
KAD EMEKCILER 
DE KRASIC 

ıı VE 16 MART'I UNUTMADIK! 

12 Mah [atısı darbe glri1lmiyl. 16 Man 
1978 Istanbul Oniv.'�tesi kınm,"," yıldö
nllrrilnde gençllk hareketinin görevlerini de-
1.,lendl,iyoruz. 

* 7. S.yf.'tJ4 

EGE HA VA SAHASINI 
ABD DENETLlYOR 

Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri 
Harilaos Florakis'i" Ege'de ABD planının uy
gulanmasına karŞı demeci. 

* 
8. Sayfa'da 

ODA KONGRELERI 
TAMAMLANDı 

TMMOB oda konwelerinin sonuçları ve 
konwe1er döneminin genel değerlendirmesi. 

* 
6.loyfada 

çöZüM 
DEMOKRASI CEPIlESI 

Tek Ges-Iş Sendikası Genel Saymanı Kenan 
Yurdakul'un YilriiyUş'c özel demeci. 

5. flJyfaoo 

8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü! 

Türkiye demokratik kadın hareketinin 
güçleri 1980'in 8 Mart'ına eylem birliği 

yolunda yeni adımlarla giriyor. TIP Kadın 
Seksiyonu, IKD ve DKB temsilcilerinin ortak 
açıklaması (s.3), bu eylem birliğinin önemini 

ve yolunu vurguluyor. 
8 Mart mücadele günü için.emekçi kadınların 

çeşitli kentlerde düzenledikleri çıkışlara 
karşı uygulanan baskı yöntemleri de 

demokratik kadın hareketini 
susturama yacak tır. 

8 Mart 1980 aym zamanda Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü'nün 70. yıldönümü. Ilk kez 

1910'da Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart'ı 
mücadele günü ilan eden 

Uluslararası Sosyalist Kadınlar Kongresi'nin 
yolunu izleyen çağdaş demokratik kaduı 

hareketi bugün Uluslararası Demokratik 
Kadınlar Federasyonu'nun öncülüğünde 

gelişip güçleniyor. 
Ekonomik, politik, medeni ve toplumsal 

haklar için, emperyalizme. faşizme. savaşa 
ve her türlü sömürüye karşı dövüşen 

uluslararası ve Türkiye demokratik kadın 
hareketine 8 Mart ı 980 ku tlu olsun! 

1 MAYIS 80'İN 
GÖREVLERİ 

E 
mpcryalizm ve tekelci iCI'JTlayenin fqizm .trakji
si, işçi ıuufına ve demokrasi güçlerine kaJlI dört 
koldan saldmyb. gdişiı'ken, demokrasi cephesinin 
güçleri de toparlanma, direıune ve mücadele yo

lunda hızla mesafe alıyorlar. 
J 4 Ekim seçimlerinin $ODunda gerici-fqist gilçlerin 

taktik ıaldıniı iı..aı1lStnda bir an bocalayan demokntik top
lumsal muhalefet, bilimtd .c.yalist hareketin ve işçi sınıfı
nın dirend ve yüksclen mücadelesinin ışığında zaaflanndan 
kurtuluyor.lşçi nrofı, fıqizm tezgahçdaruıa "köpelı.siz köy
de değnelWz gezemeyeccklerini" üstün bir dircnçle gôstu
di. Muhtıra.lan, tehditleri. saldırı ve cinaycdcri atıP urul ba
rikat1anna çıktı. Şimdi. işçi. suufuun dircncinin toplumun 
bütün demokratik gilçkrinc: yaythna ıürc:ci yaşamyor. 

ıUrkiye toplumunun işçi sınıfı dışındaki demokntik 

�n;�aih:n��!ı.ı�:i:.n��b:::� �: 
reketin direnci yayaş yavıq bu kesimleri de sanyor. Toplu
mun bütün demokratik gilçleri işçi smıfuun yiibclen müca
delelinden et.kilc:niyor; kaıamzhklannı, tutukluldaruu abp 
mücadelenin saflannda kararhhkla yer almak lttcrc: adımlar 
abyor. 

Türkiye artık on yı1Ian, yıllan değil. aylan yaşıyor. 
Demokrasi gilçleriyle, gericiliğin Ye faşizmin güçleri arasın
daki mücadele, aylarla, giinlc:rle önem kazanan bir b.uda 
gelişiyor. Bu hwn önümüzdeki iki ay içinde daha da ivme 
kazanacağı şimdiden açıkça görülüyor. ı Maya 1980'e doğ
nı akan giinlcr, işçi sınıfının. bütün lUUf örgütlerinin; de
mokratik gilçlerin ve örgütlerinin, görevlerinin ağırlığına uy
gun bir kaıarlılık ve mücadele içinde olına1aruwı, ilIkenin 
gdeccği açLDndan ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyu' 
yor. 

Birbiri ardına ya"anan kitlesc:.l 76 1 Mayıs'ı. kanla bo
ğulmak istenen 77 1 Mayıs'ı, 78'de yeniden alanlara do
lan Idtlcler ve nihayet .okağa çlkma yasağıyb, otuz metre' 
ye yak.lqana ateş açılacağı tehdidiylıc bile önlenemeyen 
79 i !'otayıa'ı yakın tarihimizin rurcngi noktalan oldu. Cu ni
rengi noktalan 14 Ekim ıcçimlc:rinden bu yana yeni bir bo
yut kazanan fqİlt tumaruşla birleşince 1980 ı Mayıs'ı ola
Aanilst!l bir önem kazandı. 

1 Mayıs ı 979 'da, ı Mayıs 'a konan yasağa l"e milyon
larca Iıtanbul 'Iunun c:vlerinde gözalbna ahnn\lllına L:aqı 1 
Mayıs alaruna doğru yüriiyüşe geçen Türkiye Işçi Partililer 
oyunu bazdu. 1 Mayıı 79 için "işçi sınıfı unutmayacak ve 
aaetmeyecektir" denildi. 

atl1dl� ı �ı:;. ��:�a �;;: ��e:U=\!�;e L��� 
tililcrin yaıunda obnası guckcnlc:rin bir bölümü görevlerini 
yapamadı. Karanızbk içinde bocalayanlar, ödün verenler, sı
nıf mücadelc:linde kolayahğa kaçanlar oldu. I,çi sINf, bun
ian da unutmadı, ama atfetti Gdcccğe ",ık tutmak için 
unutmaru, gelc:ccği kazanmak için de atfetti. I,çi mulmın 
affetmc:d.iği gericiliL. Ye fllJizm 1980 1 Mayu'mda �ne br
,anada. Bu kez daha kanrlı ve aaldırgan, listelik g\içkdni 
derleyip toparlanuş olarak. 

ı Mayıs ı 980, gericilik ve faşizınin aldııuı kartısında 
bir büyük anay günüdür. SınaYl.a smırh obnayan, faşizme 
k.artı mücadelenin zaferi için tarihıe! önem m,ıyan bir bu
yük atılım gUnüdUr. I�çi sınıfı. onun büt!ln örgütleri, demok· 
rui güçlc:ri ye bütün örgütleri bu sınavı FÇflıelt, büyül.. atılı· 
mı gerçekleştinnek zonındadır. Politik, sendikal, demokra' 
tik örgütler tümüyk böyle bir tarihıcl $OI'UIl\Iulukb iw11 
kar,ıyadırlar. Faşi:ı;me karşı demomtlk giiçlerin zaferi 
için, demoknlli ye sos)'alizm mücadelelerinin IIÇnlYIŞuu �r
çekle,tinnek için ı Mayıs 1980'de, qlizliğe. paJplılıA"a Ye 
yoksulluf:a kar,ı kitleleri ayağa kaldırmak zorundadırlar. 

i Mayu BO'in hedefleri bellidir. Kartınızlığa, yıJıınhıa 
ve kaçaklıb .... an\an verilmemelidir. 

ı MAYIS BO'DE HarUN TORKİYE ı MAYIS ALA
NıDıR. 

i MAYIS'TA isTANBUL TERK,EDILMEYECEKTm.1 
1 MAYIS IçIN EN GENIş BIRLEşIK EYLEMI �DOZ MUTLUAY ) 



YÜRÜYÜŞ, 
BiLiMSEL 
SOSYALiSTLERiN, 

iLERici 
YIGINLARIN 
SÖZCÜSÜDÜR 

Dergimize yöneltilen yasadışı 
mali baskılardan sonra, şimdi de 
251, 254 ve 256'ncl sayılarımız 
mahkeme kararıyla taptautdı. 

Bilinmelidir ki, yöneltilen sal· 
dırı ve baskılar YüRüYÜŞ'ü yıl· 
dırmayacak ve dergimiz antifa
şist, antiemperyalist, ilerici yı
ğınların sözcülüğü görevini artan 
bir sorumluluk ve kararlılıkla sür
dürecektir. 

BURSA 

Demokratik 
öğre tmen 
hareketi 

yargılanamaz! 

---

Uzun süredir tutuklu bulunan ve aratann
da Genel Başkan Gültekin Gazio�lu'nun da 
bulundu�u TöB-DER yöneticilerinin ilk 
duruşması ı Mart Cumartesi günü Ankara Sıkı
yönetim Mahkemesinde yapıldı. 

Antidemokratik dernekler yasasına muha· 
lefet, di�er antidemokratik yasa maddelerine 
karşı çıkma gerekçesiyle yargılanan TöB·DER 
yöneticilerinin duruşmasına, demokrasi güçle· 
rinin dayanışmasını simgeleyen 61 savunma 
avukatı katıldı. Savunma avukatlan arasında 
CHP parlamenterleri Ömer Dedeo�lu, Erol Sa· 
raçoeıu, Adnan }( "skin, Ertu�rul Günay ve 
Şükrü Bütün de bulunuyordu. 

Tön·DER Genel Başkanı Gazioijlu, duruş· 
madaki sorgulaması sırasında "hukuksal de�il 
siyasal bir davanın sözkonusu olduğunu" 
belirterek, "bizim adıııuza demokratik ö�et· 
men hareketi yargılanmak isteniyor" dedi. 

TöB-DER yöneticilerini yargılama girişi· 
mi, gerçekte tüm demokrasi güçlerini. demok· 
ratik yığın örgütlerini "suçlu" sandalyesine 
oturtma çabasının ve planlarının bir ürünüdür. 

Demokratik ö�tmen hareketi yargılana· 
maz! Ama tarih, kaçındmaz gelişmesinin 
önüne çıkanlan mutlaka yargılayacaktır! 

Görülüyor ki, demokrasiyi ra
fa kaldırma girişimleri içinde, 
YüRüYüŞ'e de payına düşen 
ödettirilrnek isteniyor. Toplatma 
kararı çıkar çıkmaz YüRüYüŞ 
yönetim yerine gelen emniyet 
yetkilileri son sayımızia birlikte, 
iki yıl öncesi toplatma kararı Çı
kartılan 161. sayımızdan kalan 
dergileri de aradılar. 

AHMET DEMİReİ'Yİ 
KATLETTİLER 

Açık poker 
Emperyalizmin, Afganistan ma1zemeli so�ul; savaş kışkır

tıctlığıncan ı�oskova Olimpiyatlannı boykot çabalanna, sos· 
yalist ilkelere uygulanan ekonomik ambargo çürük hE"sapla. 
nndan Sedat'h Ortadoğu satılmışlı�ına varan çııgınlıfı, küçw{ 
müttefikleriyle ilişkilerinde incelikten yoksun kaba dayatma· 
lara dönüşüyor. 

Emperyalizm, o alışageldi�irrıiz yumuşak beyaz eldiyenini 
artık çıkannaktadır. ABD'nin demir konçlu devriye çizmesi, 

Notam'lann.karşılıkh kaldırılmasıyla, ortak Ege beşi�inde bü
yüyen Türkiye ve Yunanistan halklannm "harim·i ismetine" 
girme küsta�ına kavuşmuştur. Ecevit ve Demirel hükümet
lerinin ilk ıDD'er günleri, temel felsefe olarak dışa baeımlıheı 
seçmiş anlayışlann ince oüanslarını banndırmaktadır. 

Konuşulan ve anlaşılan dilin Türkçe olmaclıeı Do�u Ana· 
dolu bölgemize yönelik TV 2. Kanal planlanıalanyla. TRT 
çocuklannm "bir brruP katil"li haber bilmeceleri böyle bir dö· 
nemde tezgahlanmah1.adır. Kapalı kapılar ardında "yeni bir 
güvenlik örgütü kurulması" yolunda görüşmeler yapıldı�ı söy
lenalerini, orduyu kışlasına çekip "sıkıyönetim dışı yeni for· 
mliler" arama çabalan izlemektedir. Ankara, İstanbul, ızmir, 
Adana ve Diyarbakır merkezlerinde koUuk görevini üstlene. 
cek bir 5. Ordu kurulması fikri, özgürlükçü demokrasiye aşık 
hangi kafanın {rünüdür? 

ABD emperyalizminin satılmış �anlannın ''Rus askerine 
selam dur! Türk askerini arkadan vur!" uydurmasının hemen 
ardından yurdun çeşitli yerlerinde öldürülen erlerin faturası, 
hangi uluslararası bankanın çek defteri arkasınd, gizlidir? Ege 
hava sahasındaki ABD denetimiyle, Ege Havayo"_n araınnda· 
ki ilişki ilk bakışta görülmeyebitir ama, Bursa Havayollan'n. 
dan sonra, Ege ve Toros Havayollan girişiminin, TItY'nda 
uygulanan lokavt günlerine denk düşmesi bir raslantı mı
dır'? Şanh Tekel direnişinin bilinçli işçilerinin alınterinin 
karljlSına, Sabancı'nın "Marlboro tiryakiti�i" nasıl oturtul
maktadıı'? 

Bütün bunlar, Cumhurbaşkanı seçiMinin · artık pek de in
ce olmayan. dengelerine oturtulmuş, Pentagon, Bonn, Lon
dra, Paris, Drül.sel, Tahtakale tarikiyle işçi sınıfımlZın ve 
emekçi halkımızın yaşamsal çıkarlanna yönelmiş bir planla 
noktatanmaktadır. 

• Cumhurbaşkanheı seçiminde �·SP kesinlikle devre rtıŞı 
tutulmalıdır. (MSP, açık Amerikan yanlısı ya da mason bir 
adayı "vete" edebilir). 

"" Bu seçimde CHP, eLkin de�i1, edilgen bir role oturtul· 
malıdır. (CIIP, son ydıarda bu role alışmıştır). 

ot Seçim, bunlara rağmen kilitJenebilir. O zaman Cumhur· 
başkanı seçimi bunalımına, "erken !l:'çin" çözümü monte 
edilmelidir. (�iaylS ya da I:aziran aylannda, ('IIP'ye çekici 
iwlelillecek bazı önerilerle bu sağlanabilir). 

Işçi sLDıfımız ve emeltçi halkımız için, ilericiler, rlemokrat· 
lar, bilimsel sosyalistler için yitiril('('(>k zaman yoktur. r Tüca 
dele gün ı,:üo yürütülmek zorundadır. niJimsel sosyalist hare· 
I,etin tekleşmesi ve . onunla :ç içe · demokrasi <j'pIll'slnln 
örülmesi i(,in, bütün mevzilerde, ı:::iin gün, r,.aat saat, dakH:a da
kika mücadele verr,ıeliyiz. nu Üıkenin sahiı:lcri, (!('Inıokrıısinln 
de sahiplerinir. 

• hasan cl1;in 

YtlRl'YtlŞ· ii MART 1980·2 

ı hlart Cumartesi saat IS.DO'de 
Selamet mahallesinde genç bilimsel 
s .. yalist Ahmet Demirci, pusu L."Ura.n 
faşist1('rce alçakça katledildi 

Ahmet Danirci başına iiabc:t eden 
bir kııııunla can verdi. Ağabeyi Mus
tafa Demirei, faşist saldırganlan püs
kiirtme:yi başardı. Faşistler Muıtafa'
ya yı:nidcn saldınnaya cesaret edeme
<100. 

Ahmet Dcmirei genç bir bilimıc! 
sosyalistti. Işçi sınıfının ı .. ymm sa' 
vaşına gönül vttmi;i.ti. hmeila, de
mokratlar, sosyalistler, Uuna1ı işçila 
Demirci için görevlerini en iyi bir hi· 
çimde yaptılar. TSıP, M.ade:n·lt, 
T('ksti1, Enerji-Iş, Beton·lt, hmci Ka
dınlar Genç Öncüler, herid Gençler. 
SGB, be:rici liseliler, İşçi Kültür Der
neği ve diğer antifaşist., devrimci 
gençlik örgütkri, öğretmenler, teknik 
elemanlar düze:nkne:n törende TUrki
ye Işçi Partisi'nin ve Dcmirci aUelinin 
yanındaydılar. 

Demokrasi Cephesi 
etkin eylemlerle 

örülecektir 
Töreı:ı disiplinli bir antifa.şist gös· 

teriye dönÜŞ'ru. Bütün ilericilcr, dn· 
rimci1er, bilimsel s05YalisUcr t.aygı du· 
ruşunda bulundulaı'. Daha. sonra bir 
konuşma yapan, TIp Merkez hçe 
Başkanı ve Ahmet Demirei'nin abisi 
Mehmet Demirei şöyLe: haykırdı: 

"Ahmet )'oldaşunızuı yaşı küçi.ik. 
tü, 17 yaşuıdayd!. Ama mücadelesi 
bÜYi.iktii. Faşizme karşı en önd(' dö
VÜftii. Mücadderle düştii. Onurumuz 
oldu. Mücadele bayrağını daha da 
y\ikıekltte kaldıracağız. Fa,izmdcn 
mutlnka he:aap soracağu! Orgütlü bir
le,ik gücümüzle, güç \'e eylem birliği· 
mide faşizmi euceğiz! Alund kardc
,imiz düştü. Ama beş kardeşi ve: yol
da,ıan yaşı),or, t.ava.şıyor. " 

DıYARBAKiR 

ı·!ersinli ilericiler, demokrat· 
lar, SOSyalistler, bilimsel sosya· 
listler, demokrasi cephesinin 
örülmesi yoluncıa, faşizme karşı 
güç ve eylem birlifini pekiştiri
yor. 

TIP, TSıp, Birlik Dayanışma, 
Devrimci Demokratlar, özgürlük 
Yolu ve Birlik Yolu'nun ortakla
şa hazırlayıp daeıtb�ı bildiri bu
nun son somu t ömeei. 

Uluslararası ve ulusal sorunla· 
rın deeerıendirildi�i bildiride, 
Tekel, Antbirlik, Tariş, Çukobir· 
lik ve Sümerbank gibi işletmeler· 

BU BiR CİNA YETTİR! 
15 Şubat akşamı gerekçesiz olarak evinden alınan PTT-DER eski 

şube başkanı Remzi Yalvacı ve kardeşi Ramazan Yalvacı insanlık 
dıŞı işkencelerle karşdaştıiar. Remzi Yalvacı öldü. 

Emniyet yetkilileri anne Fehime Yalvacı'ya, o�lunun Diyarbakır 
Sıkıyönetim KomutanLı�I'ndan kaçmak isterken ikinci kattan düş
tü�ünü, ölüm nedeninin bL! oldu�unu söylediler. Oysa Remzi Yalva· 
cı'nın cesedini gören annesi, o�luna işkence editdigini, bıyıklannın 
söküldüğünü, bir gözünUn oyuldu�unu. pantolonunun diz hiz85ından 
yakıldı�ını, her yanının yanı bere Içinde olduğunu da gördü. 

İşkenceyle öldürülen nemzi Yalvncı'nın cenazesi sorumlular tara· 
fından sıkı giivenm: önlemleri arasında kentin en ıssız mezarlı�ına gö
miildü. r.lezara, çocuk mezarı süsü VNilmeye çalışıldı. Di�er kardeş 
Ramazan Yalvacı ise, kayıp. 

Tekeller ve onların sözcüsü nemirellOO günün hesabını \'erirken, 
zam, zulüm, işkence, esaret ve cinayetler hanesinde, anne Fphime 
Val\'acı'ııın da soracaklan vnr. Biitiin Hprieller, demokrnUnr, bilimsel 
sosyalic;lJt'rle birtil,I.f'". 

de uygulanmak istenen faşistleş
tinne ve bu işlebneleri özel sek· 
töre peşkeş çekme çabalanna 
deeinilip, şöyle deniliyor: 

"ızmir'i günlerce kana bula
yan MC hükümeti, TRT'yi ve ge· 
rici basın organlannı kuLlanarak 
gerçekle.ri çarpıtıyor. Topluca iş· 
ten atılr.ıamak için direnen işçi· 
leri bunalımın ve yoklu�un s0-
rumlusu gibi gösteriyor. 

BUGON IZı.UR'E, 
YARIN MERSIN'E 

"Gün. aşımlza, ekmeRimize, 
özgürlü�ümüze sahip çıkma günü
dür. Tariş'te, Antbirlik'te, Tekel' 
de direnen işçilerimiz sizin kar
deşlerinizdir. Sizleri açlıea, ölü· 
me terkedenlere, Maraş kıyımını 
yaratanlara karşı mücadele eden
ler can kardeşlerinizdir. Onlan 
desteklemek sınıfsal görevimiz· 
dir. Bugün onlara yapd�n, yann 
bize yapılacaktır. Çıkarlan fa· 
şizmle çelişen herkesin bu 
kavgndn .yerini alnıııSl zorunlu
luktur. Du kav!:a hepimizin. Güç
lerimizi birleştirelim! Saf1anmlZl 
sıklaştıralım! 

"Mersin'de faşist baskılara, 
prov(lka.syonlarıı, sakıyünetiın 
özlemlerine ge�·lt vermeyelim! 
SODA'da, YSE'cle faşist sendika· 
lara gf'çit vermeyelim!" 





Emperyalizmin ve tekellerin plam 
�--------��==�� 

Türkiye'de 
uzun 
yıllar 
görev 
yapanbir 
istihbarat 
yetkilisi 
açıkladı 

Tnrkiye/de 
KonrDeyns/on 
maymunları 

Amerika'nın -güvenligi 
Türkiye'den �agıanlYDr 

i P.GtlN 

Bir yandan, yan resmi bir güç ve iş
lerlilde dokunulmazlık zırbı içinde iş gö
ren terör .•• 

Bir yandan, dayanılmaz boyut ve a�ıı. 
tıkta seyredel) enflEyon ve hayat paha
b�, 

Bir yandan, misli görülmemiş yo�n· 
luktaki soRuk savaş propagandaSlyta kit. 
lelerin gözleri ve beyinleri önimde pat. 
latılan sis bombalan!._ 

Batı başkentlerinde Türkiye'deki bu 
uç olgudan sadece biri6i "açıkça" ve 
resmen tebrik göriqor. O da şöyle ifa. 
de ediliyor: 

''Türkiye'de alınan ekonomik önlem· 
ler başanlıdır! .• " 

ENFLASYONA SELAM 
TERöRE DEVAM! .• 

Batı, terörü ve tek yanlı propaganda 
saldınsını açıkça kutlayabilir mj? Do�· 
rusu biraz ayıp olur ... 

Ancak gene de o Batmın biçim yö. 
nünden diiştiWi bir hata var. Bu ''hata'' 
aslmda yakayı ele vennesinde sadece 
bır unsur. Hani o Işine geldiltinde "in· 
san haklan" rozetiyte dolaşmafa merak
lı Bab, Tirkiye'dekl terör olaylarını söz 
konusu dahi yapmıyor. Türkiye'deki do
kunulmaz, yan resmi terör bütün insan. 
1$ Ilgliendirecek boyut ve vabşetlerde 
si.irdil'iiiiyor. İstanbul Sıkıyönetim Ko. 
mulanınm dabl, Abdl ıpekçi'nin katlU
nin kaçınlması olayına "resmi" çevre· 
lerin dikkatlerinl davel eder hale geldilti 
Tikkiye'de, terörü kmamak, Batılılar i
çin "bir devletin iç işlerine kanşma" 
gibi gaüleblline, peki hayal pahalılı�ı 
konusunda kutlama göndermesine ne 
demeU? .. 

BAŞBAKANlMIZ SCllMIDT .. 

Geçti�lmiz hafta, 5 Mart tarihli Gü. 
naydın gazetesinde hazin ve o oranda gü· 
IÜ11ç bır manşet yaymlandı. Şöyleydi: 
''Başbakan Schmidl, TIrkiye'ye yardım 
ıçın Almanya'ya gitti!.." 

Evet, olay bir tashih hatasıydı ama Ö. 
bi.&" gün gazeteler şu başlıkm haberin de. 
vammı verdiler: 

"Carter ve SchnLidt mkiye 'yi gör�. 
lülor .. " 

Schmldt, TiJrldye nam ve hesabına 
ABD 'ye gidip Başkan Carter Ile gaüşü
yordu! .. 

Türklye'de bUyük basın ise tam bır 
mirekkep balıR"I görünümünde. KaRıt 6· 
yatlanna zammı en bUyük tlrajlı gazete. 
nın temıilcld bizzat önemılştir Sanayı 
ve Teknoloji Bakanının odasındaki ön· 
görüşmede. Kiilihl ka�dm aleş pah .. ı 
oldugu fukiye'de kafıtlar ve miZek· 

Amerika/nm Moskova 
eski büyükelçisi Kennan: 

Carter, Ortadoğu' daki Sovyet tehdidini 
kepler sadece emperyalist güçlerin ve te. 
kellerin amaçlan için seferber edilecek. 
tirL. 

Til'kıye·deld terörün ulaştı�ı boyut
lan, bazı Fransız bilim adamlan ve dü· 
şllıürler protesto ediyorlar önceki ay, ve 
bu konuda Cumhurbaşkanı Korutii'k'e 
bir mektup iletiyorlar, büyük basında bir 
yorum: 

ii. Tii'kiye'nin iç işlerine müdahale!" 

CARTER 'DAN GELEN GtJVENCE 

Çünkü Tirkiye'deki terör, yerli· 
yabancı finans kaynD.klanrun ve odakla· 
nn ortak prodüks.iyonuyla kalın bir do. 
kunulmazlık zırhı içinde iş görmektedir. 
Terörü kınamak hiç bir Batılı devlet ada· 
mmm harcı de�ldir. Kendi istihbarat 
örgütleri ve ajanlan Işin içindedir. 

örsan öymen, geçenlerde yazdı. Ece. 
vit'in başbakanlıRında, bir bakanlar ku· 
rulu toplantısı suasındb Dışişleri yetki. 
lileri içeriye bir dosya iletiyorlar. Dos. 
ya'da Başkan Carter'ın &evit'e bir me. 
sajı vardır. Oç aşa�ı beş yukan özü şöy. 
ledir mesajın: 

". Her ne kadar 1975 yılına kadar 
bölgedeki KiZtçiiük cereyanlanna karış· 
mışsak da,...o tarihten bu yana Washing
ton'un ve CIA'nın örtülü eylemlerinde 
bu konuda bır Amerikan parmaRı söz 
konusu deeıldlr. Bundan böyle de olma. 
yaca�ma güvence veririm ... " 

Mr. TOKER HATıRLARSA!. .. 

Bizim bilgilerimize göre, bu mesaj 
Ecevtt'e 1978 yılmın ortalannda, yanı iş 
başına geldll!lnln altıncı ayında lledU
yor. 1978 yılının o aylannda Ecevtt 
ABD'ye gidiyor ve orada yaptıeı temas. 

Hirriyet'in Almarıycı baskısı bir istihbarat görevlisinin ağzından jtiraf ediyor 

lar SIlUUlda yanında olan Metin Toker, 
Ecevit'in oradaki konuşmalarmı "gözleri 
yaşararak" izliyor ve kendisiyle iftihar 
ediyor! 

Metin TokerWashington dönüşü, An
kara'dan dolrnca Hakkari'ye devam edi
yor, Şemdinli 'ye gidiyor. Yanında gaze
teci arkadaşı Cüneyt Arcayürek de var
dır... O aylarda Hürriyet gazetesinin 
'no� bölüniiyor" şeklindeki man
şetleri hatırlardadır. Ama Hürriyet bir
den bire, daha önce açıkladlfl yazı dizi
sini durdunnuştur. İlginçtir! .. 

Bu arada 1978 yılının son ayında ya
ratılan Kahramanmaraş olayını hatırla
mak ve bununıa ilgiU davanın bir duruş
masının NATO'nun İzmir'deki komuta
nı, geçen Afustos 'ta emekli olan Vecihi 
Akın tarafından izlendi�rıi de kaydet
mek gerek. 

KONFtlÇYtJS'tJN MAYMUNLARl 

Görünüre bakılırsa, terörle ilişkilerini 
en usturuplu biçimde sikdiiren devlet 
Federal Almanya'dır. Bu, Iki iikenln bir
birine kanşan koşullanndan da kolaylık 
sa�laınaktadır. 

Tii'kiye kamuoyu, terör ve enf1as.. 
yonla adeta Konfuçyüs 'ün maymunlan 
haline sokulma�a çabalanınaktadır. Un
lü maymunlardan ilki gözlerini, ikincisi 
kulaklannı, üçüncüsü afzını mühürle. 
miştir: Görmedim! Duymadım! Söyle
medim! M üstüne Ü6tlük a�ır bir sofuk 
savaş .propagandası; "Afganistan" ola. 
yı çarpıtılarak (ışkırtıbruşbr. Kadim so· 
�k savaş malzemeleri ile teçhiz edilen 
propaganda saldırısında, Türkiye kamu· 
oyu istenilir davranışlara sıkıştınlmalı. 
dır: Gijrmeyeceeım! Duymayaca�m! 
Konuşmayaca�m! .,İstenen Türkiye bu· 
dur ... 

26 ABD tısStJ 
SOVYETLER1 GöZETılYOR 

Türkiyestandartlan iEtünde bir entel· 
lektüel perfonnans gösterdifinde kimse
nin kuşku&\! olmayan Çetin Altan bakın 
4 Mart tarlhli Mlmyel gazelesindekl kö_ 
şesinde ne yazıyor: 

". Türkıye hakkındaki Ilginç bilgileri 
de, kendi kaynaklanmızdan çok. yaban· 
cı basından ö�renlyoruz genellikle ... ör. 
ne�n Françols Schlosser'in 'Le Nouvel 
Observatuer'de yazdıRma göre, Türkiye' 
de beş bın Amerikalı uzmanın gece gw
düz durmadan Sovyetler'i gözetlediRi 
kaç tane askeri US vannış blUyor musu
nuz?Yirml altı tane._" 

Tirklye'de gazeteler bu haberi bü
ywtseler olur ki, kamuoyu "Yahu, bo. 
yuna bize Sovyet tehdldl var, diyorsu. 
nuz ama, gallba Sovyet tehdJdi deRlI de 
Amerikan tehdidi var" dlyebmr. Nıçın 
yazacaklar kl?_ 

STRATEJIK ARAŞTIRMALAR 
ENSTITtJStJNtJN PLANI 
EGE'DE UYGULANıYOR 

Bakın, Ege üzerinde gizlice sii'en ge. 
lişmelerde neler ö�renlyoruz. İngiltere'. 
dekl Uluslararası Stratejik Araşbnnalar 
Emtitüsü bir rapor hazırlıyor ve o rapo. 
nın uygulanma aşamalan gerçekleştiri· 
liyor. Kamuoyunun haberi yok. Rapor. 
da ilk olarak, Ege'deki çöziin için, ilk 
önce tek taraflı bildirimlerin kaldınlması 
yer alıyor. Ve 1974 ydında ilan edilen 
notamlar kaldınlıyor .•. Başbakan Siiey. 
man Demirel çıkıyor ''Zaten o notamlar 
bir işe yaramıyordu" diyor. Ama şöVle 
diyebilir miydi: 

tt. Bana öyle yapmam söylendi, ben 
de yaptun! .• " 

Göriiiiyor ki, terör, enflasyon ve Af
ganistan'a fiks edilen propaganda sa1dm. 
sının altından ne çapano�llan çıkıyor_ 

Ege, Türkiye ve Yunanlst8n'm �Çl 
balldannın bilgi ve dikkaUeri dışmda, 
egemen güçlerin Wasbington·Bonn-Loo
dıa·Brük",1 merkezU poUtlkalanyla Batı. 
ya Ikraın ediliyor. Ulu.lıırarıw Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsünün raporuna gö
re, Ege'nin askeri komutası böHıımeme. 
li ... 

Ege Amerikan patronajmdald emper. 
yalizme verilmeli deRil mi? ... 

Tii'ldye maymun1ar ilkesi olmalı ka, 
sonnamalı!. 

TtısIAD'lN ABD RAPOR U 
VE MAYMUNLAR 

benzer bir rapor, TtlSl AD üyesi iş a· 
daınlannm ABD 'ye geçdltimiz yıl lçinde 
yaplıklan gezilerle ııgiU görüşmeleri kap· 
sıyor. ABD iş ve poUtika çevreleri. TU. 
SIAD Uyesl iş adamlanna TIrklye'nln 
yapması gerekli Işleri dikte ettlriyoriar. 
Basın açıklamadı, açıklayamaz. Bu ra· 
por okundufunda. TOSİAD üyelerine 
dikte ettirilen direklInerin harfi harfine 
uygulandı� göriiUyor. Turgut özal'. 
verilen fonksiyonlar ve onun çoe-u çev· 
reye hali. şaŞırtıcı gelen yük:seUşlnin 
istenilirljet o tutanaklarda var. İstenılen 
"paket"ler orada var. TOSİAD üyeleri, 
neme lazım ahde vefa 'da sonsuz tu tarlı .. 

Terör-enftasyon.&oıtuk savaş üçgeni, 
Batılılara ve yerU lşblrUkçllerine bUyük 
bir avantaj saRlıyor. Kan.kir.gerWm 
üçgeni! •• Bu üçgenin aRırlaştıe-1 oranda 
biUn kı, bir emperyalist oyun daha yü
Mmee glrmektedlr, parça parça ... 

Tlrkiye. KonruçytB'ün maymunlan· 
nm yaşadı� bır toplum haune getlrmr
se, huzur gelecek, ihracat artacak, "ıon 
TIi"l. Devleti" kurtulacak! .. 

Kimse görmeyecek, kimse duymaya. 
cak, kimse konuşm�acak! "Olmayacak 
duaya amin!" demek de bu kadar "lur 
Işte!.. 



�V Bı1YRACI 

C lik d i· ı D::� b:�::bdJ S<ndWa e a ım ar 
grev, direniş ve gOsteri Ile, korkıJluz. 
lu!:lunu göstermiştir. Emekçilerin gO· 
cO, onların dayamşffiuıdır. 8lrııal
miz, yasal Istemları ıçın YVısım _ 
ran TOrkiye maden Işçileriyle etkın 
dayanışmasını artıraGlktır. 

nın }'Übdttiji P'Cv bayrağı 14 il-
yerinde dalp1anıyor. Son ohrak 
TıSK Ba,lwu Haliı Narin'in Boğaz
içi Fabrikasında ba1jllayan grevle, t0p
lam grevci ltçi sayuı 7 bine yiibddi. 

öte: yandan sCT1l\aycnin kartı w
duw da sürliyoc. Tekstil Gcnd Mu
kezi z9 Mart Cuma günü gü�nlik 
giiçlerince annelı. 7 bin üyc.iyle grev 
ateşinin içmdc bulunan bir KRmlta· 
nın gt:nd merkezinin, td.dlc:rin Y� 
ğun ideolojik. saldın1anna denk. düşen 
bir umanda atanmış obnası ilginç
tir-. Tebrll Genci Başkan Vekili 
Selahattin Uyu, açıklama.llnda ,uo
lan ıöylcdi: 

"Bu arama gerek T( kltiI ve diğer 

•• •• 

uruyoruz 
aıuf sendikalan, gı:T'C1ue tüm demok· 
ratik örgütler üzerindeki ba.luJann 
devamıdır. Grnlerimizin başarıaru 
biçbir engelleme önlcyemeyeeektir. 
Kazanılmış demokratik hak ve özgür
lüklerini korumakta kar.ırl.ı olan işçi 
aıufunız, bu tür uygulamalarla yıl. 
dınlamayacak.tır. " 

Tek.til işçilerine yöneltilen ıal
dınlar 2 Mart günü de IÜrdü. çer
kezköy'deki GÜJntqwyu ve Dinamı 
grevlerini ziyaret eden ışçi Kültürlü· 
ler ve Telutil �nel Merkez görevli
lerinden 14 kifi ııkıyönetimee 6 lUt 
gôı.altında nıtuldu. Ama Teutil 
:şçileriyk dayanıfmayı hiçbir güç C'O' 
geOeyemeyeo:kbrl 

MüdUr ile, y\izlcrce i,çinin it akt;ini 
fethetti. 

AntbirUk işçileri can güvenlikleri· 
nin koruruna. .. if ten atılan arkadaş' 
lannm işe alınmuı, fatut militanla
ruı işlerine .on verilıne.i için diıen
diler,dircniyorlar. 

"TUrklye'dekf klygı verici durum 
karşısında Fransa, DemOkratik Al
manya, Şrl Lanka ve Polonya maClen 
sanayıı Işçileri federasyonları da, TUr
kıyı. Işçi sınıfıyla tam bır dayanışma 
IçindI. olduklarını IfaCle ettiler. 

''TUrkfye'de Işçi sınıfına ve cie· 
mOkratlk gUçlere girişilen baıkılara 
son verılmesı btemlyle venlş bır ulus.
lararası Imza kampanyası açılmış bu· 
lunuyor. TOrkiye Işçi "nıfı yalnız de· 
alldır." 

MTA 

DEMOKRASININ 
SAHIPLERI 
VARDıR! 

çı 
tamı urcIi 

u en 
" 

ANTBIRLIK 

DAYANIŞMA 
YÜKSELIYOR 

Gıda·lt, Telutil ve: Soıyal-I, tem
ıikaeri tarafından yapılan bir açık· 
lamayla, Antbirlik iiu:rinde oynanan 
oyunlann bo,a çıbrtılacağı belirtil
di 

ULUSLARARASI 
MADEN SANAYU 
ışçı SENDIKALARı 
BIRLıCı: 

MT A ifyederinde "gerici MI A
IŞ/Gmel Direktörtiik/Babnlık" üç
iisünün yasad.ıfı baskılan. �rr A itçi
krinin kar.trlı tepkiliyle brtıl.atıyor. 
I",eren, istihdam &z.ıaa olduğu F
rekçaiyk 400 itçm.n taafiyeaini ka
rarlqtudı. Öncü nitelikteki 4.00 i,çi. 
önce MTA'nın fqistle,tirihncsi, ar
dımlan da DisK'e bağlı Dev p"laden
sen 'e k.aqı gaici-Cqist Ml' A-Iş 'in 
devreye .,kulmuı için tufiye edile
celti. 

"MeD çiguymı Q,mburem çi
guyc" 0.0 Türk-t, yöneticileri bu
güolerdc tabanlanna hakim oIama
dıkça, .endikalanna iÖ% gcçiumc
cikçe, bu mü dÜfÜl1mcktcdirler 
herhalde •. 

TiW1d1 yöntıkileri - bilim önUn
de kapalı olarak. Iı..apalı kapılar ar
dında açık olarak • M hükümeti ve 
bakanlanna WTdildcri sözleri yerine 
Ftiremencktedirler. Seyfi Demir
.oy dönemleri. Halil Tunç dönem
Leri gibi. "kol iuolır yen içinde" 
dengesi ii:u::rinc kurduklan siyasetle
riutık yi.iriimemcktedh". 

Bu nedenle hakim olamadıklan 
sendika.lann, hakim olamadıklan tl· 
.lanlanru.n eylemleri karşlliında 
ikide bir "Men çugiycm tamburem 
çiguye", "Ben ne diyorum lazım ne 
'ÖYlüyor" demektedirler. Sazlan· 
mn, .özleri ile uyumlUzluk içinde 
oldu!unu, Ilzlanrun çıkardıklan 
tcSlere hakim olamadıklanN anJa
ma.lı.ta , telaşa kapılmaktadırlat. 
Hem bu telaşlan ".osyal demokrat 
tıendib1ann" ba.flattıkları muhale
fet hareketinin çok ötetine çık· 
mak tadı!". Oyla hükümetle iiii kile
rinde "DİSK muhatap alıruna biE 
yokuz" tehditleri, bu dönemde 
CHP dönemine onnla daha da ge
çcrtidir. Hükümet karşısında Kndi
kalan adına "tek muhatap" olma 
konumlan a.ğlanmıştlr. Birçok ba
kanlığm ilgili. komiJyonlannda yer 
almaktan öte, birçok bakanlığın da
rutmam da olmuşlardır. Türk-t, es· 
ki yöneticilerinden Ethem Ezgü 
bunlardan biridir. Ula,tırma Ba
k.anl.ığı'nda "özel darui'nan" ola
rak, yıllar yılı görev yaptığı Türk
İş'in bir ıendikuı karş.ında işveren 
adına çÖ'"üm aramaktadlı". Ve Ter
CÜlnan yazan Yavuz Donat'a göre, 
"iki cami arasında beynamaı." du
rumw.da.dır. Bize göreyıe, "Hükü· 
met kapısında kapıkulluğu yapan 
bir yeniçeri eık.ili"dir. 

Ama bu çabaları Hava.ı, ıendi· 
wını dize getirmesini lağıayarna' 
mıştır, tailayamamaktadır. Hava 
Iş Sendikasuun yönetimi ve tabaru 
her geçen gün ağırla,an YItf&m ko
,ulla.n kaquında, Türk.f,'in yöne· 
tici etkisinden çok daha ileri bir 
noktada mücadele verme azminde· 
dir, ôdünlüzdtir ... 

Benzeri bir gelişme de Tek Gı· 
da-I,'te görülmektedir. Tek Gıda· 
I, yöneticisi buahim Denizcier, bir 
anlamda ıcndik.uı adına Tekel'de 
direni, olmayaaA'1 yolunda !öz ver
mlitir. Hüklimetin ekonomik karar
lanna bUtUnüyle "evet" deyip, 
biyad etmektedir. 

Gd gör ki, Adana şube yöneti
mi Tekel'de direniıe �çıni,ti:r. De
nizclc:r tabaruna hakim değildir. 
Kendisi batka, lazl batb .öyk· 
mektedir. 

Bu nedenle Türk·ı. yönetimi 
hafta içirule dd.acele ziyaret ettiAi 

YlCIT GtlNEL 
başbakana bir istekler listesi sun· 
mak durumunda kalmıştır. Türk·t, 
yönetimi tabanma "bakın biz de 
biqeyler yapmaktayız" demenin 
çabası içindedir. 

1959'da 18 bin üreticinin ortak
bğıyla kurulan Anthirlik, bugün bü
yük toprak ıahipkrinin, bUyük tüccar
lann yemliği dunımunda. 

Ama. Türk-ilj mbaru, dtonomik 
.ıkmalan günlük olarak y;qamaun, 
hayat pahaW.ığuun y.ık.ıcılı.ğını an 
be an duymanm. "devrimci potan
ayetini" taljımaktadır. Türk. lş taba· 
nında LUZIa birşeyler olmaktadır ... 

Antbirlik işçileri bugüne kadar ha
kim ııruOann boy hedefi oldu. MHP 
deateldi AP hükümetinin kunı..lu,uyla 
birlikte de yeni opc:ruyonlu ba,latıl
da. Bu.aldınlarda bir işçi nin ölmeti 
ve dört itçinin yaıaJanma.a. üzerine 
Antbirlik işçileri topluca direnişe 
geçtiler. 

TÜRKIYE ışçı SINIF i 
YALNıZ DECILDIR! 

Uluslararası Maden Sanayıı i şçi 
SendIkaları 81rllOl Genel Sekreteri PI· 
yer Bagl, yaptıgı basın toplantısında, 
TOrkiye'deki anti-demOkratik uygu
lamalar ye faşluın gelışmeler karşısın
da görüşlerIni açıkladı. 

Ba oyun, -işyerine yığılan cemıc
ier dolusu n1uyöoetim kuvvetine kar
,m,- ilerici, demokrat Çalııan1arm ak· 
tif mücaddesi .onucu bozuldu. Anla
,ılıyor ki, AP hiikiimetinin fqist kad
rolar eliyle uygulamaya �tığa bu-
k..ıIar kolayhlda .onuç alamayacaktır. 
MT A işçileri ve çalıfanlan, demokra
tik. dire.rıi.şIcrini IÜrdürecelderdir. 

Yeni atanan ve hakkında çe,itli 
yolsuzluk davalanıun liirdüğü Genel 

"TOrkiye Işçi sınıfı tUm saldırılara 
karşı, DISK'In ça!:lrısı Uzerine bır dızı 

Tek Ges-İş 
Genel Saymanı: 

"Çözüm 

Demokrasi 

Cephesi" 
Eneıji iljkolunun ilerici sendikal örgıJtü Tek 

Gesiş Sendikası Genel Sayrnam Kenan Yurda
kul, tekelci burjuvazinin bu işkolu karŞümdaki 
tutumu ve enerji işkolu iljçilerinin mlkadele gö
revleri konulannda VURUYOŞ 'ün sorularmı 
yarutbdL 

Sayın Yurdakul, yüzbiııteree işçi)'i. kap. 
sayan yeni bir toplu &ÖzJe�me dönemine giriI· 
mi, bulunuyor. Bu dönemde burjuvazinin ener· 
ji işkoluna yönelik politikası üsttine ne dUşünü. 
yonunuz? 

_ Bilindiği gibi işkolumuufa grev yuağt 
vardJr.Bwjuvazibu işkohında işçi hareketini ıi
lııIu,z:landımuyl daJıa battan ônenıııeml,. Aynı 
fCknde işçi dÜfmanl, un Teı-I, Federuyonu' 
nun ayakta tutulmu Için iktidarlar ellerinden 
geleni yapıyorlar. ı,kotumuzdaki iriU ufaklı 
40 bdar IcndiblUn birliğinin engellenmeal için 
de çeıitli tezgahlaı dÜlenJ.enlyor. Referanclum 
ilC: yuaIatmamlf durumda. Çalıfma Dakanı'_ 
nm ilk .lti "durum &aptamaa pelsesi "ni iptal 
etmek oldu. Böykce Te •• I,'e aahte n,ıerle yet· 
kı alabilme olanağı &ağlandı. Teı-I, 'e üye olm.
yan i,çilerin dayanı,ma aidatı ödefttek, itkoru 
IÖde,ınetinden yararlanmannı öngören genelge 
rle iptal edUdi. 

Tekelci burjuvazi kendi bunalımını enerji 
bunalımıyla açıklamaya çalıtıyor. Enerji i�ko. 
lunda örgUtlil sendikanın yöneticiııi olarak, bu 
kornıda ne dÜfUnUyorsunuz? 

Tekdci bUJjuv-arl enerji bona1unml, göro. 

r--'--';;�Jl ış��-;;'-'--'l i ZULüM YE BASKI • 

.1 • ""Juw'l ıcin .",m,,' b" On.m t."yon " .. '" ı,kolund. i 
Vfev yasaktırl • 

• Enerji Işkolundakl Işçi dUşmanı, sarı Tes-lş SODdlkuı1lşkO. i 
• ·Iu yetkisine dayanarak Işçileri avlamaya çalışıyor. TEK Genel I MOdlr�ce yayınlanan tamlmıe, Tes.ış llYesl olmayan Işçilerin • 

dayanışma aidatı Ile Iskoıu SÖZleşmesinin getireceCil haklardan i 
• yararlanma olana!:!ı ortadan kaldırıldı. 

I • Sıvas DSı 'de demokrat yOnetIciler sırllUyor, Işçilerin aklt • •  
ıarı Ihbarsız feshediliyor. Bunlara karşılık, 15 Ocak 1980 tarl- i 

, hlnde mezun olan Hasan BOlacek adlı faşist ıo Oeak g�O . ya-

I nı mezun olmadan 5 gan One:tı . DSı 'I:Ie "yOksek mt:lıendls" ya- • 
pıldıl i • Adana. Van .... Afsln Tek Ges-l $ subayOnetlcllerlne \1'1l Oye-

L' lerine baskılar sUrltior. TEK'In dlşçlsl bile 12 kişinIn çaııştıaı • 
Tortum'a s�lIdOI i ._-,--,--,--,--,--,--,--

nea bazı sonuçlanyla açıldamaya çalıtıyor. Bu 
bunalımm temdnde emperyalizme bağımbhk 
yatmaktadır. Emperyalist petrol tekellerinin Çı
karlarmm gözetilmesi ıonucu, fabri.lr..alar dÜfük 
kapuite ik çalışıyor. Kesintilerden halk bıktı 
UlaJ1dL Tüm ihracat gelirleri petrok )latuılan 
dövizi Ir.aI1ı1ayamaz oldu. Enerji açığı hızla ar
tıyor. Bu dwum, üretimde dU,ilı ve döviz dar
boğazı gibi bunalımın diğer bazı .onuçlarma 
kaynaklık. ediyor. 

Sizce çözüm olanaklan nelerdir? 

OIkemiz hidrolik kaynaklar balwnından 
dünyanın en :ıengin ilkelerinden biri. Kullanıla
bilir kaynaklann ltapuiteli 106 milyar kDovat 
wıt dobymda. Kömır ve diğer kaynaklar da 
yeterince kuOıuulmıyor. ÖZ kaynalrJanmaIa bu 
mnuıun büyük ölçüde çöziieblleceAi bilimael 
olarak. kanatlanmı, durumda. TiWldye I,çl Part .. 
ti 'nin Demokratikk,me Için plan çalışmaa. 
bilimsel heaaplara ve ıomut rakamlara dayana. 
rak bunu kanıtlıyor. 

Tekelci sermayenin bıukılnn işkolunuza 
nasıl yansıyor? 

Sendikamız üyelerine çok yönlü bukdar 
uygulanıyor. Slqün.Ier, i, aktl fellhleri yaygın. 
l.a..tıyor. SI\'8.1 DSı 'de demokrat yönetidier .ırü· 
liiyor. YoUuldan ve Şubat mu,1an öde:nmlyor. 
Ityerl, kolluk kuvve:tIerlnc:e arandıyor, terör ya_ 
ratılıyor. Yöneticiler 48 lUt gözaltmda (\Inıw
yor ve bu yönetim kademekri ra,lltlerin l,pU. 
ne: bırakılıyor. Ardındu da 50 i,çinin I, aktı 
ihbanlZ fetbediliyor. 

Adua ,ube yönetidlerimidn ı, aUtleri de: 

ihbanaz feshedildi. Afpo ,ube blfUıumIZ ve 
4 üyemiz aylarda tutuklu. Van pıbemlı:in 10 
yöneticisi de gerekçesiz tutuklanciL Yozgat, 
EJzzIğ gibi fa,ist işgal altındaki iUerde ba,mO
hendWik açılıp m-giliıyapı1acağl yönünde lÖy
kntilervıır. 

• Bu yoğun baskılar karşısındaki mücade. 
le tutumunuz ne olacaktır? 

- örgütlü demokratik direni,lmizi ve mka
delemizi ıw-dw-eo:ğiz. Tel.İj1n lILUf haini yil:iO
nü .ergilerneyi Ndw-eceğiz. Yoğunlatan buJu· 
iara kar,ı direnme yohlnu aruf karde,1erimiz 
Tarifde, Antbirlik'de, Tekel'de IOttaiyor. BI. 

zim de yolumuz IlDd kardqkrimidn miir:adek 
yokıdur. 

"çözüm"� gelince, .. birll.lr.. .. çözümGn ön ko
,uhıdur. Biz gerek. İfyeri, gudıc qko .... d.e
yinde demokratik özü bd.ınanamdik:alaıta.de_ 
mokratik kuruhışlarla birlikle lONDlan. ıöliii
kmeye çab,ıyoruz. Ama bu yeterI detu. DIsK' 
de bırHA'in tallanmaa büyül önem tatıyor. se
vinerek bellrteBm ki, bu konuda otum� adımlar 
atılıyor. 

Tekellerin kUfatmall tüm antlfqld IIdni 
.oıyallzml hedef aIaıı bafun� � deDt01nıll 
mllı::adelıesi ekıcninde bir anıya eedrc<ıe1 olan 
"De:mokrul Cephesi" uc: lInbbllr. Fqbnı teh. 
Ilk'" ...... böyk ..,1,. .... -. Il<molonol 
Cephesi, kurtuhıp, lO8yalbme dop .bIM:aIı 
dev bir adımdtt. Bu onurlu .. n, en b"""çl 
andınıııın omualanndad ... ç6rinı bodur ft bu 
prv bapnlacakılt. 



TRT TRT ÇOCU KLARıNıN 
HABERCiLi K ANLAYı Ş ı  

ISTANBUL 

TÜSIAD GENEL SEKRFTERI 
� J LLlYET GENEL YA YıN JıWDÜR Ü OLUYOR 

o TRT yönetimi, 
Tercüman 'la anlaşıyor. 

o "Bir grup katil" 
nereden çıktı? 

TRT yönetimince geliştirilen 
"sermaye haberci1i�i", gün gün
den ileri boyutlara ulaşıyor. İle
rici, demokrat kesimi düşman 
belleyip, faşistlere, emperyalist 
uşaklarına yuanmayı amaç edi
nen bu anlayış, şimdi de haberle
ri do�dan tekelci sermaye bası
nının attıından halka ulaştıma 
çabasına girdi. 

Billtenlerde, Tercüman gazete
sinin yan kuruluşu Akajans kay
naklı haberlerin son günlerde art
ması raslantıyla açıklanabilme sı
nınnı aştı. Akajans kaynaklı ha
berler TRT " bültenıerini işgal e
derken, "TRT çocuklan" bu
nunla da yetinmiyorlar. Şimdi 
de, TRT'yle Akajans arasında bir 
sözleşme hazırlandı�ı belirtili
yor. Bu sözleşmeye göre, Aka· 
jans'ın yurtdışındaki muhabirIe
ri aynı zamanda TRT muhabir
:j�i görevini Üitlenecekler. Böy
lece sermaye, kimi zaman kendi 
görüntü ve sesiyle, çarpıtılmış, 
yalan haberleri en etkili kitle 
iletişim aracından yı�ınlara ulaş
tınna ve beyin yıkama olana�ı
nı daha da kolaylıkla kullana
bile<ek. 

ANKARA 

Şimdi de 
"Tiyatro 
çocuğu" 

Genel Müdür Cüneyt Gökçer, 
Ontet Tlyatrol.a.nndald gırrid opua. 
yonı.ın.a, grçen hafta nn.atçılan i,
teli atual yenilerini ekledi. 

Biletleri haftalaz- önct tükenmiş 
olan "Arturo-ul" ve "Do.ya." oyunb_ 
nnuı yönttmeni Yücel Erten temelli, 
yine "Doıya" oyununda görmi sa
natçıl.a.rdan ı.tc:ml Betiı, Lc\>ent Out;. 
lek, Teoman Gülen ve Tank Cnlüoğlu 
6 ay .ureyle itun uza.ll;qtuı1ddar. 

Gölr.çer'in amacı çok açık: 
Omet Tiyotrolarında eu küçük 

bir demokrat ifte dahi izin vennemck. 
MC CARTY dönemı sonıWturmalamıl 
konu alan "Doıya" ile Ilitler r",ami. 
nI elt,tlren "Arturo-uI" oyunbmm 
yöneten ve oynayan oyunculann itl
ne &on verilmctinin nedeni bu. 

Ama Devlet Tiyatroıu çalı,anlan 
gerid, f&.lut aaldutları hep birliku gö
ğüıı lilyor. Ilk ağu:da 70 lıin liranın 
toplandıtı dayıuuınıa fonu, i,ten atı· 
lan sanatÇılara ilk katlıtlyı .ağlath. 

lıerici u.nat i,çiJCTinin ve Devlet 
TIyatrosu çalı1an1aruıın d"yanı,rnası, 
"tiyatro çocuğu" Gökçc:r'in oyunb
nnı houcaktu. 

YVRVYV:;; . J J MART J 980· 6 

SERMAYENIN 
"BİR r,RUP KATIL'1 

TRT Haber Dairesi Başkanı 
Muammer Yaşar Bostancı adın· 
daki kişi, bütün haber bürolanna. 
ıa Şubat günlü bir" genelge gön
derdi. Bostancı genelgesinde "te
röristlerin eylemleriyle ilgili ha
berlerin izlenmesi ve yazılmasın
da" uyulması gereken kuralları 
belirlemekte. 

Sözkonusu genelgenin, bazı 
kişilerin, bazı dönemlerdeki, ba
zı tutumlarını sergileme konu
sunda bir "haber de�eri"ne sahip 
oldu�unu düşünüyor ve aynen 

, yayınlıyoruz. 

'i' �'ı;," 

Jı,'jlllyet'ln yeni sahibinin, bu demokrat (!) gazete üzerin
deki incelikli operasyonlan yeni boyutlar kazandı. Sermaye
nin 1 numaralı sözcüsü olmaya adaylı�ını koyan ve BabıaJi 
gw leri arasından sıyrılma hesaplan yapan Jı,�i1liyet'in, genel 
yayın mooiilü�ünün müstakbel sahibi, Koç'un hesaplanna 
son derece uygun düşüyor_ 

ıUlUyet'in yeni genel yayın müdürü adayı Clingör Fras'm. 
Uras bu göreve gelebilmek için büyük bir özveride bulunmuş 
TüSİAD Genel Sekreterli�nden istifa etmiştir. Uras'ın yeni 
görevi, demokrasimize, basınımLZa, tekelci sennayeye ve 
Koç'a hayırlı olsun! 

IlERGüN İNSANLıK 
DüŞMANLARıNıN 

TELAŞ ı  
DosVIOANYA" 

Bır S8Yglllye koşar gıbı geldim sana, 
sen kl ınıına 

bır se�llIden daha yakın, 
bır ana bagrı gıbı sıcak 

ve mObarekl 
Sen kı Inanan ve Inandıran, 
Sen ki uyanan ve uyandıran, 
Sen kı başkaldıran 

ve kurtaran Inıını 
Insana kul olmaktanı 

Sen umudu mazlumların, 
Sen ogOncll lnynluın, 
Sen ey dlln, buglln, yarını 
Sen ki barış, 

sen ki dostluk 
sen ki kardeşlik, 

Sen ki ey öZ90rlOk 
ve eşitilki 

TMMO B Oda Kongreler i tamamland ı 
Sen kı özverlnln Olkesl 

görkemııgln mimarı; 
sen ey Sovyetler dlyan 

ve sen ey aziz Rusya, 
Dosvlclanya, 

Bu yıl mühendis Vt mimar odalanrun genci ku
rullanndan önce bir birlik çağrısında anlaşan Demok
rasi tçin Birlik, Birlik Dayanışma, Demokratik SOL, 
Demokratik Merkeziyetçller, Devrimci Birlik ve Dev
rimci Demokratlar'ın odalarda atak davranma ve dj
ğer ilerici1eri-dc:mokratlan da bu birliğe katma yönün
deki kararlan uygulanabildiği ölçüde önemli başanlar 
elde edildi. Ancak bu birliğin 5Ürdüriilemc:diği birçok 
alan da ortaya çıktı. Ve kendisine ''Devrimci Uimar ve: 
Mühendisler" adını takan grup, HK grubu ile işbirliği 
yapmayı yeğltdi_ 

Kc:nd.ilcrinc: yapılan birlik çağn1anru sekter bir 
�ımIa olumsuz yanıtlayan ve: kendisine "Oc:vrim
ci Mjmar ve Mühendisler" adıru takan grup, güçlü ol
duklanru vanaydıklan birçok yerde de fWkın Kurtu
luşu grubu dıŞında hiçbir birlik arayışına bile girmedi. 

Genel bir politik tutuın almayan ve varolan iş bir
liklc:rinc karşı çık.uı vKurtuluş" taraftarlan ise, yeni 
önerilerde de bulunmadılar. Daha gm4 birlikteliklerin 
oluşmasına da katkıda bulunmadıklan gibi, yoğun 01-
duk1an odalarda da kurulabilecek birlilttelikleri engd
lediler. 

Birlik. çağrısı yönünde ortak. hareket eden grupla· 
nn, bu ilkeli çalışmanU! sürdürüldüğü yerlerde çok 
olumlu sonuçlar aldığı gözlendi. Ancak şube kongre-

lerinin önemli bir bölün;ıünün sonuçlanmalından son
ra, CHP'nin sağ merkezinin etkiaindeki bir kuım De
mokratik Solculann, geniş birliği değil kendi küçük 
grup çıkarlannı, hatta. bazı kişisel çıkarları gerçekle ş
tirmtk için birliği bozduk1an göıilldü. 

Birliği bozmanın başlıca aracı ise, Afgaıtistan 
olaylan üzerine kopanlan antisovyc:t yaygarayı bulaş
tırma çabası oldu. Bu kanadın gttici tavrına tavizsiz 
karşı çıkan birliktclik, ilkdere: uyanlarla ortak çalış
malanıu sürdürdü. CHP sağ merkez kanadının etkiledi
ği Demokratik SOL ile "Demınci Mühendisler"in, "yö
netimleri de geçirmek"ten başka hiçbir ilkesi olmayan 
ortaklıklar yaptığı da görüldü. Hatta iki politika 
taraftarlaruun birliktt yönetime aday oldukları kong
rderde dt iki tarafm k.avg;alı olabildiği gözlendi. 

Odalarda demokrasi mücadelesinin en geniş birli
ğini sawnan, CHP sağ merkez kanadının etlWi dışın
da kalan Demokratik Sol'un da içinde yer aldığı 
birlikteliğin TMMOB'nde önc:m1i etkinlik kazanma.sı ve: 
kidderce benimsenmesi, bu kongrder dönc:ı:ninin en 
olumlu özelliğidir. 

Bu yılki kongre ıonuçlanmnen olumsuz yanı ile, 
hiç ku,kusuz, HK grubunun " Devrimd MiIhendisler" 
in açık dCltc:A;i ile Birlik Yönetim Kurulu'na ilk kez 
tem.ilci ıokabllmesidir. 

T!'oIMOB ODA KONGRELERlNlN SONUÇLARı (*) 

Elektrik Mühendukri 
FizjL MühendiJkri 
Gemi Mühendi.kri 
Gemi tşletme MühendiJleri 
Harita Mühendisleri 
In,aat Mühendisleri 

Jeoloji Mühencliı.leri 
Kimya MühendiJleri 
Makina MUhendiJlcri 
MimarlarOduı 

Mader:ı"MühtndUlcri 
Iç Mimarlar 
Şehlr PI.Mi..MIih. 
Metalürji MühendiJlerl 
Meteoroloji Mühendisleri 
Orman MühendllLcri 
Petrol MUhenduleri 

Z .... , 

(*) Dm : Demokrasi tçhı Birlik 
UD : Birlik Dayanıtma 
DM : Dtmokratlk MerkniyetçBer 
DS : Demokntik Sol 
DM'M: Dcvrlmd l\1WıcndiJ ve Mimarlar 

Yönelimdeki gruplar 

Dto ve BD 
DS 
BD 
DS 

Kurtulu, 
Dm, BD, DS, DM, nD 

Kurtulu, 
DMM 

DS ve DMM 
Ofo;IM eğilimli 
D�1M etillmli 

DMM 
DS 

LLS ve BO 
OS ve BD 

DS 

DID 
DS 
BD 
DS 

Kurtulu, 
BD 

Kurtulu, 
DMM 

2 DS, i DMM 
DMM eğilimli 

DMM 

DMM eğilimli 
HK 

DMM 
DS 
DS 
DS 

Y önelimdc herhangi bir grupla bağlı alnıayan demomtlann bulunduğu odalar için (. i ı,aret! kullanıl-
mlfbr. 

dosvldanyı, 
closvlclanyal •.. 

19.8.1979 
LenlngradlHavulanl 

SERVEF TANILLl 
• "Dosvlclanya" Ru.çacıa "Allaha ıs

marladık demektir. 
(Samıt Em.cll'nden aıınmıştır.) 

*' 
Server Taniili ilerici, yurtse-

ver bir ö�retim üyesi. Server Ta
nilli'nin bu niteU�i iyi bilinir. 
"Uygarlık Tarihi" adlı den kita
bının "sakıncalı" bulunması yü
zünden DGM'de yargıIandı�, da 
hatırlardadır_ 

Server Taniili'nin DGM'de 
yaptı�ı savunma, faşist kafalann 
biüme ve düşünceye sa1dınlanna 
karşı örnek bir savunma, ödün 
vennez bir kararWıktı! 

Faşist hareket Server Tanilli' 
yi tehlikeli buldu. Ye alçaleç. 
kurşunladı onu. Server Tanilli' 
yi yoketmeyi kafalarına koyan
lar, ülkemizi faşizmin karanbeı
na götiinnek isteyenlerdi. Faşist 
partinin ta kendisiydi! Ama ni
yetlerini tam gerçekleştiremedi
ler. 

Sefver Tımilli ya.ralandıktan 
sonra önce Londra'da, sonra da 
Sovyetler Birliernde Leningrad' 
da tedavi gördü. 

Server Tanilli'yi öldlinneyi 
amaçlayan faşistler onun Sov
yetler Birliği'nde tedavi edilme
sine de tahammül edemediler. 
Hergün gazetesi 2 Mart günlü sa
yısında Server Tanilli'yi gene 
boy hedefi seçmış. "Tanilli diye 
biP aşırı solcu profesörü kurşun
lamııı", KIm kurşunlam�t,? Ol
sa olsa yoldaşları, fikirdaşları 
kurşunlamıştır .•. önemli olan bu 
adamın Moskof tarafından Rus
ya'ya götürülecek Leningrad'da 
Rus doktor;arı tarafmdan tedavi 
edilmesi ... " Salyalarını böyle altı· 
tıyor llergün gazetesi! Itergün'ün 
bu adi saldırısı tam da faşistlere 
özgüdür. 

Bilinmelidir kı Insanlık suç
luları Sovyetler BirUel'ne ve Ta
nillilere kara çalamazlar! Bu sal
dınları boşuna! Ve Iyi biUnsin 
ki, bu saldırı Hergün 'ün yanına 
bırakılmayacaktır! 



gençlik gelecek 

1 2  VE 1 6  MART'I  
UNUTMADIK 

1 2  ve 16 Mart! Ikısı de işçi
lere, emekçUere, Ilericilere yö
nelmjş ierenç IMldmlann tarihle
rı. Biri tekeldlerle bütünleşme 
yolundaki militarize güçlerin da· 
nışıklı muhtıraSlnın, öteki gizli 
faşist iktidar odaAının ilerici öe· 
rendlere yönelttleı kitlesel kat· 
liam denemesinin tarihi. Her ikisi 
de işçiler, emekçiler için ilerle· 
meden, barıştan yana �çler için 
karanlık gliııler. Her Ikisi de 
insanlık düşmanlan. tekelciler, 
taşlstler Için muUulukla aru1an 
yddönilmlerl .... 

ı ı MART 1971 

hi. Bu adımla, işçi ve emekçi si· 
nıfiann toplumsal muhale[etinln 
dizginlenmesi ve ses57. bir ortam
da burjuvazinin iç çelişkilerinin 
giderilmesi amaçlandı. Böylelikle 
tekelci burjuvazi, iktidan öteki 
sermaye kesimleriyle paylaşmak· 
tan kurtulacak, dümen suyunda· 
ki büyük toprak sahipleriyle bir· 
liktAı Ikti<lar olacaktı. En büyük 
desteei de, kendisiyle kolkola 
olan militarile �çlerd.i. 

Muhtırayla birlikte, zaman yi. 
tinneksizin hareketAı geçildi. Iş çi 
sınıfın m partisi kapatıldı, &endi· 
kalan baskı altına alındı, grevler 
yasaklandı, lokavtlar alabildiAine 
artb. Büyük baskılar, kitlesel kı· 

Tekeld burjuvazinin iktidara nmlar başlatıldı. Ama giderek 
tek bqına egemen ombHrnek yükselen toplumsal muhalefet ill-
için atblı adunm bqlangıç tari.*kedeki açık faşist yönetime 

MOSKOVA 
Seviyesiz saldınlara en iyi yanıt: 

OLIMPIYAT KONUKLARIM 
BARiş, DOSTLUK VE EMECIN K1)'';';Le::TO=R7.üC::B:;:E:;:K-;CLli7Y;::;O�R 

Solak taYaf btlal1lalan, tekd
ler, OnIanD .. kDi UikIai, aatkOl"
yet propapndayı. hayuazca yaJanJ.r 
ft clliuncıcıe himaakma iltnilcriyle. 
1980 ......... OImplyat Oyu ....... 
iii baJtaI.nı,. yollu.nda kWlanadunaa
m. Ma ........ çok _ya __ 
_..... -.... 22. OImplyat 
0.-- """'" �-

gelecek sosyalizm 
16 A!ART, 
DUNY A GENÇUCININ 
TURKIYE 
GENçUelYLE 
VAYANIŞA�A 
GüNüDüR 

1978'da I ı(.nbul universiteıi 
onundaki bomt>.h fııln uıldırıdı 6 
ilerici oorenclnln O!dlltUldllOO 16 
Mut 90nOnll, Ol)ıyıı Demokratik 
Gençlık Feder.nyenu (WFDVI Tt)". 
kly. G.ncllOlyle DAYAnlJmA GtlnO" 
kAbul etmıştır. Artık rıer 16 Mut'm 
tOm dtınye tııkelerlnde eynı Anl .. m 
ve Onem Icinde AnllmAıı k .. 'Arl, DO. 
GF'nln erıtWNlYenlllst d .. yınIJml. 

ıının bır OrneOldlr. 
Dtlnyı 9IInCllOlnln rıer 16 Mırt'. 

tı yf.ıkselecek MSı, Ttwklyec genEliOl. 
nın mwdeleıl ıçın bilyOk bır dAYI' 

n .. ktır. Bu enternuyenAIIst tutu. 

mun d .. hA dA gelişip, TLWklye hAlkı 
Ile d .. yınIJm .. "$.Im.nm .. uIAşml1ı 
Icin tllm ii_ıcı, demekrıt, yurtse. 
.... , gDç:ler. Onemli gör .... ler dOşmek. 
tedlr. 

karşı çıktı. Yapmak zorunda kal
dıkları ilk seçimde - sosyal de· 
mokmt çizgiye otunna çabasın
daki - CHP hükümet oldu. 

Kapkara anılarıyla 12 Mart, 
emekçi halkımızın beııeRine "fa· 
şizm" olarak kazmdı. 

16 MART 1978 

GENÇÖNCü, 
SIKIYöNETI�! 
KARARıNA 
DAMŞTAY'DA 
ITIRAZ ETTI 

Genç öncü Genel "tcrlc.�.ti. hu
kuk daru,manJan aracılığıyla, Ilkı· 
yönetimin "raaliyettcn aJıkoyma" 
karvtnı Danıııay'da itiru etti, Bun· 
dan bir iwc önce de ilerici �nçlerin 
örgutu Ico aynı gıerck�lale DaN,
tıy'a b.",·unnu,tu. Olkcmi:tin ileri· 
ci,dcmokrat.bUimıcl .o.yaliat genç· 
liğinin örgütlü mii:adelClini )'.'ıun· 
ctan ilgilendiren bu davalart aynı za· 
manda demokntik haktan ıonuna 
dek kullanmmlii da örneklaini o· 
ıuııunnılktadır. 

GENÇ ÖNCü GEBZE 
ŞUBESI KAPATıLMAK 
ISTENIYOR 

Tüm yurtta çalqmuı ''yuak· 
lanmlf" olan Genç Oncü'niin Ccbu 

Şube.ı için U\I'CIl&ç. "denetici' 
bnunWlda bellriaua" b5ıçimık. q,. 
maıaada ırml 11.111\1"''' top __ 
ğı" ındtçniyk kap ...... d .... .... ". 

i. duru,lnMI 8 NluD'da o .... 
daw.da mahkeme, ç ..... malan Y. 
saklanRlIf bu a..pdl . .. ç ..... ma YIP-
mMlığl" ıııerckçHlyk yaıplamak o
nwuna uYU,ac .... 

DıYARBAKIR 

GENÇ ÖNCüLER 
DOCU-GUNEYOOCU 
TEMSILCISI 
TUTUKLANDı 

Genç Onciiler Dolu. tır Gü· 
neydolu uınuilcUi Emin Bo. 
tım, ifade.; olm mak üzere 1. 
Şubeye çaPıldı. Genç biUm· 
_eL .oayalUtt e n  3 gün h4ber alı· 
namad,. Yoldaşlıırı yolun GI'O
maltırdan .onnz Batun'u S,Iuyö· 
n e limin Deregeçih cuaellind. 
buldular. 

Batun halen tutuklu. 

12 Mart'tan yedi yıl sonra 
yine Mart ayında karanlık bir 
gün ... 16 Mart 1978 günü Istan· 
bul Universitesi önündeki ö�n
ci topıuıueuna bombalı bir saldı· 
n düzenlendi. Altı ilerici öRren
ci öldü. Saldıran gizli faşist ikti· 
dar oda�ıydı. CHP'nin hükümet· 
te oldu�u günlerde gerçekleştiri· 
len bu saldırının amacı da bir ya· 
nıyla CHP'yi sıkıştınnak, önemli 
yanıyla da kitlelere korku nı· 
makt!. Universltenin hedef seçil· 
mesi ile, bir taşla iki kuş yuru· 
1acakb. Hem gençlik hareketine 
gözdaRı verilecek, hem de ıstan
bul Oniversitesi. tümüyle faşist
lerin egemenURine geçecekti. 16 
Mart'ta istenilen gerçekleşebiı· 
ınlş olsaydı, karşı tAıpki yo�un 
bir biçimde kabarmasaydı, gizli 
faşist odak hızla ileri adımlar 
atacak ve Thrkiye "istenilen" 
'lUrkiye olacaktı. 

1 6  Mart lıatliamlnlJ demokraıi güçl�ri 20 Mm'la YClnlt .mı 

Ama Işçi ıınılı, 
katliama 
20 Mart 

de direniş �nleri olarak geçe· 
cek. Tekel'le, Tariş'le, Antbirlik' 
le başlayan direniş dalgası tüm 
yurdu sanyor. Faşizmin ilerleyi· 
şini, faşist diktatörtüAün kurul· 
masını engellemek, ekonomik ve 
politik ytışın önüne geçmek 
ıçın yurdun dört bır yanında dı· 
reniş bayre�ı yük!eUyor. 

A YDlNUK GüNLERIN 
TEMELINI 

BUGüNDEN 
ATACACIZ! 

12 .. 16 Mart bırlblerl bÖY' 
lesi dlnnlş günlerine ruUıyor. 
Genel greY ve direniş Için önem
Li deneyimlerin yqıın_lı günle
rin parÇUl bu tarihler. Ne .... kı, 
bu yönde clrlfllecek eylemlerde 
kıııelerln konumlannaı 

e�llimini yiik!eltmeye, klUelerln. 
direncini arttırmaya yöneUk ol· 
mabdır. Baskılara, lşlizll�e, yok· 
",lIuea, pabaWıla karşı clrlfU .. 
cek eylemlerle, bunlann ıonucu 
olan taşist tmnanış özlemlerlne 
karşı kabaran dlrenhi da1pllnı 
aynı pobıda erlboeUyIz. KIUeıe. 
rin yaşamal ekonomı' açm_· 
nyla, poUUk mileadelenln hedef· 
lerini bülünleşUıecek bır uyumu 
&&Alamalıyız. 

FqlZme geçıt .. nneyecetlZ! 
Faşist dlkbıtörliiile izin .. rıne� 
cetiz! Yurdumuzun balnnazh
gını carumız, kanınuz pahaır. 
koruyacaaız! Bu bedeller ıçın 
&enel din"", yükIoItecetız! KIt
lelerin d1nnltlnln yan1lmeyacoll 
güııIorIn temeUnl bupdon ala· 
caaız! 

12 Mart •.. 16 Mart ••• Bu ltı 
Bu 



IRAN ( YUNANI STAN ) 

ilAHTIYAR, 
GERICI MUHALEfETIN 
KURMAYINI PARIS'TE 

öRGOTLtıYOR 

YKP Genel Sekreteri: 

Şili ilkede_ ıynldıkta_ so_n 
ıejlml yaşalmak Için hucadıgı Çı· 
balar da ınu ettikten sonra Paris 'e 
yerle,,_ Şıııpur Bahllyar'ı_, geri. 
d muhalefeti örgütlernek için gi
rişttet komplolan hızlandlrdııı 
bUdlrlUyor, . 

E A. A 
SAHASINI ABD 
DENETLİYOR" 

�'ferkezi Paris'te bulunan "Yeni 
Inn" adlı Gizli örgütün bqına ge. 
çe_ BIIIUy .. , YORtlYOŞ 'iin ge. 
çen sayısında da adı geçen gerici 
general Oveyil'yle nişkilerinl .... 
d�dütü gtbl, �:u.taCa ve Mehdi 
Şam ... kardeşler, AyeıuUIII Be. 
hestl, Ibnhim Yezdl gtbi etkin 
lranldul_ da b_tlanWannl gelişti· 
riyor. BIIIUyar'm bu batlanWan. 
DI, ŞIII'ID 001<1 bakanlanndan Ge. 
nenı AmbıI'ııin kurdutu bUdlriU· 
yor. BabUyar'ın, Frarı .. çevrele. 
rln de yardımı,yla, Iran 'm yenl 
Qınıburbqkaoı BenI Sadr" Illş· 
tUerInl geU,tlnneye çahştıtı ha. 
ber .. rIllyor. 

''Yenı Inn'' örgütüııün başında, 
Humeyni yöDellmlne karşı tüm i· 
kımıln blrletllt bır plıttonnda 
tophlUlay_ çabşarı BabUyar, aon 
ay_ "Tion Iran Halkını" bır 
çatrmm hlZUhtınl üdırüyor. 
BahtlyarOm bır Ü'e önce Suudi 
Anblstan'. gidi,i de gerici muha. 
leCeti örgütleme çabalarına batla· 
oıyor. 

Afgan hal 

Yunanistar. KomünistPartisi ��er
kez Komitesi Genel Sekreteri IIari· 
laos Florakis, emperyalizmin tüm 
iletişim araçlarıyla bir saldınya gee;. 
ti�ini ve uluslararası durumun kötü
leşmesinin sorumlusu olarak sosya
list sistemi göstermeye çalıştılını 
söyledi. Florakis şöyle devam etti: 

Emperyalizmin planı, yumuşama 
sürecini durdurmak ve gerglnlik !,Ia
nıdır. Emperyalizm Afrika ve Asya. 
da konumunu yitirmiştir. Ulusal 
kurtuluş hareketleri gelişmektedir. 
Bunlar, düşmanlanmlZl kortutan 
gelişmelerdir. üstelik, tüm çelişki. 
leri keskinleştiren ekonomik buna
lımın artması emperyalizml daha 
saldırgan yapmaktadır. 

ENTERNASY.ONALIST 
DAYANIŞMA 
AFGANISTAN IçIN HAKTıR 

YKP Genel Sekreteri Florakis 
uluslararası dayanışma konusunda 
şunları söyledi: 

" Enternasyonalist dayanışma, 
yalnızca soyut, ahlaki bir kavram 
deRil, aynı zamarda somut, maddi 
bir olgudur. İnanıyoruz ki  bu daya
nışma, tehlikeye düşen bir devrim 

arbe gi 
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için haktır. Afgaııistan icin de Sov
yetler Birliği ve sosyalist sistem ül· 
kelerinden bu yardımı isternek bir 
haktır. Ve yardım, iki ülke arasında 
yapılan anlaşmanın temeli üzerinde 
saelanmı.ştır. 

ABD'nin, Yunanistan 'ın NATO 
askeri kanadına dönmesi için elin
den gelen çabayı harcadılını belir
ten Florakis, Ege hava s&has konu. 
sunda şunlan söyledi :  

"Ege hava sahası tek başına Yu
nanistan'ın denetiminde mi olacak, 
yoksa denetim hakkı Türkiye'yle 
paylaşılacak mıdır? Emperyalizmin 
.planına göre, Ege hava sahasının 
büyük bölümü ABD tarafından de
netlenecek, ABD bölgede resmi bir 
hakem ve yönlendirici konumunu 
kazanacaktır. (*) 

Florakis, tüm komünisUerin, de· 
mokratların, ilericilerin ve balımı;ız
Itktan yana olanların, tüm güçleriy
le NATO askeri kanidına dönüIme
sine karşı mikadele vemıeleri gerek
tiRini sözlerine ekledi. 

(*) Florakis�n bu sözleri, 714 sa
yı.lı Not.am 'ın karşılıklı olarak kaldı
rılması.ndan önce söylenmiştir. 

ıİ b oşa 

çıkarıyor 
Kabil'cie düzeni bozma girişimle. 

rinin başansızlıla ueraması ve so
rumiutarının Afgan �venlik ve milis 
kuvvetlerince ele geçirilmesinden 
sonra, arkalannda CIA ve benzerle· 
rinin bulundu� ,  dışardan pars ve 
donatım alan hainlerin içyi.;Zü bütün 
çıplakhRıyla ortaya çıktı. 

Beyaz Saray'ın, "ABD'nin olay
lara kanşmadı�ı" yolundaki gUven· 
celeri yüksek sesle vennesi raslantı 
defiı. Olaylann, Carter'ın "tüm ya. 
bancı. askerlerin Afganistan 'dan çe
kilmesi" ni istemesinden sonra pat· 
lak vermesi, katliam ve yaRmanın 
2] Şubat'a · Carter'ın verdiei süre· 
nin bitimine - raslaması dikkat çeki. 
ci. Ele geçirilenlerin üıerinden çı.
kan belgeler, KabU'de kanşıklı.klar 
yaratarak , karşı devrimci isyan ko
şullarının olgunlaştınlmnsının maç
landıe-ını gösteriyor. 

"ASYA'NIN EN DESPOT 
DIKTATORYASI" 
"H OMAr-.1ZM " 
ŞAMPIYONLUCl: YAPıYOR 

ROdeZya'da emper
yalizmin tek çaresi 
yine silah. Rodez
ya'da yapılan se
çimleri, yıllaJdır 
ulusal kurtuluş için 
savaşan Robert 
Mugabe'nin Yurtse
ter Cephe Partisi 
ne Joshua Nkomo' 
nun Yurtsever Cep-
hesi büyük bir çogunlukla kazanddar. 100 
üyell parlamentcda, syahu ayrılan 80 san

dalyenin 77 'sini bu iki liderin örgütleri kazandı
lar. Ingiltere'nin "gözetiminde" ve parab as. 
kerlerin tehdidi altında yapılan seçimlerde be
yaz yönetimin kuklası Abel Muzoreva lse tam 
bir yenilgiye u!!radı. 

Seçimlerden sonn Mupbe BaşbakarıIıtl geU· 
rildi. Mugabe, Nkomo ile koalisyon kuracatmı 
açıkları!. Ne var ki, beyaz azınlık ve onun geri
sindeki emperyalizm, ülkenin geleceetne yeni 
ipotekler koyma çabası içindeler. Seçimlerden 
önce hiçbir grubun parlamentoda çoeun1u�a 
ulaşaruayacaeı, bu yüzden Muzoreva'nın keOl
nnd.an köşelinden siyahlann ikadanna ortak 
olabileceeini hesapbyorlard.ı. Ama bu hesap 
tutmadı. Şimdi ülke halkının büyük bir ço
Run1ueunu temsil eden Yurtsever Cephe'nin 
iktidarını önlemek için hazırlıklar yapılıyor. 

B eyaz azınlık ordusunun komutanı Geneni 
Peter V,'aUs, Salisbury'de bir işadamı Ile yeptı· 
ğı konuşmada bunu açık açık iCade ediyor, 
Baeımsızlık için yedi yıldır I!erilla savası ve
ren YurtseverCephe gerillalannın ülkerin çeşit
li bölgelerindeki toplanma yerlerinden bundan 
böyle silahb çıkmalarına olanak olmamemı 
söylüyor. Beyaz General'e göre, gerillaların se· 
çim dolayısıyla toplandıklan ateş·kes bölgele
rinden silahlan ile çıkmamalan için kolay bir 
"operasyon" yapmak mümkün. Bu operasyon
da beyaz azınlıeın parab ordusu kadar, Ameri
kalı paralı asker Danel Winkler'm " Kan Şey
tanlar" adı verilen gerilla kuvveti lle ülkedeki 
ırkçı Güney Afrika rejiminin 6 bin kadar aske
rinin kullanılı.('8Rı açık. 

• n. sadık dalyan 

, , 
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Buna karşılık Yurtsever Cephe dünya sosyalist 
sisteminin dayanışmasına ve yedi yıllık bir sa
vaştan geçmiş �itimli gerilla güçlerine sahip. 
Seçimlerden hemen sonra Mozamblk'e giden 
Mugabe, yeni baeımsızlı�ına kavuşan ve s0s
yalizmin temellerini kunnaya başlayan bu eski 
Portekiz sömürgesinin önderi Samon Machel' 
in güvencesini aldı. Machel, Rodezya'dakl be
yaz azınb�ın bir askeri darbe ile iktidan ele 
geçirmesinin olanaklı obnad�ını söyledı' Böy
le bir durumda 1-,1ozambik'in her türlü daya
nışmada bulunaC8�ınl da belirtti. 

Ş imdilik seçimlerdeki başarının ülkenln bagım· 
sızh�ı ve kurtuluşu ıçın yeterli olnııdıQ:ı anla
şılıyor. �.Jugabe ile görüştükten sonra General 
Waııs ile görüşen Samora r'!achel, Rodezya'da 
darbe yapılmamaSl yolunda güvence istedI. 
Ancak General Walls böyle bir glivenCf' ver. 
mekten kaçındı. Gelişmeler, Rodezya'dı yeni
den sıcak çatışmaya dönülmesinın büyük bir 
olasılık oldufunu gösteriyor. Beyaz.azınlık or· 
dusu, gerillalann toplanma bölgelerine karşı 
harekete geçugı lakdirde böyle bır olasıhk 
patlak verecek. Ama, ister sıcak savaşla olsun, 
ister seçimlerle emperyaUzmln bu Afrika ülke
sinde de kesin yenilgiye uf"amaSl tarihin akı
şından ileri gelecek. 

enlü İngiUz sömürgecisi Sır Rhodes'in adını 
alan Rodezya, bundan sonra kellnUkle Zim
babwe olank adlandınlacaktır! 

Emperyalizm, Pakistan halkının 
irade ve çıkarıanna aykırı olarak, 

Afganistan Demokratik Cumhuriye. 
ti'ne saldırı için Pal-:iı;.tan'ı açıkça 
savaş alanına ç('virer('k bu takenin 
yazgısıyla oynamaktadır. Pakistan 
yönetimiyse Arganh mültfcilere gii. 
ya yalnızca "hümanist" yardımda 
bulundu�unu söylliyor. Oysa Afga
nistan's karşı yürütwcn saldırının, 
Lu bcnÇ demokratik cumhu riyelin 
içişlerine kanşma planlarının, Pa· 
kistan 'dan sevkedilen sabotajcılar 
('Iiyle diızenlcndi�1 açıktır. Bu dev. 
letler hukukuna aı'kırı müdahal€'nln 
sorumlusu, Batılı burjuva basınının 
"Asya'nın en r.crt, en rlespot dıkta· 
toryalanndan biri" olarak nilelNlırl 
ipleri ABD 'nin ('linde bulunan Pa. 
kistan rejimidir �=================� 
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