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Kazanacagız 
Işçi .ını/ımum yOflJnual çıkarları ir in, (<<hilerin laldı�ıno. 10';'� tehlikeye A'or,ı yiilu�IWCj gnv da4:au ,ını' 
,,"diktllannın önd.rtiginde hızla yayelıyor. \"ORtlYQŞ im bu layıımelo .nı' undil:olonnın yöneticileriyk. fP'Cw 
çıkan işçi temlilcileriyle .öylt,iler yer alıyor l,çlıın'(Jlnız bu"..ıı mCicodek'in; de mutlolıa ';OZOMCO#: demakro 
ıi e,phainln t.m.ll.rinl orec ektir. 

Beldeıcn 'do grcıı bayro', dol,golanıyor 

Tekeld patıonlann örgülii MESSle slirıillillen loplu sözleşme 
gÖ!Ü4melerlnde uyu,nıazlı�a düşülmesi üzerıne grev kııran alank ka. 
demeU uygulamaya geçen T ./.laden.lş üyesılşçUerin greve çıkı'eı lş' 
yerlerinin .yııı, 2. kademeyı. bırlıkte 54'e yükseldI. Greve çıkan 
Maden.1.ş üyesllşçOerin sayili da 15 bine ulaşb. 

YURUYU Ş yayma hazırlandogı sıralarda Maden.lş Uyeıi Işçi· 
ler ı.ıanbuı'da 28 Işyerinde greve çıkmış bulunuyordu. Maden.l, 
üyesi l,çOer ızmır'd. 6, Izmıne 6, Eaklşehir'de 6, Buna'da 2, Kayse. 
ri'de 1. T.ldrda4'da 2. Diyarbakır'da 2. Kayserı'de lill'erinde greve 
çıkmışb. 

Dokuma sanayıı lıçaerlnln ıınıt sendikası Tekıtil, geçtl�Ir.ı1z 
aydarı bu yana !sıanbul bölgaılnde bulunan çok sayıda Işyerinde gre. 
v. çıkma kuannı ıılarak uygulıırnaya ııeçtl. TekaW üyesll,çOerln gre. 
ve çıkbeı l,y.rlerlnln ıoyısı geçtleimiz iıafto 29'a ulaşlı. 

TekaW StndlkUl'nın 21 Şubal'la Iılanbul'da 5 Işyerinde baı' 
latııeı grevler bu ayın ba,langıcına kadar 8 Inerine daha yayılmlŞb. 
Mart'ın Ilk lıatluının lODuna kadar Tekatll üyesi sendikalar 1'1 Edir· 
ne'de olmak üzere 14 Işyerinde daba greve çıkblar. öne.kI P.l1embt 
&ünU'" Teksııı'ln grevd. oldueu Işyerlerinin 10)'11l 29'a çıkmışıı. 

TUNCAY KOYUNCU. 
BELDESAN IŞYERI 
MAOEN·I!;> nAşTEMSILCISI 

"bL. ı..ez IJ"C"'� çwyoruz. 1917'dc: 
S.5 aybı.. bır Iokavt uycuJamUl SÖnHil;.. 
A)nQ kom,u (abrikama lıçilaiyk bir. 
Uktc yoranizde hayat Paha.b.1ıiıru prolLa
to ywuy�ij yaptık.. 

"Bu BJcvlcrin bocm.i çok. buyilktia. 
,'en] baJlu yuahn Fdnnc:L., demom
tü. hak ve Ô1gün1Ucri 1uIItbm.ak. ltçl 
lIUUfı hank.ctin.i bukı altında tutmak. 
lindirmek. ı.tiyorlar. I,çl aıufııtm bUD
bn b",a çıkaıac:a.ktu. Şlmdi tn doPJ 
hallıml1 olan � uYJU!amum.a ı;e,k· 
U hatbm&lar Fdrilmck btı:nlyıx. Bu.r

)u_ının tüm ""tmnaJanrU. ""'_ 
cl&bnıu. bop çıkan.c::iiu Ye: m utlak Iu.. 
ı.anacaju 1" 

* 
MUST AP A SADIK. 
D1NARSU IŞYERI TEKSTIL 
GREV KOMITESI üYESI: 

"Bu, Dk p:nlmb. Bu.Ddaıı 6ru:ıc. 6zd. 
l1JC aıkadatlaıvnm Lttcn atıhna birkaç 
ka dinnit "",nk. SaOdIbmmn b"u.. 
ri ba d6ncmde bbul t:dlImcdL Bunda 
ça.ll.pn aıbdat1aım ortalama ayltlt 6cft. 
d 2 bın ile 5 bın ın ............. Ha .... • 
nmw almak Için P'"C çıktık. 

"Bir YaDdan ekonomUr. açmu.1ann 
fatunbn blzt 6dcttiril.mt:k •• .ukaı. 
dlIa YaDdan da antidcmobatik uyp· 
iamabn hıı vailly�. Bu orumda mil. 
....ı. .... da yijludtllmdldlz. G...ıt

rtmu bu mlkadc.1cnIn i5ncm1l blı parç ... 
du, 

"Şlmdldm � çok y6nlil ıaI· 
....... oldu. Pankart umamı:ı enıdiendi. 
Zlyvctçllirimbe aJdın1aı oldu. GreY ala· 
amda oyun oynamuruz. tDrkO s6ylcm� 
mb �lknly«. Ama mut1ab kuaıı .. 
...... " 

* 
FEVZI ÇAKMAKÇI. 
SUNlOT IŞYERI TEKSTIL 
BAŞ TEMSILCISI 

"Iııiod ... .... çWYana&. n75'1c 
• •• 5 ay lira bır � oImDftL Ve-
Li YAk bır Itçl oiuü ....... .y ..... 
'271 -.. ilic bu ,........ .... çobık. 
HIçbir ......... ı,-.. .. UbU.I _ .. 
ol. BIa de ...... pc> boYftl- bır ... 
__ ko 

.. 1IIIy ....... III ...... -_ .. , 
... do oy.... ,...wır. "",,i ııDçı. .... 
.... oiuü �. Blo de 6JıIdI 

__ -..ı.ı.y. ııır-k __ r-o 
..... _� .. ......... 

- iii .... ç",--- -..
.................... __ de 
__ k OIIY ............. otı
....... oııı. do ..- iii _ bır 
-Mly-''Y __ I'' 

ı:ı·ım •• 
DEMOKRASI 
MÜCADELESI 
VE GREVLER 

F .. iJt bm. Ye: tDOtc, a(ık bir r .. bı diku(orlulr. 
tı:hlil.cstnc w,. demokrasi tç'in mtııcaddc: bitçalı,; 
abnd. n çcfidi blçbnlac ıı...ıııaclt, çe,itli yon
temkr ümi Un\.VL binnda Iır.ulb.nı.l.a.n.k _vy«. 

çUnL.lı demokıui dll.tman1annm ıakllnlan çok Çe ,itH alan-
lulb \c Mçimlcrdc:, çe,ilG yont.cmleık �Ij,i)·or. Urmaru. 
yor. 

n�b.yan \It' yaypıb.1a.n pcvlc demouui mu.:addni. 
nın .yn1maı: bir parçaııdU'. fltonomil .. oıyaI hubzla de. 
mokratik hak Ye: öqwluJdc:rin birbUi.lninc akı .ıkıya b3A;h 
olduiu bWniyor. fIlonomik .. oı)-a.l haklarta dcmoknill. hu. 
n 6zplukkrin aynı dll.fman tanfmdan boA:u:1&nmak ılten
dl;inJ httkcı yatanıında ycnlden vc )cnidcn pVyor. Y._ 
'�i ltçikr vt: an.ckçilu Için çckUmu y.pa.nbr. yani cm. 
pcrya.Uzm/tddci ttnNyc/ büyu.k topru .ahipleri 6çI�ti, 
bir yandan da. r .. izme I'!çit \ttcn )olhn a.nyor. 

Bu )'\IZdcn "çı avufırıın ekononıil..ofOıI)·aJ ha.k.b.n ıçın � 
rüt1OjO mücadeleyi rqiznıc kartı dC1l1Okrui mfacaltkt.inc 
lyk:c bajb.ınd, onunla bUtia\.1t:ttirmck lUd.iyor 

Tckdd �yuln s6&dicri .nfttdcD yabıuyorlu, 
Gmterin, ekonomlyi alta.ı cckotğindm, alman -ekonomilt 
ÖDlc.mkr''\n bqanya ulatmLIiIILI önJc)"l:c:ıtlindcıo tOI: ediyor
LU. 

Tekddlcrin "mdlfC"lcrl bır yana ama bDlnm bır IUÇek 
nı: VlIfarnl altJndan kaIIulm..ayaı::ak tckUde aptattınnl..a.r.a 
bt,ı !.wctim! ap1attuma.lr;. "çl .. n!1Mn bakb:hr. JOrnfdir. 
Dah ... utm kısıtlı olan dcmoknsiyt toptan b .. yana blJ'Ü.. 
mak IIttyttılcre kaıtı toptan ltbuak.on..ı ya.ni l'Cocl "'" de 
Ltçi IPUfmaı n mtekçOcrln hakuhr. Pnidir. 

Tekelıct bUyük buljuvul \'e ODun lktidannm bOInçll bU 
fCklete ıc-ıı,drdlğf bir poRtiIta ..... r: I,çl .. ufıom en yabı 
do.t.l&rmdan lClyut.1arunaaı, ltçl arufmın k6yl&-ltenUl CfDek. 
çı kulmkıle Urtl k.utıya 1'C� .. _.I,çI .. 1I11 yalm:ıılııp 
ltilmck ve bu yalm:ıllk ıçınde callmck utrruyo:r. Demlrd'ln 
kmdlDıt .orulan btt mıuya "ama bmlm ddttri1ıdı, yoblu 
fakir k6y1lim nt olacak ,. dcmaco:Jis1 De cnap ftmIC,l bo,u. 
na delUdlr. Oısbla T .... ltçW Uc ıcbaı bU, T� ort .... 
k6yh.iııfm Urtl brtıya ıcdrilnınllçln naai çaba lWfedildl. 
tt de h • .tard�. 

B .. layan w yaYJllllafan cre"icr ıçın ayna takdjin uyp' 
lanmak btmdltl pilOyor. TRT'. ft rt::ilk.ll plü.k buııu 
dabll uim bwjuva lkd,ım araçı ... yap bir k.ut.-prop •• 
pndayı batlatnut buktnuyor. \lESStn plGk buında 
"mektup'''' y."Dlbyacap bildiriliyor. RaU.am1ar Ozcrinde 
yine oynarıac::ak ft ''bab.n ftC bda.r para Teriyoruıı: ama ka
bul ctml)'Oflu" �k. 

Tekdc::Ucrin bu FTÇek cb,ı propipllda1ann1 bo .. çı.laı
mak. l'ttçckJcri tllm toplum kesimleri içinde açıklamak b .. -
walan pn'Ierin b&flln)'lI ulqllWllçbı I>nem bzanl)"Or.ltçl 
.uufıntn yllfam ft ça4Jma ko,ulb.nm. buna kartılık, tckd. 
d.ltrin WWJ'WI1anu co CmJ.t ktdcltt�. 6U..DLk..Lr yok-lUl ,,� 
kOçGk k6yHlcre tekrar tcbu aÇlklamak., tmtu.n iç" yot
blr çahtnıa IçlDde bulunmak prcklyor. MeDnu. 6trttmm. 
tıe.k.olk ekmao ,.,1 cUp betl1lıcY. c..t Tc _ .. utkartar. 
bu 1�d.Jain UCtiICO:II � burjundıdn ...... . JWOpaıpD' 
d.-ım etkbb bbıunlY. çabaı.ı.aat. t�C1' uaand. ha· 
Iııımyor. 

Bu emc:ıçt kc:dmkri. dnnokrul cepheslııd. 6r�" 11L0. 
c:adc.Ic:Iindc l,çI ....tmm ya.-ada Al tutacak kalmJenIr. 
Gmtcrin nt:drairriııl TC lft'ÇekJerl r-rP" o ....... açık.la.aıa 
çaiq ....... bu b&bndıan d. hem ba&oınaktad •. 

ını ....tın .. ft cmekçt tJddCrtn ekODOmlk .. a.yaI hal • 
,Ian lçla � mlluddr)'i '"IUM br,. ınilcaddcyt 
batlamak ft fqbmc Urtı wIUıdderi cmrkçDcrta ekODO. 
mIk .... yai h ...... koN .... ft .. lItdnDc ınlnllSc'" ICcnc-
..... Uıın..ıdmwk .. Iç .... buıu.d ....... dh<_ 
.,.. .......... ft utnaada yo", bır ça ...... y ..... 1 � 
k<o p..i-" biri .......... . 

lotloyan .. y .......... ...... ..... "çı ...t .... bkolc-
,Il ıryinni". b .. p.-çu&. hnn dır , ... mwkçlem b .. iLik •• 
deloolh_ .. -.ıır. 

IIÇI _ .... _kçl uıı.ı..ı. __ .... _ 
blrlotlk .yiaoi ........... ..,ıı- _....ı ............ . 
... blr_G, 

C CAN AÇI"Oöz ) 



Rabak MGK, toplu sözleşme 

YAŞAMA HAKKı ve grev hakkını yasaklayamaz! 
h KomutanlıR,'nın erne ÜNÜ"" dtişüriicü" gıbı nltelemelerle bu hakkın 

IÇIN GREV 
ıstanbul SıkıyoneUm 

ı haklarını qnır kullanılmasını kUlI çıkmak. kayna�ını hiçbir çıkan I$çl .. ndlkalanrun yu. ' 
hukuk kurahndan almay.n bır "yelltl". koyan bUdlrlsinden wnra, 18 M:��r��ı!��f tasarruf elmek demektir. MGK'nun toPlu .Jı� Imın �fGK da yine y.yt��laşan &; 

bu. leşıne \'e grey haklarının kullırull"l1.l.llnı ıınır. 

Robok 
ifyerind� 
,,-rlri aW'dinn 
}.fod�rı·l, 
ü)lui 'fç_r. 
Fahrdtin 
E(. (w,tı). 
/liJM)I.n 
K.ı., (.ltm): 
"Ko.U,","ClJya 
�.dGT 
�ud,yiz" 

ıurkiye Mıden-l i Sendilwı' 
nm luni!' .. kurulu R.bık AŞ. 
nbriUsındo bıılatn�ı �ev ıilril
yor. lımiı bölgesinde de yükse
len iJev dalgasınil geçtiğimiz hıf· 
to M.nnosnwı, Çelik S.lUyi ve 
Bu� iıyerleri de kouldı. IIÇi 
sınrfının yaşamSiiIJ çıkarl arını sa
vun.,-g,ya !ararlı Rabiilk işçilerin. 
den F.hrettin Efe ve Hiiseyiı 
Keleş, "ev... nedenl«ini Yüril
yiiş'e ıayle .çıkLıdl ' 

• Fahrettin Ef�, Grevimiz eko
noml. istemlerdr yoAun�mL$-" 
tır, MESS d>ha önce vermiı ol· 
duğu haldon geri >Idı. Kıdem 
ınminiltının 4S gününü 30 güne 
Indi-meye çılışryor. Enerji kısır
I.muındon do� unrı iIÇij ... · 
den çılwnuk istiyor. Iı gOvo ... 
1I�lne otinıiyor. Ekonomik is
.. mlerimizin ideolojik olduğunu 
söyley .... k boyalı b.sın yoluyla 
Ic.ımuoyunu �ıltmıya çılı�ı
yor F\y>tImn yüzde 400 .mı�1 
b. dönemde boyalı basın bi .. 
yllıde 300 nın verild iğini yuı
yor H.lbuki Oç çoculdu bi' 
bıbı oiar2l< bonim eli",e ııoçen 
por> 5.500 liradır. Şimdi bon 
...,dolyeliı bık.>n Turguı Özal'. 
soruyorum; 5500 li�yo !wll 
çıkrn.", ideolojik ml ol uyo,? 
Tı.qut Oul ve onun kuruluşu 
olan MESS ıyı bilsinı .. ki, ok .. 
nomik istemledmiz ve demokrı
Ilk hakianmııdon bır tek adım 
,erı.tmayocıı�ıı. 

• H/i .. yln Kele,: MESS Istı:m
ı ... lmlıin UÇ12 b�lnl blo vermeye 
yanqmıyor. 50� ii'" oı>n ... 1 
Daetl Is .. mlmlZl blo 32·35 i� 
ra ılbl �Iünç rakamları. "Çlı_ 
timıoye Çalıııyor. Ben b l, ılı, "'
i. ola�k 2000 lira kl� veriyo
ru"" � 3 çocuklu bi, bıtııyım . 
5500 ıı� nel ellme ııoçiyor. H .ı
bukl devieı stınılartlarını ıör. S 
nllfuslu bır d,nI" norm.1 bo.n 
• Lıbllmnl lçln .... kll pan. 16000 
ındır. Blılm bu 'tandartl.r. ,Il
re çok .. ,l olan lı12mlOrlmlze 
"Ideoloıık IIr" deniyor. H.lbuld 
onwın TOSIAD'1 demekler yı· 
... ına pı", kurulmuı bır demek 
oldyay hal ... limım," llIfQlollk 
ınuç!Aı1i ÇılIIlVQf· BI •• hakkı
nıın ,Id.ımıı nn .. n oınım .. 
k\!ıW _dilim" mıldnolerln b.· 
tlnl .ç:meyı halIflı. 

,",,'� ııVt./f . " 14.uI1' ,.10 . , 

alank sıruf sendikalarını çalışma �anşınl
k

' 
tandınn. �bi bir yelkbl hiçbir �'uada yer ii zucu tahrik n tertt�II.'rC .b�\'\ı�:aktan,�:� �� namaktadır. 

. 
memekle" suçladı: ,.tCK bıhJ,

ln,ınd
c " Tekelci patronların birbiri pe,inra Ilan eL dışı (ertıp \(' lah

.
rı� lert' 

,
"'3

,
r�1 �şçih.,·rı� uyanı 

likleri AnayaSIt dıŞı lukavUarl. genJ� I$çt YI: bulu�.r.ltSI gel't'k'ı�ındı'n ( . , soz edildı 
�ınlannı Ilçlı�ıı Illıhkul\ ('tme glrl,lmlerlne ses Thm ulkt> çDP�nda r�Hın��an ,,"c\lcr, t(jP, 
(;ıknmıa)'ı akıllarından bile geçirmeyenIerin lu s."zleşınclerdcki uru�ınazlıklarrlan doean Vf' 
i�çl sınırının grev :;ilahını toHnden almaya tah,: ·\n..ıyasal "I\"rnce altında bulunan bir

. 
hakkın 

rPalan son derece anlamlıdır. nu. Anayili dıŞı kul1anılmaSl(lI.r Iktietarın �n,
l��Çı 

.
hal

� ı Iıe�er 
olaeanUstü hal taSlnlunnl �imdlden uygulam. alan ekonomık yıkını polıtl�.!oI. ışçı �ını i� 
itlidarı Lıı :.ıGK.hLikiuııet koaUsyonuna dev: grev hakkını sanımaya hu�m daha da ço 
r('tme çabalannın l'ıir ifadeliidır. zorlamaktadu. "[kono'numzl zaafa u�raııcı. 

Grevei Tezsan iş ç ileri 

FABRIKALAR 
KALEMIz 

Mnden-Iş Sendikası 'nın grevde olduğu Tezsan f.brikn
sında, işçiler ve grev komitesi üyeleri. YüRüYüŞ mu
habirinin sorulannı yanıtladılar. 

* 

GREYE ÇIKIŞINızIN NEDENLERI NELERDıR? BU GREY· 
DEN NELER BEKLIyORSUNUZ? 

tm!a�f�JBi i;1 ·till!if�gi 
Çelik omurga 

a.,bıea .uı.ayt nx:rke:zkrindc, ..... d ICftdibbn:ım 6Ddcrlliinde: ıc. a ... Yn>I b� ..... cWp. yay4.y",. Bu _dalı"", "çı...ı.m .... '" Y-tazn.ı h�ı UWDmaya. Lıımalanm )'iIkiDli "çi ..u..f:wım ye: c. 
ıne:.kçl kJtJdtttıı --.a y*ma plan1anrı.a Urtl dlrcııme:ye:,I, ft c:aa suyediilıd -tlama".. ıcodlbi ye- dcmomtilr. hak1an korumaya yllad. .. tk, IKI ....rilila ... yayp Tt 6rPtJB pmttı: ıtriImeıııi. toplumu-1II1l1W1. 6DdI p::0a1m ' fqlıt tdıJlkadıı. yijbe:l.me-IiDc, dı:oDOmJ.Ir.. 
dcmokntlk haklan , .. ..ııı ...... ......". ..... ..,.ı, kJtId...ı. d<mok. ..ık cIIrmIıı.. 1Ind"qı.ı .... Fi<m<kfcdh. Ka bır tilre- 6nc:ır: keadlItlndcn lr.ir.Jr: dlırm1,1ıe:rtnck pSCII partamaıd..uı ıoara ılatdl "çl 1Wi_ LqUıLUI IP'" b .. l:btlaindt mtyd..aaa Flea ,.-11, lI.kCmIZ4e ııltl< eylemleriolD adI4m..ı ... """"j1 dildi po_oIycl ....".ııoymaktador. K1fk <)ÜmICrinIn bo &diı'" dopı. tu .. , cklDObadk toplııa.aud Iıııllhllefdln ıtlçJ.aiDln fql:tlcnmctmln YC: .. � ....ı. .. "'..ıcı<..ı...ı....ı .. FÇIlII<I bmııa..uı. ... 4w, au,u. yGbr:&ca "" daipa; ekmebU oephabı1.a aIçltrlD1n ey. km aı-1Dd. olutturulmaa. bo ılçle:rtD I,çl aufiıua ttnl.ıda topu. 
....... lçID '* ....ı..ı. lılnlıd .... _ıı a1ıd11ıl..ıır. Bopıdm i M.yu 1910'. do"" ...... ıı.. d ..... , ...,,1001 bk adlı"'", uh-
ae olmaya Id.yct.. 

Demobul lJlçie:rtai.a I,çl _mm &.dttDl;lndc toparluun .... ey. .... .. crph. -11<L . ........ ı.e-LIaWa ...ıma. lçla b6y1al ola. tı.a1:.J.aıa varoldata b .. d3aeftlıdc, IÜdd bwjllftl.l "ODU bUJU elç. la!. bu "'ı...,..ıı ... _ .. _ Çe'rinoe1 ıçı. diııdm FIml ardaa k.oym..aau.ktadlr, Tckdd enna�; IJftftIL kana .. ' .... telıtdd boyalı -- •• said _1Ia1 .. yı.. lıçl -.. ....... _.ı..ıı.ı �, o .. dlier a.k.llıldd".ı .. yUı1amaı.lçlo .. ""'Iojlk" ... ..ı.ı..,.. FÇ1ni.ıı.. Bo l""'lojlk ..ı.ı.. t\aıdl bkey>d 'drl" ...... lıatlf eyı..nı.rı.",oIblrd ...... u... 1-""" ıtçl...ıı.tlm.", çalof.ı...ı.i>k. 
lıçl ...ı ... bOy'" Tu1t dr..\ıIaI _ ıçı. -. __ 

tant.daa aydıarulu '1lat _erine eıda.m d_, Tlrk ukainl.bdu 
TW" , ...... hann .-dadaa. kk matadcıı C:Wr .ı.nlfça_. btt dUL .... __ ı.... d ___ ı.ı- ııı.-t eldll _ çok ._-- şı .... ı ..... ... , ·001 rpll.r _ald ........ " 4", ailtc ..... pro .. lıadlolay'" 011< __ . "SOi._ ..... i>hy. id '_i CY\nUCrIO _ .. ıı- _an ııllow ....... ı ... ek ı.ı. __ d_ob_ .. çi_ bt" daha ıtçlO bU ..ı.ı ...... ını. nı ... h .......... bIY01ı ....... adoldntoo h._ .. _rl .. _lı. çl .. ıtuua .. _kçlld ... ı..ı.y ............. , 
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mehmet akllıer 

• L.9.1979'dl başlayan loplu 
sözleşmelerimlzde • görüşmeler 
olumsuzlukla sonuçlandı. Son 
denlıiuyonla yaratılan hayat pa
halılıeını Işveren dikkate almak 
"tomedI. Anla,ma olanalını 
MESS ortadan kaldımıış oldu. 
Ceplerinden pora çık .. n iltoml
yorlar. Biz lşçDer biç hakkımı
zı istemeyeUm, patro n ne verine 
razı olalım, ha.kslz yere çoluk· 
çocuk Elbl işçilerin lşlA!n abl
malanna boyun eleUm iltlyor
lar. Sıttımadan k_lan .. daha 
çok doldurmak Istiyorlar. lşye
rlmlzde I,çl -Ihlı gözeWınlyor. 
Koruma dhazlan yok. Bunuo 
lçıo işçi ve I,verenln eşıt biçim
de tom.ıı edlldlll bır kurulun 
olu,turulmııını istiyoruz. I,yer
lerinin bqka bır bölgeye naltll 
vey. başka bır klıly. devri de 
önemU Iorun1a.nmlZdan biri. Oc
reUerimlzdekl .. rgUenı!1rme bı. 
bılannm d. dUzeltllmesinl ilttyo
tuz. 

I,vereo kellmlnln grev ıilre. 
oIndekl tutumu hakImıda ne dU. 
,Uoüyonunııt7 

• P.tronwdan yan. boyalı 
bıoın, kamuoyunu erevierlmizln 
ekonomlk oItoadılım, l,çDerln 
çok PO" aldılını ve erevıerln 
"ıdeolojık" amaçlı oldulunu 
lÖyleymk yamltmak iltlyor. 
Aynca, l,çner1n, erevdt buhınan 
I,yerlerlnde yemekh. neleri, lo' 
dhazlarını .. maldna\an bıhrip 
eltllıllıllÖylenlyor. Bu •• lıızdır. 
Amacı cıwvimlzln halktao " ka
muoYU"dan de'lIk ıönnlllnl ın
.. Iltmık, cıwvimlzl llail ıbn.k 
,,1,çUır1 böimıktlr . 

nredokl cUI" I'Ibrlltaiardalıl 1'011"1, cıwvinIH .1u,lıIn day •• n"man .. nı dlllıydıdlı? 
• Du Irtıadqlartmııle day •• nı,ma Içindıyil. ömılln dUn Ollon yımıklortnı yallll)'lp ..... 

dayıııı,m. ıııııeıyle .. lIrdlllf, 0, .. 1 kat ıbm Ook 1)'1. MonUmla 
yUklOk. " ... ımımııı 100Ulll kı, dar .. dLlrmıy. k •• rtlyt.,ME8S'1 dı.. .. 11,...,11, 

-_-TI"
BAŞKANLIK 

kURULU üYESI 
C\N AÇIKGöZ'E 

PASAPORT 
VERILMEDI 

Türkıye Işçi Partisi na,. 
kanlık Kurulu Oyesi ve 
"ferkez örgüt Bürosu Sek. 
releri Can Açıkgöz'e p .... 
port verilmesi, &Iyasi polis. 
çe engellendI. 

Bulgaristan BUlmler A. 
kademı.ı·nln, Lenln'ln 110. DolUm Ytldöniimti 
dolayısıyla dlizenledlRl 
oempozyuma çtlnlı olan 
Açakgöz'ünı b u enternas
yonal blllınael toplanbya 
kablrna .. böylece engeUen . cil. 

--*--
''GREVel ıŞÇILER 

SINIPThUZIN 
ONURUDUR!" 

Tli:lr.lye Işçi Parti" I .. 
tanbul Bölge Temılldlert 
loplantıaınd. MlllenJ, ve 
Tekstll Sendikalarını, gre,
deki işçUerle dayınışma •. 
macıyla bırer mesaj gönde
rilcIl. TIP Bölge Temolldle· 
rilıIn meııjlan ,öyle: 

'Tekeld burjuvaziyle, 
.ınll mUcllleleslnln eo ii· 
cak aJanlannda karşı karıp· 
yı oları üyeleriolz ... ılımı· 
zrı onurudur. YertleO kav. 
ga emperyaUzmln, 12keld 
burjuvazinin d.yattılı aç. 
lık, yıkım poUUkum., ıa· 
.ızm IA!lıdlcllne ıtır darbe
ler Indiriyor. 

Ote yandan KocaeU 'nde 
yapılan Tli:klyel,çl Part1ı1 
Bölge Temııldleri toplanb. 
.. ItlIIIIld. Maden�,'n 
MESS'. karıp b .. ıattılı 
"'" 110 dııyı""malarını cil· 
lo retlr.n TIP Böıee Tem· 
alIcllert R. bak IlYer1n1 ZI· 
yarıt .ttllor. Koc.eU yöre. 
lindı ereve lIIt çık'o I,yeri 
oLan Rabak 'ta erevd I,çl. 
ler taralmdııı dOlıç. karıı-
1.anan TIP Bölge Temılld· 
tort adına MYK \Iye" V.· 
dıt BarInollu bır konu,
ma yıptı. lı_ollu ko. 
DU","lIDdl IIDIl mllcadl. 
ı .. llıdı II""lerlD ön.mtnl 
btaıttl YI .... d I,çller \lt 
dııyınıtmalarını dUe leUr
dı. 

''TIRkly.leçl Plllllil" 
taııbul IIIIIII ' Ttmli ldıoıt 
ııop!lntıolDl kalıtan milc.! 
d ... aıltldlt!lnnll, ı. 
kl'llNlI bır kM dalıı kuı. 
!or üııı dlYl""nıadın 
duYulan kmınaı dıt, .. U· 
ıtr. 

Safları 
sıklaştırıyoruz 

* 
EREGLI'YE 
fAŞIZM 

DEMOKRASI CEPHESI 
IÇIN 
EYLEM BIRUel 

BAlJXESIR - 8 M." 1980 pin' Ib· 
Iakc:dr'dt blDlcru "çı, mıckçl � 
çnrt: Uylcrde:D Fkn emekçi k6ylü· 
1ata btıhml)''' ırerçckJqdrUe:n ey. 
ı.. bldlil mJda&l, _ &Iu.ı. Flltcn 
birLikkrLD blır balbimı ohqtunlQ, 

Tır, TSıP, oı.1Ik 0.,..." ....... -
fmdaD ctkbı oiank ek.ttklcoal � 
tiDC ve: YOriLYQf Bah.ke.'d« ant.lfq .. t 

�çlain ey"" blriliiDlD Fllt ......... 
5aanU bir adaru olutturdu. 

* 
PATRONLAR 

BURSA. '!tP Buru U Orgütü, 
y.yınladılı bır bildiriyle Işçi ve 
.mekçUeri gittilıçe kötüleşen ya· 
\am kOljullann. karşı mücadele
ye çatırdı. Kenl�kl I$çl ve e
melçUere y.ygın bır biçimde da
Iıttlan bUdiride, MESS 'In ve 
Tekstil patronlarının işçUeri açh
I. malıtum etmek istedikleri ve 
bunı kll$1 I,çl .n,!ının bUyIik 
bır mUcadeleye hazırlandıRı bo ·  
IIrtUdl. Bildiride daha sonra ,öy
le dendi, 

"Onianüzdekl pıenıe y",ı· 
namaz hile gelen h.y.ı ,arUan. 
nın .. löZleri doymak bllıneyen 
patroniann d. d.y.tmuıyla ii
komRI tiOn "koUarınd. YolUn 
bır tm' dllpaoın aarmuı kaçı
nılmaz olacaktır. Bu "",ler,anll 
mllcadelotlrılc yUlı:oeldlRI yerier 
olacaktır. Bu 1I'"1er. patronlann 
dize ııoldııı ..... alanlan oı.cak. br. 

"Bıçak kemlRe dıyondı. Ar· 
tık ye�r. SömlirUden kurtuhı,un 
yolu Tttklye I,çl Partlal'nln yohıdur, aoayallzmdlr. Sen d. işçi ya emekçDırin aatınd. yırinl.al! Kencll ılDırının partlal, Tli:klye lıçl Partili'ne omuz ... r." 

* 
.!!.OCU KARADENlz'OE 
-Y AŞIST TıRMANıŞ 

HIZLANıYOR 

TRABZON. K.ndenlz Teknik tl· 
nMı 'Italnkl. &.'111 çetelerm Lanr. 
pha: dUNrnuna ,rdrildlll blldi'iJJyor. Ordwtsltc'nw. çcwrakMIc kan.r.h 

1"11'_" fat.dcr, OnlVttlhıt'yt pdtn 
tak.UeTi durdunıp içindekileri tartaiı;
kyan.l.:., li1ivtnilt)t l'll:)'tn bduJiyt 
otob':'lcriııt lafb .. U&hb saldırılar dı.-

lf Varan 2 
Yeni Halkçı 

gazetesi 
kapatıldı 

*' Politiko pıetıesi üz.
rindeki y ... ğın kol· 
dırılması ımıcıyb., 
anlanndo Istınbul 
B.rosu Başkonı 
Ap.ydın'ın d. bu
lunduğu 224 Avukoı 
Danıştay'a başvurdu 

AnkOl'O 'do YO)llnlarıon 
t.ıe ilerici )'O;y&n politikOJ'Y
la tonınan 'ry �n; HalJtç." 
gouln;n;" yayını Ankara 
Sıkıyönetim Komutonl." '
nco durduruldu/ 

Son IM, yıldon bu yono 
hok/urtdo bir tek doLlO oCd· 
momış olan ''Y�n; Holkçı" 
gazete,inde 12 Mort (afut 
mUdahalainin yıldönü
münde y�rolan "J 2 Mart 
fo,umi lo"et�nd;" ,.kUn
deki bir hober bOf/ıl', ko
patmaya ger�kçe olarcJıt 
gÖllerltdi. ��ni Halkç .... 
alt.)lÖndim ilanında" bu 
yon. kopohlan aJ)'&lU ileri
d derwiden .onra. Politika' 
mn ardındon yayınıno .on 
verik" ikinci ılinliiJr ,azete 
olmoJıtodv_ 

C,oldo, Gaıeteciler D�,.. 
neli BOfkatW YılmAZ A tef, 
yaptıı. biT oçlltlamo)llD 
Ymi HoUtç. 'nın kopohlmo. 
an. kUladı u. 'U"lan 'öy/
di: 

"Yeni H.Uıç,'nIn Irapo
hlmo.l, ,.nCı &.le d,molrrat 
bdlııun YGfcirn olGnoirlann. 
Wl1714ndvmoJrtadv. Böy" 
br .. nır bum .m.lrçUni
nin molduriydıni LW bowı 
özgürliililin. ıÖ/6. dü,t;
mey; de bcroNrlnd ... tir
FMlrtedlr, AnayGalI ö%flir� 
lük.,.. MJYIII. olm41r her 
Irişi wiruruluşton önc' A. 
nayGalI yön�timwr. dü,
m�lrt,dir. UrruırlZ iri bu ya
,czAolomo k"o 'Ü7'W, Iraldın
Iv," 

Jltrici-d�mokratilr gljç
ı,.r, i�n'ci )la)'1If organlon· 
no yön,lIn h,.r tÜTIii boM,· 
)'0 karşı. d,,,,ohol,1t hak 
L'� ofgiıTlii1:ler; titizlikı, 
ko,.umo/ıdır, 

"nkynd, bu yok. kı:ndikrindm ol
mayanıann gtçtmtdiklcri bir yol yap_ 
mayı bqaıcWar. Onr.euilC'dt görevli 
"K""'l:nlik kuV\"tdtri- ilt KTO yöne 
timinin dt bu &&.Idmlan. ilgisiz kaL
ma.u. (qtıılttin dJretini daha da artı
nyor, Bu saldınLar sonucu, fCh .. için. 
dt ka.b.n ilCTici ölttnciler Wıi\·CT.I�yt 
adeıaciıh ıitmd. %onında kalıyorlar_ 

OTE YANDAN, KTO lnıut-Mi. 
marlık FakWua lı1imarbk BÖliJmUöI
rerıci kantini Ulktt lirı:mlcrini boykoı 
ttrneyi �tırdı. I,çill::ri ittm a
tan Olker patronunun tutumunu tid· 
dedt protato e-ttiJı;lttini bdirtm 61-
rmcOer, dirtni,çi Clktt iıçi1c:riylt 
dayaıu,mab.nru dilt Ftirmdı. iÇin 
Ir.antinl� C'lker (rlilu &Imamaya 
karar verdiltt, 

OıSK 'in ��t Ordu 'da ya
pılan antJ.,ist mitingin ,oıttmindm 
korkan ( .. bı puplar, çevredt oıobUl
i� \it minib�lc:rt &akiirmayı alıtkan
i.ı.k h.a.lint i,'Ctirdilc:r. Akçaabat 'da fa· 
,.lJcrin bir minibla:Wı )'obınu ktIC:' 
n'k yOıcubn tarU.LJ&ma1.&n .ıttinc 
olaya ci koyan pol •• aldaı) .... up
yanları uatlcrc:e: g6ultlnda tuttu. rfP 
Trabzon lı Saymaru vf: Rae b Batka 
nı'na da JÖ1a1tma alan pol:i..s,Putiya. 
yıru Vt tvnltbnna keyfi bir biçimdt 
cl koydu, Trab"on'da ıl&"dUriıJcn bu 
yuadltl uYlUlamalar w fatln saldın
lar "art.mda, tnbatta bilimıcl 1OI)'a' 
U.ıleri bu1ac::aktırl 

* 
B
--

A
-

UCCKEC=Sı= R 

OKULLARıN 
FASISTLEŞTIRlLMESI 

HAREKETI 
YENIBOYUTLAR 

KAZANDI 

s_· s ......... 0j1< ...... U· 
......... obı ....... ""I" Opdlao-
i< lı-.. yçuak I\aid, ......und 
6Irmdlaia okum-.a olaaak wu
axawyc çabtıyor. & uıuıçla sad .. 
.............. olay"" Lı.OfUrtenk Ikrid, 
dnrtmd 6trmc:lai '\ıu olaylan ta. 
... ...... " ..,.ııç""'l< okuld ... uak
!attiriyor. 

ıı.. oyoo\ana bk ........ FÇdll-
m. bfta ..,..ua.dl OkuJ midilrı or
bıda IUçbk tey yoUCIl 6frmc:llcrc 
taid .... kadUainI MNDıııaya bl
b.ı:ıı 6Itmc:ik:ra raerIM '''nmm to
.........1" dly<nS bfUdai oaldL 
Dah.a lOILra tmalyt'1 ytlklllle:nll çap 
,. 0"'1 m&idilri 'bntıkl* .. çı.bto. 
d ..... pdçl:1llyk buı 6trmdlcri 
okaJıdu uaklattlrdı, Olwı..r.ı fa. 
,�tk-1awaI huHdlnln b� pU'Ç:t.o 
ii olu bu Fi,IIIı. ucrid 6tmu:Ur .. 
rin ft aDde:kftn haUa mücad.deleri)'. 
k bop. çakanlat-akllr. O .... rnldilrt 
ft ( .... c ölrnıdlft'ln bu pçkl hap
nı., pri pGIı"ilrdllKlttdır. 

••• 

Paket ve 

Pinochet 

Nazlı Dıcak, 13 �lart �nlu 
gazetesinin köşesinde bazı 
sermaye çevrelerinin formülü
nü ,öyle açıklıyor: 

"- Me,ru hükümetler + Or
du = Iktidar, .. " 

Bayan Ilıcak bir gUn sann, 
y.nl 14 Mm gunlu yazısında 
da "meşru hükümetler"den 
ne anlad.ıRını ınlabnaea çalı· 
şırken. söze, "meşru olmaya
nı" lşaret ederek başlıyor. 
şöyle dlyol' 

"- Artan Oyatlar, düşen Ihra
cal, gerileyen yıtınmlar, Ca
kllieşen Türkiye. Ecevit eko· 
lüoün neticeleridır. 

"Şlk.go ekolu Ise şıırde 
parlak sonuçlar .. nnektodlr: 
Artan Ih",cal, dUşen fiy.tlar, 
büyüyen blr ekonomi, sınayi
leşen bır ülke"." 

Iktidard. bulundulu 21 ay
lık dönemde tekellere ıkı "ai· 
tın yd" yl$ltan "Ecevil eko
Iü"nünı lafta da kalsa demok
nsl y anlısı olması, w·kua ol· 
nwına yetlyor. Devam ediyor 
sonra: 

"Plnochet'ln sooyal politika
sı Ue Şlkaıo ekolıınıın Iklisa� 
takl uygulamalannı birbirine 
kanşbmwn.k gerekir. Çıın
kü sosyal hay.ttaki hürrlye� 
slzUle mukabU, ekonomık b. 
yabn motorunu hürriyet, bür 
teşeblıiil ... rbost rekabot toş· 
kU ebOek�dlr ... " 

Anlayacalınız, 'rurklye'oln 
kurtulu, modelı şudur; Şık.· 
go ekolü + Plnochet modeU 
= Ilıtldır! ... 

Bu�ne k.dar aermaye 110I
rından birisi hakkındo ".osyal 
bır ıınıfın diR" sooyal"nıtlar 
üzerinde tah.tkümlinü ını. 
ebnenln" propoıandaam yap
beı ıçın lON$turm. oçddılı 
lörülm\q şey mıdır'! siz biç 
"CumhurlyeıçUlle .ykm fto 
ya demokrasi prensiplerine 
.ykın olarak dnteıın 12k bır 
rert .. yabut bır ZÜmre tara
rından Idare edllmesi ıçın be< 
ne sureUe olursa olsun pro
pagand. yapan" bır Rrmaye
dann T.C.lCnun 142.od 
maddeslnden yargılandılı" 
duydunuz mu? Nedir bu çır
pımş? Nedır Plnocbeı pateu. 
ne aanJı,?;.. 

B.b. Tt koca erinde, tlca· 
retten, klr'dan. komlıyon. 
temslicUIk. tah,U, bu ene-

dı. ortaklık. ciro, mUyoo, mU· 
yar. bona. oda. kota. konten· 
jan. tranater. stok. isUf. def· 
ter. vergi kaçınnı, zarır göl.
tenne ... gibi hesaplardan ba$
ka bır deeerle taOl$mıyan bir 
beynin arufsal patolojisidU' 
bu .. , 

Burada kaydedllmeee de�er 
yanı, bu beynin. kendisini 
öniimüzdeki günlerde TUrkiye' 
de bir takım heneler yeme· 
�e aday gönnesldlr", Yok ... 
şlrkeUer toplulu�u gelinlnın 
"uta mahsus" duşünceleri de· 
�Ddlr Ilginç. Ibretllk ve bura· 
da k.aydedUmele deeer olan,., 

Aynca Gene bu ıazetenin. 
Istanbul-ParlS·Beyrut,franlt. 
furt ilişkiler yumaRında,. or
taklar. temsilcUer. kayın bin, 
derler araalılıyla ne balUar 
iwıştırdılı da ait IIglnç de· 
lildlr. Ancak. An.meo·w· 
dan, Paris'�k1 yahUla ,Irket 
temsllcU1klerine, rıazl örgüt
lerine. MHP U1eg:aliteslnin Fe
deral Almany. ucu takipçUl· 
line kadar uzayan bu ııı, kl· 
ler mLZrleı. artık ancak "ıos.
yal hayıtbıkl hürriyetslıllle 
mukabil, ekonomik hayabn 
hürriyet!" çUVlbna sıRabile· 
cek hale gelmlştIr. Böyle ii· 
rulrnaktadır. Bunun Için. Pen
tagonun Ikinci bir Şili bay;· 
iili ıçın 12rcüman 'lıll y.ptl· 
mairtadır. iktidar des�llnde 
o gün bu gündür uygulanan �. 
rör makinasına g(ivenlllp. e· 
mekçl gliçlerin pobınsiyel , .. 
.ııırhıklan .. rır sayılacak öyle 
ml? 

Kendı relsere" ıçınde bUe 
çlvlslnden çoktan kopmuş ve 
YOlun tutmu, Monroe doktrl
nlnln baraç-meut'ıoa. okya· 
ouslar ö�"oden Türkiya'yi 
sünne hesapları yaptlıcak öy
le ml? Onun sana 'fe çaresiı
U1ı:leridlr görünen. 

Bır wnaniar pek Imrenllen 
"Şah" modeUeri, ,imdl oky. 
nUllar ölelinde aran .. olmU$ 
tur. 

Donierl. dolu lran'dan 
bo",1an rol Türklye'ye YUkLe
necek öyle ını? Şab'çılılın 
encamı bellidfr, 

lran'da, I<wnl dövmedlllne 
yarup. dizini dönn Pentllon 
b.ba·lanndan 'rurklye .dına 
iilenen, biz parç.eık dah. de;. 
naecek dR bo, Pentaıon'un 
ma!saIIan �kmele", de alışık
br. 

TtrIb tanıktır ... 

FerhatGUn 
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"SINIF SENDII\.AClUCIMN 'OL� 
ıL\�ıSlt\. 'LI: iERD�.c-Gı:ÇIYOR" 

Türkiye Işçi Partisi Sendikalır Durosu Sekreteri Y3\'Ul 

Onal onbinlerce üyesi grevde bulun:ın ya da greve hazırlan:ın 

Tekstiı Sendikası'nın tutuklu Genel Başkaru Rıd,an Budak'a 

bir dayanışma mesajı yoDadı. Yavuz Unal mesajında şöyle 

dedi: 
"Rıdv:ın Arkadaş. 
"Gunünilz Turkiye'sinde sınıf sendikacılığınuı yolu hapis

h:ın�lcrdcn ve batııı faşist kurşunlanı hedef olmaktan geçiyor. 

"Ba,kaıu oldu!,'lln sendikarun şu anda greVlle bulunan LO 
bini aşıu:. ıiyesi ,e greve hamlanan diğer onbinlCT� ile bir

likte tum demoknıtik guç ler. senin bu mücadelenden guç alı

yorlar. 
"Işte bu bilinçle sana. dayaruşmanU1.1 ,·e selamlannuzı ile-

tiyorum." • 

Daysal 
" . /al eylem 
birliğini 
önneliyiz" 
* ı979 E ... _ yıtmai bır t opla  ..... 
lqaııc ...... Ift'UI1a � bmoo)'U bJ:l. 
yCM'dIL Bo .'+'aflllDdan haurbğım 1)1 )-.paıı. 
tan.hn bap.nyb. çıtacatı .çıktl.. Bu..aa 
diU&LC aIaD � LLS ltycriDdc topla 
KıdcpDt lomhueri buda. 80 kc:ma1tdadc 
y ........ � 400C V)'cmiı: rOD. bir ı..atı.iım 
lçu;,mt FdL Södc,rDt tulaiı içiDdc LCl' 
abD rakpk:rimlı 9'c biıatilıi abdc.,mc:Diı:ı. 
kndid. Toplu. S<ıdepnc Dain;rnidn )'onim
diric:iiiii altında ba loa:u�1ıtttt apund.ı. 80 
tub.ğı W ana bOlimde Inc:dcmck mümk{m: 
I. Paıuai koaıılar, 2. Dtmoknti1 TaJcpIcri· 
..... 

Panal .... uWda b� ..,........ yap ..... 
lçil"l bir bmıck "ra'1Dck Fft'1drK; Aı'çdik'dc 
bU IUl icrc:ti UZWDI obnk 1. yıl 50, 2. yıl 
ıçı. 60 Tı.. ...... . l1Ik. ..... ......... MESS 
».!! üaadi. Dm lfyederi lçla bu klyu1a· 
ma bmıcıı bı:maı .çıcrii. 

Daoo ...... ...... _ ""," ... ,öyk 
..uapbilriz: h.a.ftaJak da.bııa it-. ÇÜtma __ 
.d.. daha 1IEUD yıihk icretl tda. lf � 
l, oat!oI> .. ..  ...."ılii 

*�u:.ss'iD '"ideolojik ft po&tik .. clye aJ.. 
� takPLıttkıU.ı. lfçl ıııubauz.m d.aha la· 
laDCa Y&fUllUllU ft çahpna yqaD\IIUD ık· 
........ tiUqdrilm .... ..ıla ..... .......... 
..... ı.ıaı.ı �  .............. ü . .. ESS 
IM> ...." .. _ ha" <kdiii CIb� ........ DUt ba.klanaaz:a da., keDdIk:riııiD nedCD oldu
t· b  ....... ............... ............. .... 
alm:aya blkqo·or. 

ı 977 .cıdqmckdDdt çalatma llift:1cri 
haftalık 46,5 ..... olarak apt:I.nmıtb- ADcak: 
krctb IıÖdcflDe lWbı:ııIIı obn.k 48 .... l Du
riDıdCa 6dtaIyordo. 80 aödqmc FNtmc.k· 
n.dıc laır bizim 46.5 ...u dÜf6:nDe tLlc:bbrıl
K Iwtıbk CD afak bir ta .. 'Ib'IIltYtcdlcrial 
bdirtdl.tn. laaD. tIıCK, odemdcriıda ek 
bıuıııdu b6y1c 46.5 uat iuriDdas Y*P� 
... ................ B ..... b • ....,,1CrimIa d
..... kI .. çl _ _  "'I .... _ 
....... kaodi ........ 10< ____ ..... 
utlaDm.aJttlMk. Ba.a. -.iııbn toa ... ,.. 
..... '''cıIojlyt'' topt bır tekDıık motlak
... ı.-". kalbtmak ft bu maak:ala aJıtma 
III ........ hak .... ...... .u:nu:u CDFDıı:me-
,_ y6a .... k � ...... b ..... .... 
IlIdIr. MESS ft tddd, buıjvvW &otı.ı1 aa
..... d6aardndc. mn. k.aiuı bu tür saidın
..... .. çı ......... .. ,..ı.ı....... l,çl t .... 
fUlULalı tk_� "e demokratik takplcrlal 
OIUID lıdcolojWDdclı .yınnak. dlxtlıe m6Jn. 
...... ....... 

• Yad ... _dia bndmaa ;ı. birlik .. 
IMF'DlD. dayatma.IanDa boywı ctDıcrc-IL pa. 
I'UUL dqCrI )iiuk SO difCrildtL. BUDu., tr· 
md Jtl'CbbWa madddtriD.t yçı .... yfmdt 
10().600 .UmdakJ I.UnIar kIıCd1. Bu. Lo,w
lar aituııda nı ço" cdic:ıa ktim1a liıc::ftdDc:r 
oldap. � SCıWD.am.ıı. ,_ apmada 
ıu' MESS .... 40 ...... ı .. ..ı do MESS "," 

, .... OImak ..... ..... ......... ...... .... 
laf lçaiIiıDdcdJr. soo cnDuyoa � aam1an 
dlkb&c oionk b . ... _ .... ıaiq>i<rin>" 
yCDidtD p.dca ıcçHlp yi.bc.ltilmI.ftir. AJJ· 
cu. lC:Ddi.kammn ôrıütll olduğıl inerha,.... 
• 5.sG-400 dnrmdadar. 8wılanııı topla .m
kpııck:ri ya daha Unct bi.tmit, ya da yad 
top" IÖdqmni.n.in bqtama.na \!Dına. bir 
.wc ....,... Bama d.iU.atC aiaa tımdikamllZ 
cnd Ytavtme Kurulu, bu q:)'cric:riıukki 
&)'dcrimida. yatan diluyinl k.orumaJı. lçiD 
ck bir &.ml lalcbladc: bulaınnayı kanılafta'
DUfCW. Yiir\itnlc K.uıulwnuzuo bu kann 9 

�t.ı ı 980 tarih1DdC ft yakJa.fak 5000 � 
ciib I<aUIldmIda kabIdAi> TcauIIdIa To.,. 
taAtımd.da O)'tıiıUii Dt onaylaJuluftu. Ba 
konuda -nt- &dıiiıIUUı; olarak RırdQriik.. 
cadr. 
* Bu .anya yuut � 6Dct ill.ı:ml
ua. .-:ı kooumuaa b .. &'öz .tına.kra yvv 
�. 14 Ekiııa an. ICÇirrılc:rt 1N:IIIıQCV, barja", 
rcfDnllilı CUP atftkb hi.kfmct lkddard&D 
..... ..  FridIIk puiam .. 1oda ... bUadL 
MLU .ı.. .. 1JI M Ikddon b6ykc< buolm .. 
oIdL B. lıü:iımctiD iç ..... poBtik..aa nrdu": 
1. TddIıcriıD aıedıeD oktağu bı.malanm yiikl
ai lKi ft CIrId.çl � r..cru.t yık. 
...... 2. 0ıı....ı.ı. .......,,_ ..... w.. 
tanı bira daha arwm.ak.. 5. Tım baıılan. 1Ct
• � it;bı. ye .. yenı bukı 'c aur 
yuaı.ı tttirmcL Tim bUDlan 6nJmı,c.k ola· 
nak1adui a.nCU. kk kk uııl.aıkrck 'Wc btk kk 
tliırt.ltiriiec:ırk cykmIcT bqan 'UIUIUIl azlı-
LU. vu.ı.,.ı. ı müyoa .. ç .... .... iu ..... ,. 
IDe _Yatımı lçnid.ne pmlf olm ... bb.1cft 
6nCm1I bit obna1 açmaktadır. Ba aedtnk 
........... ..... ...... bDlli"'1 ..... da ... 
md. ft p::Uşdrmtk Fftldycw. B_au bq.,.. 
.ı.p... .. _ .. uııaı. ..ı.ı..ı.n.u .,... 
..-..-.... ...... 1'1P . ..... okn ... hak "' ıs.. 
PtWCriO .. Bıtlrilln .. , ........ da ........ 
adamlar .tm .. oianu.. 

Sı ıf sendi arı 
Yükselen grey dalgası faşizme karşıdır 

t'a.aak; _� mlcaddnlınln 101i dcrcu "n· 
u.ı.,dj bı.. d_ ylfUU1ı.. ıı...o ...... 
lIçIafYIe rcrid, fqbı alçler .... d. kıyuya 
bır mic&dekl Itb.lkçl icLe'" wc on&u. De. 
ınird a.tidan. ·"db_b" bır l1irUyt- y •• tma. 
ya çaı..1,m.. lUtJdePt yo ....... m •• • cd)·· 
k. _. _olrd'lı ... .. ..... _ bo-
........... IJtoll .. ılrI,ımı..ı ot bat. BarJO>-

aıdanaalı.ı •. GmIn "_, oluDan" oImakt.
dw. Bu ..... Içlndt' onlar, "CIldi ....r pçkrial 
t"traı1yorlar wc' .... yOJIu. Sanı ditmanıııı . .. 
,..ı .. ıldan .. y ....... ........... Ilirtıı'" LO· 
reilnl, ı,;,Up ...... "FooIyorlar. 

de olU,acak, pdJttark. çeDlrtc'uhlr. nO� 
mIL mGta&:1c lcmtGDde ,,"Dm ..... pııh. ııfyual 
cnçt:Ucr iıwamıca1t.. ıkı lnpd.a prok� 
nP'l ye .. andslnl }'tt.itcuklir. 

alan da 
_ . .... �çI kkkı..t ..... _ . .... tlnlnd •• 
kop ....... Iç" .... oIahIonyla '''''"yar. Ka,· 

n. baap1ar yapıyor, tUaUar kuNyor. lIç:1c. 
.bıl nllu darbe ıçın ycaldaı 6raOtlt)'OI'. 

Eı:kJ bulı albtdü., kıdelO' iiiC. buaabnuQ 
laturuuIı ödtmrmd .• yatanı. lo,..ıı ... ıı blnı. 
o'" a.ltcblmrk Iç'" hud.ct .a.ii.dtdir. f>i. 
.... ,In. h .. .... bit ...... batlayu .,..ı", IM> 
........ iIa ......... -. 

lçiDdıc tı.Iundupımıa kOfUDard. pmCl' b6-
ylık _ .. .................. IKI __ .,..ıa ·  

Crn1criıı c;ıi.q noklUl d.oaorn�t1r. A nca"  
bun .... ...ta deliktir. çrınu ıtkekl burju\'a' 
d'" "'0_ 6akmkrl fat ..... _ak ... 
kmlcıdlr. Bu ncdnlic de .ardırilm .,mcr .yıı.. 
aam&ıkl. dopdan &ııtifqbl yöndmııdır. Bur· 
juvul "çı .. dm. "t tüm narkçDc:rt .ıı b,i. 
nn nkclik.B donondk onLcm.krit ukSlnnama!· 
tadll'. Bu &aldınlar .)'111 umarıda po&cil ye Mko
&oj. nlteU1,wlr. Bu nedenk ını .mfı. bu idt· 
olojlo..,oIIt1k raldmlan cb .. ifo ........ ..... ıı.. 
rini IcU,titmc'k dunamanclaıbr. \'t .. çl .... dlllln 
1d ... IojIk-poUdl mICadeletl, burjvvulnln blok 
� Iminr bailı olmadan .ece". blttt u.1a ... 
.... "'. 

Tuman..a. fqizml pflıUırtchilmcl. bwjo:nı" 
nm bcupbrmı hop çıkarabPrnek lçlrı \1dcKI 
pi�krtn wfubt:-r tdikbUınnlnı:k. kk ttphmln 
olu,turabna.nd., yG.bc1aı: Ulk qkmlcrlnln 
\'c P'"krirı fincmil roto olaıca.ktv. Tek ccpfı .. , .. 
nd mndclcd Içindi: olu,lIcak, .. anxü, i)r. 
..Imettktir. Gm ab.nl&nD.da enf' bltGilnl pc. 
k"tltcn. tlbn crnd:çl katmanlımı «nd, olan 
"çı ıııııh "IPIan. "&U1 anlicmpcryalüt, mU. 
ktd, dcmolndl daaü,ilmkri ,,"çt"ktdru�k 
�Imd bır demolrat1k Iktida' için d.ah . ......... 
b w' Io_Ç bı:1irttyld &n2'1an hz:ıNnaa1t.. 
Crrwlcrln. demoknın. bir ilddar hedefiM V6-
ndl1 ıd. «phmln olupallDd. b., maıdftb 
obn1 �maD. bıldin .,.yaliıtkriD bu", 
.. bat .. ...... .... ..ı.ı. 

Uyar 
" Bu grevler 

gerçek birer 
okul olacak" 

* Grnkrimi.ınWn ''ideolojik''olduğu yo
bndak.i kampanya ifverm tıendikalan W'J.. 

bndan audUnlıüyor. Elkrindeld tum olanak
arlı bu yönde bir kampanyaya pdil«. B. 
.. bunlı.rdan yalruzca biri. Reani lÜçkrin 
dt bu konuda bmpany.ya kaUSdıkl&n söı.. 
kniyor. Grnkrin " Kteolojik" oıdulu )·olun· 
daki Ktdi..alan aynı %Cminte yanıt vcnnemiıi 
btk.kmekri bo,una. Bir ku, tartııocak bir 
yanı yok.. EkmeL. Iı.avpıı wtolojil.lC. bu 
k.avp d. ideolojiktir. Kanl&ma, aldatma· 
ca bmpanyaıınuı bir parçası.. Y� hemen 
betiıtc:yim ki, bunun tan.ışılaC2k bir yanı 
yoktur demek. bu u.tduvım etkisiz kJlınına· 
.. ccri püskürtülmeıi için hiç bir ,ey yapma· 
yac::aAı:t anlamına gelmiyor. SakIJruun keodi· 
.... ltknttı propıa.pnd&nııı t.cmuı ideolojik.. 

• AnJaıılablk«i1 pbi. , .. di .. ndiiwn..., 
* BiJdiIinI> lIhI 77 "yerind. 30 bini "km 6011Dddd ıand oonın 77 i!yerindeld büyilk 
Gycmiı adına p-n kan.n aJdık... 21 Şuba.t'ta t6zlqmcyl bqanyla .onuçiandırmaktır. Bu 
ilk pn uyıulanwııa 5 lfycriyk bqlaıruttı. anda, .ıhıe,meleri. biz lO:rt: 6nce balıtlan· 
BuıUn pndeki I.tyederimizin •• yııı 29'. ttU.f tek tck lfycrk:ri için, pUnU1z koıulla· 
u .... b- nna u)'IUn önkrnkr dl11Lindütfımüı vt bu 

Gn:vkrimlz Tdu-til I,vc:rmlcri smdibsı kODuda ıomut adımW atlılanız Bibi. hakn 
ile IÜrdl.atUJen toplu lÖ'tJe,me IÖrUtmelcriııin .mıc,me g6rilımelcri.nin aırdUri1ldQlü InCI" 
uyu,maz.lıkla ka:ümai o:z.crint. �kli i,km· leri için de tcklifkrimizl vt tutumumuzu ha· 
lerin taınamlanmuıyla birlikte bdtmdi ola· yaı Paha1Wi1lU vt di.A;cr zorluklan göz anUn-
rak bAlta'ddL Söılqme JÖnqmelcıinin deNWÜ biçimlendiriyoruz.. Sadc:,mckri 
kc:aımcti, dotrudan i,vcrc:nJcrin d.yaua tu- imzalafWl itycrlcrindt yaptıimllt protokoı.. 
tumıanna. takpkrimi:ıin hemen bemen lerlc. t,Y�nlcr Scndikası ik yapacaluruı 
türniınü reddetmderine batbyda. Ekonomik. büyük .6ı.1e,menln k.au.nunlanru bu LtYcr
dc:ınok.ntik utelrlcrimizin biçbiriJinin Urtı· Icrine de uytulamak. aldlAırnlZ �nkmkrin 
larunamuı grc:vIıcdn tcmd nedenidir duile- batında gcliyor. Yanı buı lfycrkrinde. 77 

bilir. f,verenler. ıörtı,meleri lÜ.rdıl.n:l.üjiinWz. lfycri için a1acaA:anlZ t.iıttct1crin farklan üye
bir ında TeklIiI ile 1mıaJanan lÖı.le,mqıi lcriın1ze 6deneoeL YIne, mleırnclıcrinin im· 
.ynen kabul etmemizi iltcdUcr. Bu konuda t.a1anmaandan IOIU'J, Irercnkr Sendik.uı'na 
da ton de�C:t: kau ldikr. Böyle bir metnin kablan qytrkri lçirı de .ynı elUlara uYJWl 
ahın.a imza .t:ırı.amıı aıi.ımkll.n dcjikti. teklif 6crc, larkb.nru ve diln k.uanımlan alaca
taannıııd. unrl& Olmamll gttekiyordu. İlk p. Bu dlr itya1crinde .yna ıcçınlt z.amaıı 
Uz..arulmıt haJdan biJc pspeden bir 1ÖZ1q. b.ı\.1an da yapılan protokoUcrk OycJai:ml-
mcyi iaıı..alaıraya 1'0rlanmamA, ı:rCVUniZjn un 16z.k,me ka.arUmJan aıuma lIOkLllaau,· 
b&fbc:a nedenleri arumdadlr. fu.ekkrimiı:i tur. 
Oı.et 01atak an1ayacü olunak ıunlar lÖylcncbUiı. CO'C't u.m1an. ya.kacak, Wn, yol 
panlan. Ikramiyela. ..çmlt rarlüu >b. 
Bunlann dLfIndak.i umd hüktunlcr. Onkr 
nt verdiler? Sbykditim &ibi. bu utekkrin 
hemcn hmıen tiiı:DiI ". &ünün kOfUUanyla 
baldoaım.yacal ölçUlerde lcçi1tirilmeye 
C;a!ıtlld ... y. d. daha köw o"" bir yolu acç. tikr. !ıC"çmı,te ddt ettilimiı. kuaruınlan lıi.. 
le JCTi almay. çaht'ı1ar. Teutil 4kohınd. 
..amUrünün yolun1utu, çah,rna ko,ullannın 
ne denli �bi oıduiu. ıı cQvenlllinin ui;lam 
ptftctJcrc batlanamamq oldulu � di.Acr 
zorluklar hencIÇe bili.nir. Bu 4kolund •• ük "cz bu boyutlard. bU: ernin vubnd. özet. 
Iemeye çalıtutun nıcdenkrk �rC;tklqıirlJ. 
mit OlrnlUUUflı yanuıda." CUk.cde Pd*k y.y. 
pılqll'l pnkrin. yQ.bclcn nıüaddtnln 
b&fbaı batclcı nokt&laıı d. Ifnkrimizln 

* Bu bU .... "'ediı. V .... b ........... 
ırevkrln, direnitkrin ve dilcr bak anına bL-
çimlerinin yaypnla, .... ....... .. blrçolı 
oendiiwun _ ....... ....... o ...... "çl -
(i mGcadcklinin pdcrck YQLUCk dlllCYkrt 
ulatblllU itarc, etmektedir. Bu halÜCtkr• 
tckelkrin bu.nabmın bcddlnl kolayca ltçk
re ödıeıd.remeycaltinl ortaya koymakDda'· 
Bu yaypn crcv döneminin DISK'ln JCnd 
arn itan.n lk tpamanb olm ... bir bqta tc" 
yi daha on.ya koymütMla'. O da. bu ...., 
""çek ... yIIkJ<k bir _LO po .... ,... 
nc dayanmaktadır. Grnlcriml&m "çi gıab
mıım mUcadtle aQndcml aç....wı tatıd" 
6nnn bOyCl1 olmakla blrlktc, bu � PI'" 
çek bUtt nkul lt .... ..,..ılIlG ..... -. 
mınli mQcaıkk bakımmdan d. bOYQk (taCID 
l&frya<ak"'. 

* -.ı  ....... _ d  ... bllyU. ....... ı... Proktaı'yUIUI dınnn orduıu bu .nq1at ıçın· 

ışTE ULUSLARARASI DAYANIŞMA ! 
Telrdil gr.ııleri uıu.laronııı dayanıtmanın ylilr .. ldfli bir alon olaralr .iiriiyor. Geçtillmiz IuJfta Türltiye 'y, 
,elen Dünya Ba"f Konuyi'nin 9 ttrMilcWI. chmokratilr kU",l"f1ar uc .ndikalar liurlndeki boıkdann Iro· 
nu edildili bir toplantının ardından, ,,-eli yerkrini gezerek gr.llCi ifÇikrle .ohbd ,ttile. bafCJn dikk�rini 
dile getirdiler. Fototrafta DBK tenuilcui, Dinanu i,çün-fyk bil'liJct. IuJLlı ç�lrlıor. 

üldes 

" Tarım işçileri 
DİSK' in 

öncillü�ünde savaşıyor" 
11s GeMI sekrmri ...... 01· 

ckt. blr 6t: 6nar ıoa Gaıd K.uruhı 
tama.m.lanaa l1s'bl bu d6nemdd.1 
pnlniDc: Wtkln ıonuruızu fÖyir 
yanrtlocb, 

''S<DdJbmra 11S,. k.....,ı 23· 

24 Şu'" ...,ı.rı..ı. .ıopdd . .. yord 
bu y6eedm pnc batladı. Elki 
....... Yoiça T ......... ,.... .... 
batk.aabl. Itçllmııe.mla y ........ bl· 
ılınıcl 101""'" ft 0U'1J Itc;Us ta· 
nı.daft d�1Cd.Iaaaa Meda Vı.iIı· 
me Kanatııı 1bıa1 1ıtÇ-.ıcri k..a .. dL 
Kc.amlt: DIsK,.. ırk dp _Illi! de 
o._tIY .. ..... ı ..ı .. ı. 

"1965 yılada kanaian ft 1976 

yüı. bdar b.tan.. bır ltDdb 
o1aınk ....... TlS. tab ...... r.ı y6ne. 
dnw bukdan .onUal 1976'd. 

DIsK'e kauid&.. SOD Cawl Karala 
bd.. p-", prop-amu n D.nıb 
bır y",_ .......... o .... tu 
SmdIbauad . .. LO .... kltıbırll8rtil,. 
mder. &UWI ........ kaıtaWI tuii-
yem kadar ftlllUftl.. Dıa o ............ • 
.. u... _  . ..... ıtm_ 
_ .. � ........... .. ....... 
iabuda ,. ..... hop.ı.-..... .,.. 
...... • 1 GeMI ....... M_IMI 

CDndüı.tx,. bır yıl önce y.pılaa ec.. 
nCi K';ruld. Saıcll.kanlft batıl'Idan 
uı.aklatunlmat'L 

'. FUıme. tanm I,çilcrln.ln 
Jmdlb aJa1any1a uyvtulmaan. d. 
lIOn yd'!Dt: aııiıamaı taf1yordu. Son 
GeMI Kuru1a ha bOlDÇle prm Tts 
&ydertaln tabandan ıckn yenı blr 
kadro olU,tlD'1DUlYla akl ultanata 
• 08 Yaildl wc ba&muulık. ck: .... okra· 
• ..,. ... 11L ...... plllllda tarım llÇl. 
iaiabıı de 6rı ..tIarda ytnlmalan 
yolwıd. t.ı�mll blr lICbm .tıldL 

"Smdlba.biı nıtdek cdlncak· 
da .,.. .... bo ..... ........ hiçbir -ll
dm �mJ, obnua tamanuyla k •. 
ııtbd.. C.lU Snd1layı �çlm w' 
ultanat hyn.aı olarak pCllkr ta· 
baDdakl l,çOcrIn blllnçlCllmnlndtn 
kon.uyorlardL Am. korkunan tUıe 
faydalı yokbir. Artık l,çDn bu &fbi 
aadlka .Ialarmı çoktan qmı,m. 

·'Saıdlbm ... yenı y6ntddlnt. 
�Çftllfttkl bu olumllU ..... 1an .... 
..... Iç" . ...... ba,w b" ....... 
DISK,.. tWI ........ 01 .. 111 .... 1 
l1S'dc hayata �çnw� koyuıda • 
DIsK" ",b ...... .ıuı. dlyaloo 
brOnIL . .... ıllık <iltim • ....-ı. 
ar ........ IDp" .ıtıIk,.. �" yo. 

adJnıcllkkrtnl ha.taııtı ft .,.eta bk
çıkan Ttnm lıçblnln s..ı ....... 1 
Ik onbc, ""'lIlk bir haber bültcn.l 
çıkarmaya karv ft'rdi. 

"lokoIlan yönetmelitin'" 1 .. 

2 DO"", ıuuıııd. &ıit1crıcn Tts. bu 
l,kolWlda DISK 'e .. ib tck Iıcııd5-
bU'. Pllli)'onlaıa. tq6u6:ı. t.-.m ". 
ç"l ye' omwı ltçld bu.ndan b6yk 
11slı . ........... kU.. Hedefimla • 
6altnWdJ dÖBemde bu Itkom • 
daki ı,kolu yetkidnl a..Im.aktvl 

'Tls. bu.-U aak:i lküdanrı 
ba .. ladalı baskı yuabn tıe, ltç1lcr 
&kyhınc 'We Anayuanm e,ltlil. Ilke
Icn\e .) . ..., olan tanm it y ......... 
""'1' fill kurutu,umuz DISK'in &I. 
mat oldup emel � bnnru da· 
trkkmt)'t' ft antlfq1Jt U,I Ye ku. 
N�tIar1a blrllkk m6r:adekslnl •• 
dtırmt:)"e ...... llıhr. 

'TCWktyc'de I, YUUL bplRlmm. 

.... mayan tarım cmtk('ilninln 
OISK't: b.lb tdt. ttmaBd. olan 
11s, taban", .& ft k.,., ahibi 
olma D.etladm pfmad ... mltyOfto 
iarca tanin �mtkÇ"MM "urtuıu,u 
lç" OlsK Ilkeleri ..... d. nmwk. 
ır oldu.,. &Ila . ....... Y1 ıııIIrd.t:'-
....tir . 

Kesge ç  

' I deolojik 

tarafsızl ığa 

yer 

yok ' 

SosyalJ, Smdık ... Genel Baıkaru özcan Kesgoç. çı' gıbı 
büyüyen grev dalguı ıçınde işçi h.,.ketlni bekleyen "'Nnlar 
ve görevlerle U&111 sorumutu şöyle yıruUadL 

Grev, ilkemiz koşullannda, işçi ıınırımızm en etkin eko
nomlk.demokratlk mücadele silahlarından blrlsldir 

BUg\m başta işçI SmırımlZ olmak üzere emekçi katmanlar. 
bunalımın yükünin kendilerine çektlliJrnek istenmesinin bl· 
Unclnded1r. Tekeld burjuvazi başta olmak üzere, burjuvazJ i.ş • 
çı ıınıl,mlZl kUl' bUlnçli bır mücadele Içindedir. 

Pahahllk. ennasyon, vergt ve bir üü düZenleme ile Işç i .· 
nıtımlZm üstüne yükledl,i yükle",. ücrelleri dondurma, ten· 
slkıllan hızlarıdınn •• iicreUeri düşUk tutm •• ç.ILŞma UlUerini 
anınn. gıbı yükleri de ii ... etmek arzu5U.�adır. 

liÇI üc",ııerindekl r .. 1 dü�lerl kUl.lamak bır yan •• bır 
gün sonrakt durumun ne olaClftmuı lşçller aÇısından artık ar 
olmaktan çıkblı koşUllarda, Istenen ücret zanılarına karşı 
çıkmakla. kazanılrmş hakları yok etmek isteyen bır Ia"'ın 
ıçınde olmaktadırlar. Bunun Içindir kı grevlerimiz "oIa�an" 
koşullardakı grevlenıen çok larkh anlamlar kazanmış bulun· 
makıadır. 

Kitle dLrenişlertnin yaygınlaşması, derın nk kazanması. 
grevıerin bu penpektife oturmu \,p ob:rtulml5l lçln rn'i:ade· 
ll" verilmesi büyük önem kazanmıştır 

Emek.enn.ye çeUşkislnin aI.bildl�ne keskinleşdjti .. ii· 
n,r mücadeı .. lnln yük .. ldl�1 giMÜlnüı koşullarınd •• burjuvazi 
ekoromik sömürü ve b.sln ..... ı yo�unlaştınnakl. kalmıyor . 11· 
çt ıınırmm ve emekçi YıRmiann ekonom1k�emokr.tik kaza· 
nım1anna yönelik saldınlmnı yolunlaştınyor. PoUtik ve lde. 
olojlk m�adeıesınl her türlü yol ve yöntemden yararlanarak 
adela ..ıvo ıteıl hallnde sürdtirüyor. 

Burjuvazi '"tcıeolojlk ımaçlı gre\1er"den söz etmekle bir 
ta,la blr kaç kuş vurmayı hHlphyor: Birincldı kamuoyunu 
grevler. grevcl �çiler aleyhine etkileyip bukı albndı tutmak . 
Iklnclıl. YOR!ınlaşaıı ıdeolojık saldırıamı eöurdı etmek yı dı 
mopu\lştınnak. Cçiint:ÜlÜ, �çl "nırırnız .. .  nıl bDlnçslz ke· 
ıimierinl. grevdekl Işçileri .. .. ndiltalan etkileyerek YlOh, 
tutum ve ıçıklamalarda bulUnmalanm .. �lamak . 

Smıt mücadelesi, ekonomlk�emokr.Uk, politik v. ideolo
pk boyuUan Oe ı.ıı bır buliOıdür. Işçi "DlI,mlZm bu Oç alın. 
dald mücıdelesl birbirinden ıoyullanamaz. Sm,1 çeU,klsinin 
ve müc.deı .. lnln kesklnleşlp yül" .. ldl� dönemlerde bu üç 
boyuUu bütihılüli6ı kavranmaq cok daha C'lnalacı bır önem 
ve açık lık kazanır . 

Gre .. 1er esu olarak Işçi sınıfının ekonomlk-rlemoklıtDt 
müc.dele araçlarıdır. Temel heden lıçUerln ekonomlk"'e· 
mokradk kazanımiarını kONYUp ",U.Unnekllr. Ancak Ilin 
grevler kUltllndl .. mııy.nln aidıR' ve allc$ tutum kendı 
.. nı! ıdeolojisine dayanır. Tım grevler .. mııy.nln Ideolojik 
saldınlarının hedelldlr. Kuıku yok kı. sınır .. ndıkalan IÇI' 
ıından dı. ıınıt müc.deı .. lnin her alanındı oldulu &IbI grev • 
lere bakLŞ ve delerlendlrme .... ,. !ıçı ıınıfınm Ideolojisino 
dıyanıc:altbr. Sınıf mücadel .. ı lç_ ıdeolojık ıarars.zhl< 
yoktur. OlamlZ. Bu ,"ıç.lln b1Dnelnde '" bu bU\Dçle mücıı· 
del.nIn Içindeyii. ıçınde 'fe en iia ..rta olmayı tI ... m odo
ootııı. 



./ 

SÖZÜMÜZ TRT ÇALıŞANLARıNA ( IlAS,\N ERSI" ) 
"TR i 'nin olsıl gücü s.iz�n.iniz ",e bu gücUn dtmokns.i mlıudtlesin· 
deki önemi bUyüktUr. Mücadelenin IŞıU. yolu, griccd<. güzel günle
rin progumbnnl Oıydınl.atmoııkıaCıır 00 

.. 
Söıümuz. tekeld sennayenin 

çanak yala)'ICIA demokasi d�· 

manlanN! deeil! Onlar, vılan ha· 
inliklerini ve halli. düşmanlık lan
nı artık lepliu eb'nitlerdir. 

Türkiye Işçi Partisi 

Sözümüz, .-erl döni.ılernu yol· 
ları açık .. çık belinnlş olan TRT 
çocuklannı da d.�iI! Onlar. r.· 
şizmin kJll'l.nlık hesaplannı miIU 
dlUl\ldınuzdan daha da manbk· 
Iı(!) kııırıar blçnlOktedlrl.r. Haz· 
nUeT_ ''Terör ne istiyor" derken, 
taşlsL Iktidar odatının gizli ııj� 

yeU.rinl de .çık etmektedirler. 
Proı:ramı ,unan TRT·Bir üyesi 

hanım 'pikerm sesinde dtreyen 
�\'inç. kan koku5U almış ptrana 

babk1annın telaşını andınyordu, 
Sowmuı, onı da delil! 

mektedlrier, Ve biliyoruz kı 
TRT'nln tJcünü. bu uprl de· 
mok"t ç!ı.eld. d�ünen kafalar 
oluştunnaktadır. TRT Haber 
�1erkezi Imz.alı "firör Ne !Sti
yor" adlı prop-am. demokraslye 
ve "kamuoyunun Ö1.gür� olu,
mas"'na mUdahale anlamı taŞı
maktadır \"e TRT'dekl olumlu 
Insan gücünü temsil �trnemekte
dır. 

" TRT FAŞ IS T  DEMAGOJ! YAPıYOR" 

Sö7uınüz, propamda engin 
bilgisine baş,urulan Emniyet Ge
nel Müdürline hlc degıı, Çünkü 
onun, hangl sınıfın emnlyettntn 
genel müdür\l oldUCu konusunda 
tartışma yok. U,telik sayın ı:on.1 
müdür, 12 Mart'm sorumlusu 
olarak göstenneye çalişbeı çev· 
r.lerden SÖZ ederken, "legal \'e ii
lep] örııüO.r._" deyimini kulla· 
narak, legaUte)'i. yasılan ne den· 
LI umursadıCım da kaoıUamış bu
lunuyor. 

TUM·OER. TRT·OER. V AR· 
DER üyel.rl. sözUmüz .ızedır! 
12 Mart sınavınd.n başanyla go. 
çen TRT emekçileri. kamuoyu. 
nu y.ni 12 Mart'lara hazırlama· 
mn sorumlulugunu üsUenmek Is
temeyenler, sözümüz sizedlr! ı1e
tın yaz.arlıın, prodüktörler, yö
nebnenler, kameracılar, ışıkçtlaı, 
denetimdier, re.m seçldler, ses
çll.r • •  plkerler. haberdl.r. vardı, 
y. emekçileri. TRT'nln iüın Ile· 
rlci, demokrat, yurt:wver çalışın
lan sizedir sözümüz! TRT'nin 
asıl gticti sizıersiniz ve bu gücün 
demokrasi mücadelesinde öneml 
büyüküir. �fıIcadel.nln ıŞıklı yo
lu, sorumlulugunu onur1a taşıyı
calınlZ. g.lecek güz.ı günl.rln 
proeraınlannı aydınlaımakladır. 

Thrkiye iŞçi Partisi Rışkan· 
lık Kurulu t'yesi. Merkez örgüt 
BüroIu Sekreteri Cın ..\çlkE;öı 
.erdıgı deın<çte. MHP destekU 
AP hukumeUnln lrurulmasıyla 
beraber TRT'nln. goridUgm ve 
raşlı:mln boruanı haliDe goldı· 
RIni beUnmlş. bunun son ömfo
eınin " Terör Ne Istiyor" adlı 
proeram olduCunu söylemiştir. 

Bu pro�rnıo raşist dema· 
Kojlnln Uplk bir ömegı oldugu· 
DU söyleyen Açlkgöz şöyle d� 
vam etmiştir' 

'Fa.şlst teroN göz.]erdf'n 
saklamayı amaç_yan TRT, bu 
proı:ramla. gerçekleri te .. yuz 
.ımıştir. Sllatılı eylemlerin ·ko· 
mando kamplan'nda yetiştiri
len raşlst militanlar tanrından 
nasıl başlabldıemdan tek bır 
söz bOe etmemlştir, Tam teni
nt onlan, bır :.amanlar Dtmi· 
",rm kullaodıgı deyimle 'mD· 
liyeıçi \ .. tansever\er' ola.rak 
göstenneyt bile kalkışmıştıı 

"Emperyalizmin. IMF·nln. 
tek.ld büyiik .. nnayenln emek. 
çı halkımıza yöntlltie' actml-

siz saldınlan, dev&hw)'onia.n. 
umlan. pababh�ı. işsizugı. Işçi 
sıruCımızın üstüne yıkmaya ça
hşmışbr. Tariş 'te Işçi sınıfımı
zın demokratik haklanna yö
neltilen sa1dmyl, lş�n çlkac
ma1an i:öz.ardı etmlşdr 

"'faşist demagojlnin, HItler 
vi! hempalannı bile kurt.a.mu)'a 
yetmedıgı uoutulmamalıdır, Iş. 
çı SJruCımız. emekçi halk klUe
leri gorçekl.ri herııün yaşam· 
Iannda en açlk bir şeklide gör
mektedir." 

Bizim sözWnüz. TRT çalişaı;
lannadır, TRT'oın Ilerıd. de· 
mokrat, yurtse\'er fikir lşçUeri
ne!BLUyoruz ki, "tarafsızlık" ve 
"hakkanlyet esasıan" çerçeve
sinde görev yıpan ve bu görevleri 
"kamuoyunun özı;iin:e oluşma
sı" yolunda yasalarca beUrlenen 
.e d.stekl.nen TRT çalışanlan. 
ürett[klerl programlann sorumlu
lugunıı kişisel olarak da üstlen-

, 
1 968 'DE SILAH KIMIN ELINDEYDI? 

YlCIT G�L 

T\-de hafta ıçınde bır baber 
proeram ya),nlandı, Konu Te· 
rör', Konuk, Emniyet Genel �fü
durü Raft! Kiiçükılry.la. �'aIı. .. 
me: Bır lW'i.i kupınb film, Bir si,j
N yaY!. Bir aıru esklde kalmış. 
ymnblı l'Uzlerco kez ispatlan· 
mış gô� 

Ve birçok unutulan malnme 
Birçok yansımayın gerçek. 

Hem de ne denU! 12 �tart dö
neminin muyönetim mahkeme
lerine II.vcıla.r tarafından sunu
lan çogu \filli Istihbaral Teşki· 
lan raporlanndan yararlanılan 
'Iddlaııameler" bSe daha obj.k· 

tir olma ç.bası Içindeydi. Boy· 
lesi bir monok>g. Medn Toktı' 
in, tU� ""rOen metinlerl oku· 
dueu döneml .. de bii. yapılma· 
IlIl4b, TV'de bu denti yalao·yan· 
I" bır proı:ram yayuı.lıınınam,,· 
bL .. 

TRT Haber D.lred 1Iq.a,u· 
nm yaltmlanna ü Alı tekmrla· 
dıLı cıbl "b.ber proeram" mal· 
zemesl bulaııwnalanndan bUe 
dolmu, ola. bu cleoU " pt" bir 
yere 'ıldınlamaz. 

Soyın Küçükllryald ancak 
1968 boyu kitabond. y .. alabl
"LI ft çüı\ıtülen aYlan yenıden 
TV ekıaıuna ",lIrdl KiiçükUr· 
yak! dadl ki. "1968 yılırıda Frao
ıı'da Cobn Beodll, .. A1ma.nya· 
da RudI Ducke öoderUIbıde bq· 
Iayan olaylar TIırkIye'yo de yan
adı. Ama _da durdulu bal· 
de burada kökii ciışuda bırçok 
pııp tanflOdao kötüki.nlp bu· 
�ü boyutlaa u!ata" .. ekle
cl: "O pı bu bankelleri muwn 
ölrend bank.ıı olaııık poo 
öeretım üyeı.rı _dı. doowkU· 
yorlardl. Bupı böyle olmadılı 
ıyı,," ortaya Çılıllll4br. · Ve beo
urt bır lÜr\ı Cörüt. 

Önce ,unu ItX'mIk cerHJrTV' 
nın .yın yöoetlCıı .. bıe: Siz. bu 
.on ya .. lerlnlu altlik edeo ""iT 
mmltrinde. kaçını daha once 
olayın ceçıııı C\lDde kuUanabU, 
dlnlz� Kedi pillll\ıı1 _Idar cıbl 
yıllarca KÖ ...... medltbılı. bu kır· 
pmtılardan terör IJW.lı.erne� Çı
kll'l.CltıOlZl ntredtn inanıyor-
1UDU1. Sıı.. KÖ" Hat .... BetO< 
niayan Ile malilldür. Ama bu rtlııı 
ma1zeme1l Illlv ınalumKdir. 
ArtIT alında yanılmaı.. Ve o 
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olaylano cınh tanıklan yaŞı
maktadır. Slzio dedıgınlz gibi OL· 
madıeıru bilirler, Söylemekten 
de çekinmezler. 

Gelelim silahın kimin elinde 
ol{1ueuna'? _. 

bk silahı kım kuUa�br. 
ögrend olaylannda. O günıin ve 
bugüniJn başbakanı Demirel. 
"Sokaklar yürümekle aşınmaz" 
derken, 1968 yllımn universite 
lşplleri SllUl.nda biçbir ögrend· 
nin eUnde bir tek 5i1a.h yoktu. 

Ama, onun hemen iki ıy öte
linde 1968 yılnun Temmuz a},n
da TIP uyesi \' edat Demlrdoelu 
LTC yurdunda bir gtce baskırun
dı bazı poDsler tarafından pe:n� 
reden ıtılarak öldUrüldü. Bu 
olaydan bir l)jn sonn Ankara'da 
Adliye onıınde a1dmya ulıoyan 
,ençlerdeo gooe TIP üyesi Ata· 
lay Savq bır mlnübiio a1bnda � J. 
larak can verdi. 

Sonra HiırTlyet MeydaMnda 
T.ylan özgür bır polis tanrından 
sırtından vuruldu, Gör(ü tanıkla
nnın ldm vennesine, pons 1hu.n'l 
teşhıo ebuelerine k""ıo olay ört· 
bu edBdI. Sonra 16 Şub.t 1969 
kanlı puan. sonra birbirini 11.1 .. 
yen blıçok ölüm olayı. Günler 
bu�ne y.kiqlikç. bombalı ımı· 
venılte k.tliamlan. KahıamanlDl' 
rq oIoylan. 1977 1 M.vu kat· 
l\amı n benurl.eri ... 

Bu .. da ",nç 1inI .... 1 te ög. 
rendlerioe markamı üıerine nu
lu idar aı.an ııj.n proTakatörier. 
MabIr Kaynaldar. KendUerlnl ya. 
klCl.k1an.ru öne IÜl"en ıjan proYC> 
kıılôıler. Muzafrer Kökiü'ler. tlnl .. nitei go.çlerin eUerlne .ı. iab ü"ım.nlar. Daha oonraian 
döoemln bqbabııı Ecrrit'ln • çılıç. &öyled!!1 ıu,lartıCl alan 
lar. Gerçekteo kökii dıfllda 
olanlar_ 

SUa.b buıılann eUndeydl 1968' 
lerde. Ve ııl.lab bun1ann eUnden 
belli aldatmacalarla bozı ',,,III 
gonçı.rbı .Un. A1ı"bnIdı. Bu ba· şanlarnazıı bazı .janlann ellerin. 
d. oIoylar lçbıde aı.ılendl, pal. 
Iadı. 

Olaylar DO Sayın KiiçukUryıı. 
krnln anlatbeı cıblydl. ne de 
TV'nln Illlv artıeı baber mml .. ı 
üzerine söyletdIl y ... ler clbi. 

3unun ttrıi TV monolodan)' 
la klm .. ye yutluNlamaz. 

ıtalyan Komünist Partili Baıkaru Lulcı Loo· 
Ko'nuo 80. dogum yıIdöoü:nü 15 Mart'la kuı
landı. 

Longo'nun yqaırunın en önemli dönem
leri. devrımcı olaylann ve u1uslan.ruı dayan". 
marun doruk ooklalan Ile çak"ıyor. Lulcı 
Longo. b1rind emperyaUat düny • •  ""ma kar· 
'I yıgıı .. l eylemlerio .. büyük Eklm Den1ml' 
nın etkısı oIboda Turln'de ıtalyan I,çl harok .. 
tindeki solculanı kabkıı. 21 Ocalı 1921'de U· 
vomo'da ıtalyan Koınünlol Partlsl'nlo kurulut 
koo�ı1oe kabkıı .. 1922 yılında Komünlat 
Enternasyoo.1'1n IV. Kon�ı1'ne kablmak u.. 
re Mooko ... ·y. gltU. Fqllt dIklatöıl0Riin ilk yıl. 
!annda, lWyan gooç komünlsUerinlo önderi .. 
rinden blrt olanık kuzey ı�Iy.·da anıırqllt ıl. 
mıi1 mücadelesini örııüUedl. Daba ıonra !'ra .. 
ve ıa.lçre·de Partl'nlo lUep.l ınücadel..ını yıl
.. ttl 1932 sonundan 1934 bqıoa k.dar lbol. 
yan Komünlst Partlll'oIn temollc:lsl olarak Ko
miinllt Eotemuyonınn ıcra Komlteıı'oııe yw 
aldı. 1935 Ekim'lnde i. Brültael'de ltalyan.ta . �::':ı��bo$1otan" ııklın.oa kar,ı bır kooı-

Luıcı Longo bır poUdk komlaer. bır örııülçU 
Te daba sonra "Ululiaraıuı Tupy" ceoel ın!! 
reıt� olanık topany. Cumhuriyell'ıı1 ra,ıot lt. 
plcilere .""ı _vundu. Ulual Kurtulut Ha ..... 
ıı komltellnln önderierinden biri ve Partlzan 
blıllkleri koıruıtan .. kIU olarak ltaıy.·da dırenı, 
bank.urun blrURlne v. ra,lzmln yenlıııye uRra. 
Wmasına büylik k.tkıda bulundu. 

Loneo, anşı Weyen yll1ardlı Pılmira Tog· 
HatU'oIn yanında gonel tekreter .. kIU olarak gö. 
rn ) .. ptt, 1946 Bunn'ında Anayalı koyuC"U 
Medls· • •  çllmeslnden ıoııra. uzun yıllar parti. 

slnl Parlamentöda ı.rıul.1 ıttı. 1964-1972 yıllan 
aruında I .. G.nel Sekreı.r "Ianık IKP'nln ba· 
,ında bulundu. 

Longo. IKp'nin XV. Konpeol'nln öncesinde. 
30 Mart 1979 larihU 'l'Unlta"da yazdıeı bır ya. 
zıdı ,oyı., diyordu: "LKP 'u temel .m,emı ger· 
çeklelUnnek zoru nd. dır: Ulkenln yenı bır poU· 
tık yönetime kavu4maıı lçln, demoknli vt banA 
,ın sosyalizm yolunda Ileriye göt.ürillmesi I�in. 
Iıçll.rln ... ulm dc·rnok .. tlk KIIçlerln blrııel. · 
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TÜRKIYE GENÇLIGIYLE DAYANI ŞMA F ORUMU 
OOCF ye uon unuUcikrinl" yer

alchiı:ı bır cklqu)'on. 8otu1çl ('nt· 
''enltul'nıık 16 Mart f.,"t IWJiamı 
ve TiiriJ)� Uirmd Gençlijlyk Day.
Illfm& CO:nIı nedenJyk dltUnkncn fo· 
nuna .... bldı. forum, 8opz.lçl Kultur 
Dr.mcti ,"C Uir'Cnd TemAklUii tara· 

(U\Olan d�nkndJ, 

"aflan .ona co,lulu bir han lçkı
de Fç�n fonımun açif konu,maaru 
("�ç UncU C\" K i.ıy�. H.mu Tığby 
yapb. ODCr ,"C uOn temJlkUcrl LK 
ltonu,ma1aruula, T\i,ltiy�'d� bulun-
rnalanrıın ntdenkrini \t demolRUk 
r'nçıı� harek�tlnl.n önUnddJ &um'
k:ri .anlaıubr, TUılıJy�'t1e ,"< dunyada 
Fnç�ln blrUfılnln )'&ktcı unıı:minl 
'''UJ'1'Il.Idllu 

f("CUm, OKU \'� OğfO"ld T�mıı:il
dliii .dına yapılan ve DW\ya 't't: Tür
kiyc Ocmolr.ntik GençHlı. Ilankd' 
nın birDgi )OLU� atılan adunlan 
cıa,luy" adamLayan konu,mabıta 
ıı:ın buldu. 

TSlp·u.. GlNÇıIK SORUl'LAR! 
TOPLANTISI \' APILMADI 

nUJmut pb.nLanan .. cr. ulud_nıuı 
blr nierllk de b.fl)'Oftlu, 

N� YU lıJ toplanu, Oın-rimd Oc
moknt Gc:nçkr't1cn Flm w: So.)'a· 
liu �nçlcr'cc dolayb bir bıçknde 
dokkJmcn ton dcn:ce olumlUı.. loCk· 
tc, bir anbfltın oclaya �ıkmaa nrdc� 
Riyle çtJunua p,di \t Ipt.al cdUdl. 
lluıaJ <kialen balı, konUllUndald. 
&.tU )'ak.la.tunlu. '"< bu çCTçrvtd�. 
IJ'CCC)'c Tud..iy� adına uulan urıutk
rka bayraklaı1a dmFlcnmc. LonI/ıAl 

orlaya ç'tkan oIum,uzluKun tcmdini 
Olutlwdu, 

Gft:ealn uJu.w.n. laraktnini 
ıtn,dcn kaÇıran 'c bıralalı.nı I-'l'nç&l... 
�uylndıc çbzwnlcnmclinl, &iya. du
uydc dc çtnumu uV\lnulduğu blç.-nı 
Ilc mumk_n olmayan bu anla,..." u
ten 'on dcr'Ccc ancw bir biçmdc: 
FU,cn .. nçlltln c)1cm birliii çalı,
mab.nna uaf olank dJenecd. bir 
b-tb boyuıu c.taya çtbn:b. 

1 8  Mart Çaqamha ak,an,. lat&D
buJda y.pL1ma.. IlbnlaNn lS1P' .. 
"GençHk Sorunlut" topl&nUJI 100 
anda oıuy. çLbn oIurruuzJuk.b.r n� 
dmiyk Iptal cdildl Genç Onciilcr, 
b�rid Gençb. Ondmd [)enıakral 
Gcnçkr ve: Sa.ya1»t C"oençkr tarafın
dan ortak otarak di4�nlıc.ılcp Fcc, 
eIU OIUU. "ı6 Mart llht!)'e Gençl
ilyk O.y&nıJma Gunü''nun yıtın..ı 
biçimde kul1anmaaru hedefiiyordu. 
Konuk ddeplyonun bUlmUl ve ko-

GENÇ öNCü Genel Sekreteri �'esut Vural nilnya ne· 
mokratik Gençlik Pederasyoou ve Uluslararası Öğrenciler 
Birliği temsilcileriyle Ankara garmda 

16 Mart antifaşist eylemlerle lanetlendi 
ıkı yıl önce Istanbul Universite· 
sI·nd. raşlsll.rce girişilen saldı· 
nda a1b ıı.rid ö� .. ndnln öldU· 
riilmesl TUrklye düzeyloıı. KOnç· 
lık yJgın!anoın eyleml.riyle an�· 

dı. 
Genç öncüler. n.rid Gençler. 

SosyaUst Geoçler. Devrımcı De· 
moknıt G.nçler Imzalı bUdlrt 
lüm öR .. nlm kurumlannda. öı· 
,..odı.rin yogım olarak bulun· 
duklan bölgelerd. d'Rlbldl. 

Yine dört gençUk grubunca or
Iaklaşa hazırlanan "16 Mart'ı 
UnutmayacaRız" yazılı pullar 
yaygın biçimde asıldı . 

İJtanbul'da düzenlenen eylem· 
ler ayrı bır önem taşıyordu. Ilem 
dlinya demoknıllk gençUeının 
temsllcll.rlnln ı.tanbul·da .n· 
ternasyonallst dıysnlŞma ama
cıyla bulunmalan, hem de kıı
lIamın oldueu k.nl Olması ned.· 
nlyle 16 Mart'tan önce başlayan 

Barış iç in uluslararası 
sempozyum 

hıanbul'da 8-9 �iart larlhı.rinde uluslararası bır .. mpoz· 
yum dııZenlendl. Banş D.rn_gı, Blrl.şmlş Mmeller Tltk D.r. 
"eLLi ve Unesco TWklye �ıııu Komitesi !araCmdan düzenl.nen 
sempozyumun konusu "Silahsızlanma ıçın Elltlmde Kitle 
Iletl,lm AraçIDn"ydl. Sempozyuma. [llkıya Banş Konseyi 
adını Daıkan Yanlımc,., Amerlgo Ter.nZı. Uluslararası Gaz.· 
teeUer örııüıu temsildieri. ıtalya. Fransa. �'a1I . Koıtarika. 
Polonya, Finlandiya d'I'PlYonu yanında fuklye'den TRT. 
basan lemaUclleri , blUm adamları, aanalçılar ve uzmanlar kı
Wdılar. 

Sempozyum ned.nlyle biraraya ııel.n vf aralınnda slyasl 
part! . .. ndık. ve demokralık tirKUl yönelidieri . ıkılvenlte ö�. 
.. Um �.Ieri Ile sanaıçıların bulundu tu bır çok kl,ı, halkımı· 
za bır çaln yayınlad�ar. Ç'Rnd. özelle ,unlar yeraldı:  

"sılablanma YllIIın. son vermek, detanlı koruyup ",U,IIr. 
mek ıçın mllcadelı; plmllzlin en yakıcı ııörevldlr. 

"Böyleol bır .. va,ım ancak en ",nlş yıRınlara ı:orçekler a· 
çıklanarak, onların blUnçll ve aktlr k.lkw .. alanarak bq.n. 
yaula .. bIHr. 

''Bu Iso. an pnl, hak vı özcltlUklerln buiunduRu bır or· 
tam ..... kılrlr. 

"Ulkemlzdı ra,ı.t tahllkı buııttı her umınklnden d.ha 
elddl ve yakındır. 

"BI., demokrallk hak vı ö.cltlUkleri, demokraUk konum 
ve kUanımlan korum.nın tını barı"e .. rlerln vt demokr.U •• 
nn on lvodl ,ör ... dldutıın. lnınıyoru •. 

"Bu ımıçlı, domokraoldon, bııı,t.n y.n. tım örKUt ve kı. 
,1I0rl vakll II'Ç olm.d.n blrarayı "Inliya. domokraUk ko. 
num .. ku.nınılı .. yön.lon tını .. ldırıları ortak bır mıı<.do· 
leylo lUllIıl.nıoyo ç.lınyoru •. 

"n.un vo y.yın .mekçU .. lnl, bır yınd.n .ılahl.nm. yan. 
,ını kbrUkloyocek. bı. yand.n ınkemlıdı tllm domokraıık 
hakl.n YOk adecek yalan va aula .. h.berl"o kııı. h.borl.,mo 
.ra\·lannctl yer "emıfmıy'ı kitlelere "'('fkl,rl )'lnııtmı ko. 
hUlUndı dıhı kınrh "i uy.nık olm.yı çaRınYON •• '· 

.yleml.r 20 Mart'a kadar sürdü, 
IKtisat Fakültesl·nd.. "Yenı 

1 2·16 Mart'lanı G.çit V.rm.ye
....elz.c.nç öncü" yazılı pankart 
asıldı. Aynı sloganın buiunduRu 
pankartla yap�an mltlncıe. Bey· 
oRlu'nda tn.CUC kapandı. YÜZI.r· 
ce genç laşlzm. goçlt verilm.ye
cej!lnI baykırdı. 

Ankara'da ve lzmir de ünlver� 
site çevrelerine uılan pankartıar 
v. yıpılan töplanblarla 16 �Iart' 
ın unubJlmadlgl, unutulmayaCl
eı b.llrtlldl. Güventik kuvveıı.ri· 
nın tüm Werde olaeınüstü ön
lemler almasına karşın gerçekle
şen eyı.mle .. ı:onlş gonçllk yı. 
(!ınıan katıldı. 

TlP 

tki 16 Mart 
TUrklye Işçi Partisi D.şkaohk 

Kurulu Uyesi Can Açıkgöz. 16 
Mart raşlst katUaml dolayısıyla 
basına v.rdıeı d.m.çte şöyı. de
di 

"'rurldye tarihi ıkı 16 �Iart ta· 
nıyor. Dirincisi. Ulusal Kurtuluş 
Sa""ı yılJa.nnın 16 �Iart '1. Ikln· 
dSı isa 1978 16 Mart'L Blrtnd· 
dnd. emp.ryaUst lşplcllerln 
k.mamı. Ikincisinda Kerid·ra,lst 
KIIçlerin k.ıuııru Tar. 

"16 Mart 1980'do bu ıkı 16 
Mart'ı habrhyor va .mperyallı.· 
me. r • .ıtıne kar,ı. I,çl anıtımı· 
zın önclUUIUnde .n pnl, Ilerid. 
demokralilı ,Uçlerln eylem ve 
cıphe birDIinin 1lz.,lnde bır kez 
d.ba duruyoruı. 

"16 Mart 1975·d. allı U"lci 
öl .. nclnln öldUrilIm • .ıyıo .onuç· 
I.n.n ra,111 _Idırıy. cıvap 20 
M.rt KUnU I"rçeklo,tlrUon "nol 
dlrenl,ı. verDdl. Emporyallımln 
YI Cı,ttmln Wın aldınıanna c.. 
np, denlOkraıık KUçlerln on .. 
nı, oylem vi cephe blrUl1 110 ve
rilebilir. Vı vıril ..... kllr .. 

L '1U.Naruul brütni bu1unan cykmkrin \'t bu cykmkrdıt tck ıd: ör
pılkrin lI:mliJcikrlnin hiç de: kUÇiUn
KılCmeyeaL W mnı cıdilcmC')'� cclr. hraıbn nrdg. Ku.nIb.nn unulanmuında LK rU)'cller ekiLI, varolAn 
'omul dun.ım dik. ... t.e a.bnu 

�k lOfI'IuLbnan olumlUdu • 
j{u" .,L1maJl, cykm bVtigl çah,mda· 
nn<bU Fnd JOnInlann çOl:Wnilnde 
aul.aca.k i.kri &dımbra baiMar, 

G�nçl18in yur1 çaptn€b birliği 
öncmUdir. L 'luı.lan.rul duzt'ydc birli-

il iK kU.fkuAlı ç'olı. immılidir, Uck 
hele, oolr'nin 1980 tykm propaıın· 
nın Tiı.,lüy�'dcld .. n�n �"'tJcrlnln 
ortal. planlama .� kauj,,!.,yla de abn
muı pb' çok 6rıt'1rLli bir JUren. ... ar
okluğu bil- donmuk oiumılU.& \oc loCk
tcr an1a)'\.J1ann bo) alJna.an.m IKJIUm' 
lululunu li,mK illkntmCl_ Cençl
sin lllkc lçincklr.l \oc uJu.ıuana du.. 
&eyekli birliği, birini dlia-Wn Iuı-t .. 
_na bir pauıbl, bir khdh ar..cı ab· 
rak çtlr.annlı. ... tlarwna)'acaA:ını bil· 
md. FCklt, Cu tur çıklıllanı olan». 
ta.rurunamalklu 

"Zafer ortak mü cadeleyle 
kazan I la cak tı r" 

"16 �'art Thrkly. ö" eno GençUgıyı. Oıyanışma Gu· 
nü" eeçtieımlz hafta bir dizi eylemle anıldı. Genç önrUıer, 
lierld Gençler. Oevr!md D.mokrat Gençler ve SCC).Ust 
Gençlerin ort.Iklaşa gerçekleşdrdikleri eylemh'rin bir b ıhr 
ntlin�, "Dayanışma Günü" nedeniyle lilkemizdıe bul, nan 
DOGF ve V'öB temsildleri ve federal .\.lman, Fransa ve '"u· 
nanlstan Komünist Gençlik örgütleri bwn goreviileri de kı· 
ııldıla.r, Konuk delegasyon I}Tlca. TİP. TSıp Genel �Ierkezlc-
rini, CHP parlamenterlerinJ ve aralannda Barış D�rneıı:i'nirı 
de buiunduCu çeşitli kitle örgiJt1erinl ve sendikalan ziyarel 
.tti. 

l<tanburda Genç öncu. IGD. SGB ve DDKD temsilci· 
leri ve konuk delegasyonun katıldıeı blr briflng du:zenlendl. 

' ZAFER 
ORTAK �IUCADELEYLE KAZAJo.1LACAKTIR! . 

4 gençlik örgütü temsilcisinin konuşmalanndan sonra, 
DDGF büro teınsllcisl ll.nrie·Brant Pederson ıunlan söyı.· 
dı: 

"16 �Iart cıbl ön.mli bır C\lDde sizl.rle birlikte olmak. 
bizim ıçın özel bir öVtinç kıyna� oluyor. 

" Sizden, örgutlerinlziu tUm uyelerıne DDGF'nin daya
nlŞm8 selamlannı göti.trmenlzl istiyoruz. Onlara, sizin sava
ılDıZı çok yakından Izledilimizi bUdinn.nlı.I I,tiyoruı.. Aynı 
zamında onlara, DDGF'n1n tüm üye örgütlerinin dıyanışma 
duygulannı blldirmenlzl lstiyoruı.. 

"örııiıU.rinlzln birçok üyesi laşlsı ku�unlann hederı 
oldu. Böylesi önemli bır gtinde, Caşlzme klLl11 mücadelede dü' 
şen yoldaşlann anwnı aklımızda sunkıl canlı tutacaQ:ım.ız.a 
sOz veriyoruz. 

"YapbRınlZ konuşmalar, Türkiye'nin ilerici, demokra
tik gençUk örııiıUeri arasında eyl.m blrU�l lçln ümit verici bII· 
gllerle doludur. 

"DDCF'nln asıl amacı birn diınyadı ıı.rid. d.mokrat 
gençURl blrleştlrm.ktir 

"Emperyallzmln ve geridUeln yenı saldırtıannın söz ko· 
nusu oldueu, onlann sHahlanma yarlŞI \"e soRuk savaş poUti
kasını tmnandımuık gibi bır yöneUm Içine glrdleı bır dönem· 
d •• gonçURe bu saldınyı pÜ'kUrtmek ıçın bl.rUk go .. vl dütü
yor, 

"Emperyalizmin ask.ri ve poUtlk varbgını KU�I.ndirme 
çabalan. barışı tehdit ediyor. NATO ıaıalından. Batı Avrupa' 
yı nükleer rti:zeler yerleştirme kararlan abnıyor. Emperya. 
1Izm. IIInt Okyanusu'nda askeri varligını ı:ı;çlendlnnek Isti· 
yor. nübin bunlar. goril.y.n emperyaUzmln menUerini ı:ori 
almak ıçın azgın bır saldın başlataeının gosterıı.sldlr. 

"OIk.nlzdekl hükümelin. 1 .. 0 v. Mpnlsla"dakl geUş· 
melerden sonra emperyaUzm tarafından nasıl kullanılmak Is
tendilini blUyoruz. 

"DDCF YUmbne Kurulu toplanb .. Şub.ı ayında yıp�· 
dı. Yıirübue Kurulu şu andaki durumu .espll etll. 1980 
Eylem Ptoı:ramıru Çıkardı. 

"DDGF; barış , .. silahsızlanma ıçın n.Ucadele sorunu· 
nu öne koydu. 1980'1 Sılahlanmay. karşı mücadele yılı olanık 
saptadı. 

"SIlahmlanma lçbı Bır Düoy. G.nçllk Forumu dÜZen· 
leme hamliklan lçıoııeylz. Aynı zamanda bır dIJl eııı.lnlIkleri 
gündeme goııreceelz. 

"DDGF Yurübue Kurulu KOnçUlln ya"msai ıorunlan 
nı. 1,.ızURe k""ı eylemleri yilkJeltme �r .. 1nI 1980 Eylem 
PtoeraI'U ıçın. aldı. 

"YUmbue Kurulu .ynca • •  nd-emperyallot mUcadelıyl 
DILLi k.tIıld. buluoabUeCO\!lnI .örilttil. Laos. Kamboçya. NI· 
karqua KOn�URI Ile. FIlI'dn halkı ve ı:onçUaıyl., Lalln Ame
rik.·d. Kend. r.,lIt "ilmi ... k""ı mUcadele aden balklar .. 
",nçlerle. ırt�ı1ıt. k""ı mUcadele eden GUney Afrik. ülkele. 
riyle ve r • .ızm whUkeslne k""ı _vaşan emekçi yljlınlar ve 
Kençlerle dayanı,.nayı .. bu mUcadeleleri dııı.klemeyl 
önemlı bır Körev olanık ııptadı. 

"'rurklyı·y. ",U,I",Jz. yllriltWIUnIlı .ma.ııı mUcadele
yo bır k.lkı nlı.Ualndedlr. 

"Biliyoruz kı hepIniz DDGF'nln eylem proeramını 
y,yııı�brm.k ıçın ç.b,lyonunU%. 

"Emlnlz kı. DDOF'nln 1980 aylem proeramı lçlndo yer 
.lan olklntikler ıçın ııIıler ortak ç.lı,ma lçlndo olacakııruı. 
Diriıkı. planlan.n vf ıilrilWlen oylemleri. IlDOF co,kuyla 
kar,ılayacakbr. 

"ç.lı,malann .. da b.,arılar dlUyorum. 
"Zaf" ortak mUoadeloyl. kuıuılacakl .. !" 
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........... � .... .... < ..... YaIanIanm 
yayaw. ç*" lçiDdc. Ancak. PakiI&aıı.'da 
CIA. çta. ft uJullanrul pridlii:in diler 
IIçkri tarafIDdan ftnanie cdikn kuııp-
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i. lnihad1 lnkiIlb-i laianıı'ııı Ideri sc
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dısqinde bir idam rNlıcahidi oldu ç*
tL Geylani'nin lal'1l' ilc devr\k Şah Na
dir'ln torunu. 

2. Hkb" ısıami'nin lideri !S yqı:rıdaki 
Gufbuddi.n llikmc:tyarl naha da"rim ön
cetinden rab. tan UC i,halili halinde. S .. 
nıl' böıcckrindc: kanılkbk çlk.artmaJ;..la 
bın Şenu'. hqlı bir diilcn kunnu u
'iyor. Hikmctyu'ın "Mıalüman Kareltt' 
LU" Orıfıtll ik YU:ın ilif kileri dr: bilini· 
• M. 

!. CephN Ntca(·j Milli'nin 6nck:ri SdJ· 
ratuUah Muc:aNdi1 Aikcc P:::riCiÜJC un· 
kı.. Kopaıbq; caınii. imamhAı:ndan Islam 
MicabitJiline .1mit. MbdilUd.fnin b.
b .. w amcaıa.n daha 1929'larda · !nıiJiz 
cmpcryaizaıin.c k.aqı .. nılllı ıçin dn
rikD. • Emanu11ab Han'. k.artl �rftltlar. 
EaaanuDa.b HaD'm dntrilmai için l.nCiJiı. 
OjOnIOn ile ı ... ,,� , ..... ldiicabldl ...... 
o ..,,&DdaD bm Afp.ninan'da yabana 
U'�1IIıI. 1.bf1k.. 

4. Kc_ "� "lpoUıan 1._ 
Cu.mburiyco'nin batbakaN iJaD mca Zi· 
ya Han Naanı ABD'dt ·'p&udam."eIi
ıiıni �1'IDÜf. CIA 'om Afpniltan planla
f"IIItda 6rıcml roll var_ Pakittan'daki 
kampkn p-Uy0l', yarım diiz.lnı:: laıam mü
c:aWl6rJ1.ı1Ü aıaanda birlik ailamaya ç. 
.... ıyOL. Nuiri'ni.ıı. New York'takj, amiri, 
ıktu Zftatya. ABD'deki CIA lararp· 
hıy" Pqavu'dcki 9k:ahiı kaınplan an
ımda cllDdiiaı. .. hyor. 
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