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X':/EilDEVAllEN DELAL 

Va ye hejmar~ke di"Q ya kQvara_P~I,.~1bi r ·2k u peti , ctiı-;ih eAiçsten we . 
W~k mc ~i h~jmaren bere de j~ EO' ~ba~ Ru •:ivısgnd~~Ln , jijwar! u Aas~cngen oezın l ı ser reya deçanJına kovare he~0 . Le bı oası hinde jı , de k Qva r li se r milen lıeval , hogi r u hevalb<!rırlan biji u ·..,ıeşina xwe bido
mıne . 

A Ji v e hejf])are Rpe y e ,de kovaraA?ALE b..L 81ı :::-~p.:lan bi•.-IC:ŞC . Ke~kiqn 
U daXiSl;ina fUp~ll(n '•lC ne di QC:3~Ç!1 r.ıe 'lC Af!C . L:. ser d:J.X•.-;-ı::a Ç3pXD.!1C , ku _ji be rRsturbun~ ncıkev~ ~erAıııaı<ı~a l r~ıı-:i~inc 1er.ı Aneç:,r 1lminin1 ku heJmara Rra!?elen ·-:e r;ert bıkın ı: ;!axın_rı . Lc cv n<.:~P .ve r.ıo• n•ye , ku de i<Cj1va:::- A jı A ıeemnayerÇ?ktir bibe . Heçı naverck« kovare ye , h.:.nı:;i !cı ji me bet , cie -cerdar u tertir b ~ . R R A A Wek xuya dike , zorkerı u zor1estı yn li ser -o:en VLriistanc her roj xur~irAu hovtiT' dibe • .Ro~ t;ıne ~Cı kt. Lr. , veb-~·:-: , .~~3 .. : e,. .. n-:;_n , 
gir-ı:in Au z:;,nJanJ.:i:rin neoi:;ı u nt, ;<>•.-:_rr:ı 1.!Lr r~: ~ 2~ aliJe·ı J.:')/:cu~r , eırı-
p~ry~lıst u nokereı: .:an ye·ı ~ev'1epc :::-es L -:V-~ h _ A te 1 plan u r.exşe;yen n:J ten lı dar xic:;ın . Tırsc. be ... rrrıan .~. '.·;~n -._rf_ .. ," · pr. h xp·,.;a '.·.ta:ı dirt: -yine . Ji .. gel ve ~i , pC;ve~Ün ~ te.-:3zb~:.~ '-(V : .. -- r-~~i~~· .. 3Ziya ne·~wi 
u c~v!~l ya Eçlen A ~~:dist~nc_x~e q~~c bcrp Aç ~-~: . ~e be nı~an , h~n A la
wazı u qelsıyen ı.-ıe A Jı hen- . Bı ,:>"'hrı tırı~ ı. rç,:l ... ;, ~ ~"la ·1a:: l<n·m::_ı u 
qelşiya2 , bi xebat ~ ~e~=elef~a ~3~ı<~ıc- _ - _, ~ ı:ıF:·n.~u~!-ş~a~c ve 
gı re.:iayı ne . He·.-lceye r:u :·aı: .l'! "lB --ar,:sızn: u ]( r _n:.z 11' :ı ı xu:::-;;ı ~e ıP bel av ~irin . Herweha ref ~ sinifen kar~eft , ~ınJi u h-~: ~el~3ften w01&t 
bi v~ :::-a~ane ve b;n -ı;;giha~din 1pcrwe~le ~ i 0~dar :.ri- ~ Di vi ~~~i de 
jı barekı giran li ser ;;ıılcı: te,:o.şere~ ··.1 ~ "•;::-.;iı':'~a:.~ Je . Barein gıra~ li se r milen ~9vara ~A~E hcye , Kı ~ ~~ i : ilc~e~Ô be jl , pay u behra xwe ~exe nav ve xebat u kefteleft0 . 

Ji lewre , em bani hemenen icmokrat A o.;şver: A .-: 1;-,t,pa:::-;z .J şoreşgeran :::.ikin u dibc j :.~ : D:<.: 'NEp-:-ı·: _ Ei-: "'3Sı·"r: ---~'E t.i:'\AD;.s:-3!, ı;:sv UAL: 
H~·-.,:-:~? r:o;3DAi-:~YE , E:- r=:RYAI-IZ:-,s , r.~VI\3: ~- ..:-: ·'1 Y·~ ı-i3fEi·:I YA ', ~-13L U FAŞIZ:·iE l1ILEN Xl:fE BIDIN l'1ILEN HEV U XlE BTAV.:!JIN ':,_/,'JA ŞE?.I ! .• 

~ FA:.=: kovar a te ye . ':.e bix .... ~n ı u tiC.e x"cnd:. ı- ! 

-i) Jc r e ki:::-yar , al ikal·va.n , hc-valt.>f.nd u i: .;iran citine ~ * Je re x .... esteken xwe bi:ıi'!isin u nCı;;e:;· an b!i_"l:iı:ir.e ! 

~ We , denge az ad i u rL:garixwa:.:·iy::ı gel er. Kurdis=ane ye 
li he~ber zo rke~i u knlea~riye nas bikin ~ 

-i) \-.'e , li di~ i bindestıye , erı:peryali;:me , bDcadi , xı-:innej i 
u faş i z~e bi zanin ! 

~ Xebat u tho; i na ·.-;e , ya x"·e ı-:;:~,:iri :ıin ! 

TU DIKARI KCVAR~ JI ~AVKIŞANA J~PİN EIXWAZİ 

BOX 273 
S-751 05 Uppsala 1 
SWEDE N 
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LI SER RENŞA KURJIS~~lA B~KUR 

Di heyama me de , jckduriya di ~avbe~a burjuvaz i u proleterya ya 

welaten emperyalist u kapitalist 1e xu~tir ctibe . Ev kefteleft u teko

şina ha ya ref u sinifi ,hingi ku di~e ger~tir dibe u di gel ve yeke 

ji ew mercen objektıf yen şore!ien civa:<.:i diafirine u hazir dike . Her

weha tekoşina gelen ·,.,elaten bindest,nivbindest , neserbix•.•e ü niveser

bixwe ya li heıcber er:ıperyalizme u koleiariye ji bi hcztir dibe u bi 

gaven fireh ber bi peş ve diçe . Keleh u bir.iken emperyalizme , bi yeko

ycko ji ruyen erde ten vernal in . De•:1s , ş un u şopen wan ji rÜyen erde 

ten birin . 

riezen emperyalist u koledar 3cn ku iawiya xwe bi çaven xwe dibi

nin , dixwazin ku bi alikariya hevalbend , no~er u tevkaren x~e ve peşı

ya ve heı:-ikina diroki bigırin . Ji lewrc ji ,bi awaki hov ü çavsor xwe 

diavejin ser tekoşina gelen ku 1i bin niren zerkeri ü siterne de di

jin ü erişe dibin ser refcn karker,gundi ü her:ıÜ refen kedkaran . Ji 

b er ve ycke ye ' ku her roj bi hezaran tel<Oşer ten girtın u xwına bi 

hezaran tekoşer Ü merxasan ten rijandin . Be guman , yek ji van gel u 

welatan ji Kurdistan e. 
Burjuvaziya koledar u xh•inrej ya Tirkiye ji bo ku bikaribe Kur

distana Bakur bi awaki ewlcyi di bin nircn xı·1e yen zordariye de bi 

hele , li piraniya bajaren Kurdistane ge:-a.o1Jina aı.;erte , bi h ezen leşkc

ri , cendirme u polisan ve sere gelen Ku:-1istane bişkenin . Tekoşeren 

welacparez,demokrat , peşverü u şo~cşge~an digirin . diavejin girtigeh 

u zindanan ,di işkencexanan de didin ber ledanan . Bi van kar u kirinen 

xwe ve wilo baı•er in , ku de tekoşina gelen Kurdistane ya ji bo Kur

distaneke serbixwe , demokratik , yekbÜyi u sosyalist bidin rawestandin . 

Herçendi bi hezaran merxasen teko~er yen Kurdistar.e hatine gircin u 

zindankirin ji ,herçendi bi sedan merxasen tekoşer hatine şehidkirin 

yan ji ji ber ledanan hatine seqetkirin ji , le disan tevgera azadi ·u. 
rizgarixwaziya gelen Kurlistane di riya x·:~e ya rastin de ber bi peş 

ve diçe . 
Le dive bete gotin , ku çawan ku tevgeren şoreşger ji ctirok u ser

pehatiyen xwe fe re u dersan ·.•erdigirin , ·..ıisan ji rejimen emperyalist , 

koledar u kedxwar ji dirok u tevgcren xwe ders u fereyan werdigrin. 

Ev rejimen han bi x· .. ,e ji baş dizanin , ku heke "kurmen dare ne ji da

re bin , ew dar narize" . Ji lewre ji , rejimen hole pir caran ne her yek

ser bi xwe , le belebi riya hevalbend , tevkar , sixur u nokeren xwe ve 

xwe diavejin ser tevgeren şoreşgeran . Bi desten u hez u hemenen bi 

kiregirci ve yen ku xwe di bin xeii ü ;ıerdeya "şoreşger", "welatpa

rez ", "peşveru" u "demokrat " u hp • •• de vedi!ie:-in , erisan dibin ser 
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tcve;eren şoreçger yen rast u d..ıdst . İro , ye": ji van hezcn ajawexwaz , 
sixur u alozkar , çepel u bi kircgirt i , ku di bin nave " şoreşgeriye " 
de hespen xwc li panav u meydanan dibezinin , "tcvgera APO" yc . Yan ji , 
wek ew nav li xwe dikin , "Şoreşgcrcn Kurdistanc" u yan j i "Partiya 
Karkeren Kurdistane" ye . Le bi a me , ew b i xwe layiqi nave ku gelen 
Kurdistane le kiri ye . Ano , teve;era PEXWASAN : 

Tevgera Pt:XWASAN perçek ji tı::. l-_.ra crişbaziya xwin:·ej ya ~oleda
ren Kurdistane u perçek ji siyaset:. Ln]rjuvaziya koledar ya tevkare 
emperyalizme ye . Ji le w re j i dcst{;:1 •ı an di xwina bi de han demokrat , 
peşveru , ı•e latparez u şoreşgeren Kurdistane de ne . Tişten ku b-3rjuva
ziya koledar ya Tirk bi direjahiya hinde salan Je nedikariblin binin 
s eren gelen Kurdistane u tevgera ı· an ya rizgar:xı·ıaziya netewi u ci
vaki ,PtXWASAN di navbera bi qasi saleki de ew anin scren wan . Pir bi 
hoviti demokrat , peşveru , welatparez u şoreşgeren Kurdistane kuştin . 
Neyartiyen eşirtiye xistin nav c ivatc . P~şta xwe dan axayeki yan j i 
eşireteke u li hember axayeki yan j i eşireteke din rawestin u şer 
li dar xistin . Gundi u cotkar bi hevdu dan kuştin u qır kirin . Dem u 
dezgeha derebegan xurtir u qayimt:ir kir in . J i bo deı.:rana derebegan , 
xwina b i scdan gundi u cotkaren belengaz u tengezar retin . Bi hezaran 
mal u malbat derbeder u Larumar kirin . Bi hezaran gundi u cotkar ji 
gund,zevi u zar , cot u cobaren xvıc kirin ••• Ev hcmu bi desten Pİ:XWASAN 
yen ku ji hemenen qirej , bcredayi , serke~ ,kiret , merkuj , xwinxwar , afyon
keş , afyonfiroş , s imsar,t:eral , suLal , noker ,peyayen zordaran u hwd . pek 
ten ,hatin kirin . 

Kar u kirinen heri dawin yen PEX ~IASAN ew bu , ku şereki li dij i 
Rizgarix•t~azen Netewi yen Kurd.is tane ( K;JK) li dar b ix in . Ev ji kirin. 
Le wilo bawer bun , ku wek "efendiyen wan" baı•er dikirin , de bikaribin 
rehen ve tevgera siyasi ya şoreşger u welatparez j i biqelinin . Le be
le , "hesabe male u suke" li hev ne'ıat . Tevr;era siyasi ya Rizgarixwa
zen Netewi yen Kurdistane(KUK) x·.·:eş bcrpeş kir , ku heke tevgereke si
yasi di nav gel 'de , nemaze di nav refen karker , gundi u kedkaran de 
reh ü pej vedabe , ew reh Ü pej bi hesani nayen qel andin . Serpehatiyen 
tevgeren şoreşger Ü herwcha herikina ctiroke cv yeka ha pir baş dide 
xuya kirin . 

Em , ji hemu kes , hemc..n,sazi , tev6irc<ian , civat u rexistinen wclatpa 
rez , demokrat,peşvcru u şoreşger doz dikin , ku ew ru ü rÜçikcn rastin 
yen PEX'.YASAN ji heval , hevalbend,dost u al i giren xı•e re eşkere bil<in . 
Hewil b idin da ku ev "tevge r" ~i nav rez~n gel de bete cemidandin . Da 
ku rehen jine yen vi "kurmi" hin di destpeke de ben birin u keyse 
~ebine ,ku tekeve nav ozek u navika dare . 
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IC?r::.\ :: IVİS3VA'1Ei<İ 

;::., çi ro?. :ı. ha ya d ilke ş , ji aliye x·.vendevaneki 

me i heja ve , ji zimane ingilizi hatiye wcr

gı?randin . Em ji zir.:ane ·..ıe,..ger rast dikin u 

· .. ıergera ·..ıi peşkeşi X\·ıendevanen xwe dikin . Çi

rok bix·.ıe ya Al\TO!\ TJECKOV(l860- 1904-) e . Ew 

bi xıve çirokniviseki navdar i Rus e . Piraniya 

çiroken ıvi bi zimanen curecure hatine werge

randin u ı·ıeşandin . 

Di şeveke pir xıveş de , nivisevane heja Ivan Dimitriş Çerviyakov 

li reza didıvan ya pcşgehe runiştibu u li şanoya "Les Cloches de Cor

neville" temaşe dikir. 'tl i pir bi dilx•..ıeşi bere xue dida şaneye u xwe 

bexteıvare dine dizani . 

Ji nişke ve ••• Bele ji nişke ve birhuyen nıvısevane me bilind bun , 

çaven wi neqin u hinasa ··ıi rawesta u - hepişuu ! Ano,hepişi . Ne xem e . 

ma ne .her kes dihepişe? Hirov dikare li kU be bila be bihepişe . Hepi

şin ne di desten mirovi de ye r·;a gel o ne •.vilo ye? Çi polis be , çi c ot

kar be , çi mamoste be u çi ji serek be , e•..ı her.ıu C.ihepişin . 

Çerviyakov b ei ku Xeme biX'.-Ie , des tma la X\-le derxist U dan i ser pO

ze xwe . Piştre wek mirove/.:i qenc bere X\·IC da ha\·lirdora xıve , ne ku !lepi

şina wi ke~e keseki revanjibe . Le paşe dilteng bu , ji ber ku miroveki 

kal ku hema li peşiya Çerviyakov u li reza peşin r~niştibu ,patik u 

binguhe xı·ıe paqij d ikirın . Çerviyakov ku ev di t u nemaze zani ku e w 

mirov General Biricalov e u ji \"lizareta Re u Gihandine ye , edi nema 

dikaribu guh nede . 

"Ez di ser ıvi de hepişim" , Çerviyakov ji xwe re got . "Rast e , ku ew 

ne sereke min e . LC heıııa ça·..ıan be tişteki ne şerin e . Dive ez je lebo

rire bixwazim. " Çerviyakov sere xwe ber bi peş ve bir, xwe gihande 

guhe üeneral u di gel kuxineke nerm , bi dengeki nizim u bi hedika je 

re got : 

- Veca çu , ji bir bike . 

- Tu bi Xvıede biki li r.ıin bibore . Ez •••• Hepişina min ne bi qest bu . 

- Ere veca ne bes e? Ji bo xatire Xwed~ , ji min vegere da ku guh-

dari bikim. 

Çcrviyakov şaş ma , zerdekeneke zer u betam ji levcn wı hate der. 

Bi du re ,ki r ku h işe x·.:e b ide şanoye , le bal u dena wi bi tene li li

vina levan bu. Dile wi pir teng bu u edi xıve hew bexteware dine dizani . 

Dema behnvedane , Çerviyakov rabu u çu ba General . Li peş wi piçeki 

rawesta,paşe himhim kir u bi nermi je re got : 

- Ez di ser te de hepişim , ez beni ••• Bibore ••• Tu dizani ••• Min ne 
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xwest , ku ••• 
- Ah aa rast e , e w tu buyi ! •• Ji b ira min çubu , le ma edi ne bes e ? 
Çerviyakov bi dileki şikesti ii awaki pejmÜrde vegeri cihe x~ıe . Le 

wı her ji xwe bi xwe re digot : "Wi got ku ji b i ramin çubu . Le j i her
du çaven wi j i xuya dikirin ku ew hin j i min ture ye" •• • "Dive ez .)e 
re bejim , ku min ne xwast ez di ser wi de bihepişim ••• Ku bi desten 
min nebu ••• Ku mirov hemu dihepişin . Heke wisan ne be ,de ew beje ku 
min tif li wi kiriye ." 

Gava Çerviyakov gihişt male , çi:·o.-<a x•,o~e bi direjahi Jı Jına xwe 
r e got . A rasti , jina wi di destpeke de tirsiya . LC bele gava ku pe za
ni , ku Biricalov ne sereke mere •,o~e ye , tirsa we nema u got: 

- Bi a min ,dive tu heri ba u careke din je doza leborine biki . 
Eger tu neçi ,de ew wisan bawer be , ku tu nizani li pişt mirovan runi . 

- Bele , ev durist e . Min x•:ıast ku ez je doza leborine bikim. Le ni
zanim ew çawan bu . Min kir ne ki r , wi tiştek negote mir. . Pirs u sozek 
neda min . Dem j i tunebu . 

Rojtira din , Çerviyakov çakete X\ve ye zabıtiye li x·,.ıe kir , ruye 
xwe kur kir u çu da ku ji General leborine doz b ike . l'loxa General ya 
şeni G mevan qebulkirine bi kesen xwedi xwestek u doz ve tiji bu . Ge
neral bixwe ji li we bu u xwesteknameye!1 wan werdigirt . Pişti ku Ge
neral doz u karen çend kesan qedand sere x.·ıe rakir u ji nişke ve ba
la wi ket ser Çerviyakov. 

Eger di bira te de be , ez beni,şeva' çuyi li Arkadiya .•• Nivisevane 
me dest pe kir u domand: ••• Ez--iii-- hepişimu-- iii -- wisan bu 
ku ••• min dive ku ••• Hepişin çi be normal e •• • 

General li mevaneki vegeriya u got: 
- Te çi dive , ku j i te re bikim? 
"Guhdariya min nake" Çerviyakov gote xwe . Renı;e wi wisan zer bu , 

ku te digot xwin te de nema . "wisan dixuyc ku ew hin jimintüre ye ••• 
Ez ji nikarim heke je re nebejim ••• Dive ez je re ronahi bikim ••• " 

Dema ku General doz u xwesteken mevanen dawin qedand , rabÜ da ku 
here moxa xwe ya xweser , Çerviyakov da du wi u got : 

- Bibore ez beni • •• Dile min pir bi eş e u dive ku tu li min bi
bori •• • Ez beni ••• 

IYisan li General hat,ku te digo: ; t ·ie;iri . Bi hers Çerviyakov 
dehfande aliyeki Ü got : 

- Tu qeşmeriyan bi min diki , mamoste . 
Disan bi hers gaven xwe ber bi peş avetin u deri bi ser çaven 

Çerviyakov de girt . 
"Qeşmeri ! " Çerviyakov gote xwe."Ez tu qeşmeriyan te de nabinim. 

Herçendi General e ji ,ıe ma ew tenagihe? Ne xem e , ez careke din re 
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li ı·ıi nagiriııı . Bila naelet li wi be ! Ez e ji wı re namei<:e bişinim.Le 

bele ez edi naçim nik wi . Naçim Ü hew ! 

Çerviyakov bere x1~e da bcr bi riya male u çu. I.e name ji ne nıvı

san::l . 'tl i kir Ü ne kir , nikaribu peyven reziken name li h ev bine . Di da

wiye de , wisan biryar da ku careke din here ba General u pe re bipe

yive . 
~ Ez beni , min duhi re li te negirt , ku wek te got , qeşmeriyan li 

te bikim. Ez hatibum , ku bi tene doza leborine ji te bikim ••• Bele her 

bi te ne leborin , le ne ku qeşmeri ! Heke w isan bu , b ila xwede min bis

tine ••• Ez beni , eger em qeşmeriyan bi xelke bikin , rezdari namıne .~. 

J\aınUs namine ••• " 

General bi dengeki bilind qir kir Ü got : 

- Derkeve ji vir ! 

Çerviyakov ji ji nişke ve lerizi u ji tirsan nedizani çi bike u 
çi beje . 

General careke din qeri Ü bi tepin lingeki xwe li erde da: 

- Derkeve ! 
Gava ku Çerviyakov ji deri derket der ,wisan le hatibu ,ku te di

got tiştek çuye hinava ·.-ıi . wi ne tiştek dioihist u ne ji didit . Da ser 

re Ü bere xwe da ber bi male ,bei ku ew bizane,di ser şeqam re çu. Bi 

kincen xwe yen zabiti ve , hema xwe li ser qenepe direj kir u nema ra

bu ••• m ir. 

ş~ Perçe piyesek yan ji afirandineke tiyatroyi ya ku te berpeş 

kirin . Sahne , cihe ku piyes le te listin. 

Peşgeh : Salona mezin ya t iyatroye yan ji sinemaye . 

Ture: Aciz , behnteng 

!•1ox: Ode , jor. 

Y. •.-ıe stekname: "Dilckçe" , "ArzUhal" 

X·.-ıeser : Taybeti , xisusi. 

JP AJLJE kovara te ye, 
w e bixwine ü bide xwendin L _ 
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HOZAN.ı: SEDSALA 20 AN Y~ EEZIN HEJAR(;) 

?;r bÜn se h-ejmar ku em li ser hazane tE;her.ıpa,mam IIEJAR,dipeyivin 

Ü bi :...:-Jrtebiri. helbesten wi yen helez ji hev derdixin Ü diweşlnin. 
Wek ı::ıe hin di 'ie.stpE!ka ve nivisare de kad kiribÜ,pi::::- kesan,nav€. vi 
hazani bihistitı·:n.Le hiç keseki ,nemaze Kurden ku bi zaravaye kurman

ci dipeyivin U bi tipE;n erebi nizanin bixwinin,di derheqa vi bozani 
de tiştek nediza..."lin.Ne helbesten wi. ct.i.tibUn U ne ji xı:.ıendiblin. Va ye 
me niha çend helbesten wi,di gel wergera bi zaravaye kurmanci Ü age
hiyen he·r~ce,, .. :eşan:iin.Da ku xwendavanen kovara PALE Ü herweha gele me 

di derheqa hun'::'r::"Jend.en x·.-Je de bibin xv1edi agehiyE;n bErctar. 

Dive em tejin,ku ji ber vi kare ha ye sivik,pir kesan qayil ü 
razib~neke dilgir U sipasdariyen germ di ser mc de barandin.Ser8 me 

bi ve hizra ha ya durist li rastbin ve geleki bilind dibe.Heviya me 

e\f e ,ku 'Nelatparez U şoreşger€-n Kurdistane bi? tir bal U de:-ıa xwe bi

din xezine U defineye gelen Xwe,p8 ffiijlil bibin Ü sere X\1€ pe bieşi.
nin.Çand U hunera xwedi naverokeke demokrat U peşverU vebij€rin,da 

ku ·,ıe vejinin U ji nU ve pE!şkE!şi gel€n xwe bikin.Ev -oingeha xebata 

çandi U huneri. ya geıer e.Herweha bingeha ke.ftelefta ji bo efirandi

na çand Ü h11ner13. sosyalist ya \1el8t e. 

Çi heyf ıi mixa ye,ku ev nivisara ha ya li ser rr:aır. HEJAR ya dav1i.n 

e.Herçendi efirandin ıi hunermendiy8n ·.-.·i bi nivisaran ve da·.~·i nayen 

ji.,dive em da·~1i bi.nin.Da ku rG.pel8n kovara xv1e ji afiran1in8n huncr

mencten din re ji vekin.Re bidin da ku ew ji illpel8n ~ovare bixemili

nin ü di nav rezen gel de belav u jindar bibin. 

Ji,am HEJAR di hemU helbest8n xwe de pişta aştiy€ dig:ire.DiX'dazc 

ku li cihane aştiyeke damdar cih bi.gre.Bi xwe xweş agehdar e,ku J:ıC

z'en emperyalist U kaledar şerX\1az in.DijminEin p8şveçlln U bextewariya 

gel Ü welatan in.Ew,da ku bil\:aribin berje· . ..ı-endi,kedx'dari U x·...;i.nr:ıEiji,ya 
xwe bidominin,çekE!n xwe y.2n tEivel bifroşin U bicerib~nin,agirEin şeri 
pE;ctixin.Di nav gel U welatan de jE!~dUriyEin sUni U ç~~i~i diafirinin 

U wan beri hev didin.Belengaz U bejaran didin kuştin,dewlemend Ü gi

regiran dilx·.-;eş dikin.Emr U tcmenC rista x•1e ya zorda:' di=Eij dikin. 

Wi,cv hclbesta ha ya jEirin di sala 1950-i de nivisandiye.Ano,dc

ma ku hEizEin emperyalist Ü kevneperest bi xurti şereki sar Oikirin. 

v1e çoxEi hEizEin emperyalist Ü NaziyEin Hitler di şerC cihanC yE; didwan 

de pir pis şikestibUn.Hista sosyalist ji şeri bi serbilindi derketi

bli.Li bin welaten Ev,ırÜpa U Asyay'e hebata hEizen ref8n karker U ı:;undi
yan bi ser ketiblln.Tixüben cihana sosyalist firehtir bUbÜn.Mohra 

rista sosyalist ji. E;cti ji rllpel€n dirokEi hew diçU.Sovyetistan€,bi 
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serVJeriya Stalin€ mcrxas '.l net.'lir,ala aşti. U p€şveçUria civaki. hilda
bÜ. ve al€ li hember -çavsor U €ri_şbaz€n şer€ sar X':leŞ p€1 vedidan ••• 
Mam HEJAR ji di nexweşxaneke Libnan€ de,ji ziman€ "Yezdan€ Şeri" v€ 
helbeste dinivise. 

BAN G! ŞER LE l1ARSE'NE 

Hawar koroeli sermayedaran 
Ey xw€nmijani feqir U hejar 
Ey c€y hum€di xuda·;yendi ceng 
Careke w em car le mintan ke'<-.re 
Eger dexwazin dinya w€ran b€ 
Eger dexwazin Pir b€ girran U 
Musteşfa w mekteb birllxen paki 
Le şaristani belge nemene 
Giyani milyonan le jin U mindal 
Dexwazin zor bin b€wejin,hetiw? 
Qimeti xw€ni pir U ch1anan 
Ger detanew€ xw€ntan her şin b€ 
Dest U dekilki Amrika girin 
Ta ew b€ •• ma·.-.re şer U x:-.r€n riştin 

Mel€n Nazi mird,kes nema bo man 
11 Aç i son 11 kurm e, "Çerçil 11 bi ram e 
Bomi h€drojin yan bombay atom 
Dujminim reneber yan kir€kar e 
Eger min nebim herzani deb€ 
Gewre dujmini xw€n U şer Ü şor 
Be sindimi wan p€wend kira·,.Jim 
Stalindest im we ber neh€n€ 

Bi kurman c i: 

Destey xw€nmijan,geli bedkaran 
Dagirkerani gelani rizgar 
Ke €wem neb€ b€kar im,dilteng 
Hergiz wek Bsta ı.-1 bo helnakew€ 
Xelki ser zewi rUt U b€ nan b€? 
Laşe dabin€n le ·çini xanU 
Bikr€ne deşti kaki be kaki ? 

Le insaniyet nemene şiwene 
Derç€ w bo Bwe bib8te kUtal 
Ewiş şik nebin derman Ü bijiw 
Biden be şerab le qumarxanan 
Naziyeti baqi le ser zernin be ? 

Heta ew mab€,€we namirin 
!s~i'bad kirdin b€çare kuştih 
Hitler nawi xoy na':le tıTrÜman" 

B8 ewan jiyan- bo min b€tam e 
Nawmete dest:i TrÜman bo xom 
H8zi be kari prol€tar e 
Jiyan ,derms.n, zanin hemll>'lani deb8 
Sovyetistan e h8zi sllpay sUr 
Bangi aşti bUte lixaw im 
Serzewi dekem be gemi XHene • 

Libnan,20.9.1950 

Banga Şeri ji Mars€ 

Ha\"lar civat€n sermayeciaran 
Rivda xwinm€jon,geli berlkaran 
Ey X\.;r:inmCj€n dcsten[3'an U hejar 
Ve~irkerBn ~elCn aza,rizgar 
Ey ciy€ h€viya YezdanC ceng 
Heke hun nebim b8kar im,dilteng 
Car€ qeza-bela we min keve 
Her gav wek niha bo we hilnakeve 
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Eger dix\vazin dinya ·.ve.ran be 
Xelke ser zevi rUt U be nan be 
Ger dixwazin tijibe berike 
Laşan daynin li rez€n xanike 
Nex\.;eşgeh,xHendegeh giş hilweşin 

Bi erd€ re yek bin,vik-vala bin 
Ji bajarvani belge nemine 
MirovtiyE; re nemine şllne 

Canen milyonan ji jin U n":indal 
Derkeve, ji we re b ibe kiltal 
Dix,..raz.in pir bin jinebi ,hetiw 
Em ji şik nebin derman U bijiw 
Bihaye xwina pir U chmnan 
Bidin şerab€ li qumarxanan 

/ 

Ger dix,.;azin xwi!la ·we her şin be 
Naziti rlly€ erde mayi: be ? 
Dost U boça Amerika bigrin 
Ta ku ew mabe,hun namirin 
Ta wa be •• maye şer U .xv1in r€tin 
Bindest kirin U bCçare kuştin 
Neb€jin Nazi mir,me re kes ncınan 

Hitler nav€ x•.ve daniye ııTrllman 11 

11 Açison" kur e, "Çorçil 11 birE! min e 
B€i wan jin ji min re b€ tam e 
Bomba hidrojen yan ji atoman 
Min xistiye nava :iest€n "TrUman 11 

Dijmin€ min reneber ya~ karker e 
H€za wan ji kara proleter e 
Eger ez nebim erzani dibe 
Jin,derman,zanin giş peyda dibe 
Jijr.:ıin€· mezin y€ Xh·in,ceng u şer 

Sovyetistan e h€za Leşkere Sor 
Bi zincira ·.~·an hatim girCdan 
Bansa aş tiye b liye ge ma min 
Stalindest irr. ez ,re li min ncgre 
RUy€ erde dikim go la xwıne .. 

Bang: Gazi.. 
Yezdan: Xwed9 

Libnan,20.9.l950 

Be1kar: Y€ ku bi karen pıs u Lir€t ve mijlll dibin. 
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Hilketin: Gava ku bext 1 s·1::a :-ıi:-:>v li ::-.i:-o·t rast te , ku herçendi 

mirov ne he·,i..:9.r bu , :iibejin "je re hilkct" . Ano , je re rast 

hat . Lerastha'::b . 

Laş2_ Ce nd ek , cesed , te rm , ıicud 

Bajarvani : Nedeniyet 

f-iars: Nave gerokekc ye . 3i dÜ xara dbya;ye .re gcroka heri neziki roje 

ye . Li l1arse av u oa heye . Lli qas i n:ne r;ıye we berf e . Gerol<a 

1-larse di 87 rojan de gera x-.~e ya li do=a roje diqcdine . 
Belg~ : Wesiqe 

1'ıirov-:i: !nsaniyet, beşe!'iyet 

Kutal : Tişten ku kinc je ten <eki.rin .Q~~aş . 

HeLiw : Ji kure ku ba v Ü demiri re dibejb . A:ıo , sewi . Le ji keça ku 

bav u de miri re - çet i w- :iibejin . A~o , etim(keça s~wi) . 
B ijiı.; : Tişten xwari'le , x·.:ardeı:ıani - , ı_::. 

.!!2ç : Doç , doç ik , teri , da•.v 

Hindal : Zar , zarok 

Beç~ Stlix-.~ar , bel en gaz , te:1gezar 

HARRY S . TR:ı1~A..~(Truman)(l88!..-1972) : Siyasetzan u karbi::lesteki xwin

rej ji partiya "Deı::okrat " ya De·vletcn Yekbuyi yen Ame

rikaye (YDA) ye . ~i nabera 33len 1933-44 an senator , 

19'~4-45 a~ aıi:.:arvane sere k u 19~5-53 an de , sereke YDA 

bu . Di siyaseta h;ı:ıi;ır ya YDA de , da ser riya F . Roose

velt ya "re:'or::e" . Le di siyaseta derve de da ser "re

çeka nu" . Li gor ve reça nu , YJA x•.vc kir serek u rebere 

bizava ~·lelate:ı :ctojava ya li diji Sovye"istane . Ev siya

scta ha ji , di :;ala 1947 an de , bi nave "doktirina Tru

man" hat li dar .;dstin. Li gor ve doktiri ne , YDA alika

riyen tevel wek abori , siyasi u leşkeri didan welaten 

ku "serbix· .. 1ebu:ıa ':lan" ji aliye Sovyetistane u korniniz

me ve "dihatin -ı:eh:!i <: kir.:.n" . Trur.ıan bi x·t~e "Plana 

l·larshall" bi cih ani(l948) . ~:AT:) saz kir(l949) u şere 

Koreye li dar xist(l950) ••• Desten wi di xwina bi mil 

yenan mirovan de ye . 

::lEAN ACIES0N(Açison) (1893 - 1971) : Siyasetzan u karbiJesteki xı·1inrej 

ji partiya "De:::okrat " yo. YJlA y~ . Di navbera salen l941-

ll5 an nivi:.:;kare :ı.c· .. :ıctc ;:,··; ·.:e;:,areta kar u baren der 

veyi ,19~5-47 an cir:;ire ·1czire lcrve u 1949- 53 a n de 

wezire derve ye YDA b~ . \1i di dan ina siyascta derveyi 

ya pişti şere did·.1an ye cihane de roleke pir mezin 

list . Dijcineki mezin i Sovyetistane ~ rısta sosyalist 

bu . Herweha e \v di pe;canina " Doi{tirina Tr~man" , "Plana 
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i'1arshall" ,sazkirina NATO U vcgirtino. K:n~ey8 de x·~Jedi por u 

behr ea 1ı'ii di sala 1950-i de "Plans. Acheson 11 li dar xist li 
p8şb3şi Saziya Netc· .... Cn YckbUyi(SNY) kir.Ev plan di SNY hat pc

jirandin.Li gor v€ plan8,:ı8rnini;yi::i hevpar bi r·iya tevgera yekta 

U tevayi ya aştiper•..,·eriy8 dihate parastin. 

SIR ~diN8TON CHURGHILL(Çorçil)(1874-1965): Karbidesteki x•..rinm8j i Tn

gilistan8 ye.Kur8 R.Churchi11€ yekeınin e. Bi x·,·.'e zabit U he,;r

weha rojnamevan,nivisevan U nUçec~hay8 şeri ji bli.Di 8riça 

leşkeri ya bi ser SU:ian8 de beşdar bll.Di .;:;ala 1900-i de bU rC
ber8 kevneperestan y8 mec1is8.L€ di 1904 an de derbazi aliyC 

ıiberalan bU.Di navbera sal8n 1908-10 an wezi-::-8 bazirganiyC 

U 1910-11 an de wezir€ kar U bar8 hunduri bU.Eerweha di ::>n.1a 

1911 an de derbazi şUna. wezir.8 kar ·~ 'bar.8n deryaYaniy€ bll.Gi

raniya x·we da ser sazkirin U veç8kirina cer:.gkeştiyan. Wi ev 

kar€- ha beri destp8kirina şe:'€ yekemin y8 cihar..€ p8kani U rıc
dand.L€ ji ber ku di "Dabaşa Tengavan 11 (Bogazlar) de bi ser 

neket,neçar ma ku x\..-e vekişlne(l915).Di 1917 ar.. de ket miriya 

L'ıoyd Georges U di navbera sal8n 1919-21 an de,heta ku Ingi

listane xwc tCkili şer8 navxweyi ye RUsyayC kir,bU wczirC kar 

U b.3.r€ şeri.Ew di helbijartina 1922 an de :ıehat hel-~ij"artin 1 

ıe di 1924 an de ji nU vc,1e bel8 ·ve ca:::-8 ji partiya kevrıcpc

rest ,hat helbijartin.Di navbera sal8n 192'1-29 an de o U \"e~'.-ir8 

darayi ye miriya BaldHins.Bi ::ı,j_ re ,bi qasl de h salan di siy~

set€ de cemidi ma.Di axaftin U nhrisa:::-E!n x·--·.e de rcx!lc li :::i

yaseta serçemandina Baldwins Ü Charnbe::'1ain ya li hember El:H:ın

yay8 digir·:: U bala xelk8 r::ı.dik2..ç.and ser piv<ô' -G. tehl:i.keya N:ı

ziyan.Pişt:i ku şer dest pe kir(i939) 1 ca:c-ekc ·:lin veseri,::.'a ~~er 

kare xwe y8 wezirtiya kar U bar8n derya··raniy8.Di l94-C-i de bU 

sereh1ezir U rE. bere şe ri yC Ing::.ıisı::<)_ne. 'Ni bi YDA re tcvk~ıri

yeke berbiçav li dar xist U ev ji o{i se·::ıeo8 p;:;.;:nati:ıa bi:·~Jt '~ya 

çek ya herdukan.Le gava ku zora Elrr.anyaye çU U h·2z8n dij-f'~1-

şist ,demokrat U sosyalist bi ser ket i!", x .. :est ku b~ g~ikac:'iya 

YDA li E·drUpaya Rojhelat U Nav-in li hember Sovyetistan8 ji 

x·,.ıe re keleheı-::e av:1 bikeaLC serckD Y'JA RooseveJ.: x;·Je neda bcr. 

Pişti bi s9rkc;tina Pa.rtiyo. Karker2.:'1(sosyal-ricmokro.t) yo. l1clbi

jartino. 19'+5 an Churchill j:. s<:rck·vlezirtiyG ket.Di salı2n bi dU 

de,pir bi xurti Oervederi li tcvkariya YDA U In~ilistane ya li 

diji rist;;a sosyalist kir.Ber'."eha bU berdevke agi::'in ye bir U 
ba·,.;eriya "ye ki tiya E\\•rıipaya Rojava 11

• Di navbe:::-a saıen ı 9~l-;ı5 

an de :iisan bG. serekwezir ••• Ew,di vmre nivisandi~e de xwediye 

çend afira:ıdinan e ••• Heçl Chu:::'chill e,yek ji karbidest:C:n lıcroi 
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d_5:bix·Jin y; kol~~a~i ~ e~pe~yaliz~a Tngilistan~ ye . Talanker; 

kela lest G mil&n ~a~~eren Ingilista~~ ~ gel~n bi~rtest y~n ci

ha~e ye . 

Ev helbesta h? ji bo ~ihricana xor,en cihane hatiye nivisandin . 

~1ihrican di sala 1955 an de li bajare l-larş01vaye ye paytexte Polanya

ye pek hat.Hb ji xo~~en Ku!'dan ji te de beş:iar o~. ·.van ev helbesta 

mam HEJAR dı we mihricane :ie xwend . V~ helbest~ bala hemG xortan , aş

tix,vaz u rizgarix :az~n ci hane rak~şand . Ev ca::-a peşin bu ,ku di mihri

caneke ı-li lo de qerin u ha·.:ara gelen Kurdistan~ deng vedida : li her 

çar aliyen cihane belav dibu . 

NAXEYEK B:) ',o/ARŞE\o/ 

Kurdek im de11e çapik u pirtew 

Nehele Turk u Ecem bizanin 

Mal le xanexiwe herarn kira~e 

Peşan biçete şari Mehabad 

E\" dari Qazi .... Seyfyan pe la kird 

Biçite Agri- Dax nezeyek bene 

Kam x1·1en ? Xwenekey la.vani i<urdi 

Ev Kurdey giyanyan be a:Jatewe 

E'.v dar bcvı neze .J.a:iin ·..ıe~ qclem 

X•.;ene xcstekey kJre Barzani 

Be a·.vi ç:r·ıi kırkujraıvani 

~il bikretewc w lek:iir~te~e w 

Le cilki şiri heti·:~barekan 

Rital& benin bew xwen u xaoe 

Kotire~i spi cijbal,be ser rew 

La11aı:i linya,riyamçakani merd 

Zor milyon in,Knrd le Asiya da 

·,.lchşi i::;ti 'm:ır le zeryan zal e 

Zimnni zikmak mcni' kirawe 

J,_!'ınan u ıuktor bote efsane 

Selawi ne~tim , peyiabuy xakim 

Deçete "Siti" w "Walsitrit"- ewe 

E· .. :iş d.estben:ii bo min p~ dekirin 

Yaxu bo zindan ,demxene nawi 

Seferek heye bom bike be şew 

Dagirke!'an in,le Kurdis~an in 

i'ıeseley Kurd e , le Ku::-d ruy dawe 

Tilişe bene lcw dari be1ad 

cu~.huriyeti Kurlyan pe la oird 

Jengi henabe be dilopi xwene 

Le r~y azadi mirdin be merdi 

Estaş lew kewe deng edate1-1e 

~ele~i her xoy hawar ke be dem 

Ke isci•~aryan be seg ezani 

Ber derki sera le Suleymani 

Bikrete ~eley ~istefa Xaşnaw 

Yan derbeder u şare ı·J şarekan 

Heja.:-cki Kurd b.inuse name 

Name berete be kongrey 'vlarşew 

Şerifani hcrd , safani be gerd 

Kontiri gelen le ruy dinya da 

Biriwye regey henase ~ nale 

Jerki xwcn 1i.nman le daxirawe 

Lcdan u qcr.ıçi le ccy ·ierman e 

Tutinim , gcnimi~ , xercim , pitakim 

Sedyeki bo min deger~tewe 

Yaxu tireke serrei pe de birim 

Yan binkey ş ere ı·: me tari a•,;ı 
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K€-watman hemUy ::::.:--aye senger 

MÜsae'datman he~ ~op e w tifeng 

Çekfiroşani şer ~.:;.layis9n 
Le nis€-y xoyan i~zlemenewe 

Zirnan hemini bi:S ieybirin 

Deste binUse wuş~7 asayış 

Belarn be guman x~yalyan xaw e 

.Ledan U bend U z~~~an,zikdirin 
Dertamni derdi i~tica' nake 

Lawani Kurdiş le ser ew haleş 
Dest direj deken ":)o dest.i 9we 

Ta terayi xwen ls regyan da b9 
Be be mandiblln b; şili w sisti 

Nek her serbestiy xaki Kurdistan 

:Ew.eş ey lawan ,nar:ıe hawar€k 
Kurdiş wek €·w-e tirey insan in 
Komeli bezey cans-· .. ,er heye 

Nab9 wicdantan beme razi b9 
Le naw govar U rojnamekana 

Yadeki biken le Kurdi hejar 
Ger 9we dest€k bidene destim 

Kurd im,be nawbang,aza 'N be kar im 
Dildenewekim 9we bo bin€rin 

Bi kurmanci: 

H€zi şer U şor· ıey dexa lenger 

Lawman dekr€ne d"esteçiley ceng 

Le jiriy gelen gel9k detirs9n 
Le girney kotir dere1-.r€newe 

Qur'an selami tiya b€ eydirin 
Tund ekr€ le na'.-.r kelepçe w qayiş 

Mewda nemawe,karyan kirawe 
Qenare w qebr U kuştin U birin 

Bari heletin bo xoy peya eke 

Le gel ew jineş,ew roje taleş 
Sh;end exwin le ser rrıeb~sti €-we 

Ta şer helgirsen le dinya mab€-
T€ ekoşin be giyan le r€y serbesti 

Belkil rizgari hernil j9rdestan 
Lew Kurde zore basek,pirsiyar€k 

Şerm e,xeber U basyan nezanin 
Kurd ke insan e,ley b€ behre ye 
Gurg le naw mer her xoy qazi be 

Le kobilnewey roj U şevmna 

QVle le gurgi wehşi isti 1 mar 
Her hendey le naw zelkaw heldestim 

Yek birn xenimi hezar neya~ im 
Mergi dagirker be xom bisp€rin. 

Bexda,l2.7.l955 

Nameyek ji Warşowaye re 

Min Kurdeki sivik U bi lez div€ 

Gerek heye bo min bike bi şev€ 
Neh&le Tirk U Ecem p€ bizane 
Ew ve~irker in li ve Kurdistan€ 
Mal li malx\.,e mal€ herarn kiriye 

Dabaşa Kurd e,ji Kurd qewimiye 

Bere here bejare Mehabade 
Pijek bine ji ,.,.e dara b€dad€ 

Dara Qazi U Seyf pe darve kirin 
Pe Koruara Kurdan ji nav rakirin 
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Eere çiyin Agri rimek~ bine 

Zen~ girtibe bi dilop~n x~inine 

Kijan X:1in? X\'lina keç u law~n kurdi 

Li riya azadi mirin bi merdi 

E•:J Kuri~n can~n xwe dan bi dilxwazi 

!liha j i li ·.-ıir diie deng u gazi 

~im~ bi w~ pij; tujkin wek qelem 

n; her x~e hawarke bi dev ew qelem 

X·.-ıina gira:ı y~n xor;; ine Barzani 

Ku emperyalizm bi seg dizani 
Bi ·.ıan ron1ik~n çavcn kurkuştiy~ 

Ber der5eha sera Suleymaniy~ 
Şil bikin u bigihininc heve 

~;xine ser~ Mistefa Xoşnawe 

Ji kinc~n pinakiri y~n hetiwbar 

Yan derbeder u li kolan u bajar 

Per:;ek binin ji ~~~ x•.vin u qeleme 

Hejareki Kurd binivise nam~ 
Kevokcke spi , tijbal , li ser reve 

I\ame bibe bo ko:ıgreya Warşow~ 

La·:1~n cihan; , merd u peyayen çak 

numetkar;n beyaran , qenc u dilpak 

Bi milyanan in Kurd di Asyaye de 

Kevintire gelan di dinyay~ de 
Emperyal i zma hov li ser wan zal in 

Birine riya b~hn girtin u nalin 

Zar~ zikmaki hatiye bend kirin 

Der~ x·::endin~ 1~ hatiye girtin 

Derman u 1oxtor je re bu efsane 

L~dan u qa~çi li şuna dermane 

S~lava nefta mi~ , peydabuy~n xak 

Titun u g~nim~ min ,bec u pitak 

Y.o~ıin~ : Zorten Scg: Se , kuçik 
H· ~i ·:b:cır : Jincn ku m~ren vıan li şcri de şehid bune u ku:-~n ı.•an b~i 

bav u se· .... i :nan e . 
~elem : Peyveke bi erebi ye . Bi kurdi je re x~:ne yan ji p~nivis dibe

jin . ?.c1ad : !\e adil . Dabaş : Pirs,keşe , pirsgirek , mesele . 

Sivik: Bi lez u bez ,ne gi!•an . ~ Sefer , re .:iti . Zeng: Jeng . 

f.~!ıa:-: Cumhuriyet . Kon5~ Komcivin . Çak: Çe . Bec : Xerc , x~:-ac . 
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Her diçite "City'1 U 11 'dalls'::reet 11 -e 

Bes ji sedi. yek li ır.in vedgerl.te 

Bi ,,e Jl destbendi. bom pe dikirin 

Yan ji. gllzan,sere min pe dibirin 

Yan ji bo zlndan,min dixine r.ave 

Yan binke şer,balafirgeha ave 

Çiyayen me hemU kir·ine senger 

H8zine ceng U şer ıeıixin leneer 

Alikariya me her top U tifing 

Kur8n me dikin CesteçilpiyCn ceng 

Çekfiroş8n ku agi~~ şer pedixin 

Ji ji.rbUna gelan gelek ditirsin 

Ji siberika xwe vediciniqin 

Ji buxina kevoke tarUmar dibin 

Ger zi~an he~ini beje dibirin 

Ku Qur' an aşti ı::8 de be didiri.r 

Ger de st bini vis e TJ'2-y'.Ja as ayı ş 

Te giredan bi kelepçe U qayış 

r"e b€. guman xe:,.~la ··.'a:!'ı xavı ye 

Naçe seri,şoı.2 '..Jan ·:!e.lai1:ii ye 

hem ı e :ian U be :-ıd, z.i!1,.ian u zi!\.:iirin 

Hem sedare \: gor,k0.şti:-ı -G_ t.ir~n 

~ula kevneperestiye der~an nake 

Bar€ rahiştin8 x:,.er ps-yda dike 

·ı·:~bal: ::;U:.-;8n k8 per Ü bask8:r. v1an xurt in,r.l:. difi:-.:_n u na-.. :c•.::tın. 

P1imet?.a:::-: Hirove:ı. pak y8n ku her -o i kare :-ı rUmet ve r..i,jı:ı irı.:::~-:'--i'"f. 

S~la·..r: Lehi,laser,l9mişt,slilav. Pitak: f.oi'lef':'~,alikari,tebe:-:1. 

Eey~ Deşt. Li vir,hel'bes;;van ji Polon:,ya ku ii den:a P.itler ,L'. hoıt 

hiL-;eşan:j_in ·3 şewit-:=.nciin k ad d ike. 3fsa:ıe: ·~ir--;:irok 

Zal bcin: Bi ser k·:tin,zor biri.n,jer--ıest '-:i:-".i.n. !\9_::'t: ?etrol 

:Xa~:: Ax,erd.. PeydG·rı,3: Ti>;:-t·8n ku ten bi ,l_ez~ ):ist-in,hatin, hha.t. 

Ve~~c:-ite: Vciigere.Ji ·bar wczna hclbest3 ~Jt kurt ~irin. 

Ji~;i:::c: Iliçe.Ji bc.:r ,,,•czna helbc.ste h&t k.ı.r-t ki-:'-:.:-i. ~.·-·tbr;;ıli:F:el,:pçe 

Bom: Ji bo min,~i min re.Ji bcr -.._.ezna hcL:H?3t:0 lıe.t >:'..l:-t kirin. 

Birıke ş~: Binii::ı2 şeri.Ji her ı.vezna heı-oe o te ~'lat t;:ur-::: kirin. 

EalafirE;~ ciy8 ku balafir ıe .:iatinin,je jifirin .c_ -::ıi he\"a dikevin. 

Baıa.:irgeha av€: Li vi!' ınaeneya filoy0n lerşkeri yen behr8 dide.'Nek 

filoya şeşan ya Affier~}:ay€. Seng~ Çeper,s:per. 
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La\1~n Kurlan ji bi ser v; 
Di gel ve jine u ev rojen 
Desten xwe direj dikin bo 

A , A 

rc·.vşe Jı 

tal ji 
desten 

Sende :l.ix·.üne l i ser arınancen we 
Heta xwina şil di rehen wan de be 
Ta şer li dar xistin li dine mabe 
Bi bei wcstan , şerpilin u sisti 
Tedikoşin j i dil li riya serbesci 
Nek bes 3eroestiya axa Kurdistan 
Le bo rizgariya he~u jer~estan 
Hun ji , ey xortino name k , ha· . ..rarek 

ı..re 

Li van Kurden mişe , pirs u pirsiyarek 
Kurd ji •:1ck we ji nijade mirov in 
Şerrr. e , xcber u rewşa wan nizanin 
Koroelen dilovaniya dehban heye 
Kurd ku mirov e ji •t{e ji be par e 
Nabe ku wicdana we pe razi be 
Gur ~av mihan de her bi xwe qazi be 
Di nev kovar u roj~ar.ıcyen xwe de 
Di civi:ıen roj u şevc yen xwe de 
Bircke bikin li van Kurden hejar 
Qerin li gure emperyalizma har 
Ger hun desteki bidine desten min 
Her hin:l.e ku nev ~irike derkevin 
Kurd im ,bi :ıavbang , aza u bi ker im 
Hun dilx':lcşkirineke bom ':>işinin 
Kuştina vegirker bi min bis?erin . 

Bexda , l2 . 7 . 1955 

~.t>nger : Çenı;ela mezin ya paparan ku :l.iavejin nav ave da ku pe ra-
· .. leste . Herweha bi mae:ıeya mL1azene ji bi kar te . (Papur : Keşti , 

A 

gemı . 

:en~Qr lexistin : Dcma lengere disvejin nav ave u pe papure didin 
ra•·1estandin . 

::ıc.:;: .~çilp,i : Dc:;teya ji şiv , -;ivik u çilpiyen :drw ten çekirin. Di 
helbeste ~e bi ınae~cya yen ku wck ınirişkan ten qirkirin 
hatiye bi kar ani n . Jiri : Jirbun , jehatibun , jiriti . 

S~berik: Siber , si , sih. B~xin : Buxcb~x kirina kew u kevokan 
Asay_iş : Hemini . ~e~ıni : Asayiş , emniyec , selamet . 

::avi : ::av . Ji ber ·1ezna helbeste . S~iare : Sepiya b~darvekirine . 
;.:wer : Ji xı .. 1e re , ji bo x1..re . Ji oer •.vezna helbe3te h :"-: kurt kirin . 
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Şo l: Kar ,i ş . Şerpil i:n: Şepole bun , sist i:, sist bun . :r~J.:: Ne ku 

~iş~ Pir , zehf , gelek . Pirsiy~ Pirs . ~ija·! : Tire,riç . 

De h be : Cina·.ür , cane··1er . K ome 1 : Civa t , s azi, t"!ve;ire·lan , rex i~: Lin . 

Xeber : Nuçe,de'1e; Ü beh s , gotin , dijun . Çaz i: Dadger , ha}{irı . 

Girik: Ava bi heri . Navban g: Navdar ,bi nav u deng . 

WARŞO~A : Paytexte Polonyaye ye . 

QAZİ u SEYF : Qazi Mihemed u Seyfi Gaz i. Naven du şehiden e;oı·behişt 

yen Kur::l.istana Rojhela;; i:ı . :tun ji bo aı;e!ıi:;en d:ir u 

dırej dikarin li hejmara 3 an ya PftıE binherin . 

EI2':EFA XOŞNA'n' : Nave şehileki gorbehişt i Kurdistc.na Baş:ir . llu.r. ji 

bo agehiyen dÜr u direj ~ikarin li hej~ara 3 qn ya 

PALE binh~:-in . 

WAL: ST!iEE1'(\vol - Stri t) : L:. bajare lk..:- Yorke ye Ar.ı.:-r::}:ay;; , n~ .· (. ~e']a

ca ku "borsa" le ye . Banqen heri ~ezin yen 

cihane li \ .. 'e nc . Se::-ı. .?:.reriar '"' :: ı.~e"!:·. · .. ı!· , :~.ql U 

hebunen xwe di wan ba'1qan ie ko~ ~ kin . Ji 

lewre ji , e~ wek p3re! 9 Ch3 v,i,~,;~ : ~0jxwa 

ren cihane te n;sın . 

CI~Y(Siti;.') : I,i bajare Ne·..:- Yorke nave bazar u sı1;.:a bı:ızin·:wiy2 ye . 

Hcmu şirketen mezin y~'1 o:erııayeiare:--. x· :in:ncı li we 

kom bune . Ji wir r~ , ·~iveka . Esz:.rganıya cih ~& · .Cte 

e;otin . 

Heçi helbesta jerin e , bi ruh u ~cıır.aneke bil:.nd ve h.:;tıye ııitı

:-andin . Ev ruh u raı::an ji , ruh u :-aır.ana navnet<> ... -:;::.y;(ent":-n-:ır:yona

ıizm) ye . Ano ,hi:-atiya rastin ya ~i nav refen J.:arker ~ cel3n bı'1dest 

yen c i ha'1e de . Ji vi ali de ı .... ela"tparezi u '-'-:-ip;r;·Jc.rı:::;. .. ., ... •.JA~ , 

x•.-;edi c iheki oerbiçav e . wi , çarç i\.; o. teng ya di 'tın u _·c,rr.cı.;en he me ı. en 

feoda l u burJuvazi yeJJ kevneşopen i'.ur::ia:ı Lii .. ıej ve ~:.}::~.diyt .Be ı;u
ırıan , ev qc;·m:anhna ha , çi tli ı-.o~e :ıe<cya r.ı:r·lan ya n~~e:: dC" be ~ çi 

j l. di ware X€'bata şoreşr;er , peşverÜ. ü deııo'<:-a;;c'1 Kuı·dan ıie 0(' , xwcdi 

rumeteke pır giranbiha yc .Marksist - lcr.inisten Kurdan tu carc:ııı ve 
mcşqe ji bcr çaven xwe nadin ali . 

SELAH AZADBUN 

ı:esiın , e;er deçi Rojhelati DUr 

Bibine laşey jin u ~inalan 
Se lam le dehat,l e şari weran 

Giı•egire ıe naley be dayik u baban 

Bi __ :-e firmezki bir~i w feq iran 

Ke wa g iyan de~en be nuk i nezan 

Sel~c:m bike li Korynyi Sur 

Le ı;.ezray dera•; be xı·1en i pnlan 

Ke hela!'le b un be bcçÜ·h·e :;&ran 

Jir oe xawen , piya~ı be koban 

Se:-e bikeşe ınekoy es:ran 

Xezan yan bemal , malyan be xezan 
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Selam le lo~i Şimali dil~r 
Seba , zaniwte na~i ew lawa 
Kawe be kutt:e kirdi "kUdeta" 
Lawi Koryaş be kutk u dase 

Help Ü ne • re tey \<~e kU be\·Tr u şer 
Ta dinya u meju mabe ,her maı·1e 'l 
Ser u marekey "Zehaki" kuta 

Em lawe pişti zorkeri şikand 
Em lawe be x·.ven narney azadi 
Hencine seri mari isti•mar 
RUgey i dt i ca ' Amrikay qewi 
Xwene se~/Zekey "Anglo-Sakson" 
Awiri azadi daye be r meneel 
Şazde deıvleti l e naw da kuland 
Le naw eH dize nes i m birwane 
Kesek şerefi be Dolar firoşt 

Zor ciwani zani le X\venmij rase 
Qalay heybet i Amrikay rirnand 
Nusi w helikand rişey bedadi 
Kuşti her ç ~ day şeref be dolar 
Le rast em lawa çaki da zewi 
Rişti be galon ,be ton ,be kamyon 
Bo mafparezi kirdi be dukel 
Milyon ser u pey be neze kirand 
Zortir ,be tamtir seri Turkan e 
Axiri le daxan dest i xoy kiroşt 

Selam Korya , selam beyan rUn 
Ey lawi Kori , berew peş bibzu 
Selam ey hezi selami çini 
Selam ey r•ioskow qalay azadi 

Selam azadi , selam azadbun 
Pi yawçaki dinya de gel ton hemu 
Selam ey lawi Supay "Vitmini" 
Penay hejaran , serçawi şadi . 

Bi kurmanci: 

Bexda , l953 

SILAV AZADBUN 

Nesim heke tu çuyi Rojhelata nUr 
Silaven min le bike li Koreya Sor 
!1eze bike laşcn wan jin Ü zarakan 
Cobaren avdayi bi xıvina paleyan 
Silav li gundan u li bajaren weran 
Yen ku helin blin ji bo çeliken şeran 
Guh bigre nalina bei de u bavan 
Jinen bei xwedi , meren bei ketaniyan 
Ziwake randiken birçi u.hejaran 
Sereki bide waren esir Ü dilan 
Yen ku <~eha c::ın ctidin bi niken riman 
Bi malbat yan bci mal , bei jin yen malen wan 
Silav li laHcn Baku ri, ıawcn diler 
Eriş u qerina ,,,an wek ya ewr u şer 
Nesim,ku te nave wi lawi zaniye 
Ta dinya u ctirok bimine ,her maye 
Kawe hesinger bi balyoz kir "kudeta" 
Ser u maren Dehake zordar pu kuta 
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Law€ Koreye ji bi balyoz U das e 

Pir xweş dizane li herı.ber x•,.,inm8j ·rabe 

vi censaweri pişta zorkeran şikand 
Kela heybet ya Amerika hihteşand 

vi lawi bi xv.rin8 nameya azadi 
Nivisi U helkirin reh8n b8dadi 

Hinciqand ser8n mar8n emperyalistan 
Kuşt her kes€. rUmet dabll bi Dalaran 
Rliy8 kevneperest Amerika qewi 

Bi rasti vi lawi çoka w8 da zevi 

Xwina heşin U seY~'Z ya Anglo-Sakson 
Rijand bi galon U bi ton Ü bi kamyon 

AgirC azadi daye bin beroşe 
Ji bo r:ıaf'parezi kir bi dÜy8 reşe 

Şazdeh de\·!let di nev beroşe de keland 

Milyon ser Ü p€ bi n8zeyC ve q~rand 
Nesirn,li hundir8 w8 ctiz8 binhere 

z8ctetir,bi tamtir li ser€ Tirkan e 
KesC ku rUmeta xwe bi Dolar firot 

Dawi de,ji daxa dilan dest€n xwc kot 
Silav li Koreya,silav beyani ron 
Silav li azadi,silav li azadbıin 

Ey law8 Kor8,ber bl :;;€ş bilezine 

Mirov-qenc€n din€ hemU di gel. tc ne 
Silav ey h€z€n aştipcrwcrCn çini 
Silav ey lawCn lcşker8n viet:nini 

Silav ey Moskova,keleha azadi 

Par8zgeha he jaran ,kaniya ş adi 

Bexda 1953 

!~esim: Bay€ sere sibeh€,"bacti seba" .. NavC keçar. e ji. 
~ f·1ezra, "çiftlik" ,zeviyCn mezin. 

H;l~".: VJarC çli.kan.LC li vir bi maeneya -..-:argeha merxasan ıJ bi mac-
neya cihG QCran hatiye bi kar anin. 

Rondik: Ava ku ,ji bcr r;irinC ji çavan tC~.HÔstir,hÔsir,Ôsir. 
Nik: Sere rimG,serim,çenGela sere teşiy€. 
~ Cureyek çek e.Wck tirC ye ıe j8 rnczin~ir U dir€jtir e.Peyva 

-rim- bi erebi ye.Bi kurdi je re -NGze- dib€jin. 

Klldeta: Ev peyv bi farisi ye.Di şUna -inqilab- de t€ bi kar anin. 
L8 li vir bi macncya -şoreş- e. 

Hey.Qili Bi lo::.·ş U ı:;ewde,tişte ku mirov j€ ditirse. 
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Qi.rand in: Qi~ kir in, vebirin ,re h 1e qelandin ,kuştin. 
~yani: SerC sibehe,sibehi. Ron: Ranahi 
Ge.lon: Pivaneke tişt€!1 avE; yE;n diherike ye.Galonek li Ingil:i.stanE; 

U Kanada 4,546 litre 1e belC li Ameri~ayE; 3~785 ı:i.tre ye, 
~ Nave peren Amerikaye ye. 
~ Dehake xwinm€j.Di çirçiroka(mitoloji) Newroze de nişana 

zorkeriy€ berp€ş dike.Her iro ji xwediy€ v€ nişana rÜreş e. 
Di pirtUken li ser direka kevnare yE;n bi ziman€ erebi U hin 
ji bi ziman€ farisi de nav€ wi 11 Zehak" e.Ev ji ber nivisina 
tipE;n erebi hatiye guhartin.Ano di şUna "Dcil" (;>) de ırzı3.1" 
(;) hatiye nivisandin. 

KA~E: Kawey€ hesinger.Di çirçiroka Newroz€ de nişana şoreşgeri U 
li hember zerkeriye rablin€ ye.Her iro ji xwediy€ v€ nişana 
peblewan:i U bextewari ya rligeş e. 

1:/ek t€te zanin,"koministen11 welat€n kaledar y€n Kurdistan€ tu 
caran bi a'.·ıaki marksist U leninist li pirsa şere rizgarixwaziya 
gel€n Kurdistane temaşe nekirine.Kurd tvek neteweyek U \'.oelat€ wan ji 
wek 1:1elateki bindest,parvekiri U vegirti neditine Ü nebejmartine .. 
Hin ji 'dan,neteweya Kurd wek "hindikahi","rivdeke etnik 10

,
11 gel" yan 

ji :.,ıek 11 miliyetek 11 qebUl kir1:ıe U dikin.Pir caran U heta niha ji,ji 
bo ku bUrjUvaziyen ·..ıelate nve netirsi.nin U nekin dijminE;n x•N"e(!), 
nave Kurdistane hilnedane U hilnadin ser ziman€-n xvıre.Mare çarenUsi., 
ana maf€- bei: qeyd U bend veqetina nete1veya Kurd U avakirina dewle
teke serbixwe,nas nekirine U nas nakin.Wan,marksizm-leninizm ji ra
manen resmi y€n bUrjUvaziyen kolectar re gori kirine U ctikin .. 

AwirCn Heba yen sosyal-şovenist U revizyonist DÜne U dibin se
beb ku reren karker,guncti U hemU kectkarCn welat€n koledar,cti ware 
çareserkirina pir sa şer€- rize;arix·.vaziya gel€-n KurdistS.ne de ,nezan 
U tCnegihişti biminin.Herweha ruben sosyal-şovenist ji nav ney€-n 
rakirin~Tevgeren refCn karker,gundi U kedkaran peşve neçin U di nav 
rezen gel de reh u pej venedin. 

Ne hinde ji,her•.-:eha ev bliye sebcbC xurtbUna h3men€:n feodal Ü 
bı:l.rjUvazi yen KurdistanC U jar U lawazbUna xebata hCzen şoreşger 
ya li diji hCmcn€n kevncşop. 

!"iam HEJAR ,ku e mr U te men€ xwe di ş o reşa ı5 sali ya Kurdistana 
Başllr de rizandiye,ev rastiyen han pir xweş ctitine.Ji lewre ji ev 
demeteqeya ha li ser ctitinE;n çepel,nerastbi.n,teng U nedlirb~: yen 
11 Kominist8n"İraq€ niv~.:.:ındiye.,Bi zi~aneki zelal Ü delal çepelkari, 
revizyonizm ~ sosyal-şovenizma wan dide eşkere Ü xuya kirin .. Di hel-
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besta xwe de,bi xurti li ser raman€-n 1-larks,Ene;els Ü Lenin yen ncmir 

radiweste Ü bingehen ramana marksizm Ü leninizme dipar€-ze. 

DEMETEQEY PIROT U BAYİZ 
P- Bayiz,lemer to xeberekim bist 

B- Xo min le meje bllme kdmunist 

P- Pem nal ey ma 'ney komunist çi ye? 

B- Be b€ ciyawazi xer Ü xoşi ye. 
Giş rizgar dibin gelani zewi 
Ferqi namene bilind u neWi· 

Debine biray yek spi w zerd Ü reş 

Hiç gele nakre le jiyan b€ beş 

Reşi Afriqa w_ spiy Lendeni 
Hertik wekU yek beşyan eden€ 
Wun debe nawi dil U kaledar 

Le qamÜs derwa wuşey isti'mar 

P- Oxey man Eayis! •• bo mujdet oxey! •• 

Ew dewre xoş e ,key de b inim key? 

Ew sa le sayey ewe komunistan 

Serbexo deb€ xaki Kurdistan 
B- çit wut ? •• Kurdistan ? •• To gelperest 

R€gey peşkewtin le xot debesti ! 

Nizal Ü kifal nazani ç~ ye? 
Deyalektiki t aga ı€-y niye ? 
K€ kelimey Kurd b€-n€te ser zar 

Diyar e 1 qewmi ye w p.iyawi is.ti 'mar 

Eger çi Markis,Ingilis,Linin 
Delen: Be ferq in gelani zemin 
Balam p€şkewtÜy Erebi zana 
Em qanÜneyan bo Kurd weıana 
Çunke Kurd le jer çingi Ereb in 

Kurd serbexo bin,Ereb ger ebin 

Bixwaze Gana w SÜdan rizgar bin 

Kurd bo Ercban ba her jCrbar bin 

Komcli sUri,CenUbi çirUk 
Çon be re de çin bC newti Kerkllk? 

Dahati şimal le xoyan bibrin 
Qeracyan nebe genim U co bikrin 

Hewali Ereb hawaryan naw€-

Hawin çan bijin dÜr le Şeqlawe ? 

. ' ı • 
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Be roni Koyi \·t mastiy HewlE!ri 
Biray Erebman degr€! şewkiweri 

Birinci MahJan,tUtni Rewandiz 
Nabexşin bo sed Markis U Inglis 
Zaxo w Xaneqin ta Cebel Ü Hemrin 
Le dest xo·naden bo gitti Linin 

P- Baş e mam Bayiz ••• Ewe newt Ü ron 
Ba bo Ereb be,cehenem bixun 
Ey bo azadi berg Ü zimanim 
Deley çi Bayiz,ta•Uni giyanim? 

B- çi isti'mari rec'i kird\iye 
Nabe bimE!ne ,he\'lal fermUye 

Be kurdi xv1emdin tefreqe dE!nE! 

Her kurdi gotin nab€! bimene 
Çoxey fiş U fol,şede w camane 
r.tayey negbeti şe' bekernan e 

YekyE!ti,ma'nay pantel firE!deyn 
Pexa1-lis biroyn e' gal girE!deyn 
Deb€! le merhUm rer bibin edeb 
Xoy Ereb nebU,bÜbÜ be Ereb 
Ba şli'iy Kurd qewmi Ereb bin 
Her biji Ereb,le ser Ü le bin 

P- Be XUI'Ia mam Bay iz ,he ş ta her ker l. 

Key debiye insan,qurit be seri 
Axir tom Kurd i,boye fewtawim 
Hor'em le xom e,boye qelşawim 
Yari neyaran dekey,xot bixon 
K€! bisti le naw ·çerxi taze w kon : 
Mer le berxoley xoyan neban bin 
Biçin şirderi beçüwe gurgan bin 
Bo Kurd,biri to w Beyar her yek e 
Balam to bE! çek,ew xa'.V'cm çek e 
Le naw Ereba emtawE!niyewe ? 

Sela le aqlit be çawiniyewe : 

Keşti Lidiya,25.0B.l957 
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DEMETEQEYA PİROT U BAYİZ 
PİROT- Bayiz t va min li ser te nUçeyek bihist ! 

BAYİZ- Ji xwe ez ji m8j ve bU bÜme kominist ! 
PİROT- Ji min re nab9ji,ka kominist çi ye? 

BAYİZ- Bi bei cih8tiya xer ü xweşi ye • 

HemÜ rizgar dibin gel8n li ser erde 

Ferq namine di nav nizim Ü bilinde 

Dibine biray9n hev spitzer Ü reş 

Hiç gel nay8ne kirin ji jin8 b8 beş 

Spik9n Londir8,reşik8n Afrikay9 

Didine herdiwan ji mina hev pay8 

Nav8n dil Ü hem koledar winda dibin 

Peyva emperyalizm ji ferhengan diçin 

PİROT- Ox mam Bayiz,mizginiya te re oxe 
Ew dem xweş e,king9 dibinim we çaxe 
veca bi saya sere we koministan 

Serbixwe dibe erd Ü xaka Kurdistan 

BAYİZ- Te ·çi got ,Kurdistan ? Neteweperest i 
Riya p8şketin8 tu li_ xwe dibesti ! 
Xebat U tekoşin tu nizani çi ne? 

Ageha te ji diyalektike tune ? 

Ki ku gotina Kurd bine ser zimene 

Neteweperest,pey8n emperyalizm€ ne 

Herçendi ku 1'1arks U Engels U Lenine 

Diben: Ferq tune di nav gelen dinene 
Le bele peşverUyE;n Ereb y€n zane 

Ew qanUn ji bo Kurdan bi ali dane 
Ji ber ku Kurd li jer çenga Ereban in 

Ger Kurd serbixwe bin,Ereb guri ·dibin 

Dixwazc bila Gana,SÜdun rizcar bin 

Kurd ji Ereban re bila her jÔrbar bin 

Civata SÜriye,BaşUra pllç U pÜk 

Çawa bi re ve di çin be i nefta . KerkÜk ? 

Daha ta Bakur ew her ji xwe bibirin? 

Wan Qerac tunebe genim U ceh bikirin "l 

Ma ji hevalen Ereb re hawar nave ? 

Hav~ne çawan bijin dllr ji Şeqlawe ? 

Bei rUriE; Koyi ll maste Hewleri 
Digre biray9n me y9n Ereb şevkori 
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Birinca T·1a1Hane, titlln.a Re;·mndiz 
Nakin qurbani ji bo sed r·larks U Engels 
Zaxo U Xaneqin ta Çiyay€ Hemrin 
Ji dest xwe dernaxin bo gotina Lenin 

PİROT- Baş e mame Bayiz.~- ha eva neft u rUn 
Bila Ereb re bin,gor cehenem bixwin 
L€ ji bo azadi,kinc U ziman€ min 
Çi dibeji Bayiz, ta' Una can e min 7 

BAYİZ- Çi emperyalizma kevneperest kiriye 
Nabe ku bimine,hevre wisan gotiye 
Bi kurdi xwendin tefriq€ diafirine 
Heçi bi 'kurdi gotin e,nab€ birnine 
Heçi çoxa teşk U peşk,şede U camane 
Ciye mixa U serşoriya gel€n me ne 
Yekiti,maena w€ em pantar biav€jin 
P€xwas bi r€ ve herin,egal gir€bidin 
Div€ ji merhUm hin bibin tore U cdeb 
Ew bi X\-.'e ji ne Ereb bU,ı€ bÜbli Ereb 
Bila kominist€n Kurd netewcperest€n Ereb bin 
veca her biji Ereb,hcm li ser U hem ji li bin 

PİROT- Bi xwede rnam Bayiz hin ji her ker i 
King€ dibi mirov,hey xweli li st~i 
Axir bo min Kurd i lewre şe w i ti me 
Kurm her ji min e,ji lewre rizyayi me 
Diki ku dost€n neyaran her te bixwin 
K€ bihistiye di heyama nU Ü kevn 
Mih li berx€n xwe dereke U nenas bin 
Herin şirderiya c€wrik€n guran bin 
Kurd re ramana te Ü Bayar her yek e 
Le tu b€i çek i·U ew xwedi çek e 
Tu min di nav Ereban de dipiş€vi 
Silav li hişe te U laenet be li te. 

Keşti Lidiya,25.08.1957 

DER~TE·~E: Peyveke bi zaravayC soranı ye U ji aliy€ naverok€ ve 
ter maene ye.1·1e di zaravaye kurmanci de je re gotineke 
·wisn~ nedit,ku şUna we bigire.Ev gotin bixwe bi maeneya 
gotübejeke germ ya bi dev pevçÜn€ ye.Ev pevçÜn betir bi 
qirf,henek U tinazan ve ten kirin.Di ziman€ tirki de bi 
maeneya 11 taşlama 11 ye.Ano,bi dev li hevdu teqandin. 
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NÜç.tJ. Deng U bahs ,xeber,he;,;ad.i.s. CihQ:ti: Ferq,cudayi 
§.pik: r-ıirov€n ku renge çerm U laşe v1an spi ne. 
Reşik: Mirov€n ku reng€ çerm U laşe \Van reş in. ~Yl. Par,behr,beş 
Ferhens: Pirtlika ku maeneya peyvan dide zanin U berpeş dike. 
Ne-ı::ev.•eperest: Nasyonal.i.st.Kes€ ku bi tene ji neteweya xv1e hez dike 

u we di ser netewey€n din re dibine.PÜte ü sexbırı 
dide tişten nijadi Ü xwe ji j€kdÜriy€n ref U sinifi 
bi dÜr dixe. 

Diyalektik: Lihevdan.Zanyariya av:ayen 1en€rin, ı€kolin ,l€l1ÜrbÜn u 
tE;gihiştina bUyer U qewmandinE;n tebiet€ ye. 

Qanlin: Peyveke bi ziman€ yewnani ye.Bi maeneya destÜr e. 
J€rbar: Binbar. PÜk: Ne şidyayi,nerm,bi hev re negirti,rizyayi. 
~Petrol. Dahat: Hatin,bidestketi,x€r U b€r. 
Şevkori: Nexweşiya şevkori. Qurbani: Gori. Cehene~: Dojeh. 
Tefriae: Cih€ti,cih€kirin,ji hev veqetandin,cudayi,ferq 
~şk U P~ş.!!..:. Bi teşik U peşik,şal U pantor€n ku geleki fireh in. 
Şede: Cureyek cemedani ye.Li hin ciyan ji bo ya jinan ji dib€jin. 

L€ ji ya jinan re b€tir '1 mişki. 11 dib€jin.Ew z€detir di nav 
bin eı U eşir€n Kurd€n Soran de ten bi kar anin. 

Camane: Cemane ,dersek, cemedani.Destmala ku m€r li sere? X\·Je ı:; ir€ di-
din. Dereke: Biyani,xerib,ecllebl. 

Ş~rderi: Şirdan.Dema ku mih Ü bizindiçin ba berx Uka~en xwe U şir8 
xwe didin wan. c8• . ..ırik: c8wri,zaro:;,.8n hey.-:anan,çClik. 

~Bir U baweri,ideo~oji. 
~ Celal Bayar.Karbidest€ Tirk yE; kednmr,xwinm8j U nokere em

peryalizme YDA. Pişavtin: Bi zor€ helandin,asimile kirin. 
ç~ Şapik,şal U şapik€n ku ji qumaş8 mal8 U bi des~an hatine çe

kirin. Serşori: Şerm,riswabUn,b8rUmeti,rUmetşikestin. 
Q~ Deşta QeracB .. Li bajarE! Hew1ere ye.Li deşta HewlCrC U li ba 

bindama E!ıa Dizeyiyan c.Ji aliy8 genim U çandin€ ve ~eleki 
dewlemend e .. 

Ti tUna RewandizC: Ti tılneke bi behndar e u b€hno. w e pir x· .. 1eş c .. Reng8 
we wek zerika h€ke zer e.Li ReHo.ndiz8 t8te? çandin. 

Ta'un: Ev gotin bi xwe bi ziman8 erebi ye.Bi kurdi j€: rc 11 t.::ıya ı:;iran 11 

yan ji '1 giranet8 11 dib8jin.Cureyck ncxvrc:;;l yc.Di dcm.:ı birçi
blln U şeri de peyda dibe .. Pir zU belav dibe.i~işana vC ncxwc
şiye vereşin e.Demek8 li İraq€ peyda bÜ U bU scbcbC qirbUna 
bi bezaran mirovan. 

Birinca 1'-iahmn€: Malwan bi xwe gundeki bajar€ bil8maniy8 ye.Bi-
rinca vi gundi pir xweş U navdar e. 

RUne Koyi: Rli.ne Koy-Sencaq8.RÔ.neki xweş U tamdar e.Ji le•,.;re j:l pir 
nav daye. 
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f·~ast8 He\..rleri.: r·ıast8 He• . ..ılf;r8.Bi tambUn ,j_ x·:rcşbU:-ıa x~·le ve hatiye na

sin.Maste Hewıere we;ı<: kerpi.çan e U çendi birnine av 

bi ser nakeve. To ya \Vi ( qeyrnax, serşir) s tUr U geleki 

tamdar e. 

r-:erhllm: Ev peyveke bi z.imanEi erebi ye."Bi maeneya rehmeti,x•.-~ecte je 
xHeşbliyi,gorbehişt U hp ••• ye.Di hclbeste de ji bo Selahe

ctini2 Eylibi. hatiye bi kar ani n. 1.-Iek te te zanin Selahedine 

Eylibi Kurd bll.Serdareki mezin i şere li diji hezen xaçpe

restan bÜ.Serdar U serwer8 dewleta Eylibiyan ya bi nav Ü 

deng bU.Ji ber ku bi nave ırmislimantiy€-" nemaze ji Ereban 

re kar U xizmeteke me zin kir U xNe li _kurditiy€- nckir xwedi, 

helbestvan dev diav8je U şere wi dike. 

Ş~qla ..... e: Bajareki piçlik e U bi av, ba U havingehen Xh'e ve pir navdar 

e.HemU kes ji bo derbaskirina pişÜdana x· . ..ıe ya havıne dıçın 

wir.Hindameke bi çiya,dar U heşinahiy€- ve xemilandi ye. 

Çiy2yPn Hem~in: Zincireçiyayek e.Ev zincireçiya tixlib€-n Kurdistana 

Başllr t8te hejmartin.Dcşt U çola Erebistana !raqe 

ji raj€ira we pe ve de st p8 dikin.Ji leı.-tre ~i ,Ere b 

je re ncebel Hemrin" yan ji. ncebel Kurdistan" di

b€-jin. 

Helbest€-n mam HEJAR ne bi ten€- li ser tiştÜn siyasi ne.L€- bele 

li ser evin€-,dildariy€-,p€-kenin€-,teblete,şiretkariy€-,qenci U xweşiye 
ne ji.Wek li helbesta j€-rin,wi pir metelok U goti~Ein p€-şiyan ji ba

beta helbcst€-n xwe re kirine naverok."vli,c•..t bi destkari U hunermen

diya xwe ve li ser peıen kaxezan nitirandine.Bi vi a\">'ayi tişten gi

ranbiha y€-n xwedi naverokeke peşverU U de_mokra tik y€-n zargotina 

Kurdan jindar U nUjen kirine. 

RENC Ü GENC 

Yeki piri cüter nexoş bÜ,demird 

Zewi w zeri xotan le des xo mcden 

Le bawkim şineftgime lem barc da 

Biccriy€in be şiwCnya cdozrCtc\Y"C 

Kur u kali amojgari dekird 

Neken min bimrim •:i be pendim neken 

Ke e;encC hcye lem ZeHi w z.arc da 

Le rÜtan ncrôy şadi ekrÔtewe 

Le pa ş e w ,le lay i kurgeli merd U rend Be awati ı:;enc ra\-.'eşapil u zend 

Be bel U be e;asin,be teşw€- w be paç Le giş laye debzÔ.te•l'le,dest u qaç 

Zewi w zer gele car serewj€ir kira Geli k€-lge gişti le b8jing dira 

Ke pcyda nebU klipeley zer U ziw WekU p€-~U daç8n:ira ·..ıerd U ş€-'t.' 

:·.'eha ıı?kdirabıl ze\1i,gişt le gişt Le werzi tira yck be sed bU birişt 

Kuran teı:;eyin ka~:ili pcndl. pir Le rcn:::i :fire genci zor :i€-te gı.r 
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Renc u xezıne · 

Cotkareki kal nexı.·:eş bı3bU,dimir 
Li zar U zeçan amojgari dikir; 

"Zevi U zaren X\•Je ji des t bermedin 
Ne ku bimrin bi gotina min nekin 
Ji bavo bihist min di vi wari de 
Ku xezine heye zevi-zari de 
Ger 1e bigerin ciyen wan ten ditin 
Li .rllyen we der8n şadi vedibin." 

Pişti Hi,koma kurCn peya U merd 
Bi kama xezin8 rah8şt mil U zend 
Bi b8r U gisin U tevşo U bi paç 
Ji hemU ali dilive dest U qaç 
Zewi u zar pir caran bU serabin 
Ax U kerdi hernil bi b8jing kirin 
Gava peyda nebU kUpa zer u ziv 
Weke.hemU caran çandin erd U şUv 
Wisan li hev dabUn zevi,gişt li gişt 
Di werza din de yek bi sc-d bU birişt 
Kur tegihan kakle penda kalemer 
Ji renca pir,xezina mişe t8n der 

~jgari: Pend,şiret 
Der8n şadi: Deriy8n şadiyE;.Ji ber ">,rezn8 hat kurt kirin. 
~ Daxwaz,mebest,niyaz,h8vi,meram 
Paç~ Perçek caw U pirt1 
Q~ç..:. Bi zaravaye sorani ye.Ano,lj_ng .. 
Kerdi: Ke rdU,kerdo,mişar 
~ (Heke rn8 be) Salaçandin U çininC. 
1dcrz: (Hekr: nC:r be) Bostan8n beji 
Ri~iş!..:. Dahat,hasilat,hatin 
~ Kakil.Ji bcr wczne hat kurt kirin. 
~ Amojeari,şiret. Miş~ Pir,sclck,zehf,tiji 
~ Zehmet,zehmeti,ked. 
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KOf·iELE UZERİllE 

Dergimizin bir önceki sayJ.s:ı.nda,Kürdistan ile i_lgili bir yorumda, 

Kürdistan' ın !ran parçasındaki "örgüt" lerden biri olan 11 Kürdistan 

Devrimci Emekçiler .örgütü" (kısa adı KOJ•tELE) hakkında kısa bir belir

leme yapmış ve konuya ilişkin bazı belgeleri bir sonraki sayımızda 
yayınlayaca~ımızı duyurmuştuk.Bu sayımızda yorumlarını okuyucuları

mıza bırakarak adı geçen belgelerin bazılarının türkçe çevirilerini 
yayınlıyoruz.Bu çevirilerle birlikte,konuyu genel hatlarıyla yorum
layarak gerekli bazı bilgileri de okuyucularımıza sunuyoruz. 

Belgeleri yayınlamekteki arnacımız, 11 devrimcilik" adına yola çık
mış bir 11 Örgüt"ün burjuva-milliyetçi karakterlerini ve de pratik ha

yatta işbirlikçi,satlık kişilerle ve sömürgeci Baas yönetimiyle i
lişkilerini teşhir etmektir.Keza Kürdistanlı marksistleri keskin 
sloganlar veya sol lafazanlıklarla yola çıkanlara karşı duyarlı kıl
m.aktır. 

Sosyalistler,Kürdistan'ın içinde bulunduğu bu aşamayı do~ru kav
ramalı ve dört parçada yürütülen anti-sömürgeci ulusal demokratik 
halk devrimi mücadelesinin içinde bulundukları zorluklarını,gerekli 
ittifaklarını,sınıfsal ilişki ve çelişkilerini dogru tahlil etmek 
zorundayız.Bizce K~rdistan'da işçi sınıfının çagdaş biliminin yete
rince kavranılmamış oluşu ve emekçi halk kitlelerinin devrimci bir 
ideoloji ile bilinçlendirilip silahlandırılmamalarından ötürü,mevcut 
boşluktan yararlanarak ortaya çıkan örgüt veya gruplar,belli bir dö
nemde de olsa,taban bulmaktadırlar.Kürdistan için mücadele ettikleri
ni söyleyerek,az da olsa,çevre edinmektedirler.Bununla birlikte,orta
ya çıkan her örgüt ve grup kendi sınıfsal yapısı ve karakteri geregi 
olarak "mücadele" etmekte ve siyasi ilişkilere girmektedir.Komele ör
ne~inde de görece~imiz gibi,feodal ve işbirlikçilere karşı uzlaşmacı 
tavırların hangi anlayışa hizmet etti~i ortadadır.Kaldı ki,bugün Kür
distan hem dört sömürgeci devletin amansız sömürüsü,askeri işgalı ve 
hem de yerel işbirlikçi feodal-burj~va gericili~in ekonomik ve siya
si bask~ları altındadır.Kürdistanlı devrimcilerin bu olguyu bir an 
olsun gözden uzak tutacakları düşünülemez. 

öte yandan karmaşık bir yapıda olan sınıf ilişkilerini yerli ye
I'ine oturtmak,çağımızın en devrimci sınıfı olan proleteryanın tarihi 
rolünü yeterince kavramak gcrckir.Kürdistan halklarının anti-sömür
geci ulusal demokratik halk devrimi mücadelesini başarıya ulaştıra
cak devrimci şiddet,proleteryanın önderlik ettiği(ideolojik,politik 
ve örgütsel) tüm emekçi sınıf ve tabakaların katıldığı ortak bir sa
vaştır.Bu savaş hem Kürdistan'da ve hem de bölgede sörnürgecili~e,em-
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peryalizme,feodal ve yerel gericiliğe a[!ır bir rlarbc vurarak,dünya 
devrimci hareketine yeni mevziler kazandıracak ve onu güçlendirecek
tir.Kürdistan halklarını ve onların kardeşlerı olan bölt;e halklarını 
kendi öz düzenlerine sahip kı..lacak ve de onları mutlıı kılacak tek yol 
budur.Bunun dışındaki tüm yollar veya çözümler halklarımızın boyun
larındaki esaret zincirlerine yeni halkaların eklenmesini getirir. 
Ayrıca,kendi halkının öz göcüne ve onun doğal müttefikleri olan 
dünya halklarının ulusal ve sosyal kurtuluş hareketlerine,kapitalist 
ülkelerdeki proletarya hareketL1e ve dünya sosyalist sistemine güve-

nip onlardan destek almayan hareketler başarıya ulaşamazlar.Geçici de 
olsa,dört sö~ürgeci devletten herhangi birinden veya direk ya da 
in1irck emperyalizmden destek görecek t"LrE harck,.:_ -:-:..cr,sörı:ürgecileri, 
emperyalistleri ve de yerel gericiliği güçlendi~diği gibi yıkıl
maya da mahkumdur. 

Biz bu tür ilişkiler içerisine giren tüm ö:::-gü-: ve t;:'upların teş

hirini ve onlara karşı mücadeleyi, Kürdistan halklarının anti sömür

ge ci ulusal demokratik halk devrimi mücadelesinin bir parçası olarale 
görüyor ve bu mücadeleyi ertelenmez bir görev adediyoruz.Bu nedenle, 
rnarksistler,Kürdistan 1 ın hangi parçasında olurla:r-sa ols-,ınla:ı;-,Kürd.is-

tan halklarının mücadelesini tehdit eden,emperyalizmi ve bölge 
gericiliğini güçlendiren hareketlere kaİ-şı açık tavır o.lmak zorın
dadırlar.öte yandan burjuva-milliyetçi siyasi ha~eketlerin reformist 
taleplerini deşifre etmek ve bu u~urC.a' mücadeleyi yerli yerine 
oturtmak serekliliğine inancımız sOD3'J.Zdur.Bugün !rar:. KÜrdistanı 
için istenen otonemi :r-eformist bir taleptır ve m&rksist anlayışla 
çelişmektedir.Ayrıca bu tür istem ve talepler KÜ:'distan halkları
nın yıllardan beri kendi kurtuluşları uğrUJ1a verdikleri mii.cadeleyi 
geciktirinekte ve onu yolundan sapt:ıı'maktadır.Bu arada for-ksiyonunu 
çoktan yitirmiş olan feodal-burjuva önderliğin çeşitli engelleme 
çabalarına rag;men Kür:iistanlı işçi ,köylü V'2 emekçi yıSınların 
bağımsız,demokratik,birleşik ve sosyalist bir Kürdistan u~runa 
verdikleri mücadele önlenemiyecektir. 

Bugün içinde bulunduğumuz aş.smaQa devrimcile.:-in önündeki acil 
görevlerden biride,kendi grupsal çık::ırlarını bi.:' yana bırakıp işçi 
sınıfının ı;crçek çıkarlarını savunmak ve bundan taviz vermeden 
mücadele eden ortak bir yapının çatısı altında toplo.nmo.ktır.Bu 

olgunun çok kısa bir zamanda. gerçekleştirilmesi mümk~3:n değildir 
elbette.Ne var ki sosyalistlerin bunu bir ilke olarak ele almaları 

ve· bu uğurda ön adımlar atmaları zorunluluğu ortadadır. 
Yukarıda,Kürdistan'ın !ran parçası için aktarmaya çalıştı~ı

mız belirleme ve Koroele'yi teşhir edip eleştirmekten,kayıtsız 
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şartsız olarak KDP'nin konumunu kuvvetlendirmek i stediği~üz anlamı 
asla çıkarılmarnalıdır.Zira KDP'nin de birçok olumsuzlukları bünye
sinde sakladığının bilincindeyiz.özellikle son dönemlerde meydana 
gelen parçalanmanın aniden ortaya çıkmış bir olgu olmadığı açıktır. 
Bu olgunun tarihi bir geçmişi ve sınıfsal bir karakteri vardır.Bu 
konuya ilişkin gelişmeleri ise bir başka yazımızda işleyecegiz. 

KONELE HAS IL OLUŞ1'URULDU? 

Romele ilk kez 1978 yılının Ocak-Şubat aylarında,Irak'taki 
nKürdistan l"larksist-Leninist Gurubu 11 (KIV'ı.LG) 'nun Genel Sekreteri 
N.l'T. 'nin yardımı ile ve bu gurubun bir şubesi olarak !ran Kürdista
nı'nda kuruldu.N.M.,l9?7 yılı baharında Avusturya'dan Güney Kürdis
tan'a döndügünde !ran Kürtlerinden Dr. X. da beraberinde döndÜ.Dr. 
X. Seqiz kentinden olup büyük bir feodal aileden gelmektedir.Baş
langıçta Dr. X., N.M. 'nin teşvikiyle Seqiz'deki akrabaları ve tanı
dıklarıyle ilişki kurdu.Zira KMLG,!ran Kürdistanı'nda örgütlerinin 
paralelinde bir örgütün kurulmasını istiyordu.Bu arzusu da daha 
sonraları gerçekleşti.O dönemlerde Dr. X.,KMLG'nin Irak Kürdistanı' 
nın sınır bölgesinin Qendil yöresindeki karargahında kalıyordu.KML 
G'nin ve Celal Talabani'nin bildirilerini farsça'ya çevirerek onla
rı !ran Kürdistanı'ndaki tanıdık ve a~rabaları vasıtasiyle dağıttı
rıyordu.Dr. X. O dönemlerde KMLG'nin üyesi idi.Fakat 19?9 y~lının 
Mart ayında !ran Kürdistanı'na dönünce,Ko~ele'nin Genel Sekreteri 
oldu. 

Koroele şimdiye kadar yazılı herhangi bir şey ç~karmış değildir. 
Bazı bildiri ve haber bültenlerinden öte,herhangi bir yayın hayat
ları yoktur.Görüşlerini yazılı olarak dağıtmadıklarından ötürü ide
olojilerini değerlendirmek de güçtür.Yayınları varsa da,bu yayınlar 
sadece üyelerine mahsus ve genel olarak genelge niteliğindedirler. 
Siyasi konuşma ve tartışmalarından anlaşıldığı kadarıyla,homojen 
bir yapı ve ideolojik bir birlikten yoksundur.Çin ve Arnavutluk ta
raftarlarıyla birlikte,Troçkist ve Che Guevaracı unsurlardan oluş
maktadır. Iran Kürdistanı'nın Bane,Seqiz,Bokan,Sine(Senendec) ve Me
ri·.-1an kentlerinde nüfuzları vardır.Bu nüfuzlarını da,bu yörelerdeki 
zulüm ve despotlukları ilc tanınmış yerel gerici feodal-burjuva un
surlara borçluaurlar. 

Bu yerel gerici feodal-burjuvalardan bazıları şunlardır: 
1-f'leriwan • da ,Kürdistan' da ağaların a~ası olarak bilinen ünlü !·leh

mUdi Heme-Xani Kani-Sane. 
2-Urrniye'de ünlü feodal ve C.Talabani'nin işbirlikçilerinden EziZ· 

Şemzini. 
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3-Meriwan'da Mehmlld Xani Dizli'nin o~lu Xelil Beg.Büyük bir silah
lı güce sa~iptir.Bu güç de Koroele ile birliktedir~ 

4-Bokan'da daha sonraları üzerinde duraca6ımız ünlü Muhtedi feodal 
ailesi. 

5-Seqiz'de tüm aşiret reisleri. 
6-Ayrıca şex !zedini Huseyni'nin kardeşi şex Celali Huseyni.Keza 

Şewketi Haci t-luşir,Hemid Heme Tahir Begi Caf gibi kişiler. 
Bu arada Komele "Çiftçiler Birlig;iır ve 11 Kürt halkının Haklarını 

Koruma Komitesi" adlı bir takım gurupçuklarla bir nevi "cephe 11 oluş

turmaktadır. Tl Çiftçiler BirlitSi Tl I1eri \·lan 1 da kurulmuş Çin yanlısı bir 
guruptur.Başkanları Fuad Sultani idi.Fuad Sultani nÜfuzlu bir atSanın 
oğlu olup elektrik mühendisi idi.lO yıla yakın bir zaman Meriwan'dan 
uzak yaşamış ve Şah döneminde birkaç yıl hapis yatmıştı.l979 yılı 
yazında Seqiz kentinin Bcstarrı" yöresindeki savaşta şehit oldu.Kardeşi 
de daha sonraları şehit düşünce,kızkardeşi intihar etti. Yukarıda be
lirtilen ve halen de var olan 11 cephe 11 ,Komele'nin az da olsa güçlen
mesini sag;ladı. 

Komele halk kitleleri arasında herhangi bir etkinlitSe sahiP de
ğildir.Fakat öğrenci ve gençlik kesiminde sınırlı bir çevreye sahip 
olduğu söylenebilir. 

Ko me le 'nin !smail Şerifzade 1 !•lela Aware ve Suleyınan flJuini' nin 
mirasçısı olduğu kesinlikle dogru değildir.Yukarıda da belirttigirniz 
gibi,Komele 1nin iki yılı aşkın bir tarihi vardır.İddia ~dildiği gibi 
1968-69 yıllarından kalma ise,neden bunca yıl hiçbir eylemleri ve 
çalışmaları olmadı ? Neden Şah döneminde üyelerinin tutuklandığı ve 
işkence gördüğÜ duyulmadı ? Neden on yıl kadar uzun bir zaman zarfın
da herhangi bir bildirileri veya yayınları çıkmadı? 

Komele,sınıfsalve ideolojik ko~umu itibar1 ile halk kitleleri a
rasında taban bulamadığı için,Şex !zedini Huseyni adındaki dini bir 
kişinin şemsiyesi altına sığınınayı uygun buluyor.Onu 11 Kürtlerin Aye
tullah:ı.11 ve 1'lideri 11 olarak tanıtrr,ak için elinden gelen tüm çabaları 
gösteriyor.Marksizm ve leninizm'den dem vurarak,geçmişi hiç de temiz 
olmayan bir mollanın kanatları altına sıgınmaktan kaçınrnıyor.Halkı 
yeni 11 ayetullahlara" tercih ederek,emekçilerin çıkarlarını kendi gu

rup CGOizmlerine kurban etmektedir.Diger siyasi örgüt ve guruplara 
karşı kendi konumunu eüçlcndirmek için eh zalim feodal-burjuva un
surlar ve uşak-kiralık güçlerle işbirliği yapma hastalığına muzda
riptir.Bu olgu,onların hangi sınıfa hizmet ettiklerini ve Kürdistan 
halklarının anti sömürgeci ulusal demokratik halk devrimi mücadele

sini nasıl darbelediklerini kanıtlamaya yeterdir. 
Koroele'nin içinde dürüst ve gerçekten Kürdistan halklarının kur-

31 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



tuluşuna ina~an unsurların oldıigu şüphesizdir.He var ki,şimdiki yö
neticileri ve güttükleri siyaset halkın çıkarları ile çelişmektedir. 
Bu yöneticiler Irak,eski Savak ajanları,feodal-burjuvalar,uşak ve 
işbirlikçi güçler ile çok sıkı fıkı ilişkiler için~edirler.Buna ö~ 
nek olarak,halen Romele'nin en üst kadernelerindeki sorumlulardan 
biri olan Salah Muhtedi'yi verebiliriz.Elimizdeki belgelerden de an
la~ılacağı üZere,Salah Muhtedi eski bir SAVAK ajanıdır.Zamanında ba
zı karanlık ilişkilerinden ötürü kongre kararı ile,1ran KDP'sinden 
atılmıştı.Ayrıca Irak KDP'since Irak Kürdistanı'ndan da çıkarılıp 
Şah'a teslim edilmişti.Adı geçen şahıs Bokan kentinden olup oldukça 
büyük bir feodal aileden Gelmektedir.Bir müddet Türkiye'de ve Avru
pa'da kalmış,''devrimci 11 kesilerek Şah faşizmine karşı savaş veren 
unsurların arasına katılmayı başarmış ve onları SAVAK'a bildirerek 
ajanlık yapmıştır. 

Aşa~ıda SAVAK arşivinden ele geçen belgelerin sadece birkaçını 
vererek bu iddiamızı doıSrulayacafSız.Belgeler,"Tebriz Üniversitesi 
Müslüman Talebeleri" tarafından kamu oyuna sunulmuştur.İran'daki 
halk ayaklanması döneminde,Tebriz'deki SAVAK Merkezi.bu kitle tara
fından basılarak tüm arşivlere el konulmuştu.Şimdiye dek arşivdeki 
mevcut belgelerin birço~ yay~nlanm~ştır.Ne var ki,özellikle Kürdis
tan üzerine var olan bir yıgın belgenin,hemen ~emen yok denilecek 
kadar az yayınlanması şaşırtıcı olsa gerek.Kürdistan'ın kurtuluş mü
cadelesi tarihinde müphem ve karanlık kişi,örgüt ve gurupların teş
hirini kolaylaşt~racak.olan bu belgelerin yeni gelişmelere yol aça
cag~ mutlaktır.Fanatik ve gerici Humeyni yönetiminin bu konuda yega
ne engel oldugu açıkt~r. 

Salalı Muhtedi üzerine yayınlanan bu belgeler.Komele tarafından 
büyük bir sessizlikle geçiştirildi.Komele,ajanlıgı belgelerle ispat
lı bu unsur hakkında herhangi bir işlem yapmadı.SorJmluluğunu elin
den alıp onu halkın huzuruna çıkarmadı.Ç~karacağım. <la düşünmek saf
dillilik olur.Ama bizim,bu tür ajanların halkın huzuruna ç~karılıp, 
halk mahkemelerinde yargılanacakları ~ünlerin hiç de uzak olmadı~ı
na olan inancımız kesindir. 

Bu belgelerin yanı sıra,!ran KDP'si ve Çerikhay Fedaini Xelqi 
!ran örgütünün Koroele'nin baz~ yönlerini teşhir eden bildirilerini 
de Türkceye çevirerek yayınlıyoruz. 

PAL[' Yi OKU VE OKUT 
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ORIJİNALIN TERCÜI·Imt: Belge Nr. 1 

Birinci ıroplantı 

Rabman o~lu Salalıedin Muhtedi ile yap~lan tahkikat 

Soru: Kendini tanı t ! 

Birinci sayfa 

Cevap: Rabman ogıu Salalıedin Muhtedi,Tercan bölgesine ait Kelkele kö

yü tarafından verilen Nüfus cüzdanının Numarası:23,Dogum yılı 
131?(1938),Tehran üniversitesi Hukuk fakültesi mezunuyum.Bokan' 
da kalırım.Mesle~im'çiftçilik ve hayvancılıktır. 

Soru: Gerçekten başka hiç bir şey söylemiyecegine dair yemin et. 

Cevap: Gerçekten başka hiç bir şey söylemiyecegime ve yazmayaca~ıma 
söz veriyor ve yemin ediyorum. 

Soru: Senin şimdiye kadar askeri ve güvenlik makamlarıyle bazı iliş

kilerin vardı.Bize bu ilişkilerini açıkla. 

Cevap: 1347(1968) yılında !ranlı bazı pis unsurlar Irak Kürdistanı' 

nda ikamet ediyorlardı.Molla Mustafa Barzani onları tutuklama

ya kalkışınca onlar da !ran'a kaçtılar ve yurdun batı bölgele

rinde huzuru bozucu bazı eylemlerde bulundular.Bu kargaşayı 

hertaraf etmek amacıyla jandarmaya tüm yetkiler verilmişti.Jan

darma,Devlet Güvenlik Dairesi gibi politik tecrubelerden yok

sun oldugu için büyük bir tutuklama kampanyasına girişti.Bu tu

tuklananlar arasında biri de ben idim.Daha sonra Janderıneri As

keri f·Iahkemesine sevk edildim ve orada cezaya çarptırıldım.Fa

kat Batı Azerbeycan !stihbarat Teşkilatı(SAVAK) başkanı Timsar 

Sayadiyan ve Mahabad SAVAK Başkanı "Sipes Serwan" Kulbasl. beni 

tanıdl.kları için bana yardımda bulundular.Böylece ben yalnız 2 

yıl hapis yatt1.m ve 1349(1970) da serbest bırak~ldım.Ardından 

ben Timsar SayadiyaÔ ve Serwan Kulbası 1 ları ziyarete gittim.Bu 

görüşmede,Şahınşah Aryamehr'e ve degerli yurduma hizmet edece

gimi onlara arz ettim.Bunun üzerine onlar da benden bazı önem

li hizmetlerde bulunmaml. istediler.Gerekirse daha sonra bu hiz
metleri açıklarım. 

Soru: Arkadaş ve akrabalarına dair ne e;ibi bilgilerin var? 

Cevap: 1346(1967) yılında vefat eden babam,Abdulrahman f•iuhtedi,Uluhi

ye Universitesinde ö~retim görevlisi idi.Annem halen yaşıyor. 

Adı Zübeyde Seyidzade.Bokan'da kalıyor.Ben 1351(1972) yılında 

evlendim.Hanımımın adı Gılala dır ve Hıro adında bir kızımız 

var.Ahmet,::~asım,Ebubekir ve Saad adında dört arncam var.Ayrıca 
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birçok amcao~lu ve amcakızım var.Arkadaşlarımın çoEu akrabalarımdır. 
Onlardan Sofi Kadır Behrampur,Ali Behrampur,Şura Meclisi üy~lerinden 
Seyit Mehmet Nuri ve Tegmen Hasan Şatıri en yakın arkadaşlarımdırlar. 
Soru: Meriwan 'da arkadaşların var mı ? Varsa kimlerdir ? 
Cevap: Üniversitede ögrenim yaptıgım sıralar Fatih Şeyhülislam,Mus

lih Şeyhülislam ve babaları Şeyhülislam ile çok iyi dostane 
ilişkilerim vardı.Bu arada,l341-42(1962-63) yılında Irak 1 a 
gittigirnde ömer Lengi ile tanıştım. 

Soru: Bundan önceleri Irak'a gay~i resmi olarak gitmişsin.Gidiş se
bebini söyle. 

Cevap: 1341(1962) yılı Aban(Şubat) ayında bir kez Irak'a gittim ve 
1343(1964) yılı Aban(Şubat) ayın~a geri döndü~.1341(1962) yı
lında Hukuk fakültesi üçüncü sınıfında ~alebe idim.Liseyi bü
yük bir başarı ile bitirmiştim,Dindar olan babam beni çok 
takdir ediyor::ı.u. U ni ve ı' si tey e başladığımda, büyük kent yaşamı 
hakkındaki tecrubesizliğim nedeniyle içkiye ve uyuşturucu mad
delere alıştım,Bundan ötürü,ben daha fakültenin üçüncü sını
fında iken üniversiteden atıldı~.Babam da beni evden kovdu. 
Amcalarımdan hiç biri beni kabul .etmedi.Büyük bir ümitsizli~e 
kapıldığım bu dönemde ,I·lolla r'iustafa barzani 1 nin YS Irak Ki.i.rt
le~inin Irak hükümetine karşı savaştıklarını duydum.O dönem
lerde bende işsiz idim ve kalkıp Irak Kürdistanı'na gittim.O
rada Şahınşah devletinin bıJtünlügüne (birliğine) karşı çalışan 
Ahmet Tewfik'in(asıl adı Seyit Abdullah !sh~ki) başkanlığında 
bir !ranlı gurup vardı.Onlarla anlaşamadım.Zira ben Şahınşah
ll.k devletinin bütünlügüne yönelik hareketlerin Kürtlerede 
yönelik olduğunu ve !ran K'J.rtlerinin onlara, bu gibi hareketle
rini Irak devletine karşı yürütr:ıelerini öneriyordum .. Uzülerek 
belirteyim ki,daha 1341-42(1962-63) yıllarında Molla Mustafa 
Barzani'nin Ahmet Tewfik'in fikirlerini,eylemlerini destekle
di ve İran'daki yıkıcı faaliyetlerine yardım etti.Bu konu Ü
zerinde benim ile Ahmet Tewfik arasında do~an fikri anlaşmaz
lık giderek benim ile Barzani'nin arasında hüsumctin do~ması
na neden oldu.Dolayısiyle tam bir yıl kendimi onların takibin
den sakladım.Zira onlar beni SAVAK tarafından görevlendiril
mekle suçluyorlardı.Bu arada !ran KDP'sinin kongresi de hak
kıında bir bildiri yayınladı.Bildiride,benim tran'dan Irak 1 a 
gittigimi ve Iran KDP'sini feshetmek amacı ile SAVAK tarafın
dan resmen görevlendirildi~im belirtiliyordu .. Ben gerçekten !
ran KDP'sinin fesh edilmesini önermiştim.Fakat gidişimin 
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SAVAK 1 ın istemi ile ilişkisi yoktu.r:e var ki,daha sonra Emni

yet makamlarınca bana iletilen bildirin üzerine Şahınşahlık 

Genel Affı'nın beni de içerdi~ini haber aldım.İran'a döndüm ve 

öğrenimimi bi tirdirn·. 

Soru: Rizayiye(Urmiye) SAVAK'ı tarafından sana verilen görevler ne

lerdi ve onlara ne gibi hizmetlerde buluridun? 

Cevap:Rizayiye hapishanesinde iken BAVAK ile mektuplaşmam vardı.Ya

zılı bir talebim üzerine,Rizayiye SAVAKüyesi sayın Tosi Nijad, 

gizlice görüşmeme geldi ve ben ona hapishane hakkında gerekli 

bilgileri sundum.Hapishaneden çıktıktan sonra,sayın Tosi Nijad, 

SAVAK Muavini sayın Serheng(binbaşı) Siyahetger ve değerli SA

VAK1ın B~şkanı sayın Ti~sar Sayadiyan ile görüştüm.Tahran•a 

taşınacağım söz konusu olduğundan onlardan Tahran SAVAK'ına 

bir tavsiye mektubu getirdim.Aynı zamanda Tahran SAVAK'ına 

resmi bir dilekçe ile her türlü hizmete ve yardıma hazır oldu

ıSumu arz ettim.Onlarda benimle ilişki kurarak birçok toplantı 

yaptılar.Daha sonra masrafları SAVAK tarafından karşılanmak ü

zere,Kürt talebelerinin ~ongresi~e katıımam için resmi bir gö

rev ile Avrupa'ya gönCerildim.Avrupa'da Iran Kürtlerinin çok 

gelişmiş ileri durumlarını açıklama görevini büyük bir başarı 

ile yerine getirerek,mutlu bir şekilde geri döndüm.Bu ~örevli 

gidişimde,beraberimde biri Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakül

tesi Kürtçe Öğretim görevlisi Doktor f'o1ehmet Sadık J>iüftizade, 

dilSeri amca oğlum ve Iran 1I'elevizyonu ve Radyo Heyetinin es·ki 

üyelerinden Huda Biyamerz Si·..ıare İlhani olmak üzere iki kişi 

vardı.Tam bir ay Avrupa'da kaldık.Avrupa'daki Kürtler ve kong

rede etkinliği olan Kürt talebelerle ilişki kurdum.Büyük bir 

başarıyla döndüm.Kürtlerin Avrupa'daki durumlarını açıklayan 

bir raporu lJJerkezi SAVAK'a sundu:n.Sunduğum bu rap :::- çok takdir 

edilerek büyük bir ilgi gördü.Daha sonraları Bokan'a dönün::e 

Mahabad SAVAK Başkanı ile görüştüm.Bu arada Şahınşahlık devle

tinin 2500 üncü yıldönümü töreninde bir konuşma yaptım.Bu ko

nuşmamda tae sahibi babamız Şahınşah Arya~chr'i yücelttim.Tö

rcndc yüzlerce kişi vardı ve konuşmam törendekilerin takdir 

ve ilc;isini ka7.an~ıı.Ayrıca bu konu ilc ilc;ili bir raporu SA

VAK'a sundum. 
Bu arada Emniyet makamları Yusuf Hamza adında birini arıyordu. 

Ona gidip kendisini teslim ederse,kendisine bir Şah~nşahlık 

Affı çıkartaca~ımı söyleyerek ikna ettiın.!kna olunca,onu gece 

yarısı Hahabad'ta SAVAK llluavini olan Hudaperest'in evine götür-
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düm ve kendisine teslim cttim~Benim bu yaptıCıma Timsar Saya

diyan şahsen bana teşekkür etti.SAVAK kadrosunda değişiklik 

yapılınca SAVAK Başkanı Sergerd(yüzbaşı) Perniyanfer,SAVAK Mu

avini sayın Redwi ve SAVAKüyesi sayın Arapşn.h'a müracaat ede

rek onlarla çok yakın arkadaş oldum.Sayın Arapşah Bokan'a her 

gelişinde evime uğrayarak beni ziyarette bulunuyordu~Ayrıca, 

herhangi bir ihtiyacım oldugunda sayın Sergcrd ile ilişki ku

ruyordum~O da bana karşı özel bir ilgi gösteriyordu. 

!mza 

Tahran-Aryamehr Bulvarı,Cemşid Cad. 

Feyruz Kaş 26 Salahedin Muhtedi 

'x .. 
·~· 

,, 
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BELGE II 

Sayın büyük sorumlu muhterern Scrheng Siyahelger 

Kalpten gelen en en derin hürmet ve en samimi saygılarımla bu 

mektubu size sunmama izin vermenizi rica eder,sayenizde ve öncülü

güniiz ile ulu tae sahibi babamıza hizmet et:::ck ve kutsal emelleri

mizin gerçekleşmesi için size Allah 'tan muvaf.f'akiyctlcr dilerim. 
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Sizin taysiyeniz ve Azerbeycan SAVAK Başkanı sayın Timsar'ın 
emirleri üzerine Tahran'a vardıktan sonra SAVAK'a baş vurdum.Fakat 
eski kadrodaki idareciler degiştiğinden ve yeni bir adrese taşın
dıklarından tanıdık biri ile buluşamadım.Durumumu bildirmek için 
bir mektup yazmaya mecbur kaldım.Yazdığım mektupta,herhangi biri
nin benimle ilişki kurması için adresimi ve telefonumu yazdım.Keza 
gerekli görüldüğünde elimden gelen tüm maddi ve manevi hizmetleri 
yapmaya hazır olduğumu belirttim.Adı geçen mektubu bir ay önce 
posta ile Tahran'daki SAVAK Başkanlığına gönderdim.Şimdiye dek 
herhangi bir cevap alamadım.Takdire şayan ilginizi bildiğimden, 
emirlerinize ve talimatlarınıza göre burada,Tahran'da,beni bir 
yetkili ile tanıştırmanızı rica ediyorum.Bu gerek herhangi bir 
hizmet ve gerekli bilgileri ulaştırmak ve gereks~ gelecekte karşı
laşacağım herhangi bir şahsi sorunu çözmek için gereklidir.Ben 
verdiğiniz ve vereceğiniz tüm emirlerinizi büyük bir ihlas ile ve 
kendimi rencide pahasına da olsa yerine getireceğim.Son olarak, 
lütfünüze ve ilginize çok teşekkür cder,size bir kez daha en derin 
saygı ve hürmetlerimi ·sunarım. 

Salalıedin Muhtedi 
Tahran Aryamehr Bulvarı, 
Cemşid Cad. Feyruz Kaş 26 
Tel. 21526 

BELGE III 

Gelen bir telegraf 

Rizaiye'den Merkeze No: 32"-/38-70 

Tarih: 17.9.% 

Belirtilen kişinin Avrupa•da bulunan ve bazı Kürtler 
ile ilişkisi olan kardeşi Muhamed Muhtedi ile ilişki 
kurması,Avrupa 1 da bulunan Kürtlerin faaliyetleri hak
kında bil~i getirmesi ve Avrupa'dan döner dönmez bu 
bilgileri en kısa bir zamanda bize iletmesi için yurt 
dışına çıkmasına muvaffakat ediyoruz. 

Sabiti 
Savak Muavini 

19.9. 
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!10CAJF:L:SC! KURT HALK I ! 

Kürt halkının haklı mücactnlesi günbcE;Ün güç l enmekte ve giderek 
yeni boyut lar almaktadır . Kitleleri f::tikçe kendine çekmekte ve ilerici güçlerin desteSi giderek art~aktadır. 

Biz kan pahasına kazanı lmış bu mevzi l eri göz bebeklerimiz gibi 
korumayı ve hergün yeni mevziler kazanmayı tarihi bir görev biliyoruz . Kürdistan Demokrat Fa~tisi-lran(KDP-!),sadece halk arasında kök salmış ve halka dayanıp onun destegini kazanmış bir hareketin başarıya ulaşabilecegi gerçegine inanmaktadır. Eiç bir pa:::ti veya gurubun , en kötü durum ve koşulla:::da bile,kendisini halk a:::asında g:.i:;lendi:::-mek için halk 
düşmanlarından ve emperyalizmin u~aklarından destek ve ya:::dım aleaya 
hakkı yok~ur . DiSe r halkların tec:::-ubeleri,halk cüşmanı devletl erden a
lınan yardımların mücadeleyi i l eriye göt~rmekten öte onun da~ılıp yı
kılmasına sebep oldugunu açıkça ispat etmektedir.Bu cerçege tarihi örnek, Mola Mustafa Barzani liderli~indeki diger Kürt kardeşlerimizin Irak'ta yürüttü~ü mücadeledir . Bu mücadele , 25 bin kadar şehit vermesine 
~aeınen , Şah'ın ha lk düşmanı r ejioine belbae;ladıı;ından , tarihte "boş de
~irmen" olarak anımsanan çöküşe mahkum oldu . ;'imdi soruyoruz: Kürt hal
kının mücade les inin şu döneminde böylesi bir işi tekrarlamak ,"ha lk 
düşmanı güç l erle dos~luk" kim tarafından yapılırsa yapılaın , halkın mücadelesine ihanet degi l midir? 'fari hçe yanlışlıgı ve çöküşü ispat
lanmış böylesi bir işi bv hassas dönemde ve mücadel emizin duyarlılıgı
na, ulus ların kaderl erini tayın etme hakkı ugruna halkın katettigi yolu böy l esine kahpece alaya alma nasıl i yi ni;ı·etle yapılabi lir ? KDP-!ran, !ran Kürdistanı'ndaki Kürt halkının mücadelesinin ancak halkın düşman
ıarına darbe indirdiginde ve onla=ı n dos:luSundan kaçındı~ında zafere 
ulaşacagına inanmaktadır . Bu görüşte n hareketle,bi z ,halkın devrimine yönelik her türlü eylem ve girişimlerden halkı haber dar ve duyarlı 
kılınayı kendi devrimci görevlerimizden adetmekteyiz . 

26 .10 . 58 (5 . 1Q•l979) günü KDP- 1 l'ıeriwan örgütüne bag lı kahraman 
pe ~mergele:::imiz , !ran-Irak sınırındaki Bayewe ve Eaşmax civarlarında Irak ' tan ge l en 3 kamyonun !ran ' a geçmek üzere olduklarını haber alır
l ar . Kürt halkının halk düşmanı r ej imlerden si lah almadıkları inanışı ile ,bu si lahların nereden gel di gine ve kime gönicrilece~ine ilişkin 
s or unun i ç yüzünü bi l mek iste:·ler . P&şmergo lerimiz uçaksavar çeşitli 
kaljberl er , 90 adet klaş inkof ve külliyatlı miktarda merrniden oluşan yüke el koyarlar . Ayrıca , silahlarla birlikte gelen Ci wanro böl gesinde 
silahlı bir gurubun l ideri ol an Hamidi neme Tayer 3eg adındaki kişiyi de tutuklarl ar . Silahlara el kondugunda Şex Ce l al i Huse,yni,"bu silahla::: bizim için Şex Izedin Huseyni 'nin bürosuna gönder·ilmi ştir" der . 
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.. e var ki , Şex Izedin Huse:.rn i ' nin ;-~eri ·,.,an ' daki temsilcisinin Şcx ize

d i n Huseyni ile yaptıgı %onuşmadan sonra , Şex Cel a l ' in söyledikl erini 

yal ana çıkarır . O, Şex Ized i n Huseyni ' nin konuyla ilgili ilişkisini 

r ed eder ve bu olayı mah%um eder. Ayrıca , ne yazık ki bu arada Komele 

ör~tünden kardeşler Şex Celal ' e taraf çıkarak silahların ona teslim 

e~ilmesini talep eder~k , KDP ' nin böylesi bir iQe karşı çıkmamasını 

belirtir ler. Bu sırada , ı·:eri\~ar ' da Şex Celal ' i destekleyen ve onun Me 

ri •,.ıan 'da gücünü göstermek isteyen bilinçsiz ve habersiz bazı silahlı 

kişiler meydana çıkarlar. Halk , KJP ' den karışık ortamın önüne geçilmesi 

ve kareaşa yaratmaktan vaz geç~esi için gerekli icraatı yapmasını is

ter. r1ehabad ' tan da bazı güvenilir kişiler gelerek , sorunu halletme:C 

için karşılıklı tartışmaya koy.ıl~rlar . KDP de sorunun çözür:ı'inün , ko

şulların duyarlılı5ına ve Kür·Us tan ' ın içinde bul"J:ıd•.ılju ortamı , Kürt 

Halkının Temsilcileri lleyetinin görüşmelerinde b'işarılı olmasını 

8a~lamak için yardımcı olmayı , kargaşalı~ı ve k~rışık bir or~amın ya

ratılmasını önlemeyi , güvenilir Kürtlerin ve halkın i8temlerini , kent 

ve yörede asayışın sa~lan~asını &öz önili1e alarak silahları Şex Gela

li Huseyni ' ye teslim eder . Fakat silahlar}~• ~csli'll edilmesinden son

ra , Şex Gelali Huseyni şöyle der:"Kür.lis~an Deır.o/:rat Partisi ' nin canı 

çıksın . Çünkü onlar benim üzerim1e 40 bin I:-ak di~arır.ın oldueunu 

bilmiyorlardı " . Ayrıca bu olay e.:ncısında kendilerine Koıc:ele ' nin tara!' 

tarları adını veren bir grup , kaderiıııizle oynayan yabancı parma(';ının 

sahnelendigi bu olayda , Iran ' ın bagımsı~lıbınian yana çıkıp onu savun

maiı . Tam tersine dışa bagımlı piyon kişileri Jesteklemekten kaçınma

dılar . KDP , halkı bu konu üzerinde aydınla.mayı ve halkın dikkatlerini 

bu acı gerçege çekmeyi bir görev bilir. Bize , Kürt halkı adına ve Kür

distan hareketi adına , bazı kişi ve gı..rupç:ıkl.:ırın e;nperyalizıı:in kJy

rukçularıyla bazı antlaş;nalar yaptı
kları · 'l.beri ulaşr:ııştır . Hangi 

grup veya şahıs tarafından olursa olsun , böyleci bir girişimin Kürt 

halkının haklı mücadel esi için büyük bir tehlike oldutunu bilmek zo

runctayız . Aynı zamanda böylesi bir girişim , !ran halklarının Kürdistan ' 

a otonomi - Iran ' a demokrasi u(;runa verdikleri raücadelenin güç l ü bir

lieini zayıflatmaya yöneliktir . Böylesi ı·irişimler , ancak ve ancak bir 

kardeş savaşına ortam yaratmaya ve otonemi uc;rv:ıa yürüttüe;ümüz müca

delemizi yolundan s~ptırmaya hizmet eder. 

- Halk düşmanı eller halkımızın r:ıUcadelcs inden uzak olsun ! 

Kürdistan Demokrat Partisi-İran 

Meri• . .;an örgütü 
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FelgQ....Y 
Koroele tararından G~pay RizEari ' nin silahdızlan~ırılrna3ı üzerine 
HUCADr~LEC! lRAN HAI,KI ! 
KAHRA!•JAN KURT HALK! ! 

Senendec halkının sona eren grevi ve Pasdarların 10 . 11 . 58(1 . 02 . 
1979) tarihinde yöreden çekilmesinin ardından , ! ran i<·:..irdistanı Dev
rimci Emekçil eri Orgütü(Komele) Supay R:zgari ' yi(Kurtuluş Ordusu) 6 
yörede silahsızlandırdıeını açıkladı . Ayrıca , aynı ha~ere göre Rizga
rili unsurların i·iehmud Abad yöresınde da(;a çı:-:arak direnmişlerdir. 
Senendec ve Di\.1andere arasındaki Sar Qamiş bölı:;esin:!e ise , Rizgarili 
unsurlat' , elh·rindeki silahlar alınmadan önce lla·.·ıraı::an bölgesine ka
çarak firar etmişlerdir . 

Senenlec grevinin bitiminden ve Peşmergelerle Pasdarlar arasında 
i<amiran ve Eecar ' da başlayan küçük çarpışmalal"ian sonra , şu sıralar 
bazı propagandalar yapılmakta ve sorular sorulnakta:!ır. Biz , Rizgari • 
nin Koroele tarafından silahsızlandırılması ve bu son dönemlerde mey
dana gelen çarpışmalar üzerine tav:-ımızı belirtmek zorunlul:.ıe';unu du
yuyoruz . 

!ran halklarının tarihi devriminin za~ere ulaş;asınia , Kürt hal
kının bu zaferin tüm alanlarındaki katkısı büyüktü:-. ::e var ki , Kürt 
halkı uzun bir müddet ulusal ve sınıfsal baskılara f.3rşı direnmesine 
ra~ınen , Kürt halkının adilane talepleri ~abul edilmemiştir. Kürt halkı 
da bu tarih i arzusuna kavuşmak için ulusal , ilerici ve devri::-ıci bir 
önderlik yönetiminde müca1elesine devam etö~ . ıtüh~m~:in , halAımızın bu 
adilane taleplerine önem V·~rmemes i giderek istemedit;;imiz bir savaşa 
neden oldu . Kürt sorununu barışçı bir yolla çözmeyi ön gören " Kürt 
Temsil cileri rteyeti "nin oluşt~rulmasından sonra , emp~ryalizm_n uşak
ları ve karanlık güçl er bölgede savaşın devam etmesi için bir kez 
daha didindiler. 

Biz , böl gede iki gerici ve karşı devrime i akımı :ı 0ldu:;-un·:lan ha
berdarız . ~unlardan bir kısmı , devrımden sonra merke zi hükümetçe des
tekl enmektcdir. Or nei!;in Geçic i Komite , ı-:üftizade r5ibi gerici ruhani 
kişiler ve böl~enin bazı ~e~ici-feodal unsurları . Bunlnrın diger bir 
k~smı ise , bölge dışından halk düşmanı Irak'ın Baas reji~ince destek
l enenl er ve Amerika empe=yalizmince Jesteklenip ~ilahl~ndırılan ec
ki rejimin artıkları ve gericı unsurla~ . Bu eüçlcrin devamlı bir gö
revi vardır. O da Kür1is~an sorununa barı~çı bir çöz~ın ~olunın bulun
masını önlemek ve savaş gücü ile !ran halklarının ve eme~çilerinin 
haklı mücadelesini yok etmektir . 

Sılpay Rizgari emoeryalizme baglı bu ~jçlerden biridir. Supay Riz
gari ateşkesten ve başlayan barış görüşmelerinden sonra , Irak Baas 
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yönetimi tarafından silahlandırıldı.Kürt halkının haklarını savunma 

perdesi altında ve bazı emekçilerin bilinçsizliğinden istifade ede

rek kendisine güçlü bir askeri kuvvet oluşturdu.ŞE;x Osmani Neqşeben

di'nin o~lu fiiadih N~qşebend:i bu askeri kuvvetin kurucusudur.Geçmişi 

Şah rejimi ile kurduğu çirkef ilişkilerle doludur.Bölgeniti en bü~ik 

feodal.ve şeyhlerinden biri olarak emekçilere yapt~ğı zülüm bilindi

~inden,tanıtmaya gerek yoktur. 

Kürt bölgesindeki gerici ve feodallerin birli~inden oluşan,halk 

düşmanı Baas rejiminin ve Amerikan emperyalizminin UŞ!3-ğı olarak bi

linen Slipay Rizgari,tehlikeli güçlerden biridir.Bu eüç,Kürdistan 

sorununun barışçı bir yoldruı çözülmesini önlemek için silahlı prova

kasyonlar tertipleyerek sorun olabilir.Dolayısiyle,ordu ve Pasdarla

rın yeniden bölgeye dönmelerine davetiye çıkarmak ve de halkın müca

delesini kırmak için savaş taraftarıarına ve gerici uşaklara fırsat 

verebilir. 
Bu uşak güç oluştuğunda Madih Neqşebendi ve tüm sorumlularının 

ilişkileri çok açık idi.Bu güç,daha önceleri Koroele'nin hakim olduğu 

bölgelerde oluştu.Fakat Koroele bu 5~cün oluşup gelişmesine engel ol

madı.Bu gücün karşı-ulusal faaliyetlerini ifşa etmeyi ve bu ·faaliyet

lere karşı mücadele etmeyi hiç bir şekilde görev bilmediği gibi,üste

lik kendi düşmanıarına karşı bu güclin kuvvetinden istifade etmeye ça

lıştı.Hat:ta,Irak Kürtleritıin bir siyas,i gurubu kendilerine bagıı Şew

keti Haci H~şir adında birinin akrabalık bağlarından istifade etmek 

ve onun perdesi altında nüfuz sahibi olmak için sUpay Rizgeri'nin 

askeri sorumlusu oldu.Keza KJK'ın(Komeley Jiyanewey Kurd) kurucula

rından biri olan Doktor Zebihi,ş8x Gelali Huseyni.,gizli adı Eli olan 

İslam Cumhuriyeti ordusundan bir binbaşı gibi unsurlar bu güce yar

dım etmektedirler. 

örgütümüzün,Kürt halkının gerçek mücadelesini yolundan saptırmak 

isteyen bu karşı-devrimci gücün karşısı~da her zaman uysJladığı açık 

ve kesin kararı vardır.Buna göre,bu güç ifşa ve hertaraf edilmelidir. 

Bu nedenle,Senendec•te 6 Azer(l5 Aralık) günü "Kürt Halkının Temsil

cileri Heyeti 11 nin oluşturulması münasebetiyle yapılan ilk toplantıda; 

tüm Kürtlerin devrimci olmadıklarını,tüm silahlı kişilerin PÔşmerge 

hesap edilmeyecc~ini belirttik.Ayrıca,feodallerin ve emperyalizmin 

uşaklarının Kürt halkının hareketini kendi çirkef emelleri u~runa 

istismar etmek istediklerini söyledik".Keza 16 Dimah(26 Aralık) günü 

Kahraman Senendec halkının mücadelesini desteklemek için dagıttı~ı

mız bildiride şunla:-ı belirtmiştik."Slipay Rizgari gibi '.:€ak güçler 

ve Serheng(binbaşı: ·3liyar (Simko) gibi kiralık kişiler şu anda Kürt 

halkının mücadelesini oyuna getirmek için hayince planlar tertiple-

mektedirler". 45 
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Ne var ki,tiim u,yarılarınıza rat;men ne Komele ve ne de KDP bu u
şak güce karşı herhangi bir açık ve kararlı tedbir almadılar.Planla
rı hakkında halkı uyarıp aydınlatmadılar.şex Celali Huseyni,Heınid 
Beg ve Simko Eliyar'ın Irak rejiminden silah aldıkları bilinmesine 
ragmen,yine de seslerini çıka~madılar.Onları mahkum etmek için baha
ne aramaya koyuldular.Irak'taki gayri-milli Baas rejiminin bölgeye 
silah göndermesindeki amaçta şüphe varmıdır? Devriınci güçlerin ter
tipçi provakatorlere,savaşı alevlendirmek isteyenlere,emperyalizmin 
ve Baas rejiminin uşaklarına karşı mücadele ve.rmesi gerekmez mi? 

"Kürt Halkının Temsilcileri Heyeti 11 nin bir toplantısında,KDP bu 
sorunu söz konusu etti ve "Kürt Halkının Temsilcileri Heyeti"nin 
bÖlgedeki ~ertipçi provakatörlere ve savaş kışkırtıcılarına karşı ge
rekli tedbirlerin alınmasını istedi.Biz bu teklifi destekledik.Fakat 
bu teklife sevinmeyen Kerneleli arkadaşlar "bunun Kürt Halkının Tem
silcileri Heyeti 'nin işi olrr.aj_ığım." bahane ederek,herhangi bir ted
birin alınmasına karşı çıktılar. 

Ayrıca,Senendec grevi dön~minde,Komeleli yoldaşlara grevin biti
minden sonra ve münasip bir zamanda halıyı bu uşakların ayaklarının 
altından çekmeyi teklif ettik~Bu teklif üzerinde de antlaşmaya var
dık.Fakat Komele bizi haberdar etmeden ve yalnız başına bu.işi 9.11. 
58(30~01.1979) günü yapmaya başladıgını haber aldık.Operasyon bit
tikten sonra da, Senende c ve i·;eri•,.,ıan' ın birkaç yerlerinde kendilerine 
yardım etmemizi istediler.Ne var ki biz durumun Senendec yöresinde 
çok hassas olduğunu biliyorduk.Bir aylık bir grev yeni sona ermişti. 
Huzur ve asayiş şehire henüz avdet etmemişti.Halk,siyasi güçlerden 

.huzur ve asayışın korunmasını istiyordu.En küçük bir kargaşalığın 
dahi ilerici güçlerin aleyhine so~uçlanacağı aşikar idi.Çünkü Ordu 
ve Pasdarlar bunu fırsat edinerek yeniden şehire gireceklerdi.Biz bu 
hassas ortamda arkadaşların operasyonunu erken bir gi~işim o~arak 
görüyorduk.Fakat bazı bölgelerde onlar bu kliği silahsızlandırmaya 
başladıklarından,bizler de mecbur kalarak bazılarını silahsızlandır
dık. 

Arkadaşlar Rizgeri'nin silahsızlandırılması opc~asyonunu bize i
letip duyurmadıklarından ve biz de Senendec'in özel durumunu bildi~i
mizden ,Sene nde c • teki operasyona ka tılmadık.Fakat Kor:ıeleli ar>:adaşlar 
f·1eri\.;an' ın SerÜ Abad yöresinde çatışmalara girdiklerinde bizden yar
dım istediler.Yoldaşlarımız da yardımıarına gittiler.Bu arada,Rızga
ri kliği bölgeyi terk ederek dağla~a sığındı.Bu olayın ardından,ar
kadaşlarımız Rizgari'nin Behram Abact•taki karargahıarından birini 
silahsızlandırdı. 

Biz yabancı güçlerle olan ilişkileriri her türlüsüne karşı oldu-
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gumuzdan ,Komele 'nin Rizgari' yi silo.h~~ız lan d :!._Tma opeı><.J.<3yonunu ,hernc

kadar bu eylem tüm yönleriyle aydınlo.:ı.r.ıamıGsa da,destekliyo
rı.ız.Ne 

var ki,bölgede sorumsuzca yapılacak her tü~lü eylemin Kürt halkına 

büyük zararlar verebileceğine inanıyoruz. 

Komeleli unsurların ve yandaşlarinın Fedayilerin kendilerine 

yardım etmediklerine dair yaptıkları propaganda ise,bir dereceye ka

dar hiç de reva olmayan bir iftiradır.Biz Koroele'den şu aşa~ıdaki 

noktalarırnızın açıklanmasını
 istiyoruz. 

1)- Geçtiğimiz günlerde şex Celali. Huseyn:l. ve Hemid Beg'in Irak' 

tan getirdikleri 95 klaşinkof, 2 uça:->savar ve ı adet ?5 !!lffi 1 1 ik bir to

pa KDP peşmergeleri tarai'ından el kondu.l'·leriwan' daki uFedai Örgütü

nün Taraftarları l3ürosu 11 ,bir bildiri ile Irak'tan silah alınmasını 

kınadı.Fakat Komelel:l arkadaş.lar KDP' oj_ -:ı silahla:::-ı şE;x Celal' e iade 

etmesini istiyorlardı.Komele ,:neyG.o.na gelmiş bu olaya ka:::·şı hiçbir 

şekilde karşı tavır takınmamas
ı,halk kitleleri arasında bir takım 

soru ve kuşkular~n do~masına neden oldu. 

2)- Bölgede Baas ve emperyalizmin uşaklarına karşı mii:2adele aca

ba tümünden uşaklığa mı yoksa sadeec Rizc;ari e;c.;.rub,Jna J<arşı oluşu mu 

içermektedir? 

O sıralar Serheng Eliyar tüm siyasi guruplarca .i.fşa edilır.iş ,Eli' 

yar'ın Aryamehr'in(İran Şahı) s
ubayla~ı ve Irak 3aas yönetiQiyle o

lan ilişkileri açıklanrn-ı.ştı.Komele herkesten ön::-s· bu konuyu bilmekte

idi-Adı gr:yenin Şah rejiminin zalim subaylarından biri olr.~nsına rab

men ,neden K ome le, "hakkında herhangi b ir delil ya i< tur'' bahane s i ilı2' 

ifşa etmekten kaçınmaktadır.? Bu çıkarcı tavı.r, bizd0 or. ların birkaç 

silah için halkın çıkarlarını gör:nedik.leri kanaatini uyand.ırırıaktadır. 

Yoldaşlar,burada deliller kesin olarak Koroele'nin h~rkesterı habersiz 

ve kendi başına bu gibi hareketlere t:;irmekLe ve i'1cri'tian'da olduğu gi

bi,çatışmalara girip sıkıştığında yar(.i.ım beklemekte old.uğunu göster

miyor mu 1 

Biz,bölgedeki gerici ve uşak GÜçlerin silahsızlandırılmasını,if

şa edilmesini dcstekliyoruz.Bu eylemi Kürt halkının çıkarına görüyo

ruz.Bizce böylesi bir eylem,her türlü h . .s:ı görü~lülükten ve gurup 

çıkarlarından ynna değil, tam ters in0 tiimiiylc halkın çıkarlarından 

yana olmalıdır.Sadece bir ı;urubun kendi b:ı.:;:-ı.na yaptıt;ı böylesi bir 

eylem yalnız Kürt halkının tarihi birlit;.ine zarar vermcrnckte,aynı 

zamanda savaş taraftarıarına bizi yeniden savaşa sürüklemek için 

fırsat vermektedir. Bunun yanı sıra,halkın direniş hareketine hiç 

katılmamış siyasi güçlerin,örne~in her zam~~ halkımızın mücadelesi

nin kırılmas-ı.ndan yana olan ve tüm halkla.:·:... ve ülkenin emekçilerine 

ihanet eden Tudeh Partisi'nin kendi yanlış görüşlerini yaymalarına 
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en iyi o:-tam .ve fı.!'"at.ı vermi.; olurJ7 . • Bu hai:ılere , kC'nc!i çir·kef usulleriyle zayıf noktalarımızı iJtismar etmelerine yol vermemeliyiz . Biz çok açık ve kararı ı bir çek i lde , ilerici ve Jevriı~ci güçlerin bölgedeki emperyalizme ve Baas ' a baglı unsurlar3 ve tüm uşak güçlere karşı olmalarını is-ı;iyoruz . Kürdistan ' da Kürt ho.lknının objektif çıkarlarını garan-ı:i altına alabilecek adilane bir anlaşmanın sa~lanması için görüşmelerin sürdürülınesıne katkıda bulunmayı gerçek devriınciliğin koşulu görüyoruz . Şu anda Koroele ' nin -ı;ek taraflı ve sorumsuzca girişti~i bu eylemini Ordu ve Pasdarları bahane edip Kaınyaran(Kamiran) ' da savaşı ~ezgahladılar . Silahsızlandırma ope~asyonuna tüm guruplar katılmadıklarından , Rizgari ' nin tamar.ıiyle silahsl :?< landırılamamasına ve bazı unsurlarının Ha·.1raman ' a kaçmalarına iyi bir fırsat dogurdu . 
Koroele ' nin sloganlarıyla iddia etti~i anti-emperyalıst yerini bilmesini ve tüm !ran ' a demokrasi ilkesini gerçekleştirmesini ve de "Kürt Halkının Temsilcileri Heyeti"ni koruması,ona sadık olmasını ümit ediyoruz . 

- Kürdistan ' da adilane bir anlaşma gerçekleşsin ! 
!ran işçi , köylü ve di~er er.ıekçilerinin devrü·.~ i birli~i güçlensin ! 

- Halkımızın baş düşmanı Amerikan emperyalizmine ölüm ! 

!ran- Halkın Fedaile:-i Örgütü 
Senendec Bürosu 

DİP NO~::..AR : 

ı - r~e-ı:inde geçen parantez iç inde ki açıklamalar bize aittir . 2- Şex Celali Huseyni: Şex !zedin Huseyni ' nin kardeşidir. Şex Cel ali Ranc. adı ile tanınmıştır. l·lehabadlı olmasına ral!;men Bane ' de kalır. 

3- S·1pay Rizgari Kurdistan(Kürdistan Kurtuluş Or1usu) : Trak tar,fından oluş t~r-.ılmuş , uşak feodal ve geri c ileri ç:ı tısın:ia toparlayan piyon bir klif:tir. Bu kli.::;in lideri Şcx Osmani Biyare (Neq~ebenli) a1lı çok ~ano.tik-Rcrici bir şeyhin oSlu olan Dr. Kadih Osmani Neqşebendi ' dir . Dr . t·1aiih , Şah ' ın özel doktorlarından biri idi . Kendisi gibi , kardeşi Nasih Osmani Neqşebendi de Şah 'ın özel uzmanlarından biri idi . Faşist Şah rejiminin çöküşünJen sonra , !ran ' dan [rak ' a kaçcı . Şu anda kararc;ahı , Halebçe kazasının birnahiyesi olan Biyare'de di r . 
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4- ŞeHketi Hac:i f·luşir: Şimdiki adı 11 Rencd8rn olan eski "Kürdis

tan f·larksist-Leninist Grubu"nun(Irak) ,Pencwin B0lı:;csi ~üyasi 

Örgüt şefi idi.Kadın tarafından ş;x Osmani Biyare(Ncqşcben

di) 'nin akrabasıdır.Celal 'ral.abani yönetimindeki 11 KYB"nin ön

cterlerindendir. 

5- Hemid Beg(Hemid Heme Tahir Beg~ Caf): E3ki Savaklideri Bex

tiyari Irak' a sığındıi{;ında kendisine bir çete oli.ıştur·lıı. Hem id 

Beg ve kardeşi t'lihemed Tahir Begi Caf bu çetenin liderleri a

rasında idi.Bextiyari'nin Öldürülmesinden(l970) sonra Savak 

ile işbirliği yaparak !ran'a döndü.Her ikisi de halka kan 

r~sturmakla tanınmış zalimlerdendir.
Faşist Şah yönetiminin 

çöküşünden sonra,yeniden Irak'a sığındılar. 

6- şex Osmani Biyare{NeqşebeT.ıd~): Güney KürC..istan'ın Ealcbçe ka

zasının Bi ya re Nahiyesinde'rıdir. Abdulkerim Kasım 1 ın dev .:.'imin

den(l958) sonra 1ran•a sığındı.86 yaşında ve birkaç karısı 

olmasına rat:;men,geçen yıl kendisine f1akli 1 den müritlerince he

diye getirilen 19 yaşında genç bi::' hanımla yaşamaktadır.Rhmed 

Muft-izade kendisine karşı olduğ·.mdan,şex Osms.n 'ı silahsızlan

dırmak istedi.Fakat oğlu Nasih,İdris Barzani vasitasıyla Xu

meyni yönetimiyle görüşerek silahlarını. elde tutmayı sa[:ladı. 

Çok geniş bir nüfusu ve onbinlerce müridi vardı::'.3avc;.k ve CIA 

ile işbirliği yaptığı gibi,zaman~nd&·Eiritanya ile de işbirli

ği yapmıştır.Şimdiye dÜk uşaklık yaprr:ac:_ıe;ı g-}ç kalrna:nıştır.Ce

lal '1'alabanl,onun nüfusundan istifade etmek için C..ivanına el 

öpmeye gitmiştir.İdrls Barzani ile de sıkı-fıkı ilişkileri 

vardır. 

Faşist Şahlık rejiminin çöküşünden sonra,keyfi ko.çınca,öncele

ri Hawrarnan bölgesine ve daha sonraları da Biyare 'ye taçındı. 

Faşist Irak Baas yönetiır:i:ıin d irektifi ilc 11 Sı'ipay RizE,;ari Kur

distan" adlı satılmışlar klit;ini oluşturdu. 

7- Dr.Ebdilrehman Zeblhi: Daha sonraları KDP'yi olu~turacak 11 Ko

meley Jiyanewey Kurdistannın kurucular1.ndand1.r.Uzun bir süre 

Irak'ta siyasi mülteci olarak yasadı.Şı..:. anda Irak'ın Iran'da

ki mütemct 11 aydınlarından" sayılır. www.a
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EC!T!;i KÖŞES t 
TOPLUi·iLA:1IN TAR!Hl~iE GE:i3L 3!R BAKIŞ(6) 

GİRİT-f·1İV.K1 UYGAR7-IGI: Girit ve Ege'de kültürün canlılıgı ve zen
ginliği MÖ. 2 bin yıllarına kadar iner.Arl:oolojik kazılar sonucu Giritlilerin ve Hiken'deki Asenlcr ile Truvalıların yaptıklarl. büyük 
saraylar,kaleler,sulama kanalları,üstü i~lenmişsilahlar,altın ve gü
müş mücevherler bulunmuştur.Ayrıca edebiyat alanında Homeres'un İlyada ve Odisevs destanları antik çagın önemli eserleridir. 

OLİI·1?0S DİNİ: r-ıö. 4 üncü yüzyıldan itibaren Yunanlıların az. da olsa artık dinsel inançları şekillendi.Bütün tanrıların en büyüğÜ 
Oliwpos dağında oldugu için(zevs),buna Olimpas dini ~endi.Bu dinde dinsel ayinler yoktu.Fakat tanrılar adına yapılan tapınakların dini 
yaşantıda önemi büyüktü.Rahiplik görevi~i ~eclisin seç~iği kişiler yürütüyordu.Bu dinde tanrıla:ra insancı gör:lnaş rnalediliyordu.Bunun için halk arasında kısa zamanda yayıldı ve bütün Yunan sitelerinin 
resmi dini oldu.Bu din,tüm dinlerde olaoagı gibi,kölelerin V8 yoksul köylülerin sömürüsünü onaylıyordu.Bun,ian ötürü hakl2::'ından yoksun olan halk yığınları,resmi Olimpos dinine karşı kendi koruyucu 
tanrılarına tapıyorlardı. 

DO'iANIN B!LD-:S:SL· OL.'\RAK A:l!\STIRIL:·iASININ BAŞLANGICI: Doğa olay
larını incelemeye başlayan bilimlerin gelişmesiyle birlikte kÜltürel yaşamı da gelişiyordu.Tabiatı biliosel olarak keşfetmek,rnater
yalist anlayışın bir gösterisi oluyordu.Doğanın bilinsel olarak in
celenmeye ba.'7lanıp,gözlenmcsi materyalist görüşlerin doğuşuna yar-· 
dırnda bulunuyordu.Bu dönemde m&teryalist 1yonya Doğu felsefesi kar
şımıza çıkıyor.B~ okulda tabia~ın,kendisini çevreliyen dünyanın 
sonsuz çeşitlilikler içi::ıde maddiyattan başka bir şey olmadığJ. sa
vunuluyordu.Ayrıca,bu okul ilk materyalist bilginleri de yetiştirdi. 
Fakat bıJ materyalizm 1ilkel bir şekildeydi.Bu dönemde yetişen materyalist filozofların en Oüyü~leri Thales,Anaksimandros"ve Aneksimenes idi.i~0.6 J.ncı yüzyıllarda !yon felsefe okulu öğrencilerinden 
Hcraklaitos evrensel devirme fikrini,karşıtların savaşımı ve kar
şıtların birliği fikirlerini ortaya attı.Böylcce diyalektik mater
yalizmin ilk fikirleri kendilerini belli ediyorlardı. 
t::ı:r.; .. r:: ~:~'!"' G-J.:=:J.S:r,ER: İdcali.st c;örüşlcri savunan filo?.ofların genel
likle matoma~iğe tutkuları vardı.Çünkü bu bilim soyut bir düşünüşü 
gcrcktiriyorlu.Bu filozofların başında Pitaeoras geliyordu.Bunlar 
evrende var olan her şeyin değişmezligini ispatlamaya çalışıyorlardJ..Fakat materyalist görüşler idealist eğilimiere karşı mücadele 
vererek gelişiyordu.Iki felsefe arasındaki savaş,Yunan toplumunun 
gelişmesiyle birlikte gelişiyordu. 
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B!Lt·1İN KOLMRA AYRILMASI VE KULTURUN GEc.!Ş!~ES!: Daha önceleri 

(l·iÖ.6 ıncı yüzyıllarda ve daha önceleri),Yunan filozofıar:ı. bilimin 

her dalı ile uğra?ıyorlardı.Tıptan Astronomiye kadar her bilim kolu 

ile ilgileniyorlardı.HÖ.5 inci yüzyılda Yunanistan•da iktisadi ve 

siyasi yaşamJ.n ilerlemesi sonucu kültür de gelişiyordu.Hatematik ve 

tıp aıanında yeni buluşlar ve ilerlemeler kaydediliyordu.Astronomi 

de 365 günlük bir güneş takvimi bulundu.Hipokrates tıp alanında,He

redot ise tarihsel olaylarda önemli çalışmalar yaptılar. t1Ö. 5 inci 

ve 4 üncü yüzyıllarda Edebiyat ve plastik sanatlar alanında ileri 

bir seviyeye ulaşıldı. 

MATERYAL !zr·j İLE !JEALİZt'ı AP.ASINDAKİ f1J0CADELE: Yunanistan 1 daki kö

le ci dönemde gelişen materyalist dünya görüşü,idealist görüşler~ 

karş~ mitolojik ersanelerin doğa üstüne olan gözlemleri ile Asya ve 

Afrika halklar~n~n birikmiş bilimsel bilgilerine dayanıyordu.Buna 

karşılık idealizm ise Yunan mitolojisinin tanrıbilimsel ve dir.sel 

yan~na dayanıyordu.Idealist filozoflar Asya ve Afrika halklarının 

çeşitli dinsel ö~retil-erinden yararlanıyorlardı. İki felsefi görüş 

arasındaki savaşım Yunan toplumu geliştikçe çeşitlilik kazanıyordu. 

MÖ. 5. yüzyıl ile 4.yüzyıl Yunanistan'ın gelişen iktisadi ve siya

sal yaşamına ba~lı olarak toplumun kültürel hayatı da gelişiyordu. 

Astronomi,matematik ve tıp ilerlemeler k-aydediyordu.Bu ci.rada Ede

biyat ve plastik sanatl~rı ileri bir düzeye ulaşmışt~.Toplumun bu 

ilerlemesinin yanında idealizm ve materyalizm arasındaki savaşım 

da keskinleşiyordu.Materyalist görüşü savunanlar köleci toplumun 

Atina tipi Demokratik sitenin yandaşları idiler .. !sparta tipindeki 

oligarşik siteyi temsil edenler ise idealist kampın taraftarları idi. 

Bu dönemde,maddenin yapısı sorunu materyalist filozoflardan Anaksa

goras,Empedokles ve Demokritos gibi büyük dogu bilginlerinin incele

mc konusu oldu.Anaksagoras,var olan her şeyin bütün cisi!':lerin to

humları olan maddi parçacıklarından meydana geldi~ini savunuyordu. 

Ernpedokles' e göre dün~·a dört "'laddi kökenin bileşininden meydana 

gelmiştir.Bunlar toprak,hava,su ve atcştir.Fakat bu dönemin mater

yalist görüşünün en önemli temsilcisi Dcmokritos olmuştu.Demokritos 

kendisinden önce,Lökippos tarafından ortaya atılan atomlar,bölünmez 

maddi parçacıklar .fik:-ini r;eliştirdi.Bu t0oriye c;öre bütiin do~al 

olayların temeli olan atomlar,nitclik bakı·mından birbirlerine tür

deş,nicelik bakımından ise birbirlerinden uzay içindeki durumları 

ve bileşim düzenleri ile ayrılırlar.Ayrıca Demokritos,roaddenin ken

dinden ayr~lmaz. devinme zorunlululSU olduğ;unu,bu durumı...:. bütün olay

ların sebebi ve ffii~denin en önemli öz.elliğ;i olarak kabul ediyordu. 

Bunlar~n yanında Demokritos maddenin,öncesizli~i ve sonrasızlı~ı 
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ile ı:ıonbulmal!'lı~ı !'ikrini ileri sürc>rek "Hiç bir şey yoktan var ol
amaz ,h i ç bir şey yokolmaz" diyordv. . Demokritos hayvanlar aleminin 
baş langıcını materyalistçe açıkla~aya ve insan ruhunun maddi bir 
nitelik taşıdıl!;ını ve onunda beden gibi ölümlü oldugunu ispatlamaya 
çalıştı . !deal ist görüşler ise bu dönemde sofistleri(bilgelik usta
ları ) karektcrize ediyor . Sofistler Dünyayı , nesnel gerçe~i tanıma 
olanal!;ı oldu~unu kabul etmiyorla~dı ve felsefeyi güzel söz söyleme 
oyunu yaparak , felsefi ö~reLiler ile yaşam arasındaki ba~ı yadsıyvr
lardı . Sofistlerin idealist ilkelerini Sokrates geliştirdi . Sokrates 
"ben" i bilginin kayna~ı olarak kabul edıyordu . Dol;anın ve toplumsal 
olayların materyalist açıklamasına karşı çıkan Sokrates "kendi ken
dini tanı" diyordu . Daha sonra Platon Sokrates ' in ög;retimini geliş
tirdi . Platon , izlenip duyulahilen naddi dünyayı , gerçek dünya olarak 
kabul ettiil;i "genel fikirlerin" kavrarnların , olayların ve nesnelerin 
yansısı şeklinde savun~yordu . 

HELEN!Zf•J !DEOLOJ!S1 VE KÜLTORO : Eski Yunan kültürü ile Yunanlı
ların kolonilcştirdı;i ülkelerın yerel kültürleri , çeşitli bilimsel 
e!!;ilimler , sanat ve edebiyat egilimleri kaynaşıp Heleni.zm kültürünü 
oluşturdu . Do~a bilimlerinin gelişmesi , üre~imin gelişmesine paral e l 
olarak ilerliyordu . Bu dönemde bili~ ayrı ayrı dallara ayrılıyor ve 
hızla ilerliyord..ı . Eratoster.es(r·:O . 276- 193) matematik ,fizik , ı\stronomi , 
tarih ve cografya ile ug;raşıyordu . t·JO . 3. üncü yüzyılda Öklid ' in geo
metri i l e ilgili teorileri or:aya çıktı . Sicilya ' da mekanikçi ve ma
tematikçi Arşimides(285-212) Hidrostatigin temel ilkesini buldu . 
Astronomide Ariı:ıtarkos , gök cisimlerinin günPşin etrafında döndükle
ri fikrinı ilk defa olarak ortaya attı . (l'ıÖ . 3 . yüzyıl ) . Bu dönemde i 
deoloji alanında idealizm ile rnateryalizm arasındaki savaşım devam 
ediyordu . Görüşlerinin temelini , evrenin bilgiye dayanan yapısı ilke
sine , "TJogos "a dayandıran Stoacı lar , idealizr.ı ile birli~te , materya
lizmin yayılmasını engel l emeye çalışıyorlardı . Bu dönemde materya
list görüşlerin temsilcisi Epiküros(f'ıÖ . 341- 270) , insan :ı. , çevresindek i 
dol!;anın bir parçası olarak kabul ediyordu . Epiküros ' da , Demokritos 
gibi her şeyin teme l ini ,bölünmeyen parçacıklar , atomlar ve bunların 
mekanik hareketlerinin kap~adıeı boşluk ola~ak kabul ediyordu. Ayrıca 
Bpiküroı:ı , atomların yalnız büyüklUkl eri ve biçinlcri yle deeil , agır
lıklarıyla da birbirlcrin·ien ayrıldı[;ını savunuyorlı: . Epiküros maddi 
dünyanın her zaman var ol duGunu , ebedi ve ~onsuz oldugunu ve insan 
bilincinden bagımsız olarak var oldugunu kabul ediyordu . 

RJ:.1A KÖLECl TO?L;)f·iU V3 0ZE:..L!KLER1 : Roma kölec i toplumunda di~er 
sınıf savaşları en kanlı ve acımasız olan sınıfsal mücadelelerdir. 
Roma ve Yunanistan ' daki köleci devl etlerin şekillenmesi bazı ortak 
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noktalar taşır . Bu çal!;:ia klanl.:ırJan meyh~a sclcıiş olan Roma topl,ımu , 
daha sonra klanların birleşmesi ile oluşan aşiretler halinde toplan
rnışlardır . Bu aşiretlerde kendi aralarır.Ja aşiret federasyonları mey
dana getirerek,Roma halkı denilen toplulu~u oluşturdular. Aşiret fe
derasyonlarının başı(federasyon şefi) kral , halk meclisle~i tarafın
dan seçilmekte idi . Nüfusun büyük bir kı3~ı aşiret federasyonlarını 
meydana getiren klan ilişkil~::-i:'lin dışında kaLı . Bunlar Flebyenler , 
savaş tucsakları , Roma ' nın ele geçirditi toprakların saki~leri ve 
göçmenlerdi . Bunların kişisel özgürlükleri olmakla birlikte siyasal 
haklardan yoksundular. ~oksul düşmüş Ro~a yurt~aşlarının deste~ini 
alıp onlarla kaynaşan Plebyenler ,patrisycnle::-e(Aristo~::-atlar) karşı 
savaşıyorlardı . Sonunda klan ilişkilerinin yıkılr.asını setiren bu 
savaşımın önemli özelli~i , servetler arasındaki eşitsizlikten ileri 
geliyordu . ~ıO. 6 . yüzyılda Roma ' da yapılan bir reform neticesinde , 
Roma nüfusunu servet durumlarına göre ayıran bir çok sı~ıflara bö
lündü . Her sınıf maddi durumuna göre askeri birlikler(s~ntUri) sag
lıyordu . Zengin sınıftan olan yurttaşlar(yüz kişilik takımlar) santü
rilerin geçimini üzerine alıyor ve bakı~larını saelıyordu . Daha az 
zengin ola~lar , daha az santüri vcriyordu . Yoksul tabakalar ,proleter
l cr(yani bedensel gücünden başka hiç bir şeyi ol~ayan kişiler) bir 
tek santüri teşkil ediyordu . Topluınun bu bölünr.:esine baglı olarak 
Halk meclisinde yurttaşlar , çıkar~ıklar~ sa~:1rilerin sayısına oranlı 
olarak oy hakkına sahiptiler. Bundan böylc , mal cahiplerin~n maddi 
servetleri , onların toplum içinieki yerlerini ve nüfuzlarını bclirli
yordu . 

c·.nmu::<!YE'!' !!< ı:ı .• v:,ANG ICI : Ror:ıa Cumhuriyet in1e en yüksek organizma 
senato idi . Jiber )~ksek görevler yGnında senatoya seçilmek hakkı da 
patrisyenle re özgü bir ayrıcalıktı . Patrisyenler ilc Plebycnler ara
sında hiç eksik olmayan savaşın ise iki ö~e~li =ebebi vardı . KUçük 
toprak sahipleri Plebycnler ,borçlar yüzi;.n~en kölelibın kaldırılması
nı ve kendilerine siyasal hakların vcrilnesini istiyo::-lardı.Sonunda 
Plebyenler çeşitl i haklar elde ettilcr. nu ha~ların en önemlisi Pleb
yenlerin borç yüzünden köle olmalarının ya~aklanmasıydı.Bunun yanın
da yüksek görevlere EClme hakkını da eld~ ettil~r. PGt::-isyPnlerle 
Plebyenl e r .:ırasınd::ıki s::ıvaşıının sonucu , :opluır.J~ servetc GÖre bölün
mcsini tamaı~ladı . Nihayet Patrisyenlcrl e Plebyenlc r kaynaşıp yeni bir 
ayrıcalıklı sınıfı , soylular sınıfını oluşturdJlar. 

KÖLEC! TOP:.U!·iU:l E!< YlliC'E:K AŞA:·;ASI : Köle ci ilişkilerin geli.şmesi 
ve egemen sınıfın toprak sorununu koleniler kurarak çözmek istemesi , 
Roma köleci devletini yayılma siyasetine yöneltt • • Roma devleti MO. 
3. yüzyılın ortalarında , Kuzey Afrika'nır- başka bir köleci devleti 
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olan Kartaca ' ya karşı savaşa girişti . Belli aralıklarla süren ve Kar

taca ' nın yenilgisiyle sonuçlanan Gavaşlarian sonra Batı Akdeniz ' de 

Roma eBemenlie;i yerleşti. ( l·1Ö. 146) . Akıleniz ' i ct;emenl ikl eri altına al

dılar. Ele geçiril en yeni yen i topraklar ee;eınen sınıfı zenginleştiri

yordu . Çünkü bu savaşlardan zaferle çıkan Romalılar yeni ve ucuz kol 

emee;i , köle eme~i elde ediyordu . Roma ' da kölelerin ço~al~asıyla , özgür 

yurtaşıarın cmc~inin yerini köleci cme~i alıyordu . Yı~ın halinde köle 

kol eme~ine baş vurulması , büyük toprak yurtluklarını ve pazar için 

üretim yapan latifundiaları dogurdu . Gelir kaynakları ellerinden gi

den köylüler büyük toprak sahiplerinin yarıcıları haline Bel diler . 

Köleci toplumun büyük bir gelişme göstermesi ile be~aber Roma ' da ve 

di~er köleci devletlerde köle pazarları ortaya çıktı . Rooa ' nın ikti

sadi durumu ise şöyle idi: 

Tarım ürünleri ve lüks eşya başka ülkelerden Roma ' ya geliyordu . 

Roma ' dan ise dışarıya zeytin ya~ı , şarap ve madeni eşya göndcriliyor

du . Böylelikle.dış ticaret(ithalat ) , iç ticarete(ihracata) üstün geli 

yordu.Fakat Roma köleci devleti bu açıgı yeni ele e;eçirdi&i ülkele

r in ya~ma edilmesi ile kapatıyordu . Ticaretin ve para dolaşımının ge

lişmesi ile yavaş yavaş Roma ' da ,para saklama ,ve bunları transfer et

me ile faiz karşılıgında borç verme işlerini yapan saraf dü~'-anları 

agı meylana geldi.Ayrıca tefecilik de e;elişiyordu . Tefeciler ve ta

cirler gittikçe ekonomik yönden güçleniyorları.lı . Bu durumları , onları 

egemen sınıftan ayrı bir tabaka haline getirdi . Bu da soylu şövalye

ler kategorisi idi . Kölelerin ezilmelerinin ve sömürJlmelerinin git

t ikçe artması , köleler ile köle sahipl eri araı;ındaki çelişkileri 

arttırıyordu . Bunun neticesi olarak bu dönemde b~yük köle isyanlarına 

rastlıyoruz . Bu isyanların içinde en büyügü l·lÖ . 74 yılında başlıyan 

Spartaküs isyanıdır. Spartaküs ' ün etrafında toplanan köleler 60 . 000 

kişilik bir ordu oluşturarak , köle sahipleri birliklerini bir çok 

yenilgil ere ue;rattılar . Fakat kölelik düzen i henüz sa~lam oldue;undan , 

köleler ve onların ordusu l·lÖ. 71 yılında köle ·ı;ahiplerine yenildiler. 

Fakat yenilgiye rae;men , sömür}l enl erin özgürlük ugru,n vP.rdikleri sa

vaş ~c lenekleri GÜçlendi . Bu arada köleleştirilmi~ h~lklorın isyanla

rı birbirl~rini takip ediyordıJ . Büyi.:k topro.k so.hip l cri(L'ltifundialar) 

ilc öz!;Ür köyliil 0r arasın laki çelişkiler o.rtıyordu . ~'akat bu bunalım

l a r ancak , köl elcrin cmei.;i üz rine Jrıırulmuş toplumsal sisLernin gele

cekteki paı-çalanışının bir l.ı·.lirtisiydi . 

Cl.WHU? :YET Ili YIKILi d V"' li•iPARATOBLUGUN !lOGUŞU : Bunalımın artma

sıyla I·.Ö . ı. yüzyılın yarı. _ .. ia , egemen sınıfın ayrı ayrı gurupları 

arasında iç savaş belirtileri ortaya çıktı . Artık Roma Cumhuriyeti , 

imparatorlu~un içinde köle sahipler i egemenlibini koruyacak gJçte 
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değildLBunun için,köle sahipleri, tek çıkar yol olarak,k·2ndi durum

larını saglamlaştırmak için Askeri diktatörlü&~ uygulamakta görü

yorlardı.Bundan sonra Roma vilayetlerindeki büyük toprak sahipleri 

de yönetime katılıyordu.Yeni durum,gerek Romalı ve gerekse vilayet

lerdeki 'köle sahiplerinin egemenlik aracından başka bir şey olmayan 

köleci devletin yeni bir biçimi idi~İ.'Tlparatorlu}:: ünvanını ilk defa 

olarak Oktavyus Ogüstus aldı.Bundan sonra bı.ı ünvan Roma imparator

luğunun hükümdarları arasında taşınan bir ünvan oldu~Ordu ise,bu 

dönemde büyük bir toplumsal ve siyasal güç heline gelmişti~ 

KÖLEC! RO!,IA m-:VLE'TİNİN Çöt::JŞÜ: Bir toplumun parçalanışı ve yı

kılışı,zaman içinde yayılmış,bir dönemden ötekine degişen bir olay

dır.Roma köleci devletinin yıkılışının ilk belirtileri !11S ı. yüzyı

lın ve 2. yüzyılın başında,çalışmalarının sonucu kendilerini ilgi

lendirmiyen kölelerin,zarar verdigi büyük işletmelerin öneminin 

gitgide azalmasıyla kendini gösterdi.Kölelerin kaç~asını önlemek ve 

onları çalışmaya zorlamak için,karışık bir baskı sistemine ihtiyaç 

duyan köle sahipleri,bunun üretimi pahallılaştırmasından,sonuçta 

küçük özel işletmeleri korumayı daha uygun bı.::.ldularaŞimdi artık ge

rekli malzemeleri kölecile.rden alan köleler,f;-üçük işletmeleri işle

tip,emeklerinin karşılığı olarak üründe:rı bir parça alıyorlardı.Bu 

arada "kolonu olarak adlandırılan özgür çiftçiler :ırtays. çıkt-:c.Bun

lar:!.n bazıları toprak sahiplerinden b~r miktar toprak,para karşılı

ğında kiralıyor,bazıları ise hasadın(üretti!deri mal) bir kısmını 

mülk sahibine .veriyorlardı. Yavaş yavaş bağ2.:!':lı çi,:"tçiler haline ge

len kolonlar ile azat edilen köleler ve yoi.zullaşoış öz~~r köylü

ler, "kolon" saflarında birleşiyorlardı.Köleci toplumun bunalımının 

a~ırlaşınası l'I.S. 3~üncü yüzyılda daha da belirginleşti.Birbirine 

karşıt sınıfların durumu ve aralarındaki ilişkiler eskisi gibi de

g;ildi. Köle emejSinin üretkenl i~inin düşır.es i sonucu ,köle sahiplerini 

köleleri serbest bırakınaya itiyordu.Se::''::ıcs"'c kalcı.n köleler ya ''kolon• 

oluyorlar ya da ufak bir toprak parçasını işlet~e hakkını elde edi

yorlardı.Fakat onların bu durumları,onları toprak sahiplerine daha 

batsımlı bir duruma düşürüyordu.Küçük çiftçil9rin dur·urrn..;: da kölele

rin durumuna yı:ıklaşıyordu.Zanaatçı loncal.:ırının üyeleri ic gittikçe 

yoksullaşıyordu.VcrGileri:o. fjittikçe at;ırlaşması ve ka!nu toprakları

nın yaC;ma edilmesi kent nüfusunun çot;unun yıkımını getiriyordu. 3. 

yüzyıldaki ekonomik bunalım,toplumsal çelişkileri de derinleştirdi. 

Ayn~ dönemde isyan eden köleler ve kolonlar Ispanya'yı ve Galya'yı 

ele geçirdiler.Artık şimdi toplumsal çelişkiler ile siyasal çeliş

kiler birbirine karışıyordu. 

55 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



K0LECİ ÜRET!t-1 B!C!:·:!::!N KESİli OJ,A:{AK 'JAG!,I,TP PAFÇ~TASI: M.S. 
4. yüzyılda imparator Konstantin tarafından,kolonlar çalıştıkları 
toprağa baglandılar.Artık bundan sonra toprak sahibinin kolonlara 
gösterece~i toprak parçası üzerinde 1 kolonlar devamlı olarak çalış
mak zorunda idi.Bu durum p"ratik olarak kolonun köleleşmesi demekti. 
Diğer yandan egemen sınıf kölelere daha acımasız davranıyordu.Daha 
önce,kölelerin isyan etmesinden korkan RoQa devleti,kölelerin Öldü
rülmesini yasaklamıştı.Şimdi ise bu "hak"(Öldürme hakkı) yeniden 
yürürlüğe girroişti.Ba~ımlılık zanaatçı lancalarına kadar genişlemiş
ti.Kentlerin zengin tabakasının temsilcileri bile kente ba~landılar. 
Bu önlemlerle Roma köleci devleti,?üfusun kentten kaçır.asını önlemeye 
çalışıyordu.Fakat tüm tedbirlere ragmen halk gittikçe yoksullaşıyor
du.Köleci üretim biçiminin çürümesi de egemen sınıf içindeki ilişki
lere etki etti ve siyasal ayrılmalar kendini gösterdi.Birbirini ta
kip eden halk ayaklanmaları kÖleci sistemi sarsıyordu.Artık siyasal 
ve toplumsal bunalım,bir tek bunalım olarak birleşmişti.Bunun sonucu 
olarak M.S. 395'te Roma köleci devleti ikiye bölündü. 

!DEOJ,OJ! VE KÜLTÜR: Köle ci Roma devletinde ,köle sahipleri ege
menliklerini sürdürmek için ideolojik yoldan da yararlanmaya çalış
tılar.Eski cumhuriyet döneminde,ideoloji ilkel topluluk dönemindeki 
sitenin dini idi .Roma devl-etinin Balkan yarımadasında ve Küçük Asya 1 

da yönettigi savaşlar neticesinde 1 Yunan toplurr.unun etkisinde biçim
lerren cumhuriyetçi dönem ideolojisi,site ideolojisinin yerini aldı. 
Daha önce Romalılar bir çok tanrıya tapıyorlardı.Yüksek Rahipler 
kollegyumunun üyelerinin bir bölümü dinsel ayinleri düzenliyor,di~er 
bir bölümü ise kendilerini gelece~i heber verme işlerine adıyorlardı. 
Bu dönemde, Yunan toplumunun etkisinde kalınmasından sonra,Roma ve 
Yunan tanrıları birbirine kariştı.Sonunda Roma tanrıları insan şek
lini aldılar. ve Roma imparatoru en büyük din adamı sayıldı.Roma'da 
da iki ideoloji ilkesi üzerinde savaşım başlamıştı.İdealist eğilim 
Yunan mitolojisinin et~:isi altında oluşmuşt"\ı.Materyalist e~ilim ise, 
Epiküros'un ögretisinin ilkesi üzerinde gelişiyordu.Lukretius(MÖ.98-
55)111eşyanın dogası 11 adlı kitabında,bölünmez,yaratılmamış ve yokedi
lemez atomlardan söz ediyordu.Sanatta,edebiyatta ve hcykclcilikte 
büyük ilerlemeler kaydediliyordu.Bu arada mcta-pnra ilişkisi,özel 
mülkiyctin gelişimi ve de(!;işimi ile kölcci hukukun ı:;clişmesi hızla 
yürüyordu.Devleti elinde bulunduran,egemen köleciler sınıfı,yığın
lar üzerinde etkide bulunmak için dinden yararlanıyorlard~.Egeroen 
sınıf,imparatoru halk arö3ında ululaştırıp güçlendirmeye çalışıyor
du.Eeemen sınıfın ideolojisine karşı olarak halk kitleleri kendi 
ideolojilerinde,emegi ve küçük kişileri ululaştır~yorlardı.!deolo-
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jide olduğu gibi,edebiyat ve sanatta da,egemcn sınıf .imparatoru yü

celleştirmeye çalışıyordu. 

HIRISTIYANLIK: l.yüzyılda Roma imparatorlu~unun do~ illerinde 

ortaya çıktı. 2.ci yüzyılda Yunanistan'a ve daha sonra İtalya'ya 

girdi.Hırıstıyanlı~ın vaizleri,daha önceki dinlerden farklı olarak, 

hiç bir etnik ve toplumsal ayrılık tanımıyordu.Bu da onun aşağı ta

bakalar arasında tutulmasına yardımcı oluyordu.Bunun için önceleri 

daha çok yoksulları içine alan Hırıstıyan toplulukta eşitlik vardı. 

Daha sonra maddi durumları ve rabatı iyi olan fakat,mevcut düzenden 

hoşnut olmayan kişilerin de katılmasıyla yavaş yavaş demokratik ni

teligini kayb~tti.Hırıstıyanlık daha sonra başka yeni çizgilere sa

hip oldu.Bu dur~m egemen sınıfı Hırıstıyanlığı çekmede yardımcı ol

du.Daha önceki inanışlar,halk kitlelerini egemen sınıfa boyun eg

dirme yeteneginde değillerdi.Hırıstıyanlık,emekçileri sömürücülere 

karşı toplumsal savaşırnlarından caydırıyordu.Bu durum köleci sını

fın hesabına geliyordu.Onun için sömürücüler Hırıstıyanlığa karşı 

tutumlarını değiştirmeyi uygun buldular.ÇÜnkÜ Hırıstıyanlığa özgü, 

boyun eğme,yumuşak başlılık ve tam bir bağımlılık vaizi,köleci sını

fın hoşuna gidiyordu. 4.yüzyılda imparator Konstantin,Hırıstıyanlı

ğı resmi din ilan etti.Hırıstıyan kilisesi bir çok ayrıcalıklar ka

zandı.Böylelikle Hırıstıyanlık dini,daha Önce ezilenlerin,kölelerin 

dini iken,şimdi kölecilerin halk yığınları üzerindeki manevi baskı

sının aleti durumuna geldi. 

ROI-1A İf·lPARA'I'ORLUGUNUN ÇÖKÜŞÜ: Gelişen toplum evrimi ve teknik 

ilerlemenin yanında,köle çalışması bir engel haline gelm~şti artık. 

Üretici güçlerin gelişme seviyesi,başka üretim ilişkilerini zorunlu 

kılıyordu. Üretici güçlerin ve toplumun ilerlemesi için ,daha ileri 

ekonomik ve toplumsal şekillenmeye ihtiyaç vardı.Roma köleci devle

tindeki çöküş,köleci düzenin son bulması ve feodal düzene devrimci 

bir geçişin başlangıcı olarak kabul cdilir.!mparatorlut;un çöküşünün 

belirleyici sebebi bu Olmakla birlikte,yan etkenler de vardı.D~şta 

Cermenler,Gotlar,Sarmatlar ve diğer halklar imparatorluğa sarsıcı 

darbeler indirirken içte de,kÖleler ve kolonlar arasında yakınlaşma 

oluyordu.Köleler,kolonlar ve yoksunlaşmış köylü ve zanaatçılar baş

kaldırıyorlar ve yabancı halkların saldırılarını içte dcstckliyor

lardı.Sonuçta M.S .. 476 da Bat:ı. Roma imparatorlu(;unu Germen paralı 

askerlerinin şefi Odoakr ortadan kaldırdı. Bat:ı. Roma iınparatorlu~

nun yıkılınası aynı zamanda köleci düzenin sonu ve daha ileri bir 

topLım şekli olan Feodal düzenin babericisi oluyordu. 
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V.EVStr•J!N OLAYLARı VE YORUHLAR 

1 Nisan Salı 

- Demirel iktidarının ilk 4 ayında toplam olarak lf-6796 kişi gözaltı
na alındı. 
Tüm ırürkiye 'de çıkan olaylarda 14 kişi öldürüldü. Van Cezaevinden 
58 tutuklu kaçtı.Kaçanlardan 13 1 ü yakalan±ı. 
Serrat ör Kennedy, 11 Başkan seçilirsem Kıbrıs • taki Türk işgaline son 
veririm" dedi. 

2 Nisan Carşamba 

Ecevit .yaptığı basın toplantısında ''Cum..lıurbaşkanlığı seçiminin ge
cikme sinin c iddi sorunlara yolaçacağını 11 belirtti.. 

- !stanbul Selimiye Askeri Cezaevinde 130 tutuVdl 9 eri bir süre re
hin aldı.Iğdır,Kurgan ve Uşak'ta 3 kişi Öldürüldü. 

- FKÖ'nün Ankara temsilcisi,"ABD ve İsrail'in Türkiye'deki bölücü 
hareketleri destekledig;ini 11 söyledi. 
!ran'da,Kürtler ile hükümet kuvvetleri arasındaki çatışmaların tüm 
şiddetiyle devam ettiği bildiriliyor. 

3 Nisan Perş~ 

-Devalüasyonları yetersiz bulan !MF,Türk parasının dalgalanmaya bı
rakılmasını istiyor. 

- Ecevit ,CHP-AP-!•1SP koalisyonu önerdi. 
- Demirel,"CHP Genel Başkanının yüregi varsa hükümeti millette ara-

sın11 dedi. 
- Partiler Cumhurbaşkanı seçimi için yarın bir araya geliyorlar. 

5 ilde çıkan olaylarda toplam olarak 9 kişi öldürüldü. 
4 Nisan Cuma 

- Cumhurbaşkanı seçimi turları devam ediyor. 
- Normal benzin 37 süper benzin 42 TL oldu. 
-İstanbul'da dün 9 kişi öldürüldü. 
-Mili Savunma Bakanı Birinciotlu,"Komutanlar Sıkıyönetim Yasasının 
değiştirilmesini istiyorlar" dedi .. 

- Bakanlar Kurulu "Savunma !şbirliği Anlaşması 11 nı onayladı. 

5 Nisan C"Umartesi 

- Çimento,demir ve elektrige zam için hazırlıklar başladı.!stanbul' 
da 12 kiloluk tüpgazın fiatı 280 lira oldu. 

- Erbakan, "AP adayını seçebiliriz 11 dedi. 
- İstanbul'da KHP'li yazar !smail Gerçeksöz öldürüldü.Manisa ve 

Kayseri'de 4 kişi Öldürüldü. 
6 Nisan Pazar 

Bütün temel ürünlere zam geliyor. 
- DISK,l Mayıs'ı !stanbul,!zmir,Ankara,Trnbzon,Mersin ve Bitlis 1 te 

kutlama kararı aldı. 
- Eskişehir 1 de miting öncesi ve son"!_·ası meydana gelen olaylarda 5 

kişi öldürüldü .. 
- !ran'da,!slam Cumhuriyet Partisi rehinelerio hükümete devredilmc

sine karşı çıktı. 
- Yaser Arafat, 11 !ran ile Irak arasında arabuluculuk yapmaya hazırım" 

dedi. 

7 I:isar. Pazartesi 
- Görev süresi dün sona eren Korutürk,veda mesajında,kısa ömürlü hü

kümetlerden yakındı ve siyasal partilerin ortak bir noktada bulu
şarak sorunlara sahip çıkmala~ını temenni etti. 

- !stanbul ~opçular ile Çeliktepe'de ~ahve tarandı.l ölü 6 yaralı var. 
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8 Eisan Salı 

Demirel ve Ecevit ile gör·:işen A3D Kor:r::;rcsi üyeleri Sovyet tehlike
sinden bahse~tiler. 

- Ağrı'da bir I·EIP'li,Ga.zia:l.tep'te bir işçi öl:i~irüldü. 
İsrail 'de bir Kibbutz 'u basan filistinli ge:rillalc::.rdan' 5' i öldü
rüldü. 

- Rehineler sorunu için Tahran'da 5 kişilik bir uluslararası komis
yon kuruldu. 

9 r:isan ç~~amba 

ABD Kongresi silahlı kuvvetler i-tomitesinden bir heyet 'rürkiye'ye 
gidecek. 

- AP baş:{an adayını yarın açıklayaca.k~Erbaka!1 AP ve CHP'ye o.day çı
karrnaları için 48 saat süre tanıdı. 

- Demirel hükümeti, bugüne dek Almanya' dan 103 milyon E ark, İl"iF 1 den 
291 milyon Dolar aldı. 

- Ağrı'da iki ögretmen,Trabzon'da bir Ö[;renci,Amasya'da l,AS.a-:ıa'rl.a ı, 

Aydın 'da l ,Eskişehir' de 1 ve GiresuE' da a2kerir. dıJr .o:·r:ırine uyınay3.n 

bir ög;renc i arkadan vurulara:~-C öld":.ir·~i 1--:~i. Ayr2..ca, ''Te.sl :i. m ol" çağrı
sına uymayan 12 sanık için "vur emri" çıkarıldı. 

- 3nver Sadat 'W aş ington 'da Carter ile görüş-ıü. 
- 31-Salvador'daki yeni olaylarda 46 kişi öld"i. 

10 Nisan Perşembe 

- !r·'IF ile 3 yıllık bir antlaşı::a yapılıyor. 
-Cumhurbaşkanı için ilk aday,AP'de Sa:ie:tin Bilgiç. 
- İlaç fiatları son bir yılda ;f .:200 oranında arttı. 
- !stanbul ve Ankara'da 3 kişi öldürüldü. 
- İran'da rehineleri tutan ö~;r~ncilc:...~in "ABD müdah.slc cd.-::-se rel:ir,-~-

le:-i öldürüriiz" sözlerine karşı Cu::-ıh·.ırbaşke.nı 3c:ıisadr,"bu bir sa
vaştır" cevabını verdi. Ayrıca Hu;rıeyni, ''Asil İslaı:ı ulusları Sadat 
ve Saddam Huseyni Öldünrı.elidir" dedi. 

- Saddam Huseyin, "Irak her -cürl;i salc'.ı,rıyı karşılayacak güçtedir" 
dedi. 

J,.l !1.i.2an Cuma 

- Başbakan D8mirel "Bölgedeki gelişır.cleri kaygı verici" olarak nitc-
ledi.Bu a:>a:ia,AB:ı,lran'a karşı Tür!:iye'-ie::.. r-c.sr:ıen destek ist:e:ii.. 

- İşverenler ve hükJmete göre "Sendikalar hüKümete meydan o!myor". 
- AP adayı Bilgiç 193 oy aldı. 
- Istanbul'da bir lise ö~rencisi öldür}ldü. 
- !ran Dışişleri Bakanı Ghotbzad.e, "ABD mC. ciahale ederse öğ;:rencilerin 

rehineleri öldürmelerine hüf.:.ürnt?t ols.rak kar:...:;;amo.yız" d.edi. 
- ABD yönetimi, "Basra Körfezi ma;yınlane.bilir" dedi. 

12 Nisan Cı..:.ma.,..'::esi 

- AP 1 nin adayı Bilgiç ,dün de en çok 200 oy alabildi~Bu arada CHP'de 
adaylık için Batur,Atalay ve Kayo.cG.n başvurdu. 

- Yazar ve TRT kültür yayınları böl.ijni p!:'O'lÜ'r::.tCrlGrinden Umit Kap
tancıoğlu ve rıyrıca An:..cara 'da 2 k'..:;i öldür\.i.l-"i·:j. 

- Türkiye' nin !ran ile Irak .::ı.ra:~ı.nda ar:·1buluc:.ıLık yc~pm2.yaco.ğı bil
Jirildi. B -..ı. n rada ,Bcnisadr," Irak ord·l:su sald::..ı'ırsa Irak' ı ih tila 
ederiz" dedi. 

-ABD sonatörleri "Türk-Yunan ilişk.ile-:'inin Uüzolmcsi ABD ve Batı' 
nın çıkarları için çok önemlidir" dcdL 

1) Nisan Pazar 

AP çevrelerine göre Bilgiç ileriye dönük bi:::- hesaplaşm~nın ilk a
dımını attı~ Demi re ı 1 in de B:..lgiç 'e oy vermediği öne s~·· ':!.dü. 

- Alman mark::.. ve !sviçre frangı Türk pı=.r:::sına karşı de~e: ::azandı~ 

- Carter "lran'a karşı bu aşamada a2ker-i önlemlere başv;ırmcı.yı düşün-
müyoruz" dedi. 
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- Tahran hükümeti Sovyetler'den Irak'a silah sevkiyatının rlur<:lurul-
masın:ı ist'edi. 

14 Nisan Pazartesi 
- lran,•.:ıurkiye 1ye 400 bin ton ek petrol vermeyi kabul etti. 
- 1'-1SP' li Asil türk ,CHP Genel 3aş:..:enının önerdiği CH?-l·i3P-AP koalisyo-

nu için, 11 koalisyonun şu anda sırası değil" dedi. 
- Kayseri'de bir öğrenci öldürüldü. 

Carter,!ran'a karşı işbirliği için müttefiklerine süre tanıdı.Bu 
arada ,ABD olimpiyat komitesi Carter 1 in çag;rısına uyarak J·;oskova 1 ya 
gitmeme kararı aldı. 

1 '5 Nisan Salı 
- A? adayı bılgiç'in oyları önce 185'e sonra 180'e düştü. 

TURK-!Ş eylem için !·:ayıs sonuna dek hükümete süre verdi. 
- !MF,özel banka kredilerine de sınırlama getirilmesini istiyor. 
-ABD !ran'a ka~şı askeri önlemden söz ediyor. 
lE Nisan Çarşamba 
- OECD'nin Paris'te yapılan toplantısında Türkiye'ye yapılacak yar

dımın miktarını 1,16 milyar dolar olarak saptandı. 
CHP adayı Batur 253 oy aldı.Bu arada,HSP'li Battal,"adaYJ.. AP içinde arıyoruz 11 dedi. 

- Trabzon,Nevşehir ve İstanbul'da 3 kişi öldürüldü. 
- ABD,NATO üyelerinden savunma harcamalarını arttirmalarını istedi. 
- Suriye'de olaylar devam ediyor.Gcçen yıl Halep Askeri Akademisini 

basan ırMüslüman Kardeşler" örgütünün 3 üye::.. kurşuna dizildi. 
17 Nisan Perşembe 
- 3 uncu tur oylamada Batur 258,Bilgiç 218 oy aldı. 
-Dışişleri Bakanı Erkmen,"milli menfaatimiz için AET'ye tam üyeliıSi 

zorunlu görüyoruz 11 dedi. 
- !stanbul Etiler'de A3D'li iki subay ve bir Türkü öldüren THKP-C/ 

f'iLSPB'nin 3- militanı yakalandı.Gaziantep,t·1ardin,Aydın ve Ankara 'da 
5 kişi öldürüldü. 

- !ran,Irak'a karşı cihad ilan etti.Bu arada,Ghotbzade, 11 Türkiye ki
min yanındadır bir an önce göstermelidir 11 dedi. 

18 r·;isan Cuma 
- Vatikan'ın Türkiye Büyükelçisi bir saldırıda yaralandı.Olayı bir 

Ermeni örgütü üstlendi. 
- Ağrı Sıkıyönetim kapsamına alındı.Erzincan'da ise sıkıyönetim kal

dırıldı.Ayrıca MGK "DGI'ı yasası çıkarılmalıdır" dedi. 
- Urfa,!stanbul,Samsun,Kayseri ve Kars'ta 5 kişi öldürüldü. 

İran Meclisi rehineler sorununu Haziran'dan sonra görüşecek. 
19 Nisan Cumartesi 
- Sıkıyönetim 20 ilde iki ay daha uzatıldı. 

!stanbul Unkapı'nda dün gee~ çıkan çatışmada biri polis 3 kişi,ay
rıca !stanbul, İskenderun ,Ordu, Diyarbakır,Karabük ve t1ersin 1 de 6 
kişi öldürüldü. 
Jlumeyni,"Ekonomik boykot bizi etkilemez.İhtiyaçlarımızı Türkiye' 
den alırız" dedi. 

20 Nisan Pazar 
- !stanbul,~a~lin ve A~rı'da 5 kişi Öl~Ürüldü. 

tran'da,Kürtler ile ordu birlikleri arasında meydw!1a gelen çatış
malarda en az 60 kişinin Öldürüldüğü bildiriliyor. 

21 nisan Pazartesi 
- İran, Tür}: ._;:2- 'nin ABD' ye ekonomik ambargo konusunda verdigi cevabı 

olumlu bu.:..::u. 
- THY grevindeki zarar 3 milyarı buldu. 
- Diyarbakır'da bir polis öldÜrüldü. 
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22 Nisan Salı. 

- AP Nuğla rhlletvekili Zeyyat r-:andalin61 istifa etti-. 
- !HF,Türk ekonomisini 3 yıl için tümüyle planlamayı öneriyor. 

- Devlet Bakanı ve İçişleri Bakan Vekili Eren, 11 l Mayıs işçi bayra-

mının kesinlikle kutlanmayacat!;ını 11 söyledi. 
- İstanbul'da siyasi ve adi 25 tutuklu Adliyeye götürülürken kaçtı. 

Ayrıca.Gaziantep,Ankara,Samsun ve İstanbul'da 4 kişi öldürüldü. 

23 Nisan Ç~şamba 

- 21 Kurucu Heclis üyesi, "Bugünkü tehlike Anayasayı kaldırmak isti

yenlerin eseridir" dedi. 
- Erbakan, 11 AP'nin MSP'den hiçbir şey istemeye hakkı kalmamıştır" 

dedi .. 
- Tarsus'taki çatışmada 5 Ölü ve 5 a~ır yaralı var.Dün de çeşıtli 

yerlerde ~oplam olarak 13 kişi öldürüldü. 
AET,!ran'a karşı ekonomik ve diplomatik tedbirler '.lygulamaya ka

rar verdi. 

24 Nisan Perş~ 

- Demirel,"seçime ne kadar erken gidilirse o kadar iyi olur11 dedi~ 

- Diyarbakır,Hakkari,Mardin,Siirt ve Urfa'da l Mayıs gösterileri ya-

saklandı .. 
- Tarsus'ta ölü sayısı 9'a yükseldi.Ayrıca 7 ilde meydana gelen o

laylarda toplam olarak 8 kişi Öldürüldü. 
- İran yaşarn ihtiyaçlarını Türkiye'den sablamak istiyor. 

25 Nisan Cuma 

!stanbul ve İzmir'de 1 .Mayıs gösterileri için izin verilmedi. 

- Diyarbakır ve !stanbul' da l..ı. kişi öldürüldü. 
-Bir grup Ermeni Tahran'daki Türk elçiliğini sardı. 
- Arafat, nTürkiye Ortadoğu ?aktına girmc.ye zorla:ııyorn dedi. Bu arada 

Arafat,Tür~iyeınin İslam Konferansında alınan kararl
arın ışı~ında 

İsrail ile ilişkilerini kesmesini istc1i. 
26 Nisan Cumartesi 

- Başbakan Demirel," Amerikan uçakları kesinlikle 'I'Ürkiye ı den hareket 

etmediler" ·dedi. 
- Kars'ta 5 kişilik bir aile kurşuna dizildi.Ayrıca Ankara,İzmir,!s

tanbul ,I•lanisa ,Adana ve Van' da 10 kişi Öldürüldü .. 
- ABD'nin İran'daki rehineleri kurtarma harekatı başarısızlıkla so

nuçlandı.3 helikopterin İran semalarında arızalanması ve bir uçn

~ın ateş alması üzerine hareket durduruldu.8 ABD'li asker yanarak 

öldü,4'ü de yaralandı. 
Batılı Ülkeler ve NATO,Carter'in girişiminden habersiz olduklarını 

açıklayarak ABD Başkanını eleştiriiler.Sovyetler ise,ABD'yi kış

kırtıcı ve beklenmedik bir serüvene atılmakla suçladı.Bu arada, 

Humeyni, "Carter sersernce yeni bir man ev raya girerse rehineleri öl

dürürüz 11 dedi. 
27 Nisan Pazar 

-Huk'.lmet ıle İt1F arasında anlaşma sat;lanamw::.. Heyet Ankara ı ya döndü. 

- Konya, !stanbul ,Ankara 1 Antalya ve Adrma' d& S kiş i öldür-:.ildü. 

-Amerikan Kongresi Carter'i suçluyor.Ayrıcn,ho.reketi yöneten uçag;ın 

Türkiye'ye indi~i öne sürüldü.:3u arada Amerikalı rehineler İran'ın 

çeşitli yerlerine d::ı.g"ıtılclı.Suriyc Dışişlc.!'i Baka.nı,Carter'in gi

rişimine ilişkin "ABD,bölc;eyi savaşa sürüklüyor" dedi. 

- ABD'ye üs kolaylığı sağlayan Uroman'ın 100 milyon dolar ve modern 

silahlar alacağı bildiriliyor. 
?8 N~ san Pazartesi 
- Erbakan,Batur'u evinde gizlice ziyaret etti. 

- !MF ile görüşmelerin kesilmesi OECD yardımının gecikmesine yolaça-

cak .. 
-Uşak ve istanbul'da iki kişi öldürüldü .. 
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- Carter , "şim:!i barışçı yolları Jeneyecet;iz " dedi . 
- Uluslararas ı. Af Örgütü , "f>•ıriye ' le tutıı~lar.ıaların yo~nlaı:;tı~ını " 

açıkladı. 
- Batı Şeria ' da 3 kentte g8nel grev başladı . 
29 Ni.nan Salı 
- AP 1·ie Demırcı ve parti yönetimine karşı eleştiriler yo~unlaşıyor. - f·iüftügil Anayasayı del!;iştir;ne giriş imle rine karşı ç ıktı . 

Çeşitli illerde meydana gel en olaylarda 3 ' ü ögretmen 10 kişi öldürüldü . 
- ~iaraşal Ti to k rı t ik J..ırumdan yine kurtuldu . 
- Begin , !rlanda ' nın FKÖ ' yü tanırea kararından vazgeçmesini istedi . ,30 :\isan Çgşamba 
- AP ' de erken seçim konusu ı:;ündeme geldi . 

DİSK ' i n yalnız Hersin ' de 1 lt.ayıs ::ıitingi yapaca~ı açıklandı . 
- Ankara ' da~i olaylarda 1300 kişi gözal:ına alındı . Bu arada , !stanbul ' da jandarmanın " Dur" ihtarına uyı:ıayan 2 kişi , ayrıca İzmir ' de ı ki

şı öldürüldü . 
- Gerter ' in !ran harekatı Bre jnev ' in uyarısı üzerine durdurdu~u b i ldiriliyor . 
- AET , tran ' a Türkiye üzerinden mal satacak. 
- Begin , "herhangi bir Av:ru.pa ülkesinin FKO ' yü ta·nması skandaldır" dedi . 
1 ı-:a ·;:.s Perşembe 

- DİSK 'in !stanbul ve Ankara ' daki eylemleri yaşamı e~kiledi . Baştürk ve Aktulgalı göz altına alındı ve DİSK mer~ezı arandı . Ecevit önle mi se rt bir di lle eleştirdi . 
- Erbakan ile E;Örüşen Jemirel , Bilg iç ' e f·lSP ' r:in deste~ini istedi.. 

İstanbul ' da afiş asanlar jandar:nayla çatışı;ı .3 ölü var. Ayrıca Kay
seri ve Ankara'da 2 kişi öldür~ldü . 

- Carter tran' a ça tar~en . ~ıoskova ABD ' nin ateşle oynadıgı görüşünde. 
- ABD Dışişleri Bakanlıe;ına Demokrat Senatör EJoun'i l·:uskie getirildi. 

tran ' ın LonJra bü~jkelçilibini basan 4 kişilik bir grup 21 görevIiyi rehın aldı . 
2 '·:avıs Cuma 
- DİSK ' in Mersin mitingi ve diSer izinli toplantıları olaysız geçti , 

olagenüstü tedbirlerin ya~ısıra çeşitli illerde bazı gruplar kor san gösı;eriler yaptı . Antalya ' daki olaycia bir küçi.ik çoc~ öl dürüldü . Bu arada,30 Nisan direnişi ve diger gösteriler ile ilgıli 2000 ki
şi eözaltına alın1ı . 

- !~SP lideri Erbakan , "Aı:ıerika:'l uçakları Türkiye ' deki üslerine Asker ve malzeme yı5ıyor" dedi . 
- Ecevi:; , "CHP ile işbirliSi i::;teyenler iç dayanışmar.:ızı degerlen:l.ir

melidır" dedi. 
- !ran ' ın :..ondra Bü.)":ikel çili!!ini basan grup , Kuziztan ' da t"ı~ııklu 91 Ara b ' ın sal ın:n3sın:. istedi. tlu .::.:::!:e !ll lrar. tarafından red edildi . - ABD bat!ımsız bir .t<ilist in devletin i ön gören tasarıyı Bl'. ' d e red etti . 
3 ~ayıs Cumartesi 
- 141 ve ı ı? ' !t:·n açılan daval ara Sıkıyönetiır. f'ıa:':ı:er.:<:?lerinin b:ı,.ması 

yasaya aykırı b~lıındu . 
- Dcmirel , "Ecevit hcrh'3lde kan dökü lrr.csinrien mer:ınun ol uyor" dedi . 
- Erk~n seçim tart ışr.ı:ı.lcrı h l 3l3nrlı . AP Genel Se~rct~r~ ~cnteşe , " er-kcn seçimin e;:.içl ü b ir hük;.ir.ıct t:'J! :ı[! la faydalı olaca(Sını" savunur ken , l•JGP lıJeri Erba!'.an , "AP bcccr.r.sizliklerini Y.arambola geeirmek 

istiyor" dedi . 
- !stanbul ve l'ıersin ' dc :ki kişi öldürüldü . 
- Tahran ' da A3D elçilic-·e s:ı.ldırıldı . 
- Newyork Times ' a e; ör e , " narc:<:et sü rebilseydi Tahran dolaylarındaki 

aske ri tesisl e r havaya uçurulacaktı" . 
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4 rtıayıs Pazar 

- Ecevit,ırbunalım ortada iken çözümü Anayasa deE;işikliginde aramak 
sakıncalıdır. 'rürkiye 'nin bu Anayasa ile yönetilemiyeceg;ini kanıt
laınak hevesi başlı başına bir bunalım etkenidir11 dedi. 

- TÜRK-IŞ işçilerle ilgili kısa vadeli önlemlerin f'ıayıs sonuna dek 
çıkarı.lmasını hükümetten istedi. 

- Izmit'te banliyö treni ile mototren çarpıştı,l6 kişi öldü. 
Adana 1 Samsun,Ankara,Akyazı,Kars,Nazilli ve Istanbul'da 10 kişi 
öldüriıldü. 

- İran hükümetinin cesetleri ABD'ye geri vereceği açıklandı.Bu arada 
Iran Savunma Bakanı,bir uluslararası mahkeme ABD 1 nin Iran politika

sını kınarnazsa Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmayaca~ını 
söyledi. 
Batı Şeria'daki gerilla saldirısında 5 israilli öldü. 

5 l·laYıs Pazartesi 

Ecevit 11 CHP karşı çıktığı sürece Anayasa değişmez 11 11 elbette işçi
lerin ve sendikaların demokratik haklarının güvencesi olan Anaya
saya sahip çıkmaları gerekir.Sendikal hareketin sakıncalı boyut
lara varan bölünmüşlüğünü aşarak,bu konuda güçlerini birleştirme
leri gerekir11 dedi. 

- MSP 1 li Batta1, 11 Anayasa tartışmaları uyanıktan korkanların oyunu
dur" dedi. 

-Demokrat Partisi'nin 4.Büyük kongresinde partinin feshedilmesi ka
rarı alındı. 

- Deniz Gezmiş'i savunan avukatın_ evi kurşunlandı .. Eşi öldürüldü,ço
cuğu ve kardeşi yaralahdı.Ankara'da bir ]{işi öldürüldü. 

- Yugslavya Devlet Başkanı Maraşal Tito Öldü. 
- Sovyetler Birliği !ran 1 a radar verme önerisinde bulundu.Radara 

karşılık ABD'nin !ran•cta düşen helikopterlerin parçalarının ince
lenmesini istiyor.Sovyetlerin önerisini !ran red e~ti. 

6 l'1a.rıs Salı 

Tito'nun cenaze törenine Demirel ve ~cevit katılacak.Yugoslav baş
kanlığına Lazar Kolisevski getirildi. 

- İl'W' 'nin istediği faiz oranlarındaki yükselme gerçekleşti. 
Çaya % 67-200 oranında zam geldi. 

-Kars ve Ankara'da iki kişi öldürüldü. 
- Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis Cumhurbaşkanı oldu. 
- Irak'ta darbe girişiminden ötürü 137 kişinin Öldürüldüğü bildiri-

liyor. · 
7 T-laYıs Çarşamba 

- Biri HHP 1li 7 kişilik bir örgüt ele geçirildi.Silahlı soygunlar 
düzenleyen çetenin bir üyesi üstündağ ,Nataracı ve Mumcu' yu öldür
me hazırlığı yaptıklarını itiraf etti.Eskişehir'de sol görüşlü 
iki lise öğrencisi öldürüldü. 

- Londra'daki İran elçiliğini basan rehineleri kurtarmak için İngi
liz özel Hava Kuvvetleri Komandolarının (SAS) düzenledigi 40 sa
niyelik bir yıldırım baskın sonucu rehineler kurtarıldı. 

8 Mayıs Perş~ 

- !~W'nin Türkiye Masası şefi Woodwand,OECD toplantısında yaptığı 
konuşmada '1Türkiyc 'nin ekonomik durumunda olumlu yönde bir geliş
me beklemenin güç oldug-unu'1 söyledi. 

- !stanbul Barosu işkencelerin sorgulamaların ayrılmaz bir parçası 
haline geldiğini bir basın toplantısında açıkladı. 

- Trabzon,Istanbul ve Gaziantep'te 3 kişi öldürüldü. 
İran'ın Londra olayında sağ ele geçen iki Arap gerillayı İngilte
re'den istiyeceği açıklandı. 

9 Mayıs Cuma 
- Sermaye piyasası ._:enetime alınıyor. 

Çanakkale,Bursa ve Ankara'da 5 kişi Öldürüldü. 
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- fJlareşal Tito görkemli bir törenle toprağa verildi. 
- İran'da r.ürdistan'a karşı seferberlik ilan edildi. 
- Güney Lübnan'a saldıran Israilli komandolar 5 filistinliyi öldürdü. 
10 ;::ayıs Çumartesi 
- 3cevı ~ .Jemırel 1den parti b3.şkanları için güvence istedi. 
- Trabzon,Adana,Halatya ve Aybos'ta 5 kişi öldürüldü. 
- !ran Devlet Başkanı -'"ııürkiye bizi yeteri kadar desteklemedi'' dedi. 
- Ghotbzade gerekirse Sovyetlerden silah alacaklarını açıkladı. 
ll J·iayıs Pazar 

-THY grevi bitti.Gebze,Kars ve Çorum'da 3 kişi öldürüldü. 
- !stanbul. Ha:::-osu ile SBF 'nin ortaklaşa düzenlediği seminerde, Anaya-

sayı degıştırme çabalarl.nın "açık faşizmi 11 desteklediği belirtildi. 
- Ghotbzade "Türkiye üsler konusunda güvence verdi11 dedi. 
- Tito 's uz Yugoslavya 11 aların hali ''ni sürdürüyor. 
12 T•layıs Pazartesi 
- Demirel'ın I70 günlük iktidarında I36I kişinin öldürüldüğü açıklan

. dı. 
- !ran f.'Jerkez bankasl. Başkanı No bari, ülkesinin Türkiyenin petrol ih-

tiyacını karşılamakta yardımcı olabilecegini söyledi. 
I3 r.:ayis Sall. 
~ THY'de en düşük bilet ücreti 2200 lira oldu. 
-Uyuşmazlık mahkemesi I4I-I42 ile ilgili davalara sivil mahkemelerin 
bakmasına karar verdi. 
-Aliağa rafinerisinin tesisi için sovyetlerle antlaşmaya varıldı. 
-Trabzonda bir CHP'li avukat öldürüldü.Adana ve İstanbul'da 3 kişi 

öldürüldü. 
- İran'daki seçimleri Beheşti'nin partisi ezici bir çoğunlukla ka

zandı. 
- Uganda'da darbe yapan subaylar yönetimi ele geçirdiler. 
14 r·ia:vıs Çl!fŞ~ 

Siirt bağımsız milletvekili AbdulKadir Kaya AP'ye girdi. 
İstanbul'da 4 kişi öldürüldü. 

- NATO Askeri Komite Başkanı, "Sovyetler Türkiye sınl.rındaki birlik
lerini arttl.rıyor" dedi. 

15 f1avıs Perşembe 
-Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in,Cumhurbaşkanı seçiminin bir an 

önce sonuçlandırılmasl.nı isteyen demeci yankılara yol açtı.Demirel 
"arkadaşlarım sabırlarını tüketmemeli, baskı ve propagandalarl.n 
tesiri altında kalmamalıdırlar" dedi. 

- Anayasa değişikliği_ önerisi açıklandl..Kafaoğlu ve Aydın,Cumhurbaş
kanına meclisi feshetme ve emirname çıkartma yetkilerinin verilme
sini istiyorlar. 

- NATO toplantısl.nda Türkiye'ye askeri yardımın hızlandl.rılması ka
rarlaştırıldı. 

16 J•laYıs Cuma 
Muhsin Batur,adaylıktan çekilirken verdiE;i demeçte "Türkiye'nin 
politik hayatından sorumlu olanlar ve parlementerler görevlerini 
yerine getirmedikleri zaman,örne~in 27 Mayıs ve 12 Mart'ta ve şim
di oldug;u gi-bi,meclislcre dışardan ikaz ve müdahal~lcr olabilir11 

dedi. 
Ecevit "söylenenlere bakmadan sorumluca görevimizi yapmalıyız" 
derken,Dc-mirel de,"seçiın zor,çünkü Meclis parçall. kimsede kusur 
bulunamaz"' dedi. 

- İstanbul'da enflasyon oranı% 135 oldu. 
- Konya,Bursa ve Kayseri'de 3 kişi öldürüldü. 
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_!7 I1avıs Cumartesi 

- Demirel, "asgari ücreti vergi dışı bırakmak için 100 milyar lazım" 

dedi. 
- Ecevit "Bilgiç adaylığını çekerse yeni aşam&ya varılabilir" dedi. 

- 4 ilde 7 kişi öldürüldü. 

- ABD ve. Sovyet DJ.şişleri Dakanları Viyana 'da görüştüler.Bu arada 

ABD Dışişleri Bakanı Huskie "tarihi bir yanılgıyla bir kez daha 

karşı karşıyayız
11 dedi. 

18 Tl,ayıs ?azar 

- Yabancı bankaların Türk ekonomisindeki etkinliklerinin giderek 

arttığı bildirildi. 
- Malatya,Eskişehir ve Istanbul'da ) kişi Öldürüldü. 

19 Eayıs Pazartesi 

- CHP lideri dün Kayseri'de düzenlenen cııitingde MHP ve yöneticileri

ni suçladı ve "Adaletin bu partiye karşı bir an önce harekete geç

mesini" istedi. 
- OECD içinde enflasyonun en yüksek olduğu Ülke Türkiye. 

-Güney Kore'de tüm siyasal faaliyetler yasaklandı.Seul Üniversite-

sine giren polis 18 öğrenci liderini y.akaladı.Ülkede 'tiim bölgeler 

sıkıyönetim kapsamına alın
dı. 

20 ~layıs Salı 

- İstanb·_ıı ve Bingöl' de 3 kişi öldürüldü. 

- Leonid Brejnev ile Giscard D'estang Varşova'da buluştular. 

- Amerika'nın Miami kentindeki siyahlarla beyazlar arasındaki çatış-

mada 15 ölü 300 yaralı var~ 

- El Salvador güvenlik kuvvetleri s;erillo..lar ile ço..tı..ştı.lOO. gerilla 

ve 10 asker öldü~ 
21 f'1avıs Çgş~ 

- Tuzla Piyade Okul komutanı Tümgeneral Demirbağ uğradıgı bir saldı-

rıG.a yaralandı .. 
- Uşak'ta CHP il sekreteri öldürüldü. 

- Para değeri düştükçe tMF 'ye ola:ı. borçlarda artıyor~ 

- Devalüasyon ile- birlikte yeni zamlar be}~leniyor. 

- Dışişleri 3aXanı Hayrettin Erkmen ile Iran Dışişleri Bakanı Ghot-

bzade ve Pakistan Dışişleri Bakanı Aga Şah i PaXistan 1 ın başke.nti 

İ::slamabad'ta başta Afganistan sorunu olmaK üzere bÖlge ve dünyada 

meydana gelen gelişmeleri ele aldılar .. 

- CHP lideri "hükümetin MHP'nin ve ona bağlantılı olarak tırmanışa 

geçen faşizmin tam kucağına dÜşl;üg;ünü" bildir·erek 11 TÜrkiye adeta 

bir faşist gücün işgali altına girmektedir" dedi. 

::ı::ı I·;ayıs Perşembe 

- Demi~el "Anayasa değişsin,Devlet Başkanını millet seçsin" dedi. 

- Ecevit,"Başbakan önerisi al:::..l almaz bir sor;_ıı:nsuzluk örnegidir" dedi. 

- l'lSP'li Battal,"AP hayal kurarak uzat:r.alı çözümler peşinden koşmak-

tan vazgcçmeli" dedi. 
- Ankara ,l·:ersin,Adana ve Elazıt:; 'da lO kişi öldürüldü. 

- Yunan Başbakanı Rallis ÜlKesinin NATO 1 nun askeri -,:3.nadıno. dönüşünü 

Türkiye'nin engellediCini öne sürdü. 

- Güney Kore'deki rcji~ aleyhtarı gö~terilcrde ll kişi öldü. 

;?3 :-io7ıs Cuma 

-CH? lideri, 11 Anayasa Ucg;işikliği ile getirilmek istenen sistem,dc

moi.:rasi ile taban tabana zıttır.Bütün gücün tek bir kişinin elinde 

toplanmasına koyu bir dikta rejimi denir" dedi. 

- Demirel, 11 Cumhuı'başkanı lO turda seçilr.ıezse seçimlere gidilir gibi 

kaide olsaydı bu mesele haledilirdi" dedi .. 

E:::--=:,;:;.:.:an, "Demirel • in önerisi seçimi sürürcemede bJ.rakacak yeni bir 

tezgahtır" dedi. 
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- Feyzi.ol;lu , "lO P:Ün le Ar.a;;~::;o.:nn bir rn:ı.C.Jesi ıc ;-i:;tiril.~rek baçJ.:anlık aistemine ECçilmez" l~ii . !stanbul , !skcnderun ve ;:_a ·in ' da 5 ı-:::ı ölil.:rül'!'i . oir süre önce Devel i ' C.e silah lı bir ::;al·lırı sonucu j'arala!l.an C:l? ilçe başkanı ~~ . 
. - Islam ülkel eri konferan::;ı , i::; l arı: ülkelerini to;:ıra}:l'lrı üzerinde yabancı üslere yer vcr:ııe:-.cye çae;ırdı . - Sıkıyönetim kuvvetl erıne E-arşı dire!l.er. Güney Kore halkı bir kenti ele geçirer ek sıkıyöneti~in kalj.rnasını ve güvenlik şefinin idam edilmesini istedi . 

2~ ~avıs Cumartesi 
- Ecevit , " Jiyaloga hazırız , açıgız ama dceişiklik konusundaki yanıtımız hayır olacak" dedi. 
- Demirel , "A? ' nin Anayasa tadilini geçirecek ço~-.ınlu.:t\1 yok " dedi . İstanbul Tabibler Birli~i yönetici~i Dişhekimi Sevir.ç özeüner ' in evine zorla giren faşistler OzgUneri ölJürüp eşini de yaralaC.ılar. - Erzincan ve Istanbul ' 1a iki ~işi öldilrUliü . - Güney Kore ' de ordu birlL-derinin hal:ı:ın yönetimi!'le geçen KwHngju kentine karşı büyük bır saldırıya hazırlandı~ı bildir-liyor . 25 ~1a, -:.s Pazar 
- Ecevıt-Demirel diyalo~u oluml u bulmdu . Ecevit , "AP ba!Şka:n meclisteki kilitlenmeyi açma,; üzere görüşmeye hazır olJ·ı:ı:larını söyledi . Bunu memnuniyetle karşılarl.ım " derken , Deı:ıire. ," tekliflerimiz dışında tatbik il:abilıycti olan bir çözilm düşün:iyorl:>rsa bunun üzerinde çalışır.aya aınadeyiz " dedi . - Türkeş Ecevit ' i Babrak ~arnal ' a bcnzetti . !s.:a:ıbul , Alana , Ankara ve L;~:enderun ' da 4- i< işi öldürüldü. 26 Mqyıs p, ·artesi 
- MSP il başkanlarının hükümetten dcsteSin çekilmesi cgiliminde ol dukları bild~riliyor . 
- Demircl , başkanın halK ta~a:ından seçiln~sini öngören Anayasa de:işıkliginde ısrar edcceklerıni ve Çağlayangil ' in 5 kontenjan senatörünU seçmesinin yer:nle olaca·ını söyledi . - Başbakan , Rallis ' e verdi~'-i cevapta , "şüphc ve korku hükümetleri de yanlış yola sevkedcb-lir" iedi . - 1'rabzon , Tunceli ,1zmir , i·1ersin ve Kızıl~epe ' de 7 kişi öldürü:!.dü . - ABD , !ran ' dan Lah i Adalet :u::.vanı :-:ararlarına uymasını istedi. - UfanJa ' nın eski başkanı Obo~e 9 yıllıj( sürgünden sonra yarın mem-ler.e:ine dönüyor. 
27 --~ayıs Salı 

-Gencl,curmaybaşkanı Kenan Evren , 27 :-:ayıs mesajında , "bundan 20 yıl öncc buı:;Un ?ürk silahlı kuvvetleri Cı..:nhuriyet il?.e ve devrimlerinin a~acından ~aptırmak isten~esi ka~şısınca scru:nlulue~nu yerine getirmişti r" dedi. 
- Ecevit , "Türk halkının bilincine vardıbı özgürl:ikler düzeyinden eeriltmek danaksızdır• dedi . - TURK -!Ş genel eCitim sekreteri YSE-!Ş başk3nlar ku~ulu toplantısın'ia hiikümcci sert bir dille clcş:Circr·~·-: , "Tilrkiy·c ' nin Güney Amerika olmaJıeını anlayan, , anlam~ynn gösterecetiz" rledi . - ?Jrk T~biblcr ijirli~i il0 ~ürkiye Bn~olar Rirli~inin ort,klnşa düzenl e ı i deri '"ıp-hııl:·ık !:ur· ıl cayınio. , Tür~: ~ye ' d .., iç;i:encc 'JYE':ı :ı.ır.ası nın kur~ın l aştıcı " açıklandı . - !~ta~bul , Van ve Antep ' ce 4 kişi öldürüldü. 9 ;.;av::s Ç~şamba 

- f·:HP başkan ya!·dımcısı Gün Sazak öl dürüldü . - Başbakan Demırel 27 f·1ayıs bayramıyla ilı:;ilı olarak , " bayramları a-zal tmak lazım" dedi . - !3tanbul , Denizli ve Aia~a ' 1a 5 kişi öllü~üldü . - !ran ' a iki günlük ziyaret te bul ı.. nan Kro.ys,c.:. bo çkar.lı g;ı.ıd<;:ü sosya-
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list F.nternasyonal heyetinin 1::-a:'llı. lid0rler :1r:ı.:.;ı.!'vlnki ı:;oruş ayrı

l ıkları eic.J.eril irse rehineler sorununun çözü.üenecegi kanısında ol

dukları bildiriliyor. 
29 ~la,yıs Perşembe 

- Sazak ' ın öl.Jilrülınesinden sonra Sivas ' ta soka~a çıkma yasagı i l an 

edildi. 
- 'l'ürkeş , "bugün bütün ~lliP ve Ül kücüleri uyarıyorum , komünistlerin o

y-ununa gel meyiniz" dedi . 
- Demirel , "hükümet tahrikleri 0:1leyecek güçtedir , panit'!;e mahal yok

tur" dedi. 
- !stanbul , Ankara , Adana ,Tarsus , Samsun , r~araş ve Bursa ' da 12 kişi öl

dürüldü. 
30 t~a;vıs Cuma 

- CHP lideri geniş tabanlı hü?'.ir:ıel çat';rısını tel<rarladı . Ecevit ," si

neri millete dönmek i<arar::. ;ı,~::adele zemini olarak meclis dışını 

seçmek demek:ır . !ktidarı ayakta tutar. bir parti gı.;.rubu kimi ve ne

yi boykot etmek ledir" dedi. 
Demirel , Ecevit ' in başkanlık s~çimi konusurriski eleme yöntemini 

redetti. 
- Gün Sa zak ' ın cenazesi bugün kaldı::-ıl::.yor , ':'B~:~ı · de tören yapı lıı:aya

cak . 
- Sal!; terör bu kez de Çorum ' u hejef aldı • .l<'aşistler solculara ait 50 

işyerıni tahrip etti lO ' u kurşunla cl~ak üze::-e çok sayıda Kişi ya

ralandı ve bir kişi öldü . Ayrıca ! stanbul ve ~onya ' da 3 ' er , Eskişe

hir ' de 2 , Adana ' da 4 ,Bursa , tt,ardin ve Batna:'l ' da birer olr.ıak üze r e 

15 kişi öldürüldü . 
- Amerikan Temsilciler r'ıeclisi i>ikaragua ' ya yapılan askeri yardımı 

kest i. 
- Güney Afrika ' da 6 ha!'tadır süren ögrenci eylenlerinde tutuklanan-

ların sayısı 1500 ' e çıktı . 

,ı ~ayıs Cu~artcsi 

- CHP ' de hükümeli düşürme görüşü ağırlık kazanıyor. 

- Gün Sazak topra~a verildi , Ul~cüler Eskişehir'de dükkanıarı açtır-

madı . 
- Bugday taban fiatı 10 lira olarak saptandı . 

- Bu yıl öngörülen ~ 50 enflasyon dört ayda aşıldı . 

- Faşist terörün tırmanışı s'jr:.iyor . Çorum ' da < , Külahya , Gemlik , Eskişe-

hir , Kars , !stanbul ve Adana ' Ja ' ler kışi olmaK üzere 10 kişi öldü

rüldü . 
- ABD , Çin ' e öldürücü olmayan as~cri malzene satıyor. 

- Lübnan ' da Irak ve !ran yanlılarının çatışması sonucu ölenlerin sa-

yısı 55 ' e yükseldi . 
- ElSalvador ' da 20 çiftçi öldürüldü . 
1 :ıaziran Pazar 

- Niyet mektubunun imzalanması için devalüasyon bekleniyor. 

- Demirel , "düşme ko!':.<:·ır.ıuz yok" dedi . 
- Adaylıi!;ı yeniden e;ü:ırteme gelen Bat;ur , "bu kez umutluJ1ım" dedi . 

- Adana ' da 2 , Elbist;an ' da l , Eskişchir ' de 1 kişi ölrl.ürüldü . 

- Güney Afrika ' nın ırkçı beya7. yönet:Mi , ö~rencilerlcn so:ır~ şimdi de 

r;rcvci işçileri tutıı;.;ıar.ıaya ba~lndı . 

2 !1-ı?.iran Pııznrtcsi 

- Çorum ' da faşist terör sürüyor , Cl!P ' li ;ki milletvekili saldırıya 

uj1;radı . 
- Hakkari ' de ot biçr.ıek için sınırı geçen Kürt ~öylülere Irak kuvvet-

leri ateş açtı 12 kişi öl dü . 
- Yardımın gecikmesi Demirel' i ~elaşlandırdı . 

- Arafat El -Fe~ih başkanlı~ına yeniden seçildi . 

- Bolivya ' da ordu "muhtıra" verdi . 
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3 lla:ı;iran Salı 

- Ei<mek fiatlarının da ::;erbest bırakılması ha:ı;ırlıttı yapılıyor. 12 ;<iirt köylünün öldiirülrr:esi olayını Tiirk-Irn~~ heyetle!'i görüşüyor. - Ordu , Urfa ve Antep ' te 6 kişi öldürül dU . !ran- Irak s ınır çacışmasınaa ölü sayısı 50 'a yüksel di . ·- Haz' ran Ç~şamba 

- Ecevit,"faşist baskılar al tında bazı yörelerde halkı:ı del1;il sandık başına evin kapısın~an bile dı~arı ç ıkamadı~ı:ıı , Türkiye ' nin bazı kentlerinde bir i ç ::;avaş başlaaı~ını " söyledi . - HJkümet sosyalis: ülkelerl e ticaretin aza~tıl~ası yö:ıünde önlemler ald ı . 
- lt.HP il ba.,ci<anları sine- i mille ~e dönme i<ararını görüş:ıek üzere An-kara ' ya ça6rlldı . 
- !stanbul , Eskişehir , Antep , Adana , Elazıg ve !zmit ' te i %'işi öldürüldü , ? lh i r ar. ?·~rşembe 

- Faız oranları serbest bırakıldı ve karar !HF ' ye ve~ile:ı mektupta yer aldı . 
- Şerafet tin Elçi ""'raklı görevlilere karşı r.:·.ıkab·3le ' i Bilmis ilde bul.ı:ı.;lm::ı.lıy:iı " dedi . 
- Kayseri ' de 2 , Kars , Bursa , Diyarbakır ve Gazi::ı.n~ep ' te birer kişi öl dürol ctü . 
- ABJ , kimyasal silah üretmeleri ko:ıusunda mütefiklerir.e baskı yapı-yor. 
6 ::aziran C\lma 
- K!~ ürünlPrine zam yolu açıldı . - 12 Kürt köylünün öldÜ!'Ülrnesi nedeniyle I!'' ' a nota veri:ecegi açık-lımiı. B·ı arada , :Jemirel , "mesele bu noca ile de bio'ıez" dedi. - l·juhsin Eatur ' un oyları 93 . ~"Jroa 303 ' e yükselrii. - Bonn hJkJme:. !Urklere vize zoru:ıı~;u :etiriyo!' . - Amasya ' da 2 , Is-canbul ve 1·1alat;ya ' ca birer i<işi öldürüldü . - El Salvador ' ja 5 ayda 2500 kişi öldüroldü , 7 '":ı::irn:: ':·ımartesi 

- 97 ' ci t :r:ia 293 oy alan ''uh::;in 5a~ur adaylıktan çekildi , - :·13P b ir ay daha süre can ıd ı . - Ecevit , "lO Y'-rttoş:.n Ira.< ' -:a clu'jrülmesi olayı t:jm ulusumuzu yüre-~inden yaralamıştır" dedi . 
- D~mirel hükUmeti iöneminie 1553 ~işinin canına ~ıyıldı~ı ve 1918 kişinin de yaralanlıfı açıklan~ı . - BM Güvenlik Konseyi Filis~inli belediye başkanlarına yapılan sal-lı rı ı ::ı. rı kınadı . 
- Sakarya ' de bır kişi öl dürülriü . 
f :~a.: _r::.ın Pazar 
- !ç işleri Bakan vekili işkenceler konus•J:ıda "böyle bir şey duyıı:3-jım" dedi. 
- OECD ülkelerine ol an ?.00 milyon dolarlık dış borç ödenemedi . - Guat~m::.ıla'da siyasi terö~l~ kurbanları -bine ulaştı . - !zmit; ' ~e 1 kişi ölrlÜ!'Ül'lü , Çorum ' da ya:ır.:ış bir cc>set bul•ın1u . o :h:•. i r'ln P~z::ı rtesi 
- Ecevi.t , portbiz başk::.ınlı CliF-AP-~1SP hükümeti önedi. - ~rbr.ıkc1n " i::;tcl:lerimiz kabul e:ii.lr.:e;~se destck bir h::ı.~ta sonra kal -kacak" derl i. 
- Türkiye ' nin petrol anlaşmas::.nı Islam Kalkınma Bankası f inanse ede-cek. 
- Ka!'S , Konya ve !stanbul ' da 3 k işi öldür'..ildi.i . - Çad ' ~a ba~kanlık sarayı kuşatıldı . 10 !'a < ,..,, ?ol ı 
- :evalücsy~~lor dizisi başladı . - !skPn:·'r'Jn ' do 2 , !.;~anbul ' :!a bir ".::işi öldi.ir.lriü . 
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- Jamalka Başbakanı "CIA 'nın Ülkemizdeki varlığı bir ge rçel:" dedi. 

- FKÖ,NEW YORK'ta bir temsilcilik açıyor. 

ll Haziran Ç~şamba 

- İçki ve sigaraya yine zam geldi. 
- Türkiye'nin toplam dışborçlarının 3 'trilyar 96 milyar 600 milyon 

olduğu. açıklandı. 

- Doğan Araslı," AP döneminde Kars' ta her 5 kişiden birinin ~şkence 

gördügünün öne sürdü. 
Ecevit ve Erbakan Cumhurbaşkanı sorununu gröştüler. 

İstanbul'da 3 kişi öldürüldü. 
- OECD toplantısında petrol zammı konusunda henüz anlaşma sağlana

mad1. 
- Irak,l2 Kürt köylünün öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma açıl-

masını kabul etti. 
12 ;-:2..ziran P-:::rş~ 

- CHP-hükümeti nasıl düşüreceğini tartıştı. 

-Devlet memurları yasasını çieğiştirmek amacıyla bir "yetki" tasarısı 

hazırlandı. 

- Hactenleri yeniden özel kişilere devreden kararname ile "maden müs

tahsilleri derneği''nin tüm istekleri gerçekleşti. 

- İstanbul'da bir çuval içinde 2 ceset bulundu.Ayrıca Çorum'da bir 

kişi Öldürüldü. 
- OPEC petrolunun ortalama fiatı varilbaşına bir dolar artıyor. 

- Hindistan' da 4- gün içinde 300 kişinin Üld•J.rüldüğü açıklandı •. 

13 Haziran Cuma 

- Petrol zamml. için hazırlıklar başladı, benzin 50 lira olı.ıyor. 

- Yabancı firmalara karayolu işletme hakkı tanınması öngürülüyor. 

- CHP gensoru veriyor. 
- Japonya Başbakanı Ohiro öldü. 
14 Hazira-:ı. Cumartesi 

Petrol zammı açıklandı.Diğer zamları~ ise sırada oldu~u bildirili

yor. 
- Universite seçme sınavları yo~un gJvenlik önlemleri altında yapıl

dı. 
- Ecevit "hükümeti düşürmek zorundayız" dedi. 

Polis fzmir'de öğrencilere ateş açtı 5 genç öldü.İstanbul'da bir 

ceset bulundu. 
- Mısır ve ABD hava kuvvetlerine t~ğlı uçakların gelecek ay ortak 

tatbikat yapacakları açıklandı. 
- Yugoslavya Komünist Partisi'nde Tito'dan boşalan üyelibe Doronjski 

seçildi. 
15 Haz.::ran Pazar 

- Ir"ıF Türkiye' nin dış kredi sağlana olana~ını denetimine aldı. 

- Demirel, ''Ecevit hükümetle ilgili ne yG.parsa yapsın ancak orduyu 

siyasete çekmesin" dedi. 
- Eccvit,"biz silahlı kuvvetleri bölme niyetlerini Önlemeye çalışı

yoruz" dedi. 
- Izmir 1de 2,Qanakfalc ve İstanbul'da birer kişi Öldürüldü. 

AET'nin Filistin e ilişkin önerisi Mısır tnrarın~an olu~lu karşı

landı. 

- B!J] Güve-nlik Konseyi Güney Afrika'yl. kınayan bir karar tasarısı ka-

bul etti. 
16 ~~az 1 ran Pazartesi 

- ·.:>_:-,soru CHP grubunda bugün imzaya açılıyor. 

- Inciraltı olayı.nın "bir kitle katliamı,bir facia" oldugu bildiri-

liyor. 
- Nanisa'da 2,Aydı.n ve Istanbul'da birer kişi öldürüldü. 

- ABD Ortado~u'ya caydırıcı asker birlikleri yolluyor. 

- Yeni Hebrid adalarına ilk Ingiliz birliği indi. 
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17 F'lzi ~·ı rı Salı 

C' •• :' , ii.ir. f)Crısor•ı Ö:iGr··e:::'.ni VC:::':ii . 
- Eıkıyönetim een -ı~~i.~ıj ~oor!ina~yon topl~rı ı ı y ~tı . - LLant.·.ıl ' iıı. 7 , An"e? ,' '1!:.:.!'3. ve Urf:ı' d:ı. bir:?r ~;- öl Ur'üdü . - J. KÖ '' Agi' ' nin Crtı:ıdoc,u !:ara::-ı ABJ ' nin ba.:;kı;:;ı l u l :ı-:!ı " dedi. 13 HazirRn Ç~~a~ba 

- ilüküme~ I :·:F ' ye deva l;jasyon v:: zaın vaad ett i. - 1ncirli~ ka ~liamı il~ il~-~i bir <ubo.y 2 asrs~b?.y ~e 20 cr ~özal-tı~n alınlı . au a:.'n~~ , A,k~::-b ' !e 2 kişi öldUrald~ . - Ge:ı.sor~ .. ~11n i. lk a şa.: :l.3ın~a :·:3P ~e:) te~i ::;at:-1 andı . 
- Güney ;,:"ri,;a ' ia t,-üvenlik l:~;··:et~eri ıle ı;c::ot;er.c:lerin çatışrı;asın-da 35 :üşi yo.r,..laniı . 
- f·:ısır , T·ibya sı::ır böl;:;esiw.ıe olat;.:ı.:ı J.stü d·.ırur.ı i2.::1!'. e:;t i. ı ~ H, .ın :-~e-~~eFbe · 
- 3cc.- ve CL? ' lilcr-.: saldır::.llı. 
- 1ncir"ltı ,.;:.:ı.~ ::.iam.ni:ı. suçl:ı. ı;::ir:.i.:. ı: 1 a;:;te~r::e:: ile G :;av:ış tutuk-la:üı . 
- Ea.;;jar:.:ı.n ," :·13P , CIIP i'e ha!·eket eder veya çeıdT..:;e:::- 1-:;ılı:::-ra hükümet deva~ "tmez" de1i . 
- !:·:F :ren i " E :and b;:" -:ararı ile ':'Ü::o};iye ' ye :!.2 y?.:.::.l:...:~a ;;etiroi. - Sivcre~: 3elcC.iye ::ı:ı';·:::ın::. cvinle öliürüld.ü . \yrıca , 1~-ı:ı:'b·.ıl , Trabzon, OrJ:.ı , Ada:-.a ve :'ar s~ ' ~a 5 i; i!;_ öL::irüldü . 

Giiney .-\::'rH:a ' da olayı :ır :;:jr'i:;?r. 3 :üı;i ö' L . 20C y"lr>:.:!. var. ?O Ji· ::i r-;'1 C ıma 

- ::'e~ırr>l-?:::-b--~., !OÖ:•i..iş:~ezi :·:3P'yi 'iı.::::-jur-.::.u . 
- !ı{<cnce V. -ıyları 'I'ii rr: iye 1 Y'.! yG.pılı:ıcak A ı ır. :ın ya r::.ır.:ır.ı t.'lrtışılı r hale geı;ırdi. 
- ~lli? Deve l i ~ıçe baş~3nı y~taklık ve silah :cnin etmo~ten tutukl an-dı . 
- r:ATO Ba}:a~l~r ~c~s~yi :cı~~~k hsfta ~Ur~iyc ' ie ı~p!·~ı~ or . - Iro.k elı:-i.:i :;_~.ır oıu:rı i:o:vuuı:•.ıa •rürktyc'yı elc~ı:;i~li . - Ea~(,-:::.n ::;2-: .. t. r , Vcnc.:ir: ' tc}~i ~.:Jt.,lıl:ı:::- Zirv~si içi:.~ o.lya ' ya harc-kc~ e1 t i. 
- A.ı<') , 200 bı n ,;_şılik ''/ıcıl ·:uı·J<:'ı ı:;'iç" olu~tur'iu . - Güney \~r:~.:ı. ' iak~ 60. ~eri:e~i~ ölenlerin sayıAı ;ilorek ::ırtıyor . '?, )-;:.:.:~ ..... n ,.....1:"1"" r-t .:=ı i 

- !.:').:' ' Je ,r·-:en sL;i:n c ili:ü tı'~l ir·:::i::lc.;;iy::ı r . - Ece\'l~ , ::cw:;: hi:::- ..;al.ı-rıı;;:.. :le ge~.~or·: birı .-r.:-r. •.r. ilişkil i old'.lblı-nu öne ";ir1ü . 
- Alm3n hür::.ir:~€ --ir.ı.n "vize" C:"".:(.ni:~~ Ul =;,~l::ıro.ı·"".!.S~ .\:' ~~ .. ;.;~tü kar~ı çı
kıyor . 

- !!il·.--ın ' 'l:ıi::i silahlı ;<:ıldı !:': ol:ı.yl;ı.ı.: 's~~:~<. ·--·:·:;.:·le:;;:; ki<;i ay-:-::.~a =~3:-'.ı~ , ··:onya , O!"'i.J ve 2t .. r·.5a ' do. t:-_=.~ =k_~-: (,.."l~·~:<Jldi..: . - .:ı"~·r _ ıe :,p::c 3 . ~' :1:::.·~-i..::!.'.r.:E'l~rine O!'tak des tc~~ st:: ~..ayacak . - ?rı.~:l."v',:ı ' ia 80 '•VU~:.'3t tut·ıkla!:rl.ı . 
~- ::ı _ i-'">n .·?_"l r 

- ·::--r l:~ıc· r6 :· .1ı.o< i,.;inir-- . P·ı ::..rJ:~J 1 F.crvi• ' in , AP-crr-:-~r· p nH,·' i r:ıe::i :çin 1:..~rr.·:c_:1: '""lU':'~11!'·ı Lr.ı:ı-~ r.!. i ... i ı ... 'bi: l1r"-.l.:.yo ...... . Ay:·ıc'1,.-;ı:•d .... ırbaçr::ı;} l : .. t .... , ... ·: <:' -.:;. •a:;.:.ı. y ::i , ~ ... J .. ö.;t~:-ı:~·or . 
- G ı ~' lY' :; ' z ('' -: , ! .., , n~ b 1.l 1 ve -: 'l: 1 + ;J .-.... ' .:. o. b : !"'· !' · i-~ i ö 1 d ·: .=·:i l "i : i . 
- 71ii:-~:i;ı·ı.. , v.:.~( ::>~~uım--...;ı:ıo ::.:·;:. ~ı !ı. lrlu - . ; .. :. . ·ı .;:~a ' y'l ::.'!ldı r :iı . - Jt.por..y3 ' r.i:ı bu.~'J". ~r·#~l!n 3t çi:r. yr:;::.l.~yor • 

.. -l!...,. ' 1 .,'17,.-:: ~·~ t::'Si 

E."J:;;}:::~ YarJ::.~ ·ı~ ı öl 1'.r'HiL . 
- Dr;.rr~ı.::-t;ıl , 11 Jevlet na::ınes""" ttiı:r-rı.""::~'t!:-'' ~< ji . - ~~t~atl~ ~~h tn~ına ve bıl~~~u~-~~ ~~2a-: gcnı~let~l!~~r. - "'=·'~ ı · 2 , ::3 .. a:ıbıjl ' ci.a 1a L"-:' Y:!s: ): "i::"';.:l.ı~i . 

!.::··ı:-ı ' :.-:. ..:.:-:..:.~tıcye yeltenc~l · .ı·:)ay tt.=. u::Ja1iı . ...,, .... o:·_. F.. :u_ ı ..:.a .. er! .. lalc r ~ .:·f-J .. :~.-, ı.: '"_..o.Jyc:l.l:lJ e:.c .. r.ı-; ı :'"i:. . 
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24 Ilaziran Salı 
- Demırel ıle Erbakan ~ensoru arifesinde 5 saat eör1ştüle r. 

- Irak Enfor masyon Genel 1-iüdürü "Çukurcu olayı!'ıı Türkiye fazla bü-

yütüyor" dedi . 
- İstanbul' da 2 ,Fatsa ' da 2 kişi öldüı~ldü . . 
- Bayan Gandi ' nin o~lu Sanjay Gandi uçak kazasında öldü . 

2; ~q~iran çarşamba 
- Gensoru gundeme alındı . Bu arada , l·lSP desteği çekti ,ancak hükümet: 

konusunda kararsız oldu~u bildirili,Yor . 
- NATO t:oplantısı bugün Ankara ' da başlıyor . 

- CHP yeni Cumhurbaçkanı adayın ı buı;ün saptayıp :'Bt·i:·1 ' ne sunacak. 

- J!SK Genel Kurulu İstanbul ' da toplanıyor . 

İstanbul' da 3 , Gemlik , Giresin ve Antep ' te birer kişi öldürüldü . 

26 Haziran Per6embe 
- Demırel, 11 NAT 1 nun son gelişmelerle önemi arttı" dedi. 
- DİSK ' .n 7. Genel Kurulu toplandı . 

- Irak :.ıışişleri Bakan vekili "Ankara elç im iz e;örevini ya ;.ı ını ş ,ülke-

sini savunmuşt:ur" dedi. 
- İst:anbul ve Antep ' te birer kişi öldürüldü . 
- İslam Konferansı Dışişleri bakanlarının önümüzdeki ay Cidde ' de 

Filistin sorununu görüşecekleri açıklan.lı . 

- Vietnam- Tayl and çatışmasında ölü ve yaralı sayısı ISO ' yi aştı . 

27 Haziran Cuma 
- NAI'Ö ıçı goruş ayrılıkları giderilemedi . 
- Luns,"Türkiye ' ye yard.ım .<abul e1ildi" dedi . 
- Karakaş , Pazartesi günü resmen aday oluyor . 

DİSK Genel Kurulu , hükümeti ve :'RT ' yi protesto kararı aldı . 

- Petrol Ofis'in tüm benzin istasyonl~rının özel kişilere satılaca

gı açıklandı . 

- Kırşehir , AnJ(ara , Kütahya , Batman ve tstanbul ' da birer kişi öllürüldü. 

Ayrıca , ·~rabzon' cia katledilen i~i cc set bul undu . 
Carter , lspanya ~nın NATO ' ya bir an ö:ıce katıl::.asını istedi. 

- Poliserio gerillalarının 200 ' den fazla Fas a.:«eri öldür.::.·;'deri a-

çıklandı . 

2S Ha:iran Cumartesi 

- Tür~:- Yunan diyaloğu başlıyor . 

- Adana cezaevindeki kanlı kaçışta 4 kişi öldü . 
OstündaS , "faşızm ateşi bacayı sardı" dedi . 

- Danıştay madenlerle ilı:;ili kararı durdurdu • . 
- CHP ' li 43 perlementer işkenceler konusunda :neclis araştırması i:-

tedi . 
- Adana ' da u , tst:anbul ' da 4 , 0rd~ ' da da ı kişi öldürüldü . 

- ABD , Tayland ' a askeri yariımı arttırıyor . 

2q Haziran Pazar 

- Ecevit- Erbakan pazarlıgı başladı . 

- Afyon ' da l ,Samsun ' da 2 kişi öldürül dü . 
- Irak , l985 yılına deY nü~leer bo~ba yapacak . 
- Schmidt , Moskova ' da ABJ- Sovyct diyaıo.~nun canlanciırılmasına çalı-

şacak . 
-Hafız Esat ' a karşı suikast e;iri ·?im in·ic b ılunulrlııf;u bildirildi . 

?O Ea:ı:iran Paz:lrtcsi 

- Gensoru buDün ôÖrüşülüyor. 

- HATO toplantısında Türkiye ' nin ABJ ' den çok Avrupa ' ya ya}:ın oldu~u 

bildiriliyor. 
- Türkiye-AET orcaklık konseyi bueün ri:::-:.l,::>cl ' de toplanıyor . 

- Aybastı ' da 4 , İstanbul ' da 2 , Adana ve Eskişehir ' de de birer kişi öl-

dürüldü . 
- Helmut: Schmidt'in Sovyetler Birliği ge~isi bugün başlıyor. 
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YORUMLAH 
TÜRKİYE 

Günden güne derinleşen ekono~ik bu~alımın bataklı5ında yalpala
yan Türkiye , çırpındıkça daha da çöküyor. !şsizlik , pahallılık ,% 150 ye 
varan enflasyon ve her hafta yeni devalüasyonlar artık ola~an bir 
hal almıştır. 

!ran ve ardından Afganistan ' daki gelişmeler emperyalizmin Orta
Do~u ' daki kollarını budamışt ı r . Sömürü alanlarını gittikçe daraltmış
tır. Bu gelişmelerden dolayı Türkiye ' ye verilen önem de daha fazla 
artmıştır . OECD ' si , İi·'iF ' si ve Dünya Bankası ile Türkiye' ye yardı::ıa( ! ~ 
koşan emperyalistler , aslında Türkiye ' deki emekçilerin kanına girmek 
için yarışmaktadırlar. Temelde ise bu durum onların içine düştükleri 
telaşın , kargaşanın ve son çırpınışın somut bir kanıtıd~r. Çünkü dün
yanın hergün bir yerinde a~ır darbeler yemek zorunda kalan onlardır. 
Her yerden kovulan ,hiç bir yerde barınma olana~ı bulamayan onlardır . 
Kazananlar ise geleceein yeni umutları , toplumsal tarihin yeni motoru 
olan emekçilerdir. Şimdiye kadar horlanan , ezilen ve sömürülenlerdir . 
Tıpkı bugün Orta-Doğu ' da olduSU gibi . 

Köhnemişler kö~nemişliklerini bir türlü kabullenmiyorlar. Yenilgi 
onlara çok a~ır geliyor . Onun için her yenilgiden sonra yeni hesaplar 
yapıyorlar . 25-26 Haziran 1980 ' de Ankara' da toplanan :-ıATO Dışişleri 
Bakanlar Konseyi ,bu yeni hesaplar için yapılmıştır . Bu toplantının 

sadece basit bir toplantı olarak kaldı~ını sanmak biraz iyimserlik 
olur herhalde . Türkiye ' nin Orta-Do~u ' da NATO ' nun tek üyesi oldu~unu 
ve buna bir de İran ve Af~anistan ' dakı gelişmeleri eklersek durumu 
daha da objektif detı;erlendirebiliriz . NATO ' nun Türkiye ' de onlarca as
keri üssünün oldu~u bilinen bir gerçektir. Amaç Orta-Do~ ' da gelişen 
olayları Türkiye ' den kontrol allına almaktır. Ayrıyeten •rürkiye ' nin 
sınır komşusu Sovyetler Birli&i ' ni burdaki üslerden gözetlernek de 
ayrı bir nokta . tlütün bunların yanında bir de Türkiye ~roleteryasının 
iktidara yönelik sınıf mücadelesı· ile Kürdistan(kuzey) ulusal kurtu
luş güçlerinin Kürdistan halklarının temel demok~atik ulusal hakları 
u~runa verdikleri mücadeleyi bastırmak içindir. 

Ekonomik bunalımın zorlaması ile ancak bir devrim sonucu çözüm
lenmesi mümkün olan siyasi bunalımlar Türk tekelci , sömürgeci ve iş
birlikçi burjuvazisini gelişen devrimci muhalefete karşı son kozunu 
kullaıımaya zorlamıştır . Bu çaba , tekelci burjuvazinin kurumlaştJ~~aya 
çalıştı~ı kanlı dikta olan " açık faşizm" dir. Yani şimdiye kadar 
devlet mekanizmasının kilit noktalarında yerleşmiş olan faşizm , şimdi 
de meşrulaştırılınak ve legalize edilme~ isteniyor. 

Bir taraftan devletin büyü~ünden küçü~ne , önemlisinden önemsizi
ne kadar tüm organları :~şist kadrolarla loldurulurken ,diğer taraf-
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tan da MHP ile faşizm taban b.l=a çabasın!a1ır . SB~ürgcci- tekelci 

burjuvazinin bu e5ilirni en so~ olara~ Çoru~ ' !a dilzcnlenen faşist 

saldırı ve bu saldırı sonucu 3C ' u~ üzerinde emekçinin katledilmesiy

l e pra tikleşti . As k e r - p ol is des-:;eE;inde , l·i! T, C1A ve Kontr- gerilla yöne

timindeki faşistler halka ve onlara ait işyerlerine saldırırken , te

kelci burjuvazi ve militaris~ oriusu dikkatleri başka yöne çekmek i 

çin motorize birliklerı ıle Fatsa ' yı kuşa~ıyo rlardı . Sanki tüm olay

lar Çorum ' da degil de , ilericilerin hakim oldugu , faşistlerin ~ireme

d i gi Fatsa ' da oluyormuş s ibi b i r görünüm yaratılmak is~enmiştir . 

Hergün onlarca emekçi ,demo?.rat , ~Jr~sever ,devrimci ve sosyalist 

~aşist namlulara hedef oluyorlar yüzlerce anti-fa~ist ve ant~-emper

yalist zindanlarda , işkencehanelerde insanlık dışı yöntemlerle aşa~ı

lanıyorlar. Kolların ı , bacaklarını , gözlerini , kısacası insanlık uzuvla

rından birini veya birço~·.ı b::.:-den kaybeder.le::-in sayısı şu anda çot: 

kabarık olsa gerek. 

Çelişen faşist baskılar , başta Türkiye proleteryası olmak üzere 

tüm emekçi lerin kanı pahasına }:aza~rış oLlı.~:ları dei.ıokra<.k mevzil ... -

rin tekrar geri alınması için &iri~ilen yogun kanpanyayla bir orga

nik bag oluşturuyor. D!SK ' i kapatma çabaları , grev yasaklamaları ,de

mokratik kit l e kuruluşların ?.apatılması bu durumu so~utlayan belge

l erdir. 
Türkiye ' deki son geli.şr:ıdsr görüldü@ t;ibi pek iç açıcı de€;il . 

Bunun yanında kuzey Kürd is~a~ ' da ('rilrkiye) durum dR ha da ac ıklı~.ır . 

Ülkemizin bu parçasında sömilr5eci - tekelci işbirlikçi Türk burjuvazi

sinin uyguladıgı baskı Jaha da ~atmerlidir. 

Sömürgeci burjuvazinin ya?.la~ık iki yıldan beri kuzey Kürdistan ' 

ın tii:nünü içine alacak şekilrle .ıyt:.,-ula:i:q~;ı sıkıyönetim hala tüm vah

şetiyle devam ediyo~. Sıkıyöne:_:"ın a~acın~ daha önceki sayıları~ızda 

da uzun uzadıya belirtmişti~ . Ana yine de kısaca bPlirtoekte yarar 

vardır . Amaç Kür:l.istan ulusal }:.:.rtuluş e;ü-;le:rini si:vlırmek , gelişen 

anti- sömürgeci , anti- ·::mperyalist ve ar.ti- :'eodal ulus.ıl demokrat i~ 

halk devrimimizi b i r filız halindeyken kö~ünden k~parıp gPlişmesini 

enı:;ellemciu;ir . 

I·1ilitarist ordunun sadist ,_:•;!lc>r'll l eri hercün Kürt köylerıne ya

pılan baskınlarda ~ömür~ecilerc layık olan va~şi arzuı,~ını tatmin 

ediyorlar . Asırlardan beri b-.ı3~: : y:ı , :::;ör.ı 'i rüye v e zulrıe r:ı:~ :•Jz kalan ce

fak ar ve yi ~it halkımız bir defa daha dişlerini sıkıyo~. Her dişleri

ni sıktıkça sömürGecilere karşı nefretleri daha da kabarıyor. Kendi 

ülkelerinin bat;ıı.:ı __ ,ıı~ı u6runa verilen ı:;~cadelede hiç bir şeyden 

çekinmeyen devrime ilere , sosyal:::;tle:re , tüm kurt·.:.luş güçleri ne dBrt 

elle sahip çıkıyorlar . !şkencehanelerde , zindanlarda katıedilip de cc-
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setle~i deve 6eçidi b3rajına , ~icle ve Fırat nehirlerinc aLılıp yoY.
eJilmek istenen ~evrimcilcr ~aybol~uyor. Hüca.elelcri h~lk:mızın bn
gınsızlık ateşini :o<ör:.ikli~yor . 3öır.ürgeci katiller ccse~ler.:.r.:izden dahi 
korkuyorlar . Korkmak ta da haklılar ! Ç~.inkü onların Dicle ' C. , Fırat ' da , 
Kcban barajınJa ,deve geçidi bara.~ınJa bo~ulac~.-<ları e;ün ya;.:laşıyor. 
Türk tekelci , sömürgeci , işbirlikçi burjuvazisi Kürdis:an ' da gelişen 
anti- sömürgeci ulusal demokratik halk devriffiini geciktirmek için tüm 
planlarını uygulamaya koyın~ş durumda . Bu plar.lardan en önemlisi de 
ajan - provokacörleri devrimci avına çıkartmak olEuştur . Bugün ajan
provokatörlük görevini kuzey Kürdis Lan ' da or:r..ı::layan APO ' cu hareket
tir. Bu hareket üstlendi~i vazifeyi yerine geLirmeda hiç bir aks·. :lık 
yapmıyor . Devrimci potansiyelin yo~un oldu~u bölgelerde devriffic~leri 
na:nlularına hedef ediyor. Haı·-cır:ı:zın te ır. iz duygularını :;:is a:naçlrırına 
araç olarak kullanıyor. Gelişen devriınci hareketi söıı:ürı;eci güçlere 
ihbar eJiyor. U~ülerek belirtmek gerekir ki ,bütün bunları da "de7rim
cilik" ve "ınarksizm-leninizm" maskesi altında yapıyor . Bu hareketin 
çıkışından ı;ünümüze kadar yaptıklarını bir daha ı;özden geçirirsek , 
y..ıkarıda bahsetti~imiz ajan-provokatörlü~leri daha iyi anlaşılacak
tır . Zaten yeteri kadar anlaşılmıştır . 

Scr.ıürgeci , tekelci , işbirlikçi Türk b..:rjuva;.:is:.nin durumu bu iken , 
bt;na kar:;;ı eerek Türkiye ' ie , t;erekse kuzey i<Jrr!ist::ı.n ' da bü:·in demok
rat , yı..rtsever ve sosyalistlerin birlit;irıC.en cl uş:m.:.; bi~ güç görmek 
m~mkün ctetildir . Ilerici gü;lerin da~ınık olm3sı burjuvazinin yaşamı
nı uzatıyor. Pe~i bu ilerici g~çlerin bırligini önleyen neden n~dir? 
3u sorun ın yerıtı çok açıi<·ı~ . Gruplsr a~ası çıkar ve küçUk burjuva 
karektcrio hakim olması . Bu batlarıda Tür~iye ' deki ve :-cuz ey i<ürd ~tan ' 
daki sol eeili~li hareke~lerin b-~ blançosu çıkartılırss , [cncl anla
:nıyla ( sag ve sol) oportüni.zmle ~arşılaşırız . Evet oportünizm bugün 
cirit atmakLadır . Jevrimci birli~e en büyük enGel de budur. 

"rKP"nin siyasi yapısında boy ~er~iş ve E~li;~Pkte olo.n oportü
nizm oluşabilecek en ufak bir birli~in dahi f-endi önderli~inde olma
sı ~erektigini şart koşmaYtadır. Sokak tellalları gibi çı~ırtkanlık
lo.r yapan "TKP" ,herkcsi ctra!'ında topl3'ıak için çaba Gösteriy·~ . Kür
distan ' da ve Türkiye ' de olı:;abilecek ve oluşturulrrn:"l için ön a-:lım
lar atılan Güç ve eylem .dirl:.klcri yine "'!'KP"nin ,ı· ,'·la,_;l"lmiş eski 
düzenbazlıkları ve entrikaları ıle kar~ı k3r:;;ıy~ kalıyor. "TKP" bu 
birlıkleri saı;lnmlaştırmak ycrinc(ı:;erçei< bir Kor.ı'inist Par·tisi:ıın va
zifesi budur) onları parçalamayı adeta amaç e:iinmiştir . J\itei<ır:ı Kür
distan ' da özgürlük Yolu , Devrımci Demokratlar ve Devrimci Ulusal De
mof.ratlar ' ın(K . U . K ' un) birlikte oluştur~ukları UJG(Ulusal Demoxrat~k 
Güçbi~lie;i) d:;ha b<:.şlangıçta da~ılmıştır. '"rKP"nin UJG ' nin dat;;ılması 
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ilc ilişkisi nedir diye bir soru sorulabili- . UDG ' nin d:ı~ılmasında 
"TKP" büyük rol oynnmışnr. "TK!"'" kendi burjuvazis:rıi!'l istcı;-ini ye:!:'i 
ne getirmiştir."TKP" b ir daha sosyal -şöven karakterinden dot;nn apor
tünizmini .spatlamıştır. 

Sosyal- şöven oportünis t "I'KP" a:-cık eskisi ~ibi Kürui··~an ' da ta
ban bulamamaktadır . Kitlı>ler içi:1de iyice teşh!r olan "1'KP" , metropol
de do~urup Kürdistan ' da bürlttüt;ü opo::-:ü:1ist yan:..ia:;ları•.ır sırtın::!a 
palazlanma ugraşın~:ıiır . (Bu konuda d~ha geniş bilgi iç.~ Jak ; Xebat 
ji bo Rizgariya Kurdistan , :>zel i::f. : 3 , U :!:lG ve Devrif'le i Demo:..;::-atlar üze
rine) . öncelerı Özgirlük Yolu , sonra DDKD ve dsha sonra da h~r iki 
gurubu kendine KürJistan ' da basamak yapan '"rK?" , şiın.·j i ise btı gurup
la rı tam olarak kendi bünyesine katna çab~sı!'ldadı- . Oportünistlerin 
bel kcmigi yoktur. Çckilen her tarafa cs:ıerler . Ne ~:üar da dogru bir 
laf . Bizim Kürdistan ' daki opor-;;'inistleriıı:iz de a~abcyle::-i "TKP" opor
tünistleri gibi çeşitli ayak oyu:ıları yo.pmaya çal:.şıJorl:ı::- .Fakat !'le
file beli kemiksiz oportünistleriıı:iz ! Sizin o esnef.lieiniz Kürdistan 
halkları ve Türkiye prolcte::-yasının demi :- p~:1çeleri altında eriyeccE.
tir. 

Oportünizme ve sosyal şövcnizme karr;:. müca.dclede t;im siyasi yo
gunluklar daha kara.rlı olır.alidırlar . !yi ?~lin~ lidir f.i , Türkiye ve 
Kürıistan , Jolayısiyle Orta-Do~u ve dinya prole~er ievriınl~~inin ve 
ulusal kurtuluş hare~etlerinin ba~ına tcla kes lc!'l bu ho.sLalı~-;;an 
(oportünizm ve so~yal ~öve:ıiz~) kurtul~alar , c:ilen ~azlun ~alklar 
ile proleteryanın <m:ernasyonalis-;; ı.lay;mışm::ı.sı "::ı.~lanamaz ! 

!Rtı.N ve IRAK 
Orta Do;u·~a meyiana eelen gel!Ş~ele::-i~ odak noktası şimdılik 

!ran üze rinde t ">planmak'!:ad ır . Sonuc.ın :ıas.:.l ola c a~ını ş imdiden kc s-
t irmek olJ.ır:ça s'jç t'ir . Fakat l:-an ' da'ü f,€' 1 :~:..cı \'e 1ei;iş irr.le ri:ı kısa 
bir dönemde so:1a e.rrr:ey.,ce~ini sö;;l·~.:ı<>i: ::ıü:n~:ür. . t::-a:: ' ''!ki Ju:-·ıı:: objek
tıf bir şekilde analiz edilirse bu son~ca varılır . 

! s lam Cumhuriyeti ' nin birb•Jç.ık yılı aşian dönem ::ı ral ı o:-ı "lda yap
cıklarının blançosu çıkarılırsa çu tab2.oylı ~3:-;ıl,7ırı:· ; Ülkede 
halKın e1:ono~ik y:ı.ş:ı.mında belirl ı bi::- dc!!;!;iklik ya;': ' rı:ı:n'jtı::- . Köklil 
bir reform bekleyen kıraal alandaki eme%~ile:::'in bu -stcmi hir h~yal 
mahsul ii olınuC;tıı::- . Devlet kuru':lu zaın;ı,n sürecinde ulu:- ::ıl b• rj:wazinin 
bir baskı aycıtı haline ~lmiştir . lran ulusal b~:-juvazi~ı Şıh ' a kar
şı verilen mücadele döneminde dört elle sa::-.:.l~ıtı anti-emperyalist 
ilkeden bugün tamamen sapmıştır. Anti-empcryalist ilke bugün sadec e 
ABD emperyalizmine k:ı:-şı so~.ıc bir i:keye indi:-genr.ııştir . ABD ' ye kar
şı yüzeysel v<.:-ilen rojcadele soyut -:u:- . !-an u: t...;e.l b . .ı:-j•ıvaz i :o inin c-
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konomik kaJ -: ınınayı AR D ! 1 ş ın! ~.:d emperyalist ülkelerle (Japonya , E at ı 

Almany~ ,Frnnsa vs . ) birl ikte gerçckleştirmeye çalışması somut bir 

olgudur . Bu olguJan har~ket ederek , di~er emperyalist ülkelerin ABD 

emperyalizminden bat;ı:ıı:.1z ola:nıyac3tlarını belirtmek gerekir. Ulus

lararası dev emperyal i.st tekeller.:.r. , t.röstlerin , bankaların ve İl·:F gi

bi soyguncu kuruluşların cirit at-ı;ı~ı bir dön.:!mde , er.ıperyalist ülke

lerin ABD eınpE'ryalistlerindcn ba~ınsız olduklarını dü;:ünmek saçma o

lur . Ayrıyeten ABD emperyalistle~inin genel olarak emperyalist sistem 

içinieki belirleyic i rollerir.i unutmamak gerekir. !r ~ ~illi burjuva

zisinin ve onun gin":.imüzdeki te:ıısilcisi Islam Cumhur.:.yeti bUtün bun

ların farkındadır. Yapılanlar bili~çlidir . Amaç senelerden b~ri , Şah 

despotizmi altında inanılınayacak baskı ve zulme maruz kalmış emekçi 

halkın emperyalizme karşı nefretini ABD ' ye karşı söz~mona mücadeley

le köreltmektir. Amer.ika-ı kor:soloslu~un.:iaki rehineler sorunu bunu a 

çıkça göstermektedir. Halkın di~katini ,devrir.ıci pota~siyelini sadece 

ABD konsolosluguna çe%erek , iilke~eki işsizlik , ekonomik buhran , alabil

di~ine büyüyen karaborsa , ya~3m şartlarının gittikçe kötüleşmesi vb . 

ö:-tbaş edi lmektedir . lslam Cumh·.ıriye t.i bir yannan b·mları gerçckleş

ti:::-mcye çal::.şırken ,diger yanian ia Dot:;u-Kür:l.ıstan ve cii ":Qr halkların 

dıre:ıişlerine karşı ceJbirler te.ibirlc:- alı:-. -ı. k i3 t iyor. Er.ıekçi halkla

rı şöven bir duyguyla bu direniş hareKetlerine k~r~ı k:şk~rt.maya ça

lışıyor . BÖ16~deki tüm gericilerle elele vererek oluşturulması düşü

nülen bir gerici cephcd~ baş rolü oynamak istiyor. 

3ütün b-r.l~=a ~arşı uyanık olmak gerekiyo~ . !ran ' daki tüm devrim

cilerin !slam Cu~h~rıyetini kitleler a!'asında ~eşhir etme zanar.ı 

gelmiş ve geçmiştir de . !slam Cumhuriyetinin anti- emperyalist oldu~u

nu savunup ulusal burjuvaziye yardaklık yapmak bir fayda getirmiyor . 

r:e kadar oporL.inistçc davranılırsa uavran:.:.sın , Islam Cumhuriyetine 

karşı en ufak bir hareket , H~meyni ve yandaşla!'ı tarafından şimdiye 

kadar oldu~u gibi bunlan böyl~ çok sert Lir dille cevaplanacaktır. 

Bunun örnegi d~falarca görüld:.i . Er.ıperyaliz:ne karşı mü::adel e sadece 

ABD emperyal ist l erine karşı veri l ~n mücadeleye indirgenem~z . Anti-em

peryalist olmak b~ demek d~~ildir . Er.ıperyalizmi bir sistı~ olarak de

i!;erl enHrmedikleri mü:i'ie;;çc , !ran i l·~ricilerinin miic'1-!ele:h. ba~arıl ı 

olncnkları oöyleneme~ . Tüm !r~n devrımci ve sosy~listleri:ıin vazifesi 

b~ Gerçe;.; l eri !ran proletery-ısına ve eme<çi h'll':lnra açıkça -ı.nlat

maktır . Ulkenin düştüRü du~ımu G6rmemek mümkün dcBildi r . 

Do(;u- Kürhstan 'daki silahlı direniş mücade l esine gelinc~ ; silahlı 

mücadele cenelde büyük başarılar elde ederken , özünde bırçok -orunla

rı taşımaktadır . Halkı~ !usal duygularının çok ~abarık oldu __ ve 

kitlesel olarak silahl:. n.ücaC.eleye katıldıtı;ı bır döne;nde , gerçek an-
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larnda devrimci bir ör@tlenr.0:1in e~siklif;i ken'iir.i a~ı'<-;:ı hesettir

mektedir. Silahlı müc:ıJelcye ön1e~lik eden KDP(!ran) kitle arasendaki 

scmpatisi yanında , büyük çalkantılar geç iriyor . B :ı b·ı!ıranl:; c·ın nedeni 

kanımızca parti programında ve strate~isindc aranrn~lıdır . Reformist 

bir programla(daha önce yoldaşlarımız Xebat ji bo ;izgariya Kürdic

tan , özcl Ek : 2 de uzun uzadıya yazmışlardı) devrimci dieipiini UYL~

l amak müm~ün deBildir. B~ ~lumsuzl~klar , özclliklc geçen y~lbaçında 

yapılan KDP kongresinde de bel~~sinle~erek boyutl~~~ış~~r . Kongre , 

devrimci önderli~i oluşturmak için il~ri adımlar açaca~ı yerJe , saf

larına feodal ve gerici güçleri f.atara~ sınıf uzlaşrr.acılı~ını ve i 

deolojık dagınıklıgı yeg gördü . Silahlı mücadelenin içir.jc bul.ındıwu 

güçli.iklcr , kad:::-oların militanla;tırılma
sına en. ;cü sorı;r}a~a ve p& .. ı. i 

içindeki ideolojik ka:::-maşalıklara kesin ve kararlı bi~ sekilde çö~üm 

getirilmedi.Tam ters ... ne , hayati önem çaşıyan tiirr. so:::-u:-.l?.r ö:::-tba; edi

lerek geçirildi . Kısa bir dö~emic durum~ atla~rnak için ~ar görüşle 

hareket eden kor.grenin , daha sonraları O:::'taya çıkar. so:::';~la~ın üste 

sinden gelemeyişiyle,ne derece b~şarısız oldut:ı ispacl?~:~ıştır . Buna 

ra€';men ,üst d.'izeycie ayrılan 7 •.ıns:ır~r, ta\:::-ını ona:;l"rr.a': çok güç . V1 

unsurların kendileri:-ıi kayıtsı
z şar•tsız Ih:meyni yönetj:ıine teslim 

etmeleri ve giderek yönetim ile uzlaşmaları , tartı~m~sız olarak , ha~

sız olduklarını getirmiş-oir . Ji,::cr y:wdrın bcı olr.•.ı KDP ' nin ha~·lı oldı.

~unu ~a~ıtlaysmsz . Hcle son ~~nenlcrie bir KDP ye:kili~.~-n ps~-i -ı 

dına , Batı Avrupa ülkelerinin 'f·ürkiye 'ye bask:!. yapara i< !ran Kürclisto. 

nı ' na gerekli. yar:iımlo.rın ulaç:ı:·ıır..ası:ı:!.r: s-o. t:::;.nı::a:::~::a ilişkin vc r 

di~i demcç göz Ö~]r.e alınırsa , KDP ' nin Irai< KDP ' sınin 6erici ve uz

laşmacı siyasetini k pya eLı::eye yeltenjiti belgel0:1mcktedi~. 

Fakat dur~m ne olursa olsun , zafer sonu~da 1ran proleteryasının 

ve ezilen , ba6ımlı ve sömür&e halkların olacRktır. Bu ds~a ö~ce de bc

lirt.tigimiz gibi ,..ızun bir za::ıan ister . Bu ise n<?sneljir . Son aşamad::ı 

!ran proleteryası için bir ü:tidcır sorunu , Kürdistan haH:l3.rı için u

lusal demokratik halk devriını ol~n b~yle bir ~Jcs~ele::in ~ısa 1~r:ıı::

de gerçckleşcceeini ctüşünmek çok yanlış olur . 

Di(;C?r taraftan Irak ' taki sor. ı;eliş~·3ler bazı :r;on:ılar ha~kında 

haklı oldı;tumuzu gö::; te riyor . S.-ı•l!ır., H;i:::cyin Ö~'ierl i~ir>'il"k '.. Ra as d i k

tası son !ön,.,mlcr'ie :;:.r:ıiiye Y.-ı ~-ır 'lltın:!::ı l"izler .. !it:;i il.-,ricilik m:ıs 

kesini bir kcn.:ı.ra atr.ıı:;;tır . B:ı dıırum Sedlam ve ya.ni:ı;;l::ı"'ı üzerine 

yıllar önce söyledi~imiz ırkçı , Gericı , şöv,nis~ , sömürceci yargıları

mız tarihi olarai< ispatlanmı~tır. "Bir halkı ezen dit;er b:.r halk ö~

gür olamaz ! " işte bu slogan ken..iinı somutta bir da..:rıa c.ayat;;ı . !leri

ci li~ini sadece uluslararası düzeyde emperyalizme ;;akındı~ı tavır ve 

sosyalizme gösterdi~ı düzeysel yakınl·k ile :.~patlamak isteyen Baas ' 

çılar sonunda iflas e;nişlerj:.:::' . Jiizeysel de olsa emperyalizr.c karşı 
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olmaları çıkarlarını tehlikeye co~muştur . Böylece emperyalist sistem 
içinde yerleri~i so.Slamla~tLrmak için kolları sıvamışlariır. Sosya
list ülkelerdon hızla uzaklaşma politikası kendini içte de 5Östernek
tedir. Ulke çapıncla komünistlere ve i<ürt halkına karşı bir ö1ürn kaır.
panyası başlatılmıştır. Yüzlercc Komünist Partisi üyesi daragaçların
da sallan'iırılmıştır. Kürvlistanlı ilerici-dcınokrat , yurt::;ever ve sos
yalistler de aynı akibci~en ~urtula~amışlardır . ABD ve diSer emperya
list ülkelerle olan ilişkiler ülke ekono~isini kısa dönec1e e~perya
lizme tam olarak baeımlı kılacaktır . Irak , lran ' a takındı~ı tavırla 
ABD emperyalistl erinin iyi notunu alıyor . ABD , tekrar !ran ' a el atmak 
için çeşitli oyunlar tezgahlıyor. AB.D '.nin Irak ile son iliş,{ileri bi
lindigi gibi çok iyi bir düzeyded~r. Irak ,ABD ' ~in !ran ' da boşalan ye
rini her an doldurabilir. Zaten bu ugurda attı~ı a-!ımlar da bunu ka
nıtlayıcı bir cinstendir. 

Irak Kürdistanı ' na gelince ,durum hiç de içaçıcı de~il!ir . Irak 
KDP ' sinin ldris Barzani ve çetesinin eline geçır.esin~en sonra en ufak 
bir hareket göremiyoruz . Zaten İdris ve adamları !ran ' da üstlcnmiş
lerdir. Onl ar !ran Kürdistanı ' nda gelişen silahlı direniş ır.ücadelesi
nin başına bela ~esilmişler1ir . Irak Kürdistan halkının durumu iyi 
de~ildir. O eski ihtilalcı ruh Baas sömilrgecilerinin asimilasyon po
litikasıyla yok edilmek i::;tcnmektcdir . Sözde bjr otonemiyle Kürt halk 
kitlel~rinin Baas ' a baglahma sı için çaba ::;arfediliyor . Devrim~i ön
derli~li bir hareketin gelışme::;i şimdılik uzak görünüyor . Ama sJreç 
içinde bunun gel işmesi engellcnemez . Irak Kürdistan halkı , senelerin 
verdiği iht:ilalcı ruhla sör.ıürgecilü;e karşı r.ıücadelelerini e:::-geç bo
yutlayscaklardır. Bu tı;elişır.eye ne Baas ve r:e de !dr.: :::;l ::? r,'ralabaniler 
engel olabilir. Herşeye rac:nen , genel olarak Orta-Do~u ve konumuz iti
barıyle bu ıkı ülke ya~ın bir gelecekte yeni patlamala ra sahne ola
bilirler. Böl gemiz yeni gcli~r.ıeicre gebedir . Bu gelişneler ergeç nitel 
bir h:ll alacaktır. Bu durJmd3. tüm bö.lge ile:::-ici güçler:.nin duya:::-lı 
davranması gr!!kir . Sorunlara şimdiden cevap ar·;ıak zor nludur . !leriyi 
şim~iden hesaplamak kaçınılır.azdır . Ancak bu şekilde neydans gelecek 
patlamalara somut bir şekilde yaklaşabiliriz . 

tsv . '?E - NORVEÇ 

'PC ::;ömiircecile:::-i tar;ı!'ın,lan tutuklanarak ce7.acvi:.e ;t;onulan dc
f;erli bilim adamı ! smail Be~.kçi ' nin serbest bırakılma::;ı için Avru
pa ' ..ıakı dcr.ıokratık kuruluşların giri~imleri d<ovam etmektedir . önceki 
sayılarımızda bu ı:;irişmlerın bazılarını o:ı<uyucula:::-ımıza duy-J!'rnuştuk . 

·Ne var ki ,bir önceki sayımızda ! sviçre Yazarlar Birliei ' nin konu ile 
ilgili 'l'C Cumhurbaş:<arıına gönderd~gı telgra:'ı , yer darlı~ınJan ötürü 
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yayınlayamamıştıkaBu sayımızda hem tsviçrc ve hem de Norveç Yazarlar 

Birliği'nin telgraflarını tercüme edip okuyucularımıza. sunuyoruz .. 

Bu değerli bilim adamı ve Kürdistan halklarının anti-sömürgeci, 

ulusal demokratik halk devrimi mücadelesinin büyük dostunun bir an 

önce özgürlÜğÜne kavuşması ve çalışmalarına devam etmesi ile ilgili 

Avrupa'da gelişen demokratik muhalefetin yanında,örgütüMüz de Ulus

lararası Af Örgütü'ne başvurarak duyarlılı~ını göstermiştir. 

Mousse Boulander 

!sviçre Yazarlar Birliği Başkanı 

1083 M9ziEıres 

Tel. 021-93 13 15 

Ekselans 

Fahri Korutürk 

Cuınhurbaşkanı 

Ankara-Türkiye 

Ch M9zieres, 21.01.80 

Çok üzülerek belirtelim ki,yazar arkadaşımız !smail Beşikçi'ye 

verilen cezayı öğrenmiş bulunuyoruz.Onun Kürt halkının lehine yazı

ları ve tutumu hükümetinize rnuhaliftir.Buna rağmen biz fikir özgür

lüğüne yapılan baskıla ra karşı duyarsız olarnayız.İsmail Beşikçi 'yi 

iki buçuk yıla mahkum etmekle Birleşmiş Milletler !;ısan Hakları Ev

rensel Beyannamesini ihlal ve kendi Ülkenizin çıkarlarını baltalamış 

oluyorsunuz.Bizce kül:;ür:.in en gözde temsilcilerini susturmak oljukça 

olı.:msuz bir tuturndura Daha önceleri Naz.ım Ei'rcmet' in şaheser yapJ.tının 

yayınına koydu~unuz yasak bizi şoke etmiştir. 

Biz ,sizden tüm yetkil'3:rinizi kullanarak arkadaşımız !smail Be

şikçi 'nin en kısa bir zamanda serbest bJ.rakılm::ı..sını rica ediyoruz. 

Çat;rımıza k1üak vcrece~inizi umarız. 

Hürmetlerimizle 

Moussc Boulander 

İsviçre Yazarlar Birli~i Başkanı 
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i'a'ihuogatan 7 
':'G 1 • . ·+2 lf0 77 

i:D?VEÇ YA6ARLAR DERNEG! 

Oslo , 6 Temmuz 1980 

!hsan Sabri Ça~l~yangil 

':'ür}(iye Cumhurbaşkanlı&ı f1akamına 

Çankaya - Ai:KARA 

TURK!YE 

r:orveç Yl'lzarlar Dernet;i Yönetim Kurulu :1azar !smail Eeşikçi ' ye 
r.a~şı g~rişilen tu~uklamayı protesto eder. 

Gör~şümüze göre , söz söyleme özgürlüğünün baskı altına alınması , 

her zaman durgunluğa ve bitY.isel bir yaşama neden olur. Kürt dilinin , 
t:ürt eJ.cbiyatının ve Kürt kültürünün tüm Türkiye Kürdis'tanı ' nda ya
saj.:J;.ın"lı.;ı ve aynı zamanda birçok Türk yazarın sustur;ıldut;uım , yayın 

haya~ına yaaaklamalorın kondu~.nu , basına kar~ı ~ansür v . s . uyeulan
dığını üzülerek öt;rcnmiş bulunuyoruz . 

s~~c , yetkilerinizi kullanarak !snail Bcşi~çi'nin serbest bıra
kılm~sını etkilerneniz için çatrıda bulunuyoruz . 

Saygılarımızla 

Camilla Carlson 

Norveç Yazarlar Derneği Başkanı 

Gc~~i·imiz Mayıs ayında , Uzat Asya ülkelerinden biri olan Güney 
Y.orG y'ni btr askeri ~arbcye sahne oldu . ~lke,yıllarlır faşist bir 
iiY.t:ı ::-cjim tnrafınrlan yönctiliyor,l•ı . B i.r avııç işbirlikçi r,encr:ıl ve 
b·ırj•.ıv"\1~:-ın kontrol;jnlc ola!"! Giincy Kor:! ,bölc;cdc ABD crı:pcryali7.mir.in 

cr: saJ::): bGkçili ini yapma!:tayrlı . Nc var ki , bu i~b-"1 .Y.çi- gcrici yö
netim:? kar~,;ı halk :kitlelerinin tepkisi ı;ıderek artıyord·J . Bu arada , 
ülY.eyi yöneten gencraller arasınJa ortaya çıkan çelişkiler derinle
şıyord~ . Bu gelişmeler giderek 1961 yılında askerı bir darbe ile başa 
geçen dilç:atör Pari< Chung Ili'nin Kasım 1979 ' da ~en:ıi l·lerkezi htih
baraı; ÖröUtü En;:-~anı 'tarafından öl:L.irülmesi:'IC neden oldu . 
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1 ·-· ., 
t:.:'lik-;i t;···:ıcro. lle r , ':lke:lc ~:~-.o:··.:',t:!./: .:;co;ı:n l ı::rb .1'-PJ.L:ı.cn_;ına ·J:ıir 

söz ver:!.p ,bir /'lÇ siyasi tu~;.;.~:::.->,'/'.1 y,ı-ı:. ::.!.:n:ı:;.:ı ;ulı~tılo.r . Oy.:;o.ki yö

n!:imi ele geçire:ı ge~eralle.:' , yi~a o.:;kı yö~et~~i:ı içb!.:'likçı ve fa

ş:!..:; t t;encrallcri idiler. Başı; o. "·, .::J c~ıpc ryal iz mı olrr.ai< i.i::e ra dü::y:ı r:c 

ricı gUçlerinin uşaklı~ını yap~n bu klık , ül~c içindeki i~çi s~nıfı 

ve eme~ç- -caba.<:alara karşı e:-ı az6ın düşmanlıt:;ı üstlenı:işlerdi.J;ite

i<i~ ~ayıs ayında başkent Se~l ' ie ba~layac ve dc~o~raLik nak ve ta

lepler..!.e bulunan öt;renci hare!:e;;leri J.:ar:;ısın::ia varl::.t:ları az da ol 

sa tehlikeye dü.;;e:ı bu halk C.'iş-:a-ıı ge:1eralle:::- üH:enin bir çok y_.ı·in

~e sıkıyönetim ilan ettiler . Faka~ ilan elilen sıkıyönc~i:n ve ba~kı 

yön~emi sorunla:::-:. orts.len ka:.iır-:ıbile:::e~: bir çözüm yolu dcgi.ldi ve 

olamazdı •1a.Halk .:;ıkıyö:ıe-ci::>"' ~:-=.:·ş~ b'lyü:.: b'.,.. -;;,.,pk.:. t;östc:-mekte '"t: 

ciJ.:medi.Ardın1an , l7 ;-:ayıs ' ~a , ::;ja-ı- "~o Il'::an a-!1:. i-;ar<;ı dr>vrimci bi:::

g.~ncral H:tiiarı elir.e g<:?çir:i.Ge-ıeral Chı."l0 ')oo :-ı·.;ar: Viyetr.::ım c"!vo

şı sırası:ıda Amerii<an ordu bi:;:ol'.':lerine fiili y::.r :.::ılarda bıılt.ı;mu:;: 

ve Vie:~em savaçına aktif bir ;~~ilde k:ı:ılsışt· . 

Se'H ' ne> bnşLı.yan halk di:;:oe-ıişi kısa bir dö~e~ı.o ülkenin güney 

bölgelerini de ::::.s.rdı . Bu ara:l.a , t:·:ar.gju !:e:ı!:;i!'.L yör.etim'. el~ e;e;;irc!l 

halk ve BBrencilcr sıkıyöneti~:~ kaldı:;:oıln~Fırı , ~.h~lefc: lide :-~n:n 

.:;croes t bı. rai-;ılın:ı.sını ve ;en e ra 1 Gl.ung Do o H .:'J.r. ' .ı. is t.. ::.:'a.:;ını :c, lcp 

ediyordu . 
G~liç~elor1en ~o~~a~ i;b~=:i~~i fa;·i3t G~n~y ~~~~ yö:let :M_ , ]lk~

dcf.i Ameri~a!l a.3kc:::-i ;-:.io;leri,_in y:;.:::-iıo;;::. .ile K·.~ung~J ' 'io.ki :ıa· >: d.:.r-...' 

nişini faşist y0nteı:ılLcrle r·ır:;ı::·il Ii.iC:ı.~-ceki -;stışr::ala:::- G ır.:ı.:', ia 

halktan 300 ' ü aşkın k.:.şi or::'.u bi:-likleri ta:'afı.rı ian kaü-::ii:.d i.. h",v

lece emperyalistlerin kcnJi ç:ksrları için ~s.zlum halkları nasıl 

bogazlad~~ları bir daha ortaya çıktı . 

Güney Afrika ' da beyaz ırk;ı-:'a şist d:.izene k~rşı v e rilen mUcadc l e 

her geçen gü-ı ge lişmek:otiir . G~;-.:i ·-:.ıı:iz ay , ot:•ıll:;ri'3. uyı:;ı..::3n<ın ::.rı:çı. 

:nc::.o:iları b oykot eden Hint o.::;:.llı çoc·ıJ.::ar ilc ciy'lhlar i"r.::lere 

Girmcycrek Pitcr Bo!:;ha h'iJ.::::r.:- -:::.-~'1 yür:i-t;U;?ü ç:ı_: d ı~ı politikaya 

karşı olan nefretlerini e;ö.;terliler . Ba!lun y:ınınia ülkenin !ıcr y-ının

da anti-dı::mokratik yaDaları ~:~3yan c~stPril~~ ~ayj~na ~cldi . DiBcr 

ya~dan GUney Afri~a ' daki ırkç :. ~e DÖM~rgeci rtüzani or;adan ko.ldırm:ı

yı amaçlayan Al~- (A:'rikan Na~io~al Co~grcss) s~rıllaları U:kcnin bir 

çok yerinde silahlı eylemleri:ü sürJürere,.; , Johannesb~rg ' da iki pet

rol deposunu havaya uçurdular . 
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6 !laz i ran Curı:a s...inü i:·e ,Apari;heid f'Ö::lÜ:'t;CC i- ı:-~:-; ı ::;i;;<netc ve 
zül me karşı çıkan 6 hu'.{ukçu t•ıtukl -ındı. 1978 yılı::ıla ~ur'..! lan Dünya 
Hukukçular Birlij)i olayı kınayarak , tutuklnnan hul-:J!:t; ·:ların derhal 
serbest bırakılmas ını iste'li . 

17 Haziran Pazartesi günü aı·ifesinde ,Haziran 1975 da Sowcto ' da 
600 kişinin katliamına sebep olan olayı.n dördüncü yıldörıür.ıü münasc 
beti ile ülkenin bir çok kentlerinde toplantı yasagı ilan ed•ldi . 
Irkç ı yönetirnce ilan edilen toplantı yasa~ına rasmen Soweto ve uibe r 
yerlerde 1976 yılında katledilen Güney Afrikalı cazlum insanlar 
törenlerle anıldılar . 

18 Hazil'::ı.n Salı günü polis Kap şehrinde Afrikalıların oturdu~ 
mahallelere saldırarak savunmasız halktan 60 kişiyi E.atleierek ırkçı
faşist karakterini bir defa daha gösterdi.Ote y~~~a::ı ~ap bölgesinde
ki baskı ve zulmü protesto eden işçiler işlerine gitr.ıediler. Bu , genel 

anlamda ülke emekçı sınıf ve tabakalarının ırkçı-sö~ü~ücüle:-e karşı 
verdikleri siyasi savaşın her geçen gün daha da geliştibinin kanıtı
dır . 

Tüm bu olayların yanı sıra Zimbabwe Başbakanı P.obert l'ıugabe , Zim
babwe'nin yakında komşusu ırkçı Güney Afrika ile olan diplomatik i 
lişkilerini kesece~ini söylüyordu . 

Afrika kıtasında kalan tek ırkçı yönetim olan Güney Afrika'nın 
günleri di~e r sömürgeci ve halk düşmanı yönetimler gibi sayılıdır • . 
Sahip oldukları imtiyazları ve sömürü mekanizmasını !:ayıp etme tela
şında olan emperyalistler ve işbirlikçileri ellcrin1en gelen her tür
lü baskı yöntemlerini kullanma~ta3ırlar . Biz onların da di~er çae dı
şı ve halk düşmanı yönetimler gibi yerle bir edileceklerine inanıyo
ruz . 

F!L!STİN 

Geçti~imiz aylarda Orta- Dogu ve Fil-stin yeni gcli~melere sahne 
ol du . Bir yandan bir yılı dolan Camp David a::ıtlaşmssına iler ici kamu 
oyu tepkileri devam ede rken , di~er bir yandan da Eatı Şeria ' daki Fi
listinli Belediye başkanlarına karşı girişilen ~~-balı saldırılar 
ve ar!ınrlan İsrail ' in Kudüs ' ü b3~kent il-ın etmesi ilc bölgedeki du
r•ım yeni bir evreye giriyordu . Bu yapılanı· rla , cmperyalistlerin dcs
tc~indcki siyonist !srail devleeinin böle;c halklarına karşı tehdit 
unsuru oldugu bir kez daha ortaya çıkıyordu. 

Yer darlıgından dolayı Filistin ' dekı yenı geliş~eleri yete rince 
aktaramadık. !lerki sayılarımızda gelişmeler hakkında Gerekli açıkla
maları okuyucularımıza duyuraca~ız . 
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PIRS:lAS!YA KOVA~ ?ALE 
Awir: Keskin bakış , sert bakış , tutum 
A1.rirdaıı : Sert bir bakış la bakmak 
A1vir le ve-ian : ABirini V<;,'J.?. herhangi bir ;eyi sert bir baJr..ışla süzmek 
A1vira gelcınperı ya cihane : Dünya Kamu oyu' 
Ba1.;eşin ~ Rüzgar estirınek , körüklemek 
Bawcşın : Yclpazc , vantilatör 
Rerpeş kirin : Gösterınek , sunmak 

Cih~ : Başka , ayrı , farklı 
Cih~ b~n : Ayrılmak,farklı olmak , başkalaşmak 
Cihe *irin : Ayırınaic,başkalaştırmak , sınıflandırmak 
Çol bun: Boşaltılmış olmak , boşalmak , çölleşmiş olmak 
Çol kirin : Boşaltmak ,b ir yerin yerlilerini zorla sJrbün etmek 
:;:) ı : Çöl 
Jcstmiz : El emegı 
Destpe~ : Başlangıç , giriş 
Dest pe kirin : ·Başlamak , cl atmak 
Dezgeh : Tezgah 
Dczgehdar : Tezgahtar 
Gor. Mezar 
Goristan: r1ezarlık 

Herikin : Akmak , akım , akıntı 
Herikandin : Akıtmak 
Hersi Asab , sinir 
Bi hcrs : Sinirl i , asabi 
Hers bun : Sinirlenmek , asabi olmak 
Hers kirin: Sinirlcndirmek , asabi etmek 
Bi he~s ketin : Sinirlenınek , asabi olmak 
Kemhiş : Aklı az olan , akılsız 
Kemhişi : Akılsızlık . 
Kiret: Çirkin , pis , çirkef , i~renç , yakışıksız 
Koç : Çöç , hicret 
Koç bun : Göçrnek 
Koç kirin : Göç etmek , hicret etmek 
Koçer: Göçebe 
Koçdar : Göç eden 
Lez : Acele , çabuk , tez 
bi lez: Acil , çabukça , çabuk , tez , ivedili 
Lezin : Ac el e etmek , çabuk etmek , tcz davra~mak , ivmek 
Lezandin : Acele cttirmek , çab·.ıklaştırı~ıak , ivcdilendirmek 
Lez u bez : Acele , çabuk , acil , ivcdi 
Lezname : Ekspr es mektup 
Malkambax: Evi yıkılmış,evi virane olmuş , yurtsuz , evsiz-barksız 
r1alkambaxi i Evi yıkılmışlık , perişanlık 
Malkambaxbun : Perişan olmak , evi yıkılmak 
Malkambaxi ~irin : Perişan etmck , evini yık~ak 

Paxav : Endişc , mcrak ,tasa , kaygı 
Peşc : Meslck , sanat , uBraş 
Peşeyi : Mcsl cki , sanata de~in 
Pcyrew : !ç tüzük 
Revok : ~açakçı , kaçak , korkak 
Rcvok bun: Kaçak olmak , korkak olmak 
Revokti: Kaçakçılık , korkaklık 
Revekti kirın : Kaçakçılık etmek , korkaklık gc3"ermek 
Revoki : Kaçukçılık , korkakl ık 
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··:eŞ A ;: ~-cı PALE 

~i· ... ~..,-:ı C ·,;-R)~:iN 

Diwana hPlbrstvan~ bi nav G 
d•n~.~e[crxwin ya diJ~an S_.RA 
AZADI hc.t 1-:"..;andin. ::>24 r~p"'l , 
bina 10.- Dl1 

D~~Pn~n K·FrfSTAN~ 
8 1ib dc~~nen Y.u~distane , bi reş 
G spi G cGrbecGr h•tin wt~~ndin . 
Liba wan bi 1 .- DM c . . . 
S':'R.A 'll:'? i PE·IANE 

~3:ran u ıLP'.J'i::ıen .covor:~e y·~n Y.ur
a.en.Sovyetıstane . 3 c• .. re,li.ba 
kasetan bi 7 , 5 D:~ an e . 

JC·r=:2XWAN " ~':'RJ...::~.;.; !"c--:--fN 
Sı:ran u X':: e, x~ .. ;ancn r.ı;:-.::.ı yen 
şoreşin ji hevali hur:ermend 
:::>I LG EŞ , kaset, bi ha 7, 5 o;t, 

':.~~;;:z ·!A?\ : S':'?-·,~;-· · . . : ,:-Eç: TN 
Stran ~ x~C~A~anen ~~=-~ı y~n 
;;ore~ in j.:. hevale h·:neı·rr-cn1 
::J!LGE$ , kaseı:a aii·,:an ,b iha 10 : Dl1 

X::~~':iA .. ı_; ~~m:J~·~§r; Ş )?·.s.; ::N ... 
5:.::-ar .• ~ X'·!C,:· .. :men :.~r.ıı ye"l 
şoresıı::. j_ hl)<vale h.ı..,;r:nend 
BIR!NDAR , kaseta yekon , oiha lO : JM 

S'"'-:-i-"·1= V""~ 'S..,JI.t>S 

-;:-f,T.::; YAYI:a ARI 

-"-...:......::::...':.;. .. c:··~:. 'r;: f; t ~.~'! . R t 
Unlil fürt şairi Cegerxwin'ın. 
~·irlcrini içeren SF~;\ AZADI 
l~zrürlük tcvri~i) adlı e.va
nı yayınlandı. 224- sc.yfa, 
fiatJ. 10 . - Dl1 

s_yeh- beyaz {larak bo~-lan 8 
çeşit kartpostal, tanesi 1.- Dl'ı 

r.:j?.:'ÇE ': 'PKl'L::P. 

S0vyetl.r E:~liti ' nde yaç~yan 
Kürtlerin ı:ıüz:.~;;i , 3 ~DSt!t , 
tanesi 7 , 5 D:-1 

r>.:rt ~:o!'l ı ._..._"-.N _f; 1-cen -ıev
~i~ci ~arçlar ve ~ür~ halk 
:;iirk'..:leri , kasct,fiatı 7,5 m~ 

DSVRlr·iC r :-1ARŞLAR VE t.UHT 
r · · :: ':''j?VOLEr.ı t 
:.~~; 0~3~1 nı~~~9·~p~ :ev
rimci ı:ıa~çlar ve K~rt halk 
tErküleri , ikinci kaset , 
fiatı 10 : - DM 

t ..• .::·: o~a'l:. J::. .. < .. u/,rt 1aan 
do~=imci ~ar-ı~r ve KUrt 
h;.ılk t'i!',:'..iler- . :n:::incı 
ka3et , r:atı 10 :- DM . 

ZEBAT 
·:·;:::~iye V.üriıstan Demokrat 
Far:isi(KUK) yayın orga'lı . 
Sayı 1 , 2 , 3 ,4 , 5 ,6 Özel Ek 
Sayı 1 , 2 , 3 -F iau ı 3: - DM 

Or[an der Demokratisehen Partei 
~ .. ~ır::.s~::ns - Ti:rı:'"'i (v . U .. K) 
ı:!'. ı , ?:--eis : 3. - nr-ı 

PA~ ,li b~nda al i~a~iye te ya bi her rcnci y~ . fişta xebat u t(koo. ina .... ; ı_.·rc u xwf' je dur mexe ! 
postgirokonto. 431 60 94 . 4 

rAL" ' ı:- n ır.ücad lesi 'li d ~stckl e ve çalı:,;::sl ··:-ı na yardı:ı:cı 
ol . fAL~ · ~- h~r t~rl~ yardımını esir gerne ! 
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