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XWENDEVANEN HEJA 

Ev bejmara ha ya PALE,yekemin bejmara zivistana sala 1978 an e. 
l}ovara PAL~,tu zimaz:ı8 resmi ;ye saziya PAlıE-R8xi~tina Şoreşva~ 
u Welatparezen Kurdıstan e,de her demsafe careke derkeve.Ew e 
bi du zimanan,ano bi kurdi U tirki b8te weşandine. 
Me ji zll de dil hebll,ku em kovarekC biweşinin.Her~~ndi ev biryar 
hin di koncreya danina him8n sazike yekgirti de hatibU wer~irtin 
jı,ji ber hin ti~tun bicihanina we bi derenBi ket.Ew tixt u se
beb ji,ncxcsına bi kar U bar.8n tekniki ve girCdayi b\in.Lc belC 
nihaAbi dileki şad,cm wC birjar8 tinin cih U bejmara yekemin 
ber~c~i we dikin. 
Dive bete zanin,ku weşandina kovarek8,ne hinde h8san e.Nemaze 
nebÜna kes U şiyan8n tekniki ü diravi,ji bo weşan8 dibin sebeben 
bingehin. 
Em b~ş ~iz~i~,ku qasi hindeAkefteleft Ü ser€şiy~,ji aliy8n nave
rok u tedalıyen xwe ve,kemasıne kovara me hene.Heviya me ew e,ku 
di p8şeroje de em wan neb9lin.Xwendevan9n xwe z9detir agehdar U 
qayil bikin. 
Ne hewceye ku b€ gotin8,ku ji her aliyan ve,p€şveçUn U başbUna 
*ovarek9!bi xwendev~n U h~gir€n w€.v~ gir€da~i y7.Ew gewh~ra j~n 
u domdarıya kovareke ne.J~ lewre,dıve hun alıkarıya kovare bikin 
Ü.dirixiya hogi~t~y€ mek~n.J€Ar~ h~vaı.UAkir:ar bibinin?k~mek;ya 
dırevı berhev bıkın.Me jı şajı u kemasıyen we a~ehdar bıkın.Je re 
rexne,nivisar,nUçe~en welat u xwestek€n xwe bi~ınin.Kovar€ bixwi
nin,bidin xwendin u bifroşin.Neb9jin~ku ma ev e bi ten€ min U 
alikariye min ve biji.Wek gotineke peşiy€n me,mirov bi "piçik 
piçik diçe ber kuçik". 
Div€ tu ji bir neki,ku tu bi ten€ yi,yan em bi ten€ ne.L€ wek me 
U te,bi bezaran birayCn me y8 hemwelati hene,ku dixwazin bibin 
hevrey8n me U te.Dest8n xwe bide wan U destCn xwe bidin hev,da ku 
em ber bi jina serfirazi,rUmet ii serbilindiy€ bi r€kevin.X€r U 
b€r€n w€ jın€ bi hev re,wek bira Ü xwediy€ mal€ biç€jin. 
Ecti kovara we,saıa we ya nü ji dil U can piroz ctike,h8victar e,ku 
ev sala nU xweşi U ge~iy€ t8xe nav sel ii tevgera rizgarixwaziya 
Kurdistan€ xurtir U peşvetir bibe.Jıneke bextewar bike para 
rUniştvanen weı€t. 

* PALE kovara te ye. \•le bixwine U b ide xwendin ~ * Je re kiryar,alikarvan,hevalbend Ü hogiran bibine * Je re xwesteken xwe binivisin U nUçeyan bighinine 
~ we,denge azadi U rizgarixwaziya ~elen Kurdistane ye 

li hember zorkeri U kaledariye nas bikin : 
.. we,ıi di~i 2in~est~ye,emperyalizme,bedadi,xwinmeji 

u faşızme bızanın ! 
.. Xebat U tekoşina we,ya xwe bipejirinin ! 

TU DIKARI KOVARE JI NAVNIŞANA JERIN BIX':IAZİ 
BOX 273 
S • 751 05 Uppsala 1 
SWEDE N 

2 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



KtlRDİSTAN DEVRİMCİ YURTSEVFRLFRİ ÖRGUTU PAL':'N!N 
KtlRD!STAN HALKLARINA DUYURUSU 

Yurtseverler, Devrimciler, 
"Bu günü daha iyi anlamak için tarihi anlamak gerckir.Tari-

hi ö~renmek mücadelemizin temellerini ortaya koymak,somut bir temele dayandırmak içindir". Yukarıdaki alıntıdan da anla:;ıl.laca(fı p:-i-bi biz Yurtsever-Devrimciler kendi halkımızın demokratik mühtevalı 
de~erlerinin mırasçılarıyız.Asırlardan beri ezilen bir ulusun t<:ı.rihi mücadelesinin hiç bir tarafı anti demokratik olamaz.Yine söylüyoruz,kendi tarihi geçmi~i üzerine oturmayan ve tarihindeki devrimci de~erlerin mırasçısı olmayan bir devrimci haraketin başarı şan
sının ez olduıtu bir gr~rçektir. Ve biz eksikligine,aksaklJ._gına ra~men 
geçmişe sahip ç~kmak ve bunu günümüzün bilimsel teorik belirlemeleri içinde eriterek tekrar halka götürm~k zorunday~z.Hedeflerimize 
ulaşmak için dünün ve bugünün tahlillerini somut olarak tespit etti
~imiz müddetçe yarın karşım~za ç~kabilecek tüm engelleri yenebiliriz. 
Bunun için;Günümüzde: 

DÜNYADA DURUM 
Kapitalizmin en son aşaması emperyalizmin çöküşe gitti~i,can 

çekişti~i buna karşılık sosyalist sistemin h~zla geliştigi,sömürge 
halklar~n ba~~msız ve onurlu bir toplum yaratma ugruna verdikleri ulusal ku~tuluş savaşlar~ bütün dünyayı sard~gı,kapitalist-emperyalist ülkelerdeki işçi sın~fı haraketlerinin günden güne gelişti~i 
bir ça~da yaşıyoruz.Emperyalizmin beraberinde getirdigi,kendi içindeki uzlaşmaz çelişkiler gün geçtikçe derinleşiyor ve her zaman ~a
tırdamaya,yıkılmaya mahküm bu temelsiz· çatının sonunun geldi~ini ça
~ımız prati~i gösteriyor.Emperyalist-sömürgecilerin yeni pazarlar elde edebilmek için I9I4 te bir birleriyle dalaşmalar~ ile birinci !:·ünya paylaşım savaş~ başlad~.!ngiliz ve Fransız emperyalistleri her n~ kadar s3mürgelerine bir çeki düzen verebilmi~lerse de,sava~ sonucu 
kapıtalist ekonomi büyük bunalımlar içine düşmekten kendini ku=ta
ramadı.Alman emperyalizmi iflasa giderken,Rusya'da savaş ~artlar~nı 
çok iyi de~erlendiren Rusya proleteryası ve öncüsü Bolşevik parti I9I7 de büyük Ekim Devrimini başararak Dünyada ilk olarak sosyali ı.mi f!"erçekleştirdi. Ve yine Dünyada ilk olarak işçi sınıf~ sovyetler biçiminde kendi ıktidarını Rusya'da kurdu.Sovyetler Birliginin oluş
ması ve sosyalizmin hayata geçirilmesi emperyalist-kapitalist sist:mi can evinden vurarak ona onarılmas~ imkansız yaralar açtı. 

I.ci Dünya savaşından yenilgi ile çıkan,hammadde ve artık karlardan yoksun halde kalan Alman emperyalizmi ve kan kardeşleri Japon ve !talyan kapıtalistleri Avrupa ülkelerini(Almanya),Kuzey Afrika'yı (!talya) ,ve uzak do~uyu(Japonya) sömürgeleştirmeye kalktılar.Emper;talizmih ba~rında taşıdı~ı uzlaşmaz çelişkilerinin sonucu olarak ikinci Dünya savaş~ tüm dünya'yı sardı.Fakat bu,Dünya'nın başka halklar~
n~n.yaz~ıların~ bilyük bir şekilde dogal olarak etkiledi.Sayaş sonucu 
Do~ Avrupa ülkeleri sosyalist sistem içinde yer alıyor ve Uzak Asya' da Çin devriminin basar~ya ulaşması ile sosyalist sistem güçleniyordu.Biraz önce de belirtti~iruiz gibi,çagımız devrimci haraketinin temel özelliklerinden biri de ulusal bagımsızlık savaşı veren ülkelerin emperyalizmi en zayıf yerinden vurarak,Dünya sosyalist sisternine her gün yeni üyelRr kazand~rmalarJ..dar.BugtJ.n ezilen Dünya halklar~ 17 Ekim devriminin açt~~ı yolda emin ve saglam adımlarla hedeflerine 
do~ru ilerliyerek emperyalizme kar~~ zaferden zafere koşuyorlar.Latin Amerika,Afrika ve Asya bu tespitin açık örnekleridir.Günümüzde devrim stratejisini DÜnyadaki bazı çeli.~m-::ler belirlemekt~dir. Ki bu 
çelişıneler I7 :t.lcim devi'imin:i-sn sonG.a Lenin ve Stalin'in Ü<:erine basa basa belirttikleri dört çeli9medir.Bunlarl. sıral:J.yacak olursalı:; 
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I-2~peryalizm ile ~zil~n sömürge uluslar ve halklar arasın
daki çelişme, 

2-Kapitalist ülkelerdeki proleterya ile burjuvazi arasl.nda-
ki çelişme, 

3-Emoeryalist devletlerin kendi aralarındaki çelişme, 
4-Sosyalist sistemle emperyalizm aresl.ndaki çelişme. 
Ça~l.mızda bu çelişıneler gün geçtikçe keskinleşmekte,devrim 

ile karşı devrim arasındaki ölüm kalım mücadelesinin ve gelişen 
devrimci mücadelelerin objektif şartlarını oluşturmaktadırlar.As
ya,Afrika ve Latin Amerika'nın halkları emperyalizme karşı geniş 
bir cephede mücadele vermektedirler.Bu geniş çepheli mücadeleler 
sosyalist ülkelerin ve emperyelist-Kapitali~t ülkelerdeki işçi sı
nıfının kesin deste~ini almakta ve onlarla bütünleşmektedirler. 
Dünya devrimci haraketinin güçlenmesi ve bir birlik halinde kenet
lenmesi,hedefine kararlı,düzenli ve hızla ilerlemesi karşısında 
emperyalist-sömürgeci sistem 1erin ve onarılınası imkansız olan bu
nalımların içine düşmüştür. 

Esaret zincirlerini parçalayarak sosyalist bir toplum kurma 
u~runa ulusal kurtuluş savaşların~ yürüten halklardan yedigi şa
marla içine dönen ve tüm yükü kendi proleteryasın~n sırtına yük
leme~e çalışmakta olan emperyalist-kapi~alist ülkelerdeki burju
vazi ile işçi s~nıfı arasındaki çelişme gün geçtikçe kesinleşrnek
te ve işçi s1.nıfının mücadele boyutları gelişmektedir~Burjuvazi 
bu çelişkileri ortadan kaldırmak için bazı reformlarla işçi sını
fına narrnek yelatıyorsade bu çabaları boşa çıkmakta,başarıs1.zlı~a 
ugrayarak devrimin kaçınılmaz oldugunu ispatlamaktadır~ 

Her nekader kapitalizm,günümüzde serbest rekabetçi aşa~adan 
tekelci aşamaya geçmişsedc, kapitalist dünyadaki rekabet ve üretim 
kargaşası ortadan kalkmamı~tır.Çünkü,emperyalizm döneminde geliş
mRnin eşit oranda olmaması kanununa uygun olarak emperyalistler 
arası çelişki devamlı bir şekilde varlı~ını korumakta ve keskin
lPşmektedir.öt;retti~imiz Marksizm-Leninizmin bize öi!rettig-i gibi 
kanitalist ülkelerin ekonomik gelişme Cüzeylerindeki farklılık em
pPryalizm döneminde hızla azalmakta ve bu ülkelerin aynı düzeye 
erişmeleri hızlanmaktadır.Yukarıda belirtti~imiz gibi,bu durumda 
geli.şınenin eşit oranda olmaması konumunun emperyalizm döneminde 
daha etkili olmasının ana nedenini oluşturmaktadır.Bugün Dünya'da 
paylaşılmamış(sosyalist blok hariç) alanın kalmamış olması,yeni 
hammadde kaynakları,yeni pazarlar ve sermaye ihraç alanları elde 
etmek için bir emperyalist gücün veya güçleri~ di~erlerinin etki 
alanlar~na el atması,pazarlar~nı ele geçirmesini zorunlu hala ge
tirmektedir.Dolayısıyla böyle bir çeliski kaçınılmazl~gı ortada 
olan bir gerçektir.öte yandan bilimin ve tekni~in ilerlemesi em
peryalistler arası ekonomik gelişme düzeyini etkilemekte,birinin 
di~erini sıçramalı olarak geçmesini mümkün kılmaktadır.Bunun sonu
cu olarak ortaya çıkan kuvvet dengesini büyük cekilde etkilemekte 
ve büyük çelişkiler yaratmaktadır.Lenin bu konuda şunları der; 11bir 
yandan ür~tici güçlerin geliqmesi ile sermaye birikimi arasında, 
öt~ yandan mali-s8rmaye için sömürgelerin ve (nüfus bölgelerinin) 
paylasılmasında m~ycut oransızlıkların kaldırılması konusunda,ka
nitalizmin bulunduit;u yr~.rdc~sava:~tan baska bir araç varmıdır?" 

F.moPryaliatlerin içind.f~ bulunduıS"U tüm buhran ve kirizlere 
rat:J'm<Pn, onlar k•" ndi aralarında sosyalist sisteme , ezilen ulus ve 
halkla ra kar.; ı saldırgan ask.::ri paktlar oluç;turmskta(Nato, Cent o) 
militarizmi kt:r;iklı::mekte halktan olu~turdukları,fakat yine halka 
kar"'ı k1lllandıkları faşist-saldırgan hareketlerin ordularını mo
dFrn silahlarla donatmaktan geri kalmıyorlar.Geri kalmış ülkelere 
silah satarak halklar arası savaçıarı körüklemektedirler. 
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öte yandan an~i-ko~inizm propa~andayı yaygınlaşmakta sosyalismi 
kC-tt:l<::yerek yeni sömürü sistemleri arama~-::a da geri kalmıyorlar. 
Amaç,sömürü ve·7alan düz~nlerinin ömrlin~ biraz daha uzatmaktadır. 

!~te ~ünümüzde emperyalistler artık ~skisi gibi ülkeleri iş
?Bl ederek sömürgeleştirmiyorlar.8eri kalmış(Uçüncü Dünya ülkeleri) 
Ülkelere sözüm ona ekonomik yardım-,kalkınma adı altJ.nda borç ve kı
redilerle kendilerine bag:lamakta ve bu i.:.lkel>::ri önce· ekonomik, son
ra siyasi yönden kendi sömürü alanları içine almaktadırlar.Ö~le ki 
kendilerine karşı olan hükümetleri devirebilmekte,karşı devrim l 

planlarını uygulama sahasına koymaktadırlar.(Örne~in yakın geçmiş
te Şili)Emperyalist ülkeler günümüzde bu tür geri kalmış ülkelerin 
hükümetleri ile birleşmekte~halktan ve işçi sınıfından gelebilecek 
her türlü tehlikeye karşı el birli~i ile yardımlarını esirgememek
tedirler. ( Zaire 1 de faşist, emperyalist ajanı :>1obuto iktidarını al
aRagı etmek için aysklanan halk haraketini Fransa ve Belçika'da 
giden askerlerin bastırması buna canlı bir örnektir).Kı~saca tünı 

Dünya gericiligi,aralarındaki tüm uzlaşmaz çelişkilere ragmen.ile
rici Dünya'ya kfirşı inanılmaz bir şekilde bir birleriyle kenetlen
miştir.Dünya _gericili~inin b~ ittifakı karşısında ise sosyalist sis
tem ve kapitalist ülkelerdeki işçi sınLfı ve tü~ ezilen halklar en
ternasyonal dayanışms içerisine~gi~miş ve başarılarına yeni yeni 
zaferler katmaktadırlar • 

. I? Ekim büYJk sosyalist devrimi ile Dünya üzerinde ilk ~efe
rini elde etme besarısını saglayan sosyalizm,günümüzde emperyaliz
me karşı Dünya çapında(ekono~ik,siyasi.askeri)verdi~i mücadelenin 
rolu çok büyük boyutlara ulaşmı~ ve gerçek bir sistem oldu~unu is
oatlamış~ır.Çagımızın devrimci gücü olan proleterya d~vrimlerinin 
bir parça_sı olan ulusal kurtuluş savaşlarının(emperyal'izmi gerilet
ti~i müddetçe)en büyük destegi ve güvencesi olan sosyalist sistem 
onları maddi ve man~·ıi h-:;,r yönden destekltmekte ve kurtuluş sonra
sı ülkenin onarılması.emperyalistlerce ~alan edilen Ekonominin gü~
lf"n-nesi için her türlü ya:-dımı yaparak,vünya'da yalnLz kalmamaları
nı sa~layarak bu genç sosyalist ülkelerin tekrar emperyalizmin ku
ca~ına düşmesini engellem~kte,böylelikle emperyalizmin pazar alan
larının dar~lmasını saglamakta ve sosyalizme geçm~lerine yardirncı 
olmaktadır. 

I7 Ekim ievriminin ortaya koyduSU bir gerçek de şudur ki,ezi
len ve sömürge ulusların burju-.razisinin önderiibinde verilecek kur
tul-uş savaşlarının başarıya ula~mamasıdır.Çünkü bu tür ülkelerde 
milli burjuvazi milli yönünü kaybederek emperyalizmle birleşmekte
dir.Kurtulsa bile,ileride emperyalizmin ekonomik çemberinden kendi
sini kurtaramaınakta( zaten buna k.srşı bir çabası yoktur) ve onların 
kucagına iüşmektedir.(Cezair örnegi).I7 Ekim dev~iminin açtı~ı ve 
ısık saçtı~ı Yolda ezilen ulusların işçileri,köylüleri bu şanlı yol
da zafer üstüne zafer kazanmakta,hiç bir güç,hiç bir engel onları 
engelleyememektedir.Çünkü;Çagımızda,işçi sın~fının denenmiş bayra
~ı altında ezilen tüm ulus katınsularını birleştirmenin bilincinde 
olan proleterya yenilmezli~ini gün be gün ispatlarnaktadır.Yukarda da 
belirtigirniz gibi, ça~ımızın devrimci gücü olan ulusal ku.rtııluş 
savaşlarının emperyalizme indirdi~i darbeler çıg gibi büyümektedir. 
öz~llikle ikinci Dünya savas1ndan sonra yogunlaşan ulusal kurtuluş 
navaşların1n sosyal kurtulı·::;:a yönelik karakterde olmas1 emperyaliz
min .c;f\mürü alanlarını iyiden iyiye daraltmıştır.Bu haraketierin sı
nıfsal nitelikli olu:~ları bakımından proleterya devrimlerinin birer 
narçası olmuşlardır.Ig75 te Vietnam,Kamboçya ve Laos'un ABD ve tüm · 
Dünya p-:ericilijtine karo;:ı verdikleri mücadele ve bu mücı:delelerin za
ferle sonııçlanması,Vietnam'ın birleşı;irilmesi,Laos'da sosya:J;ist ik
tidar~n kurulması ve bir yıl sonra rg76 da Afrika 1 da Mozambik,Gine
Eissau ve Angola'nın ba~ımsızlıkla~ını elde etmeleri emperyalizmi 
can evinde ,vur>muş''yenilmezııdenilenleri yer ile bir etmişlerdir. 

5 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Dünya. çaoında yenilgi üzerine yenilgi alan ve günden güne ge
rileyen ABD emperyalizmi ve yandaşları tüm güçlerini orta-Dogu'ya 
v~ Güney Arrika'ya vermişlerdir.Emperyalistler bu bölgelerdeki ge
rici,~rkçı iktıdarlarla içli dışlı olmakta, buradaki h~lkların ba
~ımsızlık mücadelelirini bastırmaya tüm güçlerini vermişlerdir. 

Özellikle Orta-Do~uda Filistin halkının mücadelesini engelle
rnPk için ellerinden geleni yapmakta geri kalmıyorlar.Bunun yanı sı
ra barış havarileri,insan hakları savunucuları olmada kimseye sıra 
VPrmPmekte,kendi aralarında sahte barış kahramanları ilan etmekte
dirlPr.Amma ya~ma yok,çabanız boşunadır sahte barış havarileri em
ryeryalistler!! Çünkü;artık sizin Dünya'nın dört bir yanında borunu
zu öttürdü~ünüz,silahlı canilerinizin kol gezdigi günler seride kal
mı3tır.Çün~i;artık ezilen Dünya halkla~~ yalnız degildir.Yanlarında 
koskoca sosyalist sistem,Dünya işçi sın~fı vardır~Hiç bir gücün gü
n~y Afrika,Zimbave,Filistin,Dofar,Eritreya,Beluci veKürdista~ halk
larının ba~ımsızlık mücadelelerini durdurmaya gücü yetmeyecektir. 
Zafer,ça~ın gereklerini yerine getiren ve ona uyum g3sterenlerin1ir. 
Zafer,s?'mürüsüz,on,-rlu bir toplum olmak için,bag-ımsızlık ve özgür
lük u6runa savaşanlarındır.zarer,sosyalizmindir. 

Dünyadaki genel durumu olguları ile birlikte b5ylece kıssa bir 
şekilde işledikten sonra,şimdi de bütün bunları ülkemiz özeline in
dirgemeye çalışacagız.Ve böylece Dünya genel du~·mu ile ülkemiz ara
sıniski olguları ve bu olguları gelişme şekillerini de belirlemiş 
oluruz.Kürdistan tarihi süre~ içerisinde emperyelizm tarafından par
çalanaı:-ak sömürge kon·.ımuna getirilmiştir.Kürdistan'ın her türlü zen
ginlik kaynakları Türkiye,Iran,!rak ve Süriye sömürgeci burjuvazi
leri tarafından talan edilmiş, her karış topra~ı işgal edilerek bu 
ülkelerin !'aşist ordularının manevra(T·atbikat)bölgeleri haline ge
tirilmiştir.UI··sal varlıgımızı y;,k ·.?tmek için de dilimiz,kültürü
müz,tarihimiz yok sayılarak,başka ulusların tarihi,kültürü halkımı
za zorla kabul ettirilmege çalışılmıştır. 

Kürdistan her yönü ile sömürge bir ülke ve onun öz sahibi 
Kürt köylü ve işçisi çirt yönlü(Ulıısal-Sosyal)bir sömürü altında o
lup halkımızın tüm ulusal ve demokratik haklarına el konul~~ş,sür
gün,ışkence,aakerı tatbıkatlar,katlıamlar adeta oragan bırer olay 
haline ~~lmiştir.Sömürgeciler~sömürü düzenlerini devam ettirebilmek 
ve e~lemlerinde basarılı olabilmek için,ul"sumuzun yüz karası hain
lerlP,yani gericili~in sosyal temsilcileri olan reodal toprak a~a
ları ve onlarla kaynaşmış ticaret burjuvazisi ile iş birligi içeri-

~ırmıışlerdir.Sömürgecilerin bu hainler ile yaptıkları 
ışoırJ.ı!~ı ülkemizin ekonomik 

'?len 
istenmiştir. 

ulusal dem:ıkratik devrim mücadelesini 
sö~ürgecilerin en büyük destekçiteri ve iş birlikçileri şüphesiz em
oeryalizmdir.Sömü~geci merkezi otorite devletlerinin ~mperyalistler 
ile yaptıkları işbirli~i sonucu,emperyalistler Kürdistan'da askeri 
üsler kurnhulmekte,ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarını talan 
ed~bilmektedirler.Bugün sömürgeeller emperyalizm ve yerli hain ge
ricilerle birleşsrek Kürdistan' ı sömürgRle:~tirmiç ve ülkenin top
lumsal ~nısına bü;yük bir" darbe indirmL-~lerdir. 
------Kurdistan 1 ın s~eleştırıfmesr~naa-gerilere kadar daya
nır.Kürtiistan•ın n-? zaman ve nasıl sömürge konumuna ı:;i.rdit!ini yazı
mızın ana temellerinden biri sayıyor ve bu nedenle yaçının G.aha sa~
lıklı ve anla~ılır olabilmesi bakırnından gerilere kadar gitmek ge
re~ini ~örüyoruz.Kürdistan'ın sö~ürge oluşu I6.cı yüzyılda Osmanlı
ların hem ekonomik ve hemde siyasi bakımından ilhaki ile ba.;üar. (bu
rada b~lirti~imiz Kürdis~an,bugün Türkeye sınırları içerisinde ka
lan bölge de~il,bilakıs Iran dışındaki parçalarla birlikteki bölge
lFrdir. 
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Ki b-_ı b01J.<eler b';gün Irak ve Suriye sömürgecilerinin elinde bu
lunmaktadırlar. Ayrıca o dönemde Iran 1 ın elinde bı ı lu nan Kürdistan'
da Iran'ın sömtrg8si oldu~unu kast ediyoruz.)I639 da Osmanlı'lar 
ile Iran Saf evi- ievleti arasında yapılan Kasri-Şirin antıaşması 
ile ülke ilk narçalanmaya ugramış ve bu iki despot devlet arasında 
bi.r savaş alanı,bir tampon bölge olmuştur.Kürt'lerin Osmanlı İm
oaratorıugu iç'O:risindeki durumlarına kıssa da olsa dcginmck,soru-
nu açı~a çıkarmak için zorunludur. · 

Küriistan ilhak edildigi günden itibaren,Osmanlı İmparatorlu-
gu içerisinde Kürt beylikleri otonem bir konum almışlarsade ,dev

lete karşı a~ır yükümlülükler taşıyorlardı.Osmanlı devleti içeri
sinde halkımız or~uya asker saglamak,angaryaları yüklenmek ve or
duyu beslemek,devlete a~ır vergiler(ayni ve nakti)vermektir.Buna 
kar~ılık devlet içerisinde ezilmekte,horlanmakta ve ikinci sını! 
vatanda~ müam~lesi görmekte idiler.Ayrıca hiç bir zaman ihmal e
dilmemek üzere zoraki bir şekilde(tıpkı b'.lgünkü gibi)asimilasyona 
tabi tutulmuşlardır.Bu igrenç emellerini Ce yerine getirebilmek 
için ya halkımız Tür~'lerin yo~n oldu~ bölgeleresüı~lmüş,yada 
':1Ü!'k::oplul•"kları getii'ilerek Kürdistan'ın en verimli bölgelerine 
yPrleştirilrnişler~.Eurada şunu da hemen belirtelim ki,Kürdistan'
ın h~r tlirlü zenginliklei'inin de Osmanlıların oldugu ortada olan 
bir ~erçek~ir.tlkemizin ilhak edilişi ile birlikte,bu ilhakçı 
devletlere(Osınanlılar ve !ran Safevi devleti)karı~ı mücadelesi biç 
bir zaman durmam~ştır.I9.cu yüzyıla gelindiginde,denilebilinir ki, 
bu yÜz yıl Küriistan'da ba~ımsızlık için ayaklanmalar yUz yılıdır. 
GPr~k osmanlı devle~i ve gerekse !ran Safevi devleti hakimiyetin
d~ki Kürt beylikleri,bu devl~tlere karşı giriştikleri her haraket, 
k~ndi çıkarlarını korumak veya yeni çıkarlar elde etmek için dir. 
Bu hareketler her nekadar milli niteligi beraberlerinde getirmiş
lerse de,bu milli nitElik üretim bi~imini kökünden Gegiştirm~yi 
amaçlayan bir içerik taşımadıgından başarısız kalınl.$lardJ.r.Ülkede 
hakim olan tarikatların ve aşiretlerin küçük ve darmadagınık bir 
yaoı arzetmeleri,Osmanlıların ve !ranliların bı,ı aşıret ve tarikat
ıara ayrı ayrı imtiyazlar tanımaları,milli bütünlUge yönelik bu 
haraketleri her defasında hattırmaları kolay olmuştur.Ve halkımız 
üz~rinde köleleştirme eglemlerinin ardı arkası kesilmemiştir.Bu 
e~lemler kanlı direnmelerle püskürtülmüşler hatta tek tek birim
ler zaman zaman bütünleşerek otoriter devletlere karşı koymuş
larsade Kürtistan'ın jeopolitik bütünlügü politik bütünlü~e dö
nüştürülememiştir.Bunun nedenleri ise,Osmanl:ı. ve Iran Safevi ha
n<odanlarının politik, ve ekonomik çıkarlar ı.i!5runa giriştiklreri 
istila ve ilhak e~lemleri oldu~ kadar yukarda belirttiğimiz par
çalanmış sosyo-oolitik organizmanın yapısal k~rakterindeki küçük 
b~yliklerin,tarikat alanlarının,feodal ünitelerin dar görüşlülük
lFri,çıkar meselelerinden dolayı milli bir bütünlü~e, birli~e gi
dFmemelerinin derin izleri vardır.' 

Bu yüz yılıh en önemli haraketi tüm ülkeyi saran Osmanlı ve 
!ran Safevi desootluf?'una yönelen UbF:ydullah };eyri harak8tidir.Ne 
var ki bu harak~t de saglıklı bir örgütlenmeye gidemediginden ve 
aynı anda hPr iki devleti birden ülk!:.:den a"':::m'lyı am::ıçladıı?ı için 
bıı hHkim d":vl~,tı.,rce dagıtılmı:;;tır.20.ci yüz yıla g<!lindütinde, 
kanitalizmih r~:·k==.ıb~tçi dönemi yerini -'::ckelçi knpitalizme bırakı
yor '1'::: :Jünya toprakl arının pay edilmı:;si için mü~ad8lı:,nin olaıt:an 
üstü bir şi:id<::t knzandıftını görüyoruz. . 

!şt'2 bu döw~·md~,hammadtie kayn:::.kları V8 sr;rmaye ihraç alanlarl. 
t8rniri etm~k i~in Dünya'yı aralar1.nda payla~amayan emperyalistler 
r;~iDünya sava~ını başlatarak bir birlerini bagazlamaya kalkıştl.
lar.Ar-;;ık Dünya'da "bir fetih,yagma,~alan savaşı"başlamıştır. 
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Ve yine Le'nin; "üretim araçlarında .özel mülkiyet düzeni varoldulStJ 
sürece~bu ekonomik temel üzerinde,emperyalist savaşlar mutlak biçimde ka.;ınılmaz olacaktır.nçünkü diyor Lenin; 11 kapitalizm nekadar gelişirs~,hammadde sıkıntısı,bütün Dünyada hammadde kaynakları için rekabet,ve yeni kaynaklar arayıp bulma telaşıda ekadar artar, sömürgeleri ele geçirmek için verilen mücadele de ekadar daha kıyasıya olur."I.inci Dünya savaşının s~nucu Dünya üzerindeki Avrupalıların hegemonyası artık yerini ABD emperyalizmine bırakıyor, !n~iltere savaş gemilerini topluyor,Joponya-Asya'ya yayılıyordu. Bu dönemlerde özellikle Orta Doguya akın eden emperyalist 
~üçler,başta Britanya,Fransa ve Çarlık Rusyası,Orta Dogu halklarının aralarında ·.bölüşmelerine hız verdiler.Bu egilimlerinin bir sonucu olan,ünlü gizli SYKES-PICOT anlaşması I9I6 yılında adı geçen p:Üçlerce imzalandı.Bu anlaşma,Kürt ulusun~.l ve yurdunu bölüp 
narçaladı~ı gibi,Filistin halkının da yurdunu bölüyordu.I9I7 Ekim devrimi ile yeni Sovyet yönetimi,ellerini bu kirli kapı ardı komplolardan çektiler.Fakat Sykes-Picot anlaşması,daha sonra San Remo anlaşma~ı ile uluslar arası arenada hukuki kuvvetini kazandı.Anlaşma,bölged.eki askeri gü-ç dengesi ve diplomatik cambazlıklar nedeni ile,tam olmasa bile,genel çerçevesinin çizdi~i strateji uygulanarak hayata geçirildi. 

Bu ara, Dünya'nın dört bir yanında savaş var gücü ile devam ediyordu.Daha sonra tüm Dünya'yı saran bu savaş,haliyle Osmanlı !mparatorlu~J~a da aıçradı.Ve Osmanlı İmparatorlu~u I9T9 da işgal edildi.Bu isgal ile bölgede bulunan tüm halklar(Türk,Kürt,Arap ve Ermeni)ba~ımsızlık için mücAdeleye giri$tiler.Kürdistan sorunu ilkkez I920 de Sevr antleşması ile uluslar araaı platforme girdi.Em
p~ry~list sahtekarlı~ın ya~macılıgını içeren sevr anlaşması imzalandı~ı andan itibaren geçersizli~ini korudu.Fakat Kürdistan'lılar için taşıCı~ı politik önem bakımından gözden uzak tutamayız.OrtaDo~u 'nun j ·~o ooli tik konumunu çok iyi kavrayan emperyalistler tüm bölgeyi egemenlikleri altına aldılar.Osmanlı !mparatorlu~ndan al
dı~ı mirası iyi de~erlindeD Türk milli güçleri,Kürdistan'ın büyük bir(Kuzey) parçasını sınırlar~ içerisine alarak ortaya çıkarken,günpy Kürdistan'ı !ngiliz(İrak) ve Fıransız(Suriye)emperyalistleri sömürgelestiriyordu. 

Yukarıdada belirtti~imiz gibi tarihsel süreç içerisinde bazen Osmanlılar,bazende İran'lılar arasında tercih yapan,fakat bu devletler içerisinde otonomlarını koruyan Kürt'ler,emperyalist sömür-gecilerin devreye girmesi ile bu imtiyazlarından tamamen mahrum bırakılacaklardır.Kürdistan'nın Orta Dogu içerisinde önemli bir konu arzetmesi,çarl~k Rusyasında Sovyet devriminin gerçekleşmesi ve Kürdistan'la sınırdaş olması,Kürdistan 1 ın yer altı ve yer üstü zenginliklerinin,özellikle petrolün önemini kavrayan emperyalistler,işbirlikçi yerli hükümetlerinde desteyi ve !iili müdahaleleri ile 
Kürdistan'ın parçalanmasına yöneldiler.Bu parçalanma yazımızın başında da belirtigirniz gibi emperyalistlerin izni,çıkarları gere-yi Ye onların iradeleri ile gerçekleşmiştir. 

Bu parçalanma Lozan emp~ryalist paylaşım antiaşması ile ger
ç-skleşmistir.Lozan empE:ryalist payla:~am antla:;masının Kür1istan açısından bıraktıgı tablo qöyledir; ı.ozan emperyalist antıaşması ulusı.ımu?.un,mayın tarlaları ve dikenli teller ile parçalamakla kalmamış, aynı zaman1a tep~d~n tırna~a sılahlı ordularıile dört devletin kurduit,ô uluslar arası bir hapishane dunumuna getilmi;;:tir.Fakat halkımızın ~Um olanlar karş1sında mücadr::le azını kırılmamamış, bilakü:ı dahaia hızlanmıştır.Güneyde İngiliz emperyalizmine karşı sırası ile ~:ehmut E-srz<S:nci' ,~-;~yh Ahmet ve f.'ıustafa E arzani, İran sömürge ci lerine karşı da Simko ve GaZi ?-:uhammed ve I1uhabat Kürt Cumhuriyetinin oluşması,iaha sonra İran monarşisi tarafından yıkılınası ve Türk sörnUr~ecili~in~ kar?ıKoçgiri.Şeyh Sait,A~rı Zilan,Sason ve Dersim 
harak~tl~ri,sömürüyü,baskıyı kabullenmedi~imizin birer ürünü olarak d~vrimci tarihimizin şanlı örnekleridir. 
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Yoksııllu~a, zUlm9 ve sot!:ıruye karşı Ki.:!"'! i s tan k• ırma amacı güdPn bu harak~tıer h~r sef~!"ind~ akıl almaz oır vah~e~le bastırıl
mış, halkımız işkenc.c::d."':n g-:: -;i::>ilmiş, mailarına el konulnn.ı:ş, y"':rinden, 
~-rdundan edilerek bilmedigi başka diyarla~a sürülmÜ3tür.Geçmiçteki bu ulusal nitelik taçıyan hareketlerin tümü yenilgi ile sonuç-

landı.Neden?çünküj 
!.Ülkemizin jeo politik konumunun tarihin her döneminde önemini koruması ve bu nedenle her zaman istilalara ugrıyarak toplumsal bir birlik oluç~urulamaması, 

--- 2.Feodal yapın~n bir sonucu olan aşıretlik dUzeninin canlı bir 
şekilde varb.g_ım. hissettirmesi ve aşıretler aras1. uzlaşır çelişkileri,sömürgeciler tarafından ustaca kullanılarak uzlaşmaz bir hale 
dönüştürülerek ulusal birligin parçalanması, 

3.Mezhep farklılıklarının halkarasına daima sömürgeciler ta
rafından bir ni fak o·larak sokulması, 

4.Ulke devrimini baGarıya uluştırecek gerçekten devrimci proleterya Dartısl. öncülügünC.en yoksun olmasl., (ki bu dönemde bıırjuva 
anlayl.~ içeren bir parti dahi oluşturulamamıştır.) İşte tüm bunları göz önünde bulunduran ve ülkemiz mü~adelesinden kendini sojutlamadan,halkl.nın mücadelesini omuzlarında hisseden biz Kür,iistan :ievrimci Yurt Severleri geçtig-irniz aylarda "KÜRDISTAN I:EVRİf18! YUR:rSEVERLER! ÖRGÜ'rÜ,?ALE"Y! oluşturduk.Fale 'yi oluştururken uzun yıllardan beri Avrupa'da halkının sesini gerçek yönleri ile Dünya kamu oyuna duyuran ve devamll. örgütler arası ilkeli birlikten yana olan "KÜRDISTAN DE'"V'R!MC! ~·:İL!~AHLARI ORG . .-._l~!ZAZYO!:U ,BAF.OZ "ve bunun yan::;_nda Kürt emekçilerini bir çatl. altında topla:nayı başaran"AVRUPA KÜRT !ŞÇ!LER! CEN!YE~!" ve bazı bagımsız Yurtsever devrimciler iilkenin somut ~artlarının somu~ tahlilinin bir sonucu olarak birli~i o
luşturdular. 

Biz yeni örgütümtizü oluştururken yukarıda belirti~imiz,genel olarak Dünya'da ve Ülkemizdeki durumu göz önünd~ bulundurarak,hal
mızın dört parça~a ~lrüttügü anti sömürgeci ulusal demokratik kurtu
luş mücadelesini yeni boyutlara ulaştıgı bugünlerde Kürdistan'dan gelen devrimci,demokrat ve yurtsever işçi ve talebe kitlesinin kÖ
şelPrde,bucaklarda kalmaları yerine bir 'araya gelmelerinin zamanı-
nın geldi~ini hatta geçtigi tespitinden haraket ettik.Şunu da belirtmek ~erekir ~i,emoeryalistlerin ve sömürgecilerin tuzaklarına karşl. 
~erçekten halkımızın çıkarları u~runa mücadele vermek istiyorsak birlik sorununu göz ardı edemeyiz.Ve Lenin'in dedi~i gibi •gerçekte,sadece ve sadece,bilinçli işçilerin örgütü ve çalışması ile bütün bilinçli işçiler,birlik yolunda ileri adimlar atabilirler."Ve biz Pele'yi oluştururken bunun semeresini hiç bir örgüte ba~lı olmayan Kürt devrimci ~·rtseverlerinin birlikten yana olan istemleri ile daha iyi fl'Ördük .. 

Günümüz Kürdistanında sınıtlarl.n berrak bi~ şekilde bir birinden ayrılmaları sonucu ve mücadelenin hızla gelişmesi ile bir çok 
siyasF~ de ortaya çıkmıştır.Fakat bu siyasetler küçük burjuva gu
runçııluk hastalı~ına kendilerini kentırarak bir birleri ile sekter bir tavır içerisine girmişlerdir.Onlar açısından siyasetleri geçersiz dP olsa gurupları yayamalıdır görüşünün hakim olması,halkıml.z 
çıkarlarını,kendi dar gurup anlayışlarında gördüklerinden geniş çap
lı bir ÇPphelP~meyi dahi göze alamamaktadırlar. 

Biz PAl·'S'yi oluçt .. rurk<O-n özellikle Avrupa'da örgütlen•.m siya:setleri ilkeli birlik v~ya Ç'"'·PhR platformu ~e-rçr:.vesinC.e birleşmeye 
ça~ırd~k.Fakat onlBrın kariyerist,sekt~r ve dar gurup anlayışlarl. tüm bu giri~imle:ri gr:çersiz kıldı.Ama biz yılmadık,çünkü; "iççiler iı;:in birlik gerçekten zorı:.nl•Jlukt"ur.!şçilerin kendilerinin dış1nda, kimsPnin,birligi onlara hazır lop bir yumurta gibi sunmayacagını, 
kimsenin,onların birligin~ yardım ed.ecek halde olmadıbını kavrama
nında üstünde bir zorunl.,ktur. 
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Birlik aydın gurupçukların anlaşması üzerine kurulamaz."(Lenin) 
ve biz birlik sorununun ülkemiz devriminin(devrimciler açısından) 
acil bir sorunu oldu~unu vurgulamayı bir görev biliyoruz."Çünkü 
birlik, sınıf disinJini,ço~unlu~un iradesinin çakıçması,bir araya 
~Plmesi,bu çogunluk saflarında ortak bir ça1J.Qma ve onunla tam bir 
uyum üzerin~ kurulur.Bütün i~çileri,böyle bir birli~E: vc bu birli
tr'in yaratmada omuz romuz omuza çalışmaya ça~ırmo.ktan hiç bir za
man vaz r;eçmiycce~iz." 

Palf:'yi olu:-;;tururken,ülkcmizin içinde bulundu~u bugünkü so
mut şartların somut tahlilini yapma gcrcklili~ini bir an bile göz
den uzak tutmadık,tutamazdıkta.!şte Ülkemizin bu somut ~artlarının 
somut tahlilinden haraket ederek temel ilkeler üzerinde kesin,sar
sılmaz ve sa~lam birli~imizi oluşturduk.Bu temel ilkeleri aşa~da 
kıssaca açıklayaca~ımız gibi ileriki çalışmalarmızdada tek tek,de
taylı ve süreç içerisinde gelişimleri elbette daha geniş olarak 
ele alaca~ız.Görüşlerimizin temelini oluşturan olgu Kürdistan'ın 
sömürge oldu~ olgusudur.Tarihsel sür~ç içerisinde ülkemizin u~
radJ.~J. tahribatı kısaada olsa yokarda vermeye çalıştık.Biz şuna 
kesinliklikle inanıyoruz ki,eömürgeci-sömürge sorunu somut olarak 
tahlil edilmeden,hiç bir sorun çözümlenemez.Onıın için burada kıssa 
olarak hangi olgulara dayanarak ülkemizin sömürge oldu~unu açıkla
yaca#tJ.Z. 

!.Kürdistan bir sömürgedir,çünkü; 
s-Ülkemizin yer altı ve yer üstü zenginlikleri,sömürgesi bıılundu
~ Pgemen güçler tarafından talan edilmekte ve bu talan edilen 
zenginliklerimiz metropmle (sömürgeci ülkeye)taşınmaktadır.Bunun 
sonucu olarak ülkemizin zenginliklerini sömürgeciler tarafından 
dPn~tlenmektedir. 
b-Ülkemiz sömürgeçi burjuvaziler tarafından bir pazar alanı ola
rak kullanJ.lmakta ve kapitalist üretim i-lişkilerinin dinamik bir 

şekilde gelişmesi sürekli olarak ~ngellenmektedir. 
c.,.Bıı kapitalist üretim ilişkilerinin dinamik bin şekilde engellen
mesinin bir benucu olarak,Ülkemiz sömürgeeller tarafından bir u
cuz iş p:~cü kayna~J. olarak kull'J.nılmaktadır. 
d-Uc•·z iş gücünün ülkemizde bol miktarda var olması net:icesin1e, 
m~tropole çalışmaya gelen balkım~z burda bir müddet kaldıktan son
ra asimilasyon sonucu bazı yerlerde kendt öz benliklerini kay
b~diyorlar.Ve böylece sömürgecilerin en. büyük arzusu gerçekleşmiş 
oluyor. 
e-Bütün bu ekonomik ba~ımlılık altında bulunan Kürdistan,sosyal ya
şam bakımındanda tam bir ba~ımlılık altına alınmış ve tüm sosyal 
imkanlardan yoksun orta çag yaşantısına terk edilmiştir.Bu sosyal 
imkanların başında galenlerden bazıları da ,örnegin yol,hastane, 
okul,köprü v.s. gibi sosyal imkanlarda egemen güçlerin Kürdistan'a 
milli varlı~ımızı yok etmek için gönderdikleri,sömürg~ci mekaniz
maya baglı gJçler ve egemen güçlerin askeri tatbikatlarını daha 
iyi yapabilmelerini ve halkımızın üzerindeki baskıları daha da 
katmerleştirebilmeleri için bazı yerlerde yapılmaktadır. 
f-Bütün bunlardan başka,Kürdistan sömürgeci güçlerin ask~ri birlik
lPri tarafından tam bir işgal altJ.na alınmıştır.Ö~le ki 1 buglin Kür
distan da her tepenin başında bi~ jandarma karakolu görmek mü~kün
hale gelmiştir. İşte tüm bu yukarJ.daki tesbitlerden sonra 1-:ürdis
tan'ın bala bir sömürge olmadı~ı iddia etmek nederece dogru ve bi
limsel olur?ne varki Kürdistan'ın sadece bir sömüree ülke oldugunu 
tf'"sbi t E'tmek yetmez, bun•· kabul etmek için devrimci cüretlilik ve 
dürüstlülük de lazımdır.Ayrıca bıırada önemli bir sorunda Kür:::.ista
nJ.n,orta doP'unun içinde uluslar arası bir sömürge ·oldu(fu olg•·sudur: 
Orta do~unun narçalanması ile araplarda etkilenmişlers~d~ daha san
raları araplar ayrı ayrı devletler olarak ortaya çıkarken,Kürdistan 
bıı devletlere pay edilerek pg_rçalanmı::;:tır. 
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Dolayısiyle sorunun ean alıcı noktasını teşkil etmektedir.Zaten 
Kürdistan'ın bir bütün olr,rak bir devletin sınırları içerisinde 
tutmanın sakıncalarının bilincinde olan f!Tnpcryalistl(;r ve yerli 
gt~rici iktıdarlar,uluso.l bütünlüeün,onlor açısın:lan dotturu~ar-:ı. sa
kınoolnrı ne· cmperyalistlr]r V'J n~de yöredt:kj yerli gerici devlet
ler yüklenrJbilirlcr. nu açıdnn Kürdistan pnrçalanmı~~tır ve yukarıda 
da belirttip;imiz gibi ulu.'3lar arası bir sömürc;r;dir. 
2-Sömürge kavramını böylr:c(: açıkladıktan sonra, en öriemli ilkeleri
mizden biri olan "ulusların kendi kaderlerini kendilerinin s-:rbcst 
iradeleri ile tayın e tm-:; hakkı "m. da öz olarak aşa~daki somı;.t kav
ramlar içinde şöyle açıklıyoru~: 

Biz ulusların kendi kaderlerini kendilerinin serbest iradele
riyle tayin etmesi hakkından,o ulusların tüm yabancı uluslard~n 
siyasi ve ekonomik bak~mdan ayrılmalarını anlıyoruz.Bunu söyler
ken bazı yeni tanımlamalar ve kesin Lafazanlıklardan bahsetmiyo
ruz. Yani biz bu h~kten(ulusların kaderlerini serbest tayın hakkı) 
ulusların her ypnüyle ba~ımsız devletler kurma hakkını anlıyoruz. 
Böylece ulusların kendi kaderlerini kendilerinin serbest iradele
riyle tayın etme hakkı derken,bunu kendi halkımıza uyguluyor ve di
yoruz: 
e-Kürt halkının kendisinin istedi~i gibi,bagımsız bir şekilde ör
~tlenmesi ve halkımızın istedigi bir şekilde baSımsız bilinçlen
mesi, 
b-Halkımızın kendi kadrosunu,gasp edilen temel demokratik milli 
haklarına kavuşması u~runda seferber etmesi gerekir. 

!şte 1 '1 PALE'1 Orta-Do~uda yaşayan Kürt ulusunun dünyanın ii
'er Uluslerı gibi kendi kaderini kendisin serbest iradesiyle ta
yin etme hakkının sadece somut kavramlar üzerinde durarak,soyut
lanmadan ve bazı astronomik lafların etkisinde kalmadan ~Jkarıde 
açıklandı~ı gibi tahlil ediyoruz. 
3-Baş tarafta1a yaptı~ımız emperyalizmin ve sömürgeciliyin dünya 
konumundaki kıssa tahlilinden de anla.şılacagı gibi,ulusal kur":;uluş 
savaşlerı her nekadar sömürgeci g·Liçlere karşı verilen rnü~edclelcr 
ise de emperyalistlerin. de en zayıf tarafından vurarak, bu ~lkeler
deki proleterlerin kurtuluşunu de beraberinde getirmektedir.İş t0, 
ulusal k··rtuluş savaşı veren mazlum dünya halklarJ. gibi Kürt lıalkı
nın da sömürgecilige vuraca~ı her darbe anti emperyalisttir ve bu 
darbe Kürdistanıın bulundu~ ülkelerdeki proleterlerin ku~tuluşunu
da beraberinde getirecegi gibi,Orta-Do~u halklarının da kurtuluş 
anahtarı rolunu oynayacaktır-Bütün bıınların yanında Orta-Do~u halk
ları ve bütün mazlum dünya halklarının başına bela kesilen emper
yalistler tarafJ.ndan parçalanJ.p söm~rgeleştirii~n ve her bir par
çası gerici sömürgeci bu~juvazinin hizmetine sunulan Kürdistan,u
lusal kurtuluş mücadelesinde Orta-Do~ halklarının d~ ulusal ve 
sosyal kurtuluş mücadelelerine katkıda bulunarak,tüm dünya sosya
list sistemine yeni üyeler kazandırarak,dünya devrimci platformun
da üz~rine düşen vazifeyi de eksiksiz olarak yerine getirip emper
yalistlere de en büyü~ darbeyi vuracaktır. 

F·akat Kürt halkının ve dolayisiyle biz Kürdistan Devrimci
Yurt severleri örgütü 11PALE~nin vazifeleri ve tahlil yapılması ge
reken somut ilkeler bukadarla da bitmiyor. Yani anti sömürgeci an
ti emneryalist ol·nak yeterli degildir.Bunun yanında ülkernizdf, sö
mürgeci burjuvazi il~ içli dışlı ilişkilerde b~lunan ve hala feo
dalizmin toplum idolojisiyle halkımız üzerinde ki beskılara katkı
da bulunan yerli ticaret burjuvaziSi ve onların aracılarına karşı 
da kesin kes bir mücadele v~rmek g•_;rekliC.ir.Bu ç1kı~ noktasından 
kaynaklanarak hala Kürdi.stant:ia bulunan feodal kalıntılar d& bu 
mücadelenin iç kapsamına girmektedirler.İste bunun içindir ki.an
ti sömürgeci,enti emperyalist olmak yeterli de~il,aynı zamanda an
ti feodal olmakta g8reklidir. 
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Bütün bu noktalardan haraket ederek mücadelemize bilimsel dünya görüşü r~hb~rliyinin zorunlulu~unu da kabul ediyoruz.Bu zo
ru~luluk halkımızın ulusal d~mokratik kurtuluş savaşı verdiSi tarihin çeşitli dönemlerindede ~kendini açıkça belirtmiştir.Bi~de 
tarihimizin,geçmişimizin tahlilini yapmadan gelece~e emin adımlarla giremiyece~imi-zi bildiyimiz için, geçmişimizi örnek all.p, ozaman yapılan hatalara bir daha düşmernek için mücadelemize bu yolda devam edeceyiz. 
4- 11 PALE 11 ;Kürt ulusunun milli kurtuluş gücünün i:=ıçi sınıfının ideolojisi ışı~ında tüm işçi,köylü ve ezilen tabakaların oldu~una kesinlikle inanır.Şöyle ki,sömürüden p9yını alan her ulusal katman Kürt ulusunun milli kurtuluş savaşında kendisine düşen vazıfeyi yaoar.Ancak bu vazifeyi yüklemek hiç bir zaman işçi sınıfı ideolo
.~isinin kontrolu dışında yapılacak bir şey degildir. Yani işçi sını
fı ideolojisin kontrolu altın1a ulusunun milli kurtuluş mücadelesine katkıda bulunmak isteyen her ulusal katma~ mücadelede yerini alabilir. 

Bunun gibi Kürdistan da yaşayan tüm etnik gurupların her türlü milli sosyal ve politik hak ve istemierin örgütümüz tarafından kısıtlanmadan tanınir.Yani bugün ülkemizde yaşayan araplar,Asuriler,Ermeniler,Trkmenler ve asimilasyon için egemen güçler tarafın-dan ülkemize gönderilen tüm etnik gQrupların her türlü hak ve istemlerini hiç bir zaman için göz ardı etmiyoruz4 Zira asırlardan beri baskı,sömürü ve zulüm altında yaşayan biz ürt halkı,Kürdistandaki bu etnik guruplarıo hak ve istemlerini hiç '-bir zaman göz ardı edemeyiz. 
Bu etnik guruplar gibi Ülkemizde bulunan,çeşitli din ve mezheplerden olan guruplarıo da inançlarına saygı duyarak,bunların 

kardeşçe bir arada yaşamalarını ss~lamak elbette ki göz ardı edilemez.Sömürgeci güçlerin halkımız arasına soktu~ Alevi,Sünni vb. 
çelişkileri ve bu çelişkiler sonucu Kürdü Kürde kırdırma politi
kasının iç yüzünU tabii ki biz Kürdistan Devrimci -Yurtseverler! su yüzüne çıkarıp,sömürgeci güçlerin maskelerini bir daha suratla
rından indirece~iz. 
5-Bütün bunların yanında Türkiye'de iktıdar sahibi olan gerici işbirli tçi bur,1u~,azinin s6mürgeciligine, fa~izmine, onun ülkeyi günden
ırüne ekonom.ik,soeyal ve siyasi kirizlere maruz bırakan,işsizli~i 
arttıran ve de Avrupa'nın gelişmiş kapitalıst ülkeleri ile yaptı~ı modern köle ticaretine karşı ,Kürdistan ve Türkiye emek·.;ilerinide seferber etmeyi amaçlarken,internasyonalist görevlerimizden birini de y~rine getiri~oruz.Biz üzeerimizdeki sö~ürgeci baskıların kalk
masını isterken Türk emekyileri üzerindeki sınıfsal baskının da 
kalkmasını istiyoruz.Şrlna kesinlikle inanıyoruz kT,Klirt halkı üzerindeki sömürgeci ba8kılar devam ettiyi müddetçe. "ürk emekçileri üzerindeki sınıfsal baskı da devam edecektir. 

!şte tüm bu yukarıda kıssaca açıkla1ı~ımız ilkeler çerçevesinde halkımızın mücadelesinden tüm dünya kamu oyunu gerçekçi bir şekilde haberdar etmek ve mücad~lemize yeni yeni dostlar kazanmak a
macıyla,bu kazandıgımız yeni dostlara milli varlıklarımızı tanıtarak ve onlarla kardeşçe karşılıklı ilişkiler kurup devrimci daya
nışmayı oluştunmak smacıyla üzerimize düşen devrimci vazifeyi ya
nıp"PALE"yi oluı)t'·rduk. 

Şimdiye kada~ s~ıklamaya çalıştırımız görüş açılarından hareket ~derek,Kürt "Jlusunun krmdi kaderini kıc:ndisini serbest iradesiyle tayın r.:!tmr:si hakkına inanan ve bund.an asla. taviz vermeyen. bu yönd~ teorik V': pratik P.jSlo::m göstı:ren h"'r d!ö!Vrimci kı'ruluşla fikir ve r~gıem birlifSine eirecE>gimizi bildirgemizin sonunda bir defa daha söylemek istiyoruz. 
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-KAHROLSUN SÖMÜRGECİLİK,EMPERYALİZM ve FEODALİZ~l 

-KAHROlSUN IRKÇI-ŞöVENİS"T ANKARA HUKUr'lET!, BAAS IRKÇILIGI ve F AŞ !ST 

ŞAH DİKTATÖRLlJGU~ 

-YAŞASIN KÜRT UWSUNUN ORTA-DOGU'da TEMEL DEMOKRATiK EAKLAili !Ç!li 

VERDİGİ UWSAL KURTUWŞ SAVAŞil 

-YAŞASIN SöMüRGE IIALKLARIN UWSAL KURTULUŞ SAVAŞLARil 

-YAŞASIN ULUSLARIN KENTI! F~DERLERİN! KENDİLERİNİN SERBEST İRADELE-

RİYLE TAY! N E-'T~lE HAKKIl 

-YAŞASIN BİRLİGİMİZ"PALE" ,KURDiSTAN DEVR!l-ICİ-Yc!ITSEVERLER! ÖRGÜTÜ! 

-YAŞAS!N KAIIRAI!Al' PEŞMERGELERİM!Z ve ONLARIN SİLAHLI f1ÜCADELES1l 

-YAŞASIN EZ!LEN EALnARIN VE DtlNYA İŞÇ! SINIFH:IN ENTERl!ASYONAL!ST 

DAYANIŞMASI ~ 

Kİ HE EZ ? 

Ki me ez ? 
Kurce Kurdistan 
Tev şorex U yolqan 

Tev dınamet im 
Agir U p9t im 

Sor im wek etUn 
Agir giha qepsUn 

Gava biteqim 
Dinya-dihe~i 

Ew pet u agir 
Dijmin dikuji 

Kı me ez ? 

Ez im Rojhelat 
Tev bire U kelat 

Tev bajar U gund 
Tev zinar U lat 

Ji desten dijmin; 
DijoinCn xwinA~ar 
Xurt U kolertar 

Ji Rom~ji Fireng 
Di rojcn pir teng 

Bi kuGtin U ceng 
Farast,parast 

Parast min ev Rojhelat 
Ki me ez ? 
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Rojbilata N€zik 
Rojhelata Navin 

Ev bajar U ~und 
Ev bej U aVl. 

Ket bin dest€n min 
Fi da ser dijmin 

~inAbiAceng U şer 
Zanın u hiner 

Pişta wi şikand 
Seri ıe gerand 

Ez bUm padişab 
Xurt U serbilirid 

Ketin desten rr.in ta siner€ Hind 
Ki me ez ? 

Ki me ez ? 
Kurd€ serfiraz 

Dijır.in€ dijmin 
Dost€ aştixwaz 

Ez xweş mirov im 
Ne birç U hov im 

L€ çi bikim be şer 
Dijmin naçi der 

Bav U kalE! min 
Dijin tev serbest 

Naxwazim bijim 
'I·a ebed bindest 

Ki me ez ? 

DivEl ez derxim 
Dijmin€n xwinxwar 

Şah€ efyonk€ş 
Jon Tirken dijwar 

Serbest bi~im ez 
Wek hevçaxe xwe 

Dilxweş bixwim ez 
Rez U bax€n xwe 

Çekan bilgirim derkevim meydan 
R€çek nU çekim ji boyi insan 

Ki me ez ? 

Ez im € şikand leşker€ Reşar 
Min bı xwina xwe parasti ev war 

Di singa dijmin ez bUme kelem 
Xwe dan ber siya min Tirk U Ecem 

Li ser ser€ min 
Sinbil U kulah 

Sere hespEl min 
Digirt padişah 

Ez im ew gernas 
Ew Selahidin 

Bipirs ji DimJat 
Bipirs ,ji Ilei'ın 

Ki me ez ? 

Ez im Erdeşir 
Ew No::şirewan 

Kesray€ mezin Be tae U eywan 
Dost€ kevnare 
Ku bUne dijmin 

Ser ditewandin 
Ber agir€ min 

Ez im ev qelaş,xurt U pehlewan 
Xerac min distand ji Hind U Yewnan 

Ki me ez ? 14 
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Ez im ev Gernas,ez im ev merxas 
Beıe±ez im Kurd 

ro ez mame 
Bindest U zigurd 

Ew tae U eywan 
Tev çlin U ri zin 

rijmin nav U deng 
Tev j i min di z:ln 

Xistin laş8 min mikrob8n teres 
IJ.ia bUm per:lşan, b€ n~v U nekes 

Kı rıe ez ? 

Ez im ew Kurd€ ser hişk U besin 
İra ji dijmin ji min ditirsin 

Bina barilde 
Kete poze min 

Dixwazim hawir 
Biteqim ji bin 

Disa wek m8ra 
Bikevin çiya 

Naxwazim bimrim 
Dixv;azim bigrim 

Kurdistana xwe 
Axa Mi.diya 

Kı me ez ? 

Kawey hesinker bav U kal€ min 
Perçiqand ser€ zehak€ dijmin 

Ji gerdena Kurd 
wi şikand zencir 

Sere me parast 
Ji birin U şUr 

Roja hat kuştin xwinm8j8 dilsoz 
Goja dib8jin :-Ew roj e Newrez 

Zivistan diçi 
Ew roj€n ne xweş 

Par8z dibi Kurd 
Ji dewe zergeş 

Wisan dib8ji Zerdeşt€ r8zan 
Ehreman dişk8,Hirmiz !e meydan 

Kı me ez ? 

Ez im 8 ç8kir ev cejn U Newroz 
Dive bistenim 

Wilo nemenim 
Bigriın tol U doz 

Fermandan birn ez 
Li ser Kurdistan 

Bo min bim€nin 
Ew bax U bostan 

Ev çax U ev deşt 
Rez Ü ç:lnahi 
Bigrim desten xwe 
Dilxweş U şahi. 

Zane U xwende 
Dezı:;cvan€n :xurt 
vi wari bigrin 
Bikin rônahi 

Ki me ez ? 
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Ez ~m ew K~rdox,Xal~e~e kevnar 
Ez ım ew r·Jıtan,Nayrı u Sobar 

Ez im ew Lolo 
Kardak U KUdi 

Ez im Mad U Goş 
Hori U GUdi 

Ez im Kurmanc U Kelbor,Lor U Gor 
Ez im,ez Kurd im,li j8r U jor 

Çend hezar sal in 
Kurdistana min 

Perçe perçe ma 
Bindeste dijmin 

Ki me ez ? 
!ro ji Lar U Kelhor U Kurmanc 
Ji dest xwe berdan ew text U ew tae 

B~ne_oll?eres~ 
Bı tızbı u xışt 

Ta dijmin ~ikand 
Li me ser u pişt 

Ne dan bin lingan dewlet U hebün 
BU dijmine hev perçe,perçe bUn 

Ta ku Kurdistan 
Tu ku Kurdistan 

Jar U perişan 
Kete bin destan 

Ki me ez ? 

Ez im ev milet,ez im ejdeha 
Ji xewa dili şiyar bUm niha 

Dixwazim wek mer 
Dix,.;azim wek şer 

Sere xwe hildim 
Çi ser bilind im 

Bi cihan carek 
Ez bidim zanin 

Reçika Markis 
Reçika Lenin 

Kur~ Guhder~ U~Ferha~ U Rustem 
Kure Salar u Şergah u Deysem 

Bejin bilind im 
\Vek ctew bilind im 

Ez dest dir8j im 
Serbest dibejim 

Dixwazim bi lez 
Gavan bavejim 

Ki me ez ? 

Ne xwinxwar im ez,aştixwaz im ez 
Serdare me ye gernas U nebez 

Em ~er naxwazin 
Diven wekhevi 

Em paşve naçin 
Dijmin direvi 

Ji bo miravan er.ı tev dost U yar 
Biji Kurdistan,bimri kaledar 

Ki me ez ? 

CEGERXW!N 

16 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



PA TrE 
KÜRD!STAN DF:VR!MC! YIIRTSEVERLER! ÖRGÜTÜ S!YAS! PROGRAHI 

A1J :Md.I-PHE,KURIJ!STAN DEVR!MC! YURTSEVERLER! ÖRGÜTÜ; 
~!!..~ları:__ 

f1d.2-örgütümüz;Orta Dogu 1 da yaşayan Kürt ulusun· ... ın Düny:1. 'n1.n di
ger ulusları gibi kendi k1:1derini kendisinin serbest iradesi 
ile tayın etınc hakkına sship oldu~una inanır.Bu am8..-::ına ulaş
mak için,ülkesi emperyalist ve gerici merkezi otoritelerce 
bölüşülüp söm~rgeleştirilen Kürt halkının,gasp edilen temel 
demokratik milli hı:ı.klarına kavuşması için m·'..iC.adele eder. 

Md.3-Örgütümüz;Kürdistan'dan gelen işçi v~ talabe kitl2sinin 
yurtsever,demokratik ve devrimci kuruluşudur.Yurt dışında 
bulunan bu kitleyi ezilen Kürt ulusunun milli kavgasının ger

, çek çıkarlar1. dogrultusun,ia örgütlemeyi ama'; edinir. 
Md.4-Örgütümüz;Anti-sömürgeci,anti emperyalist ve anti-feo~al 

bir ku:ııluş olup müca.J.elesine bilimsel Dünya görüşünü rehber 
edinir. 

Md.5-Ürgütümüz;Kü~t ulusunun milli kurtuluş gücünün işçi sınıfı
nın idolojisi ışıgında,işçi ve köylülerin yanın1a tüm ezilen 
sınıf ve ta1:Jakaların oldujSuna inanır. 

Md.6-Örgiltümüz;Küj:•distan ezilen sınıf ve tabakalarının yu:-t i
çinde di~er yandaş güçlerle sosyel,siyasi ve ekonomik hakla
rı ugruna verdikleri mücadeleyi yurt dışında da desteklemek 
ve ona yeni dostla~ kazanmak u~runa mü:adele eder. 

Md.7-Örgütümüz;Türkiye 1 de iktidar sahibi ola~ gerici işbirlikçi 
burjuvazinin sömürgeciligine, faşizmine, on· .. .ın ülkeyi ekonomik 
sosyal ve siyasi krizlere maruz bırakan,günden güne işsizligi 
arttıran vede Avrupa'nın gelişmiş kapitalist ülkeleriyle yap
tıgı modern köle ticaretine karşı,Kürdistan ve kardeş Türki
ye emekçilerini seferber etmege çalışır. 

Md.S-örgiitümüz;Kürdistan'da yaşayan tüm etnik gurupla:rın h~r 
ti.irlü Jıilli sosyal ve politik hak ve isteklerini kısıtlama
dan tam.r.Bun·_ı.n gibi mevcüt dini ve mezhebi gurupların 
inançların~ saygı duyarak bu gurupların kardeşçe bir arada 
yaşamaları için çalışır. 

Md.9-0rgütümüz;Dünya ka~u oyunu,ezilen Kürt halkının mücadele
sinden gerçekçi bir şekilde haberdar ederek,Dünya 1 nın di~er 
halkla.rına Kürt ulusunun mi Tl i varlıklarını tanı tarak onlar
la kardeşçe ka~ş~lıkl~ ilişki ve devrimci bir dayanışma oluş
turmaya ç·al~şır. 

Md.IO-Örgütümüz;Dünya 1 da emperyali~me,her çe~it sömürü ve ba~kı
ya karş~ milli kurtuluş ve sınıfsal savaşlarını veren tüm e
zilen halkların müca1elesini destekler. 

Md.II-Örgütümüz;yuker~daki görüş açılarından haraket ederek, 
Kürt ulusu~un kendi ka1erini kendisinin serbestçe tayin et
me hakkına inanan ve bunda~ asla taviz vermeyen 1bu yönde te
orik ve pratik eylem gösteren her devrimci kuruluola fikir 
ve eylem birli~ine girer. 

Ek ma1dP:YUkarıdaki siyasi program ve buna baglı iç tüzük Kürdistan 
Devrimci ·Yu!'tseverleri Örgütünün oluşturulmaşında tarihi rol
lerini oynayan örgütler ve tarafsız ki~ilerden oluçan kuruluş 
toplantısında uzun uzadıya tartı:~ılıp, Kürdistan 1 ın ve yurt 
dıç;ındnki Kürt' lcrin durumu göz önüne alını:ı.rak,yuknrıdaki si
ynsi platformda tamnmiyle birlcGilmi~tir.Ru platform,daha 
sonrnki y1llık genel ko'!1greır~rdc tartıçılarak dnhnda e;clir,;
tirilccektir. 
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ULKEM!Z KURD1STAN'DAK1 SON DURUMLAR UZER!NE 

tirgütümüz"PALE"nin oluşturulmssından bugünA dek b~nl1z 
düzenli bir çalışmaya başlayamadıgım:_zı bu bildirimizin başın-
da ;.,;.z-Jlerek belirtm-=k isteriz;.Çalışmalarımızın kısa bir dönem 
için de olsa neden aksadı~ını ve aksaklıkların nedenlerini açık
lamadan önce Kürdistan devrimci yurtseverleri olarak bazı nok
taları belirtmek zorundayız.Yapaca~ımız bu açıklamanın tek nede
ni bazı yurtsever devrimcileri bir takım haklı düşüncelerinden 
dolayı hakkırn.ızdaki olumsuz düşüncelerini aydınlatmak bakımından 
ön~mli·.iir.Şöyleki;bu aksaklıklar hiç bir zaman bizim kitlelerden 
t~crit oldu~muzu,pasifizm devresine girdi~imizi,kitlelerden uzak
laştı~ımızı v~ halkımıza karş~ yabancı kaldı~ımızı kanıtlamamalı
dırler.Tam aksine,biz mücadele alanımızı her gün biraz daha geniş
lPtPrek,yurtsever devrimci Kürdistan halklarına ülkemizdeki son 
velişm~lFr hakkında bilgiler verebilmek için bazı somut inceleme
lPr yapmak içi~ biraz ayrı kaldıksa,bu sadece şartların bizi 
zorlamasıyle oldu.Ama ~iz şunuda belirtmek isteriz ki,bugün her
vündPn da3a fazla olarak bilims€1 yöntemlerle mes~lelerimizi çöz
rnek için halkımızla daha sıkı ba~lar oluşturmıış bu lunmaktayız. 

Ülkemizde cereyan eden son olayları yerinde incelemek ve 
bıınları yu.rtsever halkımıza gerçek yönleriyle aktarmak için yap
tı~ımız yoı:tun araştırma,örgütü:nüz 11 FALE"nin :ıc.·rulu.şunu Kürdistan 
halklarına duyurmak için yayıulamak istedi~i ilk broşürün(Dekle
rasyon)yayınını şu anda aksatmış dıırumdajır.Deklerasyo!lu yayınla
ya~a~ımız bir sırada son olayların cereyan etmesi bizi acil ola
rak bazı çalışmalara zorunlu kıldı.Fakat biz hiç bir za~an çalış
mayı yaparken diger bir çalışmaya ara vermek amacında de~iliz.Ça
lışmalarımızın çok yönlü ve uzun vadeli olabilece~i içinh~r tür
lü fedakarlı~ı yapmak azmindegiz.Bu v~ bunun gibi bir takım aksak
lıkları en yakın zamanda gidererek;uıusal kı,rtuluş S'3.Vaçımızda Ü
zPrimize düşen vazifeyi fazlesiyle yapabilmek için bütün gücümüzü 
har~ayaca~ız.Halkımızdan aldıgım~zı tekrar bilimin ışıgında hal-

kımıza vererek, ulusal kı-rtuluş savaşımızın bayralSını vargücümüzle 
yücPltme~e azimligiz.Taki bagımsızlıgımızı alıncaya kadar ve sö
mürüsliz,onurlu bir sosyalist Kürdistan'ın inşasını gerçekleştirin
ce~P kadar. 

Bütün bu saydıklarımız örgütümüz "PALE 11 nin kaçınılmaz vazi
fı=>si oldu~u kadar bütün Kürdistan yurtsever ve devrimcilerinin de 
kaçınılmaz FÖrevidir. 

Bu konu üzerine kısa bir açıklama yapt1ktan sonra,şimdide 
Kürdistan'ın Fenel durumuna bir göz atıp esas konumuz olan olay
ları dP~erlPndirme~e çalışaca~ız. 

KURDISTAN'DA GENEL DURUM 
Asırlardan beri ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar,halkımız 

üzPrindeki baskılar ve tüm insanlık dışı yöntemler günümüze kadar 
büyük bir vahşetle gelmiş ve bu gün de hala devam etmektedir.Biz 
bıırada bütün bu baskı, zulüm ve insanlık dışı yöntemlerin nerien 
kaynaklandı~ını uzun uzadıya anlatmaya gerek bulmuyoruz.Zira Kür
distan halklarının bu y0ntı=>mlert karşı bagımsızlık ve sosyali
zim için verdikleri ulusal kurtuluş mücadelesi bunun kesin ya
nl.tıdl.r.Fakı:it söylenınesi gereken şey ve KÜ-rdistan yurtsever dev
rimcilerinin de bilincinde oldukları şey bııdur ki,ülkemizin sö
mijrge statüsünde oluşu,gerek yeraltı ve gerekse yerüstü dog;al 
kaynaklarımızın oldukça ztngin oluşu ve gerekse ülkemizin jeo
poli tik yspısın1n orta-dol2:uda çok önemli bir yerde ol1ışudur. !ş
tP bu nedenlPrden dolayı Emperyalistler ve onların yerli uşakla
rı sömür17eci b"rjuvazi asırlardan beri vahşetlerinden kı.ıdurmuş 
olarak,a~ızlarındaki salyalarla birlikte Kürdistan üzerine ak
la ~elebilecek tüm oyunları hala da 1evam etm~ktedir.Bütün bu 
baskıların,srınürünün,zulmün ve insanlık dı~ı yöntemlerin sona er
m~si ancak ve ancak Kürdistan'ın ba~ımsızlıSından geçer. 
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Bıınu asP'ari şart olarak bütün devrimci,demokrat vo. y·rtse
verle-r kabul etmek zorundadıT'lar.Ancak bı·nun yanında ba~ımsızlıı:'a 
ve hFle sosyalist bir toplumda yaşamak için verdi~i~iz mücaiele 
sanıldı~ı kadar kolay da d~/Sildir.Biz bı·nu Ülkemiz sc:rıutıında mü
cadele tarihinin çeşitli dönemlerinde gördük. Ve gör~~k ki,em~er
yalistler ve onların uşakları sömürgeci burjuvazi ülk~mize ne de-
~in önem veriyorlar,ve gördük ki,mücadelcmizi bastırmak için yı
~ınların kanını döktüklerini,fakat bütün bunlara r8~men Kürdis~an 
halklarının haklı mücadelisi her gün dahada gelişersk,ba~ımsız,sö
rnürüsüzve onıırlu bir toplum olma yolunda dev adımlarla ilerliyor. 
SÖ'TIÜrFl'eci bur,1uvazi bu kurtuluş ateşi içinde erg~ç yanaca~ını ve 
tarihin sayfalarına kara bir lfke olarak geçecegini biliyor.Bunu 
önlemek ve bir gün daha fazla Yaşamak için elindeki son kozlerın1 
oynuyor ve yeni oyunlar tertipliyor.Bu oyunlara kısaca bir göz ata
ca'-< ol11rsak, bu oyunların ülkemiz gerçeg.inde ne kadar tehlikeli ve 
anormal durumlar yarattı~ını da beraberce görmüş oluruz.Şöyleki;Sö
mürgeci burjuvazi ülke çap1nda yükselen kurtuluş savaşının gücünü 
~ırmak ve narçalamak için Kürt ticaret burjuvazisi, feodal gericiler 
ve ~erici burjuva milliyetçileriyle birlikte ulusal ba~ımsızlık sa
vaşımız1 engellemeye çalışıyorlar.Gerici burjuva milliyetçileri,fe
odal gericiler ve ticaret burjuvaziside sınıfsal çıkarları u~runa 
sömürgecilerin bir dedi~ine iki demeyip her an için uşaklıkların1 
isoatlamaya ve ulusuna ihanet etme~e devam etiyorlar.Onlar kesinti
siz olarak Kürdistan'ın çeşitli yerle::;;me bölgelerin:ie mezhep ayrı
lıklerı bulunan halklar:ımızı biribirine kırd.ırmaktadırlar.Bunun yanın
da birtakım aşiret ve aileler arasındeki uzlasır çelişkileri uzlaş
maz bir hale getirerek halklarımız içine kin,nefret ve kan sakınayı 
amaçlıyorlardır.Ve bunları da yaparken zevkten ne yapacaklarını ça
~ırır bir hale gelmişlerdir.Bütün bunlar yetmiyormuş gibi kendileri
nin düzenledikleri bu çatıçmaları anarşizm safsatasi şeklinQe yorum
layarak halk kitlelerini yurtsever-devrimcilere kar~ı kı~kırtmak is
tPrnektPdirler.Arna bütün bu oyunlar~nı uygularken halklarırnızın yenil
mPZ ~ücünü ve yan1lmaz duy~larını unutuyorlar.Soniarının kendi içle
rinde yatan uzlaşmaz çelişkilerde yattıgını da hergün biraz daha iyi 
~örüyorlar. Ve onlar Kürdistan halklarının zulme,baskıya ve her türlü 
~erici akımlara v~ sömürünün her çeşidine karşı yükselttikleri müca
d~l€ bayra~ının altında ergeç bo~lacaklarını biliyorlar.Kürdistan 
~alkları Prnoeryalizmin en çürük tarafı olan sömürgecili~i yıkarak,dün
yan~n mazlum halklarına ve uluslar arası işçi sınıfına karşı tarihi 
tarihi vörevini yeri~e getirmek ve dünya sosyalist sist~minde layık 
olduıtu yeri almak için emin adımlarla ilerliyor.Bu ileri yürüyüşlinde 
sömürgecilig;e ve emperyalizme karşı ba~ımsızlıklarını kazanan d"Unya 
halklarının pratik tecrübelerini kendine örnek alıyor.!Tasılki onlar 
emDPryalist sömürpecileri ülkelerinden defedip kovdularsa Kürdistan 
halklarıda sömlirgeci burjuvaziyi ve emperyalizmi en yakın bir gele
Cfkte onların akibetine uı:tratacaktır.Kürdistan halkları sömürgeci bur
,iuvazinin ülkelerini Orta-Do(:tuda emp0ryalizmin bir karakolu haline 
getirmesine hiç bir zaman müsaade etmeyecektir. 

Yukarıda tüm bu anlattıklarımızla,sömürgeci burjuvazinin artık 
mücadelemiz kar::;ısında gücünün kalmadı~ını sıraladık.Fakat onlar(sö
'lliirvcti lcr)vahsetlerindr:n çıldırmı:) olarak hala oyun 'Jstüne O:J"Un tez
p::ahlamakla mPşguldurlar.Bu oyunların ülkemizi kurtulu:;;tan sonra olsa 
bile yined~ onların tckeline sokmayı nmaçlayan ve onlarla ternP-lde 
aynı sınıfsal yapıya sahip olan gerici burjuva milliyo.,tçileri ve fe
odal ııFricileri ortak et:nc:[:ti uygun görmü~lerdir. Bu oyunlar ülkemiz
do birt~kım sert tartışmalara da neden olmuyor degil.Ve onlar böyle-

CP sosyalizm ve birlik için attı~ımız olumlu ajımları bu Qekilde ön
leme~i amaçlıyorlar. 
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YurtsPver Kürdistan Halkları. 
Geçti~imiz mayıs ayında Irak,Türkiye suni sın~rınin 

yakın~nda,kuzey Kürdistan toprakları üzerinde KUB(Kürdistan Ulu-
sal ~irli~i) ve KDP(Kürdistan Demokrat Fartisi)-Geçici Komitesi 
ares~nda meydana ~elen çat~şma sömürgeci bıırjuvazinin basınında 
uzun uza:iıya yazılıp çizildi.Sömürgeci basın ve "Sosyalistler" o
layı sosyal,şöven bir tavırla incelerken,onların(sömürgecilerin) 
d~mokrasi elçisi Ecevit' ve bakanlarıda Kürdistan'daki katliamla
rına bir yenisini daha katmak için haz~rlıklarına hız verdiler.Ola
yı bahane ederek komando Xetbiketlarını yogunlaştırdılar.Bütün bun
lar yetmiyormuş gibi kardeş ·Türk halkını ve Dünya kamu oyunu Kür
distan halklarının haklı mücadelesine karşı yanlış bilgiler alma
ya zorladılar.Fakat bizim burada esas de~inmek istedigirniz konu 
sömürgeci burjuvazinin Kürdistan üzerine girişti~i ırkçı ve ça~ 
dısı uygulamalar de~ildir.Zira onların bu tutumu sömürgeci ve şö
ven karekterlerinin birer yanıtıdır.Bizim burda esas de~inmek is
t~di~imiz konu,geçen mayıs ayında cerayan eden bu olay hakkında Rür
dis~andaki bazı siyaset ve görüşlerin bu olay hakkındaki tavırları
dır.Her şeYden önce bu siyasetlerin Kürdistan'da ve dışarda yapmış 
oldukları olumsuz propagandanın asılsız oldu~,bilimsel ve veriler
Cen son derece yoks.ı..;n oldugudur.Ayakları hala Kürdistan topra~ına 
d~~meyip de havada sallanan bu siyasetçiler son olayla ilgili ola
rak yanmış oldukları da Kürdistan halkları ile yakından ve uzaktan 
hiç ~ir ilişkileri olmadı~ını kendi yazılarıyle açıkça belirterek, 
güney Kürdistandaki ulusal hainlerin(CAHŞ)kuzey Kürdistanda bora
zanlarını öt~ürmüşlerdir.Bilim adına ortaya çıkan ve her yerde bi
limscllikten dem vuran bu baylar acabe praktiklerinde bilimi uy
~lamaktamıd~rlar?Olaylar hakkında yorum yaparken zaman ve mekan 
olgularından yoksıın olarak,yani olayların somut tahlilini yapmadan 
kitlelere yanaşılamayaca~ını hala kavramış olmayan bilimin yüz ka
rası baylar neden bazı gerçekleri saklıyor ve birtakım yalan,saf
~ata ve do~ma şeylerle kitlelerin kafasını karıştırmak için güç -
sarfediyorlar?F~er onlar hala olayların biribirine baglı oldu~nu 
hiç bir olayın olgulardan bagımsız olarak ortaya çıkamayaca~ını ve 
bunun jiyalekti~in,yani onların agızlarına sakız yaptıklerı bilimin 
temel yasalarından biri oldu~unu bilmiyorlarsa,biz onlara şunu tav
siye ederiz;Ya meselelere yukarıda de~indigimiz gibi yaklaşmaya gay
ret etsinler yada bir takım yalan dolanlarla kitlelerin beyinlerini 
doldurmaya u~raşmasınlar.Bilimin diger bir temel kanunu da evrende
ki ~~r SPyin de~isti~i,yani her şeyin haraket halınde oldugu ve ka
lıcı olmadı~ıdır.Onun .içindirki olaylara tarihsel olgularla yaklaş
mak ~er~klidir.Olaylara tarihsel olgularla yaklaşmak için ve bugün
kü olayları bilmek için ~eçmiştiki olaylarıda bilmek gerekirlidir. 
Ve aynı s~kildeyarın olacak bir olayı da de~erlendirebilmek için bu 
~~nkü olayların olgularını bilmek gereklidir.Bir şeyi dogru bile
bilm~k için,bütün taraflarını ve olguların ara ba~lantılarını anla
mamız~bilmPmiz ~ereklidir.Bunu bütünüyle başaramıyacaksak da,çok 
y~nlılık hata ve katılı~a karşı en iyi bir güvence ve en saglam yol
dıır.Bilimin bu yalanc~ havarileri nasıl olurda bütün bı·nlardan ha
lı-'"-rsiz olııyorlar?Onlnr·· bütün bı·nları biliyorlar.Fakat n~ yazık ki 
bir d~fa bilimin çocuk hastalı~ına kapılmıçlordır.E~er bu böyle 
olmRsaydı şimdi~P kadar yapmış oldukları hHtalara devrimci dürtist
lUkl~ ÖZPleotiri verip bu son yelanlarını da uydurmak zorunda kal
mazlardı.Ama onlar sıcak savaoın h~nüz ba~lamadı~ı kuzey Kürdistan' 
da il"'ride halklarını arkadan v-·racaklarını,tıpkı güneyd(;ki dost
ları ~ibi,bize şimdiden haber verdiler.Ve onlarda günün birinde mü
ca~~ıe tarihinin sayfalarına yapt~klerı ile birlik~e gömül~cekler
dir.Işte bütün bunları önlemek için ve hiç bir çocuklıık hH.stalı~ına 
kanılmadan meydane gelen bu olayı yurtsever halkımıza maddi temel
l~ri ile birlikte vermeien önce yakın tarihimize kısa da olsa bir 
~öz a~mamız gereklidir.~öyleki; 
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I4 temmüz I958 yıl~n~e Seneral Kas~m'~n bir darbe ile Irak'
da devlet idaresini eline e~tirmesiyle birlikte güney Kürdistan'da 
yeni umut belirtileri do!;:du.~·; tarihe kadar devamlı baskı ve zulüm 
altında yaşayan güneyli kari~sı~rimiz,artık Kasım rejiminde zulüm
süz ve tüm insanlık haklarının tanınarak yaşayabilecekleri _bir or
tamın dogaca[!"ım. tahmin ediyorlardı. ni teki m Kasım rejiminin Anaya
sasının 3.cü maddesinde,Kürtı~rin ulusal haklarının tanınacagı be
lirtiliyordu.Fakat bütün bu iyimserlikler ve Kasım'ın verdi~i söz
ler sadece ölü bir k8gıt parçası olarak hayatta kalıyordu.Kürt'le-
re verilen sözler yerine getirilmedigi gibi,tüm ümitleri suya düşü
yor ve karşılarında her gün biraz daha büyüyen.bir diktatörlük gö
rülüyorlardı.Ve bu diktatörlük nitekim I96I elulünde Barzan bölge
sini bombalayerek gerçek yüzünü ortaya çıkardı.Bu bombalamalarla bir
likte Barzan aşireti,liderleri Barzani ile birlikte silaha sarıldı
lar.Barzan aşiretinin bu haraketi ve kısa zamanda düşmana karşı gös
terdigi kahramanlık,Irak ~p sinin de barakete katılmasıyla birlik
te haraket alanı daha da genişledi ·ve Kürt halkının ulusal demok
ratik haklarını elde etmek amacıyla Kürdistan direniş haraketi baş
lamış oldu.Bu direniş harak9ti bazen düşmana agır darbeler indire
rek,bazende yenilgiler alarak !970 e kadar süregeldi.II-l'"Iart-1970 
tarihinde otonemi antleşması yapılarak silahlı mücadele~e bir müd
det ara verildi.Bu 9 yıllık direniş haraketi içerisinde olayların 
akısımı ve 74/75 haraketinin yenilgi nedenlerini bu yazımızda kı
saca fOrmüle edersek,karşımıza üç tane önemli faktör çıkıyor. 

I-KDP içerisinde I964 de kopan dar gurupçu hain kiligin tavır-
ları, 

2-KDP önderli~inin sınıfsal yapısı ve haraketin amacı, 
3-Irak Komunist Partisinin harekete karşı tavrı, 
Şimdi ~ıkarda yazdıgımız bu noktaları kısaca açıklamaya çalı

şalım; 
I-KDP içerisinde ilk bölünme(üst düzeyde) 1964 lerde oldu.Bu 

tarihte Celal Talabani ve İbrahim Ahmet'in başını çektigi dar,gu~Jp
çu kariyerist ve hain gurup sırf k~ndi çıkarları ugruna haraketten 
ayrılarak,düşman saflarına geçerek ilk adımlarını atmış oldular~Ta
labani'nin bu tarihlerdeki Hısır ziyareti ve ardından Iran'a gidişi 
onun gerçek yüzünü daha iyi belirgenleştiriyordu.Nitekim şubat I966 
da Talabani ve kili~i,öteden beri harekete kar~ı olan,aoıretlerle 
birlikte düşmanın saflarında Peşmergelere saldırdılar.Böylece öteden 
bPri 12yık oldukları CAHŞ'lık ünvanın1 ancak bu tarihten sonra alma
ya hak kazanıyorlardı.Onlar bir yandan temelini köylülerin oluştur
du~ kahraman Peşmergelere karşı saldırırken,diger bir yandan da fa
sist Baas partisinden cahşlıklarının bedelini istiyorlardı.Baas ise 
onların hala yeterli olarak u~aklık yaptıklarını kabul etmiyor ve on
ları uşaklıklarını ispatlamek için silahlarla donatıyordu.Bütün bun
ların yanında en önemli şey olarak,cahşlar·da yandaş güçleri olan Be
as ~ibi Sosyalizmi ve ilericiligi kendilerine maske ediniyorlardı.Böy 
lece Baas ve cahşlar hem k~ndi halklarına(Kürt-Arap)ve hemde tüm dün
ya mazlüm halklarına ihanet ederek,halkımızın sömürgecili~e ve emper-
yal~zme karşı hedeflerini çarpıtrnayı amaçlıyorlardı.Cah~lar,bu tav~r
larıyla aşa~ıda inceliyecegimiz.KD? içerisindeki sa~ kanadın eline 
bir takım kozlar veriyorlardı.V~ b0ylüce KDP içindeki demokret,Yurt
s~ver ve gerçek sosyalistl~rin yapmaları gereken çalışmayı da önlemiş 
oluyorlardı. 

2-Jlarak<:>tin y~.:nilgiye u~ramasının nedenini ,haraketin özünde var 
olan bozukluklarda aranmasının bilincinde olmamız gerekir.Bu bölümde 
inceliy0ci~imiz harak~tin ön~~rliginin sınıfsal yapısına daha iyi 
açıklama getiTebilmemiz için Irak KDP geçici Komitesinin yayınladı~ı 
yeni strateji broşüründen faydalanacagız.Çünkü,uzun zaman haraketin 
içinde yer almış,yenilgiyi görmüş ve tarihlerini iyi tahlil ederek ye
ni barakete başlamış ve ~eçmiş Czel~ştirisi niteli~ini taQıyan bu 
eserlerinin iyi bir belge oldu~ kanısındayız.Parti önder kadrosunun 
haraket döneminde yaptıkları yolsuzluklar ve uzlaşmacı tavırları ta
bii."' ki açıklanmalıdır. 

21 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Geçici komite özeleştirisinde şöyle diyor;" •.. Ister halkın 
ve ihtilalın sırtından zengin olanlar olsun,ist~r Kürt halkının sı
kıntısının dorukta oldu~u bir sırada gidip onun düşmanı Eaas faşizmine teslim olanlar olsun ••• "(Geçici komite y-=ni stratejisi,sayfa46) 

"Yerel sorumlular ve özellikle tümen ve batarya komutanlarıyla di~er yetkililer bu kaynaklerı dahada çok k~ndi ihtiyaçları için 
Kullanıyorlardı.Peşmerge komutanlıgı yapan Barzan aşiretinin mensup
larının bir ço~da bu alanda digerlerinden daha az çirkin davranmıyor
lardı ••• Barzani Kurumundan başka hiç kimseden korkuları olmayan sal
dırgan çıkarcılarean hesap sorulmuyordu.Bunun sonucu olarak ihtilal, 
öz~llikle ateşkesi iziiyen dönemde azımsanmıyacak ölçülere varan bu kaynaklardan(iç kaynakların düzenlenmesi ve ihtilalın yararına kulla
nılması)yoksun kaldı. 

Yolsu:z;l··klar,yozloşmalar ve yurttaşıara saldırılar yo~nlaş
tı ••• ve ihtilalın ihtiyaclarını karşılamak üzere dış yardım aramak zorunda kalmasına ve dolayısiyle Iran şahına dayanm,ısJ.na yol açtı. ( a. g. e.S: 5I- 52) Işte sa~~aş barış şarllarJ.nC~a devrime v~r- 'gücüyle katılan,devrimin temFl gücü olan köylülük haraketin önderlj~i_ tarafından oy··ncak haline getirilmişti.Hele önderlig:in,köylülü~ün biç bi:- istemini yerine getirmemesi ve devrimin elindeki bUtün olanakları kendi 
sınLf çıkarları ugruna har ~Jrup ha~man savurması,onun(önderli~in)sı
nıf karekterini daha iyi açıklıyordu.Köylülü~übu şekilde bir oyu~cak duru~una getiren önderligin gerçek yüzünü saklamak hayati önemi olan hatalara yol açar.Zira devrimin temel sosyal gücü köylülük oldu
ızuna ve köylülüg-ün talebin de toprak talebi oldu~na göre,bu talebi 
gerçekleştirmek yönünie adımlar atılmasının gereklili~ini getirirdi. Fakat bu yukarıda da belirttigirniz gibi yapılmadı.Geçici komite burö
şüründe bu konuyu böyle açıklıyor; 

"Bu a::-ada köy komiteleri için seçim yapılmadı. Ve köylerdeki kahyalar,geleneksel ileri gelenler,egemenliklerini sürdürdüler.Oysa bu seçimlerin yapılması ve emekçi sınıfıara Cayanan köy yöntemleri 
l{ıırulma.sı hembütün Irak için istedigirniz demokrat::.k yönetim konusunda örnPk bir adım olacaktı;hem de güçler deng·~sinin,ihtilalin en a
ttır yükünü sırtlarında taşıyan emekçi sınıfların lehine olarak degişmesini sai'HayacaktJ."(a.g.e.sayfa:52)örneklere devam edelim; 

"Öte yandan Barzani'nin F!Skiden diı!er Peşmergeler gibi sade bir hayat yaşayan ve yi~it savaşçıların öncülügünü yapan bir çok adam
ları,Kürt kJ.rsal b0lgelerindeki en zenginlerin arasına katılrnışlar. bir b~lümü ise gCzüne ilişen ve eline geçen her ~eyi sömürmege başla
mışlardı.Bunlar yönettikleri bölgelerin en ucundaki köylere kadar uzanan ız-eniş birer ekonomik ve siyasal alan kurmuşlardı.Bu durumun be
lir~in olmasına ve bunlar hakkında çeşitli düzeylerden gelen şikayPtlerin ço~almasına ragmen hiç biri görevden alınmıyor,hatta başka bir göreve dahi atanmıyordu .... Oradaki kitleler bu koııı--tanlara savaş 
Lordları adını takmışlardl.. " ( a. g. e .Sayfa: 53) bu ve bı'nun gibi sayısız · 
0rn~klerle de açıklıyabilece~imiz gibi haraketin önderli~i halka ard niyPtsiz güven vererek onu kazanmak yerine,ona güven vermemiş ve sadece karınlarını doyurmaya u~raşmışlardır.VO böylece kendi aile ve 
sınıf çıkarlarını halkın halkın gerçek çıkarlarının çok üstünde tut
muş ve haraketi yönetmişlerdir.Böyle bir önderligin haraketi yenilg-iye götürmesi tabiiki normaldir.Işçi sınıfı bilinci dog-rult,,sunda verilmeyen ulusal kurtuluş haraketlerinin yenilgiden kaçınılmaz ol
du~nu biz ülkemiz somutunda gördük.Böyle bir önderligin ulusal kurtuluç savaqını yönetemiyece~iiji ve ba~arı saglayamıyacagını geçici Ko mi tc KDP' nin özele:? tirisi ni te ligini taşıyan yeni strateji·_; ki ta
bı~dR da sayısız örneklerle açıklıyor ve haraketin yenilgisinin gerçek nPdenlerini açıkça gözler önüne seriyor. 

3-7'V75 hareketinin yenilgi ile sonuçlanmasında Irak Kominist rartisi'nin de büyük bir payı vardır.I972 eylülüne kadar KDP ilP sıkı fıkı ilişkileri ve aralarında Internasyonelist bir bat! bulunan Irak komunistleri bu tarihte Ila'' sinin iki kişinin Irak kabinesine alınmasıyle birlikte gerçek yüzlerini açıga çıkardJ.lar. 
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I972 ye kadar IKP,Baas'ın,Partilerine karşı almış oldu~ 
düşmanca tavrından dole'yı haraketin içinde üslendiler ve tüm as
keri,güçlerini Kürdistan'nın kıırtarılmış bölgelerinde e~ittiler 
ve hatta Irak'ta yapmaya olanak bulamadıkları kongrelerini bile 
Kürdistan'da yaptılar.Eütü~ bunları yaparken haraketten devamlı 
yardım görüyor ve destekleniyorlerdı.Onlarda(IKP)Kürt direniG ha
reketinin haklı oldu~unu,Kürdistan'nın Irak parçasınde Kürt halkı
nın ezildi~ini va güçleriyle dile getiriyorlardı*Bunun yanında Kürt 
halkının kendi ka~erini serbestçe tayin etme hakkına-sahip oldu~unu 
dile ~etiriyor ve onu destekliyorlardı.Fakat bütün bunlar Baas ırk
çılarının IKP'sine biraz ılımlı davranması ve onlara kabinede iki 
sandalye vermesine kadar devam etti.Baas böylece iki kuşu bir taş
la vuraca~ını hesaplıyordu.Bir yandan IKP ile KDP arasındaki iliş
kileri koparmak,di~er yandan da IKP'sinin kitleler arasındaki gücü
nü kırmak.Bu hesaplarrında Baas yanılmıyordu*Ancak IKP'sinin bir 
bölümü bu oyuna gelmiyor ve Kürt haraketini desteklemeye devam edi
yordu.IKP ile Baas arasındaki ulusal cephe görüşmeleri(IKP'nin di
~er bölümü)gittikçe yogunlaştı.Bu görüşmelere KDP kabül edilmiyor
du ve alınan kararlar da açıklanmıyordu.KDP'nin bu görüşmelere ka
bul ~dilmeyişinin beş nedenlerinden biri de Kürdistan'ın Arap ulu
sunun bir parçası oldu~ görüşüydü.KDP'nin görüşmelere katılabilme
si için bu şartı kabul etmesi gerekiyordu.Cephe görüşmeleri sıra
sındaTKP askeri üslerini hala Kürdistan'da koruyordu.IKP ile Baas 
böyle~e cepheyi kı'rdular.Cephenin kııruluşuyla birlikte törenler ya
?lldı.Bu törenlerde Baas ırkçıları ile komunis~ liderler yanyana 
oturarak ka~era karş~s~nda pazlar verdiler.Bütün bunlardan sonra 
komunist diye ~eçinenlerin iki sandalye için Kürt haraketine kar
şı aldıkları tavır degişmiş ve gerçek yüzleri açıga çıkrnıştı.IKP 
artık barakete karşı olan tavrını saklamıyordu.Bunu Süleymaniye'de 
hiç TIPden yokken bir çatışma yaratarak 3aas'a ispatladı.Bu çatış
mada IKP silahlı birlikleri ile F·eşmergelere saldırdı.Bu çatışma
da hükümet(Bea.::ı) Ko;n'Jnist Partisine silah ve para yardımı yaparak 
~Pr zaman yanlarında olduklarını vurguladılar. 

Bütün bu olanlardan çıkaraca~ımız sonuç şudur;IKP ili~ki
ı~rin kPsilmPsinden zararlı çıkmıştır.Zira Kürdistan'daki bütün 
a8kPri üslerini kayb~tmiştir.Bu haraketiyle IKP,KDP içindeki sa~ 
kesimin eline büyük fırsatlar vererek haraketin yenilgisine büyük 
ve etken bir rol oynayarak,Arap,Kürt halklarına .ve dünya sosyalist 
sistemine de darbeler vurmuştur.Kürt haraketi ise ilişkilerinin ke
silmesi ile birlikte büyük ve önemli bir propaganda aracını kaybet
miş oluyor ve dünyadaki ilerici güçlerin harekete sa~lamış oldukla
rı moral d~ste~ini de kaybediyordu.Kürt haraketi hem içte ve hemde 
uluslar arası düzeyde yalnız kalıyordu.Böylece Kürt haraketine dost 
görünüp aslında jÜşman olanlar haraket ile iliçkilerini kesiyor ve 
ırkçıların ve sömürgeci-Burjuvazinin yanında yerlerini alarak Kürt 
tıaraketinin yenilgi3inde önemli bir etken oluyorlardı. 

Yukarıda açıklamaya çalıştıgımız üç etken haraketin yenil-
17:isinde başlıca rol oynayanlardandı.Tabii ki bütün blmların yanın-

da bir takım etkileyici etkenlerde olmuştur,ama yukarıda saydıkları
mız en önemlilerindendir.Böylece 6-Mart-I975 de Irak ile Iran ara
sında Cezayir'de imzalanan Cezair antleşması gÜn7-y Kürdistan dire
niş haraketinin y-:;nilgisinin ve da~ılışının duyurııcusu oldu.Bu ta
ri:ıte I4 yıldan bPri Kürt halkının ul''Sal demokratik hakları u~runa 
v~rdi~i mücad~lenin semeresi Kürt halkının peri~an bir vaziyette 
~ÖçR zorlanmasıydı.Bu çok acı bir durumdu.Ancak jenosid uygulama
la::- Kürt ulıısunu yok edememü;;tir.Aksine Kürdistan halkları,ölrnez 
otu pibi her y~nilgisinden dErsler alaraktdnhada güçlenmiQ ve da
hada hilinçlenmiştir. 
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Haraket yenilgiye u~ramış •Je dagılmıştır ama halkımız şunu 
llnııtmamıştır;Yenilgi devrimci sınıfa ve devrimci partilere son de
rece yararlı bir tarih diyalekti~i dersi veren,ulusa~ ve siyasal sa
vaşı yılmadan yürütme~i onlara anlatan v~ ö~reten de,bu yenilginin 
kendisidir. Yenilgi yılları iyi bir okuldur ve insan gerçek dost ve 
düşmanlarını bu yenilgi yıllarında tanır.!şte bu tarihi tezi bir an 
bile karamarından çıkarmayan,özgUrlük inancı ile yanan fedakar hal
kımızmücadelesini bırakmamıştır.3u yenilgiden hemen sonra toplanan 
eski KDP içindeki demokrat,yurtsever ve sosyalistler mücadelelerini 
devam ettirmek için toplanıp geçici Komite'yi oluşturdular.Geçiei 
Komite,halkımızın haklı mücadelesinin hala devam etti~ini 26-Mayıs
!976 tarihinde silahlarıyla Dünya kamu oyuna duyurdu.Bu tarihe kadar 
sesleri çıkmayan Cahşlar,yine gündeme geçiyor ve Baas ırkçıları ile 
birlikte haraketi tekrar nasıl hertaraf edeceklerini düşünüyorlardı. 
Onlar(Baas ve Cahşlar)mücadelenin bir daha gerçekleşmiyecegine inan
mışlardı.Ama halkımız onları her defasında oldugu gibi,bu defada ya
nılttı.Baas ve Cahşlar planlarını hazırlıyor ve uzun uzadiye düşünü
yorlardı.Geçici komite'yi ortadan kaldırarak,Kürdistanda başlatılan 
silahlı mücadelenin sonunu getirm~k ortak amaçtı.Baas'ın o sıralarda 
Orta-Do~da Filistin sorunu üzerinde de bir takım sekter tavrı vardı: 
Söyleki;Mısır-Israil görüşmelerinin başladıgı ·sırada Arap Ülkeleri 
iki cepheye bölünmüşlerdi.Eunla~an biri görüşmelere karşı çıkı~or, 
ikincisi ise görüşmeleri destekliyordu.Görüşmelere karşı çıkan Arap 
.ülk~leri,Güney Yem~n,Lübnan,Suriye,Cezayir ve Filistin ile birlikte 
Libyadan oluşuyordu.Görlişme-yanlısı Arap ülkeleri ise,SuıJdi Arabistan 
ve Mısırdan oluşuyordu.Bu arada Irak'ın da görüşmsıere karşı çıkan 
Arap ülkeleri yanında yer alması gerekirken(Sosyalislik iddiasından 
ötürü),Irak görüşmeler hakkındaki tavrını belirtmeyip tarafsız ka
ll.yordu.Bu tarafsız politika görüşr::ıeye karşı olan ülkeler tarafından 
protesto edilince,Irak sebep olarak iç sorununu gösteriyordu.!çerde 
bir Kürt sorununun oldu~unu ve bunu halletmesi gerekti~ini söylüyordu. 
Işte bu sırada heppimizin bildi~i büyük taktiksiyen ve bÜyük Cahş 
Talabani devreye giriyordu.Talabani Irak'a"e~er meseleniz Kürt mese
lesi ise,bana bir takım haklar verirsiniz ve b5n de Kürt sorununu 
çözümlemiş olurum. "Irak da Talabani' nin bu "':eklifini Geçici Ko mi te'
nin ortadan kaldırılması şartıyla kabul edecegini yineliyordu.Bu ara
da Ira~ da anlaşma yanlısıydı~Ira~ ile Irak arasında Basra körfezi 
konusunda ·anlaşmazlıklarda mevcuttu. 1975 Cezayir antleşması gere~in
ce Irak bu körfezi Iran'a vermiş~i.Iran da bu anlaşmazlıklardan do
layı bir Kürt gıırubunu Irak'a kar.~ı kullanmak istiyordu.Talabani bü
yük bir taktikle o sıralarda Iranda bulunan Dr.i-:ahmut Osman'ı dev
reye sokuyor ve Saas' a karşı ·savaşacaklarını Şah' a anlatıyordu.Böy
lece Celal Talabani hem !ran ve hemde Irak'la anlaşıyordu.Bun1an son
ra Talabani bütün gücünü Iran'da bulunan Nokan(!ran Kürdistan'ında 
bir köy)köyüne yı~ıyor.Bu a::-ada ':alabani Geçici Komite'nin IS Peş
mergesini öldürüyor ve 7 sini de ~sir alıyordu.Böylece Baas'a·uşak
lııtının ilk aşamasını kanıtlamış oluyordu.Cahşlar böylece kendileri
ni,GPçici Komiteyi ortadan kaldırmak için hazırladıkları plan üzerin 
deki çalışmalarını hızlandırıyorlardı.Talabani büyük bir politikacı 
ve taktisyen olarak,tüm zorlukları halletmişti.Para v0 yiyecek Iran' 
dan, silah Suriyeden,yol vermek 'Krkiyeden ve Oto::ıomide· Irak' tan. VE 
Talebani ülkemizi. sömüren dört ülkenin sömürgeci b•·rjuvazisi ile 
anla~ıyordu.Olayı kısa bir ş~kilde böyl~ce izah ettikten sonra ve 
b~lgeleri vermeden önce,Cahşlerımıza birkaç sözümüz daha var.Eay cahş' 
larımız yaptıkları bu utanmazca haraketl"::rini Geçici Komite'ye mal 
etmPk istiyorlar.Geçici Komiteyi emperyalizmin uşaklıgı,Ira~'ın uşak
lı~ı ile suçlayarak kendi çirkin yüzlerini sakla~ak istiyorlar.Pa
ka~ bizler onların(Cahş)I966 da bizzat Irak silahlı güçlerinin yanın
da halkımıza. kıır~un sıktıklarını d.aha unutmadık.Bu tarihten sonra da 
Kürdistan direniş haraketinin günümüze kadar olan döneminde de,Cahş
lıklarını sık sık göstermişlerdir. 
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Onlar bütün bu yaptıklarından sonra sahte sosyalistlik ve 
ilPricilik maskel~ri ile halkımızı aldatamazlar.I966 da büyük Re
vandüz savaşı sırasında· büyük Csh? Talabani komutasındaki hain-
lP.r ordusu ve Baas orduları,halkımız tarafından büyük bozguna u~
ratılmıştı,Bu bozgundan sonra Baas görüşmelere atı'rmaYı kabııl et
mek zorunda kalmıştı.Fakat görüşmelere Kürt temsilcisi olarak Tala
bani'yi gösteriyordu.Yeni Talabani hem halkımıza karşı silah sıkı
yor ve hem de onun(halkımızın) temsilcisi olarak görüşme masasına 
oturacak kadar alçalıyordu.Fakat zamanın KDP yöneticileri böyle bir 
görüşmeyi kabül edemiyeceklerini belirtiyor ve bass ile yandaşları 
Cahşlara çıkış kapısını gösteriyerıardı .Bu ve· brJnı_ın-·gibi haince tak
tikler,Talabaninin ne ilk ne de son taktigidir.Bu konuda Talabani'
nin kayınpederinin bir sözünü hatırlıyoruz.!brahim Ahmet,Talabani 
için şöyle diyor;CelSl bir avuç suda yüzer ve bir avuç suda da bo
~ıur.Gerçekten bu sözü Talabani defalarca ispatladı. 

Talabani ve güçleri böylece !'1ayıs !9.78 de dört sömürgeci bur
.iuvazi 'nin ve yazımızın başında bahsetti~imiz kuzey Kürdistan' lı yan
yandaşlarının güvencesi ile sonları olan Hakkarı bölgesine geldiler. 
Bu olayın iç yüzün5 maddi temelleri ile birlikte biz bu bildirimizle 
bPraber Kürdistan devrimci yurtseverlerine vermek istiyoruz.Okuyucu
lar bu yazımızla birlikte yayınlayacagımız belgele'rle olayın akışı
nı,nPdPnlerini ve cahşların sömürgeci burjuvazilerle ve küzey Kürdis
tandaki yaniaş güçleri ile nasıl planlar hazırladıklarını açık ve 
somut olarak daha iyi anlayacaklardır.Yayınlayace~ımız bu belgeler 
bu olay hakkında çok önemli olup,aynı zamsUda kuzey Küreistendaki 
bazı siyasF"::lerin "Marksizm-Leninizm" perdesi altında gizlemek is
t~dikleri gerçek,yüzlerini de or~aya koyacaktır. 

YURTSEVER, Ç!LEKEŞ HALKHIIZ ••• 
Gün~y Kürdistan'daki silahlı mücadelenin başarı sa~laması 

için geniş yı~ınların destegine ih~iyaci vardır.Kiilelerden kopuk 
bir takım dar gurupçu ve kariyerizm peşinden koşanlar~n gerçek yüz
lerini ortaya çıkaralım ve güneyli kardeşlerimizin silahlı mücadele
sini,kendi m~cadelemizin bölünmez bir parçası sayarak onu destekli
yelim.Bu mücadelede güneyli kardeşlerimiz ile birlikte sırt sırta 
vererek sömürgecilige,emperyalizme,feodalizme karşı mücadelemizin 
haraket boyutlarını genişletelim.Bir noktayı daha belirtmek isteriz
ki;Biz güney Kürdistan silahlı mücadelesi desteklenmelidir diyorsak, 
destekleme şartlarımızı da vurgulamaktan çekinmiyoruz.Haraket;sömür
geçili~i,emperyalizmi ve feodalizmi hedef almıyorsa,biz o haraketi 
desteklemez bilakis karşısına çıkarız.Bu bir Kürt haraketi olsa da
hi,ona karşı mücadelemiz amans~z olacaktır.Fakat biz iki yıldan be
ri silahlı eylemini yürüten Geçici Komite önderligindeki halkımızın 
sömürgecili~i,emperyalizmi ve feodalizmi hedef aldıklarını pratik
lPrinde gördük ve onlara inandık.Ve biz geçici Komite'deki Marksist
Leninistlerin günden güne etkinliklerini arttırarak"Marksist-Leni
nist bir nartinin oluşturulması için büyük adımlarla ilerlediklerini 
pratiklerinde görüyoruz,Bundan dolayı onların bu ilerlemeleriyle 
yakın bir gelecekte bu hedeflerine erişeceklerine inanıyoruz.Biz hiç 
bir zaman Cahşların yalan ve ucuz lafıarına kanmayıp,onların Kürdis
tan halklarına yap~ıkları yıkıcı propa~andalara karşı da var gücümüz
le mücadele edece~iz.Sosyalizmi kendilerine maske olarak takınan ve 
di/tf'r taraftan sömürgeci Bıırjuvazilerle ve gerici Iran şahlı~ı ile 
ittifaklar kurup halkımızı arkadan vuran bu hainler,ergeç ergeç 
:-ıarksi zm-TJeninizmmin tarihi tokatını yiyeceklerdir. l:i teki m güney Kür
distan' da yE'mişlerdir de .l)ütün bunlara karşı sosyalistlerin vazife
leri a~t;ırdır.Onlar kitlelere,yı·rtsever ve demokratlara f!J.arksizm -Le
ninizmi anlatmalı ve ulusal kurtuluş haraketlerinin özelligini ve 
öncü kadroların sosyalist olması gerekliligini onlara anlatmalıdır
lar.Qnları devamlı bilinçlendirm~k,gerçek gücümüzün kendi öz gücümüz 
oldu~nu,uluslararasi işçi sınıfı,ulusal ve sosyal kurtuluş savaşı 
veren ülkeler,bütün ezilen halklar ve dünya sosyalist sisteminin yan
daşlar~mız oldu~nu onlara a~la~mak zorundayız.Da~anacagımız güç sö
mür~eci bı·rjuvazi,emperyalizm ve feodalizm degildır.uerçek dayanaSı
mız işçi sınıfının bilimi,SOSYALlZM'dir. 
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KJı.RROLS•..::n SO!,iÜRGEC!L!K,ET"lPERYAL!ZM ve FEODALİZM ! 
KAHROLB·;;; FAŞ1zr-; ve SOSYAL ŞOVENiZM : 

YAŞASW ~;_[;r;.;srzLIK,BİRLİK ve SOSYALİST MUCADELEMİZ 
YAŞASE G);;~y KÜRDiSTAN SİLAHLI l·iÜCAilELESİ : 
YAŞASE EZ!LEN HALKLABIN ULUSUL KURTULUŞ ve SOSYAL!Zl'l MUCADELES! 

KOMELA KAPZEREN KCRD LI EWRÜPA 
Amsterdam,di 22.6.1978 .de 

Ji be hemU endam,berendam U dosten komela me 
r o n a h i y e k 

li ser xwe jihevwejanaına 'Komela Rarkeren Kurd lı EwrUpa 1
• 

Geli hevaıen xebatkar : 

Di v& dema dijwar U tehil de,ya ko ~eıe me te re dibhUre U rewşa ko 
karkeren Kurd li Ewrllpaye t& de dijın,me pir 5iring ctit 1 ko karkeren 
me li EwrUpaye bi awaki li hev kom bibin,bi hersa netewı şiyar bibin 
UAem karibin çarey~ke ji pir~gireken w~nAreAbibi~in1 me Komela Karke
ren Kurd,ya karkerı,demokrası,şoreşgerı u ~eşveru yı di sala 1975 de, 
li Ewrtlpaye pek ani U armancen komele ev bun: 

l~Komele dixebite ji bona bezkirina pewendiye di nav karker9n Kurd 
de li Ewrllpaye U xurtkirina alikariye U yekitiye di nav wan de~ 

2.Xebatkirin ji bona vrejandina çanda netewi U welat:l ya kurdi li ba 
karkeran U be~darbUn li xebata gel€ Kurd ji bona wergirtina mafen 
xwe y8n çarenusi di Kurdistan€ de. 

3.Komele bi r€xistin€n kurdistanl,y€n din U p8şverU re li Ewrllpay€ 
dixebite,ji bona nasdana gel9 Kurd,welat€ wi Kurdistan ü pirsiya
ra wi ya welat:l bi gelen cihan€ re~ 

4.Xebat ji bona h€zkirina p€wendiy€n xebatkari bi koroele U yekiti~ 
y@n karkeri,y€n cihani re U ji bona nasdana xina karkeran li Kur

distane bi wan,ji bona piştgirtina cihani bi çına karkeri ya kurdt 
re U rakirina sitem€ ji ser gel€ Kurd. 

Heya ko ji me hat,em bi erk U j8hatbÜn€n komel8 ji bona pekanina 
armancen w& rabÜn.L€ pişti me dit,ko 'Bahoz9'(Rexistina T€koşer U 
Şoreşger€~ Kurdistan) be~nam~yek ji Jeki!iy~ r8xist!n€n kurdis~ani 
re li Ewrupale amade kirıye u armancen we jı armancen me gelekı ne
ziz !n Ü yek~ti ji.me Kurdan re pir giring e 1 em.b~ n~ne:8n 1 Baho~9· 
re runijtin u me bıryar da,ko em konferansekı 2ıkınAu lı ser ware 
yekiti~e bipeyivin~Me konferansa xwe bi arnadebuna nuneren 'Komela 
K~rke~en Kur~ ı~ EwrU~a· uAı~~hoze• .ün~iAam~debUna çend yeki!ixwa
zen dın re kır~u piştı g2t~beJeke.dıreJ uAtertwe 'PAL E 1 (Rexis
tina Şoreşvan u Welatparezen Kurdıstan) pek anı. 

Ji ber ve,e~ Ji h~rnÜ e~dam,beren~arn Q dos~en komela xw~ dixwazinlko 
werin nav rezen rexistına meye nu 'Rexistına Şoreşvan u Welatpare
z8n Kurdistan',ya ko deriy8n xwe ji her welatpar8zeki Kurd re veki
riye. 

-Biji xebata geıe Kurd ji bana mafen xweyi çarenusı 

-Biji xebata çiria karkeri ya c:lhani 

-Biji r8xistina me ya nU 'P A L E' 
Komita Serperişti 

r• 
Komela Karkeren Kurd li EwrUpa 
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DtlNY A KAMU OYUNA DUYURU 

AÇIKLAl·IA Mayıs-1978 

Dünya devrimci prati~i,günümüzde mazlum halkların emperyalizme 
ve sömürgecili€';e karşı verdikleri ulusal ve siyasal mücadeleleri ve 
bu ui6urda elde edilen başarılar somut örneklerle ·kendini göstermek-
tedir. 

Uzak dog-uda kahraman Viyetnam,Kamboçya ve Laos_ halklarının müca
deleleri ve zaferleri tarihe altın harflerle yazılmaktadır.Yarım yüz
yıl gibi uzun bir süre sömürgeci emperyalistlere karşı verdigi müca
delede tüm mazlum dünya halklarına örnek olan Viyetnam halkını kan 
ve barut yıldırmamıştır.Yi~it Viyetnam halkı ve bugün saygı ile andı
~ımız önder Ho Şi Minh,halkların yenilmezli~ini bir kez daha ispatla
mışlardır.Hindi-çini halklarının zaferi,hemen ard~ndan Afrika'da 
Gine-Bisao,Mozambik,&igola halklar~n~n emperyalist ve sömürgecilere 
vurdukları şamarlar,onları daha da azg~nlaştırmaktadır. 

Latin Amerika'da. yükselen anti-faşist ve anti-emperyalist müca
dele her geçen gün yeni boyutlara ulaşmaktadır. 
Emperyalistlerin uzak doguda yedikleri darbenin hıncını alabilmek 
için Orta Do~'da gelişen halkların devrimci mücadelesini kana bo~mak 
istemektedirler.Bu bölgede siyonizme,emperyalizme ve yerli gerici 
güçlere karşı direnen Filistin halkı,gerici Şah rejimine ve Sultan 
Kabus saltanat~na karşı savaş veren Defar-Oman halkı,sömürgeciliğe 
karşı yıllardır savaş veren Eritre halk~ ve Beluci halkının mücadele
leri hergün yeni başarılar elde etmektedir. 

Ça~ımızda tüm ezilen halklar bugün sömürüsüz,ba~ımsız ve özgür 
bir toplum için mücadele etmektedirler.Halkların bu mücadeleleri 
zaferden zafere koşarak emperyalizme ve sömürgeciliğe onarılınası 
mümkün olmayan darbeler vurmaktadırlar. 

Halklar bileklerindeki esaret zincirlerini parçalayarak sosya
list toplumu kurma yolunda ilerlemektedirler.Şüphesizki mazlum halk
lar~n bu başarılar~ emperyalist ve sömürgecileri çılgınlaştırmaktadır. 
Fakat emperyalistlerin bu çılgınlık ve barbarlıkları mazlum dünya 
halklarını durduramamaktadır.Tam tersine onların hakl~ kurtuluş öz
lemlerini daha da alevlendirmektedir. 

Ezilen dünya balklarının emperyalist ve sömürgecili~e karşı elde 
ettikleri bu başarılara,bir yenisini daha katmak için,Kürt ulusunun 
da mücadeJesi hergün yeni boyutlara ulaşmaktadır.Kürt ulusu Orta 
Do~'da tarihsel gelişim sürecinde,sömürgeci gerici,ırkç~ faşist mer
kezi oteritelere kaı·ş~ bag;ıms~zlık ve özgürlük yolunda verdi~i müca
de1.eyi tarihe kanla yazmıştır.Orta Dogu'da dört tarafı düşmanlarla 
çevrili bulunan Kürt ulusu,her türlü olanaksızlıklar~na ragmen,halk
ların ıenilmez gücünü bir kere daha ispat etmek için,yılmadan kavga
sını sı.irdürmektedir.Kürt halk~,dört sömürgeci devlete(Türkiye,Iran 1 

Irak ve Suriye) ve onların ağababaları olan emperyalizme karşı ulusal 
demokratik haklar~ uğruna yiğitçe savaşmaktadır. 

Eir yandan sömürgeci merkezi otori telere karşı diğer yandan ge
rici ve feodal unsurlarls mücadele eden kahraman Peşmergeler ve onla
r~n partisini desteklemek,onun sesini dünya kamu oyuna duyurmak için 
ola~an üstü gayret sarf. etmeliyiz. 

Mücadele ortamında olan bir ulus ve o ulusun örgütleri de,do!Sal 
olarak savaşım süreci içcrisindedirler.!şte bu süreç içerisinde,ülkc
sinin ve halkının somut şartlarından hareket ederek doğru tahlilini 
yapabilen ve pratikte bunu uygulayabilen,hiçbir kavram kargaşalı~ına 
düşmeden,halk~n~n ve Ülkesinin somut taleplerinden hareket eden,ulu
sunun tüm yurtsever,devrimci,aydın-demokrat kesimlerini kendi halkı
nın haklı mücadelesi yönüne kanalize eden örgüt ve partiler,halkıyla 
birlikte bu savaşım sürecinden galip ç~karlar. 
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Bugün Kürdistan•cta yeni yeni gurup ve gurupcuklar ortaya çıkmak
ta ve hemen silinip kaybolmaktadırlar.Kaybolanlar ise hatalarının 
kurbanı olarak kitlelerden tecrit olmakta,dogru siyasetlerin karşı
sında eriğip uralmakta,sonunda giderek her yönüyle tarihe gömülmekte
dirler.!lk bakışta ülkemizde siyasi bir karmaşalık göze çarpmaktadır. 
Fakat,aslında bu doğal bir gelişmenin süreci sorunudur.Görüşler,siya
setler ortaya çıkar,amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için mücadele e
derler.Hedef,özgür,bağımsız bir Kürdistan'dır.Olumlu veya olumsuz 
yönleriyle mücadele eden bu örgütlerin somutu kavrıyabilmeleridir. 

Ülkemizin somut siyasal dÜzeyi, bir birlik ve cephe platformunun 
oluşturulmasına gebedir,bunu zorlamaktadır.Birliği oluşturabilmek 
için de kesin olarak dar görüşlü ve sekter tavrımızdan arınıp,örgüt 
için değil,ülkemiz ve halkımız için kavga vermek zorundayız.Fakat bu
nu üzülerek belirtmek zorund~ız ki,daha bugün bir birlik veya cephe 
oluşturmak için ne gibi bir mticadel,enin verilipte bu platformu hazır
layabilmenin bilincinde olmayanlarımız var.Bu bilinçsizliği Kürdistan' 
ın tüm örgütlerine yüklemek veya yakıştırmak tabii ki büyük bir hak
sızlıktır.örne~in;biz BAHOZ olarak bu sorumluluğumuzu,çalışmamızın 
paralelinde devamlı olarak dikkate aldık ve almaktayız.BAHOZ genelin
de ülkesinin ve halkının haklı direnişini omuzlamak,ona katkıda bu
lunmak için do~muştur. 

BAHOZ yanlız bununla yetin~eyip,Kürt ulusunun adil isteklerini 
dünya kamu oyuna duyurmuş ve one sürekli olarak sempatizan ve yandaş 
kazandırmıştır.Di~er bir yandan kardeş Kürdistan örgütleriyle devamlı 
dostane ilişkilerde bulunarak,birlik veya bir cephenin oluşturulması 
için gerekli çabayı sarf etmiştir.BAHOZ bu birli~i oluşturma u~raşı
sında kendi görüşlerini ortaya koymuş ve bu do~rultuda çaba göstermiş, 
tir.Şöyleki;emperyalistlerin ve sömürgecilerin yurdumuz üzerinde çiz
miş oldu~ suni politik sınırları red eden ve bu sınırları mücadele
siyle ortadan kaldıı~ayı hedef edinen,ülkemizin ve halkımızın sömür
gecilige,emperyalizme,feodalizme ve gerici faşist oteritelere karşı 
verdi~i ulusal demokratik savaşımında,biz BAHOZ olarak ulusumuzun bi
rer neferleriyiz.BAHOZ örgütlenirken de, başkalarının yaptıgı hataya 
düşmeden,Kürdistan'ın bir parçası adına de~il tam tersine Kürdistan 
adına mücadelesini yürütmüş ve Kürdistan'ın bir örgütü· oldugunu kav
gasıyla ispat etmişitir.Fakat elimizde olmayan bazı nedenlerden dola
yı kısa bir dönem içinde olsa çalışmalarımızın temposu yavaşlamıştır~ 
Bu kısa dönemde bazılarının ortaya attı~ı kasıtlı dedikodular "Bahoz 
çözüldü ••• mücadele gücü kalmadı ••• öldü •••• , gibi iftira ve çamur at
malar bizi yıldıramadı. 

BAHOZ politik mücadelesinde gerek örgüt gerekse ülkesinin ve u
lusunun somutundan kaynaklanan ilkelerden taviz vermeden çabasını 
sürdürmüştür.BAHOZ bu politik ve ulUsal mücadelesinde kendi ulusunun 
yükünü omuziarken sürekli olarak bir birlik veya cephe oluşturmayı 
hedef edinmiştir.Çünkü bizler bu politik ve kavram kargaşalı~ı içeri
sindeki dar boğazları geçebilmek ve mücadele bayragımızı daha da yük
seltebilmek için,hedefimiz olan ba~ımsız Kürdistan'a ulaşabilmek için, 
ilkeli bir birli~in ve köklü bir cephenin oluşturulması zorunlu~na 
inanıyoruz~Bu platform için çalışırken de bir görüş birli~inden hare
ketle,olumlu bir şekilde görüşlerimizi beyan ettik.Bu amaca ulaşmak 
için de asla sekter ve dar görüşlü bir tavır takınmadık~Yani dışımız
daki Kürdistan örgütlerini görmemezlikten gelmedik.Örgütler arası be
lirli ideolojik ayrılıklarımızın olmasına ra~men,örgütler arası çe
lişkilerimizin uzlaşır çelişkiler olduGunu vurguladık~Ve en azından 
aynı amaç ve hedefler uğruna mücadele ettiSimizi,fakat degişik görüş
ler getirdiğimizi söyleyip savurduk. 

!şte tüm yukarıda belirttiğimiz çalışmalarımızın ışığında,yine 
de olumlu bir netice alınamadı.Fakat şunu hemen belirtelim ki,bizler 
çalışmalarımızın kısa bir sürede sonuçlanacağını düşünerek böylesine 
siyasi bir atılıma girmedik.Daha başından beri, bu işin uzun bir süre 
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alacatsJ.nJ. ve de çetin bir mücadele gerektirdigini pek al8. biliyorduk. 
Çünkü bir tarafta karyeri st düşüncelerle ,di!?;er. bir taraftan da bir 
takım yanlJ.ş ve sapık görüşlerle mücadele ediyorduk.Bulundugumuz or
tam öyle bir ortam idi ki,belirli kişiler ve örgütler kendilerini 
Kürdistan'ın kurtuluşu yolunda tek ve doğru olarak görüyor,birlik, 
ce_phe oluşturulması.m. redediyorlardı. Bu konuda bizlere kendi örgüt
lerini göstererek 11 eğer birlik istiyorsanız, buyurun işte bizim örgüt. 
Kendi örgütünüzü da~ıtın ve bizlere katılJ.n ••• 11 Bu ve buna benzer 
düşüncelerin yarattı~ı ortamda,BAHOZ,bu kariyerist ve sekter görüşle
ri redederek gerçek,işlerlikli ve ilkeli bir birlik·için mücadele 
veriyordu. 

Yukarıda belirttigirniz gibi,Kürt ulusunun kurtuluşu ugruna,ver
di~imiz do~ru mücadelemizde di~er örgütlerin yanlış,oportünist ve te
kelci tutumlarını,pratik bizlere bariz olarak göstermiştir.Bu tutum
lar ise bir çekimserlik ve belirli uzaklaşmalara yol açtı.Giderek on
ların bizlere karşı tavır almalarına,devrimci ahlaka hiçde ya~aşmayan 
kampanyaların açılması,suçlama ve düşmanlıkların kesitleştirilmesi 
başladı.BAHOZ ise, 11 ortodoxların1 ' yarattııSı bu ortamdan tamamiyle u
zaklaşarak,ülkemiz ve ulusumuz ug;runa savaş meydanına atılan ilerici, 
yurtsever-devrimci örgütlerin çalışmalarını ve başarılarını devamlı 
olarak destekledi.Hatalarını ise yapıcı ve bilimsel veriler çerçeve
sinde eleştirdi.Digerlerinin yaptıgı gibi çamur atmak için degil,on
ların çalışmalarına yardımcı olmak için devrimci ve yurtseverlik gö
revini hatırlayarak eleştirmiştir.Bu tutumuyle da,örgütler arası bir 
güven oluşturmayı da omuzluyordu. 
BAr~Z,işte böyle bir mücadele ortamındayken,7.ci genel kongre çalış
maları başladı.Kongre;çalışmalarında BAHOZ'un birli~ veya cephe oluş
turmasında verdi!Si mücadelele;r-in deg;erlendirilmesiyle birlikte,BAHOZ' 
a gelen birlik önerisini etraflıca tartıştı.Bu tartışmalar sonucunda, 
ilkeli bir birlige kesinkes taraftar oldu~unu ve bu u~urda gerekeni 
yapmaya,hatta gerekirse çalışmalarını ve envanterini birlige aktar.a
bilecegini kararlaştırdı.Bu kararın ışıgında,BAHOZ ve birli!Si oluş
turmada tarihi rollerini oynayan öneri sahipleri arasında birlik so
runu görüşülmüştür.Uzunca görüşme ve tartışmalardan sonra,siyasi bir 
platform çerçevesi hazırlanarak,detaylı ve ciddi siyasi bir münakaşa
nın meyvesi olan bu platform_da taraflarla tamamiyle görüş birliı'Sine 
varılmıştır.Birligin kuruluş toplantısının başarılı geçmesiyle,bu 
birlik gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda bahs edilen ş~rtların yerine gelmesi ve biriiiSin ger
çekleşmesinden sonra,BAHOZ ?.ci genel kongresi,daha önce aldııSı karar 
dogrultusunda bütün çalışmalarını ve envanterlerini birlige ak~arıp, 
mücadeleye birli~in dar ve ciddi disiplini altında devam edece~ini, 
oybirligi ile karar ba~lamıştır. 

BAHOZ var gücü ile,gerek Kürdistan'da gerekse Kürdistan dışında, 
ülkesinin ve ulusunun somut taleplerinden taviz vermeden sömürgecili
ge,merkezi oteritelerin ırkçı-faşist diktatörlü~ne,feodalizme ve em
peryalizme karşı olan mücadelesini,bundan böyle birligin diger yi~it 
devrimce-yurtseverleri ile omuz omuza yürütecektir.Düşmanlarımızın en 
çok korktugu şey,nihayet gerçekleşti.Bu atılımımız,yurtsever-devrimci 
kardeşlerimizin fedakarlıg;ı,yi~itlikleri ve sorumluluk duyguları he
pimize örnek o~malı~ır.Du birlibimizin adı PALE,~JRD!STAN DEVHİMC!-
y UR'l'SEVr:m,EH! ÖHGUTU dUr. Birliğimiz tarihi c;örevlerini yerine 13etiren 
çok sayıda tarafsız(örgütsel) yurtsever-devrimci kişilcrden,BAHOZ, 
KliliDlS~AN DEVI<tl~Cl l'l!LITANLARI ORGANIZASYONU ve AVRUPA KÜH'f !ı;ç!LER! 
CEMİYETİ'nden oluşmuştur. 

Gerek Kürdistan'da gerekse Kürdistan dışında gelişen hareketle
rin somut içeriği ve talebi,bizlerin birleç,memizi ve birlikler oluş
turarak hep birlikte ilkeli hareket etmemizi gerektirdiğini daha yu
karıda vurgulamıştık.Bugün mücadelemiz,engellerini hergün biraz daha 
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aşarak ilerlemektedir.Diger tüm Kürdistan örgütlerine örnek olan' bu 
birli~imizin, tüm Kürd.istan' lı yurtsever-deVI"imcilerin desteklemele
rini ve birli~imize katılarak güce güç katmalarını istiyoruz.Dev
rimci prati~in bir geregi olan,içeride ve dışarıda düşmanları azal
tırken dostlarımızı ço~altmak prensibine sıkı sı~ıya sarılmalıyız. 
Amacımız,birlı~i~ mücadele alanını dar çemberler içinde tutmak de
gildir.Tam tersine,birli~in sınırlarını,özellikle do~ru mücadele
mizle,genişletmek ve ona yandaş ve sempatizanlar kazandırarak kit
lelere mal etmektir. 

Birli~imiz,PALE,KVRDİSTAN DEVRİMC!-YURTSEVERL~R! ÖRGÜTÜ'nün 
siyasi platformu ve onun dünya görüşü yakında çeşitli dillerde 
dünya kamu oyuna sunulacaktır. 
-KAHROLSUN sOMURGEC!L!K,EMPERYALIZM VE FEODAL!ZM ! 
-KAHROLSUN KURT ULUSUNA KARŞI UYGULAilAN IRKÇI-ŞÖVl'JlİST BASKILAH 
-KAHROLSUN BAAS IRKÇILIGI VE FAŞ!ST ŞAH DİKTATÖRLDGD 
-YAŞASIN KURT ULUSUNUN ORTA DOGU'DA TEMEL DEMOKRATiK HAKLARI 

UGRUNA VERDİGİ ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞ! ! 
-YAŞASIN SÖMÜRGE HALKLARININ ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞLAR! ! 
-YAŞASIN BAHOZ'UN ?.Ct GENEL KONGRESI ! 
-YAŞASIN BlRL!G!M!Z PALE,KDRD!STAN DEVR1MC1-YVRTSEVERLER1 ÖRGUTD 

BAHOZ 7. GENEL .KONGRESİ 

**** 
JP A.JLJE kovara te ·ye, 

we bixwine ü. bıde xwendin ı 

**** 
KURDEN SOVY.!:TISTANf 

Kurden ku iro li Sovyetistan€: dijin,wek KurdÜn li K~rdist·sn€,xwedi 
serp~hat3.yq~:e ~Ü~ U di;rej in;.flin. di de ma çar!iyC. de ,~urdine heb-G.n, 
ku bınecı:h u runı:;;tvanen he:r-ema r~af::::asyayc bun.Hın jı wan,wek bav 
U kal'iken xwe ;z€:n direka kevneı.rc,ji ·,,·ıar€n x•::e koç nekirin.Di here
m~ xwe de man u li we ci:war bllr:.Piraniya wan li hawirdor€:n Rewane 
(Erivan),Gola S€wane,çiyayen Elegeze,Deşta Ararate U Belıra Xezere 
ji xwe re kiriblin war~Bi ji:na koçeriy€ re,li van der U doran jina 
xwe didomandin. 
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Axbaş 
o 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



L€ bel€,pişt re,pir Kurd bi dest€n Şahinşa..rı€n İran€ ji Kurdfstana 
Rojhelat hatin derxistin U ajotin.Nemaze di çaxa vegirker€n Yıonxo
li de,pir €1 U eşir€n Kurdan ji Kurdistana P.ojhelat hatin d~rxis
tin.Ew ber bi tixllb€n bakur U bakura rojhelat y€n iahinşahti~a 
Iran€ 2-ihatin ajotin,da :fu ew ji vegirker€n i''lonxolı U eşl.reten As
ya Navl.n re bibin çeper u senger.Neh€lin e·,·: t8kevin axa §ahinşah
tiy€~.Ji bili van ajotin il derxistin€n zorda.riy€,bin eşiren Kurdan 
ji nexariy€ ll sitem€ bazdan~Nexesme Şah Abas,ku ferınana Kurdan ra
kiribu,Kurd ji hev bela kir.Di çaxa wi de Kurdistan,bi temami ta
rUmar bll.Kurd€n ku li ber xwe dan U şer kirin,di dawiy€ de xwe 
ay€tin 2er.be*t€ Qafqasyay€.Bi dil re,li her€ma AzerbeycanaBakur 
cıwar bun u le man. 
Di dest~€ka sedsala 18 an de şer€n dijwar di navbera Rilsyay€ U 
fran@,Rusyay€ U Osmaniyan de diblin.Di sala 1823 an de,lihevhatinek 
di navbera Rllsyay€ U Iran€ de,bi nav€ lihevhatina Gulistan€ p€k 
hat.Li gor v€ lihevhatin€ bin heremen Kurdistan€ ketin bin desten 
Rllsyay€.Di w€ dem€ de piraniya Kurdan li hinCama Elizabeth Pal€ 
diman.L€,bi dU re,lihevhatineke din bi nav€ Turkmen Çay,di sala 
1828 an de,ç€bÜ.Li gor v€ lihevhatin€ ji.,perçeke din ji Kurdistan€ 
hat veqetandin Ü bi bindama Re"'·an€ ve hat gir€dan. we çax€ KurdEn 
Erdehan U Qers€ bUn para RÜsyay€. 
Le bele pişti serketina şoreşa sosyalist ya Oktobira mezin,lihev
hatineke nu di navbera Yekitiya KornarEn SosyalistEn SovyetistanE 
U karbidestEn Tirkiy€ de(21.0~.192l),pek hat.Erdehan U Qers ketin 
bin destEn Tirkiy€~LE d:isan jı Kurd li RovyetistanE man.Niba hcj
mara Kurden Sov~etistanE bi qasi 350-400 hezar in.Ew li van Korna
rEn Sosyalist yen Sovyetistan€ ne: 

Koroara Sosyalist ya Ermeniatana SovyetistanE 120 000 
Komara Sosyalist ya Azerbeycana Sovyetistane 150 000 
Komara Sosyalist ya Gucistana Sovyetistan€ 50 000 
Ko~ar€n Sosyalist y@n Qazaxistan,Qirgizistan, 
Turkmenistan,Ozbekistan U Taeikiatana Sovyetistan€ 50-80 000 

Herçen~i Kurd ı~ Sov~etis!an€ *€matikeAnetewi ~e jl,l~ di~~ k~
bidesten Sovyetl.stane hemu mafen wan yen netewı dane u peJl.randi
ne.Ew Kurdan wek neteweke Rojhelata Navin nas dikin. 
Niha Kurden So;:yetistan€ ,xwedi dibis!_ar~,x•.<ten~egeh ,z~:i:ııgeh l.pe~weş, 
rojname,weşan u hp. ne.Pelweşa Rewane her rOJ saet u nıveke bl. 
kurdi ~eng Ü ba~s,str~,piy~s ~ nü~e di~eşine.F~lwxş~ Tiflis€ ji • 
her roJ deh deqıqan bl. kurdı dl.weşıne.Pelweşa Tıfll.se ısal dest pe 
kir. 1Nisan xuya ye,ku d€ n€zik de weşana w€ xurtir U baştir bibe. 
Heft€ du caran rojnameya Riya Teze t€ belakirin.Li bajar€n Rewan€, 
Lenin~rade,BakÜy€ U Moskovay€ zaningeb€n kurdnasiy€ hene,ku li ser 
hebUnen netewi y€n Kurdan dixebitin.Bi sedan zarok€n Kurdan U ~en 
Sovyetistane di wan zaningehan de dixwinin U di war€ kurUrrasiye de 
xwe mijÜl dikin.Heta niba bi sedan pirttik U bi bezaran gotar di 
derheqa Kurdan de,bi zimanen cUre cure,batine weşandin. 
Ji Kurd€n Sovyetistan€ pir nivisevan,helbestvan,hozan,huncrmend, 
zabit,zane Ü ronakbir&n navdar hene,ku h~~ li SovyetistanC U hem 
ji li dcrve dcnv, dane.Nav U rU~eta Kurda~ bilir.d kirine.Xcbat Ü 
afirandinCn wan~bUne meşq U babetCn lekelin U 1€hllrbiln€n zanistiy€. 
Kurd,wckc neteweke Sovyetistane,bi netev:en Sovyctistane re wek .... 
bira dijin.Bi dc3tcbirakCn X'll.'e ve,•,.,·elatC xv:e ava dikin.Ji bo jına 
serfiraz ü serbilind ya sosyalistiye dixctitin.Bi neteweyZn des
tebirak re havalti U dostaniya xwe peşve dibin.3i hev re xweşi, 
şahi,geşi U şine diçejin. 
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DOTED KIJRD LI YEKITIYA SOVYETISTANE 
11 Şer şE'ir e,çi jin e çi m9r e" 

Şoreşa Oktobira sosyalist ~a mezin,ceQna ktjanE'i gelE'in. 
SovyetistanE'i,temamiya miravaya cihane ya peşveru,tevi azadiya 
siyasl~sosyal,abori U çandi da kivşe,usa jl azaya rast da jin9n Urisete,izna wana weke ya m9ra nas kir. 

'!·evi gel&n imp€riya UrisetE'i usa ji pareke gele Kurd,ku 
komera Pişkavkaz9,Asya Navin diman,ji bindestiya keletiy9 U sosyalEi aza bUn. 

Van sal9d pey Oktobira mezin re gelE'id bira re tevayi ew para gelEi Kurd ji gibişte destanlned h8le,guhartined mezin ketine nava jiyan,rewş u deba we. 
Jina Kurdan ku bere ten9 kevani U hermali bU,derkete meydana xebate,meydana şerkariyEi,bi aktivi kete nava şuxuıe çekirina 

jiyana nU. 
... Pey testiqbl.i.na 9-eyd& Sovyetiy8 re, Komita f•ierkezi. ya Par-

ti ya ~rm~nisran8 ~aAKomunı~t U dewleta komareAguhdarike mezin dani ser pırsed peşdaçuyına gele Kurd ya bi her alı de.Hema sala 1921-e seba 1& nerandina pirs8d bildana li paşma~ine U gumrehkirina xebata si~asi nava Kurda de,civina Kurda ya peşin hate gazikirin,kidere usa jı pirsa rewşa jirıa hate l&nerandin.L& idi novemb&ra w& saıe li 
Heci Xelilf kongra jin&d Klirdan berhev bll.Kongre ins~~uktora para jina ya Kornita l'lerkezi ya Partiya Ermenistan ';ra Komunist N ura Ef:?iit
:r:oıatova~C::ruş~a şoreşgere bi _'}av U dens F-8rike Eg~t-Fy~dO!.' ~itkıl)) a.erbaz dıkır.:'..-V kongre nava c.ıroka gele Kur:! de tıştekı nedı-rı bu. Cara p&şin jined Kurd berev bibUn,weki pirs8n half xwe,riy8d peşketina xwe zelal bikin. 

... ... J1Ure Polatova,..helı;ı ~e be~i testiqb~na qe;zct8 ~-ov~et~d?i 
aktıvı tcvı xebata mexluqetıye dibu.Bema şere herncıhane ye peşın 
']W8 kulfet&n Ku::-ct U sewı_ ji gun::: U 1:ı.aJaran bcrev dikirin ı1 li s8wixana cl dikirin.ıe meYdana şuxulkariye ya ras"'c seba ...,.g pey testlqbG.na qeyde Sovyet-e re' vebU.NUra Egit hema roj ed- pE;~ir.. de.-·al1;7e hiklimeta Sovyetiy8 s ekini. .Ewe xebateke mez.in kir,'ıl'ekı re U armanced hiicG.mete bighije xebatkar8n Kurd, weki jina Km·d bi &ktlv.l. tevi xerata siyasl U mexıU~etiye bin. 9-e tebaxe sala 1923-an bU civina Kurden koçer.Civin& de 
{qurilte)ANU~a Egit bi daklada~derheqaApi:sEld z~wac8,mal8,dibist~ u xwendine peşde hat.Ew yek_alı we yeke k~r.w~kı 4nava ~undan de bı çapa(qedera) mezin xebata hılQana nexwendıtıye ~eşde çu. 

Eve xebata partiye u hikGmete zutireke be~e xwe da.İdi 
s~laA19?9~an 17 jin~d Kurd ç~wa depllt~ta ş8wra gun~ h~tine bijartine. Le Susıka X u do bu sedra şewra gunde r:arvansaraye. J:ı.na Kurd-sedra 
ş~wra gunC-eva ictl. desta~ineke q~yde Şovyet8 bU. 
Susika Xudo ~i dika(tribuna) civına şewra trrnenistan& ya VI-an cte
ıegataAki~ane ew hat!bll,bin ~estl~h~vxis~~~a hazira~ de laçika se~e xwe avet u got: = 11 Ez ıro de ve laçıke daveJım çawa nı ş ana paşdamayıtiyB. sed saliı& ,ya ku bir U baweriye min bend dikir'1

• 

JineC Kurd ketine derge-diwana,xebatkaren çawa wekiıe xwe 
em jibijartin~Awa sala 1933-an çeıekdoşa eunc.E! Cercerl.se(navça Ele
g~zE!) Spo a 9a~o _ça~a ~&p~~ataSe~da~a parıemc~tE!) ~8wra.trmeQistane ya te· .... r~bılına te hılbı~artıne.Dı cıvına şewra l';rmenıstane ya 
VIII-an Goga Ccngo,ji Runde Gclto,derhe~a w& yeke de xeber dide, wcki çawa bini xwendine bllye,çawa hevalon xwe hin kirine U çawa nava Kurda de nexv;cnditi te hildane. 

,Tina Kurd li aza Şi ra yi eva idi se sali zedetire, wek:l ser diked sirkect(sirklls) Yekitiya Sovyetistane U wclatE!d cihanC yect 
mayin,cil& Kurda y€- renı;;-rengi xwekiri t2maşeçiya hewashijmeko.r d:kheı~.Ar::;is!a kom~r~ Xekıti,ra_Sovye!istan~ ya emckda{'(ke~ar) ji_~:;ıvane he"tanı l3erlıne u Prage,Ji Lenıngrade heya Amerıkaye nas dıkın. 
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. ~Dota~Kurd ~im€ saz?endi~hizkiriye,!i ş~a U_bin~arUkaA 
stıraye,le ~e~e geyd~ Sovyetıstane m~c~l d~ye,~ek~ ~tıfa~e ~urdı 
derxe ser dıke nışanı bezara temaşeçıyed mılete_cıhe-cıhe bıke. 
Dengb€ja Kurd ya heja sUsika Simo ser dik€d gelek bajara stiran€ 
Kurdi stiraye.Gelek stiran€ ~-,e li Fonda~qutl) Radyoya Erivani8 ya 
kurdi de t€ne x•.'/eykirin€ ,gele c ara kon sert€ we bi televizyon€ ni
şan kirine, I'-laşoqa sazbendiy€ ya rast temamiya humur€ xwe p€şk~şi 
propagandakirina sazbendiya gel€ xwe kir.Gerek€ b€ gotin€ 1 wekı 
koma Kurdan ya kilam-reqas€,ku ew€ serekvani 1€ dikir,gihışte de
reca dewletiyE;(profesyonel) 

Stiranb€j Zadina Şekir hela sal€d xwendina li dibistan€ 
stiran€ xweye p€şin 1! Radyo~€ nivisin.Ew stiran ji aliy€ gişkan 
de zor baş hatine qebulkirine U heya niha guhdar hertim bi hezki
rineke me zin 11 D€ra Sor€ BiçUke 11

, 
11 Der ... ,e-xe Evdi 11 dibih€n~Le bi has

tat ik~ çawa €'1 li ra2-yo~ompozisiy€n(pies) "Ker U Kulik 11
, "Ele newe

rek11 u ed mayın de lıstıye. 
~ ~ger gili derheqa dengb€j~~de nelem ça~a d!karin nave 

Aslık~ ga~ız,Fatma ~sa,~ubara Xu~o ~ e~ ~ayı~ nedın.~e eger~ev 
dengbe~e JOrgotı stırane_folk±ore dıstır~n,Zı~a Elo ıro~solıstaA 
(dengbeja tek) koma Gurcıstane ya de..,.tlete ya estrada 11 Rezo" ye u 
çend si8like bi stiran€ w€ €di derketine. 

Kin€za Kurd Nat€la ç,s.sim-şagirta artist U bal€tma;xist€
ra din€ ey~ Vaxtan ÇabUkiyan~,artista balCt€ ye U niha tevı bira
y€ xwe li ser dika teatra Leningrad€ ye ser nev€ S€~g€j Kirov di
reqise. 

Omida Kurd Sv€dlana Baylaz ira instrllktora korniteya nav
ça Erivan€ ya Spandaryan€ ye U çend sala serekti li Komela Xwende
kar€n Kurd li Erivan€ kiriye.s€ dot€d Kurdan -Asiya Sultanova,NÜra 
Cewari~Cemila 8elil endam€d yekitiya kompozitor€d Yekitiya Sovye
tistane ne.Asiya Baxşi Sultanova,afirandinCd kijan€ çawa li Yeki
tiya Sovyetistan€ usa ji ji sinor€ w€ der t€ne qedandin€,usa ji 
şuxulvana komera Azerbeycan€ ya çandiye U emekdar·e.NÜra U Cemila 
berevkirin,deng nivisandin U çapkirina folklora(zargotina) Kurda 
ya sazbendiy€ ve mijUl dibin.Doxtora sazbendiy€ Nllra Cewari usa ji 
bi ulmi(zanisti) ı€nih€randi~a w€ sazbendiy€ ve mijlll e U heta ni-
ha monografiyek ~ çend~bend€d zanisti çap kirin~. A ~ ~ 

Nava lıteratura Kurdan ya Sovyetistane de ıro tevı mera 
usa ji niviskara Kurd Sima Semend dixebite,du berevok€d serhatiy€ 
kijan€ idi çap bUne.Li idar€d ~rınenistan€ y€d xwendina bilind de 
dot~d ~urdan doktor~ ~anişt~ya bizi~kiy€ Don~ra Nado~U Fi~ica_C~
warı, lextor( dersdare ınstı tuta2 Larısa N ada u Jana !vlıro dıxebı tın. 

Yekitiya Sovyetistane bUye merkeza kurdnasi ya p€şin li 
cihan€ U w€ derece de keda jin€d Kurd ne hindike.Doxtora zanistiya 
zimanzaniy€ Zera Osiv bi pirs€d r€zi~ani l€d zaravay€ kurdi y€ so
rani ve mijÜl dibe.L€ doxtora zanistiya dırok€ Lamara Paşa bi pir
s€d etnografiy€ ve mijUl dibe. 

Eva idi 20 sali z€detir e,ku du jinCd KurC y€d b€ja-Ez
niva ReşidAdik~ora(x~berd~kira)~d~reca p8şi~ e U~s€~az~ Ev~o bi 
Radyoya Erıvane denge Kurded Yekıtıya Sovyetıstane lı cıhane bela 
di kin, qewmandinE;d mayi.n el am i guhdaran di kin, \'lana destan:in€d me 
re dikin e nas. 

Gelek jin€d Kurd,dayiked mCrxas in.Bo nirr.Une,bineciya 
gundC ~ur~an,Fil~ HamC,!OAzar mezin ~irine·U terbiyet kirinelle 
data we Sısa Huseh eva ıdı çend sal ın ku çawa sekretera komıteya 
navça ArgasC ya Partiye de dixebi te. 

Keda jina Kurd usa ji di d~reca malhebUna ~unditiy€ de 
pir e.ç0ıckdoQa kolxoza ser nav€ qurilta Partiye YcY-ıt!ya So~e
tistane ya Kominist ya XVIII-an Gulça 0imo,n1ediya ':rdena Lenın e, 
çClekdoşa sovxoza CamU:,;·.-.ran€ Zelixa Wezir endama Korr:ita 1'-lerkezi ya 
Partiya t;rmenistane ya Kominist e.L€ çeıekdoşa gund€ Ri;xa N-G. Mis
riya Eli endama parlemCnta ~rwenistane ya tewrebilind buye. 
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Gelek dotect Kurdan niha li Yekltiya Sovyetıstane derec8d 
malhebUna ~elan ya cıh€:-cıh€: de wek dersdar,inJ8n8r(mıhandis), 
karker,bızıı;=k dixebıtın,gelek nıha li idar8d xwendına bilind de 
hin dibin • 

... Dot~d me we1: dot ec. KurdistanC -Zl.nC, Ey ş B, \·Jet C .2. Zelixe ,Si
nem,Perışan u Leyla ~asirn rn8rxasiya neblnayi dikin.Dayıked me jı 
wek dayiked Kurdistan€ zimane kurdi yC xweş dikine devCn me,ıne hi
ni orf-edet€d me yCd baş,rabUn-rUniştandina kurdi dikin. 

... Bijin jinCd Kurd li Yekitiya Sov;xetistane· ,k.l.Jan keda xwe 
ya heja dikin di şuxuıe v.'elatC me C.e bo çekirina kominızm8. 

TOSINE REŞID 
HelbestvanC Kurd 

TEI·iURt XELİL MihıADOV 
Xebatkar U Rojnamevan€ 
Rojnameya ''Riya Teze" 

llııınıaa Şorctvn ii wcıaıparhla Kur4ıoıu 

The Organization of Patriots and Revolutionaries of Kurdistan 

BOX 273 
S• 751 05 Uppsala 1 
SWEDE N 

Postgirokonto 
031 60 90·0 

~- .2§_ - 1978 

Babet / Subjeat :Kongreya KXKE 

Ji bo kongreya nozd~hemin ya 
Komela Xwendekaren Kurd li Ewrllpa 

Em,fALE- R8xistina Şoreşvan U ı,.Jelatpar€:z€n Kurdistan,silav€n şoreş
gerı yen germ ji kongreya we re re dikin. . 
Rexistina mc ku beri niha çend mehan wek yekitiyeke nU ji nav rezen 
karker U xwendekaren welatpar€z U pÔşverU derketiyelpi§ta xebata 
Romele ya k~rdist~n~ U_ li di~i kole~ari,emperyalizme,sıyonizmeAU 
kevneneresten hererne dıgre.Heviya me ew e,ku kongreya nozdehemın 
di ve·reke de gaven fireh bav€je u rezani u siyaseteke xurt vejene. 

Bila bimre koledari U emperyalizm~ 
Biji 

Biji 

biji 
Eiji 

xebata çekdar ya netcwi U ya p€şmergCn qehrernan li KuL·
distan8,ji bo hil~'eşandina rejir.ıa faşist ya Beesi U ji 
bo wergirtin3 marc çarenUsa netcwa Kurd! 
xcbata gelôn Kurdistan€ ya ncte~-i U .şore~geri U ~a li 
diji koledari,emperyalizme U kevnepcresten hereme li 
hemU parçCn K~rdistana jerdcst: 
kongreya nozdehemin ya KXKE! 
p~şveçUna tevger U tevkariya karker U xwendekaren welat
par€z yen Kurdistane li derveyi weı€:t! 
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TORK!YE 'N!N S!YAS! ve EKONOM!K DURut-lU GZER!NE 

H~rgün radyolardan duydu~u~uz ve gaz9telerden okudu~u
m·..ı:3 gibi, bizler de biliyoruz ki bu~ün Türkiye so ncı gelmeyen ikti
sadi ve siyasi bir bunalım içindedir.M.C.dönemin:ieki ekonomik ve 
siyasi bulıranların yol açtııSı binlerce kişinin :ıayatına mal olan 
olayla=ın Ecevit hükümeti ile sona erece~ini tahmin edenlerin ne 
yazık ki umut;ları suya düştü.Türkiye'yi bugünkü d.erin bunab.mlar
dan ne Ecevit gibi.faşistlere her türlü fırsatı veren ,sözde sos
yal demQkrat geçinen,nede M.C.dönemindeki milliyetçi partiler top
lulujSu kurtarır. 

Diger taraftan faşistler gün geçtikçe güçlenmekte ve ör
gütlenmekteler.Genel anlamda kendi bagnaz emellerini kitleler ara
sında egemen kılmaya çalışmaktalar.Faşist köpeklerin Kürdistan'da 
ki bazi yerlerde taban bulması ise-bizl~re oldukça kuşku vermekte
dir.Şöyle ki amaç gayet aç~k,zavallı Kürt halkınin kendi demokra
tik h~lkları ugruna verece~i mücadele~i bir provakasyona getirip, 
onu eskisinden de daha büyük katlıamlara,jenosidlere ve beskılara 
tabi tutınakt~r. 

Kürdistan'da ön~eden mevcut olan sömürgeci ilişkilerin 
etkisini arttırmak ve bunu her alanda meşru kılmak için her gün 
devrimciler öldürülüyor ve kitle provakasyonları hazırlanıyor.Ta
bii bu işi en iyi şekilde beceren de MİT ve Kontr-gerilla gibi -ı 
kar~ı devrimci örgütlerdir.M!T ve Kontr-gerilla bu amacına ulaş-
mak için de öteden beri oldu~ gibi Alevi-Sünni meselesini körük
lFmektedir.Kürdistan'ın çeşitli yerlerinde feodal unsurlar btınlar:ı 
desteklemektedir.Faşistler amacına ulaşmak için kendi adamlarını 
bile yok etmeyi göze almaktadır.Bunun örnegini ·mart sonlarında !'1a
latya'da F-"Ördük.Yıllardan beri faşist Türkes'in yakın arka1aşlıgını 
kazanan Malatya Belediye ba.~kanı Hami t Fendoglu 1 nu öldürüp, Malatya 1 

yı bir harp alanına çevirdi.Bu olayd~ IO kişi hayatlarından oldu ve 
o günden buyana t'ialatya 'da öldürme olayları ve fa~istlerin terörü 
devam etmektedir.Ayni olaylara Kürdistan'ın bir başka şehrinde,Ela
zıg'da da rastl~yabiliyoruz#Burada faşistler okadar kuvvetlendilerki, 
şehirde hükümeti protesto etmek için iükkanlarını 4 gün kapalı tut
tular. 

Ko~tr-gerilla ve MİT bu sefer başka bir şehirde Sivas'ta, 
yeni provakasyonlar yaratt~.Sahneye konan Alevi-Sünni çatışması oyu
nu ise aynıydı.Çıkan çatışmalarda I5 kişi hayatlarını kayıp etti.Böy
le olaylar her gün Kürdistan'ın bir başka yerinde oyna!lma:.C istenmek
tedir. 

Yazın en önemli olayı ise Tal.:ı.bani ve KDP kuvvetlerinin 
Türkiye sınırları içinde Şemiinli yakınlarındaki çatışmas~Cır.Tabii 
bu olay Türk sag ve sol basınının agzında uzun zaman çiynenen bir 
sakız oldu.Her türlü provakasyon için bir yol arayan ve MİT'in ya
yın organı olan Hürriyet ise bol bol yaz~ yazma fırsatını ele ge
çirdi.Yazd:ı.gı yazılarında Kürt meselesinin artık büyilk bir pröblem 
teşkil etti~ini ve Kürt yoktur demenin,deve kuşu gibi ba.c;:;ını kuma 
~ömmekten başka bir şey olmadı~ını dile getirip,azgın Türk milli
yFtçili~inin şöven duygularını kamçılamadan geçemedi.Bununlada kal
mayarak ız-erek Türkiye'de ve gerekse Avrupa'da kurulmu!:l bulunan çe
qitli Kürt d~rno=ok ve örgütlerinin CIA,SAVAK tarafından,'I·U.rkiye'yi 

bölm~k için,idar8 ~dildi~ini il~ri sürdü.Diger yandan kendisini 
"Maocu"olarak tanıtan,· fakat ne oldugu belirsiz Aydınlık gazetesi 
dr~ Hürriyet 1 ten ~"::ri kalmadı .Onlarda ayrı bir yönden kışkırtıcılık 
vörevlorini sürdür1.üler.Aslında olayların akışı ba:~ka oldugunu ba
zı devrimci-demokratla~ iyi biliyordu.Talabani kuvvetleri İran'dan 
hareketle, Türkiye üzerinden !rak'a geçeceklerini ve K]P'nin Peş
mergelerine kar~ı savaşacaklar~nı çeşitli beyanlarında önceden açık
lam~şlardı. 
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Ve hatta sömürgeci Türk hükümetinden de gerekli izini al
malarına ra~men bu kuvvetler gayelerine ulaşamamışlardır.!zin için Türkiye !ç işleri bakanı özaydınlı'nın a9ıklaması hatırlardadır.Daha .sonra"Kürdistan ulusal birlig-i","Kürdistan sosyalist haraketi"ve Kürdistan Demokrat Partisi-hazırlık Komitesi merkez komitesi üyesi Kemal Fuat, Türkiye·t de çıkan "Yürüyüş dergisi "inde ve "Sosyalist" gazetesinin 26/Eylul/I968 tarih ve 69 sayılı nushasında aynen yayınlanan mektub,·nda tü:n gelişmelo:-r dof!;rulanmaktadır.Adı geçen mektupta aynen şu cümle yer almaktadır; "Irak Kürtleri Türkiye 1 de hiç böyle 
tuza~a düşiJr-iilmemişti. Ya geçişleros· göz yumulmu~ ,yada baştan engel 
olunacagı bildirilmiştir.Bu geçiş için garanti verilmiştir.Bu garantide eski savunma bakanlarından bir Van Milletvekilinin adı söz konusu:iur ••• "Bütün bunlar bilinmesine ra~men,bazı yayınlar gerçekleri 
kasıtlı olarak tahrif etmişlerdir.Söz konusu olaya diger makalelerimizde de detaylı olarak deginildibinden tekrarlamaya gerek duymuyo-
ru~. 

Türkiye' de bütün olan bitenlere ragm-:m ne yazık ki devrim~i 
~üçler bir birleri ile mesgul olmaktalar.Sadece Ekir::ıin ilk iki haf
tasın~a 56 kişinin öldürüi~ü~ü TÜrkiye'de,devrimcilerin çeşitli ide
olo~ik m€seleler yüzünden parçalanmala=ına karşı faşistler gittikçe kuvetlenmekte ve örgütlenmekteler.Gen~l olarak Türkiye devrimci ha
rak~tinde görülen narçalanma Kürdistan 1 daki gelişmeleride etkilemekte ve Kürt örgütleride çeşitli nedenler ;_yüzünden-bir birleri ile ug:rasmaktalar.Bu:ia Kürdistan'daki direnişi bölmekte ve merkezi otoritenin kanlı tertiplerini kolaylaştırmaktadır. 

Devrimcilerin içine düştükleri ikinci bir hatada maceracılik ve bireysel terördür.Bunun en son örnegini ekim ayının ba~larında F'Ördük. I'Ürkeş bir yand.an ıısıkı yönetim is-:iyorum şanlı ordumuz artık bu isi halletsin "ded.igi bir dönemde, kalkıp f·TIIP Is tanbul !1 örgü-rünün 
g·~nel ba-:kanını ve oglunu öldü:r-rn<:l{ rnac.aracılık deg;ilde nedir.Sıkı 
y0n~~irnin,yeniden gelmesini a~ık açık söylemek demek~ir.~u işi yaoanlard.an biride nr'ıarksist-Leninist silahlı propaganô..a"adı:nı takınan bir guruptur. Terör ile h'2:r :~syin hal edilecegini zan edenler ancak bu yola baş vurabilirler.Bu ise r•Ia~ksist-Leninist C:üş·:.ince ile 
çelişen bir olgudur.~abiiki faşistlerde boş durmadı,Is~anbul 1 d.a iki g-'in içinde 6 kişiyi öld.ürdüler.Şehri bir t:erör havası içinde bir kaç gün çalkaladılar.Halktan kopuk önderlik peşinde koşan bu macaracıla
rın belasını ne yazık ki yine halk kitleleri çekmektedir. 

Türkiyeınin ikinci büyük sorunu ise ekonomik kirizdir.Demirel 1 in dedijti gibi, nTürkiy-? 1 nin uçan kuşa dahi borcu var" ve bu borçlarda bir türlü ödenerniyor.Hazine iflas etrniş,dCviz,benzin,şeker,ilaç yok.Ve va~andaş bir kilo şeker almak için saatlarca sırada bekliyor.Bütün bu yoklu~dara rag;ms-n va olan tek çey zamdır.En son olarak ::üm m&ddelei'e yüzde yüz lük zamlar y3pıldı.Vergiler yükseltildi, 
çeşi;li yeni vergiler' kondu,yurt dı~ı seyahatlar kısıtlandı.Enflasyon %40 lık bir hızla başını almış gidiyor.!şsizlik için IstatistiklPr bile yetmiyor. 

Türkiye IO milyar dolar tutan dış borçlarını ödeyebilmek için,dı~ devlc~lere dilenıneye ·çıktı.!JV:F den borç alabilmek sartları
nı ise- ancı:ı.k devamlı liranın de~erini dü.':,>ürmeklc yerine get:irdi.Ni
t~·kirn liranın dPitPri en az %40 oranı.nda düsiirüldü.Euna karsılık alınAn kır•}r-:!.i ise ikiyüz milyon dolardır.1sv""ç:,Norvcç,B~lçika,J\merika V"" Alm:ınya g-ibi ülkc:ler borçlarını ert-""lem8l:';e uzun süre:n tartışmalarGen sonra karar verdi ler .1kinci bir önemli m esr.: le de, Amı:;rika r nın, Türkiyr! 'yf':. uyguladıLı ambargoyu kal:::ır:ııası id1, 

Türkiye i lt: Iro.k arasında büyük problem te.9kil eden Fırat suyu mo;;s•:l-:•si,'Türkiyc'nin ":.avizi ile sonuç:landı·.ŞC.yleki Irak,e{Ser 
yr~-:"-rli su g:.::lmt.:zse pe"::rol vermc-m ve P'~-;;rol borçlarımı hcm2n isterim d.iye T-ürkiy~ 1 yi zor duruma sokuncs.,~ü:r-kiye 1 nin fazla yapacak bir .o::.-=-yi yoktu.Sonund.a fazla su vermek kaydı ile Irak üçyüz milyon dolar
lık borcunu erteledi. 
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Bütün bunlardan başka Türkiye 'nin;:··obil-Shell 'e 150 mil
yon Dolar,Libya'ya 30 milyon Dolar,.220 dış bankaya 2,5 milyon Do
lar,98 bin kişi ve firmaya 1 milyar Dolar olan borçlarından. c.~çg;unu 
hemen ödemc·k zorundadır. 

1.;; te Türkiye' nin ekonomik ve siyasal durumunu::l kıssaca 
öze-ti.Zam i.hıtüne zam,öldürme üstüne öldürmo:::-,buna kar.-;;ılık her şey
dA-n bezgin ve ne yapacagını belmeyen halk kitleleri ••• Gerek r•ıc dö
neminde gerekse şimdiki Ecevit döneminde C..,r·,ım budur. Yani Ecevit • te 
duruma bir çare bulamadı ve bulamazda.Ne dı~ardan aldıgı borç para
lar ve nede yaptıgı yeni zamlar durumu düzeltebildi.Aksine dahada 
kötüleşti,Ölüm olayları Ecevit döneminde yine devam ediyor.Eger ona 
sorarsan~"faşistler son dönE:Ô.lerini yaşıyorlar"ama ne varki bu "son 
dönem ''bi tip tükenmek bilmiyor. Çe şi tl i öldür.:ne olaylarında yakala
nan ülkücü komandaların ertesi günü salınması ve sudan havadan ba
hane uydurulması gösteriyor ki,Ecevit gibiler,faşistlere her türlü 
fırsa~ı vermektedirler.F.albuki bu ise sözde sosyal demokrat geçi
nenlerin,praktikte nederece anti faşist olC.··klarını belgelemekte
dirler.Nihayet en son alarak demokratik k'·ruluşlara yönelik yasa 
tasarısı ve kanun de,\!işikli~i Ecevit ve hük"':imetinin 'I·ürkiye halk
ları için ne düşündü~ünü biraz daha ortaya koyuyar.Zaten biz Kür
distan'lı devrimciler alarak o~dan bekledi~imiz bir şey yoktur ve 
olemezda.Çünkü kendisi Kürt halkını her za~an inkar ve tehdit et
miştir. 

Son olarak,diyebiliriz ki tüm yaptıkları ile Ecevit'in kema
lizmin ruhunu şad eden yegane sosyal faşist ve şöven oldugu söyiene
bilir. 

<>•••••·········~ 
EGIT!M KÖŞES! 

Elinize geçen bu sayı ile yayın hayatına başlayıp,sizlerle bera
ber olmanın sevincindeyiz.Dergimizde eğitirr: köşesinin yer alması,bi
zim ve okurlarımız için bir zorunluk oldugunun bilincindeyiz. 
Bu bakımdan,her sayırnızda sizlere bilimsel konular hakkında kısa da 
olsa,politik kelimeleri açıklamaya çalışaca~ız.Bu sorumluluk çerçe~ 
vesi içerisinde birbirimizle bilgi alış verişi yapabileceğimizin 
inancı içerisindeyiz. 

Köşemiz her türlü bilimsel verilere ve konularla ilgili her tür
lü eleştiriye açıktır. 

FEODAL!ZM' 
Kolecı ya da ilkel kornun sistemlerinin bütünlüklerini yitirip 

da~ılmalarından sonra ortaya çıkan ve aşagı yukarı bütün ülkelerde 
görülmüş olan bir sosyo-ekonomik biçirn.Feodal toplumda başlıca sınıf
lar,feodaller(agalar) ve köylülerdir.Bu sistec içerisinde;sömüren 
ağa,sömürülüp ezilenler ise köylülerdir. 
Feodal toplumda sosyal düşünce,dini bir form içinde gclişmiştir.Sınıf 
mücadelesi,feodal toplum tarihinde belirgin olarak görülür.Feodal 
sisteme karşı köylü ayaklanmaları,genellikle dini kılıra bürünerek 
feodal sistemi sarsar ve çökü~ünü hızlandırır.Feodalizmin yerini sö
mürücü toplumun üçüncü şekli olan kapitalizm alır. 

KH!TAL!zM, 
Feodalı~mın yerini alan sosyo-ekonomik biçi~dir.Kapitalizm;üretirn 

araçları üzerinde özel mülkiyete ve ücretli cr;ıc(;in sömürülr.ıcsi teme
line dayanır. Artık-det!er' in cl w~ ması kar.' i talist üretimin temel kanu
nudur.Sürekli işsizlik,kitlelerin yoksulluğu,r~kabet ve savaş,kapita
lizmin temel karekterini teşkil eder.Kapitalizrr.in temel çelişkisi, 
proleterya ile burjuvazi arasındaki uzlaçmaz çclişkide ifadesini bu
lur.Kapitalizmin tüm tarihini kapsıyan sınıf mücadelesi sosyalizmle 
sonuçlanır.Kapitalizrn 20.yüzyılın başında,tekcllerin egemenligini ve 
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r.1ali oligarşiyi ifade eden üst ve nihayi evresine girmişti .Tekelci kapitalizm tekellerin gücünü dev2.et r.sücüyle kaynaştırara::...~ aha önce e~i görülmedik bir mil i ta:!:'iZ[ıi hızlcmdırır. Büy:J.k Ekim Devr ır, i, kap i talizmin genel bulıranının doG~asına yol açmıştır.Çabdaş kapi alizo insanlıCın en hayati ihtiyaçlarına ve ilerici özle~lerine dü mandır. 
~r-:F:!.-'5_V AL!ZI1: 
19.YUzyılda başlayan,kapitalizmin en yüksek,en tekelci n~h?Yi everesidir.Kapitalizır, tei::elci döneme girerke:ı.,aynı zamanda çuruyen asalak kcpitalizm haline gclir.Ler,in,emperyalizm evresini sosyalist devrimin arifesi ol ara:..:: ni telendiı'ir. E u evrede tekelci kapitalizm halkın sCr;ıürülü;;:i..:.ni.:. yoi;;unlaçtırrr.ak ve tekelleri daha da zer,e;inleştirmek için

1 tekelle::-in kudrc-tini ie;vlet kudretiyle birleÇ>tiren tekelci cievlet kapitalizır.i balins gc:ln:iştir.Dünya so.sys.list sistenünin kuru
luşu da e:mpery&lizr.ı.ir.ı ·cu!:ıranını şiddetlerıdir'miş-:ir. E:ııper:r·alizrne karşı ulusal kurtulu:;. hare:f;_etleri l:F:?:C:' zsmankinden daha güçlü bir şekilde 
gelişr:ıek-:edir. S::ııek V(- serrraye a::-asır.daki çelişki a:r-::.-r.laktadır.Emperyalizm ~erilerne .ve çök:r.e d.önemirıe t;i:::-::ıi.ştir.Artık insanlığın gelişır.esi::ı.in ::ı.na rr.uhtevası, topl u:r.ur. sos:r·alisc: düzene sokulması için, emperyalizme karşı savaşan güçlE:~ tars.:'ından belirlen:-ne}:tedir. 

!SÇJ: 
i kol gÜ8Ünden başka hiç bir şe:ri olrr.aya:ı.,yaça:nını sürd·J.rebil:mek için eoc:t;i:r:i,s.lınterini pat::-or.;;: sat~nak zoru:ıda o}arı. kişi olup, kap"3.talist sist.el:'. içerisinde en çok BÖ:'!lürülerı. kirı;se. 

PP:I'FO!-:: (işveren) 
Kendi.ıeri üretiır araçla:::'::na ss.hip olup,çal:>..ş:te.da::: ÜrPti!"l' aroçları~Ea·:::::-ika,~akinc.lar v:o .• ) üzc::.'inde i~çileri çalı.;tırıp or.2.a:nn enebin.:.. sörr:J.ren hırsız vurguncu takımı. 
SINTET·AR: 
_-::-:egin rEeydano. cetırditi ürün:ie:ı. aldıkları paya ve oay 2_lış tarzı:!1a t:,öre birCirlerindcn ::.ıyrılG.r, [';"erü-; insa::ı guru;:ları.~)rnE:::!in;işçi 

sı.cııfı, burjuva sınıfı. sını.flarıL dotu~;.1 Sirını belirleyen, sosyal iş bölü~'J.niin gelişmesi ve özel mülki;y·etin or·t:aya çıkışıdır, 
Sınıflı her topl u.:ııds. terrel sı:ı.ıflar( köle ci topl Ur:"" d-'i; köle sahipleri, Feod.aliz.rr;d.e;::oprak köleleri-topraksız kö;_yliiler -toprak sahiplcri
ağalar-, r:a}:itali2'c. toplu:r1da;"•:::ıurjuvalar ve proleter -işçilerdir-) 

E:f:2K: (iş gücü) 
:.ı erhangi bir :;Q·in meydana gelwesi için, işçilerin o şey üz€ rinde harca::S..ığı g:.i.ç ve beceri,örneğin;işçinin fabrikada çalışı:,ası gibi. 
ÜR~~'I !M: 
Çesitlı araç ve gereçlerin kl:.llar.ılarak,insar.ların günlük ihtiyaçlarını karşılamak rr.aksadiyla meydana getirilen maddi dc-ğer.Örnek-t yiyecek,giyccek vs. gibi. 
S-=.:NI:LKA: 
Bc..!.lı sını_:'la::-ın kendi sınıfsal çıkarları dotrultusunda mücadele etrr.ek için, to;::lanC.ıkları demokratik ki tl e ö~giitl c-ridir.!şçi sendi.kaları,iş veren scn::ikaları gibi.Emekçi sınıf ve tabakaların kendi siyasi ve ekvnorük C.urur.ılarını iyileştirmek için,·:::irlik oluşturdukları örgUtlenre biçimidir. 
GR:;:V: 
l.<,;çi sır, ı :ının siyasi ve okonomik çık::ır.la~:.. dot;rul tusunda iş vercnlcrc(burjuvaziyc) k.:ır:şı verdi(;i en etkili rn:icsdclc biçimidir, Grcvlcr y:ı.nlız ekoncn:ik çıkarlar için vc.rilır.en.clidir.:E.n azından ya

pılan cylerTıler,işçi sınıfının siyasi tı::ılcplerini de dile getirmelidir. 

IDKAVT: 
.t.:-ur,juvazinin i~çi sınıfı!lın si;yasi ve ekoncr.:ik mücadelesini parçal2rı;ak,dat;ı-:msk ve yot: etm~~k içi~ baş vurdu~u en ad.i yönten: !::içiıüdi:::-.-:..:rne!fii'ıjiççilerin to-;lu ol&.r·ak işter.. çıkarıla::ası ve t~:rı err.ekçilcrin zararına ·J.rc::i.x.ir, ciurduı'ulması. 
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KURDISTAIIJ': DU BİRE'::~R~:ı X\;E,KA!'<0RAN BEDIRXAN u EREBf: ŞE!!O, WINDA KIRIN 

İra li Kurdistane kes tune,ku naven KAM0RAN BEDIRXAN U EREBİ: ŞEMO 
nebihistibin.Xebat U keftelefta wan nas nekiribin. 

1...AMÜRAN BEDIRXAN bi xwe ~i Cizl.ra Botan e.Ji malbata bi nav U 
deng,Hiren Botan,e. ve r:ıalbate kesen pir navdar ji civata Kurdan re 

hiştiye.Nave xwe,bi xebata welatperweri U bireweriye ve,di diroka 

Kur~ista~e de ~~gar kiriye~Ronakbir U zanayen wek Sureya,Celadet U 
Kamuran u hp. Jı ve malbate ne. 

Çawa di çaxa Osrr.eniyan de, wisan ji di çaxa ~liste fs Kemal ye ni

jadperest U hevreyen wi de,ve malbata giregir meşqa welatperweriye 

berpe~ kiriye~Di~re~en ~zadixwazan de cihen xwe wergirtiye U pir ca

ran buye peşaJO u reberen wan. 
Pişti bi zor~ çek ~ sin~oyan,vemira~~ina ~evgeren liberxwe~anen~ 

netew~ yen bakure Kurd~stane,ev malbat Jı,tarumar u derbeder bu.Kamu

ran ji,ji we pe ve derket derveyi wel€-t.Li Elrr.anya ı:::ıa U li w€ doktora 

xwe ya dadmendiy€ qedand.Faşe li Fransaye c:iwar bll.Li we dest bi kar 

kir.Bi salan,li zaningeha Sorbone-bire kurdnasiye de mamosteti kir. 

Eeri mirina xwe bi 5 salan,teqawit bU. 
ADi gel kar€Ax~e y€ zanis!iy~,xebata siyasi ji dikir.Bi salan,ni

nere ~oreşa başure Kurdistane bu. 
Wı,heta niha pir ?irtU.k,gotar ıi danezanen _siyasi ü zanisti nivi

~an~ine.~emaze di ware p€şve~irina ~iman8 kurai de,xebateke pir heja 

u kerhatı kiriye.Di baDeta reziman u bajarvaniya Kur~an de,pirs€n 

tevlihez zelal U ranahi kiriye.Ji Kurdan re arirandinen giranbiha 

hiştiye. 

Le bervajiy€ KamUr~,EREB~ ŞEMO ji malbateke pir hejar U tengezar 

e.Bi xwe ji bajare Qerse U malbateke şivan e. 
VIi hin di zarotiya xwe de,perçiqandin U kalekirina netewa Kurd,bi ça

v€n xwe ditin.Di vebirin,kustin,talan U tajankirin U belengaziya wan 

de jiya.:::.egunan,ev bilyer U qewimandinen ha,tesirekc mezin li ser Ere

b~ Şemo ~irin.Ji ber ve ji,di ... xızrt~i;[aAxwe de,~i aliye ~iyas~ V~ ,,.. 

hışy~r bu.D2za Kur~an ya ~zad~ ~ t~rbune,qenc tegi~~şt.Le b~le,pı~t~A 

ku w~ hevalen partıya Leın dıtın u bi wan re da u stand,hışyarbun u 

tegihiştina xwe ya siyasi. b€: tir p8şve bir. !!i demek€, bi w ar. re heval ti. 

kir U bi dU re ket nav r€z€n wan. 
Ji we roj€: bi vir de,v.·i. jina xv.·e bi şoreşvanen Qarqasyay€ re bihUrand. 

Bi wan re, di şoreşa Oktobira Sosyalist ya mezin de hevpar bÜ.Bi bev 

re biro€n jina nU ya bextewar av8tin. 
Erebe Şemo,pişti serketina şoreşa Oktobir€: ji xebata xwe ~a siyasi 

domand.Di: gel w€ ji,li Bewan€,paytext€ :Errnenistana Sosyalıst ya Sov

ye~istaı:e,.xweAbi ~eb~ta nivisandin€. ve rn~jUl dik~r.\~i ~etaAni:haA~en~ 

af~rand~nen bejey~ yen speh~ weşandıne.J~ ber xeoata sıyası u beJeyı, 

çend çend caran ji aliy€: miriya Sovyetistan€: ve hatiye xelat kirin. 

Yek ~i wan xelatan ji,nişana Lenin e. 
Erebe Şerno,endam€ Civata Nivi.sevan€n Sovyetistan€ bU.çawa ew di nav 

civata Kurdan de,wisan ji di nav gelen Sovyetistane de,xwedi rÜmete

ke ber bi çav bli.Herweha,ew di war€ kurdnasiy8 de ji,di nav kurdna

sen ctereke cte,bi nav U cteng bU. 
B€: guman bi koçkirina KamUran Ü Erebe Şemo ve,civata Kurdan tiş

tine mezin winda kir.Koça van bi.rcw€r€n ha yen dilovan,bU sebeb€:n 

re:;;;e;ir€dana kurdpcrweran. 
L& bel€-,li nik dil€ me,ew di dilC her kurdeki de dijin.llı:,ta ku Kurd 

hcbin ew € di dil€ wan de biji.n.NnvCn wan C her U her li ser ziman€-n 

wan bin. 

BILA SERE KURDAil XWEŞ EIN 

BILA GOREJ< IlAN BEHIŞT BIN 
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RAPOREK JI ŞCR~ŞA EAŞÜRE KURDISTAKE 

Pişti. vemirandina şoresi 14 sali,karbidcst.Sn miriya Eexde U hevkarCn 
wan yen nijadperest U ~oledar li Tchrane,ça~e U EnqcrC U cmpcryaliz
ma Amcrlkaye ;xa har,vtilo ba·:,;er dikirin"ku Kurd U şoreşa wan hcw man. 
Ji b~r ;:e ye k e ... bU, kt:. Sedar:ı Eus0n0 ·Ti:'.\:rı ti, ç&krox:2 de:c.0eha faiizma 
Bcesı ;ren Bexde,di Ne\·Jroza sala 1975 an de weha di[..çot; "Eizgın Ji we 
re!~.Rebiren Bakur Ü tevgera nijdevanan ner:ıan.Ew ;,:isa ketin U çun, 
ku edi heta hete hew vcdigcrin ••• 11 

L3 QelC hi:r: di ~er ... van Eo}Zi:ı~r.: :re ... l5 r:ıeh derbs.~ ;ıebD-'2lln,keç U la~en 
gel~n Kur~ıştane.ye~ f~ ... xer.u ... ber~n şore~a !l~e ~lon: ne,~esX av~tin 
çeken şerı u zanıstıye u a~ı~en ~creşa nd ~exıstı~.Bı faşısten Tık
r.it.i,koledar U erı;.peryalisten Am.::·rikaye,siyOniz:r.ıe U kevneperesten 
h~reme,neoirina gelen KurdistanC U doza azadi. U rizgari)~~aziya wan 
nışan dan. 
A ~asti ev e,ku ev hcw di diroka Kurdistane U herr. jl ya gelen ciha
n& 'de yE·ker..ı:in car e"kt:. tevo::;ereke rize;arix'o:az di deı.ıeke vn2ha kurt de 
xwe vedijene C. ~i n:.ı ve d.e~t pSdi~:e.Zi bill şanazi U serbilindiy€, 
ex ç~qe.s p~şg_eçun u hi;;:ye.r·cU:ıa :;~niy€n Ku.rciiStane ji 'oc :;;ikandina 
m.r u zincıren koletiye did.e xuva kirin. 
Çoreşa 2E-e qılane,nisana C.oza St::rbestix' ... 'azı U bi S'C:r.oilindi jina 
hernU Q:el8n KllrdistanC.ye.Rcn ·~ k0:-{.€n vE. şoreş~,hEh U _xurtiya X'"''e ji 
d:l.rok8. tekoşina serbix':!eblin U parastina heC-lL'1e:r.. nete\~·i v8n g-ele Kurd 
distine.Xwe bi ser-::~E:hat:..vC·!"'. x·.-:e G v0n ;;:el8n cl:t:s.-;.g tf:k-G.~tir~rek U 
pZktir dike.Ji lew'İ·e ,Ji,~er:..::etir+a ~\.; misoger e. 

Rexistine. ıııe,hir. ~i ;roj;n C.es~p~k8 deAdixwe::::t,kll li,..rew~- U p~rga!a 
şç:reşa .:26::;e gu!ane hur bibe.·:,f" bi çaven A..,:;e ·::::ibıne u ,ji av.riren we 
yen siyası X't:dı ag-eh be.:.L-:.Al·:·:::·re ·::-.ir;ya:- da~~:u ç.u hcva;ı2r. xv;e bişiı;.:.e 
xc:ı;eşe.E·~: herdu he:V~l :ı ç~n u de::-:ei:e ı.:_ şore~e ms_n:.Çu~a ·~·a~!Pi9t:t 
erıoa hezar caşan ou.':ian lı 3·2:' ;:-cra X\·:e,ro.:::·orckc dur u dıreJ ı:ıvı
san1.L~ oixabin,_e:r. r..i~:arin we bi -ter~ami li Vir biweşinin. -;,e bel e, 
em e ·,·e bi kurtı pE~ke.si 'v-1'2: bikin. 
3::v rapor U roportc.j8. h3.,:ii aliyE: ns.vercka xv;e ve,pir helez e.Err: ba
wer in,ku de hin pi~s U f·irsiyar·3n tari ranahi bike. 

Hevalno ! 
Em ç-Gn.r-ıe rC:\·lx u pergala xoreş;;: _ıı pÔsrr::ercer.. wC,.yE:n dilCr u 

qehreınan bi çav.2:ı xwe dıtin.I·1e dUr u dıreJ,bı hev re da ~.ı stand.Li 
ser her tiştı gotUbej kir. 

A rasti ew e,ku şore::;;a nU di reke çcreşger de,roj bi roj, 
ber bi pGş diçe.Ew li ser bin~chen sos:yali<::r:-:a zanisti U li diji ko
ledari' eıtperyali.z.r:ı-2). i'eo~aıi~me Au kı::vr:ep:;:resti ve hatiye dani~.Şoreş, 
xwe perçek .ii şore~.en cıhane yen rizgarıx'.·:az. ~ d.ir..ya sosyalıst di
zane.3crkes€- ku xwe Kuı·d nas dike;.divE. vl. ti:::.tl tı.: caran ji b:lra xwe 
nebe,ku peşmerg$n rne:::-xas u diler,ıro bi k~;rlani dizan::n ku ji bo çi 
ş~r_dikin.:,Koled.Q-ri,emperya!izre,feodalizm U k~vneperesti ç! ne U çi 
tının seren Gelen bindest u refen k~dkara:ı.Pesmergen jır u leheng 
baç: dizanin,kı..;. scsys.lizrr U şores;;ı:'OOri çi ne.:Xcbata war, çaiva U çilo 
ne.Gelen birldest bi çi re U a' .. :aJi r:i.zo:car bUn U dibin. 

. . Dcrr:a mo bi w~n re got'dt:Cj diki~ U re~şa ç:oreç8 ji hev 
deı·dıxıst. ·~:cı.n h~':-d0::n j ı~ ç c:Y.:rox u bırc:• ... 'eren $Ores<-:n cı"t,ı&n?, w ek H2 
Ch i thQh(:-Io ~,i .... l~"!in) ,~.:::~ııı:-,Ghe Guevcra(Çe Govera) ,hao u bp. meşqen 
berkctı berı.ıe~ı me d::.kırı~. 

bce;uınan me pir tii;t .~i v1ar. t:irsin. 'vl1an ji br-:rsivCn me bi 
biratl.,pir zelal i) vekiri' de.r •• f:ır. e çcİ1d ji wan pi::.'G U bc:rsivo.n,li 
vir,ji we re binivisin. 

1-'-irs: Gel o h un çaı.\·e. di deruef..e hevq&s ~.-::'..ırt de gihan ve 
gehincka ş~1 

be:r·Siv: :Pişti .sala 1C:75 an,şoreaa rr.e ş~kcst.i'le ... derseke pir 
me zin ji ·,,"2 oreşe stand.Fi:::ti- kı.:. şoreça De ya nu de st pekır,pır 
xwendeka:-8n orejve.n hatin r,av, r~z~r.: rr~.-Ei rr.e r~ Dlln :yek.Lı .... nav me .... 
de Ji pi:-- pC engen şorcşvan heou .. '1 • ..:..ııı gına.rı hcv u ı:ıc d..:-st avet xebate. 
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Ni ha em her roj ,li vir,dersa siyasi dix'.-linin U di din xwendin.Li me 
p€şmergan gi~an,ji malbata xwe çend kes gori welate xwe kirine.Ji 
lewre,di dile me de a~ire azadi U rizgariy8 xurt bUye.Ev bUn çend 
sal,ku haya me ji cte u bavlxwi.~k U biray8n rr.e tune.Her\·.'eha haya \·Jan 

ji ji me tune.Em şUna ku mejiye xwe bidin ser van xem U kovanan,em 
didin ser ders U peşdeçUna xwe.Em x\.;eş ba~ıer in,ku ew ji niha li h€
viya me ne.Dixwazin em rojeke ziltir welat rizgar bikin.Ji ber ve ye
k€,em qenc guh didin zaneblln U dersen xwe y€n siyasi..Pişti ku dersen 
me diqedin,em p€şmerge li bev dicivin U li ser ders8n ku me ditiblln 
pirsan ji hev dikin.GotUb8j8n zanisti li dar dixin. 

Pirs: Pir reXistin U kes dib&jin,ku "Qiyada Iüweaet" bi 
CIA,M!T U SAVAK ve giı·ed.~yi ye.Hun ji van· tiştan re çi dibe~in ? 

Bersiv: Ew kesen ku van getinan dibejin U dev davejin me, 
beguman,hemu ne mirov8n pis in.Ji ber ku ji aliy€ dijminan ve propa
ganda me,ji wan re wisan hatiJe kirin.Kesin ji hene,~.nay8n ba rne.Rew
şa me y~ icre~e,~itin.Q k~ri~~~ me bi çav8n xwe ~a~ınin U bi guh&n A 
xwe nabıhen.Le dısan Jı lı dı~ı me propagandan~dıkın.Bi zanın yan jı 

nezanl.n,bi xwe pista CIA,MİT u SAVAK-e di-grin u alikariya ~o.·an d.:!..kin. 
Kes€n bizanin van-propagandandikin ji,baj dizanin,ku dan U standi
nen meAbi dinya sosyal~st,t~vge~en~riz~arıx~az U parti~en p€şv~rU re 
hene.Le ew celeb kes dıxwazın lı cıhane u dınya sosyalıst D..osten me 
k€m bikin.Disan me bexin himb€za kevneperesta~ U e~peryalizm€.L€ bi
l~ e~_cel~b *es ba~ bizan~nlk~ ec p&ş~ergen v~ şoreşa ng,h~mU x~e 
dıkuJın,le dısan jı xı..·e nezıkı kevneperestan u erıperyalızme nakın ••• 

... ... ~ ~~k·+&" ;~in,ı~ Çolemerg€ di nav-ber_a~"9i~~da...f·:il~·egetn(QM)A 
u 1'Yekıtı :aştımanı Kurdıstantt(YNY.) de şer çe::ıubu,.L'l. vı :;erı de,cası 

400 kes€n çekdar U p€işeng y€in YNK,ji aliy8 QJ'>~ hatibUr. Cil kirin.Ji 
van 400 ~esan bi ten€ 8 kes.~i ~irtigfh€ ... de flln.Y8nAdin he~U Qatib~ 
berdan.Jı .... van 8 kesan,heft ~e peşeng u reberen YHK u yek jı sıxur bu, 
ku bi kesen YNK re hatibu dıl kirin. 

. f':e s~ kes~~ ku_berpirsiy~ren .... YNK ~UQ ctiq,n.Yek Ji ·.-.·~mi-
lazım Emer Evdıleh Jl nRıvda JV;arksıst u Lenınıst" u endarne Korııteya 
Navendi ya YNK,~ek Talıir E~l we;ı.i ji en2:am€n ~~ıit Biroya YNK U 
ttTevgxra Sosyalıst ya Kurdı.staneıı(TSK) u yek Jl r.ıamoste Selam ji 
TSK bu.Heçi mamoste Selam bU,bi xwe ne bi YNK re bil.Ji girtigehs. Be
esiyan baz dabli U batibU ba QM.Ji her ali ve xuya bU,ku ji kirin&n 
xwe pir poşman bUn.Gişan ji dixwest,ku bi Ql'': re enlke welatpar€z. saz 
bikin U bi hev re bixebi tih.I•'ıe bi tene pirsek ji mil az im Emer Evdi
l~h kir.~w ... pi~sa_me_ji ev bUiGele ~u;: C~la±i bi 9i mebe~t€ ,ji İ~aqE; 
çun İrane u jı wır Jı derbazı Tirkıye bun u ber oi Behdınan hatın ? 

Bersiv: Em ne eelali ne.Em ji '1Rivda Varksist U Leninist'1 

in.Em ne xayın ın U ne Ji Caş.Hevalbenden me ji İrane bo me xeber 
şandin,ku em herin !rane U ji tran€ çekeki giran binin !rao€.r'ıe ji 
çek€n xwe hilgirtin U ji Nokan€ bi re ketin~Le (;;.ava em gih8.n Şemdi
nan,me zanl.,ku Celal U Eli Eskeri e:-n xapandine u me ji bo şere bira
kujiy8 dibin.Pişti ku em hatin girtin,şe:;: terdr:l U nerra.\1e gave li 
ba Eli Eskeri narnek bi destnivisa Celal u mora Y~K,ku ji bo heval
benden me y€n Tirkiy€ hatibU nivisin,dcrket.Eıı: niha dixwazin,ku em 
bi QM re enik€ saz bikin.A rastl.,Celal pir caran em bi takti*€n~xwe 
dan kuştin ••• Dema me şer€ dijr.:ıin dikir,Celal ,ji me re bcrik u fışek 
nedişand.Pir hevaıen me,ji ber tunebllna berikan,bi berika dawin ve 
xwe ku~;tine. Y€n ku xwe ku .ş tine, li s'.:'r zenda xı.-:e ni visine ,ku em ji 
ber turlebUna berikan t€n kuçtin.BelÜ,tcrikÔn r.;c ncdimo.n.Ji ber ku 
Celal ji mc re berik nedişand ••• 

D~~~-~~~C di navbcra QM U YNK de,hikllmuta ncesi ya fagist 
ji dest bi qcwii:.:ındina gund€n Kurdistan€ kiribU •. Ii wC roj€ bi vir de, 
kar€ wan :.,:ewitandina gundan e.Eeesi yôn nijad~crcst bi ten& şewit~n
dina gundG.n qayil nabin.Geniın,rez,pez,xwarin u heta darEin li dcrbela 
ji,ku k8s bikeye desten wan,dişewitinin.Gund~yer. ku digr~n ~i, bi xwc 
re dibin.Kes jı nizane,wan kuda dibin.Gundiyen direvin jı,ten ba 
p&şmergan U li cih€n rizgarkiri ci' .... ar dibin. 
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İro rewşa jl.na: pC;;:mergan pir dijwar e.Ji ber ku heta niha 
gundin nehatibUn şewitandın.Gundiyan p;şMerg&n xwe xwedi dıkirin U 
diparastin.Pi~ti gund hatin şewitandin,jina gundiyan,zar U zeçen wan 
jiketin sxr rnilen pCşmerga~.XwarinaAher~ baş ya peşmerg~n Q gun~i
yen reben u belengaz,bi tene şorba nısk usavar e ••• Bees1 yen xwır.
r€j,~i navbera her 4-5 ~undCn xewitancti cte,asigehek ç€kirine da ku 
gundı nikaribin vegerin U gunden xwe ji nU ve ava bikin. 

Birs;ib-Gneke e;elek mezin di nav p€şrr::er~an U gundiyan de he
ye.,Zi l€WTC,J?€Şill€Tf?€ ji bo_ pey.::ıa~irine. XWari~€ xr~şe dib~D ~er ı;ıs~
gehcn !eşkere Be~sıya~,da ~u zı*e z~rok,kal u ~ıren g~ndı !er bıkın. 
Leı,;kere çavsor,lı haı.1ırdoren aseı;ehen xwe pıjqın çandıne.Bı wan xwe 
dipar€zin U li ber xwe didin. 

Di gel ve jina dijw~r,hebUna nexweşiyan,nexweş U birinda
ran rewşa keftelefta şoreşe bun dijwartir dike.Ji ber ku di nav pCş
rnergan de hiç doxtorek tuiıe.~·en€ 1-2 birinpE!ç hene,ku ew ji ji der
mı;ın U h~cetan b€par in.Her p€ş~erge k~ neAdidit,ji me re.wehaAdig2~ 
tın; "Hınde doxtoren Z.urd,ku bı pere u x·wına gele Kurd lı Ewrupaye 
xwendin çi dikin ? Ji bo kijan roje ra•Nestane ? l'1a ew hiç fcd.i nakin 
U gel€ xv:e nahizirin1 •• LC crr: bawer in,ku her y~k ji wan,niha ji Le
nin ji bih:i:r- l.·eninist in ••• Zimanen wan dirCj e,ıe belE ditina wan 
pir kurt e ••• " 

G.:W;di~~~·~e yen beıer..gaz u p€şrr:erg:en me ven cetreman,roj 
bi roj ~ikevin tengasike gelek gi~an.Heta niha havln bC dir.ya germ U 
x'vl·eş bU. Zarok, ks.l, j in -cireken Ku:rdistane dikarit:Un li derve U di bin 
Ca::-an de bi,~ in. :::.,g ı ro' Zi vistane sere xwe li w an rakiriye. De:ıja b er:-' 
bager U bar&~e ye.Vundi be xani ne.Zarok U pirek oe ki~c li p8xas in. 

Ş~;;ş~·~~·ya peşverU,ir2 h~za xw;;;: ji gel€n xwe UAb:ir ıl ... ba
weriy~ xwe ji.~ji z.anistiya so:;;;yalızme ?~stıne.:,Ji tev.-re~dive em ve 
xoreşe he,.:Geyı kevnepe::'estan u eır.pcryaj_ızrıa cıhanı nekın.Hç:kc cr:ı kar 
u serx\\•egirtiye~ x~·e :[?Ek ne~min, em bix'vl'e di bin berpirs!yaren rı:irina,., 
van zarok,kal,oır u j(EŞ!!lCr~an.Ji me re şe:::-m e,ku birayen rr:e ~i serme 
u nexw·eşiyE, ji- tazi u birçıbUne bimrin, Di ve er. 6eıen ciha."le bin9:rin, 
ka w·an gelan şoreş8n xwe ça .. .:an xwcdi kirine.Divc em ji wan,wek Vıct
n~me,Kar.ıboçya,?-1ozambik,Angola,Sehra U Filistin€ -G. hp. dersan werbig-
rı n. 

Fi~ti'k;·~~ xebat U tekoşina ~V. U p8şmers8n m€rxas bi kur
ti berpeşi we kir~em dixwazin çend tişten din ji pe ve gire bidin. 
Herçandi me ·caşi u qenciyE;n pCşmergan U Qiyada Eiweset ya Parti De
moqrati Kurdistan(Qf.l -PDK) dan ber çav€n we ji,ı8 dıs/3.n c;:r. nikarin 
çewti U şaşiy€n wan veş€rin.Gava em çewti U şaşiy8n wan dib€jin,em 
tişte~i-~i.ber ç~ven~xwe bi dUrAna~i~.Em ~i şaşi .... UAçc~t~yCn wan her
dem bı aıtın u lenerıneke rast u dırıst,bı bawerı u hızıreke avaker 
hılr dibin.Bi vi awayi dixv.:azin bidin serast kirin.Anc,dema şaşi ten 
gotin,div8 tu caran ji ditin U 1enerin&n zanisti neye bi ctllr keDin. 
Herweha div8 beri neye av€tin U tişt ney8n nis kirin U hilweşandin. 
N~r:ıaze ~~~~ ~ ~hevd~rxistiQ d~ ve p€şneyaren b€İ-dar bi xw~ re ~,ine J. ku_ 
mırov bıkarıbe -~·e ~.aşiye jı nav rake.Dema cm rexnan lı şaq,yeke dıg
rin,dive a'r1av8 ç&kirin U scrastkirin8. we ji cm bi xwe re bır:in.i·,'ek 
li .jor h&t l"'~tüı,divE tu caran ,:ii rastiyG,diristi U biratiyE vencqc
ti:-t.Ango,qasi em pi:;ıta tCko:Jina Q!•i ji bo· maf&n r;elCn Kurdist::ı.ne dig:: 
rin,em 2· :,:a:,;iyCn,..wC ,il. bibej~n U S;,;inivl.si-n.Heke ev bi awayCn mc,.,gotı 
ns;:binJ.hem ji c;elen Kurdistane re u herrı jı ji ranıana mc ya siyası re 
bcdadıke mczin dibe. 

:·~<: bi her o:oirayi ji ba~;iyCn .çorcşC kad kir.HindC ku ba~i U 
diristiır&n vf: şoreşa piroz bi do mine, em e pişta w8 ji bir;:ı·!n.Em c . 
pişta pe:c;;enge :p; yen çore~e;cr bigri~ . .:~ ber ku,..crr:Aqenc~pe~b~\'ler ın, 
ku şore:;:Ali ~ ~ı kol~da.riye,er,:ıper;al*zme,feoda1ız!I!e,f~<Şı~m~ u kc:rn~
nerestiye Ye. 8Ser:.k ı;. bırC>wcren we peşveru ne u keseke besınor dıdın 
~ ,., .... ...~ - .... ... ... ~ - ... 
kes u hezer. p şveru u sosyalıst.Hekc şoreşek ne li ser van ;nerc u 
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bin~ehan hatibe ava kirin,eg r ew şoreş şoreşa welat€ me bixwe be ji, 
em e li dij rawestin. Em € pi ta w an negrin U li diji wan t€bikoşin ••• 

. ~ QM xebat~Axw~ y~ 1 ~erAvanAmer~ UAbingxh~nAdi ~ar~ x~e de, 
bı meAn~şa~ da.Me J7 pıştı ! hurbun,lckolın u gotubejen hur u kur, 
bawerı u qıma xwe bı wan anı. 
Jl'ie li jor ji. da diyar kirin,ku tevgera Qtı-1 tevgereke pe:iverU ye.He~
b(ha xwe,ji kes U hezen l?€şverU U şoreşger re vedike.Le wek QM bi 
xwe ji. dibeje,ew ne partıke marksist-leninist e ••• 

Bi a me,kemasiya QI•i,ku pir giring e U dive b€-te zelal ki
rin,ev e.Ew ji meyla doza otonemiye ye.Diyarnekirina arınanca nezik e. 
QM,hem di nivl.sar U hem ji di axa.ftin€n xwe de,carina ji 11 otonomiya 
rastinn kad dike.Em dixwazin bidin zani.n,ku di dema şereki çekdar de, 
d2za oto~omiy~,ne dozeke ~2re~ger e.L~ b7riAşereki çekdar ~ibe~ku ·~ 
bete pejırandın.Şoreşvan Jı,we daxwaze bı şun de venagerının.Le bele 
dxma şe~e ç~k~ar~ye ~e,~w ;~ı li ~or rew~a ~ercen d~roki,siyasi,abo
rı,erdnıgarı u cıvakı yen wı gel u welatı dıbe ku bıbe daxwazek re
formist.Nebe daxwazek şcreşger.Ji ber ku tevgereke çekdar rewş U 
merc€n bingehin yen bi her rengi.,ji bini ve dighurine.Doz Ü drun1az€n 
tevgere ji,div€ bi ve guhirine ve b€n guhartin. 

QM heta niha ji xwe re arınane Ü durişmeke navendi werne
girtiye U nepejirandiye.L€ belE,carina tEn xuya kirinAku ıneyla doza 
o~onomiy€ he~e.Em !?i x~e baş diz~~ı;-,ku ev meyl~ h~ ~ ner:ıi.ne.Ql1 € 
lı gor rewş u rnercen bı her rengı,~ı hev derxe u le hur bıbe.Di yek
du belavok U nivisar8n xwe y€n dawın de ji didin xuya kirinAku ew ji, 
di vE rey€ de,gavine ber bi çav U bÜrdar dav8jin.Bi xwe dibejin U 
dinivisin,ku doza otonamiye ne daxwaza ne ya Cingehir. e.Daxwaza me 
doza maf€ çarenilsa netewa Kurd li Rojhelata Navin e. 
Hxrçandi arınanca ~Ur xwe~ hatiye diyar kirin ji,cti arınane U p€ngava 
nezık de zelalnebunek heye. 

Qasi hind€ ji div€ em şore~a başUre Kurdistane bi ten€ ne
h€1!:-n.Em div€ bi.h~mUAh~blln U hezen ~we ve ['işta ç,or?şa xwe .... y~ pE;ş...ı: 
V~r~ f?igr!n:.Em dlVf ruyen CB):Bll derzın der.u pe~d~ 1!; ser. ru;zen.Vl~ 
hılının.Ruye wan ye reş berpeşı gelen Kurdıs~anc u yen cınane bıkın. 

BtJ! şoREŞA 26-e GuLANil o çEKRoxEıı wil PEŞIOERGEN NEEY.As o DILER~ 
BİJİ ~AFt GELE KURD YE ÇAREN0St~ 
BILA BIMRE KOLEDARİ,nıPERYALİZMA A11ERİKHE 0 KEVNEERESTEN HERE!~E) 

Çiriya Peşin - 1978 
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F A L E JI ÇI RE TE WEŞANDIN ? 

Wek t€- zanln,iro li EwrUEa ji 150 bezaran z€detir Kurd hene. 
Piraniya wan karker U ~E?n rnayın jl xw.endekar in.Ew li derveyi we
lat€ xv1e,di nav welat u gelEn cUre cUre de,dijin.Karker€n Kurdan 
keda destEn xwe,li welaten derckc,difroşin ser~a~edaran.Li hember 
destmiz U keda xwe,xwe didin ş8landin€.xwendekarcn Kurdan ~i,rO
nahiya çaven xwe dirijlnin,da ku zanebUna xwe p€şde bibin u bi 
xwendine bibin xwedi tişteki.Sibehi vegerin welC.t U ji bejaren 
Kurdan re bixebitin,Di şer€ rizgariya wan U y€ weı€t de hevpar 
U beşdar bi bin, 

L€ mixabin,ku karker8n Kurdan ji pir tiştan dUr U b8par in. 
Xebateke xurt U r€k U p€k,di nav wan de tune.Heta niha ew ji xe
bata siyasi pir dUr mane.Ji bo hijyarblln U bir€xistina wan,kar Ü 
xebat8n ku hatine ~irin,fir~sist u n~ b8r~ar b~ne.~ir ?ar~n ew di 
reya xebateke şaş u ne durbın de hatıne bızaftın.Hın rıvder. siıa
si,ii Kurd bin U çi jl Tirk,ew ji bo x8r U bera xwe ya siyasi u 
kesı dane bi kar anin. 

Dibe ku di vi wari de, ev pirsaha were pCş;Gelo em çi ne?Em 
ji ne ji ~t.·an in? 

Di destp8k8 de,div8 b&te gotin,ku bersiva ve pirs8 ae bi di
r8jahiya xebata me de ronak Ü zelal bibe.Ji niha ve xwe pesinandin 
ne tişteki rast iJ dirist e.Ji bili ve ji,I]V r8xistina_me ya n-Q.,j-i 
tevodr.2danen wek EAHOZ U KO:,rELA F...ARlGRAK u ji K~SEK Sl.R2!X1:/E u BE
E~Iffi yen welatparez u D8şve:::'U pEk hatiye.I\emaze di ware xebata der
veyi wel8t de,herdu saZi jl,xwcdi dirokU sercE?hatlke dewlemend in. 
Bib~ ji nebe j.i,di ~a~?et~ xebatE qe,wek t~vgil:-ec.anC~ d~r.,*Crr.~si U 
şaşıyen van herdu rexıstınan jı bune.Ew ·ıı hember ve nırse hışyar 
in .... 7 i lewre ji we beroirsi~ar.iyE bildidin se::- mil8n x~·e.Ji X',•iC ev 
yeka ha bU sebeb,ku ~.i hcrııu aliyan ve g-av.2n fireh,ji bo sazkirina 
yek.l.ti U hi:nana kcmik€n r€xistineke nU;bCn aveı:-in.RCxistincke we
ı~tpe:rwer U şoreşger, kı; ... biko.:r;~be .... xe?ateı:e si;ya~i, ·~llrbin U xıırt" 
oek bıne.Dakevc nav refen 1-:ecKaren Kurdıstane,:ıcrr:u wclatparez u 
demokratan U wan di bin ala saz.ikE2 O.e bicivine hev.Ber8 v;an bide 
reya rizgariya Kurdistan€ U serfirazkirina gel8n w€. 

B€guman,wek bav ,3 kalikCn me gctine; ııJi desteki ten€ deng 
dernakeve".Çi berdu r8xistin bir.:. U :;_i ji hoF-ir€n v..•elatcar8z U p€ş
verUAbin,ev ra~tiya_~a ,ji_m~j V~ dıt~bUn.L~ rewx u gehinek€n.ku 
em ~e derb~z ~ıbun,jı ?o b~c~ha~ın~ ve ~rman?a pıro~,d~st ned~d~n. 
berı her tıstı armanc,Komkır:...n u bıhevgıhandJna h8r.ıu hez.tevgıre
dan U kes8n · welatoerwer bU. Herçendi. j i pir aliyan 'le ,di Vi warl de 
h~wi! hatin dan Ji,~iv€ ere bCjin,ku hin~rivd_U ke~€n k€sp~rest,ne 
dıırbın,e~p~:r:e~t. u re.şax ~w·e ned~:r!- ber v~ hev..·ı~d~ç:e.Heta_peşn~;ra
ren "gotubeJ u :,svdu dıtıneke bcı bend u rr:erc'· Jl nehatın peJıran
din.Ew,an· bi şUr. de hatin ve~crandin,an ji v..•ek "diplorr.at€n sedsala 
bistan" dikin,b8deng hatin hıştin.Y€n ku ev kirin,daxa dilan e,ku 
heta niha ji sako~en şoreşvaniye li X\lie dikin U wek ronakbiren 
Eizansl çenebaziye dikin • 

. Bi a me,~or~şvan U~birewerltu c~ran j~ gotU~Cjan narevin ~ 
natırsır,.Rcv u tırs,tenc qelsbuna mırov bı xwe u nexesma ya bır 
li bav;e::-: .; ,didin xuyani kir in. 

Ei i:c;rtcbir.hcvalCn ku rı&cmc;;z:arn civineke pe:irandin hatin U 
di ciyin€ d~ be;_;:cia:::- bUn._hşti 5otu~2jenAçen~ ro~an,!j se:ı: bc·rar:;:
:narıc u d·:~stureke cıhan hov.I•eqen bınt~ehın yen sıycısı h::ı.tın tespıt 
kirin. Eiryaro. snzkirinn tevcirCdana ı-AT.F. h nt wercirtin. 

~·Ji c;~tUb2-jCn c~viQ-C ji xuya d~bUn;.ku div(·.Ji dcrvcy~ wcıet 
kar u xcbatekc bi .re~..;. u ı;ıck,ku rehcn wc~ bi welet re bc,bete li 
dar xistin.Di na.v i-:arker(m Kurdan de ,xcbu.tc-"kc xurt b2-tr so.z kirin. 
Karkere n ~~e, ~~hcvdgr~ _.U b~dcn~~::'~ bÔn :iz~ar ki:i::;:.... _ . 

Em bı helx·wcşı cakarın bei.)ın,ku pı:.;:;tı konıcıvınc dı deır:cke pır 
ku::-t de,gav8n fireh -G ber bi pe~ hatin avCtir..KeleınCn ku li ser 
reya saziye bU.n,bi nes:mi !latin hilanl.n.lüha ji di vi vmri. de,xc
batine he,ia G. bi kerhati ten ı.:. drJ..r xistin. 
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LC qasi billde ji,em xweş bawer inAku barC ku me daye ser mi
ı€n xwe,ne hinde sivik e.JC re jireki u kar dive.Le em di w~ ba
weriye de ne,ku dilxwazi ~- hewaskari~a heval U ho~iren me de vi 
b~re giran rabigre.Bicihanina biryaren komcivln8 u niha weşandi
na kovara PALE,ji v8 yeka ha re ispateke .eşkere ye. 

Wek me li jor ~i got,niha tibabeke mezin ji karker€n Kurdis
tan€ li derveli welet dixebitin~Xwin U keda wan ~i aliy€ sermaye
daren mezin yen ewrUpi ve ten mejandin.Karbidesten Ensere yen ko
ledar,wan wek koley€n çaxa navin ji bo çend qurliş dovızan difro
şin serınayedariya ewrU~i.Saw U tercra xwe ya li Tirki~€,li der
v~ ji,l~ ~er ytan did'?!!JlD~n.~an dixin ... na~ agi~€n do~eh~d?er U pe;: 
rışan dıkın.Beguman Jı ve pe ve,qencı jı rejıma xwınmeJen Enqere 
h€vi kirin,tişteki pir pliç e. 

Ji me re ferz e,ku em xwe bighinin biray€n xwe yCn karker U 
desten xwe yen alikari U xerxwaziye direji wan bikin.Wan ji bCça
ri U ten8blin8 rizgar bikin.Bi wan re bidin U bistinin.Ji aliy€ 
siyasi U netewi de,wan hi~yar U zane bikin U r8 bixin.Diyar e,ku 
ev kar ji ne kar€ rojeke u h€san e.Div€ em binfireh U bindir€j 
bin,ne ku bilezinin. ... ... ... . ... ... ... ... 

. Ji ... van hemu kar u bar~ ~e,çawa *arkeren tegıhıştı u ... tekoşer, 
wıaan jı xwendekar u ronakbıren zane u fedekar hewce ne.Le sed 
mixabin,ku xwendekar U ronakbir8n me hin nebllne xwedi berpirsiya
rike wilo,ku bi vi kare ha ve rabin.Sebeb U hoy8n v8 ji pir in. 
18 belC~hoy U sebeb€n tunebllna xwedi kesitike siyasi ye serbixwe, 
t€negihıştina.doza welat U neteweke bindest,plltep€nedana dabaşa 
bi sere xwe u bi cih8 sazkirina tevgirÔdaneke şoreşger ü welat
perwer,ji hoy U sebeb€n heri ~iring in.A didwan ji,b8guman hebUna 
r~hiyet U ka~e~tera k~speres~ı ya~rivda ronakb~r U bUrJUyay€n pi
çUk ~.Ne~we~ıyen haAy~n ku ~ı.l~şen x~end:k~r u ron~k~ıren Kurd~ 
de cıh gırtıneAalozı u sergejıyen mez~n dıxın nav rezen xebate.We 
qels,jar U b8hez dikin. 

Heçi rewşa iro ya hezen kurdi U xebata wan li derveyi weıet 
e,dil€ mirov hinde xweş nake.H€z€n ku xwe 11 Niştimani 11 U 11 P€şverÜ" 
nav dikin,ku bi xwe xwedi dirokeke qir8~ U kir8t in,dixwazin do
za heyf U tolestandina xwe t8xin nav rôzen karkeran ji.Vilik€n 
r8ber U desta serektiya wan y€n li hember h€z€n p€şmerg€n pehle
wan li başUr8 Kurdistan€,nemaze li EwrU~aAxwe dixin reng U awaki 
din Ü bela dibin.Ji lewre,hewce ye ku ru u rUçik€n van keaan U 
U hevalbend8n wan b8n eşkere kirin.Vilik U f8lbaziy8n wan,bi kef
telefteke xurt ve b8n taw~bar kirin U cemidandin. 

. J! lew~~ PAL± xwe daveje meydana şeri Ü bi xwe dizane,ku ne 
bı tene ye Jı. 

MARAŞ KATL!AMI ÜZERİNE 

Hepimizin bildi~i gibi 23 Aralık tarihinde faşistler,M!T ve 
Kontr-Gerillanın deste~inde misli görülmemiş bir kitle katliamına 
girdiler. Maraşı bir savaş alanına çevirip rcsrrıi aeı '.']arın 106, tahmin
lere göre 200 e yakın masum insanın kanını akıttılar. 
Genç,ihtiyar kadın ve çocuk demeden,önleri~e gelen herkesi öldürdüler. 
Olayların çıkış sebebini anlamak ve doğru bir tahlil yapmak için bi
raz gerilere ~itmek gerekir. 
CHP ağırlıklı hükümet iş başına gelirken, 1l'Ürkiyc 'yi derin ekonomik 
bunalımdan kurtaracaklarını,işsizliği önliycceklerini ve façist odak
ların kurutulacağını söylerr.işti.Fakat hükümetin iş başına geçişinden 
bu güne kadar,Türkiye 1 nin gün geçtikçe ekonomik krizin bataklığına 
bat:tı~ı ve işsizliğin çı~ gibi büyüdi:t;ünü bu güne kadar en azından 
1200 insanın öldürüldü~ünü,l'-iaraş katliamını ve peşind.en gelen sıkı 
yönetimi görüyoruz. 
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Amaç,öteden beri Kürdistan'da var olan s~kı yönetim uygulamalar~nı 
meşrulaştırmak ve gelişen demokratik taleplerin önüne set çekmekti. 
Sömürgeci burjuvazinin ve onlar~n eli kanlı parti ve örgütlerinin 
istedigi buydu~Diğer yandan Ecevit hükümetinin getirmek istedi~i 
anti-de:..okratik yeni yasalar ve i'aşistlere karşı tutumu, böyle bir 
iktidarın halktan -yana olmayıp sermayenin emir ve korrıutasına göre 
hareket ettigini göstermiştir.Bizlerin çok iyi bildi~i gibi,sömürge
ci burjuvazi halk kitlelerini daha çok sömürroek,gelişen devrimci mü
cadeleyi boğmak,Kürt halk~nın ulusal demokratik taleplerini gerilet
mek için hİT,Kor::tr-Gerilla,Faşist ]''!HP ve ülkücü gençler dernegini 
kurmuştur.Bu yasa dışı karşı devrimci örgütler sayesind~,kitleler 
üzerinde terör estirrr.iştir.Diğer yandan sömürgeci burjuvazinin en 
korktugu meselelerden biri de Kürdistan'da gelişen anti-sömürgeci 
mubalefettir.Çünkü; Kürt halkının Kürdistan'~n her parças~nda geli
şen haklı rnücadelesi,1ürk burjuvazisini ve işbirlikçilerini rahatsız 
etrnektedir.Kürdistan'da gelişen ve yükselen ulusal demokratik ~üca
dele,sör.:ıürgeciliği ve 9övenizmi geriletmekte,bundan korkan sömürge
ciler ve onların EHP faç;ist beslemelcri,f'ıl1' ve Kontr-Gerilla gibi 
kar:;:ı devri:nci örgütler,uzun zamandan beri böyle bir hazırlıg-ın 
içerisinde idiler.Ealatya~Elazig,Sivas provakasyonları ve ardından 
gelen sıkıyönetim göster!T'iştir ki,onlar Kürt halkının devrimci müca
delesini bölmek ve yok etmek için bu katliam~ düzenlediler. 

Oteden beri faşistlerin devrimcilere,demokratlara ve yurtsever
lere karşı işlediği adice cinayetler ve de J'ıaraş ka.tliamından sonra 
gelen sıkıyönetirr.,her yönü ile fa~.istlerin istekle~ini gcrçekleştir
miştir.Bu da bize Ecevit'in ne kadar anti-faşist ve sosyal demokrat 
oldu~unun kanıtıdır. 

Herkes şunu iyi bilmelidir ki,ne bu gibi baskı ve provakasyonlar 
?ürk halkının "oabı;r.sızlık,demokrasi ve sosyalizm yolunda:ü mücRdele
sini,ne de Kürt halkının ulusal demokratik hakları uğruna verdi~i 
devrimci mücadelesini durduracaktır. 

BIRYARIN KONGREYA PALE 

Kongreye danina himen rexistineke yekbGyi,piyti deql~ek rawestin 
li hember ~uhBn şehict8n Kurdistan8 U gel8n bindest yÜn cıhan8~dest 
bi xeba~a xwe kir.Bi dirBjahiya çend rojan~Kongre;bi gelemperı li 
s~r:- ... re\-.rxa xiQ-an~,Ei )._-1~es~ri ... ya Ku-rd~~!anE,,u xe~a!a !i derv~yi wc!at 
mıJul bu.Lehurbunen hur u kiir,ı;;;otubeJen kerh.:ıtı u bcrdar kır.Hemu 
ali.y-&n ku hatibG.n civinB,jir~kı U dil;;;oz!YA. .... xwe .... li beramb~r ... pÜkaı;ı.l.n~ 
yckıtiyeke ~oreşger,V.'elatparez,xurt,r~k u pek nışan dan.Cıhc pcsın u 
s~r~i!in~iy~ yelku ser~iranl g b~rpirsiyari?C~ h2r,ire~ 2evpar yB~ ~ 
cı v~ne, bu n h oy u scbcbcn he vb ır u hevxemdo.rı,yc. Du.rbını u fedakarıyen 
hogiran, tcv~~irCdana "PALE - RCxistina f'.oreçwnn U i"Jelatl?ar8zCn Kur
distan''-@ pe* ani.'v.'an fAI.E kir xwedi bercı.rmnnc U dcsturckc şorr.çger, 
welatpcrwer u dcmokratık. 

Di c.a·~riya KongcrC de, hevpar&n hirr,ovB JÔn tcvGirCdana PAl~ E, bi giş 
dent;an ve ev biryaren siyasi. y0n li J8r wergirtin. 

1- Kon~reya me silavDn xwe yen şoreşge 
xwe y@n pC:::merge re :iişine.Bi xurti,pi~ta 
bo wergirtina mafe çarenUsa gel€ KurG. digr 
bUna wan li hember dijminen zorker,koledar 

U \-.relatperwer ji birayen 
oreş U xebata wan ya ji 
.Doza pÔşveçUn U hişyar
U xwinrej ji dil dixwaze. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



2- Kongre,lanet€ li siyasete nijadperesti ya Beesiy8n faşist y9n 
Bexcte dibarine.Xweş dizane,ku siyaseta çolkirin,şewitandin U derXis
tina gundiyen Kurdistana Baştir mejqa xwe ~i siyaseta hovitiya emper
yalistan U koledaran,ya li Asya Dtir U Afr~kay€ ceribandi werdigre. 
Keç U law&n gel9n Kurdistane y&n ku li hember v8 sitem U zordariy& 
şer dikin,mafdari U diristblina t&koşina xwe,bi U awira gelemper ya 
cihan8,didin xuya kirin.Miriya nijdevan€n Tikriti ya Bexd€,senc p€ 
dizane,ku bi zerkeri U şer ve,daxwaza ~el&n Kurdistan€ bi cıh nay&. 
Bi xurtkirina dezgeha faşisti U leşker~ ve,bindestkirina ref€n ked
kar8n ±ras8~naçe- seri.Ji p&~~eçlln~ wel&tAU p€şk~tina jina gel8n~wi 
r~ 1 tene re uAçarek.heye~Ew ~ı nas~na mafe çarenu~a n~tewa ~~rd u ma
fen demokratık u bıngehın yen refen kedkaran e.Pekan~na reJımeke 
s2s~alistAU ji dil li diji e~peryalizm9,siy2nizme U ke~nepere?t~ he
reme ye.Le kongreye me baş dızane,ku ev re u çare ne lı gor dıle Be
esiy8n xwinm&j in.Ji lewre ban hemU ref9n kedkar,h&z U kes&n sosya
list,p8şverU,demokrat U welatpar&z dike U ji wan piştgirtina xebata 
gel&n Kurdistan& U şoreşa wan doz dike.Herweha ji wan dixwaze,ku xe
bata xwe li hember nijdevan€n Beesiyan xurtir U t€kllztir bikin.Hem 
li derveyi U hem ji li welet,cllnta Tikriti~an bi tene bih&lin.Rll U 
rUç~k€~ w9~y9n fa~ist U mirovku~iy&,berpBş~ ş8niy8n wel&t U gel&n cihane yen peşveru u demokrat bikın. 

3- Kongreye me bi xurti deng& xwe li hember m1riya Ecevit ya En
qer& bilind dike U lanet& 18 dibarine.Tirkiye ku qereqol U p&nava 
emperyalizme Amer.ikay& ye,di van rojan de,gav&n ber bi faşizme U re
jimeke leşkeri dav&je.Ecevit U partiya wi ya kemalist U nijadperest, 
di destp&k& de,bi soz ü gewl&n qelew'U helez li şUna miriya Demirel 
ya nokere emperyalizme runişt.Ji ber soz Ü pirsen EcevitAdi derheqa 
rakirina bend8n l'H-142 y&n destUr9,nasina azadiye nivis~n,çap U ba
weriy&,anina jineke demokratik Ü vegerandina as~vişe U hp. de,hemU 
h&z&n demokratik U p&şverU pişta wi girtin.L& wi di demeke pir kurt 
de,rUçik&n xwe y8n ji miriya Demirel pistir,nişan dan.Ji lewre j.i, 
xiyala kes U h€z&n ku çeple ji Ecevit re le didan,sikestin. 
Bi a me,hez&n ku iro di parlementoya Enqer8 de hene,pir U hindik,hemU 
w~k hev in.Heç~ li he~b~rAnetewa ~urd 7,her y~kAji ~e di~ faşistir e. 
Le mixabin neb~na yek~!ı u ~eykar~y~ dıAnav hez~n ~eşver~ ~ ~2rejg~r de,dibin sebeben xurtbuna hezen faşıst u pa?veru.Pırbendı u Jekdur~ya 
di navAwan de,ji ve6era reji~eke~f~ş.ist an ji l~şkeri~rt,P~ş*&şk~rin~ meydane ye.Emperyalızma~Amer~kaye u kevne~eresten hereme,hezen turanı 
U fa~~st y€n çe~dar U~m~rkuj,~oj b! ro~At~ku~tir~diki~.He~m~ra kuş!i
yan,Jı çaxa Demırel betır e.G~ranbuna Jıne,zedebuna bekarıye,tunebuna 
hewcey.iy&n roJane,z&ctebUna cteyn&n ctewlet€ u· Xurtbllna zorkeriye··-u h:[~· 
~i ber8 ~ir zedetir e.Ji deh milyanan b&tir Kurd,her roj zBctetir ten 
eşandin~u ~ş~in.J8kctUtiJ8n m~zhebi,wek elewlti-sunitilji caran b~tir 
di desten mırıya Enqere u faş~stan de hacetek e.Tevgeren komandoyen 
leşkeri y~n wek "Kum-şin8ı;" Ame~ikay~ li V~etn~m&,li se~ gı:nctiren 
Kurdistane xurtir dibın.Lı Kurd~stane,Tetbıqaten leşkarı yen mıriya 
koledar,her sal p9şvetir diçe. 

Em ji hezen şoresger,p&şverU U demokrat8n Tirkiv8 doz dikin,ku 
j&kdUriyen ctemi ji nav xwe zUtir hil&nin.Xebat U t8koş.ina xwe,li diji 
rejima zorker U xwinrej ya Enqer& xurtir bikin.Ben-.·eha em ji hBz&n 
kurdi y8n p8şverU U welatparBz dixwazin,ku xwc bighinin hev Ü di des
t9n h&z&n berjewendixwaz de nebin hacet.HCzEin x\·.ıe ji h&men9n kirih 
vemalin U t8ko:;;ina xwe ya li hemher kole·iG.ren Enqer& ti?kUztir bikin. 

4- Kela emperyalizme cihani .va Amer:ika.ve,ji bini ve diheje.şahe 
noker,ev ji çar;vck sedsali b8tir e,ku b! alikariya sazil.mana .. sixuri ya 
CIA careke din mirjya Tehran8 wcreirtibu,niha di tariya şeve de ji 
xwe re r9k& digere. 
Şah~· xwinr9j 1 bi dir~jaı:jya miri.ya~xK~,bi alikar~ya SAVAK-~ ye,~oza A 
re fen keC.karen !ra~e ~ı ~o ra. çek :ı- s:.:ngoy_an vcın~rand.Azadı _u r~z~ar~
xwaziya gele Kurd u ye ct ın, b~ !cşxere~ çe~mesoren X'~e ve,dı pnnx de 
xeniqandin.Şahin;;ahtiy~ Irane u hogiren ~e emperyalızrna Amerı~aye b~
wer dikirin,ku bi kar u kirinen :xv:e ve de saltanata Xl'lle bidomınin.Le 
bel€ wek t&te zaninj sitem U zorkari çek&n ber bi paş peqok in. 
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İra~,bi her .qıi: veAnema~e jiAe~pe~y~l~~ma ci~ani~ya Amerikaye r~ ci
hekı strateJık e.Le e':.' ır_o h<ô:C.ı hedı Jl desten we derdikeve.Gelen !
ran8,çi Kurd bin G çi jl nete· .. ,&n din bin,_niha ji bo maf&n xwe y€-n de
mokratik U bingehin li diji: rejima x.·;lnmej t8:dikoşin.Ew bi eşkere ii 
xurti dixebitin,da ku !ran.i: U gel&n we ji bin desten şahS noker riz
ger bikin.Reji:ına xwi:nm8j,~ı hinde sal in ref8n kedkar G gelen biridest, 
di bin jerctestike hov de h.i::t.Iliha ta·,:an8n wC yek8,bi xwe dikişi:ne. 
Herçandı h8z8n li dijl Şahiiışahtiy8 ne hinde sazbllyi ne ji,ıe ketina 
Şah misoger e. 

Kongreye me ji dil dixwaze,ku l'ef&n kedkar U gel8n bindest,nemaze 
gel& Kurd,xwe di demekc kurt de saz bikin U maf9n xWe y8n demokrat.i:k ii 
bingehin t&xin bin des~9n xwe.Em bi xur~i: deng& xwe li hember rejime 
nok~r ya Şa~inşahtiy€ bilin2 ~iki~ U l~n~te li zorderi UAsiterna w~ di
barınin.Hevıya me ew e,ku hez~n peşveru u de~okrat,tekoşına xwe ı~ 
hem2er Şahi~şahtiya~Tehra~e beztir bikin.~el& Kurd ji,xwe zlltir ji bi 
ma.fen ıwe yen netewı bi re bixe. 

... ~- Konı:;re;xa me, v~birizı-a 'l'e! el-:~et~r !u ca::o?-r.ı ~i ... bi:r nake. Herçan
dı mıriya Şame xwe pe~veru dat~ne Jı,le bı van Kırınen xwe ve ~enc 
ni:şan ct8.,ku ti xı.·re nokertiya emperyalizme dike.Ne tene kuştin u vebi
rina Filistini U Li'::ınaniyan,ıe herweha di dabaşa windakirin U pişav
tina gel€ Kurd de ji,Pisporeki mezin e.Bi cihkirina nexşa ~embera 
erebi,vekişan::ina mafEm he:rıwelat.i: yen Kurdan,r-G.çik8n rastin y&n rolri
ya Deesiyen ~a~e diyar dikin. 

Em Ceng8n X'.~·e,li G_iji v8 siyaseta nijadperestiy8 ,ii dil bilind 
dikin U lanete li miı'i~ra Şam€ ya zorker Cibarinin.3eviya ırıe ew e,ku 
h8zen Ceır:okrat U sosyalist xeba:::a xwe li diji .,...e xurtir bikin ü ji 
ref8r. kedkar G netewa Kı..:rd re jineke serfiraz li darxin. 

6- Kongreya me silaven ge~m U yen şoreşger ji gelôn.mozambiq,An
gola,Gine nisao,Vietnam,Kamboxya U Laosere Ci~ıne.Serketina wan li q iji emper~;aliz<~~e U koledari;ye piroz dik e. Ji dil pişta xebata avakir in 
u afi::-andina jineke serbilind G. serfiraz ya •,.;an dike, 

A7- Kon~reya me,bi xur~i: ~işta ~eren ~izgarixw~z8n E~itra,Z~m2abwe, 
Afrıka Ba~_ur, Selıra ,Dofar u yen gelen Afrıka, Asya u Ame:r'ıka J~atını dig
re .3erketina wan ji dil do_z d ike. 

8- Kong:r'e, bi xurti niş':a tev~era azactix-·:.'aziya Ftlist.i:ne, di bin ala 
Tevgir8dan Rizgari~~azi~a Filistın8(PLO) ji bo maf8n çarenilsa xwe U 
w~rg~rtina ~elat€ xwe ye vegirt.i: digre.Vekişina İsrail ji erd8n vegir
tı yen erebı doz dike. 

9- Kongre, bi xurti: ne.ra:::ibU.na X\o:e li diji çUna serkoroare Misre 
Em.,•er Sadat bo kela siyonizme dide divarkirin.Ji her f&l U vi:liken 
w.i: ;x&n li di,ji: şer& rizgar:l.X',..'aziya Fiiistin8,r9ber Ü rezane w8,Tev
gireda Rizgarixv1aziya :Filistine (PLO) tawanbar dike. 

10- KonRre, vegirtina LibnanC tawanbar d ike G. bi xurti Ei)! ta tev
gera peşvcruy8n Libnane ji bo oarastina serbixv;ebılna netowı u çare
di~ine~e demokratik,ku rnaf8n netew.i y9n Kurdan ji bine cih,digre. 

11-Kongreya me,bi r~rti li hemher vegirtina girava Qibris8 ya 
miri;•a !:nqer8 ı3. talan, taj·an, \•,r8ran U per:lŞanki!_'ina ge 18n giravC radi
v•este. XvH~-:2. bawer e, ku arrnanc.a vegirtina gireve, ji bo binik8n leşkeri 
y8n er.ıper'>aıiz.ma Amerikay8 Ü NA~:J-v8 bil:. Ji lcwre, hcwildan8n perçeki
Y.~na ı;;irn~E:: ta·~,.anbo.r dike:.ilemü hüzCn ... x·,\'e ye.ıpi$ta ji coıCn cırave re 
p~~kanıno. komrıreke .yck;_;irtı, federal, pcşveru u dcmokratık di ere .Hervıreha 
doz d ike, ku leş}:eren ver~irker .ren 'L'irki;ye j i gira.vC vokişin. 

12- Kongre ,pi~ta xebat3 k8mo.tiyCn nı::te111i: yCn cihcı.ne li diji siya
seta windakii·in U pi:,;avtine ji bo wergirtina maf8n nctc'l".•i U demokra
tik yen bingehin dicre, 

13- Kongre,ji h8z€n p8şverli,demokrat,welatnerwer Ü tevger8n riz
ga=-.i:x·~laziya netewi ;xC:1 cihane U ji dinya sosyaiist,doza piştgirtina 
bi her rengi ya şere azadixwaziya netewa Kurd li Rojhelata Navin dike. 
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MEVS1M1N OLAYLARI ve YORUMLARI 

1 Ekitıl Pazar 
- 'l'ürlciye 1 de, şu anda 2, 5 milyar TL 1 1 ik yabancı. sermaya bulunduğu ve 

~anun 1, 5 milyar liralık CC:lümfnUn ABD kökenli sermaye olduğu açıklan
mıştLr.Firma sayısı bakımından Almanya .23 firmayla baştadır. ABD'nin 
20 firmas1na karşılık yabancı kökenli sanayii içindeki payı %17, .• n .. 
manyanın %15'tir. 
- Türkiyede varolen enflasyon giderek derinleşmektcdir. Ayrıca para
nın değeri Alman markına göre 962,4 daha düşürülmüştür. 
- MHP'nin cinayet ocaklarından Gültepe'deki MHP lokalinde gizli bir 

dehlizle gidilen bir ev tespit edilmiş ve burada Nizarnettin Orhangazi' 
nin katilleri yakalanmıştır. Aynı zamanda Uşak'ta devrimci bir işçi, 
evine atılan bomba sonucu hayatından olmuştur. Bu arada s. Sabancı a
narşinin sanayici ve sermaye için, büyük bir tehdit teşkil ettiğini 
açıklamıştır. 
- Turgutlu'da 2000 tarım işçisi greve gitr.ıişler ve çalışma_saatleri

nin 12 1 den 8 1 e indirilmesini, sigorta hakkını ve diğer istekleri talep 
etmişlerdir. 
2 Ekim Pazartesi 

Milli Eğitim bakanı yaptığı açıklamada~ öğrenci! eri mili tanla:::-ın 
ellerinden kurtaracaklarını açıklamıştır. Bu ar·ada, komandoların bari
nağı olan Ankara Yıldırım Beyazıt ve Site yurdunda, bundan sonra kız 
öğrencilerin kalac.""'ğı açıklandı. 
- Adana'da İGD başkanı Basan Güzel, evine açılan ateş sonvCJ?. ölıt.Uş. 
İstanbul'daki patlamalarda yedi :iı::işi yaralanmış, ŞişlJ 'de tm:: üyesi 
bir işçi ağır yarals.nmıştır. "".au arada, Avusturya büyükelçisinin eşiy
le kızının öldürillmesi alaylarının araştırılmasına başlanmıştı.r.35 E -
ği t:3 m Enstütüsü yönetic·D eri ise, yaptıkları ortak açıklamada E ği tim 
Enstütülerinin açılmasını istemişlerdir. 
- AP içindeki çelişkiler büyt;,rken, Oğuz Aygün kongreden sonra ikti

darla sıkı bir mUzakereye girileceğini ve kongrenin başarısız olr.ıa
sının belli bunalımıara yolaçacağını belirt~iştir. Bu Amerikancı hakim 
sınıfların, bulıranın yUkünü halk kitlelerinin omuzuna atmc.k için birleş
me eğilimleri gösteriyor. 
3Ekim Salı 
-Uşak ve İstanbul'da iki kişi öldürülUrken, İstanbul'da daha önce 

yaralanan iki genç kurtarılamadı. B;,ı a:-ada Mnlatya'da biri t~_plum :po
lisi ol8.n ilç· ::s:Qist Rus yapısı Kle.;>inkof '::i.lahl8rı ile y.3.knlanmıst.ır. 
3 Oca: üyesi de Bı.ır:5& 1 da y3ke.lanJ.rken,İstanbul'da iki banka şubesi so
yulmuştur. 
-Hükümet ile IMF'nin pazarlığı devam ederken, halk sınıflarının aley

hine olan kararlar alınmaya devam edilmektedir. İlk tedbirlerden biri 
olarak kamu kuruluşlarına verilen kredi oranı 5,8 milyar lira azalmı~
tır. Bu arada maaşlara (memur maaşlarına) 300 ila 500 arasında komik 
b.ir i;irtış sağlanacat;ı belirtilmiştir. 
- M:IP Genel idare kurulu saldırılarını devam ettirmiş ve sıkıyönetim 

ilan edilmesini, DGM'lerin kurulmasını, hükümetin çekilerek yönetimi 
orduya devretınesini istemiştir. 
-AP içindeki çelişki 5 ilin kongrelerinin Merkezce değiŞirilmesine ve 
ileri tarihlere alınılınasına sebeb olmuştur. Bu arada K.·Kale'nin kon
greye katılmayacağı ve Milletvekili Pikret Pehlivan'nın da istifa etti
gi ileri sürülmüştür. 
-YuAosLıvya ve fll.oskovn·'nın arasının açıldığı YLl:Zoslavya devlet ba~ka

nının Moskovn ziyaretini iptal ettiği ve Tito 1 nun Sovyet basını~ı sert 
bir şekilde elcçtirdit:ini açıklamıştır. Bu arada Hafız Esat'ın da 
D. Aln:anya Cumhuriy<:!tine gitti [ri açıklanmıştır. 
-Bu arada JJ60 1 tan bu yana verilen kalkınma yardımınrının askeri har

cama toplamının ancak J{ıll'ni teşkil ettiği ve Türkiye'nin OECD içinde 
fiat artışl-arında '"ıirinci olduğunu açıklıyor Cumhuriyet. Araştırmaya 
göre şu anda fiat artışlarının hızı %60'a gitmektedir. Yıl sonuna ka
dar fi8t artışları %40 1a 79 başlarında %39 1a indirilmeye çalışılaca-
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ft,:r. açıklandı. Cur!lhuriyet' in araŞ;ırmasında şir.ıdiki 100 milyar liran:m 
S ·aktaki 74,6 milyar lira Kadar alış g'Ucünün olduğu, bankn-ot mat":-.ı3.ala
rının tQ~ kapasite ile çalışm&sina rağmen para darlığının engelleneme
diğini ve l:'ürkiye 'nin birkaç Latin Amerika ülkelerinden sonra fiat ar·
tışında birinci olduğu ortaya çık1yor. 

4 E~ir.ı Carsamba 
Bülent 3cc. -.-it V.HP' nin s:r.kıyönetim ve ordunun yönetime el koyması 

önerisine sert bir şekil(ie eleştirerek, bu oyuna geleıı;iyecer.:lerini be
lirt~iştir. Mustafa üstündağ ve Işıklar'da bu konuda iki bildiri ya
yınlamışlardır. 
-Milli Güvenlik Kurulu ABD'nin Türkiye 'deki dö,rt ana üssünü açma ka
rarı almıştır. Bu üsler Tekirdağ - Kargaburnu, Ankara-Belbaşı radar 
dinleme telsizi, Sinop radar dinleme telsizi :'re Diyarbakır-Prinçlik ra
dar dinleme telsizidir. Bu arada Rusya bu dururr.a sere, tepki göstermiş 
Hik~iet Çetin'in ziyaretini iki kez iptal edere~, belirsiz bir tarihe 
ertelerıü ştir. 
-İstanbul'da biri memur ikisi işçi olan üç kişi öldürül··üş. Bu ara

da Balgat katlia~ı sa~ıklarından olan Haydar Şahin'in 9 kurşunla 01-
dürüldüğü, cesedinin de Niede'ye atıldığı aç~ğa çık~ıştır. Haydar şer 
hin'in konuşmanası için a~kadaşları tarafından öldürüldüğü açıklan
mıştır. 
-AP İzmir kongresinde, seçimlere hile karıştığını iddia eden üç a

day Genel Merkeze baş',-J..rmuştur. De:nirel ise ya:pı::ığı açıklarrada ''sol 
yokken Türkiyenin rahat olduğunu"söylemiştir. 

- Sırrı Atalay'In kon·.ı.gu olan Bangladeş devlet başkanı Ziya-ül Rahman 
resrr.i görüşmelerde bulur.:muştur. 
-İstanbul'da çeşitli yerlerde patlak veren ve bir kişin~n ölümü ile 

sona eren 7 patlama olayını Gizli Ermeni öreUtü üsler.:niş "le misilleme 
dururncında daha sert bir cevap verileceği açıklanmışı::ır. 
-Aydınlık eazetesindeki Konrgerilla ilgili tartışmalar sürüyor. Bil

gilerin nas~l ve kim tarafınCan sızdı~ı~Jıgı tartışılırken MC dönemin
de NİT'ten çıkarılan 30 kişinin bunu sızdırdıgı, Adelet Bakanlığınin 
araşı::ırma ve soruşturma yapmayı redettiğini ve MHP'nin bunun üzerine 
Sıkıyönetim ist8ğine gittiği bildiriliyor. 
5 Ekim ·Ferfembe 

_ lstanbu MHP il başkanı R. Haçatlı ve oğlu Mustafa Haşatlı evleri
nin önünde, arabalarında kurşun yağ;nuruna tutularak-B-ljürülrnüşlerdir. 
Bunlardan ıv:. Haşatlı •nın adı birçok soygun, gasp ve öldürme olayları
na karışmıştır. oıaı üzerine faşist komandolar tüm ilde terör yarat
mışlar-, birçok dükkana giderek 11 :natemimiz var, yarın dükk8.nları kapa
tacaksınız" d.emişlerdir. Olay sonrasında İstanbul'da sıkıgüvenlik ted
birleri alınnaştır. Bu arada İstanbul'da bir öğrenci ve Bursa'da TEP 
üyesi bir öğrenci katledilmiştj!'. YurduY). dört yanında birçok yaralanma 
olayı oynıuştur. İstanbul'da bi:.~ dizi devrimcinin katlinden sanık ola
rak yakalanan on kişinin idU.ianamesir.de saYcı şöyle demiştir: ''Şu nok
ta ibret vericidir ki, sanıklar kendileri gibi düşünmeyen kim varsa 
gerektiğinde onların yok edilmeleri gerektiği kanısındalar. Adeta en
gizisyon yargıçları duru:-nundalar." Balgat sanıklarının da içinde bulun
duğu 24 faşist tutuklanmıştır. 

•· 1stanbı_.:_l 1 daki olayın tepkileri devam etmektedir. Olayı MLSPB(Mnrksist 
Leninist Silahlı Prop"-sancla Birliği..) aöınr1aki ana'Y'şist ör@t üRlenmiş-. 
tir.Dogcı. Per5.nçek " fvll~P'nin kendi içindeki C'.mtanın açıt;a ÇJknıası so
nucu.,, ne ya?aca~ını ş~şırdıtı ve sıkıyönetim iotcditini belirtirken, 
TBP olayın ku;;~kulu olJutunu açıklamıı,;tır. Gazete yaz<"-rlarından Uğur 
r~:uı:--ıcu 1 1a 11 ola:.rların burjuvazi ile prole-:.erya arasındaki odak nokta
larınJ 01. ge 1 i ~·rro:=:diğini 11 C ne sıırmu~tur. 

-J3u ?..I'2C:a r•:i-iP liderinin ort.aya attığ"ı 11 sıkıy0netim" önerisi de tartı
şılrnakt.:ı.dır. TUrkeş 4 Küm'de aynı öno2risini tekrarla:-kenKamran !nan 
sıkıyönetimin gerekli olmadığını, Demirel ise bunun "hükiirn'-'t, işi 11 ol
dubunu belirtmiştir. 
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6 Ekim Cuma 
-· Içiş:!eri ~ak~nlığı yayınladı~ı bir raporda ülkücü derneklerini suç-· 

lamış. 197B'ın ılk 8 ayında tutuklananların 5B'i MHP e~ilimli dernek 

iiyesi oldukları açıklann:ıştır. 1'1HP'den 4 ve I<JİSK 1 ten d~ 3 kişinin tu

tuklandığı bildirilen açıklamada, bunların büyük çoğunluğunun tekra.x 
bırakıldığı da açıklanmıştır. 

- İstanbul MHP il başkanı ve oğlunını cenazeleri kaldırılırken İstan
bul, Taksim-Sarıyer sefer.ini yapan utobü;;;ten kaçırılan iki öğrenci 
öl~ bulunmuştur. ~ 

- AP'li iki İzmirli beı·eiiye başkanı iStifa. etmiştir. Nilüfer Gürsoy 

ile Oguz Aygün arasında tartışma çıkmı~tı-.r. 
İstanbul'un en büyük oteli olan Sharton 1 da direniş altı gündür sJ

rerken, işveren işçi çıkarınaya başlamıştır. 

7 Ekim Cumartesi 
Istanbul'da önceki gün öldürülen iki gençten sonra dün de otobüs

ten kaçırılan iki kişinin cesedi bulunmuŞur. Ankara'da Mamak katli

amı sanıklarından iki kişi yakalandı. Adana'da da bir şöför öldürül

mliştür. Bu arada birçok olayda meydana gelmiş ve iki banka soyu~muş

tur. 
-Ecevit numutlarını yitirenlerin,orduyu kışkırt~p askeri yönetim iste

meye başladılar"diyerek,".faşist ve komünist dikta e~ilimlerinin bu
lundug-unu,hükümetin ve ariunun bu oyuna gelemiyece!S"ini"belirtmiştir. 
- A:B:D'nin silah ihracatı geçen yıl 13,6 milyar dolara çıkmıştır.Bu 

arada, dünyada dakikada silahlanma için .1 milyar harcandığı açıklan

mı~r. r~~ış AraŞ4rma Enstütüsü'nün yaptığı araştırmaya göre en bü-

yük silah satıcıları ABD, SSCB, İngiltere, Fransa, İsveç ve Kanada'dır. 

8 Kki:n Pazar 
Zeytinbirnu 1nda Halkevi üyesi bir genç vurularak öldürülmüştür. Toz

koparan'da bir erkek cesedi bulunmuş,Adana'da bir ha.fta önce yaralanan 

Zekeriya Kartal dün ölmüştür. Bu arada komando saldırılarının başlıca 

kaynaklarından biri olan Küllük Kıraathanesi'de boşaltılmışır. 
- .HLSPB(Marksist-Leninist Silahlı Propağanda Birliği) adındaki örgüt 

ise "Katledilen her devrimeiye karşı bir faşis tin ortadan ka] dırılaca

ğını, J>:HP 'nin kilit adamlarının azaltılacağını, TİT( T-:.irk !ntika"'ll Tugay ı) 

ve Z~KO(Esir Türkleri Kurtarma Ordusu) 'nun dağıtılacağını "açıklamış

tır. 
- Türkeş,"Ecevit'in "uydurma faşizmi suçlu göster"diğini belirtmiş o

nun ordudan korktuğunu açıklamış,sıkıyönetirn getirilmesini ve ardın

dan Ca erken seçime gidilmesini istemiştir. 
-İGD Kadıköy şubesine atılan bombada çoğu ağır kırk kişi yaralanmış

tır. 
9 Eki:r: Pazartesi 

Sinop, Pr'ınçlık,Kargaburnu ve Belba~ 'ndaki dört Amerikan üssü bu
günden i tibaren faaliyete geçiyorlar. ABD Dı.şiŞe_ri Bakanlığı söz,cüsü 

üslerdeki ABD personelinin Amerikan makamıarına bağlı olarak çalışa

cagını açıklamıştır. 

- :r:HF tüm ye·~1üliler.tne silah taşıma yetkisi verilmesini istemiştir. 

10 Eki.m Salı 

-Altı TİP'linin kaldığı eve ba~kın-yapan üç kome.ndo birini havlu ile 
boğd-__:, üçün"U orada kurşuna dize~·ek öldürdü ve ikisini Eskişehir yolun

da ö:..:i'.irdülc:r. Öld'i s::mdıkları birini de evde bıraktıl;:ı.r. Ola:{ geniş 

tepki y8.rattı. Bu arad.oı bir komanJ.o MHP ilçe b;:ı:;kanının atıunu öldür

dü. 
ll ·::ki::: Q2.r::;amba 

.A~::::,:-::o Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Akdo[:an MHP'nin lıa»l bile! iri:! e

rinde ::e!"' alan bazJ. ııasajlar için soru:;.;t:.ırr:ı3. açılaco.e;ını belirtmiştir. 

Bu ara::":.a l'lli.P 1nin kışkırtığı siyasal ano.rşi de~,,a:n et,·:i;; ve birçok kişi 

yar:::..lan;-::ıı~tl'r. 
12 :::':<::ı::: Ferınnbe 

- AL:f.:&ra'da öldürülen a.ltı Tİ::'li içir. büyük bir tören yapılırken 

İs"tar.b·,ü Başsavcısı da MHP hakkında sor .. uşı:ur:ne. istemiş ve Balgat kat
liar:;ı sanıklerınında silahlı eyler.ı için örgüt k'..ı.rduklarını açıklaınış-
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tır. Bu arada Malatya ve Maraş'ta birer kişi öldürülmüştür. 
13 Ekim Cuma 

Savcı Doğan Öz ve Öğrenci Muzaffer Ü!;jt:lineJ 'in öldürülmesinde kulla
nılan,Veli Güven' e ait silah ele geçirilmiŞ• r.1araş ve Ankara'da tu
tuklu bulunan ülküelllerin davasına başlanılmıştır. 
-Yapılan açıklamada Bakanla:r. Kurulunun memur aylıklarına esas olan 
katsayılarını değiştireceği ve en düşük memur maaşının brüt 4250 lira 
olacağını açıklamıştır. Bu rakam net 3300 civarındadır ve ya~am stan
d&rjlarına göre çok düşük bir orandır. 
- NBG( Milli Birlik Grubu)hükümeti de eleştiren bir·bildiri yayınla

yarak anarşiyi eleştirmiş, siyasal kuruluşların, partilerin, mec11sle
rin re hükümetin rejime sahip çıkmasını istemiştir. 

- DİSK BaşkanıBaştürk faşist saldırılara karşı somut adımlar atma ha
zırlığının yapıldığını açıklamıştır. 
14 Ekim Cumartesi 

- Ecevit, "kanlı olayların ulusça sonuna gelindiği ni, siyasal cinayet
leri ,işleyenlerin kaynağının kurutulduğunu"açıklamıştır. Bu arada Do
ğan Öz 'ün vurulduğu silahla yakalanan Veli Güven, tabaneayı Hüseyin 
Karabaş'tan aldığını ve bu tabancayla Ankara'da bir öğrenciyi öldür
dü6ünü belirtmiştir. 
- Amasya'da solcu bir genç öldürüldü. 
-AP Erzurum Kongresinde kavga ç~km~ş ve Rıfkı Danışman'la !.Hakkı 
Yıldır~m yaralanmıştır. 
15 Ekim Pazar 

- Iiaca %2Ü-25 oranında zam yapıldı. 
- Polis,Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Esat Bütün 1ü bütün yurtta 
arıyor.Bu arada birçok yerde çıkan olaylarda yaralananlar ve tutuk
lananlar oldu. 
16 Ekim Pazartesi 

- DÇ!·'i(Dövize Çevrilebilir Mevduat)uygulamasına 30 Kasım'da son veri
liyor.Bu arada toptan 3 milyar 600 milyon dolarlık borçlar için yeni 
bir proğram yapılması ve borçların ertelenmesi konusunda 8 uluslarara-
sı bankayla ilke anlaşmasına varılmıştır. . 
- Korutürk, anarşi k olayların yenileceğini açıklamış, DİSK ve TÜRK-İŞ 1 

in eylem birliği yapma isteğini olumlu bulduğunu belirtmiştir. Bu ara
da ~ürkeş'te Anayasa'nın başlangıç ilkelerinde birleşilmesi gerektiği
ni belirtmiştir. 
-Ankara ve İstanbul'da kimliği belirlenemeyen iki ceset bulundu. 
- Ürün Dergisi Sorumlu Miidür'ü, TKP proğramı davasınd2. yarg~lanması 

gerekenin 141-142 olduğunu belirtmiş ve yargıçları bunun iptali için 
Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya çağırmıştır. 
17 Ekim Salı 

DISK Genel Başkanı Baştürk dünkü açıklamasında şöyle demiştir: 11 Uzun 
süredir tırmanış içinde olan faşist terörün ve faşist darbe söylenti
lerinin, üsleri n yeniden açılması ile eş zamanlı olmasının DİSK' in fa
şizme kar9ı sürdürdüğü mücadelenin antj~ew.peryalist bir boyut kazanma
sına neden olmuştur. 
-CHP Genel Sekreteri Üstündağ TÜRKİŞ ve DİSK'in gösterdiği olumlu 
girişimin partilerce de desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir. 
- Ankara'da bir devrimci öldürüldü.Balgat Olayı sanığı ülkücüniin MHP' 

li eski bakan Sad! Sor.ıuncuoğlu'nun özel ko.leminr:lc çrtlıştığı ~H:tptanm1ş

tır. 
18 Ekim Çarşamba 

Huhçelievler Katliamının tek görgü tanıi:tı TİP'li Serdar Alten'rle 
öldü. Bu arada İslahiye'de iki,Adana 1da bir ve İstanbul'da bir kişi 
öldürüldü. 
- DÇM borçları devlet borçları haline getirildi. Toplam 2 milyar 200 

milyon dolar DÇM borcunun ertelenmesi için .:ınlaçmanın 30 Kasım'da im
zalanaca~: bildirildi. 
-Yeni bir develüasyonla 'I'ürk Lira'sı ycnidendeger kaybetti ve bir 

Alman Mark'ı 13.25 T.L. oldu 
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19 Ekim Perşembe 
Ankara katlıarnının iki sanığı yakalanmıştır. Adana Ülklı Oca~1 eski Ba~

kanı çifte tabancayla yaklanmıştır. İstanbul'da da birbuçuk ay içinde 
14 solcunun tutuklandığı açıklanmıştır. 

- ABD,Lübnan 1daki hristiyan:i.arı kınamıştır. Bir açıklama yapan ABD 
Dışişleri Bakanı sözcüsü Reston Lübnan'daki olaylardan hristiyanları 
sorumlu tutmuştur. Bu arada Fransa Dışişleri Bakanı Lo·,üs de Guringarnd 1 

nin yaptığı açıklama Lübnan'daki Hristiyanların temsilcilerinden Ka
mil Şa~un'un tepkisine yolaçmıştır. 
20 E'!:-im Cuma 
- Ecçvit 11 ş."dettin nedenleri ve teşhisinde MSP ile büyük bir görüş 
yakınlığıml.Z var'' derken, Erbakan 1 da 11 kendilerini sa~ diye adlandıran 
birtakım grupların anarşiye katıldıklarını i.izüntüyle görüyoruz" demiş -
tir. 
- TİP'li Serdar Alten toprağa verilirken-katil zanlısı olarak yakala

nan Alaatin Bahadır serbest bıra.~:-.:.lmıştır. Ankara ve Gaziantep'te de 
iki ceset bulunmuştur. 
- Yankı 1 ya demeç veren MİT görevlisi Türkiye'de "devletindeğiştigini11 , 
"faşizmin bir tehlike sayılmaya başlandığını" belirtmektedir. 
21 Ekim Cumartesi 

ri'UElektrik Fakültesi Dekanı Ordjnaryus Professör Bedri Karafakioğltt 
öldürüldü. İstanbul'da yakalanan bir ülkücünün üstünde ikiyüz kişinin 
isimleri bulundu. Bu arada ÜGDikinci genel başkanının arandı~ı bildiri
liyor. 

- Türkiye Irak sınırındaki petrol boru hattında patlama sonucu çLkan 
yangın söndürülm'iştür. Yetkililer sabotaj ihtimalinin bulunduğunu, an
cak şu anda bir açıkla~a yapamıyacaklarını belrtmişl~rdir. 
- İpraş'ta grev başlarken Bakanlar Kurulu'nun Ataş grevini iki aylık 

bil' süre için daha ertelendiğini açıkladı. 
Kı·orıs Türk Federe Devleti Meclisi Kontrgerilla konusur1da soruştur

ma açma kararı aldı. 
22 Ekim Pazar 
-AP GenelKongresi başlad1. Demirel doksandört sayfalık konuşmasında 
CumhurbaşkanJ.nıda suçlamıştır. Bayar'ın da meydan okuyan bir konuşma 
yaptığı kongrede İnan,heyecanlı olmadığını,kaybedecek olanların heye
canlı olması gerektiğini belirtmiştir. 
- DÇM borçlarının devlet borcuna dönüştürüldüğü 220 bankaya teleksle 

bildirildi. Bu arada bu bankalardan 500 milyon dolar taze para istendi. 
- Karafakioğlu bugün toprağa veriliyor. Bu arada Tekirt!ağ 1 da da dev-

rimci bir genç öldürüldü. İstanbul'da yakalanan komandolar ise kullan
dıkları silahları Nal tepe 1 de ÜGD 1 den, Eeykoz 'da da MHP- Gençlik Kolları 
Başkanlığından aldıklarını açıkladılar: 
23 Ekim Pazartesi 

AF Büyük Kongresinde,!nan 1 a söz verilmeyince olaylar çıktı.Olayı 
görüntülemek isteyen TRT ekibi dövüldü.Kongreye İnancıların"satılmış 
başka·.1 __ " diye protesto ettikleri Talat Asal başkanlık yapıyordu. Kon
grede Omer Ucuza! ve 13 AP 1li 11 bugün genel siyaset durumunun vahım ol
duğunu,kesin çözümlere gerek bulunduğurıu" belirter., 11hükümete bu konu
da süre tanınması, bu arada ülkedeki si~ 3.Si ve sosyal durumun düzelme
mesi halinde bütün AP'~i milletvekili ve scnatörleri~ toptan istifa
sını''isteyen önergesi oybirliği ile kabı.ıl edilrr:;iştir. 
-Cumhuriyet yiJ.7..arlarınd3n AJ...ı;rı.y KabG.calı !:3::tbah Gac:ete'sinin 18 Ekim 

tarihli nüsh;:ı.sı __ l;l;..ı_n yaptıe;ı alıntıda ,CeVdet Scmay 'ın 11 önümü~riek1 gün
lerde :~urulrr.aDı bcklenen"AF-CHP koalisyonunun b.:ı.:;bakanı olaca[;;"ı bu ko
nu için K.Jrutlirk il...; görü:;tüğü açıklanıyor. 
2 ı1- E'-:im Salı 

62 il ba:;keını Demirel 1 i aday gösterdi .Deır.iı~el 11 :~e:nleket yerı ileşme, 
r.slahat ve. refor:-:ıöan zarar gCr:nü:,?ti~r.Eiz yenileşr:ıeye taraf değiliz" 
demiştir. Inan,ken~isininseçil~esi için konuşmuş ve bilinen önerile
rini bir daha tekrarlamıştır. 

- Karafakiotlu cineyeti i ~ il~il! oldukları san~lan Uç kişi gözal
tına alı nda. Bu ara::-,a Hazn n~r, eta '..1CıD PaŞ:anınır. evinde çok miktarda 
silah "oulunmu.ş,A.dana'ô.a bi öğret:r.en öldUrUlmü-it"J.r. 

54 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



-:- ~ö~-D3R Genel Başkanı Gazioğl ;;.'1 ~ubebas~:s"".ları, ola..:tanüstü kongre is
tıyor ds::niç ve ikil ı yör.etirr.e s. nce.?.: ·:::·..:. şt';~-:il::">:: cr:.gel- ol:.;.r.e.tilecsğini 
belirt:ııiştir. 
25 Eki:n Carsarr::ba 

AP Gsuü Kongresinde İnan 88 oy 2.lırY.:'="- :s:-:ıirel,"l-:cngreyi 14-80 oyla 
l::azandı. 

- ?ürk Lirasının değı;;· ~i yenidsn C.i1ş'irUlclü. 

-Ülkücü beş kişi daha yakalandı.Eu are. d.~ :?ro::essCr Z:arafakioğlu 'nun 
katili olarak ülkücü Enver Tertaş 'ı. n ara:n:lı~ı bildiriliyor. 
26 3ki;n Perş'_·""!be . 
- AP progra::un:ia yer alan grev hs.Y.::::ı1u sı!-nrlan:ürılmasına ilişkin 
,}eği~iklik '::ilRK-İŞ ve DİSK'in tepkisine yole.çtı. 
- Korutürk 11 siyasi partilerin yurtta barış içirde :ı.:s.tkılarını bekliyo
ruz"demiştir. 

İJ'I"ıF heyeti ile Ankara'da görüşmeler yer.id.en başlaınıştır. 
- Malatya' da vurulan öğretr;er. k.ırta:rı.la:r.ıy e.r:::.k ölr.ıiiŞür. 

27 Ekirr Cuma 
- Ecevit ve Demirel arasında yapıları gör::;:;:~.e:ıe hiçbir so:r.ut son :ıç a
lır.a:madı.Ecevi t 11 :ıı-_ı_halefet lideri gE::::gir_li~: :;:o li tLce:.sını .s·:iröi.;.rmeye ka
rarlı gözük'iyor ••• Korkar:.ı:ı ki AP Ge""-s-=.Baş:r:s.::ı müc2.=:.eıeyi oldukça sert 
sür6.ürece~ benziyor. "derken Derr.irel ':i e "~:-=:•:"i ide.:::eye, zulne, i çkence
ve sebeb ver:neır.ek iz"avdıyla biz bu ys.:::::::.·,·ı :e::2:eklE-:::iz"deır,iştir. 

~- IV: illi Savunma Bak8.nı I~ık Atina 'n ır.' :ru:cı '!:·.ın As/.e:::-i K3.n?..:lı.na dönr.-:e-
sine ke.rşı o}rr:adıkların::,ar..c2.k bu-:;.ı;r içir.. ');::ce Ege'~-e:r:i d-.;.ru.:rı·_ı_n ç::iziil
mesi gerektiS·ini belirtmiştir. 

- C·ürk :i:.§'Terenler Sendike.sı Genel Baş"kan:: E ali t !:ari n y&.ptı.:;ı açıkla

made ş~yle de~iştir:"AP btiyUk kongresinde çalı~~"'- hayatımızia ilgili 
olarak alınan ka:::-2.-r, işçi ve i:;;veTe·:: i~işY.i:..eri~ıde 2ir c.şc-.-:-:;:;., bir iyi 
niyetin ifade,3idir.Sendikacılığırınzı:. ar::s.cı ::-.il-ıe-'.;imi.ze d.2.ha ya~arlı 

olan i.iretirr::i a:-t:ır:nak ol-:rıalıC.:~.Sır.::..: ::-;üc::;::eı~sit:-2 Cayan2.n. ideclo,~ik 

nedenli gaye dışı grevler,işçi hskları~dac ziyade sendika idarecileri
nin mer..factle:::ini korumak için s8.."r.nclen::-. .'..stir, 
?8 Ekim c·.ı~artesi -

-Çok sayıda eylemci ül!.:Ucü:ıÜ'!'l Al:::-:.s::.yc.'da .. , :.=:.:..ğır..::-.a hakkı intedikltıri 

bildiriliyor.Çiğli olaylarınde :pa-:la)ar, :pol.'..::; sil:::::nr.ın mer!~ıi ys.pısln

da siyanür var. 
- Ecevit,ya:pt:ığı açıklamada şöyle C.e:-:-.işti:-:"Bazı kişiler politikayı 

sert t·..:.ta::·ss., elbet o:.c.ıl.lard:::. çoc:ü:lar ·cirti~i~:i v-...;.rur.Dotu' da ve Güney
doğu'da,baz.: kimselı:rin bazı e;r;elle~i var.:":ı.r.A:;.a C;;.r-,lar ba!j·.-rıya ula:;;a
rr,ayacaklardır.Kurtuluş Savaşı 'ndan bı.:. yani sa·:aşle.rda hep birbiriaize 
destek oldur.ı..;z.Bölünmediniz.Tarr: kalL::.n:ı:e.k .:.-;:~. devletin eli bu bölgeJ..e
re uzandığı zaman sizi bölmeye çalı:;ıyorla-:-." 

-AP Yüksek Haysiyet Divanı üyesi Oğuz Ayg·:..:.:--.,g:örevinden istifa etti. 
29 Ek-; :-n Pazar 

- Anarşiye ka-rşı Il İSK ile işbirlibir.i ka·~.:~l eder. TÜRK-İŞ ,.A:r-CHP koa
lisyonun""J.. ör,erdi. Bildiride, korrlünizr.-.~, fa şi z:-:-.e v::o Ler türlü totali t€:- re
jim özle:-ııin~ ka!'şı çıkar. sendike:lc.:rla bir2.i~: :.-:::.:p.ı.labilece~i bE-:irtilUi. 
- Ecevit,dünki.i açıklarrıasında,''Dür.yada ba~~şls. y-..;.rtta barışı bir tutan 

Atatürkçli Q·:.işünC-2 içinde ~ürk ulı.u:::·J l-:en::li.si~!i kar~eş kavgala::-ıyla böl-
mek isteyenlerin oyun~na geloeyecektir"deriştir. 
-Genel Kı:Y':",ay Bo..ş~anı Y.c:ı.an Evre·r.,::"'-r-tıg-l. s.çıkls.:;-;ada "bazı yayın or
garclarının ;:;: lah lı "icu'.rvetleri lı.::Y..clc:!~kler~·;_:., bn:-.1...: kendi S8.I)} k c:ru:llE:
~ine ula:,:rnz,k iç ir. ya_:-ıtıklarır.ı, tatb:k:-.:.tlc:-:, 1 !!alkı:-!l1Zı yı ld-::. r•ıyor' ~Cl<
l~ndc C~?to~mek ~nteditini,tun~n gjzlcrde~ keç:ta~ı.tını''bslirtmi~tir. 

3(! Ekin ~'az~rtesi 
Kor~tU~K,sic~i pla~l~ra karşı hiY'l~k ve r~rt!lcri asea-ri te1n~llerde 

birl'3:,;mey:o ça(~ırdı. 
-fi.~P c:.:~·t::vli leri dr:n e·-;ke t~az?_n, 11 s2..t ::;.-;::· 0{.ttl,2rin arkasıueLıki yO:ı;;:;>,dJ.şı 

örg:i.tlcri CİA öe tekl yar" s:-ıiştir. 
-'Zcngv.ldak 1 ta ik pol :;, öl ·:J.rüld:J.. İst:::ı.nL:.l, .Sı vas ve Bı..;rsa ı ja 2l t 1 kişi 

öldü:::-"Uldü. 
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3I :Ski:n Salı 
-.::okat.. 1 -ı::a iki de·rri!':".ci ve Adana'da bir şöför öldürüldü~ 
'i'ÜRY..-İŞ 1t'2n bir gr-.<p,dür. Demirel'i ziyaret etmi.ştir~Bunun,AP-CHP Koa

lisyonunı;n sağl&nması ar:ıacına y1:5nclik olduğu bildiriliyor. 
- 'I"ürkeş,dün Almanya'da yaptığı komışmada,nbiza açıkça katil demeye cü

ret etseler,ağızlarını yırtacağım,bilirler. 11 demiş ve hedefe ulaşmanın 
artık çok kolaylaş~ığını belirtmiştir. 
- AP 1li dört m:::..lletvekili ,yaptıidarı açıklamada,"biz bahsedildiği gi

bi,AP içinde bir genç:eştirme hareketinin ne öncüleri,nede organizatör
leriyiz11demişlerdir. 
I 1:ası:-r. Carsamba 

- J.'USiiUJ( 'l'Ur:-:: Sanayi ve İşadamları Derneği )yaptığı açıklanıada, "Türkiye
nin kredi i ti barım. tümüyle yi tirdiğine inanılıyor 11demiştir .ABD Gezisinin 
izleni:rılerini anlatan TÜSİAD,Dünya Bankasının teknoloji konusu: ia TUrki
yenin rekabetini hoş karşılamadığını,tekstil ürünlarinin ise Asya ve 
Afrika devletlerine satılabileceğinilddia ettiğini belirtmiştir.TüS!AD, 
Carter'in,Ecevit Yönetiminin ayakta kalmasını istediğini de belirtmiş
til". 
-İstanbul'da iki ve ~rabzon'da da bir kişi öldürüldü. 
- FKÖ,Bağdat Zirvesinde, bazı ülkeleri,Sedat'ı desteklemekle suçladı. 
- TÜRK-İŞ'in,DİSK 1 in çağr~--·.nna verdiği cevap,TÜRK-İŞ içinde tep>:ilere 
yolaçtı.Petrol-İş,AP-CHP Koalisyonunun "işçi sınıfının değil,uluslara-
5~ ~~ke:Lci sermayenin ve yurt içinCeki işbirlikçilerinin isteğidir 11 de-
mış.ıı-~r. . 

- th::ücü bir polis kuruluşu olan POL-BİR, "bize sıkılan her kurşunun 
hesabını anarşistlerin ag-ababalarına fazlasıyla öd~·tiriz"df>~iştir. 

- J'ÜSK ( !•Iilliyetçi İş çi Sendikaları Konf:.derasyonu)Genel Başkanı, bir 
açıkla~a yaparak,AP-CHP koalisyonuna. ~arşı çıkmıştır. 
-Bağdat Zirvezinde,Arabisi;:an,Körfez Ul"iLeleri ve Sudan,Mısır 1 ın tecri

dine karşı çıkarken, Mısır Dı.şişleri Bakanı, 11 Filistin halkıcı katleden
ı .o.r in, FilistiYJ. haklarından hahsetrr:eye hakları yoktur 1'demiştir .Bakan,Mı
sırrın geleceğinin Bağdat'ta kararlaştırılr:1ayacağını açıklamıştır.Bu a
rada,Yaser Arafat da Moskova'ya gitmiştir, 

- i•11IP Yanlısı Çelik-İş,Karabük ve İskenderun Demi-r-Ç.elik fabrikaların
da toplu sözleşme irnzalamıştır. Bu fabrikalarda çalışan işçiler için i
çin, iki yılda %40 zam alınmıştır. 
L.Jf.a~ı:n Perşe:nbe 
-· Atir:a, bir J.l;rx c: v:cı botunun, Yunan balıkçı teknesi batırdığını ve dört 
balıkçıdan birinin öldürüldüğünü açıklamıştır. 

- İMF'nin,doların değerinin 35 TL,Mark~ın da 20 TL olmasını isteyen ö
nerisi,hükümet taraf~ndan rededilmiştir. 

- AET'den,önümüzdeki beş yılda 16 milyar dolar istendiği,ancak,AET!nin 
ise, bunun ancak 400 miJ:yon dolarlı·k bir bölümünü ve=-'lleyi taahüt ettiği 
bildirili:v~r~ 
-İstanbul ve Kayse'ri 'de iki kişi öldüriildil.Trabzonda da iki kişi öldü

rüldü.Bu arada,THKO üyesi Mehmet Polat adıyla saklandığı bildirilen M. 
!lik yakalandı.Katil komandolardan Adnan Cengil'in açıkladıtına göre 
l'lHP lokallerinie IO cinayet ve İstanbul İktisadi ve Ticari Ili'ıı::..er Aka
demisi Yangınının planlandığı ve bunların sonradan gerçekleştirildiği 
aç_ıklanmış tır. 

- KÖY-KOOF 1taki çelişki sürüyor.İGD yanlısı oldugu bildirilen ve başın
da CHP milletvekili bulunan kanadın görevden :!lındı[ını biljiren CHP 
Srurısun i •i lletvckili Tı1<2hrneı; Aı-;un, bu:üarlcı aral :ı.rır;da ~örüş ayrılığı ol
duGunu ;:>öyledi.B~1 arada,Tarhan 'da yaptıfj;ı açıklamada, Yönetim Kurulu ü
yeleri ol::ırcı.k çctlışmalarını sür~lüreceklcrini ve eski yönetimi çağdıçı 
gördüklerini bel.irtmi:;;tir. 

- İranrd8.,65 f:i:;i tlah:ı öldürüHii.Bu arada 
ter yc.yır:ıl:o:.Jıg-ı bi ldiride,:,ıah 1 ı rlesteklediğ 
J"ülli Boyra:nı nE:dcniyle,Şaha bir tc!Jrik mes 

i bakan da iJtifa etti.Car
i be~irtti.Brcjnev ise,İran 
ı gönderdi. 
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3 K?. 'J ı;n Cürı'a 
- bır: LZ~ır'de polis tara~:~ia~ öldürülen bir kadın ol~ak tizere,dUn 

dört ki:~i öl:':ür~ilı:rJ.;:-c;..:r,Gaü'<-:-.-::.::op 1 te de bir başkor:ıi:=:er silah kaça.kç-ı
l'"Tınca v"!.<r;;larak ö2.6.".~:cUl:r.:1:~tür~ 

- SG.'r_..rırr.a .ı: :o,.,~?x.ı Has e.:; E sak I ş ık, Tür:r.iye 1 ni n, Y~-r: :mi s tan' a eş ki si ı:; ibi 
güven (~·ıyr'l""Cıt;ır.ı, ve b~_;_ ar.s--:a, ·:::ürk-Sovyet i lişl:ile:-inir. düzeldiğini, 11 

Nato stratejisüı::ie "bir olasılı:r:: olarak öngör:.iler. bir saldırı ihtimalini 
aklın o. geti r~-:ie:li5ini a:;ıkla:--.ı.;tır .Ankarada, Yur.anistan 'ın verdi@',i pro tes
toyu kahJ.l et;:ıe":işti-r.Yı.a:ıan ::eniz Kuv\'etlerinir. alarma gcç:nesinden son
_ra,beş zırf,lı Y'Ji.;_Lriı=,:ü".:"'kiye'd-=n Ege'ye açı).mıştır •. 

- I3 Katil kc;--:arıdo,Scf;::ıacılar Ceze,evir.der.; kaçmıştır.Cı;.mhuriyet Savcısı, 
olay hakkında tilgi verir}:, en,"bu işin içinde iş var"dcrken,Enııliyct ' 
r•iüdürü 11 bı..:. 1-::açrr.a deE;il, salı ver:;.E:·dir" diye açıkla~::ııştır ~ Kaçı:ıa olayı ziyaret 
anında .rıJeyclana gelrıiş,:E::-:ı.niye-::; ;-.;'iC.·L.:rlüğilr.e,tlç-beş saat geç haber veril
miş ve iki gür, önce ?:açan dö"!'t ülk·:icü olayı ise saklanmıştır-.Ecevi t, "in-
şallah dışarda canları er::niye-:te oJ..ur"de:ni::;ıtir. _ _ 

- 'f•·Jrkiyf:r.in başlıca ı;e'!'rol rafinerile:::-in::ier. ATAŞ,petrol o.Lrn;.;,_ch.gından 
üretimini dur::lurmuitm;. .. 
-~4TF2.'J Ba~(b&kar.ı OreY.:,Kıbr-ıs :-:ıeclisinde Ko:.tr-Geril1a Tartışrr:aları ı.ız.:

ri ne ya pt ığ.ı ::cçL\,:lana:io:., "Kor, tr-Ger ilıa, :.'ü:::-kiye 1 ni rı iç sorun·.:.C. ·cır" d <::!ml ştir~ 
- Ayatu1:le.h Şeriat l':e·::':ari,"son çare siJatlı mücadele,bu ır.ücadele belir

li bir kornutanlıkta~ v~:::-littilrr:e~i ve bire,·sel olma~alıdır'1 demiQtir. 
5 Kgsırr: Pdzar • . 

-J<_,c eY it" Sağ eylerr:c il e:-i r. çoğ'.l H.:ı"F 1 li C. i :::-u d e :-ni~ tir, CEP' r.i r, 2 4. l-:-:.;ırul tay ı n
Ca bir l:o-:-ıuşr.a yapan ::cevit,Scvye-t Elçisi-:1in ie k2<:ıldıgı kur·:~ltayda" 
Komş;_;, ve "t>ölge ülkelerle i2.işLile'!'ir. geli:;:tirilr:1esi yolun1a önemli ailı:n

la:::- a -:ı ldı ğ1 n'l., s c.~:ık s ::ovs.ş -:::an, erts.-kal an :po li t::o.lz-,_r ı~ be r,i:nsenn;ed i ği ni , 
kanat bö!gesi~i~ sivri ucu ol~ayı ka~u1 et·~e~iklerini,ilişkileröe bulun
duk2.arı ülf.ele:::-e de b·..ı duru::-.-.,;,r. ·ai::.dirilCitini s.çıklar:ıış"ll'aş:.r.gtong'a ne 
söyledi.ysek,I•1osı.:o~ra'y.s da ayr.ı2ı::: ~öyleC.i'ı-:,tiirr, jürıyaye:. g;ive'. verdik"de
miş ve koır.ş;,ı, -:ilkelere "şükran borçlı.;_ old:.ıt::.la'!'ıra"belirtmiı;;tir. 

- Kaç ak LilkUc-ı:-..erden Çat-~ı·::aş 'tes2.i:t ol·..ırken,1s-:-ar;bu::.. 'c"ıa biri Cğrer.ci 
i~i genç,Sa'-'ıkar~,_:şta bir C?.:retx.en,Ankara,i'..d.J.r,a ve Çorumcia cla birer kişi 
öldUr-:ilmüştüroBu arada,kor.ıandoların,Sıvas' .. a yen:. ı::ertiplere hazırlan
dıklar: bildiri:;or.r•:HP'liler,halkı,"kurl--:.;:ın bayra:nıt-.:rla et ;yerine dert yc
direceı§;iz":iiye tehdi-:; ederker.,vali ve "-~llliyet Eüj'..ı.rü önler~· al:na:--r::::.ktadıL". 

- Çin ile Vi~tnar:ı arasınO:ü sınır çatı:;:.:-:-:aları devarr: ede!'~n ,Sovyct-Vi
e-ır.arr.,dostluk ve :i.~birliği a:-ılaş:[aS:!.. imzaianmıst:r~Bu::ıa göre iki ülkeden 
birine yöneli}: saldı-rı::Lara karşı tara:"lar gereKli etkin önler:ıler almayı 
taahüt et:nişlerC.ir. 
-Irak,BağdaL: Zirvesirı:ie,f•Iı:nr 1 a karşı ortak eyler.ı proğrarr.ı Cnermiştir. 

6 Kasım Pazartesi 
- :::çişleri Bak::ı.:--.J. 1r::"an Özaydınlı";,P'nir. f;]fptyi nazi olarak suçladığı 

bir raporu-ı;. 2f Kasır.ı I970'de Baştakanlığa verildiğini ve şirr.di de dev-
let arşivi-:-ıde bulurıd"c;:gunu telirtirker.,DemirE-1 ,rapcru!l.,mevt.u:n bir rapor 
olduğunu ve Ecevit' ::-ı kan :i<? n izi içinC.e kendi ser: tj r c ar, sirr.ide aradıffı
nı,MHP ise bunun düzrr:ece ·uir r.:ı.por old"Jğunu açıkladılar. 

- I5 Ülkiiclinün Sağmacılar 1 C.&rı kaçışır.ı I•Iİ~'in de inceleıliğit:i ve suçlu
ların teslim c~-:ıası C.-J.r·il::mnda cezalarJr.ın yarıyaTıya azaltılacağı açık
lanrtı.Aranan bir MEF'li ::se l'-1:-U· lokaJ.inC.e öldürüldü. 

- El~zı~ ve ~arıka~ı~'t~ da iki kişiöla~riildii. 
-YoJ.-I:;: .SenCik'lsı AI-CE2· ko:::ı.lisycm1 ç.-ısrı~ı e:a.:lcttir diyerek AF-CEP 

koaliı:yo~una kar~: çıktı. 
- :SnvE:l' S·:o>r"::.::ıt'ı": ks,·oul E:lr:ıc•,üği Jı.rs.p ÜlY.:elcrinitı heyeti,R-ı[;dat'a geri 

dönUü. 
7 K8slr;: S'llı 

- K;:n·:.otc ıFi,İ.,;ta~ıl:Jı;J_,An:.-:ar"'. ve ~ra1:::.orı 1 ::ia Ja bi-:::-sr kLşi ö-cdürUlmü:ştür. 
- MTTE P~şk~~ı,sat ve sol 1 ~a~ ta~ı kiçileriG kendilerine para tekliC e-

derek o:ıla:::-:1,, e:.r,a~c;iyç Y.'ı-:i:.:::aya ç-af::'ırr.iı!-~1:-:.ı [-!Ç'l~-:lar:!lŞtır. 
- fol-L·er L'iyC'.r::ô!.~.ı:::- ş·_;_·:c.::st,:··a:saK ya:; ır, Dı~Lınci-c.ıruğu gerekçesiyle kapa

t::..dı,OlJ ~~2Sl'ir.e bir "-'72~:1&~'.& :-;a:;:·::.n }lcl-J::,e:- Çi~rıe:;. lıaşkar,ı,J'!C Cöncrnle
ri cı:. r·. fa ş :::: t _r-:o ~is leri :·:i~- .:.:i:,·e.-_· ~'"'kır' a a_ tar.dı~~ır.ı ve Diyarba:,..ır' ı karış
tır:cı:;;k iç n Ç::'~_:_ -:li •~,.:..~:·.ler:? ,€iri.;:r:.E-yE ::-ıazırl:::..r:dık:!.arır,ı açıkla;:-::çtır. 
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- İran 1 da, Şerif İmam i Hükümeti istifa et "'li ştir. Şerif !r.ıa'lli 1 nin yeri ne, 
General Rıza Ezheri Başkanlığında yeni bir hükUmet kurulmuştur.Bu arada 
İran T'f' si göst.ericil'O'r tarafında:. işgal edilmiş ve dört gazete de hükU
m•O'"': tarafından kapatılmıştır. 

- Bagdat'taki Araf Zirvesi,Filisti~ sorununda bir dizi karar alarak so
n-ı.;.çlanmıştı:::-.ı';J.sır'ı açıkça eleştiren Ciı..~ karar ise alınamamıştır. 
2- Kas.ı'n Ç_<ır·;s.;ııba 

Koiluk Kuvetıerinin gücünün artırllacağı ve poli:Jin tarafsızlığının 
sağlanması için disiplin cezalarının yeniden ağırlaştırılacağı,polisi:: 
yetkilerinin de artırılacağı açıklznd.t. 

- Adana'da bir kişi öldürüldü.Kilis' ~de dört kişi yaralandı.Beyazıt'ta 
İs tanbul U ni V9rsi tesinde yedi ki ş~yi öldü·:·mekten 3anık olarak aranan N. 
Türker adındaki sağcı komandonun Isviçre'de olduğu ve burada gözaltına 
alındığı bildirildi.Başbakan Ecevit'in kaldığı köşkün önönde"Başbakan 
Türkeş"diye gösteri yapan beş ülkücü polis gözaltına alındı.Bu arada 
eski CKMP(sonradan adı MHP olarak değişen parti)liderlerinden Rıfat Bay
kal,I968'le~de komando kamplarının k~rulduğunu ve bunlardan Gümüldür'de
ki kampı da kendisinin yönettiğtni açıklamıştır. 

- Dür.ya Bankası ı·nın Başkan Yarımcıla · ıcıdan biri d1Jn Ankara'da ya.ı:tığı 
konuşmada"~ürkiye'nin acil kredi a;labilecek ülke er arasında olmadığını 
Brezilye vs.gibi ülkelerin ekonomileri~deki nispi düze~menin,onların as
keri yönetimle yönetilmelerinden ileri geldiğini"açıklamıştır. 

- iran'daki muhalefetin liderlerin~en H·ımeyni,ya:ptığı açıklamada,yeni 
hükümetin kabul edilemeyeceğini ve Ira~ halkının sonuna kadar mücadele 
ejeceğini açıklamıştır. 

9 Ka?ım Perşembe 
Istu.::ıul ve Kayseri 'de iki kişi öld"Urüldü.CHF Erzi·ncan. l'lilletvekili 

Karsu'nun oğlu kaçırıldı ve dövüldü.Cil"'.ar .. gir'de ise bir gazeteci ağır 
yaralandı.Bu arada,bir ül:icücü,yargıtaydar:: çekilen sahte telgrafla ser
best b::.rakıldı. 
-Ecevit hakkında I970'lerde MİT'çe hazırlanan bir rapor olduğunu iddi

a eden Türkeş,bu raporu da açıkla:-nanın sırası geldiğir,i belirtr:ıiş,Baya
rın, bu yıl Türkiyeye ko:ııünizm geleceği yolund ak~. sözlerine katıldığını 
belirtmiştir. 

- Ecevit,dün yaptı~ı konuşmada şôyle demiştir:"Güçleri eriyenler,düş
manlıkları kışkı~ttı.AP olaylara karışmadı aw.a bir başkarartinin de 
silahlı militanlarını yıldan yıla artan bir oranda destekledi.Demirel, 
çiçek gönderdiği kişilerin olay Yarattığını görmezlikten geldi." 
IO Kası~ Perşe~b~ 

- Senatör ha_yrıı Öner'in ye.ğ,eni Celal Öner öldürüld·;.Bornova Ba.tı Ana
dolu Çi:ııento Fabrikası":ldan bir sigaraya girebilecek boyutlardaki 2500 

. d_.?._nami t fi tı~i çalındı. 

TI Kasım Cuma 
-:-_-B.N Gen~l Xarulu,Kıbrıs Konusunda R"um görüşünü kabul eden ve T-ıirk as
k~rleri~in geri çekilmesini isteyen bir karar taslağını kabul e~~iştir. 

- Beşiktaş' ta iki grup ara,-, ı :-ıda çır::an bir çatışmal:·, bir ülkücü öldürül
müş.tlir.Ankara'da TİKP üy,.si bir de·rrimci i::ildürül~-lr}:en,İstanbul 'da da 
rlevri•nci bir kişi ö::.ü bulunmuştur.:Bw '<:..raja,MHP İznir İl yöneticile-r·inden 
Akın Kıvanç'ın I~68'de yazdığı bir yazı ortaya çıkmıştır.Akın Kıvanç,si
lal:.lı komando kamplarını rı k.ırul.Juğı . .mıı ve bunların kritik noktalarına si
lahlı adamlar yerle;,ıti ri :rt i ği ni yaz'Yla k -'::ad~ r. Sağmacı lar Ce.iaevi nden kaçar. 
ülkücülerden biri rl.aha tc:.>li.:r1 :ılmaşt.ur. 
I 5 Ka:-:ıırr. Sall 
-Sovy~t ~;av~~ ~~nıileri ı;·5 ~·ıtay ve 1064 acsııhny ve crl~ birlikte yarın 

İ::;tant.ı;l'n ::·~l.n:~r'kl.('l'rlir.İ::Vıı;"rıu.l'da b~':-~ gün k:·,J;:;.cak ol:,vl {';'..'r!ıinin,il yö
nec;).clloriııi ::i)"-ıret c<iec::gi vı:, halkn 8.•~ı% kotı~:;r:'rlvr Vr)rc:.'Ce(~i cıçıklanmı.ş-
tır. 
- Roınoı:yG.-Tiirkiyc gf}Ti.i:,:mclirir::de ::ı:~!ıi ba:-~ı ekoı.u·nik onla.,;n,::ı.lar imzalan

Tflıçtır. 
- ~Jrkiye'11in yılıla 700000 şi;e kana ihtiyacı oljı:gu,anca~ bunu~ otuz 

"":j n kadarının karşılandığı 3.-::ct:2ndı. 
-Cart~r dUr._yar .. tığı aç.:..kla;r.o.,"la_"iı·~n'Ça :po,.ar.;oiyi J'lk.;ıak isteyen alça:ic

::ı.ar ne c.: e flerıne uLı :;;amaya.:::aKla·:·cıır" ::ı.e~..ı. ştır. 
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- l·1cskova'daki .. Av·ı..ı.-=;t;.oru.lya Elçiliğine riinls-rr:e 3.y~1tları yerle:;tirdii~i 
ve ol.ayın-A·Justuralya 1 nırı tepkisine yolc.ı.çttğı bildiTiliyor. 
I€ Ka2:~ C~rsamba · . 

. 4Lr.:::.:--.:.yc:-.' yJ. .oı.;ın:rıa hakkı j. in bo.~;vuro.n komandoların baç·1u-:u be le;-' c:r
i:":.'>~_}_!.::::n-:::.il.;o.ri:-ıirı Türke;,;'çi komando oldukla-:::ını,sB.,t cyle!llci oldııkh~rı i
çin ~ce~it'in ksnlilerini öldürmek isteditini belirttikl~ri y~zılıyor~ 

- 1stc.ı.~ıbc..l ·.•e Adana'da iki dcvri:nci öldürüld;i ve Ç2.'1kırı C.;;;zqevinrl(;n de 
bir ~c~anio kaçırıldı. 

- 3~e·:ıt, 11 J:ürkiye'nin geleceğini k:..<r"tar.11ak içi;ı borç arıyoruz"dem.i:;tir. 
Bu ara.~a l::irkiye' nin üç rr.ilyar liralı:k borcunu ertelernek ve 37) milyon 
dolarlık ::.Credi verr:-:ek için HlF' ye y:>.!nn yedi bankayla Ui:;ki k .. rulduğu 
bildiriliyor, 

- T·:.;:-%eş,yaptığı açıklarr.ada,''MI-t.P büyüdüğü i;in Lcevit erken seçimden 
ko::-k"..ı.yor 11 demi ştir. . 

- Sovyet SaY2i gemlleri,bugün Istanbul'a gelecekler.Wn ise Nato Genel 
Sek~ete-;_ J .Lun!'i: Ankara'ya geldi. , 

- Ira:-ı Ordus·.ı,hal:t;a makina:)..ılarla ateş aç· ':'ken,Carter,;,iah'ı des-:c-kle
diE;i:ü ·ı:.2kr·arlaC.::. .Bı..;. arada ls tan bul' da, !ran 1 lı dev rimcilt:rin ynyır.ladı k
ları bildirilerde,ABD ve Sovyetler bi~liği eleştirildi. 
!7 ~a~ı~ Fersembe 

-_-:.;r-': Heye':i, Bi•1 c-:enel K.ı..;.r1.~lım.ı. terk etti ,Run. tarafının Ermenilı:rc i e 
konuşrr.a hi:ikkı isteme si üzeri ':le, Denktaş, adaya dönüp, yeni bir durum değer
le:--:C.ir:::e;ü konusunda düşür..-ö!bilecekleri konusuıcda BT"!' i uyardı. 

- hlkollü içkileTe ya.pılan %I0-60 arasındaki zar:: yür"irliiğe girdi.B'J. a
ra::.a,fabrika ve depo yetersizliği t'.tedeniy1e 400 milyon l"..ralık çay deni
ze ciöt::::ildü. 

- istanbu:;.'da "llkücü bir öğrenci öldürüldii.Bu arada bir devrimeiyi C.:l
dür:-:ıekten sanı~{" olarak aranan dört ülkiicU.deu ii-:isi yakaleındı. 

- Sovyetler Birliği Deniz K"J.vve .ler:. Earad.cniz Donunma Komutar.ı Korar:ıi
ral Kikolay ~va:ıçeviç HavTin ko:nt<tasındaki Sovyet filoc:a,İst.::mbu'i'a gel
miş '.-e yir:rübir pare top aı:e~-iyle Gelarr. veril:i.;-tir.Seliriiye Kıçlası Cia 2! 
pare top atı::;ıylc,Filoyu selar:ıl::ırTııştır.Bu ara·!a,r;>tKl',YDGr;,DGL~ gibi kuru
ı~~şlar ziyarEti ;·rotest-· erjerlerkcn,·rSİF 1 ziycJ.rEot.:. 'c.ir dostluk ve yumuşa
rr.a ziyare-:i olaı~:::.k ni teler.C i rr.ı:. ştır ,İKDr Ile:· i c i Ka U ırılaı· nerrıel::';i) i se, .fi
loya selarr! yürU:r:.;_ş-u dUzerılemişlerdir. 

- Çavı1şesku ve 'I·ito ara2ındaki görüşmeler,Belgrad 1 da ba:;;ladı. 
- İran'ja 23 kişi ~l.aha ö.J.dli.rU.lürken,liumeyni,Prens F.ıza'nırı başa geçme-

sine f::o.rşı çıf::t~.Carter,bir a<:ıklama yaparak,bir ko&lisyon hükk:neti u
n:ud·,;::ıc:. h8.18. :t:-orudu'-:.larını ve Mos':ova'nın Şaha karşı Ç:!.ktıl;ını gös-r:eren 
bir kar_ ı tırı tul ır.:.:-:ıaci.ığım ::elirtti. 
If? Ka.sı:n C:.ı.ma 

- :t;cevit,J.Lur.s'la y~'p--+:ığı eörüşrr.elerde,Nat:ı'nurı ekonomik sorunlara ö
nerr-. ver:-:ıesi gerektiğini açıklan:ış ve Nato-' rn~r . .sorumlulu[~urıun belirgin 
bir ha~e gelmesini istemiştir. 

-f·JtT 1 in Anf::ar<::. ve L:ta:,"tıul bölge ba~kanl,irl cieğL;;tirileY'e~ d<ıha üst 
düz~ydeki gö-revle-re acanmı::;;lardır. 

- Diyarbakır ve B~.ı.rsa 1 da iki kişi öldüy-üldü. 
- Rumlarırı,Er:-nenile-r- 1 ir:. de :B!": Konuş'Dası :.çin -;cdiklr:ri öneri ,reded-

ildi. -
- Erez i "lyaa.a. yapılar_ seçi:-:-ılcrde mul-ı.alefet C nde gidiyor. 
-':'icaret bakanı,üç y::llıi< bi-:::' ticare--:- nr;1cı.,,ması için Moo;kovn'ya gidi-

yor.Bu a·c3'.lc~, batuı:i' ın,Mosl-wva 1 dak TUr:k Tic;lrct Fuc:rı 1 n.ı :'l<ı ::ıç:ıcrtğı bR-
lirtild.i, . 
- 1r8n 'ci<J. Gr:-nel Gre'.T ~o?vo.m C.'lf-''}.er;, Yı;ı-t.-ı L:;""! r_ıcl~:ki İı·;ınl' i:it~r·.__•nci le::.· in 

kllr·.i ~ık Lar::. C İ S ): c::.:' (o(;.'; • a:;_yvmt, _y1~ rt-l ı i; .1! ı ··J. ~··-:i l re ı n 1 l 1 ları, t rrııı 1 (1 ,'t mücade
le e-ın;e:ye çni:ırn;ı:;ı:ır. 

- 1-~n'ro?-:::> 0 ~ cl3. t, ?i i_;_;_; t it·, :-:c rı un< çt)s iil:ı~<::-cıı::nr:ır t.~,ıJ ot~u ' (ia lı ar ı_~ u ı ge ı-ç ek e le
c;em-2yece[:ini b·--l.:.::ct;ni.c,;t:i.r~I"lu ar::ı-:la, Ir:ık-:~:ıriyc ura:;ırıda 1.-'ir "Anayasal 
Birl.i~"ku"!'ul::~c:_ıc:;ı aç ı-;:landı. 
I':- K,J:~ı · C,_,:•_::n· -t?si 

- .:..sta:~-0<;.:!.' ;:;_::,_ ';J.J.ct c:i.3Ylarının :nLsillcr!h'·,·\o .:JC.irC:,;me;-:i üc.:torinc üç ki
şi öljU~ül-:r,'J.-;tür:A-.lana'da· d2. b.ir ~:işi öldürlıll~r}:~n,İstaıı!Jul'cie,sol b.i.r 

grubun liJe:-i ol·:h..i.,:~u beli:'til2n, THKO I-avası .sanıklarınCan ~:etin Yıl·lı
·,·ı :~.":ürk, Gazi ::ı s::::[--trıpaşa 'J.ak i tir evde , ö l li ·v.-< , ·M,ü u. 
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- Sovyet ge~üler-l "QS karşı olu·1lu ve_ olur.:s .z tepkiler devam ediyor Tt
I<::-, ,dli 'ni·· izin ve:...~emesi7l-: ratmen,Filoyu Protesta yürüyüşü düzenie
yecc·t::leri::.i G· lirt::-. .iş,diğer yand.:::ı.r. da,SGil,G:E13,G::mç-Güç vs.gibi kuruluş
lar da ya; "S l.i.l8!"1 v:·tak açıklar.1a1a, Filo 1 y·c. se.i.&rnlamı şl :ı:rdır. 

-i·1ersin'::i.s :-:·..<.r~ıl;.c~~-::: ilk atom santralı ihaley~ çı\a.c·ı:dı ihaleye İsveç 
ASEA şirk<::::i~:de:: b=?..-i?..a,Aj3D ve İtalya'dan na b.irer şir.·~et katı:ı..ıyor. 

r•;oşC' Da:ı-·"::.n,J'Ilısı-:-:- ile Israil a-::·asındaki anlo.:;;r.ıazlıkların temel nokta
lard.a bı;~;u.·l:.:ğunu ·;:; sonu:; alınmamasının mü~kiin oldugunu belirtmiştir. 

- Bayı:-ıaı-:-:-ll.k BaY.:ar,2. Elçi ,Doğu 'da, tehlike yaratacak bir böltictil ük ha
r€ketir.in tulun:-r.aC.ı~ını telirtmiş,bazı çevrelerde aşırı davranışların o
labil sceğ·i:ü, a:ıca:r.., •ürkiye bıi tünUndeki huzursuzh:ktarı, Doğu 'mm da payı
n: almış b-:..ı.:;mdu["ur.:"J açıklamıştır.Bayınjırlık Bakanı Elçi,faşizan güç
lerin,dikka~leri ~o5u 1 ya çekmek istediklerini açıklamış ve bunların kay
nağı clan j·.-;HP'nir. kap~ -:ılrr.asını istemiştir. 
20 :r:ası.~. Ps.za-::-

- Atina Baslnın bildirdiğine göre,Türk askerleri,Neriç Sınırını aşarak 
üç Yurıa~ köylüsü~ü yakBladı. 

??lisin s..:-ama yar:-:ıa yetki:ü genişletiliyor, 
- DISK Ge~eı Başka:ıı Baştürk,faşistlerin darbe ile if.tidarı ele geçirmek 

isted:'.klerini ve CHP ağırlıklı h~kümetir.,faşistlerin üzerine kararlılık
la gidemedig:i ni sa~.<.n:nuştur. 

- Brejr..ev,Ira~'a y:=ı."oancı askeri müd..:"·a.le konusunda ABD'yi uyarmıştır. 
Brejnev,İran.J.aki siyasal gelişmelerin,·ou tilkenin içişi olduğunu belirt
miştir. 

- Ankara 1 da,Egitb: Enstüt-:is"i öğre"nci_si bir genç öldUrUldU. 
-..... Lun s, Ankara 1 dc..ki görüş:neleri ni değerı sudirirken ,Ekonomik 1 arı d ımı··. 

ne sonuç verebilece~ini bilmediğini,Ulusal Savunma konusunda da,ne Ece
vit'in,ne d<= bir ba:ş:r..a yetkilinin ken:lisine bilE;i vermediğini açıklamış
tır. 

- ':'ürkiye'nirı en büyük şirketi Koç Topluluğunun temsilcisi Rahm_ K-aç, 
yaptıttı l:ükü:-:;.etin :;c_;._-:-;ar oynadıgı:u be-lirtr.ü:ş, 'biz geleceğimizi tükettik' 
ri.~mjs·tir.Koç,~iır:diye kadar,ham.'!'.ad€ ve enerji darlığındar! dolayı işten çı
kartıla:-ıls.rja'"• ba;~:e.,SOOO yeni işÇinin de işten çıkarilacağını belirtmiş
tir. 
2! K~sım Pazartesi 

- Usküdar'da öl·=ı.ürülen Aziz Ço~.ak adlı devrirrıcinir. cenazesi':li kaldırmak 
is tey::n Halkı n Kurt·,;:ı u şu grubu, Sua.' iye adlı gemiyi kaçırarak, İstanbul' da 
dörtbuçd~ saat dolaştırdı. 

- Baştürk,yaptığı açıklamada,ger.iş çaplı eyleme hazır olunması P,erekti
ğini, 20 !"!art- Anti-!'aşist Eylemir.i aşan tipte yeni eylem hazırlıklarının 
yapıldığını beli~tti. 

- Madrid'de onbinlerce faşist, büyük bir miting yaparak hükümeti protes
to etrLi:;:lerdir. 

- CHP Grutu ,emri ·1aki ya:ı;ıılO.ığ:ı gerekçesiyle, 4. beş yıllık aklkınına pla-
nını görüşmeyi redet:n_· ştir. . 

- Sovyet Savaş F:.loları ayrılırken,Istalnbııl'da 25 k.ı.ruluş yayınlad.ıkle.
rı ortak bildiride şöyle demişti"!': 11Xarşı-devri~ciler,SSCB ile karşılıklı 
yarara dayanan iyi ko:rr;şuluk ilişkilerini yıkacnayacakt.ır, 

- ÜGD,üniversit:l.::r açılırken,b-:itün komandolaYı !s~anbul'da toplanma
ya çağırdı.Bu ar&.5a ETKO çetesine t<ığ:lı 400 komantlı:ı,Erzincan'rl.a halka 
saldıLdılar ve terör yarattılar. 

- El-Fetih, Sovyr,,-tl'::rle ilişkilerinin daha da Sfıklaştırılması gerektii;:i
ni ':JGl.irtti,bu ar.·,·:a,Lr:ık. Savu~:ma Bak:-"cnı Adn::ı.n. nyrul1ah da,S,13irliğ:ine 
_res~i ~ir.~·~=~ cJU:~~l~yccceini bildirdi. 
2?: Kus1:n ...,:ılll 

:6aıJ~Ln· devnın ı::.-:t:;!Jr.Süt yirı:ıi liraya,tercy'ı{~ı !40 liraya çıktı ve ta
:;;ıt :"iatL;,rıncı. d'3. ~IS ?.~L'fj yap:ldı.Detarjc:c:t <ıa biiyli'n. oranrla z::ım ge~d:· • 
-CHP Grubun.Ja,h'1k1·:.~t so::rt bi::-;im·ie ele~-tiri._LU ve nclis devleti kurul

mak i::;tcndiği t.ı.ç:Y.l~,---,,~ı.Bı.: ar::ı.di: CiiF GenÇl.ik r~clL~rı. b.::t.;l-~an:._ ve Yör,etim 
Ku-..·-..ü·.ı. j.s,J-.Ut=:i:nt=t r. Lı.ta!'3ı=lı,:S: ı ger·~·iç0 gö:..,tcrip istifa etti. 

- Yunan Basını b :' J.rç önce iz ;ı --:_z olarak bil~ Yunan adasına yenaşan 
~:;;ref gsrnisi }:apt nı ın Mİ? ajan olduğ-..ınu ve iki yıl Cnce U.eaynı şekil
de,ad.s.ya r,irdiğir:.. ::. ldiriyor. 
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- Mahkerne,Çiğli·Olayın: ,ZC€"1-it'e--6-'ıikas .gir!. 
ve but:un bir içs<riaşı ·oaşlat:rıak içi~c ya .:ldıf 
kara Sa:rcılığı, idarenin C':"dU,:.ra ~::.e·.·:-ü.i Eteci.i 
1ars kurul~ Jyel~r~~in ir~Jesi~i alacak. 

- İstanb~l ve Siv~rek'~c iki ~işi öldli:'~:d~. 

mi- o_:__ar"i:~ -değe-r-lend:i.Fdi 
ı açıkl::dı.B:-<- arada,.An
nden dc~2.yı,:-:HP Genel İ-

- Ver.ilen Lilgi:y," g8-:::-e,f.o•.-yet Se.·;a;; TJçoo.t~J..::ı.rı ':::'',jrhiye 'r.i:-ı ?Ir. ho.~ı;ıc::.ı 
üç kez ihlal etti:er. 

- A'BI: Dışic;leri E3.kc.t·:ı V2..c1.:e,lr~~'Cc ş~:-.'ı desteklvıi~:le:"ü.i,ancc.k r.:ü-
1ahale gib~ bir istskleri~in cl:~~1ıfını telirtti. 

- !•lo sirova Ra l;~os·.ı. ';w.n 'IS Ka~~ ı:. 2:ril1li yayının:ia, IL:.rLiyeni n ekonomik 
bunalıwda;ı ~:u:-: ~llr::a.~ i çi n, SO'r:f2 T '1 or le il i ,ki .:31 n i .,-s 1 i s ~i r~:ı-:' c; i g-:orekt i
ği ni, bun•..;n,·l'.trı::i:~e-'nin ju_r;t;aG.a"l 'J.rt::J. C.ı2·c-orçlarınS: bO::i::lJ maddi külfetin
d~n ku.rı::"J.lr.ıric.:ı ::.çır; gerçek bir ·ye:. o:;.dut(~r!·c. ·::ıelirt:niştir, 
27 Ka::;ıır. Car'='arr.ba 

- I•iahke:rıe Ülkü Oca}:larını karattı.Ancs.k bunun peY.: önE:;ı ta,;ı::-:adığı,çünkü 
da."ıa b:!.rkaç ay Cnce bu C.er!!eğir. yerine tGD-'nin f.c:rulclı;.gu btlirtiliyor. 
Ülkü Occ.kları Genel JJs_ş!-:anı Bat:rıar, 2500 lira para ve on 2y hapis ceza
sına çaı-p 1:ırılmı $,bu ceza tec:2.1 e: ilmi:;:, di ge:- =D. tı y:O:_n. kurul u ş ü:{esi 
berat edilmiştir. 

- Adan:o::. 1 da bir işç2., Ankara ve. ::::stanbT;l~da ';:iri ·:.:lk:.icü :iiğe-ri dev--rirr.ci 
iki rr.ühendis, :~iya~bakır 'Ca ts. bir ö[rc:t:-:-:cr. 0~-:.üri.il::-r:~i~te.r.Tekirdağ Ce
zaf'...-in1de de bir devrin;ci Ql5ürül::_i_;:ştür. 

- I: İSK eylem. C irliği için der:-.otr:?.tü: 'i.:'J.!'c.:.luşları torlan~ıya çaftırrnış
tır. T'":irkiye Is:verenler Se:."-!C.ika!:'ı Genel :Ba.}3nı Hali-: 1:arln 1 de hem kan...-
gerasyonlarına hen: h;il::ii~e"te, :n::.s::ı.dışı C-..;.lunan 20 :c:a~t eylerr,lerinin 
tekrarl~nma~asını istemiştir. 

- 'I'il.rkiye'Cıc kö~{leri~ %70'inin ke.\:;;ş:rıeC.ığı 1975'te elei:triğ:'.. olan Köy 
sayısının 1J.159 olC.ug-c. ·::ıeli!'til!:ıiş-:;ir. 

- CEP Genel YCneti:n K-ı.;.rul üyesi ·:;:·"J.ran G':ine.;" z2.'::arıı ci.ol·.i-ığ:..;. ~ıalci.e G-enel 
Yönetim Kıırulumı.n yenilen:r;ec:'.iğini rı ve is-:i ~ası nı E bu ~<:..:C en olduğum:. be
lirtmiştir. 
24 Kasım Ferzembe 

- Sovys,L.er c-~~~~Cr-:ilen e'h:,Jno:ıü: i(Li!:'li~~i.~ir: 12 ::-:ilyar d.olar tutuğunıı 
bunun ilk -Dölü:::-_l:n'in tici1reo:.,r:it;çı•ini~. c!;:onorr.i ile ilcili olC.utu· açıklan
m:ıştır. Bı..;.,.,_a göre Sov:ıtetler İsl:sı::ier:ı.r_,_• . .::.e.ki areti:-:1ir. 7 ı_--;ilyor, tona çı-
karacak ve~ iki atom sar.trali kur:::.caktır, · 

- Siverek·'-';e :t-'erit Uz-u.,DDKD a.:iı:-::5.al:i grup tar8.:fır.:ia:-. öldilriilı:-;.?,ştür. 

- İlaca ı::;-64 arası:-ıC:.a za;n ya_r.·:.l::.ıştır, 
- Yur,an ve Türk DışişJ.eri E-a~:a:1le.rı aracın:ia yapılar. gC-rüşm-:;lerde kıta 

se.har_lığı görüşrr.elerine ~cşlan::.as: iste~:-r.i~tir. 
- Erbal{an 4. ·::ıeş yıllık KaH::ı~:..a F2.ar~ır.!.l eleştird:'... "Güzel ge:::iyi sos

yalizm rr.engenes2.;ıden geçirir ·J.cube:.-e çe'.-iriiler" ıledi. 

- Etyopya'nın Eritre'ye karşı geniş bir 3al=.ırıyc geçtiği belirtiliyor. 
Er5 tre Kurtı.;.luş Cephesinden :;apıle.n açıJ.:lamacia, 12Dtin kişi niT, :-catıld.ı
ğL [!;~üdı-tıı.da Sav:,ret ve Kii':::ıa asf.erJ.erinin de buLı.'f"d'-25''-l belirtildi, 

- Sovyetler Birliği ile ti_ca-ri ilişkiden b2şka, volfra:r. işle~::-.e imtiya
zının, So,ryet:ı.ere devr~dilmesi konusunda anla:;~aya varıldı. 
25 Kasım Cuma 

- TicB.reı:: Bkanı Köpr~lüler,Sov:v<:tlerden 3 milyar tor.ha~ petrol almanın 
kesinleştiğini bildirdi, JCO:prülüler ticaret l:acrdnir. ·de üç yılda bir 
rnily~r ikiyüz:-'e-::!rlişbeş milyarı bu:e::Jağı tildir:niştir. 

- KOY- KOOP' t~~n ihrac edilen JGrt yöne tır:: kı..;r~lu üye:::i h~_kt:ırıJaki r.~ah
keme kararı dur:iur.ılrnuştur. 

- J•iaJJ-:err.e , ':'i)?- :-)ER 1 •.:e Gaz .i o ;tl n yCne t i :ni ni n yasa.l ol :lu~·.ınıJ belirl edi. 
- 13olivye',1~" "oc:i ay içinde ü~inci l.ıir f:ar·D(' e-:::rç-ct:le:;tiı'ilüi. DarbL;ci 

general, bir k aç ay içi nde scçh:c ei dilecı:r~ ı~ü r-c-~ ir~ ti. 
- An}:.':ı.r::ı. AB~·;'nir. Kıbrıs kon1;:sıml:.aki pl;:ınını mifphem bulC.u. 
- Güney ı\.f::::-ü:~ 'd::.J:i ANC (AH) 1 n. p_,-r~r:::ı~ te-:;,:_'. il L: ir. in l·cli rtir:i ll'-' g:jre, 

f.:HT 1 liler Gün-.:;y Afr ko. 1 do. :,·s:rli .:iy;.,h I-. al}:: s. ::-.::.'şı pctT<:lı as kc:::::> ol;:,rak 
.sava:;ıyorlar, 3u i:; rı 6.'iz::::ılecvicilro--ci ;.:;.-- ;,l_ ·,·:J·,_ ve GUney AfrL-:a'da!.:i 
Eirkiye elç',.li.i{le--r: 1. 1~~ ~ 
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26 T.o:c:ır:: Cıı::::artesi 
-- JlSL 1 in d:'lzenlediği "demokratik platform'' toplantısır.a 39 ö"i-güt katıl-

dı, 
- Zozan'da ':::ir kişi öldürüldü. Çeşitli yerlerde birçok kişi yaralandı. 
- :;? Yılr.,c.z 141-142'nin kaldırılmasını istedi. 
- r..~r.ktaş :B.:·~. Barış Gücünün Kıbrıs'taki görev süre3inin uzatılınasına 

kar~ı çıktı. 
- Eritre K:ırtuluş Cephesi 2000 Küba'lı er ve 200 Sovyet subayının Etyop-

ya ordusunda çalıştığını açıkladı. 
- Suriye 'nin Sovyetlerden Mig-27 silahları ve modern askeri donatım is

tedikleri,a.ncak Moskova'nın bunu redettiğir.i, Suriye Genelkurmay Başkaı
ın bu yüzden altı günlük Sovyet gezisini yarıda kestiği bildiriliyor. 

- Odun ve kö~ür fiatlarına 9 yılda %395'e varan artışlar olduğu geçen 
y~l 1000 lira olan edunun 1600 liraya çıktığ~ belirtildi. 

- MADEN-İŞ karru kesiminde 36 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi 
yetkisi istiyor. 

- ·TAR!Ş~in Çiğli Fabrikasında 1700 işçi direnişe geçti. 
27 Kasım Pazar 
- Ankara'da D!SK 1 in çağrıs~ üzerine toplanan 33 kuruluş Ecevit'e bir 

mektup gönderip,CHP'nin r.ıuhalefette iken Anayasa I-1ahkeme 1 sine başvurup 
iptal ettirC.iği kararları,bugün yasallaştırmak istediğini belirtirken 
Orhan Apaydın ve diğer hukukçular,kauun t.s.slaklarının yasallaşması C_;ı

rumunda,f:ışist terörün önlenmiş ola:r.ıyacağını, aksine hedefine ulaşaca
ğını belirtmişlerdir. 

- Ecevit"ba.tık gemiyi yüzdürmeye ça.lıştıklarını"belirtmiş ve ekonor.:ıi
yi kı.:.rtarmak için büyük çaba harcand:!.ğını belirtmiştir. 

- L'Jr:'nin son döneminde MSP'ye bağlı Içişleri Bakanlığınca,Demirel'e 
verilen bir raporda, ülkücülerin fanatik v-,ırucu tirr.ler kurduklarını, 
hızlı bir biçimC.e örgütlendiklerini açıkladığı öne sürüldü. 

- CHF Erzinc&.n Milletvekili Karsu,oğlu ve oğlum.:.n arkadaşının MİT' 1 çe 
kaçırıldığırcı, küçük oğlu kaçırılma sırasında ellerinden kaçtığı için 
di~erleri~in de serbest bırakılına zorunGa kaldıklarını belirtti. 

- Bingöl,Antep,İstanb~l ve İzmir'de dört kişi öldürüldü. 
- Irak Komünist Partisi-Merkez Komitesi-'nce yapılan açıklamada Barti-
leri~in üç üyesinin idam edildiği ve yedi üyesinin işkencene öldürüldü
ğü açıklandı. 
28 Kasım P~zartesi 

- Son seçimlerde TİP adayı olarak seçimlere katılan Karadeniz Teknik 
Üniversitesi öğretim üye~i NecCet Bulut ağır,eşi ve oğlu ise bir sal
dırı soncu hafif yaralandılar. 

- Ecevit, teröre karşı hazırladıkları tasarıları savunmuş ve "önlemlere 
sağ kadar sol teröristlerden tepki gelmesi doğal"der.üştir.Ecevit,DİSK'in 
terörCen soru~lu diye nitelendirdiği örgü~lerle ilişkiye geçmesini eleş
tirmiş ve bu eiri~-imin büyük önem taşımadığını belirtmiştir. Baralar 
Birliği ise bir açıklamayla tasarıları sert biçimde eleştirffiiştir. 
-Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin on kişilik hükümetinden kriz başgös

termiş ve yedi bakan istifa etmiştir. 
- Çalışma Bakanlığınca bildirdiğine göre,çeşitli sebeblerden dolayı 

yüz işyerinde onbin işçi üreti~ dışıdır. 
- "KL·P-Hazırlık Komitesi "grubunun kurucularından olduğu bildirilen ş·ea

settin M~ftü'nün Irak Baas Makamıarına teslim olduğu,bu arada KDP eski 
Politbüro üyesi Yusuf Salıh'ın, Baas Ma:t:.a;ı;2.arınca tutuklandıttı ve Irak 
Curr.hurba§kanlığına olayı _protesto eden bir mektubun gönderildi/ri bildi
riliyor. 
29 Karnın Salı 

- Anknra,Gıh~e:nlik Konseyil'lin;Kıbrı:::; konusunda verdiği kararı olumsuz 
karr~ ılaını ş ve Tiir}:iye 'nin B .M. t~msilcsi Orhan Er?-lp, 11 bu koşullar al tın
da, Tü'!'k hükümeti karc:rla kendisini ba{::lı .saya:;iaz" derr.iştir.Bu arada, 
Denk tHş .ise j"a:ptığı açıklamada, bağıınsl.z devlet kur1r1a zamanının geldiği
ni açıklamıştır. 
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- CHP Grubunc:.a,İşletmeler Bakın Kenan·Bulııtoğlu hakkındc..,Turan Güneş 
tarafındar:: verilen gensoru Crrc~gesir..in tartışılmc...sı kabul edildi. 

- I2 Nart döneminin kışkır.tıcı ajar..larından Mai:ir Kay-:--ıak,JV;İT 1 deki gö
revinde terfi ederek daire ba:;;kar.lığına atandı, 

- Adana,Ankara,Elbistan ve ErzirıcaLtda dört ki:;i öldürüldü.İstanbul'da 
öne ki gün,para taşıyan bir otor;,obile yap.ılan baskında bir polis öldür
üldü, 

- Almanya lı AY'J.ka t Kliebcr, MHP'lilerin toplu bir ~ekilde Almanya' ya 
iltica ettiklerini,400 ki~inin,iltica işlemlerinin yerine getirilmesi 
için kendisiı:ı.e t•a:;rvurduğ'..l.nu. açıklamıştır. 

- CHP 1 nir:: hazırladığı yeni kenun tasarılarına göre,hakimin izni olmak
sızın poliSin vadantaşların evlerini ve üstlerini arama hakkı,Valinin 
sö~lü olarak,deniz,hava ve kara kuvvetlerini çağırma yetkisi eibi anti
demokratik yetkiler getirlemkte ve toplantı ve gösteriler,gerekçesiz 
olarak iPtal edilebilmektedirler. 
30 Kasım Carşamba 

- Urfa 'da ?-!EF Gençlik Kollar:.. Laşkar.ı ve babası öld.ürüldüler.Olaydan 
iki saat socra da iki devrimci genç öld.ürüldü,Olay,Urfa'da gerginlik 
yarattı.Bu arada Eskişehir \le Akhis::..r 1da da iki kişi ö1dürUldU.,Bir haf
ta önce bir arabanın içirde cesedi bulunan kişir.in,Poli tika Gazetesi. Ya
zı İşleri Nüdürü Ali İhsan Özgün'e ait olduğu saptandı, 

- Dördüncü Beş Yıllık Kal~ınma Planı tartışmaları sürüyo~.Bu arada,plana 
Motor Sanayi'in tümüyle devlete geçmesi yoll:ndc-~ bir madde konulır.ası iste
ği hükümette büyük bir problen yarattı ve bağu·:sı~ Bakarüa~ın tepkisine 
yol açtı.Ancak,CHF sonradan b1.0. karar tasarısındar. vazgeçti. 

- DİSK'in eyleır. hazırlıkları sUrerken aralarır:.·!a Maden-Iş ve Ba.nri:-Sen'
in de bu~ur.duğu dört scr.dikayla :DİSK yönetimi ::o~r3sında sloE:an::.ar yüzün
den tartışma çıktı~ı Delirtiliy(~r. 

- Varşo"~n l'aktında patlak veren kriz sürüyor~Romanya'nı savur.ma gider
lerinin ar-:.ırıl.rr.asına karşı çıkması,Sovyet denetiminde bir ko:rmtar,lık ö
nerisini redetrr:esi,Çin'e karş: Vietnaır. 1 ı destf'}:le:ııeyi ve Cam:p-L-avid ant~ 
la.şrr.asını kınarr.ayJ. redetmesinin,kri.ze ne(~en cı~dL<ğU belirtiliyor. 

- I enan Mortan' ın ya ı:: tı.@;ı arE:. ş tır:ıı::ıda, Sanayi OdalRrı nd.a AI'-MXP anlaşrrıaz 
lıE;ının,MHP'nin güçlenrr:esiyle sonuçlandı§:ı ve İstanbul Sanayi Odası se-· 
çimlerinde I'ıiHP 1 nin güçlü çıktığı belirtiliyor, 

- Kasım Ayı içinde .tran Şahı 'na bil" mektcıp gönderen Uluslararası Af ör
gütü geçtiğimiz bahar aylarıw~a, Kürdistan YurtsevEr Birliği 1 nce İran 
makamıarına teslim ediler iki kürt(NıstaniKardeşler)hakkında verilen i
da'TJ kararının hemen dur~.urulması istenmiştir. 

Ekim ve Kasım Avlarında Türkiye ve Dünyada Durum 

TÜRK! YE: 
I-Türkiye'de son iki ayın önemli olaylarından tıiri. devam eden anarşi 

idi ,Anarşik olaylar, sad e ce geli şrrıekl e kalını yer, ?yrıı zamanda, g:.derek daha 
çok hedefi kapsar duruma geliyordu.To:plu katliam,hapisten toplu adam ka
çırma,davadar.. döneni kurşuna dizme,profesor,g;.ıze"teci ve yazarıara saldı
rı vs,İki ay içinde haycüını kaylıedenlerin say1sı I25'i buluyordu.! Ara
lık1ta Milliyet Gazetesj_nin yaptıtı tespitc g~rı!,hlikUmetin başa geçti~i 
onbir ay içinrle ?OO'e y::ı.kın kiç.2. hnyat.ını kayb:::diyordu.Yaral;::.nm3lar ve 
soy~unlar is~,hcsaba kitaba gelmeyecek cinRten, 
, Ülkı::;de An.ar.c;i 'n.i.;, b~:;:lıca.kc;;:'no.e;ı olarak il"k: :ı.nda MHP k::ı.~·şımız;:ı çıkı-
yor.Ancak,:·.1Jlp kenr1isinr· kcı.rşı başlatılan I"ırt.:.naların heiJ:=indcr: .en az 
bir sarsıntıyla siyrılmayı becereh.ildi.Kontr-Gerilla olayı,AP'nin 1970-
de r.mP hakkında hB.zırlcdıeı rapor ve kurulan silcı.hlı kampl.cı.r vs. bütün 
bu soruc-,lar ardarda çok k.1sa bir za'l"Jan içinde ort8.ya ç.:uktı,ar".cak birkaç 
gün sonra,günlük haya~ın içinde eriyip gitti,Ea~ka ülk~lcrUe yıllarca 
sürecek tP rtışmalara yolaçabilecek böyle ola~,, lar TÜ:Odye O. e en ;"az.J.a 
bir iki ay tartışılabii.iyo ô.cı Bu dönem içinele Türkeş,partisinin geliş
meye deva11 ettiğini belirt ye ,İdarenin Orduya deYrini ve sıkıyönetim 
getirilr:ıesirri iBtiyor ve t lıd tler savurup duruyorCu, 

.fvJ:iP }:arçısınd.aki tavır, ük -.ıet içinde de belli çelişkiJ'?!"e :volaçmak-
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t8.'lır,Hükümet içinde Şeraf'ettin Elçi gibi radikaller,MHP'nin kapatılma
~.;ını i3terlerken,CHP 1ye yakınlığıyla bilinen ff;illiyet yazarı Örsan öy
'rf;n, 1·':1-fP rnin bütün suçları na rağmen kapatılamayacağını, bunun demokrasi 
L_,_· ta1"'laşamayacağını ileri sür!TlekteıUr, 

Şu aşamada görünen odur ki, belli engellere ve nispi bir açığa çıkma
ya r8.ğmen MHP yenilmiş ve tecrit olmuş olmaktan bir hayli uzaktır.Varo:O, 
lB.n durum,MHP''ye yöneltilen ve birçok somut verilere dayanan saldırıla
rın t'lHPryi y:ıkamadığıdır,Aksine,son iki ay içinde,r<IHP 1nin devlet için
rıeki etkinliği büyük bir artış k;:ıvdetmiştir,Ni·r içindeki MHP eğilimlile
ri bu dönem içinde büyük ~~~evlere yükseltilmişler,~fP eğilimliler,TİSK 
TÜSİAD, MESS gibi kuruluşlarda gelişmeleri ni sür:f:irmüşler ve İstanbul Sa
nayi Odası gibi bir kuruluşun yönetimini ele geçirebilmişlerdir. 

2-Ge~tiğimiz iki ayın diğer bir Onemli olayı ise Ap kongresi oldu, 
AP'nin Başkan Adayı olarak ortaya çıkan Karoran !nan gerçekten güçlü gö
rüGmesine ve kongre öncesinde belirli başarılar kazanmasına rağmen,aeçim 
sor.ucunda,Süleyman Demirel'in ISOO'e varan oylarına karşı ancak 88 oy 
alabildi.Demirel,kongre ertesinde,muhalefeti parti içinde büyük oranda 
geriletti,Kamran İnan,"Kongreye kongre dışı güçler hakim oiuyor"derken, 
aynı zamanda bu hezimetin sebeplerini de ortaya koymaktaydı.Kongrede, 
Bayar'ın yaptığı açıklamalar ve kongrece oy birliği ile alınan,gerekti
ğinde toplu istifa etme ve "sine-i millete"dönme kararı da önemli bir 
gelişmeydi ve I2 Mart'ı çığrıştırmaktan geri kalmıyordu.Kongrendn diğer 
önemli bir olayı,I2 Mart döneminin !stanbul sıkıyönetim komutanlarından 
?aik Türüw'ün 1500 oyla Genel İdare kurulu Başkanlığı'na a€çilmesiydi. 
!lginç olan diğer bir yan ise,Türün'ün,hem İnan ve hem de Demirel'in lis
tesinde- yeralmasıydı.Kongre'de belirtilmesi gereken diğer bir önemli ol
gu ise,araları~da Faik Tilrün'Un de bulunduğu AP içindeki MHP'lilerin, 
kongrede büyük bir baçar"ı .kazand.ıkları ve yönetim kad€n:elerindeki mev
kilerind pekiştirdikleriydi, 

3-İki ~yın diğer önemli bir olayı ise,CHF'nin hazırladığı kanun tas
lakları ve aralar:l nda DİSK' in de bulunduğu bazı örgütlerin bu taslakla
ra karşı verdi~heri mücadeleydi. CHP, teröre karşı kanunlar hazırladığı
nı ,hem sol ve hem sağ teröristleri n cezalandırılmaları gerektiğini söy
lemekteydi,Ancak,Barolar Birliği ve diğer hukukçular,bu tasarıların,I2 
mart ve MC döneminde,CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurarak iptal ettir~ 
diğe kanun taslaklarıyla aynı olduğunu ve anti-demokratik bir içerik ta
şıdıklarını belirtiyordu,Hukukçular,anarşı ve terörün durdurulmasi için, 
f1HP'nir. kapatılmasının bir zorunlulu~ olduğunu,bu yasaların MHP'yi iste
diği amaçlara ula9tıracağırnı açıklıyorlardı. 

DİSK ise bu tasarılara karşı çıktı ve kırka yakın örgütle bii'lH~te 
hazırladıkları bir mektubu Başbakan'a gönderdi.Bu arada,b:ı:- ::ı.çıklama ya
pan Ecevit ise,DİSK'in soldaki bazı terörist örgütlerle birlik kurması
nın üzücü ol~uğunu belirtiyor ve DİSK'i sert bir dille eleşitiriyordu, 

4- CHP Kurulutayı ve ardından da hükümette başgösteren bell: çeliş
kiler de s~,n ayın en önemli olaylarından birini teşkil etmekteydi.Gen:.l 
olarak anarşı sorunu,MHP'ye karşı takınılması g~reken tavır,4.Beş Yıllık 
Kalkınma Plam., çıkarı lmak i stenen anti-demokratik karar taslakları, motor 
sanayii vs.gibi .sorunlar,hem hükümet içinde ve hemde CHP grubu içinde 
bazı sert tartışmaların olnı;;ma:o;ıı:a yol açmakt ·ydı,Kurultayrdan kısa bir 
~,üre :;:;onr;.ı Turan Güne:·., CHP Yönc-tilil Kurulu'tı..Jan i:;ti fa etti.Turan Güneş, 
CHP Grubunda,İ:;letnıelÜr Rakanı Kenan FulutoiJ;lu h:ı.kk.ınna ~::orur;turma açıl
masını i::otemcktı::ydi,Gensoru önere'!-si re(ledildi.,ancak Turan Güne:;'in al
dığı ellibe~; oy ııo,CHP içindeki rruhc:ılet:etintı.!l.irli boyutlara ulaçtıgını 
da eöstermcktr~yrli .Bu arada CHP Gençlik Kolları Ba~kanı ve Yönetim Kuru
la da Lot i fa f::tti ,•1-.Be~ Yıllık Kalkirın.a Planı ,CHP Grubunda tartışıla
:nadı.Motor canayinde özel girişimi kısıtlamayı öneren bir öneri,Bağım
şız Bakan 1 ları rı sert tcpkL;ine yolaçtı ve Bağı rısızlar,öneri 'nin kabulu 
halınde kırmızı oy ver~ceklerini açıklad·lar,CHP,önerisini geri altık
tan sonra sorun haledilcbildi, 

Bütün bu olgular,CHF 1 yi ve hükümeti zor günlerin beltledigini göster-
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mektedir. 
5-Son iki ayın belki C~ sn önemli sorunu olarak belirtebileceğimiz 

sorun ise,hüi::ürr,etin ve ':'ürkiye 'nin içinde bulunduğu P'k"onomik sorunlar
dı.Bu döne:r: içinde döviz rezervleri hızla eridi ve para basımına hız 
verildi.Bu arada,:'ürkiye'nin borçlarınır: !9 M~lyar doları,yani !979 
bütçesine yakın bir rakamı bulduğu açıklandı.Ilgili bakanlar,ardarda 
borç erteleme gezisine çıktılar ve nispeten de etkili oldular.Ancak, 
kredi için başvur'..llan her kaynaktan da eli boş dör,rnek zorunda kaldılar. 
Dünya Bankası, borç vermeyi redettiğini açıklark en, İMF de borç vermek 
için% 35'lik yeni bir develüasyon önermekteydi,AET ise,beş yıllı_..;- bir 
süre içi:-ı istenen beş milyar dolara karşılık,ancak,400. milyon dolar ve
rebileceğini açı~lamaktaydı, 

r-1aliye Bakanı, d.u:-umla ilgili olarak, Türkiye 'yi kurtarmaya koşunuz 
derken,Ecevit ise,batan gemiyi yüzdürmeye çalıştığını belirterek,duru
mun vehametini açıklamaktaydılarb 

Bu arada,Türk ~icaret Bakanı'nın Sovyetler Dirliğine yaptığı gezi 
sonucunda,son dör: mler in en geniş ka.psa"!11JL anla:şması imzalandı.üç yıl 
için,I2 ~ilyar dcl~rlık bir ticare: anlaşması imzalandı ve Sovyet'ler
in Türkiye' ye petrol vermesi kararlaştırıldı, Bwı.ıa karşılık, savaş sarca
yiinde kulla~ııa~ vol:ram rr.adeninin Türkiye'deki işlet~e imtiyazları 
ise Savvetler Birli~i'ne verildi. 

6-Kü~distan'~aki tatbikatlar ve Kürdistan'da çikarılmak iste-
nen provakasyonl:::.r ~iR son iki ayın :Jne:nli olaylar.ı..rıdarı birini teşkil 
etmekteydi,Kanatlı-78 ve diğer tatbikatlar,özellile,Hakkarı,~a~aş gibi 
ille:-de gerçekleştirildi.Askerle~e,kürt elbiseleri ve pe9~nergelerin kı
yafetleri gi ydi-ı·ildi.Tatbil-::a"!: sonucunG.a,gerilla savaşım t rşı !ıaz:.:;-
::..ıklarır.. yapıldığı a:;::.kland) .Gerek ME>raş ve gt·re.Ji.se Eakkari tatbika-r;-
la:-ının,H~:r.:kari ol.3.ylarındar. sadece birkaç ay sonraya rastala:nası,iJ..gi 
çekici bir nokta olarRk helirrr.ekteydi. 

Bu arada,rO:alatya ,Ka:-:=;, Sı vas, Erzincan, Bingöl, Urfa ,Elazıf: ve l:iyarbakı r 
giti illerde de şiddet ola~,·ları alabilditine bir hızla .jevam etti.Hemen 
nüfusun tt.münün ki..:rt o:iduğu bu bölgele~deki katliarr.lar·.2.r. uzun süt"eli bir 
çalı~meı. ve örgütlenmeninin sor:uöunda gerçekleştiği ortaya çıkmaktayd;ı 
Saldırganların ise,kamu se~törünie\i görevlilere,yerel yöneticilere,po
lis ve askeri kuvvet12 dayandıkları ise h~men görülmekteydi.Bu bölgelerde, 
kamu sektörü ve ::-.illi eğitirrı,Birüıci Ve Iki~ci i'lC dönemlerinde MHP'nin 
yetkisi dahiline ver'~lrr.işti.Bu provakasyonların yeu!. h::ı.lkası olarak Di...: 
yarbakır'ın seçildiği,burada,gerginliğin artırılması için özel bir ;aba 
gösteriJ.diği ise,soc·.iki ayın olayları ile bir daha eç:.e;e.. çıkmaktaydı. 
Pol-Der örgütünü::: :Jiyarbak.!.r şubesinin karatılmasından sonra ::ıir açıkla
ma yapan,Fol-Der Genel Başkanı,MC döneminin polis şetıerird.n olay çıkar
:naY. içi!ı bura:;a ata:.dıkla.,...ını belintiyordu. 

Bu konuia görülen dite·n bir olgu ise,Nec:ni Onur,Örsan Öymen,Fi\:ret Ot
yam gibi bA.sır. mer:.supları ":ı n, kürtçülük ve b"l lir.ülük te">ıl ike si 8i bUyük 
bir tehlike olaraL göste:-meye çalışrns::.. ve sürekli olarak,devlet kurumu
nun etkinlik kurrr,?,sını savunmalarıydı. 

7-Son ayın son önemli olayı ise,Sovyet Savaş gemilerinin ve NATO ge-
rı e 1 se krete~i nin :'',irkiye 1 ye ge lr:ıe ler lydi • Sev ye t Sa va ş 'Fil os u, İ s tan bul' da 
b-:iy[k törenlerle karşılar.dılar ve bizzat Ko;:-·.ıtürk 'ün bu gelişi hazırlan
'hğı aı;ıkle.r.dı .İ.:::a1~.bul'un t:o.ri.t.i yerleri ni gezen kon;ıklar, Yali,Belediye 
Ea~:;kanı ve. Birinci Ordu k ,·:ıut:2.i;J. ile ile gCrüşt-iiJer.Bu a-rada, bir grup,fi
ioyu rrotes"':o gösterisi ve y\~rtyüşü,di~er bir grUp iae· •. filoya sel:;:ı.m yü
::.·L:.:rüş'i ılü;>cr.lcr.li. 25 kıır·..ı..1.:ıç, :la yaptıkla:-ı nr-:;::,.k açıkl am;;r1a, ""l{arşı-dev
rimcilc"·irı .:.kl ::ilk":: ;:,.ra::.:..n,Jak:!. yiur.u:ş:.t'T13.:J"l engelleyemeyecEoği"belirtlldi. 

NATO ger:el Sf!k"rçtcr:L Jası2~ Luns iE'le,'Fi.lo'Uan lıir gü:ı dnee eeldi ve 
'!Ju ziya"!:"'et 1-:a:n g-rupların :,o ert t-:pkileri re yol açtı .Anc<ü: ,Luns, biiyü~ 
fıi r S·ar,:ar ı ~'8.ğlay~r:-,::-ıöı. Eec vi t, "Na to 1 nun ekomıomik ::corunlaı'1 a i le; i lcnmesi 
gcre~titl~i''belirtirkPn,Lu~s,yetkJ.lilc:-in,"ye~i UJ1ısal Sanı~m~''konm -
su.r:.da hendisinP iıiç bir aç .. V.l c~:-na ycı.ıJmadıklarını b~2lirt;:Jekteydilcr. 

:rl.Th'Y A 
---1-Sor:ı iki n..y içinde ,diinve 1 cla bjyJk vankılC'-T \~yanGıran e'!l büyük olay, 
İ-:-ar. 'Cc.. :patl::ü: :v·eren ayak:;_~~ırıuyllı.::.:(·J.ül~ ayı sor~ur.da, bir.lerce kişir.in,Sa-
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.vak tara:".ın·-~an öldüri:.lmesi ı:ıomtcu yapılan yUrüyü.:;;, İran 'da ·halkl n mil0:?
rJ~lesi bir anda büY.ük bir yayeınlık gösterdi .Bu y'lygıY!lık hızla bütün 
yörelere yay.1ldı. Ozellikle fı3.r:ka, y:=..baucı ş irketl~-;:-, a1;laki yozlaşıı;anın 
yo[un oldue:!;u kur.u:ıüa:rjs.rdarıla att:-şe vı~rildi .:Eu arada zo:ı::ıan zaman patlak 
veren genel grevler.in yanısıre., petrol VG h l.\-~e.lc.nı .:;ı· e vf Ye Tahran tl
ni ver si tes i boy ko tu önemli miicarlele alanları oluştı..;.~·dular.Eki:n ayı i
çinde Ayatollah H·.ıneyni yaptıtı açıklarrada 11 kendilerinin gerici olmadık
larını, ülkeyi emperyalizmden kurtarıp bir sanayi 'ilkesi halına geti·::-
meyi amaçladıklarını ve ne A.ı~erika 'nın ne İng il ter e 'n ir_ nede Sovyetler' 
in Şaha \'erdiği yardımların Oll'.l k..trtaramıyaeagını".::ıöyl·-'miştir. 

2- Ekim eı.yında va,.·olan ik.!.nc.:. öne:nli olgu,.Arap :evletlerinin Camp 
David Anlaşmasını protesto etmek için Bağda·rt. Konferans1 1 nı toplamaya 
çalışmaları oluşturuyor.Suriye Zirvesi 1nin başarısızlığından sonra 
yanlız·Red Cephesi'nin değil,aynı zamanda tüm Arap ~evletlerinin de 
katılacağı,bu zirve için çalışmalar yaparken,Mısır-Israil~ABD ilişki
lerindeki karışıklık ve çelişkiler devam ediyordu. i·;ısır,Israil 'in Camp 
Dav.id Anlaşması 'na uymamakla saçlar ve yeni yerleş i::-, merkezleri,Şeria 
sorunu ve FKÖ'nün ve Filistin Halkı'nın haklarını~ tanınması konusunda 
tartışmaları sürdürürken,ABD ile İsrail arasında çelişkiler çıktı.ABD 
özellikle yeni yerleşim merkezleri dolayısıyla,İsrail'i sert biçimde 
eleştiriyar ve b:.ı anlaşmanın taraflar için son şans olduğunu belirti
yordu. 

3- Türk-Yunan gerginliği ve Kıbrıs sorunuda,bu döne~de yeniden iki 
ülke boyutlarını aştı.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,aldığı kararla 
Türk Askerlerinin adayı he~en terketmesini istedi.Ancak bu karar,daha 
önc.ede olduğu gibi, Türkiye ve r.rFD'nin büyük tepkisine yolaçtı. Yankı '
t:ı.ın belirtiğine göre,üstdüzeyde bir subay 11 gı.içleri ·.'arsa çıkarırlar, 
biz oraya kimseden izin alarak gitmedik"diyordu. Kıtrıs Rum'larının, 
Kıbrıs Ermeni Toplumu'ndan bir temsilcinin konuş~asını istemesi KTFT'
nin s-ert tepkisine yolaçtı. Daha sonra Türkiye 'ye Gönen Denkta~ ibe 
artık bağımsız bir devlet kurma zamanının geldiği~i belirtiyordu •. 

Bu arada, bir ?ürk savaş gemisi,bir Yunan balıkçı ge~isini b~tırdı 
ve bir balıkçının ölüır,üne se-beb oldu. Üç Yunan köylüsü ise,Meriç'i a
şıp Türkiye'ye girdikleri iddiası ile tutuklandılar.Bir Türk gemiside 
Yunanistan'a ait V.iddili adasına çıkınca tutuklandı.Ancak Türk yetki
liler, buna büyük tepki gösterdiler ve bunun bir yanlışlığın ve sarhoş 
olmanın sonucu olduğunu belirttiler.Yunan yetkilileri ise,aynı geminin 
iki yıl öncede böylesi bir "yanlışlık" sonucu yunan adasına çıktığı
nı belirttiyorlardı.Sonuçta,birkaç gün sonra,iki tarafta tutaklula.rJ. 
takas ettiler. 

4-Romanya've Varşova Paktı•nın arasındaki çelişkiler de,son ayın ö
nemli Cir olayını teşkil ediyordu. Romanya,diğer Varşova Paktı Ulkele
rinin,dör+.,önerisine karşı çıktı ve bunu bütün dünyaya il:3.n etti.Bu 
öneriler, Varşova Paktı 'nın silahlanma kapasi tesinin artırılması, -Sovyet
ler önderliğinde bir ortak komutanlık kurulması,Çin'in mahkUm edilmesi 
ve Vienam'ın desteklenmesi ve Camp David Anlaşması'nın kınanınası konu
sundaydı. Çavuşesko,bu önerileri red ettikten sonra,Romen Halk'ına bo
yun,eğdirilemiyeceğini belirtiyor ve 11 gerekirse,müc:adele etmesini bi
liriz" diyordu. 

5- Güana'daki Halkın Tapınağı mezhebinin üyelerinin topluintiharıda 
son ayın önerr.li bir olayı idi.Gazeteler,Tapınak Başkanının,birkaç mil
yar dolarlık servete sahip olrluğurıu,CİA'dan yardım- al,lı(:ıriı,Amerikan 
Devlet Kademslerinden biiyUk itibar sahibi oldueıını..;. bclirtiyorlardı. 
Ancak,yine de,siyanur içerek int·ihar eden 900 kişinin esrarı üzerindeki 
perde h8.18. aydınlanamadı. 
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ileri,!stanbul Sanayi ve Ticaret Odası temsilcileriyle 
yaptıkları toplantıda,Doların değer kazandığını,Türk parasının buna 
göre yeniden ayarlanmasının zorunlu oldugunu ve bunun ~cciktigini be
lirtmişlerdir. Dünya Bankası temsilcileri dekömüreve elektriğe zam 
yapılması grektiğini belirtmişlerdir. 
-Yunanistan Başbakanı Karaınanlis,Türkiye 1 nin Kıbrıs konusunda,BM'i 
değil,kendisini suçlamasını gerektiğini belirtirken,Amerikan Dışişle
ri Bakan sözcüsü de Kıbrıs konusunda hazırlanan.ve yabancı askerlerin 
adayı terk etmesini ön gören Amerikan planının derhal uygulanmasını 
istemiştir. 

- Diyarbakır,Kilis,Samsun ve Adana'da iki öğrenci,bir işçi ve bir 
polis öldürüldü.Eskişehir'de 16 yaşında derimci bir lise öğrencisi 
ölü bulundu.Bu arada Ecevit'in köşkü önünde olay çıkaran beş ülkücü 
polisçe serbest birakıldı. 

-Romanyc Devlet Başkanı Çavuşesko,Varşova Fakti'nın silah arttırma 
istegine bir daha karşı çıkmış ve "gerekirse mücadele etmesini bili
riz11 demiştir. 
2 Aralık Cumartesi 
- 29 Ekım Cumhuriyet Bayramı törenlerinde üstlerine 11 Geıstapo 11 diye 
bağıran 15 karacı teğmenin üç yıla kadar hapsi istenmektedir. 

- Kartal'da,TİKKO adlı örgüte bağlı olduğu bildirilen bir 11 cephane
likte11 çıkan patlamada,bir kişi ağır yaralanmıştır.Bu arada bir gaze
teci olan Cengiz Polatkan da öldürülmüştür. 

- 30 demokrat ii-: ·örgüt,Ecevit 'in sağ ve sol tehlikeyi eşit düzeyde 
görmesini eleştirmişlerdir. 

- D!SK'e bağlı Lastik-!ş sendikası,DİSK'e bağlı dört sendikanın onur 
kuruluna sevk edilmesini eleştirmiş ve kararın yeniden gözden geçi
rilmesini istemiştir. 
3 Aralık Pazar 
- Iran'da askeri birliklerin halka ateş açması sonucu bine yakın ki
şinin öldürüldüğü bildiriliyor. !:!ükümet, ola;vı soruşturmak için bir ko
misyon kurulduğunu bildirirken,Humeyni ise taraftarıarına yeni çar
pışmalar için hazırlıklı olmalarını bildirmiştir. 

- Savcılık, 11 Irkçı-Şöven,asimilasyoncu eğitime sonoı ve uAna dilde e
~itim11 sloganlarını içeren afişlerden dolayı,TÖB-DER'in bölücülük 
yaptı~ını ve 142/3 gereğince kapatılması gerekti~ini ileri sürmüştür. 

- Ecevit ve Hikmet Çetin,yanlarında Jandarma ~enel Komutanı da oldu
~u halde Irak'a gittiler.Görüşmelerde çeşitli ekonomik sorunların ya
n~ sıra,Irak-Türkiye sınırında meydana gelen olaylar üzerinde de du
rulacağı ve yeni önlemler alınacağı bildiriliyor. 

- Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık ve Genel Kurmay Başkanı Kenan 
Evren Nato'nun kış dönemi toplantısı için Brüksele gittiler. 

- Adana ve Elazıg'da devrimci birer genç öldürüldü~ 
- Türkiye ve AET görüşmelerinin yakında başlayaca~ı,ancak,bunlardan 

olumlu bir sonuç alıhmasının ve AET'nin Türkiye'nin isteği olan 5 
milyar Dolarlık krediyi vermesinin olanaksız oldugu belirtiliyor. 
4 Aralık Pazartesi 

- Turkiye-Irak arasında yapılan görüşmelerı:"...e, Türkiye' nin Irak' tan 
1.2 milyon ton petrol alması ve Irak'a otobüs satmcsı kararlaştırıldı. 
Bu arada Nato Genel Sekreteri Josef luns'un,Nato'nun kış dönemi top
lantısında, •rürkiye 'ye bir milyar Dolarlık yardım için öneride bılluna
cat;ı belirtildi. 

- Elazıt!; 'da iki devrimci, H il van' da Belediye Paşkanının iki yc[~eni, 
Bingöl'de bir polis,Kayseri'de bir fabrika Lckçisi öldürüldü.!stan
bul'da bir ~cnç ölü olarak bulundu. 
5 Aralık Salı 
- Llazığ 1 da çıkan olaylarda,ikisi sa~ eğilimli olan beç ki~inin Öl
dürüldüğü belirtilmektedir.Bu arada İstanbul 'da iki ve l'jalatya 'da da 
bir kişi öldürüldü.? TİP'linin öldürülmesinde kullanılan eterin ise 
Yugoslavya'dan getirilen ve sadece Numune Eastanesinde bulunan eter 
türü oldu~u saptandı. 

- Uluslararası Bankaların,Türkiye'nin acil olarak istediği 5oo fl;il:
yon Dolarlık yeni para isteğine karşı,ancak 250 milyon Dolar verebi-
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lecekleri ve bunun da en Erken Ocak ayı içinde gönderilebilece~i bil-
dirildi. · 

- Iran'da bir karakolu basan kişiler,bir polisi öldürdüler.Olay,mu
halefetin silahlı direnişe geymesi olarak nitelendirildi. 
6 Aralık ~arsamba . 

Elazığ da alınan önlemlere ra~men olayla~ın sürdüğü belirtildi.!s
tanbulda da bir kişi öldürüldü.i\izip,Kilis ve İzmir 1 de de birer kişi 
öldürüldü.Bu arada CHP gurubunda,anarşiyle ilgili sert tartışmalar 
oldu.Diyarbakır Senatörü Selahattin C:iz!"elioğlu, hükümeti 11 başarı sar
hoşluğu" ile eleştirdi.CHP Elazıi; i·;ille-cvekili Faik Öztürk ise,CHP 
iktidarından bu yana,Elazıf!!;'da 63 kişinin öldüğünü açıkladı ve 11 bir 
içi savaş olsa,Elazıg 1 ın payına bundan daha fazla düşmezdi" demiştir. 

- Döviz sıkıntısı ve bazı ülkelerle olan ikili anlaşmaların sonuç
lanması üzerine, birçok daldayeni sıkıntılar başladı ve elektrik üre
timi de büyük ölçüde düştü.Bursa'daki Çimento Fabrikası da.torba yok
lu~ndan dolayı üretimini durdurmak zorunda kaldı. 
- Fransa'nın Hitlerci Hasyonal Sosyalist Partisi'nin yayın organı, 

MHP'yi kardet ve dost parti olarak ilan etti. 
- Demir Döküm'de işverenin altı işçi temsilcisini işe almaması üze

rine ~ireniş başladı. 
7 Aralık Perşembe 
- AET 1 nın Bruksel'deki toplantısında,beklenenin aksine,Türkiye'ye 
yardım için yapılan ça~rı ilgi görmedi.Avrupa Konseyi Eaşkanınca ha
zırlanan raporun,Ocak ayındaki Bakanlar Kon·seyi Toplantısına sunul
ması kararlaştırıldı. 

- Brük?el'deki NATO toplantısı ise devam ediyor.Bu toplantıda Erken 
Uyarı sisteminin ve bunun bir parçası olarak da Konya da yeni bir üs 
kurulmasının gereklili~i üzerinde konuşuldu.Bu projelerin tamamlan
ması için 1 milyar 720 milyon dolarlık bir fon kurulması kararlaştı
rıldı.Bu fonda,ABD ve Batı Almanya'nın payına düşen miktar,toplam 1 
milyar 600 milyon dolar.Türkiye ise 14 milyon dolar Ödeyecek. 

- !zmir' de iki polis, THKP-C örgütüne ba~l·ı oldukları bildirilen ki
şilere e öldürüldü ve Ankara'da da daha önce yaralanan bir şahıs öldü. 

- AP Millet t.ıJeclisi gurubı.ında,muhalei'etin temsilcisi Oğu:z. Aygün, "hü
kümeti yıkamıyorsak yardım etmeliyiz" deyince,Genel Başkan Demirel'in 
sert tepkilerine yol açtı.~emirel Chr ile bir araya gelmiyeceklerini, 
CHP'nin parçalanmak üzere oldu~ı.ınu ve hükümetin düşürülmesi gerekti
ISini belirtti. 

- KTFD Başkanı Denktaş,Orhan Çağatay'ı Başbakanlıkla görevlendirdi. 
- Yol-Iş sendikası Genel Eaşkanı,işten atılan 13 bin geçici işçinin 
aynı haklarla tekrar işe alınmasını istedi.Bu arada AP' li üyeler, TB 
MM'ne,ücretlerin dondurulmasının bir çeşidi olan Taban ücreti tesbi
tinin kabulü için önerge verdiler. 

- SakJ.p Sbancı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığına siçildi. Bu arada 
Çukurova Holding ile Sovyet yetkilileri arasında im:z.alanan anlaşmada, 
Sovyetlerin Sodyum üretiminde kullanılmak üzere,bu Holdinge 550 mil
yon dolar kredi verilmesi kararlaştırıldı. 

- 1"-l.sır,Israil'i Filistin'lilere karşı terörizrn uygularnakla suçladı. 
Belgrad'da bulunan fJiısır Basbakanı,!srail ile ayrı bir barış anlaşma
sının irn:z.alanmayacağını da tekrarladı. 
- Sovyetler Birliği Başkanı Brejnev,Avganistan Cumhurbaşkanı onuruna 

verdit:;i yemekte,Romanya'ya sert b~r dille çattı ve "bazı demegojik i
tirazlara rat;men" Varşova Faktı'nın silahlı ı;ücünün arttırılacat;ını 
belirtti. 
8 Aralık Cuma 

- Korutürk,dün yaptıısı konu:;.mada,anarşinin önlenmesi amac1nın şu an
andaki müşterek hedef olması gerektiğini belirtti.Korutürk,partiler 
arasındaki görüşmelerin sonuç sag-la;1ama.yacağını belirtti ve Cumhur
başkanınl.n yumru~unu masa;:v·a vurması ve "benim dedibirn olur" demesi
ninde hiç bir fayda getiremiyece~ini belirtti. 

- Adana v~ Elazı~'da meyCana gelen olaylarda iki kişi öldürüldü.SBF' 
nde meydana gelen olaylarda ise,polisler fakülte Dekanı'nı tartakla~ 
dı lar. 
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9 Aralık Cumartesi 
- Ozellikle İstanbul'da olmak üzere akaryakıt sıkıntısının giderek 
arttıeı,ısınma ve ulaşım hizmetlerinin büyük ölyüde aksadığı belirtildi. 

- 26 Kasım 'da yaralanan !\ecdet Bulut Ankara 'da Öldü.AC..ana ve Kızıl
tepe'de iki kişi öldürüldü. 

- Cumhurbaşkanı ve Kontenjan Senetörleri arasında yapılan görüşmelerde bazı Senatörlerin,AP-CHP koalisyonu önerdikleri,bazılarının yeni bir erlcen seçim önerdikleri ve serratörler arasında ı;ermin Abadan Un at; ın ise, !'lHP 'nin kanun karşısındaki durumunun araştırılması gerek-
tiğini istemiştir. · 
- TİSK(Türkiye .İşverenler Sendikası Konfederasyonu) Başkanı Halit Narin,her türlü dernek,mesleki ö=güt ve sendikaların siyasi faaliyetten men edilmesini istemiş,ekonomik sorunlara değinirken de,l978 tü

müyle kaybedilmiş bir yıl olduğunu belirtmiştir. 
10 Aralık Pazar 

Iran'daki yabancı uyruklulerın ve özellikle Amerikalıların ülkeyi terk etmeye başladıkları belirtilmektedir.'I·ahran 'dan !stanbul 'a gelen 
yabancı uyrula.'ukluların belirttigine göre, ABD, ülkede çok sa;_ı:ıda yı~ınak yapm1.ş ve 30 000 yeni asker getirtmiştir •. Aynı kişilerin belirttigine göre Sovyetler Birligi de !ran Sl.n~rına yığınak yapmaktadır. ll Aralık Pazartesi · 

- r~ec.det Bulut toprag';a verilirken, Istanbul ve Kayseri 'de iki kişi öldürüldü. 
- İran'da 2 milyın kişi,Sah yönetimini pro"!;e.sto eden gösteriler yap
tılar ve "zafer yakındır" diye bat;ırdılar.Kerim Seneabi'nin yönetiı.. mindeki büyük kitle Tahran sokaklarında 20 km lik uzun kortejler o
luşturdular.~üvenlik Kuvvetlerinin ise ortalıkta gözükınediği bildi
rilmekı::edir. 

- Hafız Esat,Sovyet'lerin,Suriye'nin istedigi a~ır silahları vermemesi yüzünden,JI';oskovaya yapacabı geziyi iptal etti. Suriye, Vietnam ve Küba'ya verilen söz konusu agır silahların Suriye'ye de verilmesi gerektigini bildirmiştir. 
12 Aralık Salı 

- Ankara'da uç kişi öldürülürken,Istanbul'da bütün gün süren büyük aramalar yapıldı. 
-

1Tahran' da dün de geç saat:lere kadar süren gösterilerde, halk .Şahı 
lanetleyen sloganlar att1.~Güvenlik Kuvvetleri halka müdahale etmedi. - Başbakan Ecevit ,Askeri ;;.ura' da yaptıttı konuşmada, ' 1 yardımsız yaşamak için" bütün imkanlarını harcayacaklarını belirtti. 

- Barolar 3irliği,l2 Mart döneminde Anayasa'ya konan kısıtlayıcı maddelerin kaldırılmasını istedi. 
- Ataş Rafinerisinde stoklar tükendigi için,üretime geçici bir süre ve tümüyle a~a verilecegi bildirildi. 

13 Aralık Carsamba 
- C:tP üzel ı::omisyonu, anarşı ve şiddete kars ı bazı yeni ceza tasarı
ları öneri~ken,Içişleri Bakanı İrfan Özaydılllı'yı kabul eden Korutürk, 
anar~iye kar~ı alınmak istenen tedbirlerin hemen alınmasını isternişt-i:r ..... zay:iınlı,görüşme iste~inin Korutürk'ten geldi~ini belirtti. 

- Meclis' teki karga::::alık sürüyor. Millet [•1eclisi, dün yine toplandı. !U',MHP ve t-1SP'nin toplantılara katılmadı~ı,CHF ve iktidarın ise bazı 
dış geziler do~a~.rısıyla çog-unıug;u saglayamadıgı belirtildi. 

- Di~yarbakır Üniversi::esi :Jenel Sekreteri Erol Gengiz,kurtarılamayarak öldü.Adana ve Göle'de meydene gelen olaylarda ise dört kiçi Öldü
rüldü. 
- Irak' ın ;:--,ovyetler Birligi ile Suriye arasında çıko.n cerf~iııl:Lı~i gidermek için çalı:,tığı belirtiliyor.Ayrıca Gov.vetlcr Rirli[;in-:':.e bulunan Saddam Hüseyin ile Kosigin arasındaki görü.şmelerde,iki ülke ara
sında g0leceğe yönelik tedbirler üzerinde durul;:luı\u belirtildi. 
- :t:cevi "C, !skandinaı.,...ya Olicelerini kapsayacak 10 g:iıılUk bir geziye 

çıktı. 
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14 Aralık Perşembe 
- Islahıye ve Istanbul'da birer kişi öldürüldü.Istanbul'da bir kişi 

ölü bulundu. Yaralanan TS!!- Ilçe f·1erkez Komitesi üyesi,dün Adana 'da 
öl-:iü.:=:ıazıg;da iki kişi Öldürüldü.Bursa Doğancılar Barajında tahrip 
gücü yüksek olan büyük miktarda dinarnit çalındı. 

- Egeli bir gurup iş adamı,Sovyet teknolojisini incelemek üzere,düh 
Sovyetler Birligine gitti. 
15 Aralık Cuma 

lf·urkiye 1 de ekonomik kriz sürerken,Sovyetler Birligi ve Suudi Ara
bistan'dan petrol alımı i~in temasıara başlandığı bildirildi.Bu arada, 
Ecevit ise,Oslo'da Norveç yetkilileri ila gÖ!"Üşmelere başladı. 
-Elazig ve Istanbul'da iki kişi öldürüldü. 
- Irak Başkan Yardımcısı Saddam Hüseyin,Sovyetler Birligindeki temas-
larını bitirip Küba•ya gittia 

- Iran•cta.ordu ve SAVAK'ın,Şah lehine gösteriler tertipledigi ve hal
kı da bu gösterilere katılmaya zorladıgı bildiriliyor. 
16 Aralık Cumartesi 

- Istanbul ve Adana'da üç kişi ÖldürüldÜ.İstanbul'de Partizan Dergi
sinin afişlerini asan gurupla polis arasında meydana gelen çatışmada 
l'lııstafa ~aşman adlı genç öldürüldüa 

- Altıncı Filo Koramirali,Sovyetlerin Türkiye için artan bir tehlike 
oldugunu belirtti ve bir savaş durumunda,Türkiye'nin korunmasının müm
kün olmayacagını açıkladıa 

- Carter,E~ejnev'e bir mesaj gönderip,!ran'a müdahale etmeyecekleri
ni belirtti ve aynı konuda Sovyetler Birligini uyardı. 
17 Aralık Pazar 

- AbD 1nin Tayvan ile ilişkilerini keserek, I Ocaktan itibaren Çin 
Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kuraca~ı açıklandı.Ancak ABD' 
nin Tayvan'a silah setmaya devam edecegi bildirildi.Tayvan hükümeti, 
olayı sert bir şekilde kınadı. 

- Vehbi Koç,hükümete bir uyarı mektubu göndererek,hükümetin devlet
çilige dogru gittigini belirtti ve hükümeti eleştirdi. 

- İstanbul ve Kars'ta be§ kişi ÖldürüldÜ. 
-CHP grup temsilcileri Orsan Öymen ve Hayrettin Uysal'ın,muhalefet 

mensubu üç milletvekilinin özürsüz olarak bir ay süreyle Meclise gel
medikleri ve bu yüzden de üyeliklerinin düşmesi yolundaki önerileri, 
CHP 'li ~';eclis Başkanınca rededildL Öymen ve Uysal, Başkan' ın yanılgı 
içinde bulunduğunu belirten bir demeç verdiler. 

- İsrail ve Mısır arasında anlaşma için belirlenen 17 Aralık tarihi 
doldu~u halde,hiç bir anlaşma imzalanamadı.!srail Başbakan'ı Begin, 
ABD'yi Mısır•ı kayırmakle suçladı. 

- Demir-Döküm fabrikasında Maden-lş ve Dev Maden~İş arasında çıkan 
çatısmada üç işçi yaralandı. 
18 Aralık Pazartesi 

- Ô?LC,dort aşamada uygulanmak üzere petrole %15 zam kararı aldı. 
- Çin-ABD dipiomatik ilişki kurma kararının tepkileri sürüyor.Sovyet 

Kızıl Yıldız Gazetesi olayı •yeni bir NATO' olarak nitelendirirken, 
ABD'de Güvercinler olarak bilinen grup,kararı eleştirdi. 

- Cumhurbaşkanı Korutürk,CHP içinde yönetime muhalif bulunan Turan 
Güneş'i Çankaya Köşkü'ne çagırdı ve bir süre görüştü.Bu görüşme çe
şitli yorumlara yol açarken,Köşkün resmi açıklaması ise bu görüşmenin 
Avrupa Konseyindaki Türk Farlementerlerle ilgili oldu~u şeklindedir. 

- .Kayscri'de 30 büyük fabrikadan 15'inin ekonomik krizler nedeniyle 
üretimini durdurdu~u,Ege'de de ll ay içinde 12 bin işçinin işten u
zakla0tırıldığı açıklandı. 
-Kayseri ve Sivas'ta meydana gelen olaylarda üç kiçi öldürüldü. 

19 Aralık Balı 
Yeni petrol zammı büvük topkilere yol o.ço.rken,bu zummın,'rürkiye' 

nin petrol harcamalarını yıllık olarak en az 200 milyon dolar arttı
racağı açıklandı. 

- Kıbrıs Türk Bölgesi'ndeki siyasal bunalım devam ediyor.Ulusal Bir
lik ~artisi üyesi bir ki~inin daha istifa etmesi üzerine,bu parti,KT 
J·D parlementosundaki ço,SUnlugu kaybetti. 
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- Ad.ana'da bir işçi öldi.lrüldü.İstanbul'da bir işçi ölü bulundu. 
- Ferruh 3ozbe,',-li,Demo~~rat Parti 3a:şkanlığından istifa ctti.Yerinc 

geçici olarak ~aruk Sükan vckalet edecek. · 
- Ecevit,:2.:>üksel'den E"tockholma gitti ve !sveç ?asbakanı Ola Ullstcn 

ile görü~tü. "Sc evi t 'in !svey 'e gelmesi sırasında ,Küİ•t ,As ur i ve Kıbrıs
lı Rumlar birçok gös~eriler ~üzenlediler.~cevit'in Türkiye'li i~çi~ 
lerle yaptı~ı konuşma sırasında,Kürt olan birçok kişinin sordu~u 
sorular ve attığı sloganlar, salonda büyük bir· kavganın çıkmasına 
neden oldu. 
20 Aralık Garsamba 

1-'ıuş --ca ·ra..,ılı 3Ölge Okulu müdüryardımcısı ve şöförü,Diyarbakır'da 
bir ögretmen,Istanbul'da bir ögrenci öldürüldü.Bu arada,Adko Birlik 
Kooperatifi Genel t"iüdürü de ÖldürüldÜ .Ceylanpınar' da ise, Belediye 
Başkanı'nın otomobiline ateş açıldı ve şöförü ÖldürüldÜ. 

- f>'Iüezzinog.lu,petrol zammının birçok sorunu daha da ağırlaştıracağı
nı belirterken,Sovyetler Birligi'ninde petrole zam yapacağı açıklandı. 
Brükselde bulunan gözlemciler,ABD Başkanı Carter'in,Türkiye'ye yeni 
bir ekonomik yardım yapılmasını öngören tasarıları kabul etmediği ve 
yardıma yanaşmadı~ını belirtiyorlar. 

- !stanbul Emniyet Eüdürlüı5ü,Siyasi kısım. Başkanı ve iki yardımcısı 
istifa ettiler.Başkar. yardımcılarından birisi,özgürlükçü demokrasi 
içinde çalışmak isteyenlerin sürekli huzursuz edildiklerini ve bu 
yüzden istifa ettigini belirtti. 

- Lahey Adalet Divanı,Yunanistan'ın Ege sorunu için çağrısı üzerine 
toplandı ve bu sorunla ilgili olarak bir karar almaya yetkili olmadı
ıSını açıkladı. 
- ABD-Çin diplomatik ilişkisinden sonra,Tayvan parlementosunda,Sov

yetler Birliği !le anlaş~a yapılması için verilen önergeterin tartı
şılmasına başlandı. 
- Mo şe ::ayan, !srail ve !h sır arasındaki görüşmelerin tam bir çıkrııaza 
girdiğini ve lhsır'ın önerilerinin kabul edilemez oldutunu belirtti. 
Dayan,ABD dahil hiç bir dış gücün baskısına boyun eğmeyeceklerini 
açıkladı .. 

- 'IUrkiye'nin dış borçlar bakımından,Zaire ve Gine'den sonra dünyada 
üçüncü yeri aldığı açıklandı. 
21 Aralık Perşembe 

I'ıHF Yeşilyurt Il Başkanı 'nın Öldürülmesi üzerine çıkan olaylarda 
bir kişi daha öldü.Yine !"•lalatya'da bir kişi ölü bulunctu.Adana'da üç 
öğrenci,Antep'te bir öğrenci ve bir bakkal,Ankara'da ise bir genç öl
dürüldü.Bakırköy akıl ve sinir hastalıkları Hastahanesinde ise,altı 
kurşunla Öldürülen bir genç bulundu. 
-AP V.illetvekili Tiyanşan'ın başkanı bulundu~ Esnaf ve Sanatkarlar 

Konfederasyonu toplantısında,Anayasanın öngördügü direniş hakkı'nın 
kullanılması ve bu yönde çalışmalar yapılması gerektigi kararı alındı. 
Cumhuriyet Gazetesi yazarlarındaUtur ~umcu'nun belirtti~ine göre,top
lantıya Cumhurbaşkanı Kontenjan Senatörü olan iki senetör de katıldı~ 
- Türkiye'de petrol aramak ve çeşitli gözlemlerde bulunmak için bir 

Sovyet heyetinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecegi açıklandı. 
-Çin makamları Coca-cola'nın Çin'de üretime başlaması için izin ver
diler. 
22 Aralık Cuma 

- 0Cke 1ctc afiş asmak istiyenlere cnEel olmak isteyen bir bckçi,Bcşik
taş'ta bir sütçü,Bakırköy'de ise bir bakkal öldürüldü, 
- Antep' tc bir 'l'IH kamyonu içinde 2500 adet tabanca şarçür bulundu. 
- !zmir 1 in Kemer kentinde ruhsatsız yapılan konutla.rı .vıkınak isteyen 

polis ve jandarma direnL;le knr;;ılaştı ve sekiz kiçi yaralandı. 
-Ecevit !-Jelsinki'dc,Fin f'irmalarının,'l'ürkiye'ye yapacaC;ı yatırımları 
görüşmeye basladı. 

- Süt En1üstri K~rumu tüm maddelere % 25 zam yaptı. 
- Son iki :vıl i-.;inde,grevlerde 1 milyon 700 bin,lokavtlarda da 37'-1-

bin işgüc-:inün kaybolC.u~u açıklandı. 
- Hin~is~an'da ~andi'nin ~utuklanmasını protesto eden 10 bine yakın 

gösterici ~utuklandı. 
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- !srail askerleri,üç Lübnan kasabasını top ateşine tutup birçok 
Filistin'li göçmenin ölmesini sa~ladılar.Filistinliler ise,buna bir 
1 roket ateşine tutarak cevap verdiler. 

verilen sempozyumda konuşa-

rak u kardeş e~Y;::;;~~[~'u~~!~~;:~;;'i ,:d;;·~~miaş.Çtli.r,u.Laına,la, - CHP Grup H ''bu hü-
kümetin ~~:~::r~~~·~;:.~::~l:d)t;* gerçek yüzünü gözler önüne 

- Kahramanmaraş'ta iki devrimci ögretmen öldürüldü.Adana'da bir ög
renci Öldürülürken,Ankara ve İstanbul'da da birer ö~renci ölü bulundu. 
Kayseri'de T!P ve TS!P 11 binalarına bomba atıldı. 

- Gromiko ve Vance arasında Cenevre'de sürdürülen SALT görüşmelerinin 
bir bölümü daha sona ererken, V ane e n görüşmelerde ilerleme kaydedildi
Si' ni 11 belirtti. 
24 .Aralık Pazar 

- Maraş 1 ta,ıki devrimci ögretmenin cenazesini kaldırmak istemeyen 
sa~ cı komandolar ,halka saldırarak, şehrin Alevi mahallelerini yakıp 
yıkmaya başladılar.llk gelen haberlere göre,kentteki ölü sayısı 21 ve 
sa~cıların terörü ise devam etmektedir.Verilen haberlere göre,ordu 
birlikleri olaya geregince müdahale etmemekte ve genellikle,halkı ev
lerine ya da vilayet konagı gibi yerlere yerleştirmeye çalışmaktadır. 
- Mlatya,Elbistan ve Kırıkkale'de üç kişi daha Öldürüldümüştür. 
- Sosyal-1ş sendikası yaptı~ı açıklamada,bu yıl içinde 65 bin işçi-

nin işlerinden çıkartıldı~ını belirtmiştir. 
25 Aralık Pazartesi . 

- Maraş'ta sa~cı komandoların başlattıSı katliam devam etmek~edir.Ölü 
sayısı atmışı bulurken,komandoların şehrin giriş ve çıkış nok~alarını 
ellerinde bulundurdukları,Alevi semtlerini ateşe verdikleri ve elle
rindeki M-6 ve A-l uzun menzilli silahlarıyla ve satırlarla onlarca 
kişiyi dogradıkları belirtilmektedir.Komandoların hastahaneye ge~iri
len yaralıları kurşuna dizdikleri ve halkın Vilayete sıgınmak zor~nda 
oldugu belirtilmektedir.Ölü sayısının artabileceğibelirtiliyor.Ecevit, 
yaptıg;ı açıklamada~"cana kıyanla:r-ın canıarına kıyılmıyorsa,bu cievlet 
gücünün barışçı amaçlarla kullanılmasından ileri gelmektedir" deıı:iş
tir.Demirel ise,kentte cinayet işliyenlerin sagcı olduklarını söyli
yen bir gazeteciye,"bana sa~Scılar ve milliyetçile:r- de cinayet işliyor 
dedirtemezsiniz" demiştir.':'ürkeş ise olayı kınamaktan kaçınr:ııştır. 

- Adana,Kadirli,Urfa,!stanbul ve Diyarbakır'da beş kişi öldürülmüştü~ 
26 Aralık Salı 

- Maraş 1 takı olaylarda ölenlerin sayısı 90'ı aşarkeL,hükümet olay çı
karılan kentlerde sıkıyönetim ilan edilmesini kararlaştırdı.Ancak,CHP 
grubunun bu konuda ortak bir görüşe sahip olmadıgı belirtiliyor.Yılmaz 
Alpaslan ve di~er bazı milletvekillerinin sıkıyönetime karşı oldukları 
saglam kadroların bulunmadılSını iddia ettikleri ve "polisine güvenemi
yorsun,valisine güvenemiyorsun" dedikleri belirtiliyor. 

- Maraş olaylarının ise tepkileri sürmeye devam etmektedir.Çeşitl~ 
demokratik kuruluşlar,olayı protesto ederlerken,AP,Ecevit'in Ma~aş 
olayları konusunda k1şkırtıcı ve tahrik edici davrandı~ını iddia et~ 
miş ve bu yüzden hakkında gensoru önergesi vereceklerini açıklamıştır. 
Türkeş ise CHP ve hükümeti eleştirdiSi açıklamasında "göreceksiniz, da
ha birçok yerde yine olaylar meydana gelecek" demiştir.Saglık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mete Tan ise gözlenirnlarini anlatırken,70 yaşındaki
lerin 3 yaşındaki çocukları ÖldÜrdügünü açıklamıştır. 

- Gaziantep'te meydana gelen olaylarda iki kişi,Kayseri,!stanbul,Tar
sus ve Adana'da da birer kişi öldürüldü. 
27 Aralık Carsamba 

- TBMM,l oya karşı 437 oyla sıkıyönetim önerisini kabul etti.Sıkıyö
netim ilan edilen yerler şunlar:İstanbul,Ankara,Adana,Antep,l'laraş,Lr
zincan,Elazıg, Urfa, Malatya ,Bingöl, Si vas, Kars ,Erzurun:..Bı..:. vilaye~lerde 
sadece 1978 yılı içinde 715 kişi öldürülmüştür. 
Sıkıyönetim konusu,CHP içinC..e -ca:-tı.şrnalara yol açtı.CEP ı.;rubu içind.e 
atmışüç kişi,sıkıybnetim ilan edilmesine kar1sı çıktı.Ka:'ş1 çı~~~lQT a
rasında Turan Güneş,H.Ulman ve Yılmaz Alpara an da bul~nmaktad~:-. 

72 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Bu arada, 12 V art !·Iuhtirasında imzası buh.:.nan Muhsin Bat ur ise, sı
kıyönetim başarılı olursa,halkın demokratik rejime güveninin kal..;. 
rn5tJ aca/!ım. be 1 i rtrr.i::::tir. ı:.HF Genel bD.::;;kanı 'I'ürkeç , sıkıyönetimin i
lar::ında seçilen illerin kasıtlı seçilQig-ini Ve T·unceli,TiiyarbakJ.r, 
[eiardin ve Artvin 'de de sıkıyönetim ilan edilmesi gerektiğini be
lirtmiştir. 

Savcı Ioğan Öz'ün katili !brahim Çiftçi yakalandı.Sanık suçunu 
itiraf etti.Bu arada,sanıgın Bahçelievler'de 'l T!P'linin katledil
mesi olayına da karıştı~ı tahmin ediliyor,Ayrıca,bütün Türkiy~'de 
MAP.AŞ olaylarının kınan~asına devam ediliyor.Ancak,polisin birçok 
yerde buna engel oldu~u ve duvarlara protesto yazıları yazanları 
tutukladığı bildiriliyor. f•ianisa duvarlarına da sağcı kor.ıandoların 
11 !-1araş '1 unutmayın'' diye yazdıkları haber veriliyor.Bu arada,Maraş 
olayının kurbanlarının sayısı,resmi açıklamalara göre 104'ü buldu. 
Ancak ,f'!ustafa Ekmekçi 'nin Cumhuriyet 'te yazdığı. bir yazıda, bu sayl.
nı~ 130 olCugu belirtiliyor.Ayrıca,Istanbul'da da iki kişi daha 
öldürüldü. 
28Aralık Perşembe 

13 ılcie ılan edilen sıkıyönetimden sonra,6 ildE: de sıkl.yönetirr. 
mahke~eleri kuruldu.Adana,Ankara~Elazığ~Erzincan,Erzurum ve Istan
bul'da kurulan mahkeoelerde,toplam olarak 52 askeri görevli atandı. 
Bu arada,~ülent ecevit ve Kenan Evren arasında bir g0rüşme oldu.E
~evit,görUşmenin sıkıyönetimin yürütülme yöntcffileri ile ilgili ol
dug-unu belirtti. 

- Trabzon,t..ntakya ve Diyarbakır' da biri kız üç kişi öldüri.ildü. 
Tarsus'ta da bir şöför ölü olarak bulundu.AP Çayıralan Belediye 
Eaşkanı. ise,hapisten iki kişiyi kaçırdıktan sonra,silahlı çatış
ma SOll'..ICU ele geçirildi.Istanbul'da polisçe,"vur emri" ile aranan 
21 kişiden ikisi,Ahmet Kızıler ve Celal Şener ise tesl'im oldular. 

- Kars ve Erzurum kentlerinCe tüm lokavt ve grevler sıkıyönetimin 
iznine ba~landı.Eu arada Kars Frzuru~.,::::rzincan ve Sivas illerinde 
her türlt: siyasal çalışma yasaklandı. 

- Cezayir I:·evlet Başkanı Huari i:.-'Jmediycn,53 yaşında kan kanscrin
dı;:r. kı.ırtulamayarak Öldü. 

;:ıq Aralık Cuma 
Earaş'ta yapılan aramalarda çok sayıda tabanca,makinalı tüfek 

ve kılıç,bıçak gibi kesici aletler ele ~eçirildi. 
- Başbakan BÜlent Ecevit,"Sıkıyönetim Eşgüdüm Koordinasyon Komite

si11 nin kuruldu!5unu açı.kladı • .Bu kurul,Ecevit'in başkanlı;?:ında bir 
toplantı yaptı.Bu arada Demirel ve Türkeş verdikleri dcmeçlerde,E
cevit'in sıkıyönetirr.i idare etmeye kalkıştığını belirttiler ve Baş
bakan Ecevit'in toplantısını eleştirdiler. 

30 Aralık Cumartesi .. 
- Çeşıtlı ıllerdekı sıkJ.yönetim komutanları yayınladıkları bildi

rilerle,polisin,gerektig-inde silah kullanma yetkisine sahip oldu~u
nu,vatanda~ların böyle durumlar yaratmaktan kaçınmal~rı ECrcktigi
ni belirttiler.Aynı bildirilerle,kimlik taşıma zorunluluğunun da 
getirildigi belirtildi. 
-GenelKurmay sekreterligi, 11 S1.kıyönetim As.kAt'i Koordinasyon Ko

mi tes i'' kurulduiSunu ve bu ko mi tenin başkanlı{Sına da Şah ap Yardım
o!tlu'nun getirildi~ini açıkladı4 

- Türk-!::;, sıkı.yönetim uygula'Tlasını desteklediklerini bcllirtti. 
Halil Tunç,bu arada sıkıyönetimin adaletli olması gerektiğini ve 
işçi ho.klarına saygL duymasını dilediklerini bellirtti. 

- ':'arsus CumhuriyE:t Savcı. Yardımcısı SJ.reyya Altınclvin evine gi
ren şalnsla~ca öldürüldü. Lstanbul 'da da iki kişi öldürüldü. 

- ;·,;]ip, Ecevit yöne::timinde bir s ıkıy;.inetimin br:ı.:i ::ı.rılı olmciyac~(!:ını 
ve h:iklimt:'!tin .s.Lkıyönetime müda~alE- ettit;ini bclirtti.Tlirke:~ ,yı:ı.ptı
gı açıklamada,sıkıyönetimir.. ba:;arılıolır:ası için hüKümetin mutlaka 
dÜ1_i.i::'Ülmesi e;erektiğini açıkladı. 

-.Lran Şahı':ıır. ailesinin özel bir uçakla Los Angelcs'e geldiiSi ha
b'2-r veriliyor.~'ah'ın cia birkaç haftalık tir s-:.ir2 için,uye;\.ın bir za
manda, tedavi için 1ran 'dan ayrılacat;ı açıklandı. A;:ı-Tıca,şimciiye.. k~
dar muhalefet içinde yer alan Çahpur Bahtiyari'nir. yeni hükümetı o-
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nü:nüz1eki günlerde kııracaı?;ı açıklandı. İranda ise, yüz binlerce kişi
nin ka':ıl:iı·ı:1'ı büyük gösteriler devam etmektedir. 

Aralık ayı !çinde Türkiye ve Dünyada Durum 

?ÜClK!YE 
·:{ılın son günlerinde r·iaraş 1 ta yaşanan facia ve ardından gelen 

.cııkıyönetim,şüphesiz ki,Türkiye'nin yeni bir döneme girdigini gös
tPrm~kt~dir.Sa~cı komandolar,bu olayla birlikte,uzun bir süredir gi-

riştikleri katliamın ve törörün doruguna çıkardılar.Şehrin Alevi ke
simini yakıu yıktılar.Binlerce asker ve polise ra~m~n,üç yaşındaki 
varana dek,yüzü aşkın kişi katlettiler.Cumh'Jriyet tarihinin,I938 son
rası ~n büyük katlıarnını gerçekleştirdiler.rii50 ~işinin katledildi~i 
I~78 yılının sonunda sıkı yönetim ilan edildi.Sıkıyönetim ilan edilen 
yPrler,isçi sınıfının yo~~ olarak bulundu~ ve devrimci gençli~in mü
csdclçsinin en kesif oldu~u üç kent ile yıllardır her gün yeni bir pro
vakasyona ba:ı vurı· lan on Kürt vi layeti. 

Bu ~öneme nasıl gelindi? 
Ecevi~ hükümeti,sıkıyönetimi,başarılı bir şekilde,anarşik olayıa

lare karşı çıkmak adı altında kitlelere s'·nmeyı başardı.Ancak.kanımız
ca b··p-ün Türkiye' de sıkıyfinetimin ilan edilmesini sa~layan etkenler, 

yalnız şiddet olayları ve anarsi sorunu de~ildir.Anarşi,ekononi ve Kürt 
ulusal k··rtulu.ş haraketi,sıkıyönetim ilanını seglayan üç etkendir. 

I978 yılı, 77 den devraldı~ı ekonomik b··hranın giderebilmek bir 
yan3,dahada derinleştirdi.I977 de kişi başına 98dolar yeni borç ka
zan:iı IJ'Ürkiye.Ancak, 78 de dnrı·.m daha da kötüleşti.Bor..; miktarı I9 mil
yar doları bulurken,2.5 milyarlık yeni dövize çevrilebilir mevdu:1t bor
cu ve yeni petrol borçları Türkiye' nin o mı ı zuna yüklendi. Geçinme ve fi
at ~njekslerinin artış oranı,dahe 78 in ilk sekiz ayın:ia.%40 aştı.Tür
kiye,ithal etti~i 3.I milyar dolarlık mals ka~şı,ancak I.4 milyar do
larlık bir ihracatı gerçekleotirebildi bu dönem içinde.!MF nin reçete
lerinin bir kısmı uyg··landı ve;50 lik dev~luasyonlar gerçekleştirildi. 
Ig77 :;P,bÜyÜk burjı;vazinin temsilcileri %70 lik dı:;veluasyonlar isti
yordu.!ki yıl içinde bu fazıasiyle gerçekleştig;i halde,ekonomik bıına
lımıda ~ideremedi.Yeni döviz olanakları da sa~layamadı ve enflasyonun
da :-~40 ın üstüne çıkmasını enp-eleyemedi. 

Büyük sermayenin temsilcileri.78 ba$larında CHP yi desteklediler. 
CHP d~, iktidara gelir gelmez, büyük ekonomik baqarılar kazandı~ını id
dia e tt' i. Hf'r gün, !?1' yada b'' C.evletten gelen bilmem nekadarlik dövizin 
lıazinıoye katıldıl"ı ilan e:iiliyordu~Büyük bı·rjuvazi ve toprak attalerı
nın,ülkedP Pkonomik ve siyasi istıkrara,buhranın atlatılmasında birli
tre ihtiyaçları vsrdı.CEP ye bu açıian güvendiler.Ambargonun kalkması, 
onı_an i:;in büyük bir başarı oldu.Ancak,smbsrgonun kalkmasından sonra, 
amb.,rıı-onun ar·iından sı rı tan -gerçek, ABD ve Batı' nın kı-m::isinin d.<:! için
dP 'f:>ulundultu bı·hranın ortaya çıkışıydı.AEr olsun,ABD olsun,bizzat ken
dilerininde için:ie bı·l,·nd.uro ekonomik kirizden dolayı,istıkrar kazan
mayan bir ülkeye yardım etmek istem~diler.AET ~emsilcileri,Dünya Ban
kası sekreter yardımcısı ve Carter'in özel temsilcileri,yardım veremi
yE<ceklerini B:çıkça belirttiler.ABD de incelemeler de b··lunan,TUS!AD 
tc·msilci leri, dönüş! erinde. Türkiye 1 nin kırı.:di şansını yi tirdi!?ini eçık
ladılar.Ve CHP hükümeti,ancak bütün bu gerçeklerd.:;n sonra sorunun cid
diyr:tini anla1ı. 

Bu F':konomik bunalım ve CHP ninde ko:::sin basarısızlıg-ı,büyük sr:-rma
YF! ç~v:::-elr:rini uzıın süren bir suskunlu~a itti.Ancak,bı• su3kı•nluk ka.lk
tıltın::a b·· sef<;r de bu çevrelerin C!!r yi::>netimine,hükümete V'J ["nel 0-
lnrak r"fornıizme karşı bir saldırıya bork etti yerini .Hali t No. ri n açık
ça ı1ükümcti tehdit" r::tti ve A?'nin yanında yer aldı."T!aba-Og-ul koçlBr, 
hiikÜm"'ti S8rt bir biçimde ~le::;;tirdiler.Bu yı2tm>::di,V~hbi Koç,bir uyarı 
m•ktübıı yaz::l.ı.DArken,motor sanayıi ile ilgili olarak hükümette bobran 
natlak V<?r6..i.3üy'ik b··rjuvazi,SSC3,Do~u Eloku ve Arap ülkeleriyle eko
nomik ilişkilerin geliştirilmesini istedi.Bu bir oranda başarıldı da. 
Ancak. Türkiye ı:-kono=ııisinin içine düştüyü çok yönlü bıınalımı ·çözmeye 
yet~rli olma~ı bu. Ve üstelik bu imkanların da,nereye kadar sürec~~i-
nF ~akılmaksızın harcanmaya başlandı.Ancak,dıQarda artık AB~ 1 ye ve 
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!r·:?'yeo :luyıılan güvensizlik, bunalımın geçici ve bölgesel olmadıgının 
anlasıla:ııası, büyük bıırjı;vazi ve~ :oprak ag:ala:':'-ı.nın içte belli sert ted
>ıirlerin al1.nm2sını is::em:::lerini sağlıyordu .5ıın1.'1r,yalnız kalkınma hı
zının "ksi '7 y0 :iü.'~Ürülm'='si,(;ıoo lük yeni bir ~evE:liiasyon 1 binlerce iş
çinin işin<;: son v-2-rilm'Osi C.>::-i1'ild.i.Za:s-n bu yCnC.s- b"iiyük ço.balnr olmuş, 
bjnlf'rcf' işçi L:l-?rin:i"7n a~ılmı.ş Gcv<:;liiasyonla:':' YH!Jılmıştı • .A.no::ak 1 bu 
stferde b·J.y1k bur.jııvazi ve top!'ak ag-aları,ara sınıfl9.rın yok edilmesi
ni 1 ücrf- tlf-rin az. altılmasını, ;ı,-~a:..a iond".Jrulmasına, c_,_·vlet mem~rlarının 
"kitlE"ler halinde a-:-ılması!lı vs.::'n·?ril-::rini g7ti-rrneye başlad.ılar.'Eun
ların hiri,gPlec~k yıl(TQ~9~ binlerce isçinin s~ka~a atılmasıyla bü
yük anarsik olayların başlayaca@'ını vr:: buna :;;iır~~i::.sn ·engel olunmasını 
is"':iyor::iu. ,:e açık açık bu ~edbirlerin, ~ürkiye' :i';;, ''nefes alma imkani nı 
or-::;a:ian kal:iı::-ıaca~ını"belirtiyor:iu. 

Bü~J.k bı,rjuvazi ve ::oprak ağalarının b .. is::ekleri 1 elbettcki faşizrn
d'?n1 b· h ra nın y-'ikünün ki ':"lslerin ~ı;ıuzuna fa .ş is-:;- yC:·r.temlerle yüklenmesin
den başka bi:- ~ey :ieg-ilC.i.:=,t;y-ti::: b·l;r,luvazi vr:: ':::opr:ı.k egaları tecrit ol
dııkça C.a,dünya-:.aki imkenlo.rını yi::irdik:;~ de,ya:s-:r:ını sürdürmek ve buh
randan en az yara ile kur~ulmek için bu yön~~~l~rf baş vurmak zorunda
i:ii.Buda her ~ey:ien önce gUclü v~ etkin bir ik~i:iar h~vveti istiyordue 
CHP' nin reformist kar~k~eri, bunu yapmasına. c~ge!. olmaktaydı. Her buhren 
döneminde QliıJ/!U gibi refo::::-mizm perçalanıyor 1 (;riyordu. Büyük b"'..lrjuvazi 
ve toprak a~aları. bunun içi n ....L...::--:·:~-:_::· 'nin c tkinliE:ind-:: bir hükümo;·t , CHP 
yi erirecek ve onu en gerici kanadın seflerı~a ~ekecek bir iktidar is
temek"t~y:iiler.Eir zamanlar,b-L.;.yUk burjuvazi v<c: :-oprak egalarının büyük 
çofrunluttı..:n~n bir ag-ızC.an iste-:U[;i A?-C~~ }:oalisyonu çng-rılarına son ve
rildi. Bun-..:n yerin-::, hep bir a~ı z.:ian, daha s<;;rt . .:..al' ... s. <::-"':-kin önlemler çalt
rısı yaoıl5ı ve CG? hü~...::·:ime"':"ten ayrıld_.ı, c:-r 'ni ::ı e)-ı~ııması, bir huzursuz
lu~ıın bPlir-ı::isiy:ii ve yr:::ni hı..:.::"".Jrsu::luklae"ır.. :a bi.r ba:o:langıcıydı. 

Bıı durum,hPm ':'ürkiy-::'nin bir -:::ürlü is-;::-ıkrar bulmayan siyasal yapı
sının~h>=>m:ie anar_;,inin ke.yna~ı olarak kar}-ır:ııza çı..kıyor.Aynı zamanda, 
sıkıy(inFtimin ilan edilm-',,sini sai::-layan Gneml i O ir etken olarak da kar
şımıza çıkıyor.3ugün,:'ürkiye':i7 herk'?s anarşiden sikuy<::t e-tti~ini söy
lüyor.Ancak,'::Urki;~;n::•'dc c.nar:::inin buE·:ink:i maddi ::smslleri nc·dir? Bugür., 
ı?erf.-k A:ED ve gerekse de Eatı :ilk\'? leri C!I?' nin ayakta halmı~sını istiyor
lar. Faşist bir dik:-atörlü~ü ayakta tu-:::abiltcek g}çleri bugün için yok. 
Güney Do~u Asya y(::ni lgi si, çöz:.ilmeye ba~ layan lıB"':::in Am<?.rika, Arap-İsrail 
sorunu,~ran'da yıkılan faşizm vs. bug·:in, ... l._Iii''nin ':'iirkiyı;:'de façist bir 
.:.::.ktatörlügü-· t<;-rc:ih etms-m-s-sini s&g;lıyor.Anca.k, anarşi bune rag-men sü
rüyor.Eunu sürdüren de içr~ki b· hranın y-:iküni.:. ·:!aha fazla kitlelerin o
muzuna a~mak isteyen ve bu amaçlada reformizmin ik~i~arından rahatsız 
olan büyül: bu::::-juvazi ve toprak attalarının önemli bir kesiminden ba~ka
sı:ia d'2f;Sil.Bugün,anar::inin '='Ürkiye'deki -+::i.:m siyasal özgÜrlÜkleri ve ör
ı<ü:ıenm!':: haklarını halkın s-lin:i':'n almak ve rE·forır.ist C!l:F yönetimini 
yıkmak is-:ekleri,onun en Cnemli iki h-3dE:fiC.ir.V~ bunun için de prova
kasyonlara _giriş~ekte,katlıqmlar tertiplemekte 1 devlet ~~vvetlerinin 
d~vrimcilere saidırmasını sa~la~aktadırlar.Buglin.devlet kuvvetleri ve 
başta r-:!T olamak üzere bir çok örgüt ve ba::ta orC:unun en önemli bir 
kf'si:ııi de bu gücün elind.::'iir. Bu durı.lm,·:·'Jrkiye 'nin ve dünyanin içinde 
bıılunduthı karrnas::ı.klı~ın garip bir örnt~i?;i ve sonucu olarak def?erlendi
rilmeli:iir. 

Sıkıy0ne-:-im ilBnını sa~layan üçiinı'::Ü e"':::ken ise,büyük boyutlara u
l."j.oım Kürt ulusal scrı}nu-:Iur. i.' o:: b,· sorun1a ı~T''rir:n C:-i!"''y~ kndnr,ülked••ki 
sjyasi nartilfrin hepsi askari d~ olsa bir ctrJ3 birlitti içind0dirler. 
f:..l<'Vi ve r;unnil(·ı'in birbiri n~= C.ii~ürülm"Y'" çalı::.' ılmoısı, Kürdistan 1 da 
yiizlcrcP d"vrim~inin kf,·:lr::d.ilm·-·si ~ibi olnylnr,bıınıın bir sonucudur. 
U zel 1 ikl~. ~lakkari 1

::.,. KIT ve: 'la l&bani ku.vvctl srinin çarpı~ır.asın'",ım son
ra,dünyanın gö::l•cri önünde ycıpılan yeni kn::lıe.m t'":rtipl~ri,Ecevit'-in 
Irak gezisinP ,Jan-5.a!"'ma ';r~n~1 T:om;;.tı::ının1.n kn::ılması,bu soruna verilen 
büyük ön~mi gös-rerm::ktedir. 2ı1uyC.nctin:, bc;lli uz s. k iht"i:rcıa ller~ karşı 
::.ahi olsa, bc·lirli iıazırlıkla~ı yapmaya ve muhtemel geliçmeler karşı
sında Kürdistan h&.lkını bo\!:ııeya çalışacaktır. 

Eu E.-:; sorunı...:..1;;:ıı;;,lirtikten sonra,sıkıyönetimin T:irkiye ve C~P'ye 
n~lPr ge-:irebilc-cebti sorunı· -L:.zccrinde d.urı~biliriz.Bunun için de,ilk 
ola!"'ak !<:::-i? 1 nin du.::''--' m~: ve 'I';:j_rkiye: 'd•: şid.O.~: olayla:-ının ka~•rna@;ı üz~
rind" c:..~;rmak gt:-r'=klidır.2ugiin iJEP,sa'~'.;CE: bir -::eülik;:, olmaktan çı"kmı~ 
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durumcladır.D~vlet ve ordu içindeki muazzam etkinli~i,örgütlü gizli si
lahlı k· vvetl~ri,AP içinde kazandı~ı etki~lik ve m~vzilerinin ygnı sı-
ra ı:ririş tiği ki tl e örgütlenm~ lRri, s•.m5ikaları, es u af ve sanatkarlarıyle, 
büyük burjuvazi için de ve ~ısınia ikili bin tehlike te~kil etmektedir. 
AP'nin önemli bir kanadının,hatta d.iy~biliriz ki,X?'nin merkez organla
rını da t•i:-IP'nin içinde say;na:r- zor·__;_nl-:..ı~r.2ugUn :-:::?,hayatın bütün dalla
rı içinde,hem halk içinde ve hem:ie büyıJ.:,c sermaye içinde,he:n toprak aı;a
ları vede zengin köylüler i;inde büyük bir e:kinli~~ sahiptir.Bu etkin
li~in bizzat cisimleştirerek,kitleleri belli çelişkiler üzerinde örgüt
leyerek,hatta bazen onların =0mokratik ve devrimci özlemlerini istismar
Fderek örgütlenmektedir.Kısmi gerile-rnelere ragmen,bu örgütlenme büyük 
ölçüde gelişmektedir.Buna birde c::r ik~iderının ba~arısızlıgı ve halka 
~FtirdiJSi yeni ·::laSkl.lar,DİSK,TÜRK-!Ş ve· KöY-KOOP gibi kııruluşların buh
ranla savaşmakta önemli başarılar kazanamaması ve zaman ~aman uyuşmala
rı,ıızlaşmaları,di/!er yandan Ülked~ var olan dini ve milli çelişkilerde. 
ı=-klenince,MHP'nin örg-ütlen.m~si için bir ;ok alan or:aya çıkm.akta ve MHP 
b·ıralara tek al tarnet if olarak gi :-m-::kt-::-iir. :1EP' ni~ örgütlenmesi, be:d 
y~rlPrde korkunç bo~~tlara ulaşmıştır.Ozsllikle Alevi-Sünni çelişkisi
ni.ı b lı<nd··jtı.ı bölgeler,IS-Demir Çelik,':.!.?.İŞ gibi devlet sektörünün kap
samJ.na ız-iren,fakat on binlerce iş;iyi içeren mevzilerde,}iHF yalandan si
laha, demago,iiden ka tl ı ama kada:- i.ı-=-r yolu :ien.~y-::rek, kitlelerin içine gir
miş ve bPlli bir örgütleurneyi de sa~lam.q"':"ır.Digcor yan:ian,bı,hranın at
latılmasında,hakim sınıflar için 6n ~adi~al altarna~ifi ve öneriyi ge
tiren ve kitlelerin iiziô::rinde en ka-:m<::-rli 2konomik baskıyı isteyen ve öne
ren df> odur. Bıı dUrum, On" n büy-:.ik bur,j·.lV3.Zi ve toprak a~3l~?~r:ı. içinde de 
büyiJk ölçüde gelişmesine Ve buhra:ıa ra.:iikal çöz.ü:n getirmeyen CHP'ye 
tercih edilmesine imkan vermskteiir. 

MHP ye karşı bu .yıl, başka ülkeler:i-.:-~partilsrin kapanmasına yol aça
bilecek bir çok saldırıya girir,;il:ii.l)evl.;;": arşivinin MHP'yi mahküm eden 
belgeleri ortaya kondu.Ancal!:: :-:::? b·:it-ün bunları hiç bir belgeye dayanma
da~ red etti.Bu firtınala~ı bem~n hiç bir yara almadan sıyırdı.Bunun 
SPbebi,tama~en devlet içind-=ki örg-:itlülüg".i ve gücüydü.r!fHP bununla,sal-+ 
dırıları defetmekle de ye-"tincııedi.;._ksine,h·:ik{imet;e ka~;~ı onlarca kez haç
lı seferleri düzenledi, onu i tham 0-':':i, orduyı..: gör~ve çaf;irdı. Son ola:::-ak 
Maraş olaylarından sadece bir kay g;..:.n ön :ce ,art.ı.k direnme hakkının kul.
lanılması ger~ktigini belirttL :Ssnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. f-':HP '
ye batı;lı olarak direniş kararı alC.ı.I'evle-: savcJ.lo.rı,b·.ına engel olmadı
lar ve hiç bir tatbikat ve soruşturmay3 girişmediler.T1HP'nin devlet için
dFki etkinli~i Maraş olaylarıyla ~aha da iyi bir şekilde açıga çıktı. 
Gerçekte,Haraş'ta güvenlik kı:vvetlerinin en azından tarafsızlıgı olma
sıydı, b·· büyük ka tl ı am gerç~kleş emiyecekti. Bu duruı1da, sıkıyönetimin a
narşi ve şiddet olaylarLnın esas kaynagı olan 1-l:HP'ye saldı"!"ıp onu eze
bilPce~ini dü~ünmek mümkün olarak gözUkmemektedir. 

Iki~ci olarak sıkıyöne"'::"im, eko~omik bı ılıranın giderilmesini sa~HaJS
bilPCPkmidir?Buda mümkün de~ildir.Çünkü,bııh::oanl.n kendisi belgesel ve ge
çici de~il evrenseldir ve emu~ryalizmin Cünya bulıranının bir uarçasıdır. 
Giderek artan en'Ö'rJi soru:ıu,:iünya çap2nia büyük bir sorun· olan -petrol, 
hammadde sorunları gibi soru:ılarla başa çıkılma3ı pek kolay de~ildir. 
HelF batı ülkelerinin,siyasi bir istıkrar~- olmayan ve Orta Dogu gibi: 
bir böl~edeki bir sıkJ.yön~tim~ yardım e:iE:cegini düşünmek kolay de~ildir. 
Sovyetler Bi~li~i,Irak,Libya gibi ülkel~rden alınacak yardım ise,ancak 
!2'Ündf'lik ihtiyaçları kar?ılanabilir.Eu yo.tırl.mların uzun va:ieli olanla
rı va a~ır sanayiye yönelenleri is~, bir çok di~er probl~mlerin yanı sı
ra,yeni tavizleri ve borçların C:ienm<::sini bir C·n koçıJl olarak gerekti
rPCf'ktir.Bu durumda,sl.kı yön=timin,fel7 olm-u.? bir ekonominin düzelmesi
ne yard~m ed~bilecı:-:~ini dü.~:inmek. kanımız.-::s. iyims.=:rliktir. SJ.k1.yönctimin 
ekm:omi alanında y3pabilr::ce~i, bı·hranın hrı1 kın sır"t1.na yönelmesine, zam
larn,on binlerce işçinin i~~~n a~ılmasına güvenlik etmek ve bunların 
do~ıırnca~l. toplumsal sorunları şiG.det yol~yla ·:;Czmsk olacaktır. 
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3.olarak sıkıyön~timin,her türlü d~vrimci harakct0 ve Kürt milli 
lleraketinin reformist ve devrimci kanatıarına ve giderek de bizzat CEP 
rF>formic~min"" yr·.nelme olanakları büyüktür.SıkıyCr_o::-timin CHP'nin etkinli-· 
~inde olduRunu yada bı·nun uzun bir süre böyle zi::l.-::bilecegini Gü;;Unır.ek 
yanlış olur.Sıkıyönetim,CEP 1 nil insiyatifinden çıkabilir ve giderek biz
zat CHP' ye de yr.nelebilir. !lk olarak, şiddet tEOriminin kavramı açık C:egi 1-
dir,SıklyÖn<:tim komutanları daha ilk günden beri bı· e:u.irleri verrniçler 
ve her --cürlü siyasi faaliyeti yaaaklamışlardır.!kinci olarak,bir süre
d~"n beri sola karçı hazırlanan şiddet tasarıları ve hı::r türlii. demokra
tik siyasi örg":.itlenınenin yok edilmesi istekleri,gencollikle ariunun gö
rüşünü yansıtan Çankaya tarafın:ian açık bir dest:en gör:nü:;tür.I:oru ~!"'ürk, 
Özaydınlı ile yaptı~ı görüşmeler~e bu tasarıların h~men çık~asını iste
miş, ardından Tı'ran Güneş ve büyük ~ir anti-komunis":; olan r~ıstin Tokç,r' le 
i lı:rinç ız-örüşmeler yap.ııı~tır. Bütün bunlar, aslınd.a l'I::.F' nin kazan:iıg;ı öne!D.
li başarılar olarak nitelcndirilmelidir.Sıkıyöne~irn,dalıa önc8ki örnekle
rinde de görüldüıtü gibi sola karşı ::eröre ba.ş v'Jrması mümkündE.r.Ayr:Lca 
bu, ka yınılmaz olarak ikinci aşama:ia C:-lF' yede yÖn!Olec<::ktir. Çünkü C!:T', bu h
ranı çözmekte acızdir ve devrini t:amamlamaktadır.Reforruizm 1 şu anda artık 
büyük b:ırjuvazi ve toprak ag-aları arasınd..a güçlenen c:g-ilim ·:i.e~ildir ve 
kendi içinde bir ço~ alanda parçalanmays baolamı7tır:ia.Gurup ~oplantıla
rı sertleşmeye başlam1.ş,gensorular olsu!ltKarakaş ve CEP gurup t:E:tıı.silci
l<?ri arasında AF'li milletvekillerinin d.evamsızlı~ı konusundaki anlaş
mazlık olsun,Ecevit'in faşizme kar':,ı G.aha aktif ve raC.ikal çözüm iste
yen milletvekilierine karşı tavrında olsun, bu par-;:alamr:.a ar~ ık bcllid!r. 
Keza "buda bı,hranın bir sonucu:iur ve burokra-:ik tosdbirle::-le f;ngellenırı:~si
de mümkün degildir.Bundan kazançlı çıkan C:a i<El) ve fo.:şizm·iir. ?.u sıkıyö
netimin k?- ve l'E1F ye gü:; kazandırması v€ de CH:.O'yi sessizce eriti-:::ı salı
nPden uzaklaştırması,uzuk bin ihtimal degil·:iir.:3uda·,devrimcilcr ve halk 
için,dahada karanlık bir ~önemin ba~leması ~em~ktir. 

DÜKYADA 
I :ın :1al~ Cumhu=iv~ti:Son iki ay içinde Çin'de olan olaylar bü

tün dü"TiYada çe ş rrrı yorumlara yol açtı. ::ık olarak. Çin' de f!ac ha}:kında 
bir eleştiri kampanyası başlatılriı.Bu kampanya,gid0rek rıarti ve devlet 
ba=.kanı Hua Ku c Feng' e dr; yön~ldi. Basının belir-::iı'f:ine göre, EÖsterici
lor ÇPS:itli duvar vazeteleri vasıtasıyla.Eua'nın gitm"'sini vr:: Teng Sieo 
Finız-'in ba·3a gelmesini ist~mekteyiiler.Ancak,bir elir•: sonra s:'.:::ng Siao 
Pin;r yaptıj1'ı açıklamada t oartının Hu':l.' nın C-nderlitind.e ye k vucut oldu
tı"nnutk~":ndisinin beşbakanlııta gelmiyeceg"ini belirc:ti vc"ba7kan !·iao olma
sayiı yPni çin olamaz::!ı"dedi.Bir süre sonrada Çin :<-Cominist i=ar-:isi :n~r
kf'Z komitesi,yayınla·iıgı bir genrco.lge ile Vıao ~'SF: Tung'u el<o;;.tiren afiş 
ve ~azetelerin yanlış oldutunu açıkladı. 

Geçtiyimiz ay ise ,Çin Halk C'•,mhuriyeti ve AP] arasında diplomatik 
ilişki kı,rulrnası kararı büyük şaşkınlık yarattJ....Cartır ve :Eua Kuo Feng'
in aynı anda açıkladıkları hab2rde,ABD'nin Tayvan'la ilişkilerini k~s
tiyi bclirtiliyordu.Hua Kuo Feng,AB] ile ask~ri bir ittifaks giriçmeye
c~kl~rini belir~iyordu.Olaya ~n büyük tepki Tayvan'dan gBldi.AE~ konso
lo:."!lu~u önünrie büyük gösteriler düzenlendi. Isr3i1 1 de olayı sert bir 
dille kınadı,Olayın,Güney Kore ve Batı Almanya'da Ga olumsuz t<:pki ya
rattıl:tı belirtiliyor. Sovyet ··Kızıl or::iusunun yayın organı Kızıl yıldız 
ise,ilk gün olayı yeni bir NATO olarak yonımlarken,bir k~ç gün sonra 
BrP~n7'v,anlaqro:lyı olumlu kar~ıladıg;ı.nı belirtti. 

2-0rta Do~:Iran'da '.:ra:~ göst:e:r.r;n halk ayaklanması son ay içnde da
bada yf'nı boyu!:lara ula~tı.rt:ilyonlarr..:a ki.~inin ka-::ıldıtı büyt.k g0s~eri-
1Pr,Gah rf:j:iminin ol::ıylar.s kar:;:ı büsbüti..in etkisiz kalmasını saiüadı. 
Bun:ian sonra y0ni1f~n ve güçlü bir ~;ekilde brı.~layan p0::rol gr":Vi ise,, 
Iran'ın netrol ürc·timini r,ünde altı milyon v::ırildcn sadeec iki yüz b:in 
V'lrilo dii:::ür:1Ü. F(iyl(·CP Iran d.l.::'<'irC.an petrol ithnl etmc~k zorunda kaldı. 
Son vünlr·ı'dr~ askr ri hüki.imr,t ve sıkıyönt:o"t:im tc·dbirl,-;rini.n bir .i:- e yara
maması yüzün1":n,::ı.sk,-·ri hükümr:tin y0rinc y.::ni bir hük':.imr.-:-in,>:sl-:iden"T'lu
sul -:JC'phc".:l.e yer nlan Bah-:::iyari'nin kııracatı hükün;f"t~ ysrini bırakmak 
için ayrıV.ı. 
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An~ak,lllıısal Cephenin y,c.ni hÜküm~tide kabul etme:yeceg-ini açıklandı. 
Bu arada Çahın ailesi,Amr~rikanl.n Los Ang.:::l~s k-=:ntine gi::iı::-rken,yilın 
son ~ünü ~,~ah'da"te1avi ve istirahat için !ran'C.an g'}::;ici olarak bir 
kaç hafta ayrılacaı1'ını", gün belirtmed.0n r~sm'3-n açıkla::il.. :=:u, halkın 
Iran'da kazandı~ı zaf~rin,gayri-r0smi ola~ak ilan sciilmesi idi. 

Arap ülk"'"l<=:rinden :-'ısır ve !srail arasınC.aki anla:şmazlık,bera
b~rinde büyük bir söz Qü~llosunu da getir~rek devam et~i ve kararlaştı
rılan tariht':' anla.<şma imzalanamad.ı. Bu ara:ia, İsrail ,A3:Ll' y~ kar!? ı da 
bir söz düellosu açtı ve onu :-:ısır' ı kayırınakla s'· çladı. :=unun dışında 
bir sür~dir gergin olan Sovyetler~trak iliQkileri,Saddam ~üseyinin 
f-':oskova 'ya gidişiyle yeni bir döneme girdi. Saddam Eüseyin' in,Suri-
ye ve Sovyetler arasında ortaya çıkan gerginligi gidermek için de, 
bazı ilişkilerde bulunaııak ~ ı,;oskova • dan Küba • nın başkenti Hava na 'ya 
~itti. 

••••••••••••••••••••• 
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PALE'yı oku ve okut ! 
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Eey pale,p~le,pale 
:Uas li l.~s.ıe bstal e 

~ ı h . h ra eye genı~e ser e 
Patozan qoreqor e 
?alsn :C.aı::i da clor e 
Ç h ı. . ave ca aaran ~c~ e 

E ey pal e, p~l c, pc..le 
Das li =ale betal e 

- ı A • A A 
~a eye genı~e ş~n e 
:?s.:;;oze....."Yl tev cin2.~ G 

?ale li hm;J'.r civ~ne 
ı . ı . . h Zarok -2- r.:e. oırçı :a.c 

E ey 
Das . . . 

- ı h • h 
~a eye ge~ırrıe zer e 
?G."'coza.."'l :ın·reş da ber e 
?ale çi bik:l.n j i xv1e re 
Kar nerrıaye ji we re 

r> • A .... • ı h 
~enıce rese tı yanı 
?atozan tev ~il~~ı 
Ze.rok li mal birç5: ne 

• • A A .... 

~ıkın qe=ın; -Za nanı . . . . . 
""' • A A ~ 
~e~ı~e sore qe~aar c 
?atoz hatin ser ks.r e 
:·i~te~ ner1a J ı yalan re 
T · A m ~,..: ~ ........ ..:: ,..::; ....,...,.,. .ı....1 l v~· 8~L ~ ..J..b~·..ı..n ...... c.-'- 8 ..... 
Divg P~ hev b:~~nin 
r-ıerane dest hil8:'"'""in 
Se=8 L.aldar biskGnin 
-~ . . . ~ ~ ..... . ra;;oz J ı ;;;er c.ı::-.ının 

••••• 
Div8 e8 tevde rabin 
Zevl li ::e bPlr.. b:.!'l 
Zorker ji se~ =e rabin 
E:: tev v.reki "bi:!:a -Din 

• • • • • 
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Ür~~tü~Uz,SovyctlLr ~irliCi ' nde ya~ey~n ~ir .. l.rin z~ngi~ ~Uzi

Gin~en birkaç müzik ~~:0ti yayınlamıçtır . E~ivon ~ürkil eri 

(1-2-3) isLıi altınc.<>. .,:i::.diye dek 3 k:ı.set dolu ··üzik derlen

~iştir . nldukça tanın~ı: Ylirt ~üzisyrnlcrin ~~-<>.t dcterln~inin 

yanı :ıra , kaset kaJ.w.(;ıııd&. Trans- Kafk(;.sya yöresincıe:.Ci Kürtlerin 

yerle~~i~ oldukları yerl eri gösteren haritayla birliktc , onların 

ta~ihi , siyasi ve sosya: ya~amlarına ilişkin kısa bir enforreas

yon vardır . 

Dinleyiciyi K~rt hal k müzi~inin na~ır.e ve ~akamlarıyl a mest eden 

bu kasetlerin tanesi 7, 5 D~ olup ,bedeli postu ile p~şin gönde

~ilmek suretiyle,örgütüF-üzün adresinden istenebilinir . 

*** 
STRAN.tN KURD! 

Rexistina me 3 kaset en kurdi , ji stranl:n Kurden Re•:ıaı:(;( Erivan e) , 
weşandin . Di wan kesetan de stran u ır.eqar.ıen rrovcnde yen Kurde 

Sovye~istane hene . ri gel denGe gewendeyen wRn,ncxşeya Pişt

C.afqasyaye , ku cihen Kurd le civ1ar in,heye . Ji bili v<ın,herC.isan 

li ser kaxeza kasete di derheqa jin u keftel efta siyasi,civaki 

u ctiroki ya Kurden Pi~t-~afqasyaye de gotarek heye . 

Yen kı.. bixwazin , gu.iıdariya st~anen kı.:.rdi yen a\vazex•.,-eş b iki n , 

dikerin ji navni~ana rexistine bixwazin . 

STRAK~N REWAHt - 1 - 2 - 3 
liba kasetan bi 7 , 5 Dltı an e . Ji kerc!llen xwe re , bihaye wan 

peşin u bi poste bi~inin 

~-.... -'~~ .... ..,..._ ... ,_~~~~--""'"-'~~1<-.... _~~ 

f 
:-.~LT.- :..li ~·nd~ 'llitr,riy'l t~ yrı bi Ah"'I rrnci yr· . . j t::. x0.bat 

'ıı x.(' ·ın~ \,' hıc:= t: x• . .ı·· .i ıur r..Lxe ~ 

· postgirokonto _ 431 60 94- 4 

r
. l't,Ll· ' nin ıııücadelC'si.nı d•·st,..kl" ve çulı::.,,üarına y;:ırdımcı 

oL :,L. 'ye h r ti.:rl \; y··~·dıır.ını Psır·ccn.' : 

~ ·~·jJ:J..:iiili·:i~·;~·;':,\::.&tiiı;X~X:.Jı· ··.:li..i'.X.~a:.:.:..·xi::L\:L~::L:..:Lts..Y..~"w~fJ.~~I::ı'):.J.V..
4 ·\· ,-. •.l;\~ 
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