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X'NE~DEVANEN DELAL 

Va ye hejmareke din ya kovara PALE di·.veşe u dikeve desten we. Di g~lAewçen~ as~ensen ~ijwar ~-tengasiye~ mezin,ew_xwe careke din berpeşı we dıke u rupelen xwe Jı bo xwe~dına we vedıke. EvAbejmaraAha,gi dema ~rt u d~jwarb~a z2rkçriya koledari Ü ya n2ker~n wan yen tevel ge ,dıkevç bın çaQe.Tevı ve ,hejmara 6 an ras-tı NEWROZt,cejna netewı ya gele ~urd,te. A A A 
NEWROZ~çawa ku cejneke netewı ye,wisan jı nışan u durişmeke rabüna gçle Kurd ya liAheTberAkoledar u zordar~n dest b~ x~in e. Her çen~ı ew ji bo gelen ıranı we~ cejn~ d~stpe~a bihare te~e ~ejmartin u di nav wan gelan de bi vı rengı tete pıroz kirin jı,le ew ji b2 gel~ K~rg x~edı A n~verokeke_din e.Ano , xwçdi nayerokek~ si~asi ye.~e bçle,cıhe mı~abune ye,ku ~ı nav_van demen dawın de~hı~ j~ faşıstAu . aja~exwazen Kurd~ hew~l did~ da~ 2averoka ve cçj~e 2ighurınıı:ı.we wek '_'roja r~Z($a~bUQa gelen ~rı'_' u wçk "r2jaAçekıriJ;la ımparatorıyeta Medıyan" dıbının u "NEWROZe lı gelen arı pıroz" dıktn .Bi a me,ew ve ne ji berAnezanina XWe U ne ji ji ber bcagehiy~n dıreki d~kin.L~ bervajiye vç,ev hewildana wan bi armanc e u ew jı mercek Jı ~ercen berarmanc u xebata ~an e.A A A A A Dive bete got~n ,ku ıek ji arm~ceı:ı Ş~~ *wı2xwar yeAketı ew 2u, ku naveroka siıası ya cejna NEWROZe.jı mejı u rupelen dıreka gele Kurd je bibe.We wek "cejna gelen arı yen hemnijad" bidç pejirandin. Ji yi ali dç , reya v~ faşist u nijadperes~an_xwe digihıı:ıe.rey~ siyası ya Şahe Peh!ewı 1Le.neAxem ~.Ew çıqası lı ber xye dı2ı2 bı!a bidin.Da~iya Şahe xwı~rej u fa~ıst.li be: çavan_e.De dawıAu ~qubeta wan jı her ev be . Be guman,h~ç hezek nikare lı hember hez u rabUna gelan rabiweste . Ev tiştekı misoger e. 

BIJİ U OOMDAR BE BIRANINA ŞOREŞİN YA NEWROZ ! 
EW LI XWENDEVANAN U GELEN KURDISTANE PİROZ ! 

~ PALE kovara te ye.We bixwine Ü bide xwendin! 
~ Je re kiryar , alikarvan,hevalbend u bogirao bibine! 
~ Je re xwesteken xwe binivisin ü nuçeyan bighininel 
~ We,denge azadi ü rizgarixwaziya gelen Kurdietane ye 

li hember zerkeri ü kaledariye nas bikin~ 

~ We , li diji bindestiye,emperyaıizme,bedadi,xwinmeji 
Ü faşizme bizanin! 

~ Xebat u tekoşina we , ya xwe bipejirinin! 

TU DIKARI KOVARE JI NAVNİŞANA JERIN BIXWAZI 

BOX 273 
s- 751 o5 uppsaı. 1 
SWEOE N 
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s-• AvnARi,RoJA JINEN nEMoKRAT 

"Ba hezar •ze• w 'Gader' U 'LawE!ni• runışman hebe 
Ta ku jin azad nebe,eerçawekey jin ıexin e 
Koyleti bawi nemawe,kiji kurdi xoşewist ! 

Rapere,heste le xew,axir çi wexti xewtin e ? 
Derke bişkene,peçe bidrE!ne,rake medrese 
Çari derdi kurdewari xwE!ndin e,her xwendin e 
Dayki zane ye kuri aza denE!rE!te xebat 
Min gotim toş tebige 'nagate der,yaye zine' 
Giwarekey zE!rit be kar naye,ıe giwE! bigre qisem 
Layiqi giweyi to aziz şe•ri sadey ~ 

Ji "Tarik ü Rlln,Gulbijerek le şE!•rekani HEMENn, 
weşanen "Binkey Peşewa,Jimare 5",Rllpel 71-72 

Bi kurmanci: 

"Ger hezar 'Zab','Gader' U 'LawE!ni• ronahiya me ji hebe 
Heta ku jin azad nebe,kaniya jinE! şeıi ye 
Bavike koletiyE! nemaye,ey keça Kurd ya dilovan : 
sere xwe rake,rabe ji xew,ev çi dema razane ye ? 
Derbixe bişkene,çadira reş bidirine,rake medrese 
Derman9 derde kurdewariye xwendin e U her xwendin e 
Her çi dayike zane ye,kur9 aza dişine xebat 
Min got U tu ji t9bigih9,ku 'nagih9je behre avxisk 1 

Guharzera guh9 te bi kar nay9,guh bide gotina min 
Layiqi guh9 te delalik9 helbesten zelal y9n HiMIN" 

Tekoşina jinan ya li diji zordesti~perçiqandin ü b9dadiyen teveı, 
perçek ji keftelefta ref Ü siniren j9rdest ya ji bo afirandin U geş
kirina jineke bextewar Ü serbilind e. ve t9koşine,bi herikina direki 
ü p9şveçÜna civat9 re,rezen xwe xurt kiriye Ü rola xwe ya mezin ni
şan daye. 

Di ware tekoşina jinan de,roja 8-9 Avdar9 xwedi ciheki bilind U 
berbiçav e.Ev roj,di gel dirok Ü cih9 xwe,ku xwedi ternaverokeke si
yasi ye,nişana xebata jin9n demokrat y9n cihan9 berp9ş dike.Beri ni
ha bi 70 salan,jin9n demokrat yen ji her çar aliy9n cihan9,li Kopen-

iAB,~ Ü LAwiNİ: Hers9k ji naven s9 çem9n nevdar y9n Kurdistan9 
ne.Av9n van hers9 çeman ji,pir caran geleki zelal Ü pa
qij in. 
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hagena paytext€ Danimarkay€ gihan hev Ü komcivinek li dar xistin. 
Di ware p€kanina ve komcivin€ de,~ebat u keda desten "Olara Zetkin" .. 
ç€kroxa Partiye Kominist€n Elmanyay€,p€şeng Ü r€berek ji r€beren 
tevgera sosyalist ya navnetewi,pirgiranbiha ne.Di 8-Avdara sala 
1910 an ~e,v€ komcivin€ biryar da,ku 8-€ Avdara her saıi,ji w€ sal€ 
p€ ve,wek roja jin€n demokrat ya navnetewi b€te piroz kirin.Heçi 
helbijartina roja s-e Avdare bÜ,bingeha xwe ji s-e Avdara sala 1857 
an werdigirt.Ev roj,roja destjikarberdana pireken karker y€n febri
qa kincdirÜtin€ ya li New York€ bÜ.Ev,di diroka xebata jin€n demok
rat ya ji bo dadimendiya civaki Ü abori de,yekemin destjikarberdan 
e,ku rÜpel€n w€ nigar dike. 

Herweha,cara p€şin di ve komcivin€ de li ser pirs Ü pirsgirek€n 
xweseri y€n jinan gotÜb€j hatin li dar xistin.Ev ji bÜ sebeb,ku t€
koşina jin€n demokrat hem ji aliy€ teori Ü naverok Ü hem ji ji ali
y€ r€xistini de xurtir Ü t€kÜztir bibe.P€şve here Ü xwe bi tevgera 
ref Ü sinif€n kedkar y€n cihan€ re perçin bibe.İro,pirs Ü pirsgir€
k€n xweser yen jinan €di perçek ji xebata afirandina jina bextewar 
Ü serbilind ya sosyalizme ye.Di gel ve ji,li welat€n bindest y€n 
cihan€,ku Kurdistan ji yek ji wan Welatan e,perçek ji xebata afi
randina welateki serbixwe,demokrat,yekbÜyi Ü sosyalist e. 

Di ware xebat Ü cihe jinen Kurdan de~dirok Ü toreyen gele Kurd 
bi meşq€n berbiçav ve mişe ne.Jinen Kurdan tevi meran xwe avetine 
qada şeri U ji bo serfireziya gele rwe Ü serbixwebüna welate xwe 
xebitine.Di ve riy9 de xwe ji gorikirin9 dirixi nekirine,milen xwe 
dane milen meran,bi gemasi li diji zordar ü v~girkeran.şer kir~~-

Bin di tereya kevnare ya civata gel€ Kurd de,cih Ü rÜmeta jinan, 
geleki bilind bÜ.Jin ü mer ji hev nedihatin cihe kirin.Jin ji wek 
m€ran xwedi mafen bi her rengi bÜn.Pir caran mal Ü malbat€n eı Ü e
şirek9 bi temami di bin dest Ü gerandina pirekek€ de bU.we serekti
ya e1 Ü eşir€ dikir Ü ew ji erişen neyaran diparast.Heçi jina civaki 
bÜ,pir serbest bÜ.Dan Ü standina di navbera jin Ü meran de 9 jinanin 
ü merkirin,kar€ nav ü derveyi male,zarok perwerde ~irin ü hwd. ge
leki peşketi blln.Azadiyeke fireh Ü betixUb hebÜ. 

LE bel9,bi vegirtina Ereban re,ku Kurd bi zora ço hatin Misil
man kirin,hemÜ tişt hatin guhartin.Toreya Kurdan ya kevnare nema. 
Di şÜna we de,tore Ü mercen bingehin yen ola misilmantiy€ cihe xwe 
wergirtin.Qelend,çadira reş,laçik Ü tişten din peyda blln.Herçendi 
jinen Kurdan çadira reş bi direjahiya sedsalan li xwe nekir.in ji,ıe 
torey9n gel9 Kurd ctisan hatin pişaftin.Pir tişten toreyen Ereban 
ketin nav civata gel€ Kurd.Serbesti Ü azadiya heyi,hedi hedi ji nav 
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rabÜ.Jin ketin bin nıren zerkeri U zordariye.(ı). 
Di gel hinde,hin ji metelok U gotinen peşiyan ji,cih U rUmeta 

jinan ya di civata geıe Kurd de,xweş diyardikin.Wek: "Jin stUna ma

ıe ye''' "Mala be i jin,wek dara be i re ki ye"' n şer şer e ,çi jin e .çi 

mer e" ıi hp. 
Le bi qasi hinde ji,em nikarin bejin,ku iro jinen Kurdan xwedi 

mare xwe yen bingehin in.BebÜna niren reodalizme U peşveçÜna serma

yedariye ya li Kurdietane yek ji sebeben perçiqandina jinan e.Heta 

ku civat u risteke feodalist U sermayedar hebe,perçiqandin U ger

denxwariya jinan misoger e.Ji xwe,jin di civate de ne ref U sinite

ke bi sere xwe ne.Ano wek reren karker ü bÜjÜvaziyan.~ ew li gor 

xwedibUna erd,sermaye,haceten berkirine Ü hwd. ser bi refeke ten 

hejmartin.Eşandin,perçiqandin Ü zordestiya li ser jinan U gerden

xwariya wan ji ber hebÜna risteke feodal,niv-reodal Ü sermayedar e. 

Ji ber hebÜna reren serdest ıi jerdest e. 

Ji vi ali de,bi sere xwe rizgerbUna jinan ü bi sere xwe xebata 

jinan ne tişteki rast Ü durist e.Rizgarbün ıi xebata jinan ne pirs Ü 

pirsgirekeke xweser e.Beta ku di nav civate de,çi civata gele Kurd 

be Ü çi ji civaten sermayedar,feodal U niv-feodaıen cihane bin,re

ren serdest ü jerdest hebin,jin ji ji serbesti ü azadiya xwe bepar 

in.Ji lewre,rizgarbUna jinan,serbesti U azadiya wan bi rizgarbUn U 
serfireziya ref9n karker U kedkaran ve giredayi ne.Beçi jinen Kurdan 

in,dive rizgari U serfireziya xwe di riya rizgariya gelen Kurdistan& 

Ü xebata wan ya ji bo avakirina Kurdistaneke serbixwe,demokrat,yek

bÜyi Ü sosyalist de bibinin.Ji ber v9 yek9,dive jinen Kurdan di gel 

jin9n gelen Kurdietane mil9n xwe bidin milen m9ren rizgarixwaz yen 

şoreşger Ü welatparez.Wek P9şmergen m9rxas xwe biav9jin qada şeri U 
doza rizgarixwaziya welate xwe ye bindest u reren kedkar yen j9rdest 

peşve bibin.Xwe bigihinin hev,rexistin U saziyen xwe ç9bikin Ü di 

xebate de rola xwe ya mezin bilizin. 

Roj rojaxebate ye U dem dema xwe bir9xistin9 ye.Armanc armanca 

li Kurdistaaeke serbixwe,demokrat,yekbÜyi Ü sosyalist tevi reren 

kedkar y9n gel9n wel9t bilindkirina ala 8-9 Avdare ye. 

(1)- Ji bo agehiyen hlir Ü kUr yen li ser rewşa jin9n Kurdan U cih9n 
w~ ~~n.di çivat~ ~evnare U nu de,hun dikarin li van arirandi
nen Jerın meze bıkın. 

HANSEN,Henny Harald: 11 The Kurdish Woman•s Life;Field Research 
ina Muslim Society Iraq",K~benhavn- 1964 
.HA.nm.,Henny Harald: "Daugbters of Allah: Among Moslem Women in 
Kurdistan,translated from Danish by Reginald Spink",London 1960 
~,Dr. Thomas: "Un e Danoise par le de la Femme Kurde", in "Le 
Soir" Bfyrouth-15~),6.05.1962 
BEYAzfn ,Mela Mehmud:."Pravy-i Oby~ai Kurdov" ,translation and 
annotation by M.B.RUBENKO,Izdatel's tvo Vosto~noj Literatur,y, 
Moskva - 1963 · 
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BEJEYA KURDAN 

HOZANt SEDSALA 20 AN YE MEZIN 
HEJAR (2) 

Di van sal9n dawin de,nemaze kurden Başllr,bi zor& gotineke nU 
ya "bav ii kalan" xistin nev "Metelok6-n Kurdan 11 .Ew ji "Kurd bekes 
in","Dost&n Kurdan tune".Le a rasti,h&men9n ku ev "metelok" af'i
randin~bi xwe ji baş dizanibUn1 ku dost&n Kurdan y9n rastin hene. 
L9 bel9 div9 mirov bizanibe,ka yen rastin U y9n derewin ki ne.Wan 
ji xwe re Şah9 !rane dost9 derewin,ıe emperyalizme Amerikaye dosti 
rastin dipejir~~q.Rast e,li gor tegihiştin Ü ditin9n wan,heke kur 
derewin U derewkar- be.,~ div9 bav rastb9j Ü rastkar be.ı.e bel9 li ber 
çavan e,ku ev ne tişt U bizreke xwedi bingeheke zanistiy9 ye. 

Bermayi ü ctUndey9n ve bir U baweriy9 niha ji ji xwe re li di
hala kevnare dixin.Ji nU ve dixwazin Kurdan malw9ran bikin.Ji law
re ji se:İ>bişaşik ii ebaliberin "şoreşa iblami ya !rani" U "Serwer 
imam Xumeyni" niha ji xwe re "doste rastin" dibinin.Bi a me,ev 
_ditin U baweriya ha ya van bemenan1 rast U durist e.Wek gotineke 
peşiy9nme, "Her teyr bi re :ra xwe re 11 

• Dive bemenen paşverii U xwedi 
ramaneo kevneperest xwe li dora hevalen xwe bicivinin.Destebirati
yeke xurt li dar bixin.Dinya ye,eger wi hevali palan guhart,dibe 
~bebexti•U ~i pişt ve xencer lidatt.Na,eger ew heval desten vi ber
nede,vica 11 dinya şin e,ew ıe ne" .. 

Mam HEJAR,di helbesta xwe ya jirin de,pir bi xurti erişan dibe 
ser van raman U ditınen tivel yin paşverU.Ew li hember ditin,bir 
U baweriyin teng,kurdkuj U kurdfiroş radiweste.Bi ramana "Kurd ne 
bikes in11 ve.,rizikin zirin yin helbesta xwe dinitirine.Ri ı1 rizana 
pişverU Ü şoreşger ya tevgera rizgarixwaziye Kurdietani berpiş di
ke.Tidikoşe da ku tevgera Kurdistan& bi hemii refin kedkar yin Kur
dietani re,bi tavgerin şoreşger yin gelen ku Kurd pi re dijin re, 
bi cihana sosyalist U tevgeren rizgarixwaz yen gelin cihani U her
weha tevgera karkerin cihana sermayedar re1 bibe yekdest.Bi wan re 
bite perçin kirin.Ev ji1 ji bo pişvebirina tevgera azadixwaziya 
Kurdistani 1 ri U riça beri rast Ü durist e.Kurd,di ve riyi de ne bi 
ten& ne üne ji bikes in ••• 

KURD llEKES NİYE 

Roji xoşit hate aso,ey geli xembari Kurd 
Roj helat,roşin deke şewgari teltari Kurd 
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Kotri "Pikaso'' ke mujdey b@mint b9na gott : 

Mird, be ser çii roj i isti 'bad Ü is.tismari Kurd 

Kewte lerze,tenbeli xayin be gel mişk ü dili 

Tund e rişey dakuta,hizi proıetari Kurd 

H9zi isti'mar ke bindek miftexori zik zil in 

Çermi milyan xoş deke zor zü,tenaf Ü dari Kurd 

ZÜ debi esinger Ü cütir be kutk Ü dasewe 

Helbirim,bikutin be cUt esto w seri bedkari Kurd 

Neyelin faşisti wehşi Amrikay daxwazi eeDg 

Biydene ber bom minal ü mal ü lade w şari Kurd 

K8 deıe Kurd b& kes e ? Gişt aştixwazani cihaıı 

X9rxwahi mulki Kurdistan in U xemxwari Kurd 

Rind U çin Ü Korya bo kurdewari ceng ekin 

Kr&mline w b9zi Çin pişt Ü pena Ü dajdari Kurd 

Laweken her kati c&jni roji azadi deken

Beninewe birtan Hejarek şa'ireki zari Kurd 

Daweteki reşbelek bigrin le dewri gorekea 

Yektiri maç ken be yadim,dilber Ü dildari Kurd 

Bexda,l5.6.1953 

Bi kurmanci : 
KURD NE BEKES IN 

Roja xweşiya te giba berbang&,ey geli xembari Kurd 

Roj belat 1
ronahi dike şevereşen tar~ ü tal yen Kurd 

Kevoka "Pikaso" mizginiya himiniy& ani Ü got : 

Mir Ü gorbegor bÜ roja bindesti Ü xwarina keda Kurd 

Ket lerzini tenbeli xayin~bi m9ji U tevi dili xwe 

Giran Ü xurt e rehin çikandi y&n bizin proletere Kurd 

Hizin emperyalizme ku bin ji wan kedxwar Ü zikmezin in 

_Çerm U pazUyin milin wan zÜ qewi dike bend U darin Kurd 

Pir bi zUtir bi dest dixin besinger U cotkar çe~ç U das 

Serjikin,bipelixinin bi cot stU U seren bedkarin Kurd 
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R6 nadin daxwaza şer ya ~aşist9n hov6n Amerikaye 
Ku bidine ber bomban zarok U mal U gund U bajarin Kurd 

K6 dib9je ku Kurd b9kes in? Heır.U aşti.xwaz9n cihanE!I 
Dilxwaz U x6rxwazin erd9n Kurdistan9 ne U xemxwar9n Kurd 

Hind Ü Çin Ü Koreya ji bo kurdewa.riy6 şeri dikin 
Kremlin ü b9z8n Çin9,pişt ü pena U par9z9r9n·Kurd 

Xortino,her·kinga ku hun c9jna roja azadiye bikin 
Bidine bira xwe B6jareki ,helbestvaneki zare Kurd 

Xeç U ~,bi bev re govendek9 bigrin li dora gora min 
Hev maç bikin ji bo biranina min,dilber Ü dildar6n Kurd 

Bexda, 15.06.1953 

Xembar.: Y9 ku ·xem,kul Ü kovan di Ser de bari ye. 
Berbang : Sere sibeb9 zii, aso, şe~aq 
H9mini: Emniyet,selameti, bi ceng ii şeri 
Besinger : Yi ku ji besinan tiştan ç9 dike,hedad 
Xemxwar: Y9 ku xema tişteki dixwe~yi ku dibe hevpari xem,kul U 

kovanin mirov .. 
Fena; Cib6 ku mirov dipar9ze,cih9 baweriy9,cih9 ku pişta mirov 

jE: qayim be. Zar : Ziman 

PABLO PICASSO(lBBl-19,) 
Hunermend6 beri mezin Ü navdar yi !spani.Bi bunermendiya 
w9ne,pUt,grafik ii keramik ve mijÜl bÜye.Bi hunermendiya xwe 
ve pir arirandinen spehi Ü giranbiha berpişi gel9n cibani 
kiriye.Afirandinin wi bin naveroken nü p6şkişi zanyariya 
bunermendiye kirine. 
Di nev van erirandinan deJwene Ü d6mena bi nave "Guernica" 
ya heri bi nav ii deng e.Ev arirandin li hemher zor Ü zor
destlye ye.Guernica bi xwe bajareki piroz y6 Baski ye ii li 
welate Baskart ano li bakura !spanyaye ye.Ev bajar,di Gulan& 
sala 1937 an de,ji aliyen faşisten ispani ü Elmanan ve hat 
bomhebaran kirin.Bajar seranser wiran u kavil bÜ.Ji ber ve 
çavsori ü hovitiye demokrat,peşverÜ,şoreşger Ü aştixwazen 
cihani rabÜn ser lingan.Hunermend ji rabiina xwe bi ve afi-
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randine ve daxuyani kir.Mezinabiya vi d9men9 351 X 782 cm 
ye U bi rengen reş,gewr U spi ve hatiye ç9kirin.Ev afiran
dina bedew_,ji ber naveroka xwe,bi "kevoka Aştiy8" te nav 
kirin. 

KREML (Kremlin): Gotinek bi rüsi ye U maaneya kela,sUr Ü beden di
de.LB Kremlina beri bi nav Ü deng li Moskovay9 ye.Li ser gi
reki Ü li ba çeme Moskovay9 ye.Bedena w9 bi qasi 2 km dirij 
e Ü 20 birc9n w& bene.Bi dest&n hosteyin !tali hatiye çiki
rin.Heta sala 1712 an Qarin Rllsyay9 t9 de diman ü paytexti 
wan bU.Le paş& Çare RUs,Peter ye mezin,Leningrada iro ji xwe 
re kir paytext.Nav9 baj&r ji gubart Ü ji ber nav9 xwe kir 
Petrograd-Petersburg-(bajar9 Peter,Kela Peter).Kremlin,di 
sala 1918 an de bÜ paytexti Yekitiya Komar&n Sosyalist ya 
Sovyetistani.Her vS gav& ji diwana karbidestSn Sovyetistan8 
ye .• 

A rasti,mam HEJAR di belbesten xwe de xwedi buner e.Bi zima
neki zelal,kurdiyeke bilind Ü ramaneke giranbiba ve armanc U kama 
dili xwe dirijine ser rUpelin kaxezan.~e Ü rizana xebata gel8n 
Kurdietani berpiş dike.Di vi wari de,wi tu caran dev ji riya şo
reşgeriyi bernedaye.Bi xurti bervediriya w& riy9 kiriye Ü bÜye 
berdevk8 w8 yi ji dil.Bala xwe bidin vi belbesta j9rin ya terna
verak! 

XOŞİ DIWAROJ 

netewe wexti hera,kati xebat 
zü be zU pik de hemÜ dilxwaman 
D8tew8 bawi ewey destey kur 
Saz deb9 leşkiri b9 andaze 
Leşkiri kurdi be aza meşhUr 
B9 beze,bel~ekene isti'mar 
Pak le riy em weten U em xake 
Kije Kurd dUr niye yektir ban ken 

Nam9ne roj U şew,axa Ü taci 
Kati di re'iyeti destqelşawi 
ZÜ debi rencberi bi nan Ü mal 
Ba ke dit sofi U derwiş cüt in 
Rişi mam şixi le binda debin 

Ditewe bawi Mihemed Selewat 
Le bilindan deşeke alaman 
~ne riz neze be dest ü dilpir 
Be bemU core çekeki taze 
Dersi ceng ferbe lekin OrdÜy sUr 
Dadepaçin seri xwenmij wek mar 
Ta le p;şdayi biklljin pey çak e 
Zami endami kuran derman ken 

Raw biken,biçinewe koşki a•ci 
Le serUy axa binUsre nawi 
Seri haci axa bike zinde be ça1 
T8degin bo çi nedar U rUt in 
AbrUy derjin u wurgi dedirin 
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Her bina ctet ke melay xayini gel 
Be pet ü dari helawesrawe 

Niştiman paşi fir&dani bijar 
WekÜ &sta heye,wa nam9n8 
Kij U kur,pir U ciwan,piyaw Ü jin 
Her ke axa be şeqan çUwe berd9 
Her teraktor e ke wa bang d&le: 
Dadeçenin be genim deşt U k&w 
Her wekU deçite c&gey beg,rencber 
Ladeç& xarereşi d8hati 
Berqe debrllske le naw her d9yek 
Le hemU şiw&ne pizişk ü dÜktor 
Çari derdyan dekr9 xorayi 
Ta le çing ct8wi cehl rizgar bin 
Derdexen me'deni pola w asin 
Bo r9gay asin Ü trombil 
Kurd zirnaneki _wekÜ xot Ü xom 
Roji heldetr9.bezar teyare 

Lawekan,xoşi le xo w ser pak Ü 
Daxekem min ke nexoşim sext e 
Zor detirsim ke birom neybinim 
Tu bil&y h9nde ecel rawest& 
Watenim herweki bo xom demewi 
'Ew demey giyan pe dest9 xom teslim 

Bi kurman c i : 
XWEŞIYA PaşEROJ 

Roji iqbali serew jer e le kel 
Sed hezar çepie le dÜy 19drawe 

Paşi peykirdini desti zordar 
Geli merd ew deme xo deniw&ne 
Kari zoryan heye ranawestin 
Mili gacUti le niri dercte 
Her kesey be başi xom p9 bik918 
D9ter U herçi heye z9r Ü ziv 
Herweha lori deç8te c&y ker 
nete ce koşki spi u du qati 
Roj deb9 niweşewi her c9yek 
Daw Ü dermani le her ç9şn U cor 
Heye mekteb le hemll awayi 
'Alim Ü çapik Ü roley kar bin 
Çunke zana debin U deynasin 
Let deken cergi hezar wek Qendil 
Tecrebey xaki deka bo atom 
Ke le bin bali:biji Kurd!diyar e 

Wek _beheşteki debinin xak Ü 
Ke emeş şiweni kuri badbext e 
Fenega hasili beşta şin im 
Ehd U payınani le ge lma beste ? 

Serdeme çawmi wa pe bikewi 
Dekem U namewe ba çiyi di nejim. 

Bexda,5.11.1948 

Te dema kefteleft,çaxa xebat e 
nihet bave Mihemed selewat ·e 
Rojek zütir pek te kama dilen me 
Ji bilindi p;l vedide ala me 
Dihet bave wi ye xwedi rivda kÜr 
Bine reze riman,bi dest Ü dilpir 
Saz dibe leşkereki be endaze 
Bi hemü cureyi çekeki taze 
Leşkere Kurdan ye bi aza navdar 
Dersa ceng rer be li ba Leşkere sor 
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Leheng e ,qir dike emperyalis'tan 

Diperçeqe seren xwinmej wek maran 

Dilpak li riya vi welat Ü erdi 

·,Ta li p;ş i,je re baş e bikuji 

Heye ku keçen Kurdan ban hev bikin 

Birinen endamen kuran derman kin 

Namine roj 1 şev,axa Ü taci 

Rawe bikin,herin nav koşka a•ci 

Gava ten koma kesen deştqelişi 

Binivis naven wan eniya axe·: 
ZÜtir dive rencheren be nan ü mal 

Sere haci axa zindi bikin çal 

Beke dem hat,sofi Ü derweş cot in 

Tedigihen çima nedar U rÜt in 

Ribe ape ş;x ji bin ve j;dikin 

AvrU direjin,zik ıe diqeıeşm 

Her biska te ku maıe xayine gel 

Roja peşewaziye serjer ji keı 

Bi bend Ü dar hatiye daliqandin 

Sed heZar çeple pey hatine ıedan 

Iiştiman,pişti avetina ~ijar 

Li pişti giUdana deste zordar 

Weke niha heye,wisan namine 

Gele merd we çaxe xwe dinimine 

Giş,keç Ü kur,pir ü ciwan,mer Ü jin 

Kar ü bare wan pir in,ranawestin 

Heçi axa,bi pehinan çÜne der 

Milen gacotan ji nir anine der 

Her tiraktor e ku weha bang dike: 

Her kesek bi xera min·pe çot bike 

Biçine bi genim deşt,çiya U şÜv 
Derte der,herçi ku heye zer ü· ziv 

Her-11ek derbaz dibe şÜna ·-beg, reneber 

Kamyon ji derbaz dibe şUna ker 

Ji naw radibe kerpiçkoxen gundi 

Te şÜna wan koşken spi,bi du qati 

Elektirik diçÜrise li her gundek 

ne roj bibe niveşeven her cihek 

HemÜ der Ü ciyan pizişk U doxtor 

Daw,dermanen bi her texlit Ü cÜr 
lO 
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Çara derden wan t€n kirin b€ pere 
Heye xwendegeh bi her şwa u cure 
Da ji çeng€n d€w€n nezani rizgar bin 
Zane U jir,peyayen keri kar bin 
Derdixin gewherin pola ii hesin 
Ji ber ku zane dibin U dinasin 
Ji bo riya hesin Ü otomobil 
Diqeleşin ceger€n hezar wekQ9ndil 
Kurdziman Ü zareki wek te U min 
Tecrllba xweliye dike bo atom 
Roje heldifire hezar balatire 
Ku di bin b as kan de (Biji Kurd.• diyare 

Xort hemll,ji xweşiya xwe Ü serpak 
Wek behişteke dibinin ax ü xak 
Mixabin ku nexweşiya min sext e 
Ku eva ji para kur€ bedbext e 
Pir ditirsim~ku koç bikim nebinim 
.zer nebe,negihe dahat bin heşinbin 
Bawer i ku mirin hinde raweste 
Pirs Ü peyman€ bi me re b~best€ 1 

Welat€ min,wek min te ji xwe re dive 
care çaven min weha bi te bikeve 
we gave can bi desten xwe disperim 
Naxwazim Ü bila €di hew bijim • 

Bexda,5.11.1948 

K€1: Kevire bilind ye ku datinin ber ser€ miriyan,ıe li vir bi ma-
eneya bala,bilindi,gir,girik e. 

Bisk: Demeke pir kurt,b€n,behn,k€lik. 
Taci: Kesen ku xwedi tae in,tacdar,şah 
A'ci: Curek dar e.Darekt qayim e.Wek dare besindar e., 
Nedar: Mirov€ ku tişteki wi tune,belengaz,tengezar 
P€sawazi:Dema ku mirov diçe p€şiya keseki ku ji rewitiy€ te,iqbal 
Serj~r: Li vir bi maeneya seri çemendi ye.Seri di ber de. 
~: Çepik,destıedan 

!ij~: Giregir9 kesen kedxwar,berbiçav,navdar 
Pizişk: Hekim,doxtor Daw: Derman,çare,eşbir 
Oendil: Nave çiyayeki Kurdistans BaşÜr e.Li bakura Qeladize Ü li 

ser tixüben Kurdistans Hojhelat Ü BaşÜr e.Bi qasi 5500 m bilind e. 
~ak: ·Y€ ku X\o.redi armanceke paqij,mejipaqij. Sext: Giran,zor 
Bedbext:Ye ku bext .ü sUda wi pis be.Bibest€(Bestin):Giredan. 
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Mam HEJAR,di hemll helbesten xwe de,wek ruhe xwe ye Kurdistani 9 

keseki enternasyonalist e.~şa gelen bindest yen Vietname,Tllnis U 
Koreye,çin U Kenyaye U hp.,ya gele Kurd dihejmere.Keftelefta reten 

kedkaren cihane Ü armanca wan,ya reten kedkaren Kurdistane dinase. 

Hevraz Ü nişiiven l·i b er re reç ,xebat U tekoşina re .ren kedkar U ge

len bindest yen cihane,yen tevgera rizgarixwaziya netewi U civaki 

ya geıen Kurdietane dibine.Ew bi xwe ji baş nişan dide,ku ji dawi

anina kul Ü kovanan hejar U bindestan re,bi tene riyek heye.Ew ji, 

yekbUna karker ü gelen bindest yen cihane ye.Ji lewre ji,wek di ve 

helbesta ha de,desteki wi li Asyaya DÜr Ü yeki din ji li Afrikaye, 

lingeki wi li Rojhelata Navin U yeki din li Amerikaye ye.Sondeke 

mezin u gi~dixwe ü xwe diaveje qada şeri.Qada merani ü mer.xasiy;. 

Helbestvane giranbiha,bi rezen xwe yen zerin ve,dijminen sere

ke yen hejar Ü bindestan diyar dike.Koledari,emperyalizm,sermaye

dari ü faşizme dide ber guleyan.Bi xurti şere kevneperestiya her 

texıiti dike.Di gel hinde ji,roja yeke Guıane,kelekela dile wi 

danakeve.Qenc dizane,ku heta reren serdest ü jerdest hebin,jin 

tehl Ü dijwar e.Serbilindi Ü bextewari ne para mirov e.Roja ku re

hen reren serdest ben qelandin,de jina xweş ü bextewar ji pek bet 

Ü demdar be. 

Siı.1:NDEK1 GEliRE 

Le xew raperin ke kirekar e 

Xeber binerin bo nizik U dUr 

Asingere be,kutki le ser şan 

Le dewri ala eirÜdi cejin 

Ey eermayedar,pisi parezer 

Tenbel,tewezel,tireenok,xweri 

Ta key,ta kenge dekuji,debiri? 

Çon min şew U roj araq birejim 

Çon genimçe~ bim,şik nebim nane 

Deetkari min be koşk Ü sereerat 

Heriri ber tan min ristim,çinim 

Ta key dartaş bim,be derk U kursi 

Ta key firmeski jin U mindelim 

Dedey be araq xot serxoş dekey 

Ey zalim,dinya be peç U dewr e 

Meçne kar emro yeki ~ar e 

Kowe bin,helkin alayeki sür 

Rencbere,xoy Ü daseki dempan 

Be ahengi berz tekra bibejin 

Spileş,dilreş,zikzili,xwenxor 

Ban bankiy nUstiy ser komay zeri 

im.e bew paret defroşi, dekiri? 

Qet tami çawri w şimi neçejim? 

çi. din ek emey be rast ez ane? 

Ke çi cey xewi le min hibe qat 

lwem poşte kird,her xom çi nim 

coıe ü cüter bim,be derpe w birsi? 

Araqi riştÜy renci çend salim 

Min nexoş dekey,xot behoş dekey? 

Bilerze w bibye em siwendi gewre 

Siwendim be yekem cejnekey Ayar Siwendim be hezi çini kirakar 

Siwendim be çirç Ü loçi naw çawim Desti qelşaw im,laqi siwaw im 
12 
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Siwenctim bew baske ,kutk e•,.ıeşene 

Be gasin,be das,be şani be" qur 

Siw€ndim be rengi zerdi b€ nanan 

Si ·,;€nd.iın be w -piştey kol errene 

Be pesteki kon,be çoxeley şir 

Sh.rendim be nU.stUy şew le kolanan 

Be şorişgeri Oktobiri mezin 

?arezgarani Stalingrad 

Siwendim be lawi Korya,be çin 

Palawanani.hergiz nabezin 

Giyanfidayani Sovyati azad 

Be zebr U zengi lawani vitroin 

Be w Tlinisiyaney le benda rizaW Si'. ... enctim be zengi, be rimbi mawmaw 

Bew xw€ney pirdi Bexday kird rengin Be raperini Kanlin U Teşrin 

Be Tlldey nawi kird le dinya da Be waney kujran le Mehabada 

Siw€nd bi Barzani çol kiraw,sütaw Be Qudsi Ü 'İzect,X8rlilah U Xoşnaw 

Siw€nd be aşti,b~ kotri selam Be jin Ü xoşiy giştiy U berdewam 

Hiç sat U kat€ deshelnagrim Yan heq destenim yan boy demrim 

11 Makarsi'1
, "Dal is 11

, 
11 Dewit U Eyzena·,..er" Be mang werinyan b€ sli1 e, be xer 

T€m berdey hezar "Kay11 U 11 Singmanri" Awati diwaroj her dehEruııe di 

Bombay mikrob U heydrojin,atom Deyxime milt U dethaweme gom 

Deh henctey dikeş wek Zahicti w Şat nUri w Beyar U melay Pisawat 

Haka tiwanewe ,bline befri par Her payedar e h€zi kir€ kar 

Lafewi m€jÜ be gur e w taw e Pisi w pir U pÜş exate lawe 

Bezim egrin le ser geri zordaran Dinya debete cejni hejaran. 

Bi kurmanci: 
SONDEKE HEZm 

~i ji xewe rabin ke ku karker e 

Meçine kar,iro yeke Guıane ye 

Bexda,l.5.l95'> 

Xeber bişinin ji bo nezik Ü hem dÜr 

Bicivin U bilind bikin aleke sor 

Eger besinger be,balyozek li ser şan 

Reneber be,bi xwe Ü tev daseke devpan 

Li hawirdora ale xweşxwana cejin 

Bi awazeke bilind bi hev re bejin 

Ey sermayedar,pise perepir Ü zor 

Spilaş,dilreş U zik=ezine xwinxwar 

Teral ll şepole,pexwas U newer 

Bani banqe raketi li ser koma zSr 

Heta kenge de bikuji ü bibiri 

Bi wan peren xwe me bifroşitbikiri? 

çima ez e şev ü roj xwehdan birSjim 

Qet tama rüni ü şirini neçejim 7 
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Çima genimçin bim ıe şik nebim nane 
Çi ol ve yeke rast u durist dizane ? 
Koşk Ü hem eywana te#destkare min be 
Le cihe razane ji min re hem qit be 
Herira li b er te ,min çini U min rist 
Min kinc li ber we kir,ıe her ez im ne tişt 
Ta kengS: dartiraş bim,bS: deri U kursi 
Cole U cotkar bim,bS: derpS: ü birçi 
Ta kenge rendiken j~ ü zarokS:n min 
XwS:hdana rijandi,rencen çend saıS:n min 
Bidi bi araqe ,xwe pS: serxweş biki? 
Min pe nexweş ü xwe pe bS:hiş biki? 
Ey zordar~dinya her bi dor ü bi rez e 
ve sonda mezin bibhize,bilerize: 

Sond dixwim bi cejna GulanS: ya yekan 
Sonde dixwim bi hS:zS:n refS:n karkeran 
Sonde dixwim bi eniyS:n qermiçiye 
Bi desten qelişi,lingen peritiye 
Sond bi miıen ku balyoz dadiweşine 
Bond dixwim bi pişta pişti dirifine 
Bond bi gisin,das Ü sermilS:n bi heri 
Bi peateka kevn Ü bi çoxela diri 
SondS: dixwim bi renge zer yS:n bS:nanan 
Sond bi yS: ku şev radizS: li kolanan 

Bond bi şoreşgeren Oktobira Mezin 
Pehlewanen ku her dem bi ser dikevin 
Sond be bi parS:zgeren Stalingrad 
Bi canfidayS:n Bovyetistana azad 
Sond dixwim bi lawS:n vietmine 
Bi TllnisiySn li zindanan rizyayi 
Bond bi zengil Ü rimS:n MaÜ-Maüyi 
Bi we xwina ku pira BexdS: kir rengin 
Sond bi desthilaninS:n KanUn Ü Teşrin 
Bi TUdeha ku deng veda di dinS: de 
Bi yS:n ku hatin kuştin MehabadS: de 
Bond bi Barzana çolkiri Ü şewiti 
Bi XeyrÜlah,Ü Xoşnav,!zed Ü Qutsi 
Sond dixwim bi aşti,bi kevoka aşti 
Bond bi jin Ü xweşiya domdar Ü gişti 
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Qet behn U demek€ ji dest j€ hernedim 

Yan mar€ xwe distinim,yan ji dimirim 
11 Mc Carthy","Dulles'1 Ü 11 David Eisenhower" 

Li beyve ewtina wan ya be xer Ü b€r 

Beri min bidi hezar 11 Kay" U 11 Sing-Man-Ri." 

Daxwaz€n p€şeroj€ d€ her binim ci 

Bombeya mikrob,hidrojen Ü atome 

Texim mil; te Ü te havejim goıe 

Deh€n din ji,wek Zahidi ü Şahe te 

Nliri,Bayar Ü ·mel€ pisawat€ te 

Niha bihujiye Ü bliye berfa par 

Hezen karkeran e her U her payedar 

Lasera diroke bi lez,gur Ü boş e 

Dide ali qirş Ü qal,pisi U puş e 

niıane digrin li ser goren zordaran 

Dinya dibe şadi U c€jna hejaran. 

Bexda, ı. 5.1954 

Xeber:Agehi,nUÇe,gotin,dijÜn SSn: Mil,sermil 

Xweşxwan:SirÜd,marş 

§pilaş: Laşspi,y€ ku renc nekişandiye,y€ ~u zehmeti nexwariye 

New€r: Newerek,tirsonek.Ji ber wezna helbeste hat kurt kirin. 

Pexwas: Beredayi,serseri,tolaz,b€i kar,lÜmpen Awaz: Deng 

RUni: Xwarin€n xweş y€n bi rÜn Gişti: Gelemper,tevayi,Umllmi 

Ol: Din Destkar: Kar Ü hunera ku ji keda dest€n mirovan diafire 

Dartiroş: Ye ku ji daran tiştina ç€dike.Necar,marangoz 

Cole: Y€ ku mehflir,xaliçe,cil,ber,raxistina nav malan Ü şal u şa

pikan ç€ dike. Genimcin: Y€ ku genim diçine,cotkar. 

Pestek Ü_Çoxel: Ev tişt€ lixwekirin€ ne.Herdu ji z€detir li her€ma 

Hewraman€ t€n çekirin.Hewrami hostayen van tiştan in.Ji 

xwe,di ware hunermendi U karen desti de Hewremani(Hewrami) 

pir bi·nav Ü deng in.Hewrami ji zaravayeki kurdiye U bi 

xwe zazi(dimili) ye.Piraniya wan li Kurdistana Rojhelat 

dijin.L€ li Kurdistans BaşÜr ji hene.Bajare Pawe wek pay

texte wan te nas kirin.Bere koçer bÜn,ıe niha piraniya wan 

ciwar in. 
Pestek: Bi tene ji hiri ü keja bizin€n merez te çekirin.Wek kula

ven şivanan e.ıe hinde ne dir€j e.Kulaveki stÜr U be mil e. 

Di ser çak€t Ü şapik de te li xwe kirin.Geleki germ Ü ji 

nexweşiya bawi ü pişteşe re pir gene e.Wek -Libade- ye. 

15 
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Çoxel: Ev ji disan,bi ten9 ji hiri Ü keja bizin9n merez t9 ç9ki
rin.Kulaveki stür e Ü di şÜna çak9tan de tS li xwe kirin. 
Pir caran b9 mil yan ji milkurt Ü be berik e.Wek-Kesaxe-ye. 

Rifin: Pir bi lez birin Ü anin,pir bi lez bar kişandin U livin,zÜ 
bi zÜ kar kirin. 

Pişti: Barek giha,pÜşi,qirş Ü qal-,barS ku mirov dide pişta xwe. 
KanÜn: Ev yek ji navSn mehan y9n bi erebi ne.Bi kurdi -Çiri-ye.LS 

du KanÜn hene.KanÜn el-Ewel,KanÜn es-Sani.Ano,Çiriya P9şin 
(meha lO an) U Çiriya Paşin(meha ll an).L9 bozan di helbeste 
de ji ''rabÜna Kan\in9'' kad dike.Ev rabÜna ha di sala 1948 .an 
cte li !raqe qewimi.we caxe emper,yalizma İngilistane dixwast 
bin9 "Lihevhatina Port Smotha bi İraq9 bide nivisandin.Li 
gor wS ıihevhatinS,!raq bi İngilistane re bStir ctihate girS
dan.GelSn İraqS li diji ve destSn xwe hilanin.Bi demeke dÜr 
Ü direj,her roj xwep9nişandan dihatin li dar xistin.HSzSn 
demokrat,pSşverll Ü welatparez ySn Kurd Ü Ereb li hemher nex
şe ü planSn emperyalist Ü koledaran t9dikoşin.Wan,di ve riye 
de pir gori dan.Di dawi de,miriya Salih Cebir neçar ma~ku 
destSn xwe ji lihevhatinS vekişine.Herweha serS xwe ji hin 
daxwazen gelSn traq9 re biçemtne. 

~şrin: Ev ji yek ji navSn mehan ySn bi erebi ne.Bi kurdi jS re 
-Çele- dibSjin.Le wek meha KanÜnS,du Teşrin hene.Teşrin el
Ewel,Teşrin es-Sani.Ano,Çeleya P9şİ.n(meha 12 an) U -Celeya 
Paşin(meha ı an).LS hozan di helbeste de kada '1RabÜna Teşri
n9" dike.Ev rabÜn jİ. di sala 1952 an de li !raq9 qewimi.Di 
wS çax9 de,miriya Bexd9 zordestiya xwe xurtir kiribÜ.NÜri 
Seid her Ü her nokeri ji emperyalistan re dikir.GelSn !raq9 
bi yekdesti li hember kar Ü karbidest9n BexdS rabÜn ser lin
gan.Doz Ü daxwaz9n azadiySn demokratik ji xwe re kirin ar
manc.HSzSn demokrat,pSşverü Ü welatparez dest9n xwe dan hev 
Ü li pişta gel9n traq9 rawestin.Tevger her roj xurtir U fi
rehtir dibÜ.Wisan ku di du rojan de du hikÜmet ketin.LS NÜri 
Seid·y9 noker bi alikariye emperyalistan U bi riya leşker ev 
rabÜn felişand.Xwina lawSn gel9n traqS pir hat rijandin. 

TUdeh: Partiya Kominist9n tran9 
~rin: Eger ciyek,warek yan jİ. welatek bi zor9 Ü koteki ji şe

niySn wi bete valakirin,jS re -çol kirin- dib9jin.Ano,kes 18 
nehiştin,vala kirin,bi zore dan koç kirin,ji cih derxistin. 

Par9zger: YS ku tişteki dipar9ze da ku tiştek p9 ney9.ParSz9r. 
~i;:--Bi ziman9n ewrUpi nav9 meha Çiriya P9şin(meha 10 an) e.LS 

li vir,ji bo şoreşa Lenin9 mezin ya sala 1917 an e.Bi v9 şo-
16 
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reş9,li cihane cara p9şin himen rista sosyalist li RUsyaye hatin av9tin. 
Pisawat: Dibe ku ev gotin nav9 ciyeki be.Eger na,~e çaxe bi maeneya dilqirej,dilnepak,pisarmanc Ü hp. dide. 
~yedar: Domdar,jihevdeneketi,x~eragirti 
Laser: Ava.boş Ü gur ya ku dema radibe U her tişti dide ber xwe. Le hı. 
P9şerÖj: Rojen ku li p9ş mirov in,roj9n ku t9n,dem ü çaxen t9n,dem ü çaxen ku li peş mirov in. 
~jin: Helin.Peyva -helin-bi erebi ye.L€ bihujin bi kurdiya zelal e.Hin Kurmanc dibejin: berf bihuji.Ano,berf heliya. 
~j~ Helandin. 
sermil! Tişteki lixwekirine ye U ji biriye çedibe.Ji bo ku kesen 

bar li ser miıen xwe dikişinin,sermil9n ~an kul Ü birin ne
bin,tişteki taybeti çedikin.Wek 9lek9 ye,1e sermila we stUr e.Da ku sermil9 mirov ne eşe. 

VIET-MINH(Viet-Min): Nave partiya rizgarixwaz ya vietname bll.Di sala 1941 an de,bi desten HO-CHI-MINH(Ho-Şi-Min),li diji vegirkeren Japonyaye hat saz kirin.Ev parti,ji hemenen we1atparez ü ji endam9n Partiya Koministen HinctUçine pek dihat. ve tevgirectane serektiya şere rizgarix~aziy9 ye li diji emperyalizma Frensaye ji kir.we di sala 1954 an de,seren emperyalist9n Frensay9 li DIEN-BIEN-PHU(Dien-Bien-FU)-ye pelixand U bine lihevhatina Cenevre bi ~an da nivisandine. MC-CARTHY(l909-1957): Siyasetzaneki Ameriki .ji "Parti ya Komarperwer" bU.Dij-koministeki pir kiN:t bU U bi paşverUti Ü kevneperestiya xwe ve hatibU nasin.Li diji her tişt Ü ramanen nUjen bU.Dema ku li ser pirsa "erzani U rawestandina şere vi.etname" gotübej dihatin kirin,wi bawar dikir ii digot:"Em ber bi komini.zme diçin ••• rı vi bebave ha' bi paşverÜtiya xwe ve,toven "Mc Carthyizm"e çand.Ano,baweriya dij-kominizme ya çavgirti U fanatik. 
DAVID EISENHOWER DWIGT(1890-1969): Ji sala 1952 an heta 1960-i sereke Dewleten YekbUyi yen Amerikaye(DYA) bU.Bi xwe,ji leşkeriye hat i bU U endame "Partiya Komarperwer11 bU. Di erişa Normandiye de(l943-45) ya li diji Elmanyaye,serektiya fermanberi ya hezen "Hevdugirtiyan" kir.Di navbera salen 1950 Ü 1952 an de,serekfermanbere NATO-ye bÜ.Diroka wi,ji diroka sereken din yen emperyalizme xwinxwar ya Amerikaye ne paqijtir e. Dr. SYNG-MAN RHEE(Sin-Man-Ril: Ji Tirmeha 1948 an heta Nisana 1960-i serekomare Koreya Baştir bÜ.Bi desten emperyalisten rojavayi bllbÜ serekomar Ü her disan bi desten wan ji kursiye xwe 
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hat daxistin. Di ş ere x•,;inrej ye Koreye de(.l950), 16 dewlet€:n 

zordar leşker9n xwe şandin Koreya BaşÜr da ku li hember riz

garixwaz9n koreyi pişta vi nokeri bigrin.Da ku p€:şiy9 li a

vakirina Koreyeke yekbllyi,serbixwe U sosyalist bigrin. 

BARZAN: Nave herema Kurden Barzani ye.Di salen 1945 ü 1945 an de, 

ji ber rabUna Kurdan li diji koledariya Bexd€: U emperyalizma 

İngilistan9,hat şewitandin Ü çolkirin.H9z9n Asmani y9n Qira

liyete (.RAF) y9n 1ngilistane herem seranser bomhebaran kirin. 

Kevir li ser keviran nehiştin. 

XEYROLAH.!ZED,QUTSİ,XOSNAW: Naven çar şehiden nemir y9n Kurdistans 

Baştir in.Di sala 194? an de,bi desten koledaren kurdkuj yen 

Bexd9 hatin bi darve kirin.Ji bo agehiyen dÜr ü direj,hun 

dikarin li kovara PALE,hejmar 3 an binih9rin. 

ZAHID!: Generaıe Fars y9 ku di sala 1953 an de,bi alikariya CIA-ye, 

Musediq ji karbidestiy9 daxist Ü kuşt.Re da Şah€: faş~st ku 

vegere 1ran9 U d~ktatoriyeta xwinxwar ya bi nav Ü dengJji nÜ 

ve, ava bike. 

CELAL BEYAR: Yek ji karbidest9n ko1edar Ü faşist yen Tirkan e.Di 

heyama Mistefa Kemal de 1 bi demek9 serekwezir U bi demek€: ji 

wezir9 hundir bÜ.Ji sa1a 1950-i heta 1960-i serekomartiya 

Tirkiy9 kir. 

MAU MAU: Nave tevgera rizgarixwaz ya Afrikaye ye.Di saıen 1950-i de 

li Kenyaye tedikoşi.L9 di saıa 1956 an de hat tartimar kirin. 

NORt SEİD: Karbidesteki 1raq9 ye.Bi xwe Kurd bÜ.L€: kurdeki noker Ü 

xwefiroti bÜ.Serekwezirti dikir.Destebirake emperyalizma 1n

gi1istane bU.Di şoreşa Evdilkerim Qasim de(.1958),dema ku bi 

kincen pirekan dixwast ji lr~qe bazde,hat girtin ü kuştin. 

YE~ GULAN~: Cejn U roja piştgirtina navnetewi ya karkeren cihane. 

STAL!NGRAD: Ano,bajare Staıin.Beri sala 1925 an,nave vi bajari 

11 Tsaritsyn 11 bU.Bajar bi xwe,bajareki boş U ava Ü sanayiya 

giran e.Li ser çeme Volgaye Ü di Komara RÜsyaya öosyalist ya 

SovyetiStan9 de ye.~v bajar,ji ber şeren giran yen li diji 

faşizma Hit1er,bÜye xwedi nav U deng ••• Hit1er,di havina sala 

1942 an de beyan kir,ku armanca heri giring ye şer vegirtina 

bajare Stalingrade ye.Pişti şeren dijwar,perçeke mezin ji 

bajer,di meha ıo an de,ket bin desten faşistan.Le di meha ll 

an de,hezen Sovyetistane er~ş birin ser Elmanen Nazi.Dor li 

22 h9zen leşkeri yen wan girtin.Hitıer,xwe spartina van hezan 

qedexe kir U got,ku 11 Bi kavi1an re bibin yek,ıe xwe nesp9-

rin" ••• ı.e di san ji, fermanbere h ezen Elmanyaye di d.awiya meha 

1 an ya sala 1943 an de,xwe spart.Pişti du rojan ji,leşke-
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re 6 an hat qir kirin.Serkatina hezen Sovyetistane li Stalin
grad€:,pişta faşist€n Elmanyaye şikand.Ew bÜ sebeb~·ku h8z.8n 
diji faşizm8,bi p€şengiya Sovyetistan8,di şer€ didwan yS ci
han€ de bi ser bikevin ••• Pişti mirina Stalin,nav€ vi bajari 
hat guhartin.Niha nav€ wi Volgograd e. 

Hozan€ xwedi huner,rÜ Ü rÜçik8n zordari U xwinm8jiy€ qenc nas 
dike.Armanca wan baş dizane.Dizane ku emperyalizm,dijmin€ heri me
zin ü xwinxwar e.we dijmin€ sereke y€ gelen bindest u reren kedka
ren cihanS dibine.Li hember propaganda wan ya cterewkariye,bi awaki 
gernas,şer dike Ü ala rasti U duristiy6 bi ruheki şoreşgeri bilind 
dike.Heval Ü hogiran li dorh8la xwe koro dike Ü €riş€n xurt dibe 
ser binik Ü baregehen emperyalizme. 

Mam HEJAR helbesta xwe ya j8rin,dema ku di nexweşxaneke Libna
nS de birinen xwe dide derman kirin,dinivise.Di her r8zek ji rSz€n 
helbeste de,p8tiySn agir€ dil€ wi xweş xuya ne. 

LE XOTIM BIPARtZE 

Seg be rewı got: K€y c8jnetan e ? 
Wuti: Ew rojey ke to nabinim 

Mame,to seri '1Sakson" Ü 11 Mam Sam 11 !~ 
P€m nal8y çiy toy gSyandute lam ? 
DetewS be zor dost U yarim bi ? 
B€ beZe w xw8nmij,xaweni h€z ı 
~staş to renge bewem bizani 
Na,na wek caran nemawim mame 
Diwi awejÜt 1em ra diyar e 
Eger to merd i,Xuday nexwaste 
Detew8 derçim le bela w xeter 
Rizgarim bike le çingeli xot 
Le to xetertir dujmin nanasim 
Xeteri şin Ü sUrim her xot i 
Xoy çawi sÜr Ü rengi zerdim toy 
To dest helgiri w derçi le diyarim 

Bem bo dideni w benim cejnane 
Gewretir cejn e le mawey jinim 

To lew beri aw,min le Asyam 
Be diro w delese xot kirde biram: 
Le xeteri sÜr parezgarim bi i' 
Xwahi w nexwahi,her demparez ı 
Ke cari caran le mit derwani 
Netnasim le ber riş U e 1mame 
Karit şikari geli nizar e 
Le milyon qiset,yekeki rast e 
Nefesek bidem mini xake ser "1 

Min le mali xom,to le mali xot 
Tenya le ·to ye tirs U herasim 
Belayi n8zik U dÜrim her xot i 
Mayeyi hejari w renc u derdim toy 
Be mergit ew dem aza w rizgarim. 

Libnan,5.11.1950 
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Bi kurmanci: 

TU !1111 J! XWE B!PARtZE 

Se ji rovi pirsi; ""Keng€ c€jna we ye? 
B€m ji bo serdani U binim c€jnane"' 
Got:•Ew dem Ü roja ku ez te nebinim 
Mezintir c€jn e di dema jina min de~ 

Apo, tu bi sere "Sakson" U 11 Ap€ sam. n ! 
Tu li wi ali ave,ez li Asy€ me 
Nab€ji,ka çi te gihandiye me? 
Bi t€1 Ü derew,te xwe kir biray€ min 
Dixwazi pir bi min re b ibi dost ··U yar? 

Ji npiveya sor" ,min re b ibi parezger ? 

Nedilovan,xwinm€j U xwediy€ b€z i 
Bixwazi U nexwazi,her devpaz-ez i 
Niha ji dibe ku min wisa nas biki 
Ger carek ji caran li min m€ze biki 
Na,na ez wek caran naxwazim apiko 
Te min nas nekir,ji ber rih Ü şaşiko? 
RÜy€ te y€ veşarti bi min diyar e 
Kar€. te raw U n€çira gea€n nizare 
Eger tu merd i,ıe bila Xwed€ neke 
Milyon gotin€n te,rasti ten€ yek e 
Te div€ rizgar bim ji bela Ü xeter 
Da ku b€hna xwe ve d im ez y€ ax liser? 
Min rizgar bike ji dev€ çengela xwe 
Ez li mala xwe Ü tu ji li mala xwe 
Ji te pivetir nas nakim yeki dijmin 
Bi ten€ ji te ye tirs Ü paxava min 
Piveya şin U sor ji bo min her tu yi 
Belaya n€zik Ü dÜr bo min her tu yi 
Hoy€n çav€n sor,rengezera min tu yi 
Hoy€n hejari,renc U derden min tu yi 
Desten xwe vekşini,derçi ji.welate min 
Bi mirina te ye,çaxa azadiya min. 

Libnan,5.11.1950 

cej!!!!!ll Eydane, tişt€ ku mirov di c€jnan de dide. 
Piveya sor: Tehlllka sor,tehlÜka kominizm€. Parezger:Ye ku dipareze 
Deyparez: ye ku bi te ne li xwarine digere 

20 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Ni~ar: Berpala çiye ya ku tave nabine,aliye siber ye çiye.Girectayi, 
jerdest,bindest. 

Paxav: Tengasi,li ber xwe ketin,be arami,heras,endişe 
HoY: Sebeb,bayis ~ Zehmet,zehmeti Xeter: Pive,tehlÜke 
Rengezer: Li vir bi maeneya rengezeri ye.Ano nexweşi. 

ANGLO-SAXON(Anglo-Sakson): Ji aedsala 7 an ya zayini bi vir de,ji 
rÜ.niştvanen Ingilistane yen "Germani•• re dibejin ••• Bin ji 
sedsala 2- an de,Britanyaya Romaye ji aliye Germaniyan ve 
dihat şelandin.Piraniya. wan talankeren behre,yen 11 saksi" 
(sechsig) bUn.Ji sedsala 3 an pe ve,talankeriya wan zedetir 
U xurtir bil.Wisan ku "Legiyonen Romaye" ji bE;gaviye,di sala 
411 an de,girav vala kirin.Ji ber ve yeke,heremen ku Romayi 
jE; derketiblln,piştre bi temami ketin bin desten Germaniyan. 
Piraniya eı u eşiren ku li girave ciwar dibÜn,"saksi 11 ü 
"Angli" bÜn.Qayiş ü berberiya di nav wan eı ü eşiran de 
xurt bii.L€; ,di destpeka sedsala 8 an de, ''Wessex 11 e w he mU 
xistin bin de st U gerandina xwe.Hedi h edi dewleta •• Anglo
Saksi" xurt bÜ ü demeke dÜr ü direj li ser lingan ma ••• 
Niha ev gotin zedetir da ku rÜniştvanen kevnare ji yen Nar
mandi ben cihe kirin,tete bi kar anin. 

AP~·SAM: Bi zimanen ewrllpi,je re Uncle Sam(bi !ngili~i,onkel Sam) 
dibejin.E\7 herdu gotin,ji nave "U.S.Amer:İ.ca 11 -Qnited ~tates 
or America-(Dewleten YekbÜyi yen Amerika)-ye.hatiye kurt 
kirin Ü li hev siwar kirin.!ro ev gotin ~edetir ji bo new
leten YekbÜyi yen Amerikaye(DYA),salixdan U rliçiken kesiti
ya DYA tete bi kar anin.Di pekenin U heneken siyasi de,Ape 
Sam; miroveki direj,poztiij,rihqellin,kaleki ameriki u peşajo 
ye.Bi şalwar,foter,deq U sterkan ve xemilandi ye. 

ÇIANG KAI ŞEK (Chiang Kai Shek): Xiniz Ü xwefirotiyeki mezin ii 
navdar i Çini ye.Dema ku ueneral Yuan di meha didwan ya saıa· 
1912 an de derbazi şÜna Sun Yan Sen bÜ,payitexta dewlete ji 
guhazte Pekine.Li we,armanca xwe ya sazkirina xanedaniyeke 
nÜ eşkere kir.Bi dÜ re,partiyeke D.U Ü bi nav€: "Kuomintangn 
pek ani ü kar ü baren rexıstini ySn ve saziyS ji sparte 
Çiang Kai Şek.üava ku şere cihane ye yekemin li Ewrllpaye 
dest pS kir, "İ:mparat-cır" Yuan Şe Kai,ji alikariye ewrÜpiyan 
bepar ma.HSzSn emperyalizme Japonyaye ketibÜn çine Ü çin 
vedigirtin.Yuan di bin zordestiya japoniyan de dinaıi,ji 
lewre ji kera xwe ji şerxwazi Ü liberxwedana Çiang Kai Şek 
re diani.Ji ber ve yekS,pejirand,ku Çiang Kai Şek bi reber 
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u peşengen şoreşger re civineke li dar bixe.Yuan,di sala 1916 
an de mir.Mirina wi bU sebeb9 alozbÜna hikUmete.RabÜn Ü şore
şen xurt xwe li her cihi bela dikirin.Le 11 Kuomintang" ji perçe 
Ü alozbUne dÜr ma U bebÜna xwe parast.Herçendi Çiang Kai Şek 
miroveki neyare kominizme Ü şoreşgeran bÜ U karbidestiya.•Kuo
mintang11-e dikir ji,le yekitiya ı;;ovyetistane ,hikÜmeta Kuomin
tange wek hikÜmeta şoreşger ya cine naskir ü desten xwe yen he
valbendiye dan we.AlikariYeke mezin dan Kuomintange.Partiya Ko
ministen çine(PKC) ji partiyeke nÜsazbÜyi bU.Mao Tse Tung se
rektiya w€ partiye dikir.Hewceyiya PKÇ pir ji alikariy€ re hebÜ. 
Çiang Kai Şek,ji bo demekS,bi Mao re hevalbendi kir.Mao li Kan
tone hikllmetek saz kir U hemü bajaren çine yen li başÜr xist 
bin gerandina Kuomintange.ni sala 1925 an de çSkroxS Kuomintan
g€ Sun Yat Sen mir.Bi vi awayi Çiang Kai Şek bÜ sereke misoger 
ye KuomintangS.vSca dest pS kir1 ku rehSn koministSn hevalbende· 
xwe biqeline.wi di sala 1927 an de dan U atandin Ü hevalbendiya 
xwe ji PKÇ birin.HikÜmeta xwe bir NankinS.Ji sala 1928 an pSve, 
li hemÜ cihSn bakura çinS,diktatoriyeke xwinxwar ava kir.Di sa
la 19,4-an de,hSzSn PKÇ di bin rSberiya Mao de dest bi "ReveçÜ
na Direj" kirin.Pişti reyeke 12 hezar ki:lometreyi,ku PKÇ ji se
di '70-i hezS.n xwe di vS '1ReveçÜna Dizij" de winda kiribÜn,gihan 
herema şansi ya 11 bakura rojhelata çin€ ü ıi we bimSn dewlete
ke sosyalist avStin.Di ve navber€ de,Çiang Kai Şek re ji hSzS.n 
Japonyaye re vekiribÜ,ku ew piraniya heremen çine vegirin.te 
bel8,Çiang Kai Şek neçar ma,ku cihS hikÜmeta xwe biguhSze Ü bi
be Çung Kinge.ŞerS wi y8 li hember koministSn rizgarixwaz heta 
saıa 1936 an domand.LS di we saıe de,sere xwe li hember hS.zSn 
PKÇ yen rizgarixwaz çemand Ü tevi wan eniyek li diji vegirkeren 
JaponyayS saz kir.Japonen vegirker di sala 1945 an de ji weıet 
hatin qewirandin.Her disan di wS. sale de,ji nÜ ve,navbera Kuo
mintang Ü hSzSn Partiya Komin1sten çin€(PKÇ) li bev ket.RivdS.n 
navin Ü ronakbirSn Çin€ ySn ku xwe li dora Çiang Kai Şek civan
dibÜn,hS.di bSdi dev jS. berdan.Berçendi ArnerikayS bi hemU h€z U 
hebÜna xwe ve alikariya Çiang Kai Şek kir ji,ıe nedikaribÜ pS.
şiya serşikandin U binketina wi bigre.Çiang Kai Şek perişan bÜ 
Ü di dawiyS de~tevi hikÜmet U leşkeren xwe,ji ber şoreşgeran 
baz da ÜçÜ girava(Taiw~ FormozayS.Mao Tse Tung,di ı-e Çiriya 
PSşin ya saia 1949 an de ,li Pe kin S Komara GeıSr ya çine daxuya
ni kir.Çiang Kai Şek ji xwe li ·girava Formozay€ ciwar kir Ü di 
sala 1950-i de~ ji xwe re li wS. hikÜ.ınetek pSk ani.Ano, "Komara. 
Neteweperest ya çin8".AmerikayS ji ew wek "ninere rastin :re 
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gelen Çinen nas kir.Dan U standinen diplornatiki yı?n xwe bi te
ne bi komara Çiang Kai Şek re li dar xist. 
Kurtebira ctiroka Çiang Kai Şek ev e.Dibe ku betc pirsin,gelo 
çi hewce bU,ku hinde tişt li ser wi ben nivisandin? Heye ku 
ev pirs di şUna xwe de be.Le dive em,wek şoreşger U welatpare
zen rizgarixwaz y€n Kurdistane,ji tevger€n gelen cihane y€n 
şoreşger f€re U dersen herdar werbigrin.Tişten ku hatine ser€ 
wan qenc nas bikin,li wan hUr bibin da ku em re u reça xwe çe
tir bibinin. 
Div€ em bejin,ku di direka tevgera rizgarixwaziya gele Kurd de 
ji xinizi U xwefiroşi rnişe ne.Wek Rehber,Qaso,Celal Talabani, 
İbrahim Ehmed,İdris U hp ••• Heçi Çiang Kai Şek yan ji "Kao Ki" 
ne,bi tene yek yan ji du meşqen xinizi U xwefiroşi y€n ku ber
biçav in,ku di direka gel€n bindest y€n rizgarix·waz€n cihan€ 
de cihen xwe wer girtine.B€ guman,cih Ü payey€n xinizi U xwe
firoşiya Celal Talabani U İdris)ji cih Ü peyay€n wan ne bi 
kemtir in. 

T€bini: B€i destür,r€dan U ageha kovara PALE,weşandin,werge
randin u çapkirina ve nivisare. qedexe ye. 

DWnahik heye 

!elli Dİ ... " BI93WINE ll 

BIDE 93WENDIN! 
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Gt!N:EY KtlRDlSTAN' DAKI SON GELIŞMELER UZERlNE 

Kuşkusuz bütün devrimci ve yurtseverlerin düşüncelerinde güney 

Kürdistan~daki son gelişmeler üzerine bazı sorulap saplanıp kal

mıştır.Biz ise bu soruların cevabını ve bunun yanında son gelişme

ler hakkındaki tavrımızı belirlemek zorundayız.Bu yazımızda güney 

Kürdistan 1daki son geiişmeleri kendi görüşlerimiz ile okuyucuları

mıza vermek istiyoruz. 

Uluslararası bir sömürge(parçalanmış olarak) ve yarı-feodal 

yapıya sahip olan Kürdistan'da verilecek ulusal demokratik halk 

devriminin önünde çetin engellerin durdutu şüphesizdir.Zaten bu 

engellerin olmayacagını düşünmek,mücadelenin başlamadan sona erme

si demektir.Çünkü sosyal,siyasal,ekonomik ve kültürel yapının tü

münün parçalanması ve tahrip edilmesi amaçlanan bir ülkede,mücade

le elbette çetin olaeaktır.~akat mücadele çetindir veya zor ola

caktır diye mücadeleden vazgeçmek de sosyalistlerin vazifesi degil

dir.Sosyalistlerin vazifesi ülkeleri hakkında gerekli tüm s~syo-e

konomik ve sosyo-politik tesbitleri yine ülkenin jeo-politik şart

larını gözönüne alarak yerinde ve anında tesbit etmektir.Bu bakım

dan,Kürdistan'ın hangi parçasında olursa olsun,meydana gelebilecek 

bir olguyu diyalektigin kanunları içinde anında incelemek ve aynı 

olgu hakkında gerekli tavrı takınmak,sosyalistlerin kaçınılmaz va

zif'es-idir.Hatırlanacaıı gibi,daha dergimiz PALE'nin ilk sayısında. 

Türkiye genelinde ve Kürdistan özelinde ideolojik kargaşalıgın 

alabildigine yüksek boyutlara vardıgına de~inmiştik.Ve bu durumun 

ise kaçınılmaz oldu~u,zira bu gün Kürdistan'da ulusal kurtuluşçu 

güçlerin ülkelerini bagımsızlıga götürmek için gerekli saglam ide

olojiyi inşa etmeleri gerektigini vurgulamıştık.öomut siyasi görev

lerin belirli bir platrorma saglam bir şekilde yerleştirilmesi,si

yasi hedeflerin tesbit edilmesi,dost ve düşmanların gerekli teorik 

ve pratik tahliller sonucu tesbit edilmesi,bu ideolojik inşanın 

kaçınılmaz görevleridir. 
Bu ideolojik inşa dönemine girmiş ve Kürdistan'ın devrimci ulu

sal demokratik halk devrimi yolunda büyük adımlarla ileriiyen ulu

sal kurtuluşçu güçlerin önüne maddi hayat şartlarında bazı engelle

rin çıkarılmak istendigi inkar edilemez.Bu engellerin başında Irak 

Kürdistan Demokrat Partisi üeçici Komitesi'nin neden desteklendigi 

sorunudur.Biz bu sorunun cevabını Kürdistan'da somut olarak mücade

le veren yoldaşlarım~za bırakacagız.Ne var ki,biz de Kürdistan dev

rimci yurtseverleri olarak bu yazımızda kendi açımızdan Geçici Ko

mite1yi neden destekledigimizi,son gelişmeleri ve bu gelişmelere 

karşı tavrımızı açıklamaya çalışac&gız. 
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5ilindi~i gibi,Güney Kürdistan'da 196l'den 1975'e kadar devam eden 
direniş mücadelesi ve 1975 yenilgisi hakkında,bütün siyasetler ek
sik,aksak,sapık veya do~ru görüşlerini açıklamam~şlardı.Biz de bu 
yenilgi ve 1961 eylül devriminin başlangıcından sonuna kadar ta
vırlarımızı belirtmiştik.Bunun yanı sıra,yenilginin ana nedeninin 
hareketin istenilen bir önderlikten yoksun oluşunda,bu baglarnda 
Orta-Do~ gerici güçleri ve dünya gericiliğinin baş kalesi ABD em
peryalizmi ile tehlikeli ilişkiler kurulmasında aranılınası gerek
tiğini defalarca vurgulamıştık.Bu yazımızda tekrar bu konu üzerin
de durmayı gereksiz buluyoruz.Esas olarak 1975 sonrası durumun na
sıl gelişti~i ve sonucun ne oldu~ üzerinde duracağız. 

1975 hareketinin yenilgiye uğramasından sonra,Güney Kürdistan 
halkımız üzerinde Baas sömürgecilerinin baskısı son haddine vardı. 
Bu baskıların başında sürgünler~tutuklamalar,işkenceler,idamlar, 
toplu katliamlar,yani kısacası tüm insanlık dışı yöntemler geli
yordu. İşte bu.dönemde,yani hareketin hemen yenilgiye ugramas~ndan 
sonra,başta Irak-KDP'sinin gerici ve teslimiyetçi önderli~i olmak 
üzere,yüz binin üzerinde bir güç ~ran'a sı~ınmıştı.Bu sıgınmanın, 
o zamanki faşist Şah'ın kontrolü ve rızası ile gerçekleştigi açık
tır. 

Daha sonraları,!ran•a sıgınan bu güç· içinden,Mesut Barzani de 
dahil olmak üzere 1 6 kişilik bir grup yaptıkları bir toplantı so
nunda,KDP için geçici bir komitenin kurulduğunu bildirdiler.Bu a
rada,neden 1975'te teslim olundugu ve hemen akabinde harekete yeni 
bir komite oluşturuldu~ sorulabilinir.Bu soruya daha önceki yaz~
ları~ızda gerekli cevab~ vermemi~e ra~en~bir kez daha,kısaca ce
vaplandırmaya çalışalım. 

Hareketin yenilgiye u~ratılmasından kısa bir dönem önce 1ran 1 a, 
Şah'ın yan~na giden Mustafa Barzani,Şah ile görüşmelerine başlamış
tı.Ote yandan,Irak Kürdistan'ında 100 bini aşkın bir silahlı güç 
(peşmergeler) savaşa haz~r bulunuyordu.Bu güç içerisinde oluşan fe
dailer,ne olursa olsun mücadeleye devam edilmesi gerektigini savu
nuyorlardı.Bunlar arasında,daha sonralar~ GK'yi oluşturan unsurla
rın bazıları da yer alıyordu.Ne var ki,Musta'ra Barzani'nin silahla
rı elden bırakma emri peşmergeler arasında büyük bir kargaşalıga 
neden oldu.Bu kargaşalı~ın yanı sıra,Barzani tarafından verilen 
emir,hem peşmergeler ve hem de halk arasında bir şok tesiri yaptı. 
Buna ra~en,yukarıda belirttigirniz unsurların ba~~ları,mücadeleye 
devam etmeyi daha uygun görüyorlardı.Fakat büyük bir peşmerge gü
cünün dagılması,silahların teslim edelmesi,lran•a teslim olmanın 
teşvik edilmesi vb. nedenler mücadelenin o anda devam etmesini im
kansız kıldı. 
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Bunun içindir ki,kısa bir dönem sonra,Iran'da buluşan bazı dü
rüst unsurlar,a~ır darbeler yemiş olan ·mücadeleyi yeniden devam et
tirmek için GK'yi"oluşturdular.Avrupa'da topladıkları bir parti 
konferansından sonra,yeni bir strateji ile savaşa başlayacaklarını 
hem Kürdistan halklarına ve hem de dünya kamu oyuna duyurdular. 

Bu yeni stratejide önemli olan Şey eski partinin eleştirilmesi 
ve yeni için bazı demokratik isteklerin,toprak rerormu vs. komite 
programına alınmasıdır.Irak Kürdistan Demokrat Partisi Geçici Komi
tesi'nin yeni stratejisi leninist bir parti programı olmamasına 
karşılık,marksist-leninistlere çalışma olana~ı saglıyor ve onların 
propagande-ajite alanlarını hiç bir şekilde kısıtlamıyordu.Bu konu
ya daha sonra tekrar dönece~iz. 

1975 yenilgisinden sonra Güney Kürdistan'da bir silahlı mücade
lenin başlayabilece~ini ne Baas sömürgecileri ve ne de Kürt halkı
nın di~er düşmanları tahmin edebiliyorlardı.Hatta Irak'ta Kürt hal
kının tamamen yok oldu~a ve bir daha başını kaldıracak güce sahip 
olmadıgına inanıyorlardı.Fakat İran'da kurulan GK,kısa bir dönem 
sonra bir peşmerge gücü oluşturarak,Günye Kürdistan'da 26 Mayıs 
1976'da silahlı mücadeleye başladı.Bu mücadeleyle birlikte,Baas sö
mürgecileri,Orta-DoSU'nun gerici bloku,emperyalistler ve yerli ha
inler büyük bir hayal kırıklı~na u~radılar.Onlar,Kürt halkının öz
gürlük mücadelesiDin belirli zamanlar geçici bir yenilgiye ugrasa 
dahi,kôkten yok edilmesinin imkansız oldu~u bir defa daha anladı
lar. 

26 Mayıs 1976 devrimi başlar başlamaz,bu harekete karşı tavrı
mızın ne oldugunu belirledik.Bizim tavrımız bu hareketi destekle
mekti.Çünkü bu hareket anti-emperyalist tavrıyla,bölge gericiligi 
ile uzlaşmayı redediyor ve yukarıda da belirttigirniz gibi marksist
leninistlerin örgütlenmesine engel olmuyordu.Böyle bir hareket de
~il ülkemiz,dünyanın neresinde olursa olsun sosyalistler tarafından 
desteklenmelidir.Biz de bu hareketi 1979 parti kongresine kadar 

(partinin feodal ve karanlık ellerin tekeline düşmesine de~in) des
tekledik. 

Şimdi GK'nin fesh edilmesi,emper,yalizmin,bölge gericili~inin ve 
Kürt halkının düşmanlarının uşa~ı olan ldris Barzani'nin yönetimi 
nasıl ele geçirdigini olayların akışı içinde inceleyelim. 

?5 yenilgisinden sonra !ran'a gelen İdris Barzani Şah ile olan 
geleneksel ilişkilerini de devam ettirdi.Bu dönemde,Şah,İdrise hiç 
bir yardımını esirgemiyordu.Batta,Şah,İdris Barzani'ye Tahran'ın 
bir ilçesi olan Kereç'te villalar tesis etmişti.ldris Barzani bura
da kendisine yaraşır(!) bir tavırla paralar ve sömürgeci byrjuvazi-
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nin kendisine tesis etti~i bütün imkanlar içinde yaşamını sürdürü

yordu. 
Yukarıda yaklaşık olarak 100 binin üzerinde bir gücün 75 ye

nilgisinden sonra !ran'a sı~ındıgına deginmiştik.Daha sonraları 

ço~unlugu. Irak'a teslim edildi.Fakat yine söz edilmeye deyer bir 

kitle (halihazırda 20 bin) !ran~da yaşıyordu.!dris Barzani,Şah'tan 

aldıgı milyonlarca Tümen ile(!ran para birimi) bu kitle içinde nü

fuzunu kuvvetlendiriyordu.Bu göçmenlerle ilişkilerini devamlı ge

liştiriyor ve kendini onlara hoş göstermeye çalışıyordu.Bu ilişki

lerin gelişmesinde ise !dris Barzani'nin iki büyük kozu vardı.Bi

rincisi,hareket lideri Mustafa Barzani'nin ogıu oluşu ve Barzani 

fobisini gerektigi gibi kullanabilmesi.!kincisi ise,!dris'in elin

deki maddi imkanlardı.ldris Barzani'nin elindeki maddiyat milyar

ları aşıyordu.Burda şunu da belirtmek gerekir ki,bir tek !dris 1 in 

degil~bütün Barzani ailesinin elinde büyük maddi olanaklar vardır. 

Buna bir örnek verelim;Mustafa Barzani'nin ogullarından biri olan 

Sabır,!ran'dan Irak 1 a teslim olmak isterken,!ran sınırında gümrük 

muhafızları tarafından gerekli aramaya tabi tutulur.Arama sırasın

da,Sabır Barzarii'nin üzerinde 2 milyon 400 bin Irak Dinarı ile 17 

kg. saf altın ele geçirilir.Bu örnek Barzani ailesinin en fakir 

olarak bilinen birinin elindeki maddi olanakların ölçüsünü vermek 

için yeterlidir herhalde. 
!şte İdris Barzani 1 nin elindeki çok güçlü maddi olanaklar ve 

babasının ismi~Iran'a sıgınan Iraklı Kürtler arasında nüfuzunun 

artmasına başlıca nedendir. 
Şah'la dostane ilişkilerini sürdüren !dris Barzani,Şah 1 ın gitmesin

den sonra ilişkilerini Humeyni iıe' sürdürmeyi başardı.İdris'in Hu

meyni ile ilişkilerini devam ettirebilmesinin iki önemli nedeni 

vardı. Birincisi,Humeyni daha Irak'ta sürgünde iken Mustafa Barzani 

ile iyi ilişkiler içindeydi.Bu ilişkiler,daha sonra Humeyni Paris' 

te,Barzani de ABD 1 de iken de devam etti.Barzani'nin Humeyniye ABD 1 

den gönderdi~i mektup~bu ilişkilerin devam ettiginin somut bir ka

nıtıdır.Bu ilişkiler !dris Barzani'nin Şah'ın gidişinden sonra 

İran'da kalmasını sa~ladı.Ama !dris'in Iran'da kalışının esas nede

ni bu degildi.Çünkü Humeyni !dris Barzani'nin CİA ve SAVAK ile i

lişkileri oldu~nu çok iyi biliyordu.Peki,o zaman neden İdris'in 

tran'da kalmasına müsaade etti? !şte bu sorunun cevabı !dris'in 

İran'da kalabilmesinin ikinci ve esas nedenini oluşturur.Şöyleki, 

Humeyni edindigi yaşam tecrubelerinden,Şah'ın Iran'dan gitmesinden 

sonra~sömürge ve bagımlı halkların(rars olmayan) bir harekete baş

layacagını çok iyi biliyordu.Bu halkların mutlaka özgürlük istemle-
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rini gündeme getirecekleri çok açıktı.Bunların başında ise,Humeyni' 
nin Kürt halkının mutlaka demokratik istemleri u~r~~a verece~i mü
cadeleyi daha önceden kestirebilmesi gelir.O,böyiesi bir durumda 
hareketi daha başlamadan-yenilgiye llSratmak için bazı önlemler al
mak istiyordu.Bu önlemlerin başında ise,!dris Barzani'yi bir piyon 
olarak kullanmak amacı gelir.Bu amacında pek de başarısız oldu~ 
söylenemez.Humeyni,Idris'i bir yandan Iran'da patlak verecek bir 
Kürdistan ulusal kurtuluş hareketine karşı ve,di~er bir yandan da 
İran'ın Irak la olan anlaşmazlıklarında kullanmak istiyordu.E~er 
ldris GK'yi ele geçirirse,Humeyni'nin bu isteği de yerine gelmiş 
olacaktı.Nitekim öyle oldu.Humeyni,bu boylarnda bütün imkanlarını 
seferber ederek,Idris Barzani'ye,lran Kürdistanı'ndaki feodal bey, 
aga ve şeyhler arasında bir ilişki kurulmasını önerdi.Bu önerisini 
de İran hazinesinin kapılarını açarak finanse etti. 

İdris Barzani Humeyni'nin bu teklifi ile feodal kurumlarla Ur
miye bölgesinde bir toplantı yaptı.Bu toplantıya bölgenin en hakim 
feodal ve aşiret reisleri katıldılar.Bunlar,Teıi Beg(daha sonra 
peşmergeler tarafından öldürüldü),Reşid Beg,Cihangir Axa,Abdullahi 
Cildiyani vb. leridir. 

Böylece,ldris Barzani,hem lran•a sıgınan Irakli Kürtler ara
sında ve hem de !ran Kürdistanı'ndaki feodal güçler arasında et
kinligini oldukça arttırdı.Zaten bunun için bütüD imkanlar da se
ferber edilmişti. 

Buraya kadar anlattıgımız bölümde,ldris Barzani'nin İran'daki 
konumuna kısaca de~indik.Şimdi de İdris'in Irak Kürdistan Demokrat 
Partisi Geçici Komitesi içine nasıl sızdıtını anlatalım. 

İran Şubat-1979 burjuva devriminden sonra !ran Kürdistanı'na 
gelen GK,burada yeni yeni gelişmelere tanık oldu.Bu gelişmelerin 
başında,mutlaka,büyük bir özgürlük ateşi ile yanan ve fakat bir 
önderlikten yoksun olan !ran Kürdistanı'ndaki halk kitlesinin dev
rimci potansiyeli geliyordu.Şah'ın gidişiyle birlikte,Do~ Kürdis
tan'da bir başbozukluk,örgütsüzlük,Şah'ın baskılarından kurtuıu9 
halkın sevincinden do~an şaşkınlık ve bir de bütün bunlara baglı· 
olarak lran-KDP~nin liderlerinin çoıunun yurt dışında olması(Şah 
baskısından dolayı) acı bir görünüm arz ettigi takdir edilir. 
Geçici Komite bu şartlardan yararlanmak amacıyla İran Kürdistanı' 
na geçti.lran'a geçişlerinin nedenlerini açıklayan bir Geçici Ko
mite yetkilisi şöyle diyort"Biz,hem !ran Kürdistan'ındaki halk 
hareketine faydalı olmak ve hem de dünyaya açılan yeni bir kapı 
aralı~ından faydalanmak için geçtik ••• " 

tran Kürdistan.•ına geçip bu durumları yakından gören Geçici 
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Komite en kısa zamanda harekete geçilmesinin gerekli oldu~nu sa
vunuyordu.Bunun için,hem geçen üç senenin bir degerlendirmesini 
yapmak ve hem de Irak-KDP'nin uzun dönemden beri yapılmayan kongre
sini hazırlamak amacı ile Geçici Komite yetkililerini toplamayı 
kararlaş~ırdı.Bu toplantıda,!ran Kürdistan'ında patlak veren dire
niş hareketi hakkında takınılacak tavrıo belirlenmesi de yer alı
yordu. 

Adı geçen toplant~ hazırlıkları en kısa zamanda tamamlanarak 
toplantı günü gelcii.Toplantı !ran Kürdistan'ında yapıldı.Bu toplan
tıya !dris Barzani'de silah zoru kullanarak katıldı.Bir yandan hü
kümetten(Humeyni hÜkÜmeti) aldıgı yardımla,diger yandan ise İran 
Kürdistan'ındaki ~eodal ve aşiret reisierinin silahlı adamlarıyla 
toplantıya katılan ldr.mBarzani,Polit Büroya zorla seçildi.Demokra
tik bir toplantıdan ziyade İdris'in adamlarının silahlarının namlı
ları altında geçen toplantıda,!driS Barzani İran ile ilişkiler ko
mitesi başkanlı~ına kadar tırmandı.Böylece,İdris Barzani çok uzun 
zamandan beri isteyip de giremedigi Geçici Komite•ye,bu de~a Polit 
Büro ijyesi olarak girdi.Tabii bununla hem kendi kirli emellerini 
gerçekleştirmek ve hem de uşaklıgıOı yaptıgı,Kürt halk kitlelerinin 
kanını amansızca akıtan fanatik lider Humeyni'nin pis ve igrenç 
emellerinin birinci bölümünü başarıyla gerçekleştiriyordu.!dris 
Barzani'nin Polit Büro'ya zorla seçilmesinden sonra Geçici Komite 
içinde,daha önceden de varolan,gerici kesim ile ilerici kesim ara
s~ndaki mücadele de bir anda hızlandı ve komite içinde saflaşmalar 
açık şekilde ortaya çıktı. 

İdris Barzani'nin Geçici Komite Polit Bürosuna seçilmesinin ana 
nedenleri nelerdir? Bu sorwum cevabını yazının akışı içinde verdik. 
Şimdi bu nedenleri toparlayalım. 

1) Gerek Irak KDP 1nin(eski) tüm serveti,gerek Şah'ın yardımları 
ve gerekse Şah'tan sonra Humeyni'nin yardımları İdris 1 i güçlü bir 
hale getirmiştir. 

2) 1975 yenilgisinden sonra lran'a sıgınan Iraklı Kürtler ara
sında İdris Barzani'nin etkinli~i.Bununda iki nedeni vardır; 

a) Eldeki maddi imkanlar, b) ldris Barzani'nin Mustafa Barzani' 
nin o~lu olması ve !dris'in Barzani fobisini kötü emelleri için so
nuna kadar ustaca kullanabilmesi. 

3) !ran Kürdistan•ındaki feodal ve aşiret kurumlarının !dris 
Barzani'yi desteklemeleri.Bunun da iki nedeni vardırt 

a) ldris'in ve !ran Kürdistan'ındaki feodallerin aynı sınırsal 
yapıya sahip olmaları ve aynı karekteri (halka ihanet karekteri) 
taşımaları, 
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b) !dris'in elindeki maddi imkanlardan dolayı bazı aşiret reis

Ierini parayla satın alması. 

!şte milyarları elinde bulunduran,yoksul Kürt halkının dürüst 

duygularını adice istismar edip onları sözde Kürdistan'ın kurtulu

şu için örgütlendirdi~ini öne sürüp Silahlandıran,bunun için Barza

ni fobisini sinsice kullanan,Kürdistan•daki satılmış hain Kürt feo

dal ve aşiret reislerini toplayıp birleştiren !dris Barzani'nin 

Humeyni'ye hizmet için GK'nin tüm ilericilerini tehdit ederek top

lantıya katılmasında ve Polit Büroya seçilmesinde şaşılacak bir 

yan olmasa gerek. 

Yukarıda anlatmaya çalıştı€;:ımız bu durum,Irak-KDP'nin kongresi 

için de,bir kongre oldugu söylenebilirse,geçerlidir.Irak-KDP'nin 

kongresine daha sonra de~inecegiz. 

Şimdi ldris Barzani'nin Do~ Kürdistan halkımız~n haklı mücade

lesine nasıl· saldırdı~ını örnekleriyle okuyucularımıza vermeye ça

lışaca€;:ız.Burada bir şeyi hatırlatmadan geçemeyece~iz.Mesele bir 

İdris Barzani meselesi de~ildir.Biz eg:er !dris Barzani'yi örnek o

larak aııyorsak,bunun !dris'in gericilerin önder~ olması bakımın

dandır.Bi,esas olarak yüzyıllardır ülkemizin sömürge statüsünü sö

mürgeci burjuvazilerle birlikte ayakta tutan,halkımızın her mücade

lesine kahpece kurşun sıkan,bütün bölge gericili€;:i ve dünya gerici

li~inin başkalesi ABD emperyalizminin uşaklı~ını yapan,feodal,aşi

ret reisierinin işbirlikçi karekterlerini açıklamak istiyoruz.ldris 

Barzani sadece bu kligin bir unsurudur.Bir unsurudur dedi~imiz za

man,önemli bir unsuru oldu~u vurguluyoruz.O,halkımızın haklı mü

cadelesinde sosyalistlere,ilericilere karşı bir çiban başı olmuştur. 

İşte bu çiban başını,bütün diEerleriyle birlikte,ezmek gerekir. 

Bilindigi gibi,!ran'daki Şubat bu,rjuva devriminden sonra lran 

Kürdistan'ına dönen !ran-KDP yöneticileri,ülkede her şeyi tahrip 

edilmiş bir halde buldular.Halkın devrimci potansiyeli,örgütsüzlÜk

ten doBan bir karamsarlık içinde kayboluyordu.Bu durumda yapılacak 

çok şey vardı.Devrim lideri Bumeyni,daha Paris'te iken !ran-KDP yö

neticilerine bazı güvenceler vermiş,Şah'a karşı ortak bir mücadele

de irandaki _Kürtlere de demokratik haklarının verilecegine dair söz 

vermişti.Bu ba€;:lamda,parti ileri gelenlerinden Dr.Abdurrahman Ka-· 

sımlu,gelişmelerin bu yönde olmasını ümid ederek şöyle diyordu;"bu 

hem bizim için,hem bölge barışı için ve hem de İran halkları için 

ideal bir şey olur".Fakat Kürt halkına özerklik dahi olsa en ufak 

demokratik bir istemi sömürgeci burjuvazilerio verecegini düşünmek 

hatalı olur.Nitekim de bu somut olgu kendisini maddi hayat şartla

rında gösterdi.Humeyni ülkede sUkuneti kontrolu altına alıp,iktida-
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rını kesinleştirdi~i andan itibaren Kürt halkına saldırmaya başladı. 
Bu saldırılar önce "Pawe" ve 11 Seqiz" daki kanlı olaylarla sonuçlan
dı.Bu durumda !ran-KDP savaşmak zorunda kaldı.ve savaşa başladı. 
Parti savaşa başlarken çok büyük güçlÜklerle karşılaştı.Taktir edi
lir ki,ö~gütsüz bir halk kitlesini bir anda örgütlernek ve savaşa 
sokmak sanıldı~ı kadar kolay bir iş degildir.Bu güçlüklerin başında, 
Kürt feodal ve aşiret reisierinin Humeyni 1nin kanatları altında ha
reket etmesi ve onların !dris Barzani tarafından örgütlenmesi geli
yordu.Amaç hep bi:ı'likte gelişen ulusal demokratik mücadeleye sal
dırmaktı.Bu saldırılar ise,direk olarak Humeyhi'nin faşist karekter
li ulusal muhafızları(pasdar) tarafından kontrol ediliyordu.Bu ara
da,Idris Barzani önderliğindeki hain .feodal,aşiret reislerl.nin Iran 
Kürdistan'ında gelişen ulusal demokratik mücadelesine nasıl saldır
dıklarını bir kaç somut örnekle ve verilerle anlatalım. 

l.OLAY - "ŞİNO" OLAYI 

Iran Kürdistan'ında savaş,Kürdistan kurtuluş güçleri ile(!ran 
KDP önderliğinde.) Humeyni' ye bağlı muhafızlar(pasdar) arasında tüm 
şiddetiyle devam ediyordu.Muhafızlar "Qirne" köyüne saldırarak 
(Qirne Urmiye'ye bağlı bir köydür),köyde bulunan savunmasız halktan 
68 kişiyi hunharca katlettiler.Katledilenlerin ço@ınu yaşlı·lar,ka
dınlar ve çocuklar oluşturuyordu.Katliam büyük ölçüde halkın kafala
rını keserek gerçekleştirilmişti.Olayın duyulmasından sonra Şino'da 
katliamı protesto etmek için bir gösteri düZenlenmişti.Gösteriye bü
yük bir halk toplulugu katılmıştı.Gösterinin.amacı,hem katliamı pro
testo etmek ve hem de Humeyni'nin cellatlarına bir uyarı niteligini 
taşıyordu~Ancak gösteri devam ederken,İdris'e bagıı silahlı güçler 
tarafından topluluk üzerine silahla ateş açıldı.Bu ateş sonucu gös
teriye katılanlardan 6 yurtsever hayatını kaybetti,l2 si de a~ır 
şekilde yaralandı. 

Bu olaydan sonra,!dris Barzani ve adamları,halkı tehdit ederek 
onlardan Humeyni yönetimine karşı hiç bir tepki göstermemelerini 
istediler.Ancak,halk,ne satılmış hainlerin tehditlerine kulak astı 
ve ne de Humeyni'nin barbarlı~ına.Mücadelenin sonuna dek devam ede
ce~ini hainlere bildirerek,onları defettiler~ 

2.0LAY 11 CILDIYAN'1 OLAYI 

Cildiyan, rıYane 11 ile "Şino" arasında küçük bir kasabadır~Gerek 
bu kasahada ve gerekse bölgede egemen olan,geniş nüfuza sahip güçlü 
bir feodal vardır.Bu feodal Şeyh Abdullahhi Cildiyani dir.Bu feoda
lın aynı zamanda !dris ile çok iyi ilişkileri oldugu ve İdri~'in 
bölgedeki temsilcili~ini yaptı~ı bilinen bir gerçektir.ldris vası-
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tasıyla Humeyni tarafından silahlarla donatılan bu feodal,bir yandan 

Humeyni ve İdris'ten aldı~ı direktiflerle bölgede baskılarını sürd~

rürken,diıer yandan da !ran-KDP'nin bölgeye girmesine engel olmakta

dır.tran Kürdistanı silahlı direniş mücadelesi karşısında silahlan

dırılan ve bu amaçla bolca silahın kendisine verildi~ini tesbit eden 

Iran-KDP,söz konusu feodale gidip,Humeyni'ye ve !dris'e hizmet et

mekten vaz geçmesini ve Idris tarafından kendisine gönderilen silah

ların Iran-KDP'ne verilmesini ister.Ancak busatılmış hain feodal, 

Humeyni'ye ba~lı muhafızlarla(pasdar) birlikte,partiye ba~lı p€şmer

gelere saldırır.Saldırı sonucu iki p€şmerge bayatını kaybeder,biri 

de agır yaralanır. 

3.0LAY - URM!YE OLAY! 

Humeyni gaddarı ve cellatları muhafızlar(pasdar) Mehabad'ı ku

şatmak için planlar hazırlıyorlardı.Bunun üzerine,Iran-KDP militan

ları bütün bölgeye yayılarak kuşatmaya-karşı halk kitlelerinin des

te~ini almaya çalışıyorlardı.Bu arada Urmiye'~e de gelen parti mi

litanları,halka Mehabad'ın düşmesi halinde saldırılacak ilk yerin 

Urmiye oldugunu açıklıyorlardı.!dris ise boş durmuyordu.Bölgedeki 

bütün reodalleri toplıyarak bir toplantı yaptı.(Bu toplantıya katı

lanların isimlerini yazının başlangıcında vermiştik).Bu toplantıda 

Humeyni'nin saldırı planına uyulması kararlaştırıldı.Bu karara uy

mayanın· ise hemen öldürülmesi gerekliydi.İdris'in bu direktiflerini 

alan ve Humeyni tarafından nüfuzlarına dokunulmayaca~ına söz veri

len bu satılmış ihanet çeteleri,tüm bölgedeki halkı tehdit etmeye 

devam ettiler.Derken,savaş yeniden alevlendi.Aga ve aşiret reisleri 

ile birlikte Kürdistan kurtuluş güçlerine saldıran muhafızlar(pas

d.ar),"Kewsa" köyündeki lran-KDP'nin karargahını işgal ettiler.!şgal 

edilen bU karargah çok kısa bir süre sonra,!dris'e bagıı mülazım 

Yunus adındaki bir müfreze komutanına devredildi.Ardından,yine ld

rise ba~lı kuvvetler,Urmiye kentinin yakınlarında karargah kuran 

!ran Ordusunun ön saflarına geçerek,Ordunun Urmiye'ye hiç bir dire

nişle karşılaşmadan girmesini sa~ladılar.Böylece,!dris'in !ran Kür

distan'ındaki karşı-devrimce ihanetine bir yenisi daha ekleniyordu. 

Ve e~er böyle devam ederse daha birçokları da eklenecektir. 

!dris'in lran-KDP'ine yaptı~ı ihanetleri kısaca anlattıktan 

sonra,şimdi de,KDP-Irak kongresinin nasıl geçtigini anlatalım. 

KONGRE: 

Irak KDP Geçici Komitesi'nin kongresi 4 Kasım 1979 tarihinde 

Iran Kürdistan'ında yapıldı.Kongreye katılan delegelen(325 delege

nin çotufilugu İdris tarafından tesbit edilmişti) kesin bir tercih 

32 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



yapacaklardı.Tercihlerden biri ldris Barzani'nin başını çekti~i ge
rici kesim,di~eri ise Sami RaJ:l.man ve arkadaşlarının başını çektiı!;i 

ilerici kesim idi.Kongre altı gün devam etti. 
Kongredeki tartışmalar zaman zaman sertleşerek elektrikli bir 

havaya b~ründü.Öyle ki,Sami ve diger ilerici unsurların oluşturduk
ları gurup,kongrenin yasal olmadığını,kongrenin esas olarak bir a
şiret toplantısını andırdıgını ve tamamen İdris Barzani'ye hizmet
ten öteye bir işe yaramadığını söyleyip kongreyi protesto ediyor 
ve seçimlere katılmayacaklarını bildiriyorlardı.Bir ara,!dris ve 
yandaşlarının kongre dışı kalmalarını ve ellerindeki bütün para ve 
silahları, kongreye teslim etmesini önerdiler.Bunun yanında,Irak 
Kürdistan'ında sosyalist bir çizginin takip edilmesinin kaçınılmaz 
olduğunu,anti-sosyalist kişilerin bu yüzden yönetime alınmamaları 
gerekti~ini öne sürdüler.Diger bir şart olarak da,!ran'daki peş
mergelerinCirak Kürdistan'ından giden) Güney Kürdistan•a gidip tek
rar mücadeleye başlamaları da Geçici Komitenin ilerici kanadının 
istemleri arasındaydı.Fakat bütün bu istem ve önlemler İdris tara
fından rededildi.llerici kanad ölümle tehdit edildi.Artık yapılacak 
birşey yoktu. Gericiler silah zoru 'ile de olsa yönetimi ele geçir
mekte kararlı idiler.Böylece,75 yenilgisinin tek suçluları,yeni bir 
yenilgiyi şimdiden Kürdistan halklarının· önüne sürüyorlardı. 

Sonunda !dris ve adamları yönetimi ele geçirerek muratlarına 
eriştiler.Kongre zaten bir kongreden ziyade !dris~in adamlarının 
bir sohbet toplantısı olmuştu.llerici kanat kongredeki seçimlere 
katılmadı.!dris Barzani her nekadar Polit Büro'nun üyesi olarak 
görünüyerse da,kukla bir parti olan Irak-KDP,!dris'in kararı olma
yan hiçbir şeyi uygula~aya sokamıyacaktır.Parti tamamen !dris'in 
otoritesinin hüküm sürdü~ bir tekkeye dönüştürülmüştür.Böylece,üç 
yıldan beri demokratik bir mücadele veren Geçici Komite'nin de ta
rihi burada dü~lenmiş oluyordu. 

Gelelim Geçici Komite'nin neden ilerici oldu~a ve bizim neden 
Geçici Komite'nin hareketini destekledi~imiz sorusuna.Konuyla ilgi
li daha önceki yazılarımızda da vurguladı~ımız gibi,bizce,şayet bir 
hareket emperyalizmi hedef alıyor,bölge giricili~iyle uzlaşmıyor ve 
sosyalistlerin propaganda ve ajite alanlarını daraltmıyorsa o hare
ket desteklenmelidir.Geçici Komite hareketi de böyle bir hareketti 
ve tarafımızdan da desteklenmiştir.Yalnız bunu belirtirken,kendimi
zi ve Geçici Komite'yityagdan kıl çekme misali temize çıkarma tema
yülünde de~iliz.Bizce,Geçici Komite,hareketin gericilerin eline 
geçmesinde büyük hatalar işlemiştir.Bu hataların başında,liberal ve 
tavizkar tutumları ile gerici feodal ve aşiret reislerinin durumunu 
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parti içinde kuvvetlendirmişlerdir.Bunu bilinçli yaptıklarını san
mıyoruz.Ama bilinçsiz yapsalar dahi,büyük bir hatadır.Ayrıca,duru
mun böyle bir aşamaya gelmesi,yani gericilerin parti içinde etkin 
olabilmeleri durumu,onlara tarafımızdan devamlı bir şekilde söy
lenmiştir.F~at ne hikmetse söylediklerimizin paralelinde hic bir 
önlem alınmamıştır.Okuyucularımızın da hatırlayac~ gibi,Geçici 
Komite hareketini hangi şartlar altında destekledigimizi ve onlar
dan neler istedigimizi,gerek biz PALE'de ve gerekse yoldaşlarımız 
XEBAT'da,defalarca vurguladık.Hatta Geçici Komite'nin gericilerden 
tamamen tasviye edilmedigini,bu kesimin yönetimi yönetimi ele ge
çirmek için yo~ bir çalışma yaptıgını ve Geçici Komitenin hiç 
bir zaman için sosy~ist bir örgüt olarak degerlendirilmemesini 
defalarca halkımıza duyurduk.Geçici Komite e~er üç senelik bir za
man zarfında gericileri taSviyeye yönelik yogun bir çalışma yap
saydı, bugün durum herhalde böyle olmayacaktı.Fakat onlar meselenin 
ne denli ince oldu~unu kavrayamadılar.Sosyalist bir örgütlenmeyi 
gerçekleştirmek için karşılarında duran düşmanların gücünü iyice 
hesap edemediler veya çeşitli nedenlerden dolayı etmek istemediler. 

Bizim hatalarımıza gelince,üç yıllık Geçici Komiteyi destekle
me döneminde ,onlardan istediklerimiz in hemen he'men hiçbiri yerine 
getirilmedi~Buna ragmen biz Geçici Komitenin istedigi her şeyi• 
maddi ve manevi olanaklarımız çerçevesinde yerine getirmeye çalış
tık.Gücümüzün büyük bir bölümünü onlar için harcadık.Bunu söyler
ken de,herhangi bir hak iddia etmek istemiyoruz.Ama yaptıklarımı
zın karşılıksız kalması ve bu karşılıksız yardımların devamı hali 1 

bizim için iki büyük önemli eksikligi beraberinde getirdi.Birinci
si,gücümüzün büyük bir kısmıyla Geçici Komite'ye yard~m etti~imiz 
için,Kuzey Kürdistan'da önümüzde duran sorunların gerekli çabuklu
lugu ve titizligi göstermedik.Ortadan kaldı~ılması gereken sorun
ları ihmal ederek,mevcut imkanlarımızın ço~u Geçici Komite için 
seferber ettik.Bu durum gelişmemizi belirli Ölçüde menfi olarak 
etkiledi.lkincisi ise,kuzey Kürdistan'daki bütün siyası yo~luk
lar tararından,Geçici Komite'yi destekledigimizden dolayı,'karşı 
bir eepheye alındık.Tabii ki bu yogunluklara gerekli cevapları 
vermek zorunlulu~ vardı.Höylece,çok hassas olan bir dönemde,diger 
siyasi yoguDluklar ile aramızda bir set meydana geldi.Geçici Komi
te seddi.Bu durumu iki açıdan incelemek gerekir; a) Geçici Komite
yi desteklememiz dogruydu.Bu dogrudan şaşmamamız gerekirdi.Yalnız 
bu destek yapılırken asıl mücadele alanımız olan kuzey Kürdistan' 
daki vazifelerimiz de ikinci plana itilmemeliydi.b) Siyasetler e
leştiri getirecek diye,Geçici Komite'yi desteklemekten vazgeçmek 
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oportünist bir tavır olurdu.Fakat Geçici Komite hakkında diger si
yasi yogunluklarla aramıza koca bir sed çekilmesine de hiç bir ne
den yoktu. 

!şte bütün hatalarımız bunlar.Biz bu hatalarımızı açık bir yü
reklilik.ve devrimci bir dürüstlükle sÖyliyebiliyoruz.Ne var ki, 
Geçici Komite'nin ·fesh edilmesi ve Irak-KDP'nin yeniden gericile
rin eline geçmesi,bize birçok şeyleri de ö~retmiştir.Bu ö~rendi
~imiz şeylerin başında,İdris Barzani'nin sadece Kürdistan'ın bir 
veya iki parçasında değil,genel olarak Kürdistan'ın bütün parçala
rında,gerici ve hain feodal,aşiret reisierini bir araya toplayarak, 
bir karşı devrim cephesi oluşturmak istemesi gelir. 

Bu şartlar altında,Ir~-KDP bundan böyle desteklenemez.Çünkü; 
Irak-KDP'ni ele geçiren gerici klik,emperyalistlerle ve onların 
işbirlikçileri sömürgeci burjuvazilerle işbirli~i içindedir.Orta
Do~'da ulusal ve sosyal kurtuluş savaşıarına karşı tehlikeli bir 
düşmandır.Temelde dünya,genelde Orta-Doğu ve özelde ise Kürdistan' 
da gelişecek sosyalist bir harekete karşı acımasızca saldırmayı a
maçlamaktadır.Bunu prati~inde de ~österdi.Biz !dris'in bu yönleri
ni daha önceleri bilmiyor değildik.Fakat şimdi daha iyi görüyoruz. 

Geçici Komite içindeki ilericilere gelince,onlar bu geçici ye
nilgiden gerekli dersi,hepimizin çıkarrna·sı gerektig-i gibi,çıkarma
lı ve bu hain feodal kli~e karşı tavizkar ve liberal tavırlardan 
vazgeçip,ıeninist örgütlenmenin temelini atmalıdırlar.Bunun yanın
da,gericilere karşı aktif bir mücadele vermelidirler.Aksi taktirde, 
tarih önünde daha agır suçlar işlemiş olur ve başlarını bile önle
rinden kaldıramazlar. 

Defalarca belirtti~imiz gibi,biz gerek kuzey Kürdistan,gerekse 
Kürdistan'ın diger parçalarında sömürgecili~e,emperyalizme ve feo
dalizme karş~ saflarımızı daha da kuvvetlendirrnek için ilerici 
yönlü hareketleri desteklemeli{mesela 1ran-KDP önderli~indeki ulu
sal mücadele) ve ilkeli birligi her zaman savunmalıyız.Bizim için 
esas olan sosyalistlerin birli~idir.Bu birli~i oluşturmak için,da
ha önce de yaptıgımız ça~rıyı tekrarlıyoruz; sömürgecili~e,emper
yalizme,bölge ve ülke içindeki yerel gericilik ile faşizme kargı 
güç ve eylem birli!Si sOsyalistlerin bir an olsun unutmamaları ge
reken acil bir sorundur. 

O halde,hep beraber güç ve eylem birli~i için ileri! •• 
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İSVEÇ'TE KURD!STAN !ŞÇ!-KttDTOR DERNE~! KURULDU 

Geçtigimiz aylarda,Isveç•te bulunan Kürdistanlı devrimci-yurt
sever işçi ve ö~renciler bir araya gelerek,aylardır süregelen ça
lışmaları sonucu,KURD!STAN !ŞÇ!-KÜDTUR DERNE~l (KİK-DER) adı altın
da demokratik bir örgüt kurdular.Yayınladıkları kuruluş bildirisi 
önemli sorunla~ kapsamanın yanı sıra,dogru bir Siyasetin ilkeleri
ni de içermekte.Tüm demokrat,yurtsever ve devrimci unsurl~ göreve 
ve dayanışmaya caSıran bu bildiriyi okuyucularımıza sunmakta yarar 
buluyoruz.PALE olarak,KİK-DER 1 i kutlar,çalışmalarında başarılar di
ler v~ kendilerine yalnız olmadıklarını bildiririz. 

DEVR.IMC lLER, YURTSEVERLER ,DEI10KRATLAR 

Emperyalizmin her gün geriledigi ve buna karşı sosyalist siste
min gelişti~i ve de ulusal kurtuluş hareketlerinin başarıdan başa
rıya ulaştı~ı bir çagda yaşıyoruz.Emperyalist-kapitalist sistemin 
içine düştügü buhranlar~ ve kendi içinde barındırdıgı çelişkilerin 
giderek derinleşmesinde~ ötürü yıkılıp bir sistem olarak yok olmaya 
mahkum oldu~u pratik hayatta görmekteyiz. 

Daha dün ezilen Hindi-Çini,bugün Latin-Amerika,Orta-Do~,A!rika 
halklarının emperyalizme ve sömürgecili~e karşı yükselttikler~ ka
rarlı ve bilinçli mücadeleleri emperyalizme ve sömürgecili~e agır 
darbeler vurmuştur.Bu da emperyalistleri yeni oyun ve taktikler 
sahnelerneye zorlamaktadır.Emperyalizm,dünya genelinde gelişen pro
leter devrimlere,anti-emperyalist ve anti-sömürgeci mücadelelere 
karşı igrenç oyunlar tezgahlamakla onları yokedecegini sanmaktadır. 
Bu sinsi tertipierin en açık örneklerini ülkemiz Kürdistan'da ve 
Orta'DoSU genelinde görmekteyiz.Emperyalizm,özellikle Kürt,Filistin 
ve Arap halklarının sıcak savaşlarını bastırmak için her türlü ent
rikalara başvurarak kendi sömürü ve talanının devamını saglamak i
çin yeni saldırgan militarist paktlar oluşturmaya çalışmaktadır. 

!ran 1da faşist Şah diktatörlü~ün yıkılmasından sonra Orta
Do~ bölgesinin stratejik öneminin bir kat daha artması giderek 
emperyalistleri telaşa düşürmüştür. 

Gerek Orta-Do~ özelinde ve gerekse dünyanın genelindeki bu ge
lişmelerin yanı sıra ülkemiz Kürdistan'da durum nedir? 

Açıktır ki,Ulkemiz Kürdistan'da halklarım~zın gelişen anti-sö
mürgeci ulusal demokratik kurtuluş mücadelesi ~er gün yeni boyut
lar almaktadır. 

!ran Kürdistan'ında halkımızın Humeyni'nin gerici yönetimine 
karşı giriştigi haklı silahlı mücadelesi gelişip devam etmektedir. 
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Kürdistan'ın !ran parçasında yılların do~rdu~ tüm olumsuzlukların 

yanı sıra halkımızın teme~_demokratik ulusal haklarını dile getiren 

bu mücadele az da olsa bazı pratik sorunların üstesinden gelmiştir. 

Buna karşı hareket bir takım güç sorunlarla karşı karşıyadır.Geli

şen mücadele gerçekten devrimci bir siyasi önderli~i amaç edinme

lidir.Sıcak savaş döneminde Kürt halkının kendi kaderini tayın et

me hakkını yani bagımsızlık talebini reformist bir talep olan oto

nemiye indirgememelidir. 
196-75 yıllarında Irak sömürgecilerine karşı savaşan halkımız, 

gerici ve feodal-burjuva önderliğin başta ABD emperyalizmi ve fa

şist İran Şahı ile uzlaşması sonucu büyük bir darbe yemiştir.l976 

yılında ilerici ve yurtsever unsurların yeniden başlattıkları sa

vaş,halkımızın ulusal ve sınıfsal kurtuluşuna ne kadar susadı~ının 

ispatıdır.Ne varki,son dönemlerde ~nderlik yeniden işbirlikçi,geri

ci ve feodal-burjuva kliğin eline geçmiştir.Bu da Irak Kürdistanı 

kurtuluş mücadelesine karşı en büyük engeldir.Bunun yanı sıra şai

beli gurup ve örgütlerin harekette açtıkları gedikler ülkemiz Kür

distan'ın bu p~rçasında oluşan en ~üyük olumsuzluklardan biridir. 

Ayrıca yurtsever,demokrat ve devrimcilerin dagınık olmaları da bu 

olumsuzluklara bir yenisini eklemektedir. 
Kürdistan'ın Suriye parçasında halkımiza karşı girişilen tüm 

ilkel sömürgeci baskılar yoğunlaşmaktadır.Ne var ki,bu baskılar 

halkımızın ulusal demokratik mücadelesini engelleyemeyecektir. 

Türkiye Kürdistan'ında ise daha degişik bir durum söz konusudur. 

Son dönemlerde gelişen anti-sömürgeci ulusal demokratik halk müca

delesi başta sömürgeciler olmak üzere tüm gerici ve işbirlikçi çev

releri korkutmaktadır.Bu nedenle başta Kürdistan'ın 16 ili olmak 

üzere Türkiye işçi sınıfının yogun oldu~ lstanbul,Ankara,!zmir ve 

Adana'da uygulanan sıkıyönetim faşist güçlerin ve ordunun deste

ıinde baskı ve zulmünü devam ettirmektedir.Halkımızın yi~it devrim

cileri sokaklarda faşist caniler tarafından katledilmektedir.Kontr

gerilla yönetimindeki işkencehanelerde ve zindanlarda işkenceden 

geçirilmektedir.Artan ekonomik krizin faturası sömürücü sınıfların 

yararına emekçi sınıfların sırtına yüklenmektedir.Türkiye emperya

lizme ve onun askeri pakt.ve üsslerine peşkeş çekilmektedir.Faşist 

ordu içerisinde Amerikancı bir dikta e~ilimi artmaktadır.Ote yandan 

Türkiye devrimci hareketi bölük pörçük bir halde yoluna devam et

mektedir.Henüz gerçek bir proleterya partisinden veya devrimci i

çerikli geniş bir platformdan yoksundur.Bu da Türkiye işçi sınıfı

na ve de Kürdistan kurtuluşçu güçleri üzerinde olumsuz etkiler 

yapmaktadır. 
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Kürdistan'da gün geçtikçe sınıfsal mevzilenmeler berrakleşmak
ta başta işç1 sınıfı olmak üzere yoksul köylülük ve diger emekçi 
tabakalar politik hayatta etkinlik kazanmaktadır.Bu olgu giderek 
~ürdistan halklarının mücadelesini şu veya bu yönde etkilemektedir. 
Dolayısıyl~ halkımızın gerçek devrimci biyasi bir önderli~e kavuş
ması için verilen kavga yeni boyutlar kazanmaktadır.Buna ra~en,ö
zellikle küçÜk burjuva,bürokrat aydınlar ve ögrenci kesimi içinde 
örgütlenen bazı siyasi gurup ve yo~lukların dar görüşlü fanatik 
ve dogmacı tavırları hareketin gelişmesini engellemektedir.Tüm bu 
saydı~ımız olumsuzluga ve kargaşalıga Avrupa'da da rastlanmaktadır. 
Kürdistan halkını tek başına temsil etti~ini söyleyen dernek ve 
benzeri kuruluşla~ tekkeci anlayışla hareket etmektedirler.Dernek 
lokallerini kendi günlük avuntuları için kullanmaktadırlar.Halbuki 
demokratik anlamda bir derne~in yapaca~ı çok şeylerin oldu~ açık
tır.Çünkü bugün Kürdistan halklarının birli~e,dayanışmaya ve ulus
lararası alanda sesini duyurmaya ihtiyacı vardır.Görev,bunu yerine 
getirmek Kürdistan işçi ve köylülerinin öncülü~de yürütülen ulu
sal ve toplumsal kurtuluş mücadelesine yeni dostlar kazandırmaktır. 

!şte bu şartlarda Kürdistan'dan binlerce kilometre uzakta bulu
nan biz Kürdistanlı işçi ve ö~renciler gerçek demokratik anlamda 
bir derne~in kurulmasına karar verdik. 
Bu ugurda halkımızın ba~ımsızlık,demokrasi,sosyalizm ve birlik yo
lunda verd:iS:i mücadelede yer ve görev almak isteyen yurtsever,de
mokrat ve sosyalistlerin sorumlulu~ paylaşacaklarına inanıyoruz. 

Yaşasın halkımızın devrimci önderlikli kurtuluş mücadelesi : 

Yaşasın ba~ımsızlık,demokrasi,sosyalizm ve birlik mücadelemiz: 

Kahrolsun sömürgeeilik,emperyalizm,feodalizm ve faşizm! 
Yaşasın derne~imiz 

KURDisTAN !ŞÇ! - KULTUR DERNEC! (K!K-DER) l 

Geçici Yönetim Kurulu 
Şubat • 1980 
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ULKEMİZ KURDİSTAN'DAKİ MUCADELE UZER!NE 

Sömürgeciler,bagımsızlık ve sosyalizm için mücadelenin geliş
tiSi ülkemiz Kürdistan'da 1 kahpece ve sinsice hazırladıkları tüm 
oyunlarını sergileyip,halkımıza karşı diger sömürge ülkelerde ol
dugu gibi baskı,katliam ve işkencenin en vahşicesini uygulamakta
dırlar.Ozelde Orta-Do~'da ve genelde dünyada halkların siyasi ve 
ekonomik ba~ıms~zlık u~runa verdikleri mücadeleler sonucu,emperya

lizmin sömürü çarkları günden güne parçalanmaktadır.Bu haliyle can 
çekişen emperyalizm,her türlü taktikleri sahneleyerek,halklara 
saldırmaktadır.Tüm ekonomik temelini ve gelişmesini işçilerin,sö
mürge ve az gelişmiş ülkelerdeki halkların alın terini talana da
yandıran emperyalistler ve sömürgeciler,halkların bagımsızlık ve 
sosyalizm u~runa verdikleri mücadelelerin onların ekonomik sömürü 
alanlarının temelini nasıl dinamitleyece~inin rarkındadırlar. 

Yurtsever halkımız ! Artık sömürgecilik ve emperyalizm postları
nı kurtarma peşindedirler.Son zamanlarda Orta-Do~u'da olup bitenler. 
ibret verici ve ders alınması gerekli olan· gelişmelerdir.Ulkemiz 
Kürdistan'ın son parçalanışından b? yana (1923 Lozan) emperyalist
ler tararından beslenen sömürgeci dört devlet(Türkiye,Iran,Irak ve 
Suriye) çeşitli dönemlerde halkımızın mücadelesini bastırmayı dene
mişlerdir.Ulkemizi ellerinden çıkarınayıp-sömürge statüsünde tutmak 
için hem kendi aralarında çok sıkı dayanışma içine girmiş ve hemde 
emperyalistlere her türlü tavizleri verme pahasına,yardımlarını a
lıp ülkemizdeki mücadeleyi bastırmada kullanmışlardır.Emperyalist 
devletler de bu konuda gerekli yardımlarını esirgememişlerdir.Bunu 
yapmalarındaki amaç,Orta-Dogu ve Kuzey Afrika'daki petrol bölgele
rini,özelde ise 1l'Ürkiye 1 lran,lrak ve Suriye ile birlikte kendile
rinin yardımları ile parçalanmış bir sömürge olan Kürdistan'ı kon
trollerinde bulundurabilmekti.Dolayısiyle,ülkemizin parçalanm~şlık 
ve sömürge durumunu devam ettirmek,böylelikle sosyalizmin yayılma
sını engellemek ve onlar~n kendi sömürü alanlarını korumalar~ söz
konusuydu. 

Bugün Türk,!ran,Irak ve öuriye sömürgecileri ortak gayelerini 
devam ettirmek için,ülkemizin parçalarındaki ayrı ayrı aşamalarda 
olan mücadelelere karşı tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır
lar.Bunun karşısında halkımız yüzlerce yıl sürdürmüş oldu~ ba~ım
sızlık mücadelesinde,her geçen gün özgürlü~e daha fazla susamış
tır_.Bunun ispatı Kürdistan tarihinde baS;ımsızlık için amansızca 
verilen mücadelelerdir.Bu kadar ba~ımsızlı~a ve özgürlü~e hasret 
olan halkımız ,neden başarıya ulaşamamıştır? Bize e 1 bu soru çok ö
nemli ve araştırılıp özerinde durulması gereken bir sorudur. 
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Sömürgeci Türk burjuvazisi Osmanlı sömürgeci feodal devletin

den devraldı~ı Kürdistan'ın büyük bir bölümü üzerinde(Kuzey batı 

Kürdistan) tahakkÜmünü bu güne kadar sürdürmüştür.Bunu yaparken 

ustaca uyguladı~ı sömürgeci taktiklerin başında,halkımız arasına 

çeşitli nifaklar sokarak,onu bölüp birbirine düşürme takti~i gel

mektedir.Bunun yanı sıra,Türk sömürgecileri Kürt işbirlikçi burju

vazisini ve gericilerini azami şekilde kullanarak onlardan fayda

lanmayı da unutmamıştır.Bu yolla kendisine Ülkemiz içinde saSlam 

ve güvenilir dostlar ve muhbirler kazanmıştır.Ülkemizde oldugu gi

bi,diSer sömürge ülkelerde de halkların mücadelesi yükseldi~i an

larda,ülke içindeki işbirlikçiler (ülkenin sömürüsünden pay alan

lar) kendi durumlarını ve dostlarının çıkarlarını korumak için çe

şitli kılıklara girerler.Kendilerine ilerici,yurtsever hatta sos

yalist pazlarını verip ustaca marksizm-leninizmi tahrif edip kendi

lerini örgütlerler. 
Eu sebeple çok zengin olan tarihimizden ve bizim ülkemiz gibi 

sömürge olup,ba~ımsızlıklarını kazanıp,sosyalizmi inşaada ilerleyen 

halkların tarihinden dersler çıkarmalı~z.Fakat yukarıda belirtti

~imiz gibi sömürge ülkelerdeki işbirlikçilerin sömürgeci devletin 

güçleriyle uzlaşıp,kendi sınıfsal çıkarlarından dolayı onlarla bir

likte hareket etmeleri normaldir.Çünkü ülkenin ba~ımsızl~~a,sosya

lizme varması bunların çıkarlarına ters düşmektedir.Başta işçi s~

nıfı ve köylülerle birlikte tüm emekçilerin sömürüden ve zulümden 

kurtulup insanca bir yaşama kavuşmalarının· şartı,sıkı bir örgütlen

me ve sömürücülere karşı kararlı bir mücadeleden geçer.Hiç kuşkusuz, 

Ülkemizde de mücadelenin özünü teşkil eden nokta,işçi sınıf ve müt

tefigi köylülükle sömürücüler arasındaki mücadeledir.lşçi sınıfının 

nihai amacı sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum kurmaktır.Bu hedefe 

varmak için,ilk plandaki görevlerini tesbit edip,ülkedeki şartlar~ 

getirmiş oldugu zorunlukları hesaba katarak,yola çıkmalıdır.Keza 

kadrolarını sıklaştırıp sömürücülere ve işbirlikçilerine karşı a

mansız bir ideolojik mücadele vermeli ve marksist-leninist fikir

leri kitleler içinde yaymalıdır. 

Marksistler,işçi sınıfının esas hedefine varabilmesi için,ilk 

adımda kendi ülkelerinin somut durumunu ve kendi örgütlenme durum

larını gözönünde bulundururlar.Sömürge olan ülkemizde de,temelinde 

sınıfsal mücadelesini veren Kürt işçi ve köylüsünün ilk adımda var

ması gerekli olan nokta sömürgecileri Ülkeden kovmaktır.Çünkü ülke

mizin içinde bulundugu şartların geregi olarak sosyalizme ve mutlu 

bir hayata kavuşmak için ,ilk engel budur.Bu gün bütün bunların en 

bariz örnegini halkımız yaşamaktadır.~~rk sömürgeci devleti Kürdis-
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tan'ın on altı vilayetine sıkıyönetimi getirmiştir.Bunun sebebi de, 
sömürgecilerin ağzı ile "bölücülüğü" önlemektir.Bu yolla hem geli
şen mücadeleyi durduimak ve kendi kontrolünde tuttu~ Kürdistan'ın 
bir parçasını elinde bulundurmaya devam etmek ve hem de Türk işçi 
sınıfının ve emekçi kitlelerinin üzerindeki ekonomik baskıları art
tırmak amacı güdülmektedir.Ulkemizde uygulanan ulusal ve sınıfsal 
baskının vahşetine karşın devrimci mücadele büyük boyutlara varmış
tır.Halkımız tarihinin her döneminde oldu~ gibi bağımsızlık için 
kanını dökmekten çekinmiyor ve artık içteki ve dıştaki tüm düşman
larını tanıyor.Pratikte sözde devrimci hareketleriyle sömürgecile
rin ekiDeğine yağ sürenleri,ülkenin kurtuluşunu engellemek için iş
birliği yapanları,halkımız günden güne tesbit etmektedir.Sömürge
cilerin,destekleyicileri emperyalistlerin ve yerli işbirlikçileri
nin gücü ve sahneleyecekleri tüm oyunları,halkımızın ba~ımsızlık 
ve sosyalizm için patlamaya hazır bir volkan gibi olan gücünün ya
nında yerle bir olacaktır.Halkımız kendi tarihinde bağımsızlığa ve 
özgürlüğe varahilrnek için cömertçe kanını dökerek,bu yolda ne kadar 
kararlı olduğunu ispatlamıştır. 

Kuşkusuz ülkemizde verilecek ulusal kurtuluş mücadelesi,dünya 
işçi sınıfı ve sömürge Ülkelerdeki mücadeleden koparılamaz.Bu,daha 
1917 Ekim Devrimi pratik hayata geçti~iriden bu yana,sömürge ülke
lerdeki kurtuluş savaşiarı di~er ülkelerdeki işçi sınıfı hareket
leriyle bütünleşmiştir. 

Toplumların sosyal gelişmesine baktıtımızda,bunları anlayabil
mek,sebep ve sonuçlarını sa~lıklı bir şekilde açıklayabilmek için, 
onların maddi hayat seviyelerini ve sınıfların durumunu gözönünde 
bulundurarark,aralarındaki ilişkileriyle birlikte ele almak zorun
dayız.Şüphesiz geçmişte oldu~ gibi(köleci toplumdan bu yana) günü
müzde de,toplumun ileriye gitmesini sınıfsal mücadele sağlar.Fakat 
sınıf mücadelesi her yerde aynı çizgiyi takip etmez.Tarihin çeşitli 
dönemlerinde ayrı ayrı sınıflar arasındaki mücadeleler belirli sü
reçlerden geçtikten sonra,yeni toplumsal ve sosyal de~işmelere yol 
açmıştır.Onun için tarihteki ve günümUzdeki tüm mücadeleler,sınıf 
mücadelesinden başka birşey değildir • .l<'akat sınıflar ortaya çıktı
gından bu yana,sömürü şekilleri de değişik yöntemlerle günümüze ka

dar uygulanmıştır.Bunun yanı sıra,sömürülen kitlelerin sömürücü sı
nırlara karşı çeşitli aşamalardan geçerek mücadeleleri de günümüzde 
de~işik Ülkelerde degişik şekillerde devam etmektedir.Bunun sebebi 
de,ayrı ayrı ülkelerdeki de~işik maddi hayat şartları,üretim biçi
mine göre degişen üretim ilişkileri ve bunlara göre sınıfların ör
gütlenme durumu,somut şartların zorlamasıyla ayrı ayrı gelişmeler 
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izlemektedir.Ayrı ayrı somut şartlardan do~an bu de~işiklikleri hiç 
bir devrimci göz ardı edemez.Herhangi bir ülkedeki mücadele yönte
mini alıp,kendi ülkesinin toplumsal durumunu gözönünde bulundurma
dan tıpa tıp uygulamaya girişmek,marksizmin yaşayan ruhuna,somut 
şartların somut tahlili ilkesine,ters düşer.Bunun için de kitlele
rin durumunu hesaba katmadan girişilen esıemıer pratikte tersine 
teper ve mücadeleye zarar verir. 

Ulkemizdeki emekçi halkların ve üzerinde yaşadıkları ülke Kür
distan'ın durumu,başka ülkelerin iktisadi,kültürel ve toplumsal ya
pılarından ayrılmaktadır.Kürdist~ halkları diger halkların duru
mundan de~işik bazı şartlar ile karşı karşıyadır.Her şeyden önce, 
ülkemiz emperyalistlerin onayı ile bölgedeki dört devlet arasında 
paylaştırılıp sömürgeleştirilmiştir.Bu durum ülkemizi ellerinde bu
lunduran dört sömürgeci devletin burjuvazilerini ve gericilerini 
birbirlerine yaklaştırmaktadır.Hunlar güçlerini birleştirip Orta
DoSU'da devrimin odak noktası durumuna gelen Kürdistan halklarının 
ba~ıms-ı:.zlık ve sosyalizm ugruna verecekleri mücadeleyi bastırmak 
istemPktedirler.Kürdistan'ın parçalanmışlı€ını devam ettirip,emper
yalis~ güçlerin onlara verdikleri direktirlerin gereklerini yerine 
getirır . ...::k için,kendi aralarında işbirli~i yaparak hummalı bir şekil
de raaliyet göstermektedirler.Nitekim halkımız,olgunun örneklerini 
geçmişte oldu~ gibi yakın zamanlarda da yaşamıştır.Kürdistan'ın 
diger parçalarındaki mücadelelerden dolayı Türk sömürgeelleri İran·, 
Irak ve Suriye sömürgecilerine nasıl yaklaştı~ı gözler önündedir. 
Ülkemizde verilen mücadele yöntemi,bu şartlarda Türkiye,lran,Irak 
ve Suriye'deki mücadele yönteminden ayrılmaktadır. 

Yukarıda da belirtti~imiz gibi ülkemizdeki mücadele sınıfsal 
mücadeleden ayrıımamakla birlikte,biç bir demokratik hakka sahip 
olmayan halkımızın kendi kaderini özgürce tayin edebilmesi ve sos
yalizmi inşa edebilmesi için,parçalanmış bir sömürge durumunda o
lan ülkenin ilk adımda sömürgeci güçlerden kurtarılması zorunluluk 
kazanmıştır.Zira herhangi bir ülkede somut şartların zorlamasından 
dolayı,özünde temel çelişki olan bir olgu,geçici olarak ikinci çe
lişki durumuna gelebilir.Halkımızın ulusal kurtuluş hareketi de ö
zünde emperyalizme karşı olmakla birlikte,ülkenin içinde bulundu~ 
durumun zorl~asıyla sömürgecilik zincirinin ilk adımda parçalan
ması kendini ön plana getirmiştir.Proleteryanın önderl.itsinde veya 
proleteryanın zayıf oldugu ülkelerdetözellikle sömürge Ülkelerde) 
proleterya ideolojisi önderli~inde verilen kurtuluş hareketlerinin 
başarıya ulaşmasından sonra sınıf mücadelesi devam eder.Yani sömür
gecili~in zincirleri kırıldıktan sonra anti-emperyalist mücadele 
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ikinci(yan) çelişki olmaktan kurtulup baş çelişki durumunu alır. 
Fakat hiç bir zaman dedigirniz yanlış anlaşılmamalıdır.Sanki emper
yalizm ile sömürgecilik birbirlerinden kopuk şeylermiş gibi bir 
yargıya varılmasın dediklerimizden.Sömürgeciler güçlerini emperya
listlerden almadan sömürgeciliklerini devam ettiremezler.Onun için 
sömürge ülkelerin sömürgeci devletin burjuvazilerine karşı verdik
leri bağımsızlık ve sosyalizm uğrundaki mücadeleleri indirek ola
rak emperyalizme karşıdır.Sömürgecilik ilişkilerinin koparılıp a
tılmasından sonra ülkede işçi sınıfı ideolojisini toplumda hakim 
bir duruma getirmek,ve üretim araçlarının özel mülkiyetini ortadan 
kaldırıp sosyalist üretim şeklini inşa etme sorunları için sınıf
sal mücadele keskinleştirilir. 

Diğer yandan unutulmaması gereken başka önemli bir nokta,yarı
feodal üretim biçiminin hakim olduğu ülkemizde anti-feodal mücade
lenin ihmal edilmemesidir.Hele bugün Kürdistan'daki gelişen olay
ların da gösterdigi gibi,ülkemizde tüm gerici kurumlar sömürgeci 
devletlerle içli dişli bir şekildedirler.Kürdistan halklarının ge
lişen,ba~ımsızlık ve sosyalizmi ~~açlayan mücadelesine karşı sö~ 
mürgeci devletlerin güç~eriyle birlikte,onlardan destek ve maddi 
güç alarak,devrimci ve yurtseverlere saldırmakta ve onları katlet
mektedirler.Onun için ülkemizdeki mücadele,yerli işbirlikçilerin 
faaliYetlerini tesbit edip,ulusal kurtuluş hareketine verdikleri 
ve ileride verecekleri zararları önlemek için,türn gericilere karşı 
amansız bir şekilde karşı koymak zorundadır.Son zamanlarda feodal
ler,sömürgeci Türk burjuvazisinin emirleriyle ba~ımsız ve sosya
list bir Kürdistan için her şeyi ile mücadele eden yigit devrimci 
halk neferlerini öldürmektedirler.Böylelikle gözle görülür ve açık 
bir şekilde kendilerinin sömürgeci güçlerle nasıl anlaşmalı olarak 
ülkenin kurtuluşunu engellemek için çalıştıklarını görmekteyiz.Bu 
vesile ile verdiğimiz mücadele anti-sömürgeci ve anti-feodal ilke
ler dogrultusunda,her türlü sag ve sol sapmalara karşı olmalıdır. 
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TAR-İŞ !Şç! DIREN!Ş!NE SELAM 

İzmir'de TAR-!Ş işçilerinin başlattıgı ve başarı ile sürdürdü~ 

direniş hareketi hala bellegimizdedir.Bu nedenle,lzmir'de Türkiye 

işçi sınıfının tekelci burjuvaziye karşı yürüttü~ bilinçli ve ka

rarlı mücadele 9 işçi sınıfı hareketi içinde önemli bir yere sahip

tir. 
TAR-İŞ'te işten atılan devrimci işçilertyerlerine alınmak ~s

tenen faşistleri protesto etmek amac~la fabrikayı günlerce işgal 

ettiler.Barikatlar kurarak kendi özlem ve taleplerini egemen sınıf

ıara duyürdular.Ama tekelci burjuvazi boş durmadı.!şçilerin üzerine 

tank,top ve panzerlerin.deste~inde polis ve jndarma ile hücum etti. 

İşçiler tüm faşist saldırılara ve haskılara karşı kahramanca diren

di.Kendi sınıf çıkarlarını ve emekçi yı~ınlar arasındaki dayanışma

yı gösterdi.!şçi sınıfı hareketini tüm devrimciler,demokratlar ve 

anti-faşistler destekleyerek daha da ileri gitmesi ve kitlelere mal 

edilmesi için büyük çabalar sarf etti. 

Polis ve ordu birliklerinin adice saldırılarına karşı !zmir'in 

tüm işçi semtleri birlikte karşı koyarak devrim mücadelesinde ka

rarlılıklarını gösterdiler.Tüm bunlar yapılırken oportünistler,uz

laşmacılar ve sosyal şövenler direnişi kırmak için ellerinden gele

ni yaptılar.Fakat direnen,mücadele eden ve iktidara yönelik dire

nişlerini gösteren işçi sınırı ve gerçek devrimciler bu tür hare

ketlerin teşhirini de yeterince yaptılar. 

Siyasi grev ve benzeri girişimler,işçi sınıfının iktidar müca

delesinde en önemli silahlardan biridir.Ama işçi sınıfı içinde et

kin olan revizyonist,reformist anlayış bu önemli mücadele aracını 

hayata geçirememiştir.Zaten işçi sınıfı hareketini yalnızca ekono

mik ve demokratik talepler etrafında yürütmek isteyenler olsa olsa 

ekonomistlerdir.Balbuki,gerçek devrimciler işçi sınıfının iktidar 

mücadelesinde bu türlü eylemleri siyasi mücadeleye ba~lı olarak e

le alır ve yürütürler.Dolayısiyle işçi sınıfının grev için aldıgı 

kararların genel siyasi grevlere dönüştürülmesine çaba sarf edilme

lidir.Zira şu günlerde emperyalistler ve işbirlikçileri Türkiye 

işçi sınıfına ve ·~ürdistan halkının kurtuluş mücadelesine karşı bü

yük bir katliamın hazırlı~ı içerisindeler.!şçiler,devrimciler ve 

ilericiler hergün faşist cinayet şebekeleri tarafından kurşunlan

maktadır.Ne var ki, tüm bu katliamlara ve beskılara karşı devrimci 

güçler arasında henüz ortak mücadele hedefleri ya~atılmamıştır.Bu 

da egemen sınıfların yararına olup işçi sınıfının aleyhine olan bir 

durumdur. 
Anlatmaya çalıştıgımız tüm olayların ışı~ında,biz Kürdistanlı 
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devrimciler olarak,Kürdistan'ın Türkiye parçasındaki anti-sömürge
ci kurtuluş mücadelesi ile Türkiye işçi sınıfının demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesini tek yumruk olarak hayata geçirmeliyiz.Ancak 
bu şekilde Kürdistan ve Türkiye emekçi halkları gerçek kurtuluşla
rına kavuşabilirler. 

21 ŞUBAT SÖMORGEC!L!KLE MOCADELE GONU 

Köleci toplum ile birlikte ortaya çıkan sömürü ve baskı biçimi, 
daha sonraları feodal ve kapitalist toplum biçimlerinde de devam 
etti.Ne var ki,sömürü,kapitalizmin en son aşaması olan emperyalizm 
döneminde en azgın şeklini aldı.Kapitalizmin her yeni aşamaGında 
metropol ülkelerin ham madde kaynaklarına olan ihtiyaçları arttı. 
Kapitalizm,her yeni bir boyutlamada,kendi~e sömürge ve baskı altın
da tutab~lece~i zayıf ülkeleri işgal ederek,ordusuyla sömürü ve ta
lanlarını devam ettirdi.Böylece,bir avuç kapitalist sömürgeci Ülke
ler mazlum Amerika,Afrika,Asya ve Orta-Dogu halklarını sömürgeleş
tirip her türlü baskı ve talan mekanizmasını işletti. 

Kapitalizmin en son aşaması olan emperyalizm dönemine gelindi~ 
~inde,dünyanın ezilen mazlum halkları,sömürgeci metropol ülkeler 
tarafından paylaşılmış bulunuyorlardı.Bu olgunun yanı sıra,sömürü 
ile birlikte sömürge ülkelerde başlayan direnişler daha da boyutla
narak devam ediyordu.Di~er yandan,sömürge paylaşımından hoşnut ol
mayan sömürgeci ülkeler arasındaki çelişkiler artıyordu.Artan bu 
çelişkiler birinci emperyalist paylaşım savaşının patlak vermesine 
neden oldu.Bu arada,Büyük Ekim Devrimi ile Rusya'da e~emenli~i ele 
alan proleterya,dünyanın ilk sosyalist devletini kurmakla ezilen 
mazlum halklara bir umut kaynagı oluyordu.Daha önceki dönemlerde 
kurtuluş hareketlerine önderlik etmiş burjuvazinin pili bitmiş,ye
rine daha dinamik ve daha da devrimci bir sınıf olan proleterya sı

nıfı geçmişti. 

Ikinci emperyalist paylaşım savaşından sonra,emper,yalist sömür
geciler yeni oyunlar tezgahlamaya koyuldular.Gelişen anti-emperya
list mücadeleleri yok etmek için yeni ve güçlü askeri paktlar kuru-
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yorlardı.Eskiden askeri işgal yoluyla elde ettikleri ülkeleri ve 
sömürgeleştirdikleri halkları bu kez başka yollarla talan etmeye 
yöneldiler.Ne var ki,Ekim devriminden sonra,dünyanın ezilen mazlum 
halkları sömürünün her yöntemine karşı yürüttükleri mücadelelerine 
daha çok bilinçli bir şekilde sarılmışlardı.Sömürgecilik ve onun 
getirdigi ça~ dışı anlayış,her yerde kınanıyor ve büyük tepkilerle 
karŞılaşıyordu.Bu nedenle,21 Şubat 1965 tarihinde Birleşmiş Millet
ler !nsan Hakları Komisyonunun kabul ettigi 21 Şubat Uluslararası 
Sömürgecilikle Savaş Günü,dünya proleteryasının ve ezilen halkların 
kazandıgı önemli mevzilerden biridir. 

Tüm bu gelişmeler~n yanı sıra,bugün dünya,Orta-Do~ ve ülkemiz 
Kürdistan'da durum nedir? 

Hem Latin Amerika ve hem de Afrika 1 da gelişen devrimci hare
~etlerin emperyalizmi telaşa düşürdügü açıktır.Gelişen proleter ön
derlikli ya da anti-emperyalist sınıfsal ve ulusal hareketler,em
peryalist kampta derin yaralar açmakta ve yeni ekonomik bulıranlar 
birbirini izlemektedir.Dogal olarak bu bulıranlar sömürge ve yarı 
sömürge ülkelere de aksetmektedir.Bu olgu,sömürge ve yarı sömürge 
ülkelerdeki işbirlikçi burjuvaziyi de sarsmakta ve giderek onu yeni 
tedbirler almaya zorlamaktad~r.Bu nedenle zamlar,hayat pahallılı~ı, 
baskı_,işkence ve katliamlar birbirlerini izlemektedir. 

_Crta-Dogu'da ise,!ran ve Afganistan'daki gelişmeler emperyalizme 
a~ır darbeler vurarak onu sarsmıştır.Amansız bir telaşa kapılmış 
olan emperyalistler yeni saldırgan paktlar kurma çabası içerisine 
girip Türkiye,1srail,Mısır vb. gibi ülkelerde şövenizmi kÖrüklemek
te ve karşı devrimci faşist hareketleri yogunlaştırmaktadır.Son dö
nemlerde Türkiye'de sahneye konan oyunlar bunu kanıtlamaktadır.tş
çiler,köylüler,demokratlar ve tüm devrimciler yolla~a kurşunlanır
ken,kendi demokratik hakları için direnen TAR-!Ş ve benzeri işyer
lerine karşı tanklar ve toplarla saldırıya geçilmiştir. 
öte yandan,sömürgeci Türk burjuvazisi Kürdistan'da gelişen anti-sö
mürgeci ulusal kurtuluş mücadelesini kanla bastırmak için türlü 
provakasyonları sergilemektedir.Aynı durum,Kürdistan'ın !ran,Irak 
ve Suriye parçalarıodada degişik yöntemlerle pratik hayata geçiril
mektedir. tran biriminde halkımızın ulusal kurtuluşçu özlemlerini 
dile getiren mücadelesi,istemleriyle reformist olmasına ra~en,gün
begün güçlenmektedir.Hernekadar halkımızın silahlı mücadelesi pro
leter anlamda gerçek bir önderlikten yoksun ise de,yine ilerici,de
mokrat ve devrimci dünya kamu oyunda belirgin bir saygınlık kazan
m~ştır.Hareketin devrimci bir önderli~e kavuşturulması sorunu,ken
disini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. 
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Kürdistan' ın Irak parçasında ise durum daha da degişik bir mönzara arz etmektedir.Yönetimi yeniden ele geçiren işbirlikçi ve gerici feodal-burjuva klik,halkımızın gerçek özlemlerine cevap veremedi~inden,k~tleler arasında tutunamamaktadır.!lerici,demokrat,yurtsever ve devrimci unsurların dagınıklı~ı,halkımızın Baas sömürgecilerine gerekli darbeyi vurmasını engellemektedir.Bu unsurların bir an önce kendilerini taparlamaları ve güçlü bir atılımla mücadeleyi yönlendirmeleri en acil sorun olarak kendini göstermektedir. Kürdistan'ın Suriye biriminde de halkımız üzerine konan sömürgeci baskılar artmaktadır.Katmerleşen bu haskılara karşın,halkımızın direnci tükenmek bilmemektedir.Kürdistan'ın tüm parçalarında oldugu gibi,bu olgu,sömürgeci burjuvaziyi çileden çıkarmakta ve giderek onun daha da azgınlaşmasına neden olmaktadır. 
Uluslararası Sömürgecilikle Savaş Günü olan 21 Şubat,ülkemizdeki tüm olumsuzluklara ra~en,içeri~Sini ve bu içerik geregi halkımızın mücadelesini güçlendirip alevlendirmektedir.Gerek ezilen dünya halklarının ve gerekse dünya proleterlerinin bilinçli ve kararlı mücadeleleri Sonucu elde edilen bU mevziye sahip çıkıp, buna yenilerini ekleyelim. 

1P AJLJE kovara te ye, 
we bixwine ü bide xwendin ı 
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NEWROZ'A G!RERKEN 

Halkların tarihinde var ol".~n bazı olgular, kimi zaman o balk:ı.n 

tarihi süreç içindeki gelişim ve deBişimleri ile kaynaşarak tümüy

le halka malolur~Giderek,o balkın 
tarih sayfalarında altın harf

lerle yazılır.Bu tarihi olgu,daha sonraki nesiller için de bir 

belge olarak kalır.Genç nesil ise bundan gerekli dersleri çıkarıp 

yaşadı~ı günü de~erlendirir.!ıerisi için daha detaylı degerlendir

meler yapma olana~ına sahip olur. 

Sömürüye ve zülme başkaldırışın somut bir ifadesi olan NEWROZ 

da,Kürt halkının zengin ve devrimci tarih sayfalarında altın harf

lerle yazl.lmış olgulude.n biridir. 

NEWROZ bütün iran halkları tarafından oldu~
 gibi,Kürt hal~ 

tarafından da kutlanmaktadır.Her yıl 21 Mart günü geldiginde,Kürt 

halk kitlelerinin sömürüye ve zülme karşı olan mücadele ateşleri 

yenilenir~Bu ateş daha da kuvvetli bir şekilde körüklenir. 

TSribi binlerce y~l öncesine dayanan ~ROZ hakkında,halk kit

leleri arasında çeşitli mitolojiler anıatılmasına ragmen,bunl
arın 

hepsinin birleştigi ortak bir nokta ve ortak bir gerçek vardır.O 

da.Kürt halkının devrimci KAWA önderli~inde zalim DEHAK'a karşı 

kanı ile,zavallı küçük çocukların temiz beyinleri ile kazandı~ı 

özgürlük mücadelesidir. 

Binlerce yıl öncesi sömürü ve zülmün en acımasızcasının uygu

landı~ı Kürdistan'da
,halkımız,kahramanca

 ve kararlılıkla mücadele 

vererek zafere ulaşmıştır.Bu gün iSe, tüm bu hak ve özgürlükleri 

elinden alınıp gaspedilen ülkemiz balkları,parçalanmış ülkelerinde 

en ufak bir temel demokratik haktan yoksuc olarak sosyal, siyasal, 

ekonomik ve kültürel gelişmesi engellanerek orta ça~ yaşamına terk

edilmiş bir halde NEWROZ'u coşkuyla kutlamaktadırlar
. 

Kürdistan halkları NEWROZ'u& devrimci gelene~ini günümüz şart

larında da tekrarlamak için kararlı bir mücadele içindedirler.Par

çalanmış~uluslararası 
bir sömürge ve yarı-feodal bir yapıya sahip 

olan ülkemiz Kürdistan'da özlemi çekilen şey; bagımsız,demokratik, 

sosyalist ve birlik şartlarında NEWROZ ateşinin yakılmasıdır.Bu 
a

teşin yakılması iee,dünya ve Kürdistan süreci somut ve bütün olgu

ları ile birlikte de~erlendirildi~i,dOst ve düşman güçler berrak 

bir şekilde tesbit edildi~i ve bütün geçmiş tarihimizden gerekli 

dersler Çıka~ılıp günümüz bilimsel dünyü görüşü olan marksizm-le

ninizm'in yaşayan gerçekleri ile eritilip tekrar halka geri veril

di~i gün gerçekleşebilir. 

Yukarıda belirttieimiz bu belirlemeyi, bu yazımızın kapa~ 

içinde biraz daha açarak konuya açıklık getirmek istiyoruz. 
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!n~anlık tarihinde s~nıfların do~uşu ile birlikte sınıflı top

lunla~a geçilmiştir.!nsanlı~ın sınıflı toplurnlara geçişi ile bir

likte,en kalabalık insan guruplarını meydana getiren emekçiler Ü

zerinde de acımasız bir sömürü başlamıştır.Du sömürünün köleci 

toplum,f~odal toplum ve kapitalist toplumCa uygulama yöntemleri 

her ne kadar ayrı ise de,amaç hep aynıdır.Sömürü! Köleci toplumda 

köleler alınıp satılabilen bir üretim aracı olarak her türlü baskı, 

zulüm ve insanlık dışı yöntemlere maruz kalıyorlardı.Feodal toplum

da ise,köleler artık topra~a baglı kalıyor ve yaşamlarının sonuna 

dek feodal beylerin,topr~k agelarının hizmetinde çalışıyorlardı. 

TekniSin ve bilimin ilerlemesi ile birlikte üretim,artık mo

dern makinalarla yapılmaya başlandı .J·iodero fabrikaların üretime 

hakim olması,yani bu yeni üretim a=açlarının feodal üretim araçla

rı üzerindeki hakimiyeti,yeni bir üretim tarzını ortaya çıkardı.Bu 

yeni üretim tarzı,kapitalist üretim biçimleridir.Kapitalist üretim 

biçiminin ortaya çıkması, bir yandan yeni bir toplum tipini(kapita

lizmi) hakim kılıyor,di~er yandan ise eski toplum tipini(feodaliz

mi) tesviye ediyordu.Böylece kapitalist toplumun temeli atılıyor 

ve bu toplumun en belirleyici sınifları,burjuvazi ve proleterya 

ortaya·çıkıyorlardı.Bundan sonra insanlık tarihinin en modern sö

mürü düzenı olan kapitalizm,dünyaya bir ·atS gibi yayılıyordu. 

Kapitalizm 20.yy da büyük aşamalar kaydetti.Bu yüzyıl emperya

list bir çag olarak belirleniyordu.Yani büyük ve dev tekellerin 

dünyayı kendi aralarında parsellerneleri ça~ıydı.Emperyalizmdeki bu 

dev teke1ler,aşırı kar elde etmek için hiç bir şeyden çekinmezler. 

Amaç dünyayı kendi aralarında paylaşmak,yeniden paylaşmaktır.Em

peryalizmin bu karakteri ı. emperyalist paylaşım savaşına yol aç

mıştır.Bu savaşta milyonlarca masum insanın kanı acımasız bir şe

kilde akıtılmıştır.Emperyalistler bu savaşın faturasını sermaye 

çemberine aldıkları halklara ve kendi işçi sınıflarına ödetınişler

se de·, bu savaş sonucu dünyada ye~i gelişmeler oldu.Bu yeni geliş

melerin başında 1917 büyük Ekim Devrimi'nin geldigi muhakkaktır. 

Zira 1917 Ekim Devrimi ile birlikte yeni bir sistem do~muştur.Sos

yalist sistem. 
Sosyalist sistemin hayata geçmesi ile birlikte,emperyalistler 

bu sistemin kendileri için ne denli tehlikeli oldu~u görüyor ve 

genç Sovyetler sistemine var güçleri ile saldırıyorlardı.Bu saldı

rılar ve emperyalistlerin dünyayı yeniden kendi aralarında paylaş

ma özlemleri,II.emperyalist paylaşım savaşına neden oldu.Ancak,II. 

emperyalist paylaşım savaşı emperyalistleri daha da geriletti.Buna 

karşılık sosyalist sistem daha da güçlendi.Nitekim !.emperyalist 
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paylaşım savaşı sonucu,ilk kez bir ülkede(Sovyetler Birligi) orta

ya çıkan sosyalizm,II.emperyalist paylaşım savaşı dönemi ve neti

cesinde bir tek ülkenin sınırlarını aşarak dünyada güçlÜ bir sis

tem haline geldi.Bulgaristan,Yugosıav.Ya,Polonya,Macaristan,Do~ 

Almanya,Çin,Vietnam v.b. yeni yeni ülkeler sosyalist sisteme ka

tıldılar.Sosyalist sistemin güçlenmesi dogal olarak emperyalist 

sistemin sonunu yaklaştırıyordu.Çünkü sosyalist sistem dünya işçi 

sınıfına güvence veriyor ve ulusal kurtuluş hareketlerini hızlan

dırıyordu~ 

Emperyalist sistemin ikinci emperyalist paylaşım savaşı sonucu 

büyük kayıplar verdigini yukarıda vurguladık.Bu kayıpların ba~ında 

klasik sömürgeciligin agır darbeler yiyerek. büyük bir oranda par~ 

çalanmaSıdır.Ancak emperyalist güçler bu ~ır yenilgiler karşısın
da güçlerini muhafaza etmek ve bir denge oluşturmak için yeni yeni 

önlemler almaya başladılar.Bu yeni yöntemlerin başında yeni sömür

gecilik gelir.Klasik sömürgeciligin büyük bir hızla parçalanmasına 

karşılık, bir yeni sBmürgecilik metoduyla ekonomik olarak geri kal

mış ülkeleri kendilerine bagımlı kılıyor ve sözde onlara siyasi 

bagımsızlıklarını tanıyordu.Halbuki,bu sözde siyasi bag~msızlı~ 

olan devletler,emperyaliet güçlerin üsleri ile donatılıyordu.~ 

üsler.gerek sosyalist ve halk demokrasilerinin,gerekse yeni sömür

ge halkları için bir tehdit unsuru olmaktaydı. 

EmperYalist güçlere baglı olan işbirlikçiler ise,efendilerini 

doyurabilmak ve bazı kırıntılar& sahip olabilmek için halkın kanı

nı son damlasına kadar emerek tüm zenginlik kayôaklarını,Ucuz iş 

gücünü ve zaman zaman boı,asker gücünü emperyalist a~ababalarına 

peşkeş çekerler.Bu durum,halk kitlelerini gerek egemen sınıflara, 

gerekse efendileri olan emperyalistlere karşı direnmeye götüren en 

büyük etken olarak görülmektedir. 
Emperyalistler ise kendilerine ba~lad~klar~ Ülke balklarını ve 

zenginlik kaynaklarını sömürerek güçlerine güç katarlar.Elde ettik

leri bu muazzam k8rın çok cüzi bir miktarını kendi işçi sınifları

na vermeyi ihmal etmezler.Çünkü onlar için önemli olan bir şey de 

kendi işçi sınıflarını susturmaktır.Gerçekten de,elde ettikleri bu 

büyük kSrın bir kısmı ile kendi işçi sınıfıarını susturabiliyor ve 

işçi sınıfı içinde aristokrat bir kesim oluşturabiliyorlar. Ama ne 

zamana kadar ? 

Genel ve kısaca anlatmaya çalıştı~ımız günümüz dünyasınıdaki 

durumdan iki önemli sonuç çıkarıyoruz. 

1)- Dünyada kendini gösteren en önemli çelişkiler.Bunfar; 

a) Sosyalist sistem ile emperyalist sistem arasındaki çelişki, 
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b) Sömürge ve bagırnlı halklarda emperyalistler arasındaki çe
lişki, 

c) Emperyalist ülkelerin kendi aralarındaki çelişkileri, 
d) Emperyalist-kapitalist ülkelerdeki burjuvazi ile proleter

ya arasındaki çelişki. 
2)- Emperyalizmin kendine hedef seçti~i güçler.Bunlar; 

a) Emperyalistler,sosyalist sistemi yok etmek için her türlü 
oyuna baş vururlar, 

b) Emperyalistler,klasik sömürgeciligin büyük oranda parça
lanması ile birlikte,yeni sömürgecilik metodlarıyle mazlum 
halkları sömürgeleştiriyorlar, 

c) Emperyalistler,sömürgelerinden elde ettikleri karlarla, 
kendi işçi sınıflarını belirli bir dönem tatmin edip onla
rı susturabiliyorlar.Bu durum emperyalistlerin sömürü ko
numlarını bir dönem daha uzatabiliyor. 

Görüldügü gibi,emperyalistlerin kendine hedef aldıgı güçlerin 
başında sosyalist sistem,sömürge ve yarı-sömürge ülkelerin halkla
rı ile dünya işçi sınıfı gelmektedir.Emperyalizmin bu igrenç emel
lerini boşa çıkarmak için sosyalist sistem,sömürge ve yarı-sömürge 
halkları ile dünya işçi sınıfı arasında bir ittifak kaçınılmazdır. 
Zira bu ittifak olmaksızın dünya gericili~ine ve onun baş kalesi 
olan emperyalizme(başta ABD emperyalizmine) karşı mücadele vermek 
imkansızdır.Bu üç güç,günümüzde dünya devrimci sürecindeki en dev
rimci güç olarak da vazifesini yapmaktadır.Bu üç gücün yanyana gel
mesiyle dünyanın çeşitli yerlerinde kesin zaferler kanıtlanmıştı~. 
Angola,Gine_,Mozambik, Vietnam, La.oı_3 ve Kam.boçya' da yanyana, omuz omu
za mücadele veren bu üç güç,emperyalizmin en önemli ahtapot kolla
rın~ kökünden koparıp atmıştır. 

Kısa bir dönem önce,!ran'daki faşist Şah diktatörlügüne karşı 
!ran halklarının haklı ve kararlı mücadelesi(proleter önderlikte~ 
yoksun olmasına ra~en),sosyalist sistem,dünya mazlum halkları ve 
işçi sınıfı tara~ından var güçle desteklenmiştir.Aynı şekilde Ni
karagua halkının kararlı mücadelesi de yine bu üç devrimci güç ta
rafından desteklenmiştir. 

Aynı şekilde bu güçlerle organik bir ba~ oluşturan Filistin, 
Dofar,Eritre,Beluçi,Bask,Azeri,Pencap ve Kürdistan halklarının da 
haklı mücadeleleri en yakın gelecekte başarı saSlayacaktır.Emper
yalizm tüm çirkef emellerine ra~en,hiç bir zaman bu üç devrimci 
gücün birli~ine(ki aslında bu üç devrimci güç bir bütündür) karşı 
duramaz.Dünya genelindeki bu kısa açıklamaya son bir şey daha ek
leyerek ülkemizdeki gelişmelere geçelim.Günümüzde(l917 Ekim devri-
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mi sonrası) ulusal sorun ve sömürgeler genel sorunu sosyalist dev
riıiı.'lerin bir parçası haline gelmiştir.Di~er bir d:ı?;iınle,sömürge ve 
yarı-sömürge halkları kapitalist olmayan yoldan sosyalizme geçişi 
ülkelerinde uygulayarak emperyalizme dogrudan do~ruya a~ır darbe
ler iridirmektedirler. 

Taribi binlerce yılı içeren Irıirdistan,halkı ile birlikte no~• 
nun en eski insan topluluklarını bugünkü ülkelerinde oluşturmuş ve 
çok uzun dönemleri içeren imparatorluklar oluşturmuşlardır.Çeşitli 
kavimlerin istilalarına karşı direnerek günümüze kadar varlı!ını 
sürdüren Kürt halkı ve ülkeleri olan Kürdistan'ın günümüzde neden 
uluslBrarası bir sömürge(parçalanmış olarak) ve neden yarı-reodal 
bir yapi gösterdi~ini tarihi süreç içiİı.de kısaca anlatmaya çalışa

lım. 

Bilindi~i gibi,Kürdistan ilk olarak 1514 yılında Yavuz Sultan 
Selim'in !ran Sa~evi !mparatorlu~a karşı düzenledi~i bir seferle 
işgal edilmiş ve daha sonraki !ran-Osmanlı savaşlarında devamlı 
bir tampon bölge vazifesi görmüştür.Daha sonraları 1639 yılında 
Osmanlı-İran imparatorlukları arasında imzalanan 11 Kasri-Şirin an
laşmasıyla feodal-sömürgeci Osmanlı ve !ran imparatorlukları kendi 
devlet sınırıa"rını Kürdistan 'ın ortası-İldan geçirmek şartıyla ülke
mizi parçalamışlardır.Bu parçalanmadan sonra Kürdistan halklRrı en 
a~ır vergiler altında ezilmiştir~Bunun yanında,Kürdistan barış za
manlarında bir ekonomik k~ak olduSU ·gibi,savaş anlarında da as
keri güç kaynagı olmuştur.Bütün ekonomik ve kültürel gelişmesi en
gellenerek,tüm zenginlikleri bu iki feodal-sömürgeci güç tara~
dan talan edilen ülkemiz,I.emperyalist paylaşım savaşına gelindi
ginde ekonomik ve siyasal olarak ilhak edilmiş ve tam bir sömürge 
konumu arzediyordu. 

I.emperyalist paylaşım savaşı döneminde, bu günkü Irak ve Suri
ye'yi işgal eden İngiliz ve Fransız emperyalist sömürgecileri,K~ 
dietan'ın bu ülkeler içinde kalan parçalarında da sömürgeci bir 
tutum izliyorlardı.1923 Lozan anlaşiDasıyla,daha önce iki sömürgeci 
gücün bask2s2 altında yaşamını devam ettiren Kürdistan,bu tarihten 
sonra bu iki emperyalist dovletin de devreye girmesiyle birlikte 
dört parçaya bölündü~Paylaşım savaşı neticesi,anlaşmalı olarak : 
Irak ve Suriye'den çekilen İngiliz ve Fransız emperyalistleri,Kür
distan'ın bu ülke~erdeki parçalarını da Arap burjuvazilerine terk 
etti. 

Kürdistan'ın bu dört parçaya bölünmesi ile birlikte,ülkemizin 
ber par~asında cosyal,siyasi,iktisadi ve kültürel alanlarda de~
şik gelişmeler oldu.~Urt ulusunun iktisadi yaşam birligi,sömürge-
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ciler tarafından gasp edilerek her parçası farklı bir gelişmeye 
zorlanm:ı.şt:ı.r. 

Osmanlı-lran imparatorlukları döneminde ilk olarak parçalanan 
ve iktisadi yaşam birli~i gasp edilen Kürdistan'4a acaba hiç bir 
rtireniş hareketi görülmemiş midir? Daha 19.yy'ın ikinci yarısından 
itibaren başlayıp günümüze kadar süren direniş hareketleri,Kürdis
tan l!Blklarının sömürüye ve baskıya karşı başkaldırı:şlarının somut 
bir 1fadesidir.l9.yy 1 daki hareketlerin hepsi olmamasına karşın,bir 
kısmı zaman zaman ba~ımsızlıga yönelmiştir.20.yy 1 da ise ülkemizin 
Türkiye işgalindeki parçasında olan direniş hareketleri,diger par
çalarda da oldu~ gibi hızlandı.l920 yılında Koçgiri,l925 ;;,eyh Sa
it,l930 A~rı-Zilan,l938 Dersim vs. bunların başl:ı.calarıdır.!ran'da 
1946 yılında Kürt Mehabad CUmhuriye.tinin kurulup,daha sonra sömür
geci ve emperyalistlerin ortak operasyonları neticesinde yıkılınası 
ve gÜnümüzde !ran-KDP'si önderli~inde devam eden özgürlük mücade-
1esi,keza Irak'taki 1931,1943-45,1961-75,1976-79 direniş hareket
leri,Kürt ulusunun özgürlügüne ne denli baglı oldu~nu gösterir. 

Ama bunl~ın hiç biri(Do~u Kürdist8n'daki bugünkü mücadele ha
la devam etmektedir) başarıya ulaşamamiştır.Bunun bir nedeni olma
sı gerekir.Vardır da.Şöyle ki; 19.yy'ın ~kinci yarısından sonra 
daha da güçlenen kapitalist ülkeler arasında rekabet devam ediyor
du.Bu rekabet kendini ülke sınırları dışına çıkararak.uluslararası 
oranda da baş gösteriyordu.!şte bu alanların içine Osmanlı ve !ran 
imparatorlukları oldu~ gibi,bu iki ~eodal-sömürgeci imparatorlu
gun sömürgesi olan Kürdistan da giriyordu.Böylece-Kürdistan'da cı
lız bir gelişme gösteren kapıtalist ilişkiler,bu gelişmiş kapita
list güçler tarafından tahrip ediliyordu.Yani ülkede üretim araç
larının ve buna baglı olarak üretici güçlerin özgürce gelişmesi 
tahrip ediliyordu.Bu tahrip eylemleri,ülkedeki feodal kurumları 
ayakta tutmaya yetiyordu. 
1923'te Kürdistan'ın dört parçaya bölüşülmesinden sonra ise,ülke
deki feodal-aşiretçi düzen bizzat sömürgeci burjuvaziler tarafın
dan desteklcniyordu.Bu feodal kurumlarda sömürgeci burjuvaziya ya
taklık yapan kısım,A~a,Şeyh,Bey,feodal ve işbirlikçi aşiret reis
Ieri hakim ulusun burjuvazisi tarafınadn ödüllendiriliyordu. 

Bütüri bu yukarda anlattı~ımız etkenler Kürdistan'daki direniş 
hareketlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının belirleyici şartla
rıdır.Yani özetleyecek olursak; a) ~Urdistan':ı.n parçalanmış ve sö
mürge konumu(iktisadi yaşam birli~inin tahrip edilmesi),b) Feodal 
yapının devamlı sömürgeci burjuvaziler tarafından ayakta tutulması, 
c) Bu iki nedenden kaynaklanan feodal-aşiret ilişkilerinin örgüt-
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sel yapıdaki hakimiyetleri ana nedenlerdir~ Peki o zaman bu bata

lara düşmemek için yapılması gereken Şey nedir ? Sömürüye ve zülm.e 

karşı direnişin sembolü olan NEWROZ ateşini sömürge(uluslararası) 

ve yarı-feodal bir ortamda yakmSmak için neler gereklidir7 

Bütün bunlar için yapılması gereken şey,yukarıda da belirtti

eimiz gibi sömürgeciliee,emperyalizme,reodalizme ve yerel gerici

llee karşı marksizm-leninizmin şanlı bayragını dalgalandırmaktır. 

Bu bilimin ış~Sında ülkenin bagımsızlı~ını getirecek,bagımsızl~ 

tan sonra sosyalist inşayı yapa~ak,gerçek bir halk demokrasisi 

uygulayacak ve zorla parçalanmış ülkemizi tekrar birlige götürecek 

leninist anlamda bir partinin kurulması için aktif bir mücadele 

vermektir. 
Dünyanın ve Orta Do~•nun girdili yeni süreç,ve bu sürecin 

rürdistandaki etkilerini do!ru tesbit etmek,dar gurpsal anlayışla 

ve öRrenci gençli!ini tatmine yönelik küçük burjuva egilimini üze

rimizderi atmazsak,daha nice NEWROZ 1 ları sömürge şartlarında kutla

mak zorunda kalaca~ız.Ama biz halkımızın tüm sapık ~mlara karşı 

gerekli dersi vereceeine kesinlikle inanıyoruz~Bu kavramda,halkı

mızın yeni NEWROZ 1 ları ba!ımsız ve demokratik bir K"ürdistan' da 

kUtlayaeatı günlerin uzak olmad~~ına ve bunu gerçekleştirmek içiD 

gerekli kararlıl~ga,müeadeleci gelene~e sahip oldu~a inanıyoruz. 

rUrdistan ulusal kurtuluş güçleri marksizm-leninizm'den sapma

dıkça,bölge gericiligi ile teslimiyetçi ilişkilere girmedikçe,re-

vizyonizme,oportünizme,burjuva milliyetçili~ine karşı taviz verme

dikçe ve sömürgecili~e~emperyalizme,teodal gericilik ve faşizme 

karşı, sOsyalist sistem,ulusal kqrtuluş savaşı veren halklar ve 

uluslararası işçi sınıfının deste!ini red etmedikçe,mücade1eyi· so

nuna kadar başarıyla götürebileceklerdir. 

İşte bu yukarda saydıklarııuzın en kısa zamanda bütün yurtse

ver ve derimciler taraf1ndan kavranılmasını ve pratikte uygulama 

alanına sokulmasını arzularken,halkımızın sömürü ve zülme karşı 

başkaldırışının bir simgesi olan ulusal bayram NEWROZ'u köle şart

larında bir daha kutlamama dileıindeyiz. 

Bütün KUrdistan devrimei,yurtsever,demokrat ve ulusal kUrtuluş 

güçlerinin NE~ROZ'u,ulusal bayramı kutlu olsun! www.a
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M!T!M KÖŞES! 

TOPLU~LARIN TAR!H!NE GENEL B!R BAKIŞ(5) 

AMER!KA KÖLEC! DEVLETLER! : Amerika h tasında ilkel 'toplu lu~ 
parçalanışı ve sınıflı toplumun oluşumunda bir gecikme ile,öteki 
toplumlardan(Asya,Afrika ve Avrupa köleci toplumlarından) ayrılırlar. Bunun sebebi,Amerika'da insanların yaşamaya başlamalarının çok 
sonraları oldugudur.öte yandan,Amerika'da hayvanlar aleminin özel niteligi dolayısıyla tarım ve hayvan yetiştiriciligi arasındaki 
işbölümü de çok zayıf olarak gelişti. Öyle-ki; İspanyollar Amerika 
ya gelince,ilkel düzeni,köleci düzeni ve despotizmi buldular~Oysa Avrupa'da kapitalizmin kanlı şafa~ı Avrupa'nın üzerine dogmak üze
re idi. 

MAYA TOPLUMU : M.S 1. yüzyılın başlarında,Amerika'nın Yükatan 
yarımadasında yüksek bir uygarll.k yaratan bir siteler devleti gö
rülüyor.Bir kent ve ona bitişik bölgelerden oluşan her Maya dev
letinin başkan~,tüm iktidar~,yasama ve yürütme yetkilerini,hukuk
sal vedinsel yetkileri elinde bulunduruyorlardı.Başkanın en yakın 
yardımcıları Rahipler ve Askeri şefler idi.Kölelik yo~ bir şe
kilde uygulanıyor.Savaşlarla köle ticareti ve borçlardan dola~ 
köleleştime yolları ile köle sa~lanıyor.du.Toplumda tüccarlAr önemli bir tabaka oluşturuyordu.Yükatan'da maden cevherleri olmadı~ın
dan,Mayaların kendi aralarında ve komşu halklarla de~işimde canlı
lık getiriyordu.De~işimlerde kakao taneler~ para yerine kullanılı
yordu.Mayalar,tar~mda m1sır,meyve a~açları,baklagiller ve kakao 
yetiştiriyorlardı.Maya toplumunda dokumacılar,kuyUmcular,silab ya
pımcıları,taş yontmacıları,kemik,agaç ve taşla çalışan heykelciler 
vardı.Mayalar silahları,madenlerin yoklu~ndan dolayı obsidyen denilen(yanar dag camı) çok sert ve dayanıklı olan do~al bir camı 
kullanarak yaparlardı.Dinsel ayinler çok karmaşık ve bolca idi. 
Sayısız tanrılar,durmadan insanlardan yeni yeni kurbanlar istiyordu.Bu,basit çiftçileri ve köleleri korkutuyer ve ba~ımlılık altında tutuyordu.Yine de bazı belgeler,sınıf savaşımının zaman zaman 
yükseldigini ispatlıyor.Mayalarda,süreç içinde matematikte,astro
nomide ve tarih bilimlerinde 1leriye gidildi.Mayalar kendilerine 
özgü bir takvim kullanıyorlardı.Bu takvim bir yılı çok dakik ola
rak gösteriyordu.Hiyeroglif denilen bir yazı kullanılıyordu.Ayrı
ca,Mayalarda her yirmi yıllık bir dönemde olmu9 olayları anlatan 
yazılar,taş duvarlara kazılıyordu.!spanyollar bu kitapların bin
lercesini yaktılar.Kendi aralarındaki sürekli iç savaşlardan ötürü 
dagılan Mayalar,!spanyol istilacılarına,Yükatan ve komşu bölgeleri 
ele geçirip zengin bir uygarııgı yok etme rırsatını verdi. 
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AZTEKLER DEVLET! : Yükatan'ın kuzeyinde ,Meksika yayıası üzerin

de kurulmuştur~Burada da,Mayaıarda oldugu gibi,devlet başkanı bü

tün iktidarı elinde bulunduruyordu.Köle alım satımı,borç yüzünden 

köleleşme kölelik kayna~ı idi~Babil ve Hindistan'da oldugu gibi, 

burda da özgür yurttaşlar kendi aralarında guruplara ayrılıyorl~ 

dı.Bu özgür yurttaşların eme8i ile elde edilen ürünün büyük bir 

kısmına,devlet tarafından ordunun bakımı için elkonuyordu.Bu da 

Hükümderın ve Rahiplerin zenginlik kayna~ını oluşturuyordu.Aztek

lerde zaneatçılıkta ve ticar~tte büyük gelişmeler vardı.!spanyol

lar,Aztek sanatını,mimanlık,heykelcilik yapıtları,piktografik yazı 

ile yazılan edebiyat eserleri,ya~lı boya resimleri Meksika'n~ bu 

günkü başkenti Meksiko(Tenoştitlan) nun tahrip edilmesiyle ortadan 

kaldırildı.Elde kalan ve korunabilen çok az yapıt,Azteklerin yük

sek uygarlı8ına tanıklık eder. 

İNKALAR DEVLET! : Bugünkü Bolivya,Ekvator ve Arjantin ile Şili 

topraklarının büyük bir bölümü üzerinde hakimiyetini kurmuştu.ln

kaların başlarında "Sapa !nka'' ünvanını taŞıyan bir şef bulunuyor

du.!nkalar,savaşlarda komşu halkl~ topraklarından sürüyor ve on

ları köle durumuna getiriyorlardı.!nkalar kölelerin çocuklarını ~a 

köle durumuna getiriyorlardı.Asya ve Afrika 'da oldugu gibi, b_urdada 

toplumun toplumsal ve ekonomik hücresi olan ilkel toplulugun üye

lerinin içinde bulundukları koşullar,kölelE!rinkinden çok az fark 

gösteriyordu.Topluluk üyeleri,yetiştirdikleri ürünlerinin üçte bi

rini Sapa !nkaya,diger üçte birini Rahiplere vermek zorunda idiler. 

Ayrıca yerel şeflerin ihtiyaçlarını da vermek zorunda idiler.Böy

lece çiftçi,emeginin ancak üçte birinden az bir kısmını elinde tu

tabiliyordu.Serbestçe yer de~iştirme hakkına sahip olmayan toplu

luk üyeleri, bir tip elbise giyiyor ve kölelerle birlikte Rabiplere, 

şeflere ve Sapa İnka'ya saraylar ve tapınBklar yapıyorlardı.lnka

lar önderligindeki Tiahuanako devletinin kültürü yüksek bir üstün

lü~e kavuşmuştu~Tarımda emekçiler sayısiz kanallar açıyor,da~ ya

maçlarıriı sulanabilir geniş alanlar haline ·getiriyorlardı. Verimi 

artt>rmak için bir çeşit kuş gübresi(Gueno) kullan>l>yordu.Hayvan

cılıkta da pek ileriye gidilmişti.Kümes hayvanları,lama ve aynı 

cinsten hayvanlardan meydana gelen sürülerin bir kısmı Sapa !nka' 

ye(Şef e) aitti.Toplumda,lama yük hayvanı olarak kullanılıyordu. 

Diger Amerika h~lkları gibi,!nkalar da çemberin geometrik kavramı

nı bilmekle beraber tekerle8i bilmiyorıardı.Zanaatçılıkta çok i

lerleyen İnkalar altın,kurşun,kalay ve bakır madenciligini bili

yorlardı.Ticarette de büyük ilerlemeler oluyordu.özel sallarda ve 

yelkenli tekuelerde yolculuklar yapılıyor ve Meksika ile Orta-Ame-
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rikaya kadar gidiliyordu.Ticarette bazı kabuklu bayvanların kabuk
ları,para olarak kullanılıyordu.İnkaların takviminde 12 ay,3G5 gün 
vardı ve her ay dört haftaya ayrılıyordU.!nkalar önderli~indeki 
Tiahuanako devleti,Hintli aşiretlerin kendi aralarındaki çekişme
lerden y_ararlanan İspanyolların darbeleri altında yıkıldı. Burada 
İspanyol istilacılarının. üstün silahlarını göz ardı etmemek r;ere
kir. 

ESK! YUNAN KÖLEC! DÜZENİ: Kölelik düzeni,eski Asya ve Afrika 
devletlerinden farklı olarak Yunan ve Roma 1 da yüksek bir aşamaya 
varmıştı.Asya ve Kuzey Afrika'daki köleci toplumların(Mısır,Çin, 
Babil,Hedya ve Hint) zanaatçı ve tarımcılarının bin yıllar süre
since yaptıklarını Yunanlılar ve Romalılar çok daha kısa bir za
manda gerçekleştirdiler. 

YUNAN SİTE DEVLET! : Asya ve Af'rika köleci düzenlerinin ortak 
bir özelli~i,yetkinin bir merkezde toplanmış oldu~ despotizmle
rin yayılması idi.Eski Yunan da ise,yönetim,bütün yurttaşlık hak
larına sahip olan ve kendi aralarında bir ortaklık kurmuş ol~ bir 
azınlıktan meydana geliyordu.Köleci mülkiyet eski Site devletine 
dayanıyordu.Site surlarla çevrili'olup çevresindeki vadinin veya 
adanın halkını içine alan bir kentti.Halk,herbangi bir tehlike 
anında veya yönetici kuruluşlarını seçmek,bayramlara katılmak ve 
işlerini düzenlemek için kentte toplanıyordueM.Ö. 2.bin yılın son
ları ile·ı. bir yılın başları arasında eski Yunan'da hüküm sürmek
te olan ilkel topluluk düzeni Site devletlerinin kurulmasıyla da
gılıyordu.Toplumda servetler arasındaki farklılaşmadan dolayı top
lum klenlara bölünüyordu.Tarım toplulukları topra~ı kendi arala
rında paylaştılar.Bu dönemde yaşamın bütünleyici bölümü,yeni hazi
neler ve köleler elde etmek gayesi ile ihtiyarlar konseyi ve ye
tişkinler meclisi önderli~inde savaşlara girmekti.Genel olarak 
toplumun dagılmasının belirleyici özellikleri bunlardı.İlkel degi
şimi hızlandıran paranın ortaya çıkması,beraberinde borçlanmayı, 
ipotek ve tefecili~i çıkarıyordu.Yeni ekonomik koşullar,zorunlu 
olarak yeni toplumsal biçimler yaratıyordu.DaıSılmıŞ olan klan top
lulukları ekonomik temellerini gittikçe kaybettiklerinden,gelişmek 
için birleşmek zorunda idiler.Fakat yeni bölünmeler sonucunda,klan 
kurumlarının yerini sınıf kurumları aldı.İlk sınıf organizmaları
nın ortaya çıkması nüfusun geniş tabakalarının köle sahipleri ve 
ari"stokratlara ka"rşı savaşları sırasında belirlik kazandı.Eski Yu
nan'da,halk.bu savaşlar neticesinde ilk defa olarak borçlar karşı
lı~ında köleleşmenin kaldırılmasını elde ettiler. 

SITE DEVLETLERININ BIÇIMLERI: Si telerin oluşumu iki yol izledi. 
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Birinci şekilde bütün köle sahiplerinin iktid~ı(köleci demokrasi 

denen düzen) kurulmuştu.!kinci yolda ise devlet yönetimi küçük bir 

grup aristokratların elinde toplanmıştı.(oligarşik denen iktidar). 

Köleci demokrasiye örnek,Site devleti olarak,Atina Site devleti 

örnek gösterilebilinir.Atina Site devleti verimli topraklara sahip 

degildi,~akat gümüş yataklarına,mermer ve kil yataklar1na sahipti. 

Bunun için zanaat ve ticaretini çabuk geliştirdi.Tabii ve iyi 11-

manlara_sahip olduSundan denizciligin ortaya çıkması kolaylaştı. 

Önceleri kral,rahipler-ve yargıçların elinde olan yönetim,ekonomi

nin gelişmesi ile toprak sahiplerine geçti.Ekonominin gelişmesiyle 

degişim ~azlalaşıyor,tefecilik artıyor ve borçlar karşılıgında kö

lelik yo~nlaşıyordu'.M.ö. 6. yüzyılın başlarında köleleşmiş olan 

halk ve servetleri ellerinde tutup da Ar9opaja(bilginler ve yar

gıçlar meclisi) ve ihtiyarlar meclisine giremiyen zengin tüccarlar 

ve zanaatçılar yönetime karşı geliyorlardı.Aristokrasi ödün veimek 

zorunda kalıyordu.Areopaj,her yıl aristokratlar arasından dokuz ü

yeden oluşan kurulların başkanlarını seçiyordu. 

Sitenin oligarşik biçimine örnek ise,!sparia Site devleti gösteri

lebilinir .. !spartatda nüf'us üç büyük grul5B. bölünmüştü.Birinci grup

ta,tüm haklardan yararlanan Spartiatlar(!spartalılar),ikinci grup

ta,özgür olup siyasai baklarından yararlanamayan Periekler ve·ü

çüncü_gurupta ise,durumları !spartalıların kölelerinin durumuna 

yakın. olan İlotlar vardı.!lkel toplulugun mülkü sayılan toprakla

rın kullanım(tasarruf) ha~,hisse hisse !spartalılara verilmişti. 

!spart·~'da,Site haklarından yararlanmak için topra~a sahip olmak 

lazımdı.!spartalılara,ilkel toplumdan kalan topra~a baglı olarak, 

!lotlar da !spartalılara aiti.Onun için Ispartalılar,!lotlara sa

tamıyor ve başkasına devredemiyorlardı.Periekler ise,_kişi olarak 

özgür idiler.Zanaatçılıkla ve tacirlikle u~aşıyorlardı.Periekler 

siyasal haklarından yoksundular ve !spartalılara vergi vermek zo

runda idiler.!spartalılar nüf'usun küÇük bir bölümünü oluşturuyor-

lardı.!spartalılar kendi içlerinde de iki guruba ayrılıyorlardı. 

Bu iki guruptan birisi daha varlıklı ve daha nüf'uzlu bir durumda 

idi.!spartalılar ilkel topluluSUna başkahlık eden iki kral da,bu 

guruptan idi.M.ö. 594'te Solon,Yunan Site devletlerinden Atina'da 

bazı reformların yapılması için hakem seçildi.Toplumsal kargaşa

lıkların çogalıp gelişmesinden dolayı,Solon,halk yararına olan ba

zı reformları kabul etmek zorunda kaldı.Toprak ipoteBi yürürlükten 

kalktı,eski borçlar hükümsüz sayıldı ve borçlu yurttaşların köle 

olarak astılmaları yasaklandı.Bu gelişmelere ragmen yurttaşlar 

varlıklarına göre dört. sınıfa ayrılmıştı.Birinci ve ikinci yurt-
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taşlar bütün siyasal haklardan Yararlanıyorlardı.Fakat bunlar 
Arepaj üyesi olabilirlerdi.Uçüncü sınıf Zevgitler ve dÖrdüncü sı
nıf Tetler,Areopaj üyesi olamıyorlardı.Bu iki sınıfın üyeleri mec
liste yalnız seçici idiler,fakat kendileri üye seçilemezlerdi. 
Areopaj'dan daha demokratik bir kuruluş olan "dörtyüzler meclisi" 
vardı.Üçüncü sınıftan yurttaşlar da bu konseye girebiliyordu.Areo
paj,işlerin genel yönetimi yanı sıra,en yüksek mahkemenin görevle
rini de yapıyordu.Dörtyüzler konseyi ise,meclisin toplantı dönem
leri arasındaki günlük yönetim işlerini yürütüyordu.Daha sonra ku
rulmuş olan halk mahkemesine,dördüncü sınıftan olan Tetler de ka
tılıyordu. 

KOLONİLER!N KURULMAS I : Si telerin kurulup gelişmesi sonucunda, Yunan 
klan aristokrasisi ikdirı ele geçirdigi bölgelerde ilkel topluluk 
üyelerini yoksullu~a mahkum ediyor,topra~ı kendi ellerinde toplu
yor ve ilkel topluluk üyelerini göçe zorluyorlardı.Tacirler de 
maden ve kÖle elde etmek için uzun yolculuklara çıkıyorlardı.M.Ö 
8-6 ıncı yüzyıllarda Yunan kolonileri Fransa,İspanya ve !talya'nın 
Akdeniz kıyılarında,Nil deltasında,Karadeniz ve Azak denizi kıyı
larında görüldü.Yunan sömürgecillgi Yunanlıların kendi kaderleri 
üzerinde ve ilişkiler kurdukları halkların kaderleri üzerinde 
a~ır baSan roller oynadı. 
Y'UNAN S1TELER1N!N EKONOMİK TEMEL! : Yunan si te devletleri, sayıları 
çok fazla artmış olan kölelerin acımasızca sömürülmeleriyle geli
şiyordu.Onlar zanaatçılık,denizcilik,ticaret ve sanat gelişmeleri
ni kölelerin sömürülmesine borçluydular.Atina'da köle kullanan 
atelyeler ortaya çıktı.Bazı atelyelerin kullandıkları köle sayısı 
yüzü geçiyordu.El emeginin bu işbirliginden emegin üretkenligi ar
tıY.ordu.Yunan ekonomisinin belirli karakteri,toplumsal iş bölümü
nün belirginleşmesiyle meta üretiminin gelişmesiydi. 
Yunanistan ve Roma'da köleligin gelişmesiyle kafa ve kol emegi 
arasındaki karşıtlık ortaya çıktı.Köle sahiplerinin fiziki olarak 
çalışma zorunlulu~ olmadıgından,onlar daha çok kendilerini sanata, 
edebiyata ve hukuk bilimine veriyorlardı.Halk arasında da kol eme
ginin hor görünmeye başlanmasıyle kafa ve kol emegi arasındaki 
karşıtlıgın artmasına neden oluyor,giderek özgür köylü ve zanaat
çılar yıkıma ugruyordu.Yunan siteleri dış saldırılara karşı kendi 
aralarında birleşiyorlardı.Bu dÖnemde Peraler ile Yunanlılar ara
sındaki savaşların ardı arkası kesilmiyordu.M.Ö ~90 _ve M.O 480'de
ki Pers saldırılarını püskürtüp Persleri küçük Asya'nın Akdeniz 
kıyılarından ve adalardan çekilmek zorunda bırakan Yunanlılar,bü
yük sayıda köle ele geçirdiler.Bu da köleci ilişkilere yeni bir 
ilerleme getiriyordu. 
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yUNAN S!TELER!N!N BUNALIMI : Sitelerin bunalımına yol açan ne

denlerin başlıca sebepleri şunlardır; Sitelerio ekonomisi gittikçe 

daha çok köle eme!inin sömürülmesine yönelmesinden dolayı,özgür 

köylü ve zanaatçıların daha e~el önemli bir rolü olan çalışmala

rının deBerini ortadan kaldırıyordu.YUnan siteleri arasında olan 

çatışmalar ne~eniyle ve ticaretin gelişmesiyle köle sayısı günden 

güne artıyordu.Buna ba!lı olarak,siyasal kargaşalıklar da sıklaşı

yordu.Toprak köle sahipl~inin elinde toplanıyordu.Fakirleten köy

lüler kentlere akın ediyor ve kentlerin aşagı tabakaları olan iş

siz güçsüz takımını oluşturuyorlardı.özgür köylülerin elindeki 

toprakların gittikçe yetersiz duruma gelmesi ve kÖlelerin artması, 

zanaatçıların çalışmaları üzerinde gittikçe kötü etki bırakıyordu. 

Ve sonuçta köle eme~inin çok önemli derecede kullanılması,tekni

gin gelişmesini ve buna ba~lı olarak· üretimin artmasına engel teş

kil ediyOrdu.Bütün bunlar siteler sisteminin zayıflamasına sebep 

olan nedenlerdir.Bu zayıflama,Balkan yarımadasında yeni bir köleci 

devletin ortaya çıkmasına yardımcı oldu.Makedonya ~alı II.Filip 

askeri seferlerle siyasal manevraleri birlikte yürüterek Yunan 

site cumhuriyetlerini egemenılgi altında birleştirdi.Böylece Yu

nanistan yarımadasında(Yunan yarımadasının güneyinde olan !sparta 

site devl'eti hariç) birlik oluştu.Fakat bu birlik halka zorla ka

bul ettirilmişti.Bu yüzden yıgınlar arasında hoşnutsuzluklar gö

rülmeye" ve gelişmeye başladı.Bunun için birleşmiş Yunan Siteleri

nin Yöneticisi Korent Kongresi,!ran•a savaş ilan etti(M.ö 33?). 

Pera imparatorıuıuna karşı savaşan Yunan ordularının komutanı Bü

yük İskender idi. Yunan-Makedonya ordulRrı ~Uçük Asya(Anadolu),SU

riye,Filistin ve Kürdistan ile birlikte tüm Mezopotamya'yı,!ran 

toprakları.nı,Orta Asya ve Hindistan.'ın bir kısmını egemenlikleri 

altına aldılar.!skender'in bu başarılarının temel nedeni,Persle

rin egeme-nliS:indeki birçok halkların oti.lara karşı olan hoşnutsuz

lu~ndan dOlayı,Persle~in hesabına savaşmak.istememele
ridir.llk 

anda lakender'in imparatorlu~nu saBlay~p oluşturdu~ görülür.Ne 

var ki,kÖleler ile efendiler,yenenler.ile yenilenler ve köle sa

hiplerinin ayrı ayrı gurupları arasındaki çelişkiler ve ekonomik 

birliBin olmayışı imparatorlutun da~ılmasına neden oldu. 

!DEOLOJ! VE KtlLTOR: Kölecilil!;in gelişmesiyle birlikte, eski 

Yunanistan'da kendi egemenliklerini sürdürmek isteyen köle sahip

leri,dinsel ve felsefi görüşlerden yararlanarak,kendi çıkarlarına 

hizmet eden bir ideoloji oluşturdular.Ayrıca köle sahiplerinin. 

egemen sınıtı arasındaki toplumsal ve siyasal çelişkiler kendisini 

çeşitli felsefi görüşlerdeki savaşımda g~steriyordu. 
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MEVS!M1N OLAYLARI VE YORUMLAR 

1 Ocak Salı 
- Yeşilköy sabotajını gizli 11 Ermeni Ordusu11 üstlendi.Samsun ve Ma

nisa'da iki kişi öldürüldü.!stanbul'da Haraş ÖjSrenci Yurdu si
lahlarla taranarak bombalandı. 

- Liderler yeni yıl mesajlarında ".terörle savaş ve özgürlükler11 

sorununa agırlık verdi. 
- Başbakanlıkta yabancı sermaye başVurularını inceleyecek özel 

bir büro kuruluyor. 
- Afganistan'daki olaylar ülkedeki Sovyet birliklerinden en az 

iki tümeni:!~i u~~~'itırırken,!'!!~TO 'nlili ula.gcı.rı:~stü. i.u!-'lcı.lllıH:±tH is
tendi. 

2 Ocak Qarsamba 

- Cumhurbaşkanı dün Genelkurmay Başkanı ve ordu Kuvvet Komutanla
rıyla bir saat görüştü.Bugün de Demirel ve Ecevit ile görüşecek. 

- Jı:P Meclis Gurubu Beşkanvekili Aygün,"S:ıkıyönetim mevcut yasala
rın etkinsizli~ini gösterdi'' partileri yeni yasalar için diyalo
~a ça~ırdı~ 

- Tahran'da Sovyet Büyükelçili~i binasına saldırılarak bir bayrak 
yakıldı. 

- Afganistan'daki Sovyet askeri birlikleri ile "Müslüman Gerilla
lar" arasında çarpışmalar sürerken,Sovyetlerin müdahalesine kar
şı dünya çapında protestolar devam ediyor.Carter, "Brejnev Afga
nistan konusunda do~ru söylemiyor" dedi.Bazı Batılı ülkeler 1980 
Moskova Olimpiyatlarını boykot etmeyi düşünüyorlar. 
BM,İran'ın 7 Oca~a kadar rehineleri bırakmaması halinde uygula
nacak ekonomik ambargo kararı oylamasında Türkiye tarafsız kaldı. 

- Si vas ve Kayseri' de iki kişi öldürüldÜ·. 
3 Ocak Perş~ 
- Silahlı Kuvvetler,hükÜmete bir muhtıra vererek "Silahlı kuvvetle 

sorunlara çözüm getirmeyen bölücü ve yıkıcı gruplara tavizleri 
veren Siyasi partileri" uyardı (:)."Siyasi partilerimizin Anaya
samız ın ilkeleri dogrultusunda ve Atatürkçü bir görüşle bir ara-

ya gelmesini ısrarla istemekteyiz" denilen muhtırayı partiler gö
rüşecek. Demirel: 11 Durumun adınl. koymak istemiyorum" .. Ecevit: 11 Buna
lım maalesef yeni bir boyuta ulaştı" .Erbakan: "Parlemento görevini 
yaptı, hükümet yapamadı'' dedi. 
- Eskişehir'de bir kişi öldürüldü. 
- Afganistan'ın yeni liderleri Küba,Etopiya ve Angola'dan yardım 

isteyeceklerini belirttiler. 
- !ran' da bulunan BM Genel Sekreteri i'lal the im Dışişleri Bakanı 

Gotbzade ile görüştü.Bu arada,!ran Kürdistanı'nda çarpışmaların 
yeniden alevlendi~i bildiriliyor. 

4 Ocak Cuma 
CHP ve AP grup yöneticileri yeni yasaları içeren "önlemler pake
tini" görüşüyorlar.Yasaların çıkmasıyla yeni bir durum doSacak. 
CHP'li üst yöneticiler,her iki parti arasında bir koalisyon o~ 
ıuşturulamazsa da daha somut işbirli~i olanaklarının aranmasına 
taraftar gözükmekteler. 

- Bakanlar Kurulu Silahlı Kuvvetlerin mubt~rasını de~erlendirdi. 
- Elazı~'da bir,Batman'da iki,Çorum'da iki kisi Öldürüldü.Ayrıca 

!srail Hava Yollar~ Yeşilköl Müdürü ve, So~at.Konsoloslu~ önün
deki gösteride bir kişi Öldürüldü. 

-BM Güvenlik Konseyinin,Sovyetlerin Afganistan'dan derhal geri 
çekilmesini görüşmek üzere toplanması istendi.,ABD Moskova Büyük
elçisi geri çaSrıldı. 

5 Ocak Cumartesi 
- Korutürk,Silahlı Kuvvetlerin verdigi muhtıra dolayısiyle Meclis 
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ve Senato Başkanlarıyle görüştü.Muhtıraya karşı tepkiler suruyor. 
Kontenjan Grubu,iki büyük partiyi tavır almaya çagırırken,Milli 
Birlik Grubu:" uyarının niyet ve amacından saptın.lmamasını '' iste
di.AP, ''Mektupta sayılan suçların faili biz de!Siliz 11 derken, DİSK: 
"Mektup emekçilerin hak ve özgürlüklerini hedef alıyor" dedi. 
- Silahlı Kuvvetlerin muhtırası iç ve dış ekonomik gelişmeleri et
kiledi.Uluslararası bankalar Türkiye'deki siyasal gelişmeleri bek
lerken,Demirel hükümetince hazırlanan "ekonomik önlemler paketi" 
Din açıklanması da ertelendi. 
- İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Carrington Orta Do~u'daki durumu 
görüşmek üz'ere ha.(taya Türkiye 'ye gelecek. 
- !stanbul ve İzmir'de iki kişi Öldürüldü. 
-NATO Güney Kanadı Komutanı,"ABD.Iran'_daki duruma Türkiye'de düş-

mez" dedi. 
- 6 ABD savaş gemisi Pasifik'te. 
- Humeyni ile görüşamayen Waltheim,lran'daki temaslarını kısa ke-
serek ABD'ye döndü. 
6 Ocak Pazar 

Türk Ceza Yasası deSfştiriliyor.SiYasal suçlara ilişkin cezalar 
arttırılıyor. 

- MSP,muhtırayı "dilek" metni olarak niteliyor. 
- Ecevit,"Demirel sorunu çok basite indirgiyor" dedi. 
- OECD Genel Sekreteri,hükümetin ekonomik politikasına ilişkin 

bilgiler topladı. · 
- Adana'da bir kişi öldürüldü.Maraş katliamını protesto- nedeniyle 

!zmit'te 186 ve Rize'de 20 ö~retmen açı~a alındı. 
- Amerika ile Sovyetler arasında Afganistan sorunu üzerine çıkan 
sürtüşmeler devam ediyor.Carter,Sovyetlere satılması öngörülen 
25 milyon ton tahılın 17 milyon tonluk bölümünün satışını iptal 
etti. 

- tran'ın Kum kentinde Şeriat Mederi yanlılarıyla Humeyni yanlıla-
rı çatıştı.9 yaralı var. 

7 Ocak Pazartesi 
~ "Ulkücü" katillerden Alpaslan Yozgat cezaevinden "kaçtı 11 • Bursa· 
Ve .Adana' da ~ _kişi öl~ürüldü. !stanbul' daki araı;na sonunda 206 kişi 
tutuklandı. ·· - · 
- Işçiler. Bakanı, ''tedbirler paketinin anarşiyi önlemeye yeterli 
olmayaca~ı kanısındayım~• dedi.Bu arada,AP'nin Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısı istedi~i bildiriliyor. 
-Afganistan'ın kuzeydolU bölgesinde çatışmaların aürdüSü bildiriliyor. 
BM' in Bovyetlere karşı bir karar almak amacıyla yaptı~ı toplantıda, 
Türkiye sözcüsü Eralp, "Sovyetler Ai'ganistan'dan çekilsin"dedi. 
-!ran 'daki Humeyni ve Medari yanlılarının çatışmalarında 30 kişi 
öldü.Isfaban Devrim Komitesi Başkanı dün bir saldırı sonucu öldü
rüldü. 
~-Q~~-§!!!ı_ 
- Yarg>tay 1 Ceza Yasas> de~işikli~ine karş> çıkt>.Adalet Bakanlı~
na gôrüş bıldiren Yargıtay, Usul Yasas:ı.n~a deSişiklik yapılmasına 
da gerek olmadıgını savundu. 
-Ecevit, 11Uyarı mektubunu Türkiye'nin dışında bir sorun gibi ele 
almak yanlıştır 1' dedi. 
- Başbakanll.k,MHP- için bir komisyon kurdu. Bafra, Tarsu_s"ve .. An.ta}tya' 
da 4 kişi öldürüldü. 

mu:~~=~=~!~~n~karşı koyma kararı aldı.Irak,Sov-1!' lnnadı. 
greve başladılar.Kürdistan valisi istifa 

kuvvetlerinin Senendec kentinden çekilmesi
saflarına geçti. 

ile görüşen Demirel, 11 mektup olay:ı.nın halledildi~i
açu.uıu.Demirel,ayrıca."CHP ile diyalo~a varım11 dedi. 
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- CHP ortak gurubunda görüşülan "uyarı mektubu'' tartışmalarından 
sonra,ortak gurup,"CHP,demokrasiye ba~lılıktan ödün vermeyeceı?;ini 
kanı tladı 11 dedi~ . 
- Akaryakıt yoklugu nedeniyle fabrikaların % 80'i üretimi durdurdu. 
-Siverek Cezaevinden 5 kişi kaçtı.Antakya ve İstanbul'da iki kişi 

öldürüldü. 
- Afganis~an'daki çatışmalar devam ediyor.ABD Dışişleri Bakanlıgı
na göre ülkede 100 bin Sovyet askeri bulunuyor.Bu arada,ABD'nin 
Pakistan'ı silah deposu haline getirdi~i bildiriliyor.Ayrıca,ABD, 
Basra KörSezini denetlernek için Somali,Umman ve Kenya'daki üsle
rinden yararlanacak. 
- Tebriz'deki Devrim Konseyi,Devrim Konseyi aleyhine yapılan gös
teriler sonunda ateşe verildi.Beluçistan'daki çatışmalarda 8 kişi 
ÖldürüldÜa . 
10 Ocak Per~embe 
- Cumhurbaş anı ile görüşen CHP lideri, "AP ile işbirliı!Si ve koa
lisyonu gurubumda savunurum" dedL Demirel ise, 110rta yerde bir hü
kümet var.!şi gücü bırakıp koalisyona mı gidelim 1

' dedi. 
- ABD üslerinin geçici statüsü 45 gün uzatıldı. 
- Carter, 1'Barış,ikinci dünya savaşından bu yana en ciddi tehlike 
içinden dedi .. 
- Mehabad'ta 4 jandarma öldürüldü.Şeriat Mederi,ntran'ı bölme o
yunlarına gelmeyelim11 dedi. 
- Suudi Arabistan'da Mescid-Ül-Haraın'i basanlardan 63 kişinin idam 

edildi~i bildiriliyor. 
ll Ocak Cuma 

Türk-ABD Savu.nma !şbirli~i .Antlaşması paraf'e edildi. 
- Demirel'in CHP önerilerine karşın olumsuz tutumu bazı çevrelerce 
kaygı ile karşılanırken,bazı gözlemciler,bu tutumdan ötürü 11 kıya-

met kopmaz 11 diyorlar. . 
- Antakya,Adana,Antep ve Aydın'da toplam 7 kişi öldürüldü. 
- ABD,Sovyetlere ileri teknoloji ve stratejik malzeme satışını 
durdurdu.Bu arada,Japonya'nın Çin ve ABD arasında kurulacak askeri 
bir ittifaka katılmayaca~ı bildiriliyor. 
12 Ocak Cumartesi 
- Demırel Ecevıt ile görüşüyor.MSP,"Batıya baglılı~ın sonucu sö
mürge tipi ekonomik yapı oldun dedLDi~er yandan,AP'nin Türkiye'de 
bulunan Ingiliz Dışişleri Bakanı ile yaptıgı görüşmede,_ 11 AET'ye tam 
üyelikn talebinde bulunduSil bildiriliyor. 
- !stanbul,Gaziantep ve Siverek'te 6 kişi öldürüldü. 
- AET,Sovyetlere yapılacak tahıl ihracını durdurmaya karar verdi. 
- Afganistan 1 ın yeni lideri Babrak Karmal, 11Sovyetler,Afganistan' 
dan ancak ABD'nin saldırgan politikası degiştikten sonra çekile
cek" dedi. 
- Brezilya'nın,Irak'a nükleer teknoloji sataca~ı açıklandı. 
13 Ocak Pazar 
- Demırei-Ecevit görüşmesi 3 saat sürdüaGörüşmede en fazla terör, 
anarşi ve ekonomik sorunlar üzerinde duruldu.Görüşmeden sonra,De
mirel,"bu konuşmayle herşeyin halledildi~ini söylemek yanlış olur" 
derken,Ecevit,ugörüşmemiz iyi bir diyalog başlangıcı sayılabilir 11 

dedi. 
- Federal Almanya DPA ajansına göre, 11 Savunma !şbirliiiti Anklaşmaeı, 
ABD'ye,Türkiye'de yeni nükleer üsler saSlıyor. 
- ıstanbul'da bir kişi,!skenderun'da ise bir karakolayapılan bas
kında 3 polis öldürüldü. 
- Fransız Komünist Partisi Afganistan müdahalesini destekledi.Bu 
arada,Mısır liman işçilerinin Sovyet gemilerini boşaltmadıkları 
bildiriliyor. 
- Güvenlik Konseyi,rehinelerin durumuna ilişkin yeni gelişmelerin 
oldu~ gerekçesiyle oylamayı erteledi. 
- Tebriz'de ll AZeri kurşuna dizildi. 
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karşılıklı 

iflas etti" dedi.Demirel sıkıyönetim 
~~·~~~~~,!~~;,~.st:an ve Türkiye 'nin Ege-t deki hakları 

-!zmir ve Manisa'Ca 2 kişi öldürüldü. 
-Edward Kennedy, TürkiYe'ye karşı konulan silah ambargosunun kal-
dırılmasını kınadı. · 
-Brejnev, "Batılı ülkeler Afganistan konusunda büyük yalanlar söylüyorlar11 dedi. 

15 Ocak Salı 
- Yabancı sermaye sınırlamaları kal~yor. 
-Anayasa Mahkemesi,AP'nin "Devletçe işletilecek madenler" hakkındaki kanunun iptalı·istemini red etti. 
-NATO'ya göre, Yugoslavya Sovyetlerin Afganistan müdahalesinden 

ABD ile antlaşma,NATO'nun getirdi~i yükümlülükle 
sınırlı"ded.i. 
-Toplantılarla ilgili yasa de~işikliBi red edeldi. -D!SK, "tüm haskılara karşı birlik"istedi. 
- BM Genel Kurulu," Afganistan 'daki tüm yabancı askerlerin derhal çekilmesini" isteyen bir karar aldı .. 
17 Ocak Pe~embe 
- MSP'nın, ve CHP arasında başlayan diyalogdan rahatsız oldutu bildiriliyor. 
- !stanbul,Artvin ve Gaziantep'te 4 kişi öldürüldü. - Tito'nun a~ır hastaııgı,Yogoslav yetkililerini kaygılandırmakta-
dır.Yetkililer,Yogoslav halkını ulusal birli~e ça~ırdı. - !ran,"Afganistan halkına maddi ve manevi" desteS;i sa~&layacaS'J,nı bildirdi. · · . 
- NATO,Sovyetlere k&rşı ticari k2sıtlama kararı alırken,AET'nin Sovyetler Eirli~i'ne karşı herbangi·bir ekonomik kısıtlamanın uy
gulanmae~ndan yana olmadıS;ı bildirildi. 
- ABD Savunma Bakanı,Sovyetler BiriiBi'nin !ran ve Pakistan•a girebilecegi olasılı~ına karşı önlemler aldıklarını açıkladı. 
18 Ocak Cuma 
- Yakıt 1.okiu~ndan ıa şeker rabrikasından 13'ü üretimi durdurduBundan,Türkiye dışarıdan şeker almak zorunda. 
- !MF,"taze para" için ekonomik önlemler paketini,lıükümet ise ekonomik önlemler P.aketi için "taze para"yı bekliyor. 
- TRT Genel Müdlirü,"Siyasi parti yöneticilerinin demeçleri TRT haber programıarına alınmayacak" dedi .. 
- Tokat'ta Artova savcısı ve iki kişi öldürüldü. 
- TASS,"Yogosıavr,a Sovyet tehdidi altında de~il" dedi .. - !ndira Gandhi, 1Hindistan Sovyetlerin Afganistan müdahalesini desteklemiyor" dedi. 
19 Ocak Cumartesi 
-~nlemler paketi MSP,CHP ve AP gurupları arasında iç çatışmalara yol açtı. · 
- Fiyat denetimi kaldırılarak bulunmayan malların fiyatları ser -best bırakıldı. 
- Gaziantep,!stanbul ve Bursa'da dört kişi Öldürüldü. - !srail Dışişleri yetkilisi Ankara'da temaslarda bulunuyor.DiBer yandan,!ngiltere'nin Akdeniz'e sava~ gemileri yolladı~ı bildiriliyor. 
- Pakistan ABD ile savunma antiaşması imzalanmasını isterken,Benisadr,Sovyetlerin lran'a girmek istedi~ söyledi. 
20 Ocak Pazar 
- Ankara'daki Batılı diplomatlar,"Türkiye'nin önemi arttı,yardım gereklin diyorlar. 

64 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ABD'ye göre Sovyetler,Yogoslavya'ya müdahale niyetinde debil.Bu 
arada,ABD,!ran'ın parçalanmakta oldu~nu öne sürdü. 

- Pakistan'ın Afganistan sınırına 7 tümen asker yıgıdırdı~ı bildi-
riliyor. 

21 Ocak Pazartesi 
- Tutuklama ve haskılara karşı D!SK öncülü~ünde ''eylem birligi" 
yapılacak. 
- Istanbul, Samsun,Manisa,Ankara ve Dörtyol'da yedi kişi öldürüldü. 
-Waltheim,Tahran 1 da ABD'li rehinelere ilişkin bir çözüm paketi üze-
rine görüştük dedi. · 
- ··aarter, "ABD,Pakistan 'ı korumak için askeri güç kulanmaktan kaçın
mayaca.k" dedi • .Ayrıca ABD başkanının Olimpiyatları boykot için yaptıS:ı 
başvuruyu Olimpiyat komitesi red etti. 
22 OCak Salı 
- lçışleri:Komisyonu,toplantı ve gösteri yürüyürleri hakkındaki de~
işiklige ilişkin bir rapor hazırladı. 
-Izmir TAR-İŞ Çiglı iplik fabrikası zeytinyagı kombinasında işçiler
le polis çatıştı. Olayda 50 kişi yaralandı ve 1000 işçi göz altına 
alındı. 
- Carter, 11Türkiye'nin güçlenmesi için harekete geçtik11dedi.Carter, 
ayrıca sözlerine "Oorta-DotSu 1 daki Amerikan askeri varlı~ının artı
rılmasına hız verildigini ve bölgede askeri kolaylıklar aeglanması 
için başlatılmış çabaların sürdürülece~ini"de ekledi. 
- Çin'in Pakistan'a silah yardımı yapaca~ı açıklandı. 
- Irak,Orta-Dogu ülkelerini büyük devletlere karşı uyardı. 
- Carter Ioma öneeçimlerinde Kennedy'e karşı ezici bir zarer kazan-

d:ı.. 
23 Ocak ~ar!amba 
- Maraşat iamının iki sanı~ı kaçtı.!stanbul ve Malatya'de iki 

kişi Öldürüldü. . 
- !ran Pakistan'daki İslam Ulkeleri Konferansına katılacagını a-

çıkladı. 
- Çin, 11 A.fganistan gerillalarınan yardım edece~ini açıkladı. 
24 Ocak Perşembe 
- Ege Unıversıtesinde TAR-İŞ'te çıkan olayları protesto etmek için 
3 günlük boykota giren ögrencilerle polis çatıştı. 
- Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen Islam Ulkeleri Konferansına 
katılmak için Pakistan'a gidecek,!ran,İslamabad'ta yapılacak Kon
feransının tarihi ertelenmediSi taktirde toplantıya katılmayac~ı
nı bildirdi. 
- Sovyet fizik bilginlerinden Sakharov,Moskova yakınlarındaki Ger

ki kentine sürgün edildi. 
25 Ocak Cuma 
- 13 mılyon Marklık döviz yolsuzlugundan 410 kişi hakkında soruş-

turma açıldı. 
- Yunan basınında sözkonusu edilen plana göre,Yunanistan'ın NATO' 
ya dönüşünü seSlemak üzere Ege hava sahası denetiminin ABD'ye bı
rakılması isteniliyor.Ankara,bu konudaki NATO planının kendilerine 
gelmedigini açıkladı. 
- Carter'in Olimpiyatları boykot konusundaki önerileri Ankara'da 

benimsenmedi. 
- !stanbul ve Ankara 1 da iki kişi öldürüldü. 

- 1 de~er kaybetti.Yapılan devalüasyonu zamlar iz-
ledi.Normal benzin 32,süper 36,gazya~ı ve motorin 20,fUel oil 12 
liraya çıktı.Taşkömür 7 bin,linyit kömürü ise 2 bin liraya yüksel
di.Ayrıca ka~ıda % 100 zam yapıldı." 
- 14 yeni kararname ile,Fiyat Kontrol Komitesi kaldırılarak sanayi 
ürünlerinin fiyatları serbest bırakıldı. 
- Yabancı sermayeye tanınan olanaklar nmilli bir politika" olarak 
nitelendi.Madencilik,taşıt araçları ve tarım kesimleri de yabancı 
sermayeye açılıyor. 
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- !stanbul ve Hatay'da üç kişi öldürüldü. 
- Carter,Çin'e silah yardımı yapacak. 
- !sra~lıSina yarımadasının üçte ikisinden geri çekildi. 
27 Ocak .Pazar 
- Elektrık,PTT ve DDY'na zamlar geldi.Kesme şeker 40,toz şeker ise 

30 lira oldu.Ulaşıma % 25-50 zam geldi. 
- DİSK Başkanı Abdullah Baştürk,!zmir'deki mitingde yaptı~ı konuş

mada 11 Türk1ye emperyalizme ipotek ediliyor11 dedi. 
- Erbakan,"son kararlar hükümetin ömrünü kısalttı" dedi. 

İstanbul'da silahlı kişiler Karagümrük Başkomiserli~ini basarak 
polisleri nezarete kapattılar. 

- Hollanda,Moskova'da yapılacak Olimpiyatların boykot edilmesini 
istedi.· 

teıop<>s,ıyla muhakkak % 120'yi geçece~ini açıklıya-:!~!~!i~~~j;~~~ da artacagını ve enrlasyon 19?9 yılı 
ra~,a".ınıan tedbirlerin bozulan dengeleri yeniden düzelt-
mek ve ekonomiye sa~l~k kazand~rmak için_alındı~ın~ belirtti. 
- Gübre'ye % 500-700 arasında zam yapıldı. 
- Pakistan Devlet Başkanı Ziya ül-Hak,!slam ülkelerine ortak sa-

vunma iÇin çaSrıda bulundu. 
29 Ocak Salı . 
- Demirel yaptıSı basın toplantısında,sigarada monopolün kaldırı
lacaSını,madenlerin devletleştirilmesine ilişkin kararnamenin ip
tal edilecegini,servet beyannamelerinin geri verilecegini,yurt dı
şındaki işçilere mütteahitler aracılılı ile ev yaptırma olanagı 
tanınacaSını açıkladı. 
- Çimarttoya zam yapıldı. 
- TUSİAD(Tiirk Sanayiciler ve Işadamları Derne~),"her kesime a~ır 
yükler getiren ekonomik kararların desteklenmesini 11 istedi. 
- Ecevit, 11 toplumun yönetimini sermaye ve dış :finans çevreleri üst-

lenmiştir" dedi. · · 
- ABD yardımının 98 millan dolarlık ikinci bölümü açıldı. 

Istanbul'da b~r kişi öldürüldü. 
Iran Devlet Başkanı Benisad.r,"!ran'da şiddetten arındırılmış öz
gürlükçü bir demokrasi kurulacaktır" dedi. 

30 Ocak Çarşamba 
Defter ve kitap ka~ıtlarına ~ 400 zam yapıldı. 

- Ecevit,_"bu ekonomik model,demokrasi yok edilmeden uygulanamaz" 
dedi. 

- İMF'den 224 milyon dolar bugün geliyor. 
- MSP'li Şener Battal,"Türk parasını koruma yasası 11nın kaldırılma-
sı içiri bir yasa önerisi verdi. 
- İstanbul'da iki,Adana'da da bir kişi öldürüldÜ. 
- İslam Ulkeleri Konferansında,Sovyetlerin Af'ganietan'a müdahalesi 

sert bir dille kınandı. 
- !ran Devlet Başkanı Benisadr,ABD'nin !ran'a ekonomik ve askeri 
yardım yapma önerisini red etti. 

31 Ocak Persembe 
- EiektrıSın kilovasastı 5 lira oldu.PETKİM ürünlerine ~ 45-111 
arasında de~ şen zamlar yapıld_ı ~Sümerbank ürünlerine ise % 100 zam 
yapıldı. 
- TKP-ML ü;yeei 98 kişi yakalandı. 

ABD'nin Iran'a karşı Suriye ve Cezayir'in arabulucuıugunu seSla
mak için Türkiye'yi kullanma girişimi red edildi. 

- Tahran'da 6 ABD'li diplomat,Kanada· Büyükelçili~inin yardımıyla 
kaçırıldı. 

- Moskova,"!slamabad konferansı,Af'ganistan'ın içişlerine kaba bir 
müdahaledir11 dedi.Bu arada,Sovyet-Suriye ortak bildirisinde,"ABD 
Afganistan için gürültülü bir kampanya açtı 11 deniliyor. 
1 _Subat CUma 
- Dışaatımda devletin fiyat denetimine son verildi. 
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- Yüz kadar yabanc~ firma,Türkiye'de yatırdıkları kredilerinin ge
ri verilmesini istediler. 
-·DİSK, 11 iktidar işçi ve emekçile re karşı saldırıya geçmiştir'1dedi. 
- Milli E~itim Bakanlı~ı,Diyarbakır'da Türk bayrası bulunmayan o-

kullara bayrak gönderdi. 
İskenderun,Antalya,Ankara,İstanbul ve Gördeş'te beş kişi öldü-

seçimlerinde ZAPU lideri Nkomo'yu destekliyor. 

çıkar çevrelerinin sevindirilece-
~i yabancı modeli redetmelin diye-
rek, sakıncalı oldu~,getirilmek is-
tenen ve dış politikası bulundu~unun belirtti. 
- DİSK,pahallılıga karşı eylem birligi istedi. 
- ABD,Tunus'a acil askeri yard~m yapacak. 

İran'da rehineleri ellerinde tutan ögrenciler,rehineler konusun
da sadece Humeyni 1yi dinleyeceklerini açıkladılar. 
- Guatemala'da askeri baskıyı kınamak için İspanyol elçili~ini iş
gal eden Kızılderililere karşı hükümet kuvvetlerinin yaP.tı~ı kanlı 
baskın so~ucu 40 kişi öldü.!spanyol bükümeti,olaydan ötürü Guate
mala'y~ sert bir dille protesto etti. 
3 Şubat Persembe 

DİSK,genel grev ve kitle eylemleri kararı aldı. 
İçişleri Bakanlı~ı,çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın gö
rev yerlerini degiştirdi. 

- Irak 1 ta,Türkmen azınıısa mensup 20 kişinin tutuklandı~ı bildiri-
liyor. 

- Brüksel'de Türk ve Sovyet Havayolları büroları bombalandı. 
- !stanbul Barosu, '1son ekonomik önlemler Anayasa 'ya aykırıdır" dedi. 
- Washington,Guatemala 1 daki İspanyol elç~li~ine yapılan saldırıyı 

kınadı. 
4 Şubat Pazartesi 
- Malıye Bakanına göre, ''daha da güç günler ır gelecek. 
- Dur emrine uymayan bir Fransız turist öldürüldü.Ayrıca Istanbul, 

Adana ve Kırşehir'de üç kişi öldürüldü. 
- TİKP,yaptıgı bir açıklamayla,milli güvenlik dersleri yönetimini 

sevinçle karşıladıklarını belirtmiştir. 
5 Şubat Salı · 
- Denızyollarına% lOO'lük bir zam yapıldı. 
-!stanbul ve Kayseri'de iki kişi öldürüldü.!stanbul Davudpaşa as-

keri cezaevinden kaçan 7 kişiden 5'i yakalandı. 
- DİSK üyesi işçiler,Antalya'da 2 saatlik bir iş bırakma eylemine 

girecek. · 
- Komandolar Bayındırlık Bakanlı~ını bastı. 
- 1979 yılının dış ticaret açıgı 2,8 milyar dolar oldu. 
- Alman Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Gencber,Fransa Devlet Baş-
kanı ile Federal Almanya Başbakanı arasında yapılacak zirve top
lantısında,NATO savunmasının gücü,Batı stratejisinde Avrupa'nın 
rolü,Türkiye'ye yardım ve Orta-Do~'daki denge sa~lanması konula
rının ele alınaca~ını açıkladı. 
- !randa, ABD aleyhtarı gösteriler iptal edildi. 

~:;ı::;;~,;';~ olaylarını kullanarak !s lam dünyasına 

vergisi dilimlerini enflasyon oranında 
arttırıyor.TV ve taşıt vergisi % 400-900 arasında arttırıldı. 

- TURK-!Ş,D!SK'in eylem birli~ini red etti. 
- İskenderun'da bir kişi öldürüldü. 
- Brzezinsk;y,"Pakistan'a verilecek 400 milyon dolarlık yardım sa-

dece bir başlangıçtır" dedi. 
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7 Şubat Perşembe 
TAR-Iş'ten ll bin işçi çıkarılıyor. 

- Adana,Yeşilhisar ve Nizip'te üç kişi öldürüldü. 
- ABD,Basra Körfezine iki haftada 24 000 asker çıkarabileceSini 

açıklad1.. · 
8 Şubat Cuma 
- Taşıt lasti~ine % 45-52 zam yapıldı. 
- CHP ve MSP,AET'ye tam ortaklık başvurusuna karşı çıktılar. 

TAR-İŞ'in bazı işletmeleri polis tarafından boşaltıldı.Çıkan 
olaylarda 50 kişi yaralandı.Gözaltına alınan 600 kişi Atatürk 
stadyumunda tutuldu. 
Savunma Bakanı,'1 ABD'ye,1ran'a müdahale için !ncirlik üssünü kul
lanma izni veremeyece~lmizi belirttik" dedi. 

- !stanbul ve Giresun'da altı kişi öldürüldü. 
- "Carter Doktrini" açıklandJ..Ayrıca,Carter,ltBasra Körfe~ini sal-

karşı savunma siyasetinin askeri harekat anlamına geldi~ini 
bölgedeki tüm ülkeler anlamalıdır" 'dedi. 

'' A_vrupa, Detant (gerginlik) ile ABD arasJ.nda seçim yapmalı" 

çok kredi kolayıısı istiyor. 
ş işçileri fabrikanJ.n bazJ. bölümlerini işgal 
in Izmir'deki 55 bin üyesi,TAR-İŞ işçilerini 

için direnişe geçtiler. 
- Tarsus'ta bir polis Öldürüldü. 

yasasını de!iştirecek. 

ettiler. 
desteklemek 

bin liraya kadar olan maaş ve ücretlerden ~ 12 ora~
nında vergi alınmasını istedi. 

- TAR-İŞ'teki işçi direnişi devam ediyor. 
İstanbul'da bir karakol basJ.larak bir polis öldürüldü.Yozgat,Ga

ziantep,Diyarbakır,Havza ve VezirKöprÜ'de toplam yedi kişi öldü
rüldü. 
- D!SK,Antalya'da "demokrasi mitingi" yaptı. 
- Carter,ABD'de 19-20 yaşları arasındaki erkek ve kadınların bu 
yıl askere yazıimalarını istedi. 

11 sbat Pazartesi · 
- T -İŞ Çıklı iplik fabrikasJ.ndaki direnişçi işçileri çıkarmaya 
çalJ.şan polis ile direnişi destekleyen gruplar arasında ÇJ.kan ça
tışmalarda 15 kişi yaralandJ. ve 500 kişi gözaltJ.na alındı. 
- AP,erken seçime gitmeye hazır oldu~nu söyledi. 
- Siyasi partiler,Cumhurbaşkanı seçimi için ilk kez görüşlerini 
açJ.kladJ.lar.CHP,"yeni Cumhurbaşkanı daha güç koşullarda görev ya':" 
pacak".AP,"Cumburbaşkanı milletçe saçilmeli ve yetkileri arttı.rıl
malJ.dJ.r" .MSP, '1 kÖrü körüne Batı' ya baSlı olmayan bir şahsiyet ser:;-
meli".MHP, "önümüzdeki günlerde meseleye etsilecetsiz 11 dedi. • 
- Ceyhan,Adana,Ankara ve İstanbul'da toplam altı kişi öldürüldü. 

!ran TürkmenistanJ.'nda çJ.kan olaylarda 12 "devrim muhafızı" öl
dürüldü. 

- Japonya "Sovyet tehdidine karşJ. bunalımlı bölgelerdeki ülkelere" 
yardımını arttJ.racaSJ.nJ. ar:;ıkladı. 

12 Şubat Salı 
- Demirel~ 11 Üretimi arttıracak parayı bulduk" dedi. 

TAR-İŞ olayları dün de sürdü~AP binası bombalandı. 
- Elazı~ı'da bir kifi öldürüldu. 
- Başbakan, "Türkiye yi Vietnam' a çevirmek istiyenlerin burunlarınl. 

sürtmezsek nB.merdiz" dedi. 
13 ~bat Çarfamba 
- EVFI ve ikı çocuklu bir çalJ.şanJ.n ayda 6300 liralık ücretinden 

vergi alınmayaeak.lO milyon liraya kadar gelirlerde vergi oranı 
Ili 75 olacak. 

- AP Temsilciler Meclisi, "milletin hakemliS'ine ha·zırız" dedi. 
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- Ankara,Turhal ve Diyarbakır'da beş kişi öldürüldü. 
- Tito'nun sa~lık durumu kötüye gidiyor. 
- ABD,Tahran'daki rehinelerin serbest bırakılması için Benisadır' 

ın kabule yanaşmıyor. 

tasarısı çok olumlu'' derken, TUSİAD Başkan1. da, 
11 tasarının en kısa zamanda meclislerden geçmesini" diledi. 

- NATO,Ege hava sahasının kendi denetimine verilmesini istiyor. 
D1SKi~8 saatlık direnişe başlarken,TAR-!Ş'te açılan bölümlerin 
çogu üretime geçmedi. 

- Istanbul 'da 11 cinayet ve soygun" sanı~ı 56 MLSPB üyesi yakalandı ... 
Cibali'de bir kahve tarandı,bir ölü var. 

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi,Carter'in önerisine hayır dedi. 
- ABD ile Irak'ın yeniden diplomatik ilişki kuracakları bildirildi. 

Bu arada,ABD'nin Umman Denizi bölgesine 1800 den~z piyadesi gön- . 
derece~i açıklandı. 

- Iranlı ö~renciler,rehineler konusunda Benisadır'ın Humeyni'nin 
emirlerini dinlemesini istediler. 

15 Şubat Cuma . 
- TAR-IŞ,askeri birliklerin destegindeki polis güçleri tarafınden 

boşaltıldı.1500 kişi gözaltına alındıa 
- !stanbul' da, esnafa zorla kepenk kapattırmaya çalJ.şan bir grup, 

polisle çatıştı.Bir ölü var.Ayrıca,Tunceli'de esnafın dükkan 
açmasından sonra çıkan olaylarda bir genç öldürüldü.!stanbul ve 
Ankara'da da iki kişi öldürüldü. 

- Erzurum'da yapılan kış tatbikatında konuşan Genel Kurmay Başkanı 
Evren, "biz dış düşmanlarla degil,iç düşmanlar la uj?;raşıyoruz .. Va
tandaş kanın akıtmayı göze alsak,bir ayda bunu hallederiz" dedi. 

- Ecevit,hükümetin güttüıSü politikayi "dikta rejimi oturtma çabası" 
olarak ni teledi a Demirel ise, "devlet çılgınlıkların üstesinden 
gelecek güce sahiptir" dedi. 

- Carter,Şah ile ilgili uluslararası bir komisyonun kurulmasını 
kabul etti.Humeyni'nin Benisadr'ın rehinelerle ilgili planını 
onayladı~ı bildirilmektedira 

16 Şubat Cumartesi 
- İzmır'de guvenlık kuvvetlerinin düzenledi~i yeni askeri operas

yonlarda yer yer çat~şmalar ç~kt~.Bir ögretmen öldürüldü.D!SK'in 
Genel grevi süresi dolmadan.durdu.Aokara'da bir polis ölü olarak 
bulundu. 

- Yeni vergi tasarısı memur ve işçinin vergi yükünü arttır~yor. 
- Orgeneral Evren, "anarşi konusunda vaktiyle yap~lan hataların 

cezasını çekiyoruz" dedi .. 
- Zimbabwe'nin başkentinde üç büyük patlama oldu .. ZANU-partisi yet-

kililerinden 8 kişi tutuklandı. 
- ABD,Elsalvador'a askeri yardım yapmaya karar verdi. 
17 Şubat Pazar 
- İzmır TAR-IŞ işçi direnişinden ötürü meydana gelen çatışmalar 

sürm.ektedir.Çatışmalarda üç polis öldürüldü.!zmir Göztepe'de 
soka~a çıkma yasagı ilan edildi. 

- THY'da bu akşam grevler başlıyor. 
- !ki ay önce yaga yapılan zama yeni bir zam geldi. 
18 Şubat Pazartesi 
~ lzmır 1 deki olaylarda tutuklanan 2200 kişiden 1650'si serbest bı

rakıldı. 
Bütçenin tümü mecliste yapılan dörtüncü oylamadan sonra kabul 
edildi. 

- !şçi kıdem tezminatları sınırlandırılıyor.Tasarı yasalaşırsa,30 

yıl çalışan bir işçi kıdem tezminatı olarak 1200000 lira yerine 
600000 lira alacak. 
!stanbul,Bursa ve Adana'da 3 kişi öldürüldü. 
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- Rehinelerin serbest bırakılması için ABD'nin öz eleştiri yapma
sını şart koşan Benisadr'a karşı,Carter,bunu yapamayaca~ını an
cak geçmişte Iran ile aralarında meydana gelen yanlış anlamalar
dan üzüntü duydutunu söyledi. 

:fz2i~~~e8:!!v çadırları taranırken bir işçi öldürüldü.TAR-!Ş'in 
bazı işletmeleri polis ve jandarma gözetiminde açılmasına ra~en 
üretim yapılamıyor.!şçilerin işten çıkarılmaları sürüyor. 

- Adana ve Ankara'da iki kişi öldürüldü. 
-Yeni tasarı geregince.şirketler daha az vergi ödiyecek.THY grevi 

sürerken işveren lokaut ilan etti.Traktör fiyatlarına % 30-40 
arasında zam yapıldı. · · 

- Baş savcı,CBP'nin Sosyalist Internasyonal'a üyeliginden ötürü 
CHP için soruşturma açtı. 
Alman Maliye Bakanı,Türkiye'ye yapılacak yardım konusunda,yardı
mın kesin miktarının henüz belli olmadı~ını açıkladı. 

- ~üveyt,Carter'in !slam Paktı kurulmasına ilişkin önerisini red 

günü bu gün doldu.Demirelin verdi~ v&-
~;~~~~l~ii~;~~:;k:~şmedi.Bu 100 günlük dönemde 750'yi aş-k:ı.n kişi ~ aşkın kişi yaralandı ve 8000 ne aşkın 

patlama olayı oldu. · 
- !zmir ve Hatay'da sıkıyönetim ilan edildi. 

İskenderun'da iki kişi öldürüldü.Politika gazetesi kapatıldı. 
-Alman Maliye Bakanı, 11 Türkiye !MF ile yeni bir antlaşma yapmalı 11 

dır11 dedi. 
- Kanada'da yapılan aeçimleri,9 aylık aradan sonra liberaller tek

rar kazandı. 
Devrik Şah ile ilgili soruşturma 'için kurulan uluslararası 

KO•ml.s~·on reemen,!ran ise sözlü olarak onayladı. 

yönetim ile sıkıyönetim arasında bir yönetim 
şekline ihtiyaç var" dedi. · 
D!SK,AP azınlık hükümetine karşı Anayasa çerçevesinde direneee
~ini açıkladı. 

- Uygulanmasına geçilen ekonomik modeli Truva atına benzeten CHP 
lideri,"tehlike kapıdan içeri girmiştir.Truva atında rejim teh
likesi çıkıyor.Türkiye müdahale noktasına getirilmek ·isteniyor'' 
dedi.Bu arada CHP ve MSP'nin TRT'nin tarafsızlı~ını saglamak 
için işbirliti yapacakları açıklandı. 

- Bursa 'da bir ögrenci öldürüldü. _ .. 
- Türk deBeri Norveo Krcnu ve Starling karşısında yerii-

den 
Moskova Olimpiyatlarını boykot edec~aini resmen açıkladı. 

grev başladı.Tekel'de 64 bin işçi için grev ka-
rarı alındı. 

- Beşiktaş,Aydın,Silvan Ve Ankara'da toplam 5 kişi öldürüldü. · 
- MSP ve CHP,Demirel hükümetinin Anayasa de~işiklikleri girişimle-

rine karşı çıkarken,Sukan,Anayasa deSişikli~i için parlementonun 
ikna edilmesini istedi. 

- DİSK Başkanı Baştürk,"Direncimiz Anayasadan kaynaklanıyor" dedi. 
- Humeyni,'1 Şahın ve çaldıe"ı malların !ran'a iadesi için" mücadele-

nin sürdürülmesini istedi. . 
22 ~ubat Cumartesi 
- O aiara t!ır11g1 başkanı,tüketicileri "çok para harcemak" için 
uyardı.Ayrıca,CHP asgari geçim indiriminin bütçe ile gerçekleş
mesi için bir önerge hazırladı. 

- Türkiye,Ege hava sahasına koydu~ yasa~ı kaldırdı. 
- Sıkıyönetim,genel grev konusunda işçi ve işveren sendikalarını 

uyardı. 
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- Demirel, "Türkiye 'de demokrasinin tüm müesseseleri ayaktadır"dedi. 
- Beşiktaş ve Sarıyer'de 3 kişi öldürüldü. 
24 Subat Pazar 
- Eukümet,Ege 1de ödün vermekle suçlanıyor. 
- Türk hükümetinin yazısı üzerine rtıeskova' daki Türk diplomatlarl. 

Sovyet Ordu Günü nedeni ile verilen davetlere katılmadılar. 
- Ecevit "AP ile siyasi işbirli~i imkam göremiyorum" dedi. 

Bursa,;fstanbul,Elbistan ve Diyarbakır'da 4- kişi öldÜrüldü. 
Brejnev, "Afganistan' a dış müdahaleler sona erince Sovyet birlik
leri geri çekilecek" dedLBu arada,Afganistan yönetimi Kabul'da
ki kanlı gösteriler için Çin ve ABD'yi suçladı. 

25 ~ubat Pazartesi 
- O a~anustu yonetimin kurtarılması için AP'nin asker kökenli üye-

leri devreye girdiler. · 
- TURK-!Ş,ülkenin karşı karşıya bulundu~u bunaltıcı sorunlardan 
duydu~nu ve sorunların çözümünde "Türk işçi hareketinin etkin 
gücünün kullanılaca~ını n bildirdi~ 

- !stanbul ve Diyarbakır'da 3 kişi öldürüldü. 
Şah'ın suçlarını araştırmakle görevli komisyon Tahran'da çal~ş
malarına başladı. 

26 Subat Sall. 
- Ege Hava sahası sivil uçuşlara açıldı.Ancak,sorunun askeri yanı 

askıda kalmaktadır. 
- Çeşitli yerlerde meydana gelen olaylarda toplam 6 kişi öldürüldü. 

!ran Devlet Başkanı Benisadr, 11 Sovyetleri Afganistan 'dan çıkart
mak için tüm müslümanlar birleşmeli" dedi. 

- Carter, 11 rehinelerin serbest bırakılması konusunda ilerleme sas:-. 
landı~ına inanıyorum'' dedi. 

27 Şubat Çarsamba 
- Çok ulusiu şırketıere ve yabancı sermayeye çeşitli kolaylıklar 

sa~layan ve bu şirketlere bulunduklar1 ülkede kendi ülkeleri gi-· 
bi hareket etme olanaSı sa~layan OECD kararlarına 1976 yılında 
konulan çekince,Dışişleri Bakanlı~ı tarafından kaldırıldı. 
Yeni vergi tasarısıyle iki çocuktan fazlası için vergi indirimi 
uygulaması kaldırılıyor. 
Federal Almanya Maliye Bakanı Malthoefer,''Tiirkiye'nin ekonomik 
bir felaketle karşılaşmasının NATO için son derece ciddi bir du
rum yarataca~ını" söyledi. 

- Adana ve Ordu'nwı Fatsa ilçesinde iki kişi öldürüldü. 
- Zimbabwe'de yönetimin siyahlara devrini saglayacak seçimler bu-

gün başlıyor. 
28 ~ubat Per:şembe · 
- 11 Urldye nukleer savaş riskini göze alıyor" diyen SBKP yayın or

ganı Pravda, "Türkiye 'nin komşularıyla iyi ilişkilerini bozması 
halil:ıde nükleer mezarlık haline gelebilecegini" ileri sürdü. 

- CHP'nin en az ücretin vergi dışı kalması için verdi~i önergeyi 
AP'li Başkan vekili gündeme koymadı. 

- NATO Başkomutanı Rogers Ankara'da Evren ile görüştü. 
- Çeşitli illerdeki olay ve saldırılarda biri komiser altı kişi 

Öldürüldü. 
- Maliye Bakanlıgı,Dışişlerinin AET'ye tam üyelik girişimine karşı 

çıktı. 
29 ~ubat Cuma 
- Dovız karşılıS;ı askerlik tasarısı Mecliste kabul edildL Yurt dı

şındaki işçiler 440.000 liralık döviz karşılı~ı iki aylık egi
timden sonra askerligini yapmış sayılacaklar. 

- !MF ücret artışlarına sınır konmasını istiyor. 
- Almanya ve AVrupa Yatırım Bankasından 290 milyon marklık kredi 

alındı. 
- Urfa,!stanbul,Ankara,Kayseri ve Artvin'de 8 kişi öldürüldü.!s-. 

tanbul sıkıyönetim komutanlıgı "yasadışı sol örgüt üyesi" 4-6 ki
şinin yakalandıgını açıkladı. 
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- 6.Kolordu ve Adana,Maraş,Gaziantep,Hatay illeri sıkıyönetim ko
mutanı korgeneral Nevzat Bölügiray,"ülkemiz ilan edilmemiş bir 
iç save.ş yaşıyor11 dedi. 

- Tahran'daki rehinelerin Mayıs ortasından önce bırakılamayacakla
rı bildirildi. 

- Kolombiya'da Dominik elçiliSini basan gerillalar 14 büyük elçiyi 
rehin aldı.Gerillalar 52 milyon dolar ~idye ve tüm siyasal tu
tukluların salıverilmesini istiyor* 

1 Mart Cumartesi 
- Butçe kabul edildi.CHP üyeleri ve 9 baSımsız red oyu verdi. 
- Korutürk,MGK imzalı mezhep ayrılıklarını kışkırtıcı sahte bildi-

ri için, 11 hainlerin ve dış düşmanların tertibatıdır 11 dedi. 
- ABD ile ikili antlaşmanın bu ay içinde imzalanması bekleniyor. 

İstanbul,Mensin ve Tarsus'ta beş kişi öldürüldü.PTT'nin Ankara 
yakınlarındaki radyolin istasyonunda üç işçi kurşunlanarak öldü
rüldü. . 

-Uluslar· arası komisyon,"SAVAK işkericeleri,insanoglunun çektikle
rinin en acısıdır 11 dedi. 

- Kolombiya'da Dominik elçiliSindeki rehinelerden 13'ü serbest bı
rakıldı.Panama hükümeti gerillalara sıSınma hakkı tanıyobilec~ 
~ini açıkladı. 

2 Mart Pazar 
- Isveç 1 ın nukleer santral için kredi vermiyece~i açıklandı. 
- CHP ve AP liderleri Cumhurbaşkanı seçimi için birbirlerinin ta~ 

vırlarını inceliyorlar. 
- Ordu,Bursa,Elbistan ve Ur~a'da 4 kişi öldürüldü. 
- Kolombiya hükümeti 41 kişiyi rehin tutan gerillalarla pazarlı~a 

~~~ 
aısına 56 milyar dolar kaçırdı~ı ileri sürüldü. 

hükümetince verilen vergi tasarısına karşı 
direneceklerini açıkladılar. 

- MSP sözcüsü,Cumlıurbaşkanlıgının vekaletle yürütülmesine karşı 
olduklarını açıkladı. 

- Ankara 'nın Hasköy semtinde bir kahve tarandı.2 kişi öldürüldü, 
9 kişi yaralandı. 

4 Mart Salı 
- Lôkaut nedeni ile THY 4 milyon dolar kaybetti. 
- CHP'li Ustündag,•Halk dayak yemişe döndü.Tasarı ~akire nasihat 

zengine ganimet da~ıtma amac:ı.ndadır." dedi. 
-Ordu ve Artvin'de iki kişi öldürüldü.!stanbul'da 4 yer soyuldu. 
- İran Cumhurbaşkanı Benisadr,"ABD'li rehinelerin kısa sürede ser-

best bırakılması beklenemez 1
' dedi. 

5 Mart Carşamba 
- Alman Malıye Bakanı Mathoefer,"Türkiye'ye yalnız mali de~il aske

ri yardım da gerekli " dedi. 
- !MFt"Bati'dan çok borç istiyorsunuz" dedi. 

Demirel ile görüşen Türk-Iş yöneticileri,daha adil bir vergi sis
temi getirilmesini istediler. 

- Eskişehir'de bir ilkokul ö~rencisi sınıfta ö~retmen~e silah çek
ti.!stanbul Çaglayan'da bir toplum polisi,Erzurum'da bir işçi 9 
Bingöl'de bir avukat ile Ordu'da bir kişi öldürüldü. 

- Zimbabwe'deki seçimleri Mugabe'nin ZANU partisi ezici bir çogun
lukla kazandı.Parlementoda siyahlara ayrılan 80 sandalyeden 57' 
sini kazanan ZANU başkanı Mugabe,hükümeti kurmakle görevlendirdi. 

6 Mart Perşembe 
263 Valı müaVini ve kaymakamın yerleri degiştirildi. 

- Istanbul,Zile ve İzmir'de 3 kişi öldürüldü.Ayrıca Istanbul'da bir 
bankayı soyan 4 kişi 2 eri öldürüp kaçtılar. 

- Tahran'daki ö~renciler9BM Komisyonunun rehinelerle görüşmesine 
izin vermedi. 
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7 Mart Cuma 
Alman l•ialiye Bakanı,Washington'da TÜrkiye'ye yapılacak yardım 
için bekledi~i anlayışı görmedi.Amerika'nın Türkiye'ye ivedi 
yardım için istekli olmadı~ı bildiriliyor.Washington'un olumsuz 
tutumunun diger OECD ülkelerini de etkileyecegi bildiriliyor. 
Polis ve Jandarmanın silah kullanma yetkisi genişletiliyor. 

- Konya Ereglisi,Ankara -Turgutlu,Zile ve Silvan'da 5 kişi öldü
rüldü. 
ABD Başkanı Carter ve Almanya Başkanı Schmidt arasında yapılan 
görüşmelerden sonra,iki Ülkenin de NATO savunmasının güçlenme~ 
sinde an!aştıkları bildiriliyor. 
ABD'li rehineleri ellerinde tutan ögrenciler,rehinelerin Devrim 
Konseyi'ne devredilmesinde anlaştılar. 

8 t-1art Cumartesi 
- Devaluasyondan sonra işçi dövizleri girişi beklenenin çok altına 
düştü.Maliye Bakanlıgının 250 milyon dolarlık tahminine karşın 
aylık net işçi dövizi girişi 70 milyon dolar civarında kaldı. 
OECD yardımının beklenenden de az olaca~ı bildiriliyor. 
Malatya Tek-Gıda !ş Başkanı öldürüldü.Istanbul'da 2,Eskişehir'de 
bir kişi öldürüldü.Batman'da ise mezarlıga konan mayının patlama
sı sonucu 2 kişi öldü. 

9 Mart Pazar 
- Ecevıt,yaptı~ı basın toplantısında AP hükümetinin 100 gününü e

leştirmiş, "hÜkÜmet politikası ekonomik alanda iflas etmiştir• de
di.Diger yandan,Demirel,Üç gün sürecek basın toplantılarının il
kinde,"pani~e,telaşa,mala,hücuma ihtiyaç yoktur.Bizim söyledig;i
miz her şeyin 100 günde yapılaca~ı değil,lOO günde nelerin yapı
labileceg;i idi." dedi. 
Alman Maliye Bakanı~"Türkiye'ye yapılacak yardım ABD'nin belir
lediği kadar olacak' dedi. 
İranlı öğrenciler ABD'li rehineleri Dişişleri Bakanına teslimden 
vaz geçti. 

10 Nart Pazartesi 
- Ecevı t, "hukümefi işbaşında tutmak sorumsuzluktur11 dedi.Bu arada·, 

Demirel yaptığı ikinci basın toplantısında," işleri ancak biz dü
zeltebiliriz'' diyerek,sözlerine "anarşi mihrakı belediyelere para 
vermeyeceklerini" de eklemiştir. 

- Trabzon,Ankara ve Istanbul'da üç kişi öldürüldü. 
ll Mart Salı 

OECD çerçevesinde gelecek yardımın 1,2 milyon olacagı bildirili
yor. 

- Demirel ,yaptığı son basın toplantısında, "anarşiyi önlemek için 
vatandaşların tanıklıktan korkmamalarını" ve onların yardımını 
istedi.Bu arada, bir soru üzerine ,Demirel, "Nükleer mezarlık gibi 
laflar boş laflardır.Büyük devletlere yakışmaz" dedi. 
Ecevit,Ege'de düzenledigi bir basın toplantısında MSP muhalefeti
nin yetersiz oldugunu söyledi. 
İstanbul'da kurşunlanan pasajda 4 kişi öldü,3 kişi agır yaralandı. 
Trabzon'daki olüylürda ölü sayısı ikiye çıktı. 
İran'daki ögrencilere,ellerindeki rehineleri Devrim Konseyine 
teslim etmeleri için 24 saatlik bir süre tanındı. 

- Suriye'de işçiler silah eyitimi görecek. 
- Irak petrol üretimini arttırmak için Amerik8n şirketleriyle iliş-

ki kuruyor. 
12 Mart Çarşamba 
- AB~ ıle Savunma Işbirliği Antlaşmasının imzalanması,Genel Kurma

yın bazı itirazları nedeni ile gecikiyor.Genelkurmay Başkanlıgı
nın uygulama antlaşmalarına ilişkin itirazları arasında ~ci~l;k_ 

üssünün kullanılmasına dair bazı konuların yer aldıgı bıldırılı
yor. 

- İstanbul'daki pasaj baskınında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.Ga-
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zetelere telefon eden bir kişi, 11bu eylemi 12 Mart'ı protesto için 
THKP-C olarak düzenledik" dedi.Urfa'da da bir kişi öldürüldü.Edir
ne'de 2 gardiyanla 4'ü kadın 12 kişiyi rehin alan 200 mahkum ey-
lemlerini sürdürüyor. · 
- 12 Mart'ın yıldönümünde,T!P ve TSİP "birlik çag;rısı" yaptı. 
- Uluslararası Komisyon rehineleri görmeden Tahran'dan ayrıldı. 
- Afganistan'da "savunma grupları" kuran silahlı siviller hükÜmet 

güçlerine katılıyor. 
13 1-l'art Perşembe 
- Maaş ve ucretlere sınır konuyor.Toplu sözleşmeler yoluyla sa~la

nacak ücret artışları,o yılın resmi fiyat artışlarını aşmayacak. 
Ancak Ticaret Bakanlıgının endeksieri kiraları kapsamıyor. 
!stanbul Belediyesinin ll bin işçisi,ücretlerini alamadıkları 
için direnişe geçtiler. 
THY'nın zararı işçilerin istedi~i zammı aştı.Sendika 2 yıl için 
2,5 milyar isterken,işletmenin şu andaki zararı 3,5 milyar ola
rak hesaplanıyor. 
Ecevit,Cumhurbaşkanı seçimi için partilerin .diyalog kurmasını 
öne riyor. 
1ran Devlet ~aşkanı Benisadr,"rehineler Mayıstan önce bırakıla
maz" dedi. 

- Zimbabwe'de siyahlardan oluşan hükümet açıklandı.Mugabe'nin Baş
bakanlık ile Savunma Bakanlı~ını,Nikomo'nun ise Içişleri Bakan
lııını üstlendikleri bildiriliyor. 
Yogoslavya'da Tito•nun durumu ciddiyetini korurken,yüksek düzey
de bir toplantı yapılda. 

14 Mart Cuma 
- Erbakan, "kısa yoldan kurtuluş yeni hÜkÜmeti bizim kurmamızdır" 

dedi. 
Türk-Iş'in Başbakanlı~a sundu~ raporda,en az geçim indiriminin 
asgari ücrete dayandırılarak,asgari ücretten vergi alınmamasını 
istedi. 

- !stanbul ve Samsun'da iki kişi öldürüldü.Hilvan'da 6 işçi kurşu
na dizildi.Viksar'da basılan bir spor klubünde iki kişi öldürüldü. 

- Iran Devlet Başkanı Benisadr,"ABD'li rehinelerin durumu devrimi 
zayı.flatıyor 1 ' dedi.Benisadr,ayrıca "her zaman Afganistan'ın ya
nında yer aldıklarını,ancak içişlerinden dolayı etkin bir çaba 
gösteremediklerini" söyledi. 

15 Mart Cumartesi 
- TAR-IŞ raporlu işçileri işe almıyor. 

Asgari ücretin 12.894 lira plarak belirlenmesi gerekti~i açık
landı. 

- Edirne savcısı,"Cezaevi ayaklanması için silahları ülkücülerin 
sagladıı&ını 11 açıkladı. 

- Gaziantep ve Mersin'de biri doktor 3 kişi öldürüldü. 
16 Mart Pazar 
Ecevıt,"kavga devlet zoruyla getiriliyor" derken,Erbakan,"Marga
rin yagı Var diyorlarsa hepsini alacagım" dedi. 

- Adana Cezaevinde çıkan kavgada 2 kişi öldü. 
- Rodezya,l8 Nisanda Zimbabwe adı ile bagımsızlı~a kavuşuyor. 
17 Mart Pazartesi 
- Demırel,"CHP partizandır" derken,l$cevit,Demireli "kışkırtıcılık

la" suçladı. 
- ABD'nin Basra Körfezine müdahale için Türkiye üzerinde hava ko

ridoru istedi~i öne sürülüyor. 
- D!SK Genel Başkanı Baştürk,"iktidarın daha büyük katliamlar pe

şinde oldugunu" ve "D!SK'in gündeminde daha büyük eylemler oldu
~u" açıkladı. 

- 33 hükümlü,60 metrelik bir tünel kazarak,Van Cezaevinden kaçtı. 
Kaçanların 7'si yakalandı.Avanos'taki çatışmalarda 1 kişi öldü. 
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18 Mart Salı 
Cumhurbaşkanlı6ı için AP-CHP ilk kez görüştü. 

- Yardım için Genelkurmaydan bir yetkili ABD'ye gitti. 
- Milli Güvenlik kurulu bugün toplanıyor. 

Adana sıkıyönetim bÖlgesi dışına çıkarılan 217 kişiden 29'unun 
polis olduğu bildiriliyor. 
Diyarbakır'da iki kişi yaylım ateşle öldürüldü. 
!ran'da·yapılan parlemento seçimlerinde hille yapıldı~ı bildiri
liyor. 

19 Nart Çarşamba 
- Zam oncCSi ılaçlar da piyasadan yok oldu.Diğer yandan yağ,ampul, 

rakı ve gaz darlı~ının sÜrdÜğÜ bildiriliyor. 
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için AP ile anlaşmak istediği açık-

landı. 
- İslahiye'de CHP Gençlik Kolları eski başkanı öldürüldü. 
- San Salvador genel ~revi kanlı eyleme dönüştü,60 kişi öldürüldü. 
- Dünyada silah için dakikada bir milyon dolar harcanıyor. 
20 l'lart Perşembe 
- Demırel, 11 Ecevıt'in kırdıklarını düzeltiyoruz.lş bilenin,kılıç ku

şananın" derken ,Ecevit, "Dernirel, yandaşlarının işlediiSi cinayetle
ri başkalarına yüklüyor" dedi. 

- Demirel, "CHP ile görüşme için şartlar oluşmadı" derken,Ecevit, 
"Devlet Başkanının parlemento içinde seçilmemesi için bir neden 
yok" dedi.Bu arada,MSP'nin Cum..>ıurbaşkanlıg;ı seçiminde CHP-AP iş
birliğinden endişe duydugu bildiriliyor. 

- Maden-!ş,40 işyerinde daha greve başladı. 
-Malatya ve Iğdır'da iki kişi öldürüldü.lstanbul'da kaçırılan iş-

çinin cesedi bulundu.Bir inzibat·erini öldürmekten sanık "sol gö
rüşlü bir eylemci 11 ölüm cezasına çarptırıldı. 

21 Mart Cuma 
- Öumhurbaşkanlı~ı seçimi için turlar yarın başlıyor. 
- Alman Maliye Bakanı,"yardımın gerçekleşmesi uzun zaman alacak" 

dedi. 
- D!SK·Başkanı .ı:saştürk,"işçiler faşizme karşı tarafsız kalamaz" de

di. 
- Diyarbakır'da bir üsteıSmen öldürüldü. 
- Carter,Begin ve Sadat arasında yeni bir zirve toplantısının yapı-

lacagı bildiriliyor. 
22 Mart Cumartesi 
- Cumhurbaşkanlı~ı seçimi bugün başlıyor. 
- Demirel,Diyarbakır'da bir subayın öldürülmesi nedeniyle verdi~i 

demeçte,"Ordu mensubuna saldıranı anasından do~du~a pişmanrr 
edece~iz" dedi. 

- Ecevit,"hükümetin politikası istifa etti" dedi. 
- Çeşitli illerde toplam olarak 6 kişi öldürüldü.Giresun ve Ankara' 

23 llart Pazar da iki ceset bulundu. 

- Cumhurbaşkanlı~ı için aday bulunamadı~ından turlara geçilemedi. 
Bu arada,Demirel,Cumhurbaşkanlı~ı seçiminden ötürü g~~P üyelerine 
"sabır ve metanet" önerdi.CHP'nin seçimle ilgili tutumunu ise~ge
lişmelere göre" Ecevit saptayacak. 

- Et-Balık zamından sonra kuyruklar ortadan kalktı. 
- Konya'da solcu bir avukat,Adana'da ise bir MHP'li öldürüldü. 

!ran Cumhurbaşkanı Benisadr, 11Sovyetler Afganistan' a müdahale ede
ceklerini bana bildirmişlerdi" dedi. 

24 Mart Pazartesi 
AP saptadığ~ hedefe yürürken,CHP,iktidarı diyalo~a çağırıyor. 

- Cumhurbaşkanlığı seçimi için parti yöneticilerinin iyimser görün
dükleri bildiriliyor. 

- !srail Savunma Bakanı.,"Türkiye Orta-DoıSu'da Sovyetleri önleyecek 
tek güç" dedi. 
Emniyet Genel Müdürlü~e !smail Dokuzo~lu atandı. 

75 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



- Çad'ta meydana gelen çatışmalarda,bir hafta içinde 700 kişinin 
öldürüldü~ü bildiriliyor. 

seçimi için TBMM'de ilk iki tur bugün yapılıyor. 
- CHP' li , "Anayasa deg;işikligi hazırll.gı silahlı kuvvetleri re-

jime müdahale ettirmeyi amaçlıyor" dedi. 
-Adalet Bakanı,"Bir avuç hain ve aparşist tamamen yok edilecektirn 

dedi. 
- Sultanahmet'te battaniyeye sarılı iki ceset bulundu.!çişleri Ba

kanlı~ı 12 sanıga teslim olmaları için çag:rıda bulundu."Teslim 
01 11 ça!Srısı yapılan 4'ü sa~,7'si sol görüşlü sanıklar 15 gün i
çinde teslim olmazlarsa,görüldükleri yerde vurulacaklar. 
Dünya lslam Kongresi toplantısına Kıbrıs'ın Magosa kentinde baş
landı. Devrik Şah,Mısır'da bir hastahaneye yatırıldı. 

26 Mart Ç~şamba 
- Öumhurbaşkanlı~ı seçiminin ilk iki turunda sonuç alınamadı. 
- Petrol ve tügaza yeniden zam yapıldı.Süper benzin 37,normal ben-

zin 33 lira oldu. 
ABD'nin tutumu karşısında Türkiye'nin OECD'den istedi~i yardımın 
miktarını.l,2 milyar dolara indirmeye razı oldu~ bildiriliyor. 
!stanbul,Kars,Maraş ve Samsun'da 5 kişi Öldürüldü. 

27 Mart Perşembe 
- OECD ulkelerinin Türkiye'ye yardım için yaptıkları toplantıda,ve

rilecek olan yardımın ertelendi~i bildirildi. 
- Askeri savcı Abdi lpekçi'nin katil sanı~ı A~can'ın kaçtıktan son

ra ihbar etti~i gerekçesiyle bir ülkücüyü kurşuna dizdi~ini açık
ladı.Ayrıca savcı,A~ca•nın arkasında henüz ortaya çıkarılmayan 
bir kuruluşun varlıgının kasinlik kazandı~ını belirtti. 
!stanbul,Ankara,Tarsus ve Adana'da 4 kişi öldürüldü. 
Iran Dışışleri Bakanı Gotbzade,"Şah ya yargılanmak için geri dö
necek ya da ölecek" dedi. 

28 Mart Cuma 
OECD uikeierinin Türkiye'ye yapacakları yardımın ertelenmesinin 
nedeni,Türkiye'nin devletten devlete olan borçlarıyla,uluslarara
sı firmalara olan ticari borçları gösteriliyor. 
!ş çevreleri OECD'nin aldıg;ı kararı "hazimet 11 olarak niteliyor. 
Keşap,Urfa ve Adana'da 3 kişi öldürüldü. 

29 Mart Cumartesi 
- Develı 1 nın Ayvazhacı köyündeki heyelenda 60 kişi öldü.Ayrıca,Çu

kurova'da meydana gelen sel,can ve mal kaybına yol açtı.Adana'da 
bazı semtler ile 79 köy boşaltıldı. 

- Mardin Derik ilçesine baglı Şikesun köyünde sıkıyönetim kuvvetle
lerinin operasyonu sırasında silahlı kişilerle çatışma çıktı.Uç 
güvenlik görevlisini öldürenlerden 3'ü öldü,3'ü de yaralı olarak 
ele geçirildi.Ayrıca !stanbul,Gaaiantep,Samsun ve Adana'da 5 ki
şi öldürüldü. 

30 Mart Pazar 
-ABD ile "Savunma.lşbirli~i Antlaşması" dün imzalandı. 
- 5 bin liralık yeni banknotların hazırlandıgı bildiriliyor. 
- Seyhan taştı.Adana sel suları altında kaldı. 
- Sürekli ya~ışlar Sivas ve Kars'ta da hasara yol açtı. 
- Trabzon ve Şavşat'ta 2 ögretmen öldürüldü. 

Türk-Iş Genel Başkanı Denizcier,"hükümet sabrımızı taşırmak üze
redir" dedi. 

31 Mart Pazartesi 
ABD Senatosunun Türkiye'nin durumundan endişe duyduSU bildirili
yor. 

- Yardım açıklanana dek tek dolar gelmeyecek. 
- Ecevit,"6 Nisan'a kadar bekliyece~im,ondan ~onra bizden günah gi-

diyor" dedi. 
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YORUMLAR 

Türkiye 

1980 yılına büyük sorunlarla giren Türkiye,emperyalist-kapita
list kampteki ekonomik ve siyasi bunalımların sancısı ile kıvranmak
tadır.Uzun bir süredir emperyalist-kapitalist kampın ucuz ham madde 
kayna~ı ve pazar alanı olarak işlem gören Türkiye,özellikle faşist 
Şah monarşisinin devrilmesinden ve Afganistan'daki son gelişmeler
den bu yana,daha da önem kazandı.Bunun da,Türkiye'nin Orta-Dogu'daki 
jeo-politik konumuna ba~lı oldugu şüphesizdir.Orta-Dogu'da güçlülü
~ünü kaybeden emperyalizm,en azından bÖlgede askeri ve siyasi denge
yi yeniden kendi yararına sa~lamak için,var gücü ile çabalamaktadır. 

Geçtigirniz aylarda imzalanan ''Amerikan-Türkiye Savunma !şbirli
~i" ve "Ekonomik - yardımı ar" adı al tındaki antlaşmalar bu çabaların 
bir ürünü olarak görülmelidir.Kendi sınıf çıkarları için bir kaç do
lar karşılı~ında Türkiye ve, Kürdistan halklarının toprakların~ ABD 
emperyalizmine peşkeş çeken işbirlikçi sömürgeci burju!azi,bu ihane
tini büyük bir "zafer" olarak adlandırmaktadır. 

Yapılan an.tlaşmalar gereği,Tür,kiye ve Kürdistan'daki ABD üsleri 
'
1yeniden faliyete 11 geç:ecektir.Türkiye,bu antlaşmalarla geleeelSin 
savaş alanı olmaya aday oldugu gibi 1 empe~alizme göbeğinden batSlı 
oldugunu da göstermiştir.Bu olgu ise,dogal olarak Türkiye ve KÜrdis
tan'daki anti-emperyalist ve anti-sömürgeci savaşlarını daha da kı
zıştırmayı zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye'nin bitmez tükenmez sorunlarından biri olan ekonomik 
kriz,gün geçtikçe daha çok dar boğazlara itilmektedir.Bir avuç sömü
rücünün,işbirlikçi ve tekelci burjuvazinin sÖz sahibi oldu~ Türki
ye'de,ekonomik kriz düzelecek gibi değildir.Zira bu ekonomik sorun
ların kökeni emperyalist-kapitalist kampteki babranlarda yatmaktadır. 
Yıllardır uygulanan "kapitalist kalkınma 11 veya 11 Batı tipi kalkınma 
yolu 11 ,burjuvazinin kendi çıkarlarının bir ifadesidir.Çünkü burjuva
zinin yaptıgı her hareket,takındığı her tavır,aldıtSı her karar ve 
tedbir bilinçli bir sömürünün sonucudur.Burjuvazi,sömürü ile kendi 
sınıfsal çıkarlarını en iyi b~r şekilde korumak ve onu devam ettir
mek iste~indedir. 

T.C. parlementosunda yer alan degişik burjuva partilerinin adla
rından öteye aralarında herhangi bir frklılık yoktur.Tüm burjuva 
partileri emekçi sınıf ve tabakalara çeşitli vaatlerde bulunarak ik
tidara gelmekte ve kendi sınıfsal bilincinden yoksun olan halk kit
lelerini egemenlikleri altına almaktadırlar.Bu olgu daJezilen halk 
kitlelerine zulüm,baskı,işkence ve sömürüden öteye başka bir şey 
vermemektedir.Zira egemen sınıfların çeşitli katmanlarından bunla-

22 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



rın dışında her hangi bir şey bekl~=ek,olsa olsa reformistlerin ve 

burjuva kuyrukçularının iste-mleri !:=:.;ısamına girer. 

Di~er yandan son dönemlerde 1:·:? ':ün tavsiye kararına uyularak 

Türk Lirası'nın de~eri %48 oranınia ~lişürülmesi,emekçi yı~ınların 
boyuna takılan ateşten zin.cirleri..ı:i j"eni bir halkasıdır.Paranın dege

rinin düşürülmesiyle,hemen hemen ~li= temel ihtiyaç maddelerine en 

a~ır zamlar yapılmıştır.Emekçilerin geçim şartları yapılan zamlarla 

dahada zorlaştırılmıştır.Açık ve gizli işsizlik alabildiSine yük

selmiş,toplumdaki sosyo-ekonomik denge çalışanların aleyhine korkupç 

bir deSişime u~ramıştır.Tüm bunlara ~a5men,bir avuç mutlu azınlı~ın 

degirmenlerine akıtılan sular arttırılmış ve onların soygun,sömürü, 

baskı ve zulümleri katmerleştirilc_ü~"tir.Bütün bunlar yapılırkell.ıı hal

ka,devalüasyon ve zamların ölü eko~~=iyi diriltmek,!MF ve OECD'den 

gerekli yardımı alabilmek oldu~ a=la~ılmaya çalışılmıştır. 

Emperyalizmin ekonomik ve siyasi baskı kurumları olan !MF ve 

OECD'den de gerekli yardımların al~ası bir sonuç vermemiştir.Ege

men sınıfların Türkiye işçi sı~ı ve Kürdistan halkı üzerindeki 

sömürü ve talanı daha da artmış,bas~ ve zulüm son haddini almıştır. 

Diger yandan faşist çeteler taraf~i~ devrimcilere,işçilere ve hal

ka karş~ düzenlenen terör hareketle~i ve artan faşizan baskılar ne

ticesinde,her gün en az 10 kişi hays~ın~ kaybetmektedir. 

!şçı sınıfının kendi e"konomik-s:.:;rasi çıkarları do~rultusunda 

başlattıBı grevlere(TAR-İŞ'te oldu~a gibi) burjuva devlet mekanizma

sının baskı aracı olan asker ve polislerin deste~indeki tank ve pan

zerlerle saldırılarak işçi sınıfın~ iktidara yönelik devrimci ey

lemleri kanla bastırılmak istenme~e5ir.Ne varki işçi sınıfının ka

rarlı ve bilinçli mücadelesi tüm baskılara~oportünist,reformist ve 

revizyonist eyilimiere ratmen yol~~an sapmadan yeni ~evziler kazan

maktadır. 

Demirel'in AP iktidarı halk yı;ınları üzerinde faşizan baskıla

rını arttırmaktadır.MHP ve faşist ~~=andoların desteSinde çeşitli 

katliamları gerçekleştirmiştir.De=irel'in 100 günlük iktidarı 750 

kişinin ölümüne,4500'ün üzerinde ~sanın yaralanmasına BOOO'e yakın 

bombanın patlamasına,birçok iş ye~i,ev ve yuvanın tahrip edilmesine 

neden olmuştur. 
Kürdistan'daki sömürgeci ve faşist baskılar artarken,uzun bir 

süreden beri uygulanan sıkıyöneti~,12 Mart'a taş çıkartmaktadır. 

Pratik olarak Kürdistan'ın tüm ille~ini kapsayan sıkıyönetim,~ür

distan halklarının gelişen anti-sö=~rgeci ulusal kurtuluş mücadele

sini engellerneyi amaçlamaktadı.Kürdistan'da var olan sömürgeci ordu

ve kolluk kuvvetleri,halka göz da&ı vermek ve halkı pasifize etmek 
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için her şeyi yapmaktalar.Yıllardır sürdürülen koffianda hareketleri 

ve jandarma bas~ıları sıkıyönetimden alınan direktifler çerçevesin

de yo~unlaştırılmaktadır~G~ce yarıları kent,kasaba ve köyler çembe

re alınarak,türlü bahanelerle halka en agır işkenceler yapılmakta

dır.Kürdistan'da sömürgeci devletin. simgesi olan ordu,polis,komando 

ve jandarma birlikleri,en geniş ve en kapsamlı yetkilere sahip kı

lınarak halka saldırtılmaktadır.Hapishaneler devrimciler,yurtsever 

ve demokratlarla doldurulmakta ve de kontr-gerilla tara~ından iş

kencelere tabi tutulmaktadırlar. 

Bu arada Erzurum'da yapılan 11 kış tatbikatı" nedeniyle konuşan 

.faşist ordunun Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren; "vatandaş kanı dök

mek istemiyoruz.E~er istersek bütün bu olanları bir ay içerisinde 

durdururuz" diyerek,sömürgeci politikanın hedefini bir kez daha 

vurgulamıştır.Di~er yandan sömürgeciler ve onların sözcülü~nü ya

pan eski Cumhurbaşkanı Korutürk,her fırsatta Türkiye'de 11milli bir

lik ve beraberli~in" saı?;lanması için tüm burjuva partilerini 11 alçak 

gönüllü olmaya'' ça~ırmıştır.Böylece hakim sınıfların kendi arala

rındaki çelişk~leri bir tarafa bır~kıp birleşmelerini,Türkiye ve 

Kürdistan'daki devrimci muhalefeti kırmaya hazırlıklı olmalarını 

istemiştir.Ayrıca yılbaşından hemen sonra faşist generallerin kale

me alıp Korutürk'e verd.ikleri "uyarı. not8.sı 11 aynı konuyu içermişti. 

Faşist cunta heveslileri hayallerini gerçekleştirmek için,boş 

durmamakta ve Türkiye genelinde terörünü arttırarak orduya davetiye 

çıkarmaktadırlar.Bölücülük teraneleriyle şövenist duygular kamçı

lanmakta ve Kürt halkı üzerindeki baskıların yogunlaştırılması hak

lı gösterilmeye çalışılmaktadır.Tüm bunlar Türkiye ve Kürdistan'da

ku devrimci mücadelelere yönelik oldu~dan,devrimciler açısindan 

yeni durumlar ortaya çıkmaktadır.Dolayısiyle tüm guruplar dar gu

rupçu anlayış ve bencilliklerini bırakmalı ve işçi sınıfının gerçek 

çıkarları dogrultusunda ileri adımlar atmalıdırlar.Bu u~rda saglam 

ve kalıcı ittifaklar oluşturup,prati~e en ileri biçimiyle yansıtma

lıdırlar.Aksi taktirde sömürgeci ?urjuva diktatörlü~ün ateş çem

beri içerisinde kaybedece~imiz veya geriletece~imiz bir işçi sınıfı 

hareketi ve de anti-sömürgeci bir ulusal kurtuluş mücadelesi vardır. 

!RAN 
lran,geçti~imiz aylarda sahne oldugu olaylardan ötürü dünya ba~ 

sınını yine en çok ilgilendiren ülkelerden biri oldu.Fanatik-dinci 

ve gerici kesimlerin yönetiminin hakim oldu~ bu Ülke,çözemedigi ve 

çözmeye muktedir olamayaca~ı bir çok sosyal,ekonomik 1 ulusal ve poli

tik sorunlara gebedir.Daha önceki sayılarımızda da anlatmaya çalış-
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tıgımız gibi,bu fanatik-dinci ve gerici kesim,mevcut tüm sorunların 
kaynağına inmemekte ve bu sorunları "geçici" veya "yüzeysel" olarak 
görmektedir.Halk kitlelerinin siyasi bilinç düzeylerinin düşüklügün
den yararlanıp, yıgınların temiz dini duygularını,baskı ve zulme 
karşı birikmiş kinlerini istismar etmektedir. 

Oysa ki,2500 yıllık !ran şahlık saltanatının neden oldutu mevcut· 
bu sorunlar,köklü bir çözüm istemektedir.Bu sorunlara köklü bir çö
züm aramak ise,fanatik-dinci ve gerici kesimlerin üstlenecegi bir 
olgu degildir.Ancak bunun,başta İran'daki sömürge uluslar ve ezilen 
halkların kendi kaderlerini kendilerinin iradeleriyle tayını,tüm 
!ran proleteryası ve Sömürülen emekçi yıgınlarının kendi politik ik
tidarlarını kurmalarıyle çözümlerrecek bir olgu oldugu şüphesizdir. 

Bu kısa belirlemeden sonra,geçen mevsimin olaylarına bakıldı~ın
cta,Tahran'daki ABD 1li rehineler konusu en öne~li olaylar.arasında 
görülmektedir.4 Kasım 1979 günü Tahran'da işgal edilen ABD Büyük El
çiligi ve rehin alınan ABD'liler sorunu,tüm diplomatik çabalara rag
men halen devam etmektedir.Ozellikle !ran iç politikasına hakim kı
lınarak istismar edilen bu sorun,son zamanlarda Devrim Konseyindeki 
Humeynici Ayatullahlar kesimi ile başta Benisadr ve Ghotbzadeh'in 
başını çektigi tutucu teknotratlar kesimi arasıride belirli bir görüş 
ayrılığının oluşmasına yol açtı.Tahran gezisinden geri dönen BM Ge
nel Sekreteri Kurt Waldheim,BM'in bir Uluslararası Hukukçular Komis
yonu kurarak devrik Şah'ın işledigi suçları araştırmasını önermişti. 
Bu önerinin,3 Şubat gene lran Dışişleri yetkililerinden biri tara
fından yapılan açıklama ile,hem Humeyni ve hemde Devrim Konseyince 
tasvip edildigi belirtilmişti.Bu komisyonun kuruluşu,ABD'li rehine
ler sorununa son vermeyi amaçlayan bir "çözüm paketi" idi.İran'ın.bu 
"çözüm paketini" olumlu karşılaması,ABD'nin 7 Şubat günü daha önce 
karar verdiSi ekonomik kısıtlamaları geçici olarak durdurmaya neden 
oldu.Bu arada,yeni seçilen Cumhurbaşkanı Benisadr,l3 Şubat günü yap
tıgı bir açıklamada,devrik Şah'ın !ran'a teslimi beklenilmeden rehi
nelerio serbest bırakılabilece~ini belirtti.Bunun yanı sıra,rehine
ler serbest bırakılınadan önce şu şartların yerine getirilmesini öne
riyordu.l)-.ABD'nin,!ran halkını baskı altında tutmak için devrik 
Şah'a yardım ettigini itiraf etmelidir.2)-ABD,Panama'da sürgünde bu
lunan Şah'ın !ran'a teslim edilmesini saglamalıdır.3)-ABD,gelecekte 
İran'ın iç işlerine karışmamaya söz vermelidir.l6 Şubat günü Qir TV 
muhabirine demeç veren Benisadr,bu şartlara,BM Araştırma Komisyonu
nun rehinelerio serbest bırakılınadan önce raporunu açıklaması şarti
nı da ekledi.Adı geçen BM Komisyonu 5 üye ülkenin delegelerinden o
luşuyordu.Bu ülkeler;Cezayir,Fransa,Sri Lanka,Suriye ve Venezuela 
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idi.Komisyon üyeleri 23 Şubat günü Tahran'a hareket etti.Aynı gün, 

Humeyni,rehinelerin kesin durumunun 14 Mart ve Mayıs ayı başlarında 

iki kez seçimle oluşacak yeni meclis tarafından karara baSlanaca~ı

nı açıkladı.Tahran'daki çalışmalarına başlayan Komisyon,devrik Şah 

döneminde. olmadık işkencelere maruz kalan binlerce kişi ile görüş

türUlerek,çagımızda görülme~iş bir vahşete tanık oldu.Bu arada,ABD 

Büyük ElçiliSini işgal eden Humeynici ögrenciler,Komisyonun rehine

ler ile görüşmesine izin vermediler.Ardından,rehinelerin Devrim 

Konseyine teslim edilip edilmemesi,kesin kararın hangi organa ba~lı 

olup olmadıSına ilişkin bir meydan savaşı başladı.l3 Mart günü Dev

rim Konseyi Sekreteri Ayetullah Beheşti,rehinelerin serbest bıra

kılması için devrik Şah'ın ve ülkeden kaçırdıgı zenginliklerin !ran• 

a iade edilmesinin temel şart oldugunu açıkladı.Böylece rehineler 

sorununa aranılan çözüm,yeni baştan çözümsüzlüklere saplandı. 

Geçti~imiz mevsimin diSer önemli bir olayı ise,Ekonomi Bakanı 

Benisadr'ın Cumhurbaşkanlıeına seçilmesi idi.Benisadr,2S Ocak günü 

yapılan seçimlerde ayların ~izde 76'sını aldı.Bu arada Admiral Ah

med Medeni ayların yüzde 15'ini,Ayetullahların temsilcisi olan Ba

san Babibi oylarıo yüzde 4'ünü ve Dışişleri Bakanı GhotbZade ise 

ayların ancak yüzdel'ini alabildi.Daha önceki "halk oylamaları" ve 

"seçimler"de oldu~ gibi,halkın ço~lu~· sandık başlarına gitmedi. 

özellikle Kürdistan,Beluçistan,Hozistan,Azerbeycan ve Türkmenistan• 

da sandık başlarına gidenlerin çok az oluşu,despot yönetimin gerçek 

yüzünü açıklıyordu.4 Şubat günü gerici-tutucu teknokratların tem

silcisi olan Abdulhasan Benisadr,Humeyni tarafından Cumhurbaşkanlı

gına atandı.Humeyni,19 Şubat günü verdi~i bir demeçte,Genelkurmay · 

BaşkanlıSını Benisadr 1 a devretti~ini açıkladı.Ne var ki,Benisadr'ın 

maddi hayattaki rolü,verilen tüm yetkilere karşın,dama taşı rolün

den öteye gitmiyor ve de gidemez. 

öte yandan,l4 Mart günü yapılan parlemento seçimleri de fiyasko 

ile sonuçlandı.Fanatik-dinci ve gerici çevrelerin hakim oldutu se

çimlerin İran'ın gelece~ini olumlu yönde degiştirece~i düşünülemez. 

Tam tersine,halkların mutlu yarınlar u~runa döktügü kan,barbar şah

lık monarşisine karşı yürüttüSü ve zaferle sonuçlandırdı~ı haklı 

mücadele zor koşullarla karşı karşıyadır. 

ABD emperyalizminin Orta-Do~ 1 da en güçlü karakollarından biri 

olan !ran'ı kaybetmesi ile can damarlarından biri kesilmiştir~Bu 

önemli kayıba ragmen,emperyalist ahtapot didinmektedir.Son günlerde 

Hint Denizine yapılan askeri yı~ınak,Orta-Doeu halklarının gelece

Sini tehdit etmektedir.Emperyalizm,özellikle Orta-Do~'daki Filistin 

ve Kürdistan halklarının ulusal kurtuluş mücadelelerini bastırmak, 
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bölgedeki askeri ve siyasi dengeyi yeniden kendi yarar~na düzeltmek 
çabas~ndadır.Pentagon'un az~l~ generallerinin bu konudaki planları 
yavaş yavaş uygulanma alan~na konmaktad~r.Bu nedenle,bölge halkla
r~nın anti-emper,yalist,anti-sömürgeci ve yurtsever demokrat güçle
rinin son derece uyanık olmaları,her türlü provokasyonun ve emper
Yalist planların gerçekleştirilmesi olanaklarına karşı mücadele 
vermeleri zorunludur. 

KURDISTAN 
Kürdistan'ın !ran birimindeki silahlı mücadele,tüm zorluklara 

karşın devam etmektedir.Geçen yılın Kasım ayında varılan ateşkes 
antıaşması ve başlayan görüşmeler,şimdiye de~in herhangi bir sonuç 
vermiş de~ildir.Humeyni'nin fanatik-dinci ve gerici yönetiminin, 
başta Kürdistan halklarının olmak üzere !ran'daki di~er halkların 
(Azeri,Arap,Beluçi ve Türkmen) temel demokratik ulusal haklar~ 
karşı olumlu bir tavır takınacagı düşünülemez.!ran sömürgeci yöne
timinin bu tavrı,sömürge ulus ve ezilen halkların aleyhine oldu~ 
gibi,!ran proleteryası ve emekçı halk yı~ınlarının da aleyhinedir. 

Aylardan beri,halkın temiz dini duygularını istismar eden sö
mürgeci yönetim,şövenist duyguları da kamçılayarak,Kürdistan'a kar
şı amansız bir savaş sürdürülmektedir.Kürdistan'ın tüm kent,kasaba 
ve köyleri top,tank ve fantomlarla bombalanmakta,kadın,çocuk,genç 
ve ihtiYar demeden binlerce insanın kanına girilmektedir.Humeyni' 
nin muhafız(Pasdaran) güçleri eşine rastlanmadık vahşetle,örne~in 
Qarni katliamı gibi,Kürdistan halklarına karşı soykırımı uygulamak~ 
tadırlar.Paweh,Meriwan,Sine(Senendec),Seqiz vb. gibi kentlerde,sö
mürgeci Türkiye Cumhuriyeti'nin "!stiklal Mahkemeleri"ne taş çıkar
tan Bilhali din "Devrim Mahkemeleri",haklı-haksız birçok yigidin 
canın~ kıydı.Tüm !ran'da 1 Kürdistan halklarının anti-sömürgeci ulu
sal kurtuluş hareketine karşı büyük bir seferberlik ilan edilmesine 
ra~men,kahraman Peşmergelerin direnişi kırılamadı.Halk kitlelerine 
karşı yürütnıen terör ve yıldırma hareketleri başarıya ulaşamadı. 
Kürdistan halklarının ulusal potansiyelini hedefleyen sömürgeci yö
netimin bu didinişi başarıya uluşamayacaktır da. 

Diger yandan,daha önceleri açıkladıgımız gibi,Kürdistan'ın !ran 
birimindeki KDP önderli~indeki silahlı direniş,tarafımızdan sonuna 
dek desteklenmektedir.Ne var ki,sömürgeci yönetime karşı otonemi is
tegi ile formüle edilen amaç,tarafımızdan reformist bir talep olarak 
~örülmektedir.Kürdistan halklarının anti-sömürgeci ulusal kurtuluş 
mücadelesi,sıcak savaş döneminde otonemi talebi ile dÜ~lenemez. 

Bu arada,Irak Baas sömürgeci yönetiminin Kürdistan'ın !ran bi-
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rimindeki ulusal direniş hareketini parçalamak ve likvide etmek is

temektedir.Kürdistan'daki aşiret reislerini,bey,a~a ve şe~ gibi 

feodal güçleri kendi çıkarları do~rultusunda örgütleyerek,ulusal 

mücadele içerisinde büyük gedikler açmayı amaçlamaktadır.Devrik 

Şah'ın SA~AK ajanlarını,uşak ve yandaşlarını toparıayıp onlara sa~

ladı~ı olanaklarla,Kürdistan'da çeşitli provokasyonlar tertiplemek

tedir.Bu güçler arasında,Caf aşiret reisleri,Kürt Müslüman Partisi, 

Rizgari Partisi,Ş9x Osmani Biyare,şex İzedin Huseyni'nin kardeşi 

Ş9x Gelali Huseyni,nr.Madih Osman Neqşibendi,Hamid Heme Tahir Beg, 

Şewketi Haci Muşir vb. gibi unsurlar vardır.Tüm bu satılmış feodal 

güçlerin yanı sıra,Kürdistan'ın !ran biriminde "devrimcilik"(!) a

dına yola çıkan 11 KÜrdistan Devrimci Emekçileri Örgütü"(Komeley Zeh

metk9şani Şoreşgeri Kurdistan) de vardır.l978 yılı baharında Celal 

Talabani'nin sa~ kolu olarak bilinen bazı unsurların kurdu~ bu 

"örgüt" ,Irak faşist Baas Partisi ile sıkı ilişkiler içerisine gir

miştir. Kürdistan'ın en güçlü feodalleri tarafından desteklenen bu 

"örgüt" hakkında,yer darlıgından ötürü,elimizde bulunan belgeleri 

bu sayımızda yayınlayamıyoruz.Ancak,gelecek sayımızda bu konu üze

rinde uzun uzadıya durup,önemli belgeleri okuyucularımıza sunaca~ız. 

Bu "örgüt" içinde bazı dürüst unsurların olaca~ı şüphesizdir.Ne var 

ki 1 son dönemlerde gerçek yüzleri ortaya ç.ıkan bu 11 Örgüt"ün,KürdiS

tan anti-sömürgeci ulusal kurtuluş mücadelesine büyük darbeler in

dirdi~i şüphesizdir.· 

Kürdistan'ın !ran birimindeki silahlı hareketin proleter önder

likten yoksun oldu~u açıktır.Bu nedenle,Kürdistanlı devrimcilere 

düşen görev büyüktür.Tüm devrimci,demokrat ve yurtsever güçlerin 

tarihi sorumluluklarını üstlenip,kararlı ve bilinçli bir mücadele 

ile görevlerini yerine getirmeleri zorunludur.Sömürgeci güçlerle 

mücadelenin yolu,tüm yerli gericiler ve dışa baglı uşak güçlerle 

mücadele etmekten ve de emperyalizmin oyunlarını bozmaktan geçer. 

Di~er yandan,Kürdistan•ın Ira~ biriminde yürütülen silahlı müca

dele,çok a~ır bir darbe yemiştir.Bu sayımızda yayınlanan Irak KDP

Geçci Komitesi ile ilgili makalede 1uşak ldris Barzani ve klilinin 

neden oldugu olaylar etraflı olarak işlendi~inden,burada yeniden ü

zerinde durmaya gerek görmüyoruz.Ancak,Celal Talabani'nin "Kürdis

tan Yurtsever Eirligi"(KYB),Talabani'den ayrılan "Kürdistan Kürdis

tan Sosyalist Hareketi"(KSH) ve "KDP-Hazırlık Komitesi"(KDP-HK) ne 

yapmaktadırlar? Bu konu üzerinde,yer darlıgından ötürü., uzun uzadıya 

yazamayaca~ız. 

Talabani'nin "KYE" ,Güney lrlİı'd.istan'da tüm gücünü yitirmiştir. 

"KSH" ve "KDP-HK"nin geçen yılın Mart ayında "KYB"den ayrılışı ile, 
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"KYB11 içinde kala kala KMLG(Kürdistan Marksist Leninistler Gurubu) 
kalmıştır.Bu Çin yanlısı gurup ise,geçen aylarda yaptı~ı bir kongre 
ile adını "Rencder'' (Emekçi) olarak de~iştirdi.Talabani ve yandaşla
rı,!ran Kürdistan'ını kendilerine karargah olarak seçmişlerdir.ld
ris Barzani gibi,Talabani de Humeyni yönetimi ile sıkı-fıkı ilişki
ler içindedir.Humeyni yönetiminden bol miktarda silah ve para "yar
dımı'' almıştır.Bu "yardımlara" karşılık minnetdarlıgını da İran ga
zetelerine açıklamaktan çekinmeyen Talabani,Kürdistan•ın !ran biri
mindeki silahlı mücadeleyi kendi kontrolüne almak için,elinden ge
len çabayı göstermektedir.Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesinde 
çıban başı olan Talabani,İdris gibi,gelecegin en korkunç tehlikele
rinden birini oluşturmaktadır. 

"KSH" ve "KDP-HK" 'ne gelince; "KYB"den ayrılarak,önceleri ortak 
bir cephe oluşturdular.D$ha sonraları birleşerek ortak bir örgüt 
kurdular.Bu yeni örgütün adı ise,"Kürdistan Birleşik Sosyalist Ha
reketi" (KBSH) dir.Geçen yılın Kasım ve Aralık aylarında olmak üzere, 
sömürgeci Baas yönetimi ile antlaşmaya baş vurdular.lki kez Irak'a 
giden Dr.Mahmud Osman yönetimindeki "heyet'1 ,aradıgını bulamamışa ben
ziyor."KBSH'1 de,!dris ve Talabani gibi,Humeyni yönetimi ile ilişki
ler kurmuş ve "gerekli yardımı" almıştır.Son dönemlerde,uşak İdris 
ve kligi,Irak KDP kongresinde "hain11 olarak ilan edip "partiden" 
ı:ıttJ.kıarı Dr.Nahmud ile sıkı ilişkiler kurmuşlardır."Bu ne turşu,bu 
ne perhiz" misalı, '1KBSH" de ldris ve Talabani gibi son kozlarını 
oynamaktadırlar. 

Güney Kürdistan halkımızın başlarına musallat olan bu güçlere 
karşı verece_kleri mücadele ,amansız bir mücadele olacaktır.Bu müeade
lede,tüm gerçek devrimci,demokrat,yurtsever ve ilerici unsurların 
görevi,bir an önce taparlanıp-yeni bir çatısı altında birleşerek, 
halkımızın acılarını dindirrnek olmalıdır.Ancak böylesi bir alterna
tif halkımızın anti-sömürgeci,anti-emperyalist ve anti-feodal hare
ketine sahi~ çıkıp,gelece~in proleter önderlikli mücadelesine katkı
da bulunabilir. 

ÜZÜLEREK BEL!RTELİM K!; BU SAYIMIZDAK! YER DARLIQINDAN OTURU, 
KUZEY KtlRD!sTAN 'DAK! SON GEL!ŞMELERE, KtlRT SORUNUNUN !SVEÇ PARLE
MENTOBUNDA TARTIŞILMASINA VE BAZI GUNCEL DÜNYA OLAYLARINA DEa!NE
MEYECEQ!z. 
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Z!MBABWE 

Geçti~imiz Şubat ayının 27-29. günleri arası~da yapılan seçim

ler ZANU(PF) partisinin lideri Robert Mugabe'nin ezici ço~lugu 

kazanmasıyla sonuçlandı.Emperyalizmin ve ırkçı Ian Smith'in tüm 

çabalarına ra~en,Mugabe'nin seçimi kazanması önlenemedi. 

Mozambik'teki 4 yıllık sürgün hayatından 2? Ocak günü Salisbu

ry'e dönen Mugabe,emper.yalistlerin ve ırkçıların ana bederini teş

kil ediyordu.Seçim kampanyası boyunca iki büyük suikast tehlikesi 

atıatan Mugabe,tüm provokasyonların üstesinden gelmeyi becerdi.Em-· 

niyet kuvvetlerine baglı özel komando birliklerinin seçimleri yap

tırtmamak veya ZANU(PF)'nin mutlak zaferini önlemek için tezgahla

dıgı oyunların çogu,can ve mal kaybından ötede,amacına ulaşamadı. 

Bu olgu,Zimbabwe'nin ço~lu~u oluşturan Siyahların politik bi

linçlerinin bir göstergesi idi. 

Daha önceki sayılarımızda bahsetti~imiz antlaşma gere~i,ülke4e

ki 230 bin kadar Beyazlara ayrılan 20 sandalyeyi~l4 Şubat'ta yapı

lan seçimlerde Ian Smith' in "Rodeziya Cephesi" ele geçirdi ... lOO san

dalyelik parlementodan arta kalan ~O sandalyenin 57'sini Mugabe'nin 

ZANU(PF) partisi,20'sini Joshua Nkomo'nun ZAPU(PF) partisi ve 3 1 ünÜ 

de gerici papaz Abel Muzorewa•nın UANC partisi kazandı.Seçimlere 

ayrı ayrı katılan Yurtsever Cephenin ZANÜ ve ZAPU. kanatları,aynı 

zamanda halk kitleleri arasında güçlerini yoklamış oluyorlardı.Bu 

arada,ırkçı Beyazların lideri Ian Smith,seçimler arifesinde Nkomo' 

nun partisi ZAPU'yu destekledi~ini açıkladı.Tüm çabalarına ra~men 

ZANU 1 nun lehine gelişen ortamı de~iştiremedi. 

Seçim sonuçlarının hemen ardından ZAPU ile birlikte hükümeti 

oluşturacagını açıklayan Mugabe,Yurtsever Cephe'nin pratik hayatta 

devamından yana oldu~unu gösterdi. 

Uzun yıllar silahlı mücadeleye sahne olan Zimbabwe'nin önünde 

bir yı~ın sorunların oldu~ açıktır.Bu sorunlar arasında toprak re

formu,göçmen sorunları,devlet mekanizmasının ırkçı unsurlardan te

mizlenmesi,ırkçı ordunun tasviyesi,Beyaz azınlı~ın elindeki sınır

sız imtiyazların kaldırılması,sa~lık ve egitim sektörünün açil ola

rak hizmete geçirilmesi,konut sorunlarının halledilmesi,ekonomik ve 

sosyal sorunların çözülmesi vb. sorunlar en önemlileridir. 

Ne var ki,Mugabe'nin başta toprak reformu olmak üzere,topraksız 

ve yoksul halk kitlelerine daha önceleri verdi~i vaatlerini tutma

ması,iç açıcı degildir.Buna ra~en,Zimbabwe halkının zaferle sonuç

lanan silahlı direniş hareketinin,başta ırkçı Güney Afrika azınlık 

yönetimi olmak üzere,gericili~e,eömürgecilite ve emperyalizme agır 
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bir darbe vurduğu açıktır.Zimbabwe halkının bu başarısı,~Urdistan 
halklarının anti-sömürgeci ulusal kurtuluş mücadelesince selamlan
maya layıktır. 

EL SALVADOR 

Son aylarda,Orta Amerika'nLn az gelişmiş Ülkelerinden biri olan 
El Salvador,yeni şiddet ve terör hareketlerine sahne oldu.El Salva
dcr halkının faşizan baskılara ve militarizme karşı sürdürdügü mü
cadelenin yandaşlarLndan biri olan Papaz Romeros'un öldürülmesi,ge
lişen mücadeleye yeni boyutlar verdi.Nikaragua halkının zaferinden 
etkilenen El Salvador halkı,ABD emperyalizmine ve yerli işbirlikçi
lerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. 

lllkedeki Amerikancı gerici ve sagcı guruplar,sivil-askeri cunta 
yönetimi tarafından himaye edilmekte ve halka karşı olmadık cina
yetler işlemektedirler.ör.negin,22 Ocak günü solcu bir mitinge sal
dıran silahlı sa~cı guruplar 22 kişinin kanına girdiler.Bu provo
kasyoncu tutumun amacı,solcu gurupları yıldırmak,halka gözdagı ver
mek ve ülkenin güçlü ordusunu kışkırtmaktı.öte yandan ülkedeki sol
cu guruplar,ço~ kere yabancı devletlerin elçiliklerini ve çeşitli 
resmi daireleri işgal edip,yüzlerce kişiyi rehin almakla seslerini 
dünya kamu oyuna duyurmayı yeg bulmaktadırlar.3 Mart'ta gerçekleş
tirilen Milli Muhafız Alayı karargahının işgali bu tip eylemlerdin 
biri idi. 

ABD emperyalizmi,El Salvador'daki gelişmelerden oldukça endişe
lenmekte ve Orta Amerika'daki kalelerinden birini daha kaybetmek 
istememektedir.Bu nedenle,sivil-askeri cuntaya bazı yüzeysel re
formlar yapmasını önermektedir.Amerikan emperyalizminden 50 milyon 
dolar miktarındaki yard~mı alabilmek için,dikte edilen reformları 
uygulamak isteyen cunta,6 Mart günü 30 günlük bir sik~yönetim ilan 
etti.Sıkıyönetim altında uygulanılması düşünülen toprak reformu, 
sadece 250 ~00 hektarlık bir araziyi kapsamaktadır. Verimli toprak
ıarın yüzde 60'ını oluşturan bu topraklar,birkaç yüz zengin ailenin 
mlilkiyetinden çıkarılıp topraksız köylülere da~itılacaktı. 

Reformlar sol cu guruplares "yüzeysel" görülmekte, s age ı guruplar 
ve ordunun baz~ kesimlerince benimsenmemekte ve her türlü reformla
ra karşı çıkılmaktadır.Kanın gövdeyi götürdü~ El Salvador'da,bu 
yılın yalnız ilk iki ayında öldürülenlerin sayısı 600'ü geçmiştir. 

El Salvador halkın~n ba~ımsızlık ve sosyalizm mücadelesinin, 
tüm engelle karşın zaferle sonuçlanaca~ı kesindir. 
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PIRS?;ASIYA KOVARA PALE 

Agir: Ateş 
·Agirdank: Mangal 
Amojgari: ÖğÜt,tavsiye 
Amojgarı ıe kirin: ÖğÜtlemek,tavsiye etmek,öğÜt vermek 

Bag~r: Fırtına 
Bar~n: Yag-mak 
Bapır: Ata,dede,büyük baba 

C~n5: Savaş,harp 
Cewı(cemik): ikizCinsanlar için) 

Çav ber1an: Göz dikmek 
Çavbirçı: Aç gözlü 
Çavbirçiti: Aç gözlülük 
Çavlider: Gözü dışarda olan 
Çavlideri: Gözü dışarıda olmak 
Dagirtin: Doldurmak 
Dag~rti: Dolu,dolgun,şişman 
Dapır: Büyük anne,anne anne 
Dahat: Verim,ürün,gelir,kazanç,veri 

Evin.:. Aşk 
Ev~nı: Aşk,aşka ait,aşksal 
Evındar: Aşık 

Evindari: Aşık olmak 
Gelkuj: Halkı kırımdan geçiren,halk düşmanı,katliamcı,soykırımcı 
Gerdenazad: Egemen,serbest,hür 
Gerdenxwar: Mazlum,ezilen,özgür olmayan 
Gewende: Davul ve zurna çalan halk san~tkarı 

Hezen topavej: TopçU birlikler 
Hezen siwani: Paraşutçü birlikler 
Bejayiyen hunari: Sanat değerleri,sanatsal de~erler 

Ji ber kirin: Ezberlemek 
Ji xwe kirin: Elbisesini çıkarmak,soyunmak 

K~vinfiroş(~evnefiroş): Eskici 
Kem: Az,eksık,noksan 
K€-m: İrin 
Kemnaverok: 1çeriksiz,muhtevasız,az içerikli 

Lava: Yalvarma,yakarma,rica 
Lava kirin: Yalvarmak,yakarmak,rica etmek 
Lavakir(Lavake): Yalvarıcı,yakarıcı,yalvaran,yakaran,rica eden 

M~zaxtin: Sarfetmek,harcamak,masraf 
Mer.xası Yi~it,kahraman 
Merxası: Yiğitlik,kahramanlık 
Merxasblln: Yi~it. olmak,kahraman olmak 
Merxasi kirin: Yiğitlik etmek,kahramanlık etmek 

Nexweşi Hasta,dertli,illetli 
Nexweşı: Hastalık,dert,illet,nahoşluk 
Nexweşner: Hastabakıcı 
Nexweş bÜn: Hasta olmak 
Nexweş ketin: Hastalanmak,hasta düşmek 
bi nex~eşi ketin: Hastalığa tutulmak,hastalı~a düşmek 
Nexweşı girtin: Hastalığa yakalanmak 
Nexweşxane(Nexweşgeh): Hastahane 

FÜte: Qnem,ehemmiyet 
FUte pedan: önem vermek,ehemmiyet vermek,önemsemek 

Yezdan: Tanrı,Allah 87 
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V.'EŞANEN PALE 

tiwana CEGERXWİN 
Diwana helbestvane bi nav u 
deng~Cegerxwin ya didwan SEWRA 
AZADI bat .,.eşandin, 22~ rupel, 
biha 10.- DM 

Demenen KURDISTANE 
Ş li2 ~emxnen ~urdistane,bi reş 
u spı u curbecur hatin weşandin. 
Liba wan bi 1.- DM e. 

~ ~ 

STRANEN REWANE 
Stran u meqamen govende yen Kur
den Sovyetistane. 3 cUre,liba 
kasetan bi 7, 5 D~ an e. 

XY/EŞXYIAN 0 STRANtN ~REŞIN 
Stran u xweşxwanenrdı yen 
şoreşin ji bevale hunermend 
DILGEŞ,kaset,biha 7,5 DM 

XWEŞXWAN u STRANEN ŞOREŞİNA 
StranAu xweşxwanen kurdı yen 
şoreşın ji

4
hevale hunermend 

DILGEŞ , kaseta didwan , biha l O:DM 

PALF YAYINLARI 

CEGERX'NİN 'IN Ş!!RLER! 
Onlü Kürt şairi Cegerxwin'ın 
şiirlerini içeren SEWRA AZADI 
(Özgürlük Devrimi) adlı diva
nı yayınlandı. 224 sayfa, 
fiatı 10.- DM 

KORD!STAN 'DAN ~lANZARALAR 

Siyah-beyaz olarak basılan 8 
çeşit kartpostal,tanesi 1.- DM 

KOR~E TURKULER 
Sovyetler Birligi 'nde yaşayan 
Kürtlerin müzi~i , 3 kaset, 
tanesi 7,5 DM 

DEVR!MC! MARŞLAR VE KURT 
HALK TURKOLERt 
Kurt ozanı DILGEŞ 1 ten dev
rimci marşlar ve Kürt halk 
türküleri,kaset,fiatı 7,5 DM 

DEVR!MCI MARŞLAR VE KURT 
HALK TURKOLERt 
Kurt ozanı DILGE$ 1ten dev
rimci marşlar ve Kürt halk 
türküleri,ikinci kaset , 
fiatı 10:-DM 

PALE,li benda alikariya te ~a bi her r engi ye.Pişta xebat u tekoşina we bigre u xwe je dUr mexe ~ 
postgirokonto. 4 31 60 94. 4 

PALE 'nin mücadel esini destekle ve çalışmalarına yardımcı 
ol . PALE 'ye her t ürlü yardımını esirgeme~ 

·- - ,-
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