordu.Kral tanrının yeryüzündeki temsilcisi idi.Aynı dönemde, 
Hindistan'da eski köleci toplumun dini olan Brahmanlık yerini ya
vaş yavaş yeni bir dinsel akım olan Budizme bırakıyordu.Fakat Bu
dizm1de,sınıflı toplumlardaki diger bütün dinler gibi,ezilenleri 
manevi olarak silahsızlandırmak ve egemen durumda olan sömürü cü-
lerin durumunu sa~lamlaştırmakla yükümlü idi. 
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ESKI ÇİN: Çin 'de köleci devlet MÖ 18.inci yüzyılda kuruldu. 
Kölelik düzeninin gelişmesi ise,çok sonraları MÖ 5 ve ).üncü yüz
yıllarda oldu.Çin'de de köleler özel kişilere ait oldugu gibi 
devlete de ait olabiliyordu.Komşu aşiretlerle yapılan sonu gelmez 
saveşlar,ayrıca imparatorluk düzeninden önce iç savaşlarla,köle 
sa~nanıyordu .İşlenen suçların cezalandırılması ise, başka ve önem
li bir köle kayna~ı idi.Bu cezalandırma usulü egemen sınıf için 
çok yararlı ve etkili bir baskı aracı idi.Yasalara karşı gelenler 
agır cezalarla cezalandırılıyordu.Çin'de köle alış verişi özel
likle çinli olmayanların alım satımı büyük bir seviyeye gelmişti. 
Her tarafta kullanılan kÖle emegi ilşkölece öZel işletmeler orta
ya çıkmıştı.Büyük mülk sahiplerinin zenginlik ölçütü sahip olduk
ları köle miktarıyla belirleniyordu. 

KORT URARTU KÖLEC! DEVLET! : MÖ ikibin yılın sonları ile bin
yılın başlarında Transkafkasya'da ve Ermenistan yayıası üzerinde 
bir çok köleci devletler kurulmuştur.Bunlar arasında MO 9.uncu 
yüzyıldan MÖ 6.ncı yüzyıla kadar devam eden Kürt Urartu devleti 
büyük bir gelişmeye ulaşmıştı.Urartu devleti,bu günkü Kürdistan' 
ın Van bölgesi ve civarında kurulmuş ve Transkafkasya toprakları
nın bir bölümünü içine alıyordu.Urartu kölelik düzeninde,ilkel 
toplulu~ önemli kalıntıları ile kÖlelik düzeninin ilişkileri 
Kürt Urartu köleci devletini karakterize ediyordu.Urartu kölelik 
düzeninde,köleler özel kişilere ait olmakla birlikte,devlete de 
ait kÖleler vardı.Köle emegi,sulamaya dayanan tarımda geniş olarak 
kullanılıyordu. 

HARZEM VE KUŞANLAR KRALLIG-I: Orta Asya'da ve Orta Asya'nın 
kuzeybatı kesimlerinde MÖ bin yıllarının başlarında köleci devlet
ler kuruldu.(Harzem krallıgı) MÖ l.yüzyılının başlangıcında top
raklarını Kuzey Hindistan'a kadar genişleten Kuşanlar krallıgı ku

rulmuştu.Kuşanlar krallıg-ı. toplumsal ilişkileri bir_birinden farklı 
bölgelerden oluşmasına ragmen,kölece düzen sonradan krallı~ın tüm 
toprakları üzerinde yerleşti. 

M!NALILAR KRALLIG-I: Eski Arabistan'da Yemen'i Batı Hadramut'u 
ve Kızıldeniz kıyılarını içine alıyordu.Burada da klan ve aşiret 
ilişkilerinin yanında kölelik ilişkileri gelişyordu.Köleler en 
fazla Afrikalı,Habeş ve Nubyalı idiler.MÖ 7 ve 6.ncı yüzyıllarda, 
köleci başka bir Arap devleti olan SABA krallı~ı Mina krallıgını 
yıktı.Sabe krallı~ının başkenti Maryaba kentinin yakınınde,dünya
nın eski ve önemli bir su bendi bulunuyordu. 
Evrim yasalarının evrensel ve dokunulmaz oldukları,bazı eski dev 
letlerin 1 arihinden ~ıkarılan hilgilerlf' ispatlanmaktadır·.F.er· tl:in 

da iiretic i gü-; lerin gelişmesi, i 1 k el toplulugur pa rçelanmasına 'tt 
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MEVSIM1N OLAYLARI VE YORUMLAR 

1 Ekim Pazartesi 
- Ecevit, Demirel hükümetinin alternatif getirmediSini söyledi. - Tarsus'ta bir jandarma eri öldürüldü. - Ermenek'te yap~lan MHP mitinginde çıkan olaylarda bir kişi öldü-rüldü. 
- Bursa' daki olaylı mitingle ilgili 6 kişi adliyeye verildi .'I'ÖEDER valiyi suçladı. 
- FKÖ 'nun Türkiye temsilcisi," FKÖ, 'I"ürk-Arap ilişkilerinde önemli rol oynayacagını" açıkladı. 
2 Ekim Salı 
- Yurdakul için yapılan cenaze töreninde çatışma çıktı.Çok sayıda kişi yaralandı.TIT(Türk Intikam Tugayı) adlı ör~üte silah saglayan 3 kişi,Adana'da yakalandı. 

Karamanlls'in Moskova ziyareti başladı. -Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 30.ncu yıldönümü,Çin'de kutlandı.Sovyetler Birligi uzun bir kutlama mesajı gönderdi, 3 Ekim ~arşamba 
Adana da, Yurdakul 'un katlini protesto. eden 52 polis açıga alındı. !zmir,Kırşehir,!stanbul ve Ankara'da 4 kişi Öldürüldü, -!MF ve DÜnya Bankası Genel Kurulları Belgrad'ta toplandılar. - Karamaolis, Kremlin 'de onuruna verilen yeme~te, Türki,ye 'ye sert bir şekilde çattı. 

- !ran'da SAVAK yetkililerinde bir ajan,çarptırıldı~ı 400 kırbaçlık cezadan 350'sini satın aldı. 4 Ekim Perşembe 
- AP Kars senetör adayı Salim ·Dursunoglu'nun öldürülmesi büyük tepkilere yolaçtı.Ecevit,olayla ilgili üzüntülerini bildirdi.Demirel bunu "timsahın gözyaşları" olarak nitelendirdi. - ABD ile savunma ve işbirligi anlaşmasının 9 Ekime kadar yetiştirilemiyece~i ve üslerin geçici statüsünün 3 ay uzatılacagı açıklandı. 
- Almanya İçişleri Bakanlıgı r'ıüsteşarı, MHP 'nin Almanya' d.aki siyasal etkinligine son vermedi~ini açıkladı. - DİSK,CHP ve eol partilerin desteklenmesini kararlaştırdı. İran Savunma Bakanı Mustafa Şamran,gerekirse Irak'a savaşa hazır olduklerını açıkladı, Bu arada, Tu d e h' in yayın organı r1erdom gazetesinin yayınına izin verilmesi kararlaştırıldı, 5 Ekim Cuma 
- Yargıtay Başsavcı Akdoğan emekli oldu. 

İMF ve Dünya Bankası Genel kurulunda konuşan Müezzinoğlu,koşullara uymakta zorluk çekildigini açıkladı. - Uzun zamandır Ap yönetimini eleştiren AP üyesi Hilo Ocak için Saadettin Bilgiç;"O dengini baı;ladı,gitme hazırlığı ve karlılıi;ı içinde" dedi. 
- Kosigin,Kıbrıs sorununun çözümününDetantın amaçlarJna uygun olması gerektiı;ini açıkladı. 
6 Ekim Cumartesi 
- Yaser Arafet Ankara'ya geldi ve FKÖ temsilciligini açtı.Ecevit, Filistin halkını sonuna kadar destekleyeceklerini açıkladı. -Adana ve Ankara'da iki kişi Öldürüldü. - !srail !şçi Partisinden Peres'in,Türkiye'ye davet istegi CHP'ce rededildi. 
- Bir kadın sanatçı ile ilişkileri ortaya çıkan Içişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş istifa etti. 
-Yunan-Sovyet ortak bildirisinde,Kıbrıs'ta BM 

yulması istendi. 
? Ekim Pazar 

kararlarına u-

- .BM 1 e bag lı UNC'l'AD' ın raporuna göre, özellikle petrol üreticisi olmayan yoksul ülkelerin durumlaTının 1978'de daha da kötü ol::ıcağı açıklandı. 
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- Demirel,İstanbul'da yaptl.g:ı konuşmada,"yaptıklarımı
z olmasaydı 

Türkiye ileri sanayii ülkeleri arasında 2.sırayı nasl.l alabilir

di11 dedi. 
- Dünya BankasınJ.n Türkiye ile ilgili gizli raporunda haritalara 

eklenen bir notta,"Bu sJ.nJ.rlar bir devletin e[!;emenli!!;i altındaki 

toprakların hukuki statüsü hakkında resmi görüş ifadesi,yada mev

cut sınJ.rların oldu~u gibi kabulu anlamına gelmez" denildiği 

bildiriliyor. 
İran Başbakanı,Orta Dog:u'da ve Körfezde jandarma rolünü oynamak 

istemediklerini açıkladı. 
-!ki Ülke arasJ.nda imzalanan anlaşmada,ABD'nin Sovyetler.Birli~i' 

ne 25 milyon tahıl satmasJ. kararlaştırıldı. 
8 Ekim Pazartesi 
- Yankı dergısı,GenelkurmayJ.n ABD'nin kabul etti~i yardım miktarı

nı yeterli bulmadJ.[!;ınz açıkladı. 
- MHP lideri Türkeş,Milliyet gazetesinin sorularını cevaplandırır-

ken,hem sag hemde sol terörün MHP'den kaynaklandl.~ını açıkladı. 

- AP Milletvekili Nihat Kaya,bir trafik kazasında Öldü. 

- Urfa ve İstanbul 1 da iki kişi öldürüldü. 
- Brejnev,Sovyetler Birligi'nin Demokratik Almanya'daki 20 bin 

askeri ve bin tankı geri çekece~ini açıkladı. 
9 Ekim Sall. 
- ABD uelerinin statüsü 3 ay müddetle uzatıldı. 

Korutürk tüm halk~ oy vermeye ça~ırdl.. 
- Bir ziraat mühendisi KJ.rşehir'de öldürüldü. 
- ABD'nin Ankara elçili~i,ABD'nin Türkiye'de aşırı suçları destek-

ledi~! iddiasının asılsız oldugunu açıkladı. 
- Urfa ve İstanbul'da iki kişi öldürüldü. 
- Brzezinski,ABD'nin Avrupa'ya ortamenzilli füze yerleştirmekten 

vazgeçmeyece~ini açJ.kladJ.. 
- Karamanll.s Çekoslovakya'ya gitti. 
- Hua Gua Feng, ''dörtlü çete"nin yargılanaca~ı,ancak ölüm cezasına 

çarptırılmayacaklar~nı açıkladı. 

10 Ekim farsamba 
- Veedilhan Içişleri BakanlJ.gına getirildi. 
- MHP yanlısı Türk Metal İşçileri Sendikası Başkanı özbek,Türkeş' 

in ücretleri dondurulması önerisine karşl. çıktı. 
- MSP milletvekili AbdÜlkadir Kaya,hükümet krizi istemedi~ini 

açıklıyarak partisinden istifa etti. 
İstanbul'da fiyatlar bir yılda% 79 oranında yükseldi. 

ll Ekim Perşembe 
- Ecevıt,lstanbul Sultanahmet'te yaptı~ı konuşmada,sol oyların bö

lünmemesini istedi. 
- Gizli örgüt kurmak, bomba imaı etmek vs. gibi iddialarla yargıla

nan Edip özbaş redyoda MHP adına konuştu. 
- Nato Güney Avrupa Başkomutanı Amiral Shear,Nato'da en çok moder

nizasyona ihtiyacı olan ordunun Türk ordusu oldu~unu açıkladı. 

- İran Kürdistanı'nın Pave kentinde çıkan çatışmada Kürtler 22 

devrim muhafızını öldürdü. 
12 Ekim Cuma 
- Ecevit,se;imin boykot edilmesini isteyen grupların sa~dan emir 

aldıgını açıkladJ.. 

- Mersin'de bir kişi ÖldürüldÜ. 
13 Ekim Cumartesi 
- lzmıt'teki bır soygun girişiminde iki kişi Öldü.Adapazarı'nda 

bir kişi öldürüldü. 
- Ecevit,seçimden sonra faşizmin sırtının yere getirilece~ini a-

çıkladJ.. . 
- Fide! Castro,Bi'ı'de konuşmak için ABD'ye gitti. 

58 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



14 Ekim Pazar 
- Hollanda fürk Büyükelçisinin o~lu Ahmet Bezler öldürüldü. 
- Türkiye'de,hergün 5'i ölümle sonuçlanan 743 kaza oldugu 

açıklandı. 
- !ran Kürdis.tam. 'ndaki Mahabad kentinin Emniyet müdürü Öldürüldü. 
15 Ekim Pazartesi 
- 14 Ekım seçımleri,AF'~in büyük zaferiyle sonuçlandı.AP,5 millet

vekilli!Sinin tümünü, 50 sene törlükten 33 'ünü kazandı .l'IHP ve M SI'' 
de,oy oranlarını çe~itli ölçülerde arttırdılar. 

-Seçim dolayısıyla çıkan olaylarda,Mardin'de ) Van ve Hatay'da 
ikişer kişi öldürüldü. 

- Carter,SALT-2'nin onaylanmamasının Sovyetler için propaganda ya
ratacagını açıkladı. 

- !ran 'da, "F"urgan" adlı faşist yeraltı örgütü, bir Alman iş adamını 
öldürdü. 

16 Ekim Salı 
- Seçım tepkileri sürüyor.~emirel,"bundan sonra olacakları sonra 

tartışırız" diye,açık bir şey söylemekten kaçındı.Ecevit ise, 
"devir aldıkları sorunların bedelini agır öded.iklerini" açıkladı. 

- Hali t Narin, ''milletin ,nedenleri ne olursa olsun yoklu~a hayır" 
dedi~ini açıkladı. 

- Başsavcılık görevine Fahrettin Kıyak getirildi. 
- Devlet planlama teşkilatı ile bir anlaşmaya varamayan Dünya Ban-

kası heyeti geri döndü. . 
17 Ekim Çar~amba 
-CHP ve Hu uroetin ayrı ayrı yaptıkları toplantılar sonunda,Ecevit 

hükümeti istifa etti. Demirel, "Hükümet istifa etmiş de {Sil ,millet 
bu hükümeti kovaladı" de:.i.Bayai,"seçim sonuçlarının erken seçi
mi gündeme getirdigini" a:;ıklarken,MHP bir AP hükümetini destek
leyeceklerini açıkladı. 

- Hua Gua Feng,Avrupa gezisine,Paristen başladı.Hua,ilk demecinde, 
Sovyetler Birligi'ne,se~~ biçimde çattı. 

18 Ekim Per~embe 
- Cumhurbaş anı,çeşitli pa~~i liderleriyle temaslarına başlıyor. 

Erbakan,AP hükümetinin iışardan desteklenmesi ya da koalisyon 
yoluna gideceklerini açıLladı. 

- Adana'da,Yurdakul'un ka~lini protesto eden 6 polis tutuklandı. 
19 Ekim Cuma 
- MSP sozcusu Battal,Mr~'nin katılaca~ı bir hükümetin Türkiye'yi 

bir iç savaşa götürecegini açıkladı. 
- CHP milletvekili Yalır ~'ye girdi. 
- Mersin'de iki,Istanbul,:e~izli,Kayseri ve Diyarbakır'da birer, 

Adiyaman'da da üç kişi öld.ürüldü.Balget katliamı sanıkları ölüme 
mahkum oldu. 

20 Ekim Cumartesi 
- Cumhurbaşkanı ıle görü~e~ Lcevit,yeniden görev almayı kabul et

medi.AP Genel idare kurulu,AP'nin hükümeti kurmasını kararlaş
tırdı. 

- CHP olagan üstü kurultay kararı aldı. 
- Eski CHP'li Boztepe AP'ye,eski CGP'li yıldız CHP'ye girdi. 
-Ankara ve Antep'te iki f.işi öldürüldü. 
- ABD,El-Salvador'da düzenlenen darbenin kendisinin deste~iyle 

gerçekleşti~i iddiasını ~edetti. 
21 Ekim Pazar 
- Bakan Karaaslan AP'ye ka~ıldı. 

Türk-Iş geniş tabanl~,8~alar Birligi ise güvenilir bir hükümet 
kurulmasını istedi.Meti~ ~oker'in kendisi ve arkadaşları adına 
Başbakanlı~a talip olma~ı,tepkilere yol açtı. 

- Gaziantep,Trabzon ve Is~anbul'da 3 kişi öldü~üldü. 
22 Ekim Pazertesi 
- Gebze, Trabzon, Istanbul ·:e Diyarbakır' da 4 kişi öldürüldü. 
- MHP Genel Başkan yardı-:..:.ısı Gün Sazak,Ueı,.JyorL: Times gazete::::..r.'.: 
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verdi~i demeçte,komünizmin orduyada girdi~ini açıkladı~ 
-Iran Kürdistanı'nın Mehabad kenti yeniden Kürtlerin eline geçti~ 
- Sovyetler Birligi Batı Avrupaya yeni NATO nükleer silahlar yer-

leştirilmesi planını şiddetle eleştirdi. 
23 Ekim Salı 
·- MGK,sıkıyonetimin 19 ilde iki ay daha uzatılmasını kararlaştırdı. 

MGK,Yunan TV'sinde yayınlanan iki pro~ramı da de~erlendirdi~ 
- Demirel,"önemli olenın,kurulacak hükümetin şekli de(!:il,ne yapa

ca~ı" oldugunu açıkladı.Bu arada CHP'de gerginli!!in ve iç çeliş
kilerin alabildigina arttı~ı bildiriliyor. 

- Kızılay'daki kanların bozuk oldugu saptandı ve dagıtım durdurul
du. 

24 Ekim Car~amba 
- Cumhurbaş anı ile görüşen Türkeş ve Erbakan,AP'nin azınlık bükü

metini destekleyeceklerini açıkladılar. 
- Irak,Libya ve Sovyetler Birligi Türkiye'ye sa~tıkları petrol fi

atını % 10 arttırdılar.Bunun yılda 250 milyon dolarlık ek para
ya yol açacagı bildiriliyor. 

- CHP'de muhalefetin ortak liste çıkaracagı açıklandı. 
- Siverek'te bir kişi öldürüldü. 
- Hua Gua Feng iki Almanya'nın birleşmesi gerektigini açıkladı. 

Devrik Iran Şahı ABD'ye gitti. 
25 Ekim Perİembe 
- TBMM,i9 ıde sıkıyönetimin iki ay daha uzatılınasını kararlaş

tırdı. 
-Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Demirel'e verdi. 

!zmir ve Malatya'da iki kişi Öldürüldü. 
- Maden-1ş ve Otomobil-İş sendikaları,MESS'e karşı işbirligi ka

rarı aldı. 
- Çekoslovakya'da Cherta 1977 üyesi 6 kişi hapis cezasına carptı

rıldı. 
- S.Arabistan bu yıl ABD'den 5,1 milyar dolarlık silah askeri a

raç ve gereç aldı. 
26 Ekim Cuma 
- AP Genel sekreteri Bayar,bir azınlık hükümetinin kurulacagını 

açıkladı. 
- Mısır Elçiligini basan gerillalar ölüm cezasına çarptırıldı. 

Dışişleri Bakanlıgı,orta menzilli ABD füzelerinin Türkiye'ye 
yerleştirilmesinin söz konusu olmadıgını açıkladı. 

- Eskişehir'de i~i kişi öldürüldü.Kayseride de bir kişi öldürüldü. 
27 Ekim Cumartesi 
- CHP Genel Yone~im Kurulu,Kurultay öncesinde istifa etti. 
- C!A,Fas kralının bir yıl içinde tahtını yitirebilecegini açık-

ladı. 
28 Ekim Pa.zar 
- Ecevıt,yonetim kurulunun istifasına üzüldü~nü açıkladı ve "CHP' 

nin gücünü kişilerde ara:nanın yanlış" oldug-unu açıkladı. 
Karamanlis,Türkiye'nin,Yunanistan'a karşı tavrının içteki siya
sal karışıklıktan kaynaklandıgını açıkladı. 

- Güney Kore Devlet Başkanı Park Chung Ha,haber alma örgütü baş-
kanınca öldürüldü. . 

- Moşe Dayan,!srail'in Arap topraklarını ilhak etmek istedi~i ge
rekçesiyle görevinden istifa etti. 

29 Ekim Pazartesi 
- Cumhurıyetİn 55.yılında,Ecevit,"Türkiye'yi ve ulusu bölme ter

tiplerine alet olanların toplumun ve devletin kendi varlıSını 
sürdürme güdüsünien kaynaklanan aşılmaz bir dirençle karşılaca
gını" açıkladı.Orgeneral Kenan Evren ise,yaptıg;ı açıklamada; 
"Türkiye'nin durumundan yararlanmak istiyenlerin Türkiye'yi has
ta adam olarak nitelendirmelerinin,silahlı kuvvetleri rahatsız 
etti~ini" belir-:-:i. 

- !stanbul Bayrampaşa'da bir kahvehane basıldı,6 ki9i Öldürüldü. 
İran'da Kürt sorununu çözmek için özel bir komisyon kuruldu. 
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30 Ekim Salı 
Koruturk,29 Ekim dolayısıyla ,yaptıgı açıklamada sorunların çözüm yerinin TBMM oldu~unu a;ıkladı. 

- Eskişehir'de bir kişi öliürüldü. 
- Pravda,Çin Başbakanını sert bir sekilde eleştirdi. 
31 Ekim ~ar~amba 
- Eskişe irfde bir kişi Öliürüldü. 
- Parti liderleri kurban bayra~ı için mesaj yayınladılar. 

İran'da Kürtlerin 6 istek ileri sürdükleri belirtiliyor. 
1 Kasım Perşembe 
2 Kasım Cuma 
3 Kasım Cumartesi 
- Kurban Bayramı nedeniyle gazeteler yayınlanmadı.Bu günlere ait 

bir kısım haberler 4 Kasım haberleri arasındadır. 4 Kasım Pazar · 
- cHP kurultayı başladı.Ecevitçi Ustünda~, "kurul tay CHP'de iŞ bir-· 

liSi güçlendirecek" derken,Topuz,mubalefetin birlik içinde ol
du~nu açıkladı. 

- Bayram sürecinde 9 kişi öldürüldÜ. 
- Teodarikis,Ege'de bulunması muhtemel petrolün TÜrkiye ile pay-

laşılmasını istedi. 
- BM sömürgecilik komisyonun::ia,Batı Sahra ile ilgili oylameda Türkiye çekimser kaldı. 
5 Kasım Pazertesi 
- Kurultayda bir konuşma yapan Ecevit,parti içindeki hizipleşmeyi 

eleştirdi.Muhalefet üyeleri ise toparlanmanın geregine işaret ettiler. 
- Çeşitli yerlerde 5 kişi öldürüldü. 
- Demirel Türkeş ile görüş~ü.Türkeş,özellikle milli egitim ile il-

gili görüşlerini Demirel'e bildirdigini açıkladı. 
6 Kasım Salı . 
- Ecevıt,kurultayda 20'ya karşı 1341 oyla yeniden genel başkan sc

çildi.Topuz ve Baykal Ecevit'i eleştirdiler ve parti-içi demok
rasinin geregini vurgula~ıla~. 

- İpekçi'nin katili Agca,~::ili Tip'tan kaçmak isterken yakalandı. 
- Aralarında Diyarbakır'ın A?'li Eelediye Başkan yardımcısının da 

bulundu~u 9 kişi öldürül::iÜ. 
- Viranşehir,İstanb~l ve =olu'da üç kişi öldürüldü. 
- İran'da hükümetin des~e~leii;i bir grup ögrenci ABD Büyükelçili-

~ini işgal etri.!şgalciler,AE~'de bulunan Şah'ın !ran'a teslim 
edilmesini istediler.?u arada bir grup ögrenci de İngiliz konso

losluı;-unu bastı. 
7 Kasım ~arşamba 
Genelaşkandan sonra,C~~ iyinde Ecevit'in sundugu Genel Merkez 
delegeleri de seçimi kazan:iıla!' • .Seçimde Ecevit 723,muhalefet 60l~ 
oy kazandı.Ecevi~ bunun başa=-ı oldu~nu söyledi. 

- Ça~layangil Senato, Kara ka:;: :-:eclis başkanı oldu. 
İran'da Bazargan hüküme~i istifa etti. 

8 Kasım Perşembe 
- Demirel-Erbakan görüşmesi sonucunda,MSP'nin Demirel hükümetine 

güven oyu verece~i açıklaniı. 
- Aralarında bir r-~EP' 11 ve bir ko:niserin bulundugu 7 kişi Öldürül

dü. 
- Humeyni,ABD rehinelerinin serbest bırakılınasını r9d etti.Wash

ingtong,Humeyni i~e gö~üşmesi i~in iki temsilci gönderdi. 
9 Kasım Cuma 
- Demlrel,Korutürk'le görüş~esin1en sonra Başbakanlık görevini al

dıgını açıkladı. 
- Aralarında bir r-::-:P 'li, bi::' lise müdürü ve bir sendikacının da bu

lundugu 6 kişi öldürül:i~. 
- Ankara'da Sovyet devri:r.inin yıldÖnümü dolayısıyla Sovyet El~ili-
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~inde yapılan toplantıya Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutan
lan. katıldılar, 

- Humeyni,iki ABD temsilcisi ile görüşmeyi redetti.ABD,askeri bir 
operasyon yapılacagı haberini yalanladı. 

lO Kasım Cumartesi 
- Aralarında Osmanlı Bankası eski genel müdürü ve !ntercontinental 

oteli yönetim kurulu başkanının da bulundu~ 3 kişi öldürüldü. 
- Hür Teşebbüs Konseyi liderleri,hükümetin tutarlı bir politika 

gütmesini istediler. 
- Ecevit,Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle nAtatürk'Ün kurctue;u 

devletin özüne ters düşen her girişimin etkisiz kalacagını" 
açıklad1. 

llKasım Pazar 
- TÖB-DER Genel Başkanı ve 10 yöneticisi tutuklandı.Çeşitli yer

lerde 5 kişi Öldürüldü. 
- Ecevit, Demi.rel 'in TR 'I" yi eleştirmesinin 11 hayra işaret" olmadıltı

nı açıkladı. 
- DISK,parti kurma çabalarına başladı. 

TİSK Genel BaşkanJ Rafet İbrahimoglu,Ecevit hükümetini bir kez 
daha sert bir şekilde eleştirdi ve bu hükümet dönerninde,Disk'in 
kayrıldıgını Türk-İş 1 in ise zor duruma düşürüldü~ünü iddia etti. 

12Kasım Pazartesi 
- Deınırel,şimdiden seçimden bahsetmenin do~ru olmayaca~ını açık-

ladı. 
- Türkeş,bir an önce anarşiye karşı tedbir alınmasını istedi. 
-Kars ve Giresun'da iki kişi öldürüldü. 
13 Kasım Salı 
- Demirel hukümeti kuruldu.Listede özellikle 12 Mart generalleri

nin bulunmayışı,gözlemcilerin dikkatini çekiyor. 
- Batman Belediye Başkanı,Bucaklardan 3 kişi,bir ilkokul müdürü ve 

kas ap öldürüldü. 
14 Kasım Çarşamba 
- Ecevıt,başbakanlıgı Demirel 1 e teslim etti. 
- Çeşitli yerlerde dört kişi öldürüldü. 
- !stanbul Sanayi Odası,ilk işin,üretimin arttırılması olması ge-

rektigini açıkladı. 
- ABD İran•ctan petrol alımını durdurdu. 
15 Kasım Persembe 
- Ecevit, Demirel hükümetine "döviz i artmış, ticaret açııSı azalmış'• 

bir Türkiye devredildilSini açıkladı. 
- Yeni kabine,tüm atama ve nakilleri durdurd~.Hükümet programının 

h::;;;~i~~·~m~:ıf:~ başlandı. 1 ürfa 1 da 5 kişi öldürüldü. 
ABD bankalarındaki 5 milyar dolarını bloke etti. 
ile ilişkileri~ düzelmesi için Demirel'~n,eskisi 

olmadı~ını açıklamasını istedi. 

Yunan ve bir Romen gemilerinin çarpması sonucu 50 
öldü. 

- Demirel,ülkenin,Ecevit 1 in belirtti~i gibi olumlu bir yapıya sa-
hip olmadıgını açıkladı. 

- CHP 1 li 34 parlementer,faşizme yeşil ışık yakma gayretlerinin 
arttı~ını açıkladı. 

- Tisk,DGM 1 lerin yasalaşmasını ve Anayasanın degiştirilmesini is
tedi.MHP ise,devletim tüm gücüyle anarşiye karşı çıkmasını iste
di. 

- Aralarında TÖB-DER !stanbul eski Başkanının da bulundu~ 4 kişi 
öldürüldü. 

- Bolivya•cta darbeci Albay Maturch başkanlıktan istifa etti. 
- Carter,rehinelere zarar gelmesi durumunda,Eume;yni 1 nin sor:ımlu 

tutulacag;ını açıkladı. 
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17 Kasım Cumartesi 
-Kayserı ve Bursa'da iki kişi öldürüldü. 
- MHP'li Somuncuo~lu,sıkıyönetimin.sürece~ini,ancak kadroların de-
~iştirilecegini açıkladı. 

18 Kasım Pazar 
- Turk-Iş uyesi 13 sendika,demokratik hakların yok edilmek istendig:ini açıkladı. 
- Humeyni,kadın ve zenci rehinelerin salınmasını isteCi. - Bursa 'da bi::' kişi öldürüldü. 
TUSİAD,Türkiye ekonomisinin ctüzeltilebilmesi için,tutarlı bir 
politikanın izlenmasini istediler. 

- IMF' nin yeni hükümete petrol, şeker ve gübre zamı önerilcı·i ile gelecegi bildiriliyor. 
19 Kasım Pazartesi 
- Ankara mılletvekili Adıbelli CHP'den istifa etti. - Çeşitli yerlerde üç kişi öldürüldü. 
- Türkeş,Ecevit iktidarının yolsuzluklarının saptanıp hesap soru-

lacalSını açıkladı.· 
20 Ekim Salı 
- Demirel'in hükümet prog:ramı,meclis ve senetoda okundu.Pro~ramda 

kı tııgı çekilen malların piyasaya verilmesi, enerji açıcının ka
patılması, DGM' ler in kurulması, fevkalade hallere başvurulrr,ası, bir dizi kanunun de~iştirilmesi vs. gibi önemli maddeler yer almakta. Demirel hükümetinin programı,can ve mal güvenliginin sa(;lanması sorununu baş mesele olarak işlemekte. 

- Tahran'da 13 rehine serbest bırakıldı. 
- MSP'li Battal,fevkalade hal yasasının inanç hürriyetinin tahrip edilmesi için kullanılmasına izin vermeyecekleY'ini açıkladı. - Aralarında MHP' li yazar Dar·endelioglu 'nun da bulundugu 4 ki ~,i Öldürüldü. 
21 Kasım Çarşamba 
- SBF Dekan yardımcısı Prof. Ümit Dog-anay Öldürüldü.KorutÜ!"k olayla ilgili yaptıı?;ı açıklamada, ''sa tılmış hainler kanlı e;;rlcrr,] erini arttırdı" dedi.İstanbul,Ankara ve Antep'te:ie 5 kişi öldürüldü. - !çel milletvekili Ali Haydar Eyüpoglu CHP'den istifa etti. - Kıbrıs'la ilgili bag:ımsızların BM'deki tasarısı 5'e kar•şı 99 oy-la onaylandı. 
?2 Kasım Perşembe 

Iran'daki olaylarden sonra,Mekke'deki Mescid-Ül Harram da işGal edildi.!şgalcilerin niteliiSi hakkında,kesin bir bilgi yok.Pakistan'da ABD Büyükelçili~i islamcı guruplares basıldı.Olaylarda iki kişi öldürüldü. 
- Içi~leri Bakanlıı?;ında kadro de~işiklig:ini düzenlemek için FGik Türlın,ömer Naci Bozkurt(Eski Ankara valisi) ve Gültekin Kızılı

şık'tan oluşan bir komisyon kuruldu. 
- Çeşitli yerlerde ikisi polis olmak üzere 9 kişi öldürüldü. İMF,OECD ve çeşitli uluslararası bankalar,Türkiye'ye açac3k1arı kredinin 2. dilimini ertelediler. 
- İran'da durum ciddiyetini korurken,ABD filolarının Körfez çevresinde biriktiiSi bildiriliyor.Iran'da ise sürekli mitingler yapılarak ABD protesto ediliyor. 
- Odalar Birligi,hükümet programıyla uygulamasının aynı do~rultuda 

olması gerektigini açıkladı. 
-· Ankara'da Kıbrıs ile ilgili olarak Bf1'de alınan karar kınandı. 23 Kasım Cuma 
- Hukumet programı mecliste tartışıldı.Ço~ defalar kavgalı gcyen 
toplantıda,MHP af istedi. 

- Do~anay topra~a ve~ilirken 5 kişi daha öldürüldü. - Emniyet Genel Müdürü Atama Dairesi Başkanı görevden alındı. - Türk-Iş hükümet prog-ramını eleştir~i. 
!ran KDP lideri Ka"sımlo, ABD'ye karşı yönetimi desteklediklc~·ini 
açıkladı. 

63 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



24 Kasım Cumartesi 
- Demırel, Iran' ın ''sıcak bir hadiseye u sebep olmamasını diledi. 

Iran Ordusu, üst düzeyde alarma geçirildi.Bu aracta,Mekke'de olup 
bitenlerden,henüz sa~lıklı bir haber alınmadı~ı bildiriliyor. 
Ankara'daki diplomatik çevreler,ABD'nin !ncirli üssünü kullan
mak istemesi halinde izin verilmeyecegini açıkladı. 

-Arap Birligi'nin Tunus'ta yaptıgı lO.zirve toplantısında,ABD 
kınandı. 

25 Kasım I'azar 
- Mılli Egitimde,Danıştayın aleyhlerine karar verdiği kişiler ye

niden en üst görevlere getirildi. 
- Rum Basını,Denktaş'ın ba~ımsızlıga doğru hergün biraz daha ileri 

gittiğini açıklıyor. 
26 Kasım Pazartesi 
- lpekçı 'nın katıli Ağca,!stanbul'dak·i askeri Cezaevinden asker 

elbisesi giydirilerek kaçırıldı.Olay büyük tepkilere yol açtı. 
- Demirel hükümeti 208'e karşı 229 oyla güven oyu aldı. 
- CHP'li Öztir ve Simav partilerinden istifa ettiler. 
- Ankara'da iki kişi öldürüldü. 
-ABD kongresinden bir kişi Tahran'da rehinelerle görüştü. 
27 Kasım Salı 
- Adalet_ Bakanı Ucuz al, 7 bölgede birer DJM kurulacag-ım. açıkladı. 
- 5'i !~tanbul'da olmak üzere 8 kişi öldürüldü.Mehmet Ali A~ca, 

Papa'yı öldürmek için kaçtı~ını açıkladı.Eski İçişleri Bakanı 
Güneş, 11 AlS ca kaçmadı, kaçJ.·rıldı" dedi. 

28 Kasım Carsamba 
- Papa 2. Paul'un Türkiye gezisi başladı. 
- 5 ilde 6 kişi öldürüldü. 
- Senatodaki çatışmeda,CHP'li Güneş AP'li Boz.kurt'u tabanca kabza-

sıyla yareladı. 
29 Kasım Perşembe 

Papa 2. Peui'u korumak için 5 bin polis görevlendirildi. 
-İstanbul'da bir kişi öldürüldü. 

Türk-!ş'e ba~lı Sosyal-demokrat sendikaların,DGM'lerin kuruluşu
na karşı çıkacekları açıklandı. 

- ABD'nin Avrupa'ya yeni NATO füzeleri yerleştirmesine karşı çı
kılması için,aralarında TİP ve TSİP'nin de bulundu~ bazı örgüt
ler Başbakanlı~a başvurdu. 

- Brejnev,bu yılki bu~day üretiminin planlanandan 49 milyon ton 
daha az oldu~unu açıkladı. 

30 Kasım Cuma 
- Kayserı'de iki gün içinde çıkan olaylarda ll kişi can verince, 

sokaga çıkma yasagı ilan e~ilii. 
-İstanbul'da iki kişi öldürüldü. 
- Margerine büyük oranda zam yapıldı. Cumhuriyet gazetesi, bu ·zammın 

ilgili fabrikatörlere 1 milyar TL haksız kazanç saglayacagını 
açıkladı. 

1 Aralık Cumartesi 
- Trabzon'da bır.kişi öldürüldü. 

Demirel,zorlukların bir süre daha sürecegini açıkladı. 
- Meksika,Şah'ın ülkeye geri dönmesini kabul etmedi. 
2 Aralık Pazar 
-Maliye Bakanı Sezgin,700 milyarı aşaca~ı tahmin edilen 1980 yılı 

bütçesini açıkladı.Sezgin,enflasyonla mücadele edilecegini,KIZ 
yatırımıarına agırlık verilecegini,vergi yasalarının de~iştiri
lecegini,buna karşın fiat artışlarının yine de % ?O'i bulacagını 
açıkladı. 

- Eski hükümetin yaptıgı tüm ö~retmen atamaları geçersiz sayıldı. 
- İstanbul'da 4,Uşak'ta bir kişi Öldürüldü, 
- Türk eş ,MHP küçük kurul tayında yaptı@;ı kon•Jş:nada, partisinin hiç-

bir yasadışı eyleme karışmadığınl. açıkladı. :·ürkeş,konuşmasında, 
"AE hükümeti hepimizin hükümctidir" dedi. 
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- CHP kurultayının ardından,iç çelişkiler sürüyor.Turan Güneş, 
10 Ecevit kendisini istemiyorsa,bunu guruba söylemesi gerektig-inin 

kaçmadı~ını,kaçırıldıg-ını açık-
ladı. 

- MESS Genel Başkanı,Başbakanlık müsteşarlıgına atandı. 
İstanbul'da bir kişi öldürüldü. 

- Şah,Texas'taki askeri bir hastahaneye nakledildi. 
4 Aralık Salı 
- 56 ıle yenı vali atandı.ll vali yer deg-iştirdi.Bu arada devlet 

dairelerindeki tesviyeler de büyük hız kazanıyor. 
- Çeşitli yerlerde çıkan olaylarda 6 kişi öldürüldü. 

MHP küçük kurultayının bildirisinde,devletin gücünü göstermesi 
istendi. 
İMF ile görüşmeler Ankara'da başlandı. 

- Senatör ve başkan adayı E.Kennedy,Şah'ı sert bir dille eleştirdi 
ve ABD'den ayrılmasını istedi. 

5 Aralık Çarşamba 
Demırel sıkıyonetim ile ilgili kanunun degiştirilecegini açıkla
dı. 

- Çeşitli yerlerde 6 kişi öldürüldü.Kırıkhan'da patlayıcı madde e
atılan bir Alevi yurttaşın evinde,6 sı çocuk 8 kişi yanarak can 
verdi. 

- Yüksek Planlama Kurulu,l980'de yatırımların % 15,4 oranında art
tırılınasını kabul etti. 

- Vietnam'a baglı birliklerin,Pol~Pot'a ba~lı Kızıl Kmer gerilla
larını bastırmak için yeni bir saldırıya giriştigi bildiriliyor. 

6 Aralık Perşembe 
- Demırel,"fevkaiade hal hükümeti" olarak ilan ettigi hükümetin, 

"yıldırım mücadele yapacagını" açıkladı.Başbaf.an:"Bu sıkıyönetim 
başarısız olursa,Türkiye çok hadiselere gebe ~almak tehlikesiylP. 
karşı karşıya olacaktır.Aksi halde bugünler bile aranır" dedi. 

- Çeşitli yerlerde 6 kişi öldürüldü. 
- Sovyetlerle 2l.ticaret protokolu imzalandı.p~otokol,ticaret hac-

minin % 40,5 arttırılınasını öngörüyor. 
- Demirel,Brejnev'e yazdı~ı bir mektupta,yeni ABD füzelerine üs 

verilmeyece~i yolunda SSCB'ne güvence verdi. 
- Çimentoya büyük oranda zam yapıldı.Bir ton çimento 2300 L. çıktı. 
- S:n.kıyönetim askeri savcısı, 11 A~ca'nın kaçırılışı cirayetinin bir 

örgüt tarafından istendi~inin ortaya çıkarıldı~ını '' açıkladı. 
7 Aralık Cuma 
-Çeşıtlı yerlerde 4 kişi öldürüldü.Öldürülenlerden biri,Maltepe'dr> 

N.Cevahir!in ölümüyle sonuçlanan operasyonda komiser idi. 
- Türkeş, ülkenin bir iç savaşa sürüklendig-ini, bunu önlemek için i.sl', 

işbirliginin zorunlu oldugunu açıkladı. 
- Rauf Denktaş,tüm çabaların boşa çıkması durumunda,bagımsızlık 

ilan edilecegini açıkladı. 
İran'daki ABD konsoloslu;u trajedisi,ABD'nin Iran'a karşı ekono
mik baskı kararı almasıyla yeni bir boyuta ulaştı.FKÖ temsilcisi 
Abu Fıras,islam ülkelerinin !ran'a destek oloasını istedi. 

- Rodezya konusunda,tarafla:::- arasında ateşkes ve yeni seçimler hak
kında bir anlaşma sa~landı. 

8 Aralık Cumartesi 
-Aralarında Proı.Cavit Orhan Tü~engil'in de b'.llundu~ 5 kişi öldü

rüldü.Demirel anarşi içindeki bir çok kimsenin devletten ve belc
diyelerden maaş aldıgını açıklaiı.Ecevit,anar~inin önlenmesi için 

sa~ ve solun birlikte ele alınmasını istedi. 
- DPT,üst düzeydeki yöneticiler görevden alıniıla~. 
- Türk-Iş hükümetten 10 öneride bulundu.Demirel,~onunun bir bakan-

lar kurulu toplantısında ele alınacağın~ açı~ladı. 
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- !ran Şah'ının yegeni Paris'te Öldürüldü, 
- İran'da Humeyni ile Medari arasındaki çelişkiler artıyor.Azerbey-

can'da Humeyni'ye karşı seri miting ve protestoların sürüdügü 
bildiriliyor. 

- Hollanda,topraklarında nükleer başlıklı füze yerleştirilmesine 
karşı çıkaca~ını açıkladı, 

9 Aralık Pazar 
- E'evkalade hal hükümeti olduklarını açıklayan Demirel, "meydan oku

yorum.Bu rezaletler son bulacak" dedi.Demirel,ilk 100 r;ün içinde 
yapacakları icraatı da açıkladı, 

- Çeşitli yerlerde biri çocuk 5 kişi öldürüldü. 
-ABD hükümeti,İran'a müdahale etmeyeceklerini açıkladı. 
- Başta Sovyet talebi olmak üzere,dünyada tahıl talebinin rekor 

düzeye eriştigi ve bu durumun fiatlarda artışa yolaçtıgı bildi
riliyor. 

10 Aralık Pazartesi 
- Tutengil'ın cenaze töreni olaylı geçti.Cenazeye katılanlar dip

çiklendi,l2 yaralı var.A~rı ve Malatya'da iki kişi öldürüldü. - CHP,DGM'lerin kuruluşunu koşullu olarak destekleyec~k.Genel sek
reter Ustündag,uhüküınetin getirecegi yasa önerileri ulus yararına ve demokrasi anlayışına uygun olursa destekleriz" dedi. 

- Şeriat Medari yandaşı eski Azerbeycan valisinin ABD ajanı olarak 
suçlanması üzerine,Iran'da yeniden olaylar çıktı. 
Libya'nın ABD'ye yaklaştıgı gerekçesiyle Yasir Arafat'a cephe 
aldıgı bildiriliyor. 

ll Aralık Salı 
- Koruturk,.ıstanbul Üniversitesi rektörü Alp'ın 11 Türkiye yeraltın

dan işgal edilmiştir 11 sözlerinin açıklanmasını istedi. 
- Çeşitli yerlerde 5 kişi öldürüldü.Aşırı sa~ egilirniyle tanınan 

Şükrü Balcı,!stanbul Emniyet Müdürü oldu. 
Humeyni, ''!ran' da, karışıklıkların yabancı ajanlar tarafından çıka
rıldıgını" açıkladı.Tebrizde ise çatışmaların sürdü~ü bildirildi. - Erbakan,!ran'a bir müdahale durumunda,ABD üslerinin kullanılması
na izin ve~meyeceklerini açıkladı. 

- NATO'nun yeni füzeleri sorununu görüşecek olan NATO toplantısı, 
Brüksel'de başladı. 

- 1980 yılında,ulusal gelir artışının % 6,5 olacagı bildiriliyor. 12 Aralık Çarşamba 
- 7 KIT'ın genel müdürü de~iştirildi. 
- DGM'lerle ilgili kanun hazırlıgının bizzat Demiralee üstlendigi 

belirtildi. 
- Çeşitli yerlerde biri komiser 5 kişi öldürüldü. 
- Kadafi,Yasir Arafat'ı sert bir dille suçladı ve onun,Filistin 

devriminin başarıya ulaşmamasından sorumlu oldu~unu açıkladı. 
- Zimbabve'de seçimlere hazırlık dönemi içln,tüm yasama ve yürütme yetkileri Ingiltere'ye devredildi. 
- Imalat Sanayii üretiminin 1979'da% 2,9'luk bir artış sagladıgı 

bildiriliyor. 
13 Aralık Perşembe 
- 66 CHP'li milletvekili,silah kaçakçılıgı sorununu meclise getirdiler.Milletvekilleri,2 yılda 2 milyar liralık silah ele geçiril

digini açıkla~ılar. 
- NATO Bakanlar Konsey1,572 adet nükleer füzenin Avrupa'ya yerleş

tirilmesini kararlaştırdı. 
- TRT Genel Müdürlü~üne Dogan Kusuroglu atandı. 
-Türkiye Savunma Bakanı Birincioglu,Türkiye üzerinden İran'a müda-

hale yapılamıyacagını açıkladı. 
- DPT,DET ile ilişkilerin Türkiye aleyhine geliştigini iddia etti. 14 Aralık Cuma 
- ssCB 1 nın resmi TASS ajansı, NAIJ:'O 'nun yeni kararına se:-t bir şekil

de karşı çıktı ve "silahsızlanma engelleniyor" dedi. 
- ABD,l83 Iran diplamatını sınır dışı etme kararı aldı. 
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- Ecevit,MHP konuSunda,adalete görev düştü~ünü açıkladı.Ecevit, 11 Örtülü cephe hükümetinin örtüsünün bir ay içinde kalktıl?;ını" da 
açıkladı. 

15 Aralık Cumartesi 
- ]iorya'da,bırı asker 4 Amerikalının da aralarında bulundu~u 7 

kişi öldürüldü. 
- Irak silahlı kuvvetlerinin Güne,ybatı !ran 1 a saldırdJ.!SJ. ,.!ran Devrim Radyosu'nca açıklandı.!ran devrim radyosu,olayı,Cartcr'in 

'
1bir oyunu"olarak niteledi. 

- İMF ile,% 40 oranJ.nda devalüasyon için uzlaşmaya varıldı, Bu arada,gelir vergisinin düçürülmesi için çalışmaların başladıt::ı bildirildi. 
16 Aralık Pazar 
-İstanbul beşiktaş'ta bir kareteryaya yerleştirilen bomba patladı. 5 Ölü 22 yaralı var.'1Türk Islam Birli~i 11 adlı örgüt üstlendi.Hize'nin Ardeşon ve Fındikeli ilçelerinde meydana gelen olaylarda 4 
kişi öldürüldü. 

- Eski Içişleri BakanJ.,yaptıgı bir açJ.klamada 11 silah kaçakçılarınJ.n 
şiddet örgütleriyle işbirligi yaptıklarını,gerekli dövizi tahtakale piyasasJ.nda,bazı siyasi kuruluşların Avrupa'daki örgütle~inden ve uyuşturucu madde satışından sa~landıklarını '' bildirdi. 

-şah sürekli yerleşmek amacıyla Pnama'ya gitti. 
- Amerika,BM Güvenlik Konseyine baş vurarak,!ran'a karşı ekonomik ambargonun uygulanmasını isteyecek. 
- Irak'ın Cuma günü bir İran sınır merkezine topçu birliklerlc bir 

saldırıda bulundug-u bildiriliyor.Irak haberi yalanlarken,1ran 
saldl.rınl.n ABD ve Irak tarafındap hazırlandıgını iddia etti. 17 AralJ.k Pazartesi 

- Istanbul be şıktaş'ta güvenlik kuvvetlerinin "dur" emrine uymayan biri Öldürüldü.Zile'de taranan bir kahvede 8 kişi yaralandı.Kl.
rıkkale lisesi müdürü ve !zmir'de bir işçi Öldürldü.Seydiç,r.hir'de 
Maden:..!ş sendikası,CHP ilçe binası ve bazı işyerierini tahrip eden sanıkların largılanmasına Ankara'da başlandı. - Bilim adamları "ônlemler paketi"ne karşı çıktı.Bukukçular, "mıar
şiyi önleyecek yetkinin yürürlükteki yasalarda var olduğunu,özgürlügü kısıtlayıcı yasa tasarıları ile demokratik örgütlenmenin engellenmesi amaçlandıg;ını" açıkladılar. 

- Devlet borçlarJ.nın taksitleri Ekim ayından beri ödenemiyor. - OPEC üyeleri petrole yapJ.lacak zamı tartışıyor. 
- Şah'ın Panama'ya gidişi,rehinelerin yargJ.lanma tarihini öne ala-

ca~ı sanJ.lıyor. 
18 Aralık Salı 
- Demıre1,36 ılin Vali,Emniyet ve Egitim- Müdürleri ile yapt1t,ı top

lantıda '1 kurtarılmış bölge rezaletini sileceksirriz, !stiklal marşı söylemeyen,bayrak çekilmeyen okul ve müessese tanımam" dedigi bildiriliyor. 
- DGM'ler için Anayasa de~işikligi ve CHP-AP işbirli~i formüllc~i gündeme geliyor.AP'de de bu isteye karşı belli bir yumuşamanın oldugu bildiriliyor. 
- Milli Güvenlik Kurulunun bugünkü toplantısında sJ.kJ_yönetim uygulanan illerin arttırılması görüşülecek. 
-!ran Dışişleri Bakanı Gotbzade,bazı rehinelerin Noel'den önce sa

lınacagını açıkladı.Bu arada,Devrim Konseyi ve Dışişleri Bakanı, 
Uluslararası Adalet Divanı'nın rehineler konusunda·aldığı kararı 
tanımadJ.klarını ve kararın tek taraflı oldug;tlnu açıkladılaı·. 19 Aralık Çarşamba 

- UGD lekellerinde ?azar günü yapılan aramada birçok olaylarlu ilgili kanıt bulundu. 
- f1GK dünkü toplantısında "anarşinin kontrol altına alınamadı;";ınl. ve bu nedenle 19 ilde uygulanmakta olan sıkıyönetimin 2 ay daho. 

uzatılmasırı için -:avsiye kararı alındı. 
- CHP' li 37 perlementerin yaptıkları açJ.klamada, DG!'-1 'ler e ksr::,-ı tüm güçleriyle karşı olacakları bildiriliyor. 
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- Rodezya'da 7 yıldan beri süren gerilla savaşı,bugün imzalanacak 
olan bir ateşkes antlasmasıyla son buluyor. 

20 Aralık Perşembe 
- CHP Genel Yonetım Kurulunun !stanbul İl yönetim kurulu ile Eyüp, 

Şişli,Kadıköy,Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki kurulların 
feshi örgütte büyük tepkilere yol açtı. 

- 19 ilde uygulanan s1kıyönetimin 2 ay daha uzatılınasına TBMM'nin 
birleşik toplantısında karar verildi. 

- Ulkücüler tekbir getirerek Gümrük ve Tekel Bakanııeına saldırdı. 
Olayda bir kişi bıçakla a~ır yaralandı ve 42 kişi gözaltına 
alındı.Muş Sa~+ık Lisesi Müdürü öldürüldü. 

- Bir polis müdürü milyarlık eroin kaçakçılı~ından ötürü gözaltına 
alındı. 

21 Aralık Cuma 
- İran 1 dakı Turk diplarnet aileleri geri ça~rıldı.Olaya,Humeyni'nin 

vermiş oldu~u bir demeçte Türkiye'nin içişlerine karıştı~ı neden 
getirilmekt:e. 

- Manisa,Antakya ve Tunceli'de Üç kişi Öldürüldü. 
- Türk lirasının de~eri düşürüldü.Lastige % 80-150 arasında zam 

yapıldı. 
- OPEC toplantısında petrole yapılacak zam için anlaşmaya varılmadı. 
- Iran'ın İskandinav ülkelerindeki büyükelçisi CIA ajanı oldugu ge-

rekçesiyle Tahran'da tutuklandı. 
22 Aralık Cumartesi 
- Ham petrol dışalımı için ayda 200 milyon dolar lazımken ancak 

80 milyon dolar ayrılabiliniyor.Petrol ürünleri dışalımı ise,dö
viz yoklugundan durdu. 

-Petrol fiyatlarının serbest bırakılması üzerine,Türkiye'nin pet-
role yaptıgı ödeme 500 milyon dolar artıyor. 

- Anarşik olaylarda üç kişi öldü. 
- Fıransa Irak ve Katar'a 24 Mirage uça~ı satıyor. 
-ABD Iran'a karşı ekonomik ambargo için Güvenlik Konseyine başvu-

racak. 
23 Aralık Pazar 
- Sukan,sllah kaçakçılı~ını yönetenleri açıkladı. 

MSP,hükÜmetin Iran'a karşı izledigi dış pclitikanın Amerika gü
dümünde oldugunu açıkla~ı. 

- Eskişehir,Kütahya,Antakya , 
rüldü. 

Bursa ve İstanbul'da 7 kişi öldü-

- Cezayir petrole zam yaptı~varil 30 dolar oldu. 
!ran Belucisten'ında hükümete karşı direnişlerde 6 kişi öldürüldü, 

24 Arel~k Pazartesi 
- Samsun-Ankara selerini yapan 11 Trabzon" uçag;ı düştü,39 ölü var. 

İçişleri Bakanı,kaçakçılıkla mücadelede MlT'in devre dışı bıre
kıldıgını öne ·sürdü. 

- TÖb-Der Adana,Kahremanmaraş,Gaziantep ve Adıyaman şubelerinin fa
aliyetlerini sıkıyönetim durdurdu. 

- !stanbul Şişli MHP Yönetim Kurulu Beşkan1 Öldürüldü. 
Waldheim, 11 rehinelerle ilişkin Humeyni 'ye yaptıgım çagr~lar hiç 
bir sonuç vermedi" diyor. 

-!ran Belucistan'ında üç kişi daha öldürüldü. 
25 Aralık Salı 
- Maraş katlıarnının yıldönümünde çıkan olaylarda gösteriellerle 

eskerler çatıştı.Binlerce kişi gözaltına alındı. 
- İstanbul'da bir ög;retmtn öldürüldü. . 

Humeyni' nin "Türkiye ,Irak ve Mısır' de hükümetler süngü tehdidiy
le hüküm sürmektedir.Akıllarını başlarına almazlarsa,Şah'ın başı
na gelenler onlarında baş:ı.na gelecektir" sözleri için İran uya
rıldı. 

26 Aralık ~arşamba 
- Tuncelıavcıs:ı.,!stanbul'da iki kişi ve Ankara'da MHP Çankaya 

İlçe Başkan1 öldürüldü. 68 
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- Maraş katliamı yıldOnUmU için direniş yapan ögretmenlerden ço~ 
açı~a alındı.TÖB-DER Genel Merkezi Ankara sıkıyönetimce kapatıl
d•. 

- ABD ile sürdürülen savunma işbirligi görüşmeleri için ABD'den 
yetkililer Ankara'ya gelecek. 

- Demokratik Parti Başkanı Sükan "Devlet başkanı,AP ve CHP'yi 
anarri konusunda uzlaştırmalıdır·" dedi. 

-!ran da Belucistan valisi idam edildi.ABD'li din adamları 'l'ahran' 
da.rehinelerle görüştüler. 

- Hodezya'da yapılacak genel seçimlere ZANU ve ZAPU ayrı listeler
le katılıyor. 

27 Aralık Per~embe 
- Barolar t'.lli-' nın kapatılması için Başsavc1.nın eyleme geçmesini 

istediler. 
- MHP !stanbul Gençlik Kolları Başkanı Kazım Ayaydın,Politika ga

zetesi yazı işleri r"lüdürü Ali Ihsan ·5zgür'ü öldürmekten sanık 
olarak tutuklandl.. 

-Erbakan "batıya yaranmak için !ran'a sırt çevirme politikasın1. 
AP'ye yürüttürmeyiz" dedi. 

- Tarsus,Malatya ve !stanbul'da toplam olarak 7 kişi öldürüldü. 
28 Aralık Cuma 
- Ankara,Erzurum ve Bursu'da dört kişi öldürüldü. 
- Demirel hükümetinin 1980 yılı pro~ramJnda~ Referandum,memurlara 

sendikal haklar ve toprak reformu ile ilgili konular çıkarıldı. 
Toplu sözleşmelerin ana hatları Başbakanlık"::'a oluştur·ulacak kurul 
tarafından düzenlenecek. 

- Türk-İş' e ba~lı Tez-Büro !ş ile' Disk üyesi Banksen ve Sosyal-!ş 
güç ve eylem birli~i kararı aldı. 

- Humeyni "İran-ABD çatışması lslam ile Putperestlitı;in çatışması-
dır" dedi. 

- ABD,.Sovyetler' i Afganistan' a yı~ınak yapmakla suç ladı, 
- B? gerilla lideri 7 y1.llık sürgünden sonra Zimbabwe'ye döndü. 
29 Aralık Cumar~esi 
- Devlet Demir Yollarına% 150-300 arasında zam öncrilcii. 
- Maraş katliamı yıldönümünün direnişine katılan Öğretmenlerden 

l?ll'i işten alındı. 
- !stanbul,Bursa,Elazığ'da üç kişi öldürüldü. 
- Demirel CHP ve MSP liderleriyle görüsecek. 
- Enerji yokluğundan duran işyerleri sB.yısı yükseliyo.r. 
- Afganistan'da darbe oldu.Eski Başkan Amin kurşuna dizildi.Binle~-

ce Sovyet askeri Kabul sokaklarında güvenliği sağlamaya çalışıyo~. 
- Ka,mboçya'da Kızıl Kmerlerin siyasi proğramı değişti.Pol Pot Hilli 

Savunma Bakanlıgına getirildi. 
30 Aralık Pazar 
- İstanbui,r1ersin,Malatya,Aydın ve Elazığ'da 5 kişi öldürüldÜ.Anka

ra'de THKP-C Acileller gurubundan 43 .kişi yakalan~ı. 
- Türkiye,"Darbe,Afganistan'ın içişlerine ağır bir müdahaledir" 

dedi.Carter iae•;sovyet müdahalesinin dünya barışını tehdit etti
S'ini" açıklayarak müdahaleyi protesto etti. 

- Sedet ABD'yi Basra Körfezi ülkelerine müdahaleye çaf!ırdı. 
- Ecevit,önlemler için AP'yi diyaloga ça~ırd1.. 
31 Aralık Salı 
- Istanbul Yeşilköy Hava Limanında iki,ayrıca kentin çeşitli yer

lerinde toplam 5,Manisa'da 3,Antalya'da 2 ve !zmit'te 1 patlama 
oldu.Manisa'daki patlamada bir kişi öldü. 

- AP,asayış tasarıları için partilerarası bir komisyon önerC.i. 
- Afganistan'daki darbe ve Sovyet müdahalesi çeşitli direnişlerle 

karşılaş1.yor.Müslüman gerillaler ve Sovyet kuvvetleri aras1.nda 
yer yer çarpı9malar devam ediyor.AB!:-,Pakistan'a karşı ko:r':iugu ::i
lah ambargosunu kald1.rma,;-ı düş:.inüyor. 

- ABD,lsrail'e yaptı~~ yardımı 400 milyon dolar arttırdı. 
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TllRK!YE Y O R U M L A R 

Türkiye,I979 yılının son mevsimini artan anarşik ve terör 
hereketleri,siyasi,ekonomik ve hükümet buhranlarıyla bitirerek yeni 
yıla girdi •. 

!4 Ekim'de yapılan senato üçte bir yenileme ve milletvekili ara 
seçimleri AP'nin lehine ve CHP'nin aleyhine sonuçlandı.Böylece 22 
aylık iktidar döneminde vatandaşın faşist saldırılara karşı can 
güvenli~ini koruyamayan ve artan ekonomik krizin agır yükünü yok
sul emekçi halk kitlelerinin sırtına yükleyen Ecevit,ummadı~ı dar
beyi yiyiyordu.Muhalefette iken bol keseden vaatler veren Evevit, 
iktidar döneminde sömürü düzenini ekonomik krizlerini ve buna baeıı 
olarak gelişen sosyal ve siyasi bulıranların yükünü kazabilecek ba
bayiSit de~ildi elbete • 

. Günümüz Türkiyesinde döviz bulunamamakta,enflasyon alabildig±
ne artmakta,ihracat yapı-lamamak'ta ve gerekli temel ihtiyaç madde
leri ithal edilememektedir.Uluslar arası para fonu IMF'nin verece~i 
yerdım dilimi için Liranın degerinin düşürülmesi talep edilmekte

dir. İMF'den yardım koparmak u~una paranın degerini düşürmek demek, 
daha önceleri Ecevit'in yaptıgı gibi,çeşitli temel ihtiyaç madde
lerine zam yapmak ve emekçi halk kitlilirinin yaşam koşularını da
ha da agırlaştırmak demektir.Ne var ki,halkın bu agır koşullar al
tından kalkması olanaksızdır.Halk,insanca yaşamanın özlemini çek
mekte ve insanın insanlar tarafından sömürülemedigi bir düzeni arzu
lamaktadır.Ecevit'in yemalı CHP iktidarına vurulan darbenin nedeni 
bu açıdan ele alınmalıdır.Do~al olarak,doruguna erişen faşist çete
lerin anarşik ve terör eşierolerine son verilmeyişinin de katkısı 
unutulmamalıdır. 

Ecevit döneminde 2 binden fazla insan öldürülmüştır.Akşamları 
saat ? 1 den sonra soka~a çıkmaya cesaret edemiyen halk,içeriye ka
panmak zorunda bırakılmıştır.Başta Kürdistan'ın I6 ilinde olmak 
üzere !stanbul,Ankara ve Adana 1 da uygulanan sıkıyönetim halka ol
madık acılar çektirmiş ve de çektirmektedir.Ecevit MHP'li faşist 
komandolar~n örgütlenmelerine göz yummuş,onlerın devrimci ve demok
retlera karşı girişti~i katliamlarına karşı sessiz kalmayı ye~ tut
muştur.MC1ler döneminde devlet mekanizmasının kilit noktalarına 
yerleştirilen beslernelere karşı etkin bir tedbir almamış ve devlet 
dairelerini bu faşist ve halk düşmanı unsurlardan temizlememiştir. 

Faşist çetelerce öldürülen ö~retim üyeleri,a~,katlar,gazetec~ler , 
düşünürler,devrimci ve demokrat unsurların katilleri yakatılmamış 
yakalananların ise kaçmalarına yardımcı olunmuştur.Sözün kısası, 
Ecevit hükümeti faşist çetelerin üzerine yürümemiş, !•lHP •nin faşist 
ocaklarını kapatmamıştır.Buna karşılık,faşizme karşı savaşan ve 
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bu uturda halk kitlelerini harekete geçirmeyi amaçlayan vatandaş
ıara karşı elde silah ve kelepçelerle yürümüştür.Kürdistan'da ge
lişen anti-sömürgeci ulusal demokratik hareketleri ezmeyi yelten
mie ve !ran 1 daki gelişmelerden ötürü faşist ordu güçlerinin üçte 
ikisini Kürdistan'a yı€dırmıştır.Maraş'ta bine yakın Alevi Kürdün 
kanına giren Ecevit,sıkıyönetimc işleme koymakla Kürt halkına kar
şı besledigi kinci ~öven duyeularını sergilemi~tir.Oysa ki temsil
cisi oldugu sömürgeci yönetimin ne faşist ordusu ve ne de bel bat;
ladı~ı emperyalistler Kürdistan halklarırnn gelişen anti-sömürge
ci ulusal demokratik mücadelesini bozguna ugratamıyacaklardır. 

Tüm bunlara karşın,I4 Ekim seçimlerinin galibi AP ve oluştur
du~u yeni üstü kapalı ~C hÜkÜrneti,Türkiye'ye neler getirebilecek
lerdir? Türkiye'yi bu anarşik ortamdan kurtarabilecekler mi? KQ~
distan'ın sömürge statüsünü degiştirebilecek mi? Hayır.Hele Kürdis
tanı'l.n zömürge statüsünde herhangi bir degişiklig;i sömürgeci TC'
thia','aö.mürgecilik üzerine kutsal bir ittifakı olan partilerden ve
ya onların aömürgeci parlementolarından beklemek mantıksızlı~ın 
ta kendisidir. 

Kasım ayının sonlarında MHP ~e MSP'nin güvenoyu destegi ile iş
başına geçen Demirel hükümeti,beraberinde daha katı bir terörün ve 
ekonomik krizlerin dalgalarını getirmiştir.Demirel'in ilk işi İç
işler~ Baksnlı~ının personelini yeni baştan tanzim etmek olmuştu. 
Bu kutsal görevi de. !2 t-lartın ünlü faşist generallerinden biri .o
lan Faik Türün'e yüklemiştiaDemirel hükümetinin ilk günlerinde Kay
seri'deki katliam sonunda II kişinin katıedilmesine neden olan o
layın yeni atanan vali tarafından tezgahlandıg";ı da unutulmamalıı1.ıT. 
Diger bir önemli olay ise,Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Agca'
nın hapishaneden kaçırılmasl.dır.Hatırlanaca~ı üzere,Agca önceleri 
İpekçi'yi kendisinin öldürdüıSünü itiraf etmiş,sonraları kendisini-n 
yapmadıgını fakat konuya ilişkin bazı önemli ipuçları verebilece

~ini söylemiş~iaKaçırıldıktan sonra izine rastlansınayan (!) A~ca'
nın beslemeleri tarafından gerçe~in bilinmemesi için öldürüldügü 
akla gelen ilk ihtimaldir. 

Muhalefette iken 11 hükümeti bana verin 5 ayda düzeltirim" diyen 
ABD emperyalizminin mütemed adamı Demirel,bu kısacık dönemde de 
olsa,ilk meyvelerini vermeye başladı.Faşist ocakların kapıları so
nuna kadar açıldı.Besleme çetelerin katliam hareketleri daha de 
arttı.Devrimci ve demokrat unsurlar,örne~in Maraş katliamının bi
rinci yıldönümünü anan bini aşkın kişi tutuklandı.Tutuklulara ya
pılan insanlık dı~ı işkenceler artırıldı.Sl.kıyönetim uzatılarak 

sıkıyönetimin sıkıyönetimin halk kitleleri üzerindeki baskı,yıldır
ma ve toplu işkenceleri yo~unlaştl.rıldı.Bu konuda,özellikle KürGis-
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tan'daki tüm emniyet müdürlüklerine ve diger söm:.:.rgeci organıara 
gerekli izin ve talimatlar verildi. Faşist Devlet Güvenlik !·'iahkeme
lerinin (DGM) yeniden kurulması,Dernekler Kanunun de~iştirilmesi, 
düşünce özgürlü~ünü ve sendikal hakları kısıtlayan faşizan kanun 
teklifleri meclise sunuldu. 

Ekonomik duruma gelince,Demirel hükümetinin Türkiye'deki mev
cut ekonomik krizlere emekçi halk kitleleri yararına çareler buls
caSı asla düşünülemez.Tam tersine,Ecevit döneminde oldu~u gibi,De
mirel iktidarı da sınıfsel hareketleri gere~ince bir avuç soygun
cu burjuvaziyi memnun etmek için ekonomik krizlerin a~ır yükünü 
yine dar gelirli ve yoksul emekçi halk kitlelerinin sırtına yükle
tecektir.Gerek borç para vermek isteyen bazı Avrupa ülkeleri ve ge
rekse yardım dilimini vermeyi vaadeden İl'1F ,yukarıda da belirtti~i
miz gibi,develüasyonu şart koşmaktadırlar.Demirel 'in bu develüas
yonu yapaca~ı da şüpbesizdir.Zaten yönetimin devrelınmasından he
men sonra liranın degeri düşürülmüş ve bazı temel ihtiyaç maddele
rine önemli bir oranda zam yapılmıştı. 

Türkiye ekonomisini ellerinde tutan bir avuç soyguncu işadam
ları ise,Demirel'den memnun gözükmekteler.Demirel'in hükümet pro~
ramında sözünü etti~i işçi ve memurların sendikal baklarını kıs~t
lama kanunu da işadamları çetesinin memnuniyetini artırmaktadır.Kı
sacası sömürücü düzen ve sömürgecilik olgusu var oldukça,ABD emper
yalizminin mütemeti ve su işleri mühendisi Demirel'in işin altın
dan çıkabilecegi taserlanemaz. 

Orta-Dogu'daki gelişmeler,özellikle İran'daki Kürt halkın~n 
KDP önderliginde ~erdigi silahlı ulusal kurtuluş hareketi ve Sov
yetler Birligi'nin Afganistan'a askeri müdahalesi sömürgeci TC. 'yi 
oldukça korkutmaktadır.Bu gelişmeler karşısında faşi.ımin vurucu gü
cü ve sömürgeciligin geleneksel ınüdafii TC.ordusunun azgın general
lerinin uykusuz geceler yaşadı~ı şüphesizdir.Bölgedeki siyasi kon
jüktürün emperyalizmin aleyhine degiştigi gözönüne alınırsa,Türki
ye1nin emperyalizmin başı ABD için bir odak noktası konumunda ol
du~u görülecektir.Dolayısiyle,ABD emperyalizmi bölgedeki çıkarla
rını korumak amacıyla,faşist ordunun yönetime müdahalesine ve açık 
faşist bir cunta yönetimine yeşil ışık yakacagı ihtimali büyümek
tedir.Son dönemlerde ordu içindeki kıpırdamalar,ABD'nin askeri büt
çesini gere~inden çok artırması ve müttefiklerine bol keseden kar
şılıksız yardım teklifleri bu ihtimalin gerçekleşebileceeini vur
gulamektadır. 

Bu konuda kesin bir yargıya varmak yerine,gelişmeleri çok ti
tiz izlemek zorunlulugu vardır.Buna ra~men,genelde Türkiye halkla-
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rının ve özelde Kürdistan ulusal kurtuluşçu güçlerin önüne acil 

sorunlar çıkmaktadır.Emperyalizmin tüm planlarının boşa çıkaca~ı 

şüphesiz olmakla beraber,halklarımızın gelece~ini güvence altına 

almak zorundayız~Tüm aklı başında kişi ve grupçuklar kendi sekter 

ve dar grupçu anlayışlarını bırakmalı,işçi,köylü ve tüm emekçi sı

nıf ve tabakalsrın çıkarları do~rultusunda ileri adımlar atmalıdır

lar~Saglam ve kalıcı ittifaklar kurmalı ve bu ittifakları prati~e 

en ileri biçimi ile yansıtmalıdırlar. 

!RAN 
Geçti~imiz aylarda Iran'daki gelişmeler dünya kamu oyunda en 

çok ta~tışılan ve yer alan konulardan biri oldu. Yıllardan beri 

ABD emperyalizmine karşı biriken !ran halkının kini kasım ayı baş

larl.nda doruguna vardı.Devrik Şah'ın Amerika'ya 11 tedaviye 11 gitme

si,Tahran'da mevcut gerginlige yeni bir katkıda bulundu.Bu arada 

Amerika'nın Şah'a iltica hakkı Verdiği tartl.şılırken,günlerden be

ri Tahran'daki Amerikan ~üyükelçiliği binas~nı işgale didinen bir 

grup ö~renci nihayet amaçlarına ulaşabildiler.Elçiliği işgal ederek 

60 kadar personeli de rehin alan i:)ğrenciler,Amerika 'nl.n devrik ... 

Şah 'ı !ran 'a teslim etmesir_i -talep ediyorlardı.Ayrıca gerek Şah'

ın ve gerekse ailesinin İran'dan kaçırdıkları ve çeşitli dl.ş ban

kalara. yatırdıkları paraların !ran' a iadesi rl.e bu istemler arasın

da bulunuyordu. 
Elçili~in işgali ardından Bazargan hükümeti olayı tasvip etme

mektc direnirken,Humeyni tüm gücü ile ö~rencilerin eyleminidestek

ledi.ö~renciler elçili~in bir ispiyon yuvası olduğunu,ele geçen 

belgelerin bunu do~ruladı~ı ve daha önceleri pazarlarda elden ele 

dolaşan bahte paraların Elçilikçe piyasaya sürdürüldüğünü ileri 

sürüyorlardı.Dünyada büy·:ik yankılara neden olan bu olayın ardından 

BSzargan istifa ederek,Tahra:_'daki şekli yönetim tamemiyle ülkenhn 

gerçek yöneticileri Ayatullahların eline geçiyordu.Başta Humeyni 

olmak üzere tüm Ayatullahçı çevreler do~an ortamdan yararlanmak 

için ellerniden gelen çabayı gösterdiler.Yüzbinlerce halk kitlele
rini sokaklara dökerek,anayasanın halk oyuna sunuluşundan mevcut 

muhalefeti susturmayı denediler.Ne var ki,halk oylaması Ayatullah

larca beklenilen başarıyı saglayamadı~!ran'daki tüm ilerici ve de

mokrat grupların yanı sıra,başta Kürt halkı ol~ak üZere Azeri,Be

luçi ve Arap halkları da oylamayı boykot ettiler.Oylamaya sadece 

oy hakkına sahip olanların beşte biri katılmasına ra~men,henen he

men tümü Ayatullahlarda::ı oluşan üznanlar t-1eclisinin hazırladJ.~J. 

şeriatçı anayasa kabul ed~ldi.Bu anayose yeni bir Qahlık monarşi

si oluşturmayJ. ön görd::ig-ünden,Iran halklarının demokratik bir !ran 
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ugruna verdikleri kavga büyük bir darbe yemiş oluyordu.Humeyni,ül
kenin başına ömrü boyunca tek şef olarak atanmakle kalmıyor aynı 
zamanda silahlı kuvvetlerin de başkomutanı oluyordu. 

ABD Büyük ~lçiliginin işgeli.Humeyni'ye oldukça olumlu bir or
tam yarattı.Bununle Humeyni'nin son kozlarından birini daha kullan
dıgı eçıktı.Hemen belirtelim ki,biz !ran halklarının emperyalizmin 
başı ABD'ye karşı verdigi savaşı sonuna kadar dostckleriz.Ancak 
bu destekleme Humeyni ve geri~i çevresini destekleme ve halk kit

lelerine karşı güttükleri siyasete yandaş olma anlamında değildir. 
Olamaz da.Ne var ki,emperyalizme karşı savaşan siyasetlerin dünya 
görüşleri ve sınıfsal yapılarJ. .savaşın kaderini belirledikleri a
çıktır.Bu arada kullanılan yöntem,metod ve araçların neleri ön gör
dükleri C_e unutulmamalJ.dır.Her ne kadar AED emperyalizmine karşı 
verilen mücadele,devrik Şah'ın ve yıllardan beri halkı soyup so~a
na çevirerek dJ.ş bankalara yatırdJ.~ı milyarların !ran'a geri veril
mesi haklJ. ve yerinde bir istem ise,ön görülen araç ve uygulanan 
yöntem de bir o kadar yersizdir.Bu yöntem herkesçe saygı duyulan 
tüm diplomatik kuralları, uluslararası kanwıları ve devletler tıuku
kunu ayaklar altına aldıgından elbette tasvip edilemez.Yukarıda da 
belirtti~imiz gibi,Humeyni son kozlarından birini daha kullanmJ.ş
tır.üstelik Şah'ın !ran'a teslim edilmesi olgusu,ülkede mevcut tüm 
sasyal,ekonomik ve siyasi krizleri çözecek bir mucize de~ildir.Oy
sa ki Humeyni,mevcut sorwılarJ.n çözülemeyişinin nedenini Şah'ın 
Iran'a teslim edilmemesinde buluyor ve halk kitlelerine de böyle 
aşılıyor.Açıktır ki,konu böylesine yüzeysel bir içerige sahib de
gildir.Sorunların nedenleri,Humeyni ve çevresinin görmek istemedik
leri sosyal,ulusal,ekonoreik ve siyasi nedenlerdir. 

Iran'daki halk hareketinin başarısı üzerinden bir yıl geçmek 
üzeredir.Bu dönemde ne gibi ilerlemel:r kaydedilmiştir?Halk Humey
ni'den umdugunu bulabilmişmidir? Elbetteki hayır. 

Humeyni faşist Şah monarşisine karşı henüz yeterince bilnçle
nip örgütlenmemiş emekçi kitleleri,sömürge ve ezimen halkları ayak
lanmaya teşvik ettiginde bir takım ulusal ve demokratik hakların 
gerçekleştirilmesi vaatlerinde bulunmayı da unutmamıştı.Fa~at ara
dan kJ.sa bir zaman geçmeden,emekçi halk kitlelerine amansız darbe
yi vurmakta geçikmedi.Başta Kürt halkı olmak üzere Azeri,Beluçi, 
Türkmen ve Arap halklarının temel demokratik ulusal hak talepleri
nin üzerine acımasızca yürüdü.Uşak Şahlık yönetimine taş çıkarta
cak katliamlarda ve terrör hareketlerinde bulundu.Eaşta Kürdistan 
halklarının siyasi ve askeri öncüsü olan gözüpek Kürdistan Demok
rat Partisini (KDP) yasa dJ.şı ilan ederek yöneticileri hakkında i
dam fermanları ÇJ.karttı.Faşist millisıerini savunmasız Kürt halk~-
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nın üzerine saldırtarak binlerce kişinin kanına girdi.Şahtan daha 
çok şahçı kesilerek yeni bir dikta rejim kurdu. 

Kurulan bu yeni dikta rejimin genelde !ran işçi,köylü ve tüm 
·emekçi yıgınlarının,özelde sömürge ve ezilen halkların özlem ve 
taleplerine cevap verece~i ~üphesiz düşünülcmez.Artan işsizlik,pa
halılık,yoksulluk,kaos,anti-demokratik ve ulusal baskılar olsa ol
sa Humeyni'nin dikta hevesini bo~azında bırakacaktır. 

Tüm bunları bilen ve gelişmeleri yakından takip eden emperya
lizmin başı ABD,bölge halklarının başına yeni dümenler çevirmek
le meşgul.Çıkarlarının tehlikeye girdi~ini gören ABD emperyalist
lerinin sessiz kalacagı zaten düşünülemez.Bunun içinde,Hint Okya
nusu ve Basra Körfezine filolarını kümelemektedir.Orta-Do~u'nun 
bazı bölgelerinCe yeni askeri üsler oluşturmaya çabalamaktadır. 

Humeyni'nin dikta rejimini güçlendirme ve halkın dikkatlarini 
mevcut krizlerden dış sorunlara çekme ugraşısı,ABD emperyalizminin 
bölgeye askeri yı~ınak yapması gibi olgular bölge halklarının önü
ne çıkan zor ve uzun bir mücadele döneminin·işaretlerini vermekte
dir.Bu u~urda gerekli duyarlılıkla bölge halklarının bagımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm ugruna ver~ikleri savaşa destek olmalı ve 
parmaklar tetikte beklemeliyiz. 

AFGANISTAN 

Aralık ayının son günlerinde tüm dünya basını Sovyetler Birli
gi'nin Afganisten 1 a askeri müdahalesini bildiriyorlardı.Olayın he
men ardından başta AED emperyalistleri olmak üzere diger batılı 
kapitalist ülkeler her türlü yaygerayı kopararak gelişmeleri çar
pıttıp kendi çıkarları dogrultusunda propa~anda yapmaya koyuldular. 
Artan gerginlik,hem dünyanın genelinde ve hem de Orta-Dogu'nun ö
zelinde yeni siyasi ve askeri gelişmeler kaydediyordu.ABD,mütteiik
leri ile ba~larını sıklaştı~ıp Sovyetler'e karşı ekonOmik ve siya
si saldırılara geçerek bunalımı daha da derinleştirmenin yanı sı
ra yeni pektlar kurma çalışmalarına giriyordu.ABD keza Çin ile i
lişkilerini geliştirip Sovyetler'e karşı mücadele konusunda anlaş
maya varıyordu. 

Afganistan dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri olup,cog
rafi durumu itibari ile çok önemli bir konuma sabiptir.Halk kitle
lerinin uzun bir zaman Hanlar idaresine karşı kendi demokratik hak
ları u~runa mücadele ettikleri bilinmekteydi.Daha sonreları,Nisan 
I978 de yapılan bir darbe ile Nur Muhamed Taraki iktidarı ele ge
çirdi.Ardından Sovyetler Birligi ile ilişkilerini geliştiren Tara
ki,Sovyet uzman ve danışmanlarını Afganistan'a ça~ırdı.Halk kitle-
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lerinin ekonomik yaşant~larını köklü olarak degiştirecegini ve hal

kın yaşam seviyesini yükseltece~ini vaat eden Taraki,köklü bir top

rak reformu yapmaya koyuldu.Bundan korkan ve çıkarları tehlikeye 

giren Ülke feodalleri ve gerici sınıflar bölgenin gerici (S.Arabis

tan,Mısır,Pakistan,!ran,Arap Emirlikleri vb.)ülkeleri,ABD ve !ngil

tere ile itti.faklar kurarak Taraki 'ye kar::;.ı harekete geçtiler. ''r1Üs-

1Ürnan Gerillalar" adı ::ıltında oluşan yedi ayrı r;rup,hcrhanı.:;i bir · 

siyasi program ve birlikten yoksun ve fakat dinci ve .feodal bir 

yapıya sahiptirler.Kurtuluşu kendi sınıfsal çıkarlarınl. korumakta 

bulan bu çetelerin tek amac~ Kabul'ün yeni rejimini yıkmaktı.Bu a

rada Çin c".e boş durmadı.Geleneksel tutumuyle bu karşı devrimci dal

gayı destekledi ••• 

Eylül 1979 da yapılan darbe sonunda ~netimi ele geçiren Hafu

zullah Amin ve çevresi,Taraki'yi Öldürerek ülkeye bir aile dikta

törlü~ü kurmaya yöneldi.Fakat üç ayını dolduramayan bu yöneti~,Ar

ganistan'a müdahale eden Sovyetler Birligi'nce yönetimden düşürül

dü.Ulkenin başbakanlıgına daha önce Çekoslavakya'da Afganistan Bü

yükelçili~i görevinde bulunan Babrak Karmal getirildi.Şu anda ül

kede Sovyet askeri birlikleri ile A.fganistan ordu birliklerinin 

"Müslüman Gerilla"lara karşı savaşı sürmektedir.Dünya yeni geliş

roeler içindedir.BÖlgede gerginlik artınaktadır.Durumun nasıl neti

celenecegini şimdiden kestirrnek güçtür. 

Ne var ki,dogan durumaaşagıdaki görüş açılarından bakmadan ge

çemeyeceı'Siz. 

a)Afganistan'a Sovyetler'in askeri müdahalesine neden olan em

peryelistler,bölge gericileri ve karşı devrimci güçlerdir.Bu güç

ler,Afganistan'da kendilerini piyon bularak,A.fganistan halkların~ 

demokratik hakları u~rune verdikleri mücadeleyi bastırmak,bölge 

gericili~i ve emperyalizmin Orta-Dogu ve Asya'daki çıkarlarını ko

rumak istemişlerdir.Ayrıca Afganistan'daki .feodalizmi ayakta tuta

rak barbar sömürünün devamını arzulamışlardır. 

b)Diger yandan,Afganistan Beluçistan'ın 'c·ir bölümünü sömürge

leştirmiştir.Afganistan'da mevcut Beluçistan sorunu,Kürdistan so

runu ile ortak bazı özelliklere sahiptir.Beluçistan'ın !ran,Pakis

tan ve A.fganistan arasında bölüş~ldügü göz önüne alındıgında,duru

mun ne fferece karmaşık bir yapı arzettigi görülecektir.Bununla bir

likte,Afganistan halklarını~ kendi kaderlerini kendilerinin serbst

çe tayin etmeleri hakkı göz ardı edilernez.Halkların kendi temel 

demokratik ulusal hakları ugruna verdikleri mücadele desteklenmel~

dir.Zaten ülkedeki ulusal ve sınıfsal sorun çözülmedikçe,A.fganis

tan işçi,köylü ve tüm emekçi halk kitleleri kendi öz düzenlerini 

kurroadıkça yıgınların mutlu olacat;ı d·J.şünülemez. 
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c)Sosyalizm askeri,sivil cuntalar veya tepeden inme metodlar
la gerçekleştirilemez.Hele bu yöntem,geri kalmış ülkeler ve sömür
ge halklara asla ve asla model olamaz.Bizce gerçek sosyalizmin an
cak işçi sınıfı partisi önderliginde ~üm ezilen sınıf ve tabakala
rın iştirakı ile ve ülkenin somut koşullarını~ tespiti ardından 
yapılacak bir halk devrimi sonunda gerçekleşebilecegidir. 

Tüm bu saydıgımız nedenlerden ötürü Sovyetler'in Afganistan'a 
askeri müdahalesi tasvip edilemez.Bu müdahale gericilere,emperya
listlere ve kar~ı devrimcilere önemli kozlar vermiş,dünya sosyalist 
hareketinin onur ve prestijini düşürmüştür.Keza kardeş bir halkın 
işlerine karışma anlamında olan bu müdehale,leninizmin getirdiği 
ilkelerle çelişmekte ve bu ilkeleri zedelemektedir.Müdahale ile 
ilgili olarak gösterilen nedenler tatmin edici olmamakla beraber, 
Sovyçtler'in askeri müdahalesi haklı değildir. 

Z If'iBAB'dE 

zimbabwe'de I4 yıldır süren gerila savaşı,geçici de olsa,yapı
lan ateşkes anlaşması gereği durduruldu. · 

bilindi~i gibi,zimbabwe ilk önceleri bir !:ngiliz sömürgesi ide. 
I965 yılında beyazların yaptı~ı Dir darbe ile Ian Smith yönetimi 
ele geçirmiş ve tek taraflı olarak ülkenin bagımsızlığını ilan et
mi~ti.Fakat ilan edilen bu bagımsızlık,ülkede küçük bir azınlığı 
oluştUran beyazlara ait imtiyazlı bir hak idi.Ülkenin çogunlu~unu 
oluşturan siyahlar hayvanlarla eş anlarnda bir muarneleye tabii tutu
luyorlardı.örnegin, siyahlar beyazların bindikleri taşıtl3ra binrne, 
suyunu içtikleri çeşmeden su içme,alışveriş yaptıkları tükkanlardan 
alışveriş ygpma,çalıştıkları yerlerde çalışrna,okul,hastahane,kilise, 
hapishane vs.gibi yerlerde beraber olma haklarından yoksun idi.Si
yahçogunluk tek bir hakka sahip idi.O da beyazlara köle olma hakkı. 

Bu haksızlıklara karşı baş kaldıran siyahlar,özellikle ZANU 
ve ZAPU adlı ulusal kurtuluşç.u örgütlerde örgütlendiler.Daha son
raları ZANU ve ZAPU arasında oluşturulan YURTSEVER CE?HE,siyah hal
kın siyasi ve askeri öncülügünü yilklendi.Gerilla savaşının gün be 
gün güç kazanması ırkçı Ian Smith'ın Nisan 19?8 de istifasını do~
urdu.Irkçı Smith'in yönetirnden çekilmesi şekli olmakla bereber,bu 
olgu gerilla hareketi açısından olumlu bir başarı sayılır. 

Irkçı Smith 'ten boşalan yere siyah papaz Musoı::e.wa getirilerek 
ge.rçekler kamuf'le edilmege çalışıldıysa da, başarılı olamadı. Hileli 
seçim ise,halkın ırkçı beyaz azınlığa karşı biriken kinini apaçık 
gösteriyord.u.Bu durum, ·"yeni rejimi"tanımıyan Yurtsever Cephe'nin 
daha da ~içlenmesini sağladı.Gerillelar başarılarına yeni başarılar 
katarken,ırkçı e:'endilerin kuşkusu da ari;·Cl..Son olarak çare eski 
efendi İngilterenin araya girmesine bulundu.!ngilterenin gerici 
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Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ro hafta kadar uzun süren görüşmele
rin sonucu olarak taraflar arasında bir ateşkes anlaşması imzalan
dı.Bu anlaşmaya göre,26 Aralık I979 tarihinden 2 Ocak I980 tarihi
ne kadar gerila ordusu ve liderleri Zimbabwe'ye gelip kendilerine 
gösterilen yerlere yerleşecek ve 2 ay sonra da seçimler yapılacak. 
gerek ZANU ve gerekse ZAPU seçimlere katılacak ve bu 2 aylık dönem
de herhangi bir silahlı eyleme girişmeyeceklerdir~Diger yandan In
giltere anlaşmanın uygulanması için ülkeye bir vali gönderecekt:r. 

Anlaşmanın olumlu ve olumsuz yanla~ı çoktur. !nciltere tarafın
dan tayın edilen larda verilen statünün eski söm1rge valilerine ve
rilen statüleri anımsaması kuşku vericidir.Ne var ki,uyanık,güçlü 
örgütlü bir ulusal kurtuluş hareketinin gerillaları öylesine kolay 
kolay tuza~a düşmez.Yine de çok iyimser olmamalı,gelecek aylardeki 
gelişmeleri ve onların doSUracakları sonuçları gözlemeliyiz. 

!SVEÇ 
Geçti~imiz aylarda,!sveç Yazarlar Birli~i SFF Türkiye Cumhur

başkanı Korutürk'e ve Başbakan Demirel'e iki ayrı telgraf gönder
di.Telgraflardan biri,SFF'in kongresinde alınan bir karar.Bu karar 
geregince,TC'nin Kürt ulusuna kar~ı uygulamakta oldugu ulusal bas
kılar protesto edilmekte.Bir başka telgrafta ise,insanlı~ın simge
si ve Kürt ulu3unun en büyük dostu !smail Beşikçi yoldaşın serbest 
bırakılması istenmekte.TC'nin Kürt ulusuna karşı işlediği vahşi 
cinayetleri sergiler nitelikte olan bu telgrafların !ngilizce me
tinlerini Türkçeye çevirerek yayınla&ayı görev bildik. 

Ekselans 
Fahri Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

Ankara-!:ürkiye 
Ekselans, 

Stockholm,lO Aralık 1979 

Tüm ulusların kendi öz dillerine,edebiyat ve kültürlerine sa
hip olm~ya hakları vardır. 

Bu kuralın gerçekleşmesi,konuşma ve yayın özgürlüğünün temel 
bir koşuludur. 

Kürt dili,Kürt edebiyatı ve Kürt kültürü Kürdistan'ın tüm Tür
kiye parçasında yasaktır.Bu Avrupa konseyi·~ce beyan edilen !nsan 
Haklar~ Bildirgesinin insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı 
ilkelerine k~rşı işlenen bir cürümdür. 

Biz 24 Kası~ I979 günü !sveç Yazarlar 5irligi kon~resinde top
lanan Isveç yazarları olarak,konuşma ve yayın özgürlü~üne kar~ı ko-
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nan her türden kısıtlamayı protesto ediyoruz.Türkiye hÜkümetinden, 
Kürdistan'da Kürt dilinin konuşulmasına,Kürtçe yayınlara ve Kürt 
kültürünün serbestçe işlenmesine karşı konan yasakların bir an ön
ce hÜkÜmsüz kılınmasını talep ederiz. 

Ekselans 
Fahri Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

Ankara-Türkiye 

Saygılarımla 

!SHÇ YAZARLAR E!RL!G! 
Jan Gehlin 
Başkan 

Stockhcılı:ı,8 Aralık I979 

!sveç Yazarlar Eirlig:i (SFF) tüm ulusu kapsayan yazar ve .ede
biyatçı çevirmenlerden oluşan sendikal bir örgüttür.Genel olarak 
edebi sahada çalışa~ hem !sveçli ve he~ de !sveç'te devamlı otur
ma izni olan yabancı yazar ve çevirmenler SFF ile yakın ilişki i
çindedirler.Birligin tüzügü gere;-ince,SFF her zaman için konuşma 
özgürlügünü savunur ve bu yolla özgür tartışma hakkını gar~~ti al
tına alır.Aslında daha çok uluslararası öne~i olan bu kural,özel
likle bizlerin ülkemize iltica et~ek veya ülkemizde iş sahası bul
mak isteyen meslektaşıara karşı yüklendigimiz sorumlulukla uluslar
arası bir nitelik kaza~aktadır. 

!sveç'te barınak bulabilen bulabilen yazarlar arasında bazı 
Kürdistanlılar da vardı:-·. Dolayısıyla bizlerin ülkenizdeki ve kom
şularınız olan Ülkelerdeki Kürt halkının ve Kürt kül türün-~n kade
rini izlememizin özel bir nedeni vardır.Özellikle Kürt halkınır: 
sorununu ele alan ve bu gerçege gerekli önemi vererek eserleri~de 
sorunu işlemesinden ötürü Türk yazarı !smail Beşikçi'nin tutuklan
dıgl.nl. büyiik bir üzüntü ile ögren~iş bulunuyoruz.Biz şüphesiz ki 
böylesine bir yazarlıgın hoşnutsuzluk yarattıe;ını anlıyoruz.Ne var 
ki,ileriye dönük tüm çabalar komplikasyonları içerir.Karşıt görüş
lü tartışmalara yol vermemekte veya rıza göstermemekte diretmek i
se,hem vatandaşlık haklarına ve her!', de ülkeni:ı çıkarlarına aykırı
dır. 

79 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



İsveç Yazarlar Birli~i,yukar~da belirtilenlere dayanarak,eli
nizdeki yetkileri kulla.1np İsmail Beşikçi 'nin serbest bırakılması 
için size ça~rıda bulunuyoruz. 

Saygılarımla 

!SVEÇ YAZARLAR BIRL!Gl 
Jan Gehlin 
Başkan 

Geçen m~vsimin,Kürt ulusu açıs~ndan tarihi bir mevsim oldu~u 
söylenirse yerin·'.e olur. İran Kürdistan~ 'ndaki gelişmelerin yeni 
boyutlara ulaşması,Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin 9.kongresi 
sonu~da geleneksel feodal ve gerici burjuva unsurların partiye ye
niden hakim olmaları,Türkiye Kürdistan~'nda ileriyi görmez küçük 
burjuva çetelerinin maceraları ve Suriye Kürdistanı'nda yogunlaşan 
baskılar hiçte iç açıcı de~ildir.Ne var ki,uluslararRSJ. platform
da Kürt ulusu yararJna bir takım olumlu didinmeler göze çarpmakta
dır.Bunlar arasında,İsveç Solcu Kominist ?artisi parlemento üyele
rinden Oswald Söderqvist'in pariementoda İsveç Dışişleri Bakan~ 

Ola Ullsten' e yön el ttigi istizah (parlementoda sarıılan yaz~l~ so
ru) ilginç olmaktan öte çok önemli .İsveç Solcu Kominist Partis~ 
(VPK) tarafından yapılan bu girişim,Kürdistan halklar~nın ilerici 
ve temel demokratik ulusal hakları u~runa verdikleri mücadeleye 
kapitalist dünyadaki proleteryanın verdigi en büyük yardımlardan 
biridir.Bu girişim ve Kürdistan halkların~n dogal dostlapından gör
dügü bu yardım,dayan~şla ve sempati selamlanmalıdır. 

VPK'nin ör.de:ı:'l .~inde verilen bu dayanışma örne~i,Kürdistan u
lusal kurtuluş savaşın~ kan ve barutla bastırmak isteyen Orta Çag 
kalıntısı söml:.rgeci kafalara ve beyleri emperyalistlere vurulan 
darbelerin en agır olan~dır.Bu girişim,Kürdistan işçi,köylü ve e
mekçi halk y~~ınlarının mücadelelerinde yanl~z olrnadıklarını,tam 
tersine ilerici dünyada namuslu dostlara sahip oldugunu açıkça bel
gelemektedir.Kürdistan ulusal kuri:uluş hareketi devrimci ratada 
yürüdükçe,sömürgecili~e,emperyalizrne siyonizme ve yerel gericili
~eamansız darbeler indirdikçe böylesi nice dostlar kazanacagı şüp
hesizdir.Kürdistan llalkları kendi öz güçlerine dayanarak,devrimci 
ilkelerden taviz vermeden yürütecekleri savaşı,ancak dünya sosya
list sistemi,ulusal kurtuluş ve proleterya hareketleri ~le perçin
leşmekte ulusal ve de sosyal kurtuluşlarını güvence alt~na alabi
lirler. 
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VPK'nin yazılı bu sorusunu,!sveççeden Türkçeye çevirip yay:..J,
layarak,Kürdistan ulusal kurtuluşçu güçlerine ve Kürdistan halkl:_l
rına iletmekte büyük yararlar görüyoruz.VPK'ye,Kürdistan ulusal 
ve sosyal kurtuluş mücadelesinin devrimci selamlarını iletir,ken
dilerini bu girişimlerinden ötürü dostça kutlarız. 

SOLCU KOf1UN!ST PART!S! (VPK) 

Kürt sorunu üzerine Oswald Södcı·

qvist 'in pariementoda Dışişleri 

Bakanı Ola Ulsten' e yönel ttig;i 

soru : 

28 Agustos günü Humeyni 'nin idam birlikleri !ran Kürdistanı' 1 ı ı 

Sakız kentinde 80 Kürdü kurşuna dizdiler.Kurşuna dizilenl~rden s~
kizinin resimleri dünya basınınCa yayır.landi.Ertesi günü,hepir::iz 
bu resmi en büyük günlük gazetelerimizd:: de göre··,_.; ldik.Aynı gün, 
29 Agustos günü,za.manın Dışişleri Bakanı Hans Blix !ran'daki dur-u·
la ilgili olarak bir demeç vererek, !ra'1.lı liderlerden şevkat gös
termelerini diledL "Şu a-:--•da din adına Kürtlere karşı girişilen 
şefkatsiz zorbalık sadece daha fazla kaba kuvette ve kanlı olay] :ı

rın dogmasına neden olur" diyordu. 

İran'da durum bugün değişmiştir.Bir ay önce varılan ateşk8S 
an tl aşması, !ran 'da yaşayan 6 ır.ilyonluk Kürt halkına bir nefes al
ma olanagı vermi~tir.Humeyni,otonomi hakkında bazı vaatlerde bu
lunmuştur.Ne var ki ülkedeki durum düzel~iş de~ildir.Y.ürtleri si

lah zoruyla yoketmede başarılı olaııayan Humeyni ,halkın kinini şiH,

di ABD emperyalizmine karşı yöneltmiştir. 

Günümüzde 1 Orta-Dogu' da C_ururr. çok gergindir. Şah' ın düşmesiyle 
ABD en güçlü işbirlikçi-lerinden birini kaybetti. Orta-::og;u 'nu:-ı en 
iyi e@;itilmiş ve teçhizatlandırılmış ordularından biri İran'da idi. 

ABD, !ran' ın en yakın kor.ışularından biri olan TÜrkiye' yi hal ''n 
sıkıca elinde tutmaktadır. Askeri müdahale tehlikesi büyijktür.Eöy
lesi bir durumda bu sınır bölgesinde yaşayan 20 milyon t:ürt,çefiit
li büyük devletlerin çıka~ları arasında ezilip gideçeklerdir.)rta
Do~u'da kalıcı bir barışın saglanabilmesi için,Kürt sorunu Filis
tin sorunu kadar önemlidir.Bu iki sorun çözülmedikçe ve Kürt soru
nu Birleşmiş Milletler' de tartışmaya sur..ulmadıkça bölgede barış 
saglanarnaz. 

Güni"Jmüzc_e,Or"'..a-:DogL' 'la ki Kürtlerin sayısı yE:.Y.ls.~ık Jlara~: ~(' 

milyonu bulma':{tadı.:-.:'nların sayısı biz Kuzey L.:.lkelsrincie ya~ayarı-
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ların toplam sayısı kadardır.Ozerinde yaşadıkları 500.000 kn2 •cten 

geniş bir bölgedeçogunluğu teşkil ediyorlar. 

Ne _var ki,lsveçliler,Norveçliler,Danimarkalılar,Finlandiyalı

lar ve lslandalıların tam tersine Kürtlerin devleti. yoktur. İtilaf' 

devletlerin I9I8 yılında Osmanlı !mparatorlu~un· yenmelerinden son

ra Orta-Do~u bölüşüldü. Bölr:ecte yaş ay acı halk! ::ırın duru::m r;öz önüne 

alınmadan yeni devletler olu~turulclu.Çe:;i tl i lÇalip ciiçlerin bunu 

yapmalarındaki temel neden,petrolü ellerinden çıkarmak istemenele

riydi.Bu nedenle Kürdistan'ın çeşitli parçaları dört ayrı devlet 

arasında bölüşüldü;Türkiye,!ran,Irak ve Suriye.Kürtlerin birkaç bir. 

sene önceleri yaşadı~ı bu toprakları üzerinde rastgele sınırlar 

çizildi. 
Bugün Türkiye'de IO,Irak'ta 3,İran'da 6 milyon ve yaklaşık o

larak 800.000 Kürt de Suriye'de yaşamaktadır.Kürtler,bu ülkelerin 

hepsinde 50 yılı aşkın bir zamandan beri aeır siyasi,askeri ve kül

türel baskılar altında acı çekmektedirler. 

Şah'ın I979 baharında düşmesi Kürtlere ümit verdi.Şah'ın ordu

su dağıldı~ında,Kürtler !ran Kürdistanı'nda hen askeri hem de si

vil yönetimi ellerine geçirerek,8 maddelik bir proeramla demokra

tik bir !ran çerçevesinde siyasi ve kültürel otonomi talep ettiler. 

Fakat Humeyni,!ran'ın toplam olarak yarısından ço~unu oluşturan A

zeri,Kürt,Beluçi,Arap ve 'Iürkmenler gibi çeşitli halkların ulusal 

haklarını vermeye yanaşma}: istemiyor.Taleplere kaba kuvvetle kar

şı konuldu. 
Aynı kaba kuvveti: bugün Irak ordusu da Irak 1 taki Kürt halkı

na karşı kullanmaktadır.Irak'ta,I976'dan beri Irak ordusu ile Kürt 

gerilla birlikleri arasında bir savaş devarr; etrııektedir.Y.:ürtler gün

begün Pinochet'in Şili'sine dönüşen Saddam Hussein'in Baas rejimine 

karşı ülkenin muhalefet gruplarının çogunıugu ile bir cephe oluş

turmaktadırlar. 

I975 yılından bu yana, Türkiye ve Trak sınır boylarır.:ia 25 000kır.2 

lik bir arazi Kürtlerden boşaltılmıştır.Y.öyler yıkılarak su kıyı

ları çimento ile kapatılmıştır.Bunu yapmalarındaki amaçları zengin 

petrol yatakları bulunan Irak Kürdistanı '1ıın büyük bir kesimini a

raplaşt~rmaktır.Son üç yıl içinde 600.000 kişi zorla sür~üne gön

derilmi~ ve IOOO'den fazla muhalif idam edilmiştir.Irak b~pishane

leri Saddam Hussein'in rejimine karşı direnen muhaliflerce doludur. 

Kadın ve çocuklarda tutuklanmaktadır.!ran Kürtleri gibi,Irak Kürt

leri de demokratik bir Irak çerçevesinele siyasi ve kültürel otono

mi istemektedirler. 
Bu son yılda !ran 'daki gelişmeler T:irk hüY.:~~r.-,-::tini korkutr::uştur. 

26 Aralık I978 günü,II Kürt kentinde ve Ti.:.rkiye 'nin üç t-:.iyük kent-
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lerinden olan !stanbul,Ankara ve Adana 'da sıkıyönetim ilan ed:ldi. 

Bu sıkıyönetiffi,26 Nisan I979(I)günü uzatılarak ayrıca 5 ( 2 )yeni 

Kürt kentini de kapsadı.Şah'ın düşmesiyle İran'daki gelişen olay

lardan endişelerren zamanın Başbakanı Ecevit,Kürdistan'ın Türkiye 

parçasına yeni ordu birlikleri yP.rleştirmeyi gerekli buldu.Şu an

da Türk ordusunun 650.000 askerinden 400.000'i Kürdistan'da bulun

maktadır. 

Yaklaşık olarak !20.000 Türkünü l'lakarios'tan"kurtÇ;.rıııalı:" ve At

deniz'de ABD'ye filo üssü sunmak için Temmuz I974'te Kıbrıs toprak

larının %40'ını işgal eden zamanın Başbakanı Bülent Ecevit,IO mil

yonluk Kürt halkının Türkiye'de insani,siyasi ve kültürel hak ta

leplerini ve de varlıklarını asla tanırrıadı.Atatürk'ün Kürt halkı

na hiyanet etmesinden ve ı:; 24 yılında Kürt dilini yasaklamasından 

bu yana,tüm T~~k hükümetleri Kürt halkını sert yöntemlerle zorla 

asimile etmeyi denediler.Fakat Türk hükümetinin çeşitli iktidar 

sahipleri iç savaş,sürgünler,hapis cezaları ve yasaklarnalara ra(i;

men Türkiye'deki Kürt halkını yok etmeyi başaramadılar.Bu son yıl

da durum daha da vahimleşmiştir. Oldukça çok Kürt siyasi mili tanı ~ı

rı,yazarlar ve gazeteciler tutuklanmıştır. 

Geçenlerde Ecevit'in yerini alan Başbakan Denirel,şimdi mecli

se yeni bir takım kanun teklifleri sunmuştur.Bu kanunlar özellik

le Kürt halkına karşı sert baskı tedbirlerini amaçlamakta ve bun~ 

lar doı:!;al olarak T·ürk halkına da çile çektirmeye yönclrr.ektedir. 

:.Devlet Güvenlik Mahkemeleri yeniden kurulacaktır. 

2.Yeni Dernekler Kanunu teklif edilmiştir.Bundan ar..aç,Türk dl'V

letine zarar verecegine inanılan derneklerin,siyasi kuruluşların 

ve sendikaların çalışmalarını sınırlandırmaktır. 
3.Ulke alarma geçirilecektir.Bu da olaganüstü yetkilerle dona

tılan ordunun daha dagüçlü bir pozisyona sahip olmasına neden ola

caktır. 

Yuka:-ıda verilen bilgilere dayanR.:rak, Dı.şişleri Baka:-u Ullsten '

e soruyorum: 

I.Hükümet,diger tarafsız veya İskandinavya ülkeleri ile işbir

li~i yaparak,Ki.irt sorununu Birleşmiş Milletlerin !ns:ın hakları Ko

misyonunda veya siyasi ve kÜltürel ayrımcılık ve baskıları incel~

yen dilSer özel organlarında tartışılmaya sunul~ası için teşeb\ .. isr 

geçmeye hazır mıdır? 
2.HÜkümet,Kürt halkı~a karşı Türkiye,!ran,Irak ve Suriye hükü

metlerinin uyguladıiSı baskıları tetkik etmek için,Vietr..a::-. savaşı 

sırasında oluşturulan konferanslar gibi,uluslararası Cir ko~feran

sın oluşturulması için ça~Srıd..a bulunma teşeb-:ıüsüne bazı:- .:-.ıdır? 

3.Hükümet,örnegin Afrika'dak~ Ulusal Kurtuluş Ha~~E.~tlerin~ 
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daha önceleri verdigi ve halen de ver~ekte oldu~u yardımı,KUrt de

mokrat ve ilerici örgütlerine de vermeye ve aynı za~anda !sveç'te 

bir Kürt Enformasyon Bürosu'nun açılması için gerekli yardımı .Yap

maya hazır mıdır? 

4.Hükümet,Kürtlere karşı Türkiye,!ran,Irak ve Suriye'nin uygu

ladıg;ı baskı ve asimilasyon politikası.nı,keza !rar. ve Irak'ta Kürt

lere karşı gerçckle~tirilen idamları mahkum etm0ye ve ayrıca !stan

bul,Ankara ve Adana da dahil olmak üzere Kürdistan'ın Türkiye par

çasl:_'ldaki sıkıyönetimin kaldırılmasını talep etmeye hazır :r.ıd1r? 

Stockholm,? Aralık Ij79 
(imza) 

(Oswald Söderqvist VJ'·K 72) 

(I)-Bu tarih,metinde 25 Mart I979 olarak verilmiştir.Tarafı.mız

dan 26 Nisan !979 olarak düzeltildi. 

(2)-Metinde 4 olarak verilmiştir.Tarafımızdan 5 ola~ak düzel

tildi. 

Q Q Q 

PIRSNASIYA KOYARA PALE 
AzmUn : İmtihan,tecrübe 
Azmün dan : 1intihan vermek 
AzınUn kirin : İmtihan etmek 

Bajar : Şehir,kent il,pazar 
Bajari : Şehirli,kentli 
Bajarger : Belediye başkanı,Belediye reısı 
Bajarvan : Şehir planlamasını yapan kişi 
Bajarvani : V.edeniyet,şehircilik 
B9hiş : Akılsız,baygın,kafasız,aptal,hafızasız 
Behışi : Baygınlık,akılsızlık,baygınlık,aptallık 
B€hiş blln : Kendinden geçmek,bayılmak,akılsız olmak,baygın olmak, 

aptal olmak 
B&hiş ketin : Baygın düşmek,bayı.lmak 
Behiş kirin : Bayıltmak 
Begav : J.ıJecbur,amansız sıkışık bir dururr.da olma,davranamama 
B~gavi : Mecburiyet,zorunluluk,imkansızlık 
Begav man : Mecbur kalmak 
Cewher : öz,cevber 
Civin : Toplanmak,toplantı,kümelenmek,üşüşmek 
Civandin : Toplatmak,kümeletmek,kümeleştirmek,yı~ak,biriktirmek, 

biraraya getirmek 
Çek : Silah,takım,kadın zineti,elbise 
Çekdar blln : Silahlanmak 
Çekdar kirin : silahıandırmak 
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Çek je atandin : Silahını almak,silahtan yoksun bıra~ak 
Çek danin : Silahları bırakmak,ateşkes,mütareke 
Çekfiroş : Silah satıcısı 
Çekfiroşi : Silah satıcılıgı 
bi çek kirin : Silahıandırmak 
ji çek kirin : Silahsızlandırmak 
Çeper : Siper,korunak,su~ 
Darbest(lezac;,darmcyt): Sedye,tabut 
Dehbe : Yırtıcı hayvanlar 
Destgeh : Tezgah 
Destkar : El işleriyle uğraşan kimse 
Destkari : Ll sanatı,el işleri,tahrifat,de~iştirme,kalem oynatma 
Destkari pe kirin : Tahrif etmek,kalem oynatmak,ie;iştirmek 
Derbeder : Derbeder,perişan olan,göçmen,mülteci,:'a1:ir,dağınık 
Derbederi : Derbederlik,perişanlık,göçmenlik,mül~ecilik,fakirlik, 

da~ınıklık 
Derbeder bUn : Derbeder olmak,perişan olmak,da~ıl~s~,fakirleşmek, 

göç etmek 
Derbeder kirin : Derbeder etmek,perişan etmek,zorla göç ettirmek, 

Derman İlaç 
Derman kirin : 

da~ıtmak,fakirleştirmek 

İlaçlama,::;aresine bakmak,iyileştirmek,iyileşmesinj 
sa~lamak 

Derman ditin : İlacını bulmak,çaresini bulmBk 
Dermansaz : İlaç yapan 
Dermansazi : İlaç yapımı 
Dermanfiroş : İlaç satıcısı,eczacı 
Dermangeb ( ::ermanxane) : Eczahane 
Dermanas : İlaç mütehassısı,terapöt 
Dermanasi : İlaç bilgisi,terapötik 
Dermanzan : Farmakolcg,eczacı 
Derınenzani : Farmakoloji,eczacılık bilimi 
Dij-emperyal.ist : Anti-emperyalist 
Dij-faş.ist : An~i-faşis~ 
Din(cuni): Deli,aklını yitirmiş 
Din bUn : Delirmek,aklını yitirmek 
Din kirin : Deli~~mek 
Domdar : Devam etıne,berdevam 
Dudili : Şüphe,şüpheci,ş~phecilik 
Dudiliblin : Şüphelenmek,endişelenmek 
Eri ş baz 

:t:rişsaz 

: Saldıran,~üı:;:um eden,saldırgan.Bu kelime 4.sayıda yan
lışlıkla ~rışsaz olarak yazılmıştır. 

: Saldırı tertipleyen,hücum planları hazırlayan 

FerbUn : ögrenmek,alışmak,alış~ı~ma 
Fer kirin : ögretmek,alıştırmak,alıştırma yapmak 
Feıbaz : Hilleci,sahteka~,dola~dı~ıcı,üç ka~ıtçı 
Felbazi : Hilecilik,sah~ekarlık,dolaniırıcılık,hille,üç kağıtçılıl: 
Felbazi kirin : Hille etmek,sahtekarlık etmek,dola!!.::iırıcılık etml:i-: 

Gelş(gelşi): İhtilaf,geçimsizlik,anlaşmazlık,uyuşmazlık,ayrılık 
Gurc : Aceleci,acele davranan,harekette seri olan,acilci 

Havin : Yaz mevsimi 
Having e h : :·1esi:-e yeri, yazlık, yazın dinlenilen yer 
Hawir : Etraf 
Hawirdor : 3traf,çevre 
Heva! : Arkadaş 
Hembez : Kucak 
Hember : Karşı 
Hevb~r : .h:,. nı fik.:-i pa:;laşan, fikirdaş 
Hevre : A;:çrıı. yo~ :1 1;ıaylaş?-n ,yoldaş 
Hevf-ar ... : ... f.:ıı~ıı-::i~, o~::&-"'. . . 85 
Hev.l{a:::-ı : ..ı.şbı:::-lıc,ı,gu; bı:-ııgı 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Hevkari kirin : Işbirlig;i yapmak,işbirligi etmek,güçbirliğinde 
Hevalbend : Sempatizan,baglı,sadık,yandaş bulunmak 
Hevalbendi: Sempati besleme,baglılık,sadakat 
Hewin : Barındırmak,tapmak 
Hewandin : Barındırmak,tapmak 
H€men : Unsur,eleman,öge 
Hişyar : Uyanık,bilinçli,şuurlu 
Hişyari : Bilinç,şuur 
Hişyar bUn : Uyanmak,bilinçlenmek,şuurlanmak 
Hişyar kirin Uyandırmak,uykudan kaldırmak,bilinçlendirmck 

Ji hev ketin : Çözülmek,da~ılmak,birbirinden çözülmek,birbirindcn 
düşmek,sökülüp düşmek,bozulmak 

Jihevketin : Çözülme,da~ılma,bozulma 

Kar~eh : !ş yeri,imalathane,atelye 
Karın : Edebilmek,yapabilmek,müktedir olmak,imkan,olanak 
Kavil : Viran,virane,harap,yıkık 
Kavil bUn : Viran olmak,harap olmak,yıkmak 
Kavil kirin : Viran etmek,harap etmek 
Kedxwar : Emek sör.c.ürücüsü, s ömürücü, sömüren 
Kedxwari : Sömürücülük,sömürme 
Kom : Topluluk,küme,kitle,yı~ın,grup,cemaat,kalabalık,yekün 
Komik : Topluluk,küme,kümecik,grupçuk,kitlecik,yıgıncık 
Laş : Vücut,ceset,gövde,leş 
Leşkergeh : Askeri kışla 
Li ber ketin : Değınek,de~erinC_e olmak,ehemmiyete haiz olmak 
Li ber xwe ketin : Ozülmek 
Livin : Hareket etmek,hareket 
Livandin : Harekete geçirmek,eyleme geçirmek 
Li hev parve kirin : Aralarında bölüştürmek,kısımlara ayırmak, 

hisselere ayırmak 
M€w : Asma agacı 
Meji : Beyin,akıl 
Mirovperwer : !nsansever,insancı 
Mirovperweri : Insanseverlik 
M1r : Hükümet,hüküm etme,hüküm sürme 
Navnişan : Adres 
Nehiştin : Bırakmamak,izin vermemek 
Nezan : Cahil,okumamış,okuma yazması 
Nezani : Cehalet,okur-yazarsızlık 
Neteweperwer : Milliyet~i 
Nir : Ortam 
N1ştiman1 : Yurtsever 
NUbişkiv1 : Yeni açılmış(gül) 
Qapan : Baskül,kantar 

olmayan 

Qapan : Ma~rur kibirli 
Qapani(qapanti):Gurur,kibir,fiyaka 
Qewimin : Vukua gelmek,vuku bulrnak,vuku,oluş,başına gelmek 
Qewimandin : Vukua getirmek,olay yaratmak,başına getirmek,olmak 
Qewiti : Vasiyet,tutsu,tembih 
Qewiti kirin : Vasiyet etmek,ısmarlamak,tembih etmek 
Qewitiname : Vasiyetname 
Qul : Delik 
Qul€r : Delik 
Par : Hisse,bölüm,kısım,pay 
Pardar : Hissedar,ortak 
Parve kirin : Bölmek,paylaştırmak,kısımlara ayırmak,hisselere a

yırmak 

Pale : Tarım işçisi,amele,rençber 
Paleti(paleyi) : Tarım işçiliği,amelelik,ren~berlik 
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Pergel : Düzen,bir ev veya aile.nin düzeni ve durumu,form,formunda 
olma 

Perwerde : E~itilmiş,terbiye edilmiş 
Perwerde bUn : Egitilmek,terbiye edilmek 
Perwerde kirin : E~itmek,terbiye etmek 
Perwerdekirin : Egitim,terbiye 
P~rwa : Perva,saygı,haya,had,hesap 
Pıroz : Mukaddes,kutsal,kutlu,mübarek 
Rast : Do~ru,sağ(taraf),düz,düzgün 
Resti : Do~ruluk,gerçek,hakikat 
Rastin : Gerçek,hakiki 
Rastb9j : Do~ru sözlü,dogru konuşan,sözünün eri 
Rastbi~ : Dogruyu gören,gerçe~i gören,objektif 
Rast bun : Dogrulmek,do~ru olmak,gerçek olmek,gerçekleşmek 

. Rast kir in : Dogrul tma k 
Rastnivisin : Yazı ve imla kurallarını göz önüne alarak do~ru yaz

mak 
Rawir : Vahşi hayvanlar 
Rez kirin : Tertiplemek,sıraya koymak,sıralamak,düzene koymak,dü-

zen vermek,düzmek 
Serbilyeri : Olaganüstü,istisnai 
Serek : Başkan,lider 
Serekti : Başkanlık,liderlik,öncülük 
Serketin : Başarmak,üstesinden gelmek,başarı,zafer 
Serebina : Karmakarışık,alt-üSt olmuş bir durum 
Serabina bUn : Alt üst olmak,karışmak,kar~ş~k bir bal almak 
S~n6er : Siper 
Sepı : Sehpa 
Sinçl: : Ahlak 
Şerm :AAyıp,utanç,utanma 
Şerm bun : Ayıp olmak 
Şerm kirin : Utanmak,utanç duymak 
Şermoki(şermoke): Utangaç,çekingen,sıkılgan 
Şiyan : Edebilmek,yapabilmek,muktedir olmak,imkan,olanak 
Tang : İstikamet,yön,yan,taraf 
di t~ng~_~e de ye : Kuvvet doludur.Kuvvet dolu,yetişmiş,ermiş,olgun Teba : · treyVan - ,-
T€vel : Degişik,başka,farklı,türlü 
T€kUz : Tam,mükemmel,eksiksiz 
Topav€:j : TopçU 
Tengezar : Fakir,yoksul 
Tengezari : Fakirlik,yoksulluk 

Veger : Geri dönüş,geriye dönüş,dönüş,iade 
Vegerandin : Geri vermek,geri çevirmek,iade etmek 
Vegerin : Geri dönmek,geri dönüş 
Velo(pelo) kirin : Teftiş etmek,kontrol etmek 
Vexwendi : Davetli,çagrılı 

War : Yerleşim yeri,obanın konuldugu yer,kalınan 
yeri,yurt,ocak 

di vl: Wari de : Bu hususta,bu konuda,bu mevzuda 
Wargeh : Yerleşim yeri,konaklama yeri,konak,~amp 
Zembilfiroş : Sepet satıcısı 
Zembilfiroşi : Sepet satıcılı~~,sepet satışı 
Ziving : !çinde yaşanılabilinen maxara,kışlak 
zerker : Kuyumcu 
Zane : Bilen,bilgili,bilgin,alim 
Zordest : Easkıc~,baskı yapan 
Zordesti : Baskı 
Zorker : Züllimkar,zor kullanan,zorba 

yer,konaklama 
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WEŞANEN FALE 

Di:wana CEGERX'~.'İN 

Diwana helbestvan8 bi nav U 
deng,.,Cegerxwin ya didwan SE.WRA 
AZADI hat weşandin. 224 rUpel, 
biha 10.- DM 

D€menen KURDISTA1~ 
8 lib d8men8n Kurdistan8,bi reş 
Ü spi U cUrbecUr hatin weşandin. 
Liba wan bi 1.- DM e. 

. . 
STRANEN RE'NANE 

Stran U meqam8n govend€ y€n Kur
d8n Sovyetistan€. 3 cÜre,liba 
kas€tan bi 7,5 DM an e. 

PALE YAYINLARI 

CEGERXWIN'IN Ş!!RLER! 

Unlü Kürt şairi Cegerxwin'ın ... 
~iirlerini içeren SEWRA AZADI 
(Özgürlük Devrimi) adlı diva
nı yayınlandı. 224 sayfa, 
fiatı 10.- DM 

KÜRD!STAN"DAN MANZARA1AR 

Siyah-beyaz olarak basılan 8 
çeşit kartpostal,tanesi 1.- DM 

KÜRTÇE TL'RKOIFR 

Sovyetler Birli~i'nde yaşayan 
Kürtlerin müzi~i, 3 kaset, 
tanesi 7,5 DM 

DEVR!MC! MARŞLAR VE KÜRT 
HALK TÜRKÜLER1 
Kurt ozanı DILuEş 1 ten dev
rimci marşlar ve Kürt halk 
türküleri,kaset,fiatı 7,5 DM 

PALE,li benda alikariya te ya bi her rengi ye.Pişta xebat 
U tBkoşina we bigr.;c U xwe j8 ctUr mexe~ 

postgirokonto. 431 60 94.4 
PALE'nin mücadelesini destekle ve çalışmalarına yardımcı 

ol. PALE 'ye her türl U yc.rdımını esirg:eme: 
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