
































































































15-16 Haziranın 9. Yıldönümü 

15-16 Haziran Büyük İşçi Direniş'inin 9. yıldönümünü yaşıyo

ruz.Bundan 9 yıl Öfice,!stanbul 1 da 200 bin işçi,gerici iktidarın 

ve büyük burjuvazinin hazırladı~ı ve sendikal hakları tamamen el

den alan,D!SK ve bir çok demokratik sendikalar~n kapatılmasına 

yolaçacak olan yeni sendikalar yasasını protesto amacıyle yollara 

döküldü.Çeşitli reformist sendika a~alarının ~şçi sınıfı arasında 

kurdu~u sahte barikatları yıktı ve aralarında Türk-iş~ baglı on 

binlerce işçinin de bulundugu işçiler,gelecegin kendilerine ait 

oldu~unu ve birlik durumunda gerici hakim sınıfların gücünün ken

dilerini yenemeyece~ini kavradı. 

15-16 Haziran olayları,o sırada büyük ölçüde reforrnist bir 

karakter taşıyan bazı 11 Önderlerin'1 gerçek yüzünü açığa çıkardı. 

Ayrıca işçi sınıfının mücadelede başarılı olabilmek için heL· şart 

altında mücadeleyi en uygun yollarla sürdürebilecek ve halkın için

de örgütlü bulunan bir proleterya partisinin gerekliligini açıga 

çıkarttı.Reformist yöneticiler,bu mücadeleyi sürdüremezdiler ve 

sürdüremediler.Kemal Türkler,daha olayın ikinci günü,şöyle diyor

du bir radyo konuşmasında: 11 Aranızda çeşitli maksatlar güden kişi

ler,çeşitli kılıkıara bürünerek girebilirler.Hatta daha kötüsü 

gözbebe~imiz şerefli Türk ordusunun bir mensubuna da taş atabilir

ler.Disk Genel Başkanı olarak sizleri uyarıyorumn. Reformist yöne

ticiler,işçi sınıfına kurşun sıkmakta teredüt etmeyen ordu bakkın

da böyle diişünüyonlardJ.;.Ancak,hA.kim sınıfların do~rudan bir baskı 

aracı olan ord~,bizzat 15-16 Haziranda hangi safta yeraldığını or

taya koymuştu. 15-16 Haziran' ı işçi sınıfı içinde sınıf işbirl·ikçi 

eğilimin müc~delenin başlıca grev kırıcısı oldu~unu ortaya koydu~ 

15-16 Hazirandan sonra azgın b.ir karşı-devrimci saldırı dö

nemi beşladı.Kısa bir süre sonra da,hepimizin bildigi gibi 12 Mart 

dönemi geldi.Hemen tüm grevler yasaklandı ve demokratik haklar ra

fa kaldırıldı.Bu şartlar altında işçi sınıfı.nın mücadelesi,büyük 

bir gerilem~ gösterdi.Ordunun militarist-faşist liderleri her alan

da faşist diktatörlü~ü hakim hale getirdiler.Bu durumda,kaçınılmaz 

olarak,işçi sınıfının ve balkın kendiliginden mücadelesi de büyük 

bir gerileme gösterdi.Bu durum,kendili~indenci. mücadelenin ve süb

jektivizmin uzun vadeli olamayaca~ın~,bunların yenilgi ile sonuç

lanmasının kaçınılmaz oldubunu,mü~adelede gerçek bir işçi sınıfı 

partisinin zorunlu olduğunu e;österen ikinci önen:li olgu oldu. 

Bu iki noktanın halkın nıücadclesindP gerileme dönemin~ gi.rdi

~irniz şu günlerde de önem taşıdıgı kanısındayız. 



E~!TlM KÖŞES! 

TOPLUMLARIN TAR!3!NE GENEL B!R BAKIŞ (2) 

Topra~ın işlenmeeinde gelişme; 

Maden aletlerinin kullanılmaya başlanılması ve yaygınlaşması, 

topra~ın işleminde çok büyük rol oynadı~Mısır'da,Filistin'de,!ran 

yaylalarında,Irak'ın da~ eteklerlerinde,Orta-Asya'nın güneyinde top

rak işlenmekte idi.Da.ha sonra Batı Asya'ya,Hindistan•a,Çin•e·,Küçük 

Asya'ya,Balkan Yarımadasına,Avrupa'nın ormanlık bölgelerine,Kafkasya 

ve Afrika'ya da yayıldı.Topragın işlenmesi,kurak ve sıcak iklimlerde 

de~il,ancak y~murların sık oldu~ bÖlgelerede ve akarsuların seller 

gibi bol aktı~ı dag eteklerinde olabiliyordu.Bu iklimlerdeki insan

lar,suyu tarlalarına getirmek için,~u arkları v~ bendler yapmaya 

başladılar.Daha sonraları barajlar kurarak suların biriktirilmesini 

ve ayrıca bu suların özel su haznelerinden oluşan bir çeşit su sar

nıçlerında saklanması_ö~renildi.Kayalarda oyuklar açılarak sular de

po ediliyordu.Toprak sulama yönte~inin ilerlemesi,bir yandan tarımın 

yeni bölgelere yayılmasına,öte yandan işlenen toprak alanının artma

sına neden oldu.Bu,ayrıca ürünün daha da artmasına yol açtı.Tarım a

lanları daha çok büyük nehirlerin geçtigi yerlerde yapılıyordu.ÇünkÜ 

bu gibi yerlerde toprak daha verimli oluyordu.Çiftçiler yılda aynı 

tarlayı birkaç defa ekebiliyordu.Çiftçilerin tek yapacakları şey,su

lama kanalları açmaktı.Daha az verimli topraklarda ise,ormanlardan 

tarla açılıyor ve ekime hazırlanıyordu.Bu topraklar verimliliklerini 

korudukları müddetçe kullanılıyor,sonra başka topraklara göç etmek 

zorunda kalınıyordu. 
Hayvancılıkta gelişme: 

Koşulların tarıma elverişli olmadıgı yerlerde hayvancılık geliş

me gösterdi.M.Ö.5000 ila 4000 yıllarında subtropikal bölgede birçok 

aşiretler,köpekten başka koyun,keçi,domuz,eşek,inek ve çeşitli diger 

hayvan türlerini evcilleştirmişlerdi.Sürü hayvanlarının yetiştiril

mesi,avcılıktan daha çok ürün elde edilmesine yol açtı.Hayvancılıkla 

ug-raşan aşiretler yavaş yavaŞ çoban aşiretlerin do~masına sebep oldu; 

Bazı yerlerde hayvancılık tarımdan daha elverişli oldu~u için,bazı 

aşire~ler,kendilerini hayvancılı~a vererek tarımı terkettiler.Çoban 

aşiretler et, süt ,yün ve deri gibi şeyler üretiyorlardı.'I-:.rırnc).lar 

ise her çeşit tahıl,setze ve meyve üretiyorlardı~ 

İnsanlık tarihinde hayvancılı~ın ve tarımın gelişmesi büyük bir i

lerleme idi.Bunun sonucu olarak emeğin üretkenliı!;i ds.na büyük boyut

lara ulaştı. Maddi servetler daha çok fazlalaştı~ Topl ·ımun gelişmesi 

daha büyük boyutlara ulaçıyordu. 

Toplumun gittikçe ileriye doğru gelişme göstermesi,he.yvancılıkta ve 

tarımda uzmanlaşması neticesinde ,çoban aşiretler ve tarımcı aşir-et-
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ler arasındaki ilişkiler artıyordu.Çoban aşiretler yeni teknikleri za
manla geliştirdiler.Tarımda,topra~ın işlenmesinde tecrübe kazanıyor, 
yeni aletlerin ve üretim araçlarının gelişmesine yardı~cı oluyorlardı. 
Çoban aşiretler ve tarırrıcı aşiretler arasınCeki ilişkiler geliştikçe, 

çoban aşiretleri tarımcıların cografik ko~şuları olmaya zorluyordu. 
Böylece, yeni buluş ve deneylerde birbirierinden yararlanıyor-
lardı.Bu dur~m tarımcı aşiretlerir. inek,keçi ve eşek gibi kas güçle
ri, insandakinden daha güçlü olan çekim hayvanlarının tarımda kullaın.l
ması sonucunu dogurdu.Bu,ilk defa M.Ö.3000 yıllarında Mezapotamya'da 
ve !ran yaylalarında ortaya çıkan a~aç karasapanın bulunuşuna ve kul
lanılışına yardımcı oldu.Çekim hayvanlarının ve yeni aletlerin kulla
nılmasıyla toprag';ın verimlilig:i artıyordu.H.Ö.l4. yüzyılda yapılan de
IDirden aletler,tarımda daha hızlı bir ilerleme sa~ladı.Madenlerden ye
ni aletlerin yapılması,üretici güçlerin geliş~esi sonucunda ortaya 
çıkmıştı. Tarımda eskiden tek. alet olari çapanın yerini demirli sapan 
aldı.El aletlerinin gelişmesi,çekirn hayvanlarının tarında kullanılmaya 
başlanması ve yayılrnası,çiftçi emeg:inin verimlili~ini hisedilir bir 
şekilde arttırdı.Dökür:cülük,maden işlenmesi,çömlekçilik ve başka sana
yiler özel aletleri gerektiriyordu.De~irci ocagına,çÖElekçi tornası 
gibi aletıere ihtiyaç duyuluyordu~Gittikçe daha çapraşık aygıtların 
bulunuşu,madenlerin ve Czellikle demirin üretini,burları ö~renmiş olan 
kişileri özel bir duruma getiriyordu.Gittikçe üretici güçlerin ilerle
mesi,üretimin her alanında uzmanıaşmayı zorunlu kılıyordu.Böylece top
lulu~ içinden zanaatçılar tabakası belirdi.Zanaatçıların çalışması, 
bireysel tüketim servetlerinin üretimine debil,bütün topluluk için ge
rekli alet ve gereçlerin üretimine ayrılrnıştı. 

DeSişiınle~i~ ortaya çıkışı: 
Toplum,yavaş yavaş giderek iki geniş grup qaline geliyordu.Hayvan 

yetiştiricileri ve tarımla ugraşanlar.Hayvancılıkla USraşanlar,el~e
rinde yün,deri,et ve diger bayvansal ürünleri bulunduruyorlardı.Çift
çiler ise bunun tersine tahıl,sebze ve tarı~ssl ürünlere sahip bulunu
yorlardı.Bu duruo aşiretlerin ürünlerini birbirleriyle de~işiirme zo
runlulugunu do~urdu.Daha önceleri ürünler,daha çok toplulugun iç tüke
timine ayrıımıştı ve rastgele fazla ol~~ ür1nler,değişi~e tabi tutulu
yordu.Ürünler ortakla~s elde edildiklerinde~,de~işicler özel kişiler 
arasında degil topluluklar arasında oluyordu.Degiştirilen ürünler,yine 
topluluk üyeleri ~asında eşit şekilde pa:•'laşılıyordu.'Toplurr.sal iş bö
lümünün gelişmes.i.yle degişimler hızla:2dı.Çür~kü zanaatçılar ürünl·erinin 
bir kısmını topl ul uğım iç tüketimine d~ E;:. ı, det;işi:::::e a,yırıyorlardı. Üre
timin gelişoesiyle, değişimler ilerliyo::-i'.l. ~=ay·>'e..'1lar ,rr.adenler, süs eşya
ları ,rr.ade:rü araç} ar dei5işimc tabii tut~: :.1yord.u. :::·:ıceleri dog-rudan dog
ruya olan trampa~ (bir eşyanın başka bir e '.iye.. i:.e debişr.,esi) şimdi daha 
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r_li.i:z.cnli olarak' ticaret e.:;:yal.srı :m ... 'li :netsların deıSişi:ni alım-satım, 

ortaya çıktı.Eöyle~c g8nel ~~ce;er bir karşılık,bütün nesneler için 

bir meta scçil~eye tatlandı.Eu e;deger karşılık(meta),bôlgeden bôlge

ye değişiklik gösteriyorCu.Bazı yerlerde tuz,bazı yerlerde koyun,bB.zı 

yerlerde de kür~ oluyorCu.Daha sonra de~işi~ için,her yerde,genel eş

de~er için bi~ tek meta kabul eCildi.Para ortaya çıktı.Çeşitli maden~ 

lerden,nadir bulULan hayvan kabuYıarı gibi metalar para işini gördü

ler.Değişimler üretimin daha çok geli~.mesine ya=dımcı oldu. Üretici 

güçlerin ilerlemesiyle de değişieler düzenli hale geliyordu. 

Ataerkil B.ile: 

!ık toplumsal iş bölüınü,üretici güçlerin ilerlemesinin yeni bir 

dönemi ve aynı zamanda ilkel toplumun toplur.::ısal yapısı üzerindı: önem

li etkisi oldu.~ayvancılıkla u~raşan çoban aşiretlerde,erkeklerin ro

lü yavaş yavaş artıyordu.Çünkü çoban aşiretlerde erkeklerin çalışmask, 

aşiret ekonomisinde maddi servetlerin kayna~ı olmuştu.Bu olay çoban 

aşiretlerde anaerkilli!;in yerini ataerkilli~in almasına yol aç.tı..Ama 

bu durum tarırnla u~raşan aşire~lerde daha yavaş oldu.Fakat tarımcı 

aşiretlerde de,erkek çalışması ile topluluk içinde önem kazanıyordu. 

Aşirette tarım ekonominin temelini oluşturdu~undan,toplulugun tarla

lara gönderdigi üyelerin çogunlu;unu güçlü erkekler oluşturuyordu. 

Tarı.rncı aşiretlerde de yavaş yavaş işgücünü erkekler sagladı ve er

keklerin rolü toplulukta belirleyici bir durum ald.ı.Kadınların çalış

ması ise,ev ve ccagın bakımı ile sınırlanmaya· ve toplumda ikinci pla

na düşmeye başladı.Oretimde erke~in önem kazanınası,giderek aile ve 

klan içinde de durumu degiştirdi.Artık genel olarak ;efah erke~e ba~

lı oldugundan,erkek yavaş yavaş aile reisi durumuna geçiyordu.Ataer

killigi.n bu ilk döneminde,her klar:!, tamamiyle anaerkil düzende oldugu 

gibi oturdu~u,tarım yaptı.gı ve avlandı~ı yer klanın ortak mülkiyetin

de idi.Klanın bütün üyeleri eşit haklara sahipti.Anlaşmazlıklar,kla

nın saygınlığını kazanan ve klan üyeleri tarafından seçilen klan ge

nel meclisi ve klan başkanı tarafınd~~ çözümleniyordu.Başkanın elinde 

hiç bir baskı aracı bulunmuyordu.~aşkan,yeteneklerini ve saygınlı~ınk 

kabul ettirdi~i ölçüde,klan,onun görüşlerini benimsiyar ve kararlark

na uyuyordu.Savaş zam~ında klan,yine kendisine saygınlıgını kabul 

ettiren bir askeri şef seçiyordu.Bu şef savaştan sonra bütün yetkile

rini kaybediyordu. 

Artı ürün: 

Eınegin üretkcnlitinin gittikçe yüksek bir düzeye erişmesi netice

si,toplum üyeleri yalınız kendi gereksinmeleri için de~il,ihtiyaç 

duymadıkları ürünleri de elde ediyorlardı.Bu Lrün fazlalığına artı 

ürün,artı ürün için harcanan emek de,artı ernek adını alır. 
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Orünlerin paylaşılmasında degişiklikler: 
Toplumsal üretim seviyesinin,üreticilerin ihtiyaçlarını karşıla

maya ve giderek bir miktar artı ürün elde et~eye başlaması ve bunda 
yeterli hale gelmesi ile toplurnun ilerleme yolu açılmış oldu.Şimdi 

artık topluluk geçim araçlarını elde etmek için. büyük topluluklar ha
linde bir arada bulunmalarını gerektirmiyordu.Toplulugun birliginin 
bozulmasını çabuKlaştıran başka bir sebep ise ,üretici güçlerin iler
lemesi neticesi, üretim ara_çlarının kişisel nesne ve kişisel mülk ha
line getirilmiş olmasıdır.Klan üyelerinin çeşitli işlerle u~raşmaya· 

başlamaları,eme~in üretkenli~inin üretimin bütün kesimlerinde aynı 
olmaması,toplulu~un her üyesinin emegi farklı olarak değerlendirilme
ye başlandı.Böylece her üyenin rolü de ötekinin aynısı değildi.Bundan 
dolayı eski~en mal payının eşitlik ilkesi,üretici güçlerinin gelişme
sine ters düşüyordu.Bunun için paylaşmada,topluluğa en yararlı olan, 
ötekilerden daha büyük bir pay alarak paylaşınada değişiklik yapıldı. 
Emek ürünlerinin paylaşmasını etkileyen sebepler,de~işiklikleri ve 
sonucunda ilerici nitelikte sonuçlar getirdi.En yeni ekonomik kesim
ler,bu degişiklikle hızlandılar.Aletlerin ve tekniklerin gelişmesini 
kolaylaştırdılar ve toplumun ilerlemesine katkıda bulundular. 

Yeni üretici güçlerle eski üretici gÜçler arasındaki çelişkiler: 
Zamanla üretici güçler öyle bir düzeye eriştilerki,artık ortalama 

bir üretkenlikle çalışan toplulugun her üyesinin yaşaması için,zorun
lu olan ürünü elde edebilmeye gücü yetiyordu.özellikle topra~ın işlen
mesinde sabanın kullanılması ve topragın çapa ile kabartılması,bi~çok 
kişinin çabalarının birleştirilmesini gerektirmiyordu.Birlikte ve or

taklaşa çalıŞma,gittikçe kayboluyordu.Yeni çalışma araçları i~e bütün 
üyelerin birlekte çalışmaları artık gerekli degildi.Ortaklaşa çalışma, 
üretioi güçlerin ulaştıkları seviye ile çelişki baline geldi.Çünkü 
ortaklaşa çalışma,yeni çalışma araçlarının kullanılmasını sınırlandı

rıyordu.Sonuç olarak toplumun üretici güçlerindeki ilerleme yüzünden, 
üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki denge bozuldu.Ortak
laşa çalışma ve.üretim araçlarının ortak mülkiyeti ile nitelelldirilen 
eski üretim ilişkileri.üretici güçlerin gelişmesine yavaş yavaş engel 
oluyordu.Bundan dolayı yerini kaçınılmaz olarak yeni üretim ilişkile
rine bırakmalıydı.üretimdeki bu degişiklikler yerini toplumsal yapıda 
da göstermeye başladı.Eskiden kapalı bir bütün olan klan ve onu sa~
lamlaştıran kan bagları,yerini başka bagıara bırakıyordu.Artık aile
ler arasındaki akrabalık bağlarından çok üretim ilişkileri ile birbi
rine ba~lı ve sayı bakırnından daha zayıf ol~~ ve yava~ yavaş ba~ırnsız 
bir ekonomik birirr, olarak .ortayS: ataerkil aile çıkıyordu. Böylece kan 
akrabalıı?;ına dayanan klan birligi ,yerini ,komşuluk ilişkilerine ve or
tak ekonomik çıkarıara dayayan toprak birligine bırakıyordu. 
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Özel mülkiyetin ort~a çıkışı: 

Toprak ortaklı~ına dayana~ toplulukta eski ilişkiler korunmakta 

idi.Tarım aşiretlerinin üretici gücü olan tcprak,daima ortak mülkiyet 

olmakla birlikte,her aile kendisine ait olan toprak parçasını işlerdi. 

Çoban aşiretlerde ise sürüler,yavaş yavaş aile mülkü haline geliyordu~ 

Ataerkil aileler,artık ortaklaşa üretime gitmiyor,kendi özel malları 

olarak kalan ürünleri üretmeye başlıyordu.Böylece toprak ortaklıgına 

dayanan topluluk,gelecekteki da~ılışını bizzat kendi içinde taşıy~rdu. 

Toprak ortak m1lkiyet olarak kaldıgı halde,ailenin konutu ailenin özel 

mülkiyeti baline geliyordu.Sonuçta,özel mülkiyetin gelişmesi(genisle

mesi),ancak ortak servetierin zararına olanaklı olabilirdi.Özel mülki

yetin ortaya çıkışı ile birlikte ailenin malları miras yoluyla ana-ba

badan çocuklara geçiyordu.Bu da toplulu~un üyeleri arasında servet e

şitsizli~ini derinleştirdi.Ayrıca özel mülkiyetin yerleşmesi ve geliş

mesi ile,yerii bir de~işim(mübadele) şekli do~du.Toplulu~un kendi için

de,t~plulu~u meydana getiren çeşitli aileler arasındaki degişim ••• 

Demek ki ilkel toplulu~n üyeleri,geçimleri için gerekli servetleri 

ortaklaşa ürettikleri sürece,özel mülkiyet imkansızdı.Fakat üretici 

güçlerin ilerlemesi ile birlikte,işbölümü,toplulu~un birli~ini parça

ladı~ı ve topluluk üyeleri,pazarda,degişime konulmuş maddeleri ayrı 

ayrı üretmeye başladıkları zaman,yeni bir kurum olan özel mülkiyet ku

rumunun ortaya çıktıgı görüldü. 

Köleligin ortaya çıkışı: 

!lkel toplulugun ilk dönemlerinde,her bireyin açlıktan ölmemek i

çin zorunlu olan şeyleri üretebildi~i zamanlarda insanın insan tara

fından sömürülmesi imkansızdı.Bunun için,ilkel toplumun ilk zamanla

rında,savaşlarda tutsak edilenler hemen öldürülmüyorlardı.Yalnız,top

luluk,insan sayısını arttırmaya yarar görüyorsa,tutsakları toplulu~a 

kabuı ediyor ve öteki üyelere eşit haklar veriyordu.Fakat emek üret

kenli~indeki artış,buna son verdi.Çünkü tutsak,artık kendi tüketti~in-

den daha fazla maddi de~er üretiyor4u.Toplumun bir bölümü,toplumsal 

artı ürün payından yararlanma hakkını elinden alıp,tutsağı çalışmaya 

zorlayarak,tutsak tarafından yaratılan ü~anleri kendine alabiliyordu. 

Yani tutsagın.eme~ini sömürebiliyordu.Bu yüzden artık savaş tutsakla

rı Öldürülmediler.Haklarıridan yoksun hale,artı ürün sagladıkları süre 

ve onun Ölçüsüne göre,toplulu~n kendisine hoşgörü gösterdiği e~ekçi

ler haline getirildiler.Kölenin çalışması,köle sahibine artık yarar 

getirmedigi anda,efendisi onu öldürmekte serbestti.Böylece ilkel top

lultit;un "temel ilkelerinden olan,toplulugun bütün Üyelerinin ortaklaşa 

ve kardeşçesine çalışmaları,hükümsüz bir hale geliyordu.Ve özgür üye-

leri n yanında çalışması' kendi gereksinmelerirıe değil, başkasının 

rına. artı-ürün yaratmayı amaçlıyan köle emetı;i ortaya çıktı.Köle 
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önemli bir zenginlik kayna~ı idi~önceleri toplulu~a ya da ataerkil 
aileye ait ola~ köleler,zamanla·toplulukta ileri gelenler,hem toplulu
Sun öteki mallarını hem de kölelerini ele geçiriyer ve köleler reisie
rin ve klanda ileri gelenlerin özel mülk~ haline geliyordu~Köle ernegi 
bu zümreyi zenginleştiriyor ve iktidarlarını güçlendiriyordu.önceleri 
üretim araç ve aletlerinin ortak mülkiyeti üzerine kurulu üretim iliş
kileri biçiminden, bir başka biçim tanımayan toplum, üretim araçları ve 
aletıeri bakımından,durumlarındaki degişiklige göre üç guruba bölünme
ye başlıyordu.En başta her çeşit mülkiyetten yoksun ve maddi servetler 
arasında olan köleler,üretim araç ve aletlerini ellerinde bulundurduk
ları halde,emeklerini ellerinden aldıkları,sömürdükleri,kölelerin sa
hibi olan efendiler ve üretim araçlarının özel mülkiyetine sahip bulu
nan,kendi küçük işletmelerinde üreti~ yapan toplulu~un özgür üyeleri. 
Toplumun bu özgür üyelerirün çogunlug;:.ınun zamanla ekonomileri yıkılı
yar ve kendileri de köle oluyorlardı.Küçük bir bölümü ise zenginleşi
yor ve kendileri de efendi ve köle sö~ürücüsü durumuna düşüyorlardı. 
Fakat küçük mülk sahipleri topluluk içinde her zaman bulunuyordu.Sonuç 
olarak üretici güçlerin ilerlemesi,en kesin ve en son noktada,üretim 
ilişkilerinin niteli~i sorununa,üretim araç ve aletlerinin kimin elin
de bulundugu sorununs gelip dayanıyordu.Eöylece insanlık tarihi ilk 
defa üretim ara;larına sahip olanlarla,üreti~ araçlarına sahip olma
yanlara göre sınıflara bölündü.öte yandan özel mülkiyet ve servet 
eşitsizli~i,toplum üyelerinin hakları ve yükÜmlülükleri üzerinde deği
şiklikler yaptı.Tarımcı topluluklarda bütün işlerin yönetimi ileri ge
lenlerin eline geçiyordu. Yavaş yavaş nlifuslu kimseler ve zenginler, 
toplulugun silahlı güçlerini de ellerine geçirdiler.Ama silahlı kuv
vetleri toplurr.u~ yararından çok kendi kişisel amaçları için,yeni zen
ginliklere el koymak ve en başta yeni köleler yeni maddi deger üreti
cilerini ele geçirmek için kullandılar. 

* * * 
KEMAL PAŞA YL!lYtEK !ST~YOR D::lRS!!·h 

Ne dolu durgun bir deniz 
Ne de çılgın seller gibiydiniz, 
Siz, 
D€rsim-Zilan şehitleri, 
Kabzasında silahın eliniz 
Halkırnın ihtıl&l türkülerisiniz ••• 
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I-

Çıktı yola meterize birlikleri, 

Havalandı Kemal Paşa'nın uçakları D8rsim'e, 

Bilmem kaçyüz bin ton bomba 

Kaç bin me rm i, 

Mitralyöz ve tüfekleri, 

Kemal Paşa,yenmek istiyor D8rsim 1 i, 

Vurdular uçan kuşları, 

Koroadılar ne bir a~aç,ne bir fidan, 

Verdiler ateşe tüm köyleri, 

Ant içtiler yaşatmamaya 

Kemal Paşa yenmek istiyor D8rsim'i, 

2-
Gulnaz bacı dediSin bir çifte yürek, 

Bir cifte çi~er,bir güçlü beyin, 

Yi~it bir Kürt kadını, 

Gulnaz bacı dedigin, 

Çıkardılar Gulnaz bacıyı zindandan, 

Girdi iki koluna "Rom 11 askerleri, 

Çektiler meydanına şehitlerin 

Bıraktılar, 

Oç kanlı başın önünde. 

Yürüdü Gulnaz bacı, 

Durdu ilk kanlı başın önünde, 

n !zzet ,kardeşim, 

Halkırnın isimsiz neferi" 

Sıkıp yumru~u vardı ikincisine, 

"Bu Sıddık,oğluı:r:dur, 

Heıaı olsun verdiğim süt 11 

öptü iki gözünden. 

Vardı üçüncüsüne, 

"Bu kocam, 

Yaşayacak sonsuza dek" 

Verdi Gulnaz bacı asker selamını 

Kemal Paşa,sen mi yeneceksin D8rsim'i, 

3-
Ya~dırd.ı borr:ba uçakları, 

Ateşe verdiler bir köyü 
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delikanlı ve hasta, 

Dizildiler Munzur boylar~na, 

Boyandı kızıla Munzur, 
Yüklendi şehitler kervanı bir daha. 

Baktı "Rom" askerleri, 

!ki küçük çocuk, 
kararsız ve telaşlı, 

kaçmak istemekteler ateşten, 

Koşup durdular bir süre, 
Neden sonra gördüler, 

Dört yanlarında "Romn askerler, 

Döndüler gerisin geriye, 
Elele,kucakladılar devasa a~evleri, 

Kemal Paşa,sen mi yeneceksin D€rsim'i, 

4-

Kazand~ rakat Kemal Paşa, 

Tam iki yıl savaştan sonra, 

Süngüleyip kırkbin Kürdü, 
Yakıp y~ktı tüm D€rsim'i 

Komadı taş üstüne taş, 

Da~lara taşlara varana dek, 
Kurdunu· kuşunu dinlemeyerek 
Teslim aldı Kemal Paşa D€rsim'i 

Ama nasıl bir zafer, 
Yontuldu eli kolu Kemal Paşa'nın, 

Düştü "dikensiz gül bahçesine" 

Tam iki yıl savaştan sonra, 
Mümkün olmadı yenmek, 

yüreklerdeki Öfkeyi, 
Taş ve toprak, 
kuşlar,kurtlar ve gazeller, 

Şahinler ve kartallar, 
"Delal"ler ve "Zarife"ler 

Ve tüm şehir,ve tüm insano~lu 

Hazırladı diken mezarını Kemal Paşa'ya, 

Yıkınadı direnmeyi, 
Yenemedi Kemal Paşa, 

Yenemedi nersim'i. 
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MEVS!M!N OLAYLARI VE YORUMLAR 

1 Nisan Pazar 
- Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Büsarnettin Tiyan

san,kontakt ve kepenk kapama eyleminden vazgeçildi~ini açıkladı. 

- Adana Belediye Başkariına silahlı saldırıda bulunan iki kişi yaralan

dılar. 
2 Nisan fazartesi 
- Adana'da çeşıtli temaslarda bulunan İçişleri Bakanı "Türkiye'de 

başka Ülkeler adına vekaletle savaş veren terörist örgütlerinn varol

dup;unu açıkladı. 
- Karacabey'de bir işçi öldürüldü. 
- Iran'da alınan iki seçim sonuçlarına ~öre seçmenlerin% 98'inin 

Islam Cumhuriyetine evet dedi~i açıklandı. 
3 Nisan Salı 
- Vergı kaçırma olaylarının,bu yıl çok büyük boyutlara vardıgı ve dü

şük vergi beyann~esi dolduranlar için soruşturma açıldıgı bildirildi. 

- Sovyetler Birligi,döviz karşılı~ı olarak verecegi petrolün ilk 

100.000 tonluk bÖlümünü,Irak Petrol Boru battından !skenderun'a pom

paladı. 
~ Nisan Çarşamba 
--rMF,para yardımının şartı olarak bir süre katlı kura uygulan~asını 

önerdi~i belirtildi.Bu arada Suudi Arabistan'ın,Türkiye'ye 250 milyon 

dolar kredi verecegi açiklandı.Ellerinde döviz bulunanlar,bu dövizin 

kaynagı sorulmaksızın bozdurabilecekler. 
- Begin'in Mısır'a yaptıgı gezi olumlu olarak sonuçlandı.Ürdün.ve ABD 

ilişkilerinin ise gerginleştigi belirtiliyor. 
- ABD'nin Harrisburg kentindeki atom santrali arızasının etkileri sü

rüyor.Binlerce kişinin bölgeyi terk ettikleri ve 17000 bilim adamının, 

tüm santralıerin kapatılması için bildiri yayınladıkları bildiriliyor • 

.Ankara' da Enerji-Der adındaki dernetSin başkanı Savaş Ekin, "nükleer 
teknolojiye yabancı olan Türkiye'de kazaların olmaması için bir neden 

yoktur" dedi. 
- Irak'ta Komünist Partisi üyesi ya da sempatizanları oldukları bil
dirilen çok sayıda subay tutuklandı. 
5 Nisan Perşembe 
- Eski Pakıstan Başbakanı Butto,bütün insanlıgın sert tepkilerine 

ragmen idam edildi. Ecevit ,olayla ilgili üzüntülerini açıklarken, "ida

mı engelleyemedik" dedi. 
- !stanbul Sıkıyönetim Komutanlı~ı,l4l.madde ile ilgili bir dava için 

görevsizlik kararı aldı.Tunceli'de ve Tiiyarbakır'da iki kişi öldürüldü. 

- !ran' ın Türkmenistan kısmında Türkmenler ile ordu arasındaki şiddet-· 

li çarpışmalar devanı ederken,Türkmen savaşçılarınl.n köylere çekildi~i 

belirtildi. 
- Dışişleri Bakanı, "Güney Afrika halklarının ırkçılı~a karşı savaşı

mını" desteklediklerini açıkladı. 
6 Nisan Cuma 
- Ecevıt ve Müezzino~lu ile görüşen Almanya Başbakanı Schmid'in özel 

temsilcisi Kiep,yardım konusunun başarıya ulaşaca~ını umdu~unu açık

ladı. 
- Adana'nın Osmaniye ilçesinde Ülkücülerin saldırısı sonucu üç kişi 

can verdL 
Soda S~ayii AŞ. işçileri yeniden greve başladılar. 

sürüyor.!':art ayında 100 milyon dolarlık bedelsiz dış 

satım alım yapıldı.Amerikan Continental Grain,Türkiye'nin kendisine 
olan 80 milyon doları Ödemesi için ABD kongresine baş vurdugu ve Ece

vit'in,"Devalüasyon,a:ıcak dış yard.ımın gelmesinden sonra düşünülebi

lir'' dediği açıklandı. 
- Tiemirel,dünkü basın toplantısında "milletin devletsiz hale gelme

sinden kork-:ugunu" belirtti. "Evelallah pişkin arzsız bir hükümet var, 

bugürle kadar düşüremediler" ci edi. 
- Maraş'ta 16,0smaniye'de 5 kişi cinayet iddiasiyle göz altına alındı. 
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Tunceli 'nin Hozat ilçesinde okul bahçesini "köylüye dagıtacal!;ız'' diye 
işgal ettig-i i'ddia edılen ve T!KKO üyesi oldukları belirtilen 7 kişi 
göz altına alındı. 
8 Nisan Pazar 
- TEP Genel Ba.şkanı Mihri Belli vuruldu. Belli ,hastahanede polise ,ken
disini Cen~iz Ayhan'ın vurdu~unu açıkladı.Adana,Çankırı ve Elazıg•cta 
üç kişi Öldürüldü. 
- Ecevit, ''Adana ve çevresinde önlemlerin arttır;ılacag-ını'' açıkladı ve 
konuşmasında,"!ran benzeri olayları Türkiye'de de başlatmak isteyen
ler var'' dedLBu, isteklerin "dış kökenli" olduklarını iddia eden Ece
vit,aynı zamanda "bölgemiz ve bölgedeki ulusların kendi içlerinden 
bölünmek ve sömürülmek istendi~ini,bunların karşısına Atatürkçü laik 
devletin çıkarılacagını" belirtti. 
- 21 Martta açıklanan ekonomik önlemlerin ço~unun henüz hazır olmadı
ıı ve uygulanmaya konmadı~ı açıklandı.Demirel,Tarsus'ta yaptı~ı ko
nuşmada 11 krediyi adama verirler•~ demiş ve kendilerini engellemek is
tiyenleri çi~neyip geçeceklerini açıklamıştır. 
- Afganistan Devlet Başkanı Terakki.!ran'ı ülkesinde ayaklanmayı kış
kırtınakla suçladı.!ran'da ikisi general 6 kişi daha idam edildi ve 
Humeyni Amerikan uşaklarının karışıklık çıkarmak istedigini açıkladı. 
- Irak Komünist Partisi yayın organı "Teriq eş-Şe 'b" ,bir ay süreyle 
yasaklandı~ 
9 Nisan Pazartes~ 
- Turgutlu Emnıyet Amirligi tarandı,iki bekçi öldürüldü. 
- Carter'in Güvenlik Dam .. şmanı Brzezinsky,ABD'nin "hayati çıkarları 
için gerekirse kuvvet kullanacB.g:ı 11 nı açıkladı. 
- lran'da,idamlar sürerken,Humeyni'ye b~lı 6 milis öldürüldü. 
ıo· Nisan Salı 
- Amerıkan ve Ingiliz Güvenlik ve !stihbarat örgütlerine casusluk yap
tıgı iddia olunan MIT görevlisi Savaşman 7 yıl hapis cezasına çarptı
rıldı.Savaşman~'herp:;ün yüzlerce en gizli bilginin Amerikalılara ve 
Alm.B..Iflaran verildigini açıkladı ve nc!A 'nın,M!T içinde dönen çarkın 
bir dişlisi oldugunun açıkladı. 
- Tunceli,Malatya,Antalya ve Diyarbakır'da 4 kişi öldürüldü.!zmit'te 

de bi bekçi öldürüldü. 
ll Nisan Çarşamba 
- Turk Lırası buyük oranda devalüe edildi.Dolar 47 TL'sına,Mark 25 
liraya çıktı.9 Hazirana kadar bU oranın kademeli olarak düşürülecegi 
ve Doların 37 TL'eına inece~i açıklandı. 
- !ran' da eski rejinıin 7 sorumlusu idam edildi. 
- Irak hükümeti,komünistleri darbe hazırlıgıyla suçladı.Bazı siyasal 
gözlemciler,bunun Kürt sorunuyla da ilişkisi oldugunu belirtmektedir
ler. 

- Nikaragua'da içsavaş Yeniden başladı ve gerillalar Esteli kentini 
ele geçirdi.Somoza,ABD'ye "tatil yapmaya• gitti. 
- Mısır,Suriye-!srail arasında bir savaşta,Suriye'yi destekliyece~ini 

açıkladı. 
12 Nisan Perşembe 
- Ecevıt,yapılan para ayarlamasının "devalüasyonu örileyecek son karar
lar" oldug-unu açıkladı. Demirel,'' karaborsa 'nın resmileşti~i 'ni belirt
ti.Carter,Türkiye'ye 150 milyon dolarlık bir ek yardım için,kongreye 
başvurdu. . 
- !ran'da,Şahın Dıişleri Bakanı Abbas Halatba.ri ve 10 SAVAK görevlisi 
kurşuna dizildi. 

- Uganda'nın Başkenti Kampala,Tanzanya kuvvetlerinin destekledigi 
Ugandalı savaşçıların" eline· geçti.!di Amin kuvvetlerinin,kitlesel kat
liamlar yaparak geri çekildi~i açıklanıyor. 
13 Nisan Cuma . " . 
-Sovyetler Birligi,İran'ın boşlug;unu doldurmak için,ABD'nin Türkiye' 

ye kaba bir baskı yaptıgını açıkladı. 
-Uganda'da profesör Yusuf Lule başkanlıgın~a geçici bir hükümet ku
ruldu. 
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14 Nisan Cumartesi 
- Istanbul'da,polısle THKP-C üyesi oldukları belirtilen kişiler ara
sınia çıkan çatışmada 2'si polis 4 kişi öldü.Şeker Bank eski Genel 
Müdürü THKP-C tarafından Öldürüldügü belirtilmekte,Adana,!sparta,De
nizli ve Amasya'da 5 kişi öldürüldü.!zmir'de bir Amerikan askerinin 
öldürülmesi,tepkilere yol açtı. 
-Genel Kurınay Başkanı Orgeneral ·Kemal Evren Irak'a gitti~Evren'in 
Irak Genel K.urmay Başkanı Abdül Ce b bar Sensel'in resmi davetiisi ol
dugu açıklandı.Istanbul Sıkıyönetim komutanlı~ı 1 Mayıs gösterileri 
konusunda uyarıda bulundu. 
- Iran'da eski rejimin sorumlularından 9 kişi kurşuna di~ildi. 
15 Nisan Pazar 
. Ankara'da bır basın toplantısı düzenleyen 6 ba~ımsız bakan,hükümeti 
uyardı.Hükümeti eleştiren altı bakan,devletin aşırı akımların etkisi 
altına girdi~ini,çeşitli oyunların belirli bölgelere kaydırılarak bu
raların çarpık ideolojik amaçlara alet edinmek istendi~ini,komünizmin 
girişine karşı en etkin tedbir olan 141-142'nin korunmasının zorunlu 
oldu~u ve ülke çıkarları yönünde dış politikanın yeniden saptanması 
gerekti~ini belirttiler. 
- TURK-İŞ'in yeni başlayan kongresinde,Tunç,başkanlı~a adaylı~ını 
koymadı.D!SK,l Mayısı yalnız İstanbul'da ve Taksim Alanında kutlaya
caklarını açıkladı. 

- !MF ile,yeniden anlaşcia yapılması için,Mayıs başında,yeni görüşme-
ler yapılaCa~ı açıklandı. 

- tran'da 5 kişi daha idam edildi.Senendeç•te seçimler yapıldı.Seçim
lerde "ba~ımsız" ve 11 sol" grupların agırlık kazandığı ve Ahret Müfti
zade adlı Kürt liderinin seçimlere hile karıştı~ını iddia ettigi a
çıklandı. 
16 Nisan Pazartesi 
- Hukümetin,6 bağımsız bakanın "uyarısı "nı bugün tartışecağı açıklan
dı.Türkeş 6 bakana bir tebrik tel-grafı göndererek,onların "sorumlu
luk11 anlayışını kutladı. 

- Tunceli,Diyarbakır ve Bolu'da üç kişi öldürüldü.AP Milletvekili Ali 
Elverdi,"Mihri Belli 1 yi vurdular,ama gebermedi 11 dedi .. 
- Haziranda peynire yapılacak zamla beyaz peynirin 120,kaşarın 160 TL 
0laca~ı açıklandı. 

- Hükümetin,Batı'dan bir milyar dolarlık yardım bekledi~i açıklandı .. 
17 Nisan Salı 
- Ecevı t, altı bakanın açıklaması üzerine yaptıg;J. açıklamada, bu '1 açık

lamada izaha mevcut yönler oldug;u"nu,bunların"Ortadoğu 1 yu bÖlmek is
tedig-i n ni ve "bölücü akımların üzerinde durulması gereken boyutlara 
ulaştı~J."nı belirtti. . 
- Merkez Bankasına,Türkiye içindeki kaçak dövizlerin. getirildiği ve 
DGM hesabı sahiplerinin,hesaplarını dolar başına 47 liraya bozdurduk
ları açıklandı. 

- Diyarbakır'da 14 dernek ve sendika,hükümetin sağa pirim veren siya
setini eleştirdi,ve hÜkÜmetin,"Dog;u" illerinde sıkıyönetim ilanını 
isteyen faşist g~çlerin oyununa gelmemesini açıkladı. 

·- !ran Dışişleri ·Bakanı Kerim Seneabi istifa ettLÖkçin,Tahran gezi
sini tebir etti. 

- Fe h mi Işıklar, "100 bin kişi hapse girse de, 1 Mayıs ı, onların Taksim 
dedikleri alanda kutlayacağız" de:riştir. 

18 Nisan Ça_~sa~ba 
Bakanlar r:ur--ılu,l7 saatlik uzun bir toplantıdan s6nra,hükümetin bir

lik ve daya~ış~a içinde olduğunu ilan etti. Yapılan açıklamada şunlar 
söylenrr.ekte: "Eakanlar Kurulu,yıllardır süren iç ve dış kış kırtmaların 
ve bölgemizdeki bazı yeni gelişmelerin cüretlendirdiği bölücü akımları 
etkisiz bırakc.,iyı başta gelen öde vi sayınaktadır •••• Ulusal birligimize 
ve Ülke bütü::üügüne yönelen bölücü ve sörr.üri..icü akımlarla bilerek veya 
bilmeden alet olan kişilere,d~~nekl€re ve başka kuruluşlara karşı en 
etki1. yasal örüemler alına:::aktır." Toplantıda Devlet Baks.nı Akova 'nın, 
çeşitli i~aı~ taşıyan konuşmasını eleşti~~n Şerafe~tir. Elçi,kendisi-
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ne yönelen iftiraları red etmiş ve 11 bölilcülük-kürtçülük iddialarının 
iki türlü ele alınabilecegini,bunlardan birinin faşist çözüm,di~eri
nin ise ekonomik problemleri çözür.ıle:nekn olduıSunu açıklamıştır.Bu a
rada,Septioglu ve Kılıç ise,sabaha karşı toplantıyı terket~işlerdir. 
- Demirel,hükümetteki bubrarı üzerine 11 meseleleri çözmesi gereken hü
kümetin kendisi mesele haline geldi" dedi. 
-TİSK Başkanı Narin,-"hür teşebbüsün hayat sahasını daraltıcı devlet
çilik anlayışından 11 vazgeçilmesini istedi ve hükümeti eleştirdi. 
- Tarsus'ta bir kişi öldürüldü. 
- Irak,Mısır ile tüm diplomatik,ekonomik ve kültürel ilişkilerini 

kesti. 
19 Nisan Perşembe 
- eli Başkanı Arnıral Turner, ''!ran' da kaybettigirniz haberalma tesisle
rinin yerini 1984' e kadar dolduramayız" dedi. Bu açıklamanın SALT-2 
anlaşması arifesinde,kongrede,tedirginlige yol açtıiSı bildiriliyor. 
- Tarsus,Rize ve Ordu'da üç kişi öldürüldü. 
-Çin-Vietnam barış görüşmeleri Hanai'de başlarken,Çin ve Sovyetler 
Birligi arasında görüşmeler istiyen Çin önerisinin Sovyetlerce kabul 
edildi~i bildiriliyor. 
- DİSK Genel Sekreteri Işıklar,l Mayıs ile ilgili açıklaması nedeniy-

le sıkıyönetim mahkemesine sevkedi·ldi. 
20 Nisan Cuma 
- Hukumet,yolsuzluk iddialarını ele alıyor.Ecevit,DİSK'in 1 Mayıs ko
nusunda sıkıyönetim yetkililerine yardımcı olınasınJ_ istedi ve bir ga
zetecinin,Şerafettin Elçi'nin,"ben Kürdüm,Ilot;u'da da Kürtler vardır" 
dedigini hatırlatıp görüşünü sorunca,Ecevit,"':'Ürkiyede de de~işik et
nik grupların olabilecegini,fakat Türk milletinin tümüyle bir bütün 
oldugunu" açıkladı.Bayın:iırlık Bakanı Elçi ise,kendisine karşı yürü
tülen "iftira kampanyası" hakkında,"her t:ürlü ispat hakkını tanıyorum, 
Hodri meydan" dedi. 
- Adana'da bir karakol basıldı,bir polis ve bir baskıncı öldürüldü. 
-Bakanlar Kurulu ayçiçegi alı~ fiatını 12,çayınkini ise 14.30 lira 

olarak sapta:iı. 
- Sa~cı milisler,Güney Lübnan'da,"Özgür Lübnann adırida,bagımsız bir 
devlet kurduklarını açıkladılar.Lübnan devlet radyosu,açıklamayı yapan 
binbaşı Hadad' ı asi ve ·vatan haini il8n etti.Sag;cı lider Pierre Gerna
yel de olayı kınadı. 
21 Nisan Cumartesi 
- Bulent Ecevıt,Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra yaptıgı açıklama
da,"bölücü memurların görevinden alınacagını,Şerafettin Elçi i'se hükü
metin bölücülük konusundaki kaygılarını paylaştıgını" açıkladı.Ecevit, 
1 Mayıs göste:r-ilerinin,!stanbul yerine başka bir ilde yapıla-Dilecegini 
de belirtti. . ~ 
- Sıkıyönetim yaygınlaştırıloası ve iki aylık bir süre için uzatılınası 
konusu,Meclisin Çarşamba gü~kü toplantısında el~ alınacak.CHP içinde 
birçok kişinin sıkıyönetirr,e karşı olduğu, t1SF 'nin ise kırmızı oy vere
ce~i açıklandı.Türkeş ise,bölücülüğün hızla a=ttığını ve bütün Türki
ye'nin sıkıyönetirnir. kapsaffiına alınması gerekti~ini iddia etti. 
- Adana, Trabzon, Çorum, Adıyarr.an ve Nazilli' de beş kişi Öldürüldü. 
- Ökçün,Basra Körfezi ülkeleri gezisine başladı. 
- S.Birli~i,Orhaneli santrali finansmanında kullanılmak üzere 53 mil-
yon dolar kredi verdi.Kredi,%3,5 faizli olacak.Bulgaristan ise,mal 
karşılı~ı 16 milyon dol~rlık elektrik verecek.!slam Kalkınma Bankası 
da TÜMOSAN'a 12 milyon dolarlık kredi açtı. 
22 Nisan Pazar 
- Petrol ıçın acil olarak 210 milyon dolara ihtiyaç var.Petrol bulun
mayışının özellikle ta=ım alanında ekimi en~ellediği kelirtiliyor. 
-Adalet Par~isi,sıkJyCnetim için red oyu k~llanacak. 
- Manisa'da bir kişi öldürüldU. 
23 Nisan Fazartesi 
- Korutürk,.::::.? Nısan nedeniyle verdiği beyanatta,sorunların çozuıt ye=i 
olarak TBI-:l•i 'nin alınn·,ası ge:r'ektit;ini bel irttLEcevi t, "ulusumuzu bÖl
mek için çocuklarımız he:ie:' alınıy0r" dedL 
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- TURK-!ş Genel Kurulu toplant~s~ devam ediyor.Türk-Metaı sendikası 
adına ko!!uşan MHP G·enel Sekreteri Çarsancaklı, Halil Tunç' u eleşti
rince Tunç,ııben koruyucu melek alerak komandoyu deg-il,işçileri gören 
kimseyim 11 dedi .. 
- Istanbul'da eski TÖB~DER Başkanı öldürüldü .. 
- !ran Kürdistan'ının Ne~ede kentinde,ortaya çıkan çatışmalardan son-
ra,!KDP(!ran Kürdistan Demokrat Partisi) bölgeye askeri birliklerin 
gönderilmemesini istedi. 
24 Nisan Sal ı 
- Dıyarbakır Milletvekili Eşref Cengiz,Mardin Milletvekili Metin Mu
eao~lu ve Adıyaman Milletvekili Ramazan Yıldırım CHP'den istifa etti. 
Milletvekilleri,istifaya gerekçe olarak hÜkümetin başarısızlıgını 
gösterdiler.Demirel,istifalara bir teşhis koymak için zamanın henüz 
erken oldu~unu açıklarken,Türkeş üç milletvekilini kutladı.Türkeş, 
aynl. zamanda 11 Dogu halkının 11 Türk oldug:unu ve bunlarJ.n 11 kendi devle
tine karşı kışkırtıldıı?;ını 11 iddia etti. 
- SıkJ.yönetimin altı ilde daha uygulanması kararı alındı.Ecevit,Sıkı
yönetim Eşgüdüm toplantısından çıktJ.ktan sonra,"aldı~ımız izahattan 
edindi~imiz izler.im son haftalarda bölüct akımlarda belli bir tırma
nış oldu~u yolundadl.r 11 dedL 
- 1 Mayıs tartışmaları sürüyor.Sıkıyönetim,l Mayıs mitingine izin 
vermedigi halde,D!SK Yür_ütme Kurulu, 11 l Mayısta,l Mayıs Alanında ola
cak:larınl. 11 açıkladı. 

- Denizli'de bir kişi Öldürüldü. 
- TÜRK-!Ş Genel Başkanlıgına AP yanlısl. İbrahim Denizcier getirildi. 
25 Nisan Çarşamba 
-Milli Guvenlık Kurulu,Diyarbakır,Adıyarnfin,Tunceli,Mardin,Siirt,Hak
kari illerinde de sıkıyönetim ilan edilmesini önerdi.öneriler arasın
da,sıkıyönetim kararlarına karşı direnecek sendika ve derneklere kar
şı önlem alınması istenCi. 
- DİSK ve 27 Kuruluş,l Nayısın Taksim'de kutlanaca~ınl. tekrarladı. 
-Devrim sonrası Iran'ın ilk GenelKurmay Başkanı General Garani'nin 
bir suikast sonucu öld~ülmesinden sonra,Iran Başbakanı Bezirgan'a da 
suikast teşebbüsünde bulunuldu. 
- Kuveyt'ten sonra S.Arabistan'da Mısır ile diplo~atik-ilişkilerini 
kesti.Israil ve Filistin kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürüyor. 
26 Nisan Perşe~be 
- S~kıyonetımın uzatJ.lması önerisi,TB~M'de CHP,MHP,Kontenjan Grubu ve 
MBK grubu üyelerinin oylarıyla kabul edildi.AP ve MSP red oyu verdi
ler.Ecevit,CIIT' grubunda yaptı~ı konuşroada,"bölücülük" hareketinin kö
kenlerinin emperyalizmde yattıgınJ. iddia ederek "!srail üzerindeki 
baskıyı azaltmak için bölge ülkeleri bölünmek isteniyor" demiştir. 
Ecevit,bu akımın aynı zamanda Arap ve islam dünyasını baskı altına 
almak istedi~ini de sözlerine ekleyerek,D!SK yönetimini sert bir şe
kilde eleştirmiştir. 
- Sıkıyönetim -tartışmalarl. sırasında, Feyzioglu, "Bakan olmak için ben 
Türküro derr.ek şarttır" deyinci kavga çJ.ktı.Elçi ise,Feyzio~lu'na 11 Ba

,kan olmanın ilk şartı narouslu olmaktır.Sende namus varml. ki başkaları
na dil uzatıyorsun" diye cevap vermiştir. 
- T!KP Başkanl. Perinçek,"MGK•nun Ortadoğu ve Türkiye üzerindeki bölü
cülük e~ilimlerini desteklediklerini,sıkıyör.etirnin genişletilmesini 
de olumlu bulduklarını" açıkladı.Perinçek,NHP dışında bir "Milli bir
lik Hükümeti '1 talep ettiklerini de belirtti. 
-Gaziantep ve Kadirli'de iki kişi öldlirüldli. 
- Demirel,Korutürk ile yaptı~ı görüşmeden sonra,şimdilik yeni bir hÜ-
kÜmet seçeneği düşünmenin erken oldu~unu açıkladı. 
?7 Nisan Cuma 
- i Mayıs tartl.şmaları sürüyor.!stanbul 'da 1 l'layJ.s gCsterisi yasak
landı. 
-.Yeni altı ilin sıkıyönetim komutanları ,."laptandı.Diyarbakır-Ur.fa
Mardin ve Hakkari sıkıyönetim komutanlı~ına korgeneral Cerr.alettin Al
tıok getirildL 
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- Diy~bakır ve Ceylanpınar(Urfa)'da dört kişi öldürüldü. 
- FKO,!srail Savunma Bakanı Weizma~'ın görüşme önerisini redetti. 
28 Nisan Cu~artesi 
- DİSK Başkanı Baş türk, "1 Mayısta, ı Mayıs alanındc:i olacat;ız" dedi. 
Ecevit ise," sıkıyönetim kaxarlarının uygulanması gerektibini '' açıkla
dı.Bu arada,aralarında Diyarbakır'ın da bulundu~u beş ildi de 1 Mayıs 
yasaklandı.Maden-!ş,Bank-Sen ve Bay-Sen,l Mayıs'ı !zmir'de kutlaya-
caklarını açıkladılar. · 
-Vehbi Koç, 11 rejimin deva.mlılı~ını sag;layarak güçlü bir hükümetin ku
rulmasını" istedL 
- Elazıt;,Ankara,Antep ve Ordu'da 6 kişi öldürüldü. 
29 Nisan Pazar 
- DİSK yonctıcileri sıkıyönetimce göz altına alındı.Ankara,Erzincan 
ve Sivas'ta 1 Mayıs gösterileri yasaklandı. 

Asgari ücret brüt 5400 lira olarak saptandı. 
- Malazgirt'te iki köy halkı çatıştı,6 kişi öldü.Adana'da da bir kişi 

öldürüldü. 
- Hava Kuvvetleri eski komutanı Emin Alpkaya törenle AP'ye girdi.Alp
kaya, nLoockhed" adlı uçak şirketinin, Türkiye • de verdigi rüşvet ola
yında önemli bir rol almıştı. · 
30 Nisan Pazartesi 
- 1 Mayıs gunu Istanbul'da soka~a çıkma yasası uygulanacak.Çeşitli 
yerlerde 1 May"ıs dolayısıyla olaSanüstü tedbirler alındı. 
- Bursa Tarsus ve İzmir'de dört kişi öldürüldü. 
1 Mayıs Salı 
- 1 Mayısın yasaklanan iller dışında kutlanması için çeşitli örgütler 
hazırlıklara giriştiler.Ankara•da 500 liseli ögrenci ve DİSK yönetim
kurulundan iki kişi gözaltına alındı. 
- Adana,Antep ve Istanbul'da dört kişi öldürüldü. 
- Fransız 11 Le Monde 11 gazetesi, 1~1F 'nin Türkiye '-de %30 develüasyon is-
tadigini,hükümetin ise %5.7'de direndigini belirten bir yorum yayın-
ladı. · 
2 Mayıs Ça=şamba 
- 1 Mayıs 1 olaysl.z'• geçti.!stanbul 'da yasaga raSmen sokaga çıkan ve 
Sl.kıyönetimi protesto eden T!: Genel Başkanı Behice Boran'ın da ara
larında bulundu~u lOOO'den fazla kişi gözaltına al1.nd1..l Mayıs günü 
tüm Türkiye'de tutuklananların sayısl. ise 1700'ün üzerinde.Maden-!ş, 
Bank-Sen ve Baysen-!ş,l Mayısı Izmir'de kutladl.lar.Ankara'daki tören
lerde 6 kişi yaralandl.. 
- Gaziantep,Adana,Niksar,Samsun ve Kırşehir'de 5 kişi Öldürüldü. 
-ABD Dl.şişleri Bakan Yardımcısl. Christopher "Türkiye'ye önemli çapta 
yardımın zorunlu" bir hale geldigini açJ..kladı. 
-BM Genel Kuruıu,Rodezya'da Smith yanlısı "siya.h 11 iktidarı 'işbaşl.na 
getiren seçimleri geçersiz ilan etti.ABD,!ngiltere ve Fransa çekimser 
kaldılar. 
3 Mayıs Perser.:ıbe 
- Bazl. 1 I<Iayıs törenleri için soruşturma açıldı. TS!P ve UP Genel Baş
kanları da göz altına alı~dı.T!P,Genel Başkan Behice Boran ve arka
daşlarına işkence yapıldı~ını iddia etti. 
- Elazıg,Derince ve İstanbul'da üç kişi Öldürüldü. 

!ran İslam Devrim Mahkemesi Başkanı Ayatullah Kurtaza Mutaheri öl
dürüldü. 

- Türke~,muhale~et partilerinin ortak asgari noktalarda birleşmesini 
istedi. 

4 Mayı-s Cuma 
- IMF Avrupa grubu Başkanı "siyasal boyut·t.a degerlendirme amacıylarr 

Türkiye'ye gidiyor. 
- Nizip'te iki,Adana ve !stanbul 'da birer kişi öldürüldü. 

!ngil te re' de seçimleri ,I·i. Thatcher 'in partisi, Tutucu Parti kazandı. 
!zmir'de 6 bin belediye işçisi greve başladı. 
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5 Mayıs Cumartesi 
Turkıye 1 de bulunan !MF heyeti başkanı,Türkiye'nin 4 yıllık kalkınma 

planı ve 1979 pro~ramı politikasını izledigi taktirde bir yere vara
mayacagını açıkladı. 
- Avrupa parlementosurida bazı üyeler 1 Mayıs dolayısıyla Ecevit'i e
leştirirken11 Mayis mitingleriyle ilgili olarak 10 kişi tutuklandı. 
- Malazgirt'te tutuklanan Fesih A~a adındaki toprak agasının 1975 yı
lından bu yana 49 köylüyü öldürttü~ü açıklandı. 
- Bakanlar Kurulu,FKÖ'nün Ankara'da şube açması için görüş birli~ine 

vardı. 
6 Mayıs Pazar 
- Ecevıt,"çıkarları çarpık düzene bat;lı olanlar tedirgin olmakta" ol
duklarını belirtti~i toplantısında,Bakanlar Kurulu içindeki sorunları 
çözeceklerini açıkladı. 
- 1 Mayısta gözaltına alınanlara işkence yapıldı~ı açıklanırken,22 
D!SK yöneticisinden 12'si Askeri Mahkemeye sevkedildi. 

İstanbul'da bir kişi öldürüldü. 
7 Mayıs Pazartesi 
- Bebıce Boran ve 330 TlP'li sıkıyönetimce tutuklandı. 
- ABD Dıişleri Bakan Yardımcısı,Ekim ayında süresi dolacak olan üsler 
sorunun~ görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.!MF Avrupa masası şefi ise 
yarın geliyor. 
- Tüm Türkiye'de süren 41 greve 5 bin işçi katılıyor. 
- Adana'da bir kişi öldürüldü.Deniz Gezmiş,Yusuf Aslan ve Hüseyin 

!nan S.ölüm yıldönümlerinde anıldılar. 
8 Mayıs Salı 
-Çeşıtlı yerlerde çok kişi yaralandı.Ecevit,rısıkıyönetime yönelik 

eylemler çofSaldJ." dedi. 
- CHP'de Kurultay hazırlıklarl. sürüyor.57 ilin yöneticileri şimdiden 

belli oldu.Kurultaya 1500 kişi katılacak. 
- Ş.E1Çi,l41-142'nin,tüm engellere karşın kaldırılaca~ını açıkladı. 
9 May~s Çarşamba 
- Mersın a~ır ceza hakimi öldÜrÜldü.Antakya ve Eskişehir'de iki kişi 
öldürüldü.Ankara SıkJ.yönetim Mahkemesi,Ulkü Ocakları ve ÜGD hakkında 
soruşturma istedi. 
- Christopher.'in ABD 'ye geri dönmesi ertelendi.Görüşmelerde prüzlerin 
giderilmedi~i ve ABD üsleri konusunda Türkiye'nin yardım için direndi
~i bildiriliyor. İMF Avrupa Masası şefinin Ankara•ya gelmesi bekleniyor. 
- İran'da Şah döneminin 21 sorumlusu kurşuna dizildi. 
10 Mayıs Perşembe 
- Bursa,Urfa ve !"lalazgirt 'te 5 kişi öldürüldü. Diyarbakır'da 19 kişi 
tutuklandJ..Sıkıyönetim,çok sayıda silahın ele geçirildi~ini açıkladı. 
- Ecevit,Strasburg'd~,F.Almanya Başbakanı H.Schmid 1 in temsilcisi Kiep' 
le görüştü. -
- San Salvador polisi 18 kişiyi öldürdü. 
ll MayJ.s Cuma 
- Ecevıt,Strasburg'da Avrupa Konseyi toplantJ.sında yaptı~ı konuşmada, 
11 Batılı dostlar yardJ.m de~il yarar peşinde" dedi. 
- Antep,Adana ve Eskişehir'de 5 kişi öldürüldü. 
- Humeyni,!ran 1 daki yeraltJ. tedhiş örgütü Forghan'ı sert bir biçimde 
suçlayıp,Amerikan emperyaliz.minin Iran'ın en büyük tehlikesi oldujpınu 
açıkladı. 
12 r1ayJ.s Cumartesi 
- İstanbul BakırkOy'de polis ekibine ateş açanlardan biri öldürüldü. 

İstanbul 1Hatay ,Antep ve Ankara 1da 5 kişi öldürüldü. 
!MF-Türkıye görüşmeleri sürüyor.Ecevit fazla umutlu olmadı~ını,ama 
IMF temsilcisi Kiep'in canla başla çalıştı~ını açıkladJ.. 

- İSO(!stanbul Sanayi Ode3ı) haZırladıgl. bir raporda,ekonomik istik-
rar koşullarının tümüyle yitirildigini açJ.kladı. 

13 Mayıs Pazar 
- ABD-Turkıye ve !!'IF-Türkiye görüşmeler.i sürüyor.ABD 'nin !ran üsleri
ni Türkiye'ye nakletmek için çalıştı~ı belirtiliyor. 
- SabancJ. hükÜQeti e~eştirdi ve bu kararlarla düzlüğe ÇJ.kBR.ayacağını 

62 



iddia etti. 
- Polisin Bakırköy 1 de yaraladı~ı bir genç daha öldü.Antep,Urfa ve Mar-

din'de de üç kişi öldürüldü. 
14 Mayıs Pazartesi 
- TUSIAD'ın(Turk Sanayi ve Işadamları Derne~Si)nin,hükümeti sert bir 
şekilde eleştiren ve gazetelere ilan olarak verdi~i duyurusu üzerine 
Başbakan,işverenleri eleştirdi ve hükümetin onların dile~i ile hare
ket edemeyeceeini açıkladı. 
- Sanayi Odaları Meclis üyeleri Bildirisi açıklandı.Hükümetin eleşti
rildi~i bildiride,sorunların tehlikeli boyutlara vardıgı belirtildi. 
- Istanbul'da biri TÖB-DER Üyesi olmak üzere iki kişi Öldürüldü. 
- CHP Kurultayının hazırlıkları sürüyo~.Kurultaya SSCE Yüksek Sovyet 
Şürası Başkanı Çitkov dahil 18 parti ve ülke yetkilisi davet edildi. 

15 Ma!ıs Salı · 
- TÜSAD'ın bildirisi yankılar uyandırmaya devam ed.iyor.Ecevit,"Muhtı
ra veriyorlar akılları sıra.Hepsini bu milletin yüzüne baka.maz hale 
getireceg;im 11 dedi. Demirel ise," gazetelere ilan verilirse bunun cenaze 
ilanından ne farkı kaıır 11 diyerek TUS!AD 'ı destekledi~ini açıkladı. 
U-2 uçaklarının Türkiye'de bulunması tasarısını da eleştiren Demirel, 
''başka yerde açsınlar" dedi ve ülkenin topun a~zına getirilemeyece€!;i
ni açıkladı. 
- Adana'da biri kız,iki kişi,!stanbul'da da iki kişi öldürüldü. 
- C!A Başkanı Turner,Türkiye'deki dinleme üslerinin modernleştirilme-
si durumunda bile, Iran' daki kaybın tel6.fisi için 5 yıl ·geçmesi gcrek
ti~ini aç;ı.kladıa 
16 Mayıs Carşamba 
- Ecevıt,iş çevrelerinin kendilerini düşürme tutumu içine girdi~ini 
açıkladı.U-2 uçakları konusunda da henüz bir karar al~nmadıgını be
lirtti.D!SK ise,hükümeti düşürmeyi amaçlayanların emperyalizmle elele 
oldu~unu açıkladı. 
- AntepJFasta,Samsun ve Ankara'da dört kişi öldürüldü. 
- SALT-e anlaşmasının hazırlıkları sürüyor.Amerikan kongresindeki fi-
kir anlaşmazlıkları üzerine 11 izvestiya11 ABD 'li senatörleri uyardı .. In
gil te re' deki 11 Uluslararası Stratejik Etüdler Enstütüsü" ise, anlaşmaya 
karşın,iki ülke arasındaki ilişkiler zor bir dönemi bekliyor dedi. 
17 Ma~ıs Persembe . 
- TUS AD 1 ın hukumete karşı açtı~ı il6.n kampanyasının tartışmaları sü
rüyor.TUSİAD Konsey Başkanı Eczacıbaşı Ecevit 'i eleştirirken, "bir bil
diriyi beyenmeyerek tüm özel sektörü sömürücü ilan etmesi,say:ı.n Eaşba
kan 'ın özel teşşebbüse karşl. tutumun konusunda kuşku yarattı" dedi. 
- U-2 uçakları için uçuş izni verilmediiSi \'iaşingtong 'a bildirildi. 
- Antep,Ankara ve Kayseri'de 5 kişi öldürÜldÜ. 

!MF ile genel bir anlaşmaya varıldı~ı,ancak henüz somut bir sonucu 
olmadıgı aç1.kland1.. 

- Salvador'da kanlı olaylar sürüyor.Salvador hükÜmeti,anayasal hakla-
rl. askıya alabilece~ini bildirdi. 

18 Mayıs Cuma 
- iıflan kampanyası" tartışmaları sürüyor .. CHP Genel Kurulu,AP'nin işe
damlarını kışkırtmaya devam ettitini belirtirken, TİS'l'K(Türkıye !ş ve
ren Sendikası Konfederasyonu) 1'ilan ile görüş bildirmenin tamamen de
mokratik" bir nitelik taşıdıg;ını açıkladı. 
- Ankara'da üç faşist bir kahveyi basıp 7 kişiyi öldürdü. Istanbul'da 
dört,Manisa 1 da iki,Antep ve Kadirli'de birer kişi öldürüldü. 
- CHP'nin kurultay hazırlıkları sürüyor.CHP'deki sol kanat,tüzük de
~işikli~ini desteklerneyi kararlaştırdı. 
19 Mayıs Cumartesi 
- Ecevıt,Cuınhurbaşkanı Korutürk ile yaptıgı görüşmeden sonra,"U-2 gi
bi konularda partilerarasJ.. görüs= farklara aş ılır" dedi.. Ecevit, SALT-2' 
nin Türkiye'yi ilgilendiren bir konu olmadı~ını da belirtti. 
- NATO Kuvvetleri Başkomutanı Ge~eral Haig'in,Yunanistan'ın NATO'ya 
dönüşü için Ankara ve Atina'ya yeni öneriler sunacağı açıklandı. 

63 



- Demirel,Van'daki toplantısında "iktidarların kansız el de~iştirmesi 
dönemini yaşatmaya" çalıştıklarını açıkladı. 
20 Mans Pazar 
- Petrol konusunda sovyetlerle kurulan ilişkiler devam ediyor.Sovyet 
Jeoloji Bakanı Kozlovski,Türkiye 1 de petrol araştırması sorununda biz
zat çaba harcayacagını açıkladı.TPAO(Türk Petrolleri Anonim Ortaklı
gı) Genel Müdürünün ise bu çabalara karşı oldugu bildiriliyor. 

Moskova'nın,U-2'lerin Türkiye üzerinden uçuşu konusundaki ABD iste
mine karşı çıktıSı ileri sürülüyor. 

- İran'da 80 bin solcu,"yeni faşizm" olarak nitelendirdikleri Humeyni 
rejimine karşı gösteri yaptı. 

21 Mayıs Pazartesi 
- Denktaş,Kıprıyanu ve Waldheim'in kat+ldı~ı Kıbrıs zirvesini,ABD'nin 

olumlu karşıladı~ı bildiriliyor. 
- CHP Kurultayının hazırlıkları parti içinde sert çelişkilerle bir
likte ilerliyor.Ecevit,CHP'nin birli~ini korumaya özen gösterece~ini 
ve Kurultayın 10 ulusal birlig-in süreklili~ine karşı yotuzı saldırılar 
oldugu bir döneme rastgeldi~ini 11 açıkladı. 
- Sirkeci'de patlayan bomba,altı kişinin yaralanmasına yol açtı. 
22 ~vıs Salı · · 
- C Kurultayı 24 Mayısta toplanıyor. 11Sol 11 kanat, n Ali Topuz" kanadı 
ve 11 Deniz Baykal" kanadının eski Kocaeli Belediye Başkanı Erol Köse• 
yi Kurultay Başkanlı~ına aday gösterece~i açıklandı. 
- Baştürk ve 7 arkaaaşı serbest bırakıldı. 
-Dışişleri Bakanı Gökçün,Kuveyt'e yaptıgı gezide,!srail ile ilişkiyi 
kesmeyi ''kesinlikle" düşünmediklerini açıkladı. 
- !MF temsilcisi olarak Türkiye'de bulunan Dr.Kiep'in,Türkiye'ye yar
dım için, 11 yumuşama11 koşulunu içeren bir rapor hazırladıg;ı açıklandı. 
-Savci Do~an Öz'ün katili Hüseyin Kocabaş yakalandı.Kocabaş,amaçla
rının MHP'yi ihtilai ile iktidara getirmek oldu~u belirtti.Adana'da 
MHP ilçe sekreteri öldürüldü. 
-Sovyet Pariementeri G.Arbatov,Kongrenin SALT-2'yi red etmesi duru

munda,iki Ülke ilişkilerinin tehlikeli bir noktaya geleceg;ini açık
ladı. 

23 Mayıs Car~amba 
CHP GeneiurUltayı yarın çalışmalarına başlıyor. 

- !stanbul sıkıyönetim mahkemesi, ''142.madde 'nin incelenmesi ve Anaya
saya aykırı olup olmadıg;ı.n:ı.n tesbiti için Anayasa l-lahkemesine başvur
du. 

V ane e, "Türkiye ile imzalayacag-ımız savunma anlaşmasından umutluyum" 
dedi. 
Antep ve !zmir'de iki kişi öldürüldü. 
!srail hükümeti,Filistinlilere "özerklik" verilmesini öngören planı 
kabul etti. 
Odalar Birli~i(Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret 

Borsaları Birligi)nin 34.Genel Kurulu çalışmalarına başladı.Çok sayı
da AP ve MHP milletvekilinin de katıldıg;ı Genel Kurulda,mesajı okunan 
Ecevit yuhelandı. 
- Oyelerine karşı girişilen saldırılara karşı tedb~ alınmadı~ını a
çıklayan Genel-lş,bu durumun sürmesi halinde ülke çapında direnişe 
geçeceklerini açıkladı. 
- Gaziantep'te bir kişi öldürüldü. 
- Sedat ve Begin,Batı Şeria sorununa çözüm getirmek için toplandılar. 
-Devlet Bakanı Enver Akova'nın MHP Kongresinin yapılaca~ı gün MHP'ye 
geçece~i ve bu yolla hükümetin düşürülrneye çalışılaca~ı belirtiliyor. 
MHP yöneticilerinden Köseogl u, Sakarya' da IJ!HP ilkongresinde, "kesin ta
rih veriyorum.Bu hükümet 10 Haziran'da düşecektir" dedi. 
24 May~s Perşembe 
=-xskerı ve ekonomik alanlarda kullanmak üzere 50 milyon dola~ı hibe, 
451 milyon dolarıda kredi olmak üzere Türkiye'ye verilecek yarım mil
yar dolarlık yardım,Amerika Senatosunda kabul edildi. 
- CHP Gençl.Kurultayı kavgalı sonuçlandı.CHP 24.Kurultayı ise başladı. 
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-Demirel,Kütahya yöresinde yaptı~ı konuşmada, ır Türk Dışişleri Bakanı
nın yapaca~ı işleri Aşagı Saksonya Maliye Bakanı yapıyorn dedi. 
- Istanbul'da bir kişi öldürüldü.Bir kahvehaneye açılan ateş,B kişi

nin yaralanmasına yolaçtı. 
- Kanada'daki seçimler ll yıllık Trudeau'nun iktidarı yitirmesi ile 

sonuçlandı. . 
25 Mayıs Cuma 
- CHP Kurultayında muhalefetin ve sol kanadın istedigi tüzük de~işik
ligi önerisi rededildi.Ecevit yaptıgı konuşmada 11 Bugün iktidar deg;i
liz,l981 'de iktidar olacatsJ.z 11 dedi. 
-!MF yetkilisi Kiep,Türkiye'ye yapılacak yardım tutarının Paris'teki 

toplantıda karara baglanacağını açıkladı. 
-Van ve Urfa'da iki kişi öldürüldü. 
- Benzin darlıg;ı,aralarında tarımın da bulundu~ birçok.alanda önemli 
sıkınt~lar yaratırken,petrol rafinerilerinin üretimlerini düşürdükle
ri açıklandı. 
- !sraiJ Lübnan'daki Filistin kamplarını bombaladı,l4 ölü var. 
26 Mayıs Cumarresi 
- CHP Kurultay~nın ikinci günü kavgal~ geçti.Ecevit ve Genel Merkizen 
etkinli~inde geçen kurultayda,muhalefet de önemli gelişme gösterdi. 
Muhalefet gruplarının Genel Merkeze karş~ ortak bir liste çıkarmaya 
çal~şt~kları açıkland~. 
- Gaziantep'te,bir evin gardrobundan girilen gizli bir silah deposu 

bulundu.!stanbul'da iki kişi öldürüldü. 
-Disk Genel Başkanı Baştürk,zorlu günlere hazırland~klarını açıkladı. 
- !srail uzun bir zamandır işgal alt~nda tuttugu Sina'nın büyük bir 

bölümünü l'lısır 1 a geri verdi. 
27 Mayıs Pazar 
-Son gunu de karşılıklı suçlamalarla geçen CHP kurultayı Ecevit'in 
listesini onayladı.Muhalefet liste çıkarmad~. 
- Irak Devrim Komuta Konseyi üyesi Al-Yasin,Türkiye'nin U-2 uçakları 
konusundaki tavrını 11 dünya ve bÖlge barışı açısJ..ndan• büyük önem ta
ş~dıgı için övdü. 
28 Mayıs Pazartesi 
- CHP Kurultay~ sona erdi.Ecevit,CHP'nin Kurultaydan yara almadan 

çıktı~ını iddia etti. 
-Konya'da bir kişi Öldürüldü.Manisa Horozköy'de de bir kişi öldürül

dü. 
- Batı,acil yardımın kullan~lması için 11 danışma koşulu" koyuyor. 
- Nato Genel Sekreteri Luns,yeterli yardım yapılmamas~ durumunda,Tür-

kiye'nin Nato'dan ayrılabilecegini açıkladı. 
- El Salvador'da muhalefetin en öne~li liderlerinden biri olan Guerro 

öldürüldü. 
- 1spanya'n~n başkenti Madrit'te bir kahvede patlayan bomba sonucu on 

kişi Öldü. 
29 Ma~ı s S alı 
- S;.:;C YukseK Şura Başkanı Pavloviç, "Türkiye 'nin U-2 uçaklar~na izin 

vermeyişini olumlu karşılarız" dedi. 
- Odalar Birli~i Genel BaŞkanlı~ına seçilen Mehmet Yazar,Ecevit'e 

karşı yapılan gösteriyi benimsemedi~ini aç~kladı. 
- Demirel, "bu beylerin müstemlekesi deg;iliz" dedi. 
30 Mayıs ~a~amba 
- Ecevıt, C Genel Yönetim Kurulu hükümet üzerindeki denetimi arttı-

racak" dedi. 
- Paris.'te !MF ile görüşmeler sürüyor. !MF Başkanı görüşmelerden umut
lu oldugtınu açıkladı.Anlaşma saglanırsa İMF· yardımının kısa bir za
manda başlayacagı belirtiliyor. 
- TÜSIAD Genel Başkanı,TüS!AD'ın işadamları için bir alarm sistemi 

oluşturaca~ını açıkladı. 
31 Mayıs Pe~se~be 

Batılı 17 u lke, Türkiye' nin !MF· ile anlaşması durumunda 1 milyara 
yakın yardım ya~ma kararı aldı. 

- U-2 tartışrrlalari sürüyor.Hilli Güvenlik Kurulu konu ile ilgili ola-
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rak bir toplantı yaptı.Uzun bir süredir Türkiye'de bulunan Sovyet 
Yüksek Şura Başkanı,SSCB'nin U-2 karşısındaki tutumunun açık oldu~nu 
açıkladı. 
Maraş davası soruşturması sürüyor.803 sanıktan 330'unun idamı iste
niyor.Kayseri~de Iraklı iki ö~renci Öldürüldü. 
Çok sayıda Batı Alman politikacı ve sendikacısı,balen Almanya'da 
bulunan Türkeş'in sınır dışı edilmesini istediler. 

1 Haziran Cuma 
- Uzun bır suredir MHP'ye geçece~i söylentileri varolan Devlet Bakanı 

Enver Akova Bakanlar Kurulundan istifa etti. 
- Demirel,AP'nin 11 Milli Savunma ve !stişare Kurul\l 11 nu oluşturan 21 

eski general ve lO eski subayla görüştü. 
- Dışişleri Bakanlı~ı,U-2'lerin Türkiye üzerinde uçmaya başladı~ ha
berini yalanladı.Aybar,SALT-2 1 ye dayanarak ABD ve Sovyetlerin Türki
ye'den belli taleplerde bulunamayacaklarını açıkladı. · 
-!stanbul Kartel'da bir kişi öldürüldü.Hüseyin Cevahir B.ölüm yıldö-

nümünde anıldı. 
- Eank-Sen,Sümerbank'ta grev kararı aldı. 
2 Haziran Cumartesi 
- ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Christopher,Türk parlamentosunda 
partizan görüşlerin hakim olduSUnu ve muhalefetin CHP'ye yardımcı ol 
madı~ını beJirtti.Ecevit,Batı ile ilişkilerin düzeldi~i bu dönemde, 
"bazı tertiplerle karşı karşıya olduklarını'~ açıkladı. 

üyesi Milletvekili Turgut Boztepe,CHP'den istifa etti. 
Radyosu,özerklik isteyen Arapların Irak'tan destek gördü~nü 
etti. 

Devlet Bakanlıgına bagıms~z Milletvekili Hasan 
.AbD''V'l de sert bir dille eleştiren Demirel,bu karara da 

saldırdı ve hüküme yıkılaca~ını tekrarladı. 
Para fonu ile görüşmeler sürüyor.Anlaşma·olanaklarının arttıgı be
lirtiliyor. 

- Adana'da Amerikalı bir ö~retmen öldürüldü.Antep'te de bir kişi öl
dürüldü. 

- FKÖ Lideri Arafat,ABD Başkanı Gerter'in istemesi durumunda görüşme-
ye hazır olduklarını açıkladı. 

- Italya'da,bugün 40 milyon seçmen oy kullanacak. 
4 ilaziran Pazartesi 
- Sabancı,hlikumetı sert bir şekilde eleştirerek "sorunları çözecek 

hükümetler çıkaracağız" dedi. 
- !stanbul ve Balıkesir'ds iki kişi Öldürüldü. 
-Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler,baz~ işadamlarının hÜkÜmete kredi 

verilmemesi için çalıştıklarını açıkladı. 
- AP Genel Merkezi,Cumhurbaşkanını sert bir biçimde eleştirdi ve 
•BunalımJ..n milırakında Cumhurbaşkanı da var 11 dedi. 
- Maraş olayı davası başlpdı. 
5 Haziran Salı 
-AP yeni bir bildiri yayınlayarakı"hükümetin başının emeline Cum

başkan~nı alet etti "gini iddia etti. 
·- Ingiliz The Guardian gazetesi,Batının Türkiye'de askeri bir yöneti

mi tercih edebilecegini ayıkladı. 
Bursa'da bir kişi öldürüldü. 

- Papa_Jean Paul 2'nin Polanya'daki gezisi ~ürüyor.Çok sayJ..da Polen
yalı Papa'yı karşılama törenlerine katıldı. 

6 Haziran Çarşamba 
- OECD(Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma Örgütü),IMF,Dünya Bankası ve 

·Avrupa Yatırım bankasının 17 temsilcisinin bulunduğu "Türkiye'yi 
denetleme kornisyonuukurci..u. Dr. Ki ep ,Batı yardır:•ının Türkiye' de hayret 
ve an}ayışsızlıkla karşılandıSını açıkladı. 

- İşgüzar için verilen gensoru önergesi gündeme alındı. 
- Istanbul Eır:niyet ~üdürlüg;ü 2 si ölü olmak üzere 12 MLSFb(i'~arksist-

Leninist Silahlı ~ropaganda ~irliği)üy~sinin elegeçirildiğini açık
ladı. 
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- Mardinin Cizre kasabasında nüfus memuru Öldürülrü. 
- AP içindeki yenik muhalefetin temsilcisi Ka~uran !nan,siyasetten 

çekilece~ini açıkladı. 
- Irak hava kuvvetlerine ait uçaklar,Iran Kürdistan'ına ait dört 

köyü yeniden bo~baladı. 
7 Haziran 1--'erşerr,be 
- Roruturk,Ji.f Diri'"""" eleştirilerini cevaplandırdı ve"Türkiye Büyük Millet 

heclisi taraflı olduğu kanısındaysa görevden çekilirim" dedi. 
- OPEC Genel ~ekreteri Rene Ortis,~etrole %37 zam yapmaya hazırlan

dıklarını a~ıkladı. 
- Gaziantep Belediye Meclisi Oyesi 5 CHP'li,partilerinden istifa etti. 
- Demirel ,AP Eski Başkanı GümüşpalaYı anma töreninde ·yaptıtı;ı konuş-

mada:"hükümete son darbeyi vuracagız.Bu tokatın sesi Hintten,Çinden 
duyulacak"dedi. 

- Kilis'te bir kişi öldürüldü. 
- Iran hava saldırısından ötürü Irak'ı resmen protesto etti. 
- Kamboçyada Kızıl ··.!~merlerle Hükümet kuvvetleri arasında sert çatış-

maların oldugu bifdiriliyor. · 
8 Haziran Cuı:::ı. 

Sosyal guvenlik bakanı !şgüzar "soruşturmanın esenlik içinde yuru
tülmesi "amacıyla istifa etti. Böylece gensoru önergesi de düşmüş 
oldu. Demirel 11 bakan istifa ettirilmiştir 11 dedi. 

- Millet Meclisi başkanı Karakaş,Korutürke yazdığı mektupta,tarafsız-
lı~ı konusu~da kaygı olmadığını bildirdi. 

- Istanbul,r'.alatya ve Çay'da üç kişi öldürüldü. 
9 Haziran Cu~artesi 
- MHP 14. Kurultayı ·o aşladı. 
- Ecevit,Krotürkle yaptı~ı konuşmada yaptıbı açıklamada,l979 yılı 

içinde dış ödeme açıgının kapanabileceğini açıklad~. 
!stanbul valisi Orhan Erbuğ,kavne ile akar yakıt satışlarına baş
lanaca6ını açıkladı. 

- Adana'da bir kişi öldürüldü. 
lO Haziran Pazar 
Dışışler b~anı !ran'a gitti. 

- Türkeş ı-:HF 14. Büyük kurul tayında yaptıg-ı konuşmada: "bizim toplu
mumuzda faşizme ve nazizme yer yok " dedi. 

- Vehbi Koç,eavaş Sanayinin kurulması için özel sektör ve devlet iş-
birliı?;i istedi. 

ll Haziran ?azartesi 
- Dışişleri b~<anı Jkçün,!ran'da,Hu~eyni ile görüştü. 
- Ankara da bir kişi öldürüldü. 
- SALT-2'nin hazırlıkları sUrerken,anlaşmaya çeşitli tepkiler de de-

vam ediyor.Amerika senetosonda henüz .SAL'l'-konusunda bir birlik sa~
lanamadı.Er:ver hoca,konuyla ilgili yorumunda,"S.A2.,T-2 bir aıdatma
cadır"ciedi. 

12 Haziran Salı 
=-TL•sı % lu devalüe edildi.Dolar·47 TL'ye yükseldi.Bir çok temel mal-

lara zaır. geleceği açıklandı. 
- Uşakta bir kişi öldürüldü. 
13 Haziran Ça~şarrba 
- Benzın ve ıçkıye zam yapıldı.Deniz ve de~ir yolu taşıma ücretlerine 

zam yapılıyor.Lira.nın cie!?;erini değiştir~ıe yetkisi, bakanlar kurul
undan alınıp Maliye baka...rı.lı~ına verildi.!ş çevrele)~i develüasyonu 
gecikmiş karar olarak karşıladı._ 
Bakırköy halk evine yapılan saldırıda üç kişi öldürüldü. 

- Nikaragua iç savaşı sürüyor.Eaşkent.e bir çok semt Sandinist ~erilla
ların elir!.je~Somoza ·kuv-vetleri, başkent Eanagua'yl. bombalaııiaya baş-
ladılar. · 

- Afganista:c. 'da 35 000 !olÜslü::ıan §jerillanın ülkenin 2~ büyük kenti Ce
lalabada Cc~ru ileledikleri açıklandı. 

- ~ahrantia ~inlerce kişi Irak'ı pro~esto etti. 



14 Haziran Perşembe 
- Demir-Çelıge % 40,Köm~re % 59-60 zam yapıldı.Demirel,CHP'nin !MF 

ile anlaşma koşullarını açıklamasını istedi ve e~er koşullar ka
bul edilmeyecek gibi ise,iktidara geldiklerinde buna uymayacakla
rını açıkladı.D!SK,CRP'nin işçi deste~ini elinin tersiyle ittigi
ni belirtti ve son ka~aları eleştirdi. 

- Bir süre önce Partisinden istifa eden Ankara milletvekili Pehli
vanlı tekrar AP'ye döndü. 

15 Haziran Cuma 
- Yapılan bır yıeın seri zamdan sonra,özel kesimde % 40-60 oranında 

zam istedL 
- Vniversite giriş sınavları yapıldı.bınava katılan 434 bin gençten 

sadece 37 bini okuma olanaklarına sahip. 
- Samsun'da bir kişi öldürüldü. 
- SALT-2 anlaşmasını imzalamak için Viyana'da bulunan Carter ve Br-

ejnev ilk görüşmalerini yaptılar. 
- Ai'gan Müslüman gerilla lideri Hoca tül islam Sadıki, 11 !ran nasıl 

Amerikayı dize getirdiyse,biz de Sovyetleri dize getirecegiz"dedi. 
16 Haziran Cumartesi 
- Cumhurıyet gazetesinin bir araştırmasına göre gerçek ücretler 1977 

denra hızlı bir biçimde düşmekte.l979 yılının ilk üç ayında günlük 
gerçek' ·24 lira 62 kuruş. 

- Izmirôe THKP-C üyesi oldugu belirtilen kişilerle polis arasındaki 
çatışmada üç kişi öldü.Polis sanıkları ele geçirmek için bir evi 
panzerle yıktı. 
Istanbulda 2 devrimci üç kişi öldürüldü. 

-Sovyetler Birli~i'ne resmi bir gezi yapan Hindistan BaşbaKanı De
sai ile Brejnev arasında ki görüşmeler yapılan ortak açıklamada 
Afganistana dışarıdan harhangi bir müdahalenin yapılmaması gerek
ti~i savunuldu. 

17 Haziran Pazar 
- cHF Gazıantep milletvekili A.Karahan AP'ye girdi.Deocirel yeni ka

tılmaların olacağını açıkladı. 
- Ecevit,kredileri Ödünle değil güven verici politikayla sa~ladık

larını açıkla:iı. 
- Demirel,ABD Üslerinin yeniden açılmasına karşı çıkarak, bunun sa

vunma masraflarını bir buçuk (1, 5 )milyar dolar artıracag-ını bil·· 
dirdi. 

- Yarımca ve Gebze'de iki kişi ÖldürüldÜ. 
- llumeyni ,Bagdet hükümetince tutuklarran Irak' lı ş_ii lider A. Muhamm-

ed Bekr Sadr'a bir dayanışma masajı gönderdi. 
- Suriye devlet başkanı Hafıs El Asad,Irak Devlet Eaşkanı Hasan el

Bekr'le iki ülkenin birleşme konusunu görüşmek üzere Bağdat'a gitti. 
18 Haziran Pazartesi 
- Tıcaret Bakanı Koprülüler,geçen yıla oranla beş ayda dış satım ge

lirinin 210 milyon dolar arttı~1nı belirtti. 
Irak ve Suriyenin birleşmesine ilişkin Ba~dat zirvesi başladı. 

19 Haziran Salı 
- Bağımsız Bakan SeptiQglu istifa etti ve AP'ye katıldı.Ba~ımsız C. 

lnkaya'da AP'ye girdi. 
- Balat'daki kırathane'ye ateş açıldı.Bir kişi öldürüldü. 
- SALT-2 anlaşması, Viyana'da Carte:r ve Brejnev tarafından imzalandı. 
- E::: evi t, ":J-2 soru:-ı.un Sovyetler ve ABD arasında çözümlenmesi gerek-

tiı?;i "ni açıkladı. 
- lran,Irak sınırındaki ordularının savaşa_hazır olduklarını açıkla

dı,ve Irak'ı lran'ı düşmanı ilan etti. 
- Sandinist gerillalar Nikaragua'nın 2.büyük kenti Lee'nu ele geçir-

di. 
- Çin ulusal halk koneresi top1aDtısı başladı. 
20 Haziran Çarşamba . 
- cHr ka-cılmayınca,Gümrük ve Tekel Bakanı Netaracı hakkında verilen 

gensora önergesi Mecliste görüşülemedi. 
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- Ecevit,CH? ortak gurubı..:..nci.a yaptıE;ı konuşrr.ada, 11 C.ış yardım r;elir:.ce 
taksim hesapları başladı"decii.Ver.ıirel ise 11 hükürr.et gitr.:ıezse,t;:;..sını 
ta:rag-ını elin~:.· ve:recekle·rini ııaçıkladı. 

-Eıat.:.i:ılar kurulu,MGK (milli gü-... er:;.lik kurulu)nun sıkıyönet:imin uza-
tılırıasu.a ilişkin önerisini katul et~i. 

- Eskişehirde devriiT-ci ~ir Öğrenci CldürülüdU. 
- Tür.ı-Der rr.emurlara 3500-4500Lacil yardırr. önerdi 
- Başkan 0 arter kongreden SALT-e yi onaylaTiasını istedi. 
- ARD,Sandinist Gerillalari yasal muhalefet olarak tanı(:ı~ını açık-

ladı. 
21 rıaziran Eerser,.be 
- CEP'dei. ayrılail'ITÇ mılletvekılı ,nlıkUrr etin yıkı::...ması çalışmalarına 

ka::ıırr.ayaca:....ıarını açıkladı. Üç CHP Karadenız milletvekilı ,Makara
c~nın istifasını istedi. 

- Demirel ,AF ortak gurubunda, "tünelin ucwmn göründ.üı?;ünü ve bunı.;,n 
hükümetin sonu olduı?;unu 11 açıkladı. 

22 Eaziran Curr.a 
- "Iüyet mektubun imzalandı ve !MF' ye gönderildL 
- !star:bulda ı.;sp üyesi iki kişi ö.ldürüld.ü. 
- lsrail,işgal altındaki bölgelerde yerle.şirr. yerleri kurmasını kına-

yan AET,yi sert bir notayla cevaplandır·dı. 
23 Haziran Curı:artesi 
- .ı:.cevit,Korutı..irkle yaptıgı görüşmeden sonra, 11 şu anda hükümet buna

lın_ı yaratmak hiç bir partiye yarar sa~Slamazııdedi. 
- Amerika Temsilciler 1"•eclisi, Ti.ir.kiye 'ye hibe olarak yardımda bulun-

mayı red etti. 
- AED,Somoza'nın iktidardan çekilmsini istedi. 
24 Eaz~rar. ra7ar 
=-ı:rs-F 1 iJ battel, "AP ı nin knracagı bir azınlık hükümetini,.Ldestekleye

c eklerini '1 açıkladı. 
- 63 askeri Ö/Srencinin ölümüne yo::.açan katliamdaL sonra,Suriye 1 dE 

büyük bir insan avının başle.dıtt;ı bildiriliyor. 
25 Eaz~rar, ?azartesi 
- CEF- ı lı Adıbellı ve Scr§;uct:ı ,AP 1 nirı kendilerine transfer karşılığı 

atır:1ğınca alt~n ve bakanlık.öner~i~ini açıkladı. 
- Ger.el Kurn.ay Başkanı Kenar:. Evren, U-2 uçaklarır.a bugünki şartl~r

da :;..zin verilemiyece!!in:;,_ açıkla.ı'ı.Evren ABD senatosunun 50 milyor. 
dolarlık Libeyi red e~rnesinin de bu sorunla ilgili cldu~unu açık
lHdJ ve 150 milyon da verseler öC.ün vermiyecekierir..i açıkladı. 

- !stanbt.:..l uanc.yi Cdasi toplanı::;ısında sanayiciler, "hükümetin -kurul
dubü günlerde 8 saatte tamalemarı işler günümüsde bir ayda sonuç
lanıyor11dediler. 

- Adana'da bir kişi Öldürüldü. 
:=.ul~ar Dı!iişler .ı..ıakanı,lO te::ruzdş. yapılacak Ecevit-Jivkov görüş
rresinin hHzırlıkları için Ankara ya geliyor. 

- 1978 1 de meydana gelen 195 bin iş kazasın da 1223 işçi öldü. 
- 3u ay sonunda görevinQen ayrılacak olan General Haig ,SALT-2' nin 

Sovyetlerin ABD ve Avrupa ;yı tehtidini engelleyemeyecegini açık
ladı. 

26 Haziran Salı 
Manısa MHP li Başkanı öldürüldü.UlkÜcüler de,misilleme olarak CHP'li 
bir ·oerberi öldurdu. 

- :zmir'de bir gece bekçisi öldürüldü. 
- Dış kredilerin nasıl kullanılacagı yolunda hükümet ile sanayiciler 

arasında bugün bir toplanv~ yapıl~yor. 
-NATO Başkomutanı Orgeneral Haig'a sui~ast yapıldı.Otomobilinin al

tında patlayan bomba,Haig'ın refakatındaki üç görevlinin yaralan-
masına neden oldu~ p· 

27 Haz~~a~ Çarşamba 
.A?,MHP ve t-18: liderleri hükümeti sert bir dille eleştirdiler. 

- hlvı Bakan,Sanayi Odaları temsilcileriyle dış yardımların kullruı~l
ması konusunda bir toplantı yaptı. 

- Gaziantep ve Ankara'da iki kişi ÖlCürüldü. 
- Brezilya bükümeti,Nikaragua hükÜmetiyle olan diplomatik ilişkileri-
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ni askıya aldı. 
Comecon ülkeleri toplantısı Moskova'da başladı. 

28 Haziran Perşembe 
-- Mıilet L·,eclisi d un toplanamed ı. 
- Bakanlar Kurulu,K!T'lerin % 49 özel sektörün ise % 51 oranında ser-
maye yatı::-ecağı bir haldingin kurulmasını kararlaştırdı. 
- Manisa'da biri CHP Kadın Kolu Başkanı olan iki eczacı öldürüldü. 

Adana'da ise bir ögrenci öldürüldü. 
- !srail ve Suriye kuvvetlerinin Lübnan üzerindeki hava çarpışmasın

da,Suriye'nin açıklamasına göre,2 !srail ve 2 Suriye uşağı düşü
rüldü.lsrail ise,5 Suriye uça~ının düşürüldü~ünü ~çıkladı. 

- Batılı ? sanayi Ülkesinin katıldı~ı Tokyo zirve toplantısı başladı. 
Çin'de, 11 Halkın Günlü~" adlı gazete, Sovyetlerin SALT-2 antlaşma
sının onayını sagıamak için Yahudi göçüne izin verdi~ini iddia et
ti. 

29 Haziran Cuma 
oPEC,petrole 9 35 oranında zam yaptı.Çeşitli yetkililer, TürkiyeDin 
tüm döviz gelirinin yapılan zamı karşılamaya yetmedi~ini açıkladı. 
Millet Meclisi Kasım ayına kadar tatile girdi. 
Manisa'da Cumhuriyet muhabiri Murat Çorlu ve Ortaköy'de bir öSrenci 
öldürüldü. 

- ABD'nin yeni Nikaragua Büyükelçisi,Başkan Bomaza'ya güven mektubu
nu sunm~yaca~ını bellirtti. 
Suriye'de "çeşitli sabotaj hareketlerine karıştıklarından 11 ötürü, 
biri asker olmak üzere 15 kişi idam edildi. 
Türkiye'nin beş aylık ticaret açı~ının 905 milyon doları buldu~ 
ve fiat artışlarının% 30 oldu~,Ticaret Bakanlı~ınca açıklandı. 
Uluslararası Ödemeler Bankası,Türkiye'ya avans olarak 300 milyon 
dolar Ödemeyi kabul etti. 
Avrupa Konseyi Stockholm'de toplandı. 

30 Haziran Cuma~tesi 
Salça,peynır,zeytın,sabun ve deterjana büyük bir oranda zam yapıldı. 
ViliP Zeytinburnu !ıçe Başkanı öldürüldü. 

- Gaziantep,Ordu,Var~o,Samsun ve Adana'daki alaylarda 5 kişi öldü. 
DİSK Genel Sekreteri -Fehmi Işıklar ve 4 arkadaşı hakkında,Diyarbakır 
Halk Kültür Derne~inde yaptı~ı konuşmadan ötürü,tutuklanma kararı 

· alındı. 
Maliye Bakanı Müezz~no~lu,yılda yüz.ton kaçakaltın için 700 milyon 
dolar döviz ödendi~ini açıkladı 
Tokyo'daki Batılı 7 ülkenin zirve toplantısında,l985'e kadar petrol 
dış satınalınımında sınırlama yapılması taahüd edildi. 

- ·ABD'nin,Sandinist· gerillaların kurdug-u ".Geçici Nikaragua Hükümeti'1 

ile temasa geçti~i açıklandı. 
Arap Birli~i Genel Sekreterli~ine Tunuslu Şedli Klibi seçildi. 

'* '* '* 
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Y O R U M L A R 

TÜP.K!YE 

Geçti~imiz. üç ay içinde,Türkiye de bir çok önemli olaylar yCJ.

şa~dı.Bir bütün olarak ele alınması zorunlu olan bu olayların baş
lıcaları şunlardır: 

1- Sıkıyönetimin genişletilmesi ve açılan bölücülük kampanyası 
2- 1 Mayıs gösterilerinin yasaklanması 
3- İMF'nin yardım taabütü,yapılan devalüasyon ve zamlar 
4- Başta TUS!AD olmak üzere iş adamlarının CHF hakkında başlattık

ları kampanya 

5- 4 CHP üyesinin istifası,6 bagımsız bakanın ültürnetonu ve Enver 
Akovanın istifası 

6- Artan terör hareketleri 
7- CHP kurul tay ı 

8- U-2 uçakları sorunu 
9- Türk-iş genel kurulu. 

Bu 9 olayda özellikle Pale 1 nin birinci sayısında yaptıgımız 
Türkiye yorumundaki tahlillRrin doğru bir temele oturdu~unu göste~
mektedir.Pale'nin birinci sayısında Türkiye de tir bulıranın hüküm 
sürdüğünü,hakim sınıflar için de reformist ve faşist kanatlar ara
sındaki mücadelenin kızıştıSını ve faşist hakim sınıfların,bu müca
delede geliştig;in,refor:nist CHF nin hakim sınıflar ile halk içinde 
etkinligini yetirmeye başladığını,CHP'nin yıpranıp parçalandısını, 
buna karşılık faşizmin saflarını sıklaştırdığını belirtmiştik, 

Son üç ay içinde,faşizm verefırmiz~ arasındaki mücadele hıZlı 
bir gelişme gösterdi.Bu mücadele içerisinde CHP gerilerneye devam 
etti, Nisan ayları başlarında, özellikle ~I"ercüman,Hürriyet gibi boya
lı burjuva basının kışkırtwalarıyla hızlı bir anti-bölücülük kampan
yası başlatıldı.Bu kampanya hakirrı sınıfların ulusal sorunda tuttuğu 
tavrı göstermekle yetinmedi ve kısa zamar.da hedefini ginişleterek 
bu sorunu C:HF iktidarıııın yıkılınası 'için tahtarevaıli gibi kullan
maya çalıştı.Hükümetin bölücülerle birleştigini belirten Dernirel
Türkeş kli~i,özellikle bakanlar kurulundaki Şerafettin Elçi'yi he
def aldı ve hÜkümet içindeki 6 ba~ımsız bakanı da saflarına almayı• 
başardı.6 Da~ımsız bakan hükümeti eleştiren bir bildiri yayınladı 
ve di~er iki bakan da bunu onayladıklarını belirledi.Bu olay hüküme
tin kendi içinde tutarlı olmadı~ını ve yıkılwaya başladığını,kofla
şan yapısının da8;ılmak zor':.nda oldugur. ortaya koydu.Bu olaydan çok 
kısa bir süre :sonrada CHF içerisinde ki 3 rıülletvekili hükürr.etin bö
}ücülükle yeterince mü~aQele etmediğiDi belirterek istifa etti. 

"Bölücülük kampanyaları" sıkıyCnetimin Kürdistan' ın 6 yeni ilin
de de sıkıyönetim ilan· edilmesiyle sunuçlandı.Özü itibariyle sömür-
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geci bir nitel~k taşıyan CHP yönetimi bu noktada MHP'ye büyük ta

vizler verdi ve sıkıyönetirrin"bölücülük" gerekçesiyle yaygınlaştı

rılıp uzatılınası MHP ve CHP'nin oylarıyle kabul edildi. 

"Bölücülük kampai:ıyalarının 11 ardında yatan birinci olgu CHP ik

tidarının yıpratılmaya çalışılmasıydı.Ancak bwıun dışında da kuşku

suz önemli sebepler vardı.Bunların başında Kürdistan'da provakasyon

ların tezgahlanması,nilli bilinçlenmenin ve Kürt halkının mücadele

sinin bastırılması;.faşizmin burada hakim bale getirilmesi ve halkıı:i 

gözünün artan ekonomik ve siyasal buhrandan kaydırılarak başka Yer

lere çevrilmesi gelmekteydi.Bunun dışında da özellikle bölgede mey~ 

dana gelen de~işiklikler ve Kürt ulusal sorunun,son İran olaylarıy

la birlikte daha çok bir Orta-Do~u ve dünya sorunu olarak ortaya 

çıkması da önemli bir rol oynamaktaydı.Bu dönemde,Genel Kurmay Baş

kanı'nın ve MIT'ten bir heyetin Irak'ı ziyareti bunun bir sonucuydu. 

"Bölcülük kampanyalarında" ortaya çıkan en ilginç olgulardan 

biri de,türn kampanya boyunca,başta ABD ve Ingiltere olmak üzere Ba

tı ülkelerinin esas hedef alınmasıydı.Diğer yandan İsrail ve FKÖ 

(Filistin Kurtuluş Örgütü)de suçlanrr.aktaydı.özellikle Yankı Dergi'si 

bunun en önemli belgelerini verdi.Yankı MİT ve Genel Kurmayın da 

Amerikan ve İngilizlerin ''Kürt ulusal hareketini destekleyip kişkırt

tıklarını 11 iddia ediyordu. 
11 Bölücülük kampanyaları" henüz bütün gücüyle devam ederken, 

ortaya 1 Mayıs sorunu çıktı.Sıkıyönetim,DİSK'in !stanbul da yapaca

~ı 1 l'ıayıs mitingini yasakladı.Ancak DİSK yönetimi,! Hayısı kutlar::ıak

ta ısrarlı olduğunu belirtince D1SK yönetim kurulu tutuklandı ve 1 

mayıs günü sokağa çıkma yasa~ı il~- edildi.CHP bu konuda da faşizme 

tavız vermekten çekinmedi ve 1 mayıs'ın yasaklanmasırrı onayladı.l Ma

yıs günü sadece İstanbul da soka~a çıkma yasağına karşın sokağa çı

kan ve aralarında TİP Genel Başkan'ı Behice Boran'ın da bulunduğu 

1000 e yakın kişi tutuklandı.'lutuklular Türkiye de ilk kez görülen 

bir uygulaıtayla stadyumlara dolduruldu .. Tutuklular bir süre sor.ra 

serbest bırakıldı. 
1 Mayıs olayları,D!SK içinde ki ,çelişkileri yeni boyutlara çı

kardı. ı Mayıs olayları,faşizmin,bağımsız ve demokratik sendikal ku

ruluşları yoketmek,onları faşistleştirmek ve işçi sınıfını öndersiz 

ve dağınık bırakmak yolundaki aı:ıa~ını j~taya koydu.Bu dururr.da,D.ISY.' 

in bir çok yanlışlarına,kıs~i reformist Ye sınıf içbirlikçisi kar

ekterine,ulusal sorunda şövenist tavrına karşı varlı~ını birli~inin 

ve sürüklili!!inin büyük bir önem taşıdıg-ı,d.evrirr.cilerin şu anda bu 

amaca yönelik bir çaba göstermesinin zorunlulu~unu kendiliğinden or

taya koyar.Ancak bu dönemde, başını özellikle DISK'ten geçici bir sü

re için ihraç edilen üç send.ikanın çektigi bazı ser.dikacılar,D!SY. 

yönetir.::.in9 karşı büyük bir kc.rr,panya açtı ve yönetimin istifasını is-
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tedi.Bu üç sendika İzmir de ayrı bir miting de düze:r.lediler.Bu dö

nemde, 11 D~SK Yöneticileri !stifa" kampanyası açtılar. BÖyle bir çiz

ginin objektif olarak faşizmin D!SK' i parçalama emellerine -hizrr.et 

eden bir _nitelik taşıdı~ını düşünmekteyiz. 

1 Mayıs olaylarından kısa bir süre sonra,T·ürk-!ş kongresi yapıl

dı ve kongrede eski genel başkan Halil Tunç,başkanlık için adaylı~ı

nı koymadı.Oldukça çekişıneli geçen kongrede AP ve MHP'ye yapılan de

legelerin adayı İbrahim Denizeler ve CHP'ye yakın aday Kerr.al özer 

yarı§tılar.Ancak kongre,adaylıgına kesin gözüyle bakılan CHP'li aday 

Kemal özerin ezici bir yruıilgiye ug-raması ile sonuçlandı.T1HP yanlısı 

Sadık Şile'nin genel se~reter oldu~u kongreyi İbrahim Denizcier ka

zandı. 

Türk-İş kongresinin basit ve sıradan bir olay olarak ele alına

mıyaca~ı kanısındayız.Türk-İş kongresi,reformist ve faşist hakim sı

nıf~arın sendikal alandaki çarpışmasının sahnelendibi bir olay oldU. 

Ve kongre,faşist hakim sınıfların güçlenmesi son~cunu,şirediye kadar 

sınıf işbirlikçisi sarı sendikacı bir nitelik taşıyan Türk-İşitin 

faşistleştirilmeye ~aşlanılması ve reformizmin sendikalardan uzak

laştırılmak istenmesi sonucunu ortaya çıkardı.Kongre,faşizmin kitle 

örgütlerine verdigi olagan~stü önerni,bunları kendisinin iktidar mü

cadelesinin bir aracı olarak kullanmak istenmesinin ne anlama gel

di~ini ortaya çıkardı.Şu anda,faşist hakim sınıfların,sendikal plan

daki-istekleri,eger deyim yerindeyse Türk-İşitin M1SKtleştirilmesi 

ve DİSK' in parçalanması 1 bag-ımsız.lık ve birli~inin yo~ edilmesidir. 

Bu faşist plana kar.şı, bagımsız ve demokratik sendikal hareketin des

teklenmesi gerekti~i ortadadır. 

Mayıs ayı içerisinde büyük bUrjuvazini_n önem~i bir kanadını tem

sil eden TÜSİAD,odalar birliği vs.giOi kuruluşların,hükümete karşı 

yeni bir kampanyası başladı ve bu kampanya uzun bir süre CHF'yi des

teklemiş bulunan Sa~ıp Sabancı'dan Peyyaz Berker'e Halit Narin'den 

Vehbi Koç'a kadar bi'r çok kişi katıldı.Türkiye de ilk kez,gazetelere 

ilan verilmesi yoluna gidildi ve TÜSİAD adına beş gazeteye verilen 

ilanlarda,hi.:.kü:rıet eleştirildLEcevit ilanları büyük. bir hoşnutsuzluk

la karşıladı ve söır.ürücülere karşı mücadelenin gereklilig-ini vurgu

ladı.Ancak,bu soyut sözler onun hakim sınıflar içinde kaybettig-i des

te~i geri getiremedi.On hafta sürecek olan ilan kampanyasının başla

tılmasından sonra yapılan odalar birlig;i kongresinde Ecevit' in mesa

jı ·okununca,köngreden y_uhalanan sesleri yükselmekteydi.Ancak Jı:P ve 

MHP delege] eri konerede büyük ilgi gö-rd·;;ıer. 

ı·ı.ayıs ayının önerr.li- di~er bir olayı ise CEF Ge~el Kurultayı ol

du.Zaman zar:-.an ke.vsaıı geçen kurultayda,Ecevit tekrar Genel 3aşkan

lığa seçildi ve Ecevit 'in yönetirr. kui·u1u li·stesi kazandı.~4.ncak ku-
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rultay,Ecevit'in 11 CHP,kurultaydan yara almadan kurtuldu 11 yollu beya

natına ra~men ,CHP'nin kendi içinde bin parça olduğunu ve refor~iz

min parçaıanma sürecine girdigini ortaya kcydu.Aralı=.rlnlia 11 sol kan::ıd'' 

11 Topuz'cular" ve "BaykalcJ.lar"J.nda bulundugu bir çok gurup ortaya 

çıktJ. ve: bunlarJ.n tüzük deg:işikliğini-isteyen muhalefetin,merkezin 

700 kişilik delege kuvvetine karş1. 500 kişilik bir delegeye sahip 

olduğunu ispatladJ..Gençlik kurultayında ise kazanan yeni yeni yöne

tim11S0111adınJ. taş1.yan kanada yakJ.n.CHP kurultayının,CHP'nin gerile

mesi sorunu ile birlikte ele alJ.nmasJ. kanısındayız. 

CHP genel kurultayJ.nın hemen ardJ.ndan,6 bagımsız bakanın bil

dirisine imza koyan Devlet Bakanı Enver Akova bakanlar k~rulundan 

istifa etti.Akova'nın,AP ve MHP ile ilişkileri olduğu uzun zamandan 

beri b ili nmekteydi. Akova 
1 

nın MHP 1 ye geçeceyine S. it ·çe şi tl i söylenti

~er de bulunmaktaydı. 
Akova'nın istifasınJ.n bir başlangıç olocağJ.,daha ilk gUnlerde 

belli olmuştur.Nitekim kısa bir süre sonra,CHP üyesi A. Kahraman 

partisinden istifa etti.Bağımsız Pehlivanlı,eski partisi AP'ye ka

tıldı.Bir buçuk y1.l önce AP'den istifa eCen C.İnkaya partisine yeni

den döndü ve son olarak ta,babımsJ.z devlet bakanı Ali Rıza Septiogıu 

bakanlJ.ktan istifa ederek LP'ye katJ.ldJ..Demirel,istifaların devam 

edecegini ısrarla açıklamaktaydı.Göz-lemciler AP ve MHP 'nin,Meclisin 

tatile giriş günü olan 3 teınuza kadar hükümeti devirmek istediklerini 

açıklıyordu.BU olmadı~ında da ekimde yapılacak kısmi Ser.a~o seçimle

rinde,yeni bir girişme girecegi tahcin ediliyor. 

Tüm bunlar reformizmin yıkılmay yüz tuttuğunu ve gerçekte,daha 

çok uzun bir zaman dayanamıyacağJ.nı ortaya koyan gerçekler olarak 

deSerlendirilmeli. 

Türkiye ile !MF ve OECD aras1.nda uzun süredir süegelen görüşme

ler,geçtiginim ayda"BaşarJ.yla" sonuçlandı.!? Batılı ülke ve bazı ba

tılı bankalar,!MF ile anlaşması koştiluyla Ecevit hükümetine l~750 

milyon dolarll-k kredi ve 2 milyar dolara yakın borcun ertelenmesi 

konusunda görüş birliğine varımdJ..GÖrüşrnelerin bu olumlu noktaya 

gelmesinden önce bakanlar -kurulu(Ekonomiyi güçlendirme peketi )adı 

altında bir tedbirler paketini açtı.Bir ço~-: temel maddelere önemli 

zamlarJ.n yapJ.ldJ.ğJ. bu pakette, ~~~~atlı kur ayarlaması "adJ. altında '!"Ürk 

·parasJ.nJ.n değeri büyük öyçüde di.:şür-:.;l.d.ü.Ancak OECD ile yapılan anlaş

madan sonra ':Katlı kur ayarlamasJ. 11 ka::_ dırıldı paranın de~eri % 70 i 

aşk1.n bir oranda yeniden düşürüldü ve bazı temel maddelere zam yapıl

dı.Develüasyon ve zamlar büyi.ik teı:;ki gördü.i·;uhalefet liderleri de 

ZamlarJ. sert bir biçiıLde eleştirdi-Şu anda Türkiye de tartışılan en 

önemli SOl!un,zamlar ve develi:asyoü ;:ahasına all-nacak İhF kredisinin 

neye yarayacağJ. ,ekonorr.ik krizin atl:::.tJ.lmasJ. ko:ıusunda ne gibi f«:.yda

lar sag:lıyacağJ. ve nas1.l kullanılac&~ı scrunu.T{ISİAI''J.n oı:::ızete il'9.!;-
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ları ile belirttilSine göre,Tür<kiye'nin çoK acıl olarak 7 milyar do

larlık bir paraya ihtiyacı bilunmakta.Çünkü gerek özel sektör ve ge

rek devlet sektörü neredeyse işleyemez durumda.Petrol sorunu giderek 

büyümekte ve Irak,Sovye~ler ve !ran 1 dan alınacak petrole ragmen ayda 

200 milyon doları aşkın petrol giderleri bulunmakta.Kışa hazırlık ve 

yakıt sorunu da göz önüne alınırsa bunun daha da büyüyecegi açık.Ham

madde yomlmıSu acil bir çözüm bekleyen di~er bir sorun.Bu durumda 

verilecek rakamlarla 1,750 milyon dolarlık kredinin,ekonomik kris i 

atıatmada başarı saglayamayaca~ı,olsa olsa, üç-dört aylık bir ferah

lamayı sa~layaca~ı ve bir kaç ay sonra özellikle de kış aylarında, 

bulıranın kaldığı noktadan ve kuşkusuz ki daha da şiddetli başlıyaca

~ı açık.Bu önlemler,Ecevit'e de geçici bir prestij sa~lıyabilir.An

cak uzun vadede Ecevit ve reforrnist hakim sınıflar,kendi çöküşlarini 

daha da yakinlaştıracak bir adım attı. 
qünkü,ilke olarak,bu önlemlerin ekanıniyi kurtarması gerçekten bir 

hayaldi.Ekonomik kris sürmektedir ve geçici bir soluk almaya ra~men 

şiddetlener sürecektir.Süreç devam edecektir.Bu durum ise özellikle 

birinci sayımızda inceledi~iffiiz gibi,buhran dönemini ve dolayısıyla 

faşizmin gelişmesini ve reformizmin gerilemesini sa~lar.Ecevit ve 

CHP de geçici ferahlamalara ra~men,parçalanma ve da~ılma süreçlerine 

gi~mişlerdir.Bu süreç devam edecektir.lkinci olarakta,CHP'nin aldı~ı 

bu tedbirlerde,halkın hay'atını daha da zorlaştırmakta,alım gücünü 

düşürmskte ve faşizmin lehine olarak etkin bir demokratik nitelik 

taşıyan ara sınıfları.iflasa,açlığa sürükliyerekte buna karşılık fa

şizmin,özünde kendi çıkarlarına olan bu tedbirleri lanetliyerek ve 

halkın durumunu istismar ederek,kitle örgütlenmesini saglamlaştırrna

sına ve geliştirmesine imkan vermemektedir.CHP,halkın içindeki des

tegini kaybetmektedir. CHP 1 nin aldığı ekonomik tedbirlerin'1 BaşarısJ. 11 

bu kadardır. 
Sonuç ola~ak toparlarsak: 

!HF'nin ekonomik yardımı,ekonomik krisden,reforınizmi de yıkıl

maktan kurtaramıyacaktır.Çünkü,ekonorni dışa bağımlıdır ve emepryaliz

min kendisi bir buhran içindedir.Emperyalizn,muslukları sonuna kadar 

açmamakta,açamamaktadır çünkü Türkiye ekonomisi 1974 ten bu yana 5 
yıllık buhran sonucu felç olmuştur. 
Bugün,A3D 1 nin dolar imparatorluğu çökrnüştür.Dünyanın çeşitli yerle

rinde ABD 1 ye baglı faş~st diktatörlükler yıkılmıştır.Bugün ABD emper

yalizminin ~·ürkiye 1 deki p6li tikası CHP 1 nin rcforırıist iktidarının 

yaşa:::ıaya devam etmesi yönündedir. ABD, bugün a·t·tık 'l'ü~kiye de, faş"ist 

bir diktatörlüg;ü ayakta tutacak durumda degi l!ilir.~'ıuhalefetin çeşitli 

açıklarr.a ve tavırlarında da g:örülücegi gibi,Türkiye 1 deki faşist' klik

ler,ABD ve Batı arasında belli çelişkilerde bı..ılunr.ıaktadır. AED ve Ba
tı,tüm bunla:.t•dan dolayı ve özellikle İran'daki mevzilerini kaybetme-
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leri sonucu reformist CHP'nin yaşamasını istemektedir.Ancak kapita

list Ülkelerdeki buhran,işsizlik ve enflasyon,diger yandan,o~lar 

için korkulu bir ihtimal olarak gelişen petrol buhranı onların Tür

kiye'ye diledigince yardımını eugellemektedir.Diger yandanTürkiye sos

yalist blok ve Arap ülkeleriyle ili;,ıkilerini. geliştirmiştir· ve Türki

ye ekonomisi yeni yatırımları kurtaranııyacak kadar harap olmuştur. 

Bu duruada alınan ekonomik tedbirler ve İMF kredisi sadece bir nefes 

alma rolünü görecektir. 
Di~er bir sorun(ki faşist hakim sınıfların ve çeşitli büyük bur

juva kurumlarının Ecevit'e karşı açtı~ı kampanyada bu sorun da etkili 

bir rol oynamaktadır)veriler kredinin nasıl kulanılacagı soronudur. 

Bugün,hem devlet sektörü hemde özel sektör bir bunalım içindedir.Dev

let sektörüne bag-lı K!T (Kamu Iktisadi '..l:eşekülleri)nin açı[5ı 1978 de 

50 milyar lirayı bulmuştur.Ecevit hÜkÜmeti,alınan krediyi,özellikl~ 

devlet sanayinde kullanmak istemektedir.Ancak özel sektör,bu paranın 

önemil bir bölümünün özel sektör yatırımlarına,kısa zamanda büyük 

paralar saglıyacak alandaki yatırımlara yatırılmasını istemektedir. 

özel sektörün.ve onun temsilcisi. Hürriyet gibi gazetelerin"devlet

çilik"ve sözümona CHP'nin uyguladıg;ı "sosyalist ekonomiye" karşı 

açtıiSı kampanyada da bu yatmaktadır.Sorun bu kadarla da bitmiyor.Hü

kümet içinde ba~ımsız bakanlar borunu var.özellikle sanayi bakanı 

Orhan Alp,kuyu bir özel sektör taraftarı.Bu durumda,alınacak kredi

nin kullanılış biçimi de özel bir sorun yaratacak gibi görünüyor.Öy

le .sanıyoruz ki gelecek s.ııyımızda bu sorun üzerinde durabiliriz.Bu 

konoyu bitirmeden şunuda bilirtelim ki,e~er !MF avans vermezse alına

c.ak kredi çeşitli bölümler halinde ag-ustus başından itibaren alın

maya başlanacamtır. 
Ele alacai5ımız bir dii5er sorun da,sıkıyönetime raj5men ve bazı 

yerlerde de onun sayesinde devam eden ve zaman zaman büyük boyutlara 

varan anarşi sorunu.Geçtigirniz üç ay içinde,zaman zaman Ankara da 

7 kişinin katli gibi toplu bir nitelik kazanan anarşik olaylar hız 

kazandı.Her Zaman ki gibi bu olayların sanıkları da,ellerini kolla

rını saliayarak uzaklaştılar.Yine bu aylarda polisin işled~i5i cina

yetlerde büyük boyutlara vardı.özellikle,yasa dışı örgütlerle müca

dele adı altında işlenen bu cinayetler,polisteki faşist örgütlenme

nin halen de sürdüğü~ü ve Ecevitir. bu katillerin yakasına yapış~ıya

rak bunlarla uzlaş~a yoluna gittiğin gösteriyor.Faşist örgütler ise, 

bir çok yerde çalışınalırını rahatça sürdürebiliyor.Sıkıyönet~m bi r 

çok yerde tür.. demokratik kur.uluşlara baskı uygulamakta ancak bu fa

şist örgütlerin üzerine gi tınernekte, Kon"'ar-r;crilla çalışmasını sürdür-

mektedir ve ar.ti-ko!1t.r·-gerilla kar.:p8.:ı.yaları hiç bir sonuç" verınemiş

tir.Yar.i kısacası,ülkede tüm cinayet ocakları fali.yetini sürdürmekte 

devam etmektedir.Eu da ülkedeki siyasi dururr:un,.faşizmin gelişmesine 
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parelel bir olgudur.Bu durumda CHF iktidarnın bu siyasi tavriyle a
narşinin önlenebilmesi mümkün olmamaktadır. 

U-2 uçakları sorunu da geçti~irniz aylarda önerr:li bir konuyu 
teşkil etmekteydi.ABD,SALT-2 anlaşmasını denetleyebilmek için U-2 
casus uçaklarının Türkiye uçmasır.ı isteme~t.eydi.U-2 uçakl8rı ile 
birlikte gündeme gelen bir sorun da,Ekirn ayında süresi dolacak olan 
üsler meselesi.Ecevit hükümeti U-2 uçaklarının uçması için,iki ko
şul öne sürmekteydi.Bu koşullardan birincisi,a;il ekonoir.ik yardımın 
yapılması ikinci koşulda Sovyetlerin onayının saglanmasıydı.Ancak 
Sovyet diplomatik çevreleri ve Sovyet Şüra Başkanı Pavloviç,Sovyet
lerin böyle bir şeyin kabul etmeyeceklerini açıkladılar.Ankara'daki 
diplomatik çevreler,U-2 uçaklarına uçuş izni verilr:ı.edi~inj. ve bunun 
Waşintor.'a bildirildiğini belirtilersede,bu konuda hükümetin resrn i 
bir açıklaması yapılmadı. 

U-2 uçaklarınbölücülük"meselesinde oldugu gibi ,r..uhale.fet parti
lerinin ve iktidar partisini ortak bir tavır almasını sagladı.Demrel 
ve Türkeş U-2 uçaklarına uçuş izni verilmemesini ve bağımsızlığın 
savunulmasını,U-2 uçaklarının başka ü-lkelerde uçrr.asını istediler.De
mirel,U-2 uçaklarından sonrada ABD dışişleri bakan yardımcısı Cbri
stoper'i sert bir dille eleştirdi.Ecevit ise,o1ayla ilgili olarak, 
''U-2 gibi sorunlarda tüm partilerin birleşmesi rnür:ıkündür"deC.i.Demir
el bir süre sonra,üsler meselesine de deg;inir~en,"A::-.ertkan tesisl~
rinin açılmasının,Türkiye'nin savunma masrafıarına 1,5 milyar dolar 
ek gider getirecegini açıkladı ve bu konuda Arnerikaya red cevabı 
verilmesini isteCi. 

CHF kurultayının çeşitli ülkelerin parti ve devlet hEyRtleri 
ça5rılı olarak geldiler.Bunlardan devlet heyeti olarak çagrılı bulu
nanlar Sovyet Yüksek Şüra Başkanı Pavloviç ve Bulgaristan Vatan Cep
hesi Başkan ıardımcısıydı.Favloviç ayni zamanda Oeneto başkanının 
da çagrılısı olarak,Türkiye d<2 uzun bir süre kaldı ve çe.şitlj ince
leme ve görüşlerde bulundu. U-2 uçakları,Sovyetler ve T·:ir}i:iye arasın
daki ekonomik ve siyasi ilişkiler,Türkiye ye· petrol ihracı gibi sa
runların görüşüidü~ü çeşitli toplantılarda,Sovyetlerin y~ptı~ı eko
nomik yardımların artırılması 100 bin tonluk ek petrol ihracatı karar
laştırıldı.Favloviç,Tiirkiye de petrol buluduğunu ve bu petrolün çı
karılması için Sovyetlerin ya-rdıma hazır oldugunu açıkladı. Toplarltı
larda IJ·ür"k.iye de i kinci atorr, sanayinin (birinci si !sveç ASEA şirke
tince kurulecak)Sovyetl ere e kurulması kal'ara bat;la.'"l.dı. 1-avlcıviç ,Hazi
ran ayı içinde ı:I·ürkiye'den ayrJ.ldı. 

Ayın di~er bir önemli oloyı ise,sosyal güvenJik D~kanı ~ilmi 1ş
güzar ha.kkında verilen gensoru önergesi ve Bakarün is-c:ifası oldu. CGP 
(Cumhurjyetçi Güven I·artjsi)Eaşkarn FeyzioGlu ve 13.AF ı:ıilletve:kili, 
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bag;ımsız Bakan İşgüzar'l.n bosyıü Sigortalar Kurumunda büyük yolsuz

luklar yaptı~ını iddia eden bir genGcru önergesi verdiler.Gensoru 
önergesi CHP' nin de oylarıyla kabul edildi. Ancak, İşgüzar, soruştı.~::"
ma kOmisyonunun işini kolaylaştırmak gerekçesiyle görevinden isti
fa etti.Feyzioglu ,istifayı olur..lu bl:lurken,AP.hüküır.etin hesap ver
mekten kaçtığını iddia etti~ 

KÜRDİSTAN:Kürdistan'daki gelişmeler,dergimizin bu sayısında ya
yınlanan diğer Kürtçe ve Türkçe makalelerde uzun uzadıya işlendi~in

den,burada ayrıca tekrar etmekte yarar bulmadık. 

IRAK-SURİYE: Irak ile Suriye devletlerinin bir tek devlet aygı
tı altında birleştirilrr,eleri için çalışmalar sürüyor.İki ülke lide
rleri bu konuda kısa zamanda bir sonuca gidileceg;ini açıkladılar. 
Her iki ülke arasında,bu aylarda özellikle Mısır-İsrail konusunda 
büyük bir yaklaşma gerçekleşrr;esi.ne ragmen,devlet olarak birl ig:in 
kısa bir zaman içind€ gerçekleşmesinin zor oldugu çeş~tli gözlem
ciler tarafından açıkJanrnakta. 

İster k~sa bir za~anda gerçekleşsin istersade bir fiasko ile 
sonuçlanarak gerçekleş~esin,iki devletin birlik istekleri,içinde 
bulundu~umuz aşamada büyük bir öne~ taşımaktadır.Bunun başlıca ne
deni her iki ülkenin de içihde bulundugu derin sorunlar ve Orta
Do~u'daki konumlarıdır.Irak'ı ele alırsak,uzun zamandır uygulanan 
faşist politika,Arap halkının ve Kürt ulusunun mücadelesini bas
tıramamıştır.özellikle Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi gelişmekte 
ve etkinleşmektedir.Diger yandan,büyük bir baskı altında olan şii 
halkın mücadelesi söz konusudur.Bu mücadele'yi bastırmak için Eaas 
Necef de ve Kerbelada sıkıyöneti-m ilan etmiş,şii lideri Ayetullah 
Sadr tutuklamıştır.Baas'ın uzun zaTandır,başlıca ortak olarak koa
lisyonda bulundugu KoEünist ~artisiyle arası açılmıştır.!ran ile 
Irak'ın arası açıktır.Bunlar Irak'ı zor bir duru~da Dırakan o~du
lardır~ 

Bu arada,Irak ile Sovyetler arasında bi_r süredir varoldug-u be
lirt"ilen çelişkiler ge-;tigimiz. döne:-rte de devam etti.Baı:ı.s partisi, 
Sovyetlerin Suudi Ara'Siatan' a kar .ş ı g_-irj şecegi bir saldırı durumun
da,S.Arat:istan•ın ya::".ı~da yeralacaklarını açıkladı.Aynl. dönem için
de Ba.q:=; ile Irak Ko,.._i:-r.ist Partisi arasındaki çelişkilerde geçtigi
rr,iz dönerr.de önemli bo~1Utlara vardı. "IKP"sekreteri Moskova'da sür
günda yaşarker., bir çok "IKP"üyesi yı;rt dışına. çıktı. 11 IKP" 'nin ken
disi de Irak'ta,~a&s ile tirlikte }':,_;_::_·~,uş bulundukları "Ulusal Cep
he11den r-2sır:en ayrıldı. 

Suriye 'de C.e i~-i !!.ezhe;, arc.sı -;atı~r.:ale.r görürıüırıünü alan po-. 
, i. tik ::.::icadele hızle::--.:-:-.S.:."i:tadı:r·. Sor, ;::.;.c.lar::'-'2 E al ep' te ır,eydana gelen 
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olayda 63 kişinin öldürülmE;!si ve artan terör,bunun bir sonucudur~ 
Gözlemciler,Suriye Komünist Parti'si lideri Halıt Bektaş'ın Hazi
ran ayının son haftasında Moskova'yi ziyaretinde,!ran olayları,Irak
Suriye ilişkileri,Kürt sorunu,Irak-İran i;elişkileri,Irak ve S.Al'a
bistanın gelişen ilişkileri ve !srail-Kısır ilişkilerinin yanı sı 
ra, özellikle b'u konu üzerinde durdugu .... belirt~-ltnekt.::. 

Irak-Suriye ilişkileri ele alınınca,bu sorunlarında,doğru bir 
biçimde konulması gerekti~i dü-şüncesinde~iz .Gelecek sayımızda, bu 
konular üzerinde yeniden duracagız. 

İRAN:!ran'da,son ayların en önemli olayların birisi,şahlık re
jiminin çeşitli sorumlularının serii bir halde idam edilmeleri ol
du.Bunlar arasında,çeşitli bakanlar,polis şefleri ve eski başbakan 
Hüveyda- da bulunır.alrtaydı.İdamlar,Batı tıkelerinde büyük bir tepki 
yarattı. Humeyni ,yaptı@;ı bir açıklamada, bu sanıklar için "mahkeme
leri meşgul etmenin bile insan haklarıyle bagdaşamayaca~ını "açık
ladı. O dönemde Balıama'da ve fakat şimdi Meksika'da bulunan Şah, 
ailesi ve halen nerede oldu~u bilinmeyen eski Başbakan Bahtiyar 
hakkında da gıyablarında ölüm kararı verildi.. 

İran' da geçtigirniz aylarda, ç 8_şi tl i ulus al mücadeleler de devam 
etti.Kürtlerden başka Huzistan,3el~cistan gibi bölgelerde de ulu
sal talepler ileri süren çeşitli azınlıklar,gösterilerde bulundu
lar.Huzistan•da ise,Arap halkla !ran ordusu arasında çatışma çıktı. 
Irak hükümetinin bölgede karışıklık yaratması ve İran'da bir iç sa
vaş yaratması için bu bölg~deki halkı kışkırttıgı iddia edilmekte. 
Ancak,di~er yandan da,Huzistan'daki arap ulusunun da di~er tüm ulu
sal azınlıklar gibi ulusal hakları oldu~u açık. 

!ran hi.kümeti,Irak'ın bölgede bir karşı-devrim düz"enlemek is 
tedigini belirtirken,Irak basını da,!ran'da yeni bir faşizmin dog 
dugunu açıklıyordu.Bu arada aralarında,Küveyt'te ve S.Arabistan'a 
yakın AL HA\1/ADESS dergisinin d€ bul undu~u çe şi tl i kaynakların be
lirtti~ine göre,Irak,düzenli olarak !ran içinde silah yı~ınakları 
yapmakta.Çeşitli gözlemciler,Irak ve !ran arasındaki çelişkilerin 
ilerde yükselme olana~ına sahip oldugunu belirtiyor. 

Geçti~imiz üç ayın di~er öne~li bir olayı ise İran'ın Devrim 
sonrası ilk Genel Kurmay Başkanı olan Karani ve Devrim Mahkemesi 
Başkanı Ayetullah Murtaza'nın öldürülmesi ve Bezirgan'a karşı su
ikast girişiminde bulunulması oldu.!ran bükümeti,SAVAK'ın gizli 
örgütleurneyi sürdürdü~ünü ve eski rejimi geri getirmek için çalış
tı~ını, bt:.nlarn;. arkasında da ABD' nin bulunduıSu nu açıkladı. Her iki 
şahsın cenaze törenine 100 binlerce kişi katıldı. 

!ran ''da son yılların en önemli olaylardan biri de 1 t-layısın 

kitlesel ve legal olarak ilk kez kutlanması oldu,Gösterilere çeşit-

79 



li dini Önderler de katıldılar.Bu arada çeşitli sol gurublar da iki 

ayrı 1 Mayıs gösterileri· düzenlediler. Halkın referandumla'-islam Cuı:-.

huriyetinin kurulmasını onayladıgı !ran hakkında söyleyecetirniz son 

şey ise şimdilik siyasi bir istikrarın sa~lann:adıiSıdır.özellikle 

dini liderler arasında ki çelişkiler sürmekte4Aynı zamanda Bezir-

gs ve Humeyni arasında da çelişkiler sürüyor.Bu arada bazı dini 

liderlerin d.emokratik bazı hakları kısıtlamaya çalıştıkları çeşit

li basın organlarına karşı g_irişilen saldırılarda bunun sonucudur. 

MIS~R-!SRAİL: Mısır ve !srail arasında imzalanan anlaşına,geç

ti~imiz dönemde uygulamaya konuldu.!srail ordulari,Sina 1 nın bir 

bölümünden çekildiler ve 30 yılı aşkın süredir kapalı olan Mısır

İsrail sınırı açıldı.Süveyş kanalı da ilk kez tüm !srail gemileri

ne açıldı.Arap dünyası 1 nın sert protestolarla karşıladı~ı bu uygu

lamalar,FKÖ'nün bir çok !srail kentinde çeşitli sabotajlar dü7,en

lemesine ve !srail Filistinlllerin kaldıg1 kuzey Lübnanı bornbaJa

masına neden oldu. r<Jısır-!srail anlaşması yürür] üğe girerken, Ö7.~·1-

likle iki noktada Mısır ve !srail anlaşmasının saglanamadığı,bu 

noktaların bir ?ilistin devletinin kurulması ve İsrail'in:· işgal 

altlnda bulundurduğu tüm arap topraklarını terketmP-si sorunları 

oldu~u bildi~ilmekte.Di~er yandan da Kudüs şehrinin iki kısma bö

lünmesi konusundaki rJ]ısır tezi üzerinde de henüz bir birlik yok. 

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi dönemi içinde,r'lısır,Arap ülkele

ri arasında ·büyük ölçüde tecrit edilmeye çalışıldı.Aralarında Ku

veyt ,S.Arabistan ve Lübnan dahil tüm Arap ülkeleri ve !ran,l'"lısır 

ile diplomatik ilişkilerini kesti.En sert tepki ise,!ran ve Irak 1 

tan geldi.Ira~ta,l Mayıs'ta,Baas'ın düzenlediği kalabal~k bir rni

tingte hı. sır protesto edildi. Diı;er yandan da, şimdiye kadar, en zor 

dönemlerinde dahi t-lısıra askeri ve ekonomik alanlarda büyük yar

dımlarda bulunan S.Arabistan,Kuveyt ve Emirlikler gibi ülkeler de, 

r-ıısır ile diplomatik ilişkileri kestiler ve ekonomik yardımlarını 

durdurdul ar. 

Anlr:ışmanın yürülii~e girrr:esiyle dalaylı bi,r baglantısı ol an di

ğer bir sorun da petrol sorunudur.Arap Ülkeleri,OPEC'in geçen yıl 

belirledi~i zam oran1nı çok çok aşarak,petrol fiyatını ard arda 

yükselti.Aralarında S.AraCistan
1 ın da bulundugu bazı petrol ülke

leri petrol üretimini önerr.li oranda düşiirdü.Arap Ülkele::-i pet:;:'olü 

yeniden bir silah olarak ABD ve Avrupa'ya karşı kulanılması sorun-

nu tartışıyorlar.Batı ülkeleri ise bur.a büyük tepki göstermekte. 

Carter,yaptı~ı bir konuşr:ıac1a,Arap Ülkelerini petrol fiatını sabit 

bir noktada tutmaları için uyarrııaktaydı .. Bu arada,:i:-,atı 'd.s. yeni ene

ji kaynakları ve enerji tasaruffu sorunları da yeniden gündeme gel 

di. 
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Bütün bu gelişmelQr olup bjterkenLübnan ordusunda general ol
an Haddadi,l·Übnan-!srail sınırında ttj zgür Lübr.an 11 devletinin kuru
l u şunu ilan etti. !srail' den büyük destek gören Haddadi, Filistin • in 
büyük bir düşmanı olarak bilinmekte.Haddadi ülkesini parça parça 
kurtaracatını ve özgür bir Lübıan kuracağını aç.ıkl adı. Lübnan hiik-ü
meti ise_ Haddadi hakkında id.am kararı aldı.Ancak Haddadi,!srail 
kuvvetlerinin fiili işr;ali altında bulundu~u "özgür !,,übnan"da ol
dugundan bu karar henüz gerçekleştirilemedi. 

Kısacası,O~ta-Do~u sorunu henüz çözümden alabildigine uzak bir 
durumda. 

KIBRIS:Kıbrıs sorununda da geçtigirniz ay,bazı önemli ad~mlar 
at~ld~.!ki toplumun liderleri,BM Genel Sekreteri K.Waldheim'in da 
kat~ld~g~ bir toplant~da bir araya geldiler.Kaybolan Kıbrıslılar, 
iki böll!_:e arasındaki ekonomik ilişkiler,l·Jaraş sorunu vb. gibi so
_runların konuşuldugu top}Rntıda bazı önemli adımlar~n atıldı~ı be
lirtiliyor. Ancak, buna rag;r.:ıen, 'l'ürkiye ve Yunanistan' ın da olumlu 
buldugu bu toplantının adada gerçek harış~ sağlamaktan uzak oldu
gu da belirtiliyor. 

ABYA 

UZAK-DO:iU: Uzakdog:u'da varolan tüm problen:ler, geçtigirniz üç ay 
içinde de devam etti.Çin ile Vietnam aras~ndaki görüşmeler geçti
g-imi z. dönemde .Han o i' de başladı. Ancak hiç bir sonuca varılınadı. Vi
etnam~n öneri lerini kesinlikle rededen Çin Halk Curr.huriyeti, Viet
nam kuvvetlerinin Kamboçya'dan çıkffiasını şart koştu.Fakat bu Viet
namca kabul edilmedi.Görüşmelirin ikinci bölümünün,Fekin'de başla
ması bekleniyor. 

Kamboçya'da ise,Kamboçya hükümeti ve Vietnama bagı~ kuvvetler
le POL-POT'u destekJeyen asker ve sivil halk aras~ndaki çatışma
lar deva~ etti.3u askerlerin ~nemli bir bölümünün Tayland'a gidişi 
ise,Kamboçya ve Tayland aras~ridaki ilişkileri gerginleştirdi.Kam
boçya ve Vietnam hükümetleri,Pol-Fot·•un halkı kendisi ile bir~ikte 
savaşmaya zorladıgını belirtiyorlar.Bu arada,Küba'da yap~lacak Bl
oksuzlar toplantıs~na Pol-Pot hükümetinin de ça~rılması,yeni Kam
boç.ya hükümetinin tepkilerine yolaçtı. 

PAK!STAN: Pakistan'ın eski başbakanı Ali Butto idam edildi. 
Bir muhalifinin babasını Öldürttüg-ü iddia edilerek idam cezasına 
çarptırılan B'utto'nun affı için tüm ülkelerin liderleri,Butto'nun 
affı için ZiYa Ul Ha~a ricada bulundular.Ancak,Butto'nun affı için 
-yap~la~ girişimler hiç bir sonuç vEirmedi. 

Butto'nun id:cı.mıç akistan da büyük tepl<ilere yolaçtı. Yapılan 
gösteriler6e bir kaç kiO?i öld.ürülciü. ve çok sa;yıda yer harap edildi. 
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AFRİKA 

ZİMBABVE(RODEZYA):Afrika kıtasında ırkçı beyaz rejimierin 

son kalıntılarından birisi olan Rodezya,geçti~imiz aylarda önemli 

olaylara sahne oldu. Başbakan Ian Smith,yapılan bir 11seçim" sonucu 

görevinden istifa etti ve '~enci çot5unluğun ad8.Jl. 11 Mue;abe yönetime 

geldi. 
Çeşitli gözlemciler,Zimbabve'deki seçim (ki bu,siyahların da 

katıldıgı ilk seçimdi) konusunda iki önemli noktayı vurgulamaktad

ır.nunlardan birincisi,seçimin sadece göstermelik bir seçim oldugu 

ve "siyah yönetimin" ise, beyaz ırkçı azınlıgın elinde bir "kukla 

yönetimi ''oldu~u sorunu.Beyaz azınlık rejimi, özellik} e son aylarda 

ki kanlı baskılarıyla tüm dünyada tecrit olmuştu.Diger yandan da, 

halkın yönetime karşı mücadelesi örgütlü ve silah!~ bir biçimde 

gelişmekteydi .Bu durumda beyaz azınlık yöneticiler.i, bÖyle bir kuk

la yönetim"! e kendilerini gi zlemeye ,demokrası perdesi arkasına- sı-

gınmaya ve çeşitli ülkelerin destegini saglamaya çalıştı.özellikle, 

!n§;iıtere'de yeni kurulan iktidarın Rodezya'daki "siyah azınlık ik

tidarini" tanımaya hazırlanması,buna baglı bir sorun olarak ele 

allnıyor.Gözlemciler ikinci olarak ta,seçimlerin halkın büyük ço

Sunlu~u tarafından pek destek ve raSbet görmediğini ve silahlı 

kurtuluş hareketinin hızla yükseldiğini belirtiyorlar.ZANU veZAPU 

adındaki iki büyük kurtuluş örgütünün birleşffiesi de buna örn~k 

olarak gösteriliyor. z!r1BABVE-(RODEZYA) konusunda Varolan kuşku

lardan birisi de,ırkçı beyaz azınlı~ın elinde bir kukla halinde 

bulunan yeni iktidarin,bölgedeki çeşitli ülke ve halklarakarşı 

girişti~i kanlı saldırı hareketlerini ve soykırımı sürdürmekte de

vam edeceSi yönünCe.Ama her halükarda, 11 yeni rejim 11 in de günlerin

in sayılı oldugu ve halkın yükselen mücadelesinin iktidara adım 

adım yaklaştıgı da,bir çok kişi tarafından kabul edilen ortak bir 

kanı. 

UGANDA:Uganda'da son aylarda iyice sarsılan !di Amin Dada'nın 

diktatörlüğü,nihayet geçtibirniz Nisan ayı içerisinde yıkıldı.Tan

zanye kuvvetleri,Libya'nın gönderdi~i askerlerin ve !di Amin kuvvet-

lerinin direnişini kırarak,Başkent Kampala'yı ele geçirdiler ve 

aynı günlerde,Kampala Üniversitesi Eski Rektörü Yusuf Lule göreve 

başladı.Libya,Irak vs. gibi bazı arap ülke}erinde silah ve asker 

peşind€ ko<;;an !di Amin 1 in son çabaları ise fayda vermedi. 

An~~k,jktidarın Yusuf Lule'ce ele geçirilmesi,sorunların bitti

~ini gösterr:ıenıektey:ii. Ekonomik olarak, ülke, büyük bir yıkıntıya ug;
rarrııştı.'I'emel maCdele:ç-de qüyük sıkıntı çekilmekteydi ve Kampala'r:ı:ı. 

düşüşünün daha ilk saatlcri:ıde hem2n tüm dC'Ilct dai.::-eleri halkça 

ya~ma edildi. Diger yandan, İ di Ar.:ıin 'in katıettiği binlerce kişinin 
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yakınları,onların cesetlerini aramaya koyuldular.Bu arada Amin as

kerlerinin geri çekilirken büyük katliamlar yaptıkları da belirti
liyor. 

Yusuf Lule,kısa bir süre sonra,halkı işbaşına dönmeye çagırd+. 
Bu arada,dünyanın çeşitli ülkeleri,özellikle yoksul Afrika ülkeleri 
yeni iktidara belirli yardımlarda bulundular.Uganda'daki bazı sıkın
tıları kısa bir sürede yenmenin zorlugu ve kısa bir dönem için bir 
bütün halinde olan İdi Amin'e karşı cephenin kendi içinde parçalan
ması da yeni hükümetin önilndeki önemli engellerdir.Nitekim !di A
min'in yıkılması,Uganda'da siyasi istikrarın sa~lanması için yeterli 
olmedı.Kısa bir süre sonra Yusuf Lule yönetimden uzaklaştırılarak 
yerine Godfrey Binaisa cumhurbaşkanlı~ına getirildi.Ardından da,ara
larında Kampala'nın da bulundu~u birçok ilde,çeşitli huzursuzluk-ve 
protestoler başladı.Yusuf Lule'nin taraftarları,dükkanları ve işyer
Ierini kapatarak barikatlar kurdular. Yusuf Lule'nin ise,yeni yöneti
mi tanıdı~ını açıklayan bir belgeyi imzalaması için Tanzanya'ya gö
türüldÜ€Ü ve orada gözaltına alındı~ı.açıklandı.Yorum hazırlanırken 
durum buydu.Eu konuda da gelecek sayımızda yeni gelişmeler üzerinde 
duraca~ız. 

AVRUPA 

!NG!LTER2:1nsiltere'de İşçi Partisi hükümetinin düşmesi üze
rine Mayıs aYında erken seçimlere gidildi.Seçimler,muhafazakar par
ti lideri Teaeber'in başbakanlıga gelmesiyle sonuçlandı.İktidara 
gelen i·iuhafazakar partinin prv~ramında sendikalara ve ücret artışı
na karşı mücadele istekleri de bulunmakta.Diger yandan bu parti, 

11 Avrupa Eirli~i ''nin ~erçekleşrr:esini desteklemekte. Yer. i yönetimin di
~er bir istegi ise,Rodezya'daki yeni yönetimin tanınması.Gözlemci
ler,almak istedigi ttim tedbirlere ra~me~,yeni yönetimin de ekonomik 
krizler karşısında başarılı olamayaca~ını belirtmekte . 

. !TALYA:!talya'da !~~~nist Fertisinin Hırıstiyan Demokrat Par
tiye verdigi desteği geri çekmesi üzerine erken seçime gidildi.An
cak seçimler iktidar sorununa bir çCzüm getiremedi ve her iki par
tinin de gerilemesine yolaçtı.Sosyal-Demokratlar ve diger küçük 
partiler seçimde büyük ilerle~eler kaydettiler.!talya'da ekonomik 
ve siyasi bir bt:.hra_'1 içinde, 'I'erör hareketleri ise sürüyor.Bu du
ru~da kurulacak olan yeni bir ~ükü~et,gliçlü bir desteye dayanama
yaca~ı ve sa~lam bir yapıya sahip olamayacağından,bu sorunların 
çözümü epey:::e güç söz::.i?,:::--,ekte. 

J..~T:Avru:;::a Ekç::c::--.ik Topluluğu içinde geçti~imiz dönernde iki 
önerr:li olay "'s-ydans geldi .Bunlardan birincisi, Yunanistan • ın AET' 
ye giriş _için aday üyelik dCnerr.ine geçır.esi oldu, Yunanistan'da Pan
Helenik Sozyalist Fart~si ve Komünist Fertisinin büyük tepkilerine 
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yolaçan Yunan hükümeti ve AET arasındaki arılaşma,Yunanistan'ı an
cak 5 yıl sonra AET 1 nin üyesi edebilecek. 

AET için varolan ikinci öne~li olay ise,AET'ye ba~lı ülkeler
de,Avrupa parlementosu için seçimlere gidilmesi oldu.Bu seçim AET 
kurulduktan bu yana ilk kez bu ülkelerde,halkın dogrudan seçti~i 
bir seçim oldu.Seçimde sosyal-demokrat partilerin önemli oranda oy 
aldıkları açıklandı. 

ORTA-AMERİKA 

NİKARAGUA:Nikaragua'da geçen aylarda başlayan halk ayaklanması, 
özellikle Haziran ayında büyük boyutlara vardı ve gerillalar,ülkenin 
büyük bir bölümünü ele geçirdiler.Çatışmalar başkent Managua'da şid
detlenirken,Somoza,Managua'nın gecekondu semtlerinin bombalanmasını 
emretti.Bombalama birçok kişinin ölümüne yolaçarken,şehrin de önemli 
öiçüde harap olmasına neden oldu.Somoza askerleri,savaş sırasında,A
merikan televizyonundan bir m.uhabiri de, televizyon kamerasının önün
de,katletmekten çekinmediler. 

Olayların hızlı bir biçimde gelişmesi,Somoza ve ABD arasındaki 
ilişkileri de gerginleştirdi.ABD,Somoza'nın istifasını ve bir ulusal 
hükümetin kurulmasını istedi ve Sandinist gerillaları meşru muhalefet 
olarak kabul ettiklerini açıkladı.Amerika'da toplanan Amerikan Ülke
leri Kon_feransı da,Somoza'nın istifasını istedLBu arada,aralarında 
Bolivya,Brezilya,Meksika gibi ülkelerin de bulundugu bazı Latin Ame
rika ülkeleri Somoza ile diplomatik ilişkilerini kestiler ve Sandi
nist gerillaları desteklemeye başladılar.Ancak,Somoza,tüm bunlara 
karşı iktidarı terk etmeye kesinlikle yanaşmayacagını açıkladı. 

Yorum hazırlanırken,çatışmalar devam etmekteydi.Ancak,faşist 
Somcza yönetiminin artık uzun bir süre iktidarda kalmayacagı kesin
dir. 

ABD SOVYET: ABD ve Sovye~ler biriligi arasında bir kaç yıldır hazır
lıkları süren SALT-2 anlaşması,Haziran ayının 18 inde Viya~a 1 da Brej
nev ve Carter tarafından imzalandı.SALT anlaşması,özellikle,iki ül
keninde sahip oldu~u nükler başlıklı füzeler konusunda bir sınır
landırma getirmekte.Bunun dışında,her iki devlette Avrupa da bulu
nan askerlerinin bir bölümünü ger~ çekmeyi kabul ettiler.Fakat,iki 
liderin anlaşmayı imzalaır:ası anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ye
terli degil.Anlaşm~nın Sovyetler Birliği Halk Sovyetinde ve Ameri
kan koz:gresinde onaylanması ·zorunlu. Sorun ise Amerikan kongrcsind e 
anlaşmaya karşı olan çok sayıda perlementerin bı.,ı.lunması.Anlaşı..aran 
yürülüğe girmesi için,koİıgre~in 2/3 ünün anlaşn:ayı inızaı"aır.ası gere
kiyor.Ca!"'ter,bu konuda umutlu olduğunu beli:rtmeı:;ıine rağJTen,kesin 
bir şey söylerrmesi şu arıda rıümkün değiLSovyet yetKilileri ve Dışiş-
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leri Bakanı Andrei Gromiko,anlaşffianın imzal~amesı yada de~iştiri

lerek onaylanması duruocunda,Sovyetlerin yeni anlaşmalara girmiyece
~ini açıkladı.Sovyet yetkilileri SAL~-3 a~laşması için de SALT-2' 
nin anlaşılınasını zorunlu kılmakta.Bu durumda,carter'i anlaşmayı 
kongreye onaylatması,gelecek yıl yapılacak seçimlerden önce büyük 
bir önem taşımakta. 

* * * PIRSNASIYA KOYARA PALE 

NAvEN MEHAN - AYLARIN 1S1MLER1 
Çeleya paşin 
Si bat 
Avdar 
Nisan 
Gulan 
RizEiran 
Tirmeh 
Tebax 
Il on 
Çiriya peşin 
Çiriya p~şin 
Çeleya peşJ.n 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ag"ustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
AralJ.k 

NAVEN ROJAN - GÜNLER!N !S!MLER! 
Yekşemb Pazar 
Duşemb Pazartesi 
seşemb Salı 
Çarşemb Çarşamba 
fen"'ncşemb Perşenbe 
I Cuma 
Şembi(Paşin) Cumartesi 
ÇEND PEYYEN ERDNİGARIYE - BAZI CoGRAF!K TER1MLER 
Ali 
Ber 
Rojhelat (H) 
Bakura rojhelat (KH) 
Bakur (K) 
Bakura rojava (KA) 
Rojava (A) 
~aşUra rojava (ŞA) 
Başilr (Ş) 
BaşUra rojhelat (ŞH) 
Rojhelata DUr 
Rojhelata Nezik 
Rojhelata Navın 
Asyaya ~r .... 
Asyaya Nezık 
Girav 
Nivgirav 
Tengav 
Bender 
L9man 
Rtibar 
Çe m 
ş ip 
Delav 

Taraf,yön,yan,istikamet 
Ön,yön,meyve 
Do~u 
Kuzey-do~u 
Kuzey 
Kuzey-batı 
BatJ. 
Güney-batı 
Güney 
Güney-dogu 
Uzak-Do~u 
Yakın-Dog-u 
Orta-Do~u 
Uzak-Asya 
Ön-Asya 
Ada 
Yarımad.<ı 
Bogaz 
Limarı 
L:..mar 
Irma k 
N ehir· 
Şe la le 
Körfez 
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Per av 
Fire Re 

Sahil,plaj 
Köprü 
Yol 

Şi ver~ 
Xaçere 
Şeqam 
Kol an 
Ku çe 
Ba 

Patika yol,daracık ve uzun bir yol 
Dörtyol 

Bag er 
NIŞANEN NIVISİNE -

Cad de 
Sokak 
Daracık sokak,çıkmaz sokak 
Rüzgar,hava 
Fırtına 

NOKTALAMA 1ŞARETLER1 

Xal Nokta 
Dabir Virgül 
Xaldabir Noktalı virgül 
Cotxal İki nokta üstüste 
Pirenişan Soru işareti 
Bangnişan tlnlem işareti 

? 
' 

L Kevane Parante~ 

Dukevane Parantez 
Navbang,Neynik Tırnak işareti 

sexal Uç nokta yanyana 
11 ,, 

xezik,Xiçik Tire 
Serdabir Apostrof,Kesme işareti 

ÇEND PEYYEN MATEMATIKIYE - BAZI MATEMATIKSEL TER!MLER 

Komkirin 
Jederxistin 
Par1Tekirin 
Lihevxistin 
WekbevbUn 
Wekhevkirin 

Toplama 
Çıkarma 
Bölme 
Çarpma 

+ Nişana korokirine 
Nişana J8derxistine 

4 Nişana parvekirıne 
Nişana lihevxistine 

= Nişana wekheviy& 
m2 Metre çarçiqil 

Eşit olmak 
Eşitlemek 
Toplama işareti 
Çıkarma işareti 

Bölme işareti 
Çarpma işareti 
Eşit işareti 
Metre kare 
Kilometre kare 
Alan 

km2 : Kilometre çarçiqil 
Fire hi 
% Sedi 

Age h 
Age hi 
Aj. 
Ajın 
Ajdan 
Binecih 
Balyoz 
Balyozxane 
Binemal 
B€jeya bi devki 
Bejeya zargotini 
Cotkar 
Co bar 
Çi ro k 
Çirçirok 
çirokbej 
Domin 
Dcrnandin 
Dilgir 

Yüzde 

Bilgi,haber,malumat 
Malumat, bilgi ,'enformasyon 
Filiz 
Filizlenmek 
Filiz vermek 
Yerli halk,otokton,yerleşik 
Konsolos,Büyükelçi 
Konsolosluk,Büyükelçilik 
Aile,aile kökeni,köken,menşe 
Sözlü edebiyat 
Sözlü edebiyat,halk ede'::ıiyatl. 

Çiftçi 
Çiftlik 
Hikaye 
Destan 
Hikaye anıatmayı s-.-.:ıat edinen kişi 
Sürmek, devam- etmek 
Sürdürmek,devam ettirmck 
Gönül alıcı,gönül çekici,cazip 

Di lgi ri 
Dir ok 

Gönül çekicilik,gönül alıcılık,cazibe 

Dadmendi 
Tarih 
Adliyecilik ( 
sayıda yanlış 

Eu terimin anlamı bir önceki 
yazılmıştır.) 
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Destnivis 
Dem 
Demsal 
Di lo van 
D or 
Dilxwaz 
Ezperest 
Ezperesti 
Ferman 
Ferman b er 
Fermandar 
Fermanberi 
Fermandari 
Feri.şte 
Ger 
Ger ok 
Gengaz 
Guhartin 
Guhaztin 
Gor 
Gorbehişt 
Guman ... 
Hunerm.endı 

Hey:f 
J&kdıiri 
Ji:nenigari. 
Kurt e bir 
Kad kirin 
Koç i 
Kundnas 
Kurdnasi 
Kurdiz an 
Lawje 
Li gor 
Li dij 
Mamoste 
M~osta 
Mırze 
Mirza 
Mixa 
Mixabin ku 
M am. ik 
Nemaze 
Navdar 
Nav Ü deng 
Nav U bang 
Name 
Ol 
Oldar 
Olperesti 
PerabUn 
Rupel 
Rawesti.n 
Serpehat i 
Serxwegirtl: 
Salix 
Salixdan 
Texlit 
Wergerandin 
Wer~e! 
Zayını 
Zara va 
Zirnan 
Zimanas 
Zirnanasi 
Zimanzş.n 
Zanyarı 

El yazması,elyazısı 
Zams.n, vakit 
Mevsim 
Muhterem,hatırı sayılır 

Sıra,kuyruk sırası,etraf,çevre 

Gönüllü,istekli 
Bencil,egoist,sadece kendini düşünen 
Bencillik,egoizm 
Emir,komuta,direktif 
Komutan,emir sahibi 
Komutan,emir veren,komuta eden 
Komutanlık 
Komutanlık 
Melek 
Devir,tur,dönüş, şayet 
Seyyah,gezgin, gezegen, su dönemeei 
Mümkün,kolay,basit,olana.k dahilinde olan 
De~işmek,mübadele etmek 
Nakletmek,taşınmak,yer de~iştirmek 

Mezar 
Mezarı cennet olan,cennetmekan 
İnanç , kanaat 
Sanatkarlık,sanatsal 

Yazık 
Çelişki,tenakkuz 
Hayat öyküsü,hayat hikayesi 
Özet,hülasa 
Bahsetmek,söz etmek 
Hicri-tarih 
Kürdolog,Kürtler üzerinde her türlü bilgiye sa-
Kürdoloji hip bilim adamı 
Kürtçe diline vakıf 
Türkü, şarkı 
Göre 
Karşı,aleyhinde 
Erkek ö~retmen,boca 
Bayan ögretmen,hocahanım 
Bay,sayın 

Bayan 
Yazık 
Ne yazık ki 
Bilmece 
özellikle 
Meşhur,ünlü,tanınmış 
Şöhret,ün 
Şöhret,ün 
Mektup 
Din 
Dindar 
Dindarlık 
Yükürn ,görev, vazife 
Sayfa 
Durmak 
öykü,görüp geçirilmiş bir olay 
Görev,yüküm,vazife 
Tarif" 
Tarif etmek,herhangi bir şey hakkında bilgi 
Çeşit,tür,nevii vermek 
Tercüme etmek,çevirmek 
Tercümarr,çevirmen 
Miladi tarih 
Lehçe, diyalekt 
Lisan,dil 
Dil bilimeisi 
Dil bilimi 
Dil bilen,dil bilimcisi~dil uzmanı 
Bilim 



WEŞANEN PJ!...L~ 

Diwana C!-~GF:RX'.-.'İN 
Diwana hı2lbcstvan8 bi nav U 
deng,.,Ceg~rxv:i:c YC: didwan ŞZ\•.'RA 
AZADI hat wc~andın. 224 rupel, 
biha 10.- DM 

D8menCn KURDISTANE 
8 lib ctemen€n Kurdistan€,bi reş 
Ü spi U cilrbecllr hatin v:eşandin. 
Liba wan bi 1.- DM e. 

' ' 
STRANEN R?:I:!ANE 

Stran U meqam8n govendE y8n Kur
d€n Sovyetistan€. 3 cUre,liba 
kas€tan bi 7' 5 nr..; an e. 

XWEŞxWAN Ü STRAN:ilN SORE§IN 
Stran u xweşxwanen kurdı yen 
şoreşin ji hevaıe hunermend 
DILGEŞ, kaset, bi ha 7, 5 Dr'l 

PALE YAYINLARI 

CEGERXWIN'IN $11RLER! 
Unlü Kürt şairi Cegerxwin•ınA 
~iir!erini içeren SEWRA AZADI 
(Özgürlük Devrimi) adlı diva
nı yayınlandı. 224 sayfa, 
fiatı ıo.- m~ 

KU!Uı!STAN 'DAN MANZARATAR 

Siyah-beyaz olarak basılan 8 
çeşit kartpostal,tanesi ı.- DM 

KÜRTÇE Tt..'RK~'LFR 

Sovyetler Birligi'nd~ yaşayan 
Kürtlerin müzigi, 3 kaset, 
tanesi 7,5 DE 

DEVR!!,iC! MARŞLAR Vi:'. KÜRT 
HALK TÜRKtLSR! 
Kurt ozanı DI~ZŞ'ten dev
rimci ma~şlar ve Kürt halk 
türkülerj,kaset,fiatı 7,5 DM 
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