
HAFTALıK SIYASI HABER YE YORUM DERGISa 

1 mayıs 
i MAYISUR, cl'-y. ve diinyaııuı bir parçaa olarak 

ificmk lKI .rufauD CD anlamh JÜnÜd., öyle de kalacak· 
tır. Itçi anıhnın birlik, mlicaddc ve dayana,m&ıuu dmF' 
leynain· 

1 MAYIS 1980. itçllUUfUlUZ için, bwjuvulnin aaldın
IUU yotunlqtvdıi" bukılann ps linde ,ldektinl uttU" 
dlj:ı. renileri blr yana, kazanılmıf haklara da bir .ı:lnp çe:
kllmek "tendit' bupıkü ortamda. daha d. büyük 6nem 
kazanmaktachr. OIkenin .tım adım kopkoyu bir (.,bm 
bnnIıfIna _üklcnm.dr. btendij., hergün yc.ni bir buJu 
YUUL hazırlarurlten dilerinin tezphlanchiı, yuadıtı ,id. 
dctin iK adeta oIapnlqtınldıtı bulÜD, termaye ımdının 
kendi bu,na1unmdaa,l,çl ve emekçi ldtldcrin alın teri, JÖ& 
nurun., evindeki "Illa p diJurek ÇıkmaYı planladıia, 
bunun Için herteyi IÖU &klıpan belirtilerinln apaçık or
taya çılttJiı bup, ı May. 1980. itçi arufunız.,. ve ken· 
diliyle birlikte tUm cmckçücı-m mücadeLedeki Itanrlıhfı· 
om, direndnin de bir tö-tcraui o1a.c:aktu. Bunun açık bi· 
incindc olan tırrm.ayc, ku,ltu ilc beklemektedir 1 MayLl 
1980'i ve elindcld yual, yuadlfl tüm olanaldan değerLen
dirmektcdlr. 

ı MA ViS 1980'c b6ylai bir ortamda haırlanıyonu.. 
Ve hupdcn biliyoruz Id, daha öncekiler ,;bl; daha müta. 
re.ke dönemlerindeki pbi, ı 976,.,. ve ıonraıı pbi, daha 
seçen yd tum bukı1ara, sokağa Çıkma yasaklanna kartın 
i Mayııı'ln anlamına cölıc.dütw"demedili cibi ı May. 
1980 de ı,çi andımı:r:ın wihindc unutulma% yerini ala
cakta. 

1 MAYIS 1980'in üJk.ı:miz i,çi ıırufıaçıııından ayn bir 
yeri daha var. i May. 1980, i,çi .nıfanuzll' onuna Behi· 
� Bonn'In, Türkiye I,çi Parti_ Genel Batbm ve itçi ii· 
nd'ımlZln bu hepimizı örnek militaruıun 70 'nd dopm p. 
nO .ynı umanda. Behlu Boran'ın 1 May .. 1910'da dol
mu, olm.,. blr rutbftu ku,kullUZ. Ama bazen öyle r&ll
iaa.tılar olar Id, rutbıatının ötı:ainde anlam ve değer tqır. 
Bu ilyle bir r&lt.lanu iıtt. Yalnıu:a bu r&ltlantl dahi, 
ı Ma)'ll 1980', ön�uıcrden daha anlamlı kılmaya ve il
kemiı ltçi arufmın ve: onunla birliktt tüm demohui pç
krinin F1'Çc:k bir bayranu haline dÖDiııtürmeye yeterdi. 

AMA 1 May .. ı 980'in anlam ve dejm bunlarla bitmi-
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S'nd yı.bnı kutlayacalı.. Bu iR bir rastlantı değil. Bilinçle 
.çilmit bir p. 12 Mart dönemlnde TIP'i upatıp ltçi ii· 
nıfınm politik hareketine onulmu bir darbe vurduklanru 
.aıwıl&ra, bilimatl lOtyalirtlain, ilÇi _nıfı mWtanlar.,ın 
1975 ıMayııında verdi.kJc:ri en anlamb yanııtıı bu. 

O CONOEN bu yaı:ı.a tam be, yıl seçti. Partl'nin yeni. 
den 6rJutlmlp yurt dUzeyinde yaypnla,tlp. bin.la-<:e par· 
than ve Kmpatizan.ı Ue azı.nuanmıyacak bir ıuç haline ... 1. 
dili ve Türkiye'nin politlk yatam.,daki yerini dolt dUı, 
man hnke.1n kabuUenmek zorunda bulunclup beı yd. 
lnaanlar pbl Öl'lÜtler Için de. hele ltçi sınıfının bilimlel 
lOfyau.1 politik örlÜtü Için ir.w. bir zaman parça •. Ama 
bu Iuta zaman anlıiı 13 Şubat 1961'e dotru 19 ytl ve 
1920'lere kadar uzanan 60 ydla bütiinleıtiriklllinde ger
çek anlam.,ı kazanacaktır. Onun için de bu be, yd 19 yı· 
lm,60 yıhn pii ve COıkuMJ ile kutlannı.a durumundadır . 

.on s.!e��
d

�.
a 

';::!:f,��
t
�;:��e

b
n

U ':;:�":ç�: 
de yaptıklanyla çaba1an. ulrqlan. katlulanyla ııçi ana. 
fımlZm onuna � auwnoe.1 olmakla kabrıa.nn" TUrklye'
nm batunazbk, demoluui •• oıyalizm tarihinde kopanl
maa yn'inl a1mlftu. ı May. 1976 ıece.inl. Şili Halkı he 
OaYIUU,ma toplanblum ı, MC OUfWwmeldlr ve NATO' 
ya K.ı. Ulu .... Uapııazl.ılı. Ka.mpanyaIanDl. &yük Eldm 
Dndml'nin 6O'na YıldönümO Toplantilina ve nihayet 
1 May .. 1979'da Boran ve Partililerin IObp çıluna YU&
p an.Lamıu:l.&tt.aıı çık"lannı ve .on .çim öncıninde 

nd���r :::tmb=AZu::::�:,::t:;..y._ 
Ilm mücadeieslnde yeralaa hemen her konuyu T .. ktye'. 
Nrı pdc-m1.ne lık olarak Fdnniı olmanul, .ıurlan lOI'Iu
na kadar ı.orlayank, kim.nln yapılamu ded.Jltkrlni Dk 
olarak yapmlf, pçelıJe,dnnJ, olmanın, bajımdlık, de. 
mokr ..... ııoııyalb:m mevzilerinin aıdun adım n&ld IIcrLetilc· 
ccllrtln. kaaanı.m1ann naa1 kONnup yObeidiecr:tlnln 
ameUcrlN nlot yaıam.tar. talduı1ar, tutuklamalar pahatı
na vermlı olmıuu.n halı.h onunınu tqunaktadıı. 

ı MAYIS 19801 Oç1o bayramınw: heplmJae kutlu ol • 
.... 1 
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VARlıK ÖZMEN EK 

(Gazeteci, yazar) 

"DüNYA, BORAN DIYE 
BIR YAŞAM 
COŞKUSUNA 
ŞAHITTIR" 

Yenıden kurulan TOrkiye 
i şçI Partısı beş yaşında, der
kıın, Behlce Boran'dan sOz et· 
memek nas.1 olanaksızsa, Behl 
ce Boran 70 yaşında, derken, 
O'nu TOrk'ye hcı Partısı'nden 
soyuthımak, onlarca yıllık ba
rl$, baOımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mOcadelelerlnden 
barısederken Boran', anmarnak 
o kadar Imk.l.nsız. ör'i!atlO sınıf 
mücadeıesini şahsında böylesi
n e  maddlleştlrml, bır Inun da
ha baska nasıl In'lablllr ki? •.. 

15 yıl kadar önce Ilk 90r
dllOUmde sosyalizmi anlatıyor
du. HolIplshanenln önOnden ge
cerken leerde yatıyordu. Mah
kemede savunma yapıyordU. 
!-Iıkkırda scwuslurma açılıyor
du. 60lge temsilciler toplan
tısı vardı, konu$uyordu. Iı 
temsilciler toplantısı vardı, 
dUnya ve yurt olaylarını anlatı
yordu, MItingierde kOrslldeydl. 
Kongrede kOnu$uyordu. Morg 
önlerinde yOldaşlarının cena
uıerlnl Istiyordu. 1 Mayıs ala
nına yUrtıyordu. MahKemede 
yargllo1lnıyordu. Soruşturma. 
kovu5turma. Ifade veriyordU. 
Ama hep o yargılıyordul .. Ve 
Parti gecesinde hep bır a§ız
dan mars ve şarKı sOylOyordu. 
GOIUyordu. "Partlziln" söyle
nlrken, melodlK vurgulamanın 
bır yerinde tonlamanın daha 
Kuııvetil y.pılması görUSUnde 
olduOunu sOylUyordu." KUrsU
d' raporlar okunurken, dikKat
Le dinliyor, notlar illıyordu. Sı
KıyOnetlmde Ifade veriyordu. 
Gene sosyalizmi anıatıyordu ... 

Gızeteel olaraK cultıı w
kelere gittim. Meslektaşlarlı 
konuşurken "Behlee Boran nil' 
sıl?" diyenlere. onun mılade· 
leelllOlnden uzun uzun sOz 
edenıere rastladım. Ama iki yıl 
Onee Irak·a. Arap Zirve top· 
lantl5ını Izlemeye gittiOlm za· 
mın bır Arap gazetecinin, TUr
klye'den gelefl.plr 9rup me
lekı .. s önOnde �yledlkıerlnln 
.yrı bır yerlvOı" 

". Behlce Boran'ın wıOltOi' 
/'I'ISII? 

� "·Iyl." 
". N,.muUu s'zel�." 
Ve. duyllulu bır Sınle ekle

mlstl 
". Mlladelnlnln $,111111-

ylz," 

SOzurn su kı, Behlce Bo· 
ran', Oıırnek ve yerrnek kadar 
kendisine haksızlık olamaz. 
Turklye Ile DUnya, BORAN dı· 
ye Olr YUam eo,kutuna şahIt
ti, 

BfJGIMS/ZLIKjDEMOKRA5ijSOSYAUZM MOCADELESiNE 

ADANMIS BiR YASAM 
- -

lmzuuu tanıyıp yazılanndan 
birşeyler öerenmeye çabalaYl
,ımdan bu yana 37 yıl geçmiş; 
kendlsiyle tanışmanın üzerinden 
30, aynı kurullarda birlikte ça
lışmaya başlamamızdan beri de 
tam 17 yıl. O gün bugündür de 
aynı kunıl1ardayız. 

önce YURT ve DüNYA, ar·· 
kasından ADIMLAR, daha sonra 
TAN daki yazılan. SanayUeşme
nin - bugün artık herkesin dUl n
de sakız olan bu basit sözcüetin
tabu sayıldıeı günlerde bunun 
üzerine dikkati çekme, kültür ve 
sanat alanuıın en masum görü
nen dallannda da belli bir bakış 
açısıyla birşeyler sezinIetebUme, 
aktarabilme çabası. Olkemizi, 
geçmi'Şi ve bugününü, alışılmış 
resmi ö�etinin dışında yeniden 
de1erlendinne ve sorunlan bu 
deeerlendinne ışıeında ortaya 
koyma, yeniden tanıma ve tanıt
ma u�raşı. Yazılara egemen olan 
saelam m, antık - birçoklarını te· 
dirgin eden o sağlam manbk -
ve o güne kadar bilineni bilindi
ği gibi kabul etmeyen o araşbn
Ci kafa. 

Mesleeiyle ilgili araşbnna, in
celeme yazılan, aradan geçen 
40'a yakın yıl boyunca halii de
�erinden hiçbirşey yitinneyen 
ve alanında ilk olmanın onuru
nu taşıyan sosyal yapı araştınna
ları. Ye bunun için köylerde, 
köylüler arasında geçen günler, 
haftalar. Yirmi yıldan sonra bile 
seçim kampanyası sırasmdaki ge
zilerde rastladıklanmlZ; çevre 
köylüleri arasında kendisini tanı
yanlar veya o günleri bir tevatür 
olarak nakledenler, adını saYil 
ve sevgi ile yadediyorlar, içten
likle selamlannı iletiyorlardı. 

Oniversite hocalıeım şahsen 
bilemem. Ancak aynı zamanda 
üniversite sıralannda okudueu
muz öerencileri, iyi bir ö�reUci, 
fakat notu kıt bir hoca olduIu
nu, ilerici, sosyalist.. ne olursan 
ol, ancak öerenci olarak kendi
sinden bekleneni tam olarak 
yerine getinnesini istedieini söy
lerlerdi. 

Sonra fakülte ve dergi arkada
şı üç üniversite öeretim üyesiy
le birlikte haklannda açılan tah
kikaUar, suçlamalar. İktidar, üni
versiteyi asıl üniversite yapan 
gerçek bHimsel çalışmaya, bu 
çalı§ma·y13 birlik .. ""'ŞbnOI; ger· 
çeltleri -tendileri gibi yeniden de
!erlendirip --bu deeenendinnenin 
süzgecinden geçinneye yönelen 
bir üniver&ite gençlilinin yetiş· 
mesine tahammülsüzlil�ünü 
gösteriyordu. Ustüste açılan da
valar, "milliyetçi" gençlerin ta
nıkhklan ... Ama yetmedi. Dava· 
lar beraatla sonuçlandı. Ve s0-
nunda CHP iktidarı onlardan 
kurtulmanın yolunu, bütçe mü
zakereleri sırasında kürsülerini 
laevetmek ve �öyJece kendilerini 
açı�a almakla buldu. 

Tepkiler, protestolar .. Yaban
Ci üniversiteler bu de�erıı bnIm 
adamlanna kucaklannı açb ve 
her türlü olanaeı saeıadı. Ancak 
Boran gitmedi. Her zaman, her 
şart altında yapılabilecek birşey· 
ler oIdu�na . ve bunun mutlaka 
yaptlması gerektielne inanıyor
du. Bir yandan geçimini saela
yacak tercüme işleriyle u�raşır� 
ken, bir yandan da çalışmalanm 
sürdürüyor, hem bir bilim adamı, 
hem de bir işçi sınıfı militanı 
olarak görevini yerine getiriyor
du. 

İstanbul'a yerleşmişti. Kendi
sini ilk olarak 1950 ilkbahannda, 
büyük Nazım'ın 39 küsur yıllık 
mahkumiyetinin kaldınlması 
için son çare olarak "canıyla pul
layıp" halkına başvunnak olarak 
niteledi�i açlık grevini destekle· 
me amacıyla yayınlayaca�ımlZ 
Hür Gençlik özel sayısında Na
zım 'la ilgili bir incelemesinden 
yararlanmak için başvurdueum
da tanıdım_ Aynı günlerde 14 
Mayıs seçimleri oldu ve Demok
rat Parti iktidara geldi. 

Bu SU'8da Boran'ı Türk Banş
severler Cemiyeti'nin kunıcusu 
ve genel başkanı olarak görüyo· 
ruz. Boran, Stockholm çaensı
mn ertesi yılında Türkiye'de ba
nş hareketinin ilk çekirdeeini 
filizlendiriyordu. Kimileri önce
den beri ve hatta şimdi bUe, bu 
kanunlarla ve böylesi iktidarlar 
altında hiçbirşey yapılamaz de
sinlerdl; yapılacak �.yler mut-

"BILIMSEL DüŞÜNCEDEN 

laka olmalıydı ve yapılmalıydı. 
Arkadaşlanyıı birlikte Boran ya
pıyordu. 

Barışseverler Deme�nin 
kuruluş beyannamesi Yliyınlamr
ken Kore savaşı patlak verdi. DP, 
ilerde NATO'ya alınma vaadiyle 
Amerika'yla anlaşmaş ve Meclis' 
ten bile geçirmeye gerek duy
maksızın Kore'ye asker gönder
me karan alıvennişti. 

Ban"everler Demeti, kuru
luşunun ikinci haftasında yayın
ladılı ve Boran başlannda, yöne
tim kurulu üyelerinin bizzat da
�ıtb�ı bııdlri ile karan şiddeUe 
protesto ediyor ve Meclis'e geti
rilip reddedilmesini istiyordu. 

Boran ve arkadaşlan, daha o 
akşam tutuklanıp, "milli men
faatlere zarar verecek faaliyette 
bulunmak"tan sanık olarak aske
ri siyasi mahkemeye sevkedildi
ler. İrldlinmesin, adı buydu ve 
nasıl bir mahkeme oldu�unu adı 
bile yeteri kadar anlatmaktaydı. 

Türkiye eski Türkiye de�ııdi 
ve üstelik mahkeme heyeti kar
şlSında Boran vardı. Mahkemede
ki konuşmalarılU, savunmasını 
bugün bile hatırlayanlar çok. 
Tahliyeler, yeniden tutuklanma
lar, karşı oy yazılan .. Sanık san
dalyesi, başlıbaşına bir mücade
le aracı olmuştu'lıoran la blrl1k� 
te, Sonunda mahkumiyet. Ara� 
da çocutunun dogtışu. Kalan ce
zas.ı için Nevşehir Cezaevine gön-
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ÖDüN VERMEYEN BIR DüRÜSTLüK ..• " 

Behlee Boran'ı 1943-44 yıııuınd. tlnıdım. O tulhlerde DU, Ta
rih eoOrafya FakUltesl Felsefe BOlumil öOreUm Oyeslydl. Kendisigibi 
ileri görıısııı blrk.c aydın ark"dnı Ile, O .umanın koşUlla" Iclnde 
TOrkiye lıerçeOlnl aydınl.tmay ..... blUmsel dU,lrıcanln y.yvınl.şma
sına Ç.alışıyorludı. O um. n d. toplumumuzun en bQyOk-ıorunl.,l
nın N,md. faşizm wl ırkcl llK gıbı bel.l., vardı. 

�u ııkımlu bQyllk ÖIÇ(lcM Atm.n naı:lzmlnden kaynaklıınıyordu. 
Bu t.hllke"" karşı kAmuoyunu 11'1l ııydın keıslmlnl uyıırm.ııyıı ç.lınn 
Behlce 8or.n w .rkIı4lı,'lırınl .um. nın Iktld.rı ,ÖI'IIYt«lnclen uuk
laştt,dı. 

2. O .... ya Sava,ı, d .... yiid. 'f.ştmln w nazlzmln yenılııısı Ile ıonuc
I.ndıkt.n ıonra Behlee Boran .... arkatl.,larının uyarıl.rının "rçek-
1101 d.h. d" bellrgll'\leştl. Bu ye,..1 d .... y.nın ıçınde TQlklye de k endi
M uygun adımıarıa Ister Istemet 'iJ8I1,tI .... buııtrılereııeldl. 

Behlce h.nımı bu ,ell,meler ıçınde, o bılımsel dO,trıcenln y.y
ııınıaşması doOrutlusunda, hep ödlln vermeyen bır dUrUSUDk ıçınde 
;OrdOm, 

Ollşt)ıOl ve davranl,l.nnd.kl O'nun bu ödllnsıı.zıııoıı dı,.rdan boı
kıldıOında, zam .. n uman h.şln .... sert lı(ırllneb"H de, Yılkindan ta
nındilli zaman her konuda ne kadu duyulı ve ",e"'lı olduOu kolay
lıkla anlaşılır. Bu arada O'nun cok ııUzel tUrkU söyl.cıIQlnl de söz
lerime eklemek isterim, 

Boran'a .... onun önderllOlndekl harekete 0.,1" dileklerimi su
n uyorum. 

eN. SARGIN 
derUdl�lnde aynı aıçlama ile 
yatbAım siyasiler koRuşundan 
karşılıklı pzete, dergi alışverişi· 
miz. 

Ve daha bu mahkumiyet do
larken 1951 büyük "'tevkifat'·ı 
dolayısıyla yeniden tutuklanma 
ve bu serer İstanbul'da Askeri 
Mahkeme kUşlSIna çıkarılma. 

Demokrat Partl'nin en azgın 
günieri! Giderek yotonlaşan bas
kılar ... Boran ve arkadaşlan, ya
pıiabiiecek birşeyler vıır mıdır, 
sorusunun peşinde. Konuşmala
nn, tartı,malann ana ekseni hep 
bu sonı. Hayır yok denemeı; 
mu tJaka olmalıdır veya yarattı
malıdır. 

Derken, 27 Mayıs, Kurucu 
Meclis, yeni Anayasa; yıllann bi
rikimiyle işçi sınıfında görülen 
büyük hareketlilik.. Yiizblnlik 
Saraçhane Mitingi ve Meclis'e YÜ� 
rüyen yapı işçileri. Yeni seçim 
yasası ve lleçimler öncesinde ye
ni partilerin kurulma olanaeı. 

13 Şubat 1961'de Türkiye Iş. 
çi Partisi kuruldu. İstanbul 
Sendikalar BirUei yöneticileri, iş· 
çilerin dotıııdan bir partiye olan 
ihtiyaçlarınm sezgisiyle T.l.P. i 
örgütlediler. 

o sırada bir de YöN vardı, et
kisi oldukça geniş bir çevreye 
yayılmış; ileri devletçilik sloga
nıyla yönIenen, yönlendirilen; 
Isterseniz ileri Kemalistler de di
yebOirslniz, yeni Kadrocu'lar da. 
Ve YöN'cülerin çabası ve öncü
lü�üyle, TüRK.IŞ liderlerinin de 
katılm8llYla bir Çalışanlar Partisi 
teşebbüoü. Yukardan aşa�ı, ay· 
dınlar eliyle ve Nasır Mısır'ından 
İsveç sosyal demokrat iktidanna 
kadar geniş bir örnekler dizisin
den hareketle, CHP'nin daha so
lunda, ama CHP örnekli bir parti 
eirişimi. 

Boran da Yatan'da yazıyordu. 
Yön'le polemikleri, Osmanlı dö
neminin yeniden deeerlendirilişi 
ve dikkati işçi sınıfına ve herşey· 
den önce "sınıf" aynmına çek
me eayreti, ve de tüm sorunlan 
sınıf gerçeRlnden hareketle crta
ya koyma; bunu bulandıncı, su
landıncı, bUerek bUmeyerek ya
pdmış tüm yanlışlan o saRlam 
manbkla yerlı yerine oturtma 
uRraşl. 

Türkiye Işçi PartIsI'nin Uk yı. 
lı, .1 yordamı çalı,nuııu, bocala· 
m,l,rla geçti. Ama onlar işçüe· 
rin arasından yetişmişlerdi, bi· 
limsel sosyalizmi bUmeseler, 
tanımasalar da sınıfsal sezgileri, 
onlan bir işçi partisini kunnaya 
iten sezgileri vardı. Ve basını dik
katle izliyorlar; sosyalistleri tanı· 
maya çalışıyor, onlarla tanışma
ya başlıyor, deeerlendiriyorlar, 
Kendilerine, aez,,"lerl yol ,österi
yordu, Bu Işın, eskiden beri bu 

YURUYÜŞ, TÜRKiYE iŞçi PARTiSiNiN 5. KURULUŞ YILDÖNüMüNÜ 19 YılıN, 60 YılıN GüCÜ VE COŞKUSUYLA KUTLUYOR • YÜRÜYÜŞ, TüRKIYE Işçi PARTISI 

.. ı MAYIS 1975'de kurulan Türkiye Işçi Partisi bir 
yandan tüm zorluklarn karşın. yurt düzeyinde örgüt
lenmesini sürdürmekıe, diğer yandan giincel politik 
hedefler için geniş kitlelere yönelik çalışmalarını yü
rütmekte idi. Işte bunlara ilk örnek; 1976 yılının /5-
29 Şubat günkrinde tüm yurtta ''MC Düşiiriilmelidir" 
kampanyel8l yürütüldü_ Gerçekleştirilen afişleme, bil
diri dalıtma eylemleri, açık Jıaua ue kapalı salon top
lantıları ile işçi ve emekçilerIn kampanyaya yoğun 
ka/ılım. sal/and •. 



• ŞDKRAN KURDAKUL 

BEHlcE BORAN öGRETMENIN 
DIRENCI 

• Or. ERDALATABEK 

Tii'k Tabipleri Birliği 
Başbnı 

"IşçI SINIFIMIZIN 
MüCADELESINDE 
TüRKIVE Işçi 
PARTlsl'NIN 
ÖZEL BIR VERI 
BULUNMAKTADıR" 

Türkly.'dekldemokr.,ı m� 
ad.ı .. lnln eok en.mll bır ıp
m.�nd. Türkıye I,çl P.rtlll
nın 5. yılı kutl.nmllkt.dır. Bu. 
gG'1, I.çl ıınıfının YI emekçi 
k.slm.,ln blll"çtl lOSyıl m� 
cad .... lnde. Tllrkly. 50Iunun 
uzun tırlhs.1 gOrevini" .Orekl/ 
ıtkll' .e:ıktır. Bu mOc.d.l"'e. 
TOrkiye he:ı P.rtlsl·nln Oul 
bır yırl bulunmıktadır. 

H .... yden 0,,01. dDıG'101-
ı .. ln Kıkçı .oylenlP. �ii._ 
bıktlll, Anıy.,.ı OI:go,lUkl.ln 
hay.1I ,eçlrlldlll. Orvotlenm. 
w topı.nm. OI:gOrIOl�On bu-

• ONAT KUTLAR 

"BEHlcE BORAN'I 
YE ONUN KIşIllGINDE 

Bugll'lkQ TQrtdv- I,çl Pırtlsl'"1 1970 0ne.1 TIp harıketlnden, 
T1 P hareklUnl emekçbl, dO,1)'I lCIaml, ..aNıÇ,,, ii. I,çl wntfının On
ca ,o�.I"ln yıllar yılı \IklimiZel • ...-,dlll mOuclaı.cıan ııyrı dO,ı:rıI· 
miyarum. Hıp kendı Içindı bır bDt!l'lleşme ımacini "�lIyor bY 
mQcadell. En dlOmlk gOrll'ldOOD dOn_ml.,dl bU., bırıncll dıOIl .. , 
Ikincil k_Iml.cıın bOt!l'lla,m.I"1 tımamıımak dol.,ındı vu. V._ 
,ım IIbl, yenilenmeıine kO,ul olı,ık alemısını dı bırlıkte yıpıyor. 

Am. ıılt 1!l'iIl'I, Ill'Ic.lln lOTuniırın. blOll ,Or�dOOO .wıl.-cıı 
weçml, .. . "rM dolu, .. '1101 .ı.cslk�rtyl. bii • .  dOtlrı plenındı 
".,.,.,lşlnl unutmadın 

Paul Eluırcl'ın bır dizecM "do,mandın kudlt' )I.pmı" olı,ık lfa
.. ıUIOI , ... '."".110""1"1 yltır!T'ledın._ 

Bu cleme-yınıı.nmı IOr.c:lndl kındinı O:ZIU YI$,1l1rın dol.llıl. 
lçlndı._ 

ı9ı,'""dın bu yını ım.kçlıl. dOI� .d.mı. IIMtÇJ.III. blrllkt • 
.... II� k.ysı.nı" Ikinci ku,.Omın yılmu .. v.ıçıl.rınd." S.hlQ Bo· 
rı"'ın y.trmılncl y.ıını kutluyorsak. t.rlhlmlzl" boyutluını" h."gl 
...-ınUkl •• UZlndıOI ,""Ç uk.d.ıı" k.f.sınd. d.hı ıyı IomUUı".· 
.llIr. 

B4ıhlCl 8or."'I" blr.ys.1 yış.m GykOlO. bu tarlht.n ıyrılımu. 
VayımlldlOı "vun wl O�y.", "Adıml.r" d«ıll.1 y.lnız bızım 

.w�.kl ,.nç kul.OI" bllI.kl.rlnd. kalmımıftır: "tlrdlkl.1 V ... • 
mil t.çmlftlr.llk blrı,.wr hır.k.tlmlzln wısıncı. O'nun .slnl ıvırd 
tId.bI"VOfuı. 

Tl P hır • .ılnd., biz. bır ku: dıha ".muılu .vdının t."ımını 
yapmı 0"'""01 wr.n O'nu" dlr.nddlr. 

BU"I.,. gehlcı 80rı" OOr.tm." •• OIk.-ıln Iç dl"lmIOI"1 ılm,"l. 
yen kl,lUkl.dIt" biri olmak OnIllOI"1 kUlndırml,tır. 

Nlcı yıllar dl"rlm. SiVIlilır ıu".rım. 

tut'ıdu'u bır TOrkly. ıÇı" m� 
cadeleyı sClrdOrmek eerekml,. 
tır. Bu noktıd., saO dO,�c.y. 
"ını kıdır IÇII.n k.pılır, 501 

dQşG'1cey. kırıı ııkı Ilkıyı ki. 
patllmlJttr. Bu durumun e:ok 
ıçı k sınrfSlI ned.nlerlne kır,ı. 
tıIIrekll ve .tkl" bır mQe.ldll. 
verm.k tefekmı,tır. Bu mb· 
d .... baU" Öl:gDrIOkl.r, bu. n 
yııım P"hısı"ı sOrdllrtlmUı· 
tOr, bug� de b6yle ıOrdO'DI· 
rnekledlr. 

Tl)'klye'd. I.çl sınıfının w 
e�e:llerl" sosy.1 mbd.I.I. 
her adımı (;.lin h.rClnıırık ki. 
U"i'." uıun bır yoldur. Bu 
yold"kl Orgotlenme çıbaları. 
• tklnle,m. eabllı,., sOrekllllk 
çıbill"rı TOrklye'd.kl d.vrlmd 
mGcMı.1e tırlhl"ln d.'.rU MY
fıl.rını olu,turm.ktldır. 

BugG'1, mQc.ıd.lenl" önemlı 
bır l$lmlSl yısınmıktadır. Bu 
.. ımadı, .mpery"llım •• fl,lı. 
me wl ,oWlnlzme k.r,ı ol.n 
gOçterln .rllll'ld.kl blrllktlMk 
son d.r� bQiOk On.m I.sı. 
mlkt.dır. TOrkIV.tyl dı,ı bl· 
Iımh bır geri bıraklırılmı, k.
plt.llst v.pı ıçınde tutm.k I.· 
tev.n eg.men gOc:ı.ln .n b� 
yOk korkusu, I,çl sınıfı ve .-

mekçl kellmlerln 1/'y.1ı1 bilinç
ıllık w kır.rlıllklı di. wl Iç 
gOçl.ln oyunl.rlnl bozmı�, 
d.makr .... bırı,. özgOrIOk yo-
lund. klt .... ı vUçlerlyl. blsı-
rıy. ul •• mılırıdır. Bu nokt.d. 
dı. tını d.mokratlk OrgOtI.,., 
'ol .Iyuıl pırtller •• bOyDk gO 
,.lIIer dO,mektedlr. Bu konuda 
d. TOrkiye i ,çı P.rtl.l'nln O. 
n.mll bır i'i.v V.p"c"OI Inın
cındıyız. 

TOrkiye ı,eı P.rtllI'ne; y •. 

ıımını ISçl ,ınıfının wl .m.kçl 
k.slm"ln d.mokr.sl. blrı, YI 
soıyıllzm mOc.ad.lclne .dı· 
m" III)'l1ln Bııkını B.hIQ Bo
JIIn'l bI,lrıll ç.al"mı yııı.,. 
dıı .. lm . 

• iLHAMi SOYSAL 
(G .. etecı. y.nr) 

"BIZIM 
GENÇLlGIMIZDE 
BIZDEN GENÇTl. 
ŞIMDI. BUGüNüN 
GENÇllGINDEN 
GENÇ!" 

B.hIQ H."ım ıçın blr,.y_ 

TüRKIVE i şçi SıNıFıNı SELAMLIVORUM" 

i. sOyl.m.k o k.dar gDe: kl._ 
V.tml,lncl y", IiIOnonO kUU.· 
yıcak d�lkl.rI umın In.n_ 
mak Içimd." v.lmedt. Fizik 
ol.r.k yı,ını hiç dO,ll'Im.ml,· 
tım. 81ldlm bıı.n - kı adını 
1940'" yıll"rdın beri bilirim· 
O'nu h.p bır g."Ç .ylem ve 
dOf� Inıını ol.r.k gOrdom 
ve l.nldJm. Bızım ,"nçlIOI
mlzd. blrd.n .. nçtı, Inınırım 
ki bu,on d. gene:_Blzd.n eenç 
dermyorum, buV�1In gençll
Olnd.n ,"ne:. Biz .rtlk ort. 
yl.l.rı bile geriCI. bıraktık. 

Son otuz yllClı Dlk.mlz 'le h.lkımu:, gerçık d.mokrasly. ulıım.k 
leln verilen ııvı.ımın derın sırsıntlllrınCl.n wl bun.lıml.rınd.n ,"e:
�edlr. Bu IO'IIÇ w .. çen um.n IIdKıl panıı.ı". orgotl.ln. ku· 
rumıırın deOlI •• vdınl.rını bilim lId.mlırınm, .. n.ıçılırın wl OI:""k
le 50rumlu nokt.l.rd. bulunın poııtık kl,l"klerln de deneneUII. de· 
"rı.nctlrlkHOI bır bOyDk fONmelur. 

Bu uzun, bılkı de bırkıe kUllll klpaYKAlk ol.n bDVQk Mvı,ım� 
toz dum.n ıçınde, ,DQOk". bllkılır. 1c11.r. yoks.ullukl.r. yok.un
lukı., hattı OiDıı k.rı.ındı yllmll)'KAlk, In.nçl.rındın, do'rUlırd.n 
Odon wrmeyeeek IMinı., Ist.r. BIr.ysel Istek YI çıkarl.rını bır y.". 
bırıkip. benlılını topıumun I�"yen ,Oçı .. ının poliS/nd" eritmevi, 
kendini o tgçt.,. özde. kılmıvı ımıe edinmi, Ondl. gerM<ilrlr. 
KlrI,lk. fının.lı don.m"'cse ... eml"n c:or�en. d6kOl.n, OIen kı· 
ımt".rı .r.ındı .. /ıecıeIln tOr \iiLi gOeıO ılaçlırını yetl,tlrKek ol.n 
diri tonumltırı Mb.,. . .... ştlt'ml'Y. yıtllCllk yllrek ye umut sahibi kı 'I. 
Uklerol",ıııhn bu AVa'''''' IIW'dmlıol zor ula,ır. 

.Ir _y.llst, bır dıemokf.t hlltll bır Hber.1 ol.'.k. Olumizin 
....-.ol. tutul�ı IIM"eken yol konulUl'Ki" .. 'ı ,Ik tOrIt ....... hıp 
oIM»llln'nlz. Belirli potltllUlır .. "V ... I Ortot .. ,1 .I.ştlreblllrslnlı. A-
m. h.".ı ,orIJlı. olursanu: olunlU, y ... mını !lkemiz .. d�y. h.lk-
.... ının IOs.vlllzm. bın,. demokrasi ııvı,ım.,. Id.mı. Sıvın eehlQ 
80fln'ın, .,n otuz V'"" -for'um"und. biNren �cU kl,lIIllnl tOr· 
mek . ... .,ı.ndlrmek. Myı,ımı onun klllUOI ii. blrllkt. ıc..w."",k 
ııoruncllıınız. 

elllm.' kl,IIIOtnl. blrııçı • .,sy.1I1I w .,1(11 IId.rl ol.r.k S.Vtn 
8ehlQ Borın'ı YI onun kl,mOlnd. sosyıllzmln tlQmlı.Cle d. OncOlD 
own TO'klye ',Çı 51nıfını, v.,ım w kII�.lır.,ın 'u .ıı"",ıındı 
yenıden .Iımlıyorum. 

OlyeOlkslnlz kı. peki nuıl 
0luyor1 

S"nıyorum O, dUıun II. 
.yleml hiç birbirinden .vırmı· 
d.n cı.nge Ie:lnd. y •• "m boyu 
blrllkt. yarOtm"'nl bile" •• 1 

.az buıunur InSlnlırdın biri ol· 
mıyı blldlOI Ie:ln h.p Oyl. kal· 
dı. K.V9IY" kı ..... yılmıılık 
iM V"mıılık. �bI I,. Ç.bI. 
In.t IWlIMt._ 

eenıce eor.n·, onlv.rslt. 
-hOCI". y.nr. dO,onQr, poll
tlk&cı, p,artlcl. In .. n, .nne,.,. 
•• olıırık bUMlldl,lm hıvatı
nın her ".ımuınd. IoIYgın kı
ıın, ku.kusuz kı kl,lIlllne o· 
lın vOvenldlr. Onun yetml.ln. 
cı yııv��cı •• TQ-kly. "çı u· 
nıfının bu yıwz ıı ..... çııın. 
d.h. nlu muııu y., Vllnl.1 di
'.sem ııdır. 

GINÇLlKDI. 
BOBAlI� 

• "BIzE BASKı. ZULüM. öLüM. AÇlıK KARŞısıNDA BIR 
ADıM GERILEMEMEVI PARTI öGRETTI." 

• "PARTlVI YE PARTI KADAR GENÇ. PARTI KADAR KAY. 
GACI ÖNDER BEHlcE BORAN'I BIR KEZ DAHA SELAMU. 
VORUZ." 

Türkıye Işçi PartiJI'nin kuru· 
luşunun beşinci, Behlce Boran'ın 
yaşamının 70. yılı. Bu Iki yıldö
nümü gençlere çok şeylEr söylü
yor, çok şey anlatıyor. Gençlik, 
bu günleri coşkuyla karşılıyor. 

Parti bizlm okulumuz, yol 
göstericimiz. ÇoRumuz, işçi sını
!ının öRreüsiyle, bilimsel sosya
lizmle onun sanarında, onun çiz
di�1 hatta tanışbk. Bize baskı, 
ıulüm, ölüm, açlık karşısmda da· 
yanmayı, bir adım gerilememeyi 
o öRretti. Bize, sömürü ve zorba· 
lık düzenine karşı, emperyalist 
talan ve tahakküm politikasına 
karşı uzlaşrnazhlı, mücadele bi
lincini o ötr'etti. Sömürüsüz, bas
kısız, SI\'3ŞslZ, tüm yeteneklerin 
sonuna kadar geliştirilebilecell 
muUu geleceRin yolunu o göste
riyor. 

Onun sarsılmaz ve şaşmaz 
ideolojik ve politik rehberli�in
de, gelecele doeru emin adım· 
larla yüriiyoruz. önümüzdeki en
geller büyük. Tekellerin, büyük 
toprak sahiplerinin ve onlann ik
tldarlanrun saIdınlan artıyor. 
Onlar karanlılın daha bir çök
mesini istiyorlar. Her�n onlar
caımza kanlı eDerim uzatıyorlar. 
Onlar, gençUj!in kavgac�ı�ından. 
haksızltAa karşı uzlaşmazlıetn
dan, özgür bir yaşam özleminden 
korkuyorlar. Dünyanın her tara
finda böyle olmuştu, '!\irkiye'de 
de böyle oluyor. Dünyanın hiç 
bir yöresınde gençlik gericill�in. 
!alilımln, kısacası karanlı�ın ya
nmda olmadı. Gençlik dünya
nın hiç bir yöresinde sömürü dü
zeninden yana olmadı. Çünkü, 
sömürü düzeninIn, feridllRin 
gençliee ..... bll_tl. vaadedebi· 
lece�1 ölümden. ı,sizlikten. aç· 
hkten başka hiçbir ,ey yok . 
GençUk, dUnyanın her yerinde 
aydınlıktan yana, banştan. ulu
al baeıwlZhktan. demokrasi· 
den, SOSYalizmden yana saf bJtu
yor. Tlirkiye'de de böyle. Ve 
Tlirklye'de de iıençUk. barış, ulu· 
sal ballmsızhk, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinin öncüsü
nUn. Partinin gösterdlj!i yoldan. 
lierllyor. Partiyi yok.tmek, orta· 
dan kaldırmak onlann harcı de
tu. Çünkü Parti. IsCI oınıfıdır. 

emekçi YlRınlardır, gençliktir. 
İşçi ve emekçi yılınlan ve genç
ii� yokebnek ise olanaksızdır. 

Parti ve Behice Boran. Bu iki 
sözü, birbirlerinden ayrı düşü
nebUmek herhalde en (azla bizler 
için zor. çünkü, Türkiye İşçi 
Partisi democe akla Behlce Bo· 
ran geliyor. Çünkü hemen hemen 
hepimiz, Partiyi önce onun sesin· 
den duyduk, sözleriyle oerendik, 

Biz Behice Boran'dan sadece 
Parti'yi ötrenmedik. Onun yaşa· 
mından direnci, mücadele azmi
ni, kararlılıeı, yılmaz mUCldele 
kişiliRini ö�ndil{, Yaşamını 
kendi kavga yaşamımız için ör· 
nek olarak alıyoruz. Ve bundan 
gurur duyuyoruz. O bize, bilim
sel sosyalist insanın nasıl olması 
gerektielni ö�tti. Disiplini, dü· 
rüstlü�, hiçbir koşulda yılgınh
Ra düşmemeyi, paniee kapılma· 
mayı ölıtetti. 

Ve en önemlisi, O bize. bi
limsel sosyalist olmanın. ölüme 
kadar devam edecek bir süreci 
somuUadı�lm öeretti. O'ndan 
öRtendik ki bu süreç, bitmeyen, 
aralıksız bir gelişmedir. Ve bu 
gelişmenin gereklerine ayak U)" 
duramayan1ar bilimsel so&yalist 
olabilme hakkını objektif olarak 
yltirmer. 

O'nun sözlerıyle bir kez daha 
belirginieşlyor ki. bilimsel .osya· 
lizmin temeUerini, onun uluslar
arası öRretisini ve deneylerini 
özümlemek için daha yoRun bir 
çaba Içine gtnneliyiı. Teori, ya
zaniann Iıidir pbl köklü bir ya· 
n�cıyı alıp atmabyU·. ldeoiojik, 
ve pollluc ha\bmızın daha mü· 
keınınell"1t1rllme1i ıçın üzerimı· 
ze diişen gö,,"eri yerine getir· 
mellylz. Part!'nln ve önderinin 
bayra(!ını daha Deri ve yük .. k 
mevzUerde dalea1andırmaya ha
zırlanmabyı.z. 

Partiyi ve Parti kadar genç. 
Parti kadar kavgacı Behice Bo· 
ran'ı, önder Behice Boran'ı bır 
kez daha selamhyonız. 

IN S. KURULUŞ VILDÖNüMüNü 19 VILlN. 60 VILlN GüCü YE COŞKUSUVLA KUTLUVOR • VüRÜYüŞ. TüRKIVE IşçI PARTISI'NIN 5. KURULUŞ VILDÖNüMü 

i MAYIS 1978'in kitla,llilind,n Jro,.kan burjuuazl, 
i Ma,Il 1979'a y<uolı lıoYmlJya çalı,tL lıçi _,.,(ının 
bj!i"'!1HllO.yalin parti.in;n iiy,'�ri v, önd,rl, Türkly, 
IIÇi PDrHliI,r bu yolal' din',m,d"u. BIU'JUVDZf 
J -f'l)''' Alonın, kordon altına aldı, (dClt tüm l.tan· 

! .rı ı MlJ)lu Alan, "mMın .. ı ... tayıı'm I.tanbul'do 
"l.ma.lını,np'l';f,m,dl 

.... J4 eKIM CIro .ç;MI,ri"" gelindiiind,yu bllim.,r 
yaliatl,,. "n, IÖ1'V ba,mdaydL Bu ku d, binı. 
çı vf' ,m,kçi SultanahtMf Alanında "Kahrr' 
,lım! ". "Yo,csm ,ıı �.,d,lem.iz. YOf�r: r 
d/y, haylurdı. 



türkiye'de 

i maYIS'lar 

ve 

ORHAN APAYDIN 
(I ... nbul Baro.u Başlotnı) 

'70 YAŞıNA ULAŞAN 
BU GENÇ SAVAŞÇIYI 
SAYGıiLE 
SELAMlıYORUM" 

türkiye işçi 

partisi 

Sıyın Behlce Borın', OnCl 
blllm.1 kl$IIIOI ii. tınırım. 011 
T.rlh CoOrıtyl FakIJtlıl'nde 
ı946',lrdl Nlynl Bırkıs, Per· 
tev Nal ii Bor"tıv, Mı.u:aHır 
S.rlf 8'$01111.1 IIİ blrttktı Bıhl· 
c. Borın',n bilim.' gerçekleri 
vurgulayarak cıı.,yının .... top· 
lumun sorunlarını yaklasmaı.
rı o gUrılerln ortımında Tırkl
y.'de cok etkili Olmuştu. 
yurt .... DIinya dergisinde yap· 
tıkları yayınlar, tek parti dOne
mlnln kosul1.ndırdlOı zlhlnler 
ıçın ',rs d. dOşse yenı ufuklar 
açmaktaydı, OlmOkrasl, bırı$ 
..... toplumun glUsme.s1 savaşın· 
di sıyın Bohtcı 80rın'," bl
IIm.1 901"1]$181'1 ve dollrulır. 
dıy"lı olarak katkısı, 2. Oı.ıyı 
Savıışınln bitiminde b.şlar. 

Bu savasım. arkidasıArı ii. 
birLikte kendisini akademik 
meslekten koparmışWl da, son
rad.n atlldl;1 sıyasel .Ianında 
bılımsel nlt.UOlnl korumasına 
.ng.ıolmaml$tır. 

Slyu.t .'.nında glrlşllOI 
çetın m!.'cad.ı., bugunlerd. 01-
çUI.mey.c.k d.r.ced. kah ır
ları, doluydu. Polis Izl.m.l.rl, 
mıhk.mel.r, c.zı.vı..-Inı girip 
çıkmıllrll sür.n sly.sal yaşa
mında, TUrkıy.'nln Kor. sava
şına katılması k.ıırşııınd.kl 
d.w.nı.ı OnımU bır olay ol
muştur. 

19S0'lerd. kurduOu B.rış 
Oll"neOl'nln B.şkln, sıf.tıyla 
TUrkıyı'nin Kore'Y' asklı' gOn· 
dırm.slnl protııto .tmııl 
"milli m.nt.ıtlerl aykırı!" gO_ 

rlllmOş Vi m.hkumıy.tln. n.
d.n Olmuştur. Bu m.hkumlyet 
onun Ilk onur b.lg.slydl. 

27 Mayıs dOnıminden son· 
rı sosylUst hlrek.t ıçınde on 
"'Iard. yırılmış Vi 12 Mart 'tiL 
kapatıl.n Tl P Ild"UOlnl yap· 
mııtır. 12 Mıırt Onceslnde TOr· 
kıyı'nın fışlrt bır darbı kıırşı· 
sındıı bulunduOunu sapt.ma 
On gCt-üıonlı gÖlteren S.hlee 
Borın, 12 Mart muhlırasından 
sonraki gellşmıler kıırŞISlnda 
dı Partısı Ilı bırlıkte yer almış. 

12 Mıırt r.llml Blhle. Bo
rın'ı ceza.vl .... yollamış Vi Par· 
tlsl Anay.sı Mıhk.mıslneı ka· 
p.Wmı.tır. 3 yıl cezaevindı 
k.l.n Blhh:. Bor.n, mOcııd.11 
azmlnd.n hiçbir �y k.ybıt· 
mıdın dımokrlSl, blrış ve 
toplumeuluk mOıc.d.l.slnd. 
rl,�lnl .Im.ktın geri kılmımı,· 

70 yı,m. ulı •• n bu "ınç 
SI�ŞÇlyl loIy,,1 Ilı selımliyar 
v. k.ndlslne b.şıı"l.r d lllyo· 

YÜRÜYÜŞ 

1886'da, sekiz saatlik işgünü· 
nün ya.salaşması için mücadele 
eden dört grevci Amerikan işçisi
nin idam edilmesinden bu yana, 
1 Mayıs, bütün dünyada işçi sını
fının uluslararası birlik, mücadele 
ve dayanışma günü olarak bay· 
raklaşmıştır. O gtinden bu gtine 
her 1 Mayıs, bütün dünyada işçi 
sınırı mücadelesinin kilometre 
taşlan olarak, günün somut ko
şuUanna ve bu koşullann işçi Sı
nıfı hareketinin önüne koydutu 
görevlere göre artan bir bilinç ve 
karaılılıltla kutlanır. Dünyanın 
her yerinde, tekellere, emperya
lizme, faşizme, tüm gerici güçle
re karşı direnen ve bu direnişle
rini zafere ulaştınp sosyalizmi 
kumıa görevini başanyla sürdü
ren, dünyanın, sosyalist, kapita
üst ve geri kalmış tüm toplum
Iannın işçi ve emekçi kitleleri, 
her 1 Mayıs'ta birlik ve dayanış
malannın dorue:unda, kararlılık
lannı ve mücadeleclliklerini, bü
tün sınıf düşmanlanrun yüzüne 
bir kere daha haykırular. 

Türkiye işçi sınıfı ve emekçi 
kitleleri de, gerçek bir sınır bi· 
lincinin filizlenmeye başladı�ı 
ilk günlerden, 1906 'lardan bu ya
na 1 Mayıslan kutlar. Thrklye' 
de 1 Mayıslar, Türkiye işçi sını
fının gittikçe artan bilinç ve ör
gütlülük düzeyinin aynlmaz bir 
parçası olarak çok yol!un baskı· 
lan ve engelleri aşarak 1976' 
ya ulaŞtı. Ve 1976'dan bu yana 
kutlanan her 1 Mayıs 'It.irkiye iş
çi sınırııun mücadele geJene�ln
de ayn bir k.Jlometre taşı olma 
özelll�i taşıyor. 

Burjuvazi 1 Mayıs 1976'da 
tam anlamıyla korktu. Ve bu 
korkusunu en açık biçimiyle 1 

Mayıs 1917'de tA!zgahladı�1 pro· 
vokasyonla gösterdi. 1 Mayıs 
1977, Türkiye işçi sınıfının mü
cadele tarihine kanla yazıldı. 

Türkiye işçi sınıfı burjuvazi
nin bu tür provokasyonlannın 
sökmedigini en açık biçimiyle 
1 Mayıs 1978'de göstA!rince, bur· 
juvazi bu kez 1 Mayıs'ın engel
lenmesi için - tıpkı 1925'ler
den 1976'lara kadar gelen dö
nemde oldul!u gıbı - de�lşlk 
yöntemlere, yasaklamalara baş
vurdu. 
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1 Mayıs 1979'da burjuvazi iı· 
çi sınıfına ve emekçi kiUelere 
karşı bır gü .... gösterWne girişti. 
Bunalımın faturasını Işçi-emek
çi kitlelerin .ırtına yıkabilmek 
lçlıı, kitlelerin &Ittikçe yIWoloa 

yl�lnsaI direniş bilincinin körı.· 
tUrnesi, bütün direniş noktalan
nın yok edilmesi gerekiyordu. 
Direnen kitleleri etkisizleştir
mek, burjuvazi açısından, ya
şamsal bir önem taşıyordu. Bu
nun için soka�a çıkma yasaklan 
kondu, vur emri verildl ve yanı
sıra yo�n bir gerici kampanya· 
ya glrlşildi. 

Ancak bütün yasaklamalar ve 
tA!hditler etkisiz kılındı. 1 Mayıs 
1979 kutlandı. 

1 Mayıs 1979'da işçi sınıfı· 
nın bilimsel sosyalist hareketi 
görev başındaydı. Yasaklamala
ra boyun ee:enlere, tehditlerden 
yılanlara ve önemlisi, artık işçi 
sınıfının kazanılmış bir hakkı, 
demokratik blr mevzü haline gel
miş olan 1 Mayısları yasaklama
ya kalkışan gerici güçlere gere
ken cevap verildL. 1 Mayıs 1979' 
da Türkiye İşçi Partililer görev 
başındaydı. Başlarında Genel 
Başkanlan Behice Boran, 1 Ma
yıs'a konan yasaklamalan tanı
madık.lannı ve bu mevzii gerici 
güçlere terketmeyeceklerini bi
linç ve kararlılıkla gösterdiler. 
Demokrasi mücadelesinin an· 
cak, kazanılmış demokratik hak
lan kullanarak ve daha ileri he· 
deflere do�ru geliştirerek Işçi 
sınıfının öncülültünde yürütüle
büece�ini bir kere daha kanıtla
dılar. 

Şimdi 1 Mayıs 1980'e hazır· 
lanıyoruz. Ve gerici güçlerin ya
saklamalan, engeııemeleri yo· 
tunlaşarak sürüyor, 1980 Türki· 
yesinde yaşananlar, 1 Mayıs'm 
anlanum ve önemini bir kat daha 
artınyor. Buna koşut olarak 1 
Mayıs gelene�lnin korunması, 
anlamına ve önemine uygun, yı
gmsal, örgütlü ve birleşik bır ey
lem1e ku Uanması da yaşamsal 
bir önem taşıyor. Bilimsel sosya· 
IIstlere ve iiim demolaasl güçle· 
rine büyük görev ve sorumluluk
lar düşüyor. ıMayı. 1979'da ol· 
duRu gibi 1 Mayıs 1980'de de 
göllV başına! 

BURJUVAZi 
BOŞUNA 

DiRENiYOR 
Türkıye 'de hCl" 1 Mayıl biliDerdL ve &zc:1l1k1e burjuvldl ve p-ricl 

iÜçlu tuafmdan bir baapJqma pnü yapalmalı. lııtenlyor. Her ı Ma
Yıl, ,mcl güçlerin pontlk hesaplan ıçın bir bawnak hall. FtirOme
ye ç .... ılıyor. BurjllVUlnin ltçl�mekçllr.itlelc:r oaerlndc uygulamaya 

ÇalıtbP anddemokratik baskılar, her ı Ma,.. 'ta doruk noktaaıl.a 

uı.,tuılıyor. Burjuvazi, y.nu-dır 1 Maya konuaında i,çl.nlflna kar
,a dircnlyor. 

Niyedlr bu .rarlı dlrmi, ve IX'I'cye bdar etklU olabWr? 
Burjuvulnhı. 1 Mayıl kORUlWlda ltçl .ntlma ..... '1 neden bu b

dar .rartı bir direnl, ptcTdljtl ı.,çi�mekçlkkldcr tanhndan bup 

bUin.lyor artık. Burjuvazi dlrmmeye çahtıyor; çClnkU 1 Maya, Itçi 
IUUfınm w.ılllaraıaJı bb-lik, mtlıcade1c ve dayanı,ma püdiir. Ve TlW
klye 'de 1 Maya, ôul1ikJe de ı 980 'de, tekeUcrin r .. "t bir yöaetbnl
ne geçit vermemek iç&ı., LKI ıııuhınn tüm emckçl kltldcr1c ve de
mobul lJÜçlcriyk müc.seleye De denlı .k.anrh ve haU' olduklaram 
en açık pk'rgıesl olacaktır. Oyaa bu.,uvui empa-yal.t tckcDerc 
tüm lÜCüyle g\ivcnce vermeye çah,ıyor. 19801cr Tiirklye.inIn ta
miiy1c empa-yalbmc tc:tlim olmu" ıekdlcrin plan.larma ve uypla
ınabnna karta hiçbir dhenit göeterıncye:otk, tekdkrin kirlamu po 
rantiye almua uğrunda kcmerkrl altınaya hazar manlarm Ttirldyeli 
olacalı komuunda giinnot vermeye._ 

ı Mayu 1980, t.ckdlcrin ve onbnn ırniıcl iktidann.m Fftftcekri
nı Fçeniz kılmanm en lamut ptcT •• olacalı lçiadb- kı, bwjuvad 
yıllardır IÜrdw-düğü dirmitbıl bu yd da ptermc:k zonmdL 

Bu direni, bUlJÜDe dek hiçbir ı Maya 'ta amacına ulqaıudı. Bu
p de uı.,amayacağ:Dm korkulU Içindedb- pki &fiat tüçkr, Bu 
k«!twarmm ne bdar yerinde oldu�u. 1 Maya 1980'de bir kere 
daha ve açakça pcoeklcr. 

Gün,l,çi Ilnlfmm ye demokratik gilçlaladlr. Karar da. 

MAHMUT DiKERDEM 

(Tirkiy. Barış Komitesi) 
Başlotnı) 

"BARIŞ, 
DEMOKRASI VE 
SOSYALIZM YOLUNDA 
DAHA NICE YıLLARA •• " 

Ist.nbul'dakl Spor wl S.,-gl 
Sarayını dolduran co,kulu k .. 
lı�lık, k()şucıcikl .k saÇıı ka
dının dllnya vi tlkı sorunlartnl 
Irdelıyın konuşma,ını ıkı .... t 
sOrıyll nıfıslnl tutar.k dini ... 
dlktın ıonn ayaOa kılkmı,. 
n.p bır aOız dan baO ırıyordu: 

"öndırimiz Boranı" 

TOrkiyı I şçi Partl,!'nln san 
kuruıtıyındı Id!k. Gın.1 Ba.
kan Bıhlcı Boran'ın kontrıyı 
ıçı, kon uşmasını konuklır 10-
cıısındın dınlerkın dOŞanClI .. 
rlm 33 yıl OnOlsln. gitmiştL. 
O tarıhlerdı Ankara 011, Tarıh 
Vi CoOn'Yı Fakllftıslndı sos
y.ı psıkoloJI d.rs lnl Okutan 
doçent Bıhlcı Bor.n, f.şlst 
bır Mıllı EOltlm Bakınının ... 
onun �IVlnltld.kl y.nda,ll
rının ı .. tlpı .. lylı kOrsOlllnden 
uzakı.şt ırılmı" denlerlnd. ko
mOrılzm propagindası y.ptlOı 
ger.kçeslylı mahk.mıy. .... 
rllml.tI. Yırgııamı barut La 
sonuçlanmı, f.kıt �Iv.rslte 
kapıları BıhlCl Boran'ın y� 
zOrı. k.lpınm ı.tı. "Tık P.rtl, 
Tek S.f" yOnıtiminin TQrkl
yı 'YI Am.r lk an uydu luOun. 
sUrUklım.k ıçın ba.vurduOu 
Iolluk savış vOntımllfl b-Orıl .. 
rini ... rmıy. ba,laml., Ilk .. 
mlzdı tırmını .. geçen f.şlzm 
Ilk hedıf olırak lı .. lcI aydını •• 
rı ııçmı,tl, 

BıhlCl Bor.n Istili Amlfl-
k. y. da Avrupa'nın hırh.ngl 
bır tınlVlrlltlHlnde kQrsD Mhlbl 
olabilirdI. Blllm .. ı deAeri .... 
v-t"ııekl.rl o dOZeyde ldl. A. 

La bırlıktı Türklye'dıkl �rı. 
harık.tlnln oncıııılltıno ylı;Jtl. 
O umandınblrl Boran, bOtOrı 
"UcU w tOklflmu enlfjls!ylı 
ımpery.llzmı. fa,lzml, gerici 
vi tutucu Iktidarlara kar, i k.l_ 
"rlı, yllr.kll. yılgınlık bllmı
yın ... I,çl sınıfı biliminin yo_ 
lund.n sapm.yın çıtln bır M
vuımı � .. rıyıa .IrdlrdD_ 

Bıhlcı Boran )/Itml, ya
,ında. O'nun 70. y ."nı kutl.· 
dlOımız bugOrılerdl Korl sava_ 
şının da 30. yıldOnDm()ıO yaşı
yoruz. Otuz yıl onOl ba,'atılan 
b.rı, sav.şımı bUlOrı dı botOn 
öneml wl 'OırliOI Ilı toplumu i 
ya .. mımlZın g()ıd .mlnet. dlr . 
ülkemiz yın. emperyalizmin 
... yerlı ı,blrllkçll"'nln glttlk
ç. dar".n kıSkacı Içine "Irml,_ 
tır. N. var kı, tOm komplol.r 
barı, ... d.mokrasl "üçı.,lnln 
ort.k C:ı�l.rı, birliktıliili Ile 
mutlaka hlllran. ullratıl,c'k
tır. 

Olkımlzln 90 ... n1lOI ve hal· 
kımızın IIoInllOI yolunda wırl
ı.n bu ıoylu ullratt. BıhlCl 
Borın, btı,.,da bulunduOu 
Partl.lylı bırlıkte. yine onur lu 
y .. lnl ılmı,tır. O'nun _kı bır 
dostu o lm.lktan duvdu'um 0-
vllnçle w tam barı,.wrl .. " 
bırlıktı kendl.ınI, "barı,. de. 
mOlCr.1 \18 ".yallım YOlUnda 
daha nice yııı.,a" dllek*lmI 
ıunuyorum. 
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