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DIsK, 1 Mayıs'. kudamak için 6 il valiliğine 
başvurmuştur. Basından anlaşıldığına göre, daha 
şimdiden Istanbul ve . sıkıyönetim bölgesi dışın
daki· iki ilin valileri bu başvuruyu reddetmişler
dir. Böylece, emperyalizmin ve işbirlikçisi tekelci 
sermayenin has temsilcisi Demirel ve iktidarı, 
1 Mayıs'a ilişkin baskıcı, yasaklayıcı tutumuryu 
şimdiden açıkça ilan etmiştir. Demirel, işçi sınıfı
mıza ve bütün demokrasi güçlerine, "1 Mayıs'. kut
lamanıza izin vermeyeceğim", diyerek flitursuzca 
meydan okumuştur. 

Bu durum, 1 Mayıs 1980'i, tekelci sermayenin 
- çok önceden başlayan, daha da yükseleceği ve 
devam edeceği açıkça anlaşılan· ekonomik, pbli
tik ve ideolojik saldırıları karşısında, işçi sınıfımı
zın ve tüm emekçilerin "dur"diyeceği bir gün, bir 
simge olarak daha bir önemle önümüze koymuştur. 
19SO'nin 1 Mayısı, antitaşist mücadelemizin yük
selmesinde önemli bir adım, derlenip toparlanma
mıza ivme olma özelliği kazanmıştır. 

Açıkça ve kesinlikle bilinmelidir, Türkiye işçi 
sınıfı ve yandaşları, zorlu mücadelelerle, şehitler 
verme pahasına, diş söker gibi kazanılan bu hakkı 
mutlaka kullanacak, ona mutlaka sahip çıkacaktır. 
Bu alanda karşılaşabileceği engelleri dün nasıl aş
tıysa, bugün de - ama daha da güçlü olarak, daha 
bir inanç ve kararlılık içinde - aşaeaktır. Kazanıl
mış olan bir hakkın kullanılmasına konan yasağın 
tanınmanıası için, bugün, düne göre daha çok ola
nak vardır. Bugün, btrlikte davranma, ortak iş yap
ma alışkanlıklarımız daha da gelişmiş, eylem bir
liği zorunluluğu önemli ölçüde bilinçlere çıkartıl
mıştır. 

1 Mayıs 1980'i, Türkiye'de ve özellikle işçi 
şehri ıstanbul'da, tıpkı 1976'daki gibi, yığınsal ve 
görkemli marak kutlamanın hazırlıkJarınl hızlan· 
dırmak görevi ile karşı karşıyayız. Tüm bilimsel 
sosyalist, ilerici, yurtsever, demokrat kişi ve örgüt
ler, yasak söylentilerine ve ihtimallerine karşın, 
1976 1 Mayısına hazırlandıkları gibi hazırlanmalı· 
dırlar. 

1 Mayısımız böyle alındığında, bu özü ile bi
lince çıkartılıp gereği için uğraş verildiğinde, kar
şımıza dikilecek engellerin aşılması, yalnızca tak
tik bir sorun, bir yöntem sorunu olarak gündeme 
girecek ve elbette bu çerçevede gereği yerine geti
rilecektir. 

Bug;.lnden hepimizi bekleyen görev, üretiıni 
durdurma silahımızı kullanılabilir duruma getir. 
mek, bu yoldaki hazırlıkları tamamlamak, ortak 
iş yapmayı, birlikte davranmayı en öne koymak, 
bu tarihsel günü "sol içi bir rekabet" haline getir· 
memeye özen göstermektir. Son bir hatlayı, birli· 
ğimizi pekiştirmenin, ortak eylemin örgütlülük ve 
etkinlik düzeyini yükseltmenin olanaklarını artır
mak için eksiksiz değerlendirmeliyiz. 

i Mayısa bu anlayışın kararlılığı ile girebilir· 
.sek, 1 Mayıs sonrasında tırmandırılaeak baskı ve 
saldırıları da göğüsleyebilir, durdurabiliriz. Istan· 
bul'un terkedilmeyeceği, Türkiye'nin 1 Mayıs Ala
nı olacağı noktasındaki kararlılığımızı, 1 Mayıs 
sonrası için de, bugünden haykırmak durumunda· 
yız. 

( ZEKI K1UÇ) 

1 MAYIS iCiN 

GÖREV sAslNA! 
-

ı MAYIS 
IŞSIZllGI, PAHALILIGı, 
YOKSULLUGU YARATANLARA KARŞI 
BIRLlGIMIZI, DAYANıŞMAMIZI, 
MÜCADELE KARARLlLlGIMlZI 
GöSTERME GÜNüDüR. 
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YÜRÜYÜS 
5 

YASINDA 
YÜRÜYÜŞ S y.!ını doldur· 

du. 
YÜRüYüŞ S yıl boyun"", 

baiımsızlık, demokrasi sosya
lizm mücadelesinin örgüdU saf
larında, kararlılıkla, ödünsUzce 
yeraldı. S yıl boyuna faşist 
teröre ve faşist hareketin her 
türlü gldımına, tekellerin işçi 
sınıfına ve emekçi hilka ciiş
manlığına, emperyalist bağımlı
lık zincirine karşı sav.J.Ştl. Bi
limsel sosyalist hareketin ve 

proletlrya entem�onali zmi
nin yılmaz tıkipçisi oldu. 

YüRÜYüŞ'ün politika.sına 
her zarnın sınıf kini eıemen ol· 

du. Düşmanları çoğaldı, türlü 
baskıları uğrıdt. Ama onun 
d<»tu işçi smrfıydı. S ytl, sınıf 
mücadelesinin olanca keskinliği 
içinde, ateşli tnücıdele koşul

lilrındı geçen bir dönem oldu. 

YÜRüYüŞ'ün kavpSl, sınrf 

kavgasıdıri Işçi sınrfının zaferi
ne kadar sürecek bir kavga! 

* 
YÜRÜYÜS'E 

YASAK 
KONAMAZ 

ELAZI(; Elull'da pinlUk ola· 
rak yayınlanan "Turan Gaz.eua"nin 
ı Nisan 1980 tarihli "yııında, Ela
zıl Valiliii'nin almış olduA:u bir ka
rvla, büyük bir ço�nluğu u.rici 
nitelikte olan p%ete, dergi ve yaym
lann "bulml, dağıtımı, alımı, satı

mı, PTT ile iletimi, ta,ınması ve .u

lunduNlmul"nll'l yasaklandıiı be
lirtiliyor, 

Eluıl Va1iliIi'nin alın" olduğu 

bu yasa dı,ı, bir o lıd.u da gerici 
karann kapamılçinde YOROYOŞ 
de buıunuyor. Elazıi'ı (qist i,ple 
terkedenlerin, ilerici-ıosyaliJt yaym 
orpn1anna yasak koyma yetkileri 
yoktur, Hele YOROYOŞ'e yasak 
koymak, Elaz. Valilinin hiç mi hiç 
hill'CI delildir. Anti�ist ,.:içler, 
antidemokratik buluları qmayı bi

Icceklerdirl 

DAHA ILERi 
GÖREVLERE 
DAHA iLERi 
EYLEMLERE 

Kitle eylemleri ve direnişle
ri, toplumun çeşitli kesimlerin. 
de yaygmlaşarak sürüyor. On· 
binlerce I,çl şu anda grev ça
dırlannda. Onbinlercesı, grevı 
çıkmaya hazırlaruyor. rarkh 
politik e�Umlere oahlp işçiler, 
hak mücadelesinde zulme ve sö
mürüye karşı blrleşlyorlar. Te. 
kellerin demıgojllerine, yalan
lanna karşı aynı sesi yükselti
yorlar. İşten atılma, açlıRa 
mahkum olma, faşist terör ör
gütlerinin ve kolluk kuvvetleri· 
nin saldırılanyla karşılaşma, 
hapis, Işkence vb. sorunlar &ra
Ianndaki birIIRi ve mücadele 
.te,ini güçlendiriyor. Toplu. 
mun diler kesimlerinde de, ha· 
yat pahalıhA'ın., z.mlara, işten 
çıkannalara ve sürülmelere, öR
retim kurumlannm taşistleşti
rilmesine karşı mücadele yükle
Uyor. Aynı anda çok yaygın 
boyutlara ulaşmış görünürnde 
olmasa da, tek tek birimlerde 
gelişen tepkiler ve dÜZenlenen 
yerel eylemler ,özönüne mındı
e-mda, Işçi ıınıfının dışındaki 
toplum kesimlerindeki hareket· 
lenmepin de ne denli önemli 
düze"f eriştiRI anla$ılıyor. 

Kitle eyıe�leri ve direni,. 
ler, salt yaygın boyutlu kazan. 
mı, olmısıyıı delil, eylemlerin 
çeşrlUlig; ve düzeylerinin glde· 
rek yükselmesi He de dikkati 
çekiyor. Grev hakkırun kulla
nılması yarunda, tabrika Işgal
leri, gösteri yürüyüşleri, daya· 
nışma grevleri bölgesel iş dur
dunna ve yavaşlatmalar artık 
işçi smıfımn mücadelenin kes
kinletmesine koşut olarak gün
deme eetirdiRi eylemler olarak 
oitaya Çıkıyor. ışçi Sınırı, top· 
lumsal yaşamın ve iietimin 
kendine tanıdılı olınaklan ve 
silahlan sınır bilincinin yüksel. 
mesine paralel olarak dahı ak· 
tU biçimde delerlendiliyor, 
kUllanİyor. 

Kitle eylemleri ve direnişler, 
örgütliiük düzeyi ve kazandılı 
içerik açısından da ileri bir ı,a
mıya ulaşmı, bulunuyor. Artık 

Işçi ıını!ı ve dilter emekçi ke· 
Sımler salt ücretlerin yükseltil
mesi, hayat pahalıhlımn önü. 
nün alınması, çalışma koşu lIan
nın düzeltilmesi, vb sosyal ve 
ekonomik istemlerle yetlnmi· 
yorlar, tekellere, büyük toprak 
sahiplerine ve onlann iktidarla
nna karşı yönelen d0trudan 51. 
yasi içerili olan eylemler için
de yer alıyorlar. Eylemlerin ör
gütli.ilülü ise, her bilimde, poU
tik yanı aRtr basan eylem bini
Ai komitelerinin oluşturulması 
ve işlevti kılınmasına paralel 
olarak ıelişiyor,' zaaflanndan 
hızlı mnıyor, 

İşçi sınıfımlZlD politik hare· 
ketinin ve tüm demokrasi güç· 
lerinin öniiıde, emekçi yıRmIı
n, daha Ueri görevlere, daha ile
ri örgütliüük ve döRüşkenlik dü
zeyine hazırlama eörevi dur
maktadtr. Bugün, bunun ola
naldan da vardır. Faşizmin sal· 
dınlannın azgınlaştılı, dOIN' 
dan işçi sınıfının ekonomik ve 
politik haklanna yöneldi�i şu 
günlerde, hem daha etkili kitle· 
sel miXıdele uaçlannın günde
me getirilmesi ve hem de bu 
araçlann dotNdan güncel siya. 
si ,öreVıerle baRıntılı olarak ele 
alınması sonsuz önem taşımak· 
tadır. Ve hiç ku,kulUz, faşist 
tırmanı,a ve gerici, antidemok. 
ratik girişimlere karşı dünyanın 
çeşitli ilkelerinde defaJarcl ba
şanyla kullanılmış olan genel 
grev silahı bu noktada özelllkle 
önem kazanmaktadır. 

BUKÜJlkü verili koşullardı 
genel greve, ne ulaşıımısı müm
kün olmayacak bir hayal ve ne 
de herşeyi çözecek, birden tWn 
düRiimleri kesecek, ylRınlan 
esenllRe çıkaracak bır araç ola· 
rak bakılmıhdır. Genel grev si· 
lahı, işçi sınıfının mücadele si
Ilhlanndan hiç kuşkusuz en ö
nemlUerinden biridir. Böyle bir 
silahın, bir tabu olarak, dlRer 
tüm miXadele araçlanndan lo· 
yutlınarak ele alınmUl kaçınıl
maz olarak, bu silahın da kul· 
lanılabilmesinln şartlannı orta
dan kaldıracaktır. 

YILMAZ 
OCREBASI 

Tijrkly. hçı Pırtbl'n l n 
"NATO'VA HAVIR" 
k.lmpınya"nda blleU,1 
dlDıtl,ıc..n, .m�ry.llz
mm b.,�m." NATO 
u,IOI ,,,Iıtlerctı Ic.ah�

ce kurtun lındı. 0, bır 
yurtMve,llk, partinniık 
51mgesldtr. BayrlOI yo l
da,ı.,ının bU'nclnd41 
yOkMl lyof 

* 
Taşıdık bayrak gibi seni 
Panzerlere karşı, faşizme karşı, 
kahpe kurşunlarakarşı! 
Beyninin ışığını. yüreğinin ateşini 
ve Parti kartını 
taşıdık bayrak gibi! 

öte yandan, mevzli eylemle
ri, yı�ınlann genel grev silahını 
en etkin biçimde kullanabilme· 
sı için birer basamak olarak de
RerlendirilebiHr. Bu yaklaşım 
zorunlu olarak, her grevi, her 
direnişi, her gÔ5teriyi, yı�ınlan 
bir iiit eylem biçimine hazır
lama görevini bilerek ele almayı 
beraberinde getirecektir. Aynı 
kapsam içinde, en başta işçi sı
nıfının politik duyarlıiıRının ar
tınlması, i$yerlerinde, fabrika
larda gi.lıcel siyasi hedener 
d0RrultulUnda ajitasyon ve 
propagandanın geliştirilmesi 
yaşamsal öneme sahiptir .. 

Lafının sık sık edilmesi, aRız
den hiç düşüri.imemesine raR
men, en iyi şekilde kullarulma· 
sının şartlannın yaratılması 
dotNltulUndl hiç bir şey ya· 
pılmaması, genel grev silahının 
da etkisizleştirilmesi, işçi sınırı· 
nın bu çok önemli silahtan 
mahrum bırakılması sonucunu 
yaratabiHr. Bu yüzden, özellik. 
if, Itndikal hareketin bugi.aı i
çinde taşıdıe-t zaaflardan hızla 
kurtulmasını saRlamak önemli 
bir ıörevt olu,turmlktaftır. Ge

. nel çev silahının etkın bir bi-

çimde kullanılabilmesi için ise 
hiç kuşkusuz sendikalara bü
yük görev düşmektedh-, Bu 
noktadı diRer eylemler Için de 
geçerli olın, ama politik yanı 
aRır basan genel grev için dahı 
da vazgeçilmez konuma yükse· 
len genfl politik önderlik SON
nu öne çıkmaktadır. Bilimsel 
sosyalist platrormdaki hareket
lerin birHeinin S8�lınmaS1, sen
dikal hareketin içinde" taşıdıeı 
zaaflardan kurtanlması: açısın· 
dan bir kere daha önem kazan
maktadır, 

Bugtinkü koşullarda faşist 
tırmanışı geriletmek, demokra
tik hak ve özgürlükler üzerinde. 
ki )tasıllarnılan ortadın kaldır
mak için önemli bir silıh ola· 
rak gündeme gelen genel grf\'e 
ilişkin ,örevleri" yerine getiri· 
lebilmesi ile merkezi ,-e yerel 
eyl�m birli� çalışmalınnın ge
liştirilmesi sıkı sıktya birbirine 
beRlidır. İşyedrrinde, fabrika
larda, Vf bölcesel eylemlerde, 
gözlenen olumlu ıelişmelfl'. 
son derece aevindiricidir. Görev 
bu doRnıltudl atılan adımlann 
hızlandınlması, eylem içinde 
sınanmısı, pekiştirilmesidir, 

HABERLEŞME ıÇIN öNEMLI DUYURU 
VORovaS'ün hllberlesm •• dre� deOI,ml,tlr. V*,I .dte .. 9Ön· 

derilmeyen MIMr. yuı .,. fotoOrııflar .lImlze ,.clker.k "çec:�1 ıçın 
deO_lendlrllemeyecektlr. Venl hııberl .sme .dre�mlıı "Pay .... kıt! Clld. 
21/" Cemtııerınas/htanbul"dur_ o..-V'ye yollıın.n hııtııer, ynı .,. 
fotoOrııf'lırın bu .dre. vönderllmn, .bone, d.Oıtım vb, ynısmıılar 
ıçın iM "Konur Sok. 15/a Ankıı,ıı" ııdreslnln kullıınılmllSI ger.km.kle
dO. 

. GÜNDElliN BASINDA . 

·Ik i· . 23 NiJan 1920'de, Türkıye'nin demokratikleşme sÜt'ednde 
i mec ısı bır Ileri adım ıt�dı. Emekçi halk klUelerlnln iradelerine dayanan 

vf Sovyetler BirliRI'nin dosUuk ve dayınışmuından &Üç alan 

tma"aIm haAılIlIızlık mücadelesinin IçInden doRan Birinci TUrldye Büyük 
i ' Mmet MecUsl, ayru zamanda, yuam.a ve yürütme erkierini bünye

sinde toplayan, hükümeti oluşturacak her bakım bı ... t onayla· 
yan )'apLllYIa demoknUk bir öz taşıyordu. Anadolu'nun emekçi 
halklıla emperyalistlerden ve oııl,nn ı,birllkçllerinden tamamen 
ballDllIZ olarak yaratbRı bu Ilk meclis, poUtlkumı, ululll bıRım· 
IlZlıAı ve ell"menllRe .. yaılı, Aldırpn .e yayılmaeı e"",11er besle· 
meyen bUWn devletlerle hak eşıWAlne dayanan dOltluk ve l,bırU· 
� ıu,ldlerl kurulması "'meU.rine dayandmru,tı. 

BüWn buolan ,Imdi bır kez daha !ÖZden lI"çlrmonln lam 
zamanıdır. Şımdı; çünkU "Sevr Günlerl"nI yqıyoruz. Emperya· 
Ilzm, TUrklye halkının han, ve dOlUuk özlemierini batkı altına 
ılabilmek, TUrklye'yl bölgemizde ve dünyıda tırmandırdıtı .Idır· 
pn politlkUlllın pıyanduı yapmak planlannın peşinde. "birlik. 
çllerl ıliyle TUrldye halkına bunu dıyatmayı çah,ıyor. TUrtiye 
topraklann� TUrklye halkının ulual kurtulu, davUlndald Ilk da· 
yınaaı ve sürekli doRoI yanda,ı SovyeUer DlrllA1'1ıo k .... ı kulla· 

• leyla ekin nolacak nUkleer ıllahlarla yüldU usı.rlo donatm" bulunan omper· 

YOROYOŞ· 22 NISAN 1980-2 

yallzm, bölCeınizde ve dünyada büWn han, .. .., &üçlerin ortak 
mücadeleleriyle II"li,lirilmlş bulunan dOltluk ve bın, lUşldlerln! 
rafa kaldırmaya çalışıyor. 

Kurtulu, Savaşıyla ve onun ııcak .te,ıert lçlnden rillıJenen 
Bırıncı Büyük Millet Meclill'nln demoknUk yapıııyla elde edUen 
kazanımların bl .. r bırer II"ri aiınınuı sürecinin doruk noktalanna 
vanlmı, bulunuyor. Yenı Seyunma ve ı,blrllll AnIa,malan Im· 
zalanıyor, bir zamanlar bakanları bile onaylayan bu Meclla'ln 001-
yına aınulmaJlna gerek bUe görülmeden. 

Bırıncı Büyük Millet MeclIaI'nln denıok .. tlk yıp .. ru bır k .. 
daha anunaamakta, TUrkiye emekçi halkının elde etml, buıundu· 
J!u bUWn demokntlk kazanırnlann demok .. ıı diye diye .. r ı  alın· 
maıı ıçın azilncı bır fışist lIIdınnın yoJ!unla,bnldıaı buplerıle 
ııy .... yararlar yır. özellikle Parlamentoda muhalefet yüıüttükle. 
rini iddia edenlerin bunu yaprrıuı .... kıyor. 

Ba,ta, blilün ileri adımlann larIbaeI mlruçııı olan blllmoel 
loıyallaUer olmak Uze .. , bUWn Ilerici, yurtaover, demok .. t .. ba· 
nşçı iliçler; 23 Nlaan'ı böyle bır bilinç. kar,ıIayacaklar ve "Se" 
Gilnlerl"no II"Çlt vermemek ıçın emperyaJl<m1ıı oyuniannı mutla· 
ka bozacaklardIr. 
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({BUHRAN ve SAVAŞ HALİ YASA TASARısı» 

sermayenin gözü aydın 
Genelkurmay Başkanlıı Ile Savunma Bakanlıeı 

tarafmdan hlZLrLanan "Buhmn ve Savaş HaU Yasa 
Tasansa", "savaş zamını"nda uyıulanacak oLan 
çeşltU "önlem"lerln, özellikle kişi hak ve özgür· 
lüklerine iftlrUen kısıtlamalann, savaş öncesi 
"bubran" dönemlerinde de uygulanmasını öngö· 
rüyor. Yasanın ııerekçeıinde, savaş koşuııanyl. 
savaş öncesi dönemlerde de karşı.J.aşılabUece�1 be
IlrtUlyor. 

tekelci burjuvazinin bu zorbaca saldınsa protesto 
edildi. TİP açıklamasında şu eörüşlere yer verildi; 

Tasanya göre, Bakanlar Kurulu "buhran ve 
savaş hall" nın ettıeinde, güvenlik ve kısıtlama ön
lemleri Genelkumay Başkanı tarafından yürütüle
cek. Basın-yayın lullyetlerine sansür uygulanabi
lecek, kişilerin üstleri ve konutlan aranabilecek, 
toplantı ve i:Österl yüruyiişlerl, grevler yasaklana
bUecek vb ... 

Daha önce de Demirel Ik tldan tarafından Mec
Us'e sevkedllen "özel GüvenUk Kuvvetleri Yasa 
Tuanıı"nın, tekelcUere, büyük toprak sahiplerine, 
faşist Işgal albndald kamu kuruluşlannın yönetim· 
lerine silahlı faşist çeteler kunna yetkisi venne· 
sinden sonra, "Buhrln ve Savaş Hali Yasa Tasarısı" 
ii. bırlıkte .mperyallzm ve işbirlikçisi tekelci bü· 
yük sermayenin halk düşmanı yüzü Iyice açı�a 
çıkb. Bu tasanyı& kimlerin eUerinl oııuşturdu�u, 
16 Nısan �Iü Hergün gazetesinde düziilen öv.;.i· 
lerden anlaşıhyordu. 

Türkiye ışçi Partisi Başkanlık Kurulu üyes Or· 
han SUler tarafından yapılan bir açıklama ile de, 

"Butıran ve Savaş Haıı Yısa Tasarı", hazlrlık· 
lan uzun bir süredir devam ettl�i bUln,n ve emper· 
yallst merkezlerie elele kotanlan karanlık planlann 
bır uç verişldir. Amerikan emperyalizminin ıo�uk 
savaş tüccarlan tararından geri ve bal:ımh ülkelerin 
emperyalist sistemden kopmasım önlemek üzere 
ilerici, demokrat, bılımsel sosyallst güçlere karşı 
yöneltUecek toplu ve yoRun baskıların, kitle kı· 
yımlannın alopru 'iç düşmana karşı savaş' tezieri 
yine ortalıklarda dolaşmaktadır. 1\irkiye'nin 
sorunImm çözmek bakımından tiikenmlşli�i her 
gün biraz daha belli olan egemen snunara artık SI

kıyönetlm bUe yetmemektedir. Son 60 yilin üçte 
ikisini sUtıyönetlm altında geçiren Işçi sanı!ımızın, 
emekçilerin mücadelelerinin, örgütlenişlerinin dur
durulamıdıeım görmeleri demokrasi düşmanlannı 
daha da büyük suçlara yöneltmektedir_ "Buhrln 
Hali' gibi belirsiz bir kavrama dayanarak temel hak 
ve özgürlükleri iyiden ıyiye yoketmek isteyenler, 
Ister kısa dönemli amaçlarına ulaşsınlar, ister ula
şamasınlar muUaka yenilgiye uRrayacaklardır. De
mokrat ve yurtseverlerin gücü, sosyalizmin gücü 
böyle engeUemelerle yokedilemez. Baeımsızhita, 
özgürlüRe, sosyalizme giden dünyadan Türklye'yi 
kopartrnak, tüm Işçileri, emekçllerl yoketmedikçe 
baRımsızhk, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini 
durdunnak mümkün deitildlr." 

FAŞiST DEMAGOJi HARBivELiLER 
ARASINDA DA SÖKMEYECEK 

Faşist saıdırı ve demagojı 
Iwnpanyaa, her türlü araç ve 
olanak delerlendlrOerek IlNnç 
yöntemlerle IÜl'dürülüyor. Kam· 
panyanın, kaba çizgileriyle iid 
hedere yöneltUdiei, bugüne ka· 
dar çeşiUi örneklerle, deCatarca 
kanıtlanmıştı. Bunlardan llid, ile
rid, demokrat, &OOyOIist güçlerin 
lindirilmeai, silme., geniş 
emekçi yıtınlardan tecritinin 
_Ilanınuıydı. Ikincisi ise, faşlot 
örgüUenmenin toplumun her ke
siminde yaygınlaşbnlmaıı, Idtle
..ı bır güç haline döniiştürülme
IIydi. Torör, yalan, kualarna vb. 

yöntemlerin bu hedenere Waş. 
manın araçlan olarak gündeme 
getirilmeliine devam ediliyor. 

Htik amaçlan dol!rultu",nda si· 
rddılar. 

Ankara Sıkıyönetim Komu· 
tanııltı bır açıklamayla "söZıü 
ve fdJi salduıda bulunanların ken· 
di yandaşlarmdan başkasını faşist
likle suçlayan"lar olduA'unu öne 
sürdü. Sıkıyönetim komutanlıAı. 
nm, "harp okulu ö�ncileri, 
Atatürk ııkelerinin .. dık bekçi· 
leri ve Silahlı Kuvvetlerin şerefli 
mensupları olarak. benliklerini 
kaybetmiş, .. tılmış kişilerin bu 
tür .. taşınalanna, büyük bir 'ol· 
gunlulda' gereken cevabl vermiş
lerdir" sözleriyle bıten açıklamı
S� gözle. göriüebilir bir çe:işkiyi 

YASASIN 
GREV 

YASASIN 
DAYANISMA 

herici güçm yöneUk bu 
kampanyaya, geçtilimiz Jiinler. 
de Ankar.ı'da yeni bır boyut ka· 
zandınlmaya ÇalIŞ�dı. 12 Nisan 
CUIIlIlUsi, 500'ü aşkın Kara 
Harp Okulu ölNncisi, GençUk 
Parlu'nda, Halk Bilimleri Loka· 
linde çalışma yapan gençlere saı· 
dırmışlar, esnaf. ait diiilı:arıIan 
_., .bnIşl....ıt. Gerici, faşist 
güçler ve onlann sözcüleri, rD'llt 
bu f.n.t deyip, olaya kerıdi po. 

F ederal Almanya'nın Erlenbach kentinde çalışan TUrki· 
yeli bilimsel sosyalist işçiler oIuşturduldarı fonu, tekellere 
karş! direnen sınıf kiilrde"i1erine verilmek üzere Türkiye Işçi 
Partisi'ne gönderdiler. Grevci tekstil işçilerine yollanan daya
nışma fonu için Tekstil Sendikası Genel Merkezi urdından 
federal Almanya'daki işçilere iletilmek üzere Türkiye Işçi 
Partisi'ne btr teşekkür mektubu gönderildi, Mektupta şunlar 
denildi: 

"Onbinlerce tekstil işçisinin grevlerinin başarıyla strdU
rüldüğü, diğer işkollarında yaygınlaşan büyük grevlerin, di
renişlerin ve kitle eylemlerinin sınıf mücadelesini yükselttiği 
bu�nlerde, demokrasi güçleri arasındaki dayınışma bUyük 
önem taşımaktadır. 43 işyerinde tekstil işçilerinin verdiAi 
grev mücadelesinde ve diğer direnişlerde sınrf bilirnimize 
dayalı destek ve dayanışmanın yeri büyüktür. 

"Federal Almanya'da çalışan partili arkadaşlarınızın, di
renen Tekstil işçilerine gönderdikleri dayanışmanın ve arala
rında toplayank Sendikamıu Partinjz kanalıyla ilettikleri pa· 
rasal yardımın anlamı büyüktür. Bu örnek sosyalist davranışı 
örglldey.n TUrkly. IIÇI Partisi'ne tel.kkUr .der, b.!,,,ı,, dı. 
leriz." 

_ de beraberinde getiriyordu. çUn· 
ir.ü ....ıdırıyı gerçekleştiren ve 51-

kıyönetim komutanlılınca "lr.ut
lanan" bır böliim harp okulu öl· 
renciıi, dalı. sonn yine sıluyöne
tbn kuvvetlerince "göz hapsine" 
alınmışlardı. 

Olaym hemen ardından AP'n 
ve MHP'li sözcülerin, "sllahh 
kuvvetler mensuplanna ve har· 
blyelllere uzanan komünist eller 
Iı:utlmalıdır" yollu (eryatları or· 
taheı kapladı. Onlann, uzun za
mındır ordu içinde bilinen he
sapları vardı ve bu doitfu,ltuda 
ellerinden geleni yapmışlardı. EI· 
bette aynı hesaplar ve faşistleş. 
tlmıe girişimleri, askeri ötrenci. 
ler IrUlnda da bilinçli olarak 
planlanıyor ve sürdürülüyordu. 

Ancak. bugüne kadar, askeri 
öerenim yapan öj!ıend gençURl, 
kendt köhnemiş zlhniyeUeri 
doArultusunda etkUeyemedUer. 
Yolun çalışmaları, kısır kaldı. 
Bugtin bunun telaşı lçlndeler. 
Böylesine, küçük ve kullanıla 
kullanıla elklmlş yöntemlere hA· 
ii bqvunna Ihtiyacını duymala· 
rı, onların çueazllk.lerinln açık 
bır gÖltergesidlr. Y linız, kUçUk 
de olu. hegp1arın muUaIuı bo .. 
Çıkarıiması gerektiRinin blUnd 
ve kararlıhlıylı hareket eanek 
kaydıyla. 

--

Cağımız ve dünya 
'·lllInyada .. :· diye başla

yan her ları dikkat gerek. 
"- �ra sıkmblı günler 

yaşıyor .. 
"- Enflasyon bütün dünya

yı tehdit ediyor .. :' 
". Terör bütün dünyada 

tehlike ..... 
"- Uyuşturucu madde alış· 

kanlı�ı bütün dUnyada yayılı· 
yor ... " 

SannınlZ ki, bütün dünya 
duman vaziyettedir; 'Thrlr.iye 
I .. haydi haydi pelperişan! .. 

Hangi dünyı? 
Acaba niçin sO&ylüst ülke

lerde terör olaylanna rastlan
maz? 

Acaba niçin sosyalist ülke 
gündemlerinde ennasyon diye 
bir ucube yer a�t? 

Kapitalist ekonomilerin ta· 
bii ve belli ölçülerde isteniUr 
areti "işsizUk" niçin sosyalist 
ülke toplumlarında sadece 
"bir varmış bir yokmuş, evvel 
zaman içinde" gibi anlatılır 
hale gelmiştir çoktan. 

Dünya! 
Hangi dUnya? .. 
DUnyanın... Hayır hayır! 

Emperyalist-kapitaU5t dünya
nın en azılı haber ve propagan· 
da orgınlaondan biri olan kı· 
sa adı "AP" Associated Press' 
in 9 Eylül 1979 günü "Dünya· 
ya" saçb�ı şu haber başlıltına 
hatırlayalım öme�in: 

"- DONYA. BILINEN 
YöNTEMLERLE öNLEN-
MESI GOç BIR EKONOMIK 
BUNALıMA SOROKLENI· 
YOR ... ·' 

Cenevre kaynaklı bu ha· 
ber, merkezi Cenevre'de bulu· 
nan GATT örgütünce yayıır 
lınan bir rapora dayanıyor. 
Altı ay önce yayınlanan bu 
raporda. şöyle deniliyor: 

It_ Ekonomide gerrkU ya
p.,ı delifUtUkleri gerçekleş· 
tirmek ue güçleri aşmek için 
büyük mjktardtı "rmDyenin 
ololanUlhi. uzak ıörüşlülü/de 
kullonılmcıı zorunludur ... "Ra
porun son bölümünde Ise ge
lişmiş kapitalist ülke ekono· 
mUerinin yeniden büyüme işa
retleri göstenneye başlar baş
ıımaz enfiasyonun hortladı�ı
na da dikkat çekilip şu ekle· 
niyor: 

"- Tüm bu gelişmeler dün
ya ekonomilinin uzunca bir 
türe tam kapa.it;nin alhndo 
çallfmok zorunda kalobilece· 
lini l.If devre.l bunalımlonn 
giderek derinleşebilecelini 
dÜfiindurmektedir ... " 

Bu dUnya, hangi diinya?'" 
Dünyanın ... Hayır, hayır! 

Emperyalist-kapltaUsL dünya· 
nın gene Illyılı ızdı ajansla
nndan kısa adı "DPA" Deuts· 
che Press Ajans'm 12 Nısan 
1980 günlü haberinin başlıRı' 
nı okuyalım: 

' .  DONYANıN ILK 'IN
TIHAR KILA VUZU' INGIL· 
TERE'DE YAYıNLANı· 
YOR ... " 

Gördünüz mU, haber gene 
"Dünyanın" diye ba,lıyor. nk 
Uç pIlII)'Ilınl blrUkte okuya· 

lım: 
"LONDRA Naaıl ıntihar 

edilme.i gerektieini açıklo
yan, '/ntiluJr Kılovuzu'nun bu 
ayın ıonlonndtı yayınlaooco· 
'I bildirilmiştir, 10 bin kell
meden olUflJn ve intiluJr et
menin yollonnl açıkloyan eI 
kitabı, Ingiltere 'ek 6000 üye.i 
bulunan Exit adLı bir ö"üt ta
ra(JndlJn yayınlonmoktadır. 
Orgiitiin GelUl Sekreteri Nie
hoku Reed. el kitabını kamu
oyundan gelen büyük talep 
k4rşınncUı yayınladıklannı 
'ÖYlemiştir. Exit, 'ı.aY6ln1ılını 
kaybetmeden öliim IuJkkını' 
şavıman bir kuruluştur ... " 

Yaşama hakkının saygınlı· 
ltına yitmneRe başladı�ı sosyo· 
ekonomilerde, ölüm hakkının 
saygınlıe-ını savunmak, Ilk 
aittzda 6 bın üye topluyorsa 
sorulur: 

Bu dünya, hangi dtinya? .. 

Fransa'da geçtillimiz aylar 
içinde Sa�lık Bakanlı�ı Baş 
Danışmanlltına atanan Pro
resör Soumie, "Le Generanı.: 
te" adlı meslek dergisinin 13 
Ekim 1979 tarihH sayısında 
bakın neler söylüyor: 

"- FI'QnMJ zengin bir )'0-
şam IÜrdii. Bu dönem arhk 
kapandı. Yeni bir ulwlarara8J 
ekonOnUk diizen inşa etmek 
d'Urumundayu. Bizim 
konforlu yaşama alışmış ne.
limiz gibi, bizden .onrakiler 
de 80 yaş yerine 60 yaşında 
ölmeye alışobilirler. " 

Dünya? 
Hangi dünya? • 

Hüniyet'in Washington 
muhabiri DoRın Uluç bildiri
yor: 

"..Arizooo lU", Afgan"tcn 
nere Carterr Et, şeker, ıobut 
fiyatlan iki mi,line Çılrtı_ DiUı· 
yaya para dalıtaealıııa bize 
bolr, diyen köylüler. ifçiler, 
memurlar, ABD 'nin bundan 
böyle dünyaya polillik yap
maktan lJOZıeçme.ini idiyor· 
lar. Enflaayon UıI! if,utile kcr· 
şı uyıulamaya kalllt"ı 'h:· 
merleri likmD' politikalına 
karşı yüklelen tepkil.r Carter 
tJOf! yönetiminin uylrularını ka· 
çı",yor. " 

Görüyor musunuz o "Dün
ya 'yı? ... 1\irklye bu dünyanın 
neresinde? 

Artık "bilinen yöntemlerle 
önlenmesi güç" bunabmlar, 
"büyüme işareti göstenneye 
başlar başlanıaz entlasyonun 
hort1adıA:ı" !konomller, "Inti
har Kılavuz"lan hazırlanan 
ıngiltere'ler, insan yaşamının 
yüzde 25 devalıie ediidiRI 
Fransa'lar, sıkıntıdan terter· 
teplnen Amerika'lar ... Savaş 
çlRlıklarl, silahın, paranın zul· 
mü ... 'I\irkiye bu "dünya"nın 
bır parçası. 

Ve çalunaz kapltl.llzmden 
sOlyalizme geçiş çalı. Bır 
yanda emperyalUt·kapltalist 
,",tem, beri yanda soayalist 
sistem... Ban, ve ıeUııme 
ufuklan .... 

Ne ıcı ve ne peldlr ki, 
dönUyor haybeW dünyamız ... 

FerhatGlin 
YOROYOŞ· 22 NISAN 1980·3 



.YAVUZüNAl. 
ı 980 ydı U1kemiz ıçın smılsal 

ıprcihlerin kutupl8ştl� belirleyi
ci bir zaman kesiti olma duru
munda. :\e var ki. sınıfsal ter
cihlerin bir tarafı ulusal olma 
onlliglnl tümüyle bir kenara 
koymuş ve kendi kaderini oldu
gu gibi emperyalizme teslim et
miş bulunuyor. Bu nedenle IMF, 
OEi::O. Dünya Bankası gibi em· 
peryallst fınans kuruluşları gide
rek zorlaşan günlük yaşamda ka
muoyuna "can simillerı" gibi su
nuluyor. Emperyalist dünyanın 
bu finans kaıelerl. MESS patronu 
Turgut ö1.8l"ın güdümündekl De
mirel Iktidarının aylardır propa· 
gandasını yapbkları krediyi ni-
18yet verdiler. Olay. kamuoyuna 
fRT'nin haber bültenlerinde 
�nıer süren bir ilk haber olarak, 
�azetelerde Ise bUyük manşetler· 
e verildi. Oysa alınan kredi Tür· 

kiye'nin bir yıllık gereksiniminin 
ı17'si, yani 52 gün yetecek ka· 
dar. Aylar boyu bu kredi için, 
kapı kapı dolaşlldJ. Demirellerin, 
özallarıo adı "dünya dilencisi"ne 
çıktı. Ama Türkiye'nin detil. te
kellerin adı " dünya dilencisi" ol
du 1980 yılında tekellerin kaçı· 
nılmaz bir �ekilde sınıfsal tercih
leri bu. Artık hiç kimse dotan 
her bir çocuRun borcunun ne ol
jugunu hesaplamıyar. Çünkü te
kellerin elinde bugünden yanna 
bu borç katlanarak büyüyecek. 
Dahası var, önemli olan borç de
�il, borcun nasıl ödeneceei. Borç 
için bu kadar çok gereksinim 
duyulursa. verılecek taviz de o 
kadar büyük olur. Verilen taviz 
tJlusal çıkarlardan, demokratik 
hak ve özgiirlüklerden. Verilen 
her taviz ormanda sallanan bin
lerce "kara balta"örneti, emek· 
çi halkın emeei, demokratik hak 
ve özgürlükleri üzerine copian, 
dipçikleri. kurşunları getiriyor. 

Demirerli, ö1.8l"l1 siyasi ikti
darıyla tekellerin 1980 yılında 

çözümü bu. Baskı, setalet ve kan. 
Karanlık, zorba ve ölümcüı bir 
dünya. 

Türldye Işçi Partisi 'Demok, 
ratikleşme lçln Plan' yapb. AyOl 
nesnel duruma uygun, aynı n .. 
neı durumdan kalkan. Beş yıl 
içinde bugünkü sorunlannı hiç bi
rini yaŞamadan, bugünkü sorun· 
lann tümünün aşılablleceeini gös
terdt. Demirel "Parmak kesmek" 
ten bahsediyor. Türkiye İşçi Par
tisi sakat kalmayı. deeıı, "traş ol
mayı." yani emperyalist ve tekel· 
ci çakıılan kesip atmayı önerdi. 
Türkiye Işçi Partisi'nin "Plan"ın
dan sonra, yeni çözümlemeler 
yapıldı. Sadece bankaların kamu· 
laşb.nlmasıyla, tüketim mallan 
üzerinde yüzde ellllik bır ucuzla
ma saglanacagı Ispatlandı. Hem 
de Oyatlann fişek gıbı f"ladıeı 
günümüz koşullannda. 

Işte tam bu koşullarda Türki, 
ye işçi Partisi, siyasi planda da 
bir çözüm önerisi, yeni bir müca
dele perspektifi getirdi: Emper· 
yalizmln ve tekeUerin faşizm br· 
manaşına k�ı, "Demokrasi Cep
hesi" ve "Demokratik İktidar" 
hedefi. Böylece sa!lar bir kere 
daha açık seçik hale geldı' Bır 
yanda emperyalizm ve yerli iş
birlikçileri tekeUerle büyük top
rak sahipleri, öte yanda Işçi Sını
fı ve tüm demokratUt güçler. 

Dünya paylaşım savaşı sua
sında, Lenin "kahrolsun emper
yalist savaş, silahlarınlZl kendi 
burjuvalarımza çevirin" dediRi 
zaman, ilkin bir avuç bolşevik 
kulak verdi bu çaRnya. Ama 
sonra, Çarlık Rusyası bu slogan
la ayaea kalkb. Thm dünya yan
kılandı bu sloganla. 

Türkiye Işçi Partisi'nin "Tek 
Parti Tek Cephe" ve "Demokra
tik !kUdar" alopnlan, OECD 
"yardım"lanyla örtüldü, saklan
dı. Ama grevlerde ayaRa kalk.-

yor. Onbinlerce metal lşçisl, 
tekstil Işçisi, gıda işçisi ıçınde, 
mltinglerde, direnişlerde daha 
şimdiden bu Çaerı, bu eylem dal
ga dalga yayılıyor. 

Şimdi açık seçik ıkı dünya 
karşı karşıya. Biri tekellerin dün
yası, öbürü, emelln dünyası. İki 
tarafta da çözümler eyleme dö· 
nüşüyor. Eme�in dünyasında ey
lem, ilk sınavıDI grevlerde veri
yor. Baskı altına alınan, kısıtIa
nan ve giderek daha da zorlaşan 
grevlerde. Birlik ça�nsı her ge
çen gün güçleniyor. Zorlaşan ko
şullarda en büyük silah olarak 
daha da güçlenecek. 

1 Mayıs geliyor, onbinlerce iş
çi  grevde. Yüzbinlerceıi &essiz bir 
bekleyiş Içinde. SeosIzUk bozula, 
cak. Ekmek ve özgürlük kavga
sıoda emekçi köylüler de koca 
bir dev gibi ayata kalkarak bo
zacak sessizliei. 

ı Mayıs geliyor, grev çadırla
rına, fabrikalara ve köylere. 
OECD yardımı, tekelleri ve onla
rın Ik tidanru daha bir ceSi1leUen
direcek. Saldınlarını yineleye
cekler hem de daha acımasız. 

İşçi sınıfı bir kez daha kaı· 
kacak ayaea 1 Mayıs 1980'de, 
Birlik, dayanışma ve mücadele 
diyerek. Grev çadırlannda, fabri
kalarda, köylerde ve okullarda. 
Ve de yaşamın her alanında .. 
1 Mayıs 1980 sosyalist Türldye' 
ye giden yolda önemli bir kilo
metre taŞı olacak! 

BURSA "ITINGl, . * 
DIRILARTh,lZ BIZI 

DEMOKRASi GüÇlERi HAYKıRDı! 

8l·RSA· 12 Nhan Cumartul pü, 
8ufJa'da, TIp, TSıp, Birılk Dayanı ı, 
ma ,"e Dnrimd Demokratlann eylem 
hifUIi çalıımaJannın .onucu olarak 
mltinıyıapıldı 

hkltchir micinclJ\C y�e1dlen rı.· 
ıltt ıilahlı ...ıdırı, nu,.. mkmcinin 
cnFUmnw.1 'çin ba araç yıapaJmaya 
çalıııldı. Mltin� kauhm Aldın teh
dltJerlylc n pc:nllk kundlainln Li· 
iii cnp:Unnelalyk lızaJUlmu lItcndl 
Milin, alaNnı.n prt, 1M)k1aJ.an1ıı tutan 
","nllk Iıunctlcri, c�kri, cOIdanla-

n tek tck kontrol ediyor, nüfu .. bAı' 
dı dııındalU kimlikleri Fçerll .. yrnı· 
yor \oc Wllplcrinl alana ahnıyordu. 
8aro, me..ıek od.,ı, SSK kartı, öArtft
d klmliii \Ob. onaylı kartları taııyan
iar ajanı. fokulmadı, 0ITetmen, öA rc· 
tim liye. ,"c memurlann milin, ala· 
ntna pmeleri rdlm m.Uerıdl. 

CÜ\lenUk kUV\'etlerince, mltJn, lo' 
laruna celcnla, "bu mitin, b61üı:(lc
rin, "tan haiDlerinin mldnJl, bllmi· 
yor mutu.n", "Etldtehir' unutma
.öı:lalyk korkutulmaya çaJlflklı. Bu 

arw:i. 50'ye yakın klıl .. dan Fek
çeleric rözaJuna aJlndı. 

Bütün bunlara kartın, bulular, 
khdltJcr a,aJarak mldnıın yapılm .. ı 
"Aiandı. Ey&cm blrIJlln1n .aptadı'" 
dür.cn ıçınde, ortak ..ıOlanlarla Ye d ... 
• pÜnlc: emekçi haUnn cı- ıct! bır kCl: 
daha yülr.teltUdl F.,iıml ye emperya· 
Uzml yenme kuaıWtA:ı \oc bUlnd daha 
da bllcrıdl. Etlr.ltehir'ddı.l aaldınrun 
hiç k.lmıcyf korltutmadıjl pterildl. 

n, 

Metal işçileri, tekelci ııermayenin en azgın, en saldırgan 
örgiilü MESS'e kU11 gıt!ve çıkb. Metal lşçUerl, başka lşkolta· 
nndakl sınıf kardeşleriyle blrtikte,1stanbul başta olmak üzere 
ywdun birçok yerinde tekellerin ekonomik, politik, ideolojik 
saldırısına meydan okuyor, İşçilere "28 bin lira "verdiklerini 
söylüyor tekelciler. Sendikal özgürlüklerin yokedilmeani is� . 
yorlar. Devletin resmi güçleriyle grevci işçUerin üzerine yüni
yorlar. Metal ışçileri İzmir'de de bu baskılara karşı savaşıyor. 
YOROYOŞ. ızmir'de Maden·lş'ln örgiiUü oldueu üç fabrika, 
mn temsilcisiyle görüş tü. 

"EKMEK KAVGASı iDEOLOJIKSE, EVET, 
BU GREV IDEOLOJIKTIR" 

ŞENKA Y A işyeri grev komitesi başkanı şunları söylü
yor: "Pazar giinü, grevimiz;n onLiçüncü giin.ii için bir tönn uar· 
dı. Bornol.lQ 'da bazı e.ruıf ve zanootkôr dayanışma için davul 
zurna çalmak iltedi. Sıkıyönetim KomutanlıRı'nın emriy� 
gelen poliller tören; dalı tma k ütedi�r. " Şenkaya grev komi
tesi başkanı grevlerin "ideolojik" oldu�u iddiası Için şunlan 
söylüyor: "Ortalama 3500 lira alıyoruz. Patronlann .attılrlan 
malların fiyatlon bugüne kadar yüzde 300 i� 80()..1000 dola· 
yında artmıştır. Biz h4ya pofuJlılılında 1976 alım gUcümiizü 
iltedik, dafuJ fazla bir şey üteJ'1Wdik. IfÇi .,Ilı'ı, if güvenli'; 
iltedik. MESS'e göre bunlar ideolojik ile, grtv ideolojiittir. 
Tabii ki işçi ıını"nın ayrı bir idcolojüi lIıtJ1"dır, ancolt: bu 
şimdi ekonomik mücadele. ekmelt: mücadeleli !Jeriyoruz. Bi
zim bu mücack�mjz, ülkemizde faf;.t dilrto gi.ritim�riM Itar
şıdır ... " 

"GREV NE KADAR UZARZA UZASINı 
ARKA BAHÇEYE GöLGESINDE OTURMAK IçiN 

AGAÇ DIKTIK!" 

TOTOMAK Işyeri baş temsilcisi cavit Akçakar onlab 
yor: "34 işçi 14 gündür grelldeyiz. Fabrikamız _mt içinde ol
dulundan mofuJlle halkının bize karşı tovn çolt: iyi. Ornelin 
bakkallar bizim pek çok yiyecelr ihtiyacımızı korşuayor. 
Çamdibi Belediye.i de ekmek ihtiyacımızı korfuıyor. DiRer 
Irardeş demek ue örgütlerin dayanışma .. bizleri dafuJ da tüç· 
lendiriyor." Totomak baş temsilcisi, Maden·Iş'e yapılan bas
kınla ilgili olarak da şunlan söylUyor: "Böy� aaldırılorlG bizi 
yddıramazlar. Diler bölgelerde de böyle ba.lrllGr oluyor ama, 
Maden-}ş 'li arkadaşlonmız yılmıyor. Biz gr_Ilin uzun türece· 
'ini biliyoruz, öy� hazırtandık. Arka bahçeye lOgon biber 
diktik, hatta gölguinde oturmak için kauak ve çam ağaçlan 
diktik!" 

"BEHlcE BORAN YARGıLANDı, POLITIKA KAPATıLDı 
____ --=-

BA _

SK_

I _

LA

_R HEPIMlzE" ------

EGE ENDUSTRİ temsilcisi Suat, Maden.İş·e yapılan bas· 
kınla IIgtll şunları söylüyor: "Maden·/ş 'in ba.ılmOlI grevimiz· 
Le kelin ilgili. Ba.kılor yalnız Maden·l, 'e delil. Omelin. TIP 
Genel Başkanı Behice Boran 142'den yargılandı, Politika ko· 
patıldı. Sayaak bitmez. Bu bo,kılora biz de tepki gölleriyo
ruz. Maden·/ş 'in bombalanmo,,", ve aranmOlınl prote.'o için 
işyerinde 15 dakikalık işi bırakma eylemi yapıldı . .

. Ege En
düstri temsilcisl, greve yönelik baskıları da şöyle dile getiri
yor: "Diz greue çıkhkton .onra iki arkadaşımızuonra te".,i'· 
ci bir arkadaşımızı poIU ge�rek Kötürdii Hem de aarhoş LL" 
diler. Pal" arkadaşlanmızı aabaha Itadar dövmü.. Ifveren 
.uyumuzu, elektriRimizi ke.mekl. tehdit etti. }kide bir po';' 
çalırıyar ... " 

��ET ıŞÇILERI S��C�_J\TILIYOR 

ıZMIR ıZmir'de Teko Plas tA!yp k .. ııerl lmalatiıan .. 
sinde DtSK Lastik.İş Sendlkası'nm işverene toplu IÖzle,me 
çaRnsında bulunması. üzerine, 28 işçi hiçbir eerekçe gösterU
mekslzin Işten çıkarıldı. Bu işyerlnde çalı,ın 90 Işçinin Laı
tik-tş'te örgüUenmesinden sonra, işveren tarafından ",örülen 
IUzum üZerine" iş akıtleri feshedilen lşçUerln yenıden işe 
dönmelerini saRlamak üzero yasal girişimle .. bqlandıRını b .. 
IIrten Lastlk,14 Şube Başkanı Nail Kankaı, gIrIşlmlerlnln..,. 
nuç vennemeli durumunda sendikalarının bu i,yerlnde hak 
grevine &IdebileeeRini vurıuladı, 
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(CAN AçIKGoz)GtJREVLER 

ANKARA .. TUrk·I,'e baih şeker.l, Sendikaı Anbn Şube KCJIII" 
reli 14 Ninn'da yaptidı. Sınıf mlicadelnlnin kıy.,wa l6rdÜIÜ Konpc'cic. 
gericilik Ye (aıizm ",çleriyk demokrui ",çleri Çarp1ıtL 

Konere � I025'e kUıı 802 oyla kaybcdl1mctine ...... -.  LJatd
dcmoknıtik. güçlerin birBii bakımından ueri bir adım oldu. şeker.l, taba· 
nmdaIU ilericiler, demoknıtlar, devrimdier, aoııyalUlkr birbirlerine kmet· 
lenerek, tek. bir tel, tek bir yürek oldular. Fabrikada 1eYiIm, .y&lan, dU
liilt ki,ihklerlyle ye politik tuWWık1arıyla tarunan ıoıyaliltler ye 101)'''' 
demokratlar tarafından olu,turulan Iilteyi canla b .. 1a dCltck.ledUer. Son aylarda yap�an birleşik 

eylemler olumluluklann adım 
adım egemen olmaya başladı�· 
nın kanıtlan olmuştur. ÇeşltU 
Ulerde düzenlenen miting ve yü. 
�Ierln gölle'rdieı budur. Or
tak çalılima ilkelerine uyma, gös
terUerin etkinllllnl artıran önem· 
U bir unsur oluyor. Kitlelere gü. 
ven veriyor. GösterDerin örgüt,.. 
lenmesl ıçın yürütülen ön hazır
lıklann, bu .. da propaganda· 
ajltaayon çalışmaiannın &ÜçLÜ ve 
ortak bır şekUde yürütülmesi, ba· 
şarıya ula,dınasında beUrleylcl 
oluyor. 

Bununla beraber, olumsuzluk· 
lann tamamen ortadan kalktıRı, 
ekolkUkl .. ln ve yanlışlann kendı· 
nı gÖltermedll!l, elbette kl lÖyle· 
mez. Ayn baş çekme ve ortak 
a�taayo .. uymaına el!lllmlerl yı. 
De yer yer (öıütüyor. Bu i .. (ÖS
terllerln başarı.na (Ötee düşürü· 
yor. 

Olumsuzluklann ve yanlışla· 
nu.. 'Iemen kılınmaya başlanılan 
oIumlululdann önÜlle geçirOme
mell renklyor. Ama OiullllUZ' 
iuklann .. yanlı,lano, onlann 
.plaıııP ortaya çıka'lima .. yla ve 
__ k otkiaiz kıhnmuı 
yolunda kararlı bır mücadele Ile 
yok edUebllecoll de lınuluıma· 
malıdır. Bu, öoeWkle, 1 Mayıı 
öncool ve 1 Mayıı (öaterUerin. 
yönelık oIank önem Uzanmak· 
tadır. 

1 Mayıı (ÖlterUerlnln kı_I 
'" özün. uYlun olank yapdabll· 
meli, birind olank , em baş 
çekme yok edilme-
li lle uemdlr. "Sol" 

(Otlat hareketler, 1 
bır platfonn"la 

lle 

rev oluyor. Ve tabıı kı, bunlarm 
dışında da beUrebUecek aynı tür 
"bireyci, grupçu" eemmlerle de. 

ıkincisi, I Mayıs gösterDerlnln 
başanh olmasında ortak eylemi 
ortak ajitasyon üzerınde yükselt· 
rnek önem kazanmaktadır. Bu, 
sadece, çeşitli siyasi harekeUerln 
birlikteneıni korumak ve ııeUştlr· 
rnek için detU, esas olarak, en 
geniş kitlelerin ortak ve birleşik 
erl.mlnI .. elarTUlk ıçın ııerekU. 
dır. 

üçüncü olank, 1 ,.Iayıs göste. 
rilerini, "Bütün Türkiye 1 Mayıı 
Alanı'dır" belgisinln eeftklerl 
açıandan del!ll, her slyall hare· 
ketln örgülBel etklnııeı bakımın· 
dan belirlemek ve sınırlamak il· 
rişimlerinin terkedUme. "Rlan· 
malıdır, 

Dördüncüsü, "1 Mayıı' da I .. 
Ianbul terkedllmeyecektlr" bel· 
gelinın lerektlrdlRI adımlann 
atılmaaında tereddütlerı ortadan 
klldırmak ve bu tereddüU.rln 
Uerld, demoknt, yurtsever saliıı· 
n IOI'D1UIDl önlemektır. ıllarıbul 
dışındald hiçbir yerin Istanbul' 
dan keçıtm kap.ı iuılIne ııetlrU· 
memeli eerektlRI açıktır. 

1 Mayıı (öaterllerlnln kitlesel 
öZüne uYlUn olank ör&üUenme· 
oInde tüm Uerid, demoknt, yurt
,"er �ç YI ör�tlere elimler 
düşmektedir. 

DISK'1n başvurulan red edU· 
mer. başlanmı,tır ve 1979'a 
benzer yasaklann tekrar Ilinde
me (lrmeli olaRlıRı vardır. DISK, 
bu yaaklamalan kor,ı daha bu· 
&ünden yapacaRı (Örevlerie ku· 
Ş. karo.yadıı, Bu Körevler üretim 
alanlannda yerıne getımecek gö· 
reYlerdlr, Demokratik baklann 
kullaııılmuını 

manın avantajlarmı dikkate al· 
mak gerekiyor. 

Bu görev, salt DıSK'e alt de 
deRiıdır. Bu görev tüm çalışanlar 
ve onların dieer örgütleri için de 
geçerlidir. 

Bu kongreden çlkanlacak önemli denler YU". Ohı,tuNIan IÜÇbirU· 
li, yalnızca konıreyle sınlfb kalmayan bir ııiteQe kavuIN. GQçbirlili 
kongre .n.mda yapllan ab,u..:elmi, "ittifu"lan ... tL KonlfCden ay· 
larca önce biraraya gelinerek.. san lc'Idika yönetimine Ye f .. lIdere Urt. 
demokratik bir muhalefet ba,latıldL Ve ü-eç içinde. onaya çıkan olum· 
suzluklar I..fLldl, birlik pdd,tirildi.. Birlik san, ıerld bir ıcndika içiade 
gerçcklc,lirilmi, olmalıyla da örnek. bir nitelik kazandL 

Ank.ua Şc.lı.er Fabrikası'nda gerçekle,tirikn lÜçbir6li. kartılakb 
güven ye dayanıtma balunundan da katılan tanflann .1Cak Ye .. ypb iIltki 
kurmu.rı, kardc,çe batlWk. gö.tenneleriyk de olumlu ve ömek bir pii,. 
medir. 

Tüm siyasi hareketlerin, DıSK 
ve dLeer çalışanlar örgütleri için· 
de bu yönde geııştirUecek ortak 
eylemlerin en geniş keslmJeri 
kapsaması yolunda görevleri bu· 
lunmaktadır. Bu yolda yolun bir 
propaganda·ajitasyon çalışması· 
mn örgütlenmesi, karar altına alı· '----------, 
nan Işyerleri komitelerinin sürat· 
le lşlerUee kavuşturolmuı �re· 
klyor. 

* IKI  KONGRE * 

KA1ANAN 
EYLEM BtRIlGt 

Oretlm alanlarında ve çalışma 
yerlerinde, bugünden atılması ge. 
reken adımlara Ivme kazandınla· 
rak, bu adımlar 30 Nisan günü en 
üst noktasına çıkarılmak dUN' 
mundadır. İşçilerin ve emekçile-
rin, 1 Mayıs gününe bu eylem ..-________ ....J 
alanlarında ulaşmaları, günün ko
şullarında, gösterUerin kiUeselll· 
Ilni sıRlamanUl, öze en uygun 
biçimleri olacaktır. 

Bu, gösterilerin böylesi alan· 
larla sınırlandınıması .nIamına 
elbette gelmez. Tam tenine, bu 
temel alandaki görevlerle bütün· 
ieşen, örgüUü, disipUnU, provo
kuyonlara kapalı, ama çeşitlen· 
dlrUmlş eylemlerin iç Içe ııeUşe· 
ceRI demektir. Unutulmamalıdır 
kı, bu geUşme çizgisi, doRruitu· 
ıu ve dlalpUnI ıçınde her yurtae
ver, her demoknt, her iledCıye 
urak (Ibi görülebUecek, fakat o 

* TOMAS ISTANBUL ŞUBESI 

İSTANBUL - TOMAS istanbul Şubesi. 5. Olapn Konp-e_. Hstan. 
uzman ve okutmanların sorunlanrun yanı ma. demok .... lÜçlninin 
eylem w güçbirlitinin tutıııklıiı bir platform oldu. "DemoIL .... Için 
Birlik" ve "Birlik. Dayanıtma" gruplaruun ortaklata yünittükleri çabfma. 
ilkeli birliitin lOmul örneti oldu. db ye BD puplan, biıQe ku,kuy" 
yalı.laıanlan. "ilkelerde anlatabilen bir kiıiyi bile diL"" b .... m ..... ızm. 
.onunda mutlalLa hep birlikte b"an.cailZ'· diye�k. ıanria öneriler ıcdf. 
diler. Anca.Iı. buı ıo,in gruplad. kmllllerine "bılımm aosyaillt" diyen 
kiıilerin yenJd.1 ve "Aydınlık" yanlılannca da dCltekkncn line 10 
oy farkla (86·76) .eçimleri kazandı. Ne v .. Id. seçimkri k ..... bu liste 
öyleline ilkeuli.lı.lerle oluımuttu ki. ıonuca kendileri bile IC'Yinemediler. 
TOMAS kongresindeki bu sonuç bile, illı.eti& birliklerin ilkeli vi: kanrb 
birliktelikler kuıls .. da.Iı.i zaaflannı lÖ.t.erdi.. 

çeşlWUk ıçınde büyük önem ta· '--,,..-__________________ -J 
,ıyan. ihmal edOemez, küçÜlnae· 
nemez gö",vler düşecektır. Çalı· 
,Ilan ve alanın ve o ala
lUn . 
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TSıP Senatör adayı 
Alpdoğan katledildi 

* 
"ZORBALICIN, 
SÖMÜRÜYÜ 
KURTARDıcı 
HlçıılR YERDE 
GÖR O LMEMI ŞTIR " 

Tstp Erzincan senatör ada
yı öi!retmen Ahmet Alpdo· 
�an faşistler tarafından katle· 
dildi! 

TRABZON 

Ahmet Alpdoean'ın kate
dilmesi üzerine bir açıklama 
yapan, TSİp Teşkilatlanma 
Sekreteri Aydoean Cezer, fa
şist zorbalık karşısında geri 
adım atdmayacaeını, Demirel' 
in ve Türkeş 'in himayesindeki 
katil üülerinin hakettikleri 
cevabı yine halktan alacaklan· 
nı belirtti. 

Oezer �unıan vurguladı: 
"ülkeyi kan gölüne çevi

ren faşist terör odakları, te· 
kelci sermayenin bu eli silahlı 
maşalan halk°lll1lZın mücadele
dne bu mücadeleye gönül ver· 
miş öRretmenlere, sanatçıla. 
ra, aydınlara saldınnakta, 
böylece sonuç alaca�m. de· 
mokrw ve özgürlük mücade
lesinin duracaeıru, gerileyece
eini sanmaktadır. Yanıldıeı 
nokta tam da burasıdır işte! 
Zorbalıeın sömürüyü ve geri. 
cili� kurtardıeı, hiçbir yerde 
görülmemiştir." 

Emperyalizmin işbirlikçi
si tekelci burjuvazinin eli kan
lı faşist çeteleri ve onlann 
ardındaki gizli açık faşist ör
gütler, bilimsel sosyalistlerin 
inançlı kavgasını terörle sindi. 
temezler! 

Faşist hareket, Ahmet Alp· 
do�anlan katlederek, kaçınıl· 
maz sonunu geciktiremez. 

"OEMOi<RATlK PLATF ORM" 
FAŞIZM! EZECEKTIR ! . .  

Trabzon'da Mart ayı başından beri ilerici, devrimci genç. 
lik örgütleri ve sendikalar üzerindeki baskısmı artıran polis 
faşist katillere açıkça zemin hazırlıyor. 10 Mart'ta Zeki öz: 
türk'ün faşist caniler tarafından alçakça katledilmesiyle tır. 
manışa geçen terör, Kahraman Ezber ve iki ilericinin katledII. 
mesiyle ivme kazandı. KTU Senatosu ölrenime süresiz ara 
vermek zorunda kaldı. 

Terörü kent içine kaydıran faşistler, TOB.DER lokalin! 
bombaladılar. MHP'nin ve çarşı karakolunun hemen yakının. 
daki Sosyal.tş, Tek Ges-İş ve Likat.İş sendikalanna geceyansı 
girerek , üye fişlerini, televizyon ve diler demirbaş eşyalan 
Çalıp tahrip ettiler. Ardından YSE.!ş binası kundaklandı. Sal· 
dırganlar, sendika binasına bir de "sol" sloganlarla dolu düz· 
mece bir bildiri bıraktılar. Gene, TöB.DER eski başkanı Be· 
kir Cebed'ye ait ve ilerici yayınlar satan Çaldaş Kitabevi 
bombalandı. Bir kişi öldü. Yeni atanan emniyet müdürü, bü· 
tün bu saldırılan kamuoyundan kaçırırken, sendika yönetici. 
lerinin şikayetlerine, "Kendi içinizden birisi yolsuzlueunu 
örtrnek için yapmıştır" yanıtını veriyordu. 

Aynı güvenlik kuvvetleri, 5 Nisan'da Giresun'daki "Fa. 
şizme karşı demokrasi mitingi"ne katılmak Için yola Çıkan 
55 ilerici genci gerekçesiz gözaltına aldı. Ikinci Şubede Işken
ceye ueratılan gençlerden 50'g serbest bırakıldı, 5 'j de "siz 
sabıkalısınız herhalde" denilerek tutuldu. 

DISK'in ve demokrasi. güçlerinin 1 Mayıs'ı Trabzon'da da 
kutlama karan almasından paniee kapılan gerlcl.faşist güçler, 
tek çare olarak yıldırma yolunu görüyorlar. 

Ne var ki, Trabzon'da ilerici, demokratik, devrimci, sos
yalist guçler, baskı ve terör� karşı Demokratik Platform 'u 
oluşturdular. Sosyal.lş, Tek Ges.lş, Geneı.tş, TöB·DER, 
TMMOB, TUS·DER, TUM·DER, Genç öneiller, İlerlei Genç· 
ler, SGB, Genç Sosyalistler, DEV·GÖR, CHP Gençlik Kolla. 
n, KTU MEM.DER, Halkevi, Tüm Zer.Bank.Der, Emekçi·Der 
AS·DER, Kdz. Kadınlar Dernet! tarafından oluşturulan De· 
mokratik Platform, çok önemli bır dizi görevle karşı karşı· 
ya! .. 
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MUCLA· TIP Mu�la Iı Sekreteri 
Selahattin özkök, Bodrum'dan 
Muela'ya geçerken 13 Nisan gü
nü Yatae:an'da keyfi bir biçimde 
gözaltına alındı, işkenceye ue:ra· 
tıtdı. Yataean 'da meydana gelen 
bir "cam kırılma" olayı bahane 
edilerek saat 9.00'da KöZaltınl 
alınan ve polis karakoıundı iş· 
kence gören TIP Mugla İl Sekre
terinin zabıt tutulması. IsteRl 
reddedildi. özkök ancak akşam 
serbest bırakıldı ve saat 17'()()'de 
savcılıga başvurdu. Karakolda, 
"öldürmek lazum bunlan! Ba
sacaksm kurşunu, karakoıda öl· 
düreceksin ... " diyen ve Muma· 
ris'ten geçici görevle YataRan'a 
gelen Mehmet Çelebi adlı poll. 
sin yaptıeı işkence üzerine, 
Selahattin özkök hilldimet tabı· 
binden 3 günlük rapor aldı. 

Devletin resmi güçleri tarafın· 
dan gerçekleştirilen bu saldın, 
Multla'da bir süreden beri bilim
sel sosyalistlere yönelik sistemli 
saldırılann sonuncusudur. İşken. 
ceci polis karakolu ve baş sorum· 
lu polis memuru Mehmet Celebl'o 
den bu saldınlann hesabı sorula. 
caktır. YasaIan tanımayanların 
hesap vereceei günler uzak delil· 
dir. 

"GECE KARTALI" 
IŞBAŞıNDA ... 

TIP Sarıgöl Ilçe �'erkezi 
kapıs. kırılarak arandı. 

MANİsA- Kahramanmaraş katlia· 
mında Mara� Emniyet Amirliği yapan 
ki�inin Manisa Emniyet Amiriikinc: 
atanmasmdan sonra Manisa ii ve ilçe. 
lerinde enniyet müdürlüklerinde geniı 
deği�iklikler yapıldı, ıı:erici ve r..mp'li 
oldukları bilinen görevliler kiliı nok· 
talara yerleştirildi. 

Sarııı:öl ilçesinde kendilerine "Ge· 
ce Karıalı" adını takan polisler ileri· 
dierin oıurduğu yerleri kapatıyor, ki· 
şisel ve keyfi arama, ıı:özaltına alma· 
larla halkı yıJdırmaya çalı�ıyor. Bu 
baskılar sonucu bugüne dek. onbeşe 
yakın kahve kapatıldı. 

Bu "Geec Kanalı" raşist ıı:örevli· 
Iiler, bir siire önce de TIp Sarıgöı lıçe 
Merkezinin kapısını kırarak içeri gir
diler. TIp hçe Sekreteri de, evi ve 
matbaası ara,ndıktan sonra gözaltına 
a1ındL Bu yasadııı baskıları prolClto 
eden TIp İlçe Bqkanhlı, �unlan dile 
,etirdi: 

"Poliı ekibinin partimize gizlice 
ıı:irip arama yapm., olması raılanıı de· 
lildir. Iıkeneceileri ve ark.alanndaki 
k.orkakları bildilimiı libi Partimize 
ıirenleri de biliyoruz. Oyunları bazı· 
alaı" 

AYDIN ENGiN 10 AY HAPSE 
MAHKUM 
EDi LDi 

PoUtika Gazetesinin kapıtd· 
miLi De amaçlanan, ilerici buı· 
nın aı.turulrna.sıydı. Gazetede 
yayaılanın bir yazaı için Aydaı 
EnıJn'ln de 10 ayı mahkum edll· 
med, Yazıişleri Müdi.iriiıWi para 
teZlsma çarptırllm.au dı aynı 
amacı lafıyor. Bütün bunlar, te
keli.... muhalefet edemeyecK 
bir suskunluk ortamının zorla 
yaratılması çaba1armm &dan 
ıdım tırmandmlan parçaları. Te
keller, faşist &aldlllYll birlikte 
sürdia"dükleri antidemokratik sai
dırdarını da gittikçe yoAıınlqtır· 
ma bedenerinin peşinde ko .. -
dursunlar, bütün bunlar Işçi· 
emekçi kitlelerin sindirilmeslDf 
yeımlyecej!i ,Ibi, bu kltlel..-lrı 
8i!5i ilericio601 ba.mım SUlturulma. 
sına dı yetmeyecektir. Mücadele 
gelişecek! Bütiin bultılan göj!ia· 
leye göliSleye ... Bunun eneeUe
nebildiA'i bugüne kadar hiç görii· 
medi. Bundan sonrı da göriie· 
meyecek. 

DIYARBAKıR. Diyarbakır Tabip Oda�, bir olağan toplantı 
sırasınd� basılarak, belgesiz, gerekçesiz faaliyetten alıkondu. 
Sıkıyönetim görevlileri, olay sırasında Oda'dakilere, ''Bundan 
sonra toplantı yaptığınız takdirde gözaltına ılınlN,nız" yollu 
"uyarl"larda bulundular. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Erdal Atabek, Diyarbakır Sı· 
kıyönetim Komutanlığı'ndan faaliyette" alıkonma gerekçesini 
sordu. Atabek, Tabip Odalarının yasaya göre kurulduğunu ve 
kamu hizmeti yapan kuruluşlar olarak faaliyetleri duruna ka· 
mu hizmetlerinin de duracağım belirtti. 12 Mart döneminde bi
le bu uden uygulamalarla karşılaşmadığını hatırlatan Atabek, 
olayı ktnadı. 

Diyarbakır Tabib Odı.sının basılmasın .. , ırkçı, faşist, gerici 
görüşleriyle bilinen ve tabibiikle bağd�mayan tutumu yüZün
den T�ip Odasına hakkında kavuşturma açılan Oiyarbakır 
Tıp Fakültesi Dekanı'nın ihbarıııın yolaçmış olabileceği belir· 
tiliyor. 

MHP'U "ALBAY" 
BAŞMUAVIN, 

ILERId 
OORETMENLER 

KıYıLıYOR! 

BUCA· Buea Eğitim En,titidü'ndeki 
görevli 84 öğretmen kıyıma uğntıldı. 

84 öAretmenin, okul kanUninde dü
zenlemek istedikleri basın toplantısı, 
okul müdürünün çağruıyla gelen po· 
litleTU engrDenmek a.tendi ve dört 
öğretmen ile bir grup öğrend gözaı. 
tma alındı. Polll ye jandarma zoruyla 
okuldan çıkanlan öğretmenler, yap. 
tıklan açıklamada, Buca Elitim Enı· 
titÜlü'nün fqlatle,tirilmeıl konUtun. 
da. 'u bilgileri verdOer: 

"Okula müdtr vekili olarak atanan 
ibnhim Yaprak tacUH bir fqbltir. 

"Müdür bqmuavini Blrol thaıian 
MHP'lIdlr. Partlde '&Ibay' riıbeline 
yi.l.belmlttir. nu ki,ıyi MHP,1 Salıer 
Çelik, nakl Kaçar, Nurettin Temiz Ye 
Mehmet PirO adlı .abık.alı kıtller ko
rumu.tadır. 

"Aynca okula �O f .. lıt ötre"tmcn 
a1l1\m .. , bununla birlikte güre, takımı 
adı altında çok layıda f .. ht mllitan 
okula yerleıdrUmlttir." 

ORTAO KUL 
OORENCILERI DE 
POUS ARŞıVı ıÇiN 
PIŞLENIYOR! 

ıZMıR. lzmir'de Tariş direnişi
nin ardındon ilan edilen Sıkıyö· 
netim, '\Jarlıg, "nı giinden güne 
daha çok duyuruyor. Sıkıyöne· 
tim iznine bagıı olmayan toplan
tılar formalitelere bolularak en· 
gelıeniyor, salon mhip/erinin sı
kıyönetimin izni olmaksızın .sa. 
lan kiralamaları ycuaklanıyor. 

Eti aramaları, dernek ue sendi
ka baskınları do son günlerde yo· 
gunlaştmlmış durumda. Aste1"-!ş 
Bölge temıilci.i el/inden alınıp 
götürüldü. Maden.lş Sendika.ı 
geceyarısı iWde kim. yokken 
cukerler tarafından kapıları km
larak arandı, eşyaları tahrip edil
di. 

öte yandan, hiçbir ya.al da· 
yanag, olmayan gerici bir uygu· 
lama hmir'de yürürliiR' kondu. 
Sıkıyönetim Komutanlılın," em· 
M'yle ortaölrenim kurumlarıııda· 
ki bütiin ögrencilerin fotolrafkm 
çekiliyor. Ortaokul ölrencileri· 
nin bile polil arşiUıerinde (işlen' 
me.i anlamına gelen bu dowan" 
şın ycual ile haklı gerekçelerd.n 
yok.un oluşu bir yana, faşist re· 
jimleri hatırlattıl, apaçıktu! 



(( A�, 
barIŞ H 
işbirliği bölgesi 
olmalıdır » 
YENi DELHi BARı� ve GÜVENliK 
KONFERANSı SONUÇ BELGESi 

23·24 Mart larlblerlnde Yenı Del· 
brde yapılan ve TUrklye bill, güçlerlııl 
temaUen Orhan Taylan Ue TUrldye I,· 
çı Partili üyesi M. Ufuk Güldemır'In kı· 
tıldıklan "Asyı'da Banş ve Güvenlık 
Konferansı" Sonuç Belpa yayınlandı. 

Belge'de, eınperyallst wert (ÜCÜJl bü· 
yüdülüne ve özelllkle Hint OkyanulU ile 
İran KörfezI'nde ABD ukert �çlerlnin 
yoRunlaşmakll olduRuna dıkkat çekil· 
di. Bu askeri yıRınalın Vietnam'. yöne
lik bır saldın zemlnl oluşturduRu vurgu· 
landı. Avrupa'ya yeni nükleer llLahlar 
dayatllmaSlyia, emperyalizmin tüm dün· 
yada ılkeri üstünlük kurma amacının bır 
kez daha ortaya Çıktıtı bellrtUen So· 
nuç Belgesi'nde, ABD'nln Aıyı'dakl nJ· 
yellerl şöyle dUe eetlrUdl: 

"Hint Okyınusu ve Ortadolu'ya yö
neltDmlş bulunan 'ani müdahale ordu· 
su', uluslann Içişlerine kU1şmayl amaç
tayarak demokratik hükümetlerin deRiş-

IRAK'TA BAAS REJIMI 

EMPERYALiZMiN 
YEDEK 

GÜCÜ MÜ ? 
Son tı.I.ftalarda işbirlikçi-tekelci basın organlarında lrak'a özel bir önem 

verilişi, Iran ile Irak arasındaki 8t!rxinliğin nrmanışı, Suriye'deki gerici kıpır· 
danmalardi I�k'ın kışkırtıcı rolünün açığa çıkmilSl, bu ülkedeki gelişmelerin 
önemini utırıyor. 

Baas yönetiminin özellikle 1917'den bu yana izlediği politih, ülkede 
gerici-bilSkıcı bir yönetimin yerleşmesine yol açtığı gibi, I�k'a Amerihn em
peryalizminin Ortadoğu'daki gi1şimleri için bir 'yedek güç" konumunu ka
zandırdı. Bus yönetimi iyice palazlanan bürokratik-parazit bir burjuvniye Ve 
emperyalist çevrelerle işbirliğine dayanarak, ülke içinde işçi sınıfına, emekçi 
kitlelere, demokratik güçlere, özellikle Kürt ulusal hareketine karşı baskıcı 
bir politikaya yöneldi. B.w yönetiminin emperyalist çevrelerle işbirliği, bu 
ülkelerin antiemperyalistJ.."'-P kurtuluş hareketini bölme, Filistin kurtuluş 
hareketini yalıtlama, geri� rejimieri giiçlendirme planları için bir araç olarak 
kullanılmasını sağlıyor. 

Bu politika, özellikle, Irak Komünist Partisi'nin de katılımıyla oluşan 
Ulusal Cephe'yi, Baas Partisi'nin tekelindeki bir tek'parti rejiminin aracı hali· 
ne getirmeye yöneldi. Keskin bir antikomünist kampanya 1977'den başlaya
rak yoğunlaştırıldı. Mayıs 1978'te 31 asker ve sivil komünistle devrimci-de
mokroltın idamı, binlerce Kürt ve Arap komünistiyle demokratının tutukJan
masıyla bu kampanya yeni bir aşamaya ulaştı. Kampanya, giderek rejime mu
halefet eden tüm ilerici·ulusal giiçlerin baskı altına alınmasıyla gelişti. Grevler 
yasaklandı, binlerce işçi tutuklandı yine binlerce suçsuz insan haksız mahke
me �rarlarıyla idama mahkum edildi. 

Kürt ulusal sorununda da koyu şovenist bi' tutum izlendi. Bölgede bi
linçli bir Araplaşorma ve " Buslaşonna" politikilSına yönelindi. "Özerk" 
bölgedeki Kürt-ağırlıklı yönetim organları bölgeden söküldü, binlerce Kürt 
yurtlarından, evlerinden atıldı, Irak Kürdistln'ı yeniden bir işgal bölgesi göro
nümüne sokuldu. Kürt halkının görüşlerini dile getirebilecek yasal yollar ka
patıldı, sendikaların Kürdistan bölümleri birer birer tasfjye edildi. Kürdistan 
daha da geri bir ekonomik yaşama mahkum edildi. 

Öte yandan ülkenin artan petrol gelirinin büyük bölümü baskı aygıtla
rının, gizli servislerin güçlendirilmesine aktarıldı. Petrol gelirleri, ya dar politik 
amaçlı yardımlar aracılığıyla, ya da kapitalist ülkeler bankalarına aktarılan ya
tırım ve rüşvetlerle yurt dışına taşındı. Örneğin siyonist dostu Fransız devlet 
başkanı Chriac'ın kampanyasına milyonlarca dolar harcandı. Dahası, iflasın 
eşiğindeki kapitllist işletmeleri kurtarma amaçlı dev sipariş anlaşmalarıyla 
devlet gelirleri sermayeye pe�keş çekildi. Kalkınma planının öngördüğü yatı
rımların yüzde 90', kapitalist şirkedere ve uluslararası tekellere ihale edildi. 

Bu politikanın palazlandırdığı ve devlet yönetimine giderek egemen kıl
dığı, işbirlikçi bürokratik-parazit burjuvazinin çıkarları, Irak'ı, Arap ulusal 
cephesindeki bölünmenin başlıca faktörlerinden biri haline getirdi. Camp Da
vid anlaşmı.sına karşı oluşan Kararlılık Cephesi'ni güçlendirmek yerine Irak, 
Mısır'ın boykot edilmesiyle smırlı bir " en az direniş" çizgisini benimsedi. 
Iran devrimiyle ilişkiler bilinçli olarak gerxinleştirildi. Afganistan ve Etyop
ya'daki tulk devrimlerine karŞı düşmanca bir tutum takınıldı. Bir yandan 
Amerikan S, filosu Basra Körfezine sokulurken, diğer yandan da, Bus, Suudi 
Arabistan'la yakınlaşma, onunla " güvenlik" anlaşmaları bağlama politikilSına 
yöneldi. FKö için iftiraya cbyalı bir politika izledi. 

Bus yönetiminin emperyalizmle ekonomik ve politik ilişkileri, son u
manlarda Fransa'dan başka FAC, ıtalya, Ispanya, Brezilya gibi ülkelerde de 
büyük silah siparişleri bağlama poyutuna ulaştı. 

Irak Komünist Partisi, ülktJeki bu gelişmeıeri, bUtilnsel bir ekonomik, 
politik, toplumsal bunalımın derinleşme si ve bunun sonucunda gerici rejime 
k.ırşı muhalefet cephesinin tabanının daha da genişlemesi olarak değerlen
diriyor. Arap ya da Kürt tüm yurtsever, demokrat, iferiCi giJçler, muhalefet 
saflarında birleşiyor. Bu koşullarda IKP, ülkede devrım sürecinin görevferi
ni yerine getirmek üzere tüm halkı, tüm muhalefet güçlerini tek bir demok
ratik ulusal cephede birleştirmeyi öngörüyor. atmokratik ulusal cephenin 
programının gerçekleştirilmesinin ise bütünUyle, en geniş halk kitlelerinin bU
lim alanlarda ve çeşitli biçimlerde yükselteceği devrimci mücadeleye bağlı ol
duğunu vurguluyor 

tlrtlmeslnde, devrlm ve baRımıızlı.k ha
rekeUerlrun bub.nlmaımda her an kulla
nılmak üzere hazır bekletUmekt.edlr. 

"ABD'nın bölgedeki çıkarlarına yö
nelik amaçlan, bölee halklarııun kendı 
kaderlerini taytn etme ve öz kaynakla
nndan late<llklerl biçimde yararlanma 
haklannı tehdit etmektedir. SözkonUlU 
ABD doktrini, uluslann bıjlıııwzlık' ve 
bütünlük Ok,lerl Ile lım bır çeUşId ıçın· 
dedlr. 

"Bu Konferan. katılanlar, ABD ve 
Çin tarafından Pak.iltan'. yapılan ukeri 
yardımın Hindistan ve dlRer k0mllu 
ülkeleri tehdlt etmeye yöneılk olduRunu 
onaylamattadır. Bu açıdan ABD ve Çın 
l,blrllRI, salt Asyı'yı deRll, tüm dUnyl 
berışını clddl bır şeldlde tehdit etmekte· 
dir." 

Sonuç Belgesi'nde aynca, Konferansa 
katılanların, emperyalistlerin Afganiı
tan'ın Içişlerine ve bütünlüRüne müdaha
le etmeyecekJerine eüvence venneleri 
koşuluyla, Afganiatan sorununa ayasal 
çözümlerin buıunabUeceRi inancında 01-
duklan, Diego Garcla adasındakl ve böl
lIOdeki dlRer ABD üslerlnln mUltarızu. 
yonuna şiddetle karşı çıkb.klan, nükleer 
savaş gemilerinin bölgeye gönderUmelinl 
kıygıyla lzIedlklerl belirtUerek, şu 
görüşlere yer verlidi: 

"Tarıh, sosyalist üİkelerin ve Sovyet
ler Birligrnin LıeSIU altındaki halklann 
ulusal balımsızlıklanm ve banş içinde 
yaşamalantu gelameya çalışbklannı ve 
onlann sadık birer dostu olduklannı sü
rekli kanıtlamaktadır. 

"Asya halklannın banşa gereksinmesi 
vardır. Onların yaşamsal önem taşıyan 
gereksinimleri, IDcak emperyaUst müda
hale polItikası tftkedUdillnde, bege
monyacılık sona erdiRinde, silahlanma 
yanşı bıraloldılında, genel ve tam silah
sızlanma sallandılında karşılanabUlro 

"Konferansa katılanlar, Helsinki 
Konferansı Sonuç Belgesi'nde beLirtUen 
demokratlk ilkelerin Asya'ya banş ve 
güvenlilin ullanmaıı için temel oluş
turulacaaı kanısındadırlar." 

Sonuç Belgesi daha sonra şu çaetıyla 
son buldu: 

"'rum bantsever güc:lere, sürekli 
genişlemekle olan ABD ukerl gücüne 
karşı harekete geçmeye yönelmelerı için 
çaenda bulunuruz, 

" Asya, Afrika, A wstralya ve diter 
kıta1ardaki ulusal banş ve dayanışma 
komitelerini, sendikalarını, din ve genç
lik örgütleriru..ve bunun yanı sıra uluslar
arası gayruesmi örgütleri Hint Okyanusu 
ve İran Körfezi'ndeki ABD ııskeri gücüne 
karşı kampanya başlatmaya çaeınnz. 

"Başlangıç olarek 5·12 Nlsan'ı ABD 
askeri üslerinin boşaltılması ve Hint Ok
yanusu ile İran Körfezi'ndeki ABD 
deniz gücünün bölgeden çlkarılması. ama
cıyla mücadele haftası olarak ilan ederiz. 

.. Asya banş ve lşblrllRi böı,..i olma· 
lıdır. Emperyallst ukeri güçlerin eoU,· 
mea durdurulmalıdtr." 

DÜNYA GENÇliGiNiN ANTiEMPERYAliST BiRliGiNiN SiMGESi 

-

24 NISAN 
Dünya demokratik ve ilerlcl gençlik 

hareketleri, 1980 24 Nlsanınl, 'gençll· 
lin, antiemperyalist birlIk ve dayanışma 
günü olarak 33. kez kutluyor. 

Dünya demokratlk gençllIinin tem
silcisi Dünya Demokratlk GençlIk Fede
rasyonu mücadele li..irecinde, Asya, Af
rika ve Latin Amerika halklannın ulu
sal ve toplumsal kurtuluş mücadeleleri 
lle dünya gençlilinin dayanışmasına 
büyük özen göslA!rlımıştlr. 

2. Dünya Savaşı lonraSl yıllar, bu 
kıtaların halklarının ve gençlilinin em
peryalist egemenHte, sömürgeemte, 
yeni sömürgeclllle karşı mücadeleleri
nin yükselmesine sahne olmuştu. Dün
ya gençllllnin antiemperyaUst kurtuluş 
hareketleriyle dayanışmasının somutlan
maıı dolreltusunda kararlar alınmak 
üzere, 1948 Şubatında Kalküta'da 19 
ülkeden 38 gençlik ve ötrend örgütü 
temsilcisinin kallldlRt bir konrerans top
landı. Konferansa katılanlar kaıvlannda 
şu noktayı belirttUer: "Bizim milcade
lemlz (ululaı batımsızlık ve demokraal 
mücadelesi) bütün dilnyanln bmş ve de
mokrasi güçleriyle omuz omuza SÜrdü· 
rülen bir mücadeledir ve bu, ortak düş· 
mana, emperyalizme karşı yHneltnmiş
tır." 

Konferan.. katılanlu, 21 Şubat'ı, 
sömürge rejimierine ku,ı avaşan genç
UkJe dayanışma günil olarak Uın ettUer. 
DDGF, lIerlcl ııonçllk ve öRrencl kuru· 
luşları 21 Şubat., sömUrgecmkle ve 
ırkc:ılıkla mücadele eünU olarak kutla
maya baıladılar. EmperyaUzmln ve eorl· 
cW�ln kanb .uçlan .. karşı öfkeyle do· 
lu proteıtolarmı haykırdmr. 

1954 ARuıtosunda toplanan Federaı
yon MecUıI, federasyonun ululll baRım· 
sızlık ve öz&fu' eeU,menln aaRlanmalı 
ıçın mileadele veren halklar te gençlerle 
dayanı,masının gellştbilmeılna yönelık 

eylemıerlne büyük deRer verdI. MecııS, 
emperyaUs! yıyılrnacılıRı .e lçlşlerlrıe 
müdahale politikasına karşı halklann 
kendi kaderlerinl tayin etmek!rl Için 
sürdürdükleri mücadeleye hız vermek!rI 
için gençllle çıtndı bulundu. ' 

Emperyaliıt devletleree, halklann ve 
gençlilin istemlerine kar"ı aldmnm yo
RunlaşbnldlRı soRuk sa yıUannda, 2 .  
Dünya Savaşının kalınbla.rınm. taat1yetl
ne yönelik mücadele, ooGF'nin eylem
leri arasında önemli bir yer tutuyordu. 
DDGF, dUnyanın çeşıtO bölgelerlnde, 
batılı devletıerin leıüvencl ve yaydmacı 
politikalarına karşı yıtınsal ,österUer 
düzenledı' Bu dönemde, 1955 N\sanın
da toplanan Bandung Konferansının ka
rarlanm etkin bir biçimde duyurdu. En
donezya'run başkenti, Bandung'ta bır 
uaya gelen 29 Asya ve Arrika devleti
nin temsileUeri, Insanlılın temel hak ve 
özgürlüklerine saygı gösterllmesi çaln
sında bulunmuştu. 

Dünya Demnkratlk GençllRI, "Ban· 
dung kararlan" nın öneminin belirlenme
sl çın, 1951 başında, 25 NI .. n'l (Ban· 
dung Konferansınm yıldönümünde) 
halklann ırkçılık ve yıyılmacılıla ku,ı 
ulusal batımıızlık ıçın verdikleri mUca
dele lle, ,ençlllin uluslararası dayını,· 
ma günü olarak Ilan ettUer. 

O günden bu yana ııoçen 23 yıl ıçın· 
de, dilnyı demokratlk ııonçllk hareketı, 
gençlilIn, antlemperyıııst mücadele ü
dUren halklarla �yanl,maSlnl somutla
yan etkin ve kitlesel eylemler eerçek
leştirdI. Eylemler, IıonçllRln InUemper· 
yıllst bUlnç v, dövüşkenUUlnl yüktelt, 
tl, geliştirdi. 24 NI.n'ın anlamı, ve 
gençUR' uıa,brdıtı önemlı m ... ı, bu· 
gün d, önemınden hiçbir ,.y kaybot· 
memı,tlr V1I dUnya eonçll�lnln mucı· 
deleanı Uilk tutmaktadır. 
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·'Pw1i .. Ltni.n 
ikiz k.u\ic�tir. 

Aı;:atı.ı.h� 
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Bu yıl, Vladimir byiç Ulyanov Lenin' 
indolumunun UO. ve devrimci çalışma
!anna başlamasının 90. yılı. Leninizmin 
büyük gücü, koca bir yüzyıl tarafından 
aşmdmlamadı, tersine üzerinden ne ka
dar uzun z.aman geçtiyse de, yaşamsal 
önemi bir o uelar daha güçlendi. 

KeSınlikk söylenebilir ki, bugüne dek 
hiç bir teori, hiç bir ideoloji Leninizm 
gibi ağır bir s:ınava tutulmamıştır, bu ka
dar sık ve çok yönlü denenmemiş, doğ· 
ruluğu böyleSıne karut1anman:ıışw. 20. 
yi.iz.yllın ıonunda yapılabilecek genel de
ğerlendirme, bu yüzyılda dünyanın Le· 
nin'in öngördüğü biçimde döndüğünil, 
bugün Leninizmin tüm insanlığa yol gös
teren en şqmu purula olduğunu kesin
likle ıomutlayacaktır. 

MARKSIZMIN 
ZENGINUGI ÜZERINDE 

YÜKSELEN ESER: 
LENINIZM 

Lenin, MarUizmin muuz.anı zengin
liğini özümleyerek, Marlu ve Engels'ın 
öğretisini daha yüluek gelişme düzeyine 
Çıkardı. O, Marksizmi, temel ilkelerine 
lOfluna kadar sadık k.a.la.rak yepyeni dü
şünce ve yargılarla zenginleştirdi. Bunu, 
Marks ve Engels tarafmdan yaratıcı ve 
durmadan geliten bir öğreti olarak urta
ya atılan Marsizmin özü istiyordu.Böy· 
Iece Lenin, çok yönlü çalışmalarında hiç 
kimsenin yapamadığı işi yaptı: Marksiz
min özüne sadık kalarak, onun yaratıcı ve 
yenilikçi ruhunu geli,tirdi. 

Artık·koıkoCl bir ytizyilin Leniniz
� doğnıluğunu kamtladığı- günümüz· 
de, ortaya çıkan ıonuç ,udur� Eğer Le
mzm taraflndan yenileştirilip zenginle,ti
rilmeseydi, daha önemli bir gelişme !lfa
muına ytikseltilmeıeydi, Marluizm, 
nasırlafmış doğmalar ve ÖIU ,emalar top
larnı olarak kalacaktı. SBKP MK'nin, 
V.ı. Lenin'in 110. doğum yıldönümü ne' 
deniyle kabul ettili kararda, "Lenin'in 
ona kattıkları olmadan Marksizm yoktur, 
ve düşünülemez" deniyor. Bu böyledir, 
çün.k.ü Marksizm başka çağda, batka ko· 
,ullarda yaratılmLftır. Bunun için emper· 

yalizmin, Rvqlann ve devrimci harekette 
yeni yUkselitin, muzaffer proletMya dev· 
riminin, "\'aflann ve devrimci harekette 

turdulu yeri. lOntJLLar.a yarut veremezdi. 
Devrimci mücadelenin b8fanu.nı saila
mak için daha ileri gidilmesi gerekiyor· 

YÜRÜYÜŞ 

du. Bu büyük girişkenliği Lenin gösterdi. . 
O, Marksizmi yalnızca korumak, reviz· 
yonizm ve oportünizmin saldırılarma kar· 
ŞI savunmilla kalmadı, yeni tarihsel dö
nemde, savaşın yeni koşullannda işçi 51-
ruCınm en kudretli silahı haline getirdi. 

DüNYAMıZıN 
EN Y1GINSAL 
ıDEOLOJIsI: 

LENINIZM 
Lenin, Marksizmi geliştirdi, bütün 

aIan1anna ei attı. İşte bunun için işçi sı· 
nıfının öğretirine Marksizm·Leninizm de
niyor. Marluizm-Leninizm tek ve bütün
sel bir öğretidir. Lenin'in, "Markı'ın 
öğretisi çok güçlüdür. çünkü doğrudur" 
söZıeri kendi öğretisi. için de bütünüyle 
geçerlidir. Leninizmin gücü onun I,çi ıı
nıfmln ve öteki emekçilerin çıkarlarına 
tamamıyle uygun olmasındadır. Leni
mm'in bilimselliği, sınıfsal özü ve dev
rimciliği, geniş halk YlAınlannın umutla
rı ve ittekJeriyle diyalektik birlik halin
de bulunur. Leninizm bunun için dün
yamızın en yıtuua.l ideolojisidir. 

LENINIZMIN DÜŞMANLARı 

çağımada, iki kar,ıt utem aıuında 
kıyuıya bir Ideolojik mücadele yürütül· 
mektedir. Bu mücadelenin merkezinde 
Leninizm bulunuyor. Onun dütmanlan, 
eski dünyaya karşı ve yeni. dUnyanın ku
rulmuı için mücadelede oynadığı rolii, 
taşıdığı önemi iyi anhyorlar. BUDun için 
tüm ıaldırılannı, Leninizme yöneltiyor· 
lar. Hatta bu saldında, burjuva ideoloji
si, ıosyal demokrasi, sağ ve 101 revi:ıyo
nizm ar�a bir ittifak kurulmcştur. 
Tümii b' n Leninizm'i gözden dü,lir
meye, gerçe ıo�yalizme çamur atmaya, 
Lenin'in yüce tarüıscl davuıru �çüm&e' 
yip yachunaya çatlfıyorlar. Böylece on· 
lar i,çi anıfının elinden en bUyük ailahını 
almaya, devrimci hareketi önderliz bırak· 
maya, sosyalin toplumu temeUerinden 
sanıp kaleyi 'içten çökertmeye yelteni
yorlar. 

Bugün burjuva ideologlan ile revizyo· 
niltler Marltsizm� Leninizmin kar,ınna 
koyuyorlar Hatu. onlar LcD.inizmi, 
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Marksizme ters bir öğreti olarak göster
mek için Marksizmi "savunuyorlar". As
lında bu düşmanlar, Marksizmin tüm te
mel ilkelerini yadsıyan, devrimci ruhunu 
Çıkartıp atan, onu liberal bir burjuva 
doktrinine dönüştünneye çalışan truva 
adandır. 

Leninizme karşı bir başka tehlikeli 
deney de Marksizmin coğulculuğu adı 
verilen deneydir. Burjuva ideoloslarırun 
bir çoğu ve revizyonistler Leninizme kar
Şı olmadıklarını, onu yadsımadıklarını 
söylüyorlar, ancak Leninizmin yerel 
bir olay "Marksizmin Rusya'ya özgü akı
mı" olduğunu iddia ediyorlar. Bu yüzden 
Leninizmin başka Üıkeler için, hele Bau 
Avrupa için geçerli olmadıAı öne sürülü· 
yor. Bu temel üzerine kurulan "Avrupa 
Komünizmi"nin sivri ucu Leninizme ve 

gerçek sosyalizme yöneliktir . .  

Sol revizyoniıder u e  Marksizmin Le
ninizmin bütün�lliğini gözden kaçmyor
lar, onu utendiğinde bir bölümü çıkanlıp 
alınabilecek reçeteler bütünü haline dö
nÜftUnneye çalışıyorlar. Kendi maceracı 
çizgilerinin geçerliliğini kanıtlamak için 
Lenin'in öğretisinin özgill yanlarını 
geneUe,tinneye, genel yanlarını ue' yad
sımaya yelteniyorlar. Sai revizyonistler 
ve burjuva ideologlan gibi, onlar da le
ninist öğretinin "Rusya ve benzeri ülke· 
ler için geçerli" olduğunu, sömürge ve 
bafunlı ülkeler için aynı öğretinin ge
çerli olarnayacajmı ileri sürtlyorlar. 

Leniniz.min ve gerçek soıyalizmin bü
yük kazanımlan , tüm illkelerden emekçi. 
lerin emperyalizme kaqı baı'lJ. demokra· 
si ve ıosyalizm için verdikleri mücadele
de namuılu milyonların gözlerini açıyor, 
onlara doğru yoly gösteriyor. 

Bulgaristan KomUnist Partili MK Bi
rind Sekreteri Todav Jivkov, 1978 yı
lında Sofya'da düzenlenen uluslatanısı 
teorik konferanıta şun1an diyordu: 

"Bir zamanlar Lenin'i Markı'a kar,ı 
çıkarma denemesinde bulunanlar vardı. 
Şimdi de güya Markı ve Marwm adı
na, güya mücadelenin çıkarlan adına 
Lenin ve Leninizm'den vazgeçmemid 
öğütleyenler var. Sanki o yıllar ve günü
müz anuında, iıeri .ınıh ve köleleıtirilmiı 
intanlıim Marklizm-Lcninizmin yüce 
bayrağı altında kazandıltı, dUnyanm harl
tasını ve karakterini deRiltiren o bir dizi 
tarihlel zafer deiil de, birçok baıama· 
Iık var. 

"BugünUn komünistler kutatı olan 
bizler Markı ve Lenin'e, Lenin'in Markı 
konUNnda uyguladıAı ya.kla,unı uygula· 
nwna gerektiiinin bilincindeyiz. Ödevi
miz, ilk. öiretmenlerimiz Markı, Engelı 
ve Lenin'in öngörii1erini daha da geU,tir· 
mektir. Onlar bizi Imırlandımllyorlu, 
tenine bize yaratıcı özgürlüğü ıağlıyor
lar. Çünkü Muluhm-Lenlnizmtn yaratıcı 
özU, bu öğretiden vugeçmemai deRii, 
lwmen ya da bütUnUyle bu ö!P'etiyi yeni 
ommda ve koıullarda zenginleıtirtp ge. 
Iittinnemizi gerektinnektedir." 

ABD - emperyalizmi· 
nin OrtadoRu. İran ve 
körfez takelerlne baskısı 
arttlkça, sözkonu5U he· 
defler yönünde uyguıa· 
maya çalıştıeı salduı 
planlan için Türkiye'yi 
bır sıçrama tahtası ola. 
rak kullanma girişimleri de yo�unlaşmaktadır. 
ABD'nin yetldli çevreleri Türkiye'deki bazı üslerin 
bu amaçla kullanılabilmes! için Ankara'ya baskı 
yaptıklannı açıkça belirtmişlerdir. Dem1rel lktida
nnın, Washington'un tran ve körfez ülkelerine giri. 
şebileceeı herhangi bir saldın için Türkiye'deki ÜJ. 
lerden yararlanmasına izin vermek nIyetinde olma
dıeını her fırsatta ylneleylp durması ise bu konuda 
ABD tarafından sürekli baskı altında tutuldu�u yö· 
nündeki kuşkulan güçlendirmektedir . 

• hüseyin baş 

TÜRKİYE 
YOL AYRıMıNDA 

DEMI REL azınlık hükümetinin iktidara geldi�n
den bu yana, ülkeyi şaşırtıcı bir hız ve beceriyle 
yeniden ABD ve NATO'nun "ileri karakolu " duru
muna sokması, Orta ve Yakındo�lu komşularımı· 
zı olduğu gibi 3. Dünya ve sosyalist lakeler toplu· 
luğunu da önemli ölçüde tedirgin ettifj. gözden 
kaçmamaktadıı. Ankara'nın aksi yöndeki teminat
Ian giderek artan bu tedirginli�i ortadan kaldınna· 
ya yetmemektedir. ABD'nin ve NATO'nun bölge 
ülkeleri yönündeki saldırgan politikası, oruarla içli· 
dışlı ilişkiler içine giren ülkelere de kuşkuyla ba. 
kılmasına yol açmaktadır. nemire! azınlık iktida· 
rının ülke ekonomisini bütünüyle ABD 'nin ve Batı' 
nın iradesi altına sokması Savunma lşbirlieı Anlaş.
masıyla ABD 'ye önemli ödünler vermesi, NATO 
içinde yeniden aktif rollere heveslenir görünmesi 
yukarıda sözü edilen kuşkulann somut belirtileri 
arasındadır. Gerçi bu belirtiler henüz politik so· 
nuçlar olarak ortaya çıkmış deeildir. Ancak ABD 
ve NATO'nun bölgedeki saldırgan politikasının da· 
ha list aşamalara ulaşması halinde, Türkiye'yi de 
ardından sürükleyerek onun, komşulan ve 3. Dün· 
ya ülkeleriyle ilişkilerini olumsuz yönde etkilerne
si uzak bir olasılık olarak göriilmemektedir. ABD 
Başkanı Carter'ın !ran'a 'karşı glrişti� baskı hare
ketinde "müttefikleri"ni de yanında görmek iste· 
mesi ve bunu, yerine getirilmesi gerekerı biryüküm
lülük olarak ortaya koyması ABD ve NATO ile iliş
kilerini iyice içli-dışh duruma getiren 1\irkiye'yi 
şimdiden komşusu İran 'la karşı kırşıya geti:rrne 
yolundadır. İktidara yakın gazetelerin yonımculan 
sürekli bir biçimde İran devrim yönetimine Lin' 
eleştiriler yöneltmektedirler. öte yandan yine ik. 
tidara yakp'l gazeteler, Tahran.Baedat çatışması 50-
nucu ortaya çıkan bazı sınır olaylannı elden geldi
etnce abartarak kamuoyunu İran 'a karşı kışkırt· 
maya çalışmaktadıriar. 

KUŞKUSUZ ABD, tran ve Körfez (ikelerine karşı 
glrlşmeyi planladı�ı "askeri müdahale"yl haklı gös. 
terecek ortamın yaratılması yönünde çaba harca
mayı da ihmal etmemektedir. ömeRtn ABD 'nin 
tra'l ve körfez ilkelerine silahlı müdahale de dahil 
olmak üzere her türlü baskı eylemine girişebilecelti
ni resmen açıklamasına raRmen, Ankara'yı ziyaret 
eden ABD'li senatörler bu ilkelerin "Sovyet tehdi. 
di" altında oldulunu 5Öyleyebilmektedirler. Yine 
aynı şekilde, ABD'nln Hint Okyınu5U'nl aylardar 
yı�dı�ı denız gücü gözardı edilerek, bölgoy. rlren 
400 deniz plyadeli bır Sovyet savaş gemisi ı.hdlt 
unsuru olarak sunulmak istenmektedir. 

ABD 'nin İran'ı karşı tutumunu aertle,tlrmesini 
salt Carter'ın seçim taktiAine baelamak kanımızca 
yeterli de�lId1r. ABD 'nın baskıyı tırmandımak Işi 
diipedüz askeri bır müdahaleye götürm .. ı ol.sılı�ı 
son derecede ciddi görllımektedir. Bölgede Sovyet
ler B1rlll!l ve ABD 'nın de bell1 Ölçülerde taraf ol., 
caklan bır çatışmada Türkıye, sırtına yüklenilen 
yeni baeımlılıklarla böylesi bir çatışmanın dışında 
n8511 kalacaktır'? 

üLKEMIZIN yaşamaal çıkarları açısından Ivedl· 
Ilkle yanıtianması gereken SON budur. 
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