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HIZLA değişen dünyanın siyasal koşulları al· 
tlnda Türkiye, ABD ile Savunnıa Işbirliği Anlaş
masını imzalayarak safını belirledi. Türkiye'nin 
egemen, militarist güçleri, böylece dünyada iyiden, 
�elden ve insancadan yana gelişmelere karŞı oL
duklarını bir kez daha belirlemiş oldular. Bunun 
böyle olduğu, ısrail'in eski terörist Başbakanı Me
nahem Begin'in ağzından da kanıtlandı. Begin, Tür
kiye'de söylenemeyen sözü açık açık Türkiyeli ga
zetecilere söyledi. Türkiye'nin "komPnizrnin yayıi. 
ması karşısında Orta Doğu'daki en sağlam kale" 
olduğunu belirtti. Begin'in sözleri ile de Savunna 
Işbirliği Anlaşmasının dayandığı gerekçe de açık .. 
lığa kavuşmuş oldu. Böylece Türkiye 1950'Ieriı 
soğuk savaş koşullarında olduğu gibi, dünyada geri 
ve hiç de onurlu olmayan bir konuma itiimiş, s4> 
ğuk savaşın bir maşası haline getirilmiş oluyordu. 

SAVUNMA Işbirliği Anlaşmasının,Türkiye'nln 
ekonomik açtdan emperyalizme biraz daha bağımit 
kılındığı, Batılı devlet adamlarının ardarda Anka
ra'ya geldiği bir dönemde imzalanmış olması, aslın
da bu anlaşmanın günümüz dünyası koşullarında 
yüklendiği işlev yanında önemsiz kalıyor. Afrika' 
dan Asya'ya, hatta ABD'nin burnunun dibindekl 
Orta Amerika ve Karaibler bölgelerine kadar, halk· 
ların hızla uyandığı ve emperyalizme karşı çlktıi_ 
bir dönemde Türkiye'nin böylesi bir konumda yer 
almasının onur kınetiıktan da öte bir anlamı var. 
Çünkü, Türkiye'deki e�men ve militarist güçlerin, 
Savunma Işbirliği Anlaşmasının NATO amaçları 
dışında yeni bir yükümlülük getirmediğini ısrarla 
söylemelerine rağmen, Washington'da yapılan ve 
açıklanan planlar ile Begin'in sözleri bunu yalanlı
yor. 

ASLINDA Savunma Işbirliği Anlaşması ile 
Türkiye, Hint Okyanusu'nda devriye gezen 7 nci 
Filo, Hünnüz boğazını tutan Diego Garda üssü, 
Teksas çöllerinde eğitim yapmaya başlay�n Hav. 
Indirme Tugayı gibi ABD emperyalizminin araçla
rından birisi haline getirilmiş oluyor. 1 üm gizleme 
çabalarına rağmen, Orta Doğu'da halkların uyanı
şına karŞı kurulmakta olan Kahire-lel Aviv-Ankan 
ekseninin ueu, emperyalizmin soğuk savaş sözeUle
rinin ağzından dökülen sözlerde görülüyor. Kısacası 
Savunma Işbirliği Anlaşmasıyla Türkiye'de yenı 
'"Sevr Günleri" başlatılmak isteniyor. 

TüRKIYE'de egemen "'kelci büyük buriuvaz� 
nin bunun böyle olduğunu gizleme çabaları ise 
Türkiye'deki barış ve demokrasi �çlerinin etkin
liğini kanıtlıyor. Türkiye'nin onurunu kurtarmak 
görevini demokrasi �çleri üstleniyorlar. Türkiye' 
nin iyiye, gUzele ve insancaya doğru hlZla gelişen 
dünya içinde, savaşın, düşmanlığın ve tekellerin 
para kazanma hırsının bir aracı durumuna düşürUI
mesini, ancak işçi sınrfının başını çektiği demok· 
raSı �çleri engelleyebilir. 
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Dön baba dönmek 
ya da hacllara gitmek 

Yiğit Günel 

Çocukken bir oyun oynardık, şu tekerlemeyl. 
söyleyerek: "Dön baba dönellm/Ha.dara gidelimi 
Astık rastıkıMustaCa mısbk/Bir mum yakbkj$ey
"ine baktıkı Dık dık dık .. ./" Cumhurbaşkanlı�ıı.· 
çimierinde TBMM'nin yaşlı başlı senatörlerı mn
letvekillerinln 1.2.3 ... 13.14.15 .. 21.22.. turiara 
do�nı döndüklerini gördükçe hep bu oyun ve 
tekerleme geliyor aklıma. 

"Dön baba dönelim i Hacılara gidelim." Şim
di, bizim çocuklutumuzda oynadıellDlZ oyunlar
daki amaçsız dönüşlerimiz sırasında mınldandı
I'lmlZ bu tekerlerne bir milletvekilinin diline talo
hverse, ondan duyan bir başkast buna katılsa. Son
ra bir başkası, bir başkası, bit başkası daha derken 
TBMM üyeleri hep birükte bir terane Içinde dön· 
meyi sürdürseler. 

Ne garip bir manzara olur de�il mi? 
Evet öyle olur ... 
Ama bu�nkü turlardaki dönmelerdepek fark· 

h deRil ashnda. Hem bu anlamslZhta böylesi bir te
kerlemeyle kablan bir renk bUe söz konusu de�il. 
Tadsız tuzsuz bir turlama ... 

Peki, ama ne var bu turlamanm ardında? 
Bir süre sonrasında bir Cumhurbaşkamnm se

çimi oldulu kesin. Bu turlar böyle sonsuza dek bir 
amaçsızlık içinde si.inneyecek elbette. Başkanlık 
kürsüsünden aday olduRu belirtilen bir isim bu tur· 
ları daha amaçlı hale getirip sonundaseçim yapı· 
labilecekBizee bu iş 6 Nisan'da Konıtürk'ün süresi 
dolana kadar delitse de Nisan ayı içinde çözüle
cek. 

Bu olana kadar neler olacak'? 
CHP Genel Başkanı Ecevit'e göre bu aeçbn ve 

gelişr::ıE'ler partisinin· iç toparlanmastnda Iyi bir 
araç olarak kullanılabilecek. CHP'U kunnaylar par. 
ti içinde bu toparlanmanın gruplar arasında bir 

Ikisi de kitap için öldü! 

yumuşamanm Ilk adımlann. atabUdlklerine Inan .. 
yorlar bUe. Ecevit, yaptıRı ıondajda "Parlamenter
lerinln hiç bır ön yaıogı taşımadıgını". "hlçblr ilim 
üzerinde ön yargıları olmadıımı" söylerken bü· 
yUk bır mutluluk duyuyordu. Bunun ne oranda 
gerçeklik taşıdıAını Ecevit biliyor. Ama böyle bır 
amaç ta,ldıAı ortada ... 

Eceyjt. bır baş ka amaç daha taşıdıeını halta 
ıçınde yaptıRı bır basın toplantısında ortaya koy· 
du. CumhurbaşkanlıRı seçbnleri uzadıkça doRacak 
krizin .dından "genış tabanb bır CHP·MSP·AP 
hükümetbUn" çıkabUeceRlne Inandıımı açıkladı. 
Ve rahaUıkla "bu hükümetln yoklutu varllRından 
Iyidir. Bu hükümetin iktidardan gitmesi ıçın herşey 
yapdmalıdır. Yerine yenl ve genlş tabanıı bır hükü· 
met kurulmalıdır" deyiverdi ... 

Demirel de bu gelişmelerden buı sonuçlar 
beklemektAodlr. 

O da hafta Içindeki bır besın toplantısında 
"Dün dündür bugün bugündür" zihniyetiyle bir sü· 
re önce reddettıei ÇaRlayangil'in vekaleti döne
minde bızı kararnameleri imzalanıası konusu Için 
buglin hiçbir tedirginlik duymaınaktadır. Yann ne 
olacaRı konusunda ise yine Süleyman Demirel'in 
söyledikleri açıkbr: Cumhurbaşkanına vekalet mü· 
e .. esesl Işleyeceklir." 

Demirel'in bu "bunalımdan" beklediRi bir şey 
daha vardır. Bundan belki de bir yeni başkanlık sis· 
temi çıkacaRını ummaktadır. Belki de bu De Gaul· 
le'cü başkanhk sisteminin rardında ,kendi gönıün· 
de de bir başkan yatmaktadır. Ve belki Demirel bu 
başkanı ararbn aynada kendisinl görmektedir. 

Kısasıyla ıkı "büyük parti" . lideri TBMı.\ 
üyelerine "Dön baba dönelimI Hacılara gidelim" 
dediltirken, kendi kafalannda kuyıuklan birbirine 
de�mez tilkiler döndünnektedirlet. 

MEHMET ALILERIN ÖLüMü ... 

Ikisi de editördü. tı.�ehmet Ali Yalçın MAY Yayınevi, Mehmet Ali Ermiş Gliı Yayınevi editö
ru. Hem editör olup, hem de yazarları tarafından sevilmek sık rastlanır bir durum değildir. Ama 
"'ehmet Aliler yazarları, çevirmenleri tarafından sevilen kişilerdi. 

tı.lehmet Alilerden birim.;si on yıl kadar önce bir gül ''Devrim Stratejisi" kitabı nedeniyle 
142. maddeye aykırılık iddiasıyla sorguya çağrılmıştı. Kalp hilSt3S1ydl Mehmet Ali Ermiş. Sorgu 
yargıcı karıısında öldü. ülkemizin kutli" yaŞamını zenginleştirirken aramızdan ayrıldı. 

Ikinci Mehmet Ali'yi geçen hafta yitirdik. Yay�o yöneticisi olarak kağıt sorunu için gittiği 
Sanayi Bakanın," od�nda konuşurken dayanamadı kalbi. Ve öldü. Ne acıdır, yaşamı b oyunca 
kağıtla haşır neşir olmuş bir kişinin gene kağıttın sözederken kalbinin durması. 

Bunca kolay para kazanılan bu aldı-sattılı düzen içinde dii'Ust bir yayıncı olarak ve direnerek 
yaşamak isteyen iki Mehmet Ali '"in de kalbi kitap uğruna durdu. 

GüçıÜ, dirençli ve onurlu bir kavga verdiler. 
Onları unutmayacağız. Saygımıı, sevgimiz onlarla.� 

HOSAMETIIN GOVEN 
1925 - 1980 

ltç; "nı(,mlZın )'ilit 112110""', ZonlUldok "",den i"ik
,inin ekonomik, demokratik holr .... özıiirWkltri Için ian 
•• ndilıGltJr içjn� uzlO,moz bir TnÜcatklt .urdü,.,,,, ,eç.n de;. 
nem Partimizin Zonguldak h örgütünü kurarak uzun "Illor 
ir bOfluJn"Iınl yapan, �nel Yönetim Kurulu w M,rM% yü
riltm. Kurulu üyeültleri ile 1969·1970 ".ılan cıraıında Gene' 
Sekreterlilı görevlerini bOforıyla yeriM ,etir,n, 12 Mart dö· 
n.minde Partimizin di',,. yöneticikriyle birUlıt. ı 6 yd G'" 
hapı. cUo.Iıno çarphnlon, Ptırti üyemiz, yaldcıfımlZ HVSA· 
METTlN GQVEN'j tedavi edilmekte old",u ı.tunbul Sa
molya SSK hlUtDlumeande yltirdik. 

Güw:n Yaldaşımıı. ZonguldlJk'm 3/4/1980 Perfem� 
JlÜnii toprala I)frildi. An", miicod.eltmize Ifık tutacok. 

BIR SA� ERİ 
DAHA 
lOPRAGA 
DÜŞTÜ 

Hiı.ormttin Güuen 'j yitirdik. 
IfÇi ''"ıfının ekonomik ue poU· 
tik mücadeleandt uzun ydlcJr ön 
UJflordG dö"üşen, Türkiye Işçi 
Parti.i'nin çe,itU yönetim-birim
lerinde uanyla yoğuylcJ ydmodon 
çauşon, yllit bir muaf eriydi 
"HÜMJmettin Alabe)"' .. . 

Türkiye Işçi Part;'; Sf!ndiko· 
la,. Siiro.u Sekreter Yard,mcı .. 
Yavuz Onal. yoldaşı HÜlamettin 
Güuen için YaR ayaş 'e ,unla
rı .öyledi: 

71 öncal Putinıi:ı:iD uzun YıD.ar 
ZonpJdak lı 8q1wu. olan, 1969·70 
ydlan aruuada GeneL Sekfttcrlik ya. 
pan Hliıumettin Güven'le ydlarca 
ZoncuJdak m.aden itktma1ndc bera· 
ber Çahfbk. 1964 yılında Partiye si
rif fitlmin altında beni tanıtan ve Lo
nuaJuJuğu kabul eden parti üyesi ola· 
rak onun imıu, vardı. 

Çok uuaydı. tıine tltIzdL Kandc· 
nllU IacanhlJiI Uc nı kaçilk hakaz. 
LıIıJan en eert tepkiJert BÖ.ttteo çok 
KVlkn bir ltçl Öftdtriydl. Zonplılak' 
tald an ıcıııd.lka çetderi CD çok 011-
dan çckiairl� Çok iyi bır konu,· 
macaycb. Takııma bir cna'JIi. kolay 
altcdUmcz bir mcnl aücii \iv .. 28 yıl 
........ EKI· ............... ...... 
zaman bb kapudam.adan bbim eylem 
ı6dimii:z:i yibdtcn FDC O'ydu. 

Çok ıyı bı. .... tçiydi _ok 
yetma. Hcnii& ikl aylak. bir qçlykcD 
2000 SUllpirtu ltçWnI. .,.. 1cDdlka
patron ltblıUiinc kartı "pk kaldır
dılııu bdlrtmck �kJr. lt ... bat. 
"ya ulalDUfb ama. bu Ider Madcn-

TORKlYE ışÇI PARTısı 

4yo_.o_
metdn Gü.eo tekrar lt- kalıyordu. 

ZmJUldak'ta uzun yıllar O U bat
kaıu, ben U Kmtu! oknk bir çok 
Frid .a1d1nyı birlikte e6ji11kdi.k.. Sa· 
fILIZ kere � ahı:una ve biUıaCII 
bMtarma. yıldırma yöntem1crl, ur
bdinb cıeu da.abn ik o d6amıM
ki MDD ve �ybar upm.&anna ...... 1 
pvtinin etkinUibü ft: blrlliini koru· 
mak Için mücadelo. birbbi Içinde F'" 
",ri. 

ccnd SekKtaIlk CÖ�i Sun..,.. 
Iu'daki &ol' miicadde kOfullanada al
dı. bır. kez p:rçek bir JUl&yi itçill Ge
nd Sekreter ohayordu Partiye. Da ...... 
.avundu Partiyi ft pudiin kaUtiDe: 
verd:lil � 

ı 2 Mart Fklliinck ..nkte Ma-
kca YüriitJDıc lCanaIU iiyaılydlk.. Bır
&.ktc çıktık ,..ilt m.alıkemderin k,..,. 
i ..... Parti onunliRI .wa..aum .. 
(mda yu akh, ı 5 yıl ap hapil Ca.Mt
na aıaIıbım ed1IdL 

Yral d6acmdıt, emeklllk .......... 
alabilmek Için PUth:aIa baiy� t
bir tire: IPi plaDda bidı. Ama iydik 
hakbu koruyanL.. 

Bu bir kaç _arda De � 
ll? O biu Zoapldak .... Iıttiıııüııııı 
karanIak kuyalanDda ımUI micadıı::lıell
nı 6pcttL Ve dabuI,*",k.dıt bir 
lhI"& ndcri olabUmeyi. � sktl. 
Ama &illa, dlpdirl yqay..:ak mbde
kmiade. 

GÜIDBMII BASIIDA 
• 

hükümet 
50nInu 

• mehmet aközer 

YVRVYVŞ 8 N/SAN 1980· 2 

YOROYOŞ'ün geçen sayısında. CHP'nin hükümet ıonınuyla 
UgUi yaklaşımının ortaya Çıktı�ı bellrtUlyor ve bu yaklaşımın bir 
"geniş tabanh hükümet" formülüne dayanmasının sonuçlan üzerinde 
duruluyordu. CIIP'nln bu yaklaşımı. geçtiRbniz balta CHP Genel 
Ba,kan' tarafından daha da açık biçimde ve kamuoyunun önünde di· 
le getirildi. 

CHP'nin bu önerilJne karşı göıterUen Uk tepkiler, CHP, AP ve 
MSP'yl lçlne alan "genı, tabanlı bır hükümet"ln gerçekleşme koşul· 
lanmn olgunlaşmadıRinı göıtennektedir. MSP tarafından yapılan 
açıklamalar, bu partinin yeni bir bUkümet ortakllRına kolay kolay 
yınqmıyecaRınl ortaya koymaktadır. MSP yönetimi, bır yandan 
�rnp deotekll AP iktidanna kar,ı en gösterişli çıkışlan ııürdürilrkan. 
di�er yandan da bu hükUmetln görevde kalmumı .. �Iayan polıti· 
kasıru bırakmaya yanaşmamaktadır. AP ı ... hep bUlndlRI gıbı CHP 
ile bır hükümet ortaklıaı olmhRınl mümkün olduRunca uzak tutm. 
ya buglin de bülün gücüyle çalı,maktadır. 

Bu durumda denebınr ki, CHP'nin "genif tabanh hükümet" 
önerisi, CHP merkez yöneticilerinin umdu�u ıonucu veremeye· 
cektlr. Ama bu önerınin doRa1lOnuçlanndan biri, b&1ka Wr "geniş 
tabanh" formülleri bir adım dal!a mefruı."tınnak olacaktır. Dller 
bir deyişle, Ecevit yönetiminin ötedenberi "ara rejim · kara rejim" 
benzetmesiyle kU1l1 çıktlRı hUkümet biçimleri bir kere daha ve bu 
kez eskisinden de eUçlü olarak gUndeme gelebUecektir. SöZün kıslSl, 
bu kez de eliP yönettml, kendı öznel niyetleri ne olursa olsun, geri· 
dllRln IUndutu a1maşıklardan blrlne &Uç katacak bir tutumu benim
semlııtir. 

Yine YüRüYüŞ'ün geçen ayıanda belirıDdlll atb� CHP yı;. 
netlmlnın bu tutumunun ve yuattıRı kaçınılmaz sonuçlann .. bun
da. hUkümet ıorununun çöZümünü parlamento duTarlan Içine lIkıt
bnna çabası yatmaktadtt. CHP merkez yönetbnloin, hükümet 1OL'\1. 
nunun çözümünde parlamento dı4ındak1 kitlelerin belirleytd rolü· 
nü dizginlemeye yönelık her gırışımı. CHP'nln umdulu hilkiimet bl· 
çbnlerinln de�n ama. gericilllın "otoriter" rejim özIemlertnln &üç. 
lenmeslne yardımcı olmaktadır. 

Son dönemde kltlelerin kendillRlnden ve örıuUü eylemlorln· 
de meydana gelen yübelme, grev hareketinin hızh &eU,mlll, kitlele
rin demokratik direnişiyle parlamento Içindeki &üçler dengeolnl de 
etkileyebilmek ıçın bu&ün çok. daha elverişli k",uUan yaratlnıfbr. 
Hiç ku,tusuz. kitlesel dlrenlşlerln parlamento Içine dönük ,,,,,uçlan 
bu dlrenl,lerin ..... belirleyici amacı delUdlr ve olun ... D1yebUIrtz 
kı bu alandaki ıonuçlar. Idtielerin demokratik dlrenl,lnIn "\IIçer· 
kentI "Iladılı etkiler olacakbr. Ama bu sonuçlan küçümaemek de 
mUmkün deRiıdır vo bu&ün Iktidardaki MHP destetll AP hükümetinin 
dU.UrWmed hedefinin taıııdılı önem ula redeledDemez. 

I,çl ıınılının ve emekçi kitlelerin fa,lzm tehlikealnln yiibeli· 
şlne, tekellerin ekonomık ve toplumsal yıkım polltDıı:uuıa k .... ı de
mokratik dlne,lnln örıutJenmesl. bu&linkU aşamada. genl, bır de. 
mokrasl cephesinin olu,tunılmaslOa esden bq1ıCl maniveta 1,levlnl 
görecektir. Bu direnişin ııllamlı kazammlu, demokrul cephesinin 
.. nanna daha genlı gliçlerl katmanın. bu .nardald karulılı�ı yük. 
.Ibnenin ve daha Deri hedenere yöneltmenin olanaklanDl yanta· 
cakbr. KItleler kendı deneylertyle öRrenecekler ve demokrasi cephe· 
line, kendı yarabcı güçlerinin damıulnl vuracaklardır. 





GREV SAVAŞıYLA 
DEMOKRATİK DA YANIŞMA! 

Maden-İş Sendikası, yiZ'üttüR\i 
grevlerln kamuoyuna gerçek yü. 
züyle yansıtılması amacıyla, 2 
Nisan tarihinde İstanbul'da bir 
i ' i' hı. düzenledi. Basın 
mensuplarının yanı sıra demok
ratik kitle örgütleri ve sendika 
temsilcllerinin de ça�nlı oıdu�u 
konferansta konuşan Sendika 
Genel Başkanı Kemal Türkler. iş· 
kolu düzeyinde yürütülen müca
delenin önemi ve gere�ine de�n. 
di ve özetle şunlan söyledi: 

'1şverenlikleri MESS'e bagıı 
115 Işyerinde çalışan yaklaşık 
35 bin üyemiz adına MESS ile 
si.irdürdüRümüz yeni dönem top· 
lu sözleşme görüşmeleri 1980 
Ocak ayında uyuşmazlıkla so
nuçlanmış ve sendikamlZ, yasa· 
lardan do�an hakkını kullanarak 
grev kararı almıştır. 

"24 Ocak 1980 tarihinde hü. 
kümetin yi.iZde 50'ye varan deva
lüasyon ve 'ekonomik önlemler 
paketi'ni uygulamaya girişme. 
sinden sonra fiyatlarda görWme. 
dik oranda bir tırmanma başla· 
mıştır. Sendikamız, üyelerinin 
satınalma güçlerine ardarda indi. 
rilen bu darbeler karşısında top. 
lu sözleşme taslaıtının parasal hü
kümlerini yeniden dee-erlendir· 
miş ve ek zam önerilerini Şubat 
1980 ayı Içerisinde MESS'e ver· 
miştir. 

"Ne var ki, MESS'in 'devalü
asyonu ve hayat pahalılıeını dık· 
kate almayan' yeni karşı önerile· 
ri de eskilerl gibi, dayatrnaCl ve 
kabul edilmez bir düzeydedir. 

"Bu koşullarda, toplu sözleş
menin bir an önce kabul edile· 
bilir bir di.iıeyde baRıtlanmasm· 
dan yana olduRunu bir çok kez 
beUrten sendikamız Için, aldı� 
grev karanını uygulamaktan baş
ka yol kalmamıştır. 

"Grevlerle, iç içe olan lkl ana 
neden: 1- Bunalım ve iktidann 
ekonomik polltlk8Sl; 2. MESS'In 
dayatmacı tavrıdır. 

'"Tlirklye'de hüklmetler de. 
Rişmiş, (akat egemen politikanın 
sııur,a1 nlteııeı del!lşmemlştlr. 
Toplumumuza 'kapitalist yoldan 
kalkınma' modeUnl dayatma ve 
ülkemizi, tüm ekonomik, siyasal, 
askersel kurumlanyla kapltaJist 
dünyanın aynlmlZ bır parçası 
olarak görme, bu polltikanın 
temel nIteURi, feLsefesidir. Sonuç 
110 ortadadır. 

"Sonuç, yapın] ve sürekıl bir 
bunalımdır; her düzeyde, her a
landa çözümlenebDml, tek bir 
sorunu bile olmayan, tersine so
runları bUyliyerek artın ve halkı· 
nın yaşamı çalı,ma koşulları 
durmadan aeırlaşan bir ülkedir. 

"öte yandan AP Iktidarının, 
deVıetin ekonomik yqama nı". 
kin görevini altyapı teslılerlnln 
yapımı ile .nlıladlRı, KİT'lert te· 

keUere bırakmayı amaçladılı, 
devletin zaten sımrh olan sosyal 
niteııeine son verme düşüncesIn
de oldueo açıktır. 

"AP iktidannın aldıRı önlem. 
lerin bir bölümü, tüketiml kısa· 
rak tasarrufian artırmaya, yanJ 
ikretJerl, maaşlan, taban fiyatla. 
n en düşük düzeyde tutmaya, 
hatta dondurmaya yöneliktir. 

"Bu durum, tekellerin devlet
le bütünleşmesi siieelnde yeni 
bir aşamayı ifade etmektedir. 

"Bu nedenlerden dolayı hükü
metin bu politikasının işkolu· 
muzda uygulayıcısı olan MESS, 
haklı taleplerimize hayır diyen, 
alıp.Termemeye dayalı bir tavır 
içindedir. 

"MESS, bu gerçekleri gizle. 
rnek için kamuoyunu yanılbna. 
ya ve grevlerimiz ilıerinde çok 
yönlü a�ır bir bukı uygulanması 
için çalrılar çıkartmaya çalışı
yor. 'Ne verilirse verilsin Maden
İş zaten greve gidecektlr" 'Ma. 
den-Iş 'in amacı, talepleri ideolo
jiktir.' Işte MESS'in yalan iireten 
propaganda makinesi özellikle 
bu iki temaya dayanıyor." 

Maden.lş�n dikenledıeı basın 
konferansında daha sonra Genel 
Başkan Vekili ve Toplu Sözleş
me Dairesi Başkanı Kemal Day. 
sal, sözle/ime ıÖllismelerinin na· 
"I geUşlıgınl, Maden·It'ln De ı.te· 
Hi�ni, MESS'n ne önerdiRini ör
neklerle açıkladı. Daysal konuş. 
masında özetle şunlan söyledi: 

''MESS bu toplu sözleşme dö. 
neminde, hayat şartlanna göre 
işçilere yenı haklar vermek şöyle 
dursun i daha önceki sözleşmede 
elde edUen haklann da geri alın· 
ma81 için çaba harcamaktadır. 

"Biz sendika olarak üyelerl· 
miz adına, yaşam koşullannı 
gözönüne getirerek gün liı şart
lanna uygun OCtet artışı istedik. 
Her gün yüzlerce lşçlınlzlu sakat 
�aldıgı, ö1diij!ü bu Işkolunda I, 
saehgı.ş güvenU�1 istedik. 1978 
ydı istatistiklerine göre her yd 
40 bın Işçinin gerekçe,1z Işten 
atılmasına karşılık i, güvencesi 
istedik. MESS taratından karşı· 
Ianması Imkansız bulunan ve 
ıdeolojık ve poUtlktlr' diye Ilan 
edilen isteklerimız bunlardır. 

"Grev uygulamalanmız diaip. 
Un ve oo,ku içinde ylirütülmek· 
tadlr. Şundan hiç kimsenin kuş. 
kum olm",n ki, mUcadelemlz 
başarı ile bilecektir. MESS, 'gre· 
vln bır fatura .. vardır' diyerek 
hiç bir kuşkuya yer bırakmaya. 
cak biçimde greY hakkına saldır
maktadır. Evet, grevln bır fatu
rası vardır. Ancak. bu faturayı 
MESS'e ödetece�z. Bu talıırayı 
burjuvaziye ödeteceRiz. Bunu 
başta lfçi SJoıfımlZ olmak Ü2:ere 
ttbn Derici, demokrat, yurtaever 
atıçler başaracaktır." 

EYLEM BiRıiGi 
GREV LA A 

�IESS ve Tekstil patronlanna 
kuşı direnen Maden.İş ve Teks
til I,çilerinin haklı mücadelesini 
desteklemek için Eyüp bÖlgesin. 
deki güç ve eylem birUAinl yürü
ten TIP, TSıP ve BlrUk Dayanış· 
m., grey alanlarında okunmak 
I.ere ortak bir mesaj hazırlayıp 
grev yerlerini ziyaret etll. 

Maden.lş 14. Bölge'ye baelı 
Metal Kaplama, Sungurlar, Ra
bak; Tekstil Sendikası Eyüp şu· 
besine baelı Dinarsu; Maden.lş 
1. Bölge'ye baeıı Perteklüp, 
!vf..AN i Atlı Zincir fabrikalarında 
grevel Işçiler tarafından bu ortak 
mesaj büyük bir coşku ne kar. 
şdandı. özelUkle bölgede yapdan 
güç ve eylem birliRi çalışmalanm 
çok olumlu bulduklarını ve des
teklediklerini dile getirdiler. 
''Yaşasın güç ve eylem birUgi!" 
sloganlan grey alanlannı çıntattı. 
Bu slogan grey alanlaruıda yayılı
yor. 

Metalürji işkolunun döRüşken 
işçileri onurlu mikadelelmni de. 
vam ettiriyorlar. üzerlmizdekI 
giysileri dokuyan, bastıııun .. ha· 

GREVeıışçlLER 
YALNıZ DEGIL 

ANKARA. Ankara'da, arala. 
nnda Maden.lş, Sosyal.lş, 
BankSen, Tek Ge,.lş, TOM. 
DER, Işçi Kültür Derneeı, 
Genç öncüler ve ilerici Genç. 
ler'ln de bulundueo 34 sendı· 
ka ve kitle örgütü, grevde bu. 
lunan işçilerle dayaruşmalan. 
nı göstermek Için grev ziya. 
retJerl yapıyorlar. 

Bu ziyaretlerin UkI31 Mart 
günU Panko BlrUk Işçilerine 
yapddı. 34 örgütün 150 kadar 
tomsllclsi tanrından yapdan 

MENSUCAT SANTRAL 

ıŞÇı SıNıFıNA KARŞI 
MAOeU-GOşIST 
IŞBIRLlGI 

Iıyı s�ıeyen tekstU lşçlleri de bu 
mücadele ıçınde yer alıyor ve bu 
geUşmeyt alkışhyor. Grev alan. 
lannda dayanışma içindeler. He. 
le hele 1 Mayıs direnişçilerinin 
yattıC'ı Davutpaşa Kışlasımn he
men yumuıda örmeiş, AUı Zin
dr, Çukurova işçilerinin grev ça
dırlan ve pankartlan Davutpaşa 
caddesini adeta "Grev Caddesi"
ne dönüştUrUyor. Tiin baskı uy
gulamalanna ra�en grey alan
lannı terketmiyorlar. Sudan &e
beplerle sık sık gözaltına alınma. 
lanna raRmen yine grev alanla. 
nndalar. 

Tii-klye Işçi Partisi Eyüp ii. 
çesl, Tii-klye Sosyalist Işçi Par
tisi Eyüp Ilçesi ve BirUk Daya· 
nışma Gnı bu tarafından okunan 
ortak. mesaj şöyLe: 

'Sewm olsun, greIJ alanların
da mücadele yürüten nlSK üye'; 
Maden-I, ve Tek.til işçilerine! 

'Selcım olsun, 15-16 Haziron
ların, DGM'lerin, 1 Mayıı'lann 
mücadeleci işçilerine! 

'Sewm olıun, faşizme, tekel
lere, emperyalizme, şoveniıme 

ziyarette, grev yerine ''Tim 
Demokrasi Güçleri Panko Blr
Uk lşçüerlnln Yanındadır" 
yazdı bır pankart asıldı. 

* 

Eylem BirliRi korosunun 
marşlar ve türkiJer söyıed1� 
ve Sosyal.lş Ankara Şube 
Başkanı Ekrem Edl,'ln bır 
konuşma yaptılı ziyaret sıra· 
sında coşkulu bır dayanışma 
örneeı sergUendl. 

tıerlcl-demokratik güçler, 
likemizin dört bir yanında te
kellerin ekonomik baskılarına 
karşı grev alanlarına çıkan on
binlerce Işçiyle birlikte, taşiz. 
me karşı mücadeleyi örüyor! 

U l,çUerln çoeunlukta olduRu Iş. 
koUarında gelgeç elklnllkler saR· 
ladılar. Bu etki ortamını, çoRu 
kez aendika yönetimlerinin opor· 
tıınl,t tutumlan, örgüUu, dlalp· 
UnU, tutarlı m{k:adele yokııınlu-
eu da deıtekledı. Zor ekonondk 

Maocular 1975'ten başlaya· ve sosyal koşuııardaki Işçiler, bu 
rak, sendıkalan zayıflatma ve yUzden zaman zaman hırçınca 
yıkma çabalarını DSM (Devrım· başkaldırarak, Işverenin deelr. 
ci Sendika Muhaleretl) eUyle, ılı· menine su ta,ıyacak yollara illi. 
tellk '1şçUer Sendika Yön. tl. dıler. DSM'nin tehdit, şıddet ve 
ndne" ıloganıyla yiirUttÜıer. Kıl- ,antaJa dayalı poltlkası, bu baş. 
çUk lşyerle.rlnde ya da geri bUlnç. kaldınyı. çakııtıRında, kısa sih. 

korş, tüm demokratik güçlerin 
eylem birlilim yürütenlere. 

'�iz, 1871 Pari. Komünü ba· 
rikatlcmnda çarp,şan Fruruız iş. 
çilerinden; biz, Amerikan emper· 
yalizmim elde ';LGh .avaşarak ko· 
van Vietnam halkından; biz, fa· 
şUt giiçlere karş' direnen Tariş 
işçilerimn birlikte miicadele';n. 
den ald,'ımu den ue de.tekle 
Bil'lik Dayan"ma, Türkiye Soı· 
yali.t Işçi Parmi, Türkiye Işçi 
Partiıi'mn Eyüp bölge.indeki ör· 
giitleri antifaşi.t, anHteke', anti· 
emperyali.t, antişoveni.t temel 
ilkeler etrafında güç ue eylem 
birlili içinde olduğumuzu lle 
gretdeki arkodafUmmlZ1 dutek· 
ledilimizi biJdiririz. 

''MESS ve Tekıtil patronlon
nın bOlk, ve işkenceler uyguloya
rak engellemeye çolışhlı halde 
greIJ alanwnn. terketmeyen grev· 
ci arkadaşlar. BCJfwyan greIJlerle 
birlikte kimimiz ilk defa, kimi
miz de bundan önce oldulu gibi 
yine greIJ mücadele'; içine girdik. 
Soframızdaki ehmetimize göz 
diken patronlar, ';yaıi iktidarı da 
ellerinde tumruk bizim mücade
lemizi boıtırmak iıtiyorlcır. Geri· 

lerle de olsa kitlesel boyut1ua 
ulaşabiidi. 

Mensucat Santral ve onlarla 
dayanışmaya giren Kızlıçeşme 
bölgesindeki deri işçUerlnIn dı. 
renışleri, kısa bır zaman aralıRın. 
daki böylesi bir çakışmadır. 
Mensucat Santnd lşçüerlnln hak· 
lı istemlerinin Teksif yönetimin. 
ce bır yana itllndş olın ... , DSM'. 
cilerin gelgeç etklnöelne yol aç· 
mıştır. 

Mensucat Santral'da Olaylar, 
Ocak ayında DSM'yle ilgili 3 Iş· 
çinin işten aalmasıyla bqladı. 
lşçUer direndiler, arkadaşlan Işe 
alındı. Daha ıonra, DSM'6 bir 
temsllcinin, ambulans vermeyen 
teknik miidikU yumruklamUlYIa 
Olaylar geUştl. 43 Iıçı ı,ten atd. 
di. 

Bunun üzerme maoculu ve 
onlarla Işblrlll!l halindeki ç.,ıW 
goşı.t gruplar, yapbklan toplan· 
tıyla direnl, karan almaya çalı,· 
tdar. Işçiler, salt bu gerekçeyle 
deRU, toplu sözleşmeye eklen· 
meslnl istedikleri bır protokol 
ıçın de direnilme,1 gerekıllını 
belirttiler. Tezgahlar durdu. 

Işverenin işçi I,tenderlnl ka· 
bul etmek zorunda kahfından 
ııonn da direnişi zorla lırdikme. 
ye çalışan maoCll-goşl.t l,birU�, 
lşçUerln izinlerini dumurabUrnek 
doktorlan tehdit ederek npor 
verUmesinl önleyebUmek ıçın 
perlOnel dalrealnl Işgal etmeye 
kadar ışı vardımdar. 

Işveren, ayııı 26'ndeki avans· 
lan vermedI. MaoCll-goŞıııı,bir. 
i1RI zaten I,çllerln oturduRu 
semtlerden para toplayıp bu 
avanslan kU'1ı1ama gösterisine gt. 
rlştl. Sonuç: Hiçbir I,çlye, Iıtk 
kuru, ödenmedi. 

29 Şubat'ta tabrtka yeme� 
ve .. rvlaler kaldırıldı. 

3 Mart'ta Işçi çocuklarmın 
bakddıtı kmş kapatddı. Çocuklu 
anneler Işe gelemed!. 600 dola· 
yında işçi kendl ı.teklerlyle, ta. 
mınatlı olarak ı,ten aynidı. Dire. 



ci baım ue TRTWen yararlaruırak 
bunalım. bizim ytll'Ott",mız. 
'ÖYleyerek diler halk ke.imlerini 
üzerimize ,;;mek i.tiyorlar. 

''Bütün utediklerini de ue1'5ek 
yine grev yapacaklard," yakınını 
.ÖYleyerek lokavt ilon ediyorlar .. 
Onlar kendi politik mücadeleleri· 
ni verirken, bizim politik müca. 
delemizi en,Qellemek için bask. 
YGlJOIar. çıkanyorlar. Tekeller bir 
elleriyle .oframua uzonuken, ö· 
bii" elleriyle kalamlZa vuruyor· 
kır. Demokratik haklanmlZl gQllp 
edecek, sendikal örgütlenme hak· 
kımızı dahi elimizden alacak La· 
ş;'t diktatörlülü tezgahkımak ça· 
baa, ;ç;ndeler. Bu nedenle tekelci 
patronlara ue açl.,a karş, uerdi· 
limiı grev mücadele';nin demok· 
ro.iyi bolazlatmama, demokrasi. 
yi koruma mücadelesinde önemli 
yeri vardır. Artık bizler de biU· 

yoruz Iri, elro'namlk mücadeleml
zi, politik mücadelemizle birkş
tinmediğimiz Ölçüde aldık Ian
mız bir cebimizden girer öbür ce
birnizden çıkar. 

'Gün mücadele günüdür. Grev 
alanlarında mücadelemiz;n ba,a
nya uZaşmcuJ için, bozguncu /Ö
rüşlerin provokasyonlarını yok 
etmek için sendikakırımlZuı 
Grev Yönetmeliği'nin titizlikle 
uygulanmasına dikkat etmeliyiz. 
Birlik içinde, mücadele içinde 
grevimizin mutlaka başanya u
laşması için çalışmalıylZ. 

Dİ�çiler bunu engelleyemediler. 
14 Mart: 1üm fabrika sıkıyö. 

netimce ablukaya alındı, askerler 
fabrikaya girdi. Dışarı çıkan Işçi. 
ler, fabrikada, tehdit ve baskıyı. 
tutulduklannı söylediler. 300 Iş. 
çi gözalbna alındı, lIk sorgudan 
sonra 120 'si tutuklandı. 

20 Mart'ta yenıden başlayan 
iA'ethnin ne kadar sürece�1 beUl 
de�ll. Maocu-goşlst lşblrU�, Işe 
gelen lşçnerl sürekU tehdit altın· 
da tutmakta. 

Bu ııözüm ona direniş kimin 
Iflne yaradı? Sonuçlara bakalım: 

I,çnerln hiçbiri. dlıenlşte ge· 
çen zamanın parasını ve toplu 
ıö'!eıme farklannı alamadı. Iç. 
lerinde dlrenlşçUerln de bUlun. 
dueu 2 bın Iıçl ltten atıldı. özel. 
IIIde emekıweı yakın olanlar ... 
çllere!< Itveren !umlnat yllklkn. 
lilııtünden kurtuldu. Iıveren ay. 
nca. dııer kuruluıları Uretbnl 
ılSdlSmeslne ralmen, dırenlt! 
bahane ederek ıçınde bulundu· 
Rumu, veraı ayında. IJtedlllnden 
de elverişli bır bllanço çıkarına 
olanaıına kavuştu. 

Şu anda çalışmakta olan Itçl. 
ler .... daha önce kazanılan de. 
mokrallk hakları bile korumak· 
tan yoklUO durumdalar. Bukı, 
şıddet ve tebdltle gel';ekle,lIrI. 
lım bu dlıenlşln.lşçl.nıfı mllea. 
delesinde saflamış olduRu uzun 
vadell tek yarar, mllOCU.got!at 
ItblrUelnln. Itçl .rufına dlltman 
yüzünlin ortaya çtkm8.lldlı. 

* 

PERA PALAS 
KAZA NA N ışÇı SI NIF I ! 

Perıı Palu Otelinde DISK'e 
baılı Oleyiı Sendıkuının likdUr· 
diij!U grev. 30 Mart'ta. lşçnere 

''Grevei arkadaşlar, 
''Gerici basın ve TRT giz

liyor ama biz biliyoruz ki, diin
yadaki metal ve tekıtil işkoltın
daki işçi kardeşlerimiz bize de.
tek oluyor. Işçi ,ınılının enter
nasyoMlist dayanışmG8lR1 ileti
yorkır. Şu anda yine bi�im gibi 
grev aZanlannda mücadele veren 
Frama, Almanya, Şili, Yunanis
ton, Portekiz, ıtalya ve daha bir
çok ülkeden işçi kardeşimizle 
aynı duygularlG, aynı düşmaM 
karşıyız. Yine şu anda sosyalist 
ülkelerdeki işçi kardeşlerimiz 
miicqdelemizi alkışlıyor. 

'Tekstil Patronlan bunalımın 
laturasını bize ödetmek istiyor
lar. Bunalımı yaratanlar faturası
n, ödeBinler! 

"MESS bize oç kalmayı öneri
yor. AçlJla hayri'. greve devam! 

''Hep birlikte döAüşecegu, 
hep birlikte kozonocaAız! 

''YaşOlm DISK! Yaş08ln Ma
den-Iş ve Tekstil Sendikalım! 

"Maelen.lş ve Tekh'l üye,i işçi 
arkadaşlar. 

"Yaşaıın giiç ve eylem bir
iiIU" 

parasal ve sosyal baklar getirerek 
sona erdi. BaRıtianan sözleşmeye 
göre işçiler, en az 8.500, en çok 
13.500 TL net Ileret. yada 4 ma. 
aş ikrarniye alacaklar. Kazanım. 
lardan biri de, hiçbir işçinin iş 
akdirun iş güvenlili kurulunun 
karan olmaksızın feshedilerne. 
me&i. 

278 gündUr grev mlleadel .. .-ı. 
çinde olan Pera Palas işçileri, 
grev komiteleri aracJh�lyla, ka
muoyuna şu açıklamada bulun. 
dular: 

"'nerimizde Dk kez uygula· 
nan bir grevle, Pera Palas patro
nuna ve genelde tüm burjuvazi 
Ile onlann bizmetindeki faşistle. 
re karşı 278 gii:ı onurlu bir mü-

SO MERBA NK 
ıŞÇILERI 

TEK CEPHEDE 

* 

Eyüp Sümerbank'ta DISK'e 
ba�h Tekstil Ile TUrk.lş'e baRlı 
Teklif arasında uzun ıilredlr LU· 
ren yetki mUcadeletıl geçtııbnlz 
hafta ıonuçlandı. Tekstil. Işye
rindeki örgütlülURU ve fUll glkUy· 
le. Uç ay önce Şube Kongresini 
bu fabrikada yapabllmlştl. 

Buna karşın Teksif Iıyerlnden 
ellnl çekemlyorelu. lşçUeri böl· 

cadele verdik'. Grevin savaş oku
lu oldutunu yaşayarak ö�en
dık. 

"Ülkemizdeki yokluklann, 
hayat pahalı1lemın, anarşi ve te
rörün sorumlusu i�çi sınıfımız ve 
yoksul halkımız de�ildir. Bunalı
mın sorumlusu tekelci büyük 
burjuvazi ve büyük toprak sahip. 
leridir. Bugünlerde sUren Maden. 
ı�, Tekstil ve di�er sendikalara 
üye binlerce i�çinin grevine yo
�un bir ideolojik kampanya ile 
saldınnalan bo�una de�ildir, BlIr 
Dun bilındyle, bütün tilOıf kar
deşlerimizin grev ve dlrenişlerl
ni coşkuyla selamlarız. KendUe
riyle her zaman dayanışma için. 
de olaca�ız," 

meye, I,verenle" anlaşarak geri 
dönU,U gerçekleştırmeye Çalışı· 
yordu. Mahkeme ise, kesin karar 
vermede gecikIyordu. 

H!lkUmet-san sendika lşblrn· 
ıının oyunlanna karşı ilerici SÜ· 
merbank lşçüerl "böıünmeye.lş. 
çiler arasında farklı uygulamaya 
hay .. " dediler. Birleşik eylemler, 
Işçilerin birnRini sa�lamaya yö
neldi. Sümerbank lşçnerl. bUyDk 
maddi sıkıntı ıçınde olan lşçne· 
rln ekmeRlnI, sendikal oyunlara 
alet edenlere geçıt vermeyecek 
kanrWıktadırlar. 

Faşizme karşı iş ve eylem birliği, demokrasi cephesinin hayata 
geçirilmesi, işçi sınrfının öncülüğünde gerçekleştirilecek. Işçi sınıfı
nın öncü, örgütleyici ve yönlendirici konumda olmadığı bir bağı",.. 
sızlık-demokm mücadelesinin başarıya ulaşması, hedeflerini gerçek
leştirmesi mümkün değildir Işçi sınıfı bu öncülük görevini partisi 
aracılılıyla yerine getiri". Tek ve �çlü bir işçi sınıfı partisinin 
öncUlUiünde yürütülecek bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi. Başa
rıya ulaşmanın, saptanan hedefleri gerçekleştirmenin yolu buradan 
geçmektedir. 

"Diğer taraftan, demokrasi cephesinde işçi sınıfının öncülüğü, 
işçi sınrfının birliği sağlanıp geliştirilmedikçe de başarılamaz. Işçi 
�ınıfının her düzeydeki en geniş birliğinin sağlandığı, işçi sınıfının 
bUyUk çoğunluğu birliğin önündeki engelleri aşarak biraraya geldiği 
ölçüde, geniş emekçi kesimlerin de işçi sınrfı etrafında kenetlenmesi, 
demokrasi güçlerinin cephe içinde toparlanması mümkün olacaktır," 
(Tek Parti Tek Cephe) 

. 

Işçi sınıfının birliğinin sağlanması, sendikal hareketin birliği
nin sağlanmasından geçecektir. Sendikal düzeyde gerçekleştirilecek 
iş ve eylem birlikleri, önce kısa dönemli ekonomik-demokratik hak
ların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, aynı işyerindeki veya aynı 
işkolundaki sendikaların ortak tlvır alışlarıyla başlayıp gelişmeli. gi_ 
derek daha genel ve uzun dönemli hedefler için birlikteliklere dönüş
melidir. 

Ancak bunun için aşılması gereken önemli engellerden birini, 
sendikal hareketin 12 Mart dönemiyle başlayan ve 1975 yıllarına 
doğru doru k noktasma varan bunalımları ve zaafları oluşturmakta
dır. Bu engelin aşılması, öncelikle sın rf ve kitle sendikacıtığı ilkelerini 
yaşama geçirmekle gerçekleştirilecektir. 

_ YORUM-

fasizme karsı 
eylem birliği 

ve sendikal hareket 
Tekelci sermaye, uzun bir süredir sendikal örgütlerin içini bo

şaltmak, işlevsiz kılmak planlarının peşindedir. Bu planlar gerici 

faşist gllçlerin sald"ılarıyia. teröriln yoğuniaşbrılmasıyia birlikte uy· 

gUlanmaya çalışılmaktadır. Içinde bulunduğumuz dönemde, tekelci 

sermayenin bu planlarını boşa çıkarmak, sendikaları etkinleştirmek, 

Işlevlerini yerine gedrebllecek örgütler haline yükseltmek en önemli 

görevlerden biridir, ÇünkU kendi işlevlerini yerine getiremeyen, en 
genış işçi yıiınlarıyla bağları olmayan, sınıf sendikaC1hğl ilkelerini 

yaşama geçıremeyen sendikal örgütlerin, işçi sınıfının sendikal 

dUzeyde birilAinin gerçekleştirilmesinde, faşizme ve emperyalizme 

karşı milcadelede Uzerine dUşen görevleri yerine getiremeyeceği açık

br. 

Işçi sınrfının yOzbinlerce işçiyle toplu sözleşme görüşmeleri 

içinde bulunduğu, onbinlerce işçinin grev miladelesinin ateşiyle 

yoğrulduğu ve tekelci sermayenin işçi-emekçi kitlelere saldırısının 

yoğunlaştlAı bir dönemin içindeyiz. Böyle bir dönemde, işçi sınrfı

nın sendikal düzeyde iş ve eylem birliğinin gerçekleştirilmesi, sendi· 

kal hedeflerle demokrasi mUcadelesinin uyumlulaştırılıııase, Q�P�' 
rin yUkseltilmesi yakıcı bir öneme sahiptir, 

Bu doğrultuda atılmış önemli adımlar vardır. Bazı işkol!1rın

da etkinlik gösteren sendikalar arasındaı daha kısa dönemli heder

ler Için gerçekleştirilen birliktelikleri bu anlamda değerlendirmek ve 

gellşdrilme�ne çalışmak. geliştirerek ve genişletıorek daha ileri 

hedefler ıçın Işbirlikieri haline dönUştllnnek gerekmektedir. 

fıllerıd sendikal hareketin içiıde bulunduğu bunalımın aşıl

masını saAlamak. and·faşbt hareket içiıde ilerici sendikal hareketin 

konumunu etkinleştirmek, sendlkııl birliğin koşullarının her yerde 

oluşturulmasını saAlamak, tasflyeciliği boşa çıkartıp, birliğin temel 

koşulu olan sendikal demok .. �yı gerçekleştirmek görevi biıl bekle· 
mek�dlr." (Tek Parti Tek Cephe) 
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ILERICI BASINA 
YENI BIR SALDıRı 
DAHA ... 

Haftalık Kitle Dergisi So
rumlu Yaz,işleri Müdürli 
Yusuf Hasançebi, derginin 
210. sayısında çıkan bir 
yazısında" dolayı Istanbul 
6. Alır Ceza Mahkemesi'n
ce 10 ay hap� mııhkum 
edildi. Haso.nçebi, "Maacu
ltı, Gangster Sendikacılarm 
Hizmetinde" başlığıyla ç� 
kan )lazumcUı "Devletin 

emniyet ve miidaf04 kuvttet
hır;n; tnhkir Lle tezyi! et· 
tibi gerekçe'; ile TCK 
159/1 tn4ddesine dayanıla
rak açılan dolJa .onucu hii
kiim g;ydi. 

Bilirkişi raporunda ''her
hangi w RJÇ-urwırunun bu
lunmadığı" belirtilmiş ol· 
n�na rolmen 1TUJhkeme
nin bu kararı bcwn özgür
lÜğünün mwl bir tehdit al· 
hnda bulunduğunun kanı
tıdır. Bu hokm karann ya
ıolaro aykuı olduğunu söy
leyen Yum, Hosa.nçebi 'nin 
auukatları, karonn.temyize 
gönd('rildiğini belirttiler. 

TüRKIYE 
AIlD'NIN UYDUSU 
OULAYACAKl 

Türkiye I,çi Partili Bqlwıhlr. 
Kurulu u,'ai can Açikgöz ABD 
ilc imzalanan Sawnma ı,hirliğl 
\nb,man Eiurine gıeçtliimiz Sah 

",.unu I..ıir açddama yaptı. Açıkgöz 
::ıçl1.1aın;uında ,öyk dedi: 

" Savunma ıŞbirliği An
laşmatl,'nın Imzalanma" ABD 
ile )'üriitillen pazar/ılı ların 'o
nuçland'Rın. gö,termektedlr. 
Vatan topraklar,nı hlralıla Çı' 
karanfllr ile ıova, kundakçılo
rının )'aphkları bu anla,ma 
ulu/lO' bağım.ızlık ve barıştıın 
yana olmailla bolda,maz. Sa· 
uo. kundokç", Amerıkon em
peryalizmi Türkıye 'yi '0",0' 
lut ülhlere ve ilerici Arap re· 
Jimlerine, Ortodoğu 'do geli
fen ilerici. devrımcı IÜreçkre 
kar,ı. onlorı /um Içinde bol· 
mak Için tam ve kelln bir Lu 
olarak kullanmak "temekte
dır. Ortadolu 'da h.rgün yenı 
y.nl darbeler yiyen ve gerlle
tilen ABD emperyollzml bır 
yondan bu biJlgıd. kendine 
tam uyduluk yapacak yer", 
ararken, dil" yandon iJzel 
elitilmiş Ve her an mUdafuJie
ye hazır Glkeri blrll1ller olu,
turmu,tur. Bu anla,ma Imza· 
lanırltı" hangt pazarlıklor ya
pılmı, w bu pazarlı/ılar na"l 
,onuçlonmı,hr1 

"SavunffllJ ı,blrllkl Anla,· 
mo" odı olhndo ImzaIOnon 
b.,,_ oılınd4 'Savo, ı,blrl/II 
A ,lla,'M" 'dır. Du anla,ma Ile 
barı,a kar,ı IDvaf ıçın, yumu
,amaya kOl'" Ruılnlll.: 1I11 'i
whlllnmadan yana f(J{ tutul
mu,tur 

"llbilin dUnya halhlllrı gittı 
UI1lemlz IfÇi ıını(. ue emekçi 
fıat/ıı da barif, yumufama ııe 
,Ila h".lan I/ID I,temekted", 
JJ(jrlf/cm yana olmalı, uluıııl 
hallını.",I,htan, d'ffloltro,ldcn 
yana oltrlolıhr. UlUIOl ba,;;n
.ııt,h v. cJemcJI,rc"l lçln mlJco
del., ',or" 1,'ln ıriUcadel« Ile 
bır bUlUndUr. UlUIOl balım'iz
Iık, burı, v� derrlohro,l, mUco
dele Ile hcuandocahhr . .. 

yunuyuıı · 8 NISAN 1980 · 8 

GEçrlCllıtJz YIL i ,.1A ViS 'TA 
SIKlVöNETIM KOMUTANUCI' 
NIN ISTANBUL ı MAYIS ALANI' 
NDA Y APlLACAK GöSTERlvi EN
GELLUlEslN1 VE SOKACA ÇıK· 
MA YASAClNI PROTESTO EDEN 
TIP"lJLER SIKIVONETIM KARA· 
RlNA KARŞI GELMEK SUÇUN. 
DAN SIKlYöNETIM MAHKEME
SI'NDE HOKOM GIYMIŞLERDı' 
BU KARARI TEMYIZ EDEN TIP' 
LURIN DAVASı ASKERI TEM· 
vlz MAHKEMESI 5. DAiREsI·NDE 
KARARA BACLANDI VE UYE HA· 
KIM ALBA Y AHMET TURAN 'IN 
KARŞI OYU NEDENIYLE "OV 
ÇOKLUCU·' ILE TASDIK EDILDI. 

·'SIKIYONETIIIIDEN BEKLENILEN 
AMACıN TOMOYLE TERSI BIR 
DURUMUN ORTAYA ÇıKTıCINI 
DOŞONo. DECERLENDnu.IEVEN 
VE 'SOKACA ÇıKMA YI YASAK· 
UYAN KOMtrfANUK KARAR.J. 
NIN SIVASI IKTIDARı ELINDE 
TurAN SERMAYE SıNıFı VARA· 
RlNA, Işçi SıNıFıYLA EMEKçi 
vıCINLAR ZARARıNA ALıNMıŞ 
poLITIK BIR KARAR' owuCU 
VOLUNDAKI SAVUNMA VI GöZ
ONONE ALMAYAN YEREL MAlI
KnIE K.ARARlNIN ESAS BAKI
MINDAN YASAYA AYKıRı VE BU 
NEDENLE BOZULMASı GEREKTI· 
CI DOŞONCE VE INANGıNDA·· 
OLAN VE BU NEDENLE ÇOCUN. 
LUKLA VERILEN "ONANMA" KA· 
RARlNA KARşı OY KULLANAN 
HAK.IM ALBA Y AHMET TURAN' 
IN "KARşı OY YAZISI''NOA 
öZETLE ŞöYLE OENtvORDU: 

SıKıYÖNETIM YARGıCı ALBAY AHMET TURAN: 

"1 MAYIS 1979'U 
YASAKLAMAK 

YETKİYİ ASMAKTIR" 

"Dava konusu olaydan önce 
de bır kısım vatandaşlar Istanbul 
Taksim Alanı·nda 1 Mayu Işçi 
ve Emekçi Bayramı'nda bir ara· 
ya gelerek kendilerince kutsal 
olan bu günü blrUkte kutlamak 
amacıyla Sıkıyönetim Y.omutan
Iıl!ı·na başvurarak Izbı istemişler· 
dir. Sıkıyönetim Komutanlıeı' 
nm görevi tüm önlemlerı alarak 
vatandaştann bayramlannı saRla· 
mak olduRu halde, böyle bır top
lantıya izin vermemekle kalma· 
mış ve beIU bır .üre .0kaRa çık· 
mayı da ya18k1amışbr. SıklY9ne. 
ıım KomutanlıRı'nın .0kaRa çık· 
ma yuaAııu Içeren katan gerçek· 

ten yasal dayanaktan yoksun 
mudur? Herşeyden önce bu nok· 
tayı araştınnak ve ortaya koy· 
mak gerekmektedir ... 

" Sıkıyönetım Komutıı.nhA:ı' 
nın bUdlrlslnden sokal!a çıkmayı 
yasaklayacak objektlf somut ko
şullann oluşınadıRı anlaşılmak· 
tadır; çUnkU bildiride aynen ' .. 
'... .oruIUSUZ kişilerin zayıf bır 
ihtimal de olsa 1 Mayu gUnU ya. 
pablleceklerl her turlU eyleme 

KOMÜNlzMI DURDURMAYA ÇAlıŞıYORLAR 

MHP ve ÜGD lokallerinde ,lIahlı eğıtım yapıldığını 
kanıtlayan fotoArafiardan 'onra, geçtiğimiz günlerde de yı. 
ne cinayet .. nıAı f.,lsılerln poz v.rdlAI fotoğrafiar ele ııoçl· 
rlldl. Çarıamba'da öldUrUlen ilerici Durmuş Ke.kln ii. YUk· 
tel Ta,'ın katillerin'" de aralarında butunduğu be, kl,lnin 
row�rafı ııeçen Perşembe günü Demokrat Gazetesi 'nde ya· 
yınlandı. FotoArafta görülenler, sırasıyla Ali Korknıaz, adı 
saptananııyan bır I"ıaatçı, Fehlm Kahraman, Ahmet Uysal 
ve Neıll Yelvo ldı. 

Yine MHP VO ÜGD lokallerinde ele geçirilen "ölUm 
lI,telerl" Uzerlnde bugOne kadar ne gıbı bır lılem yapıldığı 
açıklanmı, d.glldlr. Ama lI.rlell.rl hedef alan saldırı ve ci· 
nayetl.r aralık,ız ,Urmekted�. Daha" bu clnayederl" fallle· 
rı, TRT .kr.ınlarından, " komUnlzml kuvvet yoluyla durdur· 
maya çaıııtıkları" ıçın övUhnoktedlrl.r bII •. Ellerlnd. 'Ilah· 
lariyla poz poı resim çektiren bu lOtosuniar" da "komUniı· 
mi durdurmayı çalı,a"" masum milliyetçiler mıdır, acaba? 

karşı gUvenlik alm· 
mu� önlemlere ilaveten' denilerek 
tüm önlemlerin alındıltmdan söz
edUmektedlr. Demek kı 1 Mayı. 
günü herhangi bır olay çıkmama· 
Si lçbı tüm önlemler alınmıştır. 
Elter bu ölilemlere karşın o gün 
genel gtivenUk ve kamu düzenl 
bozulursa ancak o zaman sokaea 
çıkma ya"Rı da konulabılece· 
�tnden bu yasaeı önceden koy· 
mak yasanın dışına taşmak ve 
y ... nın verdiRI yetkiyi kötüye 
kullanmak deRiise en azından aş· 
makiU. 

"1402 .. yılı YaJ8llm 3'UncU 
maddestne göre Sıkıyönetim Ko· 
mutanmın sadece yasaklama ka· 
ran vermek yetkisine aa1ılp oldu· 
lunu gözöntine ahp bu yal8kla. 
mayı gerektıren somut koşulla· 
rın bulunup bulunmadıRın1, bil· 
diriyle l,çUerbı yurllever l,çUer, 
yurllever olınayan l,çUer blçl. 
mlnde hangi ölçUye aöre Ikiye 
aynıdıRını, ömeRIn YJlsaklama 
kararını yazmak ıçın kullanılan 
ak kaRıt Ile kılemi üretmek ıçın 
emek verml, olan lıçUerbı 'caba 
hangi gruba dahil edilmeleri ge· 
rektiRIni, yok .. bunlardan bırııı· 
nın yıırı.everler grubundan, dı· 
lerinin yurtlever olmayanlar 
anıbundan mı, veyahut her Ikls)· 
nın bırden ını yurllever olma· 
yın gruptan .. yılmalan gerekU· 
aını, Ulke topraklan Uzerinde ya· 
,ayın l!IIIInlann mutluluAu lçbı 
mal ve hızmet l1ftten her Işçinin 
yurt.ver .yılmamaıı lçbı hangi 
nedenler bulunduRunu ve bu ne· 
denle de IıkıyHoetlmden bekle
nilen amacın tUmUyle tersi bır 
durumun ortaya çıktıRml düşU. 
nUp deRerlendlnneyen ve böyle· 
ce 'lokaAa çıkmayı yasaklayan 
Komutanlık karanmn siyasi Ik ti· 
darı eUnde tutan sermaye ımıfı 
yoranna, Işçi aınıfıyla emekçi 
yl�ınlftr ZManna abnnu, polıtık 
bır karar' oldURu yolundald sa· 
vunmayı gözönUne almayan 
yerel mahkeme kararımn esas bn· 
kımından yasaya nykm ve bu ne
denle bozulması gerekti eı dUşün· 
ce ve Inancındayım." 

TüTED YöNETICILERI 
SERBEST BıRAKıLDı 

ANKARA. TüTED'ln (Tüm 
Teknık Elemanlar DerneRI) 
Ankara Sıkıyönetim Komu. 
tanııeı 'nC& kapatı1m8&ll1dan 
sonra tutuklanan Genel Mer
kez yöneticileri, 1 Mart 1980 
günü yapılan duruşma 8Onu· 
cunda serbest bırakıldılar, Ha. 
tırlanacaRı üzere, TUTED yö. 
neticilerinin, bir üe ön� ser
best bırakılmalanndan &Onra· 
kı ikinci tutukluluklan sürü
yordu. 1 Mart günü yapdan 
duruşmada, TUTED Genel 
Ba,kanı Aykut Göker Tü. 
TED'in ve tüm dieer demok
ratik kitle örgütlerinin kapa. 
tılmasını kmadı ve baskılara 
karşı demokratik. güçlerin di. 
ren�ini dUe getirdi. TüTED'. 
bı antifaşist kararlılı�ı, bukı. 
lara karşm "üyor. 

* 
MHP, 
TEKELLERE 
KENDI PROGRAMINI 
HATıRLATıYOR 

Fabrikalarda, grey çadırla· 
nnda ve alanlarda yükselen 
mücadele lle köşeye ııkışbk· 
ça, tekellerin topluma dayat
maya çalışbRı programlar 
da çeşitieniyor. örnej!In, bır 
yandan ukerl bır müdahaJe. 
ye çaen çıkartırCUlna Bliker, 
polia kuqunlamalar, öte yan
dan Işçi mılının grev hakkı· 
nı kIRtlaylc1 önlemler ... Geç
ııRlınlz gIiıılerde boyalı bum· 
da çıkan bır haber bunlara ek· 
lenlyor. Bır Amerıkan dergisi 
şöyle yazıyor: '''rurldye'd. 
her an bır ankeri dar:" bekle· 
nebllinn1ş!" Bundan en önce 
kimin haberi oIablUrdl kı za· 
ten! .. 

Fa,lIt hareket de tekeUerlıı 
Imdadına yell,mek ıçın ııbır· 
.ızlanıyor. Böyle dönemlerde 
kendı prograımnm daha da 
güncelik kazanacaRını hesap
lıyor ve bır kez daha tek.U.,. 
kendini hatırlatıyor. '·Grevler· 
den mhataz nu OlUyorsuDUz? 
Bunalımınızın yıllıUnu emek· 
çllerln Mına mı yUldemek is
ııyonunuz? Hlçblr lIçlnln, 
hiçbir emekçbıln .... ni çıka. 
ranıayacaRı, hiç klmaenln 
ekonomık ve deınoluatlk hak· 
lan· ıçın en kUçUk bır .. bile 
yUk.ltmey. e....,et edamey. 
ceRI bır TUrklye ını isliyOllU. 
nıız'l Baleın bunlann heptlnl 
Ilalayıcak formUl, çoktandır 
bizim plOıınmınıızd. var. Dı· 
ha n. b.kUyollUnıız'l" 

30 Mart pazar günU yaPtılı 
bır bilin toplantuındı eaıist 
harekelln "Bı,buRunun"' tUm 
çaball, tekellerln hlzmetln. 
bır ın .... 1 tUmU')1e koımak 
lçbı ne denlı hevesli OlduRunu 
gÖstermek 1.tel!lydl. Açıkçı 
diyordu kı, "eRer 11.ln verirse· 
niz ·tek IIp ınIIU aıındlkı· for· 
mUlUmUzI., I,çl sınıfındın bU· 
lUn çektlklerlnlzbı ıana mn.· 
.ını _RlayabIUrIz. Ayneı her 
I,çld.n yıpacaRımlZ zoNnhı 
ke.ndlerl. (zorunlu taııamıf) 
Iç flnanlmlın sorununuzu çö
zarlz. Nıçın bizi gönnUyoııu· 
nuz1" 

Ama f.,ıst hareketin hesabı 
hiçbir zaman doRnı çıkma· 
mı,br ve çıkmayacakbr. f4çl 
sınıfı ve demokmııl güçleri bu 
hesabı bo", çıkarmak lçbı gö
rev batındadır, 
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YAŞASıN DEMOKRASİ 
lVIÜCADEIL�İ 
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F AŞIZM SALDıRIYOR 

KTÜ DlRENIYOR 

TRABZON. Karadeniz Tek· 
nik üniversitesi, jandarma ka· 
rakoluylat askeri komandola
ra tahsis edilen yurdu ile, Ü. 
niversite alanını. dolduran as· 
keri arabalanyla, c�retim üye 
ve görevlilerinin kaldıe-ı loj
manim da kapsayan faşist iş
galiyle ve Saffet Rıza Alper 
gibi azılı faşistleriyle, adebi 
kuşatma altında bir üniversite 
görünümünde. KTU'de Tii'
keş 'i karşılayan karakol ko
mutanıyla, "öjtrenciJer bana 
gelirse ben de döverim" diyen 
çavuşuyla, yurtlann önünde 
öitrencileri falakaya yat1ran 
"tarafsız" komutanıyla çok. 
tandır tedirgin günler yaşanı
yor. 

Şu günlerde Üniversitenin 
girişi faşist- işgal altındadır. 
Yollar kesilmiş, belediye oto
büsleri kurşunlanmış, işletil
mez olmuştur. Faşistler ma. 
lannl .. �Iarna almıŞ, saldın. 
yorlar. 

üniversitedeki saldınlar, 
"tarafsız güvenlik kuvvetleri" . 
nce "yakından ve ilgi ile" sey
rediliyor. Bu kayıtsızlık, ileri· 
ci ö�ncilerin karşı koymala
ondan sonra, yerini "tüm gö
rev ve sorumluluklannuı bilin
cine varan" askerlerin dipçik
Ierine ve kijfürlerine bırakıyor 
Bir çavuş, laborabıvara�girip 
zorla öe-renci almaya kalkıy
yor, den sorumlusu doçente 
hakaretler yae-dınyor. AyOl 
sırada ederi ise,-uistanlan "a
zarlamakla" meşguldir. Fa
ki) te dekanlannm, böl üm 
başkanlannın dipçiklenmesi 
nerdeyse sıradanlaşmaktadır. 
Bir yüzbaşı, bütün oiaylan 
yalnızca bltirme ödevl için o· 
kula u�rayan iki övencinin 
çıkardı�ını iddia ediyor! ıd
dia tamamen asılsız ama, iste
nen sonuç ahnmakta gecikil
miyoı'? Bu llUçlamadan bir 
� sonra, bu iki öArenciden 
biri öldürülüyor, blrt de yara· 
lanıyor! 

Kent içinde de ilerici ö�. 
renciler kurşuntanıyor, kahve
ler bombalanıyor, oteller tara
DIyor_ Faşistler planlannm bir 
bölümünü uygularken, planın 
die-er böl ümlerinin de başka
lan tarafından tamamlanması
nm getlrdl�i rahatlık ıçınde. 
ler. Kentte ilericilerin, dev
rimcilerin oturdu Au semtler, 
kahveler didik didik aranıyor. 
poııs, Derici ö�renci Zeki öz
türk 'ün katill aramak yerine, 
cenazeyi almaya gelen, yaralı 
öA:rencilere kan vennek iste
yen devrimci öA:rencileri top. 
lamak için provokasyonlar 
yarabnakla u�raşıyor. Güpe· 
gündüz yüzlerce insanın bu
lundu�u meydanda kurşunla
nan Kahraman Ezber'in katlH 

ise hain "meçhul"! 

KTU'nÜll görümünü şimdi
lik budur. öfrenime süresiz 
ara verilmesi faşistlerin plan
larını bazmuş görünüyor. On
lar da boş durmamak için ol
sa gerek, saldınlarını kent için
de yoj!ıınlaştırıyorlar. Ilk Iş 
olarak da TöB-DER lokalini 
dinamitlediler ... 

Faşist terörün bu denli az· 
gınlaşm8.Sl, Trabzon 'lu ilerici-

lere, demokratlara önemli gö
.. .ter yiik1ÜYor. Y�gınlık, ey· 
lemsizlik, bireysel çıkışlar bir 
yana! Görev, ilerici-demokra
ük güçlerin en etkin dayanış
masını gerçekleştirmektir. 

* 

HER BIRIMDE 
EYLEM BIRLıCı 
HER BIR/ltIDE 
DAYANIŞMA 

ISTANBUL - Şişli ilçesi 
Seyıantepe mahallesinin ya
kınındaki boş bır araziye Is· 
tanbul Belediyesi tarafından 
çöp dökülmesi, mahalleU 
emekçiler tarafından protesto 
edildl. Seyrantepe emekçileri
nin oluşturduklan "eylem 
blr!ij!i·', muhtıınn da katılma· 
sıyla önce 1000 Imzalı bir di
lekçeyle ilgili yerlere başvura
rak, bu uygulamanın durdu
nılmasını istedi. Bu ilk adım
dan sonra da, 29 Mart günü 
500'ü aşkın emekçi blUmsel 
sosyalistlerin öncülüRünde ana 
caddeye çıkarak çöp kam· 
yonlannı engelledI. Sıkıyö· 
netim görevllleri ve polis yo
lu zorla açabUdl. Protestoyu 
yapanlardan bazılannı gözal
tma almak istemelerine kar
Şın, topluluk buna izin venne
dı' Seyrantepe emekçileri, 
sa�lı�ı tehlikeli bır biçimde 
tehdit eden çöp boşaltmanın 
durdurulmasını "eylem birli
�i"nin önciilü�ünde �laya· 
caklardır! 

TEKELLERIN 
ÇA Y EMEKÇILERINE 
SALDıRıSı 
RIZE. 1'ütiinde, pancarda, pa· 
mukta köy emekçileri üzerin
de oynanan oyunlann bir 
benzeri çay üreticileri için de 
tezgahlaruyor. �mp destekU 
AP hükümetinin işbaşma gel
mesinden bu yana siirdikilen 
kıyımlar, si.i:giinler yo� bir 
biçimde Rize Çay..J{ur'da da 
yaşanıyor. Bu operasyonun 

bir u�ndan da gerici Tek Gı
daJ:ş Sendikası tutuyor. 

Çay kampanyasının yak· 
laştıi!ı şu günlerde asıl tezgah 
köylillere yönelik. Hükümetin 
KlT'Iere yap�an yardımlaro 
son vermesinden sonra mil

yarlarca lira zarar eden Çay
Kur'un gerici-faşist yönetitrj, 
bu zaran köylülerin sırtına 
yüklemek için koUan sıvadı. 

Hükümetin köy emekçile. 
rine karşı bu saldırgan politi
kası Pazar ilçesine bakıldı�ın. 
da açıkça göriiüyor. Pazar'da 
iki fabrika ve bunlara ba�lı 
150 civannda çay alım yeri 
var, Bu iki fabrikanın günlük 
yaş çay işleme kapasitesi en 
iyi koşullarda 250 tonu geç. 
mez. Oysa 1979'un Mayısın
da günde 800-900 ton arasın· 
da yaş çay alımı yapıldı. Bu 
demektir ki, her gün denize 
550-650 ton yaş çay döki). 
dü. 

Çaym denize dökti mes.l 
Rize'nin bütün yörelerinde a
hşılagelmiş bir olay_ Dökillen 
çayın toplam üretim harcama
si milyarlan tutmaktadır. öy. 
le ki, bir yılda dökiien çayın 
maliyetiyle yapılacak olan 
fabrikalarla çay dökw'mesi or· 
tadan kaldırılabillr, böylelikle 
halkm daha kallteU çay bul· 
ması da sa�lanabUlrdl. 

çay-Kur yönetımı bu yıl 
denize çay dökmek niyetinde 
rıe�iI! Bunun Için şöyle bir 
yönteme başvurulacak : '11k 
onbeş gün çaylar yüzde 50 
zamlı alınacaktır ve çay alımı 
esnasında hiç bir ' 'kg" sınlrla-

ması yapılmayacaktır. Lık 15 
günden sonra alımda "kg" sı
nlrlamasma gidilecektir ve 
saptanım fiyat iilerinden alı
nacaktır," 

Bu uygulamadan amaç, 
çay henüz yeterince olgunlaş
madan köyHiye toplattmnak 
ve tonajım düşürmek. Oysa 
köyliier iyi biliyor ki, çay ol
gunlaşmadar. biçilmez. Çünkü 
bitkinin do�ası gere�, ikinci 
sürümde istenen verimi ver
mez. Aynca, sahil boyu ile 

da� köyleri arasındakI iklim 
farkı dolayısıyla, çay aynı" ta· 
rihlerde yetişmez. Dolayısıyla 
yüzde 50'Iik zamdan dag köy. 
lerinin yararlanması zaten ola. 
naksız. DaA: köylerinde kam
panya açıldı�ında birinci gün 

izdihama girilecek. Dolayısıy. 
la fabrika izdihama girene ka. 
dar yüzde 50 zamlı alaca�Ul
dan, da� köyleri sadece bir 
gün bu zamd an yarartanabile. 
ce�i gibi, sahil de 15 gün ya· 
mrlanmamış olacak . 

öte yandan, "kg" sınırla. 
-masına &Okuldu�nda günlük 

mübayaası 900 ton olan bir il
çede, en çok 30-35 gün için
de bitirilmek zorunda olan 
çay, günde 250-400 ton çeke. 
rek nasıl bitirilecek? 

Buna olanak yoktur. Çün
kü, günde en çok 400 ton çay 
almırsa 30-35 gÜllde bitmesi 
ge .. ken çay 60.70 gÜllde bi. 
ter. Bu da olamayaca�ma gö
re, geriye bir tek sec;enek ka· 
Iır, o da, Çay-Kur yönetimi
nin kafasındaki düşünceyle, 
"çayı ben dökece�me, köylü 
döksün! " 

Tekelci burjuvazinin çay 
üreticisi köy emekçnerlne sal
dlrlSının özeti budur. çay üre· 
ticıleri bu politikayı giderek 
kavrıyorlar. Bu saldınlara kar
şı �ilinçle hazırlanıyorlar. RI· 
ze'de köy emekçileri bu saldı
nmn sökmeyecee-tnl göstere. 
cekler. 

* 

FAŞIST TIRMAN! Ş 
DURDURULACAKTIR 

ORDU - Tüm yurtta gellş· 
tirilen faşist baskı ve saldın
lar, Ordu Ilinde de yoj!ıın ola· 
rak aınıüıülüyor. Geçtlgimiz 
günlerde iki demokrat ö�en
cinin yaralanrnaSlYla sonuçla
nan &aldmlaı, ö�renim birim
leri ve şehrin kilit noktaların. 
da faşistlerle poDslerin işbir
li�inde devam ediyor. 

Ordu Lisesi ve Ticaret 
Lisesi 'nde idarenin faşistleş
tirilmesiyle, yo�n olarak öA:
renci ve öj?etmen kıyımına 
girişildi. Samsun, Konya, Er
zurum, Erzincan ve ElazıR' 
dan getirilen faşistler deste
�inde okul önlerinde pusu ku
ruluyor, polis işbirli�iyle ile
rici, demokrat, sosyalist ö�
rencilere saldınhyor. Bunun 
son öme�i Fatih Lisesi'nde 
görüldü. İlerici okul müdürü 
istifaya zorlanarak okul idare
si faşistleştirilmeye çalış�dı. 

Bu saldırılar sürerken, ders
lere katılmak isteyen ilerici 
öArenciler karakollara götürü
lerek tartaklanıyorlar. Faşist 
saldırılara karşı okullannı ko· 
ruyan Genç öncülerden üçü 
karakola götürülerek iş kence 
gördü. 

1urn bu saldırılara ra�men 
Ordu'daki ilericiler, devrim
ciler, demokratlar mücadelele
rini kararWıkla sürdürüyorlar, 
bölgedekifaşist tırmanışı etki
siz kılma yolunda 'eylem bir· 
li�ini geliştiriyorlar. 

* 

FAŞIST Ü(GENDE 
SIRA KtiTAHYA'YA 
GELDI 

KtrrAHYA. MHP'U ve ÜGD'. 
li [aşistler, dışardan getirdik
leri çeteleriyle Kütahya'yı da 
"kurtanlınış" bir ile ctönüş
türmeye çalışıyorlar. Zor yo
luyla yayınlarını satıyorlar, 
ba�ış topluyorlar, kendilerin
den olmayanlara silahlı saldı
nlar düzenliyorlar. Dükkanıa
n, kahveleri bombalıyorfar. 
Faşistlerin saldınlarının yo
eunlaşması üzerine bir açıkla
ma yapan TİP Kütahya Mer
kez 1ıçe BaşkanhA:ı, saklınlara 
seyirci kalan emniyeti protes
to ederek, şunlan belirtti: 

"Artan hayat pahaııhgm. 
dan, zamlardan, sii'günlerden 
dolayı geçim sıkıntısı içinde 
olan işçi, memur ve emekçi 
halkımız bir de terörle kıskıv. 
rak ba�lamp s1ndlrllmek is
tenmektedir . 

"Bunlano sorumlusu şim
diki hükümet, uluslararası te
kellerin uzantısı olan yerli Iş_ 
birlikçileri ve emperyalist sis
temdir, Bu olaylar, seyirci ka
lınacak olursa, cinayetlere 
sahne olacak boyutlara ula�a
blllr." 
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ASY�DA BARIŞ 
VE GÜVENLiK 

Dt)NY A BARIŞ 
KONSEYI'NIN 
DÜZENLEDlGI 
KONFERANS 
YENI DELH1'DE YAPıLDı 

"Asya'da Barış ve Güvenlik" konu 
lu uluslararası konCenns 23·25 Mart 
tarihleri arasında Hindlstan'm ba,
kenti Yeni Delbi'de yapddı. lliinya 
Banş Konseyi tarafından düzenlenen 
konferansı dünyanın hemen hemen 
tüm ülkelerinden delegeler katıldı. Ol· 
kemizin banş güçleri ise konferansta 
Orhan Taylan ve Mehmet Uruk Gül
demir tarafından temsil edildi. 

"Asya 'da Ban.ş ve Güvenlık" ko
nulu uluslararasi konferansa 'lUrkiye 
delepsyonu tarafından sunulan bU
diri dünya ülkelerinin temsilclleri ta
rafındın ilgiyle karşdandı. Güldend< 
ve Taylan, konferansm kapsamı için
de yapbklan konuşmaların yanı sıra, 
gıupw halindeki dünya delegelerine 
Thrkiye'nin siyasal durumuna ilişkin 
bIIp vermeye yönelık toplanblar dü
zenledU ... 

Güldend< ve Taylan tara!ından 
konfennsa sunulan bildiride, emper
yalizmin bölgemize yönelik amaçlan 
se1'filendikten sonra Türkiye'nin için· 
de bwundufu koşullar anlatıldı ve şu 
göro.lere yer verildi. 

��_,::ı .:.i-:yA.i... . .:i :  
b;';';l!RtOANUüill r..lm;�-: 

"Helsinki Konferansı.'yla Avrupa' 
da ve dünyada ileri bir aşamaya varan 
yumuşama sürecinin hegemonyacı Çı
karlanna engel olduAunu kavrayan 
emperyalizl'1. detanb bozma ve yeni 
bir so�k savaŞı başlatma girişimleri
ne hız vermiştir. 

" OOnyada ve bölgemizde emper
yalizmin artık gizlenmerine olanak 
bulunmayan saldırgan tutumunun he
defi, gelişmekte olan ülkelere dayat
btı emperyalist ilişkileri korumak 
için halklann ba�IJ!lJlzıık, demokrasi 
ve banş yolundaki savaşunlarını her 
ne pahasına oluna olsun kırmak ve 
gerUetmektir. Emperyalizm, bu ama
cına vanna.k için de her Ulkenin özgül 
koşullarından yararlanarak faşist, 
militarist, gerici ve şoven güçlerle iş
blrlitı yapmaktadır. 

"Enerji sorununun derinleşmesiy
le birlikte, özellikle Yakındo� ve 
Ortadoııu 'dakl pelrol kaynaklarını 
tam denetim altlOa alma girişimine 
hız veren ABD emperyalizmi bl! 

YORÜYÜŞ 

yandan Filistin halkı başta olmak te batının ülkemize karşı aniden bü
üzere tüm A .. p halklannın dırenisı. yüyen 'inaani' DgIsInI .ımgeleyen bır 
dl�er yandan da lran'dakl Şah des- örnek vermiştir. 
potlzınlne karşı halk har<ketınln ba-
şanya ulaşması son1:'cunda planlan- Carr!ngton demiştir Id; "lUrkiye nın �ozuldu�unu gorerek, hederlne bızım ıçın önemlı deeD, gereklidir. askerı gucunu ortaya koyarak ulaşma 'IUrkiye Için eUmizden geleni yapacayolunu seçndştir. CENTO benze� �IZ,' Bizim bu Konfe .. na'ta oldu�uyenı bır pakt oluşturma gırışımıen, muz şu günlerde Imzalanacak olan Hint Okyanusu'nda kahcı �Ir r,do Savunma Işblrli�1 Anlaşmaıı Ile 'lUrkurulması çahalan, Ortadoııu ya gon- kiye bır saldırı üw haline getirilmek de�meye hazır bir 'Yıldın� Ordu: durumu ile karşı karşıya kalacaktır. 
siL oluşturulması, Paklatan a askerı Ortadoııu bÖlge.ne yapdacak ani bır yardımın arttmlması, Pekln yöneli- müdahalede 'lUrldye'dekl iisierln kulmi ile askeri lUşküerin genştirilmesi lanılacaeuu salıı sultan bile duymuş ve Arganiatan'dakl gelişmeleri bahı- hatta Dışişleri Bakanı Hayrettın Erit: ne �ere� dünyada gerginlik yarat- men, Penbing ve Cruise füzelerinln ma girişimleri, ABD emperyalizmi· Avrupa'nm bazı ülkelerine yerleşti
nin oeçUtı yol hakkında genel bır Iz- rllme. ıçın toplanan NATO Bakan
lenim vermektedir. lar Konaeyl'nde, ko_ne, ABD'U 

rebinelerln buIundu�u Tahran Elçl
IItıne bır baskın yapılmaaında 'nirNEDEN FAŞIZM TEHLlKESl klye'dekl en büyük üslerden bIrIsI
nIn kullandınası ıçın başvurular oldu
Runu açıklaınışm. 

"ABD emperyalizminin IoI!uk sa-
vaş aracılılı lle bölgeye yöneUk amaç
lan bızı Ortadoeu ülkelerinde, özel
!ilde 'lUrkiye'de raşr.m tehllkeslni de 
birlikte getlnnektedlr. Arganistan 
halkının devrimci kazanımlanndan 

YAŞASıN BARIŞ VE 
DEMOKRABl GOÇLERl 

sonra emperyalisUer dikkatlerlnl, "Ancak bu konferana kablın de-
Aman bizden uzak durursanlZ Arga- legel .. iyi bllmeUdlrler Id, Ortadoııu 

niatan'ı işgal etti�i gibi gelir azı de halklanna yönelik bu planlar 'nirld
işgal ede, diyerek 'lUrkiye'de odak- ye barış güçlerinin güçlü tepldleri ile 
laştırmışwdır_ öme�in, Lord Car- karşı karşıyadır. Ama 'lUrkiye'deki 
rlneton, Majestelerinln Dışişleri Ba- banş güçlerinin yükselen ... Ierinln 
kanı, 'nirltlye'ye yaPtılı ıon ziyaret- keıllmesl amacıyla demokralik hakla· 

rın ve özgürlüklerin kıstlanmaSIDI gi
dilmekte, tutucu hükümet şu anda 
yürürlükte bulunan sıkıyöneUml 
bahane ederek en enlidemokratik ya
saları birbiri ardından parlamentodan 
geçirmeye çalışmaktadır. 

"Bütün bunlara koşut olarak de
mokratik kitle örgüUerl kapablmak
ta, kapaWmayanlar üzerınde ile bukı 
kampanyuı &ürdüıülmektedlr. De
mokrat proresörleri, gazetecileri, suç
IUZ çoeuklan dahi kopayan ra,lat d
nayetler YOlunlaŞllken, hükümet 
çevreleri tarafından korunan ro,lat 
çetoler istediklerini yapabilme orta
mının tadını cıkamaktadırlar. 

"Bütün bunla.n kll1m, emperyı. 
Ilzndn oyunlarını piilkllrtecek bant 
güçleri 'rurltlye'de mevcuttur. Fa,Iz
min tırmandınImuanı önleyecek de· 
mokrasl güçleri ülkemizde vardır. 

Sahibi, YUrltYO$ Yayıncılık Lld. Stl. adına NIHAT SARGIN e Genel Vayın YO· 
netmenh Zeki K I L I C  e Yazı 1 $ �'''1 MUdUrO, Ne,eı KOCASIYIKOOLU e VOne. 
tlmı Konur Sok. 1 5/8 Kııııay · ANKARA Teı 17 45 8 ı e l ,lanbUI BI)"Osu :  Plyer. 
lotl C,CI. 21/1 Cemberlita) • I STANBUL Teı 26 35 67 e Avrupa Tem,lIclııgl· 
Info·Tork AJ.nsı 13/2 Square WL ser • 1040 BruxellltS BELCIKA Tel 230 34 72 

e lıan KO$uII,,,: Arka kapak renkli 22 500 TL, Arka kapak ,Iyah beyu 18 000 

TL, i ç uıyfal.r �(jlun "nllmı 200 TL . Baskı: Oally New, 

"Bu gliçler, 'llirIdy. yenı bır ŞI
lI'ye çevrilmeden .ızden dayaDlfm& 
latemektodlr. 

"Ve bu konreran .. kahlan bizler, 
ber ne kadar muzafrer 21mbabwe'nln 
delegesl gıbı "" kuncıı aIk"lanacoll
mız gllnlerin pek yakın olmadıııru 
blUyona!< da, ro,ıst Plnochet'ye k .... ı 
uhramanca mUCldelelerlnl liirdüreo 
ŞIU'II dostlanınız gibi olkışlanocıılı-

- -_ .. __ .� . 
• Atıone KO$ull,rlı Yıllık 400 TL, aııı aylık 200 T L .  Avrup.: Yıllık 60 OM, 'ltı 
aylık 30 OM • Amerıka; Yıllık 80 OM. aııı aylık 40 OM . Avu�lralya.J'POnya· ����? DM, ���1�_50 DM C:..' ______ _ 

NEREDE, ne wnıırı, 
iyiye, p!ule .. bol .... 
'ızlıAa doj!nı bır ..ıım 
atılsa, orada emperya
lizmin oyrwlığı oyunw 
hep aynı oluyor. Bu kez 
Kıraibler bölgesinde ye 

Ora Amerik,'d, dikta-
törIOk yönetimlerine .. sömlirıeclllğ. kır}ı kıpr
dınmow sözkonu",_ N lkarııgwı'dan ,ann, EI S,i
vador'da ilerici gUçler ülkede oynanan oyunlar.i 
kırŞI çıkıyorw. Emperyalizm v. ülke Içindeki 
kuklawı hemen şiddeto başvuruyor. 

GEÇEN \yftı, San Salvıdor'dı sağcı teröristier 
tarafındın, ilerici .. hılktan yanı ıIIi1ünc:der1 yü
zlinden öldliıülen Başpiskopos Oscar Rııntro'nun 
cenaze tö...,inde patlak veren oIayw tıpa tıp 1977 
1 MaylS'ındı Istanbul'd, olup bltonlere benziyor. 
Cm ... tö .. rıine kıblnak için toplanan 500_000 
kişilik bir topluluk arısındı bomba patlıtılırak ve 
silah atılarak panik yanıalıyor_ 40 kıdır inanın ki
mi kur$unlula, kimi de ezilerek can veriyor. yüz· 
lerce yır:ılı vır. Iık silahı kimin ııtıtl, lIk bombayı 
kimin patlattığı belli değil. 

SAN SALV ADOR olaylan, bır yıllık bır .. HJII1OI1kı 
zırve.inl oIuşturuyor.ülkedeki askeri dlkta yöneti
mi, Iki yıl önce "Ilerici" sÖrilnIImRl bır başa eurota 
tarafındın yıkılıyor. Arnı k ... ıLıR Içinde bu "lleri
ci" cun","m ıslındı hızla uyınmık .. olan hılkı 
şışırtnak için bır taktik olduğu ortaya çıkıyor. 
H,lkın uyanış ... kırŞı, büyük topnk ,ğ,1an ve 
pan bıbıwmın beslediği ,ilahlı çetoler her giin ar
"n .. yoda insan öldürüyortor. Wıslıiıııton'dıki yö
neticiler ise, Ei Salvıdor'dıki cuntaya her tilrtli yar
dımı sağlıyorlor. Ana hılkın uyınlŞI dımıuyor. 
Ve sonundı .. çen hıftaki olay patlak _Iyor_ 

• D_ sadık dalyan 

«KARANLıK 
• 

EKIPLER» 

1977 yılının 1 MıylS'lnı yapyan 'Türkiye'nin liÇI 
sınıfı ve emekçi hılkı lçin binlerce kilome"" uDk
.. ki San Salmor oiaywı hiç de yabana değiL. 
Sanki, Istanbul'a 1 Mıy" 1977'yl yapttn "kır.ın
lık ekip", San Salvıdor'dıkl olayın dı plınlaYIC"L 

AMA bu "kıranhk ekip" ya dı "ekipler" wlhin 
tekerrürden ib ... t olrnıdığını erıeç ,nlayacık. 
Çünkü Karıibler ve <>rtı Amerlk.ı'd;o Insanw hızla 
ve onurla uyanıyorw. Omeğm bır kliçllcük Grena
da adı"nın adını belki Tlirldye'yl yönetonler bll
meyebilir, arnı bu küçük >dının y.ni yönetimin
den onur denlerl ,Irnıwı gerek. Bu kUçllk adanın 
yeni yöneticisi Mıurlce Blshop ABD emperyallım� 
ne meydın okuyor. coca Colı fabrlwını devlet
leşIiriyor, 1 10_000 nIifu5Iu adanın ekononDIni 
emperyalist bolwdan kurtııınnaya Çalıııyor, KUba 
başta oImık üz_ sosyalist lllkeierie yakın iilıidier 
kuruyor, '" "Fqlım Ile kapı komıu Yatıyoruz" 
diye ilan ediyor, kapı .,1l1ndekI IIOhllkeyl_ 

J AMAI KA 'nın Ilerici yönelimi halk yanınna _ 
Iımılarının kır1ısını IMF ç*ınca, bu emperyalist 
ÖqıII1Ün Oyellllnden 'ynla"'''' 11an ediyor. 

E""ERVALlZMIN .. babuın .. . ,ııımln dı,ında 
oluP bl .... 1er bllyle. ıyı ıçin, InllllCl olan Için, ıP
zel Için çıbı .... n halkw, uyanan hılklann 0nu
ru .. öte yandan 1 Mıy" 'lanlarıncıa, San Salvador 
kı_Imin önOnde klUelerl knn, 'cıınası.ıcl kın 
,kı"," "kır.ınlık ekipler". Ama bu ekipler, kapl .. -
IIzmln "tarihin çöp _..ılIO" ,alacılı çalım .. -
dı hılkwın uyınışını en .. lleyenıeyec:ekler. 
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