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Sornurusuz, baskistz. bansm egemen oldu
gu bir dunya icin, toplumun ileriye yonelik
donusum ve gelismesinde belirleyici olan
i~~i simfuun uluslararasi birlik , savasim ve
dayamsrna gunu I MAYIS!

Amerikan iscileri, 8 saatlik isgucunun
yasallasmasi icin, 1 MAYIS 1886 ytlmda
ulke capmda bir genel greve gittiler. Grevin
ii9iincu gununde burjuvazinin silahh gucle
rinin saldmsr sonucu bircok i~9i oldu, tu
tuklandi ve idam edildi. 1889 yihmn Tern
muzuuda Paris'te toplanan I. Enternasyo
nalin I. Kongresinde 1 MAYIS butun dunya
iscilerinin birlik, savasun ve dayamsma
gunu olarak ilan edildi.

HlI tari .. ten sonra butun ulkelerin bi
linyli i~yileri bu gunu yasatrnak icin, yrgm
sal eylemlerle kutlamaya basladilar. Gunu
muzde I MAYfS'rn sanh bayraklan sosya
list sistern, uluslararasi i~~i srrufr hareketi ve
ulusal kurtulus hareketlerinin ornuzlarmda,
emperyalizme sornurgecilige, yeni-sornurge
cilige, fasizme ve Irk~t11ga karst daha da
yukseklere crkiyor.

Bazl iilkelerde, i~9i SJllLf1ll111bu 1Iluslarara
SI soylu giillul1un klltiamnasl butjuvazinin
sert tepkisiyle kar~J1a~tJ.

Tiirkiye'de de 1923 'ten 1976 ydma kadar
1 MAYIS'm kutlanmasl engellendi. Ancak
i~9i sll1lfll1l11 bilin91i kesimlerinin oncuJii
giinde tum Herici, devrimci, demokrat gUy
lerin destegi ilk bu engel 1 ~A YIS 1976'da
a~ddJ.

Egemen sllllflar gorkemli bir Ylgmsal
eylem biyiminde geyen I MAYIS t976'dan
iirkttiler. Bu korku ve tela~lannl gidermek
i9in, i1?yi SHllfl ve tiim demokratik gii~lerin
daha YIgmsal bir biyimde kutladJklan 1
MAYIS )977'de CiA, Kontr-Gerilla gibi
cinayet ~ebekelerini sahneye 91karddar.

Butjuvazinin sol i9indeki uzantdan; kar~1
devrimci maoculan kendilerine alet eden
cinayet ~ebekelerj, uzun menzilli silahlarla
1 MAYIS alamnda be~yuz bin insanm uze
rine saldrrarak krrk'a yakm emekten yana
ki~iyi ~ehit ettiler.

BaskJ, zulum ve kan He tarihin ileriye dog
ru gelj~imi engellenemez. Eger boyle olsaydl,
ne I MAYlS'Iar ne de 1 MAYIS ALANLARJ
olurdu.

1 MAYIS; i~yi Sllllfl ve yanda~lannll1 de
mokratik hak ve ozgiirlUkJerini dah gur bir
sesle dile getirdikleri, aym zamanda fa~izl1le
kar~J kararh bir sava~lm giinudur.

1 MAYIS; i~9i sUlIfmm ezilen, sOmurge
halklarlll uzerindeki ITk91-~oven baskdara
kar~1 91ktJg1 bir giindur.

"ButUn ulkelerin i~~iJerinin bilin9li bir
Itayat i~in uyallJ~larJIlJ; insallll1 insana zu
IUIll ve basklsma ka~l mucadelede, milyon
larea emek~iyi aybk, yoksullllk ve rezillik
ten kurtarma mucadelesinde birlik olu~la
rull kutladlklan gUn, 1 MAYIS geliyor"
(lenin)

Bunun bilincillde olan emektell yana tiim
gu~ler; bu soylu gune "devrimei ruh" kazan
dJrlllak iyin, haydi 1 MAYIS alamna.

Burjuva basllunm t MAYIS 'a kahhllll
--engellemeK iyin uydurdugu yalan ve propa
gandalarl bO$'a ylkartmak i9in haydi 1 MA'-
VIS alamna. -..,

YA~ASIN I MAYIS
YA~ASIN EMEGiN ULUSLARARASI
BiRLiCi ve DAYANI~MASI.

22 Nisan 1870, Bundan 108 yil once Rus
ya'run Volga kenanndaki Simbirsk Kasaba
smdaki Ulyanov ailesinde buyuk bir sevinc
vardi. Viladimir dogrnustu. Sonradan i~9i
suufi bilimine buyuk katkrsr olan dunyada
ilk defa onderligindeki Bolsevik Partisiyle
Sosyalist devrimi basaran, Sosyalist siste
min kapilanru acan, ezilen sornurge halkla
rill kurtulus hedeflerini gosteren yuce onder
Lenin diinyaya gelmisti.

Bugun bu sevinci yalruz kendi ailesi degil
tum dunya i~yi srmfr ve ezilen halklar kutlu
yor. Ernperyalist cagm Marksizminin yarati
CISI Lenin bu ~aga damgasmi vurmus, snuf
SlZ bir dunya icin rnucadele veren milyonlar
ca insanm onderi olmustur.

Marks ve Engels'in ogreticisine her alanda
(Ekonomi politik, Felsefe, Bilimsel Sosya
lizm) yaptJgl katkrlarla i~9i suufuu sap rna
akunlarm etkisinden kurtararak onlara dog
ru yolu gostermistir. IYogumunun 100. YI
hnm 120'den fazla iilkede kutlanmasi Le
nin'in buyukluguru; kamtlamaya yeterlidir.
Yazdigi ki taplar bircok diJe cevrilmis, dun
yada en 90k okunan kitaplar haline gelmi1?
tir,

Lenin'in klsa hayatml ve mucadelesini
iyeren yawTIlzl11 amaCI, onu daha iyi tam
yabilmek ve anlatmaktu.

ASII adJ Viladimir i1yi9 Ulyanov olan le
nin, ilya Nikolayevi9 Ulyanov admdaki bir
ogretmenin oglu olarak donyaya geldi. Da
ha kU9Uk ya~larda ozellikle babas1l111laracl
hgJyla diger karde~leri gibi halkm yamnda
yer ahnt~, i~yilerin mucadelesine iJgi duy
mll~tur. 1887'de okulunu bitirmi~ ve Kazan
Oniversitesine girmi~tir. Aym ytl St. Peters
burg Oniversitesinde ogrenci olan agabeyi
Alexander, <;ar Ill. Alexander'a kar~l dii
zenlenen bir suikastte yer aldlgl i9in idam
edilmi~ti. Karde~inin oliimu Lenin'i yok uz
mu~ffi. Agabeyi bir Narodnik'ti. Fakat le
nin, agabeyinin yolundan gitmedi. 0, Mark
sizmi okuyor ve i~9i smlfmm tek ilmine ina
myordu.

1891 ytltnda Hukllk fakiiltesinden mezun
oldu. Arhk kendisini tam olarak Marksizm 'e
veriyor, orgiitlenme ~ah~maJarml stkla~tlrl
yordu. 1895'de "i~9i Stnfmm kurtulu~u i9in
Mucadele Birtigi" Lenin tarafmdan kurultl1u~
oldu. Bu arada yazdlgl ilk eseri "Halkm
Dostlan Kimlerdir ve Sosyal Demokratlarla
Nasd Mucadele EderJer" ile diger aklmlara
darbe indirmi~, i~9i sllllfmm partisini yarat
ma 9abasma gii9 katml~ttr. 22 Temmuz
1898'de mucadele arkada~J Kurupskaya ile
evlenl11i~tir. Aym ytl Rusya Sosyal Demok
rat t~~i Partisi Lenin'in onderliginde kuruJ
duo Fakat parti programdan, ideolojik ve
orgutsel birlikten yoksundu.

Lenin. Rusya'nll1 ekonomik yaplsma ~ok
oneill veriyordu. Bu ~konu ile yazdanm
1899'da "Rusya'da Kapitalizmin Geli~l11esi"
adl altmda yaymladJ. Parti i9indeki ayn~ma
1900'da 9Jkan iskra (KIVdclIll) gazetesi ile
daha artllll~tt. 1901- t 902 ytllannda yazdlgJ
"Ne Yapdmah" adb eseriyle Oportinistlere
biiyuk darbe indirdi. RSDiP 1903 ylhnda ya
pllan ikinei kongre ile Bol~e\'ikler (90glln
luk) ile Men~evikler (Azmltk I diye ikiye bo
liindu. Lenin Bol~eviklerin onderligini yapl
yordu. Bu kongre ile parti Marksist orgut
lerini birle1?tirdi ve i~yi SUUfl partisi olma
yoluna girdi. Bu arada yazdlgl "Bir Adln1
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lleri iki Adim ileri" kitabi ile marksist or
gutlenmenin aynnularnu acrkladi.

Rusya halklanmn 9arhga karst tepkisi
1905 yihnda patlak verrnisti. Askerlerin,
sessiz yiiriiyii~ yapan iscilerin uzerine ates
acrnasryla baslayan devrim Rusya'da 2 ytl
surecekti. Ayru yihn bahannda RSDIP 3.
kongresini -yaptl. Kongreden bir sure sonra
Lenin "Demokratik Devrimde Sosyal De
mokrasinin iki Taktigi" adh eserini yazdr.
Bu kitabmda burjuva devrimin hedefleri,
i~9i srnift ve koyliiliigiin mucadelesi hakkmda
aynnnh bilgiler veriyordu. Lenin 8 Kasun
1905'de Rusya'ya, St. Petersburg'a dondu.
Burada onderligi altrnda ayaklanmamn haztr
hklanna girildi. Genel durumun degerlen
dirilmesi icin 1906 yilmda RSDIP'nin 4.
kongresi yaptldt, Turn ugraslara karsm sart
larm olgunlasmarrus olmasmdan dolayr dev
rim basarrya ulasmadr. Her seye ragmen
bu hareket kitleleri egitmis, onlan gelecek
basanh bir devrime hazrrlarmsn. 1906 YI
hmn sonunda bask tlar yuzunden Lenin, bir
daha yurt drsma cikmak zorunda kaldr. Fin
landiya'va gitti. 1907'de RSDtP 5. kongresi
ni yaptJ.

Yurt dl~mda 9ah~malanl1l slirduren Le
nin 1909 ytlll1da "Meteryalizm ve Amprio
Kritisizm" adlt kitabl ile Marksist feJsefeyi
geli~tirmi~tir. 1912 yJlmda RSDlP'in 6.
kongresi yapJldl. Bu kongreye bir klslm
Mel1~evik te katJlnu~tl. Bu kongrede, tUm
oportinistler partiden atJlddar. Merkez ko
mitenin hepsi Bol~evjklerden oldu. Bu kong
re, ozellikle partinin saglamla~tJr11maSI yo
lunda atdan onemli bir adlm oldu. 1914 YI
hnda ba~layan 1. Diinya Sava~l strasmda le
nin t~vi9re'ye gitti. Bu arada Ikinci Enterr.as
yonalin Sosyal-~oven Iiderleri sava~m yanlll
da yer altyordu. Onlarm bu tutumunu dev
rime ihanet olarak niteleyen Lenin, 1915 'de
Zimmerwald'da, 1916'da Kienthal'de konfe
ranslar diizenledi. Aym ytllarda Marksizme
en biiyiik katkdarmdan olan emperyalizmi
ayrlllldanyia a~Jkladlgl "Emperyalizm, Ka
pitalizmin En Son A~amasl" adlt eserini yaz
di.

Bu ydlarda Ulusal soruna H~ikin yazdlgl
kitaplarla, bu soruna a91kltk getirdi. Ezilen,
somiirge halklarm kurtulu~ miicadelelerinin
hedeflerini gosterdi.

Rusya'da oznel ve llesneJ ~artlar devrim
i9in olgunla~ml~h. 1917 ~ubat Burjuva
Devriminin olmasl He Lenin, partinin bu yeni
sure9 teki gorevlerini belirtti. 16 Nisan 1917'
de Rusya'ya dondii. Petrograd'da 90k sa
Ylda i~9i ve asker Lenin'i tren istasyonunda
kar~tladl. Lenin, yapugJ klsa kOllll~maYI
"Ya~aslll Sosyalist Devrim II slogalllyla bitir
di. Boylece marksistlerin hedefini a91k9a be
lirtmj~ oldu.

Ayaklanmamn ilkelerini biiyuk titizlikle
belirten Lenin, devrim anmm geldigini soy
luyordu. Beklenen giin 6 Kasnn 1917'de oJ
duo Devrimciler eyleme ge~tiler. KIsa surede
bir90k sanayi bolgesini, koprlileri, postane
teri ve elektrik ~ebekelerini kontrol altma
aJddar. 7 Kasnn sabalu Lenin, devrimi halka
bildirdi.

Lenin yeni Sovyet hiikumetinin ba~kal1l
oidu. Bundan sonra ise paryalanan eski dev
let mekanizmasl yerine yenisini kurma, ure
t.imini yeniden orgutlenihnesini saglama, bur-
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gun ortamlar yaratrnaktadir. Tamamiyle yalana dayah yogunlasn
nlrms bir propagandayla sorunun oziinii ~arpltmakta, kasith ola
rak siddet hareketlerinin arkasmda, hayal iiri.iniindenbaska birsey
olmayan "degisik gii~ler" gostermeye ~ah~maktadar. Burjuvazi,
ge~mi§ donemde sik sit vasvurdugu "anarsinin kaynagmda
kornunizm ve bOliiciiliikyatmaktadir" bicimindeki yaygaralirma,
son gi.inlerdede gene dort elle sanlrms durumdadrr. Son donemler
de burjuva siyaset adamlan ve kalemsorleri elbirligiyle yaym or
gantan yoluyta, radyo ve televizyon aracfhgrylabu propagandayi
sik sik yapmaktadirlar. Hatta daha da ileri giderek acik fasist te
rorculerin de "soleu" bireysel terorist ve maoist gruplann da ar
kasmda yalmz "bolaculerin ve kurtculerin" bulundugunu soyle
mektedirler. .
Malatya'da Belediye Baskaru'nm, kendisine gonderilen bom

bayla oldurulmesi ve ardmdan Malatya'da halki kiskutarak cikar
nlan olaylar halkinuzm cok korkunc bir provakasyonla karsr
karsiya oldugunun ve tekelci burjuvazinin kendi fasist diktatorhi
gunii gerceklestirmek i~in her ~areye basvurma niyetinde oldu
gunun en somut ornegidir, Malatya'da, ytllardan beri halk arasmda
mezhep _aynhkJan koruklenerek, kitleler arasmda trk~l ~oven bir
propaganda yiiriitiilerek dusrnanhklar yaratilrms ve her seferinde
bunlardan yararlarulmaya kalkisilmrsnr. Son olayla burjuvazi,
yaratngr cansmalarla ve basmda hayastzca siirdurdugii propagan
dayla bu amacma bir olcude ulasabilmistir,

Bu iddialar burjuvazinin korkunc bir provakasyon or
tarru hazirlamaya ve cirkin. emellerini bu. yolla gerceklestirmeye
~ab§ttgml gostermektedir. Fasist guclerin ve onlann cinayet sebe
kelerinin kanh eylemlerini ortbas etmekten, hayat pahahhguun,
somuru ve basknun altmda artik yasamaya tahammulleri kalmayan
emekci kitlelerin dikkatlerini baska yonlere cekmekten, lrk~lbgl
~ovenizmi korukleyerek Kurdistan halkt uzerindeki somurgeci uy
gulamalan mesru gostermeye ~ah§Jnaktan ve balklar arasmda dii§
manhk yaratmaktan baska amacr olmayan bu iddialar, hafife
ahnamayacak kadar onemli, tum sosyalistlerin, devrimci-demok
ratlann uzerinde titizlikle durmalan gereken bir konudur. Burjuva
zinin soz konusu iddialannm arkasmdaki gercek emelini a-rlga ~I
karmak ve onun ark91§oven yiizuniikitlelere gostermek butun ileri
ci demokratlarm gorevidir. .

Fasist gii~lerin ve diger gerici burjuva kesimlerinin biiyiik bir
yaygarayla "anarsinin kaynaguu bOliiciilukve komunizm "de gos
termeye.cahsmalanmn amaclanndan biri de anti-fasist guclerarasm
da bir birligin olusmasnu engellemek diger bir deyimle sosyal de
mokrasiyi saglam temcllere oturtulmu§ bir anti-ga§ist miicadeJeden
vazge~irmektir. Oyle goJiiniiyor ki, sosyal demokrasi fa§ist gii~
lerin bu gibi oyunlau kar§lsmda tamamiyle kararb bir taVtr takI
namamaktadu. CHP iktidan, fa§istlerin ve diger gerid gu~lerin
aym zamanda kendi iktidanna yonelmi§ bulunan ve a~tktan a~lga
siirdiiriilmekte olan eylemlerinin iizerine kararh bir bi~imde yiiJiiye
cegine, giderek gerilemekte ve teslimiyet~i bir tavtrla daha da sa
ga kaymaktadtr. Bunun en a~tk omegi Ba§bakan Ecevit'in 16
Mart'taki "Fa§izme thtar" eylemi kar§JSmda takmdlgl tama
nliyle o)umsuz tavtrdtr: 8a§bakan Saym Ecevit burjuvaziyi mem
nun etmek i~in, "Fa§izme thtar" eylemini "Yasal olmamakla"
ve "Fa§ist gii~lere yaramakla" su~Iama§ttr.

Oysa ger~ekte Fa§izme lhtar eyJemi, fa§izme kar§1 emek~iI~
rin, en geni§ YIgmlann hakb bir direni§i, f3§ist gii~lerin uykusu
nu ka~tran bir eylemdj. Anti - fa~ist sava§tmm saghkJl bir temele
oturtulmasl i~in yi.iJiitillenmucadele yolunda kazanalml§ daha ileri
bir adundl. Tum anti-fa§ist gii~Jerinbilyiik bir kararhlakla sahip ~ak
malan gereken f3§izme yonelik bir ihtardl. Ger~ekte, Ecevit'in
"Demokrasiye kar§1 tuzaklar haztrlamyor" bi~imind~ki iddiala
nnm aksine, herkesi,demokrasiye dii§man fa~ist gi.i~lerek3f§l uya
ran bir eylem olmu§tur. TOmgerici ~ii~lerin direni§ kar§JSmdabii
yiik bir panige kapIlmalarmm ve biiyiik yaygaralar koparrnalanmn
nedeni de budur. Dogrusunu sOylemek gerekirse ashnda saym
Ecevit'in bu eyleme kar§1 ~akl§1fa§ist gii~lerin yfuegine biraz su
serpmi§tir ve bu kar§1 ~akl§ bilin~siz kitleler arasmda devrimci,
antifa§ist hareketin yanla§ anla§Ilmasma katkIda bulunmu§ ve fz
~istlere yaram~t1r.
etiP'nin fa~izme kar§1 sava§amriaki tutarslZ.hg., giderek saga ka

yl§l, fa§ist §iddet ve katliamlarin sorumlulan olan cinayet §ebeke-:
leri kar§lSmda gosterdigi karaslZlakta apa~ak olarak gorillmektedir.
Silahb ve bombab saldaralann hangi gii~lerden geldigi bilindigi hal
de bunlann iizerine yUriiyememekte, degil cinayet §ebekelerini da
gItmak, i§leyen cinayetlerin ve yaptlan saldtrIlann su~lularl dahl
bulunamamaktadar. Kalda ki bi..eysel su~lular aramakla hi~bir za
man f~ist §iddet eylemleri ortadan kaldmlamaz. Teror ve cinayet
leri vok etmek i~in eylemlerin kaynagma inmek ve onIan kokiin
den kurutmak zorunludur.
. Fa§izmi en ~ok cesaretlendiren §ey onun kar§JSmda kararslZbk
ge~innek ve yalgmlakgostennektir. Bu nedenle fa§izmin iizerine
kararbbkla yiiriinmelidir. Anti-fa§ist miicadeledelf~§izme kar~1olan
tUm gi.i~lerin Ylgmsal eylemlerinin en geni§ birligi saglanmalldar.
Bugiinku ko§ullarda--fa§ist gii~lerden ba§ka kimseye yaramayan bi-

- reysel terorist eylemler, anti-fa§ist ~birli.8ini engeUemekten ba§
ka kimseye yaran dokunmayan "sol" bozguncu.eylemler ve sagCl
teslimiyet~i tavlrlar kesinlikJe mahkum edilmelidir. Fa§izme kar
§I sav~lmm biricik giivencesinin kitlelerin giicii oldugu biran bile
aktldan ~tkarIlmamabdar.

DEMOKRA T GEN~LIK - 3 -

t§birtik~i sornurgeci burjuvazinin en gerici en §oven kesiminin,
fasist diktayi gerceklestirmek icin basvurdugu siddet ve teror ha
reketleri butun yogunluguyla devam etrnektedir. Ozellikle devlet
kurumlannda fasistlere her turlu kolayhgt saglayan, butun devlet
olanaklarnu fasistlere peskes ceken 2. MC'nin yikilmasmdan ve
CHP'nin aglfhkta oldugu bir iktidarm isbasma gelmesinden sonra,
silahh bomb-alasaldmlar, adam oldurrneler, soygunJar daha da yo
gunlasrmstrr. Gerceklestirilen eylemlerin, artik rastgele "sokak
catrsmalannda" tesadufi adam oldurrneler degil, aksine daba once
dan planlanarak hedef tespit edilerek organizeli bir bicimde yapi
Ian kanh saldmlar oldugu gun gibi ortadadir.

Halklann bas dusrnaru olan emperyalizmin, saldirgan, 'karsi
devrimci orgutlerinin ve onlarm Turkiye'deki uzannlanrun destek
leriyle ya da ~ogu kez kendi elleriyle yapildtklan artik suphe go
turmeyen bu fasist teror ve cinayetlerinin ardmda yatan ger~ek ne
dir? Hef§eyden once emperyalizme bagJmh, azgeli§mi§ fakat aym
zamanda somfugeci bir illke olan Turkiye'de, i§birlik~i sOmurgeci
burjuvazi, ulkede giderek artan ekonomik bunahmlann fatorasml
i§~i slmfma ve diger emek~ilere odetmek istemektedir. Sfuekli ola
rak, her ~Ikmaza girdiginde bu gibi yontemlere ba§vurarak ekono
mik darbogazlan "atlatmaya" ~all§ma.ktadtr. Bu durum kar§1Smda
hakh ve zorunlu olarak ho§nutsuzluklanm belirtenemek~i kitlelere'
kaf§1 (geli§en toplumsaJ muhalefetin daha ileri boyutlara varrnaslm
daba b3§ka yollarla engeUenemedigi i~in) ~ogu kez baskt §iddet ve
teror yontemlerine b3§vunnaktadlr. Ba§ka bir deyimle, gi.inu
miizde geli§tirilen baskrve §iddetin nedenlerinden birisi ve belki de
en onemlisi emperyalizme bagtmlIllk ve bu bagtrnbbgm yansmttlgl
~arplkhk ve ekonomik ~akmazlard.r. Bunun yamnda devlet sInlrla
n i~inde zor temelinde olu§turulan ~ok uluslu Y3§amdar. Soz
konusu olguJar ge~mi§ donemlerin de bask. ve zorbabkJanrun do
gurucusu olmu§lardll'.

Son donemde yogunla§tmlan f3§ist teroy ve cinayetler, asbnJa
yukanda belirtigimiz olgunun bir yanslmasmdan ba§ka bir §ey de
gildir; ama iizerjnde daha onemle durulmayl, nedenleri ve sonu~la
n iizerinde daha detayh olarak egilmeyi gerektirecek kadar onemli
bir geli§medir.

Bu a~Klan baktaglmlZda gorecegiz kiMHP ve OLKO OCAKLI
fa§istlerin, onlalm a~lk ya da gizli fa§ist orgi.itlerinin aracthglyla

yapIlan §iddet ve terori.in yaygml~tmlmasmm bir nedeni de gi.inii
miizde i§ba§IDda bulunan sosyal demokl-at agtrltkb iktidann YIP
ratthnasl ve etkisizle§tirilmesidir. Bilindigi gibi fa§ist gii~ler, kendi
fa§ist diktatorliiklerini ger~ekJe§tirmek i~in, ge~mi§ donemlerde
ve gi.iniimOzdediinyanm diger bazl illkelerinde ba§vurduklan bir
yandan yukandan a§aglya dogru devlet kurumlarml fa§istle§tinne
obfu yandan fa!?izmekitle tabanl olu§tunna eylemlerini Tiirkiye'
de de MC iktidarlarmm sagladlgl buyiik olanaklardan yararlanarak
yogunla§tudtlar. Me iktidanrun dii§mesiyle fa§ist gi.i~ler,hiikUme
tin sagladlgl bu buyiik olanaklan belli ol~ii1erdeyitirdiler.

Bu nedenle fa~istler, bir yandan ge~rni§ donemin hiikUmet 0130'
naklanndan yararlanarak ba§vurdukJan canice eylemlerinin kendi
Jeri tarafmdan yapaldlgl izlenimini kitleler arasmdan sHmek, obiir
yandan bugi.inkuiktidann da "anar~ik olaylan" ortadan kaldtrama
yacag., hatta kendileri dl§mda hi~bir iktidann "an3f§iyi yok ed~
meyecegi ve toplumsal huzuru" saglayamaya~gl kamsml, bu~
ku diizenin pisIiklerinden ve huzursuzluklanndan memnunsuz olan
geni~ kitleler arasmda egemen kIlmak i~in, toplumda biiyiik huzur
suzluklar ~.tkartmakta, hemen her tarafta kanb saldmlara giri§mek
te ve terorist eylemlerini yogunla~hrmaktadular.

BUna kar~Ilak i~birlik~i somur~eci burjuvazinin en gerici kesimi,
organizeli fa~ist saldu8_anhklangizlemek i~in kitlelerin dikkatlerini
b3§ka ),onlere ~ekmeye ~ah~m~ta v~ f3§i5t dikta heveslilerine uy-

«ana..,inin kaynagl» ve
bu..juvazinin lakllti
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uluslardan aymnak icin yeterli bir neden ola- •
mamaktadir. Ayri uluslar ayni dill konusabil
melerine karsjhk , aym yerde yasarnamalan
gerekir. Zaten ayru dill konusup aym yerde
yasasalardi 0 zaman onlan ayn uluslar ola
rak gormek olanaksizlasacakti. C;iinkuulusun
bireylerinin ortak yasarrunm olabilmesi ve
kusaktan ku~aga aktanlmasr; aym toprak
parcasi uzerinde yasamalanyla mumkundur.
Ornegm Ingilizlerle, A.9'erlkahlar onceleri
aym toprak ustunde ya~amalanna karsshk
sonradan Ingilizlerin bir boliimiiniin Ameri
ka'ya go~ etmesiyle ayn topraklar uzerinde
yasamaya baslamalan sonucta (koken baki
rrundan aym noktadan gelmekle) birlikte
ayn uluslan (Ingiliz ve Kuzey Arnerika) do
gurdu. Demek ki ulusun gostergelerinden bi
ride, tum ulus bireylerinin aym toprak parca
Sl (toprak-birligi) uzerinde yasama zorunlu
gudur. Oil ve toprak birliginin yamnda ka
rarh ve tarihsel olarak olusmus aym toplulu
gun, icsel iktisadi birliginin, bagmm olusma
SI, ayn bolgeler arasinda i§boliimiiniin ku
rulmasi, feodalizm , doneminden kalan
prenslikleri ortadan kaldirarak, birbirinden
yalmlnus bolgelerin arasmda duzenli iliskile
rin kurulmasi gerekir. Yani ortak bir pazara
sahip olmak gerekir. Kapah ekonomiden, pa
zar ekonomisine gecmek; daha dogrusu ikti
sadi yasam birligme kavusmak gerekir. Ne
var ki butun bunlar yinede ulusun tamnlma
smda yeterli degildirler. Bu gostergelerle bir
likte kendini ulusun bireyleri arasmda ortak
killtiir bi~iminde belirleyen, dile getiren rub
sal bi~imIenme birligininde olmasl gerekir.
Bu gosterge uluslann birbirinden aynlmasm
da yada bir toplumun ulus olarak kendini ta
mtmaSlRda onemli bir etkendir. Ju klsa a~lk
lamadan sonra ulusun bilinen tanamtm yapa
biliriz. "Ulus.tarihsel olarak kurulmu~ kararh
bir dile, toprak, iktisadi ya~am ve kendini
killtiir ortakllgmda dile getiren ruhsal bi~im
lenme birligidir."

Yukanda saydan ulusun gostergelerinden
birinin eksik olmasa, yinede 0 toplumun ulus
oImasmI engeller diger biitiin gostergeler 01-
sa bile. Diyelim dil oirligi, toprak birligi v.d.
ozellikler var fakat iktisadi ya~am birligi ya
da ba~ka bir etken eksikse; 0 durumda ulus
tan sOz edilemez. Ulus denilen olgunun ikti
sadi ya~am birliginin olu~maSl, aneak ytikse
len kapitalizm ~agtnda mumkiin olmu~tur.
Ondan once yine kararb tarihsel olarak olu§
mu~ topluluklar vardl, ama gostergelerin to
mii birarada degildi. Bo. gostergelerin tiimii.
ancak kapitalizmin dogu~unda bir araya ge
Iebilmi~ ve sonu~ olarak ulusu olu§turmu§
tur.

ULUSAL SORUN
Ulus kapitalizmin yUkseldigi, feodalizmin

hIzla ~okii~e,dogru gittigi bir ~agda ortaya
~Ikrru~ ve bu ~agm bir k~tegorisi~ir. ~op-'
lumIann kendi i~ etkenlenyle geli§meslmn
olagan sOreci sOnunda ulus diizeyine varml~
lardu. Bazl. toplumlar ken~i i~ etkenleriyle

. bu Sonuca ula~malarma kar§Ihk, yine bazl
toplumlar aym tarihsel donemde aym du
zeyde varamarru~larc:hr. Kaldlki burnn top
lumlann aym donemde belli sonuca varmala
n, ~e~itli toplumIaim ayn toplumsal, ekono
mile v.b. ko§ullann nedeniy)e miimkiin ola-
•mayabilir. . , - ,
. Bah Avrupa toplu~nda ,ulusla§ma sUre:
ci olagan akt§lID izlemi~tir. Bu stiree, yam
toplumun ulusla~maya dogru evrimIe~mesiy
Ie 0 toplumun Jevlet bi~imiride orgutlenmesi
aym doneme rasthy6rdu. BatJ Avrupa'da her
ulusla~an toplum genellikle devlet bi~iminde
de orgillenebiliyordu. Tarihsel ve toplumsal
durumda bunun i~in elveri~li ko§ullar yarat
rru~h. Bu baklmdan Batl Avrupa'nm kapita
list devletlerinde ezen ezilen ulus sorunu ku-

rat olarak yoktu. Bununla birlikte hie voktu
da denilemezdi. Ornegin Ingiltere'deki Irlan
da sorunu v.b .. Bah Avrupa'da toplumlann
uluslar biciminde evrirnlesmesi ve devlet ola
rak orgutlenrnesi konusunda bir tarih veril
mek istenirse bu tarih 1789 FranSIZburjuva
devrimiyle baslar denilebilir.

Bah Avrupa'da durum boyle olmasma kar
~Jbk; Dogu Avrupa'da benzer geli~me' aym
bicimde gorulmemistir. Bah Avrupa'daki

, toplumIarda kendi i~ etkenlerinin bagimsu
ea gelismesi sonueu ortaya ~lkan uluslar ve
sarece devlet biciminde orgutlenmede denk
du~iince ortaya tek uluslu devletler ~lkhlar.
Dogu Avrupa'da aym durum gorulmedi. Bu
nun yerine, birden cok ulus aym devletin 81-
mrlan icinde esitsizce orgutlenmekzorunda .
kaldilar. Ekonomik, kulturel v.b. acilardan
daha ilerlemis, geli~mi~ milliyet; uluslasma
siirecini, daba az geliskin milliyetten daha
once sonuclandirarak, digerlerinide onlann
zaranna kendi egernenligine aidI. Ornegin
Almanlar yasadiklan yerde siyasal ve ekono
mik olarak daba ~ok ilerlernis olduklanndan
daha geli~mi~ milliyetlerin orgutlenmesinide
ustlenmis oldular. Macarlarda devlet bicimin
de orgutlenmeye, 0 gunun kosullannda en ge
li~mi~ milliyet olarak digerlerinide kendi
devletinin snurlan i~inde orgutlediler. Bah
Avrupa'daki tek uluslu devlet biciminde or
giitlenme yerine, Dogu Avrupa'da ~ok ulus
lu devletler olu§tular. Boyleee ezen ezilen
ulus sorunu Bah Avrupa'mn tersine Dogu
Avrupa'da kural oldu.

Bunun nedenini Dogu A¥nlpa devletleri
nin sosyo-ekonomik yaplSlRda aramak gere
kir. Bu iilkelerde, feodalizmin tam anlamsy
la ~ozillmedigi yada kapitalizm egemenligini
saghyamadlgl toplumsal ko~ullarda, geri kal
rru~milliyetin henliz devlet biyiminde orgOt
lenmeye elveri~li, iktisadi saglamIa~mayl ge
rektiren ko~ullann bulunmadJgl durumlarda
goriiliir. 0 suada Dogu Avrupa'daki d~m
da genel olarak ilke diizeyinde boyleydi. Hi~
ku§kusuz sonradan kapitalizmin geli§mesi
ezilen uluslarda, baglmslZea ve ozglirce ya
~am dogrultusunda harekete getirici etkileri
ni birlikte getirmi~, ulusun bireylerini uya
np, ulusal baglffiSlzllk i~in harekete ge~irir
ken, onlar kar~dannda rnm gO~leriyle ulusal
basklYl uygulayan ezen ulusun egemen Sloo
lannm orgiitlii giictiyle kar~lla~tdar.

Ulusal bagmlSlzhk i~in miicadele etmek
her donemde aym bi~imde olmarru§tu. Ka
pitalizmin rekabet~i donemindeyken, ulusal
80run ezilen ulusun burjuvazisinin onciilu
gunde ~ozillmeye ~ah~dml~tu. 0 durumda
~eli~kinjn her iki ulustan burjuvazi arasmda
pazar sorununda dugUmleniyordu. Ezilen
ulus burjuvazisinin tiim ~abaSl sOmiiriilenpa
zanna sahip ~lkarak, kendi sOmUriisliniiger
~ekle§tirmektir. Ezilen ulus burjuvazisi ezen
ulus burjuvazisi .tarafmdan her yonden sIICl§
tmhnca, Vatam kurtarma slogamyla i§~i Slm
fml, koylillOgii kendi a~bg. bayrak a1tmda
toplamaya ~ab§u. Rekabet~i kapitalizm do-

~'heminde henliz sermaye uluSlar3r3S1bir yapl
kazanmadlgmdan uJusal sorun ,devlet SlRU
.tarinm otesine· ta§marru~, sadece kUltiirliiill
kelerde tartl~dan bir sONn durumuyla yah
tIk olma goriiniimiigosteriyordu. Kapitalizmin
egemen duruma gelmesiyle ve daha soma Ie
kabet~i kapitalizmin emperyalist-kapitalizme
dOnil§meAyle birlikte, artlk batmm ulusal
devletlerinde oncelel"i kural dl~1 olan olusal
baskl, geri brrakllrru§ iilkelere sermaye ihra~
etme araClbglyla Onlarl boyunduruk altma
alma nedenide b6ylelikle dogmu§ oluyordu.
ArtIk wusal baskl daba ~ok bu devletler (em
peryalist) tarafmdan uygulamyordu. Serma
yenin her yere girmesi oteden beri ~e§itli ne
denlerle geP buakllan ulkeletin emperyaIist-

>

Ulusal kurtulus savaslan admdan anlasi
labilecegi gibi, iJelli bir _sorunun ~ozum bici
midir. Bu sorun hi~dii~unmMende arumsrya
caguuz gibi ulusal sorundur. Ancak ulusal so
run her durumda, degisik kosullarda hep
ulusal kurtulus sava~1~oziim bi~imiyle ~o
zumlenecegi diye bir kural yoktur. Boyle bir
~oziimu degi~ik toplumlarm degi~ik sosyo
ekonomik yapdanru goz onune a1madan
mut]akla~tumak yanhsnr, Ancak sorunun
kendisi her yamyla tarundtktan, incelendik
ten sonra uygun ~ozumii bulunabillr. Her
ulusal sorun ulusal kurtulus savasla ~oziim
lenmez diyebilecegimiz kadar; her ulusal
kurtulusun varhk kosulu ulusal sorun oldu
guna gore kisacada olsa ulus olgusunun evri
mine bakmak, oylece bir degerlendirmeye
gitmek daha yararhdir.

ULUSUN DOCU~U VE TANIMI
ULUS OLGUSUDA butun diger olgular

gibi gelip gecicidir, oncesiz ve sonrasiz degil
dir. Tarihin belli bir doneminde, toplumsal,
ekonomik v.b. diger kosnllarm elvermesi so
nueu ortaya ~lknu~tu, aY,mkosullarm yani
ulusu yaratan nedenlerin ortadan kalkmasi
sonueu ulus'ta ortadan kalkacakttr, Bu
acidan bakildrgmda tarihin belli doneminde
varhguu koruyarruyor. Bu durum bize ulu
sun tarihsel bir kategori oldugunu karuthyor.
Ancak ulus sadece tarihsel bir kategori degil
dir. Aym zamanda yukselen kapitalizm ~agl
run bir kategorisidir. <;iinkii onun varllk ne
denleri tam anlarruyla yUkselen kapitalizm
~agmda olu~mu~ ve olgunla~rru~t1r.

Kapitalizm ~Ikmadan once ulus olgusuda
yoktu. Kapitalizmin dogu~uyla birlikte
ulus ger~egi ortaya ~lkrru~tu. Bir topluma
ulus diyebi1mek, onu ulus olarak tanimllya
bilmek i~in bazl gostergelerin olmasl gerekir.
Bu gostergelerin tiimiinlin birarada bulunma
sldrr ki ulusu ger~ek kimligine kavu~turur.
Ama rum gostergeler kapitalizm ~agmda
olu~mu~turda denilemez. Bu gostergelerden
bawan kapitalizm oneesi donemde oJmalan
na kar~ilik, bunun yarunda diger gostergeleri
nin bulunmaYl~10 toplumun ulus olarak ad
landrrllmaslnl engellemi~tir. Bu durumda
hangi ozellikleri gosteren toplumlara ulus di
yebillriz ona bakmak gerekir.

Bilindigi gibi insanlar oteden beri toplu
luklar halinde ya§arru~lardrr. Bu toplul~klar
bazan kabile, a§iret v.b. bi~irninde olmu~
lardrr. Ancak insanlar oteden beri ulus duru
munda ya~amaml~lardu. Ama ulus duru
munda ya~amak hi~ ku~kusuz belli bir top
luluk halinde ya~amaYlda i~erir, bununla bir
likte dlizensiz kararslz olarak ya~amayt ulus
ya~3ffiIdl~talar. Denebillrki ulus ilkin birey
lerin kararh bir toplulugudur. Bu toploluk
ne uk, ne a~iret v.b. diger topluluklar gibi
degil, bunlartn tiimunden olu~mu~ tar:ihsel
kararh bir topluluktur. Toplulugun kararh
ve tarihsel olarak olu~masl on~n ulus 9lmasa
i~in yeterli bir neden degildir. Xararh ve"ta
rihsel olmamn yanmda 0 uluson ;'ireylerinin
aym dill konu§malan yani ortak ;,ii dile sa
rup olmalanda gerekmektedir. Bir dev1etin Sl
mrIan i~inde katarh topluluklann olmasa ola
gandu. Bu olaganbk onlann ulllS olarak ~
landanlmasa i~in neden saydmaz. C;On~ bu
devletin SlnIrlan i~inde ayn diller konu§ula
bilir, bir olusun bireyleri ayn dilleri konup
maz. Bu nokta ulosla devlet arasandaki aylrt
edici onemli noktalardan biri oldugu gibi,
ulusu katakterize eden onemli ozellilderden
biridirde. Her zaman uluslar aym dill konu-
~urlar, bir ulus i~in zorunJu olan ortak dille
konu~ma; aym zamanda ba~ka uluslannda
aym dill ortak dil olarak konu~ama yasagl-
01 birlikte getirmez. Ayn uluslar diger bir
ulus tarafmdan konu~ulan dili konu.~abilir.
Ortak bir dill konu~mak ta bir ulusu diger.

•SAVA$LARI ve GIN~LIKKURTULUSULUSAL
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iyice ajreniJmesinden ibaret olsaydl, kolay
caclk 1comOnistrnetin hokkabazlanna ya da
palavralanna sahip olurduk ve bu da ~ogu
kez bize zarar ve ziyan getirirdi. <;Unki,ko
miimst kitap ve bro§tirlerdeki ~eyleri makine
gibi ezberleyen bu ki§iler bOtOnbilgi dalla
rlOl birle~tirmeyi b~aramayacaklar ve ko
miinizmin ger~ekte gerektirdigi bi~imde ha
reket edemeyeceklerdi. Bunun yantnda pra
tik ~aLt~madan kopuk olmamak ~artayla
ogrenmenin, okumantn onemini de belirten
Lenin "Genel olarak gen~ligin ve ozel olarak
Gen~ Komiinistler Birliklerinin ve rum oteki
orgUtlerin gorevleri bit' tek sozciikle ozetle
nebilir ogrenim."

Diger ulkelerde oldugu gibi somiirge fiIke
miz gen~ligi, Lenin'in dogumunun ]OS'inci
yahru co~kuyla kutluyor. Leninizmi ogren
menin gerekHgine inaruyor.

anem vermlftir. 1920 yilinda bir yazlsmda
It~imdi elli ya§mda· kadar olan ku§ak, ko
mOnist toplumu gormeyi umamaz. Bu ku§ak,
o gilnler gelmeden allip gidecektir. Ama §im
di onbe~ ya§mda olan ku~ak, komiinist
toptumu gorecek ve bu toplumu kendisi
kuracaktu. Ve b!l ku~ak ya~ammlD tum ama
clmn komiinist loplumu kurmak oldugunu
bilmelidir" diye yazlyordu. Tarih bize bu
yazasmm dogrulugunu kannlam.a§tu.

<;all~mamn onemini §oyle belirtti; "Do
gal olarak, akla ilk gelen dii§unce. komuniz
mi .ogrenmenin, komiinist el kitaplannda,
brolitirlerle ve kitaplarda yazm olan bilgi
toplamam, iyice ogrenmek demek oldu
gudur. Ama komunizmi incelemenin boyle
bir tanIml, yok kaba ve yetersiz olacak!Ir.
£ger komiinizmin incelenmesi yalmzca ko
munist kitap ve bro§urlerde yazdI olanlann

Bafiltarafl sayfa 2' de I

juvazinin kalmtdanm yok etme, ve halkl sos
yalist bilin~ duzeyine yiikseltmek gerekiyor
duo

30 Agustos 1915tde Fenny IKaplan adm
daki bir kadm suikast yaparak ~nin 'i yara
ladl. Hasta, yatagmda da b~ durmadl.
"Sol Komiinizm Bir <;ocuklu Hastallgl"
adb yaplh ile ozellikle sol sa~ a anlaYI~1
ele§tirdi.

1922 yumda sag tarafma inme inmi~,
dili tutulmu~tu. 21 Ocak 1924 giinu 54 ya
~mda oldu.

Marksizmi olaganla~tlfan, rumdunya i~~i
lerinin ve ezilen halklann kurtancisl Lenin'in
oltimii rum dfinyaYl iizdu.

Gen~lige ili~kin yazdanyla, i~yi-ogrenci
koylii genyligin sorulllarull belirten Leni.n,
gen~ sosyalisilerin orgll[Ienmesine biiytik

diizeylerinde yokedici politikasma kar~dIk
ulusal bagtmSlZhgl savunanLardO§manaIcar§l
aym yerlerde kendi yontemleriyle bir maca
dele icindedirler. Zaten bunu yapmak zorun
dadtrlarda.

Vietnam kurtulus miicadelesini onciiliik
eden partinin olusmasmda gen~ligin biiyiik
rolii olmasma karsjhk, bu iilkede genclik yi
nede ustlenemeyecegi gorevi yiikiimlenme
mistir, Ve gen~ligin kendisi ne oldugundan
~ok, nede az goriilmii§ yada gosterilmistir.
Oyleki burada once kuru Ian devrimci gen~
lik birlikleri belli bir donemden sonra yasa
man online ~akardaklan sorunlan ~ozemeyin
ce, arnk bir partinin kurulmasL zorunlu dum
rna gelmi§tir ve boylelikle parti kurulmustur.
Dernekleri a~ap' sorunlar parti tarafmdan ~o
ziimlenmi~ yada ~oziim1eninesi i~in ~a1~d
ml§ttr. Gen~lijin mOcadelesi partinin dog
rultusunda belirleyici olmayan bir odev yii
kUmlenmi§tir. Parti gen~1igiduyarh bir duru
rna getirerek miicadeleci bir karakter kazan
dll11ll~tIr.Gen~lijin ko§ullarl ol~i&inde gire
bildigi her yerde ~all~rnaSlruonermi~, onun
parti tarafmdan onerilen yerlerde ~all§masl
nm gereksinimi bir yandan gen~lik orgiitleri
nin iiyelerinde uyandmhrken, diger yandan
bunun kosullan eleerdigince hazulanmaya
~~dml§tJr. Ornegin ge~~ligin spor kuliiple
rinden, siyasi partilerin mahalli orgiitlerine
kadar her yerde ~~maSlru ozellikle oner
mi~tir.
Bu durum Ang_ola'da,Gine'de, qiiney Afrl

katda v.b. diger yer1erde ayn bi~imlerdede
olsa kendi toplunlsaI ko§ullaranm elveri§li
gince uyguIanml§tU'.

Gen~lijin dilnden giiniimiizekadar Odevle
rinin yapwnda blZl deji§iklikler olmu§tur.
Gen~1igin bUgOnyiiklendigi yiikii.m1illiikdiin
kiinden daha agtr ve kapsam bakimmdan da
ha geni§tir. Ve her §eyden once gen~lik gele
cegi bagnnda ta§adlgma gore onemi bir kat
dahada artmaktadu. Bu nedenle gelecegin
diizeninin kurucusu ve yonlendiricisi olan
sosyalist partiler gen~lige bUyiik onem ·verir
ler ancak bu onem hi~ bir zaman onu oncii
dururna aetirebilecek bir ol~Uyevarmaz.

Gen~ligin genel olank yeri ulusal kurtu
lu§ sava§lanrun slireci boyunca oncii degildir.
Sava§ta kader tayin edici bir Odevi konumla
n geregi Ustlenemezler. Enazmdan bu sorunu
~ozebilecek gii~, yetenek ve etkinlikte dejil
dir. Ancak siyasal miicadelenin oncUlugiinii
yapan ~ozUciiyeteneje sahip orgiitiin dojrul
tusunda yapabilecegi gorevleri Ostlenebilir.
Gen~lik yaplSlgereji sadece bir SIndve taha
kadan gelen insanlardan olUfmalDlftJr. Her
saruf ve tabakadan gelen insanlardan olu§
mu§tur. Bu duruma gore gen~lijin bOtiinte
simleri, kendi di1zeylerinde, olanakJan ol~i
sUnde s6murseciliji, basluyl uygulayan ete
men suutlara kartl mOcadelesini silrdOl'meIi
dir. Ojrenci gen~1ik okuUarda afimilasyona,
Ifk~1 ejitime kat§1 boykot v.b. hareketler
koyarken, aendikalarda orzttlenen it~iIer,
kadm derneklerinde, spor IruJiipJerinde v.b.
yerlerde orgUtlenenler, kendi dOzeylerinden
h.areketle ulusal kurtulu§ .v~1Dl olumlu
yonde etkileyecet, gUniin kOfullanna uygur.,
kendi orgOtlerinin giidi onrunda JDlcadele
etmelidir. .

Bunlar yapahrken miicadelenin i~inde yer
alan tiim Slruf ve tabakalari oldugundan ~ok
yada az gormemek ba§hca ko~uldur. Bura
dan hareketle miicadelenin onciiliigiiniigen~
lik Ostlenmeyecegine gore kategorik yaplSlY
la gen~lige miicadelenin oncUsii goziiyle ba
kdmaz ve boyle bir odev ona yiikletilemez.
Ama miicadele i~inde kendisine dii~enodevi
yerine getirmek zorundadu. Bu konuda dlinya
nm ~e§itli yerlerinde gen~lik ve onun degi~ik
kesimlerindeti orgOtleri (kadmlar ogrenciler,
i~~iler.) kendilerine dii§en odevleri yerine ge
tirmi~tir. Odevleri yerine getirirken uygula
mak zorunda kakhklan hareket bi~imleri si
yasal miicadelenin birer bi~imi oLmu~Lardtt.
Bu "Halkla sOmiirgeciler arasmdaki miicade
lenin biitiinii ~e~itli bi~im1er ahr; yinede, biz,
etkinligi ve somiirgecileri halkm ozgtirliigiinii
ta~lmaga zorlarnasl a~lSlDdan,silahh miicade
lenin en ileri miicadele bi~imi oldugunu dit
~iinmekteyiz" "Silahll mOcadele yontemi ya
nmda, kitle gosterileri i§~i grevleri, uJuslara
r~S1 konferansLar da, Birle~mi§ Milletlerde,
Arap orgiitii v.b.de milli meseleyi ortaya at
ma gibi diger mOcadele bi~imlerine de ba~
vurduk ..... " ..~abamazm .buyiik boliimiinii
title ~ah~rnalan ve toplumsal orgiitlenme
ler aldl:t tt()grenci birligi, kadm birligi, spor
dernekleri v.b. title orgiitlerine sazabildik.....
yukandaki orgiitler ulusal miicadelede onem
Ii rol (belirleyici degil) oynadl. Ornegin ka
dlOlar bro~or dagItlyor .. Ogrenciler boykot
lar diizenliyorsa somtirgeci egitim politikaSl
na kar~1direniyorlardl" (GUney Yemen kur
tulu§ miicadelesi yontem yay. s.3O-32), go
riildiigu gibi dii§marun ya~amln biitiin alan ve

birlikte gen~ligin ayn kesimlerini ~atlSl altm
da toplarrus ayn genclik orgOtlerinin kendine
dii§en odevleri mutlaka olacaknr.

Bu tek tek orgatlerin odevleri arasmda bi
~imde aynhklar olabilecegi gibi; gen~ligin
her kesiminden insanlan biinyesinde banndi
ran gen~lik orgutleri ile bunlar arasmda da
gorev bakimmdan yine (bicim a~lSlndan) ay
nhklar vardu. Ancak tiimliniin ortak yam
miicadeleye onciiliikedemeyecegidir. Ornegin
gen~ i~~ilerin orgutlenecegi yer kural olarak
sendikalar, ogrenci gen~ligin de kendi der
nekleri olacaknr. Her ikisininde odevleri ay
ndir. Ne sendika bir ogrenci demegi gibi
davranabilir nede ogrenci dernekleri sendika
lar gibi hareket edebilirler. Bunun yarunda
tiimiiniin ortak yam da miicadeleye onciiliik
edemeyecegi .noktasidir. ~uda varki gencli
gin icinden ~akma§diiliist"kararh, uzman ki
~ilerin miicadelenin onciiliigunOOstlenmi§ or
gOtiin yoneticisi ve yiiriitijciisiiolarruyacaguu
savunmak ta aym zamanda yanhsnr. Onemli
olan miicadelenin biitiinliigu i~inde gen~ligi
yerli yerine oturtmak onun roliinii biiyiitme-
den, kii~Urnsemedengereken onemi vermek
tiro Bu konuda ona yol gostermektir, Ulusal
kurtulus savaslan bag.111SlZhkve ozgiirliigii
amaclanus olduklarma gore; amacma varmak
i~in ozden Odoo vermemek bir saprnaya dii~-·
memek kaydlyla toplumun 0 andaki ko~ulla
nna uygun dii~en ve orgiitiin yetkinligini, gii
ctinii a~mayan biitiin hareket bi~imlerini uy
gulamak gerekir.

lerce bashca sermaye ihraci yoluyla sOmUrOl
mesi, bagunhlasnnlmasana karsihk; ezilen,
sOmiirge uluslann baskiya somiiliiye kar~1
miicadeleside uluslararasi bir ozeUik kazan
nus oldu. Bunun yamnda Ekim 1917 devri
minin de ulusal sorunun, uluslararasi diizey
de ~oziimiine, akI~ seyrine etkileri biiyiik 01-
mustur. ~oyleki "1- Uiusal sorunu, ulusal
boyunduruga karsr savas gibi, ozel bir sorun
olmaktan ~Ikararak ezilen halklann, somtir
gelerin ve yan somergelerin emperyalist so
miriiden kurtulusu genel sorunu haline geti
rek bunun alarum genisletti. 2-- Bu kurtulu
sun gerceklesmesi iein buyuk olanaklar ya
ratnus ve gercek yollan acrrustir. Ve boyle
likle batmm ve dogunun ezilen halklanrun
kurtulusunu genis ol~iide kolaylasnrnusnr.
Onlan emperyalizme kar§1 muzaffer savasm
ortak yoluna getirmistir. ·3- Batuun prole
terlerinden Rusya devrimi aracihgiyla Dogu
nun ezilen halklanna kadar varan diinya em
peryalizmine karst yeni bir devrimler cephesi
kurarak, sosyalist banyla kolelestirilmis do
gu arasmda kopru kurmustur" (Marksizm ve
ulusal sorun ve sOmiirgeler sorunu sol y.
ikinci (gelistirilmis] baskIsJ.99)

Ulusal sorunun her iilkede ~oziim bicimi,
o ulkenin topLumsal, ekonomik, kiilturel v.b.
ko§ullaramn,degi§ik oLmasanedeniyle ~ozii
miide degi§ik olacaktu. Giiniimiize kadar bu
konuda ayn ~ozijm bi~imleri goriilmii~ttir.
Omegm SSCBtdeki ~ozijm bi~imi, ulusal
kurtulu§ sava§lan yoluyla ~oziim v.b. gibi.

Sorun hangi ~oziim bi~imiyle ~oziimlenir
se ~oziimlensin mutlaka gen~ligin §u yada
bu bi~imde ~oziim slirecine katklSl olmu~tur,
gereken yerini alml§tU'. Burada ulusal soru
nun tam ~oziim bi~imlerinde gen~ligin ye
rini belirlemekten ~ok ulusal kurtulu§ sava§
lannda gen~ligin yeri ne olmu§tur, konusuna
a~IklIk getirmeye ~all§acaglZ.

ULUSAL KURTULU~
SAVA~LARI VE GEN<;LlK

GUniimiizde ulusal kurtulu§ sav3§lan ena
zmdan kendisine en geni§ anlamayla baglm
bla~tuan yabanci devJete, onunla biitiinle§
mi§ yerli egemen suuflara yonelmelidir. Ya
ni sava§lDlemperyalizme ve Feodal-yerli ge
ricilige kar§1olmahdu. Bu iki gericiligi hedef
edinmemi§ ulusal kurtuJu§ hareketlerinin
sosyalistler tarafmdan desteklenmesi dii§iinii
lemez. KaidIki emperyalizme kar~l olmayan,
yerli gericilerie i§birliginde yada gerici on
derlikli hareketler salt askersel anlamanda ba
§anya ula§salar bile bu durum somiiriilmenin
ba§ka bi~imini pe§inden getirecek, ger~ek
ten kurtulu~u getirmeyecektir.

Ulusal kurtolu§ sav3§lannm onciiliigu ~o
gunlukla burjuva yada proleteryarun smU te
meli iizerinde orgiitlenmi§ orgiitler tarafmdan
yapdmaktadu. Zaman· zaman bu sava§lara
partiler degilde cephe bi~imindekj orgiitler
onciilOk etmekle birlikte; yine bunlann da
yan<hgl tabamn slrufsal karakteri, diinya go
rii~ konusundaki egilimlerini a~akLar.Sava
§IDoncilliigiinii iistlenmi§ ·orgot, istet parti is
ter caphe olsun, bunlara ragmen gen~lik sa
va§m onciiliigunii iistlenemez, boyle bir gorii
§Ode savunamaz. Bu anlay~ sonuna kadar
yanh§tar. Seriivenci bir dii§iincedir. Bununla
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• 1st. Diyarbaktr Yiiksek Ogre
nim Killtilr ve Yardtrnla~rna Der-

- negi 'oin yapdan ydhk olagan
kongresinde se~imi Devrimc.i
Demokrat'lar Iistesi oybirligiyle
kazandl.
• 1st. D. D. K. D. buyiik onder
LENlN'in 108. dogurn yddonii-
munii kutladl. ,

22 Nisan gOnu yaptJan kutla
rna toplantlSmda gOniin anlam ve
onemini belirten konu~malar ya
ptldl.

• DEVRlMCt DEMOKRA TtK
GENt;LlCE SOMURGECt BUR
JUVAZININ BASKILARI GUN
GE<;rIK<;E YOCUNLA~IYOR.

Vao'da Devrirnci Demokratik
Gen~lik dergisini satan Salih
Yal~mkaya'nrn evi izinsiz olarak
aranmt~ ve Polisler kendisini
karakola ~agudtldannda "Evi
nize rurslZ girmi~" diyerek gozal
trna alm~Iar ve daba sonra Sav
ctltkc;a tutuklanml~tlT.

Erzurum 'a Devrimci Demokra
tik Gen~lik Dergisini, satrnak
amaclyla goturen S.ddtk Bogan,
Erzurum terminalinde aranarak
gozaltrna ahnrnl~. •
. Slddlk Bogan'm iizerinde ar

kada~larmdan Sebahattin Gonen
He Necmettin Baca evIerinden ab
narak gozaltma ahmm~, havadan
sudan gerekc;elerle tu tuklanml~
lardtr.

Yasal bir dergiye bunca bas
kUlIn sebebi Somurgeci-Burjuva
zinin tabt krtybetme korkusudur.
<;iinkii yasal olarak C;lkan bir
dergiyi fizerinde ta~l)'an herkesi
gall orgOt kurma sac;mahglyla
tutuklama bunun en belirgin ka
mtldtr.

..

• TUM-DER Hakkari "§ubesinin
25.3.1978 tarihinde yap dan ola
gan genel kurulunda yonetirni
Devrimci-Demokrat Memurlar
Gurubu kazand).
• Kulp, Gercii~, Kahta ve Silvan
T<:>B-DER se~imler~ni Devrirnci
Demokrat <:>gretmenler grubu ka
zand!.
• Ba~kale Lise ogrenciJeri,

16/3/1978 tarihende Istanbul
Universitesi'nde Fa~istlerin yaptl
gl toplu katliaml, Van Atatiirk
Lisesi ogrencilerine yaptlan silab
II saldtrtlan kmamak amaclylan
bir giinluk boykot ilan etrni~ler
dir.

Ellerinde KAHROLSUN S()
MURGECtLlK, IRK<;I VE ~O
VEN ECtTlME SON! .
KAHROLSUN FA~IZM, FA
~tST MHP VE VLKO OCAKL'\
RI KAPATILSIN, YOLDA~I
MIZ HAMID'iN ANISI MU
CADELEMlzE ONDER OLA
CAKTIR Dovizleri ta~lyan og
renciler Fa~ist gfi\ lerin bu saldlfl
lanm kmanllS ve giin boyu HAK
KI UZAR VE HAMiT AKIL'IN
FOTOCRAFLARINI GOCOS
LERtNDE TA~IYARAK DEV
RIMCI Mar~lar soylemi~tir.

• :s.-.~-.'&""IIlo:~""-';'_".... II!;;:._" ... ,. ,. .- .,. .... <t' ,....._., • ......- .. - -- ... - .......... ..,

• Devrimci Demokratik KUltiir
Derneginin tUzugO6 ayhk bir ara
dan sonra onaylanmadan 9.3, I973
tarihinde geri dundO. Onaylan
madan geri ~evrilen tuziikte,
1-"Demokratik" sozcUguniin

isminden ~tkanlmasl,
2-<;ok ama~ ta~ldlgl gerekere

siyle ama~ mad<!esinin degi~ti
rilmesi istendigi bildirildi. Der
nek yoneticilerine yaptlglJDll
ba~vuruda "DDKD Kurucu Ku
rulu tarafmdan, -dernegin ismin
den 'Demokratik' sozciigunfin
~Ikartlrnamasl i~in gerekli itiraz
da bulunuldugunu ve arna~ mad
desinin yaptlan itiraza uygun ola
rak yeniden dlizenlendigini daba
sonra da tuzugtin I~i~leri Bakan
hgma yeniden gonderildigini bil
dirdiler.

Buna gore yeni amaer madde
si ~oyle d,iizenlenrni~tir:

" ..... Gen~ligin sosyal ve kUltfi
reI sorunJanna ~oziim getirmek
ve bunlar i~in olanaklar sagla
makttr."
o Ge~en ay a~t1an Bisrnil DDKD
~ubesi, Genel Merkez TOzOgii
onaylanmadlgl gerekc;esiyte kay
makamltk~a faaliyetten men edit
dL

BtSMIL DEVRlMCl
DEMOKRAT GEN<;LERI.

ll~erniz BtSMIL'de sOmiirgeci burjuvazi
ve onun yerli i~bir1ik~i1eri aga ve tefecilerin
eJbirligiyle halktrnlZl somOrme politikalan
butiin ~Iplakhglyla ve actmaslZhglyla siirmek
tedir. Bunun en a~tk ornegi son olarak il~e
de giibre dagtttrni strasmda goriildu.

Somargeci gii~ler ve onlarm ilcemizdeki
uzantilan, halkrmizm ve Oevrimci Demokrat
Gencligimizin kararh savasumru acik a~tk
uyguladtklan basktlarla durduramayacaklart-
m anlaymca bu sefer daba sinsi ve ~irkin
yontemlere basvurmaya basladilar. 21.3. t978
gecesinde gerici gucler once ilcemizde tabrip
giicu ytiksek bir bomba patlatmtslardir, son
radan savcihk kanahyla TOB - DER'de otur
makta olan Safa Aksel i1e Yunus Atay ad
larmdaki arkadaslanmizr bombanm sorumlu
Ian gostererek yakalarmslardtr. Bu olay, Die
le'de Devrimci Demokrat Generligin halk lie
birlikte verdigi miicadeleden korkanlar tara
fmdan ger~ekle~tiriJmi~tir. Onlar bu tiir yol
larla haIkunlZla gen~ligimizi biribirinden
koparacaklarml ummaktadtrlar. Fakat genc;
ligimiz hi~bjr zaman sOmiirgecilerin ve yerli
gerici guer1erin oyununa gelmeyecektir ve hal
klmlZla omuz ornuza yiiriiyecektir.

Gerici gO~lerin bu tfir ~irkin oyunlanm
nefretle kmlYoruz.

DICLE D. D. GEN<;LERI

Devrimci Demokrat Gen~lik Dergisi'ne

Devrirnci Demokrat Genclik Dergisi 'ne

Gecimini tumuyle taruna ve tanm UriiJ!1e
rine baglayan yoksul ko ylumuz , O~-be~ dO
nfunltik topragma atabilecegi gtibreyi bula
mazken, ilceye gonderilen 2300 ton gubre
birkac somuriicii ve tefeci aga tarafmdan ade
ta yagma edilrnis ve depolanrmsnr, Cesitli
tonajlarda bOliirn bolum olarak gonderilen
gubre daha vagonlarda iken sozkonusu kisi
ler tarafmdan paylastmlnus ve oraya giden
yoksul koyluler hicbirsey bulamadan eli
bos dcmnuslerdlr. Ilk olarak gonderilen
1200 ton gubre yalruzca iki somriicti aga ve
aileleri tarafmdan tapu dairesinden aldiklarr
sahte belgeler yoluyla sagtanrmsnr. Oysa ya-
sa geregi bir ~ifteriye 16- tondan fazla giibre
verilmemesi gerekir. Ancak yasa sadece ka
glt uzerinde gecerli kalmaktadir. ~oyle ki;
Ilce Ziraat Muhendisligi, Zirai Donanm Ku
rumu ve Tapu Dairesi ii~liisUyle anlasan bir
krsim tefeci ve i~birlik~i aga 150 - 200 tona
kadar gubre alrmslardir. Aldtklan gubreyi
stok eden bu kisiler, yoksul koyhilerin gubre
ye olan asm ihtiyaclanru bildiklerinden 140
kurusa aldiklan gubreyi 400 kuru, gibi fahis
bir fiyatla satrnakta ve kdylulerin srrnndan
asm karlar eJde etmektedirler.

Ancak ilcemiz Devrirnci Demokrat Gen~
liginin ve koyltilerin miidahaleleri ve kayma
kamhga ~ikayetJeri sonucu dagmma herkese
2 ton uzerinden baslanrmsnr. Fakat il~enin
ihtiyaci olan gObrenin btiyiik bir boJiimii da
ha onceden karaborsactlara daglttbnl§ oldu
gundan l000'e yakm az toprakh yoksul k3y
liiden sadece 270 ki~isi bundan faydalanabil
mi~, geriye kalan 730 az toprakh koylii ge
reksinimini ka~a1ayamaml~ ya da bunu. 400
kuru~ gibi a~m bir fiyattan alarak saAJaya
bi1rni~tir.

Devrimci Demokrat Gen~ligin bu konuda
haztrladlgl bildiri de il~e savclhgl tarafmdan
yasalar ~ignenerek engeUenrni§, mndl bel
gesi veribnemiftir.
- GUn ge~tik~e bilin~lenen halktrnlZ, bu so
rni!rU ve talan politikasmm nereden kaynak
landlglm ~ok iyi bilmekte ve daba da
inan~la kendi kurtulu§una giden yoldan iIer
lemektedir .

~urasi iyi bilinmelidir ki bu gidi~ sonsUl
degildir. Tum engellemelere kar~m sava~tmlZ
devam edecektir.

Basim emperyalistlerin erektigi ulkemiz
deki somurgeci gu~ler, halklmlZm geli~en
ulusal kurtulu~ mi.icadelesini engellemek i~in
~birlik~i toprak agalarl He komprador tica
ret burjuvazisini de yanlarma alarak elbir
Ijgiyle halklmlZ lizerindeki baskllanm hergOn
,arttlrmaktadtrlar. Toprak agalan eliyle a~i
retleri birbirlerine du~firmekte, militarist
gO~leri eJiyJe koylere gerekeresiz baskmlar dii
zenleyerek halka i§kence etmektedirler.
Bunun en somut ornegi son olarak Mardin'in
SiJopi i1eresine bagh Bostanci (Rlhamke) ko
yunde sergilenrni~tir.

6.4.1978 giinu saat 09.00'da SiJopi Birinci
Taburuna bagh 3. boliik tistegmeni, emrinde
ki erlerle birlikte, smudaki bir ayak izini ba
hane ederek herhangi bir arama emri olma
dan Bostanci Koyu'ne baskm dOzenlemi~, bu
baskm strasmda ba~ta koy muhtan olmak
uzere koydeki tum erkek ve kadmlar dovill
mu~ ve tehdit edilmi~lerdir. Olaydan sonra

DEVRIMCI DEMOKRA T GEN<;I,.1K
DERGISt'NE

Bu sayumzdan baslayarak a~tlglmlz "Dev
rimci Demokrat Genclik OKUYUCULARI
BILDIRIYOR" bashkh kosemizde siz oku
yuculanmizm, sornurgecilerin ve yerli gerici
guclerin halkumz uzerindeki baskilanm, bu
baskilara karst halkrrruzm ve Devrimci De
mokrat Gencligimizin savasrmmi yansrtan
yazrlarmi yaymlamaya karar verdik. Aynca
bu koseye cesitli konular uzerine gorii~lerini
zi, oneri yada elestirilerinizi bildiren yazrlar
da gonderebilirsiniz, Yazm bize, sesimizi bu
koseden de yukseltelim ve savasun bayragr
rmzt daha da yucelere dogru ~lkartabm.

Dost Devrimci Demokrat Genclik
Okuyuculan;

DEVRIMCI DEMOKRAT GEN<;L1K
OKUYUCULARI BtLDIRtYOR

MEKTUPLAR
OKUYUCUD ~A'Nkoydeki ball erkekler, ~ikayet etmek i~in

~ bagh bulunduklan Silopi ilcesine gitmeye
cahsnuslarsa da jandarma birlikleri yollan-
ru keserek kendilerine engel olmuslardir. Bu
nun uzerine koyluler, ilcemize (Cizre'ye) ge
lerek Cizre Cumhuriyet Savcihgrna sikayet
etmislerdir. Vine koyluler, aym konuda Ciz
re'de bir avukatla iliskiye gecmislerdir, Avu
kat, Silopi Kaymakanu ve Savcisi He telefon
la goruserek durumu kendilerine bildirmis,
fakat kendileri boyle bir baskmdan haberdar
olmadiklanru avukata soylemislerdir.

Butun bu yapdanlar halkmuzt korkutmak
ve yildirrnak icindir. Fakat hicbir baski, hal
knruzr inandlg. davadan donduremeyecektir,

CIZRELlDEVRlMCt
DEMOKRAT GEN<;LER.

~ OEVRlMCI DEMOKRA T GEN<;LlK - 6
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~i stntfmm saflarmda yer tuta
rak, onurlu ve somurlisiiz bir
diinyanm kurulmasl i~in di§e-di§
didiniyoriar .. Geriei-fa§ist gil~ler,
sitahh-bombab saldmJanyla, bu
tarihsel gidi§i durduramayacak
lardu; gii~leri yetmeyecektir bu-
na.' '

HalkrrnlZm, ulusal kurtulu§,
bagrrnslZhk, demokrasi sava~rrnl,
ileriei-devrimci sanat~llann da
katilimtyla gu~ kazamyor; bo
yutlaruyor. '

YA~ASIN "DtlNYA TlYAT
ROLAR GtlNO"NDE, tLERt.:
CI-DEVRtMCt T1YATRO SA-
NAT~ILARININ DAYANI~-
MASI! .

KAHROLSUN DEVRtMCl
SANAT OZERtNDEKl ANTI
DEMOKRATtK BASKILAR!

DOST
Diyarbaku Oyunculan
Sanat Tiyatrosu

Dernegi

.Olkemizde, daha yem yeni
boyvenneye ba§layan tiyatro de
vinimi, DONY A Tty ATROLAR
GONO'nii, "Oziimlemeei Sanata
Kar~l Sava§rrn" belgisiyle kut-
luyor. ,

t~~i smtfmm bilirni dogrultu
sunda devinerek, toplumsal kur
tuJu§ ugruna sava~un veren ti~
yatroJara, geriei Me doneminde
uyguJanan ytldul yontemleri
sokmedi.

tleriei-devrimci sanat~I1ar, i~-
.1'\:"~1' . ~f,,~" If ~~"" \~ lA, "l .... ~

Dty ARBAKIR OYUNCULARI
SANAT TlYATROSU (DOST)
DONY A Tty ATROLAR GO
Ntl DOLA YISIYLA YAPTIGI
AC;IKLAMADA,BUGONO "ASt
MILASYONCU SANATA KAR-
~I SAVA~IM BELGtStYLE
KUTLADIGINI" BELtRTTI.' .
A~IKLAMANIN METNI ~YLE:

BASIN ve KAMUOYUNA
A~IKLAMA

SIVEREK TOB-DER Ba§k.
Ali GUrkan

StVEREK TOM-DER B§k.
ZtilkUf AJkoyun

StVEREK KOLTOR SEVENLER
Dernegi B~k.

Adnan Ozbingol

bu saldm da falli mechul fasist
saldtnlardan biridir.

Bu saJdm ve saldtrganltklar
fa~ist beslemelerin son ~arplm§
landtr. Onlarm her S:3ldmsl karar
h Anti-Fa§ist gil~lerce mutlaka
puskiirtiilecek ve Fa§izmin ka
~mIhnaz s.onu olan yok olmaya
itecektir. Hi~ bir gii~ ileriei, dev
rimei, yurtsever gO~lerin Anti-So
murgeei, Anti-Pa§ist ve Anti-Em
piryalist sava~rrnlm engeUemeye
cek tersitte azirnimizi daha da
kam~llayacaktlr. Biz TOB-DER,
TOM-DER ve KOLTOR SEVEN
LER DERNEGt olarak bu Fa~ist
oJaYI ~iddet1e kmlyoruz.

SIVEREK'TE DEMOKRATtK-
KURULU~LAR YAPTIKLARI
ORTAK A~IKLAMADA BALK
OZERlNDEKl BASKILARJ 1(1-
NADILAR: DEMOKRA TtK KU
RULU~LARIN YAPTIKLARI
ORTAK J\~IKLAMA ~OYLE:

I

Demokratik i:>rgiitlerdenHaberler

hakh miicadelenin ve bu arada
Emperyalizme, siyonizrne ve
Arap gericiligine karst yigit~e
direnen Filistin Gen~ligi ve Hal
kmm hakh miicadelesinin yanm
da olacagumzi belirtti.

Mahalli Halk oyunlan gosteri
sinden sonra, NEWROZ konusu
nu canlandiran bir piyes sunuldu.
Piyesi izlemekte olan halk, zulme
karsi olan kin ve nefretlerini
"Kahrolsun Sornurgecilik" slo
garum haykirarak ifade ediyordu.
Ote yandan kitlenin, gece sure
since sik sik "YA~ASIN DDKD"
sloganuu haykirmasr Ulkemiz
Gencliglnin Orgutsel ve Hareket
Birliginin onemini bir kat daha
vurguluyordu. Kurtce §iir ve
turkulerle devam eden gecemiz,
gene KIZ ve erkeklerden olu
san koronun sundugu Devrimci
marslarla sona erdi.
Iikte irkcihkla savasun gununun;
halkmuzm baskiya karst savasi
mmm sembolii haline gelmis bu
lunan NEWROZ'pn .. anlam ve
onemi anlanldr,

Gece bOyUk bir kalabahk tara
fmdan iZlendi ve halkm buyuk
coskusuyla karsilandr, Disiplin
Ii bir hava icinde ge~en gecede,
"Irk~wga hayir", "Yasasm New
roz", "Yasasm DDKD" ve "Kah
rolsun Sornurgecilik" sloganlan
anldi,

Kutlandl

Sornurge statusune tabi kilm
nus halkmuzm, Ozgurluk ve
Bagunsizhk istemlerini yansrtan
ve bunlan sembolize eden NEW
ROZ, turn Olkemizde oldugu gibi
Ilcemizde de kutlandi, Bu gunun
aym zamanda Uluslararasi lrkcr
hkla Savas ve Irk~lhgl lanetleme
giinii olmasi, UJusal gorevlerini
Uluslararasi gorevlerle butunles
tirme acismdan daha da onern
kazamyordu.

Bunun bilineini Halkuruza
kavratmak arnacryla 21 Martta
bir Halk Gecesi duzenledik,

Gece, tum Devrim Sehitleri
amsma yapilan saygi durusundan
sonra Silvan Devrimei Demokrat
Gen~ligi adma yapilan bir kO
nusmayla acildr, Konusmaci ar
kadaslar, NEWROZ'un tarihcesi
ni ve kurtulusumuza I§tk tutan
yonlerini belirterek Somurgeci
lerin her. turlil baskilanna rag
men, gecmisimizi elestiriyel .bir
gozle degerlendirerek ona sahip
~tkacagImlZl ve koruyacagmuzi
vurguladi, Gen~ligin Ulusal ve
Uluslararasi gorevlerini belirterek
konusmasnu surduren arkadasi
nuz, Devnmci dayamsma teme
linde Dunya Gen~ligiyle birlese
cegimiz], Dunyadaki her tiirlii

StLYAN'DA HALK GECESI
(NEWROZ)

ve NEWROZ

11 Mart Irkcihkla mUcadele
gunu ve Orta-Dogu halklannm
sornuruye, zulme karst mucadele
sinin sembolu olan NEWROZ,
Istanbul'da Yeni Tepebasi Ga
zinosu'nda genis bir kitlenin ka
trhrru He kutlandi.

Gecede ~e§itli ozanlann yam
sua 1ST. DDKD tiyatrosunun
Newroz'un anlarmru ifade eden
oyunu, folklor ekipleri ve korosu
oldukca buyuk ilgi gorrnii§wr.
Gece olaysiz ve basanh gecmis
tir. Ancak geceden soma Ter
tip Komitesi tutuklamp 7 gun
iskenceye maruz kalmislardir.

NEWROZ,Diyarbaku'da ku tlandl:
Diyarbaksr Devrimci Demok

rat Gen~ligi, Irkcihkla savasim
gununu ve halkmuzm bayrami
olan NEWROZ'u kutJamak j~in
bir gece duzenledi. Gecede, Turk
~e ve Kurt~e siirler, Devrimei
Demokratik Killwr Dernegi
(DDKD) Korosu tarafmdan mars
lar okundu. DDKD Folklor Ekip
leri, halkmnzm folklorundan ~e
~itli omekler sunduJar. Bnnun
y arund a' slayt gosterisi ile bir-

NEWROZ lSTANBUL'DA
KUTLANDI

lLERtct KAMU OYUNA:
OJkemizde Anti-Somiirgeei,

Anti-Fa~ist, her Wrlu somilrii -ve
basklya kar§1 gelen ilerid, dev
rimei i~~i, ogretmen ve gen~
Uk hareketi fa§ist gii~lerin ve on
lann arkasmdaki ve gizli orgiit
lerini urkiitmektedir. Onlan da
ha azgmla§ t1rmakta ve saldugan
la§ttrmaktadu.

Bu gUn dort bir yandan giin
den gOne tmnanan fa~ist saldm
ve topln irnha hareketlerinin
amaci budur.

Ote yandan bu tJnnaru§~ kat
klda bulunan gO~ler de vardu.

Nitekim 7 Nisan gOnii uye
miz Cafer Aksoy'a yonelen

Irkcilrkla miicadele gunu ve NEW
ROZ hemen hemen butun sehir,
kasaba ve koylerde halk tara
fmdan .biiyiik bir coskuyla kut
landi. 21 Mart gecesi ~e~itli yer
lerde atesler yakdarak ya da ge
celer duzenlenerek gece kutlan
di, giiniin anlam ve onemini be
lirten konusmalar yapildr, biJdiri
ler dagmldr,

Irkc;:lIlkla Savat;i
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mesini onlemek, onu kusatmak gerekliy-
di, bu nedenle NATO kuruldu. .

Bir yamyla NATO dunya sosyalist siste
mine, onun gelismesine, genislemesine kar
~I kuruJurken; diger yamyla da yine NATO
aym bicimde geri bara.k.tlrru§halklan, onlann
egemen amflan aracihgryla §U yada bu ne
denle kendisine bagh duruma getirerek, em
peryalizmin ozellikje ABD emperyalizminin
somfuiisOniisiirdiirmesinin kosullanm ve gu
venligini yaranyor. NATO'yu kuran ve onun
sOzcilliigunuyapan emperyalist sistem, en ge
ni§ anlanuyla dunya ilerici hareketinin bas
dusmarudu .

TORKtYE'NtN NATO'YA GtRt~t
Birinei Dunya Sava§I'mn bitmesinden son

ra Osmanh Devleti'nin savasta yenilmesi ve
hemen ardmdan savas galibi emperyalist dev
letleree isgali: isgalcilere kar~1anadolu halk
lanmn ba§latbgl savasm basanya ulasmasi
sonueu kurulan Turkiye Cumhuriyeti Dev
leti, 1923 ytbnda Izmir'de toplanan iktisat
kongresinde kapitalist yoldan kalkmacagnu
karar altma alrmsti,

Boyleee, arnk Turkiye'nin dogrultusu be
lirlenmi§, yeryiizunde hangi gu~lerin yarunda
yer alaeag., kime k3C§1duracagl a~Ik~a or
taya ~l.knu§tI. Kaldl ki, Tiirkiye'nin 1923-
1938 yillarJ arasmda Kurt halkl uzerinde siir
diirdUgu soyIanm, (jenosit) zorunlu iskana
dayalJ uygulamalm da bunun kamtlanndan
biriydi. Turkiye i~teki ekonomi politikaslY
la olson, dl§ta diger devletlerle kurdugu
'ili§kilerde olsun dunyanm ilerici sosyalist
devlet ve gli~lerinin yanmda degil, gerici
emperyalist devletlerin yamnda yer alJ
yordu.

Turkiye 1923'den 1946'ya kadar emper
yalizmle bu gunkii kadar yogun bir ili§ki
i~inde ginnemi§ti. 0 gline kadar Tiirkiye
siirekli tek partiyle yonetibni§ti. 1923'te
alInan kapitalist yoldan kalkmma karm
geregi, ozellikle yarattlmak istenen burju
vazi; devlet olanaklannm kendisine tanldlgJ
yararhklar nedeniyle geli§mesini luzlandtt
ml§tI. 1946 ydma kadar CHP i~inde yerini
alan bu·suuf; bundan sonra CHP i~inde kal
manm kendisi i~in yararh olamayacagmJ
kararla§tararak, 0 tarihte meelise verdikleri
"dortlu takriri siikunla" ba§lattaklan aynlma
hareketlerini DP'yi kurarak sonu~landtrddar.
DP'yi kuranlar i§birlik~i burjuvazi Ue buyUk
toprak sahipJerinin temsileileriydiler. DP'nin
kuruJu§uyla birlikte Ttirkiye ile ABD ara
smda ili§.kilerin daha SakI ve yogun obnasa
konusunda CHP ile DP arasmda adeta ya
rl§ ba~lam1§tar.Tiirkiye'nin ABD'ye bu ka
dar yan~malarJrun nedenIerinden biri yuka
nda da s6yledigimiz gibi sosyalizrnin gide
rek gti~lenmesi ve her ge~en glin daha da
ilerlemesiydi. Nedenlerden ikincisi ise §u;
1946 ytlmda tran'da kurulan MEHABAT'
KUrt Cumhuriyeti'nin Tiirkiye'nin uykula
rIm ka~1lllll§ ve ~ahatslZ etmi§ olmaslydl.
Kendilerinin de i1eride bOyle bir durumla
kar§da§mamalan i~in, 0 glinden durup du
§iinmenin ve buna gore bir ~oziim getirme
nin, onlem bulmanm zorunlu olduguna
inanarak ABD'ye daha ~ok yana§ma, daha
~ok yogun ili§kiler i~ine girme politik3SlDJ
siirdiinnu§lerdir .

t946 ytlmdan soma TUrkiye-ABD ara
SlDdaki ili§.kiler ba§hca sOyledigimiz bu ild
nedenden ve daha benzeri bir ~ok neden
den otiirii giderek luzlanan bir siire~ i~ine
ginni~tir. ABD ile Turkiye arasmdaki ili§·
kiler bilindigi gibi ABD'nin zoruyla, Tiir
kiy.e'nin iradesine kar§ID kurulmu~ degil;
tersine Tiirkiye'deki egemen smdlann istem
ve ~akarlan gereji kurulmu§tur. 1950 YI
hr;un 14 MaYIS'mda DP'nin tek ba§Q18'ikti
dara gelniesiyle birlikte; ABO ve NATO Ue

daha sik ve yogun illskiler kurmarnn ko
sullan yaratl1ml§ bulunuyordu. <;iinkiiTurkir~ de kendisini oteden beri NATO uyeligi
rem hazrrlarms bulunuyordu. Sonunda Tur
kiye'nin 13 Subat 1952'de NATO'ya uye
ligi kabul edilmis oluyordu. Boylece Turki
ye ile NATO arasmda ikili andlasmalann ve
benzeri baglayicr kuraUarm imzalanmasr ar
tik kesinlesmis oluyordu. "NATO uye dev
letlerin silahh bir saldmya dayaruna kud
retlerinin siirdiiriilmesi ve artmlmasi icirr
birbirlerine karsihkh yardimlarda bulunma
Ianni ongormekte ve bu ikili anlasmalarla
saglanmaktadtr. Tiirkiye'nin NATO'ya kabul
edilmesinden sonra Turkiye'de kurulan
ABD'ye ait us ve tesisler, NATO anlasmasinm
3. maddesi uyarmca yapilmrs ve ikili anlas
malara dayandmlrmsnr. tkili anlasmalara
gore; Turk topraklari uzerinde kurulan uSve
tesisler, Amerikahlar tarafmdan isgal edile
rek yonetilir. 23 Haziran 1954 tarihli askeri
kolaybklar anlasmasma dayanarak yapilnus
yuz'den fazla uygulama anlasmasi vardir."
GOriildugugibi, ikili anlasmalara gore NATO
adma kiralanan topraklar ABD tarafmdan i§-.
gal edilerek yonetiliyor. Du durum sadece
Turkiye i~in soz konusu degildir. NATO'ya
b~gb diger butiin devletler i~in de ge~edi
dar. A~ak~a anla§dan ikind bir nokta da §u,
NATO'nun ABD'nin glidumunde olmasldlf.

NATO'ya baglanan iilkelerde uslerin ku
rulmasl emperyalistlerin ~akarlan a~lsmdan
zorunludur. Bir ABD'1i askeri uslerin a~t1-
masmm geregi ve yaranm ABD a~lsm
dan §oyle a~lklamaktadar. "Dunyamn en
uzak ko§elerine kadar uzanmalIylZ. Birlik
lerimiz bir duzine Ulkenin topraklanna dagd
mall, ymnm sava§ alanl butiin dunyadar;
bu gtinku sorunumuz, dunyamlZm mumkiin
olan en ~ok saYlda bolgeleri elinde tutae*
§ekilde egitmelidir." der. (kontr ger.s 40)
Kurulan usler kuruldugu i.ilkenin bilgisi dl
§mda ~ab§malarml slirdiirmekte ve 0 Ulkeye
kar§I, hi~ bir sorumluluk ta§nnamaktadJr
Iar. Bunlann hemen hemen tiimu istihbarat
toplamakla gorevlidirler. I§te Turkiye'de ay
m ama~lakurubnu§ uslerden birka~l; " ...Kar
gaburun'da Amerikan donanmasma ait W
RAN istasyonu, Karadeniz kiytlannda st
NOP ve SAMSUN'da Orta Anadolu'da
BELBASI, GOney Dogu....Anadolu'da DI-'
YARBAKIR ve Marmara Bolgesinde'KARA
MORSEL'de istihbarat toplama merkezleri
vardtr. Bunlann yanl stra, lNCtRLlK Hava
Ossa Suriye-Tiirkiye S1runna yakm tSKEN
DERUN ve YUMURTALIK ilonal depolan'
Ba§kent ANKARA'daki hava limaru, tZMtR
hava limana, ege sahilindeki C;IGLl hava Us-.
~ ..:" (a.g.e.s. 260) bunlarm tiimu §u yada bu
bl~Imde ama mutlaka easusJuk i§lerini siir
dunnektedirler. "Turkiy~'de istlhbarat ~alI§
malannm yiiIiitilldugii en biiyOkiki tesis Ka
radeniz klYlSmda StNOP'ta ve Mannara sa
hili~de KARAMORSEL'dedir. Sinop'taki ra
~ar lZleme ve haberle§me tesisi ulusal gi.iven~
lik kuruJu' (ASA) personeli tarafmdan ~a
h§tIrdmaktadar. Bu merkez Sovyetler Birli
gi'nin Kara Deniz gerisindeki hava ve deniz
faaliyetleri ve fuze deneyleri hakkmda bilgi
toplar, (Sinop'a bagh olarak ~ah§an Sam
su~ haberle§me merkezlerinde, gene ASA'ya
bagh ABD Havu Kuvvetleri glivenlik hizmet
leri (USAFSS) personeli ~aIIp.'Karamiirsel
hava istasyonu deniz trafigini izleyen bir ha
berle§me ve gozetim istasyooudur. Karamur
sel'de Amerikan Hava Kuvvetleri GOvenlik
Personeli gorev yapmaktadtt.

"Diger bir onemli istihbarat me,rkezi de
uzun menzilli radar ve haberle§me olanak-,
lanna sahip Diyarbaktr Hava )stasyoAu'dur.
Bu .mer~ez, Sovyeder, ~irliji'nin ~e§itli as
ken faaliyetlerini izler, PiRn~lik Hava Ossii

Bu .ne kadar encok usnmde tartrsdan,
encok devrimdler tarafmdan kar§1 konulan
ve yine devrirnciler tarafmdan halklanrmzm
yararma olmadsgr. bu nedenle de icinden
~JktlmaSi gerektigi belirtilen gerici bagla~
malardan biride hi~ kuskusuz NATO'dur
Ancak NATO 'nun n3Sl1 bir onzut oldugu.
kime hizmet ettiei, bu gune kadarki uyzula
malanyla dogurduQ:U sonuclarm olumsuz
yanlannm kime vonelik, olurnlu yanlanmn
kime donuk oldugunu aelga kavusturrnak
icin, kisaca gecmisfne bakmak yararh olur.
Ancak, bununla birlikte ABD-Tiirkiye ili~
kilerini NATO'yla baslatmak yanbstar. Bu
i1i~kiler Turkive'nin NATO'ya girisinden,
hatta NATO'nun kurulusunda» oncelerine
kadar davanmaktadu. Konumuz Turkive
ABO iliskileri ohnadrgmdan bunu avnnn
lanyla anlatmak konumuz gerezi degildir.

Ikinci dOnya saV3§1DIIlbitiminden sonra;
savasan ~~lerden her iki tarafta bulunan
larda savasm zetirdig] voreunluk. maddi
zarar, insan glicUniin tahribi v.h, sonuclar
nedeniyle alabildiiline perisan, bitkin bir
durumdayddar. OIke ekonomisi eokmu~.
biitiin sanayi kuruluslan ytkrlmis, ulkeler
bir bastan bir basa yaruk vaklk harabele
rine donii~mu§tii. ABD savasa son donem
lerde kanlnusn, Ne var ki, ABD toprakla
nnda tek bir mermi bile patlarms degildi.
SSCB de bu savasta yirmi iki milyon evla
dun sehit vermis ama karslbgmda sosvalist
anavatanml koruvabildigi ubi, devletlp.r dii
zeyinde' yeryii7.\.inrlesosyalist sistf'!minkurul
masmda da oncillfik ederek bu yiice ve onur
verid gorevi b~myla yerine getirdi. t§te
ikinci diinya sava~mm sonunda Dlinya sos
yalist sisteminin kurulmu§ o1masa, her ba
kImdan bir ~~ olarak emperyalist sistem
k~lSInda varhgml duyunnaSi ve giderek
tum dUnva proletaryasmm ve ezilen halkla
rmm aym dogrultuda ve ~ogu zaman avm
amae i~in saV3S11Dvennesi, emperyalist
lerin olu§an yeni durumun ko§uUanna uv
gun davranmalanm zorunlu bir duruma
getinnisti.

Savqtan sonra daha rla gU~lP.nen, em
peryalistlerin s6zcUliigUnii,koruyueuJugunu
yapabilecek tek gU~ ABD idi. lkinci diinva
sav~mdan sonra sosyalizmin devletler
dii7.eyinde sistem.leflmesi, sosvalist dUnva
goriisuniin biiyiik adamJarla ilerlemesi ve
kitleler taraflndan kueaklanmaSl, benimsen
mp.si: onlar a~~dan ooyiik tehlike olus
turuvordu. Bundan otiirii ba§ta ABD 01-
mak iizere diger emperyalist devletler bas
Ilea sosvalist sisterni kusatmak. sosyalizrnin
Ileli§mesini engellemek ve sosyalist sisteme
karsl gerektiilinde topluea saldarabilmek
alW'CIVla 4 Nisan 1949'da Wasinllton'da
KUZEY ATLANTLK ANDLA~MASI TE~
KtLATI (NATO) giinUn en ooylik emner
yalist devletleri (ABD, FRANSA, lNGtL
TERE v.d.) tarafmdan kuruJdu. Taraflann
bir araya gelmesiyle imzalan~ kuzey atlan
tik andla§maSlDlD3. maddesi §oyle diyordu:
"I,bu andla§m3nm gayelerinin daha muessir
bir §ekilde tahakkukunu temin i~in taraf
lar kendi hususi V3Sltalanru geli§tirmek ve
birbirlerine ~Ih1da yardunlarda bulunmak
suretiyle, munferiden ·ve mu~temaian, de
vamh ve fiili olarak hareket edip, bir silahla
teci.iviize kar§l miinferit ve mii§terek muka
vernet kudretlerini idame ye tezyit eyle
yeceklerdir" (lkili anla§l1lalarm i~yiizu Hay
dar Tu~.kanat) Almndan anIa§dabilecegi
Jibi NATO'ya uye iilkelerin kendi ama~
lannt ger~ekle§tirmek i~in, hem kendilerinin
sahip olduJdan ozel ara~lmm geli§tirecek
ler hemde kar§Ih1dabirbiriDe yardtmda bu
lunarak tek tek yada topluca (arttk hangisi
uygunsa) saldmda bulunan devleteL lcar§1
saldtnda buJunacaklardtr. Ama bu dlifman
kimdir? Bu du§man onlar i~in buyiik tehlike
olan ba§ta Sovyetler Birligi olmak iizere
sosyalist sistemdir. Gizli ama~; diinya sos
yalist sistemini yoketmektit. Ama ne ~are
buna gO~leriyetmedi yetmeyecek de. Ne de
olla Onun (Sosyalist sistemin- geni,Jetil-
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NATO, emperyalist-kapitalist OIkelerin en
orgOtlu saldlrgan guciidur. Ozellikle Emper
yalist illkelerin ~Ikanru her pahasma savunan
askeri bir orgiittiir. Osleri, tesisleri ve tiim
olanaklanyla; siirekli Dunya'daki butiin ilerici
yurtsever hareketlere kar§1 koymu§, onla
rIO bir an once bogubnasl. yokedilebilmesi
i~in, akla gelebilen her ~areye ba§ vurmu§
tur. "NATO... somurgecilerin en yuksek
birligini temsil eder. NATO uyesi devlet
lerin Muazzam askeri gucO bu gun somiirti
ciilerin hizmetinde bulunmaktadar. Bu gu~
ler, bir ~ok kez NATO usleri araclhglyla,
Asya, Afrika'nm kurtulu§ kuvvetlerinin uze
rine saldartdml§tu. ·tlrnegin 1958 'de, emper
yalizmin orta doguya mudahalesi slrasmda,
bu iisler Ingiliz ve Amerikan birliklerinin
ta§mmasl i~in kullaiulml§trr. Aym iisler
Kongo'ya (Kinhasa), Amerika'nm ve Bel
~ika'nm ortak mudahalesinde onemli
bir rol oynaml§tar. Ne var ki, NATO usleri
nin i§levi bunlardan ibaret degildir. NATO
birlikleri ve onun iisleri, Angol:., Mozambik
ulusal kurtulu§ mucadelesini cezalandtrmak
i~in.... " gereken ol~ude kuUanIlml§tar. (Ulu-
sal kurtulu§ sava§Ian ve ii~iinctidunya S. 90)

Turkiye'nin NATO'da kalmaSi halklanml
zm yararma olmadlgl bu gune kadarki uygu
lamalar yeterince kamtlaml§trr. NATO, s~s
yalist dfinya sisteminin ba§ du§mant, eziten
dunya halklanmn kurtulu§unu engelleyen
emperyalizmin saldargan orgutudiir. DOnya
ilerici hareketinin ba§ du§mamdrr. NATO'da
kaln1akla zarar gorecek olanlar halklanml
zm kurtulu§unu isteyen gu~ler ve halkla
·nmlZoo.

t§te, deminden beri sOyledigimiz neden
lerden otiirii Ttirldye, NATO'dan ~Ikmahdrr.
Bunun i~in gen~lik olarak mucadele etme
liyiz.

TORKIYE NATO'DAN <;IKMALIDlR

kistan'l icme alan SEATO kurularak; uzak
dogu halklan boyunduruga vurulurken, di
ger yandan SSCB giiney dogudan kusatil
ml§ oluyordu. Latin Amerika ulkelerinin bir
bolumunun uyesi oldugu OEA, ABD onculu
gunde kurulan La tin Amerika halklannm
mucadelesini engelleyen bir orguttur. SEA
TO ve NATO arasmda bir yerde gecit ode
vi goren CENTO, emperyalist ulkelerin on
ciilugunde kurulan ve Orta Dogudaki ilerici
hareketleri hedef edinen bir parkttir, Oysa
bu baglasma kulturel amaclrdir. Simdiye
kadarki uygulamalanyla oyle pek 1(00tiirei
sorunlarla ilgilendigi gorulmernistir. Kaldi ki,
boyle sorunlarla ilgilenmis olsalar bile, bu
kulturel politika hi~ kuskusuz, halklarm
ilerici demokrat kulturunu ortadan kaldir
mak, yerine halklan kendine yabancilastr
nlan, toplumun ozunden uzaklasuran, top
lumun bireylerine boyun egmeyi alrstuan
bunu olagan goren bir kisilik kazandirma
politikasi olacaktir. Ulkernizin ozgiilunde
daha etken bir odevi olmasi nedeniyle CEN
TO'nun nastl kurulduguna bir goz atmak
gerekir. Bilindigi gibi Iran, lrak ve Tiirkiye'
nin de icinde yeraldrgr, aneak emperyalist
ulkeler tarafmdan kurdurulan ve yonlen
dirilen Bagdat Pakti, ilkin 1955 yilmda ku
ruldu; bu paktm esas amaci bashyabilecek
bir Kurt hareketine karsihk Iran, Irak ve
Turkiye 'yi bu ortak dusmana (kurtlere)
karst birlestirmektir. 1958 yilmda Irak'taki
monarsik iktidarm yikilmasryla, onun yerine
"MERKEZt ANLA~MA ORGOTO" yani
CENTO, merkezi Ankara'da olmak uzere
kuruldu. Yahuz bu kez Irak, paktm dl§lI1da
kalml§tJ. Ama ama~ degi§memi§ti. Vine
Kurtlerin somurge konumunun surduriilme
siydi ama~.

ABO, yukarlda saydlglmlz bagla§malann
yanmda daba bir~ok gerid bagla§ma]an
kunnu§ yada kurdunnu§tur; OTASE, AN
ZUS v.d. gibi.

\

irkcr bir monark aracihgtyla Iran halklan uze
rinde kanh ve yildmci bir diktatorya uygu
laruyor. Insanlar hicbir ozgiirluge sahip de
gildirler. Her gun insanlar sorgusuzca kursu
na dizilmektedirler. Saha karst olan herkes
su yada bu dusuncede olmasi gozonune alm
madan -ki saha karsi olmak yeterli nedendir
tutuklaruyor, cezalandmhyor. Angola'da; yi
git Angola halkuun mucadelesini i~ten yik- .
mak, halktan yana olan yonetimin yikihp,
yerine, gerici, kendi dogrultusunda olan
guclerin basa gecmesi icin; gerici gucleri
orgutleyerek , darbe yapnrmarun yada i~ sa
vas ~Ikarmarun nedenlerini olusturmaya
~alt§lyor. ABO, halklann baglmslzhgl
na saygih olmak ve i~i§lerine kamsmamak it
kelerini ancak karst gucun durumuna ve ken
di ~Ikarlartnm dogrultusunda olup olmadigr
na gore benimser, savurur. Oysa disini ge
cirebildig! tilkelerde ~lkarlaf1nm tehlikeye
girdig! durumlarda gozunu kirpmadan hemen
icislerine kansu, mudahale eder. Ilerici ik
tidarlan devirip yerine kendisinin cikarlan
run giivenligini savunan kendisi gibi gerici,
halk dusmaru iktidarlart gecirir. Ornegin
Iran'da MUSSADlK'm $tLt'de ALLENDE'
nin devrilmesi.. 11 Eylill 1973 ydmda Si
li'de Allende'nin iktidarma kar§1 Pinoche'
nin onderliginde yapdan darbe: ABD ve
onun merkezi haber alma orgiitii olan CIA'
nm olur ve onaytyla olmu§tur. ~ili 'deki
darbe Insan ki§iligini ve onurunu ayaklar
altma alarak binlerce insarun olumu ve bir
o kadar insarun tutuklanm3Slyla mumkun
olmu§tur. Bunun gibi Latin Amerika'daki
butiin askeri diktatorliikler ABD'nin diizen
lernesi ve yardtmlyla mumkiin olmu§tur.

Bah Avrupa'nm ileri kapitalist ulkelerin
de Komiinist partilerin iktidara gelmemesi
i~in yada iktidar ortagl olmalanm engelle
mek i~in akla gelebilecek bumn ~irkef oyun
lara ba§ vurabilmekte se~im ve benzeri da
ha bir~ok hileler diizenleyerek Komiinist
partilerinin geli§melerini kendisince engelle
meye ~alt§maktadD'. Bunun yanmda (kar§l
devrirnci §iddet uygulayan orgiitleri olu§
tunnak, §u yada bu bi~imde UygUladlgl
§iddet hareketleriyle burjuvazinin i§ini ko
layla§tIran anar§ist ve seriivenci orgiitiere
s~arak onlann kendi dogrultusuna koyarak
gudfimiine almaktrr. Boylece artIk giiniimiiz
deki teror hareketlerinin ~ogunu yoneten
ve yerioe getiren bizzat ABD ve onun cIA'sl
dar. Bu rurden hareketler ~ogunlukla avru
pada uygulanmaktadar.· Son giinlerde Ital
ya'da Aldo Moro'nun ka~m1masl ve tum
~abalara ragmen bulunmayl§l, diger illke
lerde bemeri olaylarm Olmasl CIA'nm Jbu
hareketlerle ili§kisinin kamtlan saytJabilir.
Tiirkiye'deki §iddet hareketIeri i~inde hi~
ku§kusuz CtA'nm pannagl vardar. Olaylann
nedenleri iizerin<l:ebirazcIk du~uniildugunde
kimin ve kimlerin i§in i~inde olduklan or·
taya ~Ikacaktar.

Dunyanm neresinde anti-emperyalist bir
hareket olmu§sa, 0 emperyalizmi NATO'yu,
ABD'yi kar§lSmda bulmu§tur. ABD ulusal
kurtulu§ sava§larml ~okertebilmek i~in bu
gfine kadar tiirlu yollara ba§vunnu§tur. Ba
zen sav8§m onctiliigunii ustIe.nen orgOtiin
i~ten ele ge~irmeye ~alt§arak hareketi de
nefun altma almak, bazen oncli orgiit kar
§lSmda kendisine bagh kukla orgutler kur
durarak hareketi i~ sava§ ~tkartmakla ~o
kertrneye ~ah§mak. tlmegin UNITA v.b.
d,igerorgutler gibi..

ABD, NATO'nun odevlerini daha ba§ka
alanlarda da yerine getirebilmek i~in bolge
sel askt"ri. kiiltiirel v,b. \.tiger alanIan i~eren
gerici bagla§malar da kurmu§ yada kurdur
mu§tur. tlrnegin 1954 ytbnda ABD, Ingil
tere. Fransa tarafmdan kurulan Avustral-

•• -, 7..elanda, Tayland, Filipinler, Pa-

ABO'nin patronu oldugu NATO kurulu
sundan bu yana giittiigu politika, her bakim
dan ve her anlamda halklann zaranna ve
onlan boyunduruk altma alma, daha ~ok
somurme ve daha cok ezme biciminde 01-
mustur, Kaldr ki, emperyalist devletlerin
~Ikarlanru ozellikle askeri anlamda giiven
celeyen NATO'nun soyledigimiz bicimdeki
politikasmm tersine bir politika izlemesi,
kendisiyle uygun obnayan bir davram§tIr.
Ancak, §Uvar ki, bu gune kadar gudillen em
peryalist politikarun hep aym bi~imde kal
dlgl, hi~ degi§medigi de kesinblde soylene
mez. 0 da, kendini giinun ko§ullanna uy
durabilmek i~in, ozde bir degi§iklik yap
mamakla birlikte bi~imde, taktiksel anlamda
ku§kusuz bazl degi§iklikler yapJlU§tu.

Bu degi§ikliginin en giizel orneklerini
ABD'nin ulusal kurtulu§ hareketlerine k8f§1
tavularmda gorebiliriz. ~imdiye kadar gorii
len ABD'nin ulusal kurtulu§ hareketlerine
k3r§1 oldugudur, ama hep aym bi~imde de
gil. Zaman zaman dogrudan dogruya· kendi
si 'miidahale edei'ek, zaman zaman kendisine
bagh devletler aracwglyla mudahale etmi§
tii. Sadece bu kadarla da kalmayan ABO
bagunslZhk, oZgUrmk i~in mucadele veren
h3nclarm .i~ine ajanlanru sokarak onlar Ma
cwglyla sahte orgUtler kurdurarak sav8§1
j~ten ytkmayt da duzenlemek; uyguladlgl
taktiklerdendir. Birindsine ornek olarak Vi
etnam, Laos, Karnbo~ya'nm verdigi sava§
lar omek gosterilebilir. Buralarda I BD ken
di askeri ve insansal giictiyle sava§arak, on
lann ulusal bagamslZhga, ozgiirluge kavu§
malanrn engellemek i~in her turlu ahlak
slZlga ba§ vunnaktan ~ekinmemi§tir. Orne
gin tutsaklan oldiinnek, savunmaslZ, silall
SlZ insanlan kitle halinde yoketrnek, zorla
lfZa ge~mek v.b. diger rezillikler. Ama bo
§una. Biitiin bu olumsuzluk ve gfi~IUklere
ragmen, 0 haUdar sosyalist dunyarun da yar
damlyla bagamslZhklanru kazanarak tarih
sayfalarmda onurlu yerini aldtlar. Ve artIk,
ABD'nin Uzak Oogu'daki etkinligi eskisine
oranla ~ok azalml§, haWl kmlm1§tar denile
bilir. ABD emperyalizmi sadece NATO'da
degil ki; dunyanm dort bir tarafma ahtapot
gibi kollanm uzatmt§tu. Uzak Ooguda
kendisinih bizzat ba§ vurdugu uygulama
Ian bu kez Orta Doguda onun kuklasl ve
jandannasl olan lsrail devleti araClhglyla
aym insanlIk dl§1 davraD1§laryerine getirili
yor. Israil'i iterid Arap halklarma saldrrta
rak, her gOn ilerici Arap alamine kan ban
yosu yaptmbyor. Kadm~ocuk, ihtiyar den
meden herkes; koy-kent denmeden her yer
bir saldargan insafSlZhgl ve ~irkefligiyle
bombalaruyor. Filistin halkml l onurlu ve
nygm sava§tnm ama~ladlgl kendi gelecegi
ni belirleme hakkma sava§la, kania, SaJd,
nyla yamt veriliyor. ABO t· n'da g....r

Diyarbaktr'da yUriitillen faaliyetlerle ilgili
olarak ~alt§ar.

"Diyarbaktr tesislerindeki istihbarat faali
yetleri ABD Hava Kuvvetleri GUvenlikServisi
tarafmdan yiiriitiibnektedir. Ankara yakm
larmdaki Belbasi Istasyonu, Sovyetlerin nuk
leer deneylerini izlemekle gorevli bir yer sar
smti ol~me (sismografik) ussadur. Turki
ye'nin cesitli bolgelerinde de ABD savunma
istihbarat sistemleri (DCS) baglanu istas
yonlan ile NATO'ya ait ondort NADCE
erken uyan istasyonu bulunmaktadir." (a.g.
e.s. 261) GOriildugu gibi iislerin siirdiirdiigu
cahsmalar ve ustlendig] gorevler Tiirkiye
halklarmm yararma degil zarannadir. Bu ca
hsmalanyla amacladiklarr biricik hedef
ABD'nin cikarlanm, halklannuzm kant pa
hasma, cam pahasma koruyup kollamaktir.

NATO VE ABD, HALKLARIN
BA~ DO~MANlOrR!

tiirkiyeve..to
DEVR!MCI DEMOKRAT GENC;LlK - 9 i _~'{,
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yi olmadan, ylkarlanna ters dusecek bir ~o
zumu benimsemeyeceklerini vurgulayarak
emperyalist politikalarmm geregini yerine
getirmislerdir, Boylece Ecevit, Karamanlis
karsismda olumsuz bir duruma dusurulerek,
bir bakima elindeki elindeki kozlann gii~lii
lugunun yararhhguu yararsiz bir duruma do
nu§turmu§tii.r. Bu nedenle Ecevit'in yaptIgl
~lkI§lar, ABD'den istemedigi golgenin gel
mesinden oturU aldlgl sert tavirlar, kesinlik
ie gercekten secenek arayacagt yani NATO'
nun dismda bazr baglasmalarla yakm ili~
kiler icine. girisecegini akhrmza getirmeme
lidir. Eeevit'i cezalandirabilen ABD onun
bu ozsiiz 9lk1§lanm hos gorebilecek kadar
burjuva politikasnun inceliklerini iyi bilen
emperyalist bir devlettir.

Kaldiki Tiirkiye ye uygulanan ambargo
nun nedeni de ABO ile Ttirkiye arasanda im
zalanan ikili anlasmalarm geregine aykm
davranmak degilmidir, Turkiye'nin elinde
bulunan silahlarm ti.imti bilindigi gibi, ABD'

den belli kurullara uyulmak kosuluyla satin
ahnrrnsnr. Ve bunlar aneak ABD'nin uygun
gordugu yerlerde, onun ~lkarlan dogrultu
sunda olaeak bicimde kullarulabilir. Yoksa
Ttirkiye 0 silablarl oyle her yerde herkese
kar~l ABD'nin ~lkarlanna ragmen kullana
maz. Ktbnsa mudahale edildigi zaman kural
lara aykm davraruldlgl i~in ambargo konul
mu§tu. Aym §ey 1963 'te 0 donemin Ba~ba
kam tsmet Inonii 'ye kar~1 da yapllmaml~ may
dl? Bu durumda Tiirkiye're uy_gulanaeak..
ambargonun kaldtrtlmaSl; Ttirkiye'nin once-
den kayItlara baglanmI§, sozle§me ve anla§
malara uyma ve bu konuda gliven vermekle
mumkiindiir. Aynca ambargo,Klbns. Farr hat
ta, Ege klta sahanltgl v.b. diger sorunlar ABD
He Tiirkiye arasmdaki ili§kilerin dl~mda on
lardan ayn dii§iiniilmez.

SONU<;
Eeevitle- Karamanlis arasmda .\tontro'de

yaptlan gOrU§me yukanda da soyledigimiz gi
oi, halklar araSinda barl§, dostlugun, karde§
ligin ko§ullanm yaratma yoniinde attlml§ oir
adlm OImaSl a9lsmdan olumIu olmu~tur. 3u
nunla birlikte zirve ABD'ye kar§m b3§anb
olmu§tur denilemez. <;iinkii her iki devlet ara
smdaki sorunlar ABD dl§mda dii§unwemeye
cegi gibi, onsuz da ~oziimlenebilecegini
savunmak iki devletin bugUnku ko§ullannda
miimkiin degildir. !ler iki devlette ABD'ye
kar§m bir politika glidebileeek, yiiriitebilecek
yetkinlikte degiller. ~u anda Tiirkiy.e'de
CHP'nin agulIkta oldugu bir hiikiimetin he- -
men her firsatta NATO'suz yapamayacaklan
m soylemesi de bunu kamtlamlyor mu? Son
glinJerde Ecevit "Ambargonun kaldmlmama-
Sl durumunda ba§ka se~enekler aranabilece
gini" belirten sozlerinden NATO'dan ~tkma
ve ABD ile tum ili§kilerini koparma anlamm
da yorumJananuyacagrm kendisininde boyle
bir §eyi kesinlilde dii~nmedigini haftahk bir
dergiyle olan roportajmda aylkbyor. Bunlan
soyleyen bir Ba~bakamn ABD'ye kar§1 bir
politilqa izleyebilecegini beklem~k ya~h~trr.

Son giinJerde, daba dogrusu yeni iktidar~
la birlikte tartl~tlan ve bu nedenlede giincel
le~en konulardan biride ulusal savunma stra
tejisidir. Bu strateji her yamyla ABD'ye uy
gun, ona kar§l olrnayan bir stratejidir. Bu

. kavranun esasinda i~erdigi anlam zaman za
man yetkililerin aglZlarmdan da belirtildigi
ne gore, bu giine kadar ABO Ttirkiye'ye al
tIPdan kalkanuyacagl, bundan boyle zor yii
rUtebilecegi bir yiik yiiklemi§tir. 3u sorum
luJugun ekonomik. sonu~larI iilke ekonomisi
ni olumsuz yonde etkilemektedir. Askeri
ara~ gere9lere yaptlan harcamalar nedeniyle,
iilke ekonomisine gereken onem verilmemek
tedir. 0 nedenle Ttirkiye'nin NATO i~inde
askeri harcamalan gerektiren SOrumlulUklarl,
ko§ullanmda gozonune a'_narak iistlenmesi
ve NATO i~inde daba serbest davranabilme
ko§ull~m yar~ttlm~d1r_D~Y~,Pl1 sa>:tn.~4·d

ger~egi olarak goruyor ve savunuyorlar. Em
peryalizmin dogrultusunda davranmak de
mek avru zamanda dunvanm bir numarab
gercegini "gormemek" demektir, tersi bir
davrarus icine girmek en azmdan kendi du
rumunu gdzonune.almamak, demektir.

ZIRVE GOROSMESI
Eeevit'in Montro" de Karamanlisle goru§

mesinin gundemi 'onceden belirlenmis degil
di. Yedi bucuk saat siiren gorusmelerde daha
cok Kibns, Ege lata sahanh~1 Firr hatn ve
azmlik haklan uzerindeki karsihkh gorusleri
iceren konusmalarda bulunulmustur. Aym
sorunJarm 90ziimii olasihklaruu arnrrnak el
verisli kosullarm yaranlmasi icin ~ab§mak
ve her iki iilke arasmda siirekli, kahci bir ba
nsin en az olanaklanm artirmak dogrultusun
da bicimde de olsa bir caba gosterilmisti.
Kornsu iki ulke arasmdaki gerginligin azaltil
masi ve bans kosullanrun yarattl:nasma yo
nelik olma anlarruyla bu gOrU§me yararh 01-
mustur. Bununla birlikte halklar arasmda ba
n§ ve dostlugun kurulmasi, bu dostlugun ka
her ve siirekli olmasi hi~ kuskusuz emperya
lizmin yaranna degildir. Onun zarannadir,
t§te tam bu noktada ABD Tiirkiye ve Yuna
nistan arasmda olabilecek bir bansm on ko
§ullanm zedelemeye ve giderek ortadan kal
drrmaya yonelen bir miidahale i~ine girmi§
tiro ~oyle ki; emperyalizm kendi somurUsiinii
aneak iilke halktmn dikkatlerini hep ba§ka
yone ~ekerek, onlann dii~iincelerinin somut
durumlarma yonelmesini engelleyerek ve hep
kendine yabanci sorunJarla. ugra§trrarak sUr
diirmeye ~alt§lf. Bu bakImdan sava§ ve sava§
durumu emperyalizmin 9tkarma bir durum
dur bu durumu ozellikle siirdiirmeye 9ab§rr.

Eeevit zirve goru§melerine katthrken , KJb
ns, ambargo, Tlirkiye He Yunanistan arasmda
olan sorunlan birbirinden aylf~m§, boylece
bir ~oziim aramaya kendisinee koyulmu§tur.
Oysa sorunJan boyle birbirinden aYlfmak gli-

niimiizun emperyalizm ko§ullannda miimkiin
degildir. <;iinkii Tlirkiye Je Yunanistan da
diinya siyasetindeki yerleri baklmmdan em
peryalizmin yanmda ve dogrultusunda oir
konum gostermektedirler. Emperyalizmle SI
lo ve yo gun i1i§ki i~indedirler. Bu giln Tiirki
ye'nin oniinde OU sorunlar varsa, uzaktan ya
kmdan ama ~nutlaka emperyalizmIe ili~kili
dir. Bunun nedeni Tiirkiye'deki sermaye ile -
emperyalizmin ylkarlanmn butiin)e§mesidir.
Biri digerinin dl~mda du§unUlemez. Kaldl ki,
her iki iilke arasmdaki sorunlar, egemen SI
ruflann aralarmdaki 9lkar geli~kilerinden
dogmu§tur, yoksa halklar arasmdaki yeli~ki
nin sonuylan degildir ve olamaz; ~iinku halk
lar arasmda ~eli§ki yoktur, onlann ~lkarlan
emperyalizme ve egemen SIruflara kar§1 mii
cadele etme noktasmda ortaktu. Bu a~ldan
baktlganuzda sOzii edilen sorunlara ~oztim
getirmek emperyalizmin dl~mda Tiirkiye ve
Yunanistamn durumu geregi miimkiin degil-'
dir. <;oziimiin emperyalizmin olur ve onaym
Jan geymesi gerekir. Tersi durumda ~ozum
aramak, topium diiZeni kokten degi§medigi
siirece miimktin degildir. Aym zamanda bu
sorunJar genet olarak emperyalizmin biitunlu
gO i9inde onun bir par~aSl gibi dii§unOlmeli
dir. Biitiln dl§mda ve biitiine ragmen par~a
daki sorunun ~oztimJenmesi kendi kurallan
i~inde du§iinwemez. Ecevit boyle dii§unmek-
Ie en azmdan kendi mantlgma bile ters dii§
tiigii gibi ABD'nin de ku§kulanm iizerine
~ekmi§tir.

GOrU§meler iki ba§bakan arasmda daha
surdiirUJii.rken ABD Dl§i§leri Bakam Vance'in
senato da yapbga konu§mayla Tiirkiye ye
kIbns "barl§ harekatl" nedeniyle uygulanan
ambargonun kalklP kalkmayaeagl konusunda
a~lk bir tavnn ABD'ce almmasl, Ecevit-Kara
manlis ikili goru§melerinill sonu~Ianna gore
belirlenecegini soyleyerek; esasmda Ecevit'e
sorunJarm birbiriyle baglantth oldugunu
arumsatmak istedikleri gibi, kendilerinin ona-..)

Get;tigimiz Mart aymm en onernli dl~
olaylanndan biride bilindigi gibi Montro de
Ecevit'le Karamanlis arasrnda gerceklestiri
len zirve gorusmesiydi. Gorusmenin yapilma
smJan once, ayn cevreler cesitli yorumlarda
bulunuyorlardr, kimi, bu gorusrnenin yapil
masnun nedeninin; ulusalararasi kamuoyun
da yanhz kalan Tiirkiye'nin yanhzhguu gi
gidermeye, kendi dogrultusunda kamuoyu
olusturrnasma yonelik oldugunu s()ylerken,
kimi de Turkiye'nin zirve gorusmesini olum
lu bir bicimde sonuclanmasi icin ozel bir ca
ba gostererek, bundan hareketle ABD'nin
Turkiye'ye uyguladrgr silah ambargosunun
kaldmlmasi icin ABD'ye baski yapma konu
sunda bir arac olarak kuDanma oiciminde so
mutlasan Eeevit taktigi olarak goruyordu,
Gorusme istegi arumsanacagi gibi Ecevit'ten
gelmisti, Bu gorusme onerisine Yunanistan'
daki muhalefet hemen olumsuz tam alnus
ve bu konuda yogun bir propagandaya giris
misti, Muhalefetin gorU§u, her iki lider ara
smda gerceklesecek olan zirve gorusmesinin
kesinlikle basansizhkla sonuclanacagi ve bir
kahve soylesisinden oteye gidemeyecegi bi
ciminde kendini a~lga cikanyordu. Yuna
nistan muhalefetinin ou sert ve olumsuz tav
n, bu dogrultuda olusturulan kamuoyu,Ka
ramanlisi ~ok gli~ durumda orraknu§tI; !Ju
nedenle Jeyim uygunsa gOrU§me onerisini is
temeye istemeye benimsemek zorunda kal
illl§tl.
n. Ecevit hukumetinin kurulmaslyla bir

likte, gorunii§tede olsa baZI hlzli uygulamala
ra giri§ildigi gOzleniyor yada ozellikle oyle
gosterilllleye ~ab§iliyorJu. Ancak Tiirkiye
nin birikmi§ 0 kadar sorunlan vardlki, I11Zh
~all§mak, ugra§mak bir oakllua bu sorunJa
rin tasarlanan siire i9inde ~ozUmlenmesi
mumkun degilJi. Hiikumet dl§ sorunlan ~o
lume baglamak istedigi, bunlar araSInda
onemli bir yeri olan konulardan oiride Yuna
nistanla Tlirkiye arasmda ozellik1e 1974 ten

. ou yana Klbns harekan nedeniyle bozuJmu~
olan ili§kilerin yeniden diileltilmesiydi. 80-
lulan ou ili~kiler aym zamanda bir ~ok 80-
runlanda birden j~eriyordu. Ornegin, Ktbns
Ftrr hattl, Ege kIta sahanhgl, azmbk haklan
I1In korunmasl v.b . .au sorunJann her birini
diger sorunlardan ayrrarak sadeee kendi i>a§l
na bir ~oziime kavu§turmak mUmkiin degil
dir. Aneak bunlarm oirJiriyle olan ili§kileri
ve sorunlann tlimuniin Jiger sorunJarla olan
baglarl bir butun i~inde du§tinillup ineelendi
ginde ~ozume daha ~vk yakla§tlml§ olur ya
da getirilen 90ziimiin uzun sUre i9inde kahcl
olabilme Olaslllgi dahada artar. Ne varki Ece
vit sorunJan birbirinden aymp, soyutlayarak,
her sorunu digerleriyle olan ili§ki1eri gozonii
ne almadan sadece kendi ba~ma ~ozmeye
yeltenmi~tir, bir sorunu diger sorunun dl§m
da ~ozmeye ~ah§mJ~ttr. Ecevit boyle davran
malda oir yerde ABD nin mudahele etmesi-
nin olanaklarml ortadan kaldltrna yada en aza
indirme amaeml giitmii§ olsa bile; kendisi ve
partisi butiin her§eyi i1e emperyaliz-nin, ABO
nin koydugu kurallar ve ~izdigisIDrrlar i~in
de davrandlgmdan, kendi manbgma ters du§
mu§lerdir. <;iinku Tiirkiye ve Yunanistamn
ikiside Nato'nun' iiyesidirler. ABO ~ato'nun
agababasl ve koruyucusu olmanm yarunda
.sato'nun biricik karar verecek merciidir. Ay
nca Tlirkiyenin siyasi ve ekonomik yonden
ABD ile kendi arasmda bir siirii ikili anla§ma
lar yapdnu§trr. Aym anla§malar Yunanistan
i~inde sozkonusudur. Bu ikili anJa§malarla
ABD her iki ulke halklarma somiir:nek i~in,
somiiriisunii glivenee alnna alabilmek i~in ke
sin kurallara baglallll§tlt. Soziinu ettigimiz
~u anla§llla ve bunun sonueu olarak dogan
kurallann ge~erli oimasl sadece A3D 'nin ~I
karma yada onun zora dayalt eyleminin so
nucu degil tel.'sine her iki devletin egemen Sl
mflannm ~lkarma ve onlann istekleri sonu
cudur. Zaten bu nedenle burjuvazinin has
politikacalan ABD'yi dunyamn bir numarah., .
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dane .
bjjardm .

gehllck
kim
diyorlar
gctiriyorlar.

yeni
oldurmek
~ignemck
son
nedir?

ayak
yumurta
yuva

ath, siivari
bu ytl
bu
bu gece

yapmak
sOpOrge
sirt, arka
soru
korku

s. '
tena (tene, ten

...
tene .
bijartm .

z.
12 - "t" harfinin "d" ve "~", harflerine donusmesi :

K.

umeyis .
kum _ : .
vuni .
uni Ioni) .

nuwe .
kustm .
cun .
tu (to) .
~iye .

S.

,..
pe .
helke .
helana

S.

ameyis (hameyis) .
kam .
vani .
ani .

u - a ,donii§iimii Zazacanm kendi icinde de vardrr :

newe .
kl§t1§ .
cawms .
tu (to) .
~I ye (ctko) .

Z.

te .
~Iye (~i ye) .

nu -: ..
kustm .

K.

11) "u" harfiyle "e", "a" - "I" arasmdaki donusmeler:

pa .
hak .
halen .

Z.

....,e .
het< .•......................
hron .

K.

H) - "e" ve "a" harflerinin birbirlerine donasmeleri :

Ispar .
tsmer (rmser) ........................................•..
mn (nu) .
Im§U (ismu) ...........•...............................

espar '.' .
esmer (ernsar) . . . . . . . . . . . . . . . .
enll (nu) .
enl§u .

"e" harfi ile "I" arasmdaki donusmeye Zazacanm kendi sivelerinde de rastlamr :

kirdm .
gisik .
pl§t .
ptrs .
tirs t •••

ay
git
ot
tencere

kerdrs .
~ezl, grssk ......••.•................
pest .
pers .
ters .

kmr .
gezik " ..
mst .
nirs .
trrs .

9 - e (e) harfinin "I" harfine donusmesi :

asrm
§u .. : .
va§ .
qu§xanl .

Diger §iveler

asml .
su .
vas. '" ,. '" ,.
xusxaru .

Dersim Sivesi

S - ~ donusumu Zazacarun Dersim ~ivesi ile diger siveleri arasmda cok goriilUr. (asagrda gorOlecegi gibi
Dersim yoresinde daha cok "S" yerine "S" harfi kullamhr):

yu.zuk
dogru, sag
istedi
sakiz
ne

meme
a5agl
yukan
aymnak

supurge
se mek
rsrrmz I
gumus
gozyu/u
bryik

gusnr .
ra§ t, rast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. rast
wast xwast .
benist ' .
se . . . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . ci '.' .

GUstir .
rast .
wast ...• , , .,.

beni~t .
~I . : ......••••••..•••••.•••

S - "5" harfinin Iff' ve "~" harOerine donusmesi :

cor.
ee kerdrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. j@ ktrdm

crcik .
jer .

cije, 91~e .
eer .

~l(;:lk .
jer .
jor .
je kmn .

7 - ''jII harfinin c, s, ~ harflerine donusmesi :

gejl, gezl, gisik grsrk .
hes kerdis hes kirdm .
~az kerdis .
sem (sim) ziw .
asm€'n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. asiman .
Zimel (zunbel) .

-."
analar, qocuklaru! za

ana diliIt· ogret·..tz

gezik .
hez kmn .
gas kmn .
ziv .
eznlen .. , .
sinlel : .

6 - "z" harfi s.j.e. harfleri arasmdaki donusmeler:

DEVAMSAYIDANGE<;EN

kultu~sanat, edebiyat, dil
dil konusundu bir arasurma•
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....~, fp ...

~ ,

adm.'
hayu

I, ..

i .

kisu
yddlZ
siitun

.'den beri, iken
koku

evet
at, kanr
demir

, t

ufak
kuru
kuru

Burada tesbit ettigimiz donusme ve degisim bicimlerinin dismda (. urtce'nin Leheeleri ara-
smda olsun, Lehcelerin kendi icinde olsun diger bazr ornekler verilebilir, ...lI.;ak bunlar fazla gornl
medigi icin belirtmeye gerek gormedik. Bundan sonraki konula, .3 Kurmanc ve Zaza (DIrndl) Leh
celeri, dilbigisinin diger konulannda karsilasnnlacaknr.

namey to _ ". ".: .. ", " ', ' .. ,
xety,.. . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . , , . . '.' . . . ~ . . . . . . , . . . . . . . .

. '. :\,

\

"

nave te .................•...
xer .... 0 •••••••• - •••••• ; ••••

z.K.

.' JI'o'

e) Kurmancca'daki "e(i)" bazan " - ey ( • ay)" ,§eklini am :

a "' '... . .. ,..... .. ,r... ~
estewnn ' , , ............• ::' ' .
estare (istare) .....•.. 0 ••••••• " ••••••• 0 • 0 ••••••••••••••••

estun ..............•...... -.. 0 ••• , • " •••••••••••••••• ' •••

stewr " ' ..
stere. -sterk .. ' .. , ..•..........
stun ..... 0 •••••••••••••••••

"Z.

b) Kurmaneca'da "st" ile baslayan kelimeler, Zazaeada basma tie (I)" harfini ahr: . ;,. . .. . , )

K.

ctb€ku ...• : of.. ceku ; - '.. '. , ..
bihn . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. buy... . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z.'..K.

KUR~NCA VE ZAZACA ARASINDAKt DJCER DEGI$MELER :
.a) Ba§,Uida"h" harfi bulunan kelimelerde bu harfin du§togu goriiliir:

Kurmanci '. Z!IZ,.aki
hert : .. : '.. erE' (here) .•..•••. '.. 0 ••••••• ' •• ' ••••••• ' •• 0 •• 0 •••••••• ',' •••

hestIr .: ~.. 0 • • • • • • • • ••• • • • • •• estur , : . 0 ••••••• ' •••••••••••••••••• 0 ••••••••

hesm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. asm.... ._.!. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

wurdi (wirdi) .
wl§k .
zuwa : .. : .

nlZm ... 0 ••••••••••

nerm .•........... ,'
befr '..

18 - "h" harfinin "w", "y", "x", "§" hadlerine donusmesi :
hur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. wirdr )Wlrdl) .. ; : .
dl§k 0 0 0 0 0 • • • • • 0 •• w~k (wusk.) .............•.. 0 0 ,'. • , 0

zuha 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • ; •• 0 • 0 0 • • • • ' zuwa 0 • 0 •• 0 ••••••• 0 •••

mmz , .
nemr , .
bewr .

nlzm .
nerm .
berf .

17 - Az olmakla birlikte bazr kelimelerde harflerin yer degi§tirdigi goriilOr :

pird .
kerd (kard) , , .

16 - "d" harfinin bazen ("rd" ile biten kelimelerde) sondan dusmesi (dusmesinin daha 'rok Kurmanc Lehcesinde
oldugu gorular) :

kasmmak
yenilmis (§ey)
istemek
okumak

tilki
thk
olsun, varsm olsun

·wrrreyis ~ xwuran , .. ,
·warde (werde) xorde (xwarde) .. ' .
'. w~tl§ .
· wendrs , ..................•.. , .

xwuran .
xwarde .
xwastm ' '
xwendin .

S.Z.K.

rovi luwi revi .... . .. , ..
sirgerrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. silgerm (sirgerm) silgerm t ••••.•
bila (brra) . . . . . . . . . . .. btra , , .

15 - Kurmanc'ca ve Soranca'da (ozellikle kurmanea'eada) "xw" diftongu ile baslayan kelimelerin
Zazaeasmda bas taki "x' sesi duser.

S.Z.K.

\
14 - "r" barfinin "I" ye donusmesi :

Keza omegin Egil (Diyarbaktr)'m Basiraf Koyhileri "bawk, dayk" (ana, baba) yerine "bawc, daye";
"sekseni" (nasrlsm) yerine de "seceni" derler.

Tiirk~e
oldurmek
yan taraf
kiz

Trrki .
kisns .
kisn ~ .
keynek , " .

Ttrci , , , , , : ,
~i§h§ , .
cri§t1 , .
ceynek . .

Diger SivelerDersim Sivesi

"k" harfinin ozellikle S~ran lehcesinde kendisinden sonra "i" (Aran alfabesinde ya) harfi bulununca '
"e" harfine yakm bir sese donu§tiigu goruluyor. Zazaca da genellikle bu durumdaki "k" bazi sivelerde "~" / .1'
oluyor (bilhassa Dersim Sivesinde) :

pire
kok, temel
nereye

I ,ke~
bmcine
kuwe

kek .. ", , , .. .'.: .
bmke , , , .
ko (kuw) , ,', .. , ,

ke~ ~' .
bmgeh ' .
ciya ,

13 - "k " harfinin "c " ye donu$mesi:

Bu donusurmm aym lehce icinde de orngi vardir, Zazaeada:
unci. cincr :gunes isuu ve ISISl gibi.

~--
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~agrrt : Ogrenci
Xwendegeh : Oniversite
Danezan : Bildiri bUlten
Wezareta Hindari : Milli Egitim Bakanhgl
Borivan : Ge~ici
Xwendegehi : Akademik
Nlvisar :Makale
Serkude : Eleba§l
Serxwerabuyi : Isyankar
Eniruvis : Altnyazlsl
Nu§ ; Nesil
Xwezayini : Dogal
Gelemper : Umumi
Welati : Yurtta§
Makzayini : Dogu§tan
Awarte : Istisna
Afrrandm ; Yaratmak
<;in : SInIf
Maf: Hak
Fer: bgrenme
re§eng ; Ondi
Enirivan : Burada grevci anIallunda kullarul-

Jlll§.
<;ak : Iyi _
Paxaf :'Hesaba katmama, korkma
Tuan~ : Alay, alaya alma
Kefteleft:
Teko§in ·:Mucadeie
ROllikrrlll : A~lk1amak
KomclVin ; Kongre
Tevgrredan :
RexlStan : Orgut
Dor§al : Yddonumu
~ahinet Krrm: Kutlamak
Bo§-Kalaballk •
Serkar- RektOr (Metindeki, Alllanu) esas an

laml- Mudfir
Gcrj~ : Yonetim

ZEXM:GO<;LO
VEN:tRADE
HEYIN: VARLlK
BISERXWE: BACIMSIZ
ABADIN: EBEDI, SONSUZ
KJ~WER: OLKE, MEMLEKET (Burada im
paratorluk anlammda kullamlrms]
SERDAR: BA~KOMUTAN
PAYtDAR: KALMAK, YOK OLMAMAK,
YA~AMAK
NIJAD: IRK
BIJARTE: SE<;K1N
ZIREHPU~: ZIRHLJ
RIMBAZ: MIZRAl\<;I- Mlzragl t;ok usta
kuUanan kimse.
AVAHi: (Insanlann ya§adlgl sehir, kasaba,
koy v.s. imar edilmis yer.) ,
CANKE~t: can cekisen
ava, baymdir
BIJI~K: DOKTOR
SEREVRAZ(SERFIRAZ): Seckin, kibirli,
basuu yukarda tutan, onurlu.
SERGEVAZ: KOMUTAN
DASiTAN: DESTAN
OIYAR:BELU
~EREVAN: SAVA~<;F-A.SKER
~ORK.ER: iyi kIlt~ kullanan, StLAH~OR
EWLE: Emin, Guven
DJSERHATt: MACERA-Ba§a gelen §ey
BANGER
AZIMANDIN: DAVET ETME
REOET:
STOL: DONANMA
OL: DIN
REBEN: ZAVALLI-FAKtR
MEKEW:ntsr KEKLIK
OUNTAR: ETEK (dag etegi]
PESAR: Kir, ~ol (Arapcadaki anlarmyla
degil)
REL:ORMAN
KERI:SORO
NAME:MEKTUP
Pasban: MuhaflZ, nobet~i
DILOVAN: MERHAMETLi
TACiDAR: EKSELANS-iMPARATOR
HINGAFTIN: tSABET
BERSiV: CEVAP- YANIT
BEROEVK: SozcO?
qAD: Meydan, Alan

+

Salahaddin Teberiye'de hach- ordulanm
yenerek Mistr, Suriye ve Mukaddes Kudus'u .
geri almisn. Bu yenilgi uzerine hach ordulan
dagilrruslardr.

Hach ordulanmn yenilgi haberi Avrupaya
ulasmca, 'avrupa halklan yeniden toplanrna
ya basladilar. Canlar cahmyor, davuUar do
vuluyor, zenginler halki hach seferlere katil
maya davet ediyorlardi, Gen~ler, ya~ltlar
kar~gahlara sel gibi akIyordu. Bu hat;b se
ferini Avrupah ut; kral duzenliyordu. Buniar
Alman krait Barbaros, FranslZ krah Filip
Oguste ve tngiliz krah Aslanyurekli Rlchard
dl. Silah ve yiyecek baklmmdan ~ok iyi do
nahlml§ buyuk bir orduyu gemilere bindirip
mukaddes topraklara dogru yola ~tktdar.

Bu sefer, lsa'nm dogumundan 1189 yll
Muhammed'in dogumundan S8S yll sonra
ger~ekle§tiriliyordu.

Yolda Alman krait suya du§erek boguldu.
Ha~h donanmasl Aka kalesi onlerine gelerek
kaleye saldrrdl. Zorlu bir sava§tan soma' ka
leyi teslim aldl. Yapdan sava§ta Pikon' sol
omuzundan bir mlZrak yarasl alml~tI. Hemen
hastaneye kaldtrddar. Islam suvarileri kaleyi
terk ederlerken beraberlerinde esirleri de altp
gOtiirmO§lerdi. Bu esirler arasmda Pikon'un
klZkarde~i Marlya da vardl.

Bu olay, lsa'mn dogumundan 1191 yll
sonra meydana geldi. .

Marlya. Salahaddin'in sarayma gotiiriile
rek cariye ve gozdelerinin arasmda ya§amml
surdfumeye ba§ladt. Adl da Sureyya olarak
degi§tirildi. Salahaddin klZm ba§mdan ge-'
~enleri ogrenince hizmet~ilerlne iyi bakllma
Sl ve hakaretlere ugramamaSl i~in kesin ta
limat \ferdi.

Fakat zavalh kIZ kafesteki bir di§i kek
lik gibi ancak parmakbklar arasmda hUrdun

'. yaYl seyredebiliyordu. Kar§lda, dag etegine
kadar ~anan geni§ ovalar, yama~lan kap-'
byarak uzamp giden u~suz bucakSlZ oramn
lar ve atWann oniinden ka~lP kurtulmak
i~in yama~lara slg.nan ceylan surilleri...

Bu arada Pikon'un hizmet~isi Wilyem As
lanylirekli Ri§ard'dan Salahaddin 'e bir mek
tup goturmu§w. Sadlk hizmet~i ooti.ln ~a
basma ragmen Mariya 'yt goremedi. Onu
ka~trmak i~in bazl planlar kurmaya ~all§
tlysa da beceremedi; ~Onkii, saray muhaflZ
Ian etrafta ku§ bile u~urtmuyorlardl .

Wilyem donu§unde Pikon 'a her§eyi anlat-
h. Pikon krabna giderek klZkarde~inin duru
munu izah etti. Ri§ard Mariya 'nm kurtanl
maSl i~in Pikon'a soz vererek §oyle de~

Segman Wilyem sozlerini bitirir bitirmez
efendisi Roger Pikon sordu;

-Soylediklerinden emin misin?
Wilyem, Pikonun onunde saygiyle egilerek

evet efendim, dedi.
Pikon bir ara sessizce durdu, soma basuu

kaldirarak Wilyeme §oy'e dedi:
-Sen, kiz kardesimi goriip tarudiguu

sovluvorsun, acaba 0 da seni tamdi rm?
- Nasal tarumadi efendim, biz onunia
Iskocya'daki koskte hizmeti~izde gecirdi
gim 0 rnutlu gunleri ammsadtk.

-Sana baska ne soyledi?
-Bana, nasal esir edildigini ve ~u anda

icinde bulundugu zor durumu anlatti.
-Onu kurtarrnahyiz. Ktzkardesim esarette

kaldlgl siirece rahat edemem ve mutlu ola
mam.

-Evet efendim onu kurtarmalrytz ; onu
kurtarmarmz gerek ...

-Bu gece meseleyi krahm Aslanyurekli
Risard'a goturecegim. Bakahm 0 nasd bir
tedbir almayi dusunuyor.

Pikon, odasmda yarah bir asIan gibi do
lasryordu, <;unkii 0, kiz kardesi Marya'yt
cok severdi. Ingiliz krah sefere karar verdi
ginde Pikon d~ordusuna kanlrrusn. Mariya
da kardesini yalruz birakmarnak icin onun
la birlikte sefere kanlrrusn.

*
**

SELAHTlN lLE ASLAN YOREKLt
Rl~HARD

Gava segman Wilyem gotma xwe ghan
de dawiye, axa fi serbende wi Roger Pikon je
ptrsi:

-JI h§t~ ko tu dibej] ewle yi?
Wilyem br ebed, xwe Ii ber Pikon xwar

kir u got e: Bere ezbeni
Pikon bIhineke sekmi, xwe ker kir u pa§e

serexwe hilda u gote Wilyem:
- Tu d,beji ko te xweha nun nas kiriye,

rna gelo ewe ji tu nas ktri?
Cawan ez nas ne kmrnezbeni, me ew ro

j~ §~rin anine bira xw.. Rojen ko h Skoc
lande dr qesira havf serbend de; nun XlZ
meta we dikir.

-Je t>~ve, ~I gote te?
=Brserhatiya xwe, cawan hesir biiye u

iro dr ~I ezahi de yeo
Divet em we xelas bikin. hetani ko xwe

ha min di hesiriye de ye bila ji min re ber
xwesi u raheti heram bit.

-Belf ezbeni erne we xelas bikin; divet
em we xelas bikin ...

-t§ev ez€ mesele berpeyi qralexwe Rlcar
de ~~rdil bikim, ka ray u tevdira wi ~i ye?

Pikon di oda xwe de wek §ereki birindar
di~Gwi seri udihate vi sert,

Pikon jl xwha xwe Marlye eceb hez di
kir. Roja KO .qral€ fngilistane niyeta sefere'
kiri bG u bere xwe da bu erde miqedes Pi
kon jt ketf bfi ordiwa wi: Xweha wi Miriye
ne dixwest brangd xwe bi tene bihile, rabu
ew ji pe re hat.

Selahaddin dr Teberiye'de ordiwa eWen
xa~e skenandi bfi, keti bfi Qudsa §erif, Mistr
U Siiriye br §un de vegerandi bu. Selibi ji hev
de keti bun. ,..

Xebera sikestina selibiyan gihaste welaten
Ewropaye. Xelke Ewropaye bi hey ketin. Ja
men deran ledidan, Ii def (i tepilkan dixistin
u hangeran xelk diezimandin cihada xa~e.
Reqeten meran, pir u ciwan, ber bi qerarga
han ve diherikin. Ji qralen Ewropaye se mi
ran pardariya ve sefere dikirin: Barbaruse ele
mani, Filip Oguste frensizi u Ricarde ingilizi
A §erdil. Orduke beqeder bo§ umezin, bi
ters IT dewar u bi her haceten cenge keti bu
vaporan iibere xwe da bu erdemiqedes.

Ji tarixa lsa 1189 uji tarixa Mihemed S8S
sal bi §u'nde rna bun.

Qrale elemani bi re ve keti tu behire ii
tC"de emire Xwede kiri bu. StoIa selibiyan
giha§ti bu pe§bere keleha Ekaye. Selibiyan
bi ser kelehe de girt u pi§ti §ereki no keti e-.
Divi §erl de Pikon birindar bu. Rimek di
pole wi e ~epe re derba - bfi bu. Pikon biri
bun xestexane. Siwareri ola Mihemed gava
ji keleh€ ki§iyan ~sir bi xwe re biri bun. Di
nay wan de xweha Pikon, Mari ji hebu.

Ji milada lsa pSxember heta hinge 1191
sal keti bun nave.

Nave Mariye kirin Sireya. Marl di qesira
Selaheddin de digel ceri u nedimen wi
radibu U rfidin~t. Selahedin pi§ti ko Ii ~i
roka ke~ike serwex't bu qewitt\ Ii peyayen
xwe kir ko qedire we bizanin u we neren
cinin.

Le ke~ika reben wek mekewa di rikehe
de di nay girti caxan re tema§a dinya azahiye
dikir. De§ten k_!)ji ber hey diki§iyan u digi
ha§tin quntaren' ~iye, relen ko di pal 11pesa
ran re diki§iyan G bi ser pehnavan de diketin;
kerlyen xezalan yen ko ji ber siwar u t'_;iyan
direvin u xwe didan qela~an ...

Di ve nave de xulam@ Pikoph segrnan
Wilyem bi namek~ Ricarde ~rdil ~~ bu. ba
Selahedin. Xulame sadiq kir ne kir u bi dari
xweha axaye XWffket. MarlySje re biserhati
ya xwe got. Wilyem li tevdireke geriya ko
Marl an Sireyaye birevine. Le je re tu imkan
ne hate ditin. Pasbanen qesire ~ivikek ne
dihi§tin ko bel wan bifrre ii bikeve derveyi. ,..qesrre.

Wilyem her ti§t ji Pikon re goti bu. Pikon
qesra qrale xwe kir ii mesela xwaha xwe je
re da zanin. Ri~ard wad da ~ ko ji xelasa
xweha wi re webixebite u gote wi:

<;IROKA TARtXI:

SELAHEDDIN
o RI<;ARDE ~ERDtL

1I DEVruMCIDEMOKRATGEN~LIK ~13-

ferhengokg -- ......
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BI~ARE SEGMAN .!

Ecevit ile Karamanlis ,araSJndaMontro de
ger~e,kle§tirilen doruk gorii§mesi, en azmdan' I,
sorunJann gorii§meler yoluyla ve halklar ara- "
smda .barl§ ve dostlugun ko§ullannm olu§
masma dogru attlml§ bir on adlm olmaSi an-
lammda olumlu denilebilmesine kar§tltk; "
Ecevit gOrii§meden taktiksel diizeyde tam an
lamtyla ~ba§artlJ ohnadan ~tknu§tlr. ~u ne
denle ki ~ozOmiinoistedigi sorunu diger so
runlardan ayttarak, kopararak,deyim uygunsa
biitone ka!~1par~ada ~ozum aramaya koyul- ,.
~?§tnr. Bunu benimsemeyen ABO kendi po
litikasana uygun dii~en bir davral1l~la, aZlcak i·'
bir golgelemeyle taktigi bozabilmi~tir. Bu- . i·
nunla ambargonun, KIbns'la, v.i>.diger so
runJar~ baglanttb oldugunu vurgularm~trr.
l§te bun~an otihii doruk gorii~mesi ABU'ye
kar~m 'degil, ABO'nin yeniden onaYl ile an-
cak b!l~anh olahiImi§tir. A~lk~asl Ecevit'te
gOrii§nieden istedigi sonueu istedigi oJ~i.ide
aJamaml§tu.

na,tarafJ sayto lO'da
'J

oku,okut!

DEVRtMCt DEMOKRAT GEN<;LlK'1

Ehrned Anf
tadayox: Malmisamj

Pey hestyay ti de-sokerreym?
Hero asmen, paca gurota,
Bah§l1atnt, qarula ml, reztla nu
Klsmo kl ~r'o ez mergi ver'a ageyra wo,'
Rtsmo nululo kl mt pastan drr
Pey heSJyay tI?
"Gon§me~i" nu ptyazo kIho er§awlto
Biiya¥"enf'tlJ dana cexra nu '
W~sar arne w Koyandl Welate mi.

ZERRE DI

Ehmcd Anf
tadayox: Malmisamj

Ca di ne verda wo, siJlayi§e tu, ez
Ge veysan, ge teysan mendo ez
Sewi tari yu dermat ow xayim,
Gan lete lete ...
Ow deste nu kelemcey dr,
B€tetfi, be hewn mendo ez,
Ca di ne verda wo sinayi§t tu, ez..

. SlNAYt§E TV

-Pikon, bilmelisin ki, SaJahaddin mert,
sozunun eri ve zavalhlara karsr merhametli
bir insandtr. Sen hanrlarrmyor musun? Yafa
onlerinde Sevdin beyle yapngumz savasta
atun oldurulurken Salahaddin'in oglu bana
kar~t ne kadar mert ve nazik davranrrusn.
Evet, attan du~tiigum zaman bana iki iyi eins
at gondermeyinceye kadar iizerime saldir
madi ve aym zamanda kendi atWarmm da
saldirmasuu onledi, Ve ata bindigi zaman da
bana etraftmda do nme fusatuu da verdi
Pikon! Dusmanlannuz yigit ve iyi: insanlar:
dtr; hi~ bir zaman savas kaidelerinin drsma
cikrmyorlar. Benim sozlerime inan. Salahad
din 'e yazip ktzkardesinin serbest brrakilmasr
icin ricada bulunacagun ve goreceksin onu
salrverecektir,

Pikon, kralmm elini operek, "efendimiz
benim de umudum budur, Zaten Salahaddin
Arap beylerinin bir toplannsinda soyle d~
rnemis miydi? "Hie kimse, §imdiye kadar
Araplara Yusuf Oglu Salahaddin gibi adil ve
cornert davranmanusnr.' diye.

Risard Salahaddin'e bu mektubu yazdi.
"Ekselansa!
Mektubumu getiren , en yigit askerlerim

den biridir. Bu yigit, ~ogu kez san ve sohret
meydanlannda, senin yigitlerine yanasmayi
ve kihcnn onlara karss isabetli bir bicimde
kullanmayi basamusur, Kizkardesi suvarile
rinin eline du~mii~ve ~u anda senin esirindir.
Adt Mariya'drr ve siz ona Stireyya adml vel'~
mi~siniz. Jngiltere k'rah muslumanlann krabn
dan ktzlll sabverilmesi ve karde~ine teslim
edibllesi i~in rkada bulunuyor, ~ayet miislu
manlann krah bunu kabul etmiyorsa karde
§ini de esir etsin. Tannnm kavu§turdugu
~eyleri birbirinden aytrma ve hi~ bir ku§un
yuvasll1ldagltma.

Senin karar ve cevablnI bekliyeeegirn. Yal
mz sozlerimi bitirmeden Hatab Oglu (}mer'in
bir sQzunii miisli.imanlann beyine hatrrlat
mak isterim. "Siz ne zamandan beri anala
rmdan hur dogan halk! esir ettiniz. "

Koger Pikon atma atiaYlp kuzey riizgan
gibi ktzkarde~inin tutuklu oldugu Salahad
din'in kararg3hma yoneldi. Hizmet~i ve telj
rifat~tlar (mu ahp Kurt Ba§komutanll1a go
ttirduler. Salahaddin mektubu okuduktan
sonra giildii; Pikon'u oturttu ve ona §oyle
dedi:

- Yigit gen~, senin krabnm istegini ye
rine getirmekle ~ok sevinecegim. Bu mek
tup bir ingiliz sava§~lSmmeliyle bana iletil
digi i~in ~ok memnunum. Bu yigit askeri,
askerce selambyarak ona diyorum ki, Aslan
yiirekli Ri~ard'll1 isteklerini hi~ bir zaman ge
ri ~evirmeyi adet edinmedim. Eger dtinya
bir defa bir Aslanyi.irekli ve bir Salahaddin'i
yaratml~sa bu demek degildir ki, bir daha
boyle yigitleri yarataeaktIr.

Hizmet~iler Mariya'YI getirip Pikon'a
teslim ettiler. Pikon egi.!erek Salahaddin'in
elini optii ve sevin~ gozya~lan arasmda ay
rtldL

Selahaddin, Ri§ard'a a~agldaki mektubu
yazdi.

"Ekselansa!
Her yigit insana verdigimiz degeri sizin

el~inize de verdik. El~iniz, sava§ aJanlannda .
sizin cesaret ve maharetinizi .taktir eden
adamm, yani b~nim selamIannu size ilete
cek. Biz seni dinleyip onu klZkarde§i Hebir
likte ~sir tutmadak. Qinko, bizim saraylan
mlzda yalmz' sava~ a1anlannda esir dii§en
lere yer var. Esir olanJar sava~ a1anlannda
~aresiz kahp kendilerini "du~manm mertli
gine teslim edenleJ'dir. EI~iler misafrr kabul
edilirler. Misafirler ise esir olarak altkonul
mazlar.
Biz, kard~j karde~e teslim ettik. Tann

onlan sevindirsin." ~
Salahaddin, Hattab Oglu (}mer'in ilkeleri

ni benimsiyerek esiri serbest btrakmakla, Ri
~ard'm da tsa Peygamberin ilklerine sadtk
kalmaSll1l ve zorla aJman topraklann asll
sahiplerine iadesini saglamaYI ama~ edin
mi§ti. Zaten tsa ~oyle dememi§ miydi?
"Krahn hakkllll krala, Allah'm hakkil11
AllaJl'a verin."
Olhok: 9 11011 1942'. hil-aye "Hawar" dergisinden klSaJttlarak

Roger Pikon Ii hcspe xwe siwar bfi iiwek
hayeld "ur qesda merkeza Selahedin u he
pisxana ,weha xwe kir. Xulam U oerdevkan
ew birm haC, serdare kurd, siJtane erew.
Selah('tlm pi~li ko name' xwend keni; Pikon
runi~tand a je re got:

--Xur1e qene, eze oi bleihanina daxwaza
qrale te gelek kEfxwe~ blbun. Ll nun gelek
xwe~e ko ev name hi deste ~erevaniki qral@
ingilislan~ giha~tiye mm. Ez bi silavine esker
silavan Ii wi §erevaniyi dikim iije re dibejimi
ko min ne adet e, ez daxwazen Ri~arde
~erdil hi §un de bavejim. Heke dinyaye care
kt' ~€ntilek u Selahedinek afrrandiye ev ne
tu herct e ko eareke din ji merine wek wan
de biafirine.

Benkvkan Mari gihandi bu Pikon. Pikon
xwe Iidestin Selaheddin xwar kir u ew rami
san. Hestiren ~ahiye ji ~aven Pikon diherikin
Selahedin ji Ru~ard re namej~rin rekir:

Tacidara!
Me >.atire qaside ie hefweki sezayi wi,

sezayi her mere qenc e, girt iizani. Qaside te
silaven min, siJaven wj mirove ko di qad@n
§er de qedir u hinera te zani, ji te re digehi
ne.

Me ji ya ta ne kir u ew bi xweha wi re
hesir ne girt. Ji ber lCodi mal u qesiren me
de bi tene ji h€siren qadeh ~er re cih heye.
H&ir hi tene ewin ko dl dema peve~iine de h
ber begaviye xwe tavejm bext€ dijnline xwe.
Qasid mivan in; mevan ji nabin hesir.
Me xweh vegerande bire. xwede wan bl

heY ~a btke.
Selahaddin bl qewlS Emere Xetab ve ~u

da ko Ri~ardos ji bikare ji ya pexembere
xwe lsa bike u erden ko ji xwediyan standi
ne vegerine xwediyan Ma Mesih ne gotiye:
"ti~ten qeyser bidine qeyser; tit~en Xwede
bidine Xwede".
Oihok: 9 lion 1942 BI~ARE SEGMAN

Ji HAWAR, HUMAR: 51,1942

DEvRIMcl DEMOKRA T GEN~LlK - 14
=Pikon, divet tu bizani ko Selaheddin

mereki qenc, aJicenab xudan bextu rumetu
bi rebenan re dilovan e. Ma naye bira te roja
ko di dora Yafaye de siwaren me li seleien
mir Se~din qelibi bun u hespe min di bin
min de hati bu kustin., Bele gava ez ji hes
pc xwe ketim ne ajote ser min;eri~a siwaren
\ w e 't"~ uiand U du he'pe kihei ji min re re
i.. irin (, betani ko ez li hespi siwar ne bum
direji 111111 ne kir. 0 gava ez li hespe xwe si
war PUIH dora xar u tirad€ ji min re hist.
Piknn ncyaren me merine qenc u xudan
bext in ii rezika serevaniye' der tu tisti na
lin. Bila ,tile te li gOlinen min runil, Eze ji
Sclahedr: re binivi"inim u tiwe bibini ko
I!we xweha te azad bikit u we vegerinitte.

Pikou cu dcsten qralc xwe u got e:
-[ll" IIi. he,iya min ji eve. Ji xwe careke'

Selahedi 1 di ivata mireken ereban de ne
~)ti bu heya niho iukesi li ereban wek
l -ife Selahedin bi edil u kerem hikim ne
krriye. Ricard rabfi u ev name ji Selahedin
re nivisand:
Tacidara!
Hilgir n 'S nameya min eskerek ji e keren

min en qchremsn e. tv qehrernane' ha cend
crran di mevdana eref u rumetf de xwe
~handi~ l '1eiucmanca te U ~ul'e xwe hingaf
tiye berceq u kewkebfsn siwaren te. Xweha
\\1 kctiv e desren siv.,uen re ii iro hesira te
) e. Nan' we'tari hu, \\-c nave Sireyaye Ie
"iriye. Hrale Ingilisl:1ne ji hikimdare misil
manan ),,\ i dike ko \\e azad bike u vegerine
breye ~(' Heke hiklmdare misilmanan pe
tj.ljl ne I Lt. hinge; biJa braye we ji h€sir bi
glre U 11 rem xwe bihile. Ti~te ko Xwede
glilamh~\l hey ji heYIII ke u tu teyri ji helina
'"I bi <lilr Illec e.
Ell II heviya qerar 1I bersiva te bunimm.

Ui tenl? heriya qedanuine dixwazim binim
bira mil~ mhilmanan ko Emer kure Xetab
gotiye; 'We kenge xelk hesir kirine; xelke
ko ji dJycll xwc aza haline dinyaye".
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- "d. BI tene, ser rakmn u eruran lila sagitta ne
bese. Lewra, tevgera lukumete', ve' buxere j
bbaten sagirta en bl~Gk derexrstiye u gelek
mezm kariye. Welexweya ye 1m lukumet, bJ:
karanina zilmkariya cezaye xwe dipesine. U
disa wele xweya ye ku, htkumet br xeike ii'bi
teko~ina azadi tlrane U'tmazexwe dtke. Eger
ew naxwaZln wek dilan (kolan) seri Ji ztlmu
zorkeriye ra deyrun, dive, dmav henu tebe
~yen xelke da en ht~yar U zana, 11hember
htkumete kefteleftu tek01in~ '1CbUlbtkm. Be
~Ik It pe~iya wan hi§yar u zanayq, karakeren
pe~veru u tevguedanen demokraten sosyal
'" .... tl '"de bunesln. Karker JI ~aglTtanzedetrr z m u

tade 11IOtnin'. <;ina karker J bo nz gariya
xwe dest bl tCko§ine krriye. Ew dlzane ku ev
teko~ina mezm, bl xwe ra hID mesuliyeten
mezm Ji tine u disa ew ba§ dlZane ku' hlta
henu gel ,Ji bm ve zordestiye xelas nebe, ew
Ji tucaran xelas nabe. Dive karker tucaran j
bir meke ku her bersiv dayilla protestayen
politik u pI§tgrriya wan protestoy~ It ser wi
wezifeye. Karker~n me en ~iyar u zana, dl
~ere b hember burjuvazida, 11rex sosyalistan
clh grrtme Ii jehati u merxasiya xwe dane IS
pat kInn. lspata v~ merxasiye bl xuna heza
ran ~on§ger hatiye mor kInn. Karkereku ~e
re ~agrrt u le~kerehtkumete-bl beterefi tema
~e bike, ew ne sosyaliste. ~aglTtan alikariya
karkeran ktr, dive karker Ji bl~m alikariya
~agrrtan. ihkumet, tevgeren protestoyen
politik, dlxwaze bl §Iklek aluzikar bide ni
§andan u pe xelke bl.X3pine. Karkeran, di
ve ev derewen htkumete~l. xelkera roni bl
kIn u disa bldm roni kuUl ku sebebeh aluzi,
tevlihevi, ~er U pev~(inan l,hdara htkumete
RGsu zordestiya poles u CIMldir~ wi run.

Ad'"~lkle honandma protestoye, Ive tevgrre-
danen demokrate sosyal u komtn karker tes-
bit btkm. ~lkle protestoyen' ba~tm·n eve be
l~ kmna danezanan u bl xelke ra pe"kanina
kombunen meZlrun. Jl bili vi ya Ji. crne ku Ie
reXlstm~n xurt u zexm hene, bl weStta xwe
peni§andm ~n xelki, pek anina protestoyen
hin meZlntrr u frrehtIr daxwaza meye. Em dl
kann xwegeni§andma yeki ~tle pe§in e bori
ku, Itdor avahiyen rojnama Yuzhmy !<rai
pe"khah bu, rumineyek ~ak bldm ni~andan ..
DIve tarixe da dorsala rojname-drnat §ahinet
klTln. Ev rajnameyek weI~bGku, pesne hemi
xunriJi :; zorkeriyen htkumete dlda. Lt ber
Yuzhny Krai xelkek bo§ clviya U hej~n
rojname dtrandm, h duven hesp u seyan p¬ -- _
~andm tf bl beran h caman dldan ~ waha~'
rin dtktrm. "Bmur we~inen geni" Ne bltene
we~inen geni, Ie hemi gerandmen dewet€ vt
§ahineta xelke .he4fktrtbun. Her gava tu, lor
desti u pestUri ya htkume(e xwe ni~an bide,
we ~axe sebebe xwe-peni~andmen xeJki.li
pe"k teo XeIk, danezana lukumele a ku h ser
ceza kuma ~agrrta ye, JIVebtbersiv nehete!

Xorten xanedan drsandm leskeriyf u bi wan
neferti dikmn. JI bili vi ya ji, hemi rnafen
xwe en, malmezini wmda dtkmn, heta ku dr
gihistm ntba serdariye. Gundiyan ji disan
dm leskeriye, Ie ev, ji DOwan, zilm u zorke
riyek dlj-mrrovti u hepsek diir u direj bu.
X"'Ku~a kesk" - ger Ieskerek siicek brkra, bt
tlfmge va dihate giredan u br darek kesk di
hat kutan- Bist u ptn~ sih sale ku leskertiya
gemperi saz bOoDI we deme da reformek de
mokratiki hat qebfil kmn jl aliye her kesS
va hat ceprkandm. lewra, saziya xulamtiye
radiku u wekheviyek tani nay welatiyan. BI
rasti "i, ev tevger, It ser kaxez nemine G dl,ai
yane da bete btkaranin , besik ev reformek
demokratikiye. Le rews ne wtloye, jl ber ku
hej zi, le~keri Zl bu gundiyen belengaz, wek
eeZa dayinek te blkaranin. Htkiimet, Xlzmeta
le~keri, kmye ~tkle cezadariye. LI ser ve
~ende, jl xlzmeta lelikeria gelemper zedetrr,
drruve le~keriya kevn pe dlXe. Desturo bori
van ya 1899, gerda sextekari G xapandine dl
Jrrine Iiev mlesseseyen me yen reng evrupa
yi, dlbmgehe xwe da hej ctsyayine. BI rasti,
XlZmeta le~keri a gelemper, b ntk me natiye
btkar anin u ev de hi~ neye btkaranin. Lew
ra, xwedi imtiyaziyen makzayini awarteyen
ht!hejmar dtafrrine. BI rasti, IInIk me, dl JUZ
meta le~keri da wekheviyek welati tuneye.
Le, jl berva ji va dl ql~len le~ker da sed zor
desti u zehmetkelii heye. Le~keren kU..Ji~ina
karker an ..Ii, Ji gundiyan ten, bltemasa be
berevani u be heqm ~erefa insani dlkeve bm
bngan te tazi ktrm te kutan- Roje secara, .... ,..
xwedi pare ..siserbest u serevrazm. JI ber ve
yeke, vektrma §agtrtan ya dlblstana zorkeri
ne gelek bl sosret u ecebe.Lewra ev dlblstan
cth€ ztlm u zordesti 0 emf wergut.:mahemi
mafen insaniye. Hukumet wele bl x,.e ewleye
ku, dl v~ dlblStane da, ~agrrtan d~ 'AidlSIP
line bike. Gelo dl baweciya xwe da ne ~a~e?
Ev dlblStana Riis, ya Ji be xlzmeta le§keri,
gelo de wernegere dlbstant kI ~on~i? Ev ml
hC¥¥ ku hm ~agtrt dl ,onaxa hindariya zeh
U1etke~iyede deJi lep htlanin bIkevin. Bmje
dlbm vi bare grranda dS blpel~agtn lixwe blS
penn karbldestGn ordiye. DI ,.~leyen le~ke
ri da ~n be yen u ne xurt de seri bltewinin.
Le' lun je Ji, dlbm ve hindariya zorker da, bir
a baweriyen xwe de qewin btkm (i armanca
nzgariye, dl seren x'lleda bl crn blkan. Ev ke
sen han, tun u tim grraniya zorkeri, dljwari u
pel~l~undme de It ser nutSn xwe blbrnlsin.
Rew~a xelk'e dS bl ~aven xwe blbirun u de
blbm ~ahuie zorkeriya h ser xe~ Iiew de
fem blkm ku tadeyiya It ~agrrt! te ktrm dl
derya zdmeda wek ddopekiye. En ku ve dlj
wariye fem blkm, pl§ti Zlvara le~keriye Ji bl
xelas buna gel, ew de mil DI~mmilen pe~en
gen xelke 6 sonda ~er ktrme blXWIll.

Bi vi cezaye nuh bl~uk XlStmamsana, Ji
zorbati U kll'etiya wi ne lundtktrr e. Htkumet
her'i..i~agrrte!, ku It ~ember b~.?uruv~ ra~u
ne u karkeren erunvan; en aJotl; ,J xelkera
serseri U kele~ diyar ktr. lhkumet au ve tev
gera xwe: da ni~andan ku, dl welat da jl
nuroven genc u~ak natlfS~bt wan hi~ paxaf
nake. Danezana htkumete blxweyrun. Dane
zan, seranser bl gotmen, wek b€seriiberi, pisi
ti, b€~erllliti U beTehiti dagrrtiye. JI alikiva,
behsa armancen politik en xunrej u daxwa
zen protestoyen politik dike, j. aliye dm va

CIWANi

."

.j tometa bt ser sagirtan va tine (i dlbe,;e; ew
serser iyen be drstplinin. Hikumet bi van go
tman sileyek It gele Rus da, lewra ew, bas di
zane gele RusJI sagirdan gelek hez dike. BIa
me It hember lukumet€ bersiva sagutan a
caknrin eve; ~agrrte Kiyeve' xebatii' tevgera
xwe bidm dom kmn UJl bo hilanina destil
ra borivan ya 29 e Tirrneh sala 1899 alikari
be kmn u erurandmek sagirtan behonandm.

~
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Rejnameyen 11 Cileyf pasin, hser 183
sagirten xwendegeha Kiyevf danezanek We,:
zareta Hindari wesandm, LI gor ve danezane
sagirtan "Civinek serxwerabuyi" pek anine.
JI ber ve yek~ ji Wezaret, ji boku van sagirta
eezadar bike; re dike leskeriye. We~andllla
destura borivan, ya 29 Tirmeh da 1899, hej
lujdeh meh diser da derbas ne buye hat bika
ranin u weie xweya ye ku lukfimet dixwaze
kemasiyen sagutan gelek grran bide nisan
dan u br wesine daku brkaranina tevdiren zo
rakeri ji xelkeve~ere u xwe br heqderexe. JI
bo ve yekeJ,i gelek lez dtde xwe.

Her sue ji e berf xwe ursdartire. Vehavi
ne jl bo pekanina yek bfina hemi ~agrrten
Rusyaye' jl bajare Odesa kongresek (Komc
win) sagjrtan civiya. Armanca ve clvine ev b~
ku sagirt hin basnr bikanbm It hember ke
masiyen jiyana xwendegehi, civati U politik
derkevin.

JI bo ve tevgerf hemi 111-
minendeyen sagirtan hatm girtm G dest da
nin ser wesiqeyen wan. 1£ nexwesiya nay sa
girta danani uII hrn xwendegeha hin zooetrr
u xurttir bu. Sagirt dixwazm meseleyen xwe
bi azadi u serbesti biaxifm u bunesinin, I.e
karbidest ji van doxwazan hers dibin u h
hember §agIftan zor blkartinm. Ev, dlbe se
bebe bilind buna nexwe§iya ~agrrtanU en ku
hej dlllav pisiti (i ktretiya burjuva da Wll1 da
ne bu ne b hember sistema polesu zorkeriye
radlbm.

~agrrten Kiyeve rabuna mamosteyi nu ha
ti dlxwazm. Gerin (idare) h hember ve dax
waze p¬ daye erdS, §agrrtan jl bo "clvin U
xwep¬ ni§andml!"dl siqline n dumahike jj, jl
wan ra seri datine -u gor rapcuedu "kuren
Mirza (aristokrat)" dest avetme ke~ek clwan.
JI DOII ser qise ktrma ~ewabuna ve buyera
qrret, jl §agrrtan Clvinte xWestlll.PI~t ra G:
rin, "serkrrde"yen §agtrtan dl~rm u daven
zindane, Even ha, ve btryare qebul nakm u.Ji
bajer ten qewltandm Komek §agtrt II du qe
witandlya heta rawestgeha Trene dlme§m. JI
bo clvinek nuh btryor dlgnn; §agIft heta eva
re b wrr dImimn u dlb8jm heta serkar (Rek
tor) neye em de jl vrr ne~m.

Alikarnave wali u serdare cendrrma bl nuf
rezeyek le~ker ten xwendegehe dlpe~m u ey
wana :1'lezmvedlgrm. Ban serkar dlkm. ~a
g1l1~I dlxwazm -Gelo qanunek himi dlxwa
zm? - Na. Ew ne avetma ziriane u pa§ da '
anina §agrrten qewltandi dlXwazm. ~agIften
ku kehne clvine, nave wan te ruvisandul U
P1§tra jl bo ~uyma male dest.u te dayin.

Hele b ve tevgere ba~ tema~ekm, daxwa
zen ~agrrtan~Iqas slvlk u bemar, IS tevdir u
trrsa htkumett ~Iqas mezm u grrane. Ew dl
ben ,ey bl tevgeren ~agrrta de iqtidara wan
11llwe~e.Htkumeta me "Pekare bl tene" xwe
ya ye ku gelek dltrrse. Ew, bl vi awayi, bl her
kese ku ~aven wi dlbmi u glhen wi dlblhize
dlde....zanin ku rew~a iqtidara wi ne gelek xur
teo U jl bo parastma Igttdara xwe, It hember
ledanuderbeyen xelke; ji bili ~ek ii singuyen
xwe bl t1~tek dan ne ewleye Cenbandmen
deh salan, bl lukumete daye zanin ku dora
wi bl madeyek salox -yancl-hatiye pe~an
dill. Yek ~triskek h hember grrtman, yek
protestoyek §agrrtan, dtkare ague rabune pe
xe. Madlm ku rew§ eve, eeza dayin ji dive bl
ecebu sosret be. Bl sedan §agrrt blgre le~ke
riye! "It erne Voltaire, ~avi~e hindari deyne"
-dema v2 formUe derbas ne buye; bele der
bas buye, Ie dl enimvisa sedsala bistida dill
na btkaranina ve formile ji hebuye.

Ev tevdira eezayi a nuh, mtrov gelek dlfIk
rine, lewra, tl§ten ku ji zuva dema vi derbos
buye, dlxwaze jl nu va bl vejine. Qas! se nlf~
bere, dl dewra 'Nikolaye yekeminda, cezaye
rekrrma le~keri, IIgor Sistema C1vatakoletiye
bu. JI ber ve yek€ ji cezayek xwezayini bu.

_.
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J8.10.1977 tarihinde, Siiley
maniyeli erkek ve ksz ogrenciler,
buyuk bir yfirUyU§ yaptdar. KUrt
dilinin okullardan ~LkanlmaSl ile
ilgili §oven karan protesto etti
ler. YiiriiyU~~iiler, sehir sokaklan
m dolasarak, Irak yonetiminin
yikdmasmr istediler ve devrimin
zafere ulasmasi i~in direnecekle
rini belirttiler. Daha sonra yiirii
y~~iller Vall Konagi'na dogru
yi.iriiyerek yeni ~Ikan kitaplan
yirttilar ve Kurtlere kar§1 uygu
lanan §oven tutumu Lanetledi
ler.

Daha sonra Kurt ogrenciler,
bununla ilgili bildiriler yaymIaya
rak halka daglttIlar.

Gecen yilm Kasun aymm or
talannda Irak yonetimi Kurt di
linin Kurdistan okullanndan ~l
kanlrnasi karanm aldi.

Hukumet oyle bir soz ve ~
lasmadan geri dondu ki, ~e~ml§
te hergun radyo ve mikrofon
baslannda bu sozun ticaretini~
yapiyordu.

Kurtler, Irak'ta butun ulusal
ozellikler gostermiyen bir azmhk
degillerdir. Onlar bir ulustur ve
ulusu meydana getiren tum ozel
likler kendilerinde vardir.

Ge~mi§e dondOgumiizde gore
cegiz ki, krallIk yonetimi, KUrt
lerin kiilfurel haklanru kabul et
mi§ti ve Irak Cemiyet-i Akvam'a

landtgi gazete ve bUro§iirler ba
ric.
~ERARE (KIVIlCIM) Oeak 1978
SOLEYMANtYE'OE MITING

(A~aglda Irak'la il~ .v~larak
Kurdistan Yurtsever Brrligl Ya
ym Organmdan a1dlglffilZ iki ya
zryr size sunuyoruz.)

Gazetesi'nin 28.11.1~77'deki sa
yismda belirtilenler I.e gercek dJ
srdu, 8u sayida Arap dilinin,
Kurt ogrencilerinin bilimi ve KUrt
tarihini ogrenmelerini daha kolay
sagladlgl belirtilmistir,

Sunu bilmemiz gerekir ki, dil,
ulusu olusturan temel kosullar
dan biridir. Ulusun bireyleri ara
smda birlig], beraberligi ve iliski
kurmayi saglayan ve kurtulus
savasma katkrda bulunan bir
ogedir. 8u yuzden, Irak, Kiirt
dilini ve bilincini bogmak ve ulu
sal karekterini degistirmek iste
mektedir.

Irak yalmz bunu (Kurt dilini
okullardan ~Ikarmakla) yapmak
la kalmadt, Pekcok dergi, kitap
ve gazeteyi de yasakladl. Tabi
hak yonetiminin kendisine ma~
olarak kullaadtgf ve kurtler an
sma ayrdtk sokmak i~in yarar-

girdiginde 3.10.1932'de 9. bend
de, Kurtlerin cogunlukta bulun
dugu bolgelerde Kurtce, resmi
dil olarak kabul edildi. Gercek
ten de bunIar, bazi Kurt illerin
de gerceklesti ve 11 Mart 1970'
te Arapcayla beraber Kurtcenin
okunmasi karan ahndr, Boylece
okuma yazma Kurdistan'da hayti
ilerledi.

Fakat Irak yonetimi bugun
Kurt dilinin okullardan kaldml
masi icin kendisince bazr gerek
~eler ileri siirdu, ornegin; Kurt
ogrencilerinin Oniversitede
Arapca derslerin ogrenilmesinde
zorluk cektikleri iddiasi gibi...

Oysa biliniyor ki, bu gerek
~e dogru degildir. <;onkO hiikii
met Kurt ogrenciler arasmda
Arap diline daha onem verebi
lir. 8ununla birlikte KUrt~e oku
marlin Oniversitelerde Obn3S1 ge
rekir. Aym §ekiJde Irak Devrim

Kiirl Okullal'danDiliIl'ak Kiil'dislan.'nda

Dayanu;maslve
• raslsasln•

DDKD HAFEST'e KATILDI
Festival hareketinin Turkiye'de de en

genis YIgmlara mal olmasnu saglamak ve
festivalin soylu arnaclan cercevesinde ortak
bir dayamsma platformu olusturmak ama
ciyla farkli politik goruslere sahip dernokra
tik orgutlerin ~ab~maiarI sonucu HA VANA
FESTtVALt'ni TANITMA DERNECt (HA
FEST) kuruldu. HAFEST'e katilan demok
ratik orgfitJer sunlardu: DDKD, IGD, tKD,
KOGEF. DKD ve tLTIP - DER
HAFEST 'in amacr; Genclik ve ogrenci

festivallerine katkrda bulunmak, HAVANA'
da kutlanacak olan II. DONY A GEN<;UK
VE OGRENCt FESTlVALI'ne kanlmak, bu
tur festivallerin Turkiye'de kutlanmasi icin
.~ah~maJar yapmaktir.

197R Temmuz'unda, farkh politik gorus
lere sahip Dunya gencleri ve ogrencileri.
KOBA'nm baskenti HAVANA'da bulusup,
II. DUNY A GEN<;LlK VE OCRENCt FES
TiVAU'ni kutlayacaklar.

Festivalin amacr; dunya gen~liginin ulus
lararasi dayarusmasnu pekistirmek, yeni bir
toplumun kurulmasmda, bagunsizhk ve oz
gurluk icin savasan halklarm savasumru des
teklemede, genel bir bans ve uluslararasi
guvenligin korunmasmda; emperyalizme, so
murgecilige, yeni sornurgecilige ve trk~lhga
karst savasim veren ulkelerin gencligine en
kararh destegi saglamak, ozellikle ~i1i, Ro
dezya ve Filistinli genclerle dayarusmalanm
pekis tirmek tir.

GfNCliGiN KAlBi HAVANA'DA ATACAK!•

D£~CIDEMo~tGENCL~ -16- ..
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