
BAGlMS/ZLlK 
DEMOKRASi 
SOSYAliZM 
;çiN 

HAFTALlKSIYASIHABERVEYORUMOERGISI SAYı: 273 1 TEMMUZ 1980 25 LIRA _ 

ttJıudyl 
ıI1PB8ULiDlil .. 

CC IVRTABlLltq BOLaISl)) 
OLIMIZI 



FEDERAL AlMANV A -
SULZBACR KENTI 

TORKlYE'U IşçiLER 
KULTOR VE DAYANIŞMA 

DERNECI'NDEN 
YOROYUŞ'E 

MEKTUP VAR! 

Federal Almanya, ''Türki
ye1i İşçiler Kültur ve Daya
nışma Demeli" dergimize bir 
mektup gönderdi. Mektubu 
yayınlıyoruz. 

"Biz Federal Almonya'nın 
Sulzboch kenti ve cevresinde 
yaşayan Twkiye'li işçiler 010· 
rak. bilirmel .osyalist plat· 
(ormdo yer olan gruplarla bj� 
likte bir işçi derneği kurduk. 

Derneğimiz, ilk olarak Tür 
hiye'de tekellere karşı direni
şi pev çadırlıınnda yükselten 
işçilerle dayanışma eylemleri 
gerçekleştirdi J l'ılayıs birlik 
ve mücadele gününü büyük bir 
coşkuyla kutladık_ Son olarak 
ise 15-16 Haziran şan Iı direni
şinin 10. yılında yüreğimiz si
zinle birlikte çarptı yaban eL· 
lerinde. 

Ancak bilinııel so."alistle· 
rin çevredeki etkinliğini ve 
örgütlenmesini luı.zmedeme
yen birkoç goşul bozunlusu 
üyelik ıı(otkmndan yararlono· 
rak. 15 Haziran'da derneği· 
mizce ho.zırlanen geceyi sabo
te ettiler. çağın tarihini ya
zan işçi .ını(lmlZ bu olum· 
suzlukların i4tesinden gelecek 
ve küçülı burjuva devrimcileri· 
ne gerekli de"" verilecektir. 

Türkiye de (aşizme karşı 
geliştirilen demokrasi cephesi, 
burado da kendini kabul ettir· 
meye başlamıştır Son olorak 
FlDEF, DDKD .... KOMKAR 
gibi (edermyonların tıc TIP''' 
ve TSıP'lilerin oluştumukmrı 
örgütlerin ortaklığı ile. faşlz· 
me ve emperyalizmf! karşı güç 
ue eylem birliği gerçeMeştiril
di. 15·16 Haziran kutlanıamrı 
birlikte yüriitilldü 

Dergi olorah (aşizme harş. 
Demohra.i Cephesi'nin Öriil· 
me.i doğrultu.u/lda horcadı· 
ğınız çabayı do.t düşman her 
he. bilnı.ehledir 

YVRVYVŞ okurları 010· 
rak bizler, bu çabalarınızı 
coşkuyla karş,ltyoruz, Tüm 
zorluklara karşı yuriitmekte 
olduğunuz havganııda başarı 
diliyoruz Ayrıca, dergimizin 
16 ..ay(a)"a çıkmasından 
doğan ut'incinıizi dıl(' g('tir' 
nll!h "tiyoruz 

Inanıyoruz ki, hılimselw.
yoI.st plat(ormda )"cr 01011 ör 
gutlenn birliği ı1! tüm anti 
(aliPt güçlenn kalıiımı ile 6rii· 
let'ek nemolt,..".,i Cephesi (o 
""izmi encel:. ve halllımızın 
nj mmcı Oemokrati/; ihtida 
rmı Iruraı·alltır. (lcll'celtin oy· 
dmlık gunlcrl ve So,yalist Tür 
hı)'�ı; ııza/� değildir 

I·, deral Almorı)'a'da çalı 
fon işçilrr alorah 1);1'ler de 
rürhiyel; tiim ,Iemohnn; güç 
lerinil, jst,·",lerint' Iıalılıyor uc 

Anayasa degiljifıliğıne, 
Kölelil; aıılll,malarına. 
Faşist dilııat6rlüğe l'f' 
Demirel lıu1.:ilm(>ljne 

iLA YIR diyoruz! 

rurkiyeli Işçiler Kultur ve 
DayanışnUl Derneli 
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15·16 HAZIRAl'; 

TÜRKI'lE ıŞÇı sl'-lr·I'<IN 

DEMOKRASI 

\IÜCADELESINDJ:. 

KARARlıLIGINI 

GöSTERDI eı GÜl'IDÜR 

TRABZON Türkiye İşçi. Partisi ile Türkiye Sosyalist t�çi Pu
tisi. b Orgütleri 15-16 Haziran'm onuncu yıldönümü nedeniyle ortü 
bir bildiri yayınladılar. Bildiride 1970'lerin ekonomik ve sosyaı ko· 
,u.Uaruıa ilişkin bir anmg,lmıdan sonra nmanın AP iktirlannm işçi 
suufma salduı politik.uınadciinildi.�·e "15·16 Haziran, bu koı;ullar· 
da k&zarulm� işçi haklanna ıO'önelik saldırılan geri pUskurtrnek, de
mokn-tik. haklan korumak amacıyla Türkiye �çi sınıfınm ortaya 
koyduiu unutulmaz. bir tepkidir. 15·16 Haz.iran Turkire işçi ,mı!.' 
nın demokrasi. mücadelesinde kaıvWığını gô,lerdiği gündur. 15· 16 
Hazinn. �C;i sınıfınm öndi güç olduğunun bir kez daha karutlandJ81 
gündür." denerek g\.inumtiz.ün ko,ulliınrurı da 1970'lerin koşullan 
gibi. hatta dahı alır olduğu vurgulandı ve görevler ı;öyle hatırlatıldı: 

"15-16 Haziran, ,;nil i�çi direnişleıinden alınan coşkuyla, güçle 
ve heyecanla işçilerin, emekçilerin kazanıl� hakJann.ın korunma •• 
slA gibi kölelik anla,matannın geçeniz kılınması mümkündür ,"'e ka
Çınılmaz bir göre\' olarak demokraa güçlerinin önünde durımkadr. 
{'lkenin içinde bulunduğu tum olumsuzluklara rağmen çıkış yollan 
bulunmaktadır. Yapılması gerekenler bellidir: 

Faşizme geçit verilmeme1i. demokrasi yaşatılmalıdır. 
Demoktasi güçleri, demokrasiyi korumak için. birlik için gorev 

başına! 
Faşizme urı,. olan ayasi gU';:1c:r antifaşist birlik \ol! birliktelik 

için gôre\' baş1fl,l1" 

BIREYSEL TERÖR 
EYLEMLERI 

FAŞIST TERÖRE 
NASIL 

ÇANAK TUTAR? 

KARTAL 15 Haziran 
günü Türkiye Ihtilalci Komü· 
nistler Birliğinden olduRu 
.öylenen bir lakım silahlı kişi· 
ler bir /ıonan miting düzenle· 
meye kalkıştılar. Bunun için 
seçtikleri yöntrm de her za 
man olduğu gi..i. kahvelere si 
lahlı bOlkın cJ6zenlemek. halkı 
zorm eylemlerine katmaya ça· 
lışmak old. Bıı .ırada olay 
yerinde devriye gezmekıe 
olan bir o.keri araca ateş açıl· 
dı ve bir cutegmenle bir er öl
dürüldü 

Olay üzerine bütün bölgeyi 
kordon altına alon $Ikıyöne
tim kuvvetleri, bütün evleri 
basmaya. yoldan geçenleri 
yaşlı genç. kadın erkek oy ır· 
madan tartaklamoya ve göz· 
ollıne almaya başladılor. A.· 
kerler lam bir saldırı ".iko· 
10jis; içine sokuldular Yol· 
dan geçenleri sorgl.UUZ .ualsiz 
dipçiklediler Sokaklordan, 
yollardan, evlerden rasgele 
toplanıp gözaltına alınan ve 
çoğu hiçbir şeyden hoberdar 
olmayan insanlıır kor/wnç iş· 
kencelere ul!ratı/dı/ar Kızlara 
Ilarhınlılıh girişimlerinde bu
lunuldu ve gözaltına alınıp iş
kenceyle Öldürü.len bir CHP'li 
genCin cenazesi bile aıle'ine 
verilmedi, Sıkıyönelim gÖrev
lilerince Soganlıl. 'ta gizlice 
gömüldü, Yine aynı sıkıyöne· 
tim görevliferi bıı CHP'1i gen
cin ka(asını duvarlara çar-

Ankara'nın Çoraklık �lahalle 
sinde yıllardır (a,id saldırılara 
karışı direnen emekçileri yıldır 
mak için bu kez de provoka,s
yonlara başvuruluyor Geçen 
hafl.a Pazartesi günii gece yansı 
polis oldukları anlaşılan bir grup 
sivil silahlarla mahallede terör 
estirdiler, Evlere giren silahlı "si 
viiier" .. La .ola rastgele .teş 
açarak mahalle heJkından içle
rinde 70 yaşını aşkın ihtiyarların 
ve kadınların da bulunduRu sekiz 
kiliiyi gôzaltına aldılar_ 

MaheJle heJkının araştınnalan 
sonunda ı. Şuheye baRh 635 
no.lu ekipten olduklan belirle
nen "sivHlerin" saRa sola ateş aç 
maları üzerine faşistlerin maheJ· 
leyi but.ıklarını sanan ve can gii
venliklerini saRlamak üı.ere soka
�a fırlayan, insanlar pusu kuran 
polislerce toplandı. Önceden tes
bit edildiAi anlaşılan evlerden de 
gözaltına alınanlar oldu. Evini, 
çoluk çocuRunun canını koru
mak için bahçesinde nöbet tutan 
yaşlı bir babanın. elleri silahlı si
villeri önceden gönnesiyle muh
temel bir katliamın önlendi�ini 
ileri siiren mahalle wıkinleri göz
altına alınanlarlagöriişme olanalıı 
da bulamadılar. Gözaltına alınan
lara işkence edildilıini onun için 
haklarında yakınlmnı hiçbir bil
gi verilmedi�ini belirten yaşlı bir 
kadın şunlan anlattı 

parak kendi kendini öldürdü· 
ğünü ileri sürdüler. Tabi bura· 
da .ormok gerek: NlUıl oluyor 
da Ş{JJXUKlğlam gözoltına al,· 
non ve üstelik ruluol herhongi 
bir bozukluAu olmayan bir 
genç kendini. ka(tuını duvar
lara çarparak öldiiriiyor? Aca
ba otopai yap,ldı mı' Otop8i 
raporlan olsun aile,ine gÖlte
rildi m" 

Yine olııylar .ınuındo göz· 
allıne abrum bir genç kız ser
best bırakıldıkton sonra tek
rar gözaltına alınmak utendi· 
Rinde kendu;ni almaya gelen 
cukerleri ve özellikle &anşın 
bir başçavuşu görür gönnez 
kaçmaya başladı ve evin üst 
katından düşerek aAır biçim· 
de yaralandı, Neydi bu genç 
kızı bu kadar korkulan1 Daha 
önce kendi6ine neler yapıldı 

• Ne oldulunu anlO)'orruıd.k, 
aniden roohallede lilohlar pat"'� 
dı. Bizler artık mohG1�cU Icim· 
.e kalmadı. herltu; öldürdüler di
ye balırnmya başlodıh. El/inden 
çıhanı yolrtJlay'p götürüyorlOrdı. 
Kaçanlonn arho.ındtın at., etti
ler Karanlık olduku için IIU",
lan olrruJd,. Kocam kılpoyı öliim· 
den kurtuldu. Lamb", )'GMII 
her eve ate. ediyorlardı. Biz fa" 
şutler moholkyi baalı. moholle
miz; Maraş gibi yapacaklor 10"
dık. Çünkü .ilah u.kMnin cıraQn
do 'artık ıonunuz geldi Iromii
nidler' diye boğınyorlGrd •. Po" 
olduklannı çok .onra ölnndile. 
Ben ha&ta bir l:adınım. iki kere 
ameliyat oldum. Bundan IOIU'G 
ben de {aşutle,e korşı .oOOfOCO
kım. Taş, sopa elime ne geçe,. 
faşistlere .alkıyacağım. Artık aL
laşan kodınlara da hızıyorum. 
Ağlamak !otutlere kö,. drrwz. 
Birlik olalım canımızı horuyobm. 
Başka çare yok: 

Çoraklık Mahallesi halkı 
yıllardır direndikleri (aşıst saldm 
karşısında daha da kararlı 01.
caklarını, mahaııeyi faşistlere 
8..'ila teslim etmeyeceklerini belir· 
tiyorlar. Yaşlısı, genci. kadım, 
erkelliyle. Çoraklık Mahallesi r.· 
şist aa1dınyl püskürteeeklerine 
yemin ediyorlar. 

ki yatamını tehli".ye alaca" 
biçimde kaçma.no yol açJl· 
dı' 

Kartal'da birey.1 terörüt 
grupların açıkça çonak tut 
mMI .onucu YGl'Ohlan bu (o
ş;'t terörün kurbanları ara
.ında vücudundo 34 "u"unlo 
yaşom &avaşı verrn ue aile.iy
le bile göriiştiiriilmeyen ifUGn
lar var. Ve 300'den fazla in· 
san gözaltına alındı. Bunlann 
100 kadarı hala .erbest bıro· 
kılmadı ve "iIMe nerede ol· 
duklarını bilmiyor. 

Oyun ortado, oyunculan 
bellidir, Olayın 10",,1 ifÇi ve 
emekçi .. nı(ları şimdi .Ulkun. 
Ama .. nı( kinleri mıyar. Fa
şuUere de (aşizmin azgın te· 
röriine çanek tuton maocu Lle 
go,i.t prolJOkatörlere de bu 
kin. Bu kin onlan bir giin bo
ğacak! 
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BRUKSEL Belçika'daki Türkiyeli işçilerin demokratik 
w �ilIttirel öl'glıtlerindcn Türkiyeli Işçiler KültUr �Ierkeıi. 

Gö�men Işçi" adıyla yeni bir mücadele gazctc!'iii ! ayın la
maya başladı. 

Göçmen işçilerin özel sorunlanm" yanlSlr8 TUrkiye ı'l'ki 
l':elişmelcrc de geniş çapta yer veren Göçmen İşçi Gazetp..;ı 
1 �tayıs için yaYLOladl�1 sayıda, Belçika'daki tüm Türkiyı'li 
ilerici \"C demokratları Türkiye işçi sınıfının mücadclesi� le 
dayanışmaya çaeııdı. 

.'ncak, Türkiyeli işçilerin miicadelesini ylıkselten bu ga
zetenin yayınını engellemek için de, içten ve dıştan baskı· 
Laa girişiidi. 

Gazetenin yayın müdi.irü oları \'e aynı ı.amanda Belçika' 
da üniversite ötretimini sürdüren Celal Yahyabeyoelu'nun 
Türk makamlarmen pasaportu uzatılmadığı gibi, Türklye' 
de de ailesine, bu yayın çalışmasır.dan ötürü faşist unsurlar· 
ca sUrekli tehditler yöneltildiği bildirilmektedir. 

Bilindili gibi, hükümet halen, "yurt dlŞında devlet aley· 
hinde faaliyette bulundueu saptanan vatandaşların Türk 
uyrueundan çıkarlliması \1! pasaportlarının iptali" yolunda 
hir yasa t.asansını Meclis'e se\'ketmiş bulunmaktadil. Göç
men İşçi Gazatesi'ne yapılan baskılar, hükümetin, bu tasa
rının yasalaşmasını dahi beklemeden bu yöndeki anti de
mokratik uygulamalara giriştilini göstennektedir. 

AP IKTIDARıNıN 
F AŞISTLEŞTIRME 
OPERASYONU 
SÜMERBANK 
ıŞçILERININ 
DIRENIŞ DIN ARıNA 
ÇARPTI 

KARAMAN - AP iktida· 
n, işyerlerini Caşistleştirme 
operasyonlrıru sürdürüyor. Sü
merbank, Karaman işletme
sinde gelişen olaylar AP ikti
dannın saldırgan ve işçi düş· 
manı yüzünü bir kez daha açı· 
�. çıkardı. MC iktidan dö
neminde işe alınan ancak da
ha sonra, bıc;aklı saldın. de
vamsızhk, sarkmtılık gibi suç
lardan ötürü iş akitleri feshe
dUen eli kanlı faşist caniler 
7 AP miUetvekUinin çabala· nyla yeniden eski görevlerine 
iade edilmek istendi. Sümer
bank Genel �lüdürlü�ünden 
bu dol rultuda gelen yazı, iş
yeri müdürü Fikret Ararat ta
rafından Işleme korunadı. 

FikJet Ararat Nevşehir'e 
sürüldü ve' Genel Müdürlükten 
gelen talimat müdür yarduncı
sı tarafından uygulandı. 

Tek.sir Sendikasında örgüt
lü işçiler bu uygulamayı 
protesto etmek Için direnişe 
geçtiler. Faşistler, işçilerin bu 
kararlı tutumlannı geriletrnek 
Için ÜCD Şube Başkanının 
yönetiminde saldırdılar, Saldın sırasında, OGD baŞkanı öl
dü, 

Faşistler bu olayı rırsat bU· 
dil'r. Aralannda Türkıye Işçi 
Partisi ııçe Yönetim Kurulu 
Oyesi Mustafa Demirclollu ve 
TeksiC Şube Başkam Mustala 
Dlk'ln de bulundu�u 22 kişi, 
faşistlerin lhban sonucu göz· 
altına alındı ve mahkemece 
tutuklandı. 

Olaydan hemen sonra ,e· 
hirde, faşist terör azgınlaştı 
nldı. Ancak Karaman halkı 
bu aaldınlar karşısında gerek
ti duyarWı�1 gösterdi v, Cqlst 
saldırı.nIar pülkürtWdü. 

Teksır Genel Merkezi ise 
Tekıır Şube Başkanını da ıçı· 
ne alan saldınlar karşısında U 
gblz davıandı. 

Sümerbank işçileri, göZal
tına alınan arkadaşlanoın salı
verilmeıi ve faşlstleşlinne 
operasyorunun durdurulması 
ıçın mücadeıelerinl airdUrü· 
yorlar. 

• 
DEMOKRASI· IçIN BIRLIK 
-AVRUPA KOMITESI 
KURULDU 

Yurt dışında bulunan ve 
Demokrasi Için Birlik Komi 
teleri içinde örgütlenen Tür'· 
kiye'li bilimsel sosyalistler. 
15-16 Haziran'ın 10. yıldö' 
nümünde, biraraya gelerek 
DEMOKRASI ıÇiN BIRLIK· 
AVRUPA KOMITESINI ku,· 
dular. Federal Almanya, Bel
çika, Fransa ve İsviçre'deki 
Demokrasi İçin Birlik Komi· 
teleri ile, otB Avrupa Komi
tesi. ortak bir bildiri yayınla· 
dılar. Bildiride şöyle denildi: 

" işçi .tnıfımızın örgüt· 
lü önderlilinde Türkiye'nin 
tüm demokro.i bagırnıızlık ve 
ıo.yalizm güçleri, Türkiye 'yi 
faşizmin koyu karanlıkında 
bokma, yurt toproklarını nükleer 
roket harmanı haline getirerek 
holkımızı topyekün ölüme mah
kum etme ue bölgede barışı teh· 
likeye diişürme ta&anlarıno ozim 
le direnmektedir ve direnecekler
dir 

Bu mücadeleyi ke'in zafere 
ulaştırmak iMe, ancak 

1, Bilintlel .o.yoli.t platform' 
daki tüm deurimci güçlerin Tek 
Parti hedefine yönelik ilkeli .iya· 
,al birlik .Üredni geliştirmeleri, 

2. Işçi "mfımızın örgütlü ön
derliğinde, tüm onlifaş;,t, anti 
tekel, antiemperyatilt ve on/ışo' 
uenilt güçlerin Tek Cephe'de bir· 
leşmeleriyle mümkündür. 

Işte, yurt dışındtıki Türkiyeli 
bilinuel ıo-"aliltlerin Tek Parti, 
Tek Cephe ilke.i"!den Itaynoklo· 
non çalışmalorının bir iut ofoma 
ii olorok dolan Demok1'Oli Için 
Birlik KomUeleri, 16·16 Hazi 
ron 'ın 10. yıldönümünde merke 
zileşerek etkinliklerini arttırmak 
üzere Demokra,; Için Birlik Au· 
rupa Kamileşini kurmuşlordır 

Yaşaı," şon/ı /S·16 Haziran' 
ları yoroton Tiirkiye işçi ıınıfı! 

YOŞalın işçi ıımfımızın ilkeli 
.iyO&01 birliği! 

YafCJalın demokra.i, balımıız· 
lık ue ,o.yalizm güçlerinin Tek 
Cephe',; 

DEMOKRASI IçIN BIRLIK 
A VRUPA KOMITESI" 

YOROYüŞ, Demokrul Için 
Birlik Avrupa Komitesi'ni dost. 
lukla selamlıyor! 

n 

BELÇlKA'u:\ Tl H t...hT i i 

IşçiLERIN, ENI CAlFTESI, 

"GÖÇMEN ışçı" 

• 
"NATO BAKANLAR 
KONSEYI -
ANKARA TOPLANTISI" 

FEDERAL AL\1ANY A'DA 

ANTIFAŞisT 

ToRKIYELlLERIN 
DEMOKRATIK KiTLE 

ÖRGOTLERI TARAFlNDAN 

PROTESTO EDlLDi 

Federal Almanya'da Türki
yeli ilericileri, yurtseverleri ve 
bilimsel sosya1istleri biraraya 
getiren demokratik kitle ör· 
gütleri tekellerin giidümündeki 
iktidarın uygulamalannın ve 
faşist tırmanışın daha tehlike
li boyutlara ulaşbA:ı bir dö' 
nemde NATO Bakanlar Kon
seyi toplantısının Ankara'da 
yapılmasını ortak bir bildiriy
Le protesto ettiler. F10EF 
KOMKAR· GERÇEK GAZE· 
TESIYLE DAYANIŞMA KO· 
�UTELERi DDKD orLak 
imı.aJı bildiride, toplantının 
Türkiye'de böyle bir dönem· 
de yapılmasının anlamlı oldu· 
A:una işaret edildi 

Emperyalizmin ve işbirlik· 
çi tekeıCi sermayenin bu top· 
lantıdan beklentilerinin' 

lron lle Aronistan 'do ko· 
numlorını yitiren emperyaliz
mi bölgede yeniden güçlen
dirmelı; 

Saldırgan NATO ülkeleri 
ora,ında birlili pekiştirmek, 

Iren 'da şahlık rejiminin yü· 
rütmü, oldulu göreui Türki· 
ye'ye yüklemek 

Ikili anlaşmaların ABD'ye 
tanıdıRı, NATO çerçelle.i dı· 
,ında do o.keri mocerolaro Si
rişme olanaRının bu ülkelerce 
de onoylanmo.mı saRlomok, 

Nükleer .ilah yapma anlaş· 
malurıyla, IMF'lerin, OECD' 
lerin dayatmalarıyla ekonomi 
yi a.kerileştirmelı, emperya· 
liz.me balımlılı'. arttırmoll, 

Amerika lle NATO güdiim· 
iü Demirel Hiıkümetinin ıoldl 

nlarını, ba.kılorım ve işkence
lerini onaylamak; 

Yarı o.keri baıkı rejimini 
yerleştirmek ue faşizmi lır· 
mandırma girişimlerirı!! de,· 
tek olmak ve Tiirhiye 'de ulu 
'01 ba.kı, ayrıcalık, zorla 
üzümleme ue .oykırımı po/; 
lika"", şiddetlendirmel: ol 
duRu söylenen bildiride, .'C 
deral Almanya'daki tüm Tür 
kiyeli ilericilerin. sosyalist 
leri n Tiirkiye'deki demokrn .. ı 
"uçleriyle dayanışma iC;il'de 
oldukjan vurgulandı 

işgal 
kırılacaktır 

Başkent'te yapılan NATO Hakanlar Toplantısı bir i,galin 
gostergeı;idir. Yurt topraklannın bir bolumü ABD ile imzala· 
nan kölelik anlaşmalan ile ABD'ye terk edilmi�tir, onlann 
işgaline bırakılmlljlır 

ABD'nin NATO üslerini "daha geniş kapumlı kullanma" 
i"te�inin ardında bu müdahale ve işgal planları bulunuyor 
Çıkan haberlere gore ABO'nin bu isteRine multefikleri he· 
men evet dememiş goruniJyorlar Ama ABD emperyalizmi 
Demirel gibi işbirlikçileri ile yaptlRı ikili kölelik anlaşmala· 
rı ile iJsleri bölgedeki yeni saldırıları için sıçrama uhtalan 
olarak kullanmı yoııarını buluyor 

Ikinci bır iUal, IMF'nin ba,kente yerleşmesi ile devam 
ediyor, Clkenin ekonomik ıelişmesi tam i temına IMF'ce 
belirleniyor. özellikle MHP destekli AP hiJkı.imelinin i,başı· 
na gelmesiyle uygulamaya en açık biçime konulan IMF re
çeteleri işçi sınıfına ve emekçi halk kitlelerine yöneltilmi, 
ve üzerinde "açlık, işsizlik, daha yogun somiıriJ" yazan ze· 
hirli aklar durumunda 

IMF'nin ve NATO'nun işgali bir başka i'igalle birlikte yer 
aJıyor. MHP destekli AP'nin azınlık hükümeti henuz. yerinde 
duruyor. Tekelci biJyuk sermaye ve büyiJk toprak sahipleri
nin şömünicu ve baskıcı egemenliiti, burjuvazinin diktatörlii, 
Rü bu işgalle sUrdurülmek isteniyor. Daha da ötesi, AP hiJku· 
metinin işgali ile faşist bir diktatörlüA:iJn kan ve zuliJm dolu 
yolu açılmak isteniyor. 

MHP destekli AP iktidarının işgali altında devletin çe'iitli 
kurumlarındaki faşist işgale yol veriliyor. Devlet dairelerine, 
TRT'ye, KIT'Iere baA:1ı işyerlerine faşist mitislerin yerle'iti· 
rilmesi hızlandınlıyor, Silahlı Kuvvetler içinde etkinütin 
artırılması için 30 AA:ustos bekleniyor. Anadolu'da birçok 
kenl ve kasaba faşist işgal altına alındı. BiiyiJk şehirlerde 
faşiıt işıalin sınırlan sürekli geliştirilmeye çaJı,lhyor 

NATO'lu, ıMF'li ABD emperyalizminin, MHP destekli 
AP hükümetinin, bunlann kanatlan altında azgınlaşan faşist 
çetelerin ve siirillerin işgaline boyun mu egilecektir? 

Meydan işgalcilere mi bırakılacaktır? 
Bu sorular'n cevabı son aylarda gelişen kitle hareketleri 

ve direnişlerin içinde saklıdır. 
Tariş, Antbirlik, Tekel direnişleri bu sorulara verilen bir 

cevaptır. Çe.itlj iı;kollarındaki ylA:ınsal grevler bir cevaptır. 
30 Nisan'da ,eniş çılışan k.imleri kapsayan çetitlmdiril
miı; eylemler ve 1 Mayıs günü ülke düzeyinde ,erçekleştiri
len gösteriler bir cevaptır. ABD ile imzalanan SlA'ya karııı 
yine yurt düzeyinde örgütlenen gösteriler diler bir cevaptır. 
Ilerici, devrimci ,üçlerin, ıeniş emekçi topluluklarının Ço
rum 'daki demokratik direnişleri, birc;ok kentte ve Itmtte 
beliren ve oluşan demokratik direniııler dahil, bunların hap
si bu sorulara karşı gerekli cevaplardır. 

Bu cevaplar çok önemlidir ve anlamlıdır. 
Çok önemlidir, çünkü meydan işgalcilere bırakılmaya· 

cıktır. 
Çok anlamlıdır, çünkü, bu cevapları daha ileri bir öqıüthi. 

liJk düzeyine yükseltmek görevine işart-t etmektedir. Yurt 
çapında en ıeniş birleııik eylemi ör(titleme, eylem \'e cephe 
birlilini satlama, demokrasi cephesini hızla ôrme ,örevini. 
bu sıvsaklanamayacak göre';, tekrar tekrar öne çıkarmıkta· 
dır. 

Bu ,örevler dolrultusunda atılan olumlu ve ileri .dım
ların varlııını belirtmek ,erek. Süreç olumsuzluklarm 11111-
ması yönünde ıeliı;iyor. Ne var ki, atılan bu olumlu 'le ileri 
adımlann, atılabilecek adımlann ancak bir bölümünu oluş· 
turdulunu da eklemek ,erekiyor. Gelittirilen Merkezi Iş· 
birlili'nin görevlerini tüm alanlarda ele almemak, yerel ör
giJtleri ortak çalışmalardan uzak tutmaya çallfşmu, ortaık 
ve birleşik çalışmalan esas alma yerine bu platformlan 
(lupsal çıkerların aracı gormek eRilimIerine yer yer raıla· 
nıyor 

Hiçbir örgütun dilerinden örcütsel ve Ideolojik baaım· 
ıızhlını terk etmesini isteme hakkı elbetteki yoktur. Tür
kiye Işçi Partisi 'nin Tek Parti Tek Cephe Kararı'ndı belir· 
tildiri gibi demokrasi cephesinin öıi.ılmee ,örevi Ol •• tek tek 
orglltlerin, kuruluşların kendi örıı.itıel ve ideolojik baRımıız· 
\ıklannı bir kenara koyacaklan anlayışını hiçbir zaman If
timıemi,tir, ıetirmez. cte," Ama demokrasi cephesinin örüı· 
mesi görevinin dar, grupsa) çıkarlara da tahammülü yoktur 

TİP Genel Sereteri Sarıın'ın TSıP'in 6. Kurulu, Yılı top
lantısında tekleşme sorununa ili,kin olarak söyledikleri, bu 
alandaki Körevler için de ıeçerlidir: "Ve siıreç içinde öyle 
bir an ıelir ki, sorun artık teorik diyebilecetimiz bir alan· 
dan tiJmüyle çıkmııı olur; yaşamın dayattılı, çöziimlenm.i 
kaçınılmaz • •  telenemu ol_nk karıımıza dilUljr. Artık o 
ıorun mutlaka ve mutlııka çözulme durumundadır ve de çö· 
zulecektir Bizler bu ıorevi yerine ,etirmekteki bilinc;liüRi
miz, kararhlılımız, içtenlilimizle tırih sahne&indeyiz ve sı· 
navdayız, .. 

Gorevler çok yanıtdır, ya,am.aldır. Diı,man .aldınyor, 
r1uşmanl durdurmık ,erekiyor. DiJşmanı durduracak mevu· 
leri urmek, onun ıaklırılarını durduracak örıütlulutu ..,Ia· 
mak, dUljma .. ın ıundeme soktulu bic;imleri ıözeniı etme
mek gerekiyor, Her şeyi demokrasi cephesinin örwmeai ,ö· 
reVl ile llitkııendirm.!; ,erekiyor. 

Meydan işl_Idlere bırakılmayacaktır, Deha da ötesi mey· 
rtan lş"alClteroen temizlenecektir, temizlanmek durumunda· 
d" 

• can aç ıkgöz 
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D 'BÜYÜK AGABEY" AMERIKA, SOREKLI OLARAK 
NATO ÜLKELLRir<1 ASKERI, SIYASAL VE EKONO· 
MIK PLANDA KENDISINE BAGIMLI KıLARAK DE· 
NEThl ALTINDA TlJTMA BAŞARıSıNı GÖSTER, 
MEK ISTEMEKTEDIR, BOTON ÜLKELERIN KULA· 
GINA SıK SıK ÇEŞITLI şEKILLERDE "SAKIN HA 
BÜYÜK AGABEYDEN AYRıLMA" GÖRÜŞÜ FISIL
DANMAKTADIR. 

D ŞIMDILIK HALA GÖRONORDE DıŞA VURAN KA· 
RARLARDA AMERIKA'NIN HAKIM OLDUGU OR· 
TADA. AMA ALTTAN ALTA BIR ÇEKIŞMENIN OL
DUGU DA BILINMEKTE. BU NEDENLE KAPALI 
TOPLANTıLAR DıŞıNDA DA AMERIKA şiRIN Gö
ZOKME ISTEGINI TAŞıYOR, DEMIREL'IN TATU 
SU ISTAKOZU SUNDUGU AKŞAM YEMEGI VE BEN· 
ZERI KOKTEYLLER BU NEDENLL BÜYOK ÖNEM 
TAŞıDı YABANCI pOLITIKACıLAR IçIN 

Şeref konuğu bakanın diretmesiyle metni değiştirilen • •  HAIO'NUN ANKARA ZIRVESI 

D 
ABD "sILAH, DAHA ÇOK 
sILAH" SAHIBI DUllANIN 
NATO".QLK.ELERINlN "ANA 
AMACı" HA.LlNl ALMAYA 
BAŞLADıCı IzLENIMINI 
YARATMAYA ÇAUŞMAK
TA VE BU s1ı..AHLAR ARA 
SIRA "NATO'NUN YOKSUL 
EVLATLARı" OLAN TOR· 
KIYE LLE YUNANisTAN'IN 
KIBRIS MESELESlNOE){AR
Şı KARŞıv A CEUlIESINOE 
OLDUCU cIBI 'AKT ÜYESI 
üLKELERE DE PATLAMAK
TADıR. 

3 Mayıs 1960 günü Istanbul' 
un Belediye Sarayı'nda yapılan 
�ATO Bakanlar Konseyi toplan
tısı dönemin Demokrat Parti hü' 
kümetine hiç de "şans" getinne
mişti. Bu toplantıdan bir ay geç
meden Demokrat Parti yönetici
leri Istanbu1' da Yassıada da hiç 
IstemedikJeri bir yaz tatitine çık
mak zorunda kalmışlardı. De
mokrat Parti hükümeti için bu 
durum zorunlu yaz tatili olmak
tan öte iktidarlarının sona erdi
einin damgalanması anlamına da 
geliyordu. 

3 Mayıs 1960 günü dönemin 
Dışişleri Bakanı Fatin Rüşlii 
Zorlu toplanbyla ilgili görüşleri
ni açıklarken, Başbakanı Adnan 
Menderes'in toplantıya katılama
masından duyduau üzüntiiyü be
lirterek, yapllan protesto göste
rilerini yeriyordu: "Bencil siyasi 
menfaatler p�inde koşan bir 
avuç genç, NATO prensiplerine 
sadık olan Türk milletinin azim 
ve tesanüdüne tesIr edemez." 

NATO 'nun "i,birlikç! ve an· 
laYlŞın sembolü" oldu�nu belir· 

ten Zorlu, "NATO üyeleri uluslar· 
arası gerginııe! azaltmak arzusu
nu istiklaı ve hürriyetleri müda
(aa gayretieriyle bIrleştirdikleri 
müddetçe hür dünya istikbale 
emniyetle bakabilır." diyordu. 

Ve NATO Bakanlar Konse
yinden sonra yayınlanan bildiri· 
de, "Sovyetlerle mUzakerelerln 
mlUetlerarası ilişkileri iyileştire· 
eeei ümit edilmektedir. Oyeler 
merhaıeU ve kontrollü silahSlZ' 
lanma tahakkuku için Cenevre' 
de batlh temsilcilerin sunduCU 
teklifleri desteklemekte, Sovyet
lerin bu konuda mÜ4ahhas ve 
pratik tedbirleri müzakereye ya
n8.4mamasına teeSlÜ( etmektedlr, 
Siyasi yumu,amayı sulh gibi bö
lünmez bir bUtün sayan Konsey, 
Sovyetlerin bazı NATO illkeleri
ne "'<şı glrlştl�1 propagandayı 

'sulH ıçınde beraber yaşama' (or· 
mülü Ile gayri kabili telif bulmak· 
tadır. Konsey Alma"ya mese!esl
nın ancak 'sel! determination' 
(bır ulusun kendı kaderini lAyln 
hakkı) esasına dayanan bir bir· 
leıme ile hall.dllebllece�lnl be· 
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llrtmekte ve NATO'nun batı Ber
lin halkının hüniyetlerinin ko
runması hususunda kararlı oldu· 
Runu teyid etmektedir." görüşle· 
rine yer veriliyordu. 

• 
"SAKIN HA 

BÜYÜK ACABEY'DEN 
AYRıLMA 

Sürekli olarak "Aba aıtından 
sopa" gösterilerek onu bıınu kor· 
kutma politikası gütmek te olan 
ABD önderUeindeki NATO bun· 
dan iki yönlü bir yarar satlama· 
ya çalışmaktadır. Bunlardiln bi
ri Sovyet tehlikesi adı altında 
"soCUk savaş" körüklemesiyle 
Amerika güdümündeki illkelerin 
çocuklar gibi, yaratılan uydunna 
umaeılardan korkması saelan
makta, dieer yandan da hayata 
geçmeyen birçok kararlar alın
makta. ABD "silah daha çok si· 
lah" sahibi olmanın NATO ül· 
kelerinln "ana amacı" halini al· 
maya başladıfı izlenimini yarat· 
maya çalışmakta ve bu silahlar 
ara sıra "NATO'nun yoksul ev
latları" olan Türkiye Ile Yunanis· 
tan 'ın Kıbns meselesinde karşı 
karşıya gelmesinde oldueu gibi 
pakt üyesi ülkelere de patlamak
tadır. NATO bunları her ne ka· 
dar "yanlışlıkla patlayan silah
lar" olarak nitelendirmekteyse 
de aslında NATO'nun silahlan· 
dınna körüklemesinin doeal "sı· 
cak sonucu" oldu� ortadadır. 
Büyük aCabey Amerika sürekli 
olarak NATO ülkelerini askeri, 
siyasal ve ekonomık planda ken· 
dlsine baeımh kılarak denetim 
aJtında tutma başansını göster· 
mek istemektedlro Bütün ülkele· 
rin kuıaeına Qk sık çeşıtlı şe· 
klUerde "Sakın ha büyük aea· 
beyden ayrılma ... " görüşü lısıl· 
danmakttdır. Ama son zamanlar· 
da Avrupalı kardeşler Büyük 
Aeabey'e karşı baş kaldırmaya 
başlamışlardır. 

• 
YIRMI YIL SONRA 

YENI BIR TüRKIYE 
TOPLANTISI 

NATO Bakanlar Konseyi ve 
ardından gelen olaylar belki de 
Türkiye'lı politikaeıiann bilinç· 
altlanna garip bır korkunun yer· 
leşmeslne neden olmuştur. Bu 
yüzden yirmi ytıa yakın bır dö· 
nemdir hiçbir Türkıye HükUmeti 
NATO Bakanlar Konseyı top· 
lantısının Türkiye'de yapılması 
konusunda ta1epte bulunmamı,
tır, 

Demirel Hükümeti "gidip git
memesinin tartlŞıldıel" şu gün· 
lerde N ATO Bakanlar Konseyi 
toplantısını yirmi yıl sonra Tür· 
kiye'de yapmak cesaretini (!) 
gösterdi. Belki de devamı olduCU 
iddiasındaki Demokrat Parti ik
tldannın kaderi gibi bu NATO 
toplantısı da kendisinin son ulus
lararası toplantısı olarak tarihe 
geçecek ... 

.......... 

• 
IKI TOPLANTIN1N 

ORTAK KARAKTERI 

Yinni ytı arayla yaptıan iki 
toplantının benzeşen birçok 
yanı vardı. Iki toplantının da et· 
kın kişisi "büyük acabey" Ame
rlka'ydı. Kararlan sunan hatta 
bundan da öte dikte ettiren bir 

'uı\ 
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"AKDENIZ'DE 
Y ABAı--cı OSLERE 
HAYıR" 
Ank�ro'da NATO Bakan· 

lar Konseyinde "baRımiılık" 
konuları ele alınırken Girit 'te 
"bağımıızlık toplantısı" yapı
lıyor ue "Akdeniz'de yabancı 
iatere hayır" deniliyordu 

Akdeniz'deki yabancı ol' 
keri ialerin haldın'maıı böl,e
yi sauoş tehdidi altındo tutan 
yabancı askerı w/enn sOkulup 
atı/maıı oe Akdeniz ulkelen· 
nin halkları oraıında artık bir 
daha kışkırtmolarlo bozulma· 
ıına olanak olmayan doıauk 
ların kurulma" Cınt'in Irok· 
lion kentinde 21·23 Hazıron 
tarihtennde toplanan ulu"ar 
ara'l kon{�ronMl katılan 300 'e 
yakın rieleRenin üzerinde bi� 
I�ştik/eri konu oldu 

Yunani,tan Barı, Komit"; 
ile Girit 'teki yaboncı aıken 
;u/er ile miicodele komileı;nin 
orlaklaşo düzenledikleri han· 
{eranMJ Afuır, Libyo, Liibnan, 
Suriye, Kıbr .. , TUrkiye, Ro· 
monya, Bu"ariıtan, Fron60, 
ıtalya, Sovyet/er Birlili ve 

dılor. Emperyalizmin bölgeye 
yöııelik ge,.,inlikleri arttırmak 
Alıdeniz'i bir ıilah depo.u ha
line getirmek polıtikaıına kar
şı bölge halklarının doıtluh
larını pekiştirerek, her türlü 
ıilahlanma kararına karfl Çı

karak direnme konuıunda de/e
geler ,öruf birliline L'CJrddar, 

Kon{eranMJ Türkiye 'den ka
tılan Niyazi Dalyancı konu,. 
mtuında fÖy le dedi 

"Neden Batı Atlrupa'ya ö
lum gi.icU daha yüklek Perıh
ing ue Cru;ıe {iaeleri yerlef
tiriliyor. neden Türkiye'deki 
yabancı wler yeni bir antlaş· 
ma ile yeniden YOIQlloştlrllı· 
yor, neden Kıbr .. 'ta yiayılror· 
dır birlikte korde,çe YOfamlf 
Turk tle Rum toplumrorı ° eı· 
kı ,iad daılluk gönlerine db· 
nemiyorlarr Neden Ege iae
rinde Türkjye ile Yunanjıtan 
araıındaki gergınlikler hbM
leniyor, Filiıtjn halkı Mden 
hala yurtıu.ı1 Bu ıoruror daha 
çolaUdabilir ama ceuop da 
aynıdır. Fiaele"·, uçakları, Ii
lahları yapanlar kdrlarına keir 
koııınlar diyedjr. Diirıya halk· 
larınm ıi)'aıal, ekonomik, ve 
toplumıal kurtuluşları ,ürekli 
ertelen,in diyedir." 

tavır içindeydi. Amerikan Dışı,. 
leri Bakanı Muıkle üyesi bulun· 
duklan NATO'nun ıkıl almaz bır 
şekilde "onur konugo" olarak 
katılıyordu Ankara toplantısına. 
Aynı şekilde 20 y� önceki top
lantıda da en büyük alkış, done
min Amerikan Başkanı Elsenho
wer'in mesajına tutuluyordu. Ve 
yine birçok h,yata geçirllrnez 
kararlar alıruyordu Iki toplantıda 
da ... 

• 
ANLAŞMAZLıK 

YOK MUYDtn 

Bu son toplantı, bUlndakJ gU. 
leryüzlü görünümüne karşı bazı 
anlaşmazlıklan da içerdl. Bu ne
denle iki gün 5Ülen toplantıda 
"Büyük aeabey Amerikarun" sık 
sık baskı yapmasına neden olan 
gelişmeleri bir gözden geçtreUm. 

Anlaşmazlık konulannın ba
şında, toplantı sonrasında yayın
lanacak sonuç bUdirisinde Orta· 
dojtu konusunun yer alış biçimi 
geliyordu. nk hazırlanan metinde 
Filistin sonınunun çözümü için 
"Filistin Kurtuluş örgtitü de da
hil tüm taranann katılımıyla y. 
pılacak görüşmelerle çözüm ge
tirilmesi" tümcesi yer alırken 
ABD 'li Dışişleri Bakanı "Miskin 
Muskie"nin şiddetıı direnci 

anlıt "yyın" Lunı ın .. t ... 

Daha ,onra Türkiye ban, 
giiç/erinin temıilciıj. Türkiye'
d� hergün 10-15 il�rici. de
mokrat kişinin ÖldÜTiildiiliinii 
ue ülkede {aşizmin tvmondı· 
rıldılım belirterek emperyo· 
lizmin yalnızca bölge holkla· 
rı aro"ndo delil, Türkiye ,ibi 
ülkelerde ,erginbkleri ve Ço
tışmarorı do körükledilini 
,öylemiş, bu konuda diinyo 
ii/kelerinın borı, güçlerinj Tür· 
kiye ile dayonıfmoya çalır
mıştır. KonferanMJ Sovyetkr 
Birlili barış homite.,·nden ka· 
tılan Tahir Tohirol ise "ABD'
de lilahlızlonma konUlunda 
bir toplantıya kotıldım. Bu 
toplantıda ABD 'nin Sovyetler 
Bir/ilini 40 kez, Sovyetler 
Birlili'nin de ABD halkını 20 
kez orlodon kaldıracak ,üce 
ıohip oldukları ıöylendi. Ne 
gerek ucr buna'" demiflir 

Tahirol, Souyetler BirIiIi'
nin ilrinci dünya Idvofında 20 
milyon ölü uerdilini. böy" 
bir wkenin IQuof çılrormaaın,,. 
mantık dlfl oldutunu do be· 
lirlti. 

Girit çolr.ı bOf'''' altında 
hezırlonon kon(e1O"" ortolt 
bildiriıinde iN, niikleer ıilah 
taşıyan tiim ıoucf ,emi/eri Lll 
denizaltıron Akd�"ic'den çe
kilmeıi, Kıbru.. Cirit gibi AIr· 
d�niz odalarındak; ve AlrdenU 
ülkelerindeki tüm yabancı iiı· 
lerin koldırıtmo.ı ve yobancı 
cuk"len·n geri çelrilm,,;, böl· 
ge tdhleri aNUındairi onrof. 
mozlıltlara keıinlikle borlfç. 
çöJ:um yo/rorının bulunmaıı 
jıtenmiştir 



ıııIImIıUn ololıllocıellııl bUıiirıııit, 
laroIı ve �BlorIn CIOI" hak· 
Ionmn konı ......... bır ç_ 
buluııınuuıa lııaııdıldanıu açık. ................ BaIraııIIr, fII\I&Ia 
halkınıa lemollelloll de ciiiıii 01-
mak ...... lIh 1uIII8rııı, olla
d..... ıonımıııııa IlllUtmtlor yo
Iuyl. çiloilmlaaabıını.- IÇfa ça
ba llI'folmnlal öaaımı.ltıdIr. 

Sovy_ Bııql'a1a S,\J.'I' 2 
...... - çerçOUllala lıoIIıfto· 
"..ında lÖı\lfmllert kaiıiıııııoı 
ıçın ç.ba CillleıIIıııMIıU � 
büaııiar, Sovyeııer IIılıaI'a1a 
ABD'a1a .Ölllflllt çtlnllniıa 
oiıııııiu JIM ............ c1eJAt

mijioıiiir .• 
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OISK 7. Kongresi, dergimiz bas
kıya girdiği sırad.ı tamamlanma· 
mıştı. Bu yüzden, kongre değer· 
lendirmesini, kongrede yapılan 
konuşmaları önümüzdeki sayıda 
y.ıyınlayac.ığız. 

YüRüYüŞ 

Adel Kalem 

SARI SENDIKA -
IŞVEREN 
IŞBIRLıCı 

Adet Kalem işyerinde, ile· 
rici, demokrat, sosyalist işçi· 
lerin öncillüR\inde gelişen de· 
mokratik muhalefet işvereni 
de, Işveren ile işortaklıeı için· 
deki san sendikacdan da kor
kutuyor. Bu mücadele bugün 
başlam� dotil. Daha iki-iiç 
yıl öncesinden başlayan bu 
demokratik muhalefeti, o za
man işçilerin öncülüR'ünü ya· 
pan bilimsel sosyalist işçileri, 
Türkiye Işçi Partili Ahmet 
İpekçi ve arkadaşlannı işten 
atarak durdurabileceklerini 
zannedenler bugün ne kadar 
yamlmış olduklannı görüyor· 
lar. 

Aynı rahatsızhk bugün de 
devam ediyor. Işyerinde yet· 
kiii olan Türk.lş·e ba�lı A�aç· 
Iş Sendikası Genel Merkezi 
20 Haziran'da bir yıldınm 
telçalla 4 demokrat temsil· 
cinin temsilciliIini aldı ve bu
nu işçilerden önce alelacele 
lşverene bildirmeyi de ihmal 
etmedi. Işveren de telgraCı alır 
almaz, söz konusu temsilcile
rin iş akitlerini feshettilini 
bildlrmekte gecikmedi. An· 
cak işverenin korkusu yine de 
geçmiyordu. Bunun en güzel 
göstergesi de teıruilcilerin fab
rikadan aynJacaklan gün işye· 
rinln önüne 2 cemse dolusu 
asker ve 3 araba &ivil polis 
çalınnası oldu. Işçilerin tem· 
.ilci arkadaşlanna sahip çık.p 
olayı protesto etmelerinden 
korkuyordu. Daha da önemli
si böyle bır p-otesto olayını 
bahane ederek işyerindeki 
dlRer ilerici, demokrat işçileri 
de işten çıkannayı hesaplı· 
yordu. Ancak işçiler, işvere· 
nın ve onunla lşortak1IAı için· 
deki san sendikanın oyunlan· 
nı bozdular. 

lşverene göre Işyerinden 
temsilcilerin uzaklaştınlması. 
I,yerlnde görülen " hastalıRm" 
kansere çevrilmemesl ıçın ya· 
pılmış başarılı blr "ameliyat" 
tı. Ancak Işçiler bu ameliyat.. 
la işverene kimin yardım etti· 
Rini çok Iyi gÖNyor ve deRer· 
lendlrlyorlar, San sendikacıl.· 
nn i4verenle işortaklıklan 
Adel Kalem Işyerinde sınıf 
rQjcadeleslnln doRru temeller 
üzerinde gel�mesini önleye
meyecek. 

YVRVYVŞ - i TEMMUZ 1980 6 

ıŞÇI SıNıFı 
GöREVLERININ 
BILINCINDE OLDUGUNU 
GöSTERECEKTIR ! 

DİSK 7. Olaean Genel Kurulu, 25 Haziran Carşamba günü 
çalışmalarına başladı. Dergimizin baskıya girdi�i günlerde he. 
nüz tamamlanmamış olan bu genel kurulun ilk üç günü, işçi sı· 
nıfımızın görevleri ve sorunlan konusunda ne denli bilinçli ol. 
dueunu göstennesi bakımından anlamlı oldu. 

Genel Kurul DISK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün açış 
konuşmasıyıa çalışmalarına başladı. Baştiirk konuşmasında, 
emperyalist.kapitaList sistemin içine düştuRu bunalım ve bu bu· 
nalımın ülkemize nasıl yansıdlRı konusuna deeinerek "dünya
daki gelişmeler şunu açıklıkla göstennektedir ki, bugün geliş· 
me, sömürüsüz, baskısız, savaşsız, barış içinde bir dünya iste· 
yenıerden yanadıı. nünya baRımsızlık, demokrasi ve sosyalizm 
güçlerinden yana dönmektedir." dedi. 

Türkiye için bunalımdan çıkış yolunun ba�lmslZlık ve dem
mokraside somutlandlRml, temel çözümün sömürüsüz ve baskı· 
sll bir dünya, sosyalizm oldu�unu belirten Baştürk, daha sonra 
DİSK'in 2.5 yıllık mücadelesinden, çalışmalanndan sözetti. 
Başti.irk, DİSK 6. Genel Kurulu'nun aidıRı kararlara ilişkin ola
rak iki konuda başanh olunamadlRınl; bunlardan birinin faşiz· 
me, emperyalizme, şovenizme karşı olan bütün demokratik 
güçlerin birli�inin saelanması oldueunu söyledi ve bu konuda 
başanh olunamamasını, sosyalist hareketin bölünmüşlüRü, fark. 
lı anlayışların kendi göriışlerini dayatmak istemeleri nedenleri 
ile açıkladı. 

Baştürk ikinci olarak da tasfiyeciligin aşılıp, devrimci sen· 
dikal birlilin sa�lanmasl konusunda başarılı olunamadıeını be
lirtti. Bu konudaki kimi yanlış eemmleri ve bu eRilimieri için· 
de barındıran sendika yönetimlerini eleştirerek, sendikal de
mokrasi ve birlik konulanna deRindi .  DİSK Genel Başkanı, bu· 
gün gtindemin birinci maddesini daha üst düzeyde devrimci sen· 
dikal birliein saRlanmasının oluşturdueunu, temel hedefin ise 
faşizme karşı ortak mücadele olduRunu belirterek "Sol hareke
tin bölünmüşlüeü sonucu ortaya çıkan mücadele zaafını gideri· 
ci, tlkanıkheı açıcı girişimlerde bulunulması ve bu yolda somut 
adımlar atılması genel hareketimizin acil görevidir." dedi ve 
DİSK'İn de bu görevi" yerine getirilmesine katkıda bulunması
nın zorunlu oldueunu söyledi. 

Baştürk daha sonra şöyle devam etti: "Biz DİsK'iz. Birlik. 
ten yanayız. Ancak amaçladıeunlZ birlik, işçi sınıfı biliminin 
gösterdiei, sınıfsal çlkarlanmıza ters düşmeyen, ilkeli bir biriik· 
tir. İ,yerlerindekiı fabrikalardaki, tarlalardaki birliktir. Salt bir
lik için blrtik deAii, daha güçlü mücadele için birlik, mücadele-

yi sonuçta saptıncı, geriletlci bir birlik delil, geliştirici birlik. 
Bizim birlik anlayışımız budur. Bu anlamda y",ama hakkını, 
can gUvenliRini savunan, faşist saldın ve cinayetlere kll11 çıkan 
herkese birlik ve eylem öneriyoruz. Faşizme, emperyalizme, 
şovenizme karşı çıkan herkese birlik ve eylem öneriyoruz. Ça
lışma ve yaşama koşullannı iyileştinnek isteyen, temel hak ve 
özgi.irlükleri savunan herkese birlik ve eylem öneriyoruz. Sömü. 
rü ve baskıya karşı, sömürüsüz, baskısız, savaşsız, ban, Içinde 
bir dünya Için mücadele eden herkese birlik öneriyoruz. "  

DISK Genel Kurulu'nda Abdullah Baştürk'ten sonra Ikinci 
konuşmayı yapan Türkiye İşçi Partisi Genel Ba,kını Behice 
Boran'm konuşması delegeler ve konuklar tarafından coşkun· 
lukla karşılandı. 

Genel Kurul'da aynca Türkıye Sosyalist Işçi Partisi Genel 
daşkanı Ahmet Kaçmaz, Türkiye Birlik Partisi Genel B14kıru 
Mustafa 'Ilmisi söz aldı. 

DISK. Genel Kurulu'nu sosyalist ve kapitalist Wkeler Işçi 
sınıflarını temsilen çok sayıda konuk izledi. Bunlar aruanda 
bulunan Dünya Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri 
yardımcısı konuşmasında "190 milyon dünya işçisi mücadele
nizle dayanışma içindedir. Kendimi sizin anruzda bulundu. 

Rum şu anda evimde ve Wkemde sayıyorum." dedi. DSF Genel 
Sekreter Yardımcısının sözleri salonu dolduran delegeler ve 
konuklar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. 

Yine konuklar arasında bulunan Sovyet Sendikaları temsil. 
cisi, özellikle konuklar arasında en çok alkışlanan, sevgi göste· 
rileriyle karşılanan kişi oldu. DISK delegelerinın bu davram,ı 
antikomünizm ve antisovyetizm çlAırtkanlanna i,çi sIDlfmın 
verdi ei en anlamlı cevabı oluşturdu. 

DıSK Genel Kurulu'na çok sayıda uluslararası örgütten ve 
işçi sendikalanndan mesajlar geldi. Bütün bunlar, i,çl sııuf.
nın uluslararası dayanışmasmın en somut gösterileri olarak SI
lonu dolduran DıSK delegeleri ve konuklar tarafından coşkun· 
lukla kaşılandı. 

Genel Kurulun ikinci gününde delegelerin rapor üzerindeki 
konu,malanna geçildi. Bu sırada söz alan Sosyal-ı, Genel BIf· 
kanı özcan Kesgcç, konuşmasında, dünyada ve Türkiye'de soL
yal demokrat hareket ve DİSK'in CHP ile ilişkileri, m.aoculuk., 
demokratik kitle örgütlerinde ve DİSK'te demokratik merkezl· 
yetçilik gibi konuların yanısıra, DıSK'in ve sendikalann özgün 
sorunlanma deRlndi, toplu sözleşme ve hukuk i,lerine ın,ldn 
somut örnekler üzerinde durdu. Konu,masının son bölümün· 
de demokt&i cephesinin kurulması gerektiRinden ve i,çi sınıfı· 
nın politik hareketinin tekleşmesi sorunundan sözeden Keseeç, 
bu konularda DISK'e düşen görevlere delindi. 

DıSK Genel Kurulu'nun ilk üç günü, işçi suııfmın ve oolan 
temsilen Genel Kurul'da hazır bulunan delegelerin, Türldye'de 
demokrasi güçlerinin karşı karşıya bulunduklan fOfllI dikta
törlük dayatması konusunda ne derece duyarlı olduklannı göl. 
terdi. Konuşmacı olarak söz alan hemen tüm deleeel.rln antı· 
faşist mücadele, DİSK'in önündeki görevler ve bu görevlm ba· 
şarabilecek bir DISK yönetiminin nasıl olu,ması gerektiR' ko· 
nulanna aeırhkh olaıak yer vermeleri bu duyarlıliIm en somut 
göstergesi oldu. 

DISK Genel Kurulu delegeıerı, Gen.1 Kurul'I • •  ynı gün An
kara'da topianan NATO Bakanlar Ko ... yI'n1 protaıto ..ıe. bır 
telgralı Başbakan Süleyman Demirel'e çekme karan aldılar. 

GREVel TEKSTIL ıŞÇILERI 
TIS PATRONLARIYLA ALAY EDIYOR: 

GeçtiRimiz gilnlerde "Tebtil ışverenleri Sendikası"ndan crevd tebtil 
işçilerine binlerce mektup poatalandı 

"BIR SöZüNüZ VARSA 

SENDIKAYA GIDIN" 

Mektuplar, işçi ınnırının birlilini, direncini kırmaya ve sendi kalanna IÜ
ven duygulannı sanımaya yönelik kaba ve bayaRı birer belıe nitelili tqı
yor. Işçi sınıfına sadece kaRıt üzerinde "delerli itçilerimiz" diyen patron
lar, bir de ,unlan söylüyorlar 

"Oyesi bulundulun DİSK'e ballı Tekstil Sendikası, lenin ekonomik 
ve sosyal haklannı korumak için deıil, Türkiye ekonomi.ini çökertmek 
ve kendi siyaaal ve ideolojik amaçlannı gerçekle,tinnek için &izleri (reve 
itmiştir. 

"Türkiye ekonomisini yıkmak için içine itildiRin ideolojik (revin daha 
uzun süre devam edecelini ve grevde geçen sürelere ait ücretlerinizin de i,· 
veren tarafından ödenmeyeceRini düşünerek, bu 'üre içinde ,eçiminizi aat
lamakla yükümlü olan sendika İdarecilerinden hakkınız olan ,eçim paranı
zı ısrarla isteyiniz " 

Tekstil patronlannm bu yeni ideolojik·politik gldınsı üıerine YORO
YOŞ gtevci Teknik Boya işçilerinin ve temsilcilerinin bu konudaki ,Ötü,· 
lerini sordu 

YOROYOŞ - Arkadaşlar, patronlar sendikanızIa görüşmek dururken 
neden ıizlerle mektuplaşmak istiyor dersiniz'? 

Kadir Sumer Sendikamın karşı güvenli:ılik uyandırmak ve bizim birIi
Rimizi kırmak için tabii.. . 

YOROYOŞ . Tekıtil patronları sizlerin 28 bin TL. iJcret aldlRınlı.1 bu 
mektupta da ileri IÜrUyorlar. Buna ne dersiniz'? 

Enver Koldaş � Biz biJtün ırev çadırlarını gudik 28 bin lira alan bir i,· 
çi bulaaydık heykelini dikecektik. 

Mustafa Yılmaz Evet, bir işçinin 28 bin TL. alma olanaaı var O da 
,öyle·1şçi her ay bir kez evlenecek, 2 ayda bir çocuRu olacak ve her ay ka
naı olecek ki, ıoıyal yardımların da katılmasıyla 28 bın TL. alabilelim 
. YOROYOŞ Sizin ve sendikanızın ideolojik·politik mücadele yaptıRı' 

nızı ileri süriiyorlar. Buna ne cevap verirsiniz? 
Kadir Slimer Elbette ki ideolojik·politik mücadele iyi bir şeydir ERer 

kötü bir şey olsaydı palronlar bu işi yapmazdı. Zalen kendi düşüncelerini 
ve politikalarını bize dayatmak için, kendi çıkarlan için yazdılar bu ideolo 
jik·politik mektubu 

YOROYOŞ Beı<bl'lIi ki işçiler patronlarla mektuplaşmayı 5evmiyor' 
lar. Bu mektupları geri5in geriye patronlara poıtaladıkları doRru mu? 

ıŞÇiLER Elbette doim Işçiler sOzlerini söyledilr-r. Üretimi durdu. 
rarak, (rev çadırlarında kışı. nöbeti tutarak söylediler \·e lÖylemf'ye ka 
rarlılar Patronların bir sozu var�a doA:ru sendikaya' 



BuIÜD Türkiye'nin içine düşmü, oldutu feci hali 
aıılabnaya ,erek yok. Bunu hepimiz biliyoruz, (Ün
lük yaşamınu:ıda y ... yarak biliyoruz. Her giin elimize 

aldıitımız ,autelerin sayfalan bu feci durumun çe,itli 
yönlerinin hikayeleri}'le dolu 

Ama feci durumun çe,itU yönleri aruıııda, asıl öne 
çıkan1mam ,erekeni hep arka planda, üstü örtülü tutu
luyor. sat terör, sol terör, şu kadar aait rÖ!'Ü41U, bu 
kadar sol ,örü,m terörilt yakalandı haberleri arasında 
( ... izmin tlrmandırtlı.tı kan.mhole ,etiriliyor, gözler
den &aklanmay. çalışılıyor. Oysa bu tehlikeli ııelişme
ler uuında en tehlilr:e1i.Iidir faşizmin bnnandınlışı. 
Türkiye'ye politik cinayetler i41enmesinde dünyada 
rekor Icırdıran terör, faşizmin tlrmandınhşmın bem 
bir parçalıdır, hem de sonucudur. Sürecin blLfka par
çalan da var: deYlet .YCltının ele geçirilmesi, I_i.ltle,
tirilmeıi pbi. 

Halk kitlelerinin boRazını ııkan enflasyonun, hayat 
pahahlıtınm wl ,eçim .ıkıntwnın, gittikçe dHinIe,en 
ekonomik bunalı.m..m da faşizmin tumandtnlı,ı ile 
baalantm var. Bu ekonomik, so.ya! belalar kapitaliz
min çe1itlti1erinin ve ekonomik an.aqiainin ,iddetlen
me.inin, emperyalizmle i,ortaldılı içindeki tekellerin 
&üçlenmetinin Ionuç1andır. Duruma hakim olabil
mek, lı:htannın anekli aıtı.tını prantiye alabilmek, 
bu amaçla da emekçi hal1ı: kitlelerini, demokrui (Üç
lerini tam bHkı altına lOkabilmek için fqin terör tıı
mandınhyor, can (ÜTenlili ortadan kaldmbyor. 

Dermk ki, ,erek can (Üvenlilimizi ortadan kaldı 
ran terör açmndan, ııerew yqamı bize cehennem 
eden pahalıbk., i,�zlik açmndan ba"ta gelen beli, fa· 
,izm ve f .. izmin tumandmb.tıdır. Bu mutlaka ama 
mutlaka önlenmelidir. Fqizm aorunu yalnızca de
mokratik hak ve özıürlüklere iliı;kin politik bir ıorun 
delildir. Fqizm bizi, eerek i,çi, emekçi sıru!Jar ola· 
rak, ,erebe bireyler olarak. çok yakından ilgilendiren 
yatamla! bir sorundur. 

FAŞIzME, ONU 
DESTEıw;:YEN 
EMPERYAIlzME, FAŞIZMIN 
IKIz KARDEŞI ŞOVENIZME 
VE BUNLARIN EKONOMIK, 
SıNıFSAL DAYANACı OLAN 
TEKELLERE VE TEKELCI 
BÜYüK SERMAYEYE KARŞI TOM IŞçi-EMEKÇi SINIF VE 
KATMANLARlN, TOM 
DEMOKRAT, ILERICI 
DEVRIMCI GÜÇLERIN 
BIRLEŞMESI, öRGOTLü, 
BIRLEşIK BIR MÜCADELE 
VERMESI GEREKIR .. , 

Fqizm toplumaal bil' alettir, kaynalı ıınıfaaldu. 
8üyuk tekelci lennayenin, kendl lÖmürü ve u.ltanabnı 
aürdürebilm.ıinin kanlı b-.Ju. ve zulüm rejimidir. Bu· 
nu, t .. izmir önleyebilecek &üçler de ıınılu.ldıı", büyük 
aennaye ıınıfının ilar1 .. ındaki itçi ıınılı "ye emekçi 
kitlelerdir. toplumun ilerici, demokratik JÜçleridir 
V .. lzmle mücadele edecek, onu ,erileteeek va yok 
edecek toplumsal JÜçlerln b."ını itçi ıınıfımız çek' 
mek durumundadlı' Çünkü sennaye ıınıfımn k",ıtı 
Ltçl ıınıfıdır; çünkü toplumun en dinamik, ilerici, dev' 
rimei gücü, toplumu kapitalizmden aoayalizme götüre
cek öncü fÜÇ I,çi ıınıfıdır. 

ı,çi ıınıfının toplumda böylesine güçlü bir konu· 
mu ve 1,levi vardır. Ama I,çl ıınıfı bu işlevi tek ba.tına 
bataramaz;· diter emekçi ıınıf ve katmanlula, kol ve 
kala emC!kçileriyle ıtüçlerini birle,tirerek b ... a:rır. Fa· 
,izme, onu deıtekleyen emperyaıizme, f."izmln ikiz 
kardeşi ,ovenizme ve bunlann ekonomik, ıınıf .. ı da· 
yanıtı olan tekellere ve tekelci büyük Mnnayeye 
kar,ı tüm (,çi-emekçi Ilnıl ve kıtmınıann. tüm de
mokrat, ilerici, devrimci güçlerin bir1e,meıi, ö!"JÜtlü, 
birle,tk bir mücadele vermeıi gerekir. Gerekir ama, 
üzülerek söyleyelim bu(Ün Türldye'de böyle bir müca· 
delenin rereken güçlülükı. verlldili lÖylenemez. 

POLITIK BIRLIK • • •  
• • •  SENDIKAL BIRLIK • • •  

DisK'E DÜŞEN GÖREVLER 

Mücadeleyı gereken &üçlülük düzeyine çıkarmak 
,öreviyle. zorunlululu ile karşı karşıyayız. Mücadele· 
nin güçlülülü ona katılan güçler yelpazesinin genişlili
ne ve aaYlca üstünlülüne, bilinçli, birleı;ik örtütıüıütü· 
ne ve mücadele yöntemlerinin dolm seçimine balIı
dır. Mücadele yöntemi konwunda bireyselterörün Çı
kar yol olmadılı bellidir. Ve solun salhklı ve etkin bir 
bölümünde bu konuda bir mutabakat vardır. SoIcu
luk, devrimcilik adma yürütülen bireysel terörizm, 
ıübjektif açıdan delilse bile nesnel olarak fa,iznii tır
mandınna meclnin bir unsuru konumundadır. F..,ilt 
terör bu karşıtı ile pular vererek geliı;iyor ve me,rui
yet kazanmaya çalı,ıyor. Bireysel terörizme karşı 
ideolojik mücadele fatizme kar,ı mücadelenin bir yan 
koludur. 

ıŞÇı SINIFlMIZIN _ TOPLUMUN GEUŞME VE ., ILERLEMESINDE öNCü, 
TEMELGÜÇ OlMA IşLEvINI 
BAŞARABILMESı ıÇIN 
POLITtK BIRUCE 
KAVUŞMASı ŞARTIlR, 
ÇABAMIZ BU SORECI 
IDZLANDIRMAK; 
UMUDUMUZ BIR AN öNCE 
BU BIRUK HEDEFINE 
ULAŞMAKTIR, 
mZLANDIRMAK VE BIR AN 
ÖNCE HEDEFE ULAŞMAK 
veRUNA ILKELERDEN, 
BlUMSEL SOSYAUZMIN 
OOCRULARINDAN öDON 
VERILMEYECEKTIR ELBET! 
MENNUNLUK VEREN ODUR 
KI, ILKEU, BlUMSEL 
SOSYAUZMIN 
TEMELLERINE DAYANAN 
POLITtK BIR BIRUK 
OLASıuCı GONDEME 
GIRMIşTIR, 

Önümüzdeki asıl sorun fBfizme kaqı olan ıuçlerin 
birle,ik bir örgütıenmeye sokulmaıı, emperyalizme, 
flflzme, şovenizme ve bunlann ekonomik dayanalı 
olan tekellere ve tekelci, büyük burjuvuiye karışı ola· 
bIIdilince en geniı demokrui cephesinin ilmek i1mek 
örülmeıidir_ 

Demokrui ((Üçlerinin birleştirilmesi sorunu i,çi sı' 
nıfmın politik ve sendikal birlili sorununu öncelikle 
içerir. Sözünü ettilim öncelik zaman açısından delil, 
yanı, önce itçi sıf.ıfının politik ve sendikal birlilini 
aaAlamak, ıonra geniı yelpazeli bir cephe öqütlenme· 
ıine Jidilmeıl anlamına deliL. İkisinin de gerçekleşti 
rilmeıine, beklemeden, aynı zamanda çah,ılmalıdır. 
t,çi ıınıfının politik ve sendikal birlilinin önem açı
ıından ancak bir öncelili vardır 

ı,çi sınıfının bu çifte birliRi konnıunda da politik 
birlik önem açııından öncelik tqır. ışçi ıınıfımızın 
politik bırlili mutlaka ,erçekle,tirilmek zorundadır 
İ,çi ıınıfımızın az önce sözünü ettiltim, toplumun ,e
ıı,me ve ilerlemesinde öncü, temel IÜÇ olma i,levini 
b .. arabilmeıi için politik birliline kavu,m8l1 şarttır. 
Bu yönde olumlu gen,meler vardır. Çabamız, bu süre· 
cl hızlandınnak; umudumuz. bir an önce bu birlik he· 
define ulatmaktır. Hızlandırmak ve bir ın önce hede· 
fe ul."mak ulruna Ilkelerden, bilimsel soıyallzmin 
dolrulanndan ödün verilmeyecektir elbet. Memnun 
luk veren odur kı, ilkeli, bilimsel a.osyalizmin temelle· 
rine dayınan politik bır birlik olasılılı i\indeme gir· 
mi,Ur. 

ı,çl sınıfının .sendikal birlili hem i,çilerin ekono· 
mik h_k ve çıkulan için verilen mücadeleyi güçlen
dınne ve etkinleftirme açısından hem de ıınıfın poli 
lik hareketini lÜçlü biçimde destekleyebilme ıçıaın 
dan önemlidir. FiyaUann dunnadan YÜUeldili, iş.iz 
lilin arttılı, aennaye ıınınanyla politik Iktidann I,çi 
üeretlerinl dolaylı ve dolaysız yollardan dondurmaya 

J.� Hazıran'da başlayan DISK 7, Genel Kurulu'na 
onur konuğu olarnk çağmIan Türkiye Işçi Partisi 

Genel BaşkalU Behice Boran, DISK Genel Başkam 
Abdullah Baştürk'ün açış konuşmasından sonra 

kürsüye davet ediImiŞ ve aşağıdaki kon",!mayı 
yapnuştır: 

kaıktıkJan günümüzde, bunlara kartı ve ekonomik Çı
karlan korumak için mücadelenin KÜçlendirilme.i 
dolruıtusunda sendikal birliRin ullanmaa ber u
mankinden de fula önem Itazanm.aJc:tadır. İki büyük 
konfederasyon. DıSK ve Türk-İş ...... nda bir diyalo
Run kurulabilmesi ve sürdürülmesi yollan aranmalıdır 
Bu yollann aranması DİSK'e dÜ4e ... Böyle bir a:iri,i
min Türk-İş'ten ,elmesi beklenemez. Diyalo, kurma 
güçleri birleştinne girişimleri daima daha ilerici, daha 
bilinçli konumda olanlardan gelir DısK'in ,eçmitte 
bu yönde adımlar attıRını ve redle karşılqtılını bili
yoruz. Türk-ış liderliRi lÜçbirliline yana.tmua bile 
- ki yana.tmıyor - bu yolda ımı;imleri yineleme ola
nıklan hep konanmak ve Türk-ış içindeki, üst. yöne
timden daha ilerici konumdaki sendikalarla (Üç ve ey
lem birlili üzerinde durulmak gerekir. 1\irk-ı,'in kit
le tabanı ortak eylemlere kazanılmaya çalı,ı1m.bdır. 

Bu(Ün için bundan daha da önemli olan ilerici sen
dikal hareketin kendi iç birlilinin aatlanmaadlı". 
DıSK 4 .. diler sendikal kuruluşlar gibi ,tüm kitle ör
KÜtleri Jibi çeşitli politik. görü.tte inunlan banndım. 
DıSK ilerici bir kuruluş olduaundan bi.. bütün 01ara1ı: 
politik bilinç düzeyi daha yüklektir ve politik IÖriit 
farklanna ııöre örgüt içi gruplqmalar olınu,tur. 
Böyle olmuı doıaıdır. İki şey dolal detildir: Biri, 
DıSK'e bir politik parti işlevi yüklerneye kalkmaktu, 
DİSK'i bir politik parti gibi saymaktı.r ve öyle danan
makm. İkincisi, bunun kat1ltıdır. DıSK politik bir ör
(Üt deaildir diye DısK içinde politik ,örü, farkhblda' 
nna ve buna dayanan gruplaşmalera yer verilmemeli
dir. Her iki tutum ve davranış da yanlıttır. 

ıı;çi 'IDlfımızın ilerici sendikaı hareketinin bupnü 
ve geleeeli bakımından önünde duran ve mutlaka 
olumlu yönde çözülmesi gereken sorun, örgütlel birli
linin, korunması ve sallam temeUer üzerinde gelitti· 
rilmesidir. Bunun ilk koşulu çe,itH politik elilimle
rin, görüı; farklılıklanrun varlıRını doıaı bir durum 
olarak kabul etmek ve bunların etkinliklerini gÖlter
melerine - tabii ki DİSK'in kendi örgütsel kanallan ve 
kurallan içinde göstermelerine - müsaade etmekm. 

ILERICI SENDIKAL HAREKETIN UYUMLU, 
VERlMU, YENI 
AŞAMALARA YöNELEN 
BıÇIMDE GEUŞEBILMESI 
IçIN DEMOKRATIK, ILERICI 
OOCRULTUDAKI 
ECIUMLERIN BIRUKTE 
GöREV YüKLENMELERI 
GEREKIR, F ARKU GöRÜŞ 
VE ECILIMLERIN BIR 
POTADA KARŞIUKU 
ETKILEŞEREK ÇOK 
OLUMLU ORTAK ÜRONLER 
VERECECINDEN ıııç KUŞKU 
DUYUl.MAMAUDIR, 

örJÜt.ae1 birlilin .allam temeller üzerinde daııa da ,e-
tiştirilebilmes. ve peklelftirilebilmeli için belli ba"lı 
politik elilim!er DİSK içinde omuz omuıa, birlikte 
çalışmalıdı ... DıSK, politik bir parti deaUdir ama. itçi 
sınıfınuzın ekonomik mücadelesir.m Ilerici sendikal 
örgütü olarak politikanın dıtında. politikayla ilcbis 
bir kurulu, da deRiidir. DıSK. i,çi ıırufımazın ekono
mik çıkarlannın ve bu uturda verilen ekonomik mü· 
cadelenin politik mücadeleden baRtmaız olmadı�ının, 
temel ekonomik ıorunlann çözümünün ıon tahlilde 
poııtik oldu au nun kesin bilincindedir ve ilerici .sendi· 
kal hareketı bu temel üzerinde yüriitmektedir. Hare
ketin uyumlu, verimli. yeni ",amalara yonelen biçim 
de eelişebilmeıi için demokratik. ilerici dolrultudaki 
eRilimlerin birlikte ,örev YÜklenmel.ri gerekir. Fark" 
lı ,örü, ve ealUmlerin bir potada ka!1lbkh etkDeferek 
çok olumlu ortak ürünler vereeelinden hiç ku,ku du 
yulmamaııdır. 

ı,çi Ilnıfımııın gerek politik hareketinin, gerek llf< 
rici sendikaı hareketinin birlılinin yakın ,elecekte 
gerçekle,eceRi umut ve inancıyı. hepinizi ,önüiden 
selamlanm. 
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25 Hazinn 1980'de Ankara' 
da başlayan NATO Konseyi top-
lanllSı ABD'nin bir 9..iredir giriş-

IBD 
Ueı antidetant politikada, salt 
bölge banşı açısından deRil, dün· 
ya barıŞı açısından da son dere-

, cede tehlikeli bir aşama olarak 
görünmektedir. 

NATO Konseyi'nin, 20 yıl 
aradan sonra toplantı yeri olarak 
yeniden Türkiye'yi seçmesi, kuş-
kusuz, basit bir raslantı deaildir'VI 
Dışişleri Bakanlteı yetkiUJerinin 
"NATO Konseyinin bu defa An· 
kara da toplanması, OrtadoRu' 
daki komşu ve dost ülkeler açı· 
sımian bir sakınca teşkil etme-
mek\edir. Çünkü Türkiye, Orta· 
doRu bölgesindeki tek NATO 
üyesi olarak Ortadoeu ülkeleri· 
nin ve komşulannın sorunlanna 
karşı NATO'nun anlayış göster
mesi, bun1ano çözümü yönünde 
geüşmeler sıelaması için çalış
nuŞtlı ve bundan sonra da çalışa
caktır. Türkiye nin dış politika 
ilkeleri bu amaca yöneliktir. Bu 
sebeple komşu Islam ve Arap ül· 
kelerde tedirginlik uyanması için 
hiçbir gerekçe yoktur." şeklin
deki beyanı ise bu konudaki hak
lı kuşkulan gidemıekte zerrece 
yeterli olmamakta, tam tersine 
duyulan kuşkulan daha da artlır· 
maktadır . 

• 

Gerçekten de Dışişleri yetki
lilerinin gazetelerde yer alan bu 
beyanı, herşeyden önce NATO 
Konseyi toplantısının açıklanan 
gündemi ile çelişmektedir. Gün
dem. bu topluluRun Ortadoeu, 
tran, Basra Körfezi Afganistan ve 
Hint Okyanusu ile ilgili saldırgan 
niyetlerini en açık şekliyle dile 
getirmektedir. Toplantı yeri ola
rak bizzat Ankara'nın seçilmiş 
olması ise, yine açık bir biçimde 
Türkiye'nin saldm hazırlanan ül
keler karşısındaki jeopolitik ko
numundan - hele Demirel azınlık 
iktidarnun yedi aylık dönemi 

SosYAllıml ve InS.JnllOI tehdit 
ede" ABD Olum funle,1 

SALT i i :  ABD 'nın zor .. kl lmusı ... 

içinde ülkeyi yeniden ABD ve 
NATO'ya kayıtsız şartsız balluo· 
lı kılan. onu Orta ve YakındoRu' 
nun ABD hegemonyasma dire-
nen halk1anna karşı çok daha 
saldırgan işlevler yüklenmeye ha
zırlayan gerici dış politikasından
kaynaklanmaktadır. Demirel 
azınlık iktidannın bu gerici dış 
politikasının ne zaman, naSlI 
oluştu�u ve bugün hangi tehlike-
ii evreye gelip dayandıRı, en so
mu t ve yadSlnmaSl güç kanıtla· 
nyla ortadadır. Geçen haftaki 
yazımızda da belirttiRimiz gibi 
Demirel azınlık iktidan ve onun 
iç ve dış destekçileri, haklanna 
giderek utan ölçülerde sahip 
çıkmaya başlayan, bu amaçla da 
yeni bir düzene yönelen geniş 
halk kitlelerinin ileri hareketini, 
ancak ülkede yaşamın her alarun
da istikranlZlık yaratarak, üste· 
sinden gelinemeyen yapısal krizi 
köriikleyerek. demokratik temel 
hakian rara kaldırarak Crenleye-
bileceRI inancındadır. Bu buna
lım ve kaos polıtıkasırun somut 
kanıtlan, bile Isteye yaratılan, 
körüklenen, çözümsüz olduRu 
karuSl uyandırılmaya çalışılan, 
bu yüzden de, do�al olarak kay· 
naRına inilmemeye özen gösteri
len terör yangınında ve kuşku
suz buna baelı olarak ilk glinler· 
den başlayarak benlrnaenen tes
ıımiyetçi dış llişkUerde en açık 
biçimiyle gözlenmektedir. De
mirel azınlık iktidarı, yedi ay gi
bi ntspeten kısa bir sürede bugü· 
ne kadar hiç bır güçlü iktldbfln 
açıkça �saret edemedlRI ölçüde 
ABD ve NATO'ya baeımhlık yö
nünde geri adımlar atmasıru ABD 
yönetiminin bır süredir benimse· 
diRi saldırgan antidetant polıti· 
kası çerçevesi Içinde gönnek ge· 
rekmektedir. ABD'nln, dünya öı· 
çUsünde sömürü düzenini sürdür· 
meslnin glin geçtikçe güçleşmesi, 
Carter yönetimini yeniden kaba 
kuvvete başvurma hevesine it· 
miştir. Bu çevrelere hakim olan 
dlişünceye göre, sömürü olanak 
Iannın sUrekli ve karşı konulmaz 
bir biçimde kısıtlanmasımn kay. 
naeında detant bulunmaktadır. 

Bu yüzden Carter yönetimi Batı 
Avrupa, orta ve YakındoRu baş
ta olmak üzere hemen tüm bölge-
lerde nükleer şantajdan, silahlı 
müdaha1eye uzanan dört başı 
mamur bir antidetant politikası 
oluşb.ırulmasının bazırlı�ı için
dedir. tki karşıt sistem arasın
daki kaçuulmaz savaşın askeri 
olmayan bir çerçeve içinde sür
mesi şeklinde tanımlanan de
tant'ın, istenildiRinde, tek yanlı 
olarak bozulması ise, halihazır 
güçler dengesinde pek mümkün 
görünmemektedir. Çünkü detant' 
ın tek alternatifi savaştır. Nükle-
er bir savaşı başlatmak da yok
olma riskini göze almadan kimse 
için mümkün deeUdir Bu yüz
den detant, yukarda da vurgula· 
maya çaJıştlRımız gibi, istenildi· 
einde tek yanlı olarak vazgeçile-
bilecek bir politika deRil, güçler 
dengesinden kaynaklanan ve ça· 
�ımız politikasını derinden etki
leyen yaşamsal önemde bir olgu
dur. Ne var ki ABD yönetimi 
zaman zaman, dünya uluslarının 
sömürüye k�ı doeal tepkileri 
karşısında paniee kapılmakta, bu 
yüzden de, denenmiş, ama ulus
lararası yaşamı bozmaktan, savaş 
tehlikesini artınnaktan öte işe 
yaramadlRı ortaya çıkmış bu
lunan soRuk savaş yöntemlerine 
başvunnaktadır. 

[TANT �U? 
JüUK <;�vq MI? 

Yakın tarihin acı deneyleri, 
soeuk savaşın ABD ıçın çıkar 
yol olmadıeını ı:östermiştlr. So· 
euk savaşın uluslararası ilişkiler· 
de yarattı�ı yıkımı onarmak Ise 
hiç de kolay olmamıştır. Ne var 
kı, tum direnmelere karliın de· 
tant,sonunda kendisini kabul et· 
tirmlştir. Nitekim, çok geçme· 
den banş Içinde bır arada yaşa· 
manın Ilkeleri devletlerarası iliş· 
kilerde gittikçe aRırlıRınl duyu· 
ran Ilkeler olmuş, bu· eellim 

Sovyetler BirilOinin ç .. tNlllrl ...• 

1975'de Helslnld'de imzalanan 
Sonuç Belgesi ile daha da güçlen
miştir. Helslnki Konferansı, aynı 
zamanda poUtik detantın askeri 
detanUa, giderek gerçek bir si
lahsızlanma ile tamamlanması ge-
reRinl dayatmış ve bu konudaki 
çabalar Sovyetler BirliRi'nln be-
lirleyici katkısıyla stratejik sa1dl
n silahlannı sımdayan SALT il 
anlaşmasının imzalanmaSlyla s0-
nuçlanmıştır. Ne var ki bu, aynı 
zamanda ABD'nin savaş çılgınla
nnın detant yönünde atılan 
olumlu adımlan köstekleme giri· 
şimierinin de başlangıcıdır. Güç
lü asker-endüstri ortaklıRının et
kisindeki çevrelerin de baskwyla 
Carter, SALT ıı anlaşmasının al· 
tındaki imzası bile kurumadan, 
yeni bir silahlanma hununasına 
yol açacak yönde kararlar alarak 
ilerde daha da yoftunlaşarak ar
tacak olan anlidetant kampanya
ya Ilk yeşil ışı Rı yakmıştır. Ger· 
çeklen de, SALT ıı'nin ABD 
Kongresi tanrından onaylanma
sını önceleyen bu dönemde, 
asker-endüstri ortakllRı güdümün
deki çevreler güçlü kitle iletişim 
araçlarının da katkısıyla ABD ve 
dünya kamuoyunda gerçek bit 
savaş pslkozu yaratmayı başar
mışlar, gerektiRinde yalana da 
başvurarak antldetant poııtlka
nın ABD yönetimine haklm ol
masını saRlamışlardır. "Küba'da 
bır Sovyet muharlp tugayf'run 
varlıRı konusunda ileri sürülen id
dialar, bu beyin yıkama dönemi
nin çok geçmeden bütünüyle 
dlizmece olduRu anlaşı1an büyük 
yalanlan arasındadır. 

Silahlanma yanşından mılyar· 
larca dolar vuran güçlü asker
endi.istri ortaklıRının, banş ve 
detant yönündeki somut kaza· 
nımlarla tehlikeye di.işen silah
lanma yanşım yenıden başlat
mayı amaçlayan soRu k savaş gi
rişimleri, çok geçmeden Carter 
yönetiminin resmi politikası hall
nt' gelmiş ve bu politika bizzat 
Carter yönetimi tarafından Batı 
Avrupalı müttenklerine de daya
tılaraL. evrensel boyuttara ulaştı· 

• hüseyin baş 
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Arabk 1979'da Bıük5tl'de dü
zenlenen toplantısında alınan, 
modernizasyon kisvesl altmda 
Batı Avrupa'ya, bölgedeki niik· 
leer dengeyi bozarak yeni silih
lanına yanşları kışkırtan üstün 
nitelikli nükleer silahlar yerle,
tirilmesl karan, Arganistan ola
yının da alabitdiRme lattsmanyla 
daha da yoeunlaşlınlan soeuk 
savaş politlkasının önemli ögele-
rinden biridir. Sovyel tebdidi 
umaClSmm temellendlrildlll Sov
yet askeri gücü ise, ABD için, 
amaca göre deRerlendirilen bir 
olgudur. örneRin ABD, mütte.
fiklerinl yi.ireklendlnnek için bu 
gücü. kimi zaman azıınsamak· 
ta, kimi zaman da, özellikle si
lahlanma yarışı tehlikeye düştü
lünde, ışın ölçülerde abartmak
todır. Oysa silah üstünliie;; ara· 
yan, toplumlann tarihsel geU,· 
meslnl silah zoruyla önıemeye 
çalışan, silah ticıırotinden mil· 
yarlar vuran Sovyetler BirURI de
ItU, bizzal ABD 'dir. Savunma Ba· 
kanı Brown, bunu açıkça söyle
mekte sakınca gönnemektedlr. 
ABD Savunma Bakaru illke&1nin 
amacının "NATO'nun 1980 
ortalanna kadar V 8l'Şova pakbna kir11 üstünlük .. elam ..... oldu· 
tunu açıklamıştır. "Belli ve uy
gun koşuUarda SovyeUer BlrIitl 
toprakianndaki askeri hedene,. 
stratejık aUahlar aracllıeıyla dar
b. indinnek" ABD 'de yakın za· 
manlara kadar ciddi ciddi tartı,ı· 
lan bir konu olmuştur. Sovyetle
ri eUerinln annul devşirditi yar
sayımı üzerine temelltnpn bu et).. 

!Üşün, hiç bir sıtlıklı çözüınleme
ye dayanamayacalı. kuşkusui., 
açıktır. Ne var kı, bu ABD çev· 
relerlnin 1tuanhlı bir anda yok
edebilecek nlteııkte olan nükleer 
bır savaşı, böylesine hante alma· 
lan, söz konusu çevrelerin so· 
rumsuzlueunu göstemıesl bakı· 
rmndan ıbret verictdlr. Bu arada, 
ikide bır yanlış alamı vererek 
dünyayı nükleer bır savaşın eşi. 
eine getirip getirip götüren USA 
yapımı bilgisayarlann varlıRml 
da, dehşetle arumsamamak ola. 



Uç.lkla, R"""\J'I'" ,.,Itl ... 
Ask.r-4ndOstrl o,hkl'Olnın gay,Ime$ru çocukl .. r,1 

nakSlZ. Sömiirü olanaklarının git
tikçe kısJtlanm8.S1 bu ülkede salt 
insanlarda de�i1, bilgisayarİarda 
da öfke ve şaşkınlık yaratmakla
dır. 

• 
CARTFR'IN 
SOGlJK SAV".? 
D ... YAH· ... L .. RI 

ABD yöneticilerinin saelıklı 
bir Illabazlanmanın gerçekleşti
rilmesi Için gerekli olan halihazıı 
güç dengesini ker:ıdi lehlerine 
bozma çobolanna NATO'yu da 
araç olarak kuUanma planlan ise, 
detuıta kutı gIrI,lIen komplo· 
nun son derecede tehlikeU ögele
rinden birini oluşturmaktadır. 
ABD yönetimi, Washington'un 

NATO ülkelerinin 

ta ve Yak.ındoeu'yu heder alan 
macera politikasına bulaştmna 
yöntinde yolun çaba harcamış
tır. Toplantıdan sonra yayınla
nan bildirinin 24 paragra(ından 
7'si "Güney Batı Asya'daki yeni 
stratejik duruma" hasredilmiştir. 
Oysa aynı bildiri "bu bölgenin 
NATO'nun çıkar alanı dışında 
bulundueundan" söz etmekte· 
dir. Durumu kurtannak için so
nunda ilginç bir ronnül bulun
muştur. Böylece de hem NATO' 
nun yasal çerçevesi içinde kalın
mış hem de bu alanın dışındaki 
sorunlara da sahtp çıkılmıŞtil. 
Bu ilginç rormülün sergilendie! 
paragraf aynen şöyledir: "Diler 
ülkelerin bakanlan ABD 'nin Gü· 
neybatı Asya'daki sorumlulukIa
nndan doean ek )'Ük1eri sırtIa
mak için her şeyi yapmayı kabul 
etmişlerdir. "NATO bu yolla, Çı
kar alam dışında kalan tran, Iran 
Körfezi, Hint 

NATO. 
ORTADOGU VE. 
TURKLYE. , 

leri sanki "f'yaletlcrinden" biri· 
ni kaybetmişçesine dÖvi.ınmekte, 
öfkelenmektedirier." Çın Hin· 
dindeki üç ülkenin kaybını, bu 
yüzden hali Içlerine sindireme
mişlerdir. Angola, Etyopya ve 
Nikaragua için de aynı şeyi söy· 
lemek wümkündür. Gerçekten 
de yine yazann belirltiei gibi 
Amerikan başkentinde "bana ait 
olanla", "başkasına ait olan" bir· 
birinden pek ayırdedilmemekte
dir. ABD'nln yönetici çevreleri 
dünyanın çeşitli bölgelerinde, 
halkların devrimci kurtuluş sa· 
vaşlannın nesnel gelişme süreci 
karşısında paniee kapılmaktan 
kendilerini kurtaramamaktadır
lar. Bu yüzden de detantı. ço
eunlu kla, halihazır statüko nun, 
yani evrensel sömürü düzeninin 
devamı olarak görmektedirler. 
Bugün yeniden k.ışkırtılmaya ça
lışılan soe-uk savaşın kayna�Ulda 
Washington'un bu saelıksız, gide
rek hastalıklı tepkisi bulunmak
tadu. ABD Savunma Bakanı Ha
rold Brown'un "ıran körfezinde 
söz konusu olan, ABD ve mütte
fiklerinln ekonomık ve politik 
refahıdır" şeklindeki sözleri, 
Washington'un bu hastalıklı zih
niyetini kanıtlayan ilginç örnek· 
lerden sadece biridir. Bugün söz 
konusu tepkinin adım adım ger
çek1eşti�i görülmektedir. tran 
körfezi denizden abluka altına 
alınmış, bununla da yetinilmeye
rek bu ülkeye silahlı müdahalede 
bulunulmuştur. İsrail ve Mısır 
aşın ölçüde si1ahlandınlıruş, böl
gede emperyalizmin yeni ileri ka
rakoUan durumuna getirilmiştir. 
Pakistan ise Afganistan'a karşı 
girişilen saldınlann sıçrama tah
tas. yapdmıştır. Washington şim
di Ankara toplantısıyla NATO 
ülkelerini de bölgedeki macera 
politikasına getirmenin hesabın· 
dadıı. 

azınlık ıktıdannın yönetiminde 
bulunması büyük bır talihsizlik 
olarak ortaya çıkmaktadır. De
mirel azınlık Iktidan ülkemizi ba
nştan kopanp ABD 'nin ardında, 
hatta onun da önünde maceraya 
atmak için coşkulu çaba içinde· 
dır. Demırel azınlık iktidannın 
bu konuda aldıkı yol çoklannın 
sandıeından fazladıı. IMF'ye ka
yıt.s1Z şartsız baeltlıeın yanısıra 
StA anlaşmaSlyla ABD'ye ülke
mizi·haberi bile olmaksum· nük
leer savaşa sokabilecek ölçüde 
ödünler veriımıştir. ABD Dışiş· 
leri Bakanlıeırun eski üst yöneti
cilerinden Richard J. Bamet'in 
The New York Times Magazine' 
de yayınlanan yazısında, ABD' 
ye kayıtsız şartsız baelanmanm 
ne anlama eeldiRini en açık se
çik bıçımıyle vurgulaması son 
derecede ilginç görünmektedir. 
Barnet, "Rusya ve Amerika: tki 
Dev" başlıeı altında yayınlanan 
incelemesindeABD'n!n ulusal gü. 
venHei Ile ilgili hakim düşünce· 
nin 40'1ı, 50'U yı1lann soeuk sa·, 
vaş stratejilerinin düşüncelerinin 
bır devamı oldulu görüşünü ileri 
sünnekte ve bunlan üç önemlı 
temele oturtmaktadır. 

ı. Askeri dengenin kollanma
sı. Yani Sovyetler Birtiei ya da 
başka her ülke karşısında daha 
razla nükleer başlıea ve daha ge
lişmiş teknolojiye sahip olmak. 

2. Tüm dünyada halihazn: sta
tüko'daki herhangi bır detiıiıkli. 
�e silah zoruyla kartı koymak 
için yardımcı a.n.Iqmalan ayak
ta tutmak. 

3. Askeri üsler, silah yardınu, 
özel sektör yatırımlan, gizli ope
rasyonlar, uluslararası pan fonu 
gibi kuruluş ve özel bankalar ara
cılıeıyla tüm dünyada varWdannı 
sürdünnek." 

Bamet'ln Ileri llilrdiiR\i düşün· 
celerin şaşmaz kanıtlannı ise 

HAROLD SROWNı 
"Selll ve uygun kotuııaroa Sovyet 

topraO,ndaki hed.f"r. stratejik ". 

ı .. hl .. rl.. o.rbe Indlr.".'· amacını 

açıkl .. y .. n ASO SilVunm. S .. kanı ... 

diyor: 
ABD, yedek parça yollamayı 

reddederek tran'ın bütün hava 
operasyonlannı durdurabilir. 
lran'm F 14, F 15 ya da Phoe
nix fUzesi gibi kannaşık silah 
sistemlerine batlınma51 o ölçüye 
varmıştır ki, bundan sonra başka 
bir satıcıya yönelmesi Imk.ansaz
dır." 

Demirel ızınlık IkUdan ABD 
ile S!A anlqmuını Imzlllmakla • 
bu tehlıkele", bütüniiyle iirt çe
virın14tlr. Yokın geçmıtte ABD 
tarafından uygulanan unlıorgoyu 
tümüyle unutarak. iil1l ... 1ıı boy
nunu yeniden, hem de misli g& 
rüJmeml, ölçüde. ABD .e NATO' 
ya uza!mqlır. Ama bütün bunla· 
ra atmen yine de ABD ve NA· 
TO'ya yaranmak mümkün olma· 
nu,lır. Mebmeı AU Blrand'lD 

aiaıı IZI .. 

, 
, 
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ANTIF AŞISTLER 
BIRUK ıÇINDEYDI 

NAZlLER KAÇACAK 
DEUK ARADI 

ALMANYA- Alman Sendikalar 
Konfederasyonu tarafından çeıidi 
illerde dÜ%enlenen antifaşist gösteri· 
ler D�u Almanya sınırında provo· 
kasyon giriıiminde bulunan neana· 
mcre ve yumuıamaya düşman lWji
lere bir ı_mar oldu. Frankfurt'ta 
düzenlenen mitinge 20 binin üzerin· 
de demokrat, anofaşin katıldL Sen· 
dikalu Konfederasyonu, Protestan 
ve Katolik kiliseleriyle birlikte 
Hriııuyan topluluktanna, Alman 
Komünist Partisi ve Antifaşistler 
Birliği tarafından kontrol edilen bir 
çok demokratik örgüte çağn yapı!-

lilc" .d •• 
"aberler 

dL "SılAa kııııı duvar" diye adlan
dmJan eylembirliAi tarafından atı
lan sloganlar, "Yumuşama politika
sı-Nuiler için zehir", "Nazikr şch
rimizden defolu n - savaş çtAırtkan
lığına karnunlZ tok", "Ne faşizm 
ne savaş" idi. 

Alman Sendikalar Konfederas
yonu adına konuşan W. l-Iesıelbach 
artan faşist saldınlara dikkati çek
ti. "Almanya'daki faşistlerle ortak 
hareket eden yabancı faşistler de 
var" diyen Konfederasyem sözcüsü, 
Türkiyeli faşistlerin eylemlerine de
ğinerek "Bozkurtlann tehdit rnek
tuplan bir çok sendikaemın kapuı
mn aluna atılıyor" dedi. Konu�ma· 
cı sözıerini "Hiç kimse ülkemize ye
niden teıörü getirmeme konusunda
ki karaıWığnn ızdan şüphe duyma
sm" diyebitirdi. 

SOWETO : MüCADELENIN SEMBOLü 

ALMANV A- Düsseldorf'u. Güney Abib halkıyla dayam,ına haftuı 
düzenlendi ırkçı rejimin Sowcto'da tezgahladığı bttiamın dördüncü yı
lına rulayan bu haftanm açıh, gecesinde Sowcto'da öğrencilerin yaptı
ğı pteri, ukçı gruplann ci.nayctleri. 300 ölü çocuk, gözü yaşlı anneler, 
biiyiik diabrIa gôz1,9", i?!�e serildi AntirmpeıyaHIt dayanqma komiıc
ıinin yürüttiiğü. Ir.ampanyaıun konuğu olarak Almanya'da bulunan Afri· 
u UusU Koo.grai (ANC) Gend Sekreteri ALfTed Nzo da gecede bir ko
nuşma yaptı. Sowd.o olaylanndan bu yana yibiitiilen mücadelenin ha: 
kazandığından baluetti Federal Almanya ilc ırkçı Güney Abika arasın
daki ekonomik yardıınlqmayı ağu bir dille deftirdi 

_ Alfred Nu. kmdiJiyle yapılan röportajda Sowcto olaylanrun yıldö
Diimiindc bir çok olwlda boykot1ann yapıldığım, bun1ann bir Iwmırun � ôircncikr tara.fandan dctttldendiğini ve öpd hareketlerinin 
lfÇl ıı.ıu(ı mÜCadeleiiyle paralel yüriitüldüğiliıü &ÖykdL Mczbaha ltçileri
nin greviiıin halk taıafmdan et boylwtuyla derteklendiiini, maden lfçi· 
lerinin grevinin ancak :ıor lUıLLanaraIr. baatU"1labUdiğini anlattı. I,çl ıım
!ıyla öğrencilerin ve diğer czUcn halk tabaka.lannın yüriltWklcri ortak 
mikadelede "Hallun Kalıcı" diye anıla.ı:ı. ANe'nin ukcrl kanaduun öne· 
mine dikkat çekti. 

Gditen mücadeleye kartı vkÇl rejim ne gibi tedbirler alıyor ,eklln
deki ıoraya. N:ıo 'u cevabı verdi: 

"Kartı aa1dınlan iid yöDlii. Bbinebıl buayı artırarak deYrimd muha
lefeti ıindirmeye çallfmalr... Ikincili ile dctiflk katmanlardan olan1an 
Ir.a.rtı kartıya getirmeyi hedefleyen reform programL Beyazlar, me1czle:r, 
hbıtliler zendiere kar,ı lutkW'tlhyor, Bu porgram aym zamanda halk ta
bakaları anandaki dayanıtmayı da Iwmayı amaçlıyor. Dı, pondkada 
Güney Afrika rejimi, komtu Ulkdere, örneğin bağırnmlık harelı.tdnl 
delttkkyeo Angola'ya Ir.aql ıaldapn bir tutum izliyor. özet olarak, 
içerde artan baakı, dıprd.a artan aaldırganlık" . 

• 
SOSYAL GUVENLIK 

ıÇIN 1 1 7  MILYAR 
RUBLE 

SSCB seçdtfml:z yıl b.aliun lo ... 
yal .....,nil. ooAbk ""metıal. <il
tim 'fe kilitür lçia 117.7 milyarrub
J,c haıcadt. 80 1978 YıLmda.D. 'JIO & 
daha faz.ia bir rakam, 1979 yılı zor 

kot.ıJada .. çma'" .q-

men haliun yatıun dUuyl aaptanan 
boyutlara ulqu, hatta bazı yöııte
riyle daha da fazla selitt1rUd1. 122 
bin 700 konut, 26 bin yuva ve ku, 
yapdch. Maliye Bııbnı hu gelitmeyl 
6 yıllık kallunma plaıwıın .on .. yı
lmda ekonomik aJandakl gelltmde
re ve l&IIı&yi Ül'edmlndcki 'JIO 21 ılk 
artıta baihyor. 1979 yıbnda llIuaai 
gelir 197& yılına pe 'JIO 17 daha 
fazla oldu. 
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afganistan: 

YALANLARıN 
iFLASı 

Emperyalist çevrelerin Afga· 
nistan devrimine karşı yalan 
kampanyalan bir kaç ay önceki 
hızını yitirdi. Batılı ajansıar, rad 
yol ar ve gazeteler artık Afganis· 
tan üzerine ' çarpıcı' haberler 
veremiyorlar. Arada bir kendile 
rinin bile inanmadıA:ı bazı haber· 
leri yayıyorlar, ama artık bunla
rın hiçbir etkisinin olamadıRının 
da farkındalar. 

Türkiye'de ise, özellikle dev
let kurumu olan TRT ve gerici 
basın, Afganistan konusunda, es· 
kisi kadar yo�un olmamakla bir 
likte uydurma haberlerini sürdü
rüyor. TRT haber merkezinin, 
başta Yugoslavya ile hiçbir sınırı 
olmayan Sovyetler'in ' Yugoslav 
ya sınınna asker yl�dIRı"nı ya· 
yınlatan "bilgili" başkanı Muam
mer Yaşar Bostancı ile "Türkiye' 
deki terörün kaynaklarının MHP' 
vari teşhis edicisi ' müdürü Meh· 
met Bican olmak üzere, bazı iş· 
güzar mensupları Afganistan'ın 

kurtulmak üzere olduRu ' imajı· 
nı kamuoyuna yerleştirmeye ça· 
Iışıyorlar. TRT ve gerici basın 
Afganistan'da ' sekiz yaşındaki 
çocuklmn yönetim tarafından 
tutuklandıRı' gibi kargaların bile 
güleceA'i haberleri kamuoyuna 
aktarmaya devam ediyor. Pakis· 
tan'da üç·beş kuruş karşıb�ında 
batılı gazetecilere ellerinde silah 
la resim çektiren çapulcular hAla 
" Afganistan direniş güçleri" ola 
rak tanıtılıyor. Arada bir Bab .. 
rak Karmal'in intihara teşebbüs 
etti Ri ' gibi dehşetengiz haberler 
de ne idüA'ü belirsiz diplomatik 
kaynaklara dayanılarak veriliyor. 

Afganistan olayı bahane edile· 
rek ülkemizde yayılmak istenen 
bu antikomünist antisovyet kam· 
panya Türkiye'de faşizmi doruk 
noktasına tırmandırma çabala· 
nndan kuşkusuz baAımsız dekil. 
" Haber venne sistemleri ' bir bü
tün olarak: ele alındılında, TRT 
ile gerici basın 'ın ü1 kemizde fa
şizmi yerleştirme çabalarındaki 
işlevlerini tüm açıkllRıyla gözler 
önüne seriyor. Nasıl faşizme kar
Şı çıkmak, faşizmi engellemek 
ülkenin tüm sosyalist, ilerici ve 
demokrat güçleri için vazgeçile· 
mez güncel bir görevse, uluslar
arası alanda sosyalist ülkelerin, 
ulusal kurtuluş güçlerinin, genç 
devrimlerin aleyhine işleyen pro 
paganda çarkını kırmak da bun 

dan aynlmaz bir görevdir. Afga· 
nistan konusunda bir sosyalist 
ülkenin parti organında çıkan bir 
yazının özetini sunuyoruz 

Alman Demokratik Cumhuri· 
yeti 'nde yayınlanan Neues 
Deutschland da yayınlanan 
"Kendi PU KokUBunda Boğul 
ma' başlıklı yazı şöyle; 

' Devrimci Afganistan'a karŞı 
girişilen son emperyalist yalan 
kampanyası hızlı ve i�renç bi
çimde kayboldu gitti. "Kabil'de
ki çatışmalar"dan " büyük saldı
rl"lardan ve "direnişçilerin kat· 
ledilmesi" palavralarından geriye 
hiçbir şey kalmadı. 

Bizler bu zehir saçan propa· 
gandalan iyi biliriz. Bunlar, batı' 
lı yalan fabrikalarında üretilir ve 
sosyalizmin üzerine salınır. An' 
cak bu kez dikkat çekici olan, 
bu dalaverelerin mucitleri bu ya, 
lanları sadece kendilerine karşı 
tekzip etmediler. Batılı yalan 
makineleri, Afganistan'da hiçbir 
şey olmadı�mı artık oradaki mu· 
habirlerine dayanarak bildirmek 
zorunda kalıyorlar. Aym zaman
da, kendi imal ettikleri Antiaf
gan yalanları da ortaya Çıkan
yorlar. 

" Çelişki, gerçeklerin zorlama
sındanileri geliyor. En büyük ya
lanlar bile bir ölçüde de olsa ger
çekten güç almak zorundadır. 
Bu nedenle zaman zaman ger
çekleri duyunnak zorunda kalı
yorlar. 

"Şu gerçeklere dikkat etmek 
zorundayız: 

1- Kabil'de yeteri kadar batılı 
ajans ve muhabir bulunmaktadır. 
GerçeA'i öRrenmek isteyenlerin, 
başka ülkelerden bunu öA'renme
leri gereksizdir. Şimdi, Kabil'de
ki muhabirierin şaşkmlıkla geç' 
tikleri haberler ise, batllı ajansla· 
nn icat haberlerini yüzlerine vur
maktadır. 

2- öyleyse bütün bunlar ni
çindir? Çünkü yalanlara ihtiyaç· 
Ian vardır. En gerici emperyalist 
çevrelerin cepheleşme yolu bura
dan geçmektedir. Bu yalanlan 
ortaya atanlar, lıunlara ihtiyacı 
olanlardır. 

3- Bugünün dünyasında em
peryalizm nerede halklann öz
gürıÜRüne, banşa ve yumuşama
ya karşı pis oyunlarım sahneye 
koymuşaa, mikrofon ve kamera-

lann ardındaki yalan imalatı hep 
orada o)mu4tur. Bunlar da uçu. 
gemileri ya d. CIA komplolan 
gibi aynı aRın içindedirler. Gö
revleri, gerçekleri çarpıtmak ve 
saptıımaktU'. Amaç ise saldın· 
lar için gerekli havayı yaratmak, 
"sessiz çoRunluau" antikomü
nist kamuoyuna dönüştünnek
tir." 

SON GELIŞMELER 

GeçtiRimiz hafta içinde Afga
nistan'da meydana gelen son ge
lişmeler, yukarıda sözü edilen 
yalan kampanyasını bir kez daha 
emperyalist "mikrofon ve kame
ralann" suratına çarpar nitelik
teydi. 

Sovyetler Birlili, Afganistan' 
da durumun normalleşmesi üze
rine Afgan hükümetinin ve halkı
nın isteRi ile bu ülkede bulunan 
askeri birliklerinden bir kısmını 
ve bazı tankları geri çekmeyi ka
rarlaştırdı. Buna göre, 10 bin .. · 
ker ve 108 tank Afganistan'dan 
geri çekilmeye başladı. 

SBKP MK Genel Sekreteri 
Leonid Brejnev, bir MK toplan· 
tısında yaptıaı konuşmada bu 
geri çeklnenin gerekçeıini ,öyle 
açıkladı: 

" Kabil'de durumun nonna!
leşmesi üzerine Kannal hükümeti 
ile yaptlAımız bir anlB4ma uy.· 
nnca bir kısım birliklerimizi Af
ganistan'dan geri çekiyoruz." 

Sovyetler Birliai'nin Afganis· 
tan 'dan asker çekmesi batılı çev· 
releri hoşnut etmek için yapılan 
bir jest deRil, bu birliklerin gö
revlerini başarıyla tamamlamala
rının bir sonucuydu. Ancak Batı
lı emperyalist çevreler ve gerici 
Çin yönetimi, Sovyetler'in asker 
çekmesini bir manevra olarak ni
telediler. 

Ancak, dikkat çekici olan ar
tık "direniş güçlerinden" hiç söz 
edilmemesi. Pakistan dallarında 
ellerinde tüfekle para karşılılı re
sim çektiren çapulculardan em
peryalizm umudunu kesmiş gö· 
rünüyor. Afganistan üzerinde oy
nanmak istenen oyun, sosyalizm 
tarafından bir kez daha bozuldu 
ve AtglUl devrimi kendi yolunda 
�eleceRe güven içinde ilertiyor. 

EmpeI'Yalll'm, yıl.nlırının pl, kokusunda boOulurken Aftan dewlml olgunı.t,I)I'Of. 
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HEPSI�IN nlRLEşTlCI NOKTA: 

ANTİ 
KOMÜNİzM 

1978 0CACI... 
1978 OcaRında ise eDU Sena

tôni Hans.Joachim Jentsch, yep
yeni bir "boykot taktiRi" "eli.
tirdi. Bu tarihte Wiesbaden'de 
partisinin bir "pot toplantı5ında 
konuşan Jentsch şöyle diyordu 

"Batılı iilke/er, birdolu bloku
Uçilnci.i dünya birllışik cephetinin 
karş"utda. olimpiyat oyunları
nm bu şekilde biçimlenmesine 
karşı, ıodece bir Avrupa - Kuzey 
Amerika karfı-oh'mpiyatları te· 
çenelinin kalması tehlikeıin; 
ıözden tlzaJı tutrnamolıdırlor, .. 

Bu sözler "Die Welt" ,azete
sinin 25 Ocak 1978 tarihli sayı
,ında yer aldı. Şimdi biraz günü
mii%e ıelelim. Bultin, ABD ve 
"olimpiyatlan boykot edecek di
ter iilhlerin" katll.caRı bir kar
,ı-olimpiyat"ın ıerekçesi nedir? 
Arı.niıt_n olayları. Oysa ki, 
bu IÖtüş, aatı Alman nazi kalın
oları tarafından Afıaniatan dev
riminden önce de ortaya atılmış
tı. Butun bu ,erekçeye ıarılıyor
lar. Bu ıerekçe olmasaydı, yuka
nda örnelini verdilimiz "radyo 
istuyonları"na benzer başka ,e
rekçeler yaratacakları kuşkusuz
dur. Şimdi eelelim "ıoluk savaş 
cadııı"nın iilkesine: 

21 MAYIS 1978 
"SUNDAY TIMES" 

ATEŞ AÇıYOR 

Inıiltere'nin "Soluk Sava, 
cadııı" olarak tanınan başbakanı 
Marıret Th.tcher, Moskova Olim
piyatlarının boykot edilmesin· 
den yan. oldulunu ilk açıkı.· 
yanlaıdandı. Ancak boykot kam
panyası, Thatcher'in iktidar. ,e
li,inden çok önce ba,laml,tl 
Londra ''Sunday TImeı" ,azete
.ı, bu konuda ilk .te,ini 21 Ma
yıı 1978 tarihli .. yııında IÇtı. 
Gazete, yayınladılı bir makalede 
" Moıkova'daki ylf'lılamalara 
kar,ı" hükümetten 'u iıtemde 
bulunuyordu: 

"Calliwhan ı.ıe Dr. Owen unut· 
mamahdır, .. Bafka hükümetlerie, 
1980 olimpiyat oyunlaruıın en 
ıen;, biçimde boykot edilme,ini 
mümkün kılacak ,örtifme/er ya· 
pılmoltdır , " 

Hede( yine aynıydı: "Olimpl· 
yatlarm boykotu" Ve ıerekçe 
yine deli,lkti. Inciliz lermaye,l· 
nin tıe,i ol.n "Sunday TImes" , •. 
zete'i, ne Şili'li cenatlarm öne 
'\adulü (ibi, "Sovyetlerde ıpor 
da yeterli ,aranti olmadılı" ,e
rekçesiyle "baykol" öneriyordu, 
ne de Alman nlZi kalmtılan ,ibi 
"iki radyonun Moı;kOVl'dan ha· 
ber ,eçm.ine izin verilmemeıi " 
,erekçeılyle. Bu kez de kar,ı· 
mlZa "Modeova'ddti yarıılama· 
lar" çıkmı,tı 

Söz ,erekçeden açılmı,ken, 
burada biraz Inıiltere dı,ına Çı
kalım. 1978 yılmın 29 Temmuz' 
unda Colorado Sprin,ı'te "CBO 
uıu .. 1 Spor festivali "nin açıh 
,ında, yenı bır "boykot ıerek
çeti" daha ıöruyoruz, Bu ,erer 
ıerekçeyi öne auren bır polib' 
kacı delil, ABD Ulu "i Komite.i 
Ba,kanı Hobert Kane. l" ranıız 
Buın Ajarw AFP, K.ne'nin söz-

lerinden şu .Imtıyı butun duny.· 
ya ,eçti: 

"Birleşik Devletler, ısrail 
oyunlara kabul edilmezBe 1980 
MoskotlO Olimpiyatlarım boykot 
edeceklerdir " Yine Ingiltere'ye 
dönelim. 

Ingiltere'de bir gazetenin baş
lattlRı kampanya, nihayet 2 
A�ustos 1978 günü bir siyasal 
partinin resmi politikası haline 
geliyordu. Amerikan AP Aj.nsı 
bu tarihte şu haberi geçti: 

"Büyük Britanya Liberal POr
tiri 1980 Olimpiyatlannın Mo,
kotlO'dan başka yere taşınmaıı 
için bir kampanya başlath ... ol 

Şimdi ortada artık yeni bir 
öneri vardı. "Olimpiyatlann baş
ka yerde yapılması" önerisi. Bu 
öneri emperyalizmin alababUl 
ABD'de yankı bulm.kta gecik· 
medi. 

Amerikan AP ajansının yuk.
nda bir cümlesini .Idılımız h.be· 
rini okum.ya devam ediyoruz 

'Wa,hington'da Temsilciler 
Meclisi'nin birçok üye'; ABD U
huol Olimpiyat Komitesi ile Ulu .. 
kırarOl' Olimpiyat Komitesine 
ıönderdik�ri mektuplarda 'rejim 
muhaliflerine baskı yapılmOlına 
misilleme olorak ' Moskova 1980 
Olimpiyatlorının başka yere alın
masını iıtedi�r. " 

Işin boyutları yav ... yavaş bü
yütUıüyordu. Temsilciler Meclisi· 
nin bazı üyelerinin ardından, bu 
kez de ABO'nin Lin sendikaeıla· 
rı karşımıza çıkıyor. OPA ve UPI 
.janılwnın 8 AluıtolS 1978 ta
rihli haberini okuyalım: 

"ABD Sendikalar, Tauan (jr
gütü, Amerikan Olimpiyat Komi
tesinin 1980 Moskoua Olimpi
yatlennın bafka yerde yapıl1TUJ· 
1I��,

n yano toVIl" olmaımı ;ıt.
dı ... 

S.n &endikacılann da elbette 
öne ıürecek bir ,erekçeleri vardı. 
Haberi okumaya devam edelim' 

"Kr.mlin'jn rejim al.yhtarlo· 
rıtUJ kar,ı tutumu, 1980 Otimpi
yatıon ııro.ıında öz,ürce ,örüf 
bdirtilemey.c.'irun bir kanıtı
dır .. .  LO 

B.tılı tekelci buın orıanların
dan bazıları ise, Olimpiy.lların 
Moskova'da y.pılmasına rıZl IÖI· 
' eriyorlardı. Gö.teriyorlardı am. 
buı ko,ullar da öne IsUruyorlar· 
dı !  Ömelin, "Oaily Tete,raph" 
,azetesi Londr.'d. 9 Alu.to. 
1978 ıLinü ,unl.rı yuıyordu 

"Ne yapmak ıerekiyor bu du· 
rumdo' 31 Aralık 1 9 78 tarihine 
kadar tüm rejim muhaliflerinin 
ıerbtlt bırakılması iç'n bır siire 
tanınmalıdır.. Yoksa Mo.kova'· 
nın Olimpiyat oyunlarını haybe· 
deceli bildirilmelidir... E'er 
böyle bir e"üdümlü uIUllararalı 
tavır mümkün olmazsa, Büyük 
Britanya Olimpiyat Oyunlarını 
boykot etmede ile bafka ,iritim· 
lerde bulunmada öncü rolü oy· 
nomalıdıı" . .  " 

Sır. ,antaja ıelmı,ti Önceleri 
tek·tük se,lerle ba,l.yan "boy· 
kat" kampanyuının e,.udtimhi, 
örıütlu bir hareket oldulu orta 

ya çıkmay. ba,lamıştl Emper
yalist ülkelerdeki çeşitli ,uçler, 
çeşitli biçimlerde, çe,itli ,erek· 
çeler öne sürerek konuyu kamu· 
oyuna mal etmeye çalı,ıyorlar
dı. Artık konuya resmi nitelik 
klZandırllmlSl ıereldyordu. Bu· 
nun için fula zaman ,eçme.ine 
,erekkalmadı. ABD, yuk.ndaki 
haberin yayınlanmasından sade
ce bir hafta sonra dolrudan 
devreye (irdi. 

CARTER DEVREYE 
GIRIYOR 

ABD B ... kanı Cmer 16 Alu,· 
toı 1978 lünü devreye dolrudan 
ıirdi. Batı Alman bum tekeli 
Sprin,er'in "Welt"i 1 7 Aluıtoı· 
ta ,unlan yazıyordu: 

"Wo.ıhinıtorı, Bonn, Londra 
ve Pari.'ten Mo.kolla 'ya Sovyd 
hober Qja",ı TASS için Compu
ter sat,mamalarını istedi. BOfkan 
Carter, ıeçen oy Sovyet inıon 
hakler. Bavunuculorının 1TUJhku
miyetıni proteıto için bir biiyük 
compute"n ıotlfını durdurdu. " 

Bu olay sonuçta Olimpiyat o· 
yunlarına b.llandı. "Weıtdeutche 
AII,erneine" ,.zetesi şu yorumu 
yaptı: 

"TASS 1980'de bir büyük 
computerden lJtlZ6eçu bil*, bu
nun Olimpiyat oyunionnı aka
mete ulratma 010811" , çok az
diL" . .. 

öte yandan, birçok batılı ül
kenin politikyetk.ilileri .rtık ,er
çek iıteklerini ,izlememeye baş
laml,lardl. ı,te bazı örnekler' 

Inciliz Dı,işleri Bakanı Owen 
24 Alu,tos 1978 tarihli TV ko
nu,muında ,öyle dedi: 

''Sovyd�r Olimpiyatlonn 
ıerçekt*n Mo.kolJO 'da yapıl4ca
lından *min olmarruJlıdırlor .. . " 

Fransız Basın Ajanıı AFP 22 
Alustos'ta Canberra'dan 'u h.
beri ,eçti; 

"Avu.turyolı parlement.r�r, 
SovYCltlerdeki r'(jim aleyhtarıarı
na daha iyi dalJTOnll1TUJdıAı tak
dirde 1980 Mo.koua Olimpiyat
lerının boykot edilmeıin; ı.tedi
ler . .. 

larail Ba,bak.nı Begin Tel 
Aviv'de 35 bin ki,iye hitabert 
yaptı'ı konuşmada 

''Sovyd/*rde yahudilere kötü 
davranıldı'ı için Olimpiyatlon 
boykot dme" çaRrısl y.ptı. 

Bunlar devlet ve hükumet yet· 
kililerinin çabalan. Bunun dı,ın
da birçok (aşiıt, ,erici kurulu, 
bu kampanyaya büyük bir i,tah
i. &anıdı. Son olarak bir hainden 
söz edelim. Wladimir Buko,." kl 
.dındaki bir hain, Batı Alman 
Sprinıer bııın tekelinin 0rıanı 
"Die Welt" ıızete,i kanalıyla, 
"Olimpiyatların Sovyetlerin elin· 
den alınması" çaRrııında bulun
du ı,te butiin mek.nizma ortay. 
çıkıyor Kim, kiminle eleledir, 
(eıat mekanizması nasıl 1,letil· 
meklerlir, inıanlıRa ihanet zinciri 
nereden nereye uzanm.ktadır" 
Biitun bu yapılanların, ıurdürülen 
redt kamp.nyııının, öne ,urul en 
.erekçelerin bir tek ıerçek nede· 
ni var 

:::::. 
TOPLANTISI 
NATO BAKANLAR Konseyi topl.ntısının Ankır.ı'dı yapıı· 

ması bir talihsizliktir. Dünya barıımı, insanlıAı tehdit eden, bu 
saldırı tehdidinin bir aracı olarak varlıAınl sürdUren NATO'nun 
tOQlantısının Türkiye'de yapılması, dünyanın tüm emekçilerine 
yönelik kararların ülkemizde oluşturulması Türkiye'nin emekçi 
halkı için bir talihsizliktir. 

BöYLE BIR topl_ntının 20 yıl sonra t.krar Tür1<iy.'d. dü· 
zenlenmesini ülkemizin tüm demoknsi, barış ve ulusal balım
sızlıkçı güçleri değerlendirmek, anlamını ortaya koymak zo
rundadırlar. Ankara'daki NATO toplantısı bu vazgeçilmez 
yurtseverlik ve demokrasi görevinde demokratik güçlere, emek
çi kitlelere emperyalizmin niteliğini, emperyalizmle bütünleı
miş iıbirlikçi siyasal iktidarların gerçek yüzünü sergilemek için 
önemli bir fırsat olacaktır. Çünkü Ankara'daki toplantı emper
yalizmin, işbirlikçilerinin içyüzlerinin ortaya çıkarılması için 
bir suçüstU belgesi niteliği taıımaktadır, 

SUÇüSTü BELGESIDIR, çünkü Ankır.ı topl.ntlSl .mp ... • 
yalizmin Venedik Zirve Toplantısı'nın hemen arkasmdan ya
pılmaktadır. Ankara'daki toplantı Venedik'te alınan kararla
rın uygulamaya konulması için iıbölümi.inden başka bir anlam 
taşımamaktadır, Bu durum NATO'nun patronların," kim ol· 
duAunu, NATO'nun kime hizmet ettiAini, kimin çıkartarını 
koruduAunu göstermesi açısından çoköğretici olmuıtur. Iki 
toplantının arka arkaya gelmesi, emperyalizme beyni ye mide
sinden baAımlı ülkelerin boğazlarını sıkan parmakiMa uzman 
bağı ortaya koyan bir ayna, ışıldak olmuştut. GörüldOiü sibi, 
emekçi halkımız için bir talihsizlik olan Ankara'daki toplantı. 
görevlerimiz yerine getirilirse emperyalizm ve işbirlikçileri 
için bir talihsizliğe döoüıtürülebilir. 

ANKARA'DA EMPERYALIZMIN ağılırının, NATO'nun 
patronlarının aldığı kararların uygulanrna.sa için görev bölüşU
mU yapılmaktadır. Bu "görev böıüşümi.i" '�mekçi halkımız için 
yaıamsal sonuçlar doAuracık bir önem taşımaktadır. Çünkü üi· 
kemizde işbirlikçi iktidarlar bu işbölümUnde "icrut" için gö
reve talip olmaktalar. 

TüM DüNYADA v. özellikı. Ortadoğu bölgesinde emper· 
yalizm g.rginliği tırmandırm.ku, soğuk ""'1 Uhrikçlllli y.p
makadır, ülkemizde de "önlem" adı altında yurdumuzu ya. 
bancı sermayeye köle eden, emekçi halkımızın temel demokn· 
tik haklarını gerçek bir "demirden perde" kısmına koymayı 
hedefleyen kararlar pervasızca alınmaktadır. 

üLKEMIZI EMPERYALIZME bağımlı kılan, tekellerin gü
dümündeki kapitalist yapı hastadır. Bu yapıyı yenıden üretebiı· 
mek için politik ve hukuki yapının' antidemokratik, baskıcı bir 
düzenlemeyegötiirülmesizorunlu olmaktad ... Faıist ıınnanıı ye 
emperyalizmin gereksinimleri böylelikle birbirine aeÇm1ı bir 
bütün oluşturmaktadır. Bu bütünlüiü kırmak ulusal bılımsaz· 
lığın ger.ğl olan bır yurtseverlik ,örevi oldulu IQdır, fışlzme 
set çekecek bir demokrasi görevi de olmaktadır, Ayrıca emper
yalizm ülkemizde bUyük tekellerin sistemine kan qılayxak 
"yardımı" için Tli'kiye'nin tüm insanlığı, barışı tehdit eden 
emperyalist politllQda aktif bır rol ilstlenmeslnl ön kOlUI ola· 
rak day_tmakudır. Dolayısıyla ülk.mlzde demoknsl ıçın h· 
şizme, ulusal baAımsızlık için emperyalizme larşı mlcadeleyi 
geliştirmek, emperyalizmin genelde düzenlemelerini de bouca
Aında" tüm insanlığa katıı bir görev olmaktadır. 

KORKUYORLAR ! 
Inı.nhl. ihanet zinciri, ABD 

emperyalizminden Inliltere'nin 
soRuk ıav., c.dııın., Federal Ai
many.'nın Nui k.lıntıl.rın., Şi
lI'nin Ca,lst cell.t1anna, ısrail'in 
"yoni,t katillerine, ,eri kalmı, 
ülkelerin i,birlikçi hainlerine ve 
Soljenitzin ,ibi, S.harov (ibi, 
Bukowski ıibl hain kuklalara ka
d.r uzanıyor. Bu mekanizmanın 
işleyi,i içinde emperyalizmin 
.. Idın örıutü NATO'nun propa
ıanda komisyonian, ABD'nin i,
çi sınırı dÜfm.nı urı aendikacı 
ları, emperyaliıt buın tekelleri· 
nin -.Janılın, radyoları, ıuetele' 
ri yer almakt.dır, Hepsini birle,· 
tiren nokta, antikomünizmdir, 
.ntılOvyetizmdlr Birçok bah.ne 

• nış� laıya 

bularak ortaya çıkmalan kaçı· 
nılmaz çökü,lerini anlamalannın 
yar.ttı'ı korku belirtileridir. 

Anc.k b.,aramay.caltlar! 
Bunu .nl.dıkları için littikçe 

d.ha d. saldırı�nla,ıyorlar. Spo
run halkları birbirine yakla,tır
muını, barı,a, yumufamaya kat· 
kıd. bulunmuını en,elleyemeye· 
cekler. Bir y.nda emperyalizm 
hızlanarak k.çınılmaz yerine, t.· 
rihin çöpluRüne yuv.rlanırken: 
diler y.nda dünya i,çileri, emek
çileri, in •• nhlın .elecekttıki aat
hklı, mutlu, birbirini seven, ba· 
rı, içinde birar.da y .... y.n ku· 
,.klarını y.ratma kav.uını, bu 
hedenere herıtin biraz daha yak, 
la,arak si.ırdurecekler 

1980 Moakov. Yu Olimpiy.t 
oyunlan bunun bir ,öıteraeli 
olacak! 
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Banş Komitesi S!A paneline 

YüRÜYÜŞ adına katılan 

Gündüz Mutluay: 

"IŞBIRLIKÇı BURJUVAZI 

VATAN HAINLICINI 
BASKIVLA, YALANLA 

ÖRTMEYE ÇALIŞIVOR ' 

San, Komitesrnin düzenledi
Ri "Savunma İşbirliRi Anlaşma
st Pane li" ne konuşmacı olarak 
dış politika yazarlan HÜleyin 
B� ve URur Kökden'le Gerçek 
gazetesi adına H. Hasan Çebi ile 
YUriiyüş adına Gündüz Mut.luay 
kab.ldılar. Komite Genel Başkanı 
Mahmut Dikerdem'in yönettili 
toplanbd. konuşmaedu SlA, 
Türkiye'nin emperyalizmle ilişki
Leri ve ABD'nin savaş kışkırtıcı 
politikası uzerinde durdular 

(hindüz Mutluay konuşmasın
da ABD 'nin sava, politikasını 
hiçbir zaman terketmediRini ve 
İkinci DUnya Savaşı'mn bitimiy
Le birlikte uydurdulu "Sovyet 
tehdidi" masalının arkasına gizle
nerek ,ilahı.nma yanşını başlat
tılını belgelere dayanarak açık
ladı. 

Mutlu.y'm konuşmasının "iş
birlikçi burjuvazi Türkiye'nin 
emperyalizme balımlılı�ını her
zaman antidemokratik baskılarla 
birlikte arlınnıştır" bölümünü 
öutleyerek yayınlıyoruz 

"Antidemokratik baskılar ve 
dema.oji, ihaneti gizlemek için 
işbirlikçilerin henaman başvur
duldan bir yöntemdir. 

Bu yöntemin en yeni örnek
lerinden biri 1 Mayıs 19S0'de 
y8.fandl. tşbirlikçi tekelci burju· 
vazi 1 Mayu'ı kutlamak isteyen 
güçler üurinde akıl almaz boyut
lara ulqan bir terör esirirken de
ma.ojt silahını bırakmadı. 1 Ma
YlS'l komünistlerle vatanseverler 
arasında bir mücadele olarak sun
maya ÇalıŞtı. Bu baskı ve dema· 
gojik kampanya ,ürdürülürken, 
tam bu lirada, ihanet ortaya çık
tı. SLA adlı ihanet an1a.şmuı ay
nı etinierde imzalandı 

Türkiye'nin yakın tarihi iha
netin uklanm851 için kopanlan 
toz dumanı açıkça ortaya koyu
y'lr. Türkiye NATO'ya linnek 
için ilk bqvurusunu 1950 yılı
nın· Mayısında umet P."a Hükü
meti zamanında yaptı. Adnan 
Menderes Hükümeti kurıJldu. 
Menderes Hükümeti Kore'ye bir 
tugay .. ker göndenne karan al
dı. Türkiye'nin ilk bant örgütü 
Bantsever Cemiyeti 28 Temmuz· 
da dalıttıı!:ı bildirilerle bu karara 
kartı çıkt:. Menderes Hükümeti 
ihaneti örtmek için baskıya bq
vurdu. Ban,severler Cemiyeti ka
patıldı. Cemiyet b ... kanı Behice 
Boran, sekreteri Adnan Cemeil 
ve diler yöneticiler tutuklandı
lar. Daha sonra 1951 tutuklama· 
il gerçekle4tirildi Şefi k Hüsnü, 
Zeki B ... tımar, Re,at Fuat ve ar
kadqlan zındanlara dolduruldu. 
Kore'de iki yıl boyunca üç bini 
.. kın eendrniz oldu. Bu geli,me
lerden sonra 13 Şubat 1952'de 
Türkiye NATO uyeai oldu 

Emperyalizme balımlılık 
içerde baskı ve ıomünintin art
muıyla atb .. ı citti. Bupn de 
StA 'nın imzalandılı bir dönem 
de 20 yıl anıdan sonra NATO 
Bakanlar Konseyi yeniden Ttirki· 
ye'de toplanırken ülkenin içinde 
hulundultu ortama bakalım Ha 
pishanelerin onbinlerce sosyalİıt
le, demokraLla tıka ba .. doldu· 
rulduQ:u. işkencenin, resmi tero
nin ra,ist milialerin teröru ile ya· 
rı,tlQ:ı bir dönemi yaşıyoruz i,· 
birlikçi tekelci burjuvazi yeni ve 
daha btiylik ihanetiere hazırlanı· 
yor. Bu ihaneti terörle ve de ma 
,ojiyle ortmeye çalı,ıyor." 
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BORAN: 
" TÜRKIYE 
KAYıTSıZ 
ŞARTSız 
ABD POLITIKASıNA 
BAGLANIYOR" 

Türkiye 'nin emperya
lizme balımlı"'ının 7 ay· 
lık Demirel Hükümeti za' 
monında lam bir te.limjye· 
te dönüştüriildülii görülü
yordu. Şimdi Demirel'in 
NA TO Bakanlar Konseyi' 
nin toplant ... ın. açarken 
yapt.ı. konuşma, dünya 
.orunlan konUlunda Tür· 
kiye'yi IorgUl/U .ualıiz lle 
kayıtsız şartsız ABD 'nin 
politikaıına ballod.'.nın 
yeni lle ke.;n bir kanıt.nı 
oluşturuyor Artık alışıılı· 
mız, gerçekleri tcm terı 
yüz edip yorumlama man
tık,ız/,'ına dayanan kendi
ne özgü mant.ııylD Demi
rel bu defa da dünyanın 
"yeniden ,oluk .aLlaşın 
eşiline" getirilme,ini " Gü
neybatı A.ya'daki son ge
lişmelere" bal'ıyor. Böy
lece soluk .avaşın hortla
ııımasının tek sorumlu.u 
olan Amerika'yı kendince 
aklomış oluyor 

Yine bu konuşmadan 
anlaşılıyor ki, Demirel ue 
hükümeti aynı tarafgirlikle 
Türkiye'yi Amerika'nın 
Ortadolu 'da yapmayı la
.arladıl. müdahalekr için 
aç.k kapı olDrak .unmuş
Iardır ueya .unmaktadırlDr. 
Batılı bOlın lle radyolar In· 
cirlik Ülfüniin bu çeşit mü-

dahakler için kullanılaca' 
i,m haber verir, hatta Sa-

' 

uunma ve Işbirlili Anlaş
maıında iiılere ilişkin gizli 
hükümler bulundulunu id· 
dia ederlerken, Demirel'in 
"Bölgemizdeki .on geliş
meler" açılından NATO ' 
nun rolüniin "oozgeçilmez " 
oldulunu ve bu rolün "da· 
ha da önem kazandılını" 
ilan etme,i uıt NATO içi 
"bütünlük lle işbirlili"nin 
"Kör(ez bölge,ine bir dış 
müdahakyi caydıracak "  en 
etkin bir araç olocalını 
,öyleme'i bu iddialorı dol· 
rulamaktadır. 

"NATO içi bütünlük ve 
işbirlili" adına Türkiye' 
deki üskrin Körfez bölge
.ine bir Amerikan müda
hale.ini gerçekleştirmek 
için kullonılobikceli bir 
ihtimal olmaktlm çıkan bir 
kesinlik kazanmaktadır. 
Bu NA TO içi bütünlük lle 
işbirliğine katkıde bulun
ma gayretkeşli'i, Ortado
lu 'ya bir Amerikan müda· 
hale.i yer all1UU. halinde, 
otuz yıl önce Kore 1000' 
şmda oldu'u gibi askeri 
kuuuel uermeye kadar gidi
lebitir mi .orUlunu da ider 
i6temez akla getirmektedir. 

dan (azla krolcı" bir 
tutumla. NA TO'nun Auru
pa" üye�rinden, hatta 
Amerika'nın Avrupa'daki 
baş temıdeili durumundo
ki Federal Almonya'dan 
bile, daha NATO'cu, daha 
ArMrihanel bir dlf poli· 
tika batalına ülkemizi ,ii
rühlerMktedir 

A nwrika ik imzalann." 
bulUNm Sauunmo ue Işbir
liIi Anlaşma" bir an önce 
Meclil 'le gÖriişiilerek red· 
dedilmelidir. Bu görüşme
lerde "gizli hükümler" bu· 
lundulu konUlu ciddiyelle 
ele alınıp mullOka açıklıla 
hauuşturulmalıdır. Bu 

DISK GENEL KURULU: 

makIOlla, "ıelcnik " oldu'u 
IÖzde gereIcçuiyle Meclil'e 
,önderilfMyen ek anla,· 
makır ilgili bakanııktan il
tenerek mutlaka ineelen
fMlidir. 

Demokro8i giiçlerinin 
emperyalizme karşı müca· 
dele.inin baş hedefi olan 
NA TO lle onun diinya tae 
bölgemiz banşı, özeJlilc� 
de Türkiye için ta,ıdı'. 
tehlike bu .on ,eli,meler
le daha da büyümü" doha 
dp giincelle,miştir. 

(TIP ec.., Batlwu .... kc 
Bonn'tn 27.6.1980 tarihli a
çill ...... i 

"ANKARA TOPLA.NTlSı DEMIREL'IN 
EMPERVALlzME TESLlMlYET POLITIKASININ 
TESCILIDIR. " 

Süleyman Demird 
BafbalaD 
ANKARA 

DISK 7. Genel Kurulu BOfbab" 
Süleyman Demirel e; tJfalıdaki 
telgrufın çekilmnini oy birlifj 
ile kararlaşhrdı' 

7. Genel Kurulumuzun çabtrna.luma batladıiı gün aynı zamanda 
empcryafu;t u.Idırpnbnn Ko�'ye uUr çıkartıp, Kore haIJUna ölüm 
kulturduğu bir pndür. Bugün aynı zamanda TUrkiye'nin wdırpn cm' 
pnyaliJUcrin emrine verilmek lkı.ere Kore'ye ulter göndcrdiii gilnctür. 
Ve bugün NATO Babnlar Konseyi'nin Ankara'da topland.ıtı gün haline 
kWtahça getirilnıittir. 

Dünyada emperyalizme kartı ulusal lwrtu1ut  sava,1armm öDdWlpai 
yapmıt bir Ulkaı,in batkaıtinde, dünya bantmm CD büyiik dÜfIlWU 
emperyalist·kapitalist sistemin aaldırpn .,keri örıütü NATO'nWl 
Bakanlar Konseyi toplanbIuuD. yapılmamnı. iktidaruuz.ın alcbp bir did 
karar ve yapbğl uygulamalarla ülltemid cmpayalilt-k.apitalUt JiItemC 
daha da balonlı k.aian tawuuz:aı tetcili ve Turkiye cmckçücriD..ia �ÇIIl.lf
tc ve bu&ün emperyalizme kartı vc:rd.ildıeri ve vermeye dıco&m ettiIdCri 
mücadeleye yapılmıt bir saldm Ayan DisK 7. Gcad Kunda: 

NATO Babnbr KonICyi tonlaatıauu TUrkiye cmckçUeriDc ve b6Ite
de cmpcryaliz.me kaııı mücaddc eden dilcr haWan kartı bir tehdit \le 
gözelağı YCnDe ana. olarak nitelcr ve phamzda. bu toplaacıyı protnto 
eder. 
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TfRUR'ÜN 
ZORU Nf? 

• sönmez targan 

önce şu saptamayı yapmak gerek: Türkiye'de teröl'tin kay. 
natı nedir, ve neyi amaçlamaktadır? Kim nasıl göstermeye ça· 
hşlrSa çalışsın, şurası açıktır ki, biıde terörün kaynaA:ı tektir: 
taşlst odaklar! Ve bu odaklann dayand�ı sınıfsal güç dı.şa ba· 
eunh tekellerdir. Hergün yeni ve tehlikeli boyutlara ulaşan le· 
rör, 'lUrkiye'yi içinde bulundueu yan askersel bır yönetimden 
faşist diktatörl�ün pençesine götürecek girişimlere hazırlama· 
yı amaçla.rnakt8drr. 

Kaynagı ve amacı bu denli açık olan faşist terörü daha iyi 
anlayabilmek, kavrayabitmek için, saldınlannı hangi t.arih di· 
ılmıerinde yolunla.ştardıgma biraz yakından bakmak gereke
cek. özellikle emperyalizme dayalı uyduluk baelannm daha da 
Ilklqtınlmak istendieı önemli karar aşamalannda, terör olay. 
lan toplumsal sorunlann gündeminin bqına çıkanlıyor. Böyle· 
ce halkın emperyalizme karşı yükselen öfkesi, terörün yarattıtı 
aa ve gözyaşı a.r&SInda bolulmaya çalışwyor. ömeA:ln, son bir 
kaç ay içinde giderek yolunlaşan terör olaylannın, AP azınılk 
hükümeti tarafından ulusal çıkartanmızı ve toplumsal yaşamı· 
mlZl ciddi tehlikelere sokan kararların üretildiRi dönemde orta
ya çıkışı raslanb delildir, 

Uretilen bu karar ve uygulamalar nelerdir? 
Ortadoeu'da öteden beri savaş kışkırtıcıh�ı yapan Amerika, 

bu dönem, NATO manevraları gerekçesiyle deniz, hava ve kara 
kuvvetlerinden oluşan,saVlş ve saldırı gücü oldukça yüksek bu· 
hınan binlerce asker ve aracı Thrkiye'ye soktu. Ve bugün 
bunların ne kadannın Thrkiye'de kaldıeı ya da gitüei bilinmez· 
kent Nisan ayının başında MHP güdümlü AP hükümeti, ABD ile 
Sawnma lşbirUei Anla.,ması adı altındaki kölelik anlaşmasını 
imza altına aldı. Böylece, NATO manevralan gerekçesiyle em· 
peryallzmin fiili Işgaline ugratılmış olan Türkiye'nin kölelik 
undrlerine hukuki bir yapı da kazandınlmış oldu. t şte emper. 
yalizmle kölelik baglarının böylesi boyutlara ulaştı�ı bir dö· 
nemde terör olaylan da yoeunluk kazandı. 

Artık açıktır ki, ihanet çeteleri kendi elleriyle besleyip yö. 
nettikleri fqlsı terör odaklarını, kendi adlarma önemli karar 
ve uygulamalan gündeme getirdikleri günlerin aritesinde orta· 
ya salarak ve kanlı clnayetlerle kamuoyunun dikkatlerini baş. 
ka aiaalara yöneltmeye özel bir önem göstermektedirier. Yine 
demokratik hak ve özgürlüklerin zinare wnılmak istendJti, za· 
ten 12 Mart döneminde budanarak kuşa dönmüş Anayasa'nın 
deeıtlkUk Isteklerinin yeniden hız kazandılı günlerde terör 
yine bız kazanmaktadu. 

Bunlar. fqlıt terörün errperyalizme dönük yüzünün kaba 
çlzgllede anlalımı. Dller yüzünü Ise. ülkede faşisl diklılörlülıe 
yönelmek Isteyenlerin terörü halkı yddınnak ve sindirrnek için 
bır lfIÇ olarak kullanmak Istemelerinde görmekteyiz. özellikle 
erken seçlmln sözkonusu edildiei bu dönemde, terörün kurban· 
lan arumda CHP yöneUdlerinin agırlık kazanması boşuna de· 
IDdlr. Bııeun ülke çıpında örgütlü yap .. ve kllle tabanıyıı se. 

� CHP'nln O)'JIIYocq' rol yodsuwn.yoeak Öıçüde bü. 
yiikiiir. Slndldlml, .. korkutulmu, bır CHP'nln yltldlml, .... 

dık dawtlmlyle &ldD ... k seçlmden !aflll güçlerin kazançlı ç,. 
beli'" lıIImık ıçın CIl .. olmayı da ceret yok. 

FqIat _ zonı iKI oııııfınm önderllllndıkl dnrlmd 
... da yoaIlr. iKi lILIIfUıUı bündakI zor kuOanım,. kaynııtını 
Ana,..ıan .... m ..... müdataa baklam kullaıııııak biçiminde 
aI&ıfaıııuIıılır. Gtöıımu. ıro,ullannda !atl,mı ka", ..... und. 
kalıeı _çı .. ,kı, tcI,lıIlınoııln tıqte (elen .. en öneınU 00-
ııınu da bündı yalınlktadu. 

IKl lUlıfımız bü lıaIdU ilm aıılmııylı kullanabllml, mıdır? 
Bu ıoıııyı doyuıııcu blr yanıl .. nnek OL.., deliL. özellikle 

ıon bit yıI lçbııll. 1 Mly ..... dı dalül olmakllo, .. ön,mU ölçü. 
dı YIL ..... eylemler yıpılmıta di. bunlar genelUkle (Öltad. YILıOY\Lf .. mill ... niteUllnde obnaklln pek öteye &Idamemi,· 
tır. Sınıf .... ınıuıda bu tür eyIemledn yodaınamayıcak bir 
1011 _la bldlkte. tek tıquıa yelerll datllcllr. Çünkü bu tür 
eyI ...... r. ııjltaoyon .. proPıcaııda yoluyla kllleled canl, tut
ınııyı .. bilnçı.ııdlmııye yöııelk eyI0111lezdlr. Tok başını ele 
aiaıd"""" ldlleled canb tutup bWnçlencllmıeye yaray.n .. 
bır ölçüde dı Yılınıın okullıık ,öronl yapan bu oylomledn ii· 
lII'IIIIIIaıı 'IÇbilmi, kadroları, daha büyillt '" elkln eylemle .. 
............ 6tııtIIIomı .. yönlendl..,.. hızla gidIlm ..... cıdarek 
bu eyltmlor d. l,foyjni n ön,mlni ylllnnoyı tıqlar. Sonuç ol •. 
ilk .... DoıııIıel'ln "sokaklar yIirilmekle aş,nınaz " liloü haklılık 
-. 

sınıf ..... mımın kOlldni .. lltl. fqlll ..ıd,n ve bakııann 
yoIuDlqlıt' bor mtdt. tıqta iKi IID,f, olmak üze .. tüm e· 
mekçl llD" .. kaımon1an hızlı dlh. elkin .. deıı,ik eylemI .. 
re yöııloııdlnneyl bqarıyl. yiiıütınek ıçın. her zam.n y.,aının 
ölnıııtlodnl blbnek y. da ölrelecekledni beklemekle yelini· 

Direnı" Yayınları, t Kitapçı
Aı çıktı. "Antifa.şiı.t gençlik cep· 
h" .. i !'.orunları"na ayrılan ı .  ki. 
t.apçıkta temel olarak uç ko:ıu 
in('eleniyor Bunlar 

J ,  Tıırhi)'e g('''çliRinin tarihi 
görevi olarak belirlenen "antifa. 
şisı gençlık cephesi"nin öniinde. 
ki sorunlar, 

2· TiıTkiye gençliği içindeki 
politik akımlar ue çalışmalar; 

3- Birim/erde eylem birlilinin 
,orunları ut bi6"msel ,oıyali,t 
gençlere duşen görevler olarak si· 
ralanıyor. 

KilapçlRın, önsöziinde, Dire
niş Yayınlarınm çıkış amacı an
latılıyor ve kitapçıkta yazılanla
nn, " yeni bir ses" deRii, "bilim· 
.1 .oıyalizmin gençlik içindeki 
"$inin bir deuomı olarak " deRer
lendirilmesi gerekti ii belirtiliyor. 
Ve bu şöyle açıklaruyor: "Dire
niş yayınları yayın hayatıM bi· 
limsel 601yalist gençlik örgütlen. 
mesinin öniindeki görevleri orta
ya koymak ve ,orunları aşmanın 
yollannı göstermek için başla· 
mıştır, Ve ülkemizde gençlik ör· 

gütlemnesi 1920 'Iere dayanan 
politik mücadele gelenelinden, 
1961 �en, 1975 �en çıkarak ve 
1978 'de ileri bir adım atarak ge· 
lişmel ltedir. " 

YAŞASI1\ ANTIFAŞIST 
GEl'ÇUK CEPHESI ' 

Turkiye Gençıi�i'nin tarihi 
gore\i Ile Antifaşist Gençlik Cep· 
besi ha.şlıkh yazı, kitapçı�ın te· 
mel konusunu oluşturuyor Bu 
bölum, Ti.irkiye'nin içine suriik· 
lenmiş oldulu derin ekonomik 
ve politik bunalıma dikkat -;eki· 
yor Ile başla işçi sınıfı olmak 
uzere tüm demokrasi güçlerinin 
onemli tehlikelerle karşı karşıya 
bulunduıu söyleniyor. 'Türkiye' 
de ,dfen uluıal ot uluılarorası 
koşulların .onucu, emperyalizm 
ot işbirlikçiıi egemen güçler bu· 
M"mı aşabilmek için halk düş· 
manı, en boıkıcı ve şoven aç.k 
fafiıt devlet biçimini teJ»den 
tırnaıa ö,.,ütlem,k iıternektedi,.. 
ler. lJUternizde deulet kademele· 
rindeki ternizlik"r gerici baılt. 
yoclanyla yetkikndirilrniş ida· 
reciler. d,ulet t,rörii LIf katliam· 
larla uzun bir g'çmi,i olaıı fa,;ıt 
t&rman" buıün .on adımlarrlU 
olaraJr ilttidGTfl yerl" m, hanrlılı· 
laniçind_ir. 

QOIcnüzd, ,ençlilt yrl.IıIGruıl 
yalrından ilgilendiren bu .orun. 
fGfizm,fIJ,iam, Itarş. mücadel,"· 
rin botan lto,uUan ,ünd,mlmI· 
.ıln :;,ırina maddaini oluştur
malıtod". DÜfman iyi tanınmalı 
IM ona lea'l' iii etlcin müt:ad,/c 
yönlCmliri ,eli,tiri/melidir. Bu 
wrun'" bir ,örelldir. " ( S .  10) 

Antifa,iıt mücadelenin avan
tl,iları ve dezavantajları üzerinde 
durulan bu bölümde, daha ıonra 
"I .. izme kartı direnmenin ve za· 
terin en önemU Unlun. olan de· 
mokru! cephetinin, ana hatlan 
ilı özetimine üç temıl dayanalı 
vardır" d,nliyor ue bunlar ,öyle 
"rdlan.yor: 

"1· IfÇl ıınıfınlıı bir.'i; 
2· M".k,.ı;nd, ifÇi.JtÖY/ii itti· 

fak .  olmalı üz",, iIÇi ıınıfmm 
diler toplumıal lüçl" , �uJ'Gco, 
I. ittifaklar; 

3· An tifa,iıt " nçlilr ceph'· 
ıi. " (S.l2) 

'i AŞASIN GENÇLIGIN 
EYLEM VE CEPHE 

BIRLIGI ! 
tifaşı.ı gençlik cephainin koplO, 
mının ve temellerinin açıklonma· 
aı zorunlululu vardır, An tifafi.t 
gımçlik cephai, genel cephe ol· 
gu.unun bir parça.ldır, programı 
ot eylemi genel program ot he· 
deflerin gençlik alanına uygulon· 
ma.ına dayanır. Böyl"ine bir 
parça-bütiin ilişkiıi olmakla bir· 
likte, genç tilin özeltik�rinln .ıo· 
runlu ,onucu g,nçlik cepheıi, bu 
bakım/dık çerçevelinde diler Ire· 
simlere görece, bdrli bofırn.ı1Z 
özellikler göıterir. "(S.  13)  

Oençliltin "uç ve eylem birliRi 
dol'rultu.unda buıUne kadar .tı· 
lan adımıann .ınltlıııaından iöz 
eden yuı, bunun temel olarak 
eylem birtiRi lOtununun antira· 
.şist ,uçler arasında bütün boyut
larıyla kavranılamamılj olmasın
dan, bu alandaki eksik ve yanlı, 
deRerlendirmelerden kaynaklan· 
dı�ını açıklıyor. Bilimsel sosya· 
list gençlik örgütlenmesinin de 
bu eksik kavrayı.şın izlerini uzun 
süre taşıdıRı vurıulanıyor. 1979 
Kasımmdan itibaren, bilimsel 
sosyalist gençlik örıüt!enmesi· 
nin. Genç Oncü'nun, i.şçi sınıfı· 

nın politik öncüsünün yolgösteri
cili�inde. bu alandaki eksiklikle
rini hızla kapadılı belirtiliyor. 

Yazı. gençlilin eylem ve cep· 
he birıi�inin önilmesi dolrultu· 
.. unda atılacak adımlar konusun· 
da �U tespitleri yapıyor' 

''Günumüzde. gençlik içinde 
if ."i sın ıfı ideoloji6ini benimse· 
yen bilimıel .oıyaliıt platformda 
uç gençlik örgütü oordlr. Arala· 
rında politik ayrılıklar olan üç 
gençlik örgütü tekleşme perspek· 
tifi ile anlifaşi.t gençlik ceph,. 
linin oluşturulmaıı için yair ın iş· 
birlili içine girerek gençlik e,p· 
huinln çekirdeRini oluşturmaı,. 
dırlar. 

Bu çeltirdek çevretinde, geç. 
miş deneylerden de yararıaMrak 
görüşl,ri birbirine yakın, len,1 
çiıgikriyle goşizmin dışındaki 
gençlik ör,ülleri toparlanmalıdır· 
lar. KIMJ 'ÜTed, eylem üretebilme 
nedeniyle, etkinlik · gÖlterecek 
olan bu örgütlenm" yultardan 
'n ltüçüJr blrimkr« Iradar ortak 
Iromile/,r Irurma/ıdır. 

BUliin içiıı �nçlilr lçinıl",i. 
her pionda merltalerd,. birim· 
krtl', bir �nda ıoflam. maocu 
özlü hGNItetl" ii' di'" yanda 
,'IIÇUIı içindeki bilimMI .oıya
i,t plOt(onn ur ,)'Cllıın ö"üt.rin 
old.,. bIoU,._ tIIlmirı/. do· 
ha aç"ÇOll D/oIrlafmanlll uarlı· 
Ilnl, dlltltate almayan hiçbir ,6-
rlit " tıçlllt cepherı ıo",nuna 
do,,.. /ıIr �aIı"",m "''''''0· 
ma. " (S. 2 1 )  

DORTLO PLATFORM 
VE O()RBTI'IKLERI 

Genç Oncil. IGD. SGB .. 
Devrimci Oımokrat .. açleriıı 
k.tıhmıyla bir ıiire önee bafla
mı, bulunan "dörtlü platlorm" 
çah,maJannm dınıylırini lneel. 
yen yazada, IGO ve SGB'nin ,e
rek ,ınçlik cepheıl ve cenku 
tık ,ençlik öqiitil torunlarula 
yÜI .. ımlonndakl YOllIı,lılder .1o 
almıyor. BilhNel losyaıBıt plat· 
rormda yer alan ıençUk ÖJlÜtie· 
rinin bırUeı .. lAIk biUm.1 000)" . 
tın ,ençUk örtütünün olu,tuNI' 
muı konuNnda i .. ,öyle deni· 

lik örgütlerinin tekk,mulnl, «Jf
)'ali.t mücode�ye gençliır yılın
larıntn kazanılmGlım antifGfJlt 
gençlik cephe.nd,n d, Ikrd, 1,
mel ek.en ıaymalt todır, " (I. 24) 

. TEK PARTI 
TEK GENÇLIK ORGOTO 

Tek parti kurulmadan. tık 
gençlik örıütünün kurulup kuru
lamayacalı &Ortlıuna i.. )'uı 
.şöyle yanıt veriyor: 

"Bilimıel .oıya/;.ı 'Blçlilt IUJ. 
reketi, bu oIOnlnu. telt ım,UIt 
örgütüniin yaraıı/maı"u te. par· 
hrun yaratı/mtllmUl lonrQllIIO er· 
telemeyi, yan'" 0Jaral: niı,w· 
mekledir. Bu Mltleyif, ,mçlilt 
örgütleri ara.ıındo politilt iı,lti,.. 
re balıml. ama ondan da,", ileri 
noktalarda iı,ltilcr ItUl'll/molUl' 
engeUer. 

Ancak burada fU noIclaUır a· 
nımlOnmalıdır: G,nçUIt örwütü 
her koşulda iIÇi 111l1/1 parli';nin 
politik hattUla bolllOlİnGlr:ıo"",. 
dadır. Bu Md,nle d" bir" nçlilr 
ö,.,ütünde ö,.,üt.' 1,1r." Ita,...
Ilk politik çiqilind, beUnizUIr 
olamaz. Bu politilt bolım/ılılı 
dUnlfflunda bir t,1t i.fiIM oIGbi· 
lir. Partiler aroa ideolojilr yalrın
laşmanın geli,m";, /em,/ lron,,
larda ortak/lAın ""lanm", .. yiiii
tiilen eylem birlili .onut'U örtül· 
kraraşı NtMPlla,mallUl w ,;iw· 
nin gelişm,'; .ıonucunda, birliır 
konu.unda geri dönüJm"; ollı
nak.ız bir duruma .,lini,., 
gençlik örgütkri geçia bir dö· 
n,m için bcuı MIrAaıırleri Ita· 
bui ede�k bir/e"bilirkr. Ama 
bu tem,1 ltoful lo'llınma iae 
gençlik örıülleri 0,., ,.,,11 ya· 
kUllaşma w eyl,m birl'i nt b 
kadar gelip;n olu,.. Oı.wı biri· 
lin ön ko,u'" o/u,mamlf tle
m,lttir. Bu .ollu ço. Gdi blr.o
run o/mam4ltllı blrillt " ç6.iiırt. 
I,nm_nd" " nçlSle harwiı.fflllıı 
geniş bir p,..,JMlıtif' ItllWfGbU
mM için yarar uardr . .. (S. 25) 

Antit"lıt IIDçUk cepbtlia111 
&Orunluı )fUllmm daha aioarald 
bölümlerinde, ıo.ya) demokrat 
,ençliRin cepheye ltUaaıImaa 
için izlenmeli ,ereha )'Ol iile
rinde Gotiam ce� 



TGS ANKAilA Şl'llESI 
KONGR I:SI ' i 

Ilkesizlikler 
Senfonisi 

Ti.irkiye Gaz('tecilN Sendika
sı (TGS) Ankara Şubesi'nin 
g'ncu olagan genel kunıl ıoplan
LI51 21 Haziran güni.! yapıldı. 

Turk.fş içinde ileıici·demok. 
fat konumuyıı önemli bir yeri 
oLan TGS'nin Ankara ;ıubesi' 
nin genel kurulu, beklenE'nin ler· 
sine, dar grupçu anlayışa ekle
n("n ilkesiz tutumla"n çeokişmesi 
ile başla�ı ve aynı sonuçl. ta· 
mamlandı. 

Genel Kurul çalışmalanndı 
en aeııhkh ve uzun boylu tar
tışmarun, TGS Ankara Şubesi 
üyesi olmayan iki gazetecinin 
"Genel Kurul. katılıp katIlama
yacıeı" şeklinde tUzük tartıŞ
ması oldujtunu belirtmek gere
kiy:>r. Bu tartışmalar sırasında 
TGS ana tüzüeünün "bürokratik 
bir engel" olarak savunulmUl ve 
bunun da "işçi sınıfı" adına ya
pılması. bilinçli. örgütlü. disip· 
linli sınıf sendikacılaitı açısından 
ve bulunulan noktamn geri dü· 
zeyini vurgulaması bakımlOdan 
düşündiiriic:üydü. heri ve ıeri 
CHP anIaYllilannın tek bır Uste 
halinde blrle,mesinden sonra bu 
lıste De lüzüeü "bürokratik bır 
engel" ow.k Örgül anlaYlliına 
lescll eden küçük burjuva dev· 
rImCI aniay"," _iii LLIte
nin çekqmesl sonucunda 20 oy 
Carkla Ikinci lıste ııeçlmleri ka
ZADdL ' 

O.nel Kunıl önc:eol Y' IUIIID-
. da güçlerin bltllllnl Ukell öneri· 
ler _de ......... bOllllMI .... 
ylllltlerln bu yoldaki ç ......... 
na. E_ıt ııwıblıy!a kulak b· 
kandııı ıçın blllm.l lOI)/allstler 
g ... 1 kurul çaı,.ınalannda hizır 
bulunmak, ıneak, _çimlere ka· 
tı1nıaıııak iwan aldılar y. bunu 
uyguladllar. Bu uada, IıIIImIeI 
lOI)/alisI plaıronnda yer alan 
"Birlik Day_mı" grubunun 
lulum ve anlayıfına da Itaret et
mek ı .... klyor. "Birlik Da_· -
,"",,1"1ar. blUm .. 1 oooyalisllerln 
1 .... 1 kurul ö.....ı undUorlna 
öııerdllderi Ilk_I IUlUmlan. te
_Unl "Cıraatçıkk"!a bulan 
oportiinlst yaldqımlar nedenly· 
le cevapsız bırakblu. BIUm .. 1 
sosyalistler. kongft .. halıı Dke
lerinden ödün venneyeceklertnl 
Ilan ederterken. "Birlik Dıyın,,· 
mac:ı"1ar ııeçlrnler ö ..... ln. udat 
rınattan yarar umm. davranı,· 
lannı IÜJ'dÜrdWer. Seçimlen ge
çilmeclen iz öııc:e CHP'II ıkı iii
I.nin blrle,nloal)1e d,,1anan 
""Irlik Dıy_m..," lar ancalr 

o zaman blllllllOl lOI)/allstlertn 
k:ıran dolrultuaında leÇimleıe 
�.ulmama kuvı aldıklannı 
açıkwhlar. 

ller ,eye kIrlın TGS Anlıarıı 
�ubesl g'ııcu olalın kongresı. 
i,gret1ci ve kahCl denler Çıkar· 
tılmaa Kereken bir IOMlC. uıı,ta. 
Bundan en çok den çıkartmu 
g ... kenler de blllınoel sosyalist· 
ler. 

hkuizltlin ortak kükünden 
beslenen küçuk burjuvı sendikal 
mıceracıhRı. aınyetizmı. 
nın saÇtıCı !em I. uyu,uk ve 
ıt gôzlilklü sendik haatahla ve 
her çe,it oportün" ku vıdeli. 
ruıatçı. &anık tutumlın Uql 
bilimsel sosyalistleri büyük görev 
ve ıorumluluklar bekliyor. 

YURUYVŞ · /  TEMMUZ /9"" . '  

Hık/ııız 
1111111:IIIZ1 

GEÇEN SAYıMıZDA TRT YÖNETIMINCE 
KURUMLA TUM I L I ş K i lERININ KESllDIl;INI 
BELlRTTIl;IMlz rRT VAR·DER GENEL 
BAŞKANı RIFAl ARAS'lA B IR  GÖRüŞME 
YAPTıK. TRT'Dl VARDIYAlı ÇAlıŞANLARıN 
SORUNLARI, ÇÖZÜM VE MüCADELE YOLLARI 
üSTÜNE RIF AT ARAS'IN DüŞüNCE VE 
ÖNERilERINI içEREN BU GÖRüŞMEYI 
SUNUYORUZ ... 

• Vanliyalı çalı�anlar diyor· 
Rlnuz. Kimlerdir bunlar? 

o 24 lUt YI)'IOI yi.lıUtenler· 
dır. Verici, IInk. RIL Istuyonu 
teluıloyeıılert. anten lıaIUCıIarı, 

aııakumanda teknisyenleri. 
Iaboraluvulanla ça .... nlar. 
lelex operalörleri. lOIÇller. 
montajellar. naklen yayınCl)u, 
kllınaellar. kaloriC ... ller. 
kamenmanlar. "ıkçılar. TV 
kumandaimnda çal"anlar. 
,ordller, müstabdemlerin bir 
kılını. yıyın şeneri. 'Plkerter 
vb ... Radyo·da .... televlzyondı 
lörüntli bunlarla var. Yayını 
nUon gerç.kleştirenleMIr bunlar. 
Bunlanız yayın yok demektir. 

• Peki işç i mi bunlar? 
c Hıyar memur. 

• AJI1I vardiya diyortOnu 
n851l oluyor? 

c , Evet. vardlyı oluyor dı. 
iIJçl olunamıyor. çalltmı 
ıralıksız. TıUlslz, bft)"nnwz, 
geeesb., 24 lUt hizmet var. Bunu 
vardlyayla yürütebillninlz IncaIr. 
Kunım. yönelmeUllnde d. yer 
vennlş zaten vardlyı çlbtmaana. 

• Ama. vardiyı Ç .... IIIIII 
147S .. ydı iş yuasıncla var, 

o tlyle. Hlzı.ri boMrodan 
memur yapnu,ıu. Vardll'lYI 
kaldıramazlar dı. Hizmet le .. 11. 
Zorunlu. Adını kaldıraalar. 
biçimini kaldıramazlar. 657 
.. yılı memur yııııı vardlyı 
çlbtmaıına yer yınneml,. 
Yasaludakl yerl l,çl. boMrodın 
memur. üstelik memur YLLUL da 
uygulanamıyor. 657 sıyık yaaa 
yılda 1800 ıııti düZene koymu,. 
Oyu üretım ydda 8760 SIlt. 
Cember pıthyor tabii. 

• Diler SonmlannlZ? 
o önce Yltaml lOrunu vu 

üyeltrlmlzln. 

• Anlayamadan. 
o Gayet ıçık. YAŞAMA 

SORUNU. Uyku. lıOaIeııme 
sorunu. Bu ILIm UYeIOr\mIIIıı 
temel _iili. Ayııca ftdel lııt 
.. RIL Istuyoıılaruıda daba 
ciddi ııorunlar. 

• Bu y.,..... .. nıllllDu açar 
tniiiftIZ? 

o 2 bın metre yüklekllll 6-6 
günde bır uleımek. K"m _1, 
bu lepelere çoıu koz yaya 
lınnannıak. Kötli hata 
k",ullarmda yolu kayHmıek. 
donına,. beklemek. AyIan:a 
maluur kairııak. Aç. _ 
kalmak. Yırtıa "-"'"'" 
li1aIıIıZ kirlı uymak. 

Uçurumdan YırtI1'Ianmak, 
H_ ve .. blrlenmele .. ..... ,. 
bedenlıılzln güoilne dlıennıek. 
Radyo flelıarısııun olullllUZ 
etkllertne ullanmak. 

Bu kOfuUuda ön"" yqaıııayı 
lıe<ermek ı.rekmez ml? 

• Bu yerler tümllyle bu 
ko,ulla"" mı? 

o Bııralardakl olunıaıızluklar 
bır düzenlillk ıçınde. lilmUnıle 
.kiilcIIz ıynıdır. 

• Bu lepelenle kaç kişi 
çalışır? 

o 400'den CaIa. 
IIIIID muUuluıunu amac; 

edlnmnl ıerek.n. ınayaal bır 
kUrulu, ıçın. onur verid deau. 
utanç vericidir bunlar. B_ 
Iu,ı. aç_nız düımeyı. görüntil 
MI yarunızdı. kaqmlZda. 
KImieMir bu se" ıörüntliyü aiz. 
letlreDler? Bunlar TRT'nln 
IÖlterip görülmeyen. du)"",p 
duyulmıyanlan. Kamuoyu. 
"TRT me,hurlan"nı bılır. Ama 

bunlan bUmez. 

• Gerçekt.n bunlar 
umuoyuna Ikıınlmı,. duyul
m"' d ..... 

(j DuyumaYınlanı 
IktanlmUlna .nRe) olanlan. 
«ÖZlMI edenleri kınamak «eıek. 

• ç ...... yeIııtı! b u. 
IIDDL ...ıode. 

D K...,.ııar - doIIL 
BUııIarUı ...ı..ı CıImaL 
ç .... - ,.... 
YOfI- "'" almalıdır. 
SOnOıIar çok, aııIabııakIa 
bl __ k kadar. KıııUIll 
Anıyasal aıç 1fIIyor, � 
çll .. niyar. Y ... yoiuııa .... WIUY- ,imdi. TIIıII ...... 
çlloilmllD lIIt adımı. -aıııı 

lIIaııJa, ..... _cıa POaıIıktır.. 
YIDI PWOII bıPIU ......... 
aeıııIIlıat _ adiııiıııi .. 
lnıI\aıWııı. 

. Sldıı ıle ........ _ 
"""'. NeıIeıı? 

o TRT'de bu kllllmler ılı 
d.CI örıuUtnlyor. Bunu bii 
Iıqan\ık. Yıırdıın bir ,...... 
bır yIIIIDI, dal tapallIIIIl 
balladık hlrblrlna. Şoftldt 
ıplkeri. leknlayenle ıııIIIIIIı&ıııI 
blrle,lIrdIk. Temeldeld ....-ı' 
benı oJımıyor mu? Bu beııbıı .. 
defa ıömden ullklq� 
Kıınımla lutlllmln killi .... 
4 defa !aybı edUdim. Hep 
yarpdan dÖlldU UYLU ....... 
Bakalım f .... ... karar 'fiiiicel 
.....ıii. Şlmdıy. dek hop kunıııı 
ııu.mu.. Hep bır lıIIaııdık. 
HaIıIıyız. K ....... IIL y", ııı. 
kurıuı .... 





o 
4 THIMUZ 1776 

1 Temmuz 1962· �zayir halkı, tilkelerinin baA:ımıızlıA'lnl belirleyen 
referanduma buyük bir çoQ:unlukla evet dedi. Cezayir. Fransızlar 
tarafından 1830 'larda ele geçirilmişti Bu tarihten hemen sonra �%ayir 
halkı 5ömurgedliae kaııı direniş savaşını başlattı. Sömürgecilerin 
talan ve zulüm politikasına karşı onyıllarea süren baAımsızhk laV",1 
1954 yılında gerçekleştirilen ayaklanma ile örgiitlli bir nite'lile kawştu. 
1954 ayaklanması sırasında kurulan Ulusal Kurtuluş Cephui (FLN), 
Fransız emperyalizmine karşı siirdürülen silahlı müc.delenin b .... ın. 
ıeçti. Cezayir haJkının bu yilit direnişi karşLSında Fr.nSlz sömürgeri 
orduları ıerilemek zorunda kaldılar. Dö Gol yönetimi. Cezayir Ulusal 
Kurtuluş hareketinin ıelişimini durduramayacaAınl anlamı,tı. Cezayir 
halkının kendi kaderini kendi tayin etmesi istemini somutlayan refe
randum kararının kabul edilmesi, emperyallunin kötey. alr.ı,tılmuı 
ıösterteai oldu, 

4 Temmuz 1776: Amcribn 
ha.l.k.ı, ıömiqcd Ingiltere yöneti. 
mlne kartı ayaklandt.. Krallık. or. 
dulan çirtçllerin "c kaLldailikrin 
olu,tlIrduk1an halk mili.kri tan
fından bozguna utntıJdL Tüm .6-

:��7ıc�r::�=ıkr:UPit 
ettikr. Söm\q"c yönetimlerinin 
tcmdldlerinden oıu,an k.ongTc, 
halk yılml.nrıın bUltlı1 ıonund. 
kölelitin blUnçU dü,manı Jetfer. 
.on'un huLrladlA:ı "Balammhk 
Bildlrisi"ni bbu.! etmek. zorunda 
kaldı. Bildiride ,öyle deniyordu: 

"Bütun insanlar e,it doğarbr. 
httidv olma ve hi,ıkümct kurma 
hakkı ladecc halb. aittir." 

Amerikan halkı lÖmlirJcdlilc 
kar,ı balun.zhk w özgurlük da
vuı uAnına nv.,. atılan haUd.nn 
ba,ında ,diyordu. Ancak Ameri
kan buıjuvuili, batunıaıl"ın elde 
edlldltl iUt aundcn Itibaren, önce 
hudl halkına, zenclerc, kalldnf. 
Ulcrc nılmdmeyc baıbdı.. Onlan 
tum haklanndan mahkum bıraktı.. 
nuJU" iM: Amerikan emperyalizmi 
özprlillr. ve balunmhk Için mika
dde eden halid_n bn kuıturu
yor. Am. Amerikan halkı, emper
yaJIzme br,ı mücadele eden halk· lan, doıl elini uzatıyor, kendi yü
netimlerine kartı tcpk..lımni yUk. 
ıcltiyorlar, 

-' 
-

i TEMMVl 1960 0-

ViJz)'lla )'akın bir pıre Iıal)'a \'e t,..phere Moasında ei d�i,tiR'n" lömQq:e
alilin yaimuı alıında ttilen Somali, i Temmuz 1960'd. batamtahtına 
Itavu,ıu. Somali hılkınm ulusal kurtulu, mucaddetl, tum zorluklara nt
men, somutBed ordulann \';\h�etine raimen ılın gi.ın ıdi,li, guçlendi. Sov
yeıler Birlili'nin, diler sosyalisı ulkderin deıitilyle. Jomt.irJ('olac alıı 
dubder \uran Somali L'lusa! Kurtuluş l\.ıçlerinin silahlı mucadele •• 1960 
yılında ba,ırı�'a ula,tı, Bugun Somali halkl, empefYo1lbımin y(ni IbmÜflNi 
polilika�ı kartısında diıeniyor. Ulusal baiımuılık muı:ııdele'lini �'('ni lu,1'uI. 
larda .urduruyorlar. bqamsı:zlıklaruu ıoplumlal kunuluı doArultuıunda ai. 
ııkları adunlarla pcki,tinne)'e çlll$ı)"orlar. ARD empeT)'oIliznı.inin bölge. 
deki hılklar anıında dO,mınlık tohumları ck(n ı;\ri,iml(rini bo,. çıkarmak 
için tUm auçlerini sderber cdi)'orl.r. \'( bili)'orlar ki, aydınl.a, mutlu i(i� 
ccA:t giden yol, Joıyalisı ülk(lulc. ulu,laran.\1 i,çi unı!ı har(ketiyle \'c ulu. 
ıal kurtulu, mucadeku veren halklarla yakın dayaNımadan vt i ,birlitln
den ıeçi)'or. 
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