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Faşist örgütler, emniyete yerleşmiş yardım
cılarını" da desteğiyle, planlı bir terör ve kış
kırtma operasyonuyla Hatay'da yeni bir Kahra
manmaraş kırımını" ve iç savaş denemesinin 
koşullarını yaratmaya çalışıyorlar. Faşist örgüt
lerin bu planı, silah kaçakçılığı kanallarını gü
vence altına almayı da amaçlıyor. 

(Yazısı orta sayfada) 
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O 
zellikle son Demirel hükümetiyle birlikte, 
birinin diA:erini geliştirip tam<ilml<ildığı ope
r<ilsyonlar zinciri yaşanmaktildır. üstüste 

çakışarak sürdürülen ve Fçmişe göre daha da açık 
yürütUlen bu operasyonlar, nitelikçe farklı yeni bir 
dönemi başlatmaya yönelik adımlardır. 

Şah'ın devrilişiyle birlikte Iran'da meydana ge
len gelişmeler, Afganistan devrimi ve bu devrimin 
knanımlarının korunması amacıyla Sovyetler Bir
liği'nin enternasyonalist görevleri gereği yaptlA:ı yar· 
dım ile beraber, emperyalizm yeni bir gerileme sü
reci içine girmiştir. Bölgedeki bu gelişmeler karşısın
da emperyalizm, en azından gerileme;ini olabilecek 
en ileri noktilda durdurabilmek için elini çabuk tut
maktadır. Emperyalizm açısından içine girilen bu sü
reçte, Türkiye, bugüne kadarki durumuyla kıyasla
namayacak bir önem ka.zanmıştır. Türkiye'nin bu 
konumunun sağb.yacağı gücün, gereken şekilde vi 
istenilen zamanda emperyalizmin bölgeye yönelik 
politiw için kullanılma.sı ve böylece bu politikanın 
mutlak bir unsuru haline getirilmesi istenilmektedir. 
Emperyalizm açısından Türkiye, her denileni yerine 
getirmek zorunluluğunda olmalıdır. Bu neden'le 
ABD, ister parlamenter görünümlü olsun, isterse tım 
boy açık bir biçimde olsun, fa$ist bir yönetimi ger
çekleştirebilmenin hesap ve operasyonlarını yap
maktıdır. 

Diğer yandan, emperyalizmin Türkiye'ye iIi$
kin plan ve hesapları, onun işbirlikçisi bUyük, tekel
ci burjuvazinin çıkarlarının korunmasının da önlem
leri h"lIne gelmiştir. Tekelci sermaye, hem klr ola
naklarını korumak ve artbrmak için, dığer ortakla
rına daha az pay vermek, hattı hiç vermemek iste
mektedir. Hem de, talepleri giderek artan işçi sını
fının ve diler emekçilerin sesinin kesilmesini zorun
lu görmektedir. Bu da ı.nc.ık faşist bir yönetim ile 
.. ğı.".bllir. 

Oolayısıyla 1 Oc.ık muhtırası ile birlikte getiri
lip dayatılan "önlem paketleri", ABD ile patafe edi
len ikili anlaşmabr, y.ı.5ôl tanımaz uygulamalar, tır
mandınlan antidemokratik tutuklamalar, emperya
lizm ve Işbirlikçi tekelci sermayenin çakışan faşizm 
tercihlerinin önadımları olarak değerlendirilmelidir. 
Yapılanlar veya yapılmak Istenenler, anc.ık böyle bir 
büdlnlUğün çerçevesi içinde ele alınırsa, doğru .sap
tamalar yapılabilir, karşı önlemler zarrıanında alına
bilir, görevler netleşebilir. 

Fakat, gerek ABD emperyalizminin, gerekse te
kelci, bUyük burjuvazinin politik örgütU AP'nln, ön
gördükleri önlemleri ve uygulamaları adım adım ya
şama geçirmeye çalışmaları onlar bakımından 
uman unsurunun önemlı olmadığı anlamına gelme
mektedir. Tam tersine gelişmeler, zamanı çok önem
Li bir unsur halıne getirmlştlr. Ne var ki, bugünkU ön
lemlerin alınma.sını gündeme getirirlerken, bunların 
çözümünü uzun vadeli çıkarbrının gereklerini dikka
te alarak hareket etmektedirler. Çünkü emperyalizm 
açısından Türkiye, "Hilal içinde artık Batı'nın son 
umudu ve dayanaiı"dır. Bu "umudu" bütünüyle 
tehlikeye sokacak "kapkaç" bir politikaya da baş
vurmamaya özel bır çaba göstermektedirler. 

Osler anlaşmasının Millet Meclisl'nden de geçi
rllmek IstendiAinln belli olması demokratik hakları 
askıya alan, onların kullanılmasını yasaklayan yasal 
düzenlemelerın gerçekleştirilmesi doğrultusuııda 
AP-CHP Iıblrllğlnl s.ğlamak ıçın glrlıllen ,,,,I.,n.
lar ve dayiltmalar; hep gelecek açısından Işın sa�la
ma alınmasını esas almaktadır. 

Böylece emperyalizm, hem işi sıkı tutmak, kap-
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FAŞiZM iÇiN 

KUTSAL 

İTTiFAK 
kaÇÇI bir tutum içinde olmadığını göstermek; hem 
de, üsler anlaşmasını daha geniş bir toplumsal kabu
le dayandırırak, bu Usleri uzun vadede, dilediğince 
kullanabilmek ob.rıağını elde edecektir. Öte yandan 
da, tekelci büyük burjuvazinin has partisi AP, sözko
nusu anlaşmanın gelecekte kendisi aleyhine kulla
nılmasını önemli ölçüde etkisizleştirecektir. 

Emperyalizmin kısa vadede ihtiyaç duyduğu bu 
önlemler hızla alınmaya devam ederken, işçi sınıfı 
ve emekçi kitlelerin örgütlülük düzeylerini düşür
mek, onların ekonomik ve demokratik haklarını kı
sıtlamak için de elden gelen her çaba hızta gösteril
mektedir. 

AP demokratik hakların kullanılmasını ense Ile
mek ıçın yeni yasalar yoluyia verilen uğraşları da 
yeterli saymamakbdır. Bunun yanında, mevcut ya
saları fiilen yoksayan uygulam4llan da giderek artan 
bır biçimde sürdürmektedir. Bununla demokratik ör
gütlerin kimi yasal güvencelerini, kulb.nılabilen hak 
ları da fiilen kullanılamaz duruma getirmeyi amaçla
mak .. dır. Ardarda b.ı" TÖB-DER olm.k Uzere çok 
.. yıda demokratik kide örgütleriyle, gençlik örgütle
rinin kapatılması yoluna gidilmesi; keyfifiğe varan ve 
örgütleri başsız btrakmayı amaçlayan biçimde yöne
ticilerin tutuklanma.sı; b<ığıtlanmış sözleşmelerle, 
ylirütülen grevierin fiilen önlenmesi vb. gibi örnekler 
güngiin çoA.lmak .. dır. 

Son olarak işçi sınıfımızın en diri ve en öncü ke
simi olan metal işkolunun en etkin sendikası Maden
Iş yöneticilerinin "Enternasyonal"1 söylediler sudan 
bahanesiyle tutuklanmaları, yapılmak istenenleri bü
tün çıpl.klıAı Ile ortaya koymak .. dır. TIp Genel 
Başkanı Boran'ın da demecinde belirttiği gibi, 
"kongrede enternasyonal söylendiği gerekçesiyle" 
yapılan tutuklamalar. "antidemokratik gelişmelerde 
yenı bir sıçramadır." Bu son, ana,k çok tehlikeli 
olan tutuklama karşısında, DISK'in aktif bir tıvır 
içine girerek daha sonraki gelişmeleri göAUslemesl 
gerekmektedir. Hiçbir gerekçe, böylesine bır tamn 
önUnü almamalıdır. Tehlike, bUtUn boyutuyla ve bü· 
tUn sıa,klığıyb. a�11 OISK'in sündemine girmiştir . 

CHP'nin iktidardaki ve muhalefettekı teslimi
yetçl ve tutırsız tutumunun yaranığı umut kırıklı
ğının ve sonuçta bugün için ortaya çıkan belirsizlik 
ve boşluğun elbette doldurulması gerekmektedir. 
Boşluğu doldurac.ık ol;ı,.n yalnızc.ı bilimsel sosyalist 
hareket ve onun ekseni olaa,ğı demokrısi gUçlerlnin 
örgütlü birIIAıdır. 

Faşizmin nal seslerinin tüm demokratik gOçle
rln kulaklarında duyulması artık yeterli bır Işaret ol
malıdır. KUçük, özel, dar hesaplar yapmanın zamanı 
çokLr.n geçmiştir. Kaybedilecek her saniye, faşl.ıme 
karşı olan herkesin önünde duran başlıc.ı tehlıkedır. 

ZEKI KILIÇ 



TIP 11 
Tenısilcileri 
Toplantısı 
yapıldı 

Türkiye Işçi Partisi 10. il Tem
silcileri toplantısı yapıldı. Türkiye 
Işçi Partisi'nin 10. il Temsilcileri 
Toplantısı geçtigimiz Ekim ay m
da, seçim sonuçlan ı�ığında ve bu� 
günkü koşullarda TlP'in ideolojik, 
politik, örgütsel görevlerine ilişkin 
olarak parti içinde açılmış bulunan 
tartışmanın son aşamasını ifade et-

rnekteydi. Parti içinde açılan tar
tışmada ekip kademesinden başla
narak her örgüt kademesi tarafın
da tartışma konulan na ilişkin ola
rak Merkez Yönetim Kurulu'na ra
porlar sunulm�ş bulunmaktaydı. 
il Temsilcileri Toplantısı'nu, 
gündemini ise Merkez Yönetim 
Kurulu raporu üzerinde görilşme 

oluşturuyordu. 
Toplantıya Merkez Yönetim 

Kurulu tarafından sunulan rapor 
üzerinde çok sayıda temsilci söz 
alarak görüş ve eleştirilerini dile 
getirdi. \O. il Temsilcileri toplan
tısı TIP Genel Başkanı Boran'm 
bir kapanış konuşmasıyla sona er
di. 

Muhiıra yasalarına hayırı 
Baskı yasalannı meclislerden 

geçirmek için CHP ve AP ara
sında kurulan ttt1!ak, geçti�· 
miz harta başından itibaren yeni 
boyutlara ulaştı. Ecevifln AP ile 
koalisyon Için yaptıRı dolaylı 
öneriden sonra, Başbakan'la 
CHP Genel Başkanı Ecevit ara
sında yapılan 3 saatıık görüşme, 
gerici anlaşmanın aynnbtarııu 
ortaya çıkardı. Demirel-Ecevit 
görüşmesinin, CHP-AP işbirlilini 
dayatan 1 ocak mubtırasının 
amaçlanrun önemli bir bölümü· 
nü gerçekleştirdıei ortaya Çıkı
yordu_ EceVıt, "Fevkalade Hal" 
yasası dahU tUm baskı yasası öne� 
rilerini kabu1lenmlşti; DGM'ler 
konusunda da anlqma Için bir 
zemin aranmasına devam edile
erktl. 

Gertd-tekeld bumın alkışla
nyla kar,lIanan bu an.Iafnla, 
meelil oturumla.nnda somut 
Uıün1erlni verdI. lık baskı yasala
nnı eneeUeme chltlmlerl dolayı
ııyla 11 CHP'U sol-kanat parla
menterinin dlIIpUn kuruluna sev· 
kedllmellnden sonra, geçtleimiz 
harta da hükümetin önerileri 
meclisten AP-CHP lşbirUgiyle ge
çirildi. O kadar Id, MSP grubu
nJn karşı çlktıRı gerici-faşist ya
sa hükümlerinin onaylanmasını, 
CHP acıl kanat parlamenterleri
nin de karşı çıkmasına nlmen, 
CHP'nln oylan .. gladı. CHP yö
netiminin, sözümona yasalan 
"törpüleme" çabasının emüoÇw
ıünU, Dernekler Yasası'ndaki, 
derneklerin slyaal raaUyeUerine 
1ıı,Jdn maddenin oylanması gös
terdi. Bu madde oylanırken, 
CHP grup yöneticUerl, degiştir· 
me önereelerini IÖzde "yanlış" 
(!) hazırladıkları Için, yine MSP 
oylanna rlRmen, yasa maddell
Din hükUmetin btedıgı biçimde 
ıeçmesinı satlallUljlardı! 

'"Muhtıra yualan" ıçı. CHP 
aaı merkez yönetimlnln böyle
line dize getirilmesinden sonra, 
CHP parlamenterleri arasındaki, 

Demokratik 

hak ve 

özgürlükleri 

bütünüyle 

askıya alma 

planı, 

tilm gericileri" 

işbirliğiyle 

sOrdUrtılilyor 

yurtsever, demokrat kesim doRal 
olaıak, gerici-tekelci basının sal
dmlannın baş hedenerinden biri 
haline geldi. Bir yandan köşe ya
urlan, dlIer yandan Feyzioeıu 
gibi 12 Mart'çı1ar tarafından 
CHP sol-kanat parlamenterlerine 
karljl başlatalan kampanya, ba
yalı antikomUnbt Ihbarcılıklara 
kadar ula,tı. Ecevlt'in ba,ını 
'WekURt CHP yönetimlnln de, bu 
gerici koroya uygun adım davra
narak, CHP ıol-kanat mllletve
klUerine karşı yenl taınye giri
şimlerlne hazırlandıeına ilişkin 
haberler yoRunlaştl. 

öte yandan I,çl sınıfı örgütle
rini, demokratik klUe ve meslek 
kuruluşlaruu heder alan "yasal" 
terör de tırmanmasında yeni 
adımları birbiri 9Kuına tal'lbm
ladı. Daha önce sakıyönedm 
mahkemeli karanyla serbest bı
rakılmış bulunan Maden-I, yöne
tidleriyle sendikanın merkez ge
nel kurulu divan yöneticileri, 
geçııgımlz hatta yine Istanbul 
Sıkıyönetlm komutanlılının 
karanyla tutuklandılar. Tutukla· 
ma karanna gerekçe olarak yine 
Maden-I, genel kurulunda Işçi 
sınıfının uluslararuı mar,ı Enter
nasyonal'ln lÖylenmes1 gösterı U
yordu. 

Tüm demokratik bak ve öz
gürilikleri hedet alan bu uygub· 
ma üzerine 'lUrklye İşçi Partlsi 
Genel Ba,kanı Behlee Boran bir 
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"Maden-lş yönetlcileri ve son 
kongresinde divan yönetidllRI 
yapan sendika yöneticilerinin 
'kongrede enternasyonal söylen
dIRi' gerekçeslyle tutuklanmalan 
anti-demokratik ",U,melerde 
yeni bir sıçramadu. 

"Demokratik hak ve özplUk
leri bütünüyle yok etmek için 
saldıran gerici-faşist gUçler, Işçi 
sınırı ve emekçi halk kitlelerinin 
bütün örgUtlerini yok ederek, ra
şizmin mutlak Iktidara giden 
yoldaki encelleri kaldırmak lıte
mektedirler. 

"Enternasyonal' bütün dünya 
I,çllerlnl. uluslararası birlik ve 
dayanışmasının sembolUdür. 'En
ternasyonal'ln lÖylenmellnin ya
saklanmaya çalışılması demokra
si ile asla baRdaşbnlamaz. 

'""ıçı sını6mız, bllinuel _. 
Ilstler, demokntiar ve tüm yurt
severler, en temel demokratik 
hakiann bir bır yok edllmell.e 
seyirci kalmayacaklardır. Ülke
mizde Işçi sınıfının entemuyo
nal dayanı,ması ve bu delerlere 
.hip Çıkmoı; yalnız sosyallatIe
rin de�II, hangi poUtlk görü,te 
olursa olsun, bütün demokratla
rın, Ilericilerin savunma. gere
ken hakkıdır." 

öte yandan raşlst tırmanı ... 
karşı demokratik güçierin çeşit.
il dUzeylerdeki eylem birlikleri
mn gelişmesi sürecinde yenı bi
çimler de ortaya çıkıyor. örne
gln geçtıgımlz hatta Mulb'cIa, 
11irklye Ziraatçılar Demeli, 
TöB·DER, M.den·l" TOMDER, 
Genel-Der, Genç öncil, lG D, 
EMO gibi kuruluşların yerel yö
netidleri tarafından hazırlanan 
bir ortak açıklama TlP tl baş· 
kanlıRmca basılan ve imzalanan 
bır bildiri olarak genlş ölçüde 
daRıtıldl. Faşist iktidar odaRı
nı tesirslz hale getlrmenin tek 
çözümünün emekçi halkın öraüt
ıu gücünün olu,turulmaıı olduRu 
vurgulanan açıklamada; söz ko
nusu kuruluşların, bu gücü oluş
turmadakı kararlılıklarım emek
çi halka bildlrmeyt görev saydık
lan vurgulanıyordu. 

Savaş makinesi 
YUzyıla yakın bir süıedlr bütün diiyacIa, bütün dilııya 1.-;1-

leri tarafından lÖylenegelen "Entemuyonal" bır "IUÇ" ola
rak gösterUmeye çalışılıyor. Altı ItlndJkecl, l,çl aıutlDlD ulu
lararu. birlik ve dayanaemailmn IleM. olan ' Bntn'rlalyonaı" 
marşını söyledlklerl ıçın yargılanmak üzere tutukevine yol
landılar. Tam cı..11irldye·nln "batı" Ile Iyice Içiçe ııırdlll, bur· 
juva basınınca "özplükçü demokrasinin' nim.tlerinbıblllan
dım boIIa.dın anlattldıeı &ünlerde ... 

, EntemaıyoDal"ln söylenmesinin bir "lUç'l olaıak sunu)· 
ması sıradan bir olay deıUdir. Çünkü aıtı sendikacının tutuk
evine yollandıgı &ünlerde .. vaş şarkıları '"öqürce'" .. yük.k 
perdeden söylenebllmektedir. 

Ekonomik ve siyasi bunahmın doruRuna u1attıR., emper· 
Uzmin Isterleri doj!rultllSunda çıkma. kanallanı � 
koşullarda, körüklenen şoven milliyetçUll'In blr IOIIUCU ola· 
rak, .. ", cIavu1Ianrun kuşanılmı, oimuı taç_dır. 

ABD Başkanı Caner'm "yumuşama ıona mnlttlr, dilı.ya 
bır .. v",ın e,IIlndedir" dedlll pinlerde dev bır pro� 
çarkı dönmeye başlamı,br. Emperyalizmin ;IdilmiIDdeld ro

tattner, rodyolar, televizyonlar "herşey sotuk ..... 1 t.örUkl. 
rnek için" şiarına _makı anlını, durumdadu. "So?)'et tab-. 
dldI" mualı yenlden ",tılmıştır. CIA hızlı çalışmaktadır. D. 
ha Il"çe.lerde "SovyeUer BirUıl lnn'a mUcIahaie ıçın yıeınalr 
yıpıyor'" .. kıındekl haberin CIA kaynaklı bir ma&al olduau 
or:;aya çıknu,tır. 

CIA 'run bilierinın 'IUrkiye'dekl tertiimaru Metin Toker 
"görevi"ni yapmaya hatlarnışttr. "TolaUter rejimler savaş 
güçlerini doruRa çıkardaklan Için .vqmak zorundadular. 
Sovyetler BIriiRi 11irklye'ye &aldıncaktır" buyunnu,tur. 

Gerici bwjuVll basını bile kapltaııst ülkelerin " 30 yılhk bir 
banş ekonomlsinin getlrditı ııkınblann" bir sonucu oiuat. 
sava, makinesinin dütmesine bastıRını kabullenmek zorunda 
kaidıRı bir dönemde Metin Toker "CIA 'nın bu en 101\ maab" 
nı sarılmı,tır. 

Aynı günlerde birdenbire "Iran Azerbaycan'IDdakl ı.ıtdq. 
lanmLZ" yı da ' Kerkük'teki çllekeş Türkler" hatırlanmıştır. 
ABD çıkartan Için her türlü iyi komşuluk m,klsl rarı bnnan· 
dmlmaktadır. 

Savaş davullannın gUrültÜ5ÜJ1den yararlanarak ABD Ile sa
vunma lşblrUel anlaşması aıelacele parare edilmiştir. Antı
demokratik yasa tasanlan Meclis'ten hLZla ııeçlrilirken, ell:o
nomlk alanda meydan tekelierin has temsilcilerine kaımı,tır. 
Yabıncı sermayenin yalnızca MESS patronu 'I\lIıut özal Ile 
gö�üp TUrkiye'ye "özgUrce" gelmesi Için yeni dtizenlem.ıer 
tezgahlanmaktadır. 

Evet, egemen gilçler yaranna sıvış davulllnnuı çalınmUl, 
sava, şarkılarının söylenmesi için banttan, I,çi lındIDID bir. 
Ilk ve dayanışmuından yana olan gUçlerin suıturulmuı ııeı'8" 
klyor. Tabıı susturolabillne .. 

• neşet kocabıyıkoğlu 



UYDULU K ANLAŞ_M A_SI __ 
TBMM'DEN 
GERI DÖNMELIDİR 

AP hükümetiyle Carter yöne
timinin yüksek düzeyU temsilci· 
leri arasında yıldınm hızıyla ta· 
mamlanan pazarlıklardan sonra 
önceki hatta parar! edılen "Sa
vunma ışbirliRi Anlaşması" adın
daki yeni uyduluk belgesi, Ame
rikan emperyalizminln '!ürkiye 
üzerindeki planlanru ve lşbirlik
çilerinin karanlık niyeUerW gün 
gıbı ortaya çıkardı. 

SCHM1DT INSIYATIFI 
ALıYOR 

Uyduluk anlaşmasının apar 
topar parate edilmesinden sonra, 
Federal Almanya'nın UPA haber 
ajansı tarafından yayınlanan bir 
yorumda, böylece ABD ve 
NATO'nun, OrtadoRu'ya nükleer 
rlizeler yerleştirme planlan için 
yeni üsler elde ettili bildiriliyor
du. parafa edilen anlaşma met
ninde, Türkıye topraklarındaki 
Amerikan ve NATO üslerinin 
NA TO amaçlan dışında kulla· 
rulmamasının bulanık bırakılına
sına karşın, DPA ajanSlnm hiç •ınmeden !öz konusu yorum

bulunması, NATO çevreleri
nin uyduluk anlaşmasından neler 
bekledılını ortaya 'oydu. 

DPA'om Federal Alman hükü
met kaynaklanna dayandıRı 
açıkça ortaya olan bu yorumu, 
geçen Pertembe &ünü ŞanlÖIye 
Schmldt tarafından parlamento
da yapılan bir konutmayla ta
_ndı. 

MHP detlekli AP hüküm.U· 
nın, uzun aüredJ.r, emperyalizmin 
bötıedekl h.l"monya planlan 
için 'lllı1tlye'nln artan önemine 
dayan.ara.t, ekonomilı: ve ukeri 
yardım lçID emperyalist merkez. 
ıerı. &irdi11 pazulıkle ciddi tak> 
.iif!ıkiar ort.ııya çılunı,b. Emper· � merkezlerde, 1980 yılı ıçın 
beIleoen umutlan ,Imdiden boşa 
çıkuııcak boyutlara uIa .. n eko· 
nomlk bunabm, ABD Ile başlıca 
Batı ülkeıerının Tlirlr.lyo'ye Ivedl 
ekonomik yardım olanaklarını 
büyük ölçüde zorluyordu. 

F. Alman Ba,bakanı Schmidt' 
In parlamento konUtması, ülkeli
nIn dller Bab Ulkelerl adına de 
Türklye'ye lvedl yardım Inliyatl
finl ele alacalını açıklıyordu. Ta
bii Türklye'nln, Ortadolu'ya slÇ
nma tahtası konumunda eüvenl
lir blr ··kedn uydu" kalması ko
,uluyla! 

ANLAŞMA TBMM 
GUNDEMlNDE 

Uyduluk anla,maıı etnlında 
böylesine açıklıkla örillen hesap
lar kamuoyuna yanlırken, önce
ki halta sonunda CHp·ıı 61 par· 
lamenterin Imzwyla Datbakan 
hakkında me<:Uı ıoru,turmaıı ii
temiyle verilen önergenin de 
yankıhn ortaya çıktı. 51 parla
menter, uyduluk anlaşmasının 
Anayay'ya aykırılıeını belirtir
ken, böyle bIr anlatmanın me<:· 
Ilslerin onayına sunulmasının ka
çınılmazhRım da vurguluyorlar 
ve anlaşmanın parlamentodan 
eeri çevrilmeli gereRine dlkkat 
çekiyorlardı. 

Hiç ku,kusuz, AP Ile eerlcl 
bır Ittifak hesaplarınm pe,ln· 

den koşan CHP yönetimi, 51 
parlamenterin bu "yaramazheın
dan" kendisini arındırmak ıçın 
telaşa kapıldı. Ama uyduluk an
laşmasının geniş demokratik ka
muoyunda yaratanı tepkiler, bu 
anlaşmayı parlamentodan da ka
çırarak kesin bl!' oldu bittiye ge
tinne niyetlerini daha başından 
yarı yolda bırakmıştı. Dışişleri 
Bakanı, DP eskisi Hayrettın Erk
men·ID, Ilk günlerdeki Ikirciklı· 
Rinden sonra, M hükümetinin 
de anlaşmayı meclislerin onayı
na sunmak zorunda kalacaRının 
belirtileri ortaya çıkb. 

• TüRKIYE'YE ABO VE 
NATO'NUN ORTADO�U' 
DAKIHEGEMONYA 
PLANLARlNDA YENI 
BIR IŞLEV VERMEYE 
YÖNELIK YENI SIA, 
AYNI ZAMANDA 
BÖLGEDE SüREKLI BIR 
SICAK SAVAŞ 
OLASI LI�INI CANlı 
TUTARAK BÖYLECE 
DEMOKRATIK HAK VE 
ÖZGüRLüKLERI 
KıSıTLAMA PLANıNA 
ZEMIN HAZıRLAMAYı 
AMAÇlıYOR. BU 
UYDULUK 
ANLAŞMASıNA KARŞI 
ÇıKMAK,BIR 
YURTSEVERLIK 
GöREVIDIR 

SıCAK SAV AŞ ıÇIN 
FAL BAKANLAR 

ABD lle baRianınak istenen 
yenJ uyduluk anlaşmaıının, em
peryallzmin bölıedekl saldm ve 
ıoIuk savaş planlan ve Içerde de 
fa,lst bir yönetime eeçlş tertip
lerlyle ne denlı Içiçe olduRunu 
gelişmeler eöstennektedlr. 

Emperyalist merkezler, artık 
açıktan açıRa, OrtadoRu bölgesi
ni sürekli bır ııcak' savaş tehdidi
nın eşiRinde tutma çabası Için
dedirler. Sürekli bır ııcak savaş 
tehdidi, bölgedeki ilikeleri bır
blrlne dii.şUrmek, .Arap ulusal 
kurtulu, hareketı Içindeki ayrı· 
Iıkları körüklemek, yeni saldır· 
ı::an askeri paktlar tezgahlamak 
ıçın elde tutulmak istenmekte· 
dir. Amerikan emperyalizminin 
Ortado�u·dakl gerginiiRI brman· 

dırmak için sattı eı son adım, 
Sovyetler BlrURi'nin kararlı tutu
muyla BM Güvenlik Konseyi'ne 
takllan İran'a karşı ekonomik 
ambargo girişiminin en azından 
belli NATO Wkelerince uygulan
ması ıçın yapılan baskılarda or
taya çıkmaktadır. 

Amerikan emperyalizminln 
bu kışkırtmaları, içte de tekelci 
boyalı basının sistemli savaş kış
kırtmalanyla, milltarizmi tınnan
dırma girişimleriyle tamamlan

maktadır. Komutanlann 1 Ocak 
muhtırasını, doRrudan bir sıcak 
savaş tehlikesiyle batlı göster
meye çalışan tekelci boyalı ba· 
sm, şimdi bır adım daha atarak, 
OrtadoRu·da Türklye'nin de yer 
alacıRı ııcak .. vaş olasılıkları 
Uzerinde tıl bakmaya bşlamıştır. 
AP hUkUmetlnln başının, muhtı
racı komutanlaria yapaRı göıüş
melerden sonra, bır sıcak sava 
olasalıRının kokusunu vermeye 
çalıım ... boıuoa delildir. 

YURTSEVERLIK VE 
DEMOKRATIK GöREV 

Amaç, Türkiye'de gerld·laşlst 
bır yönetime e:eçlşln, hatta son 

adımda parlamentoyu bile büüi
nüyl. rala kaldırmanın ve emper
yalizmle biRlanan uyduluk an
ıaşmalannın kaçınllmazhRını IÖ
zUmona kanıtlamak, bunun 
zeminini yaratmaktır. DiRer bl!' 
deyişle, emperyalist savaş mlh
raklarının biaretini verdiRI soRuk 
savaş rüzgarlanna, TUrklye'de Iş
birlikçi, tekelci büyük burjuvazi 
de en büyük umudunu baRlamış
tr. Demokratik hak ve özgürlük
leri sonuna kadar kısıt1amanın, 
Işçi ıındının poııtik ve sendikal 
örıtlUerine karşı genel bl!' saldı
nyı ıonuna kadar eötürmenln 
ko,ullan, türekli bır sotuk avILŞ 
ortamında aranmaktadır. 

Bu koltullarda yeni uyduluk 
anlaşmasına karşı çıkmak, mill
tarlzmln tırmandınlmuına karşı 
dlrenmek, yalmz bır yurtseverlik 
ve barışçılık görevi delil, aynı 
zamanda çok lvedl bır demokrat
lık görevidir de. Yeni uyduluk 
anlaşmasının TBMM'den geri 
çevrtimesini sa�lamak, bu neden· 
le Ivedl bır görevdır. 'nirklye Ile 
SSCB arasındaki "poUtik belge· 
yı" çl�neyen, bölgede banş ve 
eüvenllRI torpilleyen, faşist bır 
diktatörlük tehUke.slnl daha da 
yükselten bu anlaşmaya karşı 
tüm ilerici, demokratik güçler 
blrleşmetıdlr. 

.MII ... 
Manda ve manga} 

Şöyle bir soRukkanh bakıl· 
dıRı zaman, en dehşetli seıü· 
venlerin bile en azgın dalgalarla 
dövülen tepe noktalarıoda kö· 
püklere karışan güldürü payları 
eksik de{::ildir. 

Çocukluk anılarım içinde 
yer alan kendi ölçüsünde bir 
manda nın birdenbire gelişen 
ve hazin bir son ıle nvklalanan 
serüvenine tanıklı�ım da böyle 
birşeydi ... 

Manda kudurmuş, etrafa 
saldırıyor" dediklerindp. ma· 
hal1ede benim gibi çoRu çocu
Run sordu�u şuydu: 

"-- Manda nerede?" 
Ve ondan sonra, küçük Ana

dolu kentinin içinde bir koşu ş
turmadır başlamıştı. Biz bebe· 
ler manda'yı bulmuştuk sonun· 
da ama bir mobilya dükkanının 
önünde ölü olarak... Bilmiyo· 
rum hangi ahır ya da otlakta 
yapllılO ani bir davranış seçimi, 
kenlin içine koşmak, en işlek 
ve kalabalık caddelerde bir ora
ya, bır buraya saldırmak ve bir 
mobilya dükkanına dalmakla 
devam etmiş ve sonuçta, uygu
lanabilecek en uç önlem ve 
yöntemlerle dizginlenebilmişti. 

Dükkanın önüne vardlRımtı
da, mandanın saldırısında canı
nı zor bela kurtarmış olan mo
bilyacının yerinden uRramış 
gözlerine tanık olmuştuk. Çar
şamba pazarına dönen mobilya 
dükkanında herşey devrilmiş, 
kırılmış sandalye, masa, kol
tuk. gardrep, ayna döküntüleri
nin görüntüsü birız önce ya,.· 
nan dehşete sessizce çevirmen
lik yapıyorlardı sanki... Dük
kandaki ilk gaynresmi hasar 
tespit çalışmalarma katılan be
nim gibi ilgili-ilgisiz bir yıRın 
çoluk çocuRun ve adımların 
dükkanda bazen sekerek, bazen 
hoplayarık dolJştlklarınl hatır
lıyorum . 

"- Vay be! Bu da kırılmış."' 
"- Masa gitmiş! ... " 
".- Tüh! Koskoca gardrop, 

unufak olmuş .. " 
Sözü uzatmıyılım, dükkan

da eşya üstünde eşya kalma
mıştı ... 

Ama olanlar o anda olmu,
tu. YaşadıRı dehte,in şoku n
dan kendini hAlA kurtaramamış 
olan mobilyacı, dükkanın orta 
yerinde hokka gibi duran ve 
üzerinde tek bir e"Cllme büküı· 
meye rastlanmayan küçük ve 
antika bir mangah gösteriyor
du. Hepimiz onun baş ma üşüş
müştük. Mobilyacı mınealı ora
sından burasından inceliyor 
.. Allah Allah" diyordu: 

"- Bu mangal burada ters 
duruyordo yahu! .... • 

tık önce pek birşey anlıma
mıştık. Ama biraz sonra mobil· 
yacının açıklamalarır dan, o 
mangalın dükkana azgm mandı 
girmedpn onc(> dukkandakl ye
gane lers duran ve saldırıdan 
sonm düulen tt>k t'şya olduRu. 
nu öRreninct' beni bir gulmE' al· 
mıştı. Manda f>lrafı toz duman 
f>tmlş. sadı'ct' tf'r!I duran man
galı diizt'ltmiştl! ... O mpraklı ve 
ACılı St'sıı;iıllkt<, b<,nim kıkır kı
kır gülmf>m t'lbt'tlt" kulaRı lır
malayacaktı. Nil<,lrim mobilya· 
(,i baR.ırmıştl: 

'. Ne eüluyorsun lan? ol 

Dükkandan ÇıktlRımı.ıda, 
kaldırım la cadde üzerinde çap· 
raz yalan mandanın ölüsü ise 
bir başka kara güldürü idi.. Kos
koca bir manda idi .. 

O zamanlar hangi anlam ve 
içerik adına gülmüştüm pek Çı· 
karlamıyorum ama bugün hali 
gülüyorum o olaya ... 

. . . 
C:;imdi,emperyahst-upıtalıst 

dünyanın propaganda, buın ve 
yayın organlarının dünyaya 
saçtıktarı haber, yorum, demeç 
ve röportajlara bakınca bizim o 
manda geliyor aklıma. Haberler 
mandalar gibi saldırıyor. Ve bu 
çılgın tabloda. bu vahşi serü· 
vende yerinde, ayakları uzerin· 
de durabilen tek vt' küçücük bir 
mangal arıyoru? ... 

.. � Ruslar Afganistan·ı işgal 
etti! ... " 

"-- Rus ordusu 10 bin kayıp 
verdi! ... ·' 

'- Halk, Rus askerlerini Ka
bil"de, sokak aralarında parçalı· 
yor! ... " 

"- Kabil'de ortalık �ısiz. 
daelarda kanlı çarpışmalar de· 
vam ediyor."' 

"-- Afganistan·dan sonra li
ra diRer ülkelere gelecek!·' 

"- Ruslann ilk bedefi Tür· 
kiye idi ama başaramadılar!" 

Aralarında Başkan emer ile 
evrak-ı metrukemiz Bayar·ımı· 
za ait demeçierin de bulundu
eu haberler saldırısında bann 
şöylelerine de rastlanmıyor de
lil: 

.'- Amerikan lstihbvaı öı:
giltlerine göre, Sovyetleı: Afga
nistan·da biç kıyıp vermeml,. 
Durum SIkinmi.! ... ·· 

Bu arada en matrak demeç
lerden biri de NATO Genel 
Sekreteri Josepb Lunı'a ait: 
"Sovyetler Birlili'nın Atgını. 
tan 'ı işgali yumuşama gayretle· 
rini ciddi biçimde zedelemi,!" 
Hani insanın akhna "Kızmız 
iyi, güzel ve karakter lIhibidir, 
biraz da gebedir ' iaportacıhlı 
gelmese, seçkin, dirayetli, blru 
da eski nazi Joseph LUOl'a ııy
gı duymamak mümkün mü? 

Milliyet Başyazarı All Gevıi· 
Iili "Ne tran ve hatta ne de At· 
ganistan ... Dünya siyaseti ıçın 
şu anda sorunların belki de en 
ilginci, Hindistan'daki gelişme-
lerdir" diyecek oldu, Hürriyet 
refikinden yedi poıt.a)1. Ne 
haddine! ... Afganistan varken, 
işi kanştırmanın alemi mi var· 
dır! 

Ve emperyaliıt- kapitalist 
dünyanın nonfigüratif Çın ·cl si· 
yt setine gelince. Türkiye·dekl 
izdü,ümleri, iddiılı bır ifadeyle 
"halkın çocukları"nın. gazt'te
lerinde, hani şu ··gf'linlik kızla· 
rın çehizlerini. analann saçını 
kesip satarak" çıkardıkları ilan 
edilen gazetewrinde yaptıktan 
kan.lizasyon neşriyaıı da az bir 
şey midir? . 

Arganistan ile ilgili Washing· 
ton markalı empervallst yayın 
VE' propaganda saldırısının az· 
gınlığına lanık oluyor dünya· 
mız. Orta yerde bir tPk düz
gün manga! bilt' olmamasına 
;;:arşın güldÜN payı <,ksik dt'�il 
bu aıgınlı(::ın. Güldürü yA!j8DlID 
parçası. Kusmakla guhnek 
arası. .. 

_ tm im It:illii 
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Gerici-nşist piçler ülkemizi nşist bir 
diktatörtUğün kanlı karanlığına göm
mek; ilerici, demokratik, devrimci, sol, 
sosyalist güçleri kırINk için yeni kat
liim merkezleri arıyor. 

Kahrıımnma.rış toplu faşist kat
liirnının işçi ve emekçi kitleler tınfın
dın nefrede anıldığı şu günlerde. bu 
tepkiyi karşılamak ve faşizmin sözUm
onı nelere "muktedir mduğunu" gös
termek için Hatay faşist hıreketin stn
tejisinin anı hedefi seçildi. 

Faşist terörist piçler, ülkemizde ilk 
adımda otoriter bir polis devieti oluştur
mak isteyen�rin "yuıl"destejini de ar
LUL"""" .Iar.ık. H,"y·d. büyUk boyutlu 
provolasyonlat düzenliyorlar. ProvoJw;
yonun boyudırını, içinde yerılanlatı. 
ardındaki ıüçleri açığa çıkartar.ık. kitle
lere anlatmak ilerici-demokntik güçlerin 
JÜncel görevferinin en blJtı gelenlerin
dendir ... 

YüRüYüŞ'ün 30 MoY" 1978 ve 20 
Huiran 1978 tarihl1 layıb.rında y�yın
lanın, "Güney'de bir bMUt flÇlsı da�" 
ve "Barut fıçısının yeni fitilieri" baş
lıklı ynılar�. gerici-fqist güçlerin Ha
ta.y'ı !'WII bir bırut flÇlsı haline setir
meye ÇallŞtıklul; sınıf çelişldlerinin te
mel ekseninden saptırılmasayla yapay 
ayrılıkların nuıl körilklendiği. Hatay'ın 
konumu gere�i olaYIMın �ynı y�pay çe
Ii,ldleri ta,ıyın di�er ilçelere sıçrayaca
iı ve faşist örgütlerin bunları inecelen in
ceye hesı.pladığı üzerinde durulmuştu. 

Antit.ışist, devrimci piçlerin kanrlı, 
dinamik, provokısyonları tersine çevi
ren uyanık tuturnuyla, Elazığ ve Malat· 
ya benzeri soykırım denemelerini ger
çekleştirme olanağı yaratamayan gerici
faşist güçler, Hatay'da başaramadıkları 
kitlesel soykırımı, birkaç ay sonra ras
lanmamış bir v.ahşede Kahramanmaraş' 
tı gerçekleştirdiler. Bu faşist canilikle, 
ktsı erirnli hedefleri olan sıkıyönetim 
Ilanını sıjladılar ... 

OLAYLAR SOYKIRIM 
BOYUTLARıNA 

NASIL 
TıRMANDIRILDI? 

Yayladağı: 
Gericiliğin Kalesi 

MHP deste�li AP hükümetinin işba
şına gelmesinden sonra, "yasal" teröriln 
de destelini alan faşist güçler Ilk ter
tiplerini Yayladağı ilçesinde sergitediler. 
"Buyrun tıbutunuzu hazırlayın" dene
rek Yayladağı'na "atınan" ilerici öA
retmenlere ve demokratik kuruluşlara 
saldırıyı geçildi. 

MHP ve yın kuruluşlarının yöneti
mindeki kalabalık bir grup ilericilere, ye
ni aunan öğretmenlere saldırırken, em· 
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niyet komiserliğinin karşısındaki löB
OER binası dördüncU kez tıhrip edildi 
ve bombalandı. Faşist saldırının bilan
çosu, iki yaralı ve bir ötüydü ... 

Kınkhan: Dış Göç 

Faşmlerin saldırısı birkaç gün sonra 
Kınkhın'da yinelendi. faşist çeteler 
alevi, kürt ve ilerici yurttaşların işyerle
rine, dUkkanlarına saldırdılar. Daha ön
ceki günlerde benzin dökülerek yakılan 
bir evde dokuz kişilik bir alevi ailenin 
alçakça katledilmesi ve işyerlerinin tıh· 
ribi sırasındı polis de "kendine düşeni" 
yapıyordu, alevi yurtta.şların yoğun bu
lunduğu semtlerde çok sayıda kişiyi 
göz.altına alıyordu ... 

Bir yından faşistlerin g.ldınları, di
Ler yından polis terörü sonucunda, te
dirginlik mbildlğlne arttı, KUrt ve alevi 
yurttaşlar Kırıkhan'dan başka il ve lIçe
lere dojru dış JÖçe başladılar. Ilçede 
ba.şlayan dış göç bugiln hali sürmekte
dir ... 

Reyhanlı: Faşizmin Tecriti 

Son günlere kadar yolunlaşarak ge
len faşist saldırılar bir sUreden beri ge
riletilmektedir. Ilçedeki Kürt, Arap, 
Çerkez emekçilerin faşistlere karŞı or· 
ta.k mUcıdele içine girmesi ve bu arada 
bir kısım AP'1i ve MSP'linin dahi faşist
lere karŞı tavır al�, bir yandan faşist 
güçlerin destekçisi TUrkmen ağaların 
te<:ritine yolaçarken, diğer yandan da 
provokasyonların zeminini kırıyor. 

ıskenderun: 
Hedef Isdeımr'i Alevlernek 

Faşist hoIreketin merkezi bir planla 
yürtltt1lğU terör ve soykırım oyunları 
ıskenderun'da da sahneleniyordu. 

ıskenderun Meslek Lisesi öjretme· 
nı Esmı Okyar, okuldan evine giderken, 
34-DN-782 pl.lulı otomobilin ıIlıiicUsü 
MHP'Ii Salih Ender tırafından açılan 
yaylım ateşi sonucu ağır yaralandı. Ay
nı sutlerde bir başka faşist grup, Cu m
hw-iyet alanından geçmekte olan beItdi
ye otobUsUne sıldırıp yolcuları tıruklı· 
yorlardı. Ardından Cumhuriyet Lisesi 
ö§retmeni HUseyin Aydemir ve Tıcaret 
Lisesi öjretmeni Mahmut Uyuşturucu, 
kaymalumlıja giderken dört motosik
letII sekiz faşistin zincir ve sopalarla sal
dırısı sonucu ajır şekilde yaralandı. 

Özellikle okullara ve ö�retmenlere 
yöneltilen saldırı ertesi gOn de devam et· 
tl. Kırk kişilik bir faşist grup, lise öjren
cılerine saldırdı, Hüseyin Cavit Cevriye
oAlul Tıcaret lisesi öjretmeni Selahat. 
ti Koybaşı ve Cumhuriyet lisesi öğret
meni Behçet IUvvas ağır yaralandı. 

Faşist örgiltlerln ıskenderun'daki he
sabı da aynıdır.\ntıkya'dan sıçrayacak 
kıvılcımın ıskenderun'u da bir anda alev· 

Iemesi için elverişli bir orumı hızır tut
mak. özellikle de lsdemir işçilerini bu 
yangının ort.1Slru. çekmek ... 

FAŞIST HAREKETIN 
"UMUDU" ANTAKYA 

ırkÇı, şoven.milliyetçi politikaların 
ta Fransız emperyalist işgıli dönemin
den bu y."" sürdUıiildUAü H ... y. olduk
ça. yoğun etnik ve mezhep filrklılıkları 
gösteren bir ilimizdir. Bu y.apı farklılık
larına. karşın, bugUn saltınmış olan eko
nomik yaşam birliği. etnik özelliklere 
sı.hip kesimlerin kendi içinde de sınıf· 
sal ayrışmalara yol açmış, gerek toprak
ta ve gerekse ticarette muşan burjuvazi 
tüm etnik kesimlerden oluşmuştur ... 

Iı merkezi Antakya, bugün sünni, al� 
vi. KUrt ve Arap toprak, ticaret ve emlak 
burjuvazisinin yoiun iş merkezi dw-u
mundadır. Ekonomik yıpmın aetirdiii 
Içiçelik, Antakyı'nm ekonomik yaşa
mın merkezi olma. konumu, olayların 
son �nlere ludar il merkezine sıçratıl
mumı bir ölçüde enFIIemiştir. Sideu 
ii merkezi olması ile delil, aynı U/TW1-
da ilçelerin bır kısmınm dığer bölıe�r
le irtibatının geçit merkezi olmast ile de 
ticaret ve gilr.lük tüm ekonomik yaşamı 
doiruda" belirlemesi bakımından An
takya topla.yıcı ve dağlbCI bir merkez ol
muştur. 

Fqist JÜçlerl bütün çabalarına kar· 
şın, provokasyonları", ilçelerden Antık· 
ya'ya istedikleri ölçüde sıçratamadılar. 
Bunun üzerine, bir kere Antakya'da kı
vılcımı çalarlarsa, kolayca tüm Hatay'a 
sıçratıcaklarını hesı.p ettiler ve provo
kuyonlarını bu plana uygun olarak 
yeniden tezgahlamaya başladılar. 

Antıkya bır başka açıdan da faşist 
hareket Için önemlı ldl: Alevi ve sünni 
emekçiler birbirinden uuk sayılabile
cek nüfus bölgelerınde oturmaktadır. 
Alevi ve sOn ni yurttışların yıkın küme
lenmeler halinde oturdukJarı yerlerde bi
le. ya bir sokık ya da bir cadde tırafın
dan bölgeler ayrılmakta.dır. Yanı içiçe 
olunan yerlerde bııe ayrı kUmelenmeler 
oluşturmakudırlar. 

Ayrıca, gerek ekonomik denge, ge_ 
rekse sayısıl denge ve "stratejik" sayı
lacak yerlerdeki kontrol JÜçleri bakı
mından, çıkabilecek bilyUk çatışmala
rın uzun süre siirmesi amaçlanmıştır ... 
Faşist hareketin Ulke düzeyındeki stn
tejisine uygun olarak, uzun süre yarattı
ğı provokasyonlarla doğacak sürekli ça
tışmalardan birçok bakımdan karlı Çı_ 
kacağını hesıb etmiş olması çok açık
IIr 

Antakya'daki girişimleri, faşist hare
ketin genel taktikleriyle tamamiyle ça. 
kışmaktadır 

s 

ıÇ SAVAŞ BOYUfLARINA 
GELINIYOR __ . 

MHP desteklı AP hükümetinin ı,ba
şına gelir ıclmez ata.dıjı yeni vali ve 
emniyet müdürünUn göreve bışlıma· 
SlYIa Yayladığı ve Kırıkhan'da ivme 
ka.undırılan teröre, ıskenderun ve 
Antakya'da dı paralel bir hıı verildi ... 

Faşisderin youn oW'ak bulunduju 

bır bölICM ecunesi bulunan alevi olan 

Mtıhlttln Dönmez. ra,lsdere "balı," 

vermekten vuıeçtikten som ecnne· 
sini taşırken katlediidi! Amaç, *vi 
emekç�erln JÖ5terecekleri ı.pkielen yı
rvbnmaktı. 

Bu oIoyın ..-dınclon Ilkokul _ 
ve ülkiHIlr kUruelliu l.....ıı Pokdemır 
alevi halkın ot .... dulu br temt1e "'dDı. 
cadeleden .. çerken öldUrilldii_ Her 
ned ...... lutıleri bul .... modlL lIericl
lerin cenaze tIlRnlerlne bukı uyıub
y ... ı..-. kldey. ..., iIÇOIIı..-. ,",liderin 
kentin merKezini iki ... t ı,p! .-1-
ne ve "kana kan Indkam" diye açdu::a 
ciıu.yet i,leyeeeklerini hıykırnWanna 
teS çıkMtmıdılv ... 

Aynı aünlerde ra,ist-polis l,blrl'1I1 Ile 
estirilen terör sürdürülUrken, alevi-sOnni 
kl,lonmasl doruk noktayil ulııtınhyor
du_ Yenı ...... n .. II III .. n Söıptı de 
kendine dlltenl yapıyordu_ VOLI Söz ..... 
yerel basını. yap"Aı ıopı.nbdı. "ıl 
km, şu yı. da bu ıöril,te idi, ancak ta
rafSlzdl dedinerek ujurtanmak istiyo
rum" diyordu. OY" ıkı aün önceki ii 
Genel Meclisi toplanbsında, dahı önceki 
valiler tırafsu oy veririmen, Söıjen 
AP lehine oy vermekle de blmayıp, 
okuduAu lçl,lerl içtııı.dın. dı .... dil
şerek, AP aleyhine olan bir oy pusula
sını iptal ediyor, aynı durumdU.i bır 
başka oy pusulasını ise AP lehine oldu
lu için geçerli sı.yı.rak "tanfsaıhlmı" 
ıöstermiş oluyordu. 

Kente "seyyar milli piyı.nlO Ulıcı
sı" ıöri]nümünde çok yytda kiıının teL
diji ve mezhep çatışmalarını 1011011-
mak Için. Guianıep, Malatya ve Kahril
manmaraş'tln filıist komandolar getiril
diği haberlerini Yiılıınla.ma ıörevl de vali
ye dütüyordu. 

CHP HATAY'DA 
GERICılıKLE KOLKOLA 

14 Aralık 1979 .. rlhlnde. dııı. .ya
ğının tozunu silmeyen Vali b.ııka bır 
"tırafsızlık" örneAI sergiliyordu: AP. 
MHP. MSP. CHP. Tic.ıret Od .... S.nıyl 
Oduı, Zirut Oduı ve hem AP'II hem 
bUyük çıftçı. h.m de .I.vl oldutu ıçın 
Sadık (;aıi ile Doktor Abdulıı.y. voli .. -
rafından bır topbnhya çıA:ırıldl. Viıllnln 
çabaları ilt MHP toplantıya katılanlalU 
aklanıyor, kuıu postuna büründürOlUyoı· 



du. CHP Ise, I�nete yıklışan uılışım
eıhAınl böylelikle bir kez dıN. belgele
me fırsıtını buluyordul 

TRT ve buındı da yıyınLına.n ortak 
ıçıklım.ıdı, "teröristler, mezhep ve ırk 
kışkınıeılırı ulusumuzu, demokrasinin 
vızgeçilmez bir parçuı olın tilm pırti· 
lerlmizi ulmll ve k.uırh olırak kırşı
lırında bulacıklar ve hiç bir uman bu 
p;oırti ve kuruluşlar tilrafındın himıye 
görmeyeceklerdir" denildi. Demokrui
nin vazgeçilmez unsurlırı olan siyasi 
pırtiler sıdece MHP'yi aklımı görevi· 
ni üstlenmiş oLınlar mıydı? Yı tic.ıret· 
sınayi odılın neyin nesiydi? Peki, Sadık 
Gıli ve Doktor Abdulhıy p;oırlamento
cb. p-ubu olın siyısi pırtilerle nasıl eş 
tutulmuştu? 

POLISIN POLIS TARAFINDAN 
VURUL�ASI PROVOKASYONU 

Arılıksız dev.ım eden sıldırı, bomm
lımı ve terör oLıyları Vıli tirafındın, 
"btr IQç çıJl6.llcunun" yarattığı olayLır 
olan.k gösterilerek, faşist MHP gözler
den uuk tutuluyordu. Türkiye Işçi Pilr· 
tili olduğu bilinen Yakır ililesinin evi 
bombıLındığında polis, "siz sünni'siniz. 
Neden siu sünniler bombı ıuın? Olsı 
olsı ıleviler ıtmışar!" diyerek, y.ıpılan 
ihbırtırı ciddiye ılmıdığı gibi, sıldırıyı 
alevilere ve ilericilere yıkmıya özen gös
teriyordu. Oys;ı sünni oLın Tlp'li aileye 

e:;omm ıtıldığı anda, aynı sokıktıki bır 
atm yU1tiqın dı dUkkanı y.ıyhm ıteşi· 
ne tutuluyordu ... 

20 Arılık günü bir grup mıccrıcının 
pankart UO'WI sıruıncb, polis müdaha
lesine gençlerin "ateş ıçtığı" söylene
rek, çok yönlU bir provokasyon yarattı
mak IstendI. Olayda ölen polisin, V3.ba
dan iner inmez sırtından ve ancak polis 
tanfından vurulmuş olduğu cbN. sonra 

otopsi rıporuyLı anLışıldll ... 

Polislerce öldürülen polisin ınti·fqist 
olduiu bilinmesine kırşın, faşistter "ce
nızeye sahip çıkır.ık" olayı mezhep kış
kırtrrasının ve 50ykırımın aleti yapmak 
istediler. Cenazenin IQldırlldlğl gün An· 

aPkya lisesi �istlerce ablulQ altın� alın
�i. Okuldaki ıcnçler sut1erce sivil fa

şlsticr ye polis tarafındın y.ıylım ateşi 
altında tutuldu. Demokrat ve dUrüst 01-
maktın bışkı "tehlike" aşımayın Use 
Müdürü Yu",f Öcııl, sUnnl olduğu Için 
lIçn edilmekten bir raslantı sonueu kur
tuldu. 

AblulQnın uzıması ve gereklı önle
min alınmayışı sonucu, akşım saat dör
dek.tdar süren faşist işgal üzerıne, ııeri· 
ci, demokrat ye alevi ailelerin oluştur· 
dulu beş-illtı bin kişilik bir topluluk 
kentin Armudu semtinde topLınar.lk yü
r� geçtiler. Polis barlkıtıyLı kırŞI
laşın topluluAun mücadelesi sürerken, 
okul yönUnden yoğun silah sıes$eri geli
yordu. Jandarma mUdahılesi sonucunda 
polisle çııtışmının önlenmesiyle, 
öirenei velilerl jandırma neıaretinde 
okula ulışarık çocuklarına kıvuştu. 
Reo ve kıriyerlerle faşist çember yarıldı, 
ölreneller askeri ırıbalırla matalleleri
ne gatOrüldü. 

Lise'de öğrencileri polis desteği ile 
ablukı altı LU alın faşin millsler, "ko· 
mUnlstterin kızlırının ırzına geçtiğini" 
söyleyerek, lulkı tıhrik ediyorlar, AP 
Kadınlar Kolu Uyesi bir ınne ise, okula 
girdiAinde kızının arkadışlırı ile endişe 
Içinde beklediRini, hiç de söylenen du· 
rumdı olmıdlAınl gdrtınce, devrimci· ile
riel gençlerle birlikte slogın atmaya baş
lıyordu_ 

GUvenlik kuvvetlerinden mUdıhıle 
görmeyen silıhlı sopah faşist grup, daha 
sonra kentin merkezine gelerek, ilerici, 
demokrat ve kendilerinden olmayan 
yuttaşların arabalarını, yazıhanelerini, 
işyerlerini ve dUkkanlarını tahrip etti. 
Bu saldırılara polisler de kıtıldı. Bu du
ruma mıdUhale eden anti·faşist polis
lerle diğerleri birbirleriyle silahlı çatış· 
maya girdiler ". 

Aynı gUn kentin ıskenderun girişini 
tutan faşist grup arabaları durdurarak, 
ılevi yurttilşlara saldırıya geçti. Alevi 
yurttışların çırşıdakl işyerlerine, dük
unlarına saldırı gUnboyu sürdürüldü. Si
lahlı terör, kundaklama, dükkın ve Iş· 
yerlerinin tahribi, yol kesme biçiminde 
süren saldırılar üzerine, işyerleri, dük· 
IQnlar, kapatıldı, lulk evlerine çekildi. 
• Güvenlik kuvvetleri" nin duruma seyirci 
kalmısı sıldırpnlırı cesaretlendirirken, 
alevi yurttaşların tepkisi yükseliyordu. 

CAMI MINARELERINDE 
DORSUNLü SILAHLAR!... 

Olayların ikinci günUnde alevi yurt· 
taşların oturdulu semtler silahlı faşist. 
lercc kuşıtıldı. Alevi ve sünni yurttiş
Iırın oturduğu bölgelerin, semtlerin, ma· 
hallelerin kesiştiği yol kavşakları tutulu
yor, alevi semtlere N.kim yerlerdeki 
cımi minırelerine uzun menzilii dUrbiln
lü silahlar yerleştiriliyordu!". 

' I r. 

Aynı saatlerde işpl edılen Antıkya 
Hastinesl'nden civardaki alevi yurttışIı
rın evlerine ıteş açılıyordu. Alevi semt 
ve mahalleleri kontrol altına ılan kilit 
noktalırı silah yllınaAı haline getiril
mişti. Alevi, ilerici, demokrat, sosyalist 
yurttaşıır dı, silahlı faşlstlerce tutulan 
semt, sokık ve kavşaklarda karŞı önlem· 
ler ıldılar ve akşam sut beş sıralırında 
bışlayan silahlı müsıdemc sıbah sut se
kiu kıdır sUrdU. Kentin do�u kesimin· 
de Şirince-Affan, Dörtayak.orhınlı, 
Kurtuluş caddesi, Kuzeyde Cumhuriyet, 
Esentepe-Armutlu, Çekmece, Güneyde 
Devtet Hastanesi - Hastine civırı Balrı
yın ık gibi semtlerde çatışmalar ıralık· 
sız sOrdU. Iki gOn sonunda alevi yurttiş
Iarın ylrrniye yakın ancı, onyedi fırın, 
sekiz avukıt YUINnesl tıhrip edildi. 
Bayındırlık MUdUr1UğU'nUn tesbitine 
göre de, 342 bın IIrılık zarır ve ziyan 
olduAu belirtildi. 

SALDıRıLARı MHP VE 
OGD'LI FAŞISTLER YöNETTl 

Antakyı'daki saldırıların başını 
"OkUz Ahmet" Iıkabı ile tanının bır fa
şinle, MHP lı Gençlik Kolları Başkını 
Mehmet Durdur, ÜGD eski şube başka
nı Mehmet Horoz Ile Kurtuluş Caddesin
de züccaelye dUkkanı olan Sıit Jdlı �111P 

li çekiyordu. Ilginç olan da, bu kadar 
kapsamlı geliştirilen �aylardan bir tek 
sanığın bile yakılanmamış olmasıydı! .  .. 

Vali, sonraki gUnlerde Ticaret Odası' 
nda yaptığı toplantıda ise, "Bütün bu 
olayların elebaşılarını tesbit ettik. Bun
lar sorumsuz çapulcular tarafından ya
pılmıştır" diyordu. 

Esentepe'deki cami minaresinden ale
vi yurttaşların oturduğu Çekmece 
mahallesine ateş edilirken, jandarma 
Çekmeee mahıllesine baskın yaptı ve 
birkaç yurttaşı gözaltına almaya çalıştı. 
Halkın müdahılesi ve ateşin tektaraf11 
olarak aralıksız sürdürüldüğü görtılUnce 
bu girişim durduruldu. Ne vır ki, bu kez 
de alevi semtled polis tırafından basılıp 
aranmak istendi, ancık bu tek tarıf11 tu· 
tum karşısında polis buralara sokulma· 
dı. Vali ve emniyet müdUrünün, bu olay· 
lardaki açık taraflı tavrı karşısında, kala
balık bir kadın topluluğu ellerinde bay· 
raklarla Vilayet binısını yürüyor, vilaye
ti işgal eden kadınlar valiyi protesto ede· 
rek tepkilerini dile getiriyorlardı. 

Gene alevi ve sünni mahıllelerin kav· 
şak ve kesişme noktalarında önlem alın
madı�ı gibi, alevi semtlere eivır köy· 
lerden yırdım gelir ınlayışıylı bu yolla· 
ra jındırma yerleştiriliyordu ... 

Olaylırın yedinci g(lnU, Ticaret Oda
sı'nda topLıntJ düzenleyen vali, dükkan
lırın ıçılmasını ve sokağa çıkılmısını 
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istedi. Vılinln bu isteğine karşın, dük· 
kanlar açılmadı, talk 50kağı çıkmıdı. 
Oleyis, Devrimci Sağlık-Iş ve Genel-Iş 
sendika başIQnlarl yıpııklırı ortak açık· 
lamadı cın güvenliAi olmıdlAı ıçın bir· 
çok işçinin Işyerlerine gldemediğinl be
lirtiyorlar ve etkın önlemler alınması 
Için yetkililerin uyarılmasını Istiyorlar· 
dı. Beş yerel gazete can gUvenlikleri ol� 
madığı için baskı yapmadıklarını ilan 
ediyordu. 

Belediye otobüslerinın ve çöpçUlerin 
çılışmamısı, fırınıarın ve dükkanıırın 
açılmamısı sonucu, bışta ekmek olmık 
Uzere gıdı mıddeleri temin edilemiyor, 
Belediye'nin ıskenderun'dan kamyon· 
larlı ekmek getirterek mıhallelere dağıt· 
ması ııe bir ölçüde sıkınh önlenmeye çı· 
Iışılıyordu ... 

Kentte gOnleree duran yışam, ıncak 
polisin devreden çekilmesi ve jandarma
nın devriye gezmesl sonucunda nor
malleşlyor, bızı Işyerleri açılıyor ve Be· 
lediye otobüsleri çılışmaya başlıyordu. 

Ancak 8-9 Ocak'da Antakya da mey· 
dına geltn iki ıyrı silahlı saldırı olayın· 
dabir kişi ölürken, bır kişi ağır yaralın
dı. Aynı saatlerde ıSkenderun'da dört 
ayrı yere bomtu atılırken, polisin bas· 
kıların; protesto gösterileri yapılıyor, 

Gültepe, Esentepe ve Yıldırımtepc'de 
hılk dükkanıarını açmıyordu. 

10 Ocak'da sokaklardan polisi protes
to eden gençlerin slogan sesleri ve irdı 
arkası kesilmeyen silah sesleri geliyor, 
evlerine çekilen halk, kapının kepcnk 
sesleri ve tekrar bışlayan otomatik 
silahların cayırtıları arısında hastaneye 
yaralılar taşınıyor. Olen bir polis dışın· 
da, sekiz yaralı kaldırıldı hastilneye ... 
Faşistler kentin belirli kesimlerinde dük· 
kanlara, işyerlerine saldırılarını sUrdUrtı
yorlar. Bugünkü o:aylarda dı baş sg. 
rumlu polis ve jındarmıyı halkın üzerine 
saldırtan Vali'dir. Vali, gerginliğin yük
;elmesi için elinden geleni. yapıyordu ... 

VALI VE 

EMNIYET MODORONDEN 
HESAP SORULMAUDlR 

Bugün, Antilkya'da alevi ve sünni 
emekçilerin oturdukları, semtlerde kM· 
şılıklı olarak bir "Iç göç" bışlımıştır. 

Gözler önünde y.ışanın bütUn bu 
olaylar, gözlerden uuk tutuluyor. Ne 
TRT, ne de basın olıyları bilinçli bir bi
çimde duyurmuyor. Halen olıylar olı· 
ğınüstUIUğünü korumıktıdır. Silah ses· 
leri ve patlamalır aralıksu her ıcce sUr
mekte, hergün ölüm ve y.ıralamıyla 50-
nuçlanan sıldırılır yıpılmıktadır. Vıli 
ve emniyet müdürü Hatay'da kaldıkları 
sürece de bu olaylır durmıyıc.ıktır. 

Fı.şistlerin yığınıjı oldulu bilinen 
Karaksi köyü bugüne dek bulmımış, 
aranmamıştır. Reyhanlı'da. faşist toprak 
ığııırının sınır boyundıki ımlikıneleri· 
nin silah deposu olduğu yıllardır bi
linmesine kırşın, bu çiftliklere sirilme
rnektedir. Uluslararası sib.h !aÇıkÇIIı· 
ğımn bu bölgede de y.pıldıjı eski ıçı,. 
leri Bıkanı'nın � Faruk SOkan'ln açık· 
lanı.ısında da belirtilmiş, ancak bu çev
relere yönelme yerine tek .. k ylA'tta..
ludaki silıhlarla 11.ilenrnenin ötestne 
geçllmemiştir. Hatıy'dıkl tüm faşist Yi� 
dırıların arkısında. bu silah kaçlkçıları 
bulunmıktadır ... 

SURJYE'LI FAŞIST 
öRGOTLERLE MHP'NIN 

ILIŞKISI 

CHP milletvekili Haydar Oemirtaş, 
Hatıy'ın AP tarafındın MHP'ye 1erke· 
dildiğini ıçıkladı. Hatıy'ın pek çok il· 
çesi Suriye ile sınır oluşturur. Bugün Su· 
riye'de ivme kazının faşist "MüslUmın 
Kardejle," hareked içinde Türklye'lI f;ı. 
şinierin de bulunduğu belirtilmektedir. 
Hatı:y'dı ilerici, sol, sosy.ıllst &üçlerio 
sindirilmesi, geriletilmesi ile, MHP 'nin 
Hıtay'ı "MüslUman Kardeşler" hıreke
tiyle köprü kuracaAı bir US durumuna 
getirmeyi ilIT1açlıdığl söylenebilir. Yeni 
bir Kahra.mınmafilş yarıtmanın ardın· 
daki gerçekler bunlırdır. 

HATAY'DA FAŞIZM 
YENILECEKTIR! 

Hatay Kıhrımanmııraş olmayıcakurl 
Hatay'da. yeni bır Kıhrımanmıraş 
dUşleyenler bu dUşlerini gerçekleştıre· 
meyeceklerdir! BugUne kadar ki olayla
rın tam bir lçsavış durumu nı dönUşme· 
mesl ilerici, sol, ıosyalın ve ıcnel ola· 
rak ılevi yurttışların direnişiyle önlen
miştir. 

Bugün Hıtay'da kitleler, bşlımin 
püskUrtülmeslnin ancak 'Ve ıncık ıktif, 
kitlesel bir mücıdele Ile mUmkün olıbl· 
leceğini, hiçbir �yln bundan dıha bzlı 
sonuç ahCl olımaracağır.ı kendi dtney· 
leriyle ö�rtniyorlar ... , 



AET'ye ortaklık ta 
yeni ödünler 

Buna1ıml derinleşen dünya 
kapltaıızminln oluşturduRu üçün· 
cü güç merkezi Avrupa Ekono
mik TopluiuRu, Türkiye üzerin
de yeni oyunlara hazırlanıyor. 
Thrklye'nln geleceelni ipotek al· 
tına alan Ortaklık Anlaşması ve 
Kıtma Protokol hükümlerini ye
rine getirememesi, TopluluR'un 
da bu anlaşmaları işine geldiRi 
gibi yorumlaması ve anlaşmalar
da öngörülen yükümlülükleri ye
rine getinnemesl Ile garipleşen 
Ilişkiler artık fııtürsUZca Shera
ton türü aletlerde sürdUrülüyor. 

toplanarak İKV 'ye bildirilecek· 
tır. 

Uçüncü U1kelere karşı, Iplik lt· 
halatında mlktar kısıtlarnası uy· 
gulayan, ancak bu Ulkelere Türki
ye'ye verc:tiRinden daha (azla 
ödün saelayan AET'nin uzun sü· 
redir 1Urklye'nin pamuk Ipıı�ı 
ihracatında uyguladı�ı vergi iade· 
si uygulamasının kaldırılmasını 
istedi�i, bu yapılmazsa miktar 
kısıtlamasma gideceRini bildirdi· 
Ri bilinmektedir. 

Türkiye'nin. TopluluRun teks
til sanayüni alt list ettiRI, piyasa
da kanşıklıklara yol açtıeı saVln· 
dan hareket eden AET ülkelerl, 
toplam pamuk ipUti ithalatıan 
ile 'lUrkiye'den yapl1an Ihracatın 
arasındaki büyük !arkı gönnez
!ikten gelmektedirler. Çünkü, 
Türkiye'nın pamuk Ipliet Ihraca· 
tı, TopluluRun toplam ihracatı· 
nın üçte biri düZeyindedir. 

Avrupa Ekonom1k Toplulu
�u, tercihli lllşkl kurdu�u birçok 
ülke lle Türkiye'nin Ihracatını 

Tarsus: 

güçleştiren anlaşmalar yapmış ve 
özellikle tarım alanında ödünler 
vermiştir. Yani Topluluk birçok 
Wkeden, Thrkiye'ye oranla daha 
ödünlü Ithalat yapmaktadır. Bun· 
dan başka, Topluluk içindeki fi· 
yatıann altında bir fiyatla itha
lat yapılmasını engelleyen meka
nizmalar da, AET piyasalanna gi. 
rişi güçleştirmektedir. 3ugtine 
kadar, ödünterimizin artbrılma· 
sı amacıyla yapılan görüşmeler 
bir sonuç vermezken, Toplulu· 
eun gökte ararken !'erde buldu· 
eu yeni ödünler 'I\irkiye Ihracat
Çı Birlikleri'nce saelanmış ve pa
muk Ipııeı Ihracatının 1980 yı. 
Iında, 1975'daki düzeyinde tu
tulması konusunda anlaşmaya 
varılmıştır. 

AET Ile imzalanan belgelerde 
yer alan ancak uygulamaya ko
nulmayan bir başka konu Ise iş· 
gücünün serbest dolaşınudu. Tür· 
klye'ye karşı işgücünün serbest 
dolaşımı yükümH.ilüRü altına 
giren AET bu hükmü de yeri-

ne geUrmemektedlr. Ucuz lşııü· 
cünün sanayinin bulunduau yere 
taşınarak üretlmin sürdüıütmeli 
kapitalizm ıçın önemli olmakla 
birlikte, artık çok sık gelmeye 
başlayan bunalım dönemlerinde 
yabancı Işçiler (azla gelmekte ve 
ülkelerine Iade edilmektedir. Bu 
nedenle, ancak saelıklı bır eko
nomik sistemde sözkonusu ola· 
bilecek ve süreklilik kazanacak 
olan "işçilerin serbest dolaşımı" 
da AET ıçınde Türkiye açısından 
"hayal" olmaktadır. 

özünde, 'Ilirklye'nin dış tica· 
retinl serbestleştinoe ve sanayi· 
leşmeslnl önleme amacını taşı· 
yan Orta ldık AnlaşmaSl ve Kat
ma Protokol Ilkeleri diizenli bir 
biçimde uygulanmasa da, 1963' 
den bu yana meydana gelen ge
lişmeler, tam AET'nln Istediei 
yöndedir. Türkıye'nin AF!' üye
Ueln1, önceleri sanayii geliştire
ce�I, lşslzll�1 azaJtaca�I, üretim· 
de maliyetleri düşüreceei gerek
çeleriyle savunan ancak uygu· 
lamanın tam tersine oldueunu 
gören yerli büyük sermayenin, 

AET Ile bütünle,mekten -Rla
dıeı çıkarlar da, "tüm üyeıık" 
feryatlannın ual nedenini oluş
turmaktadır. Emperyalist tekel
lerle içiçe eeçen büyük sermaye 
grupları, AET illkelerince üreti· 
len parçalan 'Ilirklye'ye ithaJ 
ederek, birbirine eklemekten ve 
iç pazarı sömürmekten ho,nut
turlar. 

top����� i;:f�( ::;:.ı(si7��cı; 
Komitesi top1anbıında, 'Ilirklye 
lle lllşldlerln yeniden canlandml· 
maıı konusunda karar a1ınırken, 
Demlrel Hükümeti de, 'I\irklye' 
nin AET ülkelerinden yaptıeı it
halatın kolayla,bnlması ve libe· 
re ithalat oranının artbnlması 
f.;in bazı çalışmalar yapmı.ştlr. 
Topluluk ülkelerinin, Türkiye Çı· 
kı.şlı mallara kısıtlama ve çift ta
raflı denetim uygulaması çabala· 
rının yogunlaştıeı bır dönemde, 
AET'den yapılan ithalatın kolay
laştırılması yolundaki çabşmala· 
rın 1980 yılı İthalat Rejimi'nde 
yer alması için hazırlık yapmak 
"ilişkilerin nam canlandın1aca
eı' konusunda yeterll fikri ver· 
mektedir. 

Şubat ayı başlannda toplan
ması beklenen Türklve-AET Or
taklık Konsejli k>planbıında da, 
Türkıye'nin geieceRini Ipotek et
me anlayışına sahip iktidarlann, 
bu gelişmelerin ışıemda hangl 
yenl ödün1eri verebileceklerini 
kestirmek güç deRlldlr. 

Türkıye pazannı ele geçirme
de hiçbir ödün venneye yıoaş
mayan AET'nio Türkiye'ye gön
derdıei Iki uzmanı ile kata kaCa
ya veren Ihracatçı Birlikleri'nin 
temsilcileri lüks otelin lobisinde. 
pamuk IpliRi ve tekstil ürünleri 
ihracaturuz üzerine kararlar al· 
mışlar ve hatta bu karartan da 
"Sheraton Oteli" antetli kaRıl
ları aktarmışlardu. Türkiye ile 
Topluluk arasında ortaklık ya
ratan Ankara Anlaşması ile ge
çı, döneminin koşullarını be
llrten Katma Protokol'deki 
hükümleri hiçe sayan bu proto
kolde açıkça, "Avrupa Ekono
mik Toplulueu'nun, Türk ma· 
ltamlarıyla bazı tekstil ve giyim 
eşyl.Sl Ihracatını kapsayacak ve 
çift kontrol sistemine dayana
cak bır Idari Işbirlle! sistemi 
kurmak istec:till"nden sözedil
mektedir. Dieer bır deyişle, Thr
klye, Topluluk ülkelerine Ihraç 
edebJldlIJ sayılı ürünlerden p.t
muk Ipll�l Ihracatına lUşldn bit
gileri, İKv (İktisadi Kalkınma 
Vak(ı) ve Pamuk lpUt1 thracat
çıları Blrııeı derleyerek AET' 
n1n Brlikael.'dekl merkezine gön· 
derecek, AET Ulkelerlnin Türki
ye'den yaptıRı pamuk ipllti it
halatı da Brüksel'dekl merkezde 

ViDAŞ i Ş Ç iLERiN i N  BAŞARIL I  S INAVI 

EI<ONO\1i 
lHABERLER 

OZEL SEKTORE 
MOTOR 8ANAYlINDE DE 

"SUBY ANSIYON" 

özel kelim, yıllardır sürdür· 
dilRU dayatmalanrun semereslnl 
bu yıl alacaRa benziyor. SlZ8.n 
haberlere göre, 1980 yılı Genel 
e,vik Tablotu'nda, motor sana
ylınde, özel kesime de yatının 
yapma olanalı tanınacak. Yurt 
Içinde UretUerek, yatınm bün· 
yesine giren her türlü makina ve 
donanım yanında, motor sana· 
yUndeki yahnm projelerine de 
"aıbvınalyon" uygulanacak. 
1980 yılı Genel Teşvık Tablo· 
ıu'nda, an. ve yıtınm maUan 
Urttimlnl hedef alan projeler, 
belirti aireler ıçın vergı baRı· 
,ıkiaRından yararlandırılacak
lar ve bu arada ek tonlarla des
teklenecekler. 

KIMY A SANA yUNDE 
YABANCI SERMAYE 

TMMOB KImya Mühendısle· 
rı Odası tarafından yapılan bır 
ara,brmaya göre, Türkiye'de 
yabancı lermayell ftrmalar 
özellikle kimya sanayiinde ya
tınma gtdlyor. Bu alanda (uli· 

Tarsus'ta özellikle 800 işçi· 
nin çalıştıeı YIOAŞ işyerinde, 
bilimsel sosyalistlerin Önderli· 
linde dört yı1dır verilen kavga, 
tüm Güney·de saygınlık kızan· 
dı. YIDAŞ işçilerinin, tekstil 
işkolunda Tarsus'a diktikleri 
bu bayrak, bugün diler i,yerle· 
rinde de elden ele t.aşınıyor. 
Şimdi işçiler, PAKTAŞ·II'de, 
Berdan'da, Çukurova Sanayi 
İşletmeleri'nde de baskı ve sö
mürünün zincirlerini kırmak, sa· 
rı sendikaların boyunduruluna 
son vermek için, DİSK, Tekstil 
Sendikası'nın çatısı altında ör· 
gütlenmeye başladılar. 

yet gösteren 20 firmanın top· 
lam yabancı sermayelert 449 
milyon liraya ulaşırken, bu flr
matann ıırmaye paylan da, 
kimya sanaytl toplam Ermaye
dn1d yüzde 47 ılnl oluıituru· 
yor. KImya &anayiIndekI 449 
milyon llralık yabanCı lermaye, 
aynı zamanda 'rurklye'dekl 
toplam yabancı sermayenin de 
yüzde 15,5'1 düzeyinde. 

TPAO'NUN 
SONDAJ KULELERI 

YABANCI ŞIRKETLER 
EMRINE YERn.IYOR 

TPAO'nun elindeki 38 .det 
&ondaj kulelin1 tam kapultede 
ça1ı,tırmak Için, arama taall· 
yetleri d.hil, 50 mUyon dolar· 
lık dövizin yeterli olacılı he· 
saplanıyor. Ancak, döviz dar
botnı Ileri sürülerek, Ortaklı· 
eın elindeki petrol arama !aalı· 
yetlerinde kullanılmayan son· 
daj kulelerlnln, yab.nCl şirket
lere klralanmuı ıçın girI,lmler· 
de bulunuluyor. 1980 yılında, 
şimdiki satıŞ tlyatlarıyla 3,5 
mUyar dolarlık bır petrol ratu· 
rası karşısında bulunan Thrkl
ye'de 50 milyon dolann tahsi· 
sinden kaçınan Iktidarlar pet
rol bulunması olasılılından mı, 
yoksa uluslararili petlol t�kel· 
lerinin iclriannın azaltılmasın· 
dan mı korkuyorlar? 

Bu gelişmelerden korkan Iş· 
verenler, DISK Tekstil'in, Tar
sus'ta tek yetkili oldueu YI· 
DAŞ işyerinde, işçilerin yasa· 
lardan ve toplu sözleşmeden 
dotan haklarını uygulamayarak 
sendikanın güven ve prestijini 
kırmayı amaçlayan tertip ve 
provokasyonlara yöneldiler. Ni
tekim, bu niyetlerini, YIOAŞ' 
ta yeniden işçi kıyımını başla· 
tarak açıkça gösterdiler, buna 
karşı koyan sendika ve yöneti
cilerini de t8nımadıklarınl be
lirttiler. 

YtOAŞ işçileri, bu uygula· 
malara karşı bu kez de direr,e
rek karşılık verdiler. 29 Aralık 
1979 Cumartesi günü, birinci 
post&da çalışan işçiler işi bıra. 
karak direnişe geçtiler. Ikinci 
postaya gelen dieer işçiler de 
Cabrika içindeki dieer arkadaş· 
larının eylemine katılarak tüm 
Cabrikayı denetimleri altına al
dılar. 

Direnişi kırmak üzere işyeri· 
ne gelen güvenlik kuvvetleri ile 
işçiler arasında bir saat süren 
görüşmeler bir sonuç venneyln· 
ce, bu kez güvenlik kuvvetleri 
sendika başkt.nı Burhan Ya· 
man'a sald .. drak işçileri daeıı
maya yöneldiler. Güvenlik kuv
vetlerinin Burhan Yaman'a sal
dırması üzerirıe, fabrika içinde 
bulunan işçilerle, fabrika dışın· 
da bulunan ve kurulan askeri 
barikatla içeriye girmeleri en· 
geUenen işçiler duruma müda
hale ettiler. Fabrika içinde ve 
dışında olmak üzere, güvenlik 
kuvvetleriyle iki ayrı yerde ça· 
ıışan işçiler, daha sonra fabrika 
önünde biraraya gelerek dire· 
nişlerini k>pluca sürdürdüler 
Süngü ve dipçiklerle daeıtılmak 
iılenen işçiler, bu kez de Ada
na·Mersin karayolunu trafiRe 
kapatarak, sloganlarla direnişe 
geçtiler. Güvenlik kuvvetlerinin 
yeniden işçiler üzerine saldırıya 
geçmesi sonunda çıkan çatış
malarda cok sayıda işçi yara· 
landı ve başta sendika başkanı 
Burhan Yaman olmak üZNe, 
sendika yöneticilerinden Eyüp 
Tanrıverdi. Mithat Canpolat, 
MuaCık AI�lyık, Isa Tırtar1ı, 
Hikmet Çukur, Yalçın Kara· 
kuş. Okıay özöksi.iz, Sami Ka· 

Burhan Yaman 

tatay gözaltına alındılar. Arka· 
daşlannın gözaltına alınmısı 
üzerine yeniden direnişe geçen 
işçiler, tabrika giriş kapısı ve 
korkulukları kuarak arkadaşla· 
rının salıverilmesini istediler. 

Mersin ve Adana'dan gelen 
takviye kuvvetleri ile sayılan 
çoealtılan güvenlik kuvvetleri 
bunun üzerine yeniden işçilere 
saldırarak, direnişi kırmaya ça· 
Iıştılar. Ne var ki, özeUikle ka
dın işçilerin başını çektiRi göz· 
lenen direnişi daeılmak müm· 
kün olmadı. Güvenlik kuvvetle· 
rinin sürekli. saldırısı karşısında, 
işçiler toplu halde yeniden 
Adana-Mersin karayolunu trafi· 
Re kapatarak, TarslJl'a sekiz ki· 
lometre uzaklıkta olan fabrika· 
dan, kent merkezine doeru yü
rüyüşe geçtiler. Marşlar ve slo· 
ganlarla yapılan yürüyüş üç saat 
sürdü, kentin girişinde ve belirli 
merkezlerinde daRıtılmak isten
diY!\e de başarılamadı. Yaklaşık 
beş yüz kişiden oluşan yürüyüş 
kolu kaymakamlık önüne gele· 
rek, tutuklu arkı:ı.daşlarının ser· 
best bırakılmasını talep ettiler. 

Kaymakamlık önünden ye
niden yilrüyüşe gf'çen işçiler. 
iki yüze yakın polis ve güvenlik 
kuveetinin çemberine karşın, 
· ' Faşizmi eZf'ceRiz·', "Ya,asın 
i Mayıs", ··Yaşasın YIOAŞ di
rt'nişimiz·', ' Yaşasın sosyalizm" 
vt' " F8�izmt' karşı omuz omu· 
ıa" slo�anlarmı alarak St'ndika 
binasına kadar topluu yürüdü· 
I .. 

St'ndika önundt' toplanan iş· 
çılf'rt' hitabt'n bir konuşma ya· 
pan \'t' VIOAŞ'ıaki olayları an· 

lalan baştemsilci Haydar Kı· 
nay'dan sonra, direnişi amacın· 
dan saptırmak isteyen bazı kişi· 
lerin konuşmak istemesine kar· 
şın, işçilerin talebi üzerine TİP 
Tarsus ilçe başkanı Sönmeı. 
Targan da bir konuşma yaptı. 

İşçiler daha sonra topluca 
sendika binasına çıkarak, gece 
geç vakitlere kadar arkadaşları· 
nın serbesı bırakılmasını bekle· 
diler. Gece 02.00'de serbest bı· 
rakılması saelanan Burhan Ya· 
man ve arkadaşları, işçilerin 
sevgi gösterisiyle karşılandı. 

Sendikada işçilere hitaben 
bir konuşma yapan Burhan Ya· 
man şunları dedi; "Başta Yidış 
patronları olmak üze� Tarsus 
sermayesi sendikal varlıtımııa 
tahammül edememekte. Ede
memekte çünkü, buradaki OISK 
örgütlenmesini bilimsel sosy.· 
Iistlerin yaptıRını bilmektedir. 
Bizi suslurabildikleri zamın, 
delil siyasi mücadelenin, sendi· 
kal mücadelenin bile silinip gi
deceRlni dü,h:mekte�irler. 
Ama umutmasınlar ki, bizler 
üzerine kurulan tüm düşler, bu· 
günkü direnişimizle nasıl korku 
ve kabu .. dönü.şmüşse, bundan 
böyle de böyle olacaktır. Bizler 
böylesi mücadeleleri n çetin ve 
zengin deneylerinden geçe geçe 
yetişeceeiz, Bundan sonra daha 
büyük mücadeleler için kendi· 
mizi hazırlayalım. Bugüt. cop· 
larla ve silahların kabzalarıyla 
bizleri hunharca dipçikleyenle
rin gprisindpki pgt'men güçlerin 
saltanatına son verebilmek için, 
o büyük ve soylu kavgaya ken· 
dimizi hazırlayalım. Bugün Yi. 
daş 'ta göstprdi�imiz bu yiRltlik 
ömeaini yaşamın tüm alanları. 
na taşıyalım, 

İkinci gün mahkpmeyf' Çı. 
kartılan sendika yöneticilprinin 
sorgulamaları adliyt'nin önünü 
ve mahkeme koridorlarını dol· 
duran kalabalık i!Jçi ve halklan 
kişilerin slogan ve spvgi gösteri· 
leri içindI' yapıldı. Sorgulama 
sonunda serbeit bırakılan yöne 
ticUer. mahkemeye gplen işçi 
vE' mpraklılardan oluşan kalaba 
lık bir kit1pyk- yine marşlar ve 
sloganlar sö,'I(,YE'rt'k topluca 
sendika binasına kadar yurü<!ü· 
ı., 



((Yumuşama saglam 
temelle re dayalıdır)) 

"Partlmizce banş, yumuşama 
ve silahsızlanmaya yönelik dol· 
rultunun yaratıcı blr şeklide hiç 
şaşmadan uygulanması, Sovyet
ler Blrııeı Komünist Partisi 24. 
ve 25. Kongrelerince belirlenen 
barış programırun gerçekleştiril· 
mesi çok Işler başarılmasını sal· 
lamıştır. Geniş ölçekte ele ala· 
cak olursak, bu, önceUkle dünya 
savaşı, sonra kısa bir banşçı ara, 
sonra yine dünya savaşı olarak 
süren trajik dönemı kapatmaktır. 
Biz Sovyet insanlan, dosUanmLZ 
olan kardeş sosyalist ülkelerin 
halkları, barış, silahsızlanma, sos
yal rejimieri delişik devletlerin 
barış içinde birlikte yaşamatan 
Için savaşmış ve savaşmakta olan 
herkes bu tarihsel başarıyla gö· 
lüs kabartmakta hakhdll'lar. 

GelgeleUm, 1970'lerle 1980' 
ii yılların kesiştiei noktada ulus
lararası durum maalesef önemli 
ölçüde gerginleşmiştir ve halklar 
bundan kimin sorumlu olduRu 
gerçelını bilmelıdırler. Kapalı 
tılr nokta bırakmadan söyleye
yim: Bunun sorumlusu emperya· 
list güçler, öncelikle de ABD'de
ki beIU çevreler, gerginliein yu
muşama8lnı saldırgan amaçlan 
yolunda mlllt.arist psikozu kö· 

..rüklemek yolunda, başka halkla· 
� Iç Işlerine kanşabilmeleri yo

lunda bir engel &ayanlar, uluslar· 
arası arenada adeta kendilerine 
her hak verilmiş gibi hareket el
mek duygusunu içlerinde derin· 
ce saklayanlardır. 

AFGANİSTAN'A 
MODAHALE EDENLER 
EMPERYALISTLERDIR 

Buııwı ban, ve yumuşama 
dUşmanlan Alı.nıStan olaylan 
üzerinde spekUluyonlar yaratma
ya çalı,ıyorlar. Bu olaylar etra
fında yılınıara yalanlar söyleni
yor, hayasızca bir ant1sovyet 
kampanya açılıyor. Y. Afganıs.. 
tanıda olanlar gerçekte nedir'? 

1978 Nlaan'ında Mganlatan' 
da devrim oldu. AtPD halkı ka· 
derinl kendi eline aJ.arak baRım
mlık ve özgürlUk yoluna gırdı. 

arthJn her ",amasında olduRu 
bi yine geçmiş zamanın güçleri 

devrime çıılland�ar. Tabii ki Af· 
ean halkı kendisi onlann üstesin
den gelebilirdi. OY" daha devri· 
min ilk günlerinden baılayarak 
d,tan saldınyla, Içişlerine dııtan 
mUdahaleyle karşı karşıya kaldı. 
D"ta eRitiierek silahlandınıan 
binlerce ve onbinlerce karşı·dev
rimcl Alean topraklarına aktan· 
lıyordu. ı,blrilkçllerlyle birlik
te emperyallzm devrimci Afga
niatan'. kar,ı Uan edilmemiş blr 
""I b"lattı. AfganlJtan .. ldın· 
nın durdurulmasını, Wkenln 
yeniden kurulmuına olanak ve
rUmeanı iırarla talep ediyordu. 
D" .Idınya kar,ı _v... veren 
Mpn yöneUmI daha baıkan Ta
rakl devrinde ve sonra da defalar· 
ca yardım ıçın SovyeUer BirURl' 
ne başvuruda bulundu. Blz de 
kendı tarafımızdan saldın durdu· 
rulmazl& Alpn halkını felaketle 
başbaşa btrakmıyıcaaımlZ hUlU· 
sunda kim &ereklyorduy_ uyar· 
dık. BlUndlıı pbl biz sözümijzlin 
eriyiz. Iktidan ,le geçlrer.k Af
pn toplumunun genl, çevreleri
ne kar,ı, parti ve ordu kadrola· 
fına, aydın temsilcllerine, tslam 
din adamlarına, yanı aslı Nisan 
devriminin dayanmı.t olduRu 
çevrelere kıııı acımaıız bir ted
hı, baııatan Amın, MganIJtıın'a 
kar,ı ııaldıranlann eylemlerine 
yardımcı oldu. V. Babrak Kar· 
mal'ın batında buiunduRu De
IMkratlk Halk PartIJl'nln yöne· 
tlmlnde Mpn Halkı Amln'ln bu 
zulmUne kar,ı ıyaklandı. Bu«Un 

veleyenlerin, hızmet dosyaların· 
da Vietna'11'dakl haln savaş yazı· 
lıbulunanlann, Çın saldırganian 
Sosyalist Vietnam'a karşı silahlı 
müdahale yaparken parmaklarını 
bile kımıldatmayanların, 
hükümeönln ve halkının iradesi· 
ne boş vererek Küba toprakların· 
da onlarca yıl askeri üs bulundu· 
ranların, İran kıyılanna uçak ge
mUerinin, önemli bir kısmı da 
Içinde atom silahlanyla dona.-

:�:�"ŞgÖ�dv=re:Sk��V::��t t� 
halkına silah şakll'datan, ablu
ka tehdidinde bulunan, açıkça 
askeri baskı yapanlarm, uluslar
arası ahlakın savunucuları kılı· 
lına girmeleri bayalı bir ikiyüz· 
IÜıüktiir. 

SOVYETLER BIRLıCı 
KENDI KURALLARıNı 

KENDISI BELIRLER 

Tabii ki ABD yönetiminin gi
rişimleri bize, girişimcilerinin 
açıkça umduklan zaran "ere
miyecektlr. ABD'nin bize tahıl 
satmayı reddetmesiyle Sovyetler 
BirUtl'nde yiyecek durumunun 
köttileşeeeRI hUlUsundaki utan
maz hesaplar, bizim ekonomik 
gücümüz hakkındaki akılsızca ta
savvurlara dayanmaktadır. 

Rında bizi sınamaya yeltendi ve 
bu yeltenişln neyle sonuçlandı
Iını herkes anımııyor. 

Faşist saldll'ganlar bizi inun
heın geçirdiRi en kanlı _VI ,ta 
ezmeye yeltendi, ama yenilgiye 
u�radı. Soluk .. vq yıllannda, 
dünyayı uçurumun kenanna Ite
rek, birbiri arkasından uluslarara
sı bunalımlar çıkararak bizi ii
navlardan geçirdiler. O zaman da 
bizi sarsamadılar. 1\im bunlan 
bugün hatillatmakta yanı Vıı. 

SBKP'NIN LENINCI 
DIŞ POLITIKA DOCRUL TUSU 

SARSıLMAZDIR 

GeleceRe lyimserııkle bakıyo
ruz. Bu, esaslara olan bir iyimser· 
liktir. muslanraııı durumda 
Amerikan emperyalizmi taraCın· 
dan kuten yaratılan gergtnleş
me,sosyalizmln pozisyonunun 
saelamlaşması, ulusal kurtulu, 
hareketinin büyümesi, yumuşa· 
ma ve banş için savaşan güçle
rin saelamlaşması karşısında 
Amerikan emperyalizminin duy· 
duRu üzüntüyü ortaya koymakta.· 
dır. Yumuşama politikumm de
rin kökleri vardır. Bu politikayı 
muazzam güçler destekııyor ve 
devletl�r ara.sındaki IUşkilerde 
başta eelen eRlUm olmanın tüm 
şanslanna sahiptir. 

Sovyetler Birliği Devlet Başkanı ve SBKP MK Genel Sekreteri 

Leonid l Iyiç Brejnev, emperyalizmin Afganistan ve Iran'daki geliş

meleri bahane ederek barış, silahsızlanma ve yumuşama doğrultu
sunu saptırma girişimlerine ilişkin olarak Pravda Gazetesine bir açık
lama yaptı. Sovyetler Birlilli'nin Afganistan Demokratik Cumhuri· 
yeti'ne yaptığı yardım hakkında Sovyet hükümetinin görüşlerini bir 
kez daha açıklayan Brejnev'ln bu açıklamasını özetleyerek yayınhyo· 

SO,,�t halkı rahatça yaşamak 
ve çalışmak Için saptadıRı plan· 
\annı gerçekleştirmek ıçın, re!a
hını yükseltmek Için yeterince 
olanaklara sahiptir. Sovyet halkı
na satıanacak ekmek ve hamur 
Işlerinde tek gram azalma olma
yacaktır. 

ABD'nln aldıRı tek taratb 
önlemler politikada clddi hata-
1ardır. Onlar, bır bumeranı gibi, 
bugün deRllse yann, darbeyi ha
zırlayan1ara Inecektir. ERer poU
tlkamıza karşı tüm bu saldırıla
nyla bızım &atlamlıRunlZl sına
mak istiyorlarsa, taribin deneyini 
unutuyorlar. 1917'de dünyanın 
Ilk &OSyaUst devleU doldulu za
man halkımız kimseden buna blr 
izin Istememiştl. Bugün de hangi 
kurallara uyarak yaşayacalına 
kendisi karar veriyor. 

Halkımız, ülkemiz onuocu 
beş yıllık planın görevlerini ba
şararak, partinin çizdili planları 
uygulayarak komünlzml ku.nna 
yolunda saelam adımlarla ilerie
rnektedir. Sovyet In.nlan, ya
bancı ülkelerdeki dosllanmız 
emin olsunlar: Lenlnci dı, poUti· 
ka dojtnı1tumuz sarsılmazdır! Bu 
doerultu Sovyetler BlrU11 Komü
nist Partisi'nin konerelerlnce be· 
lirlenmlştir ve tüm dı, politika 
eylemlerimizde ifadesini bulmak· 
tadır. Bu doRru1tu şaşmaz banş· 
severURl ve saldınya kelin karşı 
koyuşu bir arada blrle,tinnekte
dir, 

Washington'da ve bazı ülkelerde 
Amın için göz yaıları döküyor
lar. Bu onların IklyüzlülüllinU 
açıkça ortaya koyuyor. Amin yı
lınaal tutuklamalar yaparken, 
yenl Atgan devletinin kurucusu 
Tarakl'yi zorla görevden uzaklaş
tmp katlederken, o eözya41 dö
kenler neredeydiler? 

SOVYETLER BIRLlG! 
EMPERYALIST 
MODAHALEYE 

SEYIRCI KALAMAZDI 
Sonu gelmeyen 51latıb müda· 

hale, dış gerici güçlerin komplo· 
lan, Afganistan'ıo blRlmsızlıRım 
ytttnneli, ülkemizin GUney 'mı· 
nnda bır emperyallıt askeri köp
rüba.şı kurulması. tehUkesini do
�urdu. Baıka deyışle, dost Mga
niltan hükUmetinin talebine artık 
karııılık vennezllk edemeyeceRI
miZ zaman geldi. B"ka tiirlü ha
reket etmek, Afpn1stan'l emper· 
yalizmin dldlk didik etmesine 
bınkmak, halkın özgiirlUllin1in 
kanlara bo�ldulu ŞlU'de yap
tıklanm burada tekrarlamaıı ıçın 
saldırgan güçle.. olanak .. Ila· 
mak demek olurdu. Başka türlü 
hareket etmek, Güney &lrunmız· 
da Sovyet devletinin güvenııRi 
için ciddi bir tehUke odaRının 
oluşmasına paslCçe bakmak anla· 
mına ıeUrdi. 

Emperyalist ve Pekln propa
gandaıı A!gan olaylannda Sov
yetler BlrURt'nin rolünü bilerek 
ve utanmadan ters gösteriyorlar. 
Ortada Sovyet mUdahalesi veya 
.. ldına diye bir ,ey olmamıııbr 
ve yoktur da. Ortada baııka bır 
,ey vudll': Biz hükümetinin iste
mi üzerine ulusal baRımıızhRını, 
özgürlüR\inü, U1keslnin ,erennl 
dlftan silahlı said ın eylemlerine 
karşı 18vunm.ada yeni ACganls· 
tan'a yardım ediyoruz. Kaldı kı, 
ACgan olaylan ABD'nlr. ve batka 

ülkelerin ulusal çıkarlan veya gü. 
venllklerine hiçbir şekilde do
kunmuyor. 

Sömürgecilerin politikası ve 
pslkolojlsi bize yabancı şeyler· 
dir. Başkalannın topraklanna biz 
göz dlkmlyoruz, başkalannm 
servetlerlne el uzatıruyoruz. Pet
rol kokusu sömürgeelleri çekiyor 
kendine. Sovyet tehdidi diye ge· 

Emperyalizm daha Sovyet 
egemenllRlnln dotuşunun şaCa· 

Bu doeruttu ıeçen on yıGa.rdt 
dotruıueunu kanıtlamışbr, izle
yeceliz. Kım .. bizi bu dol!nıltu· 
dan saptıramayacak!" 

i Barış güçleri soğuk savaş 
tehdidinin karşısında 

Sovyetler BirliRi'nin Nisan 1978 devrimi. 
nin kazanım lan nı korumak için Afganistan 
Demokratik Cumhuriyeti'ne yaptıRı askeri, 
politik, manevi ve ekonomik yardım üzeri.�e 
başlatılan emperyalist propaganda çılgınca sur.: 
dürüıüyor. Emperyalist propaganda araçlan, 
Amerikan emperyalizminin ve müttefiklerinın 
OrtadoRu ve Yakındoeu'da gerginliRi hareket· 
lendirmeye ve savaş kışkııtıcllıAına yönelik 
çabalarının üstünü örtmeye çalışıyor. 

ABO ve onun NATO'lu müttefikleri, böl
gede yeni bir sa1dlıı paktı oluşturmanın koşul
larını yaratmak için soAuk savaş ortamına geri 
dönülmesinden yarar umuyorlar. Yumuşama 
sürecini temelinden yaralayacaAı bilıne biline, 
ve özellikle bu amaçla, Sovyetler Birııeı ve 
Iran'a eıronomik " ambargo" uygulamaya, po
litik ilişkileri sınırlandırmaya kalkışıyorlar, 
Emperyalizmin en gerici işbirlikçileri İsrail, 
Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan, Arap Emir· 
likleri ve bu arada Türkiye, askeri üııleri ABD' 
nin emrine verirken, birer silah yıeınaAı haline 
getirilmeye hazırlanıyorlar, kendi halklarını 
tehlikeye atıyorlar . 

Sovyetler BirliAi, sözde güçlü karşı·kam· 
panyayı elinin tersiyle iterek, BM Güvenl�k 
Konseyi'nde çıkartılmak istenen "Sovyet mu· 
dahalesini kınama" karaıını veto etti. Bu oyla· 
madan birkaç gün sonra da, Iran'a uygulan 
mak istenen ekonomik yaptırım gene Sovyet· 
ler Birli�i tararından veto edildi. 

Kopartılan onca yaygaraya karşın, ADHP 
Genel Sekreteri ve Devrim Konseyi Başkanı ve 
Başbakan Babrak Karmal, Arap halklanna 
yaptlRı bir çaRnda, ortak düşman Amerikan 
emperyalizmine, siyonizme ve içgericilile kar
Şı mücadelede birlikte olunmasının çok önemli 
olduRunu belirterek, Arganistan devriminin ve 
halkının başta Filistin halkı olmak üzere tüm 
Arap halklanyla dayanışma içinde olduRunu 
açıkladı, 

Bu arada ACganistan hükümeti, ülkede du· 
rumun nonnale döndüRünü, Çin sınırı yakınla· 
rındaki karşıdevrimcilerin bozguna uRradlRınl, 
devlet kurumlannın ve oku Ilan n açıldıRını. ya· 
kında okuma·yazma kampan) asının başlatıla
caeını bildirdi. Aynca, ABD'nin Argan halkına 
karşı giriştiRI komploları kanıtlayan belgelerin 
de önümüzdeki gürlerde dunya kamuoyuna su· 
nulacaAı belirtildi. 

öte yandan, Arganistan devrimiyle daya· 
nışma Içinde olan güçler de günden güne ge· 
nişllyor, Demokratik Yemen'in başkenti Aden' 
de tt:planan Arap komünist partileri, FKö, 
Umm8.ı Kurtuluş Cephesi, Bahreyn Kurtulu, 
Cephesı, Poli�rio gibi ulusal kurtuluş hareket· 
lerı, yayınladıkları ortak bildiriyle, Sovyetler 
Birliei tararından ACgan halkına lam zamanın· 
da yapılan destek ve dayanışmanın çok önem 
taşıdıeını belirterek, Amerikan emperyalizmi
nin bölgedeki oyunlannı b07"caklannl açıkla· 
dılar. 
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MSlp XII. 
Kongre 

karar 
önerilerini 
tartışıyor 
Macarı,tan S08Yali't Işçi 

Parti,i XI/ Kongresi 24 Mart 
1980'd� Coplanacalt. Parti 
konııreainde görü,ülecelr olan 
"Macari.lan Soryatiat I,çi 
Parti.i Kararları" bir ,üre ön
ce açıklandı ve tüm halkın 
tartışma.ına &Unuldu 

K:ıngre karar la,loklorının 
yedi ana bölümünde dünyada 
ve Macariıtan Halk Cumhuri
yeti 'nde bugünkü durumun 
kapsamlı, temel ve

' 
gerçekçi 

bir değerlendirme.ine yer ve
riliyor. Kararların genel içeri
ii içinde, MHC'nde ekono· 
mik politikanın sorunlorının 
tam anlomıyla saplanma.ı ça
baıı bu/unuyor. Karar ta,lok
lorında, önıimüzdeki yıllarda 
eri,i1me.i öngörülen hedefier 
ve bunun için yapılmaıı gere· 
ken çalışmalor belirlenıyor. 
Ana konu, Macari.tan Halk 
Cumhuriyeti'nde bugiine dek 
geniş ölçüde yerle,tirilmiş 
olan ıo.yalı.t kuruıu,un mü
kemmelle,lirılme,j ve komü
nizmin temeUerinin peki,tiril· 
mui olarak belirleniyor. Ka· 
rar/arda buna ili,kin olarak 
,öyle denıyor 

"Önümüzdeki dönemde 
ana ıö�vimiz, bugiine dek d
de edilen kazanımlara dayana
rak, ıoıyali.t ıoplumu Ilüçlen
dirrnek, üretımde ve )'aşam 
.landallarının geli,me.inde el
de edilen .onuçları lağlamla, 
Iırmak, halk ekonomi.in;n 
saRııkIı gdi,me"nı ve &(1)'0 
{i.t kuruıu,un bal/arı Iı lIerle
me"n; güuenceye almaktır. " 

Karar ta.loklarında, bu ana 
görevin yerine Iletirı/me.inde 
Sovyetler BirlıRi ve ıoıya/i.t 
toplufuRun diRer üyeluıyfe 
i,bırliğinı daha da artırmanın, 
KEY K ülkekrinın ekonomik 
politika.ına daha fazla katk,
da bulunmanııı, ortak çalı,
mayı daha da YOkun/a,tırma· 
nın ve ıo.yat,ıt bÜlimle,me 
Illfecini çabuklO,tırmanın ge
reklı oldugu behrtiliyor 

Yunanistan'da son yıllarda arlan ekonomik bunalımın faturası
nın yüklenmek istendiRi işçi sınıfı ve emekçi yı�ınlar_ tekelci büyük 
sermayeye karşı miJcadelelerini yükseltiyorlar. Ülkede grevlerin ve 
greve katılan işçileriıı sayısının gittikçe yükselmesi bunun göstergesi. 
1976 yılında Yunanistan'da yapılan grevlere kalılan işçilerin sayısı 
1 milyon 289 bin iken, bu sayı 1978 yılında 3 milyon 400 bine ka
dar yükseldi. Bu rakamlar, Yunanistan'daki egemen sınınarın hiç de 
rahat olamadlRml gösteriyor 

Yunanistan'da yabancı tekelci sermayeye ve yerli işbirlikçileri
ne karşı mücadelenin başını Yunanistan Komünist Parti�i çekiyor. 
YKP, bir yandan emekçilerin söınürii ve baskıya karşı mücadeleleri
nin en ön sarında yer alırken, dieer yandan hükümetin gerici tutum· 
larına karşı lavır alıyor. 

Bir süre önce YKP MK'nin iki üyesi, Kostas Batikas ve Dimitris 
Karagüles, Alman D.C'ne yaptıkları bir gezi sırasında bir gazetecinin 
sorularını yanıtladılar. Iki MK üyesi, Yunanistan'daki egemen sınırıa
rın üU,pyi Avrupa Ekonomik Toplulu�una kalarak yabancı tekellerin 
sömürii aeını daha da genişletrnek istedi�ini söylediler. Yunanistan'ın 
yabancı tekeller için gerçek bir "cennet" oldueunu belirten Batikas 
ve Karagüles, Yunan hlikümetinin bunun yanısıra NATO'nun askeri 
kanadına yeniden dönerek bu saldırgan kuruluşun amaçlarına hizmet 
etmek istedieini bildirdiler. 

Yunanistan Komünist Partisi'nin hem ülkenin AET·ye lam üye 
olmasına, hem de NATO'nun askeri kanadına dönmesine karşı karar· 
lı bir tutum içinde oldueunu belirten iki YKP MK üyesi, Parti'nin bu 
tür girişimlere karşı mücadele yolunu gösterdieini söylediler. YKP' 
nin önde gelen amacının, ül kedeki tüm anliemperyalist, antitekelei, 
demokrat örgüt ve kişilerin ortak mücadelesini sa�lamak oldueunu 
da belirten iki MK üyesi, bu yolda önemli ileri adımların atıldıemı da 
kaydettiler. Kısa süre önce oluşturulan "Sol Girişim Komitesi" ola-
rak tanınan "KEA"nın politik sorunların yanısıra yerel sorunlarla da 
meşgul oldueunu belirten 'Batikas ve Karagüles, bu kuruluşun daha 
ileri dtizeyde bir eylem birHei yolunda önemli bir adım oldueunu 
söylediler. 

" S B KP-FKP ilişkilerinde 
en ternasyonalis t 

dayamşma vardır" 
Fransız Komünist Partisi Genel 

Sekreteri Georges Marchais'nin bir 
SBKP heyetiyle görüşmek üzere bu
lundu� Sovyetler BiriiRi'ndeki ge
z!s! 10 Ocak'ta sona erdi ve görüş
me sonuçları bir ortak bildiriyle 
:ı..;ıklandı. 

"Çatım,zın kapitalizmden sosya· 
lizme geçiş çaeı ve dünya ölçüsünde 
süregiden mücadelenin anlamının da 
bu olduRu" belirtilen sonuç belge
sinde, politik yumuşamanın askeri 
yumuşamayla tamamlanması gereeı 
vurgulanarak; "SBKP ve FKP'nin, 
NATO'nun yeni Amerikan ruzeleri
nin Avrupa'ya yerleştirilmesine iliş
kin kararlannı gerçekleştirmeline 
engel olmak ve bölgede gerginliei 
azaltmak Için çalışmalara hız vere· 
cekleri" açıklandı. 

SBKP·FKP ortak bildirisinde, gü
nümüzde ulusal baeımslZlık ve top· 
lumsal kurtuluş için emperyalizme 
kl\rşı mücadelenin ğelişmesine dün
ya sosyalizminin büyük katkısı ol-

Arjantin'de askeri diktatör
lük insan haklarını çiRnemeyi 
sürdürürken, dlktatörh.iRe baeıı 
silahlı çeteler de eylemlerini sür
dürüyorlar. tlericilere ve yurtse
veriere karşı tüm Gtiney Ameri
ka'da "geçerli" bır terör yönte· 
mi olan insanlann " kaybolması ' 
Arjantin'de de uygı.ılanıyor. UL· 
kede bugüne dek ""yısız yurtse-

due-u belirtilerek, "dünyanın bütün 
ülkelerinde sosyalizmin kuruluşu· 
nun de�işik biçimler aIdıRı ve sos
yalizmin zaferine giden yolun çeşit
li olduRu konusundaki" görüş birli· 
�i bir kez daha vurgulandı. Bildiride 
iki parti arasındaki ilişkiler konu· 
sunda da şöyle dendi' 

"Sovyet ve Fransız komünistleri 
arasındaki ilişkiler, baeımslZhk, eşit 
haklar ve içişlerine karışmazlık te
meline dayanan, kardeşçe dostluk 
ve enternasyonalist dayanışma iliş
kileridir. Her iki parti, tutumlarda 
(arklılıeın ve mevcut anlaşmazlıkla
rın, banş, silahsızlanma, uluslararuı 
işbirUei, komünist partiler ve tüm 
toplumsal ve ulusal kurtuluş güçle· 
riyle enternasyonal dayanışma gibi 
her iki parti için ortak olan temel 
amaçlann saelanmasında i�birlieine 
engel oluşturamayacaeı görüşünde
dirler." 

') n tin 
Silahlı 
çetelerin 
terörü 

ver "hiçbir iz bırakmadan" ortadan kayboldular ve kendilerinden bir ha· 
ber alınamadı. Silahlı askeri diklatörlük çeteleri tarafından kaçırılanlar ara· 
sında gençler, vaşlılar, kadınlar ve erkekler bulunuyor. Faşist Videla dikla
lörlüRünün makamları, kaybolanıarın yakınları kendilerine başvurdu Au nda 
hiçbir ilgi göstenniyorlar ve bu kişilerin akibetlerini de açıklamıyorlar. 

Bu arada Arjanlin'dp kaçırılan "kayıp"ların bulunması ve başlarına ge
lenlerin açıklanması için yoRun bir kampanya si.irdürtiıüyor. 8u kampanya 
yı yürtiten kuruluşların en başında da Arjantin Komünist Partisi geliyor. 
Parti, "kayıp" ki,ilerin akıbetierinin açıklanması için uluslararası demokra· 
tik kuruluşları seferber ediyor. AKP, bir yandan ülkede faşist diktaıörlü· 
Aün suçlarının tüm diJnya kamuoyu önünde açıea çıkması Için geniş kap· 
samlı çalışmalar yiJrtitürken, ttiAer yandan da ülkedp sivil bir rejime dönü· 
şün koşullarını yaratmaya çalışıyor 

Arjantin Komünist Partii,i MK Genel Sekreteri Gf'ronimo Arol'do Ai
varez, kısa si.ire önce bir bi!diri yayınladı. Alvarez, bildirisindp dört yıldan 
bu yana ülkede hüküm &üren askeri hükümete karşı önlemlerin alınması za. 
manının geldigini belirtti. Alınacak önlemlerin sivil bir demokrasi rejimine 
geri dönüş olması gerektiRini söyleyen Ah:arez, bunun Için sivil güçlerin 
temsilcileriyle askerlerin temsilcileri arasında yapılacak bir göriişmenin ilk 
adım olabilecelini söyledi. 

GeçtiRimiz hafta 
bu köşede mao· 

cu Çin 'in Vietnam 
halkına ve Vietnam 
Sosyali,t Cumhuri· 
yetine kar,ı saldır· 
gan dü,manhRının 
birkaç yılın işi ol
madlRınl, tenine 
daha t950'1i yıllar· 
�a Ba,kan Mao da· 
hil olmak üzere bazı Çin yöneticilerinin Viet
nam kurtuluş sav.ını caydumu ve rayından 
çıkarmak ıçın b ... vurdukları ikiyüz lü giri,imle
ri, VSC Dı,işleri BakanlıRının konuya ili,kln 
olarak yayınladıRı "Beyaz Kltap"a dayanarak 
anlatmaya çalı,mı,tık. 

Ku,kuıuz Çin'In Vietnam Sosyalist Cum· 
huriyetl'ne kartı eiriştlRI saldınlar .. dece "ıkı 
ülke 'nin anla,mazbRı" çerçevesi lçlnde ele ılı
namaz. Çin 'in &aldınlan, dÜDya çapında uygu· 
Ianmak istenen �lçakça bir planm Ndece bir 
parçasıdır. Atga.oistan devrimlnln elde IttiRI 
yeni kazanlıDm hemen sonrasında ortayı Çı
kan durum bUDun bir göıteraeli olmuştur, 

A
mnda Çin 'in Afganistan'daki geli,meler 
sonraMda daha deRi,it bir tutum takınma· 

5.1111 kirnle beklernlyotdu. Tam tersine maocu 
Pekin yönetimi, ACgan demmini ktrmak lçln 
yüriitülen karşı-devrimcl provokasyonlann öte
den beri batını çekiyordu. Şimdi Pekin yeni 
bir adım atarak Amerikan emperyalizmine 
açlkça bir "ukeri ortaklık" önermi,tir. 

ıe n Çin 
İli�kileri 

( 2) 
EYet, Çin yöneticileri ABD 'ye bır ' .. eri 

put" önermi,wrdlr. Bunun anlamı, emperya

lizmln uzun aireden beri len;ellle,t1nnek \Re.. 
dili "SovyeUer Blınti'ni Onadolu'dın UZÜ· 
dotu'ya uzanan bir ,enci zinciriyle" kUfltml 
pllrunın tamamlanmasıdar. AtıaaJatan d,mm) 
bu planlan suya dü,ürmü,Wr. İnD, ABD mi· 
peryalizmine kartı kararlı bir tutum lçlnd.c:Ur_ 
Hindistan'da biiyült bır çotunlulun de .. ttyle 
yeniden i4bqml gelen tndra Gandi ABD em
peryanzminin oyunlannı ülkelinin araç yıpı· 
lamayıcaJmı kesin bir dille lçık1am .. tlı. Uzak 
dolu 'da Çın 'in "Kamboçyı operasyonu" b\ı 
ülkenin halkı tarafından Ceri tertirilm"tlr 

S
BKP Merkez organı Pn.vdı'nm 15 Ocak ta· 
rihll yorumunda belirttili üzere. "PetlD 

kendisini saldırgan NATO blokuna çoktan 
baRlamı,tır. Şimdi Pekin strateji uzmanAıuuım 
Ilgisini çeken, Amerikan ıskeri tekniRlni elde 
etme, ABD ile bir askeri IUırak olu,turmı, 
Amerikan gücünden kendi hegemonyıcı emel· 
lerinl ıerçeklettirmek için yararlanma umudu
dur," 

Emperyalizmin ve Çin 'In beklentileri ara· 
wıda, tran ve Agani.tan'da kıllı devrim hare
ketlerinin desteklenerek b.tanyı ulatma. 
umudu ha,ta gelmektedir. BöyleUkI. Ortada· 
lu 'da .erçetl" UrU.cek yenı bır put ıçın bır 
IÜvence olu,turacaktır. Uzakdotu'dakl bir 
ABD·Çln put. be hem SovyeUer BirUIl'nID 
euneydotu.,nu, hom M ÇID'ln peylndotı 
Iol)'aH.t ve IOIYa1iıt yönetirnil Whiert, yani 
Vietnam'ı, ıaoı u ve Kamboçyı'yı lehdit ede
cektir. Bu put, hem Kamboçyı'dı klf1l-de.,. 
rimcl katillerin dahı büyük &üçlü desteklenme
sini saalayıcak, hem d • ..artık klf11 devrimin 
ba,arı ,anıı biç kalmayan· Vietnam'da dn
rimcl yönetımı bır d .. müdıhal.yle devlrme
nın ko",llanlıl YUltabllfeektlr. 

N
e var ki, temel amacı "sosyalizmi yok et
mek" olın bu (\r1,lmlerin b14arı ,anıı yok· 

tur. Bir yından ıosyallst dünyanın &ücü buna 
engeldlr, blr yandan ulu .. 1 kurtulu, hareketle
ri bunu durduracak gllçtedlr. Emperyaıı.t w· 
kelerle Çın 'deki Uericl, demokrat, Iol)'aU,t 
lÜçler de Lu r .. nların eerçekleştlrltmesl yo
lunda ciddi bır engel olu,turmaktadır. Çın 'In 
sosyalizm dU,nıanhlınm ıomut bır ömeaı 
otın Vietnam saldırııı sonunda IkhRı derı, bu· 
nun sadeee küçUk blr göstel'leadlr. 

• nail serilıolllu 
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