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Bu engelleri de aşacağız 
Deterh okuyuculartma, 
YOROYOŞ, 247 hafta boyuna bir "yı bile ak .... tm.d&n 

aı.rdUrdütu yaym Y*-l&ll11 boyunca ilk kez, sizJerin eline, üacrin
<'e tafıdılı tarihten birir.aç gun sonn. ve üstelik .. "yb. olanı.lr. 
uJqıyor. Bundan SOntUI için de sizlere, YüROYüŞ'ü ne u· 
mandan itibaren yeniden di.i.ı.enli 16 "yfa olan.k ve: ha l.Iyıyı 
tari.hinde: ula.ftın.bilecetimiz:in JÖzuou buguocl.en verem..iyON%. 

YGROYOŞ ve tUm ılcrici-dcmoknı basın, yayın y�amuıı yil 
latdır kanborsa devleriyle boğuıarak. luiıt dalııun'Yla LO· 
zumoıu sorumlu devlet kuruıu�lannm bulu ve cn,cDemelerini 
ıöiü. JÖtuıc gcrilctc:rck IÜrdurmck. zorundadırlar. 

Oost okurlu. 
Rilıv.onız k.ı. yrH.r':T� .ın ve tum ilerici buınuı bugun lur,ıbitıgı .. �ır Lj�_u.ır tur, deipldir ve olmil);,ıuktu. ,Tk[ 

YCş, yayın ra�amlr..ı.. her adımdil k.a.quqabileı.:eği zorluklin 
çok. iyi bilerek "e bunbn mutlaka ıojuılemenin kanrlılılıyb 
attlm"tır. Bundan sonn. da oyle. Rlrdüreeektir. 

Dostlar, 
BUlO üzerinde surdurille.n ve onu, bir bölümüyk de de.til. 

tumuyle � teslim almaya yönetik "!u.iıt darlıtı" dayatmuı
nm twı,i boyut.lan ula,tıtuu, p:rid·tekelci boyalı b:wn bile 
yu.mrnalaruun ortay. çlkmutyla, uuk görmeyen-bilmeyeo 
"'ma<lı. 

A.m.a sa.nınayın ki YOROYOŞ'ün ve tüm ilerici, demokrat, 
.oryalist buvun blJlÜD Urll kaf1lya ıetirildiği "tam lutturul
ma" tehdidi, ıadece bu.&ün, Babıali tekellerinin bile karabo,...· 
dan kaiıt avın.a çıkmaya ba.ıladıtı &ünlerde ortaya çıkınıttır. 

bcrici basm uzerindeki bu sözümona " kaiıt darlıtı" bukı· 
ii, (UÇclue tekelci boyalı basının yansıDı kaplayan relllam u.y
falarmı çolalimak pahasına, daha doğrusu bunun için .urduru)· 
rnekıedir. Ekonomik bunalımın, üretim yetenizlilinin, döviz 
yoldugunun üıünU ol.a.n kalıı ,ıklJluSlnın yükü ilerici batının sır· 
tına yilltlc.ncrck tekellerin reklamlan için boyalı buına bedava 
hAıı sunulmaktadır. Burün yayınlann katıı tahAıini eşit ölçü
de ıuurl.&maya, naylon bumı ortadan k.aldırmaya yanqmayan. 
1ann tekellere .on hizmeti, AP'li bUırun emriyle dergilerin ltı.
iıt tahsUinin tümliylc k..aldın1mUl olmuştur. Böylece .tirdi ya· 
yınlar, U.tU kapalı biçimde değil, artık açıkça lr.anboruyla kar· 
" kUlıyI. bınlulmlftır. 

B.,larken YOROYOŞ'ü ne Uffiillldan itibuen yeniden 
dtizenli 16 sayfa olarak ve her yuı normal tarihinde çılr.arabile
ceiimizin IÖzünı.i veremiyoN% dedik; ;ama yeROYOş'u mut. 

b..k.a 'u yada bu biçimde okurlarumzın eline ulaftııuqıma IÖ
ZÜJlÜ veriyoN%. Bunu sağlamanın yolu ae, bir tek ,eyden. YO· 
RoYOŞ'i.i.n daiıtırnını ve KUllru omuzlayan, her ne paharına 
okurlanna. uJa.ttınn dostla.nnın ve tüm okurlaruun daha "'ı., 
daha lÜçlü ve daha örgütlü dayan"muından ıeçmektedir. Bu 
dayanıımanın, YORoYOŞ'ün bOtan enreUeri I.fm .. u\! sailaya· 
catına kelinlikle inanıyoruz. 

SaygdanmlZlL 

MUHTIRA VE GOREV 
CAN AÇIKGÖZ 

TUrkiye "çi Partili Genel Bqk..an.ı Bduce Boran '1 Anlık 1979 � y.yın.lad..tğı 
yeni yıl mesajında, "1980, iJçi.."ıfııruıl.a birlikte tüm demomrik sUç ve Öl"gütlcr için 
anıanaz bir ınlCadcle yılı oiaca.k." diyorelR. 

Bu lÖ1krin gU.ııJiik ba.P.nd.a yer a.idığt &Un, yuü 1980'in ilk gilnii. komutanbnn 
muht:in.a ik bu CÖrevlcria ne denli adei ve ağlı" olduğu bir kere. daha ortaya çıka.. 

Bu yaD yualırk.ca, "muhbn. "mn kamuoyunun bi.lgWne aktanlm.uma kadar cıeçen 
umandaki � PnLUk batmda yer :Wnaya bqlamqtl. Muhura, 27 Anlık'ta mı vcriJ· 
di, daha .o!ı.n. mı verildi, Cumhwbl.flı..anı. birkaç ı;ua bekktti. mi, bekle.tme.di mi? Anlq .. 
lan o ki, "uyan mektubu" Cum.hwbqkam'run eline ne gUn u.l.afmlf oluna obun, "muha
ra" Genel Kurmay Bl.fkanı ve komutaııbıuı 1 ocak. g;.ınij topluca:ı.iyarctkri .onucu verildi. 

Yirııe bu yazı yuWrk.cn, kimi ilerici yu..arlar, eldeki bilgikrin hcnib; gerekli değer
kndimleyi yapmak için yeterli olmadığından bahis5c dUlimcderini açılda..ınaya ba,laın,,
lanh. 

Bu .oruya doğru ve açıklıkla verilecek cevap, önde duran sörc:vlerin de dojtru ve 
açıldıkla kavnnmUUlI Dibyacaktır. Bu .cnıya doğru ve açık bir cevap bulahilmenio ilk 
kofulu ik "muhura"ııın hangi sti:reçtc ve ıınıfsal güçler dengeliinde ortaya çıkUğına bak· 
makbr. TıpkJ 1 2  Mart Muht.uuı.'nda olduğu p,i. 

TiWkiye t,çi Partisi'nin 1979 Şubat'Ulda yaplla.ıı 2. BiiyUk K.onpal'nde alınan ka· 
rarta.rda, "empery:alizmin baskı ve tahakkümil aJımda bulunan Wk.e5crdeki ilerici hareket· 
icrin ICQ zamanlarda özeDi.kle bız ve b*fan kua.narak., bir yandu emperyalizmin dünya 
ölçVtunde Fnd , öte yandan ü.lkcmWn de içinde bulunduğu bölgedeki özel Çlkarlannı. 
plcKk daha da Frilettiğini bölgemizde yer alan Flifmdcr, bu arada lran'da gıerici Şah 
rejmiıı:ı.in çökmesi .onucu emperyalizm baluııuoda.n Türkiye'nin 6nc:minin artbğıru" be.
lirten upwna yn alıyordu. 

Gerçekten de, 1979 yili bu "uwı ÖDeı:njn" gidenk daha da artulı bir yı! olmUf
tur. lra.n'dalı.i Jwd.ctin zamanla. aÇik bir ,ekilde anti·amerikan COrunUm1cr bx.anmuı., 
empcryalinn tanfından IW"ekU olarak lutbtıbn brfHkvrimci ru.ı._ketlc:rc ve mucbhaJe
Lcrc Iıwtan, Afpru.wı devriminin yolunda yü.ninıeye ka.rarb olması., üzerinde dillatle 
durulm .. ıereken noktalan olllfturmaktadır. otc: yandan 1979 yılı, emperyaJizmin tüm 
dwıyadaJU neo-fatilt harekederi yeniden can.b.nduma ve örgütleme yolundaki desteğini 
peÜftirdiği, .oğuk sa.vaf ortamuu tekrar hortb.tmilk için .ilahbnmayı tırmandırdığı ve bu 
yolda CrUiJC: vePenhinr-2 gibi ölüm füzelerini piyasaya .ürdülil, ulwal bağım.ıdık ve de
mokrasi için mucadde eden halklara kartı "ylklırma birUkJeri" otuıturduğu bir yıl oldu. 

Sosya1U:t dünya ıiltemi, u1u.lararatı itçl ıındı han:keti w: uluw kuıtu.lu, mücade
Lekrinin IÜrekll güçlenmeleri k.ar'lJlDda Amerikan emperyalizmi elindeki mc:vı.ilc:ri ha ne 
pahaana korumak ÇabUI içinde bUıunmalı.tadır. Empe.ryalisı-kapit.aliJt ıistemin Içinde 
bu.lunduıjıı ekonomik bu.nabmın IÜrekli derinleımesi, onun, hiçbir zaman ortadan kalk
mam" olan Iald.u"pnlıpı daha da artırmaktadır. 

Empc:rya1iı.m, diğer yandan, emperyalitt·kapiWlst iliıkiler.iı içinde olan iilkelcr
le olan bağı mlılık iliıkilerini hUn uyduluh ilitkilerine dönu,türmeye, bunu sa.ğlayacu 
politik ollı,umlan ve yontemleri bu Ulkelerde p:rçelde,tirmeye çabtma.k.tadu, 

Ne var ki, seri ve bağımlı ülkeler iJçi sınıflanrun ve- halklannın hula geli,en ulusal 
batımazlıkçı ve dıemoknsKlen yana bilinçleri ve harekeLleri bu tür yönetimler veya bun· 
la.nn oIu,turulmul Için, .otyaJiıt dünya ıiltemi ve uluslar.nuı itçi .. ,uı hareketinin ay· 
dıncı �du\\aı yanuıda en buyük. engeUerden birini oJu,tunnilktadu. 

Empnyaluı·k;tpitalist ilitkiler ağı içinde bulunan bajınılı uıulerde, �ricl·fatist 
lÜçlerin �m�ryaJizmden açık destek. lonncLeri, bu enaeUerin «tadan kalduı.lmUl için. 
dir. Dcmok..rat ik halı. ve özgürlükleri sınttb b.ıt'l"lak, elden �Id.iı:cinc� olanlan bile .. luya aı· 
m.Ir., IUtlC' harC'uLlerini bubnnayı amaçlamak yolundalr..i &iri,imlerin yine emperyalizm 
bnfındOlD isc.cnir OlmliU" bu balr..ımdan da elbette bir �ılanll değildir. 

CIlLcmizde yen1an �rici·(a,ist aldınla.r, demomlik hak ve özgurluklere olaru Ir...a. 
danyla bile aharomu! edilememe.i ve bu anda generallerin i ocak muhtıraıı, biJtun bu 
olguJarla heraber ve o'leUik.le u1kemain de Içinde bulundUKu böl8�delr...i "di,meler 
dikkate &bnank dct;erlendirilmek dUNmundadu. 

Dunyad.a ve bölgemizde empnyalixm aleyhine yeralan �ıı,meler .onucu Am�ri
k4n �mpcrya1izminin pLanbn, uıumadelr..i tekelci bUyük ı�rmaye ve bilyulr. toprak ııalıip
krinin kattı kartıya bulunduklan .orunbn kendi hesaplanna IÔre qmalr.. için önffÖrdük. 
IC'ri çÖLumlcrle lam blr çalr..ı,ma içindedir. 

EmpcryaJiu·kapiwist ıutemin içinde buJı..ndugu bunalımı en d�rinden yaıayan 
Wk.c:lndcn biri "hırkiye'dir. EmpcryaJizme bagırnll bir Wk..e Için kaçınılmu olan 'ONnlar 
birbiri üı.crine yıjtlmlJtır. Bunalım iıçi ve emekçi kitlekrin ya,am dULeylerine acı bir ,e
kilde )-·;,ıııaımalr.tadtt. P..JıaJılık, itıizlik, yolr..luk, yoksuUuk, emekçi Ir..itld.::ri bir ahtapot 
"bi wmaktadır 

Du durumun, içinde bulunduğu ıonınw n� oluna ob lO, bllim .. 1 uııyaJiJt han:k..e· 
un illerini f.aJıya,rak, ı,çl ve em�lr..çi kitJeLerin bilinçkriı. etlUde bulunmamu., mumLwl. 

değildir. Kaldı ki, YiDe içinde buhtnduğu .oruniar ne oluna obun, itçi .uufmuz ve 
emekçi kitldc:r :ı.ortu bir .mf miicaddc:sini yUriiune potusiyeline ve giicünıc ıa.h.iptirler. 
Birçok demokratik örgüt kapatılml,l.U": ama örıütlcri kapa&ma.k.la, örptJc:nme oipJllftU 
yoketmenin mwnlr..un olamıyacağı açıktll". lıcrici scnd.i.k.M hareket, YıJIardU- ıe.Üftirilall" 
temli opcruyon.larb zaa.fla.rla. mahil bir hak getirilmitw; ama bu dwumWl .. aı.ma., uaf· 
!ann qtlmaa olmayacak bir it deiildir. Anti-emperyalist ve demokratik ıüçkrin it ve ey· 
lem birliğini .i.ire.kl.ili..k Ir...az.anlDlf ilkdi boyutlara yiibdtmek için ol..ana.klu her z.amandan. 
elveriıli duruma relmektedir. 

Ve z.atcn büyük bwjuvazi, teuDcr bakımıııdan lorunJar da burabıd.a..a bynak.laıt
mutadır. Slircpdcn dwum, itçi sınuı ve emekçi kitleb için kolayhJd.a boyun ejdirik
cek bir dunım olmaktan çılunalr.tadır.Buna kartıbır.., teuUıerin istemkri doirultauDda 
alınacak önlemlerin, itçi AıUlı, emekçi lr..öylıii1er, esnaf ve za.na.at.karta.r ve en a.uadan 
IWçük ve orta itletme sahiplerinin bazı bölünılcrinin sorunlanru artumaktaft bqu. bir tO
nuç venneyc«ği bellidir. 

MHP de.tekli de c.ba AP iktidarı, tekeki büyiik sermayenin giindemmdc:ki sorunla· 
n çö:uneye yetcnekU, bu güçte bir iktidar olabilm" değildir. Bıınd.a.n dolayı da, proı
nmında ıöylenenlere rağmen, büyük bwjuvuinin, tekellerin ıorunbnnı çöubilmcti zor
dur. AP iktidarı, çok. kısa bir sUrcde, blıcılıit olmayan bir ıeçit iktidan durumuna id
mittir. Kendi dıŞlndaki geÜfmeıCre bağb olarak. AP hükümeti bir süre: daha. devam et:Jc bi
le, bu k.ata.lr..tc:rini kuruyacaktır. 

Komutanlann 1 Ocak muhbrut, bu airecc yeni boyutlar k..az.andıran bir "mlidaha
le"dir. 

Muhbn ik hcra.bc:r CIIP·AP itbirliğinin yolun obrak gündeme tekrar getirildiği 
g5riilmekt.cdir. Bu "birliginin platfonnu ise: Frek "muhura"cta gerekse: AP ve CHP'nin 
üst yönetimi tarafından oluJtuıulmu, buhınnıa..ktadır. istenen, z.aten Iwıtlı olan demok· 

ratik hak. ve ö%gUrhiklc:rin daha da kısıtlanınaa, bunun için yua..larda yeni anti�cmokra· 
tik. değişikliklerin .uratle ıonuçlandınlmuıdu. Yani, emperyalizmin ve tekeDerin saldın· 
.Ula kartı kitle han:ketlerinin butınlmaan.ın yasal ön1emJerinin tamanıla.ıunu.idıı. Diğer 
bir deyitle, pUlamcntcr &önlnürnlü bubeı-otoriter bir rejimin yer5c,tirUmctidir. 

CHP üst yönetimi, emperyalizm ve. tekeki sermaye ilc: uı.l.qmaya dayanan, "devte
ti korumak "(1) �rek.çCli alnnda demokruiden dcvam.lı Qvizlc:r vermeye hazu politikatı· 
DI ,imdi de "muhaJe.fet"te .unhinnektedir. Tlirlr...iye ftçi Partili Batk..anhk. Kunalu .Çlkla· 
masında belirtildiği gibi "açıkça bilinmelKlir ki, tuılandınlmak istenen anti-demokratik. 
gdifmdcre kar,ı dunnamu, demok..ratik halı.. ve özgürlük.lerin yokedilmeline .�yirci kal· 
malı. ve hele omuz vermek I,çi�ekçi Ir..itldere kar,ı f*fizmin yanında sal tutmak ola· 
Calr.tı.r.'�ma komutanların 1 ocak. MuhwUl ile y�yut uunan lUr(ç, yalnızca 
PMla.mentcr SÖriini.i.m.lii batlucı-otoriter bir rejimi değil, do�dan f .. bt bir diktatörlük 
tehlikesini de içe.n:n bir tureçtir. Olkemi.ı.in de içinde bulunduğu bolgftlek.i relitmelerin 
rON ve toplumun ve devletin çe,itli lr..eRıuleri ve kurumlannda yuvalanrn., (atist bir dik· 
tatörJi.i.k yanlı.lanruıı durumu dikkate alanmak zorundadil". 

Açıkbr ki, komutanlann 1 Ocak muhtıruı ile yeni bir boyut kazanan anti-d�mok
ratik gelitmeın w: bqlatJlaıuuucin Weri, e,zamanb b.�k.a bir olpya b.ğbdu. 

Tariluel deneykM de SÖICerdiği g�rç�k ortadadır: FaJum, iı çi ILnlllan: em�kçi 
Idtlelcri, b.ım anti-emperyalist ve demomtik gUçler içbt k.açuıılmaı. bir hcla degildir. Bu 
bela önlenebilir ve def«!ikbilir. 

Yine tarihtoel deneylerin defalarc. kanıLladığı. gibı, !a,ilt tehhkenin yoLcdilmrti 
önCC'likle kitlnel bu direni,in geliştirilme,ine ve öJ1(Utlenm�sine bağlıdu. 

Turkiyt I,çi Partui Genel Safkanı Boran, y�ni yıl muajında ,unu da tO) Juyufilu 
"Demokratik mn:ı.iJeri mumkı.in obn en lleri V� uç no"'tada ınunmd., daha II("ri h ..... \e 
özgilrlukkr için ml.icadeleyi güıvlendlnnd yeni yılın en ön�mli göIT\·idir." 

Ilu görev, en baıta bilimatl .Otyalistlerin, i,çi luıuımulD bilinitel toıı�isc partili 
Tiirldye I,çi Parıiıl'nin görevidir. Boran'ın mCDjlııda belirttiği Ji,bi. "i�(,;i itmrımlLan 
bilimlel loıy.tIi.t parti.i Türkiye I,çl Partisi oohin örgi.itleri)·le i.ıu mucadelcnin en ün ..r
Iannda görevlerine yerine �t1receklir." 

Ama demokrilli mocaddninin un:u-ı çok daha ıeni, tanudu. Ini ıınırı \e onun 
yalUnda Vni, �m�"'çl kitleler bu mocadelenm uli ıuufaal güçleridir TekeUerin eKC'menli 
ğinC' ve empuyaJiı.me kar,ı olan, banttan, d�molu-adk hak ve özgurluklerden yana tum 
kesimlerin, grupların \Le kı,ikrin yeri fqlzm� kartı mi.icadel� sanandil. Antila" ıt bilin\. 
toplumun tum kesln,krindC' w kUNmlannda yansımaktadır, demom'l mücadeksinin 
nflanna "'atılacalrı, tek tek yurtse\·C'rler vardır. 

Turkiy� i,çi Partiıi Oaıkanlı'" Kurulu bildirisinde .ö)"lendiği &ibi "i,,,i _anırınHI, 
emüçi "oylUıer. ilerici aydınLır \·e ıençler, tum anti-nnl'eryaJist \e dC'molı...ııti'" ıu\kr, 
parlamento ıçı \lC' dltında ... 1 tum yurueverlC'r. ha- zamandan çok u,·anılı. \·e diıTn\li \.1 
milk durumundadır. Ve de uyamlıJık Vt: direnç içind� reli,tirilrn urgullıı b.lefi ... huil"' 
ket v� Iı..itleıcl direniı Turlr..i)"�'nin aydınlık relece"inin g\h·enu.idir." 
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__ TrlRKiYFOE YIJRIJYIJS 

TİP Başkanlık Kurulu'nun açıklaması 
Genelkurnu.y Başkanı, Kuvvet Komutanları ve 

Jandarma Genel Komutanı tırafında" 1 Ocak günü 
Cumhurmşkanı'na verilerek açıklanan "uyarı met
ni" ve bu muhtırayla başlayan gelişmeler üzerine 
olaAanüstil olanık 3 Oak Perşembe günü toplanan 
Türkiye Işçi Panisi Başkanlık Kurulu, bir bildirini" 
kamuoyuna duyurulINsını kararlaştırdı. TIp Baş
kanlık Kururu'nun bildirisinde şöyle dendi: 

"ülkemizde yer alan antidemokratik geliş
meler, kOlTLltanlarln 1 Ocak muhtımıyla yeni bir 
boyua erişmiştir. Muhtıranın başlattığı süreç deAer
lendirilirken, atılan bu antidemokr.ıtik adımın derin
leştirilerek sürdürülmesi"i" peşinde olan odakların 
varlığı unutulrnımalldır. 

"GerçelCun, ülkemizin de içinde bulunduAu 
bölgede halkların Amerikan emperyalizmine indir· 
diAi dırbeler, emperyalizm bakımından Türkiye' 
nin önemini kat kat artırmış bulunuyor. DiAer yan
dan tekelci bUyük sermaye ve büyük toprak sahipleri, 

sömürillerini devamlı yoğunlaştırarak sürdümıek ve 
ekonomik bunalımın yükünü sonuna kadar işçi ve 
emekçi kitlelerin sırtına yüklemek istemektedirier. 

"Emperyalizme bağımlılık, kesin uyduluk iliş
kilerine dönüştürülmeye, ülkemiz karanlık ve kanlı 
bir sessizliğe itilmeye çalışılıyor. Faşist mihraklar ve 
cinayet şebekeleri, emperyalizm - tekelci bUyük ser
maye - büyük toprak sahipleri üçlUsü tarafından bu
nun için doludizgin piyasaya si.rUlmüşlerdi! Parlamen
ter görilnümlü baskıcı-otoriter bir rejim veya doğru
dan faşist bir dikbtörlük bunun için işçi sınıfının ve 
emekçi halkın başına bela edilmek istenmektedir." 

TIp Başkanlık Kurulu bildiri'i şöyle sürdürüldü: 
"Oysa ülkemizin içinde kıvrandığı ekonomik, 

politik ve .sosyal bunalımdan çıkış yolu, demokratik 
hak ve özgürlüklerin askıya ahnrnısından, yeni yeni 
antidemokratik yasa değişikliklerinden değil, tam ter
sine MHP ve yan kuruluşları ile bunların ardındaki fa
şist odakların dağıtılmasından, demokratik hak ve öz-

gÜllüklerin sınırlamalardan kurtarılu3k toplumun de
mokratikleşme sürecinin geliştirilmesinden geçmekte. 
dir. 

"Işçi sınıfımız, emekçi halk, bütünüyle demok
ratik güçler, pahalılığı, işsizliği, sömürüyil, antidemok
ratik uygulamaları ve faşizm tehdidini sessizce Qbul
lenecek deiildir. Açıkça bilinmelidir ki, hızlandı nı
mak istenen antidemokratik gelişmelere k..ırŞI dur
mak,demokratik hak ve özgürlüklerin yokedilmesine 
seyirci kalmak ve hele omuz vermek, işçl-emekçi kit
lelere karŞı faşizmin yanında saf tutmak olacaktır. 

"Işçi 5lOrfımız, emekçi köylüler, ilerici aydın
lar ve gençler, tüm anti-eJll)eryalist ve demokratik 
güçler, parlamento içi ve dışındaki tüm yurtseverler, 
her zamandan çok uyanık ve dirençli olmak duru
mundadır. Ve de uyanıklık ve direnç içinde geliştiri
len örgütlü birleşik hareket ve kitlesel direniş Türkiye' 
nin aydınlık geleceğinin ltÜVencesidir." 

Tüm yurtseverler görev basına 
GeçııRlmlz 14 Ekım seçimle

rinden sonra daha da hızlan.aak 
birbirini izleyen, ülkemize gerici
fqbt bır yöııeUm biçimini da· 
yatma yönündeki gelişmeler, Ge.
Del Kunnay Sa,kanı, Kuvvet Ko
mutanlan ve Jandarma Genel 
Komutanı tara!ından 1 Ocak'ta 

BORAN'IN 
YENI YIL t.fESAn 
Türkiye Işçi Partisi Ge

nel Başkanı Behke Boran, 
yeni yıl dolayısıyla geçti
ğimiz hafta bir mesaj ya· 
yınladı. Boran'ın mesajı 
şöyle: 

"1980 yılına demokra· 
tik hak ve özgürlüklerin bir 
bir yokedilmek istendiği, 
işçi senrfı ve emekçi kıtle
leriyle tüm örgütlerine 
lurŞI girişilen saldırının 
yoğunlaştırıldlAı bir or
tamda giriyoruz. 

"1980 işçi sımfımızla 
birlikte tüm demokratik 
güç ve örgütler için arnın-
51Z bir mllcadele yılı ola· 
cakttr. Demokratik mevzi
leri mümkün olan en ileri 
ve uç nokbda Sivunm.ık, 
cbha ileri hak ve özgür
lUkler için mUc;ıdeleyi gUç. 
lendirmek, yeni yılın en 
önemli görevidir. 

"Işçi sınıfımızın bilim· 
sel sosyalist panisi Türkiye 
Işçi Panisi bütün örgütle· 
riyle bu mücadelenin en ön 
Sinannda görevierini 
yerine getirecektir. Türki
ye Işçi Partisi yeni yılcb 
emperyalizme ve faşizme 
karşı bütün güç ve örgüt
lerin birliğini SiAlarnı yo
lunda kararlı ve özverili 
bir mücadele sürdürecek
tir. 

"Yeni yılı dünyaya ve 
bölgemiu barış, ulusal 
kurtuluş ve sosyalizm mü
cadelelerine yeni kazanım
lar getireceği inancıyla se· 
lamlıyoruz." 

Cumhurbaşkanı'na Uetilen muh
tırayla yenı bir aşamaya ulaştı. 

14 Ekim seçimlerinden soııra 
politik insiyatifi daha &ikı biçim
de ele geçirmek ıçın yenı olanak· 
lar elde eden gerici-faşist &üçler, 
önceki CHP aj!ırlıkb hükümetin 
uzlaşmacı politikasının da so
nuçluından yararlanarak, önce-
likIe MHP desteklı bir AP hükü· 
metinl Işba,ına getlnneyl başar
dılar. Bu hükümet eliyle ve "re&
ml" terör aygıtlarnun da yardı
mıyla Işçi sınıtmuzın politik ve 
sendikal örgütlerine kitle eylem
lerine ve tüm kitle örgütlerine 
yönelik &aldınıar aeırlaştınlma
ya, yenl baskı ya&alannın hazır· 
Ianması girişimleri hızlandırılma· 
ya, mevcu t gerici yasalann uygu
lama.. daha da a�ırlaştınlmaya 
başlandı. 

Ne var kı aRırlaşan ekonomik, 
toplumsal ve poııtlk bunalımlara 
M hükümetinin de blr çözüm 
getiremeyeceRI, kitlelerin yaşam 
koşullannın ola�anüstü biçiM· 
de kötü1eşmeslyle sonuçlanan 
sorunlan biraz olsun hafinete
meyecell ortaya çıkbkça, gerici
faşist bır yönetime doRnıdan ge. 
çlşe yöneıık dayatmalar daha 
da yo�uulaştı. Gerlci·faşlSt gtiç. 
ler, M hükümetinin yenı baskı 
ya.salan ve önlemleriyle hazır
layabll..,.�1 koşullar ne kadar 
elverışli oluna olsun, bu hUkU
metin ekonomik ve toplumsal 
bunalım karşısında u�rayacaRı 
anla4ı1an lOuın sonucunda, daha 
da gerici, fa41st bir yönetime ge
çişi .. �lama bo�lama, hatta De. 
mlrel hükUmetine karŞı şimdiden 
böyle bir alternatif hazırlama ça. 
balannı hızlandırdılar. 

Komutanlann 1 Ocak muhb
rası, özetle bu kOfu1ların ürünil
dür. Tilrklye Işçi Partısı Baıkan· 
lık Kurulu'nun muhtırayı deRer
lendırerek yayınladı�ı bildiride 
belirttiRi gıbı, "muhtı .. non baı. 
lattıRı Meç deRerlendlriıırken, 
atılan bu ıntidemokratik adımın 
derinleştirilerek sürdürülmesinın 
peşinde olan odakların varlıeının 
untuımaması" bUyUk önem taşı
mlIktadır. Gerçekten de 1 Ocak 
muhtırasıyla bırııkte, ötedenberi 
ÜSW kapalı tutulmaya başlayan 
ıerlcl·(&4lst bır darbe olasılı�ı 
arbk açıkça ırıde edilmiş, bu 
tehlike daha da büyümüştür. 

"Parlamenter görünümiü baskıcı· 
otoriter bir rejim veya doRrudan 
taşıst bır diktatörlük Işçi smıfı. 
nın ve emekçi halkın haııını be-

la edilmek istenmektedir." 
Muhtıranın hedeflerinJn, sade

ce birkaç baskı yasasının kesin
leşmeslyle sınırlı oImadı�l, Ana· 
yasa de�lşikll�lnI de kap .. yan 
baskıcı-otoriter bir rejime geçişi 
amaçladıRı, tekelci basmın sayfa
laruıda açıkça dile getlrihnekte· 
dir. 

Ne var kı bugünkü koşullarda 
gericiliRın gözettiRi Ilk hedef, 
söz konusu baskı yasa1anruo ke
&lnle4tirUmesi, bu !Üreçte CHP 
ve M arasında daha kalıcı bir 
l,blrll�lnln koşullannın yarat�· 
ması, bunun Için de parlamento 
ıçınde ve dışında her türlil mu
halefet girişimlerine, özellikle 
CHP'nin saR merkez yönetimi 
eliyle bir "susturucu" takılma
sıdır. Bunun belirtileri, gerici
faşist basında CHP'li "sol-kanat" 
parlamenterlerin açıkça hedef 
gösterilmesi ve CHP yönetiminin 
de bu lşarete uymasıyla ortaya 
çıkmaktadır. 

Faşist terörün kaynaRındaki 
başlıca odaklardan biri olan 
�mp, işte bu koşullarda 1 Ocak 
muhtırasından en büyük deste�1 
elde etmeye, öncelikle AP hUkil· 
metlnl sa�lam1aştırmaya ve bır 
"erken seçim" önerisi ortaya at
maya cesaret bulabilmektedir. 
1 Ocak muhtıraSl, faşist partinin 
yayın organında Necmettin 1lacı
eminotlu'nun Imıwyla, "burnu
nun ucunu göremeyen blcareler
den istenen yardım" olarak nlte
lendirilirken, Türkeş'in basın 
toplantılannda tse, muhtıranın 
açıkça desteklenmesinin anlanu 
budur. 

Hiç kuşkuıuz bu arada "res.
ml" terör de olanca alırheıyla 
hlZlandır�maktadır. Geçtl�lmlz 
Cuma günü Ankara'da MTA Iş· 
yerlerinde viziteye çıkan çalışan
lann güvenlik kuvvetleri tarafın
dan topluca gözaltına alınmaıı, 
bunu fırsat bilen MHP 'ıllerın bl· 
nalan Işgal ederek çalışanların 
dosyalanna el koyacak kadar iLe
riye gidebilmeleri, bunun son ör
neRi olmuştur. 

Yaklaşan tehlike, bugün tUm 
yurtseverlerin, tüm antifaşistle. 
rin uyanıklıRını ve ivedilikle ele· 
le vennelerinl zorunlu kılmakta
dır. Tüm antifaşist güçlerin güç 
ve eylem biriiRiyle, tehlıkenın 
pi.ıskürlUlmesi, dahası, demok. 
ratlkleşme sürecinde yenı adım· 
lar atılması mümkündür. 

günelemin .aş.nda 
iki politika 

Komutanlann 1 Ocalı: "mubm"" Tlirltlye'deld anU· 
demoklatık doRnıltudaki gellııne10ri yenı bir kaıWıı satar· 
kent geçm1ı;te çizilen ft sürdürülen kimi politikalarm da 
bugUn verilen '·muhtııa·' ııııRmda daba yakmdan delerlenıllrl
lebllmeolnl olanaklı kıIınoııtır. BugUn bu deler\endlrıııoyl yap
mak yalnızca geçmişe ıŞık tutmak ıçın delil bunun da öte
alnde ve uıl gelecelin belirlenmesi açlllDdan önemUdlr. 

Şımdı çok daha açık ve net olarak görlllmektedlr kl, 
CHP·nln gerek iktidardayken, gerek mUhalefetteyken çlzdlll 
polıtıka oluı bır '·muhtıra"yo verı alan bir "muhtıra strateji· 
sı" olmuştur. Bu politika CHP tarafmdan bugün söy1ondl�1 
gıbı "uyanıun muhatabı ben de�ıum"dlyebllmek, böylesi 
dar bir çerçevede bu "avantaj "ı koUamak için çizilmiştir. 

Dün CHP,hükUmeU döneminde ·'düzen de�lşlklı�r' slo. 
ganı yerine "devleti kuran biziz kurtaran da biZ olacaeız" 
sloganını benimserken, tepeden bmaaa teröre bulaşnu, MHP' 
nın üZerine yiirüınezken,ya da anti-dt!mokratlk yasa t.uanla
nnı Meclis'e sevkederken,demokratlk kitle örgüUerinin kapa
tılmasına yeşil ıŞık yakarken gözetilen hep bu sıı "avantaj" 
olmuştur. Ustellk bugün çok açık bır biçimde ortaya çıkan 
bir başka gerçek daha vardır: O da '·muhtıra stratejl"oInln 
CHP ıçınde Ecevit tarafmdan da özellikle ",ol·kanat". karşı 
bır "avantaj" elde edilmek üzere de�erıendlrllmekte oldueu. 
dur. 

CHP tarafından çlzUen pollUka glzlI·faılst Iktldu nd •. 
�ını ortadan kaldırmaya yönelık geniı bır çerçeveye otur. 
mak, bu yönde çıkan hrsatları deReriendlnnek yerlne böylesi 
dar ve tehlikeli bır alana sıkışıp kalmııbr. Oy .. kı glzlI·faşlSt IkUdar odaRının polıtık hattı, bugün 
ortaya çıkan durumu da ııöz önünde tutarak çizilmlı genlı ve 
uzun erImU bir penpektlfe sahlpıır. GIz1l.fqlst Iktidar odaRı. 
nm amacı, ABD'ye ve Işbirlikçisi tekellen! yaslanarak terörü 
tınnandırnıak, CIA patenW "psikolojik .. vaş" yöntemlerini 
kullanmak, demokratik mevzileri bırer bırer ortadan kaldır
mak, genel bir "karpŞA-düzer.stzllk" durumunu epmen kıla
rak doean "Iktidar boılııklannı'· dolerıendlnnekıır. 

ClA patenUı "pslkoloJlk savaş" tabUerin deneUmin. 
dekl klUe lIeUılm araçlannon yardınuyla hızla tımıaııdırıl. 
makıı, terörle atbaıı gitmektedir. öme�ln a1evl·sünnl ayn. 
mı bu yöntemle yaygınlaıtırılmakta, Robert Alexander Pock 
gıbı CIA uzmanlannm bu yaygınlaştırma çabaaının tam da 
göbe�lnde oldu�u bilinmektedir. öte yandan, ulusal de�er. 
leri n çlRnenmekte oldutuna ilişkin yaygın bır propaganda 
dozu artınlarak sürdüriilmektedlr. Uzun zamandan beri Işçi 
sınıfının ulua1ararası marşının söylenmesı bir "suç" gıbı gös
t.rllmeye kalk,,�nıaktadır. 

ısugun ortaya çıkan \'e antidemokratik geUşmeleri yenı 
bır kanala sokan durum karşısında glzıUaşlst Iktldar odaRı. 
nın yenı sıçrama yoUan arayacaeı kuşkusuzdur. 

Şımdı ne herzamanki "kötülerin Iyisi" mantı�ına takı
lıp kalmak, ne de anlamsız' 'muhatap" tarbşmalanna girmek 
Ile zaman ylUrlleblUr. GIzII.faşl,t terör ndıeı ortadadlt. De. 
mokratlk hak ve özgürlilkler ise asla terörün nedeni dtgU tam 
lerslne terori.1n panzehlridir. Demokntlk hak ve öıiÜrlUıı:lert 
koruma, gelişUnne ve yaşama geçirme görevlyle hepimlzln. 

• neşet kocabıyıkoğlu -------



Baskı yasaları ioin 
AP-CHPi§birlig-i 

Genel Kunnay Başkanı, Kuv
vet Komutanlan ve Jandarma 
Genel Komutanı tarafından, 
CUmhurbaşkanı'yla 1 Ocak'ta 
yaptıklan gö�me sırasında ve· 
rllen muhttB, AP ve CHP çevre
lerinde deeedendirilirken, önce
Ukle yenl baskı yasalanna lUşltin 
bölümüyle ele alındı. Muhtlra' 
nm, "anarşi, terör ve bölücü1ü· 
ge" karşı tüm siya.sa.l partileri Iş
birtiRioe çatıran iradelerinin ya
nında, �U bölüm iki " büyük" 
partiyi öncelikle llgilendiriyorou: 

"Ulkede birlik ve beraberli· 
lin, vatandaşın can ve mal gü. 
\'enUlirun SÜl'Btle sallanabl1mesi 
için gerekli kısa ve uzun vadeli 
tedbirlerin yüce meclislerimiıde 
eo kısa zamanda kararlaştırıl
ması, bugünkü ortam içinde ha
yati bir önem taşımaktadır. Di· 
ler yandan, meclislerln açılışın
dan birbuçuk ay iOnra komis· 
yonların ancak 'te,kil edilebilme
si ve ülkenin acUen çözüm bekle
yen konulannı müzekere için bu
gline kadar m�terek bır glinde
mm saptanamaması üzüntü ile Iz· 
lenmektedlr, " • Komutanlan� mubtırasınm 

IIP yönetimine yöııeUk çal!ruı
nı öllo! çıkarmaya ç�n AP bü-
kümeti yanlı5ı gerid,raşlSt basın. 
yukardald sözlerio. hükümet 
tarafmdao mecl!Jlere eetirilen 
baskı yasa tuan1an karşısında 
CHP'nin ikircikU tutumunu 
hedef .ldıRı yorumu üzerinde 
YORlıola,tl, Onlara göre muhllra. 
AP hükümetinin baıkı yasa tasa
n1ann1 desteklemesi için CHP' 
ye verilmişti; yüksek komuta ka, 
demesi, CHP'nin önce kendi hü
kümeti döneminde hazırladıgı ta, 
sarılmn şımdı AP hükümeti tara
fmdan gündeme getirilmesine 
!wıı çıkışma karıı .. rt bir tepki 
içindeydI. 

CIIP'NlN BASK! YASALARı 
roLlT!KASI 

Komutanlann muhtırası. hiç 
kuşkuaız sadece blr takım yasa
iann mecllalerden çıkanlmasını 
.. Ilamaya yönelık delIIdI. Muh, 
tıranın dayatmaya çalişblı AP
CIIP lşbirUII. daba da Ueriye yö
nelik ıonuçlan yaratmayı, bu lki 
partlnln lıbirUllyle parlamento 
içinde ve dı,ında "muhalefetslz" 
bır rejimi oluıturmayı .maçb
yordu 

Ne var ki Ecevit'ln ba,ını çek· 
tlII CIIP yönetimlnln. baakı yasa 
t.uarılan kartısında gerçekten 
lkJrclkll, daha doRruıu cemilikle 
uzlaımaya dayanan bır poUtika, 
yı IÜrdllrdülU de dolruydu, CIIP 
yönetiml, hemen 14 Ekım 
seçimlerinden ıonra izlemeye 
ba,ladlRı "muhtıra ıtratejisl" ile, 
görünii4tc demokratik hak ve öz
gUrlüklerln korunmasından yana 
bir tutumun içinde eözükmek, 
dlIer yandan da gerici bır darbe 
olasılıRını hem kendı tabanına 
hem de demokratik gUçlere kar
ŞI bır tehdit UlUU'" gıbı kulla, 
narak, baakı yualanııı onayla· 
marun kaçlOllmaz olduRunu ka· 
nıt.1amak çabasındaydı. 

Komutanlann muhtıruının 
hazırlandılı anlaşılan günlerde. 
CHP Genel Başkanı'nın baskı 
yualan için AP Ile "diyalog" 
önerilerin hız vennesi, bu "di-

.Huhhranın 
dayathR' 
CHP-AP iJbirliRi 
ilk olarak 
bOllu YOlCJlan 
için 
gerçekleşti 

yalog" için sonolarak 3 ocak 
tarihini bir sınır olarak açıkla
ması dikkatlerden kaçmamıştı. 

Muhtıranın kamuoyu tarafından rayla ilgııı bir ön bilgiden kay· 
öRtenilmesinden sonra, Ecevit'in naklanıp kaynaklanmadıeı soru
"diyalog" çaenlanrun, muhtı· su poııtik çe\'l'elerde cevabını 

1 OCAK MUHTlRASI 
Komutanların mektubu 

"t.nkemizin içinde bulundulu .on derece önemli ,iYOli, dononıik tle ıa.yal ortamda her ıe· 
çen giin huını bÜ'oz daluı arlıron aM",;' terör lif bölücüliile korı' milli birlilı lif beraberlilin 1Dl1a
nabUmt.i için Tiirlt SilGhl, Kuvvctkri ülke yönetiminde etkili ve .orum'u a1UJYa.al kun.ılUflan lif! 
özellilde ıiyGri partileri töreve douet etrruk mtcbu.riyetinde kalmlfhr. 

KahramanmGm, olaylannın yıldönümlinde htniiz mı ve ort4 öRr,tim çaRındalı; eulatlanmlZın 
örgütlü eylemciler tDro(Jndan zorla .üriiklendilderi anarıih oloyla, ibretle mil,ahad, edilmifor. Ana
YGlO17Uzın ,etirdi'i ,enif hürriyet',ri kötüye kulloMrolt l'tilılal Marşımu yerine komiln;'t ,nterruu· 
)loMIi .öyleyenlert. feriat dlinni davetçilerine, demokratik rejim yerine her türlü faşizm; getirmek 
i.teyenlere. anar,iye, y,kıcıhla ve bölücülüRe milletimizin tuhammiitii kalmamı,tır. 

Iktidar olan .iyOlCJl portinin, partilerin bütün deulet kotUm,l,rinl kendi .iyOli görüşleri dol
rultu.ıunda hanket ed.cd kişilerle doldul'1I'J(Jfl, kamu göreIJlilerinin tHt uatandaılann böliinme.ini 
zorunlu hale getirmektedir. SiYOli partilerce yarohlon bu bölünme giderek anor,; tle bölüciiWRii de.
tekleyen iç kaynaklann şekillenmeıine himaye,ine, polil. öRretmen ve djRer birçok Iturulu,lann 
birbirkrine düşman kamplara aynlmonna neden olmaktadır. Tiirk Silohlı Kuvvetleri ülkemizin .i
yaa ekonomik ve .oıyal .orunlonna bir çözüm getirmeyen, anarşi ue bölücülüRü ülke bütüniiliünü 
tehdit eden boyutlara uarmalını önkyemeyen, bölücü lle y,la,cl gruplllra tavizler ueren ve kılır .iya.ıi 
çekişmeler nNeniyle uzlllşmaz tutumlannı .ürdÜTen .iYOli partileri uyarmaya karar llermiştir. 

. Bölgemizdeki gelişmeler OrtadoRu'OO her an ııcck bir çatışmaya dönüşebil.cek durumdadır. 
Içte OMTş;'t LIt! bölücüler yurt .athınOO genel bir ayaklllnmanın proualannı yapmaktadırkır. Vlleede 
birlik ve beraberliRi, vatandaşm can lle mal güvenliRinin .üratk ıolkınabilme.i için gerekli kIlO lle 
uzun uadeli tedbirlerin. yüc, MecU.lerim:.z:e en kIlO zamanda karorlaşhnlmaI', bugijnkü ortam 
içinde hayati bir öMm taşımaktadır. Diler yandan ltfecl;'lerin açılışmdan bir buçuk ay ,onra ko· 
miıyonlann ancak t'şkil edilebilme.i lle ülkenin acikn çzüm bekleyen konulannın miinlfere ,dil,· 
bilme.i için bugüne kadar müşterek bir giindemin &aptanamamaa üzüntü ik izl.nmdtedir 

Atatürk milliyetçililind.n alman ilham lle hızla vatandaşlarımız, kaderde, kıvanç ta IM ta.ıada 
ortak bölünmez bir bütün halind'" milli şuur lle iilkükr etrafında toplamonın iç bonş lle huzurun 
IoRlanmaıında t,nul unıur oldu'u apaç,k bir gerçektir. 

Vlk,n;n içind, bulunduRu bu du",mdan bir an önce kurtulmaıı hükümetl,r Iıadar diler por
tikrimizin d, görtvleri amandadU'. Türk Silahlı Kuuuetleri Iç Hizmtt Yıuaıı il, k,ndiıine llerilen 
gÖrtV ue .0rumluluRunun idmki içinde ülkemizin bugünkü hayati .orunları ka,.. .. mda .iya.i parti
lerimizin bir an ÖM milli menfoatlerimki ön plana alarak AnaYOlamız,n ilk.ı.ri dolrultuıunda ve 
Atatürlı 'çü bir göriişle bir araya "'erek anarşi, terör lle böıÜcülük tibi d.uı,ti çök.rtm.y. yön.lik, 
her türlü hareketlert karşı bütün önlemleri müşterek,n almalannı ve diR" anayOlai .iyOli partileri
miz;" kurulu,lann da bu yönde yardımcı olmalannı .. rarla ;'temekt,dir. 

. K,nan Eur,n, O,.,eneral, G,n,lk..,nnoy &ı,kan&, 
,Nu.,.,ttin Enln O,.,eneral, Kara Kuuvetferi Komutanı, 

BÜı,nt VlUAI Oromira', D,nlz Kuııvcıkri Komutanı, 
.. Takıin Şahinluıya O,."n�� HaLItJ Kuuuetleri Komutanı, 

Sedet C,la.ıun Orıen,ml, Jandermo Genel Komutanı ... 

Evren'in yazısı 
"Sayın Cumhurba,kanım, 
"Ülkemizin Içinde bulunduAu ortamda, 

deVıeümizin bekası, milli blrııeln sallanması, 
halkın mal ve can güvenlilinin temini ıçın 
anarşi, terör ve bölüclllURe k8l11 parlamenter 
demokratik rejim içerslnde anayUlI kuruluş
ların ve özeUikle slyul partilerin Atatürk'çU 
milli bir görU.şle mUştereken tedbırler ve çare· 
ler aramalan kaçınLlmaz bır zorunluluk olarak 
görülmektedir. 

Mıllı Güvenıık Kurulu'nun muhtelif top
lanblannda bu konuda alınan karariann muha
letete mensup siyaai partilerin kısır tutum ve 
davranıljları yüzünden olumlu sonuçlara götü· 
rülemediRI yUkaek malum1annlZdır. 

Kuvvet komutanlanyla yaptıRım son gezide 

ordu ve kolordu komutanı seviyeslndek.l gene
ral ve amlrallerle göri!ımelerimde mlııı birlik 
ve beraberllRe en çok Ihtiyaç duydulumuz bu 
dönemde SÜlItle bir sonuca ula,abilmek için 
gerekli tedbırlerln mUştereken tespiti amacıy
La tUm anayasal kuruıu,lar ve slyasl partilerin 
bir kere daha uyanlması bUtUn komutanlarca 
müştereken dile etirildi. Bu karar I$ıeında 
TUrk Silahlı KuvveUeri'nln görüşlerini �ııııı 
Güvenlik Kurulu Ba,kam olarak zatıaıııerlne 
sunuyorum. Gereaini yUkaek takdlrlerinize 
&nedetim, saYillanmla." 

0reaneral Kenan Evren 
Genel Kurmay Başkanı 

aramaya ba,tadı. Başta rlen 
"muhtıracı"lardan Hüaamettin 
Çelebı'nin, muhtıradan hemen 
sonra, Ecev1t'ln de Demirel'in de 
Istihbarata dayanan bir politika 
izlediklerinden &öz etmeli., bu LO
runun cevabını bır aillamda veri
yordu. 

CIIP GRUBU BACLAYıCı 
KARAR ALıYOR 

Muhtlranın kamuoyuna aç lk
landı�ı gün CIIP grubunda yapı' 
lan görüşmf'ler ve alınan baCIa
yıcı grup karan, CHP yöneti
minin ilk adımının, bukı yua
ian için AP ile işblrU�lnl parti 
gruplanna dayatmak oldueunu 
ortaya koydu. Ecevit, grup top
lantısında "muhtıra"nın ta.rt1,Ll· 
masına kesinlikle karşı Çıkarak, 
sankl böyle bu gelişme olmam" 
gibi, meclislerdeki yasa önerile
rine karşı tutumun görüşülmesini 

i ve karara baelanmaslDl istedI. 
Ecevit'in bu isteginln temeUnde, 
hem muhtır&ya karşı açık bir tu
tum alınması zorunluluRunun 
parti meclis gruplarından gelme
sini önlemek, hem alınacak baR
layıcı karar için muhtırayı bir 
baskı unsuru olarak kullanabiı
rnek, hem de bu katan komutan
iann mubtıra.sıyla Ilgisiz göster
mek çab&u yatıyordu. 

Ne var kı. Ecevlt'1n bu Istell, 
nln küçük bır oy wkıyla grupta 
kabul edilmesinden oorıra. CIIP 
yöneijminln politilwırun. artık 
her ne pahasına oluna olsun ba. 
kı yasalanna destek olma yönün, 
de oldulu .... çık ortaya çıkb, 
Kocaeli MilletveldU Akdolan'm. 
"bu yaaalar hiikümet tarafmdan 
meclistedellşUrillne de kabulıe
necek miyiz?" blçlmlndeld bır 
S(Z\llUna Ecevit, açıkça, "CHP' 
nin enıeUeme yapmayacalı" 
yönünde yarut veriyor; böylece 
baskı yualannın parlamentodan 
CHP destellyle ÇıkanlocaQmI or, 
taya koyuyordu, 

ILK BASK! YASALARı 
MECLIS'TEN GEÇIYOR 

CIIP grup toplanbsının erte
sı günü baskı yasa.lan "paketi" 
için Meclis'te ba$tayan görÜ!j· 
melerde, Polis Vazife ve Sela
hiyetleri. Emnlyet Teşkilatı gibi 
kanunlara ilişkin hükUmet öneri· 
lerinin CHP 'nin de desteliyle 
onaylanması, baskı yasalan için 
CHP-AP işbirlilinin somut kanı
tım ortaya koydu. Bunun üzeri
ne geçtl�lmlz CUma glinü büyük, 
tekelci basının manşeUeri, "ön
lemler paketinin YUlla ... caRınl" 
bır müjde gibI ilan ediyordu! D.
hasa, hemen muhtıranın açıldan· 
dıRı günün gecelinde CHP ve AP 
yöneticileri arasında temaslar 
ba$lamılj. baskı yaa tuan1annın 
MeclIsierde görüşülmesine m,kin 
bir ön &ündem belirlenmi, ve 
Millet MecUsl'ndeld oturumda 
bu gündem uygulanınıttı. 

Am. daha da önemlisi. CIIP 
Genel Sa,kanı'nın, Millet Mec
ıısl'ndekl ob.ırumda, yasalann 
geçmesJnl engeııemeye çalıf8ll 
"sol,kanat" mllI,tvekııı,riol .. rt 
biçimde engellem('ye çalışması, 
daha sonra da bunlar hakkında 
dislpUn ıoruştunnası isteminde 
bulunması idi. Böylece, CHP' 
nın parlamento eruplanndakl, 
gerici-faşist çevrelerin ötedenbe· 
rı hedef gösterdikleri ilerici, 
yutsever parlamenterlerin yine 
en önce CHP yönetimi eliyle 
"politik tasfiyeye" uQrablacaCı, 
nm Işareti verilmiş oluyordu, Di
Cer bır deyı.le, "muhtıra" Ilk 
önemlı sonuçlanndan birine ula· 
şıyordu. 



YASASIN AfGAN DIVRIMiYlf DAYANISMA 
Afgan devriminin emperyı

lizmin pro,okuyonlannı ,e 1'
blrlikçU.rioln lçU ·dı,ıı sabotajla· 
nnı kartı kONnmlSl için, yeni 
devrimci Iktidann ça�nsı üzerine 
Sovyetler BlrUli tarafından SI�· 
I.nan ukeri yardım. bunu baba· 
nı" eden emperyalist koronun sab· 
te n demagojik "protesto" ses· 
lerini yUklellID ..... yolaçb. 

Alpnlıtan Demoknllk cııııı
huriyetl'nln ballDlRZhll ve ege
menIJRI korunmuştu. Emperya· 
listlerln bütün .. ,kmlıtı bundan· 
dı. Afpnlslln D.momtlk Cum· 
huriyeıı D •• let Ko_yi Batkan· 
lılına ve Ba,bakanlIRIM, ACga· 
n_ Demoknllk Halk Partisi 
Merkez Komitesi Genel Sekreter· 
ıllı'ne seçUen Babrak Kannal. 
KabO Radyosu 'ndan yapblı ıçık· 
lamoda. ulu'" d.momllk dem· 
mm zaferinJ korumak Için bütün 
halka Çıın yıpll. KamıaI'ın yap
iitı çatn ,öyleydl : 

"Afpıd.ıaıı·ın çOek", halkı. 
rnüllümanlar, sünni 'e 'U ulerna, 
m �murlar. ukerler 'e subaylar, 
ulusal tüecarlu ve Ifadarnıan, 
yurte.er topnk aaIıIpleri. çalı,· 
kan IIIlIItklıllr. buzunı kıçını· 
"'" Al,.. kablelerl, anayurdu· 
muzun çoban 'e göçebel�ri, ka· 
mu göfe'flDeri ve aydınlu, Uerici 
cençler. l,çO., .. köylüler, bu 
ülkeDlu anne n babaları. ,Imdi
Y' kadar Amln'n kaDlı dlktuı 
allIDda Ylflyan sIzI.ri bu ...... 
taıwı df'nilmnl Dedenlyle kutla
mak ı.tfyorum. 

"BiltWI dÜDyaya duyunnak 
_ kı, bu halk dÜfDWl1lWl 
kk kltWk iwılı rejimi ııl.dI� 
clftQ'etler\n _tutıtına day_na
mayan.k kelinllkle 10Dl. ermı,tir, 
BUyük NIUıı Demmlnln Okelert· 
De biRI' olan ve özgürlüklever 
Afgon halkını. Ind"'ne daya· 

nan Demokratik Afganlstan Cum
huriyett 'nın devrimci konseyı 
devlet gücünü tekrar eline geçir· 
mi,Hr. 

"Devrım Konseyı özgürlük· 
leri ve kl,ı dokunulmazlıRını gö· 
uleceRine, ışsizlere i' yarataCl
tına. Sıyasal tutuklulan özcüriük 
vereeeline, l,çUere dıtha ıyı ça· 
ıı .. ma ko,uUan ye köylülere top
rak nrecellne dair azım ve inan· 
cını duyurur. 

" Hükümete kıııı ıUlhh ayak
lanmayı girişen gruplar SONnu· 
nu siyasal ançlarla çözümteyece
Riz. Devrim KOftJeyl bütün sıruf
lann ve toplumun tüm demokra· 
tık tabakalannın haklannı göze
tip konıyacaktır! 

"Demm Konseyı kutul ı.. 
lam dinine ve din adamlanna 
kArlı gerçek bir sayıı De dav· 
rarulacaguu, ulusal töre ye gele
neklerin korunaClRını aDe ve ki· 
,lael varlıklan sıygılı olacılını 
dotrular. DemmKonaeyi,Aınln· 
i. katü yanlımcılan.ın halk tan· 
rından yıırgılanank yasal ve bık· 
b cezalan çarpbnlmıııru sıııla· 
YlOlktır. 

"Demm Konaeyl Afpııil· 
tan Demokratik Cumhuriyetl'n· 
de tüm devlet gücünün bütün hal· 
ta all oldutunu ıçıldar. nk fır· 
satta bütün ulusal ve demokratik 
güçı.rin yer ..... 11 bır cepbe, 
Afpnlslan D.momUk Halk Par· 
tb:I'Dlnöocillüfünde lcurulacaJc:br. 

"Afpalııtan öhld ülk ... rı. 
yıplla.o tüm andıatma 'e anlat
maian ve Blrle,mı, MUletiK i
na� boılı k ..... ı ... bır 
ke> dlhı duyurur." 

Devrim Konaeyt 'nin yenı
den olu,twulmuından ıonra, 
SSCB Yükaek Prezldyum Ba,ka
nı ve SSKP MK Genel Sekreteri 
Leonıd Brejnev, Babrak KannaJ'a 

bir kuUama mesajı gönderdi. 
Leonid Brejnev'ln mesajı ,byley
dı : "Afganistan Demokratik Halk 
Partisi Merkez Komitesi Genel 
SekreterliRI'ne ve Afgınlstan De· 
mokratik Cumhuriyeti'nin en 
yüksek devlet makamlanna seçiı· 
memlz nedeniyle aıiLI içtenjikle 
kutlanm. Sovyet Devleti ve ,ab
ıun adıM dost Atpn halkının 
yannna yürüteeetlruz çok yönlü 
çalı,maJ.anruzın t!.imünde büyük 
başanlar dilerim. Bugünkü ko,ul· 
larda Atpn halkının Nısan Dev
rimi 'nın kazanunlanru, yeru Af· 
gınistan 'ın egemenlılıni, baeun· 
SlzhRınl ve ulusal onurunu koru 
mıyı başaracaRından emlnlm. · ' 

Afganistan Demokratik Cum
huriyeti Hükümell'nln 28 Arı
lık'da yıptlRı ıçıklamada da ,un· 
lar denildi : 

"Afganista.·ın ciıt dÜlman· 
Iannın sürüp giden ve geni,leyen 
müdahalesini ve provokuyonlan
nı dikkate alan ADC Hükümeti, 
Nısan Devrimi'nın kazanımıannı, 
loprak büWnlüıunü. ulu'" bo· 
lımaızlıtmı korumak ve ban, ve 
lÜ'enUlI sünlünnek lmIeıyll 
5 Aralık 1978 IIrIbII DootIuk, 
ıyı Komtuluk ve !ıbIrUl!I Anı
Ia, ..... ·nı dayanant Melalotan 
D.momlik Cumhuriy.ıt·oIn da
ha önce de hakkındı birkaç kez 
Sovyeller BlrII� Hükümetl·n. 
batvurdulu Ilkeri yardım da da· 
hU olmak üzere SSCB' den l.-edl 
poUtik. manevt ve ekonomık yu
dım yapmasa aeD rtCUlnda bu
lundu. 

"Sovyetler Blrlltı IıüId1metl, 
Afganistan tanrının iilebini ye· 
rine ıetlrdi . . , 

TASS Ajansı tarafından 29 
Aralık'da yapılan. açıklamada lae, 
Afganistan Demokratik Cumhu-

Türkiye Işçi Partisi 
"EMPERY ALlZMIN AFGA� DEş��i'!II���� 
OLKE BAGIMSızuCINA KAR .. SALI)I�I P2�K�!:'°

k��b'AımsıZlık ve demoknsi için so· 
AfpnlsUn·d. meydaı,�_�ı�n yone :vri. v;qıyo,w. . 

ğişikliği ve Sovyetler Bırhgı nı�, 
A..!�

n 
tinin " Emperyalizm, Ortadoğu'da aleyhme 

mini korumak amacıyla Kabıl huküm:,Sk.eri bozulan dengeyi korumak, ulusal ��I,:"Slılık, 
çiljrlSl ve ;mlaşmalar uyarınca sa,ğlad.

ığı , de kr;ısl ve sosyalizm yolunda bırbırı ardma 
yardım bahane gösterilerek

, 
emperyahzm �� ıtı: adımluı geriye çeVirebilmek içi� yenı 

birlikçileri ıarafından başıatılan saldırı 
II U ldınlır planlamaktadır. özellikle Inn da ye· 

panyasa üzerine, geçtiğimiz Perşemb� g n :. i darbede" sonra ABD emperyalizmi, hazır· 
Türkiye Işçi Portisi B.şlw1�lk KU�\�s::e ��:ı: 1��dIAI .. Idırıya ge�kçe bulm.k AfP� 

devri· 
lama yayınladı. Afganıstan ın SOS� 

Id . Ine ve ilIkenin bağımsız1ığına karşı sürdUrdU: 
cl-yurısever FÇlerlnin, e�peryalızmln sı i�_ m

u rrlldahaleyi örtbas etmek için gerçeklerı 
n rri.idilhalesine W$I bagımsızlık ve demo i 

önelik bir yaygara koparmakU-
aa . . , .. nch""ı belirtilen açıklal'l"'Wda, Sov· çarpıtmaya Y 
f'UI ıçın ., is • d i bu dır 
yeller Hirliği'nin 5a�ladığl askerı yar li a . '' 'Emperyalizmin silahlı saldırısı k:ırştsında 
saldırının püskünüldüğü vurgulandı, � P Baş 

d 'mi ve ülkenin bağımsızlığını korumak 
bnlık Kurulu midirisi'nde $öyle dendı: 

ü;;;: Afgan hükUmeti, aralarındaki anlaşmaya 

'Emperyaliz'n, uzun bir süredi� Afga� dev

rimini boğmak için çok yanlı ve sılahlı bı� sa�. 

dırıyı sürdürmekteydi. ABD emperyahz
,
mı, 

f odal gerici güçleri silahlandırmış, ozetııkle 

p
e
aklstan'da eğitilen karşı-devrimci. g�rillalar 

eliyle ülkenin bağımsı
.
zlığını ve devrımlO. killa· 

mmlarını yok etmek üzere bir karşı devrım ha· 

reketi başlatml$tı. [mperyalizı� v� uı��ıar�ra: 
Si gericilikle aynı doğr;.ıltudakı Çın yonetımı 

de bir başka \anıldın bu saldır�ya 
,�

tıımıştl. 

"Afganistan'ın sosyalist \Le ılerıCl·yurtsever 

�üçleri, emperyalizmin bu saldırgan nüdaha· 

dayanarak Sovyetler Birliği'nden yardım Iste· 

miştir. Sovyetler Birliği de bu a�laş�nın ge

reAini yerine getirmiş, empervalızrııın ve f��

dal gericiliğin sürdürdüğü silahlı 
,
sald�rıyı pus

kUrtmek için savaşan Afgan hükünıetl ve yurt

sever güçlerine gerekli yardımı yap�ıştır: 
" Emperyalizm Ile dünyada ve bolgemızdek! 

işbirlikçilerinin telaş1 ve yaygarası, Onadoğu 

da hazırlanan enıperyalist saldırı planının 
,
ger. 

çekleştirilmesi için AfganisUn'da yürütülen 

karşı-devrimd müdahalenin ve bu planın boşa 

çıkarılmasındandır ." 

rlyeU'nln yenı hükümetinin, H.A
minın emri üzerine yasadı,ı 011· 
rak tututlanan ve mahkum olan 
pek çok Afganlstan yurtta,ını. 
askeri ve aivli Afganistan Demok· 
ralık Halk Partl.ı üyelerini. I,çl 
ve köylü temslleUertnl ve mÜllü
man din adamlanru hapllbaneler
den salıverdltı belirtOdi. 

Pnıvda 'dı yeralan blr yo
rumda da emperyallzmln yalnız. 
eı yenı komplolaı petlilde ol
dUlu, buna Dı1ID SovyeUer Bır
ılırnın ıkı ülke aruuıdUI ani..
mamn ve BM tü:zügünü.n 51. mad
desinin gereklerini yerine getirdi· 
II b .. lrtOlyordu. Pnvda· ... yo
rumunda lfÖyle deniyordu : 

"Alpnlstan Hüküm.ıı ceçtl
llmlz yd ve bu yd ıçınde 5oYye� 
ler Blrilll·n. birçok kn bafvu· 
nniı, emperyalisI &üçlerin Ilkeri 
müdahaleline kartı. ukert yar
dun da dlbU olmak üzere yırd .. 
lIIep eIlDI,Iı. Sovyetler BlrlllI i· 
se, kendı güney sınırlanDi kIı11 
emperyalist bir sald.ınmn hazır· 
lıida. ıçın Alpnlıtan'ın bır kale 
bııreu hIU.e retlrilrneli .. Izi. 
,ermeyecelini açıklamıt bulunu· 
yordu. Dı, güçlerin Afpıd.ıaıı '1. 
lçltlerine klntıııuuwı giderek 
dayanılmaz bır durum llmaayla, 
Afpnlstan Hllkllmell, SO'1'II" 
Bırııll'ne yeolde. bat
yanıım 1Jterrı1,lIr. Sovyeller Bır· 
U� d. Afganlstan'm bu "'�nI 
kabul ellDı,tır. AfpııIoIuı'l, yal· 
nız d14tan rel_k bır 0IkIınYı 
öol.m. görnlyle suııriı bır atm 
blr\llı gönderllmltllr. Bu blrDlln 
Aıpaıotan'da b ........... re
nkttren nedenler ortadan kalktı
lında, blrUk g.rı ç.toeeetıır. 

"5oYy.tler BIrIIII'nln Argo· 
niiiin'ı yıplltı akeri yardan, 
g ... k Afpıd.ıaıı·ın, gerekle Sov· 
yeller BlrIIll'nID bıçbır kom,u· 
ııını yöneOk deRDdlr. Soryeller 
BlrlllI tüm kom,ulanyla normal 
ve dOltçl lıı,kOer ıçınde olmak 
Iltemeklodlr. ABD, Iron'da yllIr
dılı ko.umlan Argonlıılln 'da el. 
geçirmek ıçın komplo"" bafvur· 
maktadır. 

"Emperyalist pro_da i' 
nçlmnın kopanlıtı "So'1'1 mü· 
dlhal ... " yay_nın bıçbır te
meli yoktur ve gerçele aykln· 
dır. Bu yayganyi, ba,ında Atlan· 

Ilk öhsl çe ... lerin bulu.dulu 
belıril çe ... l .. kopamakııdır •• 
onlmn. Ortadotu. Yalandoıu 
v. Gün.ydo,. AJyI 'dıld mace
racı stntejtlerini uygulamak ve 
buralarda ho,lanınadildan rejim
lerı ortadan kaldınnık Uzere uy
gun bır ortam hazırlamak ve sal· 
dınlıra gerekçe bulmı amaçlan· 
nı yansıtmaktadır." 

Afganistan ve SovyeUer Bır
ıııı tarafından yapılın bu açıkla
malara Vf:' Sovyet askeri yardımı
nın proleter entemuyonallzmlne 
dayanan uluslararaıı dayını,mı 
ilkesinden kaynaklandıeı apaçık 
gerçeelnf' karşı emperyalist dün
yanın patronu ABD bı,ta olmık 
Uzf'I'(', butun tmperyallsı ülkeler 
Vf:' onlano yatıda,lın Afganistan' 
LO "Sovyet I,gall" altında olduRu 
çarpıtmuı Vf> yalanmı yayarlıu· 
hn, Babr-ak Kannal Demokratik 

Cumhuriyeti .... nmak ıçın yeol 
yanlımlar ısteyebOeeelderlol i· 
çıkladı. Atgonlllln Demomtlk 
Halk Partl,l 'nln 15. kurulu, yd· 
dönümü toplantılannda konllfaD 
Kınnal. Küba. Etopyı. An ..... 
ve FKO 'den de yanlan ı.ıeyebl
I..,.klerını lÖyley ... ıı, "MpnIo
IIn'ın dÜ4maalan ecometdlk Ila· 
nunıza müdalale rtmek IsıedIkle
ri lÜftOO At,.. lıaIIıııWı .. lde
ri dotrultuııındl>.e ülkemizi .. 
vunlbOmek ıçın SSCB ye KIiIıa 
gıbı __ er ülkelerdea dibıı 
ruı. yanlılD ı.ıey-tımızı IJÜ. 
tüıı ıliııyıyı duyunnot ı.ı..ız" 
diyordu. 

Bu ... da 2 Qeak'da Demok· 
nllk Halk Partiii'DIn kurulutu· 
nun 15. yıldönümü bütiin Alp. 
nı.ıaıı . da katlandı. 

SBKP MK'DIn AfPııIO
lin DemomIIk Halk Partili 
(ADHP) MK'ne bu m __ 
gönderdılı mOlljda ,unlar denD· 
'I : "mu ... . demomıtk, anıı·re
oda! ve anU -emperyalllt Nlall 
DomIml'oIn bquua lODucunda 
kurııiarı Afpıılatan Demomtlk 
CumhWıyetl toplUmaı Derleme 
.e ıdaIet Ukllerlal _ Ilan yeal 
toplumu kıımııı yol_ &iimit-
1Ir" A.c 

"Emekçi Afpa tı.ibun �. 
taıian dotruJtulUnda _·eko
nomlk .. ronıılula .e ÜI� 
.. paıtIIerImIz __ d� 
ciayanıfma' ye Itblıllll ... -
ııIıı � ba _ ç6-
ltimU ıçın u,..... u.-,.
bJoe. ADHP, Arpa -� 
DIıı ....,- 1ıIIIr ,....,ı .. ........... _ 1WIIr """' \O: 1IIb
oin, ııIıUII boı-ıuu ...... 
ylllzm .e ıjIııIaruwı ıııIIdaIıaIe
lI.de. koruma yolu.da .... _ 
dilelerinin bquuı ırecıll." 

Emperyalizm .. ,..ıcIIk 
&üçleriDIn 5oYyoller _II'DIn 
AfpııIoIuı bü__ laIeIbıI 
yerı .. rellrmoolııl _ _  t 
batlalt1lılan Iftira k_ 
ADC hllkllmetl __ ylP': 
ian bır ıçıldamayll ...ap �. _ 
dl KabU'de YIPıIan ıçıldamada 
,unlar denDdl : 

''NI.... D .... mI'ııden beri 
domlm. iıaqı dllt_ bır 
tutum Izleyen, ,imdi ... dUııya 
kamuoyunun dlkbtIaJ he'. 
iıaqı lerI,lItl "'d", .yI ......... 
de. çekmek loIeye. ABD 'DIn, 
Anll Afpıı tom .... )'IIlJII batı.· 
da bulunmiii -ii d .... dlr. 

"Afpa_ Demokmllk Cııııı
hWıyell HükUmell, Ar,.. bolb· 
... her yola bat- NI-. 
Demml 'nl. kaanım ....... lilte
nın ıopnk bUWnlüıunU ye olu" 
bagımllZlllml konunı hakkına 
hiç klnuenln k .. hllD ..... izi. 
venneyecektlr. Hiç ktmse, ep
men bır d .. letl. BMTTüzUIü'ııU. 
SI. mıddf'llnde belırtılen kendi
ni koruma hıkkından yoklUn bı· 
nkarnaı Ye onun gereklı ulum
&rai1 antla,malan ahip olduRu 
ülk ....... ge .. kll yırdım ıçın bo,· 
vunnıımı f'ngelleyemn. 

"Arganlltan Demokntik Cum
huriy.1I HUküm.tI. dıtanıın ya. 

pılan aılablı llldınlarvf' provokaa
yonlar biter bltmu bu yard.ona 
�rek kalmıyıcaRını blr kes da· 
hı b.llrtlr." 
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