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�1ADEN-IŞ 

EKMECIMlZI VE ONURUMUZU 
KORUYACACIZ! 

9 Mart 1980 günü DISK'e ba�b T .Maden·'ş 
Sendikası Genel Temsilciler Kurulu Toplanbsındı 
iki görüş dIle getirildI. ''Ya ekmek ve onurumuza 
uzanan eller karşlSıncta boyun eaece�izı ya da ek· 
rnek ve onurumuzu konımak Için direneceRiz." 

MESS'ln uzlaşmaz tutumuna karşı grey kara· 
nyla noktalanan toplanbya, "Haydi greve!", "I'· 

����i�::� ��::·�,:�d:�l!�ı;ıs��� 
en deneyli, en döA:iişken kesimini oluşturan 
Mıden.lş üyelerinln temsilcileri, kararlılıklanoı 
dile �tirirken, geçmiş dönemin olurnsuzluklannı 
ön plana çıkanna yerine, onJa.rdan ders çıkarma, 
yuarlannıa olgunlu�unu. dOlta da düşmana do 
IlÖlterdJler. Bır başka deyişle MESS patronlarw. 
bır yandan Terciiman gazetesi aracılıtıyla sö,mn 
o., dolayb. dI�er yandan da do�dan MESS 
dergisini ııaden·!ıı liyelerlne postalayarak grev ka· 
ran alınmasını önleyid çabs\an boşa çıkartıldı. 
�ı.de •. 'ş liyelerı Ir.. bır yunuuk. tek bır yiliok 
olduklannı göstc:ıdller. 

Ş_o bqta DISK .. �ladon.ı, yönelldlerl 
o\mak üze .. tüm mUraşlsllen. görevt. Made.-ı, 

.üyelerinln mücadeleslni başanya ulaştınnak için, 
her türlü sekter, grupçu tamlardan annmak, yay
gınlaşan grevleri de antifaşist mücadelenin bir 
parçası. olarak görmek ve ona göre davranmaktu. 
ço�nlu�u sıkıyönetim koşullannda uygulanan 
ve uygulanacak grevlerde sendikanın merkezi ili, 
"pUni altında en geniş eylem birU�lnin ..glanma· 
a ya .. maal öneme sahiptir. Tenine bir davranış, 
en küçük bir zaaf, onanl.maa mümkün olmayan 
sonuçlar doturabUec:ektlr. 

ı 2 �1ART ÖZLEMCILERINE YANıT: 

OLEYlS 
YAŞASıN DAYANIŞMA 

DISK'e baAb OIeyi. Sendikası' 
nın lttarmara Bölge Şubes'nln, grey 
ve dlrenlştekl Işyerleriyle dayanış
ma gecesi Istanbul Tepeb'şı Gazi· 
nOlU 'nda y'pddı. 4.000 dolayında 
Işçi. emekçinin katddı�ı gece buyük 
bır coıku ıçınde geçti. Demokms! 
güçlerinin etkın dayanışmasıyla ger
çekleştirUen gecede, blr avuç LO
rumıuzun provokaUr davranışlan, 
eylem blrııe-Inl gölgeleyemedı' Anti· 
faşist gösteriye dön�b.iri.ilen Daya· 
nışma Ceceiil, demokrasi güçlerinin, 
işçi IınırımlZın kararlılıgının ömeRi 
oldu, 

ŞANLI GREV BAYRAm DAHA DA \,OKSEUYOR 

'!'ebtD Sendlk ... ·oın 77 rıb· 
rtk,da aldıeı grev karuıııın kade· 
meli uygulaması sürüyor, Geçti· 
�mlZ harta 14 tabrlkada daha 
grev çadın kuruldu, Grevdekl lş· 
yeri sayısı 29'1, işçi sayısı 
13.500·e yükseldi. 

TekıtU Sendikası Genel Baı, 
kan VeklU Beslm U.ta. yapb�ı 
açıklamada "12 Mart taşlst mü· 
dahalesinin 9. yddönümünde. 
tek,tU lşçU.rI yenl 12 Mart'lara 
geçıt vermemeye fışist diktatör
lük özlemcilerinin heveslerini 
kursaklannda bınkmaya kararlı· 
dular. Mücadelemiz Işçi S.ıoırımı· 
zın ve tiirn demokrasi güçlerinin 
engln dayınışmaıı ve des.teglyle 
daha da güçlü olarak yükselecek· 
tlr." dedI. 

GREV ÇAOffiLARI!\A 
BASKıLAR ARTIYOR 

Tekıtil lşçUerlnln kanriı 

mücıdelesi karşııımdı baskılar dı 
yo!unlaşıyor. Grev çadırlanna 
asılan pankartıar toplanıyor. 
Grevcl lşçUerin çadırlarda top
lanmalan önlenmeye çalışılıyor. 
Istanbul Sıkıyönetim Komutanlı
eı'nın son bildirisi gertıkçe yapı· 
Larak grevleri kınnayı yönelik 
davranışlara hız verUiyor. 

Grevcl işçller çadırlannı ler· 
ketmlyor, anti-faşist mücadelede 
de yerlerini alıyor. Grev çadırıa
rında, şubelerde, işçUerin otur· 
duRu bölgelerdeki eylemlerle 12 
Mart'ı protesto ediyorlar. 

Grevler gelıştikçe, dayanış· 
ma da yükseliyor. Onbinlerce Iş
çi ve emekçi grevcllerle omuz 
omuza olduklannı dile getiriyor
lar. nanş Deme�1 'nın çaensıyla 
Wkemlzde bulunan Uluslararası 
Blnş Heyeti, grevieri ziyaret 
ederek Işçi sınıfımlZın onurlu 
ka\'gasına gijç katıyor, 

rev 
I:i·ıw •• 

KARAR 
GÜNLERİ 

KoraNlZlara yardım etmek �teyenjn ilkönce 
hend�jnin kQTQ,.,lzbktan ktlrttllmıJII ,ere
kir." (V.l. Lenin) 

ıuık1ye için 19801erm. kuv ydlan obcakı .. ptam .... 
tu .a.yaIbtkr çok önceden yaptı. Tamı tamına uyan bu 
uptamarun ilk aylan )'1Janryor. ı 988, onbc, yıllık Dc:nıi
rcl'i, bu w ünii MESS Batkanı Tuııut OW'1n dizginlcrl 
elinde tuttuğu yeni tür biz umık hQldlmetiylc !tartıladı. 
Demird - ıurke, - MESS kaımUl iktidar 60 numara trlJlc 
(kömlir) deği Fbi devlet kadrolarını ayı.klamakJa ite bqla
da. Ardından yml buka yuab.n ve "daha daha" çıiirtkan
wdan a.ruında 25 ocak kandan y\irWtiiğe tokuldu. CHP ik
ddan döneminde batb.yan döviz için "ne bulunan _tılak
tu" vitrini, Demirel'k "ne bulunan aJ.ınuı"a döna,tü. Böy
lece de emekçi halk için yokJar. "var ama. a1amu.an" 1Ü· 
recine gUdi. 

"Bilmece buldwmaca. dU üıtiinde kaydJnnaca": De· 
rnftl'in yüz günhik devri iktidannm .onunda yaptığı açık
lamanın Türkçesi bu. Ama hepli. bu dqil. Gerili OECD'nhı 
verc:ctjl "yardun"a bağh. Demird'k birlikte: Tiitldye'nin 
adı, "dünya dümeki"ne çıktı. Ama adı çıkan Tiirldye detU, 
tekdd lenOaye. Tekelci ıcnnayenin de nıULJ deii.ltbbUk· 
çı olduğunu cümk alem biHyc.-. 

Şimdi bu itbirtikçikrin u.nayi çuldaruu çmrebDmek 
için bu yıl tamı tamilla 7 mily .. dolan. FftUbaim1c:ri vu. 
Bunun yarumdan bbu fulaaru. yanı &adece petrol lçiD F' 
rekli dövizi. clıt ... tım ve ini dövixleri k:arfılayabDiyOl'. Geri 
kalan d6vh. buhııunada.n çarklu dönmez. OECD çerçeve
Ilinde bukll1klan para ile. &adece 1.2 miyar dolar. Daha 2 
milyu dolara Fftkıinimlc:ri var. Yoka • .-a mah Fbncz, 
ham madde Flmez. Bwı1u admeuc: de fabrikalar çahfmu.. 

1980'de fabrikalar bir batka biçimde ek çabtmu.. Y .. 
nm mOyoD Itçiain 1Ödc:,me dÖDCnIi bitti. Gmkr bqJayOl'. 
yurdun dört bir yanında birbiri pe,iura. Tıpb bie dUYarla
rmda,n açılan JCd.lklcr gibl 

TARIŞ bir istiJna detu, TARiŞ bir örnek.. TAR.lŞ,lt· 
çi .ınıfuun ve emekçi halk kltkkrinln mücadelellindekı 
ka.rarWığ:ın çıbbUecqi boyutlan gö.leren bir örnek.. 

1980'lttin karar yıllan olduğunu artık herkeı biliyor. 
Tekelciler de. O yfa;den "diinya dikncili" oldular. Tekeki
ler ra,izme karar vc:rmek istiyorlar. ama para bulantiyorlar. 
Çiinkü onbnn dUnyuında Iıler parayla yilriiyor. Para ise, 
döviz demek. Oöva obnayınca, faşizme ıoyunan ''yiğit'' 
la- de ortaya çı.kamıyor. 

Gmler etkisiz lulınmalt iateniyor. Grnler tehdit al
tındL .Ama p'cvler yayg:ınlafıyor, ı,çl .ımfı iı.aru lÜnCine 
giriyor. orta yol yok. Orta yolun omadıj;ı CHP il..tidannın 
HlUlyb. bir kere daha belgekndi. Ya tekelkrdeD, yanı em· 
peryalhmden }'aJ\I. ya da halktan yana olunacaL Paranın 
üç ayda ytade YUZ değer kaybettitl bir ülkede tarafIDb'" 
olmaz. 

Oniimiadekl sUnierde Üıkemizin aeltcei:ml W kartıt 
k.arann çatı,muı belirteyecek. TekcUerk. bqta ltçl .uufı 
olmak IlI.cre emekçi halk kltkkrinin brvb.nnın çat1fmaa. 
Sınıf bUinçU l,çDcr _dece reel \icretlr:mln YÜbeltilmeli. 
Için delU, ... de« çalıfma pencealçin detU. aynı &aman
da teulkrin .aldmarun pÜlkilrtiilmnllçin. I,çl auufırun ve 
emekçi halk Iddc.lc:rinin eylem blrlill Için mikadele vere
odJer. Eylem blrlJilnln .. ğlannı .. bugün her umanlUnden 
daha y&famaal. 

Yazın .. ba,ına aldığun. alıntı, CHP için eklU. CIIP 
ir.anr verme .urednl çoktan yitirdi. ŞUndl karar verme ..... 
ii .lruC gOçkrlnde. Verilecek L..anr, anLl' ançleri ananda ey
lem blrllttnl yaratmak, "Demoknal Ccphetl"nl yaratmak Ye 
Iktidara yöneltmek. 

Kanı yame IÜrednde her zaman bi.reyler Ye toplumbı 
ü,llmachlr;. çalkantılar tatarlar. Sonn Ml'1ey dunılur. Ya
tıyı her tılrlU övıtmUn üıtilndekl Lcnin1e battattd. onunla 
bitirdim: "lnaanın, halk yıtın_ruUft poUtik yq&m Içine 
pdlklm blr tamanda yatarnail ne pd birteyl" 

( YAVUZ ONAL) 
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Türkiye işçi Partisi'nin 
.., çagnsı 

YENI 12 MARTLARA 

G EçiT VERMEYE LIM! 

Demirel 100 günün işkence 
dökilinünüdevenneli� 

VüRüVüŞ'1i'I lI"çen .. yısınd. Diyırbıkır·d. itl<encedm öldii'lIen Remıl V .... CI Ile np" bır 
hlber yer "ıyordu. AriKIan .. çen nmın ıçınde Y16d ... dört bır yınorıdın ItI<en<elerln ırtınlonok 
de .. m ettiği ve birçok ilericinin. devrimcinin kırıkonırd. uğndıklııllıken",l ..... nucunda 1iIdIJk· 
lerı hlberleri geldi. Bunun y.nınd. Jllnlllk pzeıeı ... de iıken",lere dılr be"'ler y.ymlındı. Bır yan-
d ... çlırı sıbil. birçok cln.yete iKIı kırı,," toılst k.IUI .... M. An Ağca""'. Mustaf. Bıkl Gllcarı"'" 

np BIlDI Dim .. Sekr.teri Gli'ldüz r.<uüu.y. 12 Mart'ın yıldönü. 
mü dolayısıyı. yayınladıj!ı bUdiriıto yanı 12 Mart'lara izin .. nne_ 
ıçın dam_lÜçlerlnl eylem .. cepbelılrllllno çetmh. �'ulluay'ııı 

"' ..... erinden kıçınlırken. öte y.nd.n ilerici In_Iır Iıkencelerle kıtledilmekte. tokıt bnkılmak· 
tıdırlır. Iıken", y","nlır. yaptırınlır bellidir. Bu In_Iık .-çlulın bl'llko. çok y.k .. bır gelec:ok. 
te. dım dığer .-çIvı ile blrflkte bu Itkon<elerln de """, .. , bır bır _«eklerdır; 

açıklam ... töYleydl: 

"12 M., mü,hıhalai iilkcmizla. 
l,çi. emekçi h.. kitleleri tan
fDdan mahku,m edilmi, 'fit ıc:rl pCa
.... ruıma, bir fqkt .. Iıhnıl •• 

"12 MC1'Jn yıkIüDÜm.ih.te bUCiıD 
danokndk bM ft' 6"'liikltt. de-. 
..... .- ................... .... bı. 
......... kartı kart.,...,... Andd .. 
moktd y'" d .. enJemdcr Dnnird 
lkdd_ m: ,. pm&ade 12 M.rt 
dhell'liniD boyutlarma ulafD\llt •• 

"Demokndk 6IIOt1ain kapat" 
IDUI; IosyaIbtIatrt. uc:dd danoknt
lam paima ........ Ifl ........ 
buCiDdcn 12 Mm d6nemi ")'lUklna· 
ian di&cylnc vudınlmııt ... 

"I� Mut ' ..... mlldohaloıioıla 
�iftQlmeüln c..aiDdcD OD YIL 
ıeçıncdc .. TOrId,.'nIn k __ • 
.... ........ .. _ .... fatI .. oaı. 
da'flt ııclıdlt alt:mıUI •• Empaydam 
.. ldıeld bIı4 ı.urıa-ı ilkeyi Iç� 
.. .... ıoıItlanalır .......... _· 
DlItçI_çl_ kltIcIcrIoıc adet· 
-1çIa,.......--- ........ 
_. 

''010 __ d_ 

Demirel'in 100. gün 
tahliyesi 

" SORUMLULUK 
MUGLA 

VAUSININDIR" 

MUOLA - TIP· ..... n 
BHntıOd SOIaIıO&tID öz. 
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.....,..ı •. F ................ "'· 
.. -, _lut .. a.orm. 
----- ..... 
_ � bh CI!ftIE 0_ 
�b ....... 

-..,.-_ .... 
lçbo __ ..... bı. 

M. BAKt GOLCAN DA 
KAÇIRILOI 

-. -.ık 1IIrdtIıIiIIJoo • 
OIIıiIk'IiD, bır _ _ 
r-ı .... çe ............ 
... __ ni 
IIÇtii\mii lıIIIa ,..,ı. 
.....Da ....... ,...,.. 
ııUıIIII_� 
YiIıIIIIItIı u)'lldoma
da OIIıiIk'llıı tııpa teJaııe. 
10DdI. ıııOIıaIIe ,"",aJOrI la· 
lıaIIıZ edJJcII. Göıııu 1IDıJı:. 
JanyuaclllJıonıııayı .... 
çeldqtlnn ıl"" po\iiioiiıı 
lIIIıOt oJduklaıuıı ııödedi
I ... TIP u öıııuııı O\aJI nef· 
mlıO bııidı .. bu unuıa· 
ıııOJOıa tIOdıaI ... ......... 
CJIII IoIı:tIrdt OarambıJU. 
LUn ftIIJJIı: ...-.ait 
oJııcolıııı bOIIrUI. 

......... F ............. _ ....... 
Id ... ,.",11 Ile YaIJI/ıO_ .. _ .... 46 LI" �m/f 11141ÜU' 

mil'o' lo ....... bulwuon ""lot htii Muıflrfa Bolıl Gilco" do 10_. 
--..,ı-
,......�ıp.ıko ....... 
_. F ............. ıııicııddod. bl
..,..I_yoiuyia_ almayaç .. 
...... _d.,........ ...... · 
.... Y'I-.... 

looçtL Mu"",," Bolıl Gilcoıı daiur 0,,&0, ,ıı.. -. ,.,.. Ed ...... C_o 
.uI\oıIoıılooç'""l'Ohllı"",,, ..... bırfımo'""""fJ1 

''rMIye Itçl ........ ynı 12 

FOfIe' partinin baolel'/P o",,"'.""''''' MHP"'''' _ ,.&olıa.� 
nı" /i;ıi.1erI olon Muıflrfa Bolıl G/iI",,, .. dl,.,..8 ""/all Ed ...... C_o 
."''''''." Iooçr""""'. Abdllpelo"...", 10_ M,h ... , A' Alco :ır. Io.Çı' 
l'CIIIIarIa aynıdu. 

.......... I<ÇII ...... -. ,...... 
,-... bo .. çokanıuk ıçın, ..... . 
dcwbDd ......... tid ...... kur-
- ıçı;. - -- lIçIaiaI 
.,.... .. ................ ça ....... r. 

·��cotunıp 
.......,. de ..-.ıad ..... 

,.. .... " 

Bu 100Çr' Cl'leml MHP d.telıll AP lıIIlı/lonetlnl" bır ""'h 100. "", 
1ıedI:yooidir. Bu hÇı' Cl'leırıl, fiifie ... 0Çrlı, _i'" AP Ilı_ .. 
_LO lIlia/ln/l '-_Io,..,Ir. Bu h/l/ı/lıııet dalıtl /fbqa . .. ",. ,.1· 
.... Meh ... , All AI""..",.,. d",,",. al_,oi O ,ıı..1erd,Sılıll'lln •• 
"m Komu_ lIJrO(ırıdOn l'Optlan .Çrlıloınada bile M,hm"' AU AI""'· 
" ... 'hçmod"" lıoçırrldılı· l6)I""m"lI. Muıflrfa Balıl G/ikGn d • 
Iooç,"""", .. ,milli""" 

Rehine verilen 
demokrasi 

gündemin basında 

Tekeller adına devletin en ylllcsek ek0-
nomik kirır kaıiemetino yerleJllrIlen Tur· 
Ft özaI·m. bq mimarı oId"u ekonomık 
__ I,JemeılnIn tek � olan 
ktwdi kaynak""" harekete "çJnnek 
amacıyla Bom. BtOkJeI. Londra. PariI ve 
WuJıInauın'da yapııi' ............. bqanl' 
oJıradıA' bOyGk ölçOde _ya çıkm"ıır. 

26 Man'la yap.cak "pledae" (taah
hDt) toploııtısmda, bu kuru ....... TDrIdy.· 
ye 1 mılyar dolarlık bir yard .. _dlyle 
_ya çık...... bı..J<!enmektedlr. Oy .. 
1980 ydındakl dı, kıynık ııerekJinlmlnln 
- 1,25 milyır doJırtık bır borç erteleme
Sının gerçeklettirilmesi ve Ilnaıt.lıçl diS
.. ıleri .. bl kıynıklırın 1979'. göıe 1 mil· 
yv dolardın fuiı ırtmısı halinde bile -
3 mılyar dolardın çok olacağı hesıplın· 
mıkgdır. Dller emperfansı f1nınsının 
öıııUtlerinln soğlıyacağı vırsoyılın tu ... • 
...... birlikte y.rdım mlkgn 1 QSO yılındı 
2,6 nıllyır dolın ulıtU dohi bu. 7.5 miL· 
yıı dolarlık lıtıalıı "ıeksinimlni kırıılı· 
mıy. yetmeyecektir. 

Bu durum, ekononik1>Olitik..ıskeri 

YOROYOŞ ·18 MART 1980·2 

dım ıraçlırla T1IrIdye'yl kandili... dı .. 
da .ıkı bollamaya kararı, emperyansı 
meı1cezlerln ele. kıp\tı/IIt dUnyadakl 'lır 
b ..... ımın etkilerinden kurtulamamılllltn 
bır sonucuci ... Deml .. I-ÖUılkllillnln bu 
kolUllarda yonl bir yllnleml denemeye 
hazırfındıA' Iddaları YOIunla"""ıır. Bu. 
Ozal'ın londra'dı TUrklye'ya naklt olanı< 
ııele<eğlnl bildirdi/II 500 milyon dolarlık 
"kllprfl" kredinin. hazinedeki .ltınlırı 
"rehin" ecJenok soğlınıcağıd ... 

Arnı .cabı emperyanst merkezlere ıe· 
hln verilmeye ç.lııılın sıdece .lIın mıdır? 

Bu sorunun yanlbnı. Tırl, oIaylannı 
değerlendiren CGT'nln yaym orpnının 
_ uyt.mııdı yer .lın yorumu dı ver· 
mektedlr. CGT oopnı. ABD ve Federal 
Almanya'",n, Demirel hUkümetine ekono
mik yıkımd.n çıkı, ıçın y.pılı",k yırdı. 
'ını. "ülkede dllzenl soğlımık" koıulunı 
bığ Iıdılmı ve bu dllunln de "tanklarlı 
soğlondılını" dile getirmektedir. Yani en� 
payalist merkezlere rehin edılen, bugUn
kU kıııtlt demokratik hak ve özgürlüklerin 
de tümü, işçi smdmuzm ve emekçi halkın 

yapnaJ haklan .. çıkatland ... 
ABD D,"'1erf \lalcanlıAı'tıda uzun 

ydlır çah,aktan sonra ,mııı ABD 0ı1a. 
dolu Enltltl\ıO VOnedm Kurulu UyeIII\ne 
,,!en Dr. lolm ea .... bell'In. bır kon",ma 
yıpmak � Istanbul Shentan 0IeI\ne 
.. Imeden lInce AtIna'da Harp KoJep'nde • 
�IlI .. mi ..... ele TIIrIdye'cJen reiıin aJı.. 
mları ..... llyor. ABD'nln wl NATO'nun 
Oı1adolu:ya bır ınIIdatıalesl oIa"lıAmdan 
SÖZ ecJen Campbell. bu dl6Umdı T1IrIdye' 
nın .... 1 bır gÖRV IIstle ...... l ... lllıldn bir 
soruya. "Arap Ulkelerlnl militan dımn,,· 
lırdan unk tutmak" biçiminde yanıt_· 
ınektedlr. 

Vllzblnlerco IıÇinin toplu sözleınlO • 
.... mileodelesi ... &lrdl/ll ya dı hazırtın
dıAı busttnkU koıullardı. demokratik hak 
ve öqtlrlllklerln temeline yönelen .. Idın· 
nın pOskUrtUlme.nln kızındıAı da .. dı 
bUyUk ö ... m _d.dır. Ru dönemde ele
mokrısl güçlerinin voıeceğl sınov. gele<ek 
.çnından dı belirleyici olıcıkhr. 

• mehmet aküzer 

Demirel'in 
Amasya 

Valisi 
saldmya 

geçti 

Vd'ıılıı bu peroa .. mm"" 
na k .... . '11' Amuya ıll\qbN 
Abidin Koç. klnd\llrlııln .. A· 
_'dul ılını lorJcI ...ılı'. 
kUlU�' .. k\tDtllıı bu ..,.... 
.. Imoyaeok_ açık\Qlra\t. 
CHP'nın .. CHP'U BoIedı,. Bat
kanının da bu o)'iiii& IIIıııtILLLLL 
Içbı keııdllorhıl u)'arıııqı .... 
blldltlerW bo.rttı. 



DEMOKRASI 

CEPHESI ıÇIN 

KITLE 
EYLEMLERI 

POLITIKA YAZARı 
AYDIN ENGIN 

YENIDEN TUTUKLANDı 

Bir aıre ön« t.tanbuı Saluyönetim Komutan
biı tarafından yuak.lanan Politika putcti ya
urtarından Aydın Engin gt:çtiiimiz Pe'1em� 
&wlii tutuk.Landı. Antidemokratil., f ... isı 142. mad
de gerekçe göııerilerek yapılan tutuklama, bUU1 ve 
dutUnce öz.ıUrhllf.ine yolunlafan aaldı.n1ann yeni 
bir boyutunu ortaya koydu. 

MERSIN - Menln Işçiye emekçUerl8 Mart r.;. 
nü emperyalizme, faşizme. tekeUere, şovenizme 
kıııı sınıf kinlerini haykırdılar. TIP. Birlik Da}'>.· 
n" .... TSİP. DnrImcl Demokratlar. özgürlük Yo· 
lu, Btrtlk Yolu'nun, sendikalann ve kitle ve meslek 

Aydın Ensin'in tutuk.lanmuı Uzerine bir açlltla
ma yapan Çaldat Gazeteciler Derneği. Genci B ... • 
karu yılmaz Atcı. bu uygulama k.aqınnda bum or
ganlannın ulundıiı IUskunlu!u eleştirerek, bugün 
Politika �ctclini hedef alan yuak1amarun, yann 
lU_n gazete ve pzctccikn: yönelebilecekini belirt
ti. Aıcı. tüm ilerici suetderin, yazarların ve bu 
alandaki örgbtkrin güçlerini birleıtirmesini istedi. 

�=m;,fıı::çllk örgüUe�. gruplann katılmaktan kıçındıAı 
i �i e ye yunıyuş lritlng ve yÜlÜyüt. KI}'>.erl·de �:

d
Ö:�Re. tek bır yumru· "YIMr telÖriin 1>1" VaU Babür 

"Fltlzme il'çlt venneyeceRlz" Onlll i . rışllt 0ııu�re ve bu-

"ean ucuz. ha}'>.t pahah". "Sıkı. DCI emniyet oıgulüne Yılın· 
yönetime hayır" gıbı antıraşllt iii �ır.lı!pkl oldu. 

ıIopıılarla liinIüıülen eylem bır. Yunıyuşe kablan emekçDer. I'· 
UII mitingi. Akdeıılz yôreolndekl keneedlerden hesap sorulm.., .. 
UerId-dernokntlk r.;çlerln örgüt- istediler ve ra,lzme kıllı 
lüIük düzeylednl ve ra,lzme il'çlt ::,d::ı�:::� ��!ııı:: .. mıeme yolundaki kuarWıkla· de Maclen.l, ve Tekstil .. ndıkala. 
nnıı:.�:iıerıcı. denlmcl. SOL. nna yapılan baakında 45 I,çl 

->' .... t güçlerin önemlı bır gÖZOI� ahnani<, ber � 
bölümünü kapayan eylem blrU. IJbl. ı,kenee yuvalanna golü· 
LL. bqaniı bır öm.k oldu. AnU. ıüldü\er. 
fatll&, Demoknil Cepheııl'nln GENÇLICIN 
öıülmeııl M.nln·dekl .y"m blrll- ANTLF AŞIST CEPHESI lIııIO lıenzıerl örgütlenınelerıe 
am:ekIe1-ttr. 

IŞKENCECILERDEN 
HESAP SORULACAK! 

YOLUNDA ADıM ADI�I 

ADANA - Adana. fqIat-
lerin lıaIb kıqı a... ıÇ· 
ı.ıı mubblrlik ve ı,blrlikçlllk 

KAYSER! - TIP. TSıP. Birlik }'>.JKIIIdıIı Iç .. emekçUetln I'. 
Dayaııqma .. �laden·1t - k ... _ il'çlrUdJtI. fatlzmln dım _ "Ekmek ve De- _ güç ... . Uyle fıilulluzea kol 
moknll Milin, ye YUriiy;qü" ııezıllrtldlll bır emekçi kenti yapdda. TIid:.!f·e lıella .ndi· Adana'da gençlık öqüderlnl� taıomı. CHP örgüUlııIiıı '" e.,.ıst * eylem blrUlI hızla güçleniyor. 

GÖREV KöY-KOOP'U 
GüÇLENDIRMEK 

"Dr&aop 0"- Gad JCUıUIU 9 Mart _ __ 'da tDPIOadL 
ccça yıl ,.,..o ...... Ga>dICuıut ......... yO-.-ı.. ....... 

....... .... _1çIaIıIe -.....ıılor.llaııltblr fo.....- ...... _ 
ıiııi ........ __ ..................... uJu.Niycdalllqll .. "Ka ..... ". d .... 
..- .. ba yoBa ... pç-,.ç ....... b ... _cIaI_ .. _ 
_ &. Gad ıtun.ıı.. V_ JCUıUIU aCçImICdııe IIItIda _Iptal.1tI. 
.. -. U,.KOOP V_ K ... 
-.....- ...... -
aOçIıD �....----
-. 

GetId -... __ 
_ Pa!a·_IdcoJoPıIu" "Ay· 
_"çı _,,·ID ......... 1>1< 
,. ı...,.-lIqIII Y*dıil yaptL r .. 
.... HCqIıı .. __ AydIIII* CB bo. 
,ak dCnOtçIIaIY4. Gad Kuıut_ 
... do ....... ı.,.ı..ı.. .. ..,.ı. 
_b __ Idııy6_. V'" 
... ıuı, 1tıc.ı.1aIıanIıIı ....... 
-......,-IDpIaoo""..
,. çaIııdar_b"-l .. Gad 
--

Gad lCuaıI'do acçiııia. Dı! _ 
_ �bId_y6ac-
........ - ........... 
ıı...-blr ..- b. _ d .. 
........ lIIçIaIOIa bidiii -
uy..-... .. dar .... pçu _ 
�Fftlç..ıylc wod bir ... 
.. ı.utldlllr. "lnaıl y6mdmln de. 
.. kiediil .... acçimicri kaundı 

Bu Genel Kurul hiç fGphe yok id 
by-Koop için ucrt olum" bir &dan 
olmUftllt. Bu lÜJınIann lÖlüalcn
mal ve örp1ti1n içinde bulunduiu 
mal ...... biann Ifılmul ancak de
mokıul &LL<;1CrinIn blrqlni _Ilamak· 
la mıiIımJdLn oIIbllecekdr. Bu bakan
dalı yenı yll ... 1Im kuıuluna bllylik ... 
ın ye JOnImluluk1ar dÜfmektcdir. 
Dar pupçu taYll'lan. Iı.ariyc:r hnap
ııu... bir tarar. atma umaıu ıebn.it· 
dr_ Şimd.l &örn, lIIte ye propamlan 
bclld ..... k. b.nlann .ınl .... blrllli 
-ılamak ye 611Üt tabanına utc:a ör
md .. ı .. 

KADıNLAR GONO 
IÇIN ORT AK EYLEM 

BURSA - Dlhı7G B __ • 
çllrlı41J11ar Olbıll8 Marl'ın 
_utlıın_ ıIIç .. �,"m 
blrf/llllilloomutf>to_ 
lfnI """turdu. TIP KadIII 
SolU/yonu .. 1IMId KGdUı
""ç""' __ , __ ıu... 
/or ... "",,,.m çerç ... "'. 
do jrlIriIttIIIer. 0lut_ 
_".m """.._""" 
"...,.., B.., Itçllorl rijM. 
.. t ..tildi. B_ı. _. 
LUP doIıtıian blldlrilerdo, 
dohoI11f>todllıı7G'" h· 
_ıçln __ 
do_ ... dm ....... 1arl dU. 
io_1ordu. 

9 Marl ,unU 1oPıla. kut· 
LO .... tDplo.tuırıd<ı iN .... 
wl ço,., ... "" """,".dL 
Yapılan konu,mG w ıi» 
teri.,k fa,um. w empn
yaUıme kar,ı verilen mU
code.de inanç lif kara,"
I'" bIT ku do"" ""çin,..· 
di. 

UDKF andıııın Içti"... 
lif haUı oyunlan ,öa�,a.· 
riyle ıon bulan toplantı, 
ıtiç ii< <:t"" bITUgini. 
önemini w direkliU'in ge
relinl bl, hz daho ortaya 
koydu. 

Çukoblrllk'te "'keller ve ra,ıat
len:e glrlşUen y4lldıŞl uygularl'Jl. 
lan Iwfl yıygın bır bDdOi daRı· 
bnu gerçekleştlren Genç Öncü
ler. herlci Gençler. Soayallst 
Gençler. Devrlmd Demokrat 
Gençler. ÇukoblrUk'ln raşlsUere 
terkedllmeyeeeRInI ve bunun 
ıçın her türlü direnişin gÖlterlle· 
cetını duyurdula:r. 

12 MART 
NEFRETLE 

PROTESTO EDILDI! 
16 MART ŞEHtrLERI 

YAYGIN DlRENIŞLERLE 
ANILDl! 

12 Mart ra,lIt dönemlnln ve 16 
Mart Istanbul Cnlvenltesl kat· 
llanunın yıldönümlerı. blrl",ik 
ey"mlerIe pıoleato edildi. 

'rurIdye'nln tüm yörelednde 
daRıbIan bUdIrIIer. yapılan ml· 
tlne ve Ioplanblar. baykotlar. ii'. 
çld olarak ltı durdurmı ve ro
rumlaria demokıaııl r.;çled bu ıkı 
rltısı olayın yıldönümiinde. 
1980'de 1Iirldye'de tatlılne 
lI"çlt verilmeyeceRini haykırdı· 
lar. 

Ge .. k _ 0_; Genç ön· 
c\IIer. iıerıcı Gençler. SooyaJIat 
Gençler. Dnrkııd Demoluat 
Gençledn. goretae Ç"tIIII yö ... 
lerde öndl öndierln .... UiiiiZ 
eylemleri }'>.Ylln bır biçimde il'r
çekle1t1. 

IlqUııt Ankara·da. ına/ıaiio
lerde }'>.pıian mitingier. tah .. 
toplanidarı. OtUJIarıIa forumtar 
ve baylrolloı. cteRıblan bndlrDer· 
le 12 Mm gliııU ILIm böICelerde 
IDtI·fqiat dlreıılfler il'rçekle,tI. 
dicli. 

IoIanbuJ·da. Buna·da. ImıIt·te. 
Izmt·do. Adana·da. Saıııoıpı·da. 
G_n·da. Amuya·da... tüm 
yöıolerdo Genç öneUlor öqülle
ciiideri eylenılerlo. emçUk .ylem 
btllkJedyle ta,ııııere kaçocak 
yer aratıılar. 

ışçı SıNıFı 
DEMOKRASI 

CEPHESININ öNONDE 

SEYDişEHIR - S.,.ıltchlr·d. Ma
...... ı."tııeTCIIIIIIdIIII -
_ .. ..... d_ ..... ... 
ıı-ı..ı ... _ ....... 7 
Maıt c.........ı _ yapoIdL _ 
c. Id,ınto bıobnuyla yoiiııial bır .... 
ını nı .. JIII ........ mltinıt. konuş· 
ınac.m, tilm andl-tltt. andempcrya
Ibt, antlfoYnÜt &'içinin eykln ye 
cephe birUlinln yqarn-.l 6neminI 
vuquladolar. 

l,çl urufman demok..rul cephesinin 
ön wanda yer almumdan korkuya 
kapalan sUçler mitingi eI\FUemek 
ıçın her yola b&fwrdu, ama baıanı
madı. Maden-I, Pölce TcmlUc:UI 
Baykal CUnoy midnge k1la bir ııüre 
kala kankola götüıil1dil. Öte yandan 
Konya EreA;ti'dc mitinF katdrnu. 
üurt Fkn .rab,lar durdurulank a" 
randı. Arabalard. bulunan 40 b
da, ikrici önce kankala götürülerek 
ıni çevrildi. Emriyet yctkilikrlnln 
bu bıtumu, mitinF" katılan i,çi \� 
cmckçUer t&taftndan kararlı biçimde 
proıat.J tdHdi. 

••• 

Piyasa 
Süleyman neml ... ı 1964 yı. 

lındı Roma'da MaftaUderle
rinden Koıta Benda'nın konu· 
� olmuş mudur, olmamış 
mıdı.r1 Bu sorunun yanıtını 
vermedikçe bUln toplantılan 
denen o dizlnın kıymeti har
biyesi yoktur. 

25 Şubıt !arIhli "Diinyı" ga· 
zeteslnin birinci sayfasında 
renkli rotoRl'anul1 bırlıkte 
yeralan şu haber bqlıJlnı o
kuyatım biz: 

". KADıN TVCCARLARI 
BAYRAM EDIYOR. DtJŞEN 
DtJŞENEI_" 

25 Ocak terlhl I"ekonomlk 
önlemler paketi" açıldıktan 
tam bir ay sonra, terbest piya
sa ekonomisi böyle canlanı
yor! "f-JÜI'rtyet" yayıncılık ai
lesinin bir ferdi olan "Dünya" 
dan okuyonız haberI... 

Terciinın gazetesi ise 7 �1'art 
tarihU uyumda, o u:ııam 
TRT televizyonunda göıterl· 
leoek olan '1,llnayedller" ıdb 
yerlı güldiirU !llmbıl şöyle Iav. 
slye ediyor okurtanna: 

"- Hiçbr ,ey dü,iinmcden 
.adece Iii'mclr i.teyenk,. bu 
okfGm tekvlzyonda ptera.
cek Iflmden zeıık alocolılor
drr ..... 

rumi .. yrebnedly .. nlı. 20 
mUyon çıft göz ÖDmde Tii:kl· 
ye kapııaılzmlnln ula,tıto ah· 
lakl kmyeyt okumak bakı· 
mındın Ib ... UIk bır rırutı kı· 
çınnLf&lnız demektir_ Rn az 
Demlrenn Uç günlük bum 
toplantılan bdu Ibrelllk bır 
rumdl •• 

Zeki .. Uetln ....... mll bır 
manırabıre mııı-dı .... 
phtırlık yaporak YqamIUmı 
a\RıIUmı ıkı _,tır. Kale 
ye Fıtma adla:rmda ..... DerI 
vudır. KaI.'nln anaeal ıj!tr 
butadır. HaI._ ekonomık 
durumluı kölüdlt. EtI_ 
bır g\Oı bır randmı HI pa&ıo • 
nu ii'llr. PaI.'yi "m_ 
ıılnd. çab,_" ıçın baba· 
,ından _. Baba raıdır. Kı· 
.ıyla konu",r ama ikııa ad • 
mez. Hal. Öllce dbonlr ama, 
anneaJnIn Ied .. lalnde lI"ıetU 
15 bın llraıan _ .. ıçın Lo-
nundı _dıvu ..ınıı. çal,.. 
m", raı olur. HaIt'ııJn baba
_. ranılmı nı poIronundID 
15 bın urayı __ ea. 5 
binlira dı kendl.poYl olarak 
komJayon alır. 

Bu aradı Hale . .. mııl U • 
dn'. atdtr. ''mul_f. rade
YIL • .ııııle çal,,_ IOIIIDdl 
olttu ..... u" anlalır_ Sn&lllol 
V.tln çalı u.ııtlt . ..... n • 
yopoat dı. ..., orada çaı,.. 
_" dIYa dU"�Iı .. "Iıat· 
_i •. Sonuçte • •  klea pı..ı 
bır ,"y yoktur. Kale ii
randeN ...... Bu oınıia 1.elı:1 
ii. H_'n aiti .. ı cin &ibI bır 
fllılr pllr. Gect-cUnd1il ça ..... 
roir •• Id. odnen parayla ranıi. 
YIL Hln. mlltlerl olocaltlu ye 
RaI.'yI "g\Oılııııu bın Undan" 
klralıylP. ha,kl mII,lerIltdn 
tuaUutundın koruyacaklar. 
dır!., 

Ne kıdu nezih bır _uyo 
deRU mi? Rındew evi oaIıne· 
lerı'" MU,terller ve mU,terll .. 
rln önmden geçen kızlar! .• 
"Şunu Iıtemem, bunu late· 
mem, onun nyıtı kaÇı? GlIe 
güle kullın! .. " liblolnden dı· 
yatoglu!. Tii:klye Radyo To. 
levtzyon kurumunda, d.ne-

dmden geçip, ekrına çıkın
lın film bu!_ 

Çok kı,lnln .... rbeot plylM 
ekonomisi nedir ıcabı· diye 
sorduRu TiI'klye'de belki de 
ö�etid olmuştur bu Olm. Her 
şeytn bir nyıtı van'ır bu piyı
sadı. Sadece "RiI' Teşabbüı 
ruhu" De dopdolu olmak ye
ııyor! SaRiık mı? Ver parayı. 
a) sıhhlb!._ in mı? Ai pua)1 
slkmı cıniN! _ Nımus mu? 
AI komlsyonuL Ar. hAy •• hı· 
cap sıfır! .. 

TOSIAD·lann. "ESS·ledn. 
'I1SK·lerln. Tahtekale',rIn ve 
patronlan IMF·lerln. OECD' 
lerı n AET1erln, Dimyı Ban· 
ka1armın, Wuhlngton-Bonn
Londra·ParI .. Briikael merkezU 
pngster poUtlkalann alkı, 
lutbıRu .. r,,"t plyııı ekono· 
mlslnln ıynlmu bır yüzü de 
budur!_ 

Sadeoe bu kadu mı? 
BaRımazlıRm. eil'menlıp,ln. 

ulusal onur denen şeylertn tl
yıtı yok mudur bu plyuaılı? 

Yakın tarihten örnekler yu. 
öyle kı. ulusal turtuıu,un 

ve ->,allzmln zıreriyle ilke· 
den dnenfekte edi .... Güney 
Vletnam'm ntl yÖlletlcOerl. 
dahı so,,", ıılhndılı:1an ABD'. 
de ne I' lutmutlardır bUlyor 
mu_UZ? Randevu HI ı,ıet. 
medURI ve kumutıaııeclllk!. 

Pen.n kıbleU uşaklılı: ii· 
"""'da öj!reneblldiklerı ..... 
Isler bunlar otmu,ıur. 

Batı kmUerlnde odmı b_o 
dı kar'..... çıkan "Setı" 
ma ........... "Saıuuı" DILDI 
ai_ raıııı...ı Hlertııo ...... 
p" saloııla:rma bcıfwıa -
............. Tlttlye'd.ıIe.te
tör ... ealluyoa pdllyie ya· 
""n ranıinıı on. ..... !lIınI. 
rı. deqlltrl .. yapıiıın ıu.,.. 
.. bu ahlatl çlIkllııW ııo.mıı 
d.lllıllr. SerIıtOt piyaa ek ... 
nomlalnJn � p_. 
lUııIır buıılu": 

• • • 

·Mllllyetçl .... ııtadıltllılçı· 
ç....ıertıı boı koıııdalıl dodıı 
lII*un�""""""', 
dır. SerIıtOt pıy.. okoııomI· 
line ......... ını_ .. -ıı.. 
ten ve CIabI� t.,. 
nottanı ..... dU ...... potlll
kaluııı. uYJWl pım.. 

Geçtilimii yıiierda, ,eralll 
diiny ... __ ......... 
d.. lıIrIııIıı MHP o.oı Bat
tanı AI ...... 'i'abt Dt IIJI. 
ton oı.ıtııııo _ .,..... 
.... ç acıııaoıllnoolıtltldaoı .. 
d_blrlolıolıllı't. 

Serlıtat pi_ oto ........ Dt 
fatIIm -.tl IIııtl .. te
ıör. ealltQaoı .-nil • w.. 
YIQOD tItnııIarma bılır ,III_ ın_btt ı.ıtaiıiı dJ. 
yll .. 1an _altı IIDtI. Dt 
anlamlı .... ahlatl ıı.lıııııt 
....... yorılelDml?" 

sertıeot ptyııı ekonomı .. 
.. byetiyi. ber g\Oı b .... daba 
koku ... bu dilHnde. bftıaiı· 
ruZln Içindeki kır kadu "ah. 
Iat" fUll acaha onun !Iyatı 
nedır'I 

Birız dahı IÖmllrnıet. blra 
dahı ooyınak. biraz dahı o&
mek. 

Flyıt helll •• Bu çaldı bu fi. 
yıte hıngl halk bUanıı'? N. 
hazindir kı. TItidr- tatian. 
cak aanılır!. 

-.._ .... --
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Emekçi kitleler eylem içinde öğreniyor 

R DE 
V. PEKEL 

Sıruf mücadele. y.::ni bu .. ama
ya u1qtı. Burjuvui edtisi gibi yöne
tcmeycccilnin farkındLhçi ııruh ve 
emekçi kitleler de cakili gibi yöne til
rnek btcmiyorlu. Bwjuvui baskıya 
ve açık ter6� dayalı bir yönetime 
gidiyor. emekçi kitleler ilC: buna kaqt 
tireniYOtlar. BUI]Uvui neyi, riçin 
yapttiuu ve ncrc:yc varmak istedilini 
biliyor, amacı utruna bütün sÜçkrini 
seraber ediyor. Buna kaqıWt i,çi st
ruh hc:rıan biru. daha, biraz daha öA'
reniyor. Bu:Quvazi JÜçlcrini derleyip 
topluyor, saflanndak.i gedikleri tah
kim ediyor. I,çi •• ufunn saf1an iK 
henüz birlik olmaktan çok uıak. An
cak birlik ctilimi sünden güne gilçk-
niyOt. 

Bwjuvui bütün sÜçkrini yedeklc· 
riyle birlikte cepheye liftrek. saldU'
maya hazırlanıyor. Buıjuvuinin ZOI"
ladıiı çözüm, aynı z.amanda çözüm
tüz.Kliünün, zayıflıluun bir gö.tergeli
dU. 

OlumlUz.luklu beraberinde olum
Muklan da getiriyor. Zorunlu oJa.n..k 
�tiriyor. En hatta i,çi anıfı olmak 
üzere, emekçi btmanlar demokrasi. 
kavpa içlnde pifcrc:k, kenili deney
kri ik öfrt:nerek, bilinç ve dlMl,ken
Wc:rini artnnk. daha ikri görevler 
için hazır hak geliyorlar. Grevdc, di
rmqu:, bir barik.atın ark.uJDda, bir 
tokak çatlfmuuıda onlarca ·'.enıi· 
ncr"in öirctcblkcqindcn çok daha 
(uluını bizut yq:ayatak ötn:ı:ıi.yor
\ar. 

i, ve ekmek için, can gi.ıvenliii 
için direnen T'ARİş i,çikri ve onbn 
dCltek1eyen1c:r, fabrikalanrun kapııın
da poliJi, ukeri. tanklan, topları, 
panzerleri &ördOkı"'; zaman, devletin 
televizyonunu dinlediklen :uman, 
"vcaun kartııına çıktıklan :uman, 
burjuva buıruru okuduklan uman, 
burjuva partilcrinln dcmeçkrini duy· 
dulr.lan zaman, bu� adliyeyi, hükü
meti ve ÇıPlak bir biçimde devleti 
ötreniyorlar. TARIŞ ifçikri bütür 
bunları yq:adı ve öirendi. 

Olayları bir tarihçi gibi izlemek ve -
kaydetmek, olaylar üzerine parlak 
cü.mklerk donatılm" yuılar d6ktür
rnek belld gttekli ama, yeterli detil
Sınıf mücadeleli açlllDdan zorunlu 
olan lOnuçları çıkartmak. gerdUyor. 

TARIŞ oıUNIşININ DERSLERI 

ı 4 Ekim seçimlerbıden .onn. lu1ık. 
detittinnit MC hükiımeti ile birlikte 
ynUden ltli.z.lik, PahaLı1ıIr.. ye: terör 
daJgUt ldtlderin bilincinde köklü de· 
tifik.liJrJere yol açıyor. 20 ilde uygu· 
ianan swyönetime, durmadan tır
mandınlan re.mi tC:I'Öre kartın, yllgın· 
lık bir yana, grevler, direniıler, kitle 
eylemleri daJp daJga bütün yurda ya
yıldı, yayılıyor. t,çi1er, köyiUa, 
küçük e.,..r ve z.anaatktrlar diğer or· 
ta katmanlar, Fnçler her SUn biraz. 
daha hareketleniyor, direni,lerin poli
tik dozu her dduında hir öncekine 
göre daha ileri boyutlara ula,ıyor. 

Suuf mUcadele:t:i. buklfa ve teröft: 
ralmen yiilueliyor. Onbin TARIŞ i,· 
çisinin bUtUn bir kentin de.telini ala
ıU. bir aydan çok din:nmC:li., Tekel ye 
Antbirlik itçilcrinin direni.ti, çay 
kuyruA:unıi- bekleyen yüzlerce ki,i-

nin Vilayet konatına yUriimelert. 
Adalar halkmm bilew vapuna. binme 
eylemi ve bunun diier ,ehir içi hatla· 
D. .ıçıvnan, esnaf ve unutkirlann 
kepenk. indinnelert. neredeyse "yual 
genel grey" boyutuna u1q:acak 
boyutta görünen ve yarım milyona 
yakın iıçiyi kapsayan tophı 16z.le,me 
uyu,mubk.1a.n, sınıf mücadelelinin 
her döneminde ve bir anda ra.dana
bilen türden gdişmeter detiJdirler. 
Tam tenine, aruf mücadelelinin ula,· 
biı düzeye ve klt1elain içinde bulun· 
duklan. devrimci hareketliliğe "ık. tu· 
tan Iulavuz geli.,mde:rdir. Bu tespit, 
.uuf mÜC1ddeAnin guclr..krini yerine 
getirebilmek, olayların seyircili. duru· 
munda kalmamak için özd bir önem 
tqunaktadır. 

Kanınıacıı TARIŞ di.Rni,i. böyk 
bir çerçeve içinde anlam lta.a.nm.ak. 
lada. TARIŞ direnipnin bir batka 
önemi ise, hemen ha yönü ile lULIf 

CGT yaym orgaıu, 
TARIŞ olaylannı değerlendirw 

" ü yanın 
tank ları" 

PARIS - Franıı'nm en ylRınlll 
Işçi konfederasyonu CGT'nln haftabk 

yayın organı La Yle Ouvrlen'de 
'lUrklye'dekl TARIŞ olaylannı 
detertendlren bır haber yorum 

yayınlandı. 
" Hür Dünya'nın Düzeni ba,heını 

ta,ıyan yazı şu sözlerle ba,lıyordu: 
"Thrkiye'de düzen hüküm liirüyor. 
'HÜl dünya'nm tanklan sokaldarda 

mevzi tutuyor." 
TARIŞ operasyonu ııını,,"da 

meydana gelen ölü ve yaralı sayısının 
belli olmadıRı bellrtUen hıberde, 

sendikal ve I,çl haklannı hedef alan 
bu terölÜn, Iktidann Batı'ya glivence 

venne çabasma baRIl olduCu da 
belirtildi. Dergi, baııa ABD ve 

F AC'nln, 'lUrkiye'ye yardım ıçın 
lakede "düzen"in _Rlanmaanı şart 

ko,duklannı da vurguladı. 

SLERI 

mÜClldelearun bütünü açaından p:nel
lenebi.1ir ıonuçlar çılr..artı1maana elve
ritli olaylu yumatt olm.aAda. 

10 bin itçi yaklaşık. bir ay JÜft: ilc 
20 bine yakın, süıddi hareket halin· 
deki &üvenlik kuvvetlerine kartı fabri· 
kalan elinde tutmut ve boyun etme
mitıirl 

Bu bir aylık türe içinde 50 bin ki· 
,ilik büytlk bir kitle gö.teriii yapd
mlfi ilki 2.5 aat, iklndJi bir gün, 
üçünCÜlü ikl gün olmak. üzere Uç kez 
dayanı,ma grevi. uygulanmif; bqta 
Çilli, Çimentcpe ve Gültepe emekçi
leri olmak üzere de.tek eylemleri ger
çdtle,tiri1mi,ö esnaf ye zanaatkirlar 
kendili.lr.k:rinden ke:penklerini indir· 
ıniıla; 6irenc::iler ve memurlar çe,itli 
tilrde boykot hareketlerine siritmi1-
lmür, Olkemizdeki RJUf mücadelelin· 
de ilk kez bp boyutta bir dayanıtma 
hareketi gözlenmektedir. 

Olaylarda eylem bUIerinin hemen 
tümü bir arada ve ayru amaca yönelik 
olarak IJC:TIÜenrnittir. Fabrika ı,pJi., 
miting, iz.Uuiz. göneri yüri.iMle:.ri. 
kUçUk çapta izirulz. mitingkr, yollaıa 
barikat kurulmuı, duvarlan. yuı yu· 
ma ve w, yaPlftırma, dayanlfma 
grevleri yer yer örgütil, daha çok da 
yerd önderlerin inliyarirınde kendi
Htinden lerçek1e,tirUmi,tir. Bütün 
bu olayların kamuoyunca yadtrgan· 
mam;uı, tam ter&ne gmel bir an.iay'l 
ve ttmpatı ilc kar,ılatwuı son dere
ce önemlidir. Burada 'u noktanın al
tını çizmek gerekmektedir: Burjuvu:i 
kendi ya'" dayanaklaruu bir kenara 
iterek açak, halmz ve yuadı,ı bir ul· 
dll'1ya ccçmlt: ye: aynı biçimde kartı
lık JÖnnOfhlrl 

t,çllcri ve onlarla birlikte bütün 
bir kenti direnl,e iten, ııradan bir po. 
lis aldtruı detildi ku,kulUZ. Ne k'l' 
kırtma, ne: macera heveli ne: de haıka 
blr,ey. TARİş direni,i bilinçli bir 
antifqilt direni, hareketi idil öyle 
örıüUendi, öyk bqladı ve Alrdü. 
TARIŞ'in du,me. halinde olabile· 
cekleri görditAünden, i,çi1erle birlikte 
fqlz.me boyun eAmeyecetini JÖner
di. 

DIRENIŞIN GOVENCESI' 
Işçi KOMITELERI 

Direnl.,in fabrikalar düzeyinde 
olablldllince dllipinli ve i,çilerin ta· 
mamını kap.yaraIı. blr ay pbi uzun 

bir iilre: devam etmelinde bditkyid 
unsur, qçilerin olU'turduJr.lan komi
teler oldu. TIlrIü ohımaızJulr.lara, çe
,illi liyali gruplann oportümt ta"· 
lanna., accmilikltte, deneyimlizliklen 
caimen, komitela direnifm çdürde
iini. oh.ı'lUrdu. 

Anlık geli.,melere: JÖre bu komite
ler dalıldı, yeniden kuruldu, irimi it· 
yerlerinde wye aynldlO ama ne: OIWa 
olaın dirmi, boyunca komitckft da
yalı bir i,yeri yönetimi qeme.n oldu. 
l,çUer eylembirliğinin JU'Ciini kcacl 
deaeylcrl uc: kavıwlılat. Falırikan.ı.aı 
.... mda TIP'ıı. CHP'ı;, Bidik Da,....· 
mact ayrımı yapmayan bir ..ıd ... .. 
konualydu. 

Bir fabrikadan TUrkiye .,çi 
Partili bir ifçl. ,öyk diyor: " Güç ve 
eykm birliii içcrilinde yapılan çabf· 
malar dircnlt ye qrlemltri etkikdi. 
Eylemler fabrilr..a.daki I,çikr araanda 
t&rtı,llıyordu." Bir 6rnek daha: "Ge-
ıd. tireni, 'IrUmda, FfCUc daha 
ıonraanda M'liIi, CHP'liIi de, Birlik 
DaYaN,macısı da, Birtilt Yol'Clnu da, 
TlP'Wi de tek blr yumruk olabildüc:r. 
Bu gerçekten 6z.eUilr..k Fcc n6bedc
rinde belli oldu. DiAer çahtm&larda 
da gOrilldü. Barikatların kUlUlmauıda 
da belli oldu. Bütün arbdaf1ar 6nal 
ilc çalı,tılar. Bu çalı,malar urumda 
.en IUnu yapun, ben bunu yapt ... p. 
bi çe:Jı.ltmekr de olmach. lilrtU,meler 
de_." 

Bilimttı IOl)'wt platformda yer 
alan 6I'JÜtkr 'T ARIŞ dircni,i boyu. 
ca her dtizeyde birlJr.te hareket etme
nin yollanm andılar ve buıdular. za
rTW't ... man çe,itU rabrikalardan I,çl
ler ortak toplantılar düsenkdikr. Her 
yeni dUlUmda öncdiJr..le blr anya ce
Jerek ortak durumu dqerkndirmele
ri yaptılar. I,çi çoluıwluaun ye .,.. 
yal demokrat itçikrln ıeneUikk bu 
birHktelilin ç6.ümkmdnine kulak 
ve:rmeıi, henÜl yeterli olmua da ba.
ber olma etilimini aç.a wrm .. , F' 
nel çözümkmelerin _omut pratik 
Içinde bir kc. daha dolruJanı,1 idi. : 

Dört �nçlik örgütünün cürerq 
boyunca gerçdde,tlrdikleri ortalt �
lemler ise ıcrçekten luvanç verld kU. 
Ortak toplantılar, ortaklata alınm .. 
kararlar ve bu kararlar uyannca ya
,ama geçirilen eylemkr, duvarlan ya
dan çe,ltU .Ioganlann altında d6rt 
6rıiltün blrden adının bulunm_ 'it: 
bu yazılann her örınt tarafindan ay-



n ayn yazılmq OlmUl güç ve eylem 
birliğinde Uİa1lla.n düzeyi gö'termesi 
balurrundan son derece anlamhydL 

Komiteler ve eylem 5ÜrCsınce de
vam eden giiç ye eylem birliği ÇalıŞ' 
malan.direnişin en büyük kazarum1a
nodan biri oldu. Demok.rui. güçleri, 
,onuçlan ohımlu bir sınavdan geç
mİI oldular. 

MACERAcı GRUPLARıN 
SOYUTLANMASı 

Direnişin bqlannda aynmcı ta· 
valardan olabildiğince uzak dwma
ya çalı�an goşi.t ve maocu akunıar 
kısa IÜrCn bu olumlu tutumlanndan 
ıonra gene bozgunOJ davranışlara yö
ncldikr. Mücadeleyi tek boyutta mut
laklaftırma1an ve politik perspektifle 
rini "devrim' olarak belirlemeleri, 
direrqi ve direnişin amaçlanru kil
çümlCl1lelerine YOlaÇtL Goşizm ve 
maoculuk için. kurulan komiteler 
"devrim komitcsi",mücadele de 'dev
rime kadar aa.:cek olan" bir mUcade
le idi. Bu "kutsal" amacı kavrayama
yan "revizyonistler' ise onlar.ı. göre 
mücadeleyi ıckteye uğratryordu. 

Küçük burjuva devrimciliğinin tc
mel k.aralr.teristiği olan disiplini ve ör
gütlü çalışmayı red eğilimi direnişin 
her safhas:ında kendisini göıterdi. Go
şizme ve maoculuğa göre, "Olay ııcn
dikal boyutu aşmq, politik bir nitelik 
kazanmış:tı. Bu nedenle ıcndik.alar i,e 
kanşmamalıydı." Bu anlaYlŞla sendi· 
ka kararları dinlenibnedi, işyerlerine 
gelen IcndikaCılar yuhalandı, itilip ka· 
kıldL Ne var ki, aynı go,istler ncz:m:
te düştüklerinde ' 'Sendikanın kendile
riyle ilgilenmedilinden' yakınıyor; 
savcılığa verdikleri ifadelerde ise, 
' Sendikanın çaln. üzerine direnişe 
çmtı.kJa.ruu" söylüyorlardı. 

Go,izm ve maoaıluk direnişin so
nuna gelindiğinde bqlangıçtaki 
konumunu yitirmiş, kitlelerden 
loyut1anmq bulunuyordu. Özellikle 
Gültepe ve Çilli ıplik Fabrikuı dire 
Ilişleri çarpıcı birer örnek niıdiAinde
dir. Yalnızca "Şanlı Gültepe Direnişi
miz" diyebilmek için girişilen eylem. 
ıonuçta GUltepc'nin onbinlerce asker 
vc,.poible kuşatılmasına, binlerce evin 
didik didik aranmasıruı. yolaçıyordu. 
Goşizmin ve rnaoculuğun öullikle 
ıplik Fabrikasındaki provakatif dav· 
ranışlıı.n işçilerin ıcrt tepkileri ile kar
,tIa,ryor ve .oyutlanmalanna yolaçı
yordu. 

Co,izmin çabucak etkinlik kazan
masının ve bıı etkinlili aynı hızla yi
tinnClinin anlamı nedir? Küçük bur
juva özellikler ta,ıyan bazı keııi.mlcr, 
bir yandan dlixene şiddetle muhalefet 
ede�k radikal antifaljiJt, antikapita· 
Iilı konumlara yönelirun diler yan-

dan da kendilerini dlitenc ballayan 
bağlarm ve şartlanmalann da etkilIiy
le. ne kadar "devrimci" görünürlerIC 
görümünler, işçi ıuufuun bilim.el '01-
yalist ideolojisine ten bir çizgide ge
lişmektcdirlc:r. Bu kesimin düzene 

bqkaldıran, ama bu başkaldırışı ken
disine özgü iradeci, bireyci ve sabltsrı 
özelliklere baltlayan yapısı, goşumin 
temel özelliklerini yan5ltmaktadı.._ 
CoşUcm, tanunma uygun bir biçimde 
atak, cc.ur ve �şken bir hareket 
olarak. ortaya çıkmakta ve bu özellik
leri ile faşist baskı ve tehlikelerin art
tıliı yer ve zamanlarda kitlelerde 5em
pati toplamaktadır. Yine tanunına 
uygun olarak gerçeğin yerine kendi 
iradesini koyduğu, günmk kazanımla
rı için mücadeleyi reddedip nihai 
amacı mutlaklaştltdılı, daha dotr\ısu 
ikisini birbirine bağlayamadılı için 
etkinliğini yitirmektedir. 

Goşizm ve macculuk bilimsel sos
yalist hareketin b�ş buııktığı, doldu
ramadıtı alanlarda boy atmakta ve 
gelişmektedir. Gopst hareketleri güç 
ve eylem birliklerine kazanmanın, 
olwnsuzluk.larını asgariye indlımenin 
ve giderek etkinliğini sınırlamanm yo
lu, sorumlu ve maceracılığa düşme 
yen, ama cesur, kararlı, gözüpek bi.. 
mücadeleden geçmektedir. Bu güçlii 
antifaşilt potansiyelin kendi seçtiği 
yolda demokrasi mücadelesine unır 
vere vere intihara sürüklenmesine izin 
vermemek bilimsel sosyalist hareketin 
elinde ve sorumluluğundadır. 

SENDİKALARıN 
DIRENIşTEKI ZAAFLARı 

T ARİş Dinnişi olumlulultlan ya
nında bir dizi eksiği ve yarulgıyı da 
ortaya çıkarmıştlt. DIsK'in içinde 
bulunduğu çıkmaz durum direniş 
vesilesi ile bir kez daha N yüzüne çlk.
mış bulunmaktadır. Olayların gerisin
de kalma örgütsüzlük, hareketin bütü
nünü kavrayıp gereklerini yerine getir-

Nazi kamplan
' 

kurucusu TARi Ş 
personel müdürü 

* "Fübrer" Iakabıyla tanman, MHP ve AP militanı 
Nazi ünifonnah ve "gamalı hilal" pazubentli Günd� 
Kapancıoğlu TARIŞ Personel Müdürlüğü'ne atandı. 

Baskıcı AP iktidan, tescilli faşistleri devlet kurumlannı" 
kilit noktalanna yerleştirmeyi sürdürüyor. GeçtiRimiz günler��

t
�� girişimlerinin en pervasızcalanndan biri daha ortaya 

Nazi taklitçisl bir faşist oıdu�u belgelerle kanıtlanmış 
olan ve kendisine "Führer" denilen Gündüz Kapancıojİlu, 
TARİŞ Personel Müdürlü�ü'ne atandı! 

Kısa bir fiÜre önce totoenflanyla birlikte basında ve 
ytlRtlytlŞ'te açıklandı�ı gibi Gündüz KJıpaneıoğlu "Sel, 
çuk.K:�h �emeei" �e "Slyonlzmle Mücadele Demeit" gibi 
Nazt orgutlennde aktıf olarak çalışmış, bu örgütleıde Nazi 
prenslplerine uy�n görev yapmış, genç faşist militanlan bu 
prensiplere göre eeltmiş, Nazilerin giyiniş ve davranışlannı ör
nek almıştı! Nazi üniforması. ve "gamah hital"li pazubentle· 
riyle nutuklar atmıştı! 

1975 yılında � . .ffiP il öigütü ile Olkü Ocakları ve MHP 
Gençlik Kottan tarafından Menemen ilçesi köy ve kasabala
ımda görevlendirilen Gündüz KapancıoRlu, 1976-1977 yılla
rında bu kez AP'ye k8pa� atmış ve AP ızmir tt Gençlik Kol
Ian Başka�IRı'na ge.ti.rilmı,.ti. Daha sonra "hizipçiHk" yaptı
� gerekçesıyle İzmır II Yonetim Kurulu'nun istemiyle AP' 
den ihraç edilmişti. 

. 
CHP hükümeti döneminde Alia�a Rafinerisi Sosyal ışler 

Şetı kadrosuna alınan Gündüz Kapancıo�lu, daha sonra Ai
manya'ya gitmek için pasaport alma yolunu seçmiştı. 

Demirel hükümeti Için herhalde Ilk akla gelen adlardan 
�lan Gündüz Kapancıo�lu, Nazi'li�1 6ll8smdakl faaliyetleri 
uzerine bır kez daha ödünendirllerek, TARJŞ Personel Mü
dürlü�ü'ne getirildi. 

Daha geçtiitlmlz günlrrde lkttdann "yasal" teröriine kar
ŞI onurlu bır dlrenl.ş öme�1 veren TARtŞ Işçileri, Gündüz Ka
pancıo�lu gibi tescılli nazUere aman vermeyecektir! 

mede aşDl yeteneklizlik, .oıyal de· 
makrat sendikacıJann ikircikli tutum· 
ları olaylar IÜrclince gözlenen olum
suzlukla.rdı. DİSK ve balb ıendikalar 
büyük ölçüde olayların peşinden tü
riiklendiler. 

iplik Fabrikası'ndan bir işçi 
eylem ıımaında undikanın tutumunu 
şöyle delerlendiriyor: "Sendikacıla· 
rm tutumundan da JÖZ etmek gereki
yor. Gerçekten bu işin içine aktif 
olarak ginnediler. Daha ziyade olayla
rın gelişimini beklediler ve neticeler
den sonra birtakım açıklamalarda bu· 
lunma yolunu tuttular." Pamuk De 
polama'dan bir başka işçi ise şöyle 
diyor: "9 günlük direniş sırasında 
DisK ile işçiler arasında büyük bir 
kopukluk vardı. Ne zaman kmsi.lci 
DisK ile irtibat kurmaya gitse, top
!ann halindeydiler. Toplann bitme
mişti, sonucu bekleniyordu ... " Bu ve 
benzeri delerlendirmeler direnişe ka
tılan işçilerin ortiök elilimini yansıtan 
değerlendirmelerdir. Sendikalarırı 
işçiler Uzerinde güvene dayalı otorite
lerinin olmadığı ortaya çıkan bir baş
ka gerçektir. Bu olumsuzluk yer yer 
sendikacı1aruı yuha..lanml1lına ya da 
itilip kakılmalanna kadar varabildi. 

Öte yandan dayanışma grevleri sı
rasında da açığa Çık�ı gibi DisK 'in 
gerek genel merkez, gerekıc bölge 
düzeyinde elUb zaaflan bulunmakta
dır. Oleyis Sendikası'nın dayanışma 
grevlerine hiç katılmaması, Genel ış' 
in alınan kararları diledilince yorum
layıp eylemleri istediği zaman katilip 
istediği zaman bitirmcsi, aynı olay 
karşısında yürütme kurulu üyelerinin 
farklı farklı tavırlar almalan, aln çi
zilmcsi ve giderilmeai. gereken olum
suz1uldardl. T ARİ Ş Direnilji. bilim
ıcı sosyalistlerin katkısı ve etkinliği 
olmaksızın devrimci ıendikal hareketi 
yöneôp yönlendirmenin mümkün 01-
madığmı bir kez daha ispatladı. 

Oç kez uygulanan dayamşma 
grevleri ilerici sendikal hareketin et
kinlik düzeyinin henüz çok wurb ol
duğunu gö.terdi.Gazeteler yazmasa 
kimsenin etkilenmeyeccti bu tür 
grevierin yeterince güçlü bir silah ol
madığı açıktır. Eneıji ve haberleşme 
işkoUan ile deniz, hava, kara ula.şı
mD\l kapsamayan genel ve bölgesel 
grevlerin istenilen sonucu vermeli 
pek mtimkün deltildir. Bu nedenle, 
DİSK, örgütlenmesini anılan işkolla
nna yaymalı, varolan etkinliğini ise 
mutlaka arttırmalıdır_ 

IşçI SıNıfıNıN BIRLıCı 
DAYATıYOR 

I,çi suufının birliği sorunu yakıcı 
önemini yüluclen sınıf mücadekıi ko
şullarmda daha da hiııettirmektedir. 
DİSK Yürütme Kwulu'ndan Türk-tş 
İcra Kurulu'na çaıtnJar göndcnnek
ten öte bir somutluk kazanamamış 
olan bu yaşamsal sorun - dünya işçi 
nnın hareketinin gündeminden hiç 
düşmeyen bu sorun - doitrultusunda 
yeni adımlar atmak ge�kmektcdir. 
ışçi sınıfının bitlilii herşeyden önce, 
işçi sınıfının burjuvazi karşısında tek 
bir sınıf olma gerçeltinden yola çıka
rak ve işçi .ınıfının eylem birliğinden 
geçe�k sallanabilir. Faşist baskılara 
karşı d.i.n:nme, çalışma koşullarının 
düzeltilmesi, asgari ÜC1'Ct düzeyi, ça
Iqma hayatına ilitkin antidemokratik 
yasa pnşimleri ve benzeri alanlaıda 
bütün işçilerin ortak çıkartan vardır, 
Birlik politikası böyle bir anlayış:la 
dinamik bir sü�ç haline dönüştürille
bilir ve Türk ı,'in tavanında ve taba
nında yüriitUll:cek çalışmalarla bir.o
nuca ula,tınlabilir. 

Denebilir ki, TARIŞ Direnişini 
hiçbir örgUt yönetmemiş yönlendit· 
memiştir. Bu de�erlendirmeye DisK 
de dahildir. Herkesin kıyısından köşe· 
.inden birşeyler yapmaya çalıştığı, 
ama hiçbir ICGdikal ve politik örgütün 
olayın bütünü üzerinde söz' sahibi ol 
madığı bir direniş yaşanmıştır. Poli· 
tik ot,!)rite boşluğu baştan sona ken
disini hissettirmiştir. "En öndeydik", 
"Başını çektik" gibi değerlenelinne· 
ler hamamda şarkı söyleyip kendi te· 
wini ı,elenmcye benzemektedir. 

Amacımız hiçbir örgütün, siyasi 
grubun olaylardaki rolünü küçümıc-

mek değildir. Amaç objektif bir ger
çeği N yüzüne çıkarmak ve buna ilif
kin görevleri belirlemektir. Bilimsel 
.osyalist platfonnda yer alan üç hare· 
ket, işyerlerindeki örg\itlüJUk düzeyle
ri ve aendikal plandaki güçleri ile ha· 
reketin fiili önderlikini üıtlenebile 
cek konumdaydılar Güç ve eylem 
birliği konusunda atılan ileri adunla 
ra, bu adun� DisK ve işyerleri dU
zeyinde �etk.ilcri.ıi gönenncsine k.aqı 
lık kendi d"ına karşı tek bir özne gi
bi hareket edebilmekten çok uzak 
kalmalan nedeniyle varolan politik 
otorite bo,lulu doldurulamamıştır. 
Go,izmin etkinliğinin .ınırlanması, 
hareketin alçab� ve yükselişlerine 
uygun taktiklerin zamanında saptanıp 
kitlelere ulaftınlması ve bu taktikle
rin uygulanmasmda fiili öncülük 
mümkün olduğu halde gerçekleştirile
medi. Ancak bu dotnıJ.tuda atılan ilk 
adunlann bile çok ohımlu ıonuçlar 
verdiğini ve kitleleri etkilediiini be
lirtmek gerekir. 

GERlcI.FAŞIsT GUÇLERIN 
PROVOKASYONLARI 

Olaylarda hükümetin, Valinin ve 
T ARİş yönetiminin tutumu ilginç 
olmuştur. Bir anlamda oyun içinde 
oyun sergilenmi,tir. Hatltlanacaiı 
üzere Demirel hükUmetinin ilk. sıkıyö
netim uzatmasında ızmir'de sıkıyönc
tim ilanı iöz konuN edilmiş ancak 
daha sonra bundan vazgeçilmiştir. İz
mir'de sıkıyönetim ilanı için TARİş 
olaylan bahane edilmiştir. Böylelikle 
.TARİş operasyonunun önceden 
planlandığı anlaşılmaktadır. Bir di
ğer önemli konu, hiçbir gerekçe yok
ken boş belediye otobilıierinin ve 
ambulaıulann eşliğinde binlerce polis 
işyerlerine resmen saldırmıştır. Ve ni
hayet onbin dolaymda işçinin i, akdi 
yasadışı lokavt uygulaması ile önce 
feshedilmiş sonn. aeçme yapılarak ye
nilcnmiştir. Hükümet, Vali veTA.RİŞ 
yönetimi yasa dışına çıkmış ve açık
ça suç işlemiştir. 

Ancak sorun bununla bitmemek
tedir. Yeni Aslt adındaki yerel gaze
de olaylar szramıda, "Türk askerini 
arkadan vur, Ruı askerine selam dur" 
biçiminde slogan atıldığuu manşette 
vermiştir. Böyle bir slogan atılmamış
br; duvarlarda da böyle bir yazı yok
tur. Aynca, maceular ve goşist grup
lar da dahil olmak üzere, Türkiye'de 
hiç bir sol siyasal grubun böyle bir 
slogan atmayacağım herke.ten önce 
istihbarat örgütleri bilir. Askerlerin 
ısrarla çatışmalara sokulmalı ile bu 
ılogan araıında bir ilişki olduğu ve 
ılogarun sadece Yeni Am gazeıeıinin 
marifeti olmadığı, ortada ciddi bir 
provokasyonun bulunduğu anlaşıl
maktadır. Nitekim son günlerde eriere 
yönelen Ialdınlann yoğunlaşması, 
Demirel'in ısrarla bu konuyu öne Çı 
kannası bir tcrtibin varlıAuu göıter
mektedir. 

Sonuç olarak denebilir ki, tekelci 
bUyük burjuvazi kısıtlı burju\'ll de· 
mok.ra.si.si.ni redde yönebnektedir_ 

BILIMsEL SOSyALIsT IşçILER 
DIRENIş IN ONUNDE 

T ARlş Direnişinde bilimsel sos
yalist işçiler Uzerlerine düşen görevle
ri yerine w:imı..c:ıoi..bikl.ilu. Partiliis· 
çiler, Partili Fnçler ve tendikacıl.ar 
işyerlerinde, ıokaklarda görev baıuı
da oldular. Birçok. Partili gözaltına 
alındı, işkence gördü. Dcterli deney
ler kazaruldı. Partililer mücadelenin 
her koşuluna uyabil«ek yetenekte 
okluklarını bir kez daha gösterdiler. 

TARİş Direni,i, olumlu-olumsu.ı. 
bütün yönleriyle işçi sınıfımlZın tari
hinde hakettiği yeri aldı. TARIŞ iş
çilerinin mücadele azmi, demokrasi 
güçlerinin dayanışma bilinç ve karar-
1�I, kitlelerin en a�ır baskıJara bile 
boyun elmeyen direniıi, gençlerin iş· 
çi amtfının yanında sar tutması ve da
ha nice olumluluklar. urmandltılan 
faşist terör kartısında tekelci burju
vazinin hevesini kursaltında bltakacak 
gerçek güvenceler olarak ortaya Çıktı. 

Kitle kahramanlıAının barikatlar· 
da kendilini sınadı!ı TARIŞ Destanı' 
nı işçi nrufunaza ve dünya işçi sını!ı
na arm"ğan edenlere ıclam olsunl 



TIP BAYRAMı 

14 MART 

KUTLAMALARı 

ENGELLENDI 
ANKARA . SaRlılı; baftası ve 

14 Mart Tıp Bııyramı Istanbul, 
İzmir ve Ankara'da yapılan top
Iantılarla k.ullandı. Ank.ra Ta
blp Odası tarafından düzenlenen 
toplantıya DISK, TUS.lJER, TU· 
MAS, TtıMOD, !-lUTFOO ve 
TIP.OER çal!nlıydı. Tabib Oda· 
sı'nın toplantı izni ıçın yaptlRı 
başvuru Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanlıeınca son gime kadar ce· 
vapsız b,lra)nkh. Son gim verilen 
izine de ''DISK ve TtıS·DER 
temsilcilerinin konuşamayaca�ı" 
şartı eklendi. Bunun üzerine Ta
bip Odası Yönetim Kurulu top
lantıda "bu uygulamanın protes
to edilmesi için, hiçbir kuruluş 
temsilcisinin konuşmamısı" ka· 
rarını aldı. 

14 MIlI'ta yapılan ve SO yıb· 
nı doldurmuş hekimlere onur 
plakett verilen törende Ankara 
Tıblp OdUl Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Nevzat Eren bır ko· 
nuşmı yıparak uygulanan baskı
lan kmadı. Dr. NeVZlt Eren ko· 
nuşmaSlnda Şunları söyledi: 

"Dıeer demokratik kuruluşla
ra olduRu gıbı, Tablb OdaSl'nın 
çılışmalarmı yöneltilen baskılar 
da artınlch. Bunun bir parçası o· 
larak yapmayı amaçladlRınıız 
toplantıya sıkıyönetlm son güne 
kadar izLn vennedi. Verilen izin. 
de ı.e bazı kuruluşların a.ıruIld· 
lerinin konuşmalan enll'Uendl. 
Bu lwoketl demolaasl aolayıŞI· 
na sıldırmak mÜnlltün dolUdir.' 

DDGF-UÖB "Yaşasın 
Türkiye gençliği ile 

dayamşma" 

ISTANBUL - Zaman zaman boyalı bu�uva 
basınının .. yfalann� yu verdiği "eklencelik" 
türünden ıı.ber ve fotoğraflar, artık çivisi çık. 
mış devlet çarkının, tel tel çözülüp dağıldığının 
en somut ve trafıokomik göstergesi oluyor. 

Işte, resmiyk!·yazısıyla, bir ahşap bina enka-

ll11 payla ",n SDleymaniyell emekçileri çÖken, 
yalnızca bir ahşap bina mtdır, yoksa son yıllann 
en soiuk kışında emekçi halksmızı aç�çık bı· 
rakan burjuva devletinin temelleri midir? Yıl· 
lardır birbiri peti sıra iktidar olan CHP ye AP 
hUkimederi, hangi yüz günde ve hanlıi yilzie bu 
enkuın hesabını vereceklerdir? 

16 Mart katlianunın gerçek-,-----------=-----------------------------...., 
leştirildiği günü "Türkiye 
Gençliğiyle Dayanışma Gü
nü" olarak kabul eden 
DDGP ve UöB temsilcileri 
Türkiye'de! ... 

DDGF (Diinya Demokratik 
Gençfik Federasyonu), UÖB (U. 
luslararası Öğrenci Birliii)nin ve 
DDGF üyesi II'nçfik örıUtlerinin 
bum organlırrnın temsilcilerin
den oluşan bir delegasyon "16  
Mart Tirkiye Gençliiiyle O .. ya
nışlm Gooü" nedeniyle Tli"kiye'· 
ye II'liyor. IGD Genel Sekreteri 
Alnttin Taş'm davetlisi olarak 
ü1kemin gelecek olan delegu. 
yon, S güı kalacak. Delegasyo
nun kalacakları süre içinde, TIp, 
TSıp ve CHP yetkilileriyle, genç. 
lik ÖIlütleri temsilcileriyle Wli
Yersile rektör ve öğretim liyele
riyle, pırlamenterlerlt görüşe
cekleri bir dizi toplantıya katıla
caklırı ve greY ziyaretlerinde bu· 
funacıkları bildiriliyor. 

Ayrıca, S giiı boyunca, Dev
rimci Demokratlar, Genç önc(i.. 
ler, I lerici Gençler ve Genç Sos-. 
yalisderin ortak örgütleme ve ka
tılımıyla bir dizi eylem Jerçek. 
I�tirilec.ek. Gençliğin antifaşist, 
antiemperyalist, antitekel � anti 
�venist eylem birliiinin yüksel· 
tilmesinde önemli bir adım nite
liii ta�ıyacak bu eylemler, T{;ki· 
ye gençliiiyle, uluslararası genç· 
lik hareketinin dayanışmasının 
somutfanrmSl açısından da bu.. 
yük deAer taşıyor. 

Bilindiki gibi, 16 �·.rt 1978 
gmü, Istanbul Oniv"'rsitesi ÖL· 
reneilerlne faşistler bombalı sal· 

dırıda bulunmuşlar, 6 ilerici öğ
renci yaşamını yitirmişti. Bu 
olay üzerine geçen yıl DDGF ve 
UÖB, 16 Mart'" Tiikiye genç· 
liii ile dayanışma günü olarak 
ilan et"..işti 

YURUYUŞ ·18 MART I 980· 6 

Eti Kmtür Merkesi'Me önodı:i 
haftadan beri Yılmaz Onay'm çevi
np � koyduju "İki Dünya" 
adlı oyun oynaıuyor. Oyunu 1974' 
de Alman KomiioiJt Partia üyea 
Franz :KaVCl' Kroeı:z: yaıdL Hem ya· 
zan. hem de oyun hakk..JDda b�ri 
Y.Onay'dan aldık: 

... 
Eti Kıntür Merkezi'nde: ahndıe

diğiıni% "bd Düny." oyununun ba· 
pna ve bu oyunla bugilnin Z01' ko
,ullannda izlc:yiciJcriıniu, emd.çi 
halkımmn unatul v..,antımıa. bv
sa cDdlnc ne katabiJd.iiimi.z kotal
IUndW deterlcndirmderi .werdcn 
bekliyoruz. 

I,çi oyunu, "çi ,üri ya.lruz TUr· 
kiye'de amatör yaz.adann, oyuncu· 
lann iyi niyeti meKteti defildir. 
Aydınlanmızın. aanatçl1arunızın, en 
geniı anla.mda seyircinin, okuyucu· 
nun u:ı.aiında, yalnıı. lfçilere özgü 
dar bir çerçeve de dctildlı. Bu it 
muhakkak id profcl)'onel itidir de; 
Ültdik UJtl profesyonel itidir. lIte 
Kıoctz Pbi wta bir yazardan \I'C 
Maiwa1d pbi usta bir pirdcn bu 
ııuç<illwuı!amaia çahJtok. 

Bu nedenle oyunun ya:u.n JCro. 
eb: hakltmda çok ilginç olduluna 
inandılUlll& bazı biJsi.kri aktumak
La yctinecctiz: Kıocu'iu\ oyun ya. 
zan o1ank.pttili yolu. politik yo. 
hı.nı:lan ayırmlık mümkün dein. 
.972 YWnda yaza< DKP'ye (Al
man KomUnin PartUıi.) sl-tdiktcn 
ıonra yaad.ı Stcmtakr (19Ht 
oyununda (Bizim ılmdi "bd Oi,in. 
ya" adı ik oynadıiDJ\J& oyun) da
ha bir KRteu ulqmıttır. 

Bunları ıöyleyen, Balı Almanya' 
nın libenl tutumN "ThcatcrHeutc" 
deq:ilidir. Kroctz, daha sonn. yazdı
i:ı oyunlarla da bu scntni, toplum 
di.rZcninin mutlaka deti,mni. gerek· 
tiIi ve naa1 detifecql yönunde ha· 
bm olıunlathrvU., bugünkü IAnat· 
UJ di.iz.eyine ve lınurıe ulatmı,tır. 
(Biz Peter Maiwa1d'ın türlerinden 
birkaçıyla yaptıtonl% montajlan, o 
Icnte'Zi aeyircimiı. içln daha bU- bü' 
ti.inlemek adına kurduk. Eti Klıltür 
Merkezi aynca 0yun1a i.1cili bir .di,. 
bro,ürk de MarwaJd'm "I,çi O'nin 
Hikayekri" kitabındaki türlerinin 
tümünü yayınlamakla kalıcı bir hlı· 
met yaprnı, olacak). 

Daha.ıı var: Yuarın 1972'de 
yazdıiı "Oberöıterreleh" oyunu, 

iki yıklan az bir lÜre içinde "O'eian 
fazla Mhnede oyrı&nmlfkcn, daha 
gdifkin ve tutarlı olan (Partiye git
dikten ıonnki) oyunlannı. (197 ..... 
75: Stcrnt:&kr, Wcitcrt Aulliehten, 
Du Ncı\, Hcimat, vb.) bab A.lma.n 
buıjuva dfiz.cni rq>ertuvan. alma· 
makta diretiyor. Ama bu tutumla 
yazan tcllim alamadtkJan gibi çö. 

çabfma önce 'Sozia.iJmUl Konlact· 
Somut Soayatizm' dcqi.aine bir ma
kale 01an.k dÜJUnUlmÜftil. Ama bat
lanblı oldutum SuhıUmp yaym
evi, kila,p haline: iden çabfmayı da 
elbette: yayınlar diye bakıyordum. 
Fakat laILIÜr arun burada açıkça 
kendini BÖatıeriw:rdi. Kitap, uran
hk-beliniz anekçdcrlıc, yakın d6-

"IKI DÜNYA" 
ve KROETZ 

kertemıyodar da. tcni.nıe yuar daha 
da etkilililt ve un kUaıWU. ülke dı-
,ına da yayılıyor. çllnkü yazar, ba· 
iımıw!luu koruyabiliyor; yani ya· 
unn sanatında parnlilik buıjuva 
iddialanndaki gibi zararlı deAil, tam 
terane güç katıcı, tuwlılık sajla· 
yıeı olmu,ıur. Bu gerçek de, parti· 
Illitin unatta ingUrlUk kwtlamuı 
delil, tam tcl"li.ne nul gerçek bir 
özgiirh.l.k l&AladlAının somut kanıtı· 
d�. 

Olayın gelitimini, yazarın ayru 
dergideki bir töportajU'ldan pasajıar· 
la aktaralım: " ..• Geçen yı.l üç haf· 
ta içln ADe (Alman Demokratik 
Cumhuriyeti) de bulundum v� so.· 
ya.lizm. gelecek, gelişim üstüIlC · 20 
... ti aıan tcyp kayıtlarına ve aJıı 
halıayı qan yoAun bir çw.maya 
dayalı bir kitap hazırladım. Bu 

c YILMAZ ONAY ) 

nıelllin buıjuva·lomaotik.pta1 k .. 
taal&nndan gidi1crdt mldcdildi. Mc· 
afeli balr..mıyonnu,um, kötü yu". 
mlfmlf' demek ki yayınevinden bir 
tck ü,i bile: benim bant kayıtları ilc 
bdgclcdilim, o Demoknuik Alman· 
ya köyi.ınde bulunmamqken, yaym· 
evi heqtyi daha iyi biliyorı" 

"Yaymevini ,öy� cı:vapladun 
'Yayıncviniz.le batlantırnın bundan 
böyle airmca mumlıJ.ın delil .• " 
'MUnehncr itindI'den (yuann, Par· 
tinin bir eylemi vesileliyle konut so
Nnlan çerçevesinde yazdll1l:1 ajitatif 
rew) bq:layıp 'Stemtakr'dan gidc:
rek nihayet ADC-Rapanı'na kadar 
ili,k.ilrrimi7 zaten zorlqmlfll. Şu 

basit nedenle ki, çıkarlarunu ç�li,i· 
yordu. Nihayet ADC·Raporu'nun 
tcdd!. ilc çeli,U kesl..inle,ti .. Benim 
vt" eKtierirnin uzerine politiL. anıw 

koym&nJZa izin YCJ'C1IIıcm.... :Batı M 
marı kamouyonun önünde K.roc�'ü.. 
kendi çlk.arlanruz ve uc: para ve· 
rtnk:rin çıkarlanoa gö� yöolmdir· 
mcmu wn vercmem... Dandır. ki 
ya. herbalde maddi ç ıkarIanm b..ab
nna, anAiriiDÜıI:U lUIkU.nIUkLa payla
,ac:atım, yani böylece kamuoyunu 
aldatacaiım. ya da, Fedual .Alman
ya'da belki hiçbir yayınevinin ya
yanlamamUl pahasına, aıWriiımÜ 
,iddetk reddedeequn. Oysa kamu
oyunun beni, yalnız. üin istcdik1e· 
riııi.z.i yu.an biri o1an.k t:anmııuan· 
dansa, Frodeıal Almanya'da hiç ya
yınl&rurıayaCllt bir yuar olara.k bil· 
mesini tercih ederim!' I,te ,imdi 
Oau Almanya'da hiçbir yayırım Uc 
ilitldm yok." 

"Yazar, derginin "ADC-RAporu 
Oab Almanya okuyucu.ına ne ve
recekti?" ,dclindeü toru*-mu da 
,öyle cevaplıyor: "Önce ,unu ko· 
yahm: lna.ruyorum ki, Ikmokratik 
Alınarıya ÜJ:tünc bilgi arttıkça, biz.· 
deki Demokn.tik Alınanya dÜfmaru 
propaganda da zorlaJacakm. O ülke 
}.akbtda açak ve IttÇdt bil&i olu,· 
Nkça biz.deki gerici.üfin ve ADe 
dutmanbiuun i$i de %Orlapcaktır. 
Ikincisi, Markmmin beril çeken ni· 
ttlikkrinin, Demok.rati.lt Almanya' 
UIı son 25 yılhlı. tariiud p:li.Jimin· 
de na.al umut verıd bir biçimde BU'" 
çeklqtili, bir komürUı o1an.k be-
ni e1bendi iJcikndirir." 

Röportajın devanunda yazar,"· 
natmdaldreqmcde, önce " tartqlJ1A_ 
lar. kendi kendine bnndan ko"",. 
ma ve kmdi çenainc: 6rdıiitü çe
knklıc tatlı tath ve atır a&U' koku· 
,up gitmek"tcn kurtulma aşaına
lllUQ muıluluUa aJtıru çiziyor, fa· 
kat �mcn para1dinde "hiçbir sa· 
natsal end4e duymak.um salt a,ii· 
lUyon, do�dan etlti • •  aJt mucade· 
le ve politika" aeeleci..likine sapmak· 
tan da kunu!duğunu bnenıle Layde· 
diyor. "Bir sosyaıut eıtetik vardu-" 
diyor, zor olan " bu diyalektiği sa· 
natsal olar..k gerçü!eştinnektir. 
Yani, figUrlere duyguyla \'c politik 
yaklatınak, ifadderi �neUeıtirmek, 
böylee� toplumsal ele,tiriyi �li,tir. 
rnek, ama bu anda inanlann dos
doğnı çlzilmcsindck.i I.alitcyi yitiı· 
memc�, öykunun macunla yapııtı· 
n1m� gibi olnıamuı, figi.ırkri ilCY
giyle kavramak, ve oyunun udmı 
korul'l'\Ü. 'anıyla. .... 



BAGIMSIZLIK, DEMOKRASI, SOSY ALİZM 
YOLUNDA iKİ YIL Gençtlttn biiim .. ı sosyalist, 

yıj!ın .. 1 Öl'iÜUenmesl dOl!rultu· 
.ında atılln tarihsel adımın lkin
cl yılı kullanıyor. Gücünü Işçi 
sıOlrının poUtik önctisünün şa,
mu yol eösteridUttnden ve 
eonçURIn lükenmez enerjı ve 
coşkusundan alan Genç öncü, 
bundan ild y� önco 19 �!art 
1978'de, Işçi sınıfımızın bUlmsel 
sooyallst partlslnln sosyalist par· 
tlslnIn "lIannd. çeUkleşmlş 60 
genç savaşÇI tarafından kurul· 
muştu. 

GENÇ lJNC V (19 78-1980) 

herşeyın başında tutan Genç 
öncü, birliCin öniindeki sekter ve 
makyaveltıtan1ayqlarakarşl dur· 
du, bu .nlay�1an adun adım ". 
rllettl. 

_t � 
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Proletarya entemuyonah· 
�ne baRlılı�1 u.mel Iikelednden 
biri olarak saptayan Genç öncü, 
lk.i yıl boyunca diRer .ülkeler kar· 
deş eonçUk örgüUerlyle dayanış· 
masını "lişdrdl, TUrkiye eonçB· 
ttnin, uluslanıruı Iiericl eonçUk 
hareketleriyle barışa, do&Uuğa, 
kardeşli�e dayalı birli�lnln yük· 
seltUmeslni başta gelen bir görev 
olarak bildi.·Bugun, mücadelefiin 
Iklnd yılında şartlann daha zor· 
laşaeı, görevlerin daha aRırlaşa· 
�, soru�uluklann daha artb�ı 
bir dönemde bulunuluyor. Yual 
çalışma olanııklan büyük ölçü· 
de ortadan kaldınlmış durumda. 
Ama gençUk örgütlenmesinin da· 
ha yıeınsaUaŞ�I, daha .. e· 
I�aştınlması, kadmlann daha 
dö�üşken bir konuma yükseltil· 
mesi görevi zorlaşan mücadele 
şartlanna nlmen acil bir görev 
olarak önde duruyor. GençURin 
anti·fıışist, anti-emperyalist, 
antı-şovenist ve anti·tekel eylem 
ve cephe birllRlnln vakit "çIrD· 
meksizin yükleltilmes!, antı· fa· 
şlst direnı, salIanna daba "nlş 
genç ylRıııIann katıImuının saR· 
lanırası günün blrind gündem 
maddesini oluşturuyor. 

GençUk örgütlenmelinin U· 
bleri hakkuıda son derece kısır 
tartışmalann ve yanlış anlayışı.· 
nn boy atmış oldu�u bir dönem
de kuruluşun eorçekleştlrDınesl 
Genç öncü'nÜ11 naaI bir örgüt 
oldueunun kavratılması görevinl 
öne koyuyordu. İlkesel yanlışlık
lar, goşist ve maO<:u örgütlenme
ler bir yanı, bUlmsel sosyalist 
platfonnda bulunan gençlik ör
gütleri içinde de geçerllydi. Ger· 
çekler ısrarlı çalışmalar sonucu 
kabul ettırlldl. 

anıflara .. genış gençUk ketim· 
lerine karanlık bir gelecekten 
başbbir şey vaadetmeyen faşiz· 

me, emperyaJtzme, tekellere ve 
şovenizme karşı,gençliRin eylem 
ve cephe birllkının öriilmesl doR· 

rultulUnda ısrarlı bir çalışmanın 
içinde oldu. İşçi ,ınıfının ve 
gençııeln yaşamsal çıkarlannı 

Genç Öncü'nün iki yılından 

Genç öncü fıışist saldırgan· 
\ıRın en üst boyullara bnrulndı· 
nldteı bir dönemde örgütlenme
sini eeU,tlrdi, yaygınlaşbrdı. On· 
\an:a ,ehlt verdi, üyelerin yüzler· 
cesi yaralandı, göz alıma alındı, 
tutuldandı. Onlar, yaşaııılanyla 
.. dln!nlşlerlyle, mücadele arka· 
dqlanna örnek oldular, salian 
çel1kleştirdUer. 

Genç öncü , .. çıtın saR 
.. "sol" oportünlst akımlann 
"'bditinden kıııtulması, Işçi 
suufı hareketine yandaş kılınma
sı için am&IlIIZ bir mücadele yü. 
riittü. Maocu ve goşist gıuplann 
çıkmazlan, Işçi anıfı bareketine 
zarar veren tutumlan adım adım 
aergilendi. 

16 Mart 1978 ... G�nç Oncü kuruldu. 
20 Mart 1 9 78 ... Tüm yurttn �nel grtlJt ho· 

tllmdL 
18·21 Nim" 1 9 78 ... Genç Oncü, Türkiye If' 

çi Partisi 'nin kamponyo.ıma koşut olorak "No· 
to 'ya Hayır" hafta.ı diizenltdi. Tüm yurtta anti· 
emperyalist eylemler gerçekleştirildi. NATO ve 
Amerikan üderi öniinde toplonhÜJr yapıldL 
Ikisi GYK üy�ai olan pek çok Genç Öncü gözol' 
hM almdı, tutulrlondL 

1 Mayıı 1978 ... Genç Oncü, işçi •• nıflmn bir· 
lik ve dayanışma gününde, '77 katliol'l'Unın heWl' 
bın • •  ormak için toplaMn tüm d�mokrcıai güç. 
lmylt birUkt. 1 May .. Alonı'ndaydı. 

23 Eyliil I 9 78 ... Genç Öncü 1. Gene' Te"";" 
ciltr Konuyi toplandL KOMeY, demokratik 
merkeziyetçi işkyit ve örgütün öniindeki göreır 
Imn ıoptonmoa bakımından büyük ön�m loşı· 
dL 

8 Ekim 1978 ... Y�di G�nç Oncii, kald.klan 
�ude faşiat katillerce öldürüldü. 

1 1  Ekim 1 9 78 ... "Faşizmi Ezeceliz " minn· 
ginde onbinlerin başPtda, Part;'i öncüUiRünd� 
Genç Oncü; militanlonnın c�naze tÖrtnini anti· 
foş.t gi.i.t.riye dönüş türdii. 

6·7 Ocak 1 9 79 ... Genç Oncü Bölge Tenuilci· 
ler KOnHyi toplondL Toplanhlor, bölgeul çalış· 
molann ge'iştirilm�ai için olduNu kadar, düzen· 

lenen elinmIerle de �alı.ım okulu olma göre· 
vinin ooşanlmaanda önemli adımlon olUfturdu. 

10 Ocak · 19 Mart 1 9 79 ... Genç Oncü, "Bi· 
Gmu' So.,.aliBt Bilincimizi Yü_ltmek Için Ilt· 
ri" .'oganıylo yıl'fUal elinm kamponyo.ı, baş· 
Iotn. Çeşitli bo.ım oroçlonyla da de.ıeklenen 
kampanya boyunca beş binden fazla militan 
genel bir elitimden geçti. 

19 Mart 1979 ... Kuruluş yıldönümü yapılan 
toplannlorla kutlandı. 

Şubat 1979 ... "Genç Oncü" dert;'i .ıkıy� 
netimce ycuaklondL "Faşizme Karşı Genç On· 
cwer " gençlilin bilimsel .Myatüt HQni .ürd� 
dü. 

1 May,. 1979 ... 1 Atay,.·a konulan ycuağı 
kırmak için, Parti öncüıÜRünde .okala çıkıldı. 
Genel Başkan A.Atolay do dGhil olmak üzere 
pek çok yönetici lle militan tutuklandı. 

10·17 Ktuım 1 9 79 ... Dünya Gençlik . ve  
Olnnci Ha{ttm tüm yurtta y",fUa' ue görkem· 
li biçimde kutlandL 

29 Koıım 1979 ... Sıkıyönetimin "faaliyet· 
ten ahkoyma" kara" uyonnco, giivenlik kuv
IJtt�rince Genç Oncü Genel /ılerkezi ue tüm 
şube lokal�ri mühürlendi. 

1 9  /ılart 1980 ... Genç Öncü kuruluşunun 
ikinci yıl, yurt düzeyinde yaygın biçimde kutlu· 
yar. 

Yasal çalışmalann durduruı· 
DL&.SI ve böyleline zor görevler
le karşı kaqıya bulunuluyor 01· 
ması, gençBRIn bilimsel sosyalist 
öncülerinl korkutmuyor. iki yıl· 
lık şanlı mücadele geçmişi, gö
revlerin başanyıa omuzlanacaRı· 
nın güvencesidir. 

Genç öncü, işçi ve emekçi 

GENÇ ÖNCü'D EN üÇ B E LGE 

GençUeln billm .. 1 sooyallst 
örgütlenmesinde daha ilerl mev· 
zUer için görev başına! 

* * 
Genç öncü Kuruluş Bildirgesi: (19 
Mart 1978 günü Ankara'da toplanan 
60 "nç billm .. ı s06yallst tarafm· 
dan tüm "nçllRe, halka ve kardeş 
gençlik örgütlerine duyurulmak üze· 
re bazudannuştır.) 

"Toplu katliamlara yönelik saldın· 
lann arttıRı, demokratik hak ve ÖzgÜl' 
lüklerin kısıtJanması tehdiUerinin ve 
ılkıyönetim önerilerinin yoRunlaştıeı 
bir dönemde, Thrkiye'nin çeşitli böl· 
gelerinden gelen bizler kısa adı GENÇ 
öNCü olan ıŞÇı, KöYLü, öGRESCI 
GENÇ öNCÜLER DERNEOI·ni kur· 
duk. 

"GENÇ·öNCÜ tüzüRünde a';1acml 
şöyle belirllyor: 

"GENÇ-öNCÜ (Işçi, Köylü, ö�ren· 
ci Genç öncüler DemeRI) genç\i�i, iş· 
çı ve emekçi ,ınıflann sömüri.iden kur· 
tulma mücadeleıi sanannda birleştir· 
meyl, bu doRrultuda bilim .. 1 sosyalist 
dünya görüşüyle ekltmeyl, akedemik· 
demokratik haklanru savunup geliştir· 
meyi, ,osyal. kültürel, sanatsal ve spor· 
tif çalışmalannı gtiçlendinneyl ve aynı 
yolda çaba gösteren dünya gençlik ha· 
reketiyle dayanışma içinde olmayı 
amaçlayan gençU�imizin yıAınsaJ örgU· 
tüdür. 

'Gençlik In&anlı�ın geleceeidir. 
Bunun böyle olması ülkemizin de Için· 
de yer aldıAı tüm kapitalist toplumlar· 
da Iki karşıt ve uzlaşmaz sınıf burju· 
vazi ve proletarya arasında gençtiRi ka· 
zanmak Için mücadeleyi ön plana 
çlkannaktadır. Burjuvazi. cençHein bir 
knimini taşist ldeoloji etkisi altına al· 
maya çalışırken, dieer bölümünü de 
poııtikadan uzaklaştınna�;, Ilgtsizleştir· 
rnek ve yıldınnak için uğraı;makta�ır 
Proletarya Ise, öncüluk etdği sömi.inı' ll 

yok etme mücadelesinde gençııgln 
önemlni bUmekte, onu kendi mücade· 
leslne yandaş k�maga çalışmaktadır. 

"Kapitalizmin gençU�e verebileco�1 
hiçbir şey yoktur. KapitaUzm, gençUk 
için açlık, setalet, Işsizlik ve ölüm de· 
mektir. Bu yüzden gençlik kendı örgüt· 
lü mücadelesinde taraf tutmak zorun· 
dadır. Gençll�n çıkan Işçi sınılımn ve 
onun öncüsünün yanındadır. 

·'GENÇ-öNCü, bu u.mel gerçekler· 
den barekeUe, gençil� billm .. 1 .osya· 
list dünya görüşüyle e�ltlp, ba�ımsız· 
lık, demokrasi, sosyalizm mücadelesine 
katmaR'. çalışacak br. 

'·GENÇ-öNCÜ, Işçi sınıfmın ve 
onun öncüsünün en sıkı takipçisi ve en 
yılmaz savunucusu olacaktır. 

" GENÇ-öNCÜ, "nçliRln Işsizllk, 
yoksulluk, can r\.iVenUel ve ö�nim 
özgürIü�ü, çıraklık, Sıgorta, eşıt Işe eşit 
ücret gfbi bir çok sorunlannı da 
çözümleyicl ve yol gösterici olacaktır. 

"GENÇ.öNCÜ, "nçliRln tüm .0-
runlannın çözümünUn sosyalizmde ol· 
duA'unun bilinciyle, sömürüyü ortadan 
kaldırma ve sosyalizmi kurma mücade· 
lesinin ön sanannda olacaktır. 

"YAŞASıN BAGII ISIZLiK·DE· 
MOKRASI-SOSY ALlzM �ıuCADE· 
LEMlZ! 

·'YAŞASIN GENÇ·öNCÜ!" 

* 
Genç öncü Kapatllamaz: (29 Kasım 
1979 günü Genci �lerkez'in slkıy().. 
netimce kapatllmaSl üzerıne Genci 
Sekreter �f('lUt Vural tarafından 
yapılan açıklamadan) 
"Gençlie-in birlik ve dayan ıŞ mil Si 

amacıyla çalışmalannı sürdüren, Işçi, 
köylü, önrencl gençler arasından }ı�ın· 

• biçimde üye kazanmak Için onIann 
ekonomik, akademik, demokratik so
runlanna çözümler öneren. istemleri 
dotruıtusunda mücadele satlannda bir 
leşmeleri için ülkenin bütün yörelerin· 
de örgütlenrneyi sürdüren örgütümüz 
GENÇ öNCü, ıakıyönetlmd yasal da· 
yanaklan olmaksızın süreksiz olarak 
kapatılmıştır. Ustelik bu kapatma slkı· 
yönetlm dışı bölgeleri de kapsar bir 
uygulama biçiminde "rçekleştirll�ş· 
tir. 

"GENÇ öNCÜ, bugüne eelene ka· 
dat çeşitli zamanlarda güvenlik kuvvet. 
lerlnce Genel Merkez veya şubeler dü· 
zeylnde pek çok kez aranmış, merkez 
yöneticileri için ,oruşrunnalar açllnuş, 
ancak tümü de yasal yönden ya koyuş· 
tunnaya gerek duyulmadıeı açıklana· 
rak. ya da beraatle sonuçlanmıştır. 

"Dün sıkıyönetimin emriyle deme.. 
eimiıln kapablması Ise tümüyle yasa\ 
dayanaklan yoksundur. Uygulamayı 
gerçekleştiren görevlilerin de bellrtti�1 
gibi bu uygulama GENÇ öNCÜ'nün 
yasal çalışmalannm yaratbRı 
huzursuzıu�un sonucudur. Ancak yine 
biiiruneku.dlr kı, bu antl-demokntik 
uygulama Işçi, köylil, öRrenci gençıı· 
!!in, Türkıye'nın aydmlık gelece�1 yo· 
lundaki mücadelesini engeııeyemeye· 
cektir. 

""GENÇ öNCü ıçınde örgütlenen 
gençler ve bu gençlerin, Genç Öncü· 
lerin önderli�lndekl genış eonçlik yı. 
�ınları inandıkları yolda; ba�ımsızlık, 
demokrasi, sosyalizm yolunda engeııeri 
aşarak yürüyeceklerdir. Bu YÜl'ÜyilşUn 
engellenmesine yönelik hiç bir antl· 
demohatik baskı iste�ine uiaşama}'a· 
caJ.:tır. 

'·GENÇ öNCÜ, Genç önCÜıer her 
koşulda görevleri başındadırlar." 

Genç öncü'nün İkinci Kuruluş Yıl· 
dönümünde tüm yurtta yapılan açtkla· 
madan: 

"Gençlij!ın, Işçi. köylü, öl!rend 
gençll�n YıRlt önCÜıerlne!BaRlm .... 
lık, demokrasi, sosyallzm savaşının 
genç önderlerine! 

"Bugün 19 �!art 1978 tarıhı, "nç· 
ilttn bilimsel s,,"yaliımln evren .. 1 �i� 
albnda çalışmayı Ilke edinen örgütü
nün kuruluşunun ikinci yılı. 

"Parti yolunda "nçilRi nihai zafer 
Için, sosyalizm için ııvaşa 'okrna yo· 
lunda örgi.iUemneye atılan Ilk adımın 
Ildnd yılı. 

'·Gençııei enu.masyonallst ruhla 
eRitrnek ıçın ba,latılan çalışmalann 
Yılınsallaşmaıı amacıyla yola Çıkı,ıo 
ikind yılı. 

" 'l\i.münüze kuUu olsun. 
"GençUeln ylttt öncüleri! 
" Görevlerbnlzi bUlyoruz, yolumuzu 

aydınlatan yüce ldeolojimizln ve yolu· 
muzu belirleyen partimizin önCÜıüRün· 
de görevlerimlzin başındaylZ. 

"Sorumluluklanmw blllyoruz, her 
durumda ve her zaman yaşamın her 
alanında görev başında oldulumuzu 
kanıtlıyoruz. 

" Faşizme, emperyalizme ve tekelle· 
re karşı smıf klnI�z gtderek bir çıj! bl· 
çlmlne geliyor. Zafer bizi bekliyor. 

" Gençli�in YıRit öncüleri! 
"tki yıl önce attıeırnlZ Ilk adım bu· 

gün yurdun tümune uzandı. 
"Şanh bayraeımız her gün daha 

yükseklerde. 
"bk günlerde yüz.lerin omuzlarıno.l 

yükseliyordu, bugün blnlerln. 
"Bayra�lmlZ daha da yük.select'k; 

yüzbinlerle blrliku.!·' 

ytJRPYt'Ş r 8  .U�\RT ,·Mf 7 

4 -' . 
• 
, 



\ 

i 
J 

-

Iran halkı 

ABD/den 

SBKP - YKP 

Akdeniz'i 
barış denizi 
yapalım 

SSKP Merkez Komitesi Polit
büro üyeleri Boris Ponomarev ve 
Konstantin Çernenko ile Yuna· 
nistan Komünmt Partisi ?ı'''erkez 
Komitesi Genel Sekreteri Harila. 
os Floralds başkanlı�ındaki YKP 
heyeti arasında 11 Mart'da bir 
görüşme yapıldı. Görüşme sonra· 
sında, uluslararası durum konu
srnda tam bir görüş birli� için-
d. olundu� beUrtUdi. 

Yapılan ortak açıklamada, 
ABD ve NATO'nun gerici güçle
rinin Çin'li yöneticilerin etkin 
suç ortakheı ile öç almaya, em
peryalizmin durumunu saRlam
laştınnaya ve uluslararası yumu
şamayı torpilleyerek, Sılahlanma 
yarışını tırmandmnaya çahŞtıel 
vurgulandı. SBKP ve YKP. em
peryalizmin Doeu Akdeniz, Or
tado� ve Hint Okyanusu 'na 
muazzam askeri güçlerini yı�ma
sıyla, tran ve Afganistan Demok
ratik OJmhuriyetinin içişlerine 
kanşmasıyla ortaya çıkan duru
mun bütiiı dünya için tehlikeU 
bir boyuta erişti�ine dikkat çek. 
tiler. Her iki parti, bölge halkla. 
nyla birlikte Akdeniz'in banş 
içinde birLikte yaşama denizine 
çevrilmesi ve Blı.IT'nin gereken 
kararlarına uyma yoluyla Kıbrıs 
sorununun ivedilikle çözümü 
için mücadeleyi hızlandırmanın 
gerekUUltinl bel rllUer. 

YüRüYüŞ 

ıdır 

/Ganurl : ''Tudeh bugüne 
d�k elde edilen kazanımlan 
güvenceye ahnak ve ülkenin 
daha da ileriye gitmesini 
sağlamak için ortaya bir 
program koyabilen tek 
politik güçtür." 

Iran Thdeh Partisi Merkez Komi
tesi Genel Sekreteri NuretUn Kianu· 
ri geçtiııımlz hafta ADC'de yayın· 
lanan "Horizont" dergisine bır mü
lakat verdi. Kianuri, miiakatta İran' 
in devrimden sonraki durumunun 
genel bir delerlendirmeslni yaptı. 
tran 'da ilk demokratik seçimlerin 
arefesinde bu mülakatın bazı bölüm· 
lerini sunuyoruz. 

TUDEH'!N SAYGıN YERI 

"Düşünce ve toplanma özgürm. 
�ünün sa�lanmış olması büyük bir 
ileri adımdır. Partimiz, 30 yıllık bır 
iUegallte döneminden sonra bugün 
serbest olarak çalışabilmektedir ve 
bütün tikede etkilidir. Tudeh adım 
adun yeni bir taban bulan, güçleri 
toparlayan ve kendisini nitel ve ni· 
cel olarak geliştiren tek 
poUtik örgüttür. Zengın bır politik 
literati.irümüı bulunmakta ve Parti· 
mizin merkez organı "Mardorn" 
günlük olarak yayınlanmaktadır. 
Thdeh Partisi'nın lran'ın politik ya
şamında bugün saygın bır yeri var· 
dır. 

"Şah dönemlnin ilkedeki ilerici 
güçlere karşı yo�n ve yıllar süren 
antikomünist politikası insanımn 
kafalanm örümceklendirmiş ve bır 
çok önyargılaıla tjoldurmuştu. Hat· 
ta komünistlere ve sosyalist ilkelere 
karşı kin duyanlar da vardı. üstelik 
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iktidardakUer dini dÜ4incelere sahip 
olanlan üekll olarak ilkenin ilerici 
güçlerine karşı kullanma e�ilimin. 
deydiler. Bu kötü mirasa etkili bir 
şekllde karşı dunnak ve en azmdan 
kısmi başanlarla birtakım-avantajlar 
elde etmek gerekiyordu. Şii mezhe· 
binin demokratik kökleri olması ve 
ulusal ve antiemperyalist güçlerLe 
genellikle ba�lı olması temeli üze· 
rinde Mi.SliBnan liderlerle her zaman 
diyalog içinde olabIIdik. 

DEVRIMIN IKI AşAMASı 
"Birinci aşama s� görüşlü burjuva· 

liberal Bazargıın hükümetinin yıkıl
masıyla kapanmıştır. Ayetullah Hu· 
meyni yönetimindeki Devrim Kon
seyi'nin halk kltlelerinin durumla
nnın iyileştirUmesi, politik baj!un· 
sizlık ve ba�lanbsızlıktan yana 
olunması gibi ilerici amaçlan, o hü· 
kümet döneminde ulusal burjuvazi
nin sa� kanadı tarafından, kendi Çı· 
karlaıi.nı korumak Için durdurulo 
mak istEmmiştir. Bazargan hüküme· 
tinin yıkılışından sonra başlayan 
ikinci dönemde ise, halkın yoksul 
kesimleri için önemli toplumsal iyi· 
teşrneler meydana gelmiştir.' örne· 
�in toprak refonnuna başlanmış, 
son üç ayda topraksız köylüler 200 
bin hektar toprak almışlardır ... 

"İran çokuluslu bir devlettir. Fars
lann yanısıra Azarbeycanlılar ve 
Kürtler gibi güçlü azınlıklar bulun
maktadır. Aynca Beluciler, Araplar, 
Türkmenler ve bazı küçük halk 
gruplannın sayılan önemli ölçüde 
yüksektir. TlIdeh, bu ulusal azınlık
lann özerklik çabalanm her zaman 
desteklemiştir ve halen destekle· 
mektedir. Bundan anladljİımız, İran 
devleti çerçevesi Içinde gerçek bir 
ulusal ve yurtsever hareketten kay· 
naklanan özerkliktir. 

"Ancak emperyalizmin karşı dev· 
rim komplosu içinde ulusal azınlık· 
lann çıkar ve amaçlannı kunanma 
çabası içinde oldu�u gözden kaçın· 
lamaz. Böylece merkezi hükümet 
güçsüzleştiriLmek ve böyleııkle dev· 
rimci Iktidar zo.afa u�ratılmak isten· 
mektedir. Partimiz, ulusal azınlıkla· 
rın hareketini desteklerken, bu ha· 
reketler lçbıden karşı devrimin dış
lanması Için de mücadelesini sürdür· 
mektedir. 

DEvRlı'IN YENI AşAI>TASı 

"Şah diktatörlü�ünün devrilme· 
sinin ardından ülkede ulusal demok· 
ratik devrimi kökleştirmek sorunu 
ortaya çıkmıştı. 'I\ıdeh bugüne dek 
elde edilen kazanımları güvenceye 
almak ve ülkenin daha da ileriye git· 
mesinl sa�lanıak için ortaya bir 
program koyabilen tek politik gilç. 
tür. Bu partimizin derin gizlilik ko· 
,ulları içinde bile halk yıı!ınlarıyla 
ba�laruu koparmamasmın, halkın 
çıkarlarını Iyi tanımagnın ve emek· 
çller arasında sa�lam bır tabana sa· 
hıp olmasının sonucudur. 

" S ilahlanmadan elde 
edilen kazanç, NA· 
TO ülkelerinde sa
dece küçük bır 
zümreyi ilgilendirir, 
bu ülkelerin halkla· 
nnı de�i1. Halklann 
NATO' dan bekle· 
yecekleri hiçbirşey 
yoktur. Geçen on· 
yıllar boyunca NA· 
TO'nun her hareketi, dünyanın durumunu dü· 
zeltmemiş, gerginleştinniştir. Bundan çıkarak 
şu sonuca vanyorum: Yumuşama politikası • 
askeri alanda da • sadece ve sadece NATO poli· 
tikasına, NATO kararlanna karşı dumıakla ba
şarıya ulaşlf. Bunu böyle açık göremeyenler 
yaşamla oynayan hayaller içindedir. NATO 
konusunda yanılmamak, kimseyi de yandtma· 
mak zorundayız. NATO dünya banşını ve gü. 
y"enlijİİni gittikçe daha tehlikeli hale gelen bir 
ölçüde tehdit etmektedir." 

Yukanya aldı�ımız sözlerin sahibi Sovyetler 
Birli�'nden ya da bir başka sosyalist ülkeden 
ya da herhangi bir ülkeden, herhangi bir yo
rumcu de�Udir. Brüksel'deki NATO merkezin· 
de çalışmış, NATO organlarının en ijst düzey· 
deki toplanblannda yer almış bir kişidir. Ursel 
Lorenzen adlı bir bayan. Artık dünya çapında 
ipli�i pazara çıkmış emperyalizmin saldm ör· 
gütünün, NATO'nun, ijİrenç yüzünü yetkili bir 
kişi olarak ifade etmektedir Ursel Lorenzen; 
savaşa karşı olmanın içtenli�iyle, savaş kış

·kmıcllanmn gerçekte kimler olduğunu gözler 
önüne sererek. Lorenzen'in açıklamalanndan 
tüm ilgilenenlere bir kaç pasaj daha aktaralım: 

Yeni ABD rukleer fi.izelerinin üretimi ve Batı 
Avrupa'ya yerleştirilmesine bir neden göster· 
rnek için çok söz edildi ve batı Avrupa'da bir 
çok insan bu sözlere inandı ... Bu insanlann 
NATO'nun kendilerini felakete götiire<:e�ine 
inanmalan nasıl sa�lanmalıdır? Bu soru beni 
harekete geçirdi. Kendi gözlerimle gördü!ÜJn, 
kendi yaşadı�ım herşeyi anlatmaya kendimi 
zorunlu hissettim ... 

• nail serikoğlu 

NATO nu 
iç yüzü 

NATO nükleer silahları düşmana karşı belirle· 
yici bir yayılma ve geniş kapsamlı bir şok sae· 
layaeakbr. nk saldınlar ADC, Çekoslovakya, 
POlonya, Romanya, Macaristan ve Bulgaris· 
tan'a yapılacakbr. Bu plan 30 Amerikan ve In
giliz nükleer başlıklı füzeı:i ve Amerikan, İngi. 
liz, Batı Alman, İtalyan, Yunan ve Türk Bir
liklerini kapsamaktadır. Hedefler: AOC'nin 
kuzeyinde üç, güneyinde bir, batısında bir; ku· 
zey Polonya'da bir, güneybab Polonya'da bir, 
batı Çekoslovak-ya'da üç, kuzeybatı Macaris· 
tan'da. bir, güneybatı Macaristan'da bir, güney 
BuLgaristan'da beş hava alanı; Çekoslovakya 
ve ADC'nin batısında beş hazırlanma ve ikmal 
alanı. Taktik karargahlar: Çekoslovah-ya'da bir 
ve ADC'de beş." 

B ayan Lorenzen'in açıkLamaları b·Jnunla kal· 
mıyor. NATO'nun tüm aşağılık savaş kışkır
tıcılıklnrını taktik ve planlanyla ortaya koyu· 
yor. üstelik NATO içinde di�er ortaklara kar
şı ABD diktatörlüğünü de açıklıyor. Buna gö· 
re, ABD başkanı her an bir atom saldırısı emri 
verebilme yetkisine sahip. Di�er ortaklann yö· 
neticileri ise böyle bir kararı onaylamak duru
mundalar. ABD önce kendi genelkunnayında 
bir karar alıyor, sonra bunu çeşitli yollardan 
ortaklanna lanse ediyor ve kabul ettiriyor. He· 
def başta Sovyetler olmal' üzere rum sosyalist 
ülkeler. Komşumuz BuLgaristan ilk hedener 
arasında bulunuyor. Yunan, Türk ve İtalyan 
birlikleri ise ilk harekete geçirilecekler arasın· 
da. Bunun anLamı şu: NATO Türkiye'yi böyle· 
si bir saldırıda Bulgaristan'a karşı kullanmak 
niyetindedir. NATO içinde katdıgı sürece Tür
k�ye, d�t ve kardeş bir Üıkenin haLkına k8.l11 • 
bır tehdıt aracı olarak kullanılmak istenmekte· 
dir. Bunu açıklayan da eski NATO merkezi 
mensubu. 

Buna ne diyorsunuz burjuva basınının antiko· 
münist goygoycuları? Ne diyorsunuz, emper
yalizmle "kardeşlik" ilan eden maocu hempa· 
I�r? Halk düşmanları, yurt hainleri, NATO'yu 
bır sawnma örgütü gibi göstennek isteyen sa· 
vaş kışkırtıcılan, ne diyorsunuz? 


	y_80_000078
	y_80_000079
	y_80_000080
	y_80_000081
	y_80_000082
	y_80_000083
	y_80_000084
	y_80_000085

