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Öncclikle şunu ';elirtneıe :.zin ı,er.lniz. Gcrigi f,|şis,i] ü,iC!nin borazgncr
.
/L]grnr yap;iakta olan b-ıs j-n organları ile sözcic .i..r-f s ,.z, g b r.ı.iniıık
ist:yon
yüksek tira jiı bazr günlük g.ızctclcrir.
]]Dcni 1:.: ı,] l.]_.--:.Ja yöncliiı ;.ıyrnl:.._
j:an]-J], ara ara
Çrltııasrn]- 9.il]r]a l ü]a i'rc]i]1:-a ], ij:,.v a lıli_l] iı_li: s ı_ al ılr}rlaı.r ,;avrr. aç_i
srndan doğel k:rşı laı;ıaki:yrz.
Ancak son brr ;raf ta içiı:d.: DİSl,; -,,c ı.OB-DEE İ;, ianbrıl r,jrjbcrsin.l. j
gc_Lişcn
OlaYl],ra ıillnçli
oi..,rak örgüt)]i.jr,,züri ı.:Lr kırrştr ır.i;iıiş_irı, jJızr i;ışıl;rin
''"srlsrz aÇa}il--, jii] ]:r1na gerÇckıl,i.;çcsir:: s:--rıianrrıldi,:.d,,_;ı öt,jJo jitiir.jyejl bu
;','ıçhııialara S]Yfıierlnci]. yi]r va:,3n rlırici*.d:ı;ıok,ııi basra1_1
tutunu b..zc.- v::
ı]"i ğer dc ı;okrati!: ör.; üt f e rc c ı.z
untuj;lı,_.rtl1 fannl ç.1, 1r.
F,ıtta,IGD'yıl|zcrba,.:ıldirg.ı.noör;:utsıi iiişk11:::d.c k:ırşa.J-rklr
sayg]-,
ic iŞfe rine karışlil::ıa itkcsirii Çi3neJ,Jn bir jradro,,
5rgüii ..i.lis Jii]i gös L:rcn
bu
suçlıııalır'dı.iı -!ı,ı.,ı,n-,k-L:n.ın yayrnhrrrr bı:: h;f ta,lıa, y--,k:.n
'zY
bir si.recir
s*r'cüriilııesi dJ]r,okr]si için ./.:rii,rn s.Vnş].in 1ç:].3 !ncan
d: 1::, yg:- v,:rici i:ıir
4urumdur, Karaçalrn:ıyr amaç ]ajr],n yayrnlı."rı
cciıokr,,.ı.b s i iıi ıi.;, ı iı li ri gi içiıdc
;"i-ı r v:rrliYors-ırecrici-faşist
;:vr:1.:ri.ır c\ 1, u,:]!t ğ: -irı,.,,,ı ltt; rJ.,::iıci.:rısiy: ko*
-ju)']'Yiin d:r]lcnrd:ilio,[crısi s-lv )|:']-,.tln: ]ı-ı:,!ıt ':,ııı r;, ; irıııııiii;:::i:
_r".3ırız;ri ;,,;yrg
i:ı:rn surdirül;;':si nı dci.lokr.si s ıv ı. ı;iırn:ı n: d: :,, ,.ızunu
ş
cu l- rrn.::] i] j r.:.:f I.:.;,z-,.,.
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Sahibi: Ahmet Muhtar sÖKÜcÜ
Yuil işleri Mİidİirir , Y- Kemaj GöK9U

Bizcc:n i_lgınç ol]n].da şu,lur: *enı1 oferak giinluk gazctelerin konuyla iigili ç.:rprtılıı:"ş h:bırlöri aynı_ dili kuflınar:krhabcrcilik anlıyışın
na t::rs düş:n bil us}upla vırı: lcrid.j_r.
Söz konusu ya,Van}eru ardud.anrçJn.:f iıicrkczililizin 'ıol]ylar']a k:sinlikl c ilginizin oLııadrğınrlı v: bunun lluzun zımınd.rr,İGD lyi u}usaI d.molrretik
guçJ-crd.en ko pırrıayr aıııç :dini:n bılli çevrılerin pro pag ındı l;rı_ndın k:yna"k_
hndı-ğrnr|ı b3lirton a"çrkl,-ııasına g,.rnluk bas]_nı'n pck çoğ;nda ya hiç yer Vorif
ilıodi y:! da bir:r cuıılc ilc 3ıçi"ştirı}di.
EV',T.., TİKR.ARLITOt].UZ.. DjSK,TE V. TÖB*DER,DE cJLjŞ:l{ SON 0LAYLAR].,,A
j_e.}.ilf OlA;iaK lJAZI Gt]l],.K .-}A:;T§Li,lDi ÇIl;Al.; V - IJD,Yİ SUçLlYAN i-:13ı-?!j_tIij
j-iÇ Bjİ -.ju,;LI YOKTJR.TJ.,.Li,l,J .ftjDD5liYOfLZ.DjSX,Ii,I YjTliIrİ r-i.,jTlJj-_mL;_lN V:
tLB-D ]d ŞtB-Sİ YASAt
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K"RLL ji.]jN KO];LIYLA

ILğI].İ AçIKL;..-A-,,üR] DA

BLji. JN

K_;lTITIDIR..

IGD; 3-nti:-f aşist,anti:.:ııp:ryı-list rilorici ryurtsJvJr/darıokrat rsosy:1li_s,b. . ülk:ınj.z gcnçliğini rışçi srn:.f 1n]_n beçan1 çoktiği dıiıokrasi savaşırnrndı
il;çi sınifrnrn yolunda vı yanrnda vc bilinısı.: l' g:rçckler doğrultusunda birara
yı g:,bj.rııckrülkı:nizin ç:rprk kzpit-..tist sistcıninden kıyn,-,"klınan t üıı g,:nçlik
soruıı]-,.rına çözuın bulııak v.ı gençl.ıri bi_rcysa1 t jröriz.i s:-prii.,"larrn ctkisindeı
lçurtı"rırık örgüt}ü d:ııokratik birli.ini s:ğ}ıı;ıak aınacryia" kurulnıuşturı
]ı.i,!-Eiii ]i.J O,-A\ VE B,-i_Iir-El:iti }t.rYATA ĞİÇI;?LjK JÇIN SaVAŞI,,1 Vfn;l:

Biİ -i;;lÇLIK Öı.;ııu;iu

ÇlKAR S;ĞL;R. ?
Bu i]_kı}or rşığrnd.a örgiıiuınüzcc g,:rçok1::ştirilın 3y]-,,1inlcrin b:ışarr
i j-ı sonu,çlıninası g..:rck dı;tokre"tik k:ıruoyunda,g:r,:ksc d.cı,ıo}iratik kuruluş}ar
diızıyindı İGDoy: s:ygrni:_k hazı.ndrrra:. ştrr. Kuuruluşund.ın bu yin;. iıucakladrğı
kitlcl:rin gcnişliği bunun ın açık kanrtıdır. Ör -ütıııLiz.rn tdn yurt ç:prnda gü
Ti,APALA.t..1K .{T,ıE

dır 27 şubcsi açr}nrş rüyı s:ıyrsı ]0 binı ul:"şnrrşt:_r.
İGDş d.otıokrasi sav:şrli].nca g3nçfiğin tık b:şrnı o1:;:c:_ğrnr işbrrlik,.
çi_-t.:,k:lci bur juvazi drşrnda tüm güç vı kuru}uşi_,ırın bu snveşl:rd..9. olnasr ;ıo
r.:ğinln }ıilincind.c o]:rak tiıiı ulusıf d.ıııokratik 3üç v: .lıuruluş}ır1: |lkı.rşrtıkfr sı:,,gr vo iç işl:rinc ltırrşma,ıa" j_lkıısi ı_şığınd: güç rz3 ]yl.n birliği
yapnlş,s:-cak dıy:nrşna drn:klcri v]rrıiştir.
Jiyrı_ca ü]-ko;;ıiz üJg]jİ.n güç}.rrinin d:;ıckrıtik gÜç1,:r arasındıı Jn h.].ss 1S Vc S].plüaları cn koi"y dİş:bll:n g_,nçLik iz: r:..nd]-l oyn:.dlğr. prcvak::syonh
rı rıı;,oculuk rbir:ys:l tJrörizüil sap;ual:rinı kaı:şr ardrc11 s:-lv lşü,;j v,]r,J][liz,
.irıııi,izı

k:,

g'.;rıçliğin d,ııiokrısi s:,1,/ a şi j.I]-fid f n dl ş t:- ]_--"niias ı.na , hat ta bu s-rvrşı,:.a ı.çıkcı
t-:r"s dıiş,,;ı,: s inc kırşr çı.ltııiaiirz; Cost vJ .luşı]:n gözl:rin üzıriıizı
çcvrilı'ı,]si
n: n.: d-.:n o 1ıiu ş tur.

Ç,]nÇliğin birLiğini s,]ğl.ıraa yo]_ünda k.ı.Licr a,iııi}er atnr:]k .i:n;i i::..c.ı,.rasi
sıvaşır]rnda ylrin1 .1linasr. rişçi Stnr"fı h,lrckıtiylc uyuıilu blr çi_zgi içini:,
ı-rdrcı1 s]vaşla]_,işbirlikçi- ickelci güçi;rın İ}D'ni gınçlik ]rirık::ii içindı
s;f drrr h.: dcf i ş,..ıirlrnc dönüşturCü.
Yrğınsal}aşroa,3üçlıııııc lt,."na _Ll..ırııiıı_ z ı t ıkı;;ı.ıyr , d a ıiiokrıt ik kı;ııuolrunun
:öz,ınC.en duşurncyi rör3utüiıiızü dıirıokrı.tik güat3rin o.:siı 3inci:ıi J.oksun b:_r,ak*
jri..,ya nip"ç}ayan bu saldrrıfar
çok ],rönli rç:şi tti görunuırl:r altrnd..ı surdiru}*
;-i.ış tur.
ORĞUTüii.iU, YIPRATI{AYI ALAÇrAyAl{ ASiLSIZ SUÇL;1,1Ai,i,n",CZE,,II,IDE ĞİNÇLIK
inlı-iIüIİ,GE:jEıİiiDE ISE DEiiC_l§"AıI S,VAŞL,Ii|T ETiGElj;].,;K J]IN SJhDJı.: L:;i
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Söz konusu karaçalna}arrbüturıün bir

rçasindan b,ışkı i:ıii. şıy d;ğildir" Şubıüizc y:lpllaıı polislJio bas krn]-ar , üyı i,: ri,ıi zin , s c ı,ip.:ı t i z an7arıi:,ızın
f :şist saldrrrlar]a katlodi]-ncsirö,ldüruiıııo§i ,3ülunç gırı.lıçalır
önc suı,üI: ro j,;
şub.] l]rinizin
kapat:.lriıas:_rü;iı}ori;ıizin gözaltrna alııi:ıası,iş.lrıncciır:
u ğı'::i,lı,
ı:_, tJ.zü.3ünüzün yirilj" aydır onaylanl]ıanüs ]_ s:ıld.ı.rrlırın di_.rr şıliiIl,:ridir,
Giinlü,k basrn organlaırrnd"a ç:_kan asıisr.z idd,j"_11:rı.n C:|}iı. bir ün
ör,c:s j_ndı faşist k:tillcr
Ank,ıra ıda iiyıtıiz-bir yınd.ın öğrınr.-ıiııi J -r,lur.rn,
.,ir: y..n;1n c; ç -J.rş;n ,ı.\DrN-İŞ s .:,dilt-.srı_ı b,._1ı_- Ş ,HİI] _,C ,.{ ,ırl:,:.]-, .l...-Z\
1iurşun}ıyırak ö ldürdufşr.
GJfici-f aşişt v: oı.:aI.:rın hir b,.;kr Liçi...i o .i..:n .. _oc., r,;ı, L;rin
YaYln organ.Larrndı rGD ılıyhin: yıl.u,if tira vb. k2raçrJ-lıuiar sist;,]rLj_ bir
Şckild..: S rJrdurulurkor.L , s on bir ay içind: uç şubırıiz poli:c: ır,lr :ir.C]_na bas11
p.

_]

,i-

2] Eyfü1 günü Beşiktaş vc Ant:ıkya şubcııizi bısen polis}cr y.-ıptrklırr
sbzd.i] aramalar srrasınd.:. dornok bina.L;rrırzr t:lhrip otti].ır.Anc:k t,ıin araııa
-r..ira k,ırşrn nc si]-ah,rıı patlııy:_cr iıaddc rn:ı d3 yİsa drşı bir yayr_n bulundu.
Yiric d.: o srrada d..ırnck içinde ol2ğan ç 11ş .ı,].larlnı_ s,ırdürııi:,lıi: cılın ıyri-ıri|fliz f,nti-d Jtnokratik olıra"k göz:ltrna ılrndı lır ı döv uf dul.r r.
}Iatta Bsşikt?-ş'ta aral:iay]_ .ııoncten gör-;vlil:r olıyr iş,--üz-..rca !|lcuyük
j_r o]-'.jrasyon havesrnd":. s .ı.rdürliiı,.ş l: r , ın 1,ü*k.,]irlinc l si} lh1_1r}a \ruIucu tiİl3rin
d.,;rncği b;,sınesı.ndan örrc3 r;Jvrc i.ı,lkına lisi}.ıhlı an,irşisti,.riır içırdc s:klın
d:.ğr,dı_şır:_ya, at:ş açabilcclıkleril| aü]oiıs .:C lı,.1ş , ] rdı"ndii d.;rnık b ıs:_Idrğrndı
gun}*]r ç,]11şfna içindo bu]-unan ciör,dü ;,,öı; ti_ıı kuırulu ı-\y ıixi: z t rt,kl^n,:]1şt:.r"
yesaf olarak kitapçrlarda s.:,brlr,akta olan ,1crnck kütüphancs j.ndeki kitapIar
dördLincü katdan drşarrya at ]-lml ş , duv arda asr]ı llazrın }jikııot ve Harun Karad(]nizs ait resirnlcr yrrtılıırştır.Yasa]_ üiıy]-nak göst.ri.linJksizin şube başkanııırz 1V{eİrınot Koç ı da içlorindı: o 1ııa.]ı üzcro ıi. oku z üyoııiz göz altrna alınrı:.ştır.
]:
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nü Ankara şub ejoiz-ryino t oos onlarr."İoon^or-u siyasi ek j.plcı:ce aıj.d oir bas r.J-tıış.
Olağan çalışrnalarını sürdürmokte olan ]-5O arkadaş ı.ı,l.z ayT\rayrr ooa_ı.ara, a}ıni
rak döv iil-rnüş t tir. Dört arkadaşrro:.z bu arana s onras]" g'ciz aI1 -ı.a a]: Tııstir"

gerici-faşist basın organlarırı.ca tananen c ar p:_ t r l_r,ı:_ ş
llg izli bir anarşist hücrcsi daha yakalardı|'
şoklindc v,;ri1::ck.,i1,:rıııi,i:ıiz b.
reYsel te rörist., llanarşistıı eylenıcilerin barrnağr gibi gösteri.]-mok istentniştij
Bu baskın baz:-

Aynı günlerdo

§anand,ağ KaykarJ-rğrna

bahano edilerek rKaykamlık binasr karşrsında

na}arı

engo11onmek 1s tenmiş

tir.

bir

pro,ıaka,tö::co

bu ]_unatı

atılan bir,

bonba

Saııandağ şubonizin çaJ-:.ş.

Bu dört olaydd da-crtak- bir yöh b,-ı}uruıaktadır, İşbirlikçi-tekolci burjı
\üazinin politik sözcüsü MC; örg iıt ünıüzü rk ond1 yarattı.ğ:. ve ycşerttiği- ttanarşi.l
oJ-ayların içinde|t ir,liş gibi göstcrmo çabısrndac.ır" Anarşizrırnaoizm vc bcnz:ri
saFliıalara kesin]-ikle karşı olan örgütüııüz bu :ık..ı:lar]_a özdoş gösterilerek,
örgüti-irnüzo yaçılan ş a]-dırı lar- kanu oyuna haklr gösterilıiıek isteniyor"
ı

Bir yandan isolfaşist ve naocu bozkurtlar; örgü.tümüzün çalışroalarınr
s ür düriin, b ild j.rilerİııi d.ağr tan üye le riııi a s cnpat izanl arl.m7-zl.il üzerine yüzler<
defa s alınmış ,yüz lerc o arkadaşıını.z bu sa. drrılar sı.rısrnd.a yııral_aiıoıı ş , d.c rnok
bina}arıııız ta}ırip edilniştir.Bu s ald:-rr -ı,-arla örgiit tirnüz b jro..rsel toröriznin :
çine ç ekilroek istonrıiştlı.
"

Örneğin eylü1 ayr içindo Batf.ıan İ;D Şubcs: li:TBtli ün ıctçi-faşist kar:
şı.ın:. bir grupca,rA!-aşehir şuberniz A?ili faşist kornand.o}arc a. .tsk cnd.oru n şubcrnj
ise rıa.o cu provakatörlorcg basılnak ve tjhrip edilnok istcnniı;tir.

dığı
i_

U D C lnin oJ-uşturulınas1 ve yaygr"nlaş t:_rı Jııas ı ç alı şnia.Larln]_n hız kazaı
Şu giialerd.o U D C saf larınd.a yer alın örgütünüzo , üyeJ_er"i.nize vo s empati.

zanlarımıza yöneJ-tilen baskrların, yal.nız bir kaç örneği o]aı vı karaça:::ma]:at:_
la d.csteklenen bu sa]-d.rrıIar:..n, özelind.e 11ençlrk harckotini rgcnelindo i.gc de_
ııokras i savaşı.mı.nı hedef ledi_ği açr_kt]_r.

§llaladlğlnız sald.ırr vc karaçalna karıparlyas 1n]_n son gti-.ılerd_c yoğ,unlaş
tırrlnrası ayrlca üzerind.e durulmas:. gerckcn bir konudrır" Örgütiiı,:,, i1o ilgili c
}aylara yer verilirkoıı bu noktalara özel'l ikle dikkat edilıue li,konu titizliklc
araŞtırrlmalı Ve basrnın demokratılığı gırcği ob jektif ka]_rnrıa lrdrrl'Ge rç ek d.e
rinc idir" 1]-kesi hat ır]_ard.adrq.

İcD'yirttad.am öld.ürnrck İç inörg üt leAlrıi ş bir çetc.başka örgütlcrin iç iş
1orlno karışııayı görov c d.inrıi ş bir zorba-ı.ar birliği'lgibi göstoren yayın}arla

hiç bir o luırlu yoro varrlamaz.Bı ,aıca,Ja vo aııcak faşjzüri kurunılaşi;rrna özleole
ri içinde olaıı işbirJ.ikç i-t ok o lc i burjuvazinin ekmcğirıe yağ sürer"Ti.irı ulusal
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cc.lokra,i;rk güç}erinrfaşiznerenperyal.izinertekolciliğcrşüVcnizne

Jlarşr güç vc eJ.,-cııbl.ilğinin .yakıcr görov o1duğu bir giinde
rböyJ-e bir propaganda faş j-zııe goç j-t
l:''iİC]i:ek için örü]nekte olan duvarda gedikler
açar. San]-r]-z bu s orun-.l-u lu s;"-he..".
,]: 1Jıln]\,ct.l-r anacla olursa olsun-sanini
hiç biı. güç üzcrrnc e.,eıı,ez.

-_',,

Ancak bu yayrnları İ[-,İ,ı.]86 tENÇrER DERNEĞİ,ncn
gciişnoS]_nj_ gCrÇc kten iln,_
,ıkrdcnokratik
,c-1-1ı,
güçlcrle sıc:k dayanlşnan]lz]- yı.lirnak ı^çrı yaiıtraıryo15.
, * u. :.':-ıı,l.-":f aŞiSt gLiÇlcrin asrls:ı_z
suçlaınalarrna bi1,.._rıçli c]_arak 1-ır .; c:ı:.ilıiy |-ısa b j.z,
::ı_l jray:-rıiaı:1 seve sevo karşrlarrz.

almalar, ProvakasY onJ-ar, s aldırrlar savaşaı]1.üiı.z].
an.iellcy:ı;ı z"Anca1r
'-i''']'o::'Çü'nkü'iferj,ci-Yurtsovor gc.irçIcr olarak;BAĞrlvisrzlrKrDEL]O(P.ASirBARIşlTOp.ı,il,];i
:İ]-r '|IJ5R]'ET{E VE SOSYAIİZüü ggYgşlnındarsavaşır,r.n
ön".j.'ITüRKiyE IşçI SINII,I ,na
Ş o,1ul]j- kadar güveniycruz.Vo
onun SaVaş yolunda karalrlıkla yürüyoccğiz.
I
l
]ŞÇi srnrf :-nızrn i:ırıol^:ratik,2ittc r,: srnrf s,]ndikas1
DİSK,c duydug.,;.ıuz
3,,yg: VL alan]arda ılYAşiSIN DİSK,' b:Igii:rini
KaraÇ

hıyır-rırırk dilc ;.- Lirm:r:izrişı.:
rnlf',nlii örgüttü birliğitıo tluyduğumuz saygıdandır.Bunun
içın bizi tınayanla:.
,ırsarbu biz-i hiç
biır zııan l.zncz"

,-
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