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Rızgariya WELA1.l: Ri.ipeı 

15-16 HAZİRAN İSCİ <JtıYAKLANMASJ» • • 

DİRENiS KAYNAGIMIZI OLUSTURUYOR. • • 

Bazı olaylar vardır ki,insan hafızasında derin iz~er bırakır.Bir milletin,halkın ve sı
nırın tarihinde belirli birik~mlere yol açarak,unutulmasına meydan vermez.Tarihte belirli 
bir aşamayı ifade edeceei gibi,kilometre taşı olarak,hudut noktalarını temsil eder. 

Türkiye ve kuzey Kürdistan tarihinde de,böyle derin izler bıraknn,kilometre ta9ı niteli 
Binde olan önemli olaylar,tarihi olgular sözkonusudur. 15- 16 Haziran Direnişi, "Ayaklan
ması" olarak hafızalarımızda silinmeyen olayda,bu karakterde bir olaydır.Türkiye'de, sınıf 
mUcadelesinde,işçi sınırı hareketinde,Sosyalist aydın eyleminde bilinç sıçramasında temel 
bir özelliBe sahiptir. Yıllardır üzerinde durulan,analiz edilen,dersler çıkarılan ve orta
ya çıktıBı günden itibaren,emekçi halklarımıza ve onların devrimcilerine moral kayna~ı o
lan n heybetli n bir gelişmedir. 

Bundan 16 yıl önce,Türkiye i9çi sınırı,ekonomik-demokratik haklarını elde etmek, emekçi 
halklarımız üzerindeki baskıların kaldırılmasını istemak için,Grev ve Toplu Sözle9mesi Ya
sasındaki deSifiklikleri engellemek için: metrepol itçi kentleri olan !stanbul ve İzmit'te 
15 - 16 Haziran günü ayaga kalktı,i9çi sınırının ayaBa kalkmasıyla hayatın relce u~radıBı 
her yanıyla ortaya çıktı. Ordu ve polis güçleri,bu ayaklanmayı bastırmak için,bütün araç
gereçleriyle itçi sınıfının üzerine yürüdü. Tanklar ve panzerler caddeleri tuttu. !,çi sı
nırının !stanbul genelinde bütünlefmesinin engellenmesi için Galata köprüsü açılarak, Asya 
Avrupa yakaları arasında irtibat kesildi.Direnif sonrası,yüzlerce i9çi ve onlarca sendika, 
i9çi yöneticisi tutuklandı. !stanbul ve !zmit tahirlerinde Sıkıyönetim ilin edildi.!,çiler 
le birlikte yakalananların büyük bir kesimini de militan devrimci gençlik olu9turdu. 

15 - 16 Haziran !9çi Direnifinde,bütün milletlerden itçiler birlikte oldular. Bu dire
nifin,hem i9çi sınırının dostlarına ve hem de dÜfmanlarına çok fey öSretti. Sömürgeci bur
juvazi,emekçi halklarımızın özgürlüBü ve ekonomik-demokratik hakları için yürüyen i9çiledn 
büyük bir güç olduBunu ve iktidar için alternatif olabileceBini bilince çıkardı,bunun için 
tedbirler almaya bafladı. Devrimci saflardaki,ifçi sınıfına inançsızlık ve i'çi sınıfının 
Türkiye devriminde nicel ve nitel olarak öncülük yapıp yapmayacaBı üzerine sürdürülen tar
tı,malara genel olarak son verdi,yeni bir noktayı belirledi. BilindiSi gibi,l96D-70' ler 
arasında,devrimci harekette iki temel anlayı' -yada eBilim- sözkonusu idi: Milli Demokra
tik Devrim(MDD), Sosyalist Devrim(SD) anlayı,ı. MDD'ciler,ifÇi sınıfının varlı~ını bile 
tartı9ma konusu yaparak -ki,belirli bir dönem sonra bu cephede de farklılatmalar olmasına 
raBmen- devrimde öncülüBü i9çi sınıfı dı,ındaki küçük burjuva kategorilerine(tabakalarına) 
terketmekteydiler. SD'ciler ise, ifçi sınıfının devrime nicel ve nitel olarak öncülük ya
pacaBını savunuyorlardı. Pakat bu savunulanlara raBmen,farklı pratikler,siyasal konum~a
lar ortaya çıkıyordu. MDD'ciler, i9çi sınıfının varlı~ını bile tartı,ma konusu yapmalarına 
raSmen,yo~lukla i9çi sınıfı içinde çalı,malar yürütüyorlardı. SD'ciler ise,i9çi ~sınıfı 
içinde aBırlıklı bir çalı,ma yapamıyorlardı. Bu,çok antagonist bir olgu olarak görünmasine 
rasmen; geri bıraktırılmı,,,ahsiyet kazanma sürecindeki toplumlarda çokça ortaya çıkan çe
li,kili bir durumdur. Bu durum,geri bıraktırılmı' ülkelerde, söylenenle yapılanın farklı 
farklı ,eyler olarak ortaya çıkmasının en somut yansımasıydı. 

15- 16 Haziran Direnişi, Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da bir dönemin son demlerini ya,a
dıBı,yeni bir dönemin ba,lamasının kuvvetli verilerinin ortaya çıktısı bir dönemde • boy 
verdi. 1960'lardan sonra,gün be gün ivme kazanan,yükselen devrimci hareketin bastırılması 
için egemen sınıfların yoBunluklu planlar içine girdiBi bir dönemde ortaya çıktı. 12 Mart 
darbesiyle bafl&yan yeni dönemin baskıcı rejimi için ciddi bir gerekçe olarak dimdik ayak
ta kaldı. Çünldl, 12 Mart muhtırasının hedef aldıSı "Komünizm" olgusu,üstü örtülmak istenen 
söylenmesi halinde emekçi halk kitlelerinin tepkisini ortaya çıkaracak olan,i9çi sınıfı ha 
reketiydi. Gerçektende, 12 MART muhtırası ile birlikte,Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da terör 
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Rızgariya WELAT Rup e ı 

estirilmeye ba,landı. Türk~Kürt ve di~er milliyetlerden halkların dostu olan devrimci- de

mokrat örgütlerin ve partilerin kapatılması yoluna ~idildi. Binlerce yurtsever,devrimci ve 

sosyalist gözaltına alınarak işkencelere maruz bırakıldı,yüksek cezalara çarptırıldı , dar 

a~açlarına çekildi. Grev yasaklanması yoluna gidildi. Ama o dönemde,sınıf mücadelesinin dü 

zeyi itibariyle, DİSK'in kapatılmasına gidilmedi. Buna paralel olarak,i,çi önderlerinin 

işçi sınıfının çıkarlarını koruyamadı~ıda ortaya çıktı. "Perşembenin gelişi · Çar~amba'dan 

belli olur" diye bir söz vardır. 12 Mart sonrasında işçi önderlerinin, sendika yöneticile

rinin,i~çt nınırının çıkarlarını koruyacak konumda olmadıklurını 15-16 Ilaziran dironi9i 

sonrasındaki tutuklamalar göstermişti. Çünkü,bu direni9 oonraki tutuklamalarda,garip tab

lolar hapishanelerde görüldü,cazetelere de yansıdı: Sıradan i'çiler ve militan devrimci 

gençlik, klasik Marksist eserleri içeriye sokturup okumak isterken; işçi önderleri,o günün 

en sıradan magazin derGileri olan, Pazar ve Hayat dergilerini okuyorlardı. 

12 MART'ta baskı altına alınan işçi sınıfı, 1974'lerden sonra yeniden yükselmeye başla

yan devrimci hareketin ciddi bir ögesi olarak boy göstermeye ba,ladı. 1974 ile 12 Eylül 

arasındaki işçi direnişlerini,grev sayısını sıralamak olanaksızdır. Ama şu bir gerçektirki 

Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da devrimci hareketin,ulusal ve toplumsal kurtulu' mücadelesi

nin yükselmesine paralel olarak,onun içinde işçi sınıfı hareketi daha belirleyici, daha 

&gırlıklı bir 9ekilde gelişmeye başladı: Tüm toplumun dikkatini çekti,egemenlerin yürekle

rine korku saldı. Ço~u alanlarda,ekonomik-demokratik haklarını geni9letti. Zaman-zaman da 

i9çi sınırı harekiti içindeki deSişik ideolojik,siyasal yöneliş ve rarklııa,malara ba~lı 

olarak,siyasal tutumlar takındı,eylemler geli9tirdi. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasıha 

kar9ı konulan eylem,bunun en belli ba9lılarından birini olu9turmakta. 1976'lardan sonra, 

1 Mayıs alanında yüzbinlerin boy göstermesi,siyasal tutumun en üst noktasını oluşturmu9tu~ 

15-16 Haziran'da,kurtuluşu u~runda canlarını veren işçilerin sayısı; 1977 1 Mayıs'ında on 

lara , varmıştır. Bu olgu,işçi sınıfının kendisi~in sınıf olma do~rultusunda ciddi adım

lar attı~ının en somut göstergelerini ortaya çıkarıyordu.Bunun yanında,Kıbrız işgali sıra

sında egemen ulus milliyetçili~inin egemenli~i altında olan sendika önderlerinin etkisi~ 

sessiz kalmaları,hatta bu işgali alkışlamaları; Kürdistan'daki sömürgeci baskılara karşı 

da sessiz kalması,işçi sınırı hareketinin tarihinde kara satırları oluşturmaktadır. 

12 Eylül'den sonra,Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da devrimci hareketin bastırılması,ulusal 

ve toplumsal muhalefetin söndürülmesi için gösterilen sömürgeci faşist politikanın baş he

defleri arasında işçi sınırı hareketi de alındı. !şçi sınıfının ekonomik-demokratik sendi

kal örgütleri kapatıldı.Yüzlerce,hatta binlerce işçi ve işçi yöneticisi,temsilcisi tutuk

landı.!şçi sendikası yöneticileri kendilerinden beklenen! yerine getiremediler. Ço~u işçi 

temsilcisi,yöneticisi teslim olmak için, sıkıyönetim komutanlıklarının önünde iç bulandı-

rıcı sıralar oluşturdular.Hapishanelerde teslim olanları oldu.Ama,içerde ve dışarda 

ci demokratik çizgide direniş gösterenlerinde küçümsenmiyecek bir sayıda oldu~u 
gerekir. 

devrim 
bilmek 

12 Eylül sonrasında,işçi sınıfının -genele ba~lı olarak- ekonomik,demokratik hak ve öz

gürlükler! bir-bir budandı; Grev ve Toplu Sözleşme,örgütlenme hakkı ortadan kaldırıldı. En 

düşük ücretten çalıştırılarak "terbiye edilmesi" amaçlandı!.Ama bütün bu baskılar,işçi sı

nırının kıpırdanışlarını,direnişlerini ortadan kaldıramadı.Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da 

işçi sınıfı rahatsızlı~ını çeşitli biçimler altında gösterdi:Tutuklandı,işkence gördü. 

Günümüz Türkiye'sinde de,bütün haskılara ve saldırılara ra~men,işçi sınıfı,başını kal

dırmaya,homurdanmaya başlamış durumdadır.Bunu dostlarda,düşmanlarda görmektedir. İzmir'de 

onbinlerinalanlara dökülmesi,bu uyanışın ve baş kaldırışın sadece bir provası niteli~inde 

görülmekte.Türkiye ve Kürdistan'da işçi sınıflarımız,sömürgeci-faşist sistemin parçalanma

sı,baskı ve sömürü düzeninin son bulması;özgür ve demokratik toplumlarımızın oluşturulması 

siyasal özgürlüklerin hayat bulması için mücadeleye atılmaya hazırlanıyorlar.Ama ne yazık 

ki,işçi sınıfı hareketi,genel olarak ulusal ve toplumsal halk hareketi;Sosyal Demokrat ve 

Oportünist ideolojik,siyasal e~ilimlerin kUşatması altında. !şçi sınıfı hareketi ile bütün 

leşecek;işçi sınıfı hareketini,halk hareketi içinde belirleyici hale getirebilecek , öncü 

kılacak Sosyalist alternatif örgütlenmenin olmaması en büyük tehlikeyi oluşturmaktadır. 

4 

Turkiye ve Kürdistan'da,ulusal ve toplumsal kurtuluş hareketini- devrımci çizgide geliş-. 

tirecek,başa götürecek alternatif örgütlenmenin yaratılmasında,işçi sınıfına olan güven 

Devamı shf. 13' te. 
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Rızgariya WELAT Rup el 5 

Genel olarak Kürdistan ulusal demokratik hareketinin 

ve Vzel olarak Kürdistan sol hareketinin gelişimi 

•• • 
uzerıne haz ı GÖRÜSLER. (I) • 

JH:ürt halkı,Orta-do~u'nun en eski halkla
rından biridir.Yeraltı ve yerüstü zenginlik 
kaynakları itibariyle zengin ve geniş bir top 
rak üzerinde hayatını idame ettirmiş ve günü
müzde de idame etmektedir.Kürt halkının üze
rinde yaşadıkları toprakların yeraltı ve yer
üstü kaynakları itibariyle zengin olmasının ö 
tesinde,aynı zamanda dünyanın en stratejik tili 
gelerinden birini oluşturmaktadır.Bundan do
layı da,sürekli dikkat çeken ve üzerinde, her 
tarihi dönemde,büyük hesapların yapıldı~ı bir 
toprak parçası olmuştur. 

Kürt halkının üzerinde yaşarnaleta oldu(Su 'top 
ra~ın zen~in,geniş ve stratejik karakterinden 
dolayı karşı-karşıya kaldı(Sı,büyük belalar ol 
muştur.Büyük istila ordularının üzerinde cidt 
attı!!;ı, üzerinde Osmanlı ve i.•'ars imparatorlul!';u 
gibi imparatorlukların kendisine alan seçti
~i;buna karşılık açlı~ın,sefaletin, direnişin 

ve büyük kahramanlıkların kendisini gösterdi
~i bir alan olmuştur. 17.Yüzyılda, Osmanlılar 

ve ı" arslılar arasında yapılan Kasr-ı Şirin ard 
laşması ile Kürdistan ikiye bölünmüş ve Osman 
lılarla, ~· arslıların hükümranlıi:;ı altında Kür
distan halkı karanlık,zulüm ve işkence dolu 
günler yaşamıştır.Yeraltı ve yerüstü kaynak
ları bakımından zengin ve geniş topraklara sa 
hip olan halkımız,açlığı en derinden hisset
miş; açlık,yaşamından bir parça haline gelmiş 
tir. Elbetteki Osmanlı ve Fars merkezi devlet 
leri,Kürdistan'da kendi başlarına hükümran ol 
mak,egemen sistemini Kürdistan'da yerleştinnoc 
durumunda de~illerdi. Bunun içinde, Kürdistan 
daki egemenlerle; feodal a~a,bey ve şeyhlerle 
işbirliei içinde olmuşlardır.Böylece kürt hal 
kı üzerinde; bir yanda,sömürgeci politikala
rın sahibi merkezi hükümetlerin ve bir yandan 
da,Kürt egemenlerinin,baskı ve sömürüsü bütün 

H. BARAN 

·çıplaklı~ı ile kendisini göstermiştir. 
Osmanlı ve i!'ars merkezi devletlerinin Kür

distan'da egemenliklerini saglamalarının sonu 
cu olarak: Ülkenin parçalanmışlı~ının feodal 
düzeyde devam ettirilmesi için gayret göster
mişler,Kürdistanın kıymetli yeraltı ve yerüs
tü de~erlerinin talan edilmesine çalışmışlar, 
o ça~da ileri ticaret ve manifaktür merkezler 
den biri olan Kürdistan'ın,geri bıraktırılına
sı için,ellerinden gelen talan ve ya~ma poli
tikasını derinleştirip,genişletmişlerdir. Os
manlı ve to' ars merkezi devletlerine karşı geli 
şen tüm ulusal nitelikli direnişler, mahalli 
çerçeveleri aşamayan,pro~ramlı olmayan dire
nişler olmaktan öteye geçmemiştir. 

Kürdistan'ın bölünmüşlü~ü burada da durma
mış. Kürdistan'a sadece Osmanlılar ve Farslı
lar musallat olmamışlar; Osmanlı ve Fars impa 
ratorluklarının,!ngiliz ve ~ransız Emperial~ 
lerinin yarı-sömürge haline gelmesi sürecinde 
emperyalistlerin, Kürdistan ile ilgili politi 
kaları da, yarı-sömürgeleştirilen merkezi dev 
letlerle birlikte gündeme gelmiştir. !ngiliz 
ve Fransızların Ortadogu halklarına yaptı~ı 

en büyük kötülükten, Kürdistan'lılarda, Kürt 
ulusuda kendi payına düşeni almıştır: Parça -
lanmışlık •• 

20. Yüzyılın ilk çeyre~Sinde,Kürdistan, !n
giliz ve Fransızların belirleyiciliginde, em
peryalist politikanın Ortado~u bölgesinde sür 
dürülmesinin rahatlıkla olması merkezinde dat 
parçaya bölünmüş oldu. Bu dört parçadan biri
si, T.C. devletinin, yani Türklerin; ikincisi 
Irak Monarşisinin, üçüncüsü !ran monarşisinin 
ve bir parçasıda Suriye'nin elindedir. 

Özcesi: Bugün Kürdistan dört parçaya bölün 
müş,sömürge bir ülkedir. Sömürôeci politika
ları sürdüren devletler; T.C.devleti, Suriye, 
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!ran ve Irak devletleridir.Kürdistan'ın par

çalanmışlı~ı ve uluslararası bir sömürge ha

line gelmesi,emperyalistler ve onların işbir 

likçileri sömürgeci merkezi oteritelerin çı

karlarının sonucu yapılan antlaşmaların be

lirledi~i bir durumdur. 

Kürdistan'ın parçalanmışlı~ı ve uluslar

arası sömürge karakterinin somutlaştırdı~ı 

sonuçların oldu~uda bilinmelidir. Bu sonuç

ları sıralarsak: 

Birincisi: 

"Ulus olmanın önemli şartlarından (objek

tif şart olan) toprak sorunu (yani toprak 

birli~i) Kürdistan'da;emperyalistlerin onayı 

ile sömürgeci dört devlet tarafından bölüşül 

müştür. Sömürgeci devletlerin ortak kararla

rı ile, sınırları militarist güçler ve mayın 

larla kontrol altına alınarak,Kürdistan hal

kının toplumsal,siyasal ve ekonomik ilişkile 

ri zorla en~ellenmiştir.Bu da, Kürdistan hal 

kının kendi toprakları üzerinde rahatlıkla 

hareket etmesini, kendi geniş ve zengin top

raklarından yararlanmasını engellemiştir. 

"Aynı halkın,aynı ulusun bireylerinin top 

lumsal,ekonomik ve kültürel ilişkilerininiDr 

la engellenmesinin yarataca~ı olumsuzlukları 

sıralamakla bitmez. Bu durumun, başlı-başına 

temel ve büyük bir olumsuzluk oldu~unu (ulu

sal ve toplumsal kurtuluş ve gelişim açısın

dan) altını kalınca çizerek belirtelim. 

"Demek ki,Kürt ulusu.."lun, ulus olma şartla

rından biri olan "toprak birli~i" böylece 

do~al olmayan bir şekilde parçalanmış~ •• 

!kincisi: 

Kürt ulusunun iç dinamikleri parçalanmış, 

iç dinamiklerin gelişmesine her sömür;eci 

devlet kendi çıkarlarına uy:::un müdahalelerde 

bulunmuştur.Bu da, ekonomik gelişimin ve ü

retici güçlerin gelişiminin önünde sedler ya 

ratmıştır.Bu durumda,Kürt ulusunun 'ekonomik 

yaşantı birliği' ni zaafa u:!ratmışt2.r. Ekono

mik yaşantı birliğinin,bir insan toplulu~unn 

ulus olabilmesinin önemli objektif şartların 

dan biri olduğu;bilimsel,tarihsel ve toplum

sal olarak saptanmış bir durum olduL~una gö

re; ekonomik yaşantı birliğinin mekanik ola

rak bütünlüğünün(nicelik anlemda da olsa)par 

çalanmış olmasının Kürdistan toplumuna ver

diği zararların neler olaca6ı açık.Ayrıca 

ulusal ve toplumsal devrim,bu nesnel temel

den yükselece~ine söre, 'ekonomik yaşantı bir 

liği' parçalanmış,iç dinamikleri tahrip e-

Rup e ı 

dilmiş ve üretici güçlerinin gelişimine müda

hale edilen bir toplumun,ulusal ve toplumsal 

kurtuluş mücadelesinin zorlukları ve zaafları 

nın olaca~ınında bilinmesi gerekir ••• 

nOçüncüsü: 

Kürdistan' da kültürel ili,şkilerin ulus dü

zeyinde geliştirilmesi sömürgeci devletler ta 

rafından engellenmiştir.Kürt kültürü -ki,kül

türel birlik ulus olmanın önemli subj-ektif 

şartlarından biridir- ; farklı kültürel yapı

lara(Türk,Arap,iars) tabii kılınmaya çalışıl

mış ve kültürel hiç bir gelişmeye müsaade e-

dilmemiştir. Dolayısiyle,insanı insan yapan 

şartlardan birinin,kültür oldu~u açıktır.Bun

dan dolayıda,farklı kültürel yapılara göre şe 

killerren kültürel yapının,Kürdistan toplumun

da nasıl çarpık insan tiplerinin yaratıldı~ı

nı görmek zor değildir. Örneğin: Türkiye'de, 

Kürdistan insanı Türk kültürüne tabi bir şe

kilde şekillendirilmeye çalışılmıştır.!randa, 

Fars kültürüne,Suriye ve Irak'ta Arap kültürü 

ne göre şekillendirilmeye çalışılmıştır. 

Bu durumda,olumsuzluğun ağır bastığı tar

tışma götürmezdir.Bunun yanında,halkımızın br 

likte yaşadığı farklı halklardan elde etti~i 

olumlu kazanımlarda vardır. 

Dördüncüsü: 

Kürt ulusunun dili de, bu parçalanmışlık 

karşısında,ulusal bütünlüğe kavuşamamıştır. 

Kürt dili'nin ulusal bütünlü~e kavuşmasınınve 

kavuşturulmasının ötesinde; Kürdistan'ı sömür 

geleştiren ülkelerin politikalarının sonucu 

olarak,Kürt dilinin özümlenmemesi politikası 

egemen politika olmuştur.3undan dolayıda,Kürt 

dili ciddi bir gelişme söstereoemiş ve sistem 

li bir yazım dili hal!ne selememiştir.Konuşma 

dili~de dejenerasyonu aç2.ktır.Dilimizin Türk-

çe,?arsça ve Arayça tarafından nasıl 

hale ;etirildi0ide orta yerdedir. 

melez 

Dilin üretici güçlerin ~elişimi üzerindeki 

etkisi bilimsel olarak sapi:anmış bir olayliır. 

Yani,dil üretim ile direkt ilişkili "sınıflar 

üstü" ve üst yapı olmayan bir ol~udur. Melez 

dilin üretim üzerindeki olumsuz etkiside, ge-

rili~in,geri kalmışlıtın etkenlerinden biri

dir." 

"Beşincisi: 

Kürdistan'ın doGal zenginlik kaynakları0sr 

altı-yerüstü) dört sömür~eci devlet tarafın -

dan talan,yağma edilmiştir.Kürdistan yeraltı 

yerüstü do"';al zenc;inlik ka2rnakları açısından 

zen;in bir ülke olmasına rağmen, Kürdistan 
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toplumunun,insanının bunlardan yeterince ya

rarlanmamasını bir tarafa bırakalım,hiç yarar 

lanmadı~ı gerçegi ortadadır. Bunun yanında, 

Kürdistan'ı sömürgele~tiren ülkeler az ve 

orta geli~mişlikte devletler olduklarından Uk 

nik ve sanayi açısından da geridirler.Bu du

rumda,Kürdistan'daki zenginlik kaynaklarının, 

geli~i güzel tüketilmesini;yagma ve imhaya 

çevirmektedir. Örnegin: Kürdistan'da birçok 

yeraltı zenginliklerinin kaybolması için bi

linçli i~lemler yapılmaktadır. En büyük baraj 

lar Kürdistan'da oldukları halde (Keban bara

jı, Karakaya barajı v.b.) Kürdistan insanı 

elektrikten ve sulamadan çok az miktarda ya

rarlandırılmaktadır. 

Altıncısı: 

Ülkemizin bu yapısından dolayı, sömürgeci-

ler ve yerel gericiler tarafından 11 böl ve 

yönet 11 politikası,çok rahat bir şekilde ha

yata geçirilebilinmektedir: A~iretler arası 

çatışmaların sıcaklıgını koruması ve geli~ti

rilmesi için elden gelen her şey yapılmakta

dır.Yine, suni çelişme olarak var olan mezhep 

ler arası çatışmalar her dönemde ve özellikle 

sömürgeci iktidarlar sıkıntıya girdikleri za

man,yaratılmakta;bu çatışmalar sonucu binler

ce emekçinin katledilmesi gerçekleştirilmekte 

dir.Bunun yanında,toplumsal muhalefetin bas

tırılması için sebep gösterilmektedir. Son 

yıllarda,Maraş,Elazıg,Sivas,Çorum katliamları 

bunun en somut örnekleridir. 

Yedincisi: 

Feodal parçalanmışlı~ın devam ettirilmesi 

için, sömürgeci iktidarlar özel yasalar işlet 

miştir.Bu da, toplumsal ilerlemenin önünde ö

nemli sedler çekti2i Gibi,ulusal gelişmenin 

ve ulusal bütünlüte varrnanın önünde de büyük 

engeller oluşturmuştur. Fakat, yeni sömürceci 

lik ve yeni-sömürcecilige baglı olarak TUrki

ye'de gelişen tekelci kapitalizm,bu en~elleri 

tanırnayarak,kendi gelişimi için yoluna devam 

etti. Bu gelişme,Kilrdistan'da da,bütün şidde

tiyle etkisini göstererek ka?italizmin gelişi 

mine temel olmuştur: Kapitalist gelişim, Kür

distan'da toplumsal,siyasal ciddi oluşurnlara 

ve hatta sömürgeci iktidarları tehdit eden 

selişmelere esas olmuştur. 

Sekizincisi: 

Sömürgeci iktidarlar,kendi sömürülerini ra 

hatlıkla devam ettirmek,sömürgeci yapının Kür 

distan'da devam etmesi ve rahat işlemesi için 

kendisine işbirlikçiler bulmuştur.Bunun ya-

Rupe1 

nında,Kürdistan egemen sınıflarınında onlar

la ilişkilerinde ekonomik,siyasal çıkarları 

oldugundan,sömürgeci iktidarlarla bütünleşme 

leri zor olmamıştır. 

Dokuzuncusu: 

Bu şartlara haiz bir toplumun ulusal ve .. 
toplumsal devrim mücadelesinin ne kadar zaaf 

lı,zor ve çetin olacagını bilerek yola çık

mak,işleri yüklenmek gerekli. Kürdistan'da 

ulusal ve toplumsal devrim mücadelesinin ~

lugu,diğer ülkelerden özgün özelliklere sa

hiptir. Bununla şunu dernek istemiyoruz:Diger 

ülkelerdeki ulusal ve toplumsal devrim müca

delesi kolaydır, bugün başlar yarında son 

bulur! Ama,Kürdistan bir Angola,l>lozambik ve 

Gine Bisseao' da degildir. 

Bunları sayarken; Türkiye,!ran,Irak ve Su 

riye demiyoruz. Çünkü,bu ülkelerin toplumsal 

devrimlerini zorlaştıran ögenin Kürdistan ol 

duğunu bilincimize kazımışız. 

Onuncusu: 

Kürdistan'da ulusal ve toplumsal devrim 

mücadelesine somut olarak (bugün ve yarın)mü 

dalıale edecek düşman-yani devlet- tek değil

dir: D ö r t'tür. 

Parçalanmı~ ve uluslararası sömürge nite

liğinin Kürdistan açısından doğurduğu sonuç

lar genel hatlarıyla sıraladıklarımızdır. 

'1 

Demek ki, parçalanmı~lığın ve uluslarara

sı sömürge niteliğinin devrimci hareket açı

sından ortaya çıkardıtı bir çok (ulusal,top

lumsal,uluslararası,ideolojik,siyasal ve ör

gütsel) sorunun olduğu açık.Fakat bu güne ka 

dar Türkiye,!ran Irak ve Suriye devrimci ha

reketleri; en baştada komünistler bu sorunla 

rı tartışma düzeyine çıkarmadılar.Dolayisiy

le, gerekli tedbirleri de alamadılar. Kürdis 

tan devrimcilerinin onlardan çok-çok ileri 

şeyler yaptıklarını,ileri sürmek doğru olma~ 

Yıllardır,Ö3ellikle Türkiye'de,Kürdistan' 

ın sömürge olup olmadı;ı tartışma konusu ya

pılmaktadır.Bun~ karşılık, TJ'nin sömürgeci 

olup-olmadı~ı da tartışılmaktadır. Zaten Kür 

dist2n' ın parçalanmışlığı ve parçalanmışlı,sı 

nın yarattığı sonuçlar ve sorunlar; hiç bir 

düzeyde ciddi bir şekilde tartışılmamıştır : 

Kürdistan'da iki-üç siyasi hareket b~~un dı

şında tutulursa, hiç bir siyasi hareket bu 
sorunları tartı~mamıştır. 

Ayrıca,Türkiye Sol'unun büy~k bir kesimi 

Kürdistan'ın iş~al ve ilhak edilmi~ bir alan 

oldııi:1;u ve Kürt ulusunun ezilen bir ulus 
duğu görüşündedir. ~u~ün de bu görüşler 
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vam etmektedir.Ayr~ca,bu görü~lerine devam et 

melerinin,bundan böyle,sorunlar~~z~ çözüp

çözmemesi aç~s~ndan ele al~nmas~ gerekir. En 

az~ndan,i~gal ve ilhak politikas~n~n nas~lbir 

politika oldugunun tart~~~lmas~ gerekir: Tar

t~~man~n ve .. 'bu konudaki tespi tl erin ileri 

çekilmesi gerekir.Çünkü: !~gal ve !lhak, em -

peryalist ve sömürgeci politikan~n bir sonu

cudur •• 
Özcesi: Türkiye,!ran,Irak ve Suriye Solu 

(ba~ta komünistler) Kürdistan'~n sömürge ni

teli~ini tart~~masalar bile,parçalanmı~lı~ını 

parçalanm~•lı~ının do~urdu~ sonuçları,parça

lanm~~lı~~n sorunlarını günümüzde daha ciddi 

ve sorumluca tartı~maları gerekmektedir. 

Çünkü, T.C. militarist-sömürgeci güçleri -

nin Güney Kürdistan'a saldırısı,Kürdistan' ın 

parçalanmı~lık ve uluslararası sömürge olması 

nın sonuçlar~ndan biridir. E~er biz görmek is 

temezsek bile,hayat ve dü~manlarımız bize gös 

tereceklerdir. Zaten, T.C. devleti son eylemi 

ile,devrimci hareketin yüzüne ~unları haykır

maktad~r: "Sizler kabul etmesenizde, Kürdis

tan bizim ortak malımızdır.Ortak malım~zı,so

runsuz kullanmak istiyoruz,~imdiye kadar da 

böyle oldu •• Bundan böylede,böyle olmasını is 

tiyoruz.E~er birileri çıkarda,bu ortak mal~mı 

zı elimizden almak isterse - hangi alanda o

lursa olsun - ve biz de tek ba•ımıza bunun 

üstesinden gelemezsek,birlikte müdahale ede

riz. " Komünistlerin(Türk,Kürt,Arap,FArs ve 

Bölge) bu sorunu derinden-derine ele almalar~ 

gerekmektedir. 

Bunun içinde: Komünistlerin Lozan andla~

masının gerçekle~tigi dönemi; Lozan andla~ma

sın~n gerçekle~mesini sa~layan bölgesel, ulu

sal ve uluslararas~ ko~ulları; Lozan andla~

masının kendisini tahlil etmeleri ve ara~tır

malar~ gerekmektedir. " ., 

!~te biz yukarda tablosunu çizdigimiz ve 

Orta-Dogu haritasında sınırları resmi olarak. 

çizilmemi~ olan bir ülkenin, Sol hareketinin, 

geli~imini anlatacagız. Bundan dolayıda, Kür

distan Sol hareketini anlatırken: 

a) Genel olarak Kürdistan ulusal demokra

tik hareketinin, 

b) Kürdistan'ın her parçasındaki Sol hare

ketinin, 

c) Kürdistan'ı sömürgele~tiren devletlerde 

ki ezilen sınıf ve tabakaların devrimci-demok 

ratik hareketlerinin, Sol hareketlerinin bel

·li boyutlarıyıada karp-kar~ıya kalaca~ız. 

Rup e ı 8 

Olkemizin yapıs~nın getirdi~i bu do~all~k 

tan kendimizi al~koymamız mümkün de~ildir. 

Nasıl ki,Kürdistan'~n dÜfman tarar~ndan ege

menlik altına al~nan her parças~ndaki halkı

~z~n biribiri içine hayati ve canlı bid bi

çimde geçen ya~amlar~ sözkonusu iseı Kürdis

tan'~ sömürgele~tiren devle~lerin bünyelerin 

de emekçi halklar~n hepsiylede iç-içe geçen 

bir ya~a~~z sözkonusudur. Bu iç-içe geçen 

ya~am biçiminin do~urd~ sonuçlar ve her 

sorunda biribirini etkileyen yönler bulunmak 

tad~r. Bu anlamda da,Kürdistan Sol'u, egemen 

devletlerin Sol'unuda etkilemi~ ve egemen u

lus sol'undan derinden etkilenerek ~ekillen

meye,yapı kazanmaya çalı•~~tır.Kaz~lan bu 

yap~da olumlu yanlarla birlikte,olumsuz yan

larında oldu~uda bir gerçektir. 

Dolayisiyle,Kürdistan'da Sol hareket ' in 

geli~imi belli temel ba~lant~lar~yla ele al

mak daha do~ru ve açımlay~c~ olacakt~r. Bun

dan dolayı da, yazımız~n ba•l~~ın~,Kürdistan 

Sol Hareketini esas ba~lant~s~ ile s~!atlan

~rarak, "Genel olarak Kürdistan Ulusal De

mokratik Hareketinin ve özel olarak Kürdis-

tan Sol Hareketi'nin Geli~imi Ozerine Bazı 

G ö r ü ~ 1 e r " ba•l~~ını koyduk. 

Günümüzde,Kürdistan Sol Hareketi,bir so

mut olgudur.Bu olgunun dünü dldu~u gibi, bir 

bugünü ve aynı zamanda bir yarın~ olacaktır. 

Bu anlamıyla,Kürdistan Sol Hareketi'nin bu 

gününü belirliyebilmek ve galece~e yönelik 

perspektiflerini ortaya ç~karabilmek için, 

dünden sorunu ele almak gerekir.Kürdistan ~ı 

hareketi'nin dünü denildi~i zaman,direk bir 

~ekilde KUDH'nin olgunla.ması,~ekillenmesive 

dünü olayı ile kar~ı-kar~ıya gelmek durumun

dayız. KUDH'nin geli~imi olayıda çe~itli ev

relerden geçmi~tir.Her evrede,KUDH'nin arz 

ettigi özellikler farklı-farklı olmu.tur.On

derligin sosyal ve siyasal,sınıfsal ve kÜltü 

rel karakterleri farklı olmu~tur.Uluslarara

sı planda etkilend~i yöneli.ler ve kazandı~ı 

görünümler farklı-farklı olmu~tur. Biz de bu 

ba~lantıların bütününü gözönüne alarak,KUDH' 

nin geli.imini ve bu geli~im içinde Sol Hare 

ketin ~ekillenmesini çe~itli dönemlere göre 
ele alıp incelemek durumundayız. 

Fakat,esas olarak,Sol Hareketin geli~imi
ni ele alıp,incelemek ve geldi~i noktayı gös 
termek istedi~imizden,KUDB'ni K.Kürdistan a
çısından Dört evreye ayırıp inceleyece~iz. 

D E VA M ED:ZOEK 
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---------HABERLER, OLAYLAR, YORUMLAR--------

ABD' NIN LIBYA YA SALDIRISI 

PROTESTO EDiLDi 

Saldırgan ABD Emperyalizmi;bir taraftan 

emekçi dünya halklarına gözdağı vermek,ABD 

nin c;üçlülüğünü c;östermek,diğer taraftan 

Anti-ABD cephesinde yeralan ~1uammer Kadda

fi yönetimini içerden yıkma şartlarını o

luşturmak için, 15 Nisan günü Libya'nın ö

nemli merkezlerine bombalı saldırı düzenle 

di.Bu saldırı sırasında, lOO'ün üzerinde 

sivil halk hayatını kaybederken, lOO'lerce 

insan da yaralandı. 

Bizzat NATO Başkomutanı'nın planladığı 

bu korsan-saldırıda ABD bazı NATO kuv

vetlerini ve üslerini (örneğin:İngiltere ) 

kullandı. Ayrıca, Türkiye'deki NATO üsle

rindende yararlandı. 

Kovboy ReaGen'in,dünyanın gözünün içine 

baka-baka böyle bir saldırıya c;eçmesi 

tüm dünyada protestolara neden oldu.Avrupa' 

nın çeşitli yerlerinde, protesto yürüyüş ve 

mitineleri düzenlendi.Türkiye'de de, İstan

bul'un çeşitli semtlerine bombalı pankartlar:

asılarak AnD emperyalizmi protesto edildi. 

Avusturya'da; Wiyana başta olmak üzere 

diğer bölc;elerde de çeşitli protesto yürü

yüş ve mitingleri yapıldı.Devrimci,ilerici 

grub ve partilerin düzenledikleri protesto 

eylemlerinde,Türkiye'li ve Kürdistanlı dev 

rimci grublar da yerlerini aldılar. 

İnnsbruck'ta, 18 Nisan günü,Avusturyalı 

Türkiye'li ve Kürdistanlı ilerici grublar 

tarafından, Avusturya-Amerika Dostluk Der

neSi önünde düzenlenen ve büyük kitlesel 

bir katılımın oldugu mitinc;te,ABD Emperya

lizminin Libya'ya saldırısı protesto edil

di. Miting'te, Devrimci İşçi ve Yekitiya 

Sosyalist A Kurdistan taraftarları adına 

ortak bir konuşma yapan YSK taraftarı ko

nuşmacı; ABD Emperyalizminin emekçi dünya 

halklcırının ortale düşmanı oldu['!;unu,dün Vi
etnam'da bugün Latin-amerika'da, Orta-doğu 
da emekçi halklara saldırdığını,buna karşı 
emekçi dünya halklarının birlikte mücadele 
vermelerinin gerektiğini ve Türkiye ve Kür 
distan halklarının,Libya halkıyla dayanış
ma içerisinde olduğunu dile getirdi. 

AVUSTURYA'DA CUMHURBAŞKANLIGI 

SEÇiMLERiNi WALDHEiM KAZANDI 

Avusturya'da Cumhurbaşkanlı[1ı seçimleri

ni gerici kesimin adayı,eski Hitler subayla 

rından olan Kurt \VALDHEİrl'"kazandı. 
Bilindiği c;ibi, 4 Mayıs'ta yapılan ilk 

seçimde, 4 aday seçime.katılmış ancak hiç 

birisi de salt çoğunluğu alamamıştı. Avus

turya Anayasası böyle bir durumda, seçimle

rin, en fazla oy alan iki aday arasında tek 

rarlanmasını ön [jÖrüyor. 8 Haziran' da tek

rarlanan seçimlerde, gerici kesimin adayı 

K. \Valdheim oyları n ç oğunl uC; unu alarak C:;54) 

Cumhurbaşkanlığına seçildi. 

İlk seçimlere; Sosyal demokrat'ların a

dayı Kurt STEYRER (564-3 oy), gerici kesimin 

adayı Kurt Waldheim (~ 49,6 oy), yeşilcile

rin adayı I<'reda ~1aisrıer-Blau C%5 oy) ve fa

şistlerin adayı Otto Gerinci (56 l oy) katıl 

mışlardı. 

Hitler faşizmi döneminde,Hitler ordusun

da subay olarak görev yapan Kurt Waldheim 

1943 yılında, o dönemde Hitler faşizmi 'nin 

işgali altında bulunan Yunanistan ve Yuc;os

lavya'da binlerce yahudinin,komünistin ve 

Partizan'ın öldürülmesinde aktif olarak c;ö 

rev yapmış birisi. 

Seçim propacandasında, Nazi geçmişini ~o 

paganda aracı olarak kullanan '1/aldheim, anti 

semitizm(Yahudi düşmanlığı) ve yabancı düş

manlığı yaparak, Avusturya halkında hala~ 

olan yahudi dü~manlı~ını, ve Milliyetçi-şö

ven duyguları kullanarak, Avusturya hakim 

sınıflarının ve Alman emperyalizminin de YoiT 

dımıyla (özellikle Alman Başbakanı H. Kohl 

büyük destek sağladı.) Cumhurbaşkanlı~ı se

çimlerini ~ 54 oy'la kazandı. 

Tüm dünyada kaygıyla izlenen bu seçimler 

Avusturya'lı ilerici kesimleri de düşündür

mektedir. 

Ve biz yabancıların ise,gelecek c;ünlerde 

dahada yayc;ınlaşacak olan yabancı düşmanlı

~ına karşı,daha örgütlü bir şekilde mücade

yükseltmemiz cerekmektedir. 

-;--K .. aldheim 1982' ye kadar iki dönem E ir -
lt9miş Milletler genelsekreterliği yapmşQ. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Rızgariya WELAT 

iSViCRE . 
DG~~rli yol~a~lar, 

İlk önce, Rızgariya ~IELAT' ı çıkardığınız 

için sizleri kutlarız.llk sayı olmasına rağ~ 

men çok güzel olmuş.Bu çabalarınızın daha ve 

rimli bir düzeye geleceğinden şüphemiz , ·yok

tur. Başarılar dileriz. 

!sviç~e'den sizlere aktarabileceğimiz ye

ni bir e;elişme yok. 17 f'layıs'ta Bern- Kültür 

Merkezi'nde Kürdistan'ı tanıtma toplantısı 

düzenledik.Bu toplantıda,İsviçre'lilere Kür

distan hakkında bilgi verdile .Ayrıca, ŞI VAN' ın 

K!NE EM? video filmini gösterdik. 

21 Haziran'da Bern'de llticacılar günü kıt 

lanacak.Tabiiki bu kutlamalarda yerimizi a

lacaC;ız.Kutlama ile ilc;ili haberleri ileriki 

tarihlerde sizlere aktarmaya çalışacağız. 

Selamlar,başarılar. 

İsviçre'de YSK taraftarları. 

DANiMARKA 
Arkadaşlar, 

Göndermiş olduğunuz Hızc;ariya v/ELAT' lar 

elimize c;eçti.Hemen dağıtımını yaptık. Birim 

olarak böyle bir girişim cöstermeniz bizleri 

sevindirdi.llk sayı olmasına ra~men oldukça 

olumlu. Avusturya haberlerine daha az yer 

verseniz daha iyi olur.Kemal nurkay'la ilgi

li yazınız içerik olarak do11;ru.Ancak, hitap 

~ekline daha dikkat etseniz iyi olur. 

Alanımızdaki gelişmeleri ileriki tarihler 

de sürekli olarak aktarmaya çalışacai:!;ız.Şim

dilik kısaca belirteceCimiz gelişmeler şun

lar: 

PPKK'nın Danimarka sorumlusu bir ay önce 

kayıp olmuştu.Daha sonra bu arkadaşın nehir-

de cesedi bulundu.Olayın kimler tarafından 

yapıldığı henüz açıklığa kavuşmamıştır.l4fr

güt ortak bir bildiri yayınladık.Bu bildiri

yi sizlerede e;önderiyoruz. 

Ayrıca,ABD'nin Libya'ya saldırısı Kopen

mc;en'de bir mitingle protesto edildi.Bu ey

lemde bizde yerimizi aldık. 

Danimarka'da YSK taraftarları 

Rup e ı lO 

13 Mayıs 1974 te 
Sömürgeci Baas Cellatlan 
tarafından, beş arkadaşryla 

birlikte Idam edildi. 

13 Mayıs 1974'te halkını sevmekten ve onun 

özgürlü~ünü isternekten başka hiç bir suçu ol-

mayan 17 yaşındaki militan Kürt kızı LEYLA 

KASIM ve arkadaşları Neriman FUAT, f.lehmet 

l~MAVENDİ, Ceva~ MURAT, Azat SULEYMAN, Hasan 

HAMAREŞİT sömürgeci Baas cellatları tarafın

dan idam edildiler. Leyla KASIM ve arkadaşla

rı idam sehpalarında halklarının kurtuluşuna 

olan inançları ve kararlılıklarıyla sömürgeci 

lerin yüreBine korku salıyorlardı. 

Leyla KASIM'ların daragaçlarına 

son degildir. Sömürü devam ettikçe 

işkenceler de olacaktır. 

çekilişi 

idamlar, 

Fakat Kürt halkı Leyla KASII'I'ları unutma

yacaktır.Onlar anti-sömürgeci Ulusal 

tik mücadelemizde birer isyan ateşi 

Kürdistan daglarında yanacaktır ... 

• DEVRİM ŞEH!TLER! ÖLUMSUZDUR. 

• BIJ! RIZGAR!YA KURDİSTAN. 

o o o 

Demokra-

· olarak 
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Rızgariya WELAT 

YUNANiSTAN 
Yolda:şlar, 

Göndermi~ oldueunuz Rızgariya WELAT' ları 

aldık.Da~ıtımını yaptık.Rızgariya WELAT böl
gesel bir yayın olmakla birlikte,genel konu
larada a~ırlık vardi~i için alanımızda da ü

giyle okunmaktadır. 
Alanımızdan sizlere iletebilece~imiz ge

lişmeler kısaca şöyledir: 

Ekim 1985 Teknik-Oniversite olaylarıırlm 

buyana,Yunanistan'da çalkantılar hala devam 
ediyor.PASOK yönetimi gittikçe teşhir olmak
tadır.Özellikle bazı sendika yöneticilerinin 
PASOK tarafından görevden alınması, 
kesimler içinde tepkiyle kar:şılandı. 

emekçi 

Kürdistan'lı ve Türkiye'li ilticacıların 

durumları ise pek iç açıcı de~il.!lticacılar 
ço~unlukla LAVR!O - iltica kampında kalmak-

PE\1. KUR. 1 DEV. SOL 1 DEV.YOL /iLERi 
ISCI. YOLU 1 KAWA 1 KOC.KAK. 
50L BIRLIK 1 TEKOSIN 1 Y. S .K. 

talar.Kamp şartları çok zor.Hiç bir sosyal 
hak yok.llticacıların çalışma şartlarıda hiç 
yok denecek kadar az. Bir süre önce Kamp'ta 
ilticacılar komitesi seçimleri yapıldı. Bir 
arkadaşımız korniteye seçildi. 

Bu yıl NEWROZ'u Atina'da,di~er Türkiye'li 
ve Kürdistan'lı grublarla beraber kutladık. 

Bazı olumsuzluklara ra~men,NEWROZ kutlamala
rı olumlu geçti. Gece'de,çeşitli falklor gös 
terileri yapıldı. Kürtçe,Türkçe ve Yunanca 

Rup e ı ll 

yapılan konuşmalarda,NEWROZ'un halkımızın u
lusal demokratik kurtuluş mücadelesindeki ö
nemi dile getirildi. NE\1ROZ K0f11TES!: YSK , 
KSSE, Irak ÖfSr.Birl. ,Sol Birlik, Işçinin Yrilu, 

!ran Demokratik Ö~r.Gençli~i(O.D.Y.S.I.) ve 
TKKKÖ(Kurtuluş). 

1 MAYIS Yunanistan'da görkemli bir şekil
de kutlandı. Diz'ler ve di~er Türkiye'li ve 
Kürdistanlı grublar ortak bir platform oluş
turarak, Yunanistan Komünist Partisi'nin kor
tejinde yürüyüşe katıldık. Çok sayıda bi~ri 
daeıtıldı, ortak pullama yapıldı. 

Yoldaşlar, bundan sonra alanımızdaki ge
lişmeleri,olanaklarımız elverdikçe sizlere 
aktarmaya çalışacagız. Başarılar dile~imizle 
hepinize devrimci selamlar. 

Komita YSK lı Yewnan. 

HOLLANDA 
Yoldaş lar, 
Rızgariya WELAT'ın ilk sayısı elimize geç 

ti.Birim olarak böyle bir şeyi başarmanız 

bizleri sevindirdi. Tüm olanaklarımızla Rız
gariya WELAT'ın çalışmalarına katkıda bulu-
naca~ımızı bilmelisiniz. Bundan sonra 
50 adet Rızgariya WELAT gönderin. 

bize 

Bölgemizde son aylarda yaptı~ımız çalışma 
ları sizlere kısaca aktarmayı uygun gördük: 

1-) Biz ve KHP{Kürdistan Halk Partisi) 16 
Mart günü birlikte NEWROZ gecesi düzenledik. 
850 ki~inin katıldı~ı gecede,zengin programı 
mızla NEWROZ'u devrimci bir coşkuyla kutla
dık.Büyük Kürt Ozanı Şıvan PER~~R'in de ka
tıldı~ı gecede,di~er halklardan (Latinameri
ka, Arap) ilerici grubların da katılımı düı.ya 
halklarının kardeşli~ini dahada pekiştirdi. 

2-) Bildi~iniz c;ibi, Hollanda' da 1 Hayıs ':ın 
yasal olarak kutlanması yasaktır. Buna ra~

men Biz,Partizan,!leri,Devrimci !şçi ve KUK 
ortak bir platform oluşturarak;şehir içinde 
kısa bir yürüyüşten sonra,bir salon toplantı 
sı yaparak 1 Mayıs'ı kutladık.Kitlesel katı
lımın çok oldu~u toplantıda,folklor gösteri
leri yaptık. Yapılan konuşmalarda 1 Mayıs'ın 
!nternasyonal özü büyük bir coşkuyla dile ge 
tirildi. 
e Bıji NEWROZ 
• Bıji Yek G0LAN. 

Hollanda'da YSK taraftarları 
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Rızgariya WELAT Rup e ı 12 

YAŞASlN ı MAYIS 

Bu yılki ı Mayıs, geçen yüzyılın sonunda ı886 da Amerikan Şikago işçileri tarafından kapitalist sömürü ve kölelige karşı 

açılan savaşım bayragının tam lOO.yıl dönümüne rutlamaktadır. Dünya kapitalizmine karşı, uluslararası işçi hareketinin, 

enternasyonal birlik. dayanışma ve mücadele günü ifade eden ı Mayıs'ların getirdigi savaşım geleneği, emek dünyasını nihayi 

kurtuluşa götüren yolu daha bir aydınlatıyor ve gelecegin özgür, sınıfsız ve sömürüsüz toplumun kurulmasına önayak oluyor. 

Uluslararası militan işçi hareketinin açtığı ı Mayıs savaşım bayrağı, bir asırdan beri milyonlarca işçi ve emekçi tarafından 

elden ele dolaştırılarak, yeni yeni kaleler kazanarak, mevzilerini sağlamlaştırarak, mücadelelerini daha da yükseltiyorlar. 

Bugün sosyalist ülkelerin desteğine sahip olan dünya işçi sırufı hareketi, ulusal kurtuluş, barış ve demokrasi güçleriyle kur

duğu sağlam ittifaklar ve savaşım tarihinden aldığı güç, inanç ve kararlılıkla emperyalizme, faşizme ve her türden gericiliğe 

karşı yenilmez bir kuvvet, aşılmaz bir duvar haline gelmiştir. 

İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan bu yılki ı Mayıs'ta, bir kez daha, dünyanın her yerinde 

işçi sınıfı ve emekçi halklar faşizme, emperyalizme, sömürgeciliğe ve millitarisı savaş kışkırtıcılığına karşı seslerini yükselte· 

rek enternasyonal dayanışma içinde bulunacaklar. Son günlerde tüm dünya kamuoyunun gözü önünde cereyan eden emper

yalist saldırı ve kışkırtmalar, gezegenimizin ne kadar büyük bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya geldigini açıkça gösteriyor. 

Yeryüzünü nükleer bir silah deposu haline getiren ve bununla da yetinmeyip uzayıda silahlandıran, dünya halklannı hegemon

yası altına almak peşinde koşarak demokratik ve bağımsız ülkelere (Grenada, Nikaragua, Libya vb.) açıktan silahlı saldın ve 

komplolar düzenleyen ABD yönetiminin insanlık düşmanı faşist Reagan ve yandaşlan NATO'cu millitaristlerin savaş çığlık· 

!anna dur demek içirı, uluslararası işçi hareketi, birlik ve dayanışma gücünü ve savaşım azmini yükselterek, dünya banııının 

güvenliğinin en büyük teminatı olduğunu bir kez daha gösterecektir. Bu yıl alanlan dolduran milyonlarca iııçi ve emekçi 

hep birlikte, emperyalist savaş planlarına, sömürüye, baskıya ve ırkçılığa karııı, banş, demokrasi, bağımsızlık, sosyalizm ve 

proletarya enternasyonalizmi belgilerini haykıracaklar. 

Uluslararası proletarya devriminin bir parçası olan Kürdistan ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelesinin bugün taşıdığı 

devrimci potansiyel, emperyalizme, sömürgeciliğe ve gericiliğe büyük darbeler indirebilecek güçtedir. Kürdistan emekçi 

halkı, onurlu ve insanca bir yaşam için, barışın, demokrasinin, bağımsızlığın ve emeğin düşmanlan ve halkiann cellatları 

olan faşist Evren'lere, diktatör Saddamlara ve Humeyni'lere karşı her türlü araçlarla savaşımlannı yükseltiyorlar. Kürdistan 

devriminin öncü gücü olan işçi sınıfımız, öteden beri proletaryanın uluslararası görevlerinin bilincinde olarak ı Mayıs'lan 

anlamına uygun olarak kutlaya gelmiştir. Bu gün de, Kürdistan işçi sınıfı, emperyalizme, sömürgeciliğe ve faşizme karşı 

gösterdiği direnişle, ezen· ulus işçileriyle birlikte omuz omuza sürdürdüğü mücadelesiyle, uluslararası işçi hareketi içinde 

hak ettiği yerini almaya çalışmaktadır. 

Sömürgeci türk burjuvazisi, başından beri işçi sınıfına karşı düşmanca bir politika izlemiş ve dünya işçi sınıfının birlik, 

dayanışma ve mücadele günü olan ı Mayıs'lann üzerine kan ve ateşle yürümüştür. Türk burjuvazisi, her yıl ı mayıs günü 

yaklaşırken, işçi sınıfına ve onun sendikal ve poitik örgütlerine karşı saldırılar düzenlemekte, işçi önderlerini tututklamak

ta ve sokaklarda terör estirmektedir. 

Buna rağmen, Türkiye ve Kürdistan işçi sıruflan, sömürgeci burjuvazinin her türlü baskı ve terörüne karşı seslerini yük· 

seltmişler ve ı Mayıs'ı değişik biçimlerde kutlamışlardır. Nihayet 1976 'da DİSK 'in öncülüğü ve devrimci hareketlerin des

teğinde, burjuvazinin koyduğu yasaklan kırarak ı Mayıs' ı açık meydanlarda kutlayan Türkiye işçi sınıfı, ı977'de de düzen

lı.•diği kutlama törenlerine, MİT ve Kontr-Gerila eliyle 34 işçi ve emekçinin katiedildiği büyük bir katliam tertiplendi. Kür

distan işçi ve emekçileride, ı977'1erden itibaren, sömürgeci türk devletinin her türlü baskı ve engellemelerine rağmen, Kür

distan'ın birçok bölgesinde kitlesel olarak ı Mayıs'ı kutladılar. ı980'Jere kadar değişik yerlerde yığınsal kutlamalar devam 

edegeldi. 

Kürdistanlı işçi ·emekçi ve yurtsever halkımız! 

12 Eylül ı980 darbesiyle iktidara elkoyan Faşist Türk Cuntası, Kürdistan halkı üzerinde yoğun bir silahlı terör estirerek, 

operasyonlar, tutuklarnalar, işkenceler ve toplu katliamlarla, halkımızın ulusal kurtuluş mücadelesini boğmaya çalışmak

tadır. Kürdistan halkı ve onun politik ve sendikal örgütleri üzerinde sürdürülen yoğun baskılar, Türkiye'dekinden çok daha 

boyutludur. Sürgünlerin, askeri operasyonlann ve hiçbir kural tanımayan devlet terörünün sürüyor olması, karşı devrimci 

bir güç olarak sivil millisierin örgütlendirilmesi ve hatta sıkıyönetimin yalnızca Kürdistan illerinde devam ettirilmesi, türk 

devletinin kürt halkı üzerinde uyguladı~ı teröre dayalı sömürgeci-işgalci politikasını açıkça gözler önüne sermektedir. 
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Rızgariya WELAT Rupeı 13 

Aynı zamanda, Kürdistan üzerine sürülen yüzbinlerce ordunun, yoğunlaşan polis gücünün ve sivil millislerinkurulması, bir 
yönüyle sömürgeci türk devletinin halkmuzdan ne kadar korktuğunu, ulusal ve toplumsal kurtuluş mücadelemizi ezeme· 
diğini açıkça gösteriyor. Bu gün Türk Devleti yer yer kısmi başarılar elde ediyorsa, bunun en büyük nedeninin, Kürdistan 
devrimci hareketlerinin içinde bulundukları dağınıklık, bölünmüşlük ve diğer subjektif olumsuzluklar olduğu, hepimiz tara
fından çok iyi biliniyor. Var olan gücümüzü düşmana karşı birleştirmeden, güçlü bir devrimci önderlik oluşturmadan, emper
yalizme, sömürgeciliğe ve faşizme karşı halkımızı kurtuluşa götürmenin olanaksız olduğu ortadadır. 

O halde, ülkemizin ve halkımızın temel çıkarlan etrafında devrimci birlikler için adım atmak ve birlikleri sağlamak, en 
önemli yurtseverlik görevi olarak önümüzde duruyor. Bu gün artık kendisini dayatan siyasal-örgütsel birlikleri devrimci il
kelerde gerçekleştirmek, sorumluluk duyan tüm sosyalistlerirı, devrimcilerin ertelenmez görevi haline gelmiştir. Bu nedenle, 
işçi sınıfırun uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan ı Mayıs"lan, anlamına uygun olarak ülkemiz işçi sınıfının 
ve devrimci hareketlerin birliğini sağlama günlerine çevirelim. O zaman zafer halkımızın ve gelecek emeğin olacaktır. 

İ şçiler-emekçiler ! 

Bugün işçi sınıfmuz ve emekçi halkımız ı Mayıs'ı en azgın faşist baskı ve terör koşullan altında, işyerlerinde, köylerde, 
zindanlarda ve yaşanun sürdüğü her alanda bir kez daha kutlayaca.k ve sömürgeci burjuvaziı'ıin vahşetini lanetleyecektir. 
Yurt dışında da bulunduğumuz ülkedeki, her renkten, dilden ve ulustan işçilerle birlikte kol kola, tek bir yumruk ve tek 
bir ses gibi barış düşmanlanna, ırkçılığa ve sömürüye karşı enternasyonal birlik ve dayanışma için hep birlikte haykıracağız. 

Y AŞASIN ı !\lA YIS ! 

YAŞASlN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ! 

öZGUR VE HACIMSIZ BtR KURDiSTAN İÇİN !LERİ! 

YAŞ AS IN KURDiSTAN SOSYALiSTLERİNİN BİRLtCt ! 

KAHROLSUN EMPERYALiZM, SöMURGECİLİK VE FAŞİZM! 

1 Mayıs 1986 

KİP-GBK TKSP-ROJA WELAT YSK 

Baştarafı shf. 4'te 

15- 16 HAZİRA N ! Ş Ç! ••• 

sarsılmamalı. !şçi sınıfı hareketinin ve genel olarak halk hareketinin oportünist ve sos
yal demokrat akımların etkisinden kurtulması için,arı bir ideolojinin yaratılması için ça
lışılmalı,buna uygun araç ve gereçler yaratılmalıdır. 

• Kahrolsun Kapitalist-Sömür~eci Sömürü Düzeni. 
• Yaşasın 15 - 16 Haziran !ŞÇ! D!REN!Ş!. 
• Emekçi Halklarımızın Ortak Mücadele Birli~i'nin sa~lanması için 

seferber olmalı ve bütün olanaklarımızı kullanmalıyız. 

Yekitiya Sosyalist A Kurdistan 
örgütleme Komitesi 

• 12 no'lu Bildiri. 
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Rızgariya WELAT Rup e ı 

SINET 0 ÇAND 

ARTiSTEN SOViETiSTANEYE KURD EN P ROFESYiONAL 

Ew nivisara ji yaliya Temure Xelil Muradov ra, ji Yekitiya Sosyalist 

ra (Organa Yekitiya Sosyalist A Kurdistan) hatiye rekirin. 0 Yekitiya 

Sosyalist ji bo ne~riyate, ji me re şandiye. Em ji we nivisare peşke

şi xwendevanen xwe dikin. 
Rızgariya WELAT. 

TtMtlRt XEL!L MtlRADOV 

Demeke,gava derheqa peşdaçuyina kurded Yekiti Sovietda dibu xeberdan,mirov dikaribu 

nava miqalekeda derheqa açixied her derecada dastani bigota. Le iro ew destanin haqas 

celekin, ku em mecbur dibin paraveyi ser dereca bikin u derheqa her derecekeda cihe 

bejin. Carna ji usa diqewime, ku derheqa destanined kurdeki Sovietistaneda miqalek ji 

tere nake, ku be ber çeva, ka ew bi saya qeyde meyi sosialistie, nava ji1aneda miaser

kirina siaseta Leninieye miletie eihiştiye çi destanina. 

Benda meye iroinda erne tene derheqa dercceke peşdaçuyina çanda me-dereca hunermen

die, diha rast, derheqa artisted Sovietistaneye kurdda wera gilikin. 

ve deme bajare Yekiti soviete Moskvae, Leningrade, Yerevane, Tbilisie, Groznie u 

bajared mayinda gelek artited kurde profesional hene. Nav-denge hineka ji wana temami

ya weletda eyane, derheqa wana u hostatiya wanda gelek cara rojneme u kovared Sovetie 

u welated derekeye cihe-ciheda hatine çapkirine, gava gili hatiye orte, gotine, filan 

artist esle xweva kurde. Bi saya van yeka gel u netewayen welate me nasiya xwe dane 

peştaçuyina kurded sovetie. 

!ro dota kurd Nazi Şiray artista şirkeye dineeyane, ewlede kurd Pa~a Poladov reji

sore teatra Yerevaneye pandomimaeyi serekeye. Ebdule Muhemed reqasvane koma bajare 

Groznieye bi nave "Vaynax" - e, Vova u Matella Qasim artisted baletene li bajare Le

ningrade, zina Telo dengbeja koma Tbilisieye "Rero"-e u geleked mayin. 

Niha derheqa wan artista u hineked mayinda eze bi hurgili binivisim: 

Nazi Ş!RAY ••• Ew nava naveki nase bona gişka.! ewe ew nav bi xwe qazanc kiriye. Do

ta kurd Naza Şiray eva 35 sala zedetire, weki ser dike sirked Yekiti Soviet u welated 

dereke, cile kurmanciye reng-rengi xwekiri temaşevana hewas-hijmekar dihele. Artista 

komera Oriseteye Sevetieye Sosialistieye Federative emekdar saled cihe-cihe sirked 

Tbilisie, Yerevaneda listiye, le pa~e çuye sirka Moskvae u hetani niha ji wedere peşda 

te. Listika weda hejmared usa hene, ku hetani niha ji cihaneda kesira li hev ne hatiye 

wana biwekiline. Mesele, ew du defe biçuk digre deste xwe,hevra berdide,defa deste ~ 

te ser mile wera derbaz dibe diçe ser mile dine, defa dine ji wi awahi, ber hevra ser 

patika wera derbaz dibin u ne hev dikevin, ne ji dikevin. Le ensiklopedia ermenıaye so 

vetie hejmareke xweda derheqa Nazi Şiray'da nivisiye, weki hejmared weye " Heykeled 

tunc " sertaca listika weye. 
Dumahik heye 
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ZMAN 
« Kurf/lnfJ, 

ger luin diXWfJZin · xwe nfJs /Ji/(ln, zmflnl xwe ô1xwiiun. 
Ger luin diXWfJZin xwe ô1 xellte ô1d1n nfJsklfln 
cfJrelte d1n ji zmfJni xwe IJ1xwin1n. » 

tipen kurdi 

"' A B c ç D E E F G H 
J K o L M N o p R s S T 

"' u u V W X y z 
bıdeng bedeng 

A E E 1 i O B C ç D F ~ 
u o H J KOLM 

N P R S S T 
VWXYZ 

P~westiya P~fvebirina Zim~n SORO 
wendevanAn delal: 
Weke ku hQn dizanin pOşvebirina zimanekt ji zimanan ~~ .... eatıre 
ji bona plşvebirina netewekt. ~etcwck nikare bi Uaşl ~ı r~şk~
ve di warln abort, civakt O siyası beyt plş'.lebirimı zıt'!'.ar.~ xwc 
weha em dikarın bAjin: Zirnan bi dewlt!mendi:r·a xwe ve ji me re 
pl1veçOna wt mille.tl ku bi wt tl peyivandin dide xOyantkirin. 
Ger .niha ji xwe re li zaravayA kurm~nct b1nlrin, dO cmO t~ de 
galek kimaniyan biblnin, Ev ji gunehOn bav Q kal~n me ~ün. Ger 
wana xwe di vl wara handa bilşanda bl gotin bO nihoı zarav~yl 
kurmancı ne di vi rewşa hande ba. Her weha jt re .. ·ş.:ı milletG me 
a abort, civakt Q siyası wl ne ~ek • niha ba. Le mixabin ku za
na Q 1ehrezayen me ji nezaniyln xwe, x~e nediôşandin ji bona 
plovebirin& zimant bav ~ kalan xwe. LG beli wana xcbat dikırin 
ji bona ptşvebirina ziman4n beyaniyan. Gerek ev nede bcr i<ıv~n 
me Xu hemQ zana Q şehrezayan me dabQn ser reya xebatkirina pfş
vebirina zimanen beyaniyan hineka ji wana li ger karina xwc kar 
O xebatan biçQk di vi wart de kı.rin. L@ tev li wO jt kar"n wc1n 
me zin bQn j 1 bo paşvebir ina z i ::ı~ n. W .ın kcsO:-ı j i ni f ş":-ı 1 i dJ x· ... e 
re, reyeke rast Q durOst dantn, da nifş~n li dQ wa~ b~n xwe ba
tir di warl zirnin de Q peşvebirina ~ı~oı b~ş!:lin. Jl be~ vô ye-

ka han bert çend salan hin ji wan cıwanrntrfn welatper;,_,.cr bı. he
mO hiner Q hGzGn xwe ve wa.rO pOşvebirina zim~n de karkırın.~ana 
elvaten çand pt:k antn, kovar Q rojname derxistin. Wan civatan 
bi kovar Q rojna:nOn xwe ve xebatOn mezın ku nayGn ji btrkirin 
di dtroka pOovebirina zaravaya kurmancı de 11 10 x· .. e hışti:l.İro 
em dizanın bO çlqast ji ce Kurdan re divO pOşvcCirina zi~On, da 
em oıyarbOne di nava milleti xwa de belavbikin. Em baş dizanin 
bl çiqaat oiyarbOn ji me Xurdan re diva. Xesek nala me di jOr
bOnG de naj1. J1 ber vO yeka h;ın pQ•Jestiyckc dtrokt ye di vQ de
rn~ n de ku cm :arav~yl! xwc bidin bı p~ş de. Li ser z~na C şeh
rezayan me ,~e ku hcmO hOz Q hinerfn xwe di warOn pl!şvebirina 
zimtn de bi karbtnin. Bi ve yck~ han, dO emö ji nltkt de zar
avay~ xwc C p~ re jt w~jey~ xwc bidln bi p~ş de, jı aliyö din 
jiyan~ ji.milletO xwc re bidin naskirtn. 
OujminOn mc, zerkeren ku x~r O bOren me dibin Laş dizanın ku 
peşvebirinc z1manO me dawı)'·a waıı~t neztk dika. J1 tıur vA ycka 
han w;1r.a \!m ji nivtsL~r.diı~~ U~'"'ar kirine. Lö di sedsalOn btstan
de kes nema dikuri! rcy.ı pO~vcbirina ziman~ ·mc li me bigrc,gclva 
ku em bi~wazin ~ı Li p$ve ~ı~in. 

(Ev nivisara jı HEVtYA 
WELET hejmar 1 1963 hati 
"C gırtın.) 
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1 MAYIS KUTLANDI 

Dünya !şçi sınıfının Birlik Dayanışma ve 

Mücadele günü 1 Mayıs, lOO'cü yılında; tüm 

dünyada oldugu gibi, !nnsbruck'ta da devrim

ci bir coşkuyla kutlandı. 

Başta KPÖ(Avusturya Komünist Partisi ), 

Devrimci !şçi ve YSK (Yekitiya Sosyalist A 

Kurdistan) taraftarları olmak üzere,l7 Avus

turya'lı,Latinamerikalı ve Güney Afrika daya 

nışma komiteleri ortak bir platformda birle

şerek, 2 ay önceden 1 Mayıs kutlama hazırlık 

larına başladılar. 1 Mayıs öncesinde ve 1 Ma 

yıs günü toplam 7000 adet bildiri da~ıtıldı. 

!nnsbruck'un her tarafına afişleme yapıldı. 

1 MAYIS günü yü~üyüş alanına toplanan çe

şitli halklardan emekçiler, kardeşçe ve el

ele halaylar çekip Uluslararası Dayanışmanın 

canlı bir örnegini dile getirdikten sonra, 

saat ll'de yürüyüşe geçildi. Yürüyüş boyun

ca, "Kahrolsun Faşist Cunta","Bıji Rız~ariya 

Kurdistan","Yaşasın 1 t'layıs","Yaşasın Ulus

lararası Dayanışma" vb. sloganlar atılarak 

Yabancılar Polisi'nin bulund~~u binanın önü

ne gelindi. nurada bir ara miting yapılarak, 

YSK'dan bir arkadaş tüm yabancılar adına al

manca bir konuşma yaparak, Polisin yabancilır 

üzerindeki baskıları dile getirildi. Ve tek

rardan yürüyüşe ~eçildi.Yürüyüş boyunca D.!' 

den bir arkadaş megafondan sürekli olarak 

Cunta'yı teşhir eden konuşmalar yaptı. Kısa 

aralıklarla durularak rolklor gösterileri ya 

pıldı, Latinamerika'lı grublar !spanyolca &v 

rimci şarkılar söylediler.Daha sonra mitins 

alanına gelindi. !1i ting alanında, YSK' dan b:!r 

arkadaş Türkiye' liler ve Kürdistanlılar adı

na ve KPÖ'den bir arkadaş'ta tüm grublar a

dına birer konuşma yaptılar, 1 I·iayıs' ın anla 

mını tekrar dile getirdiler. 

Bu yılki 1 I-layıs'a; bir dönemler !nsbruck 

D.!. 'de çalışıp geçen yıl D.!. 'den ayrılan~ 

şimdi bölgemizde DSP adına "çalışma" yapan 

devrim kaçkınlarının-ihbarcılarının ve Salz-

burg'taki faşist Türk Konsoloslugunun 

anti-propaganda ve haskılarına ra~men 

kişi katıldı. 

tüm 

7 00 

Emekçiler,Devrimciler kararlı olduklarını 

tüm dost ve düşmanıarına bir kez daha gös

terdiler. 

e YAŞASIN 1 MAYIS BIJ! YEK GÜLAN 

e KAHROLSUN SÖMÜRGEC! FAŞ!ST EVREN-ÖZAL 

D 1 K T A T Ö R L U Ö U. 
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