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lmayıs'tan 
sonra 
bir kere daha: 

1 M.yı. 1980 d. Ier\d. kaldı. Klmd.n Dt aldı, klme ne 
verdi Çlb.nlacak dınler ne'? KutkulllZ tiin bu sorulara ce
rUH i yanıtlar verilecek. �u satıtlar böyle bir deRır· 
tendirme için deRlI, ama kiml h.tırtıtmalar ve kimi Çarpıt. 
malUlitaret etmek için yazıldı. 

Ti6kJye lşçi Partisi,I Mayıs öncesi üç temel slogan sap
ıam"tı: 1· Büti.rı Türkiye 1 Mayıs alanıdır. 2 .. Ista,nbul ter· 
kedilmeyecektir. 3. Kutlamaların kıtleselllRi gozeölmelld1r. 

Türkıye 1 L.1ayls 1980'1 bır kısmı sıkıyönetim kapsamı 
• içinde olın 30 Ilde kutlamalann yasaklandıe. ve kutlamaya 

kalkanlann cın güvenHRlnln tehdit edlldiRl bır ortamdı �r. 
di. Kimi illerde serbest bırakılankutJama1ara i. memur, 01-
rıtmın ve öRnncilerin katılmalan yasaklandı. 

'30 Nisan'da yasaklarnatan protesto eylemleri bir çok II 
ve ilçeye yansıyan bir biçimde ve etkinlikte yapıldı. Sayılar 
hes.plamrken, özellikle Maden.tş ve Tekstil sendikalarının 
en önemli işyerlerinde esasen grevde olduklan unutulma-
malı 

Ve nihayetCHP Genel Başkanı Blient Ecevlt�n kutla· 
malann yasaklanmasına arka çıkmaSı ve protesto eylemleri· 
ne açık tavır alması demokratik gilçlerin degerlendirilmesi 
açısından dikkate alınması gereken önemli bir etken oldu:. TUm bunlara karşın, şu ana kadar gelen bilgilere gore 
Tilkiye i şçi Partisi 'nin yaptıeı saptamalar doerulanmlkta. 
rlır. Tüm yurt sathında kimi il ve ilçelerde gerçekte� etkin 
ve yaYiın bir biçimde, kimi il ve ilçele�de j.�, can gi.ıvenlieı 
tehditlerinin gölgesinde kararlıııeın bır gostergesi olacak 
biçimde kutlamalar yapılmıştır. 

�:'itanbul'da da kutlamalann yapıldıgı, hem de oldukça 
yaygın bir biçimde yapıldıer, yani "terkedilmediei" görli· 
mektedir. . 

Kutlamalann kitleselliline gelince, bu her zaman sınıf 
güçlerinin öznel gelişkinU�nin ve mücadelenin somut ko· 
şullannm bir ifadesi olarak anlam kazanmaktadır. Nuı! ŞI. 
!i'de "halk Cephesi" koşullannda alanlan dolduran yüzbın. 
lerin yerini bugtin korsan gösteriler almışsa, 1976 1 MayıSl' 
nın yerini de yukanda Işaret edilen türde kutlamalann alma· 
sl kaçınılmazdır. Buradan hiç kimse kutlamalann etkin1l�nJ 
gölgeleyecek yorumlar Tam tersine, 1976 dı 

, 

1 Mayıs alanını dolduran yüzbinlerin buıttı geldlR' yer, ti.in 
aıırıa.an ko,uU.,. karşın, büti.rı Türldye'yI 1 Mıyıa alanı 
tıaUne ıetlnnek olmuştur. 

1 MıylS'l 1925 tarihU "Takrir� Sükun" y ..... n. day •. 
narak "Bahu ve Çıçek Bayramı" olarak benimsetmeye' ça. 
halamik boşunıdır. 1 Mayıs, 1980'de bır kere daha I,çlle. 
rin, emekçUerin, aydınlann ve gençlerin dünya proletarya. 
sıyla "Birllk, Dayanı,ma ve Mücadele" günü olarak kitlesel.' 
le,mI,Ur. 

Nasıl 1 Mayıs 1979 "sokaga çıkma yasaeı"nı kırdıysa, 
1 Mayıs 1980 de tüm llikiye'de 1 Mayıs'lar üzerine konan 
YUJtın kınlmasında önemli bir etken olmuştur. 

Demokrasi ,üçleri arasındaki Demokrasi Cephesine ula. 
şacak eylem birlieinin önünde pek çok sorun oldutu, ama 
bunlann a,ılabileceei 1 Mayıı'ta bır kere daha ıörildü. Şim. 
di alınan derslerle DıSK yöneticileri ve tüm 1 Mayıs tutuk· 
lularının özgtrlükleri için mücadele başta olmak üzere, em· 
peryalizme ve faşizme karşı, lşQzllte ve yokmUula karşı 
demokrasi (Üçlerinın eylem birli�lnI daha dı leUşUrmeleri 
öncelikli bır görev olmaktadır. 

Son olarak bir konuya daha işaret edelim. 1 Mayıs sa. 
dece sosyalist ilkelerde kutlamaları devletin de katildıRı ay. 
nı zamanda ulusal bir bayramdır. Kapitalist likeleıin hiç bl. 
risnde 1 Mayıs kutlamalarına devlet katılmaz. Ne var-ki, İs.
tanbul'da hem de her çeşit gösteriye kapatılmış olın 1 Ma. 
yıs alanında ordunun bando mızıka takımı gösteriler yapmış 
ve geçen sene olduRu gibi meydana gene alay sancaeı çekil. 
mıştir. ıkinci bir çelişki de Sıkıyönetim Komutanhtının her 
tür gösteriye koydueu yasak dikkate alınmamıştır. Kısaca 
bu yasak açıkça çitnenmiştir. Olayın elbette bir anlamı var· 
dır. Ve bu anlam çok açıktır. Her türlü eyleminden dolayı 
Başbakan'a karşı sorumlu olan Sıkıyönetim, bu uygulama. 
sıyla açıkça bir sınıfın hak ve öZ(Ül'lüJderine kal11 gövde 
gösterisi yapmıştır. Kimbilir belki de "I Mayıs'ı kuUayacak. 
sak biz kutlanz" demek Istemişlerelir. 

1 Mayıs 1920'de işgal altındaki ve kutlamalann yasak. 
landlRılstanbul'da işçi sınıfı şöyle baykınyordu: 

"I Mayıs,I MıylS Ilk dileRimi. i Yı,ıtaclk sıni tunç 
bII_RImi.!". Buııün de böyle haykınhyor. 

Bir kere daha birllk, dayanışma ve mücadele! 

ve 



ECEViT NEYiN PESiNDE? 
lddiayı bir kc daha yindemni. ken· 
dili açııından bir talihazıikten IM.fka 
bir ,ey delildir. Ama önemlı bir an· 
laıru d. vudu. Ecevit. bu tOzleliyle 

Türkiye'rin emekçi YıJınlan, AF 
iktlcbnrun Frid·f&Jut &aldın ve uy· 
ıuJ.amalanna, halkı daha da yokalUu· 
ta hen ekonomik "önlemkri" ne, 
Anayau'yı ıeriletmek, çe,itli bulı:ı 
yasalan ile demokndk hak ve öqılr-

Wlr.1eri tamamen nta kaldırmak �rtip 
ve ıirişimlerine kartı, CHP yönedmı' 
nin neden dddi ve etkin bir muhale
fetin içine PrmecUlini, neden "ı1lm· 
lı" bir taltım kar,ı Çıkı,larla yetindi· 
linI pttikçe daha yakıcı bir biçbnde 

HAYDI DAYANıSMAYA 
.TüRKIYE Işçi PARTISI BAŞKANLIK KURULU 

1 MAYIS öNCESINDE YO�UNLAŞTIRILAN VE 
1 MAYIS SONRASINDA DA SüRDüRüLEN BAS· 
KI VE TERÖRE KARŞI BüTüN DEMOKRATIK 
GüÇLERI, ARALARıNDAKI BIRLI�I GüÇLENDI· 
REREK DIRENMEYE ÇA�IRAN BIR BILDIRI YA· 
YINLADI. TIp BAŞKANLIK KURULU'NUN BILDI· 
Rlsl ŞÖYLE: 

"1 Mayıs 1980 emperyıfizm ve tekelci sermayenin bU· 
tün b.ıskı ve tehditlerine rağmen bütün Türkiye'de ve ıstan
bul'da kuıb.nmıştır. Işçi sınrfı, emekçi hilk kideleri 1 Ma
yıs'ı ülkenin dört bir yanında çeşidi gösterilerle kudadılar. 

"1 Mayıs'a konulmak istenen yasağa karŞı gerçekleş
tirDen 30 Nisan direnişi ve 1 Mayıs kutSamaları; işçi-emek· 
çı kldele,m zorbıJığa boyun eğmeyeceğini b� kez daha 
,österdi. 

"Sıkıyönetim komutlnlıkları, vali ve kaymakamlar 
1 Mayıs' ... kldelerin birlik, dayanışma ve mücadele için ka
rarhlıklarını yasaklarla, ağır baskılarla önlemeye çalıştılar. 
1 Mayıs öncesinde Partimizin Genel Merkezi, il ve ilçe bi· 
nabrıyla sendikalar, demokratik örgüderin merkez ve şu· 
belerı arandı. Yayınlara, çeşidi bayrak ve flamılara yasadışı 

olankel konuldu. Partimizin il, ilçe yöneticileri, üyeleri, sen
dika yöneticileri ve işyeri temsilcileri gözaltına alındı. Yüz· 
lerce sosyalist, ilerici tutuldandı. 

"1 Mayıs' ... estirilen terör havast; aramalarla., gözaltı
na almırarla sürdürülmek isteniyor. Türkiye'nin demokra
tik güçlerine nefes aldırmımak isteyen emperyalizme bağlı 
tekelci sermıye, 1 Mayıs öncesinde yoğunlaştırdığı baskı ve 
terörü 1 Mayıs sonrasında da $ÜrdUNyor. DISK yöneticileri, 
Partimizin yönetici ve üyeleri, yüzlerce sosyalist, demokrat 
tutukevierine dolduruldu. 

"1 Mayıs' ... mllcıdele eden bütün demokratik güçler, 
buı;.ın,aralarındaki birliği ve dayanışmayı güçlendirerek mU· 
cıdelelerini da� da gUçlendirmek göreviyle karşı karşıya· 
dırb.r. 1 Mayıs' ... f.ışizmin ve gericiliğin.işçi-emek�i kidele
re yöneıttiii s.aldınyı püskürtmek, 1 Mayıs tutuldularının 
serbest bır.akılrrwını sailamak; demokratik hak ve özglirWk· 
leri sonuna kadar savunmak demokr.asi güçlerinin temel gö
revidir. 

"Tllrkiye Işçi Portisi Baş,,"nhk Kurulu, bUtün demok· 
.. tık pjç ve 6rJüderl ... larındaki eylem birliğini daha da 
gelişı1rmeye .. 1 MoylS tutuklularıyla dayanışmayı pjçlen· 
dirmeye çqınyo.-." 

sormaya bqladlklan bir zamanda, 
özellikle demokrasi. mDcadelelinln 
ı Mayıı'ta odaklandılı ıon haftalar· 
dai bu IONIan. Ecevit'ten oldukça 
açık bir cevap seldl:Ecevit, i,çl sım
rının ı Mayı.'ı kutlama kararlılılını 
aerekliz ve .orumsuz bır inatlatma 
olank IÖrilyordu, TUrklye'nin çok 
daha önemli ıorunları vardı ve böyle 
bir dönemde i,çi .ınıfı ı Mayıı'ı kut· 
lama gibi "önemliz" konularda diren· 
memeliydj, Zaten CHP'1i i,çiler böyle 
bir direni,e katılmayacaklardı. "Bir 
takun sendika Iiderlerl"nin ".orum· 
.uz" davııı.nıılanmn pe,inden gitme· 
yeceklerdi. 

50 NiIan günü, i,çi ıuufı ıMayil 
yualı..lamalarına karfl üretimi durdur· 
ma lilahını kullandılında Ecevit'in 
tutumunda daha büyük bir açıklık 
görtildü. Ecevit, direniıin keıinlikle 
karşısındaydı. Partilinin tUm olanak· 
larıru kullanarak · örneğin CHP'Ii be 
lediye yönetimleri eliyle · fiilen dirc:· 
qiş! kırma çabasının içine pdi vna 
&öreı i Mayıı'la ilgili tüm dircnitler, 
işçi halı.1anru kıımak isteyenlere fır· 
nt verecekti. Oyu i,çilere en senit 
demokratik halr.1an CHP getinnifti. 
Şimdi de bu demokratik haklann gü. 
venceli CHP'ydi vs. v ... 

Bu arada 25 CHP'1i parlamenter 
1 Mayu'ın yasala,muı için bir öneri 
hazırladıkluını açıkladılar. Ecevit bu· 
na da ,iddetle kar,ı çLlttl. "Bazı CHP' 
li Illilletvekillerinin böyle yUı.eyıcl 
konulula utraşma1anru ve bunu 101' 
culuk sanma1anru" yadırpmtltı. Hele 
bazı CHP'1i pula.menterlcrin 1 Mayıı 
kutlamalanna katılmalanDI. kesinlikle 
izin verllemezdi. 

Bir zamanlann "demokrali havari· 
li" ECC"Vit'in bu .en çıkı,ının anlamı 
neydi? Ecevit,I Mayıs'ın kut1anmaıl· 
nın demokrui mücadelea açuından 
cqıdılı önemi gönnüyordu. Ama bu 
tela,lı çabalarııun nedeni sadece bu 
muydu? 

Eter bütün bu çı.k..q:larda sürekli ola.
rak., "terörün AP ilı.tidarı döneminde 
daha da artbAının, iktidano terörü 
ktllı.ırttılırun" vurgulandılı SÖzönüne 
alıruna, ECC"Vit'in başka hesapların 
peşinde oldulu yargııına varmak hiç 
de zor olmayacaktır 

Nedir Ecevit'in hesabı? Niye bir 
yandan marla AF ik tidarını terörü 
önleyernemek, tersine daha da yo· 
lunlaJmuına ıcbep olmakla suçlar
ken, öte yandan da. i,çi-cmekçi ke-

ilmierin en kUçtU, demokratik kıplJ
danl.fl&nna böyleline büyOk bir ta· 
hammWsUzlOk ıö.terlyor? 

Bu, temel .orudur. Ve bu temel 
• orunun cevabını. Ecevit'in "demok· 
nııi havarisi" olarak seçim meydanla· 
nna çıktıAı H'lerden bu yana çadlitl 
nyaııi sraflkte bulabilmek olanaklıdır. 

Ecevit, dcmokntlk istemleri ce· 
vaplayan çLltl.flarla emekçi halkın yı 
Aıntal dClteAini aldıkı 75 .eçimlerin· 
den bu yana, Iktidar olanalırun bütün 
alırbAnu emperyalizme ve onun iı' 
birUlı.çisi bUytlk tennayeye güvence 
venne he.aplarının Uzerine yatmmş 
tır. Bütün bu alreç boyunca, hep işçi
emekçi kitlelere .lrtını çevirip bUyük 
lCJTnayeran politikaıını izleditiN 
işçi-emekçi kitleler yllfayarak gördü· 
ler. Hiçbir zaman kendilerinden oy 
dateti aldılı kitlelerin politik deste· 
lini iktidarda da arkasına alıp büyiilı. 
sennayeye tavır alma politikasına yö· 
ndernemiştir. Politikuının özü, her 
zaman, büyük ıcnnaye kcmlerine, 
"ifçi emekçi kitlelerin muhalefet sc· 
lini ben kuabilirim. Beni destekler· 
scRiz; çLltarlaruuz daha fazla gelişir" 
güvencesini vennek olmuştur. Aynı 
süreç boyunca bir yandan da ilÇi· 
emekçi kitlelerin demokratik. istem· 
lerine sahip çıkar görünen Ecevit 
politikuı, bugün gelmiş tam bir sal 
teslimiyete dayanmıştır. Ancak bütün 
bunlara nlmen Ec�vit, emperyaliz· 
min ve buyük ICITRayenin tam deste· 
Lini saAlayamamlfbr. Aynca ıon se
çimlerde de görilldülü gibi, kitlelerin 
deıtelini de artık büyük ölçüde yitir
meye ba,lad.ıAı onadadır. Bugi,ine ka
dar izlemeye çalıştılı ikili politikuı· 
nı bundan böyle de sürdürmesi büyük. 
ölçüde guçle,m4tir. Artık iktidar yo
lu'olank büyük ıermayeye tam teıli· 
miyeti ıcçme nokta.ına gelmektedir. 
ltte, Ecevit'in ıon gi,inlerde demokra· 
si güçlerine ve Işçi sınıfına ka111 ta· 
kındılı ıen tutumun anlamı. .. 

Bugünlerde Dnnircl iktidannın 
ömrü daha çok tantlllıyor. Bu tar· 
tı,manaı içinde Ecevit'in tutumunu 
anlamak hiç de zor olmasa gerek. 

Ozerinde durulması gereken ayn 
bir konu da, Ecevit'in "işçilere en ge
ni, demokratik. haklan CHP 'rio getir· 
dili" iddlaJa.n ... 4çi sınıfı bu iddiayı 
yıllardır dinliyor. Ve artık hiç de 
inandıncı bulmuyor doğrusU. Özellik· 
le Ecevit'in demokratik haklann ko· 
runması ve geliştirilmeline Ju.rt.ı ta· 
kındılı gerici tutumuyla birtiJı.te bu 

ve "ltçDerin demokratik. hakJanna 
uzanan eller. karıLıannda CHP 'yi bu
beaktarda" yollu açılı.lamalanyla. bir 
yandan i,çi-cmckçi k.ith:ımn delUl:;i. 
ni yitirmemc hcupb.rı petinekdif . 
Böylece, demokratik miladele kar, .. 
.ında kc.n g;rici bir lavır alırken, 
bu lavonı demagojik bir demokıuii 
lafazanlıtıyla ,pzlcmcyc. i,çi-emekçi 
kitlelerin denetimini hUi etinde bH' 
tulunu, tutabilecciini !>Uyuk Kım.· 
yere gö.termeye çalı,m_ktadır. 

Türkiye işçi .. nılı. demokratik 
hak ve özpırlük1cri, ancak biznt ken
di mucaı:tclcliyk ddc edebilecclwn 
bilincine vanlı çok oluyor EcC"Vit'in 
"önemliı" yydıtı ı Mayı. kutlama
lannın demokrasi mücadelesi açııın
dan ta,Klail önemin bilincinde oldu
tunu gönercli daha bir taft. bile 
geçmedi. Hem de Ecevit'in demokra
siyi rar. kaklınna pri,imkrinc perv ... 
Ilıca omuz verdiii SUnlcrde ... 

CHPTABANlNlN 
DEMOKRATİK SESI 

Bütün bu göstergeler, CHP'nin de· 
mokran mücadeleli açıımdan artık 
defterden .linmit oldutu anla.mıw 
kelintikle gelmiyor. Gelmemeli. CHP 
ve özellikle bu paninin i,çi·emekçi 
Ir.itle tab;anı. demokrasi mücadeleli 
açmndan bugi.in her zamankinden 
fula önem ta,ıyor, demek de bir 
abartma !layılmamalı_ 

CHP'nin tabanmda Ffçekten 
yurtse\·er, serçekten demokrat, ra,iz· 
mc \ie empef)";alizme kelin t""ır alma 
konumunda yılınlar vudu. CHP 
programının - Ecevit tarafından 
hiçbir ı.aman tam olank uYJUlanma· 
'ıan bu programın empcry;alizme ve 
tekellere kartı YORÜnün urhiı, biraz. 
d;a bu ubanM etkisi .onucudur. An· 
cak CHP ıçınndan önem laııyan sa· 
dece bu taban mı? Kesinlikle değil. 

Büyük ölçüde bu tabanın da etki· 
Ayle, CHP içinde bir 101 kanat muha· 
lefetinin ortaya Çıktığı oteden beri 
bilinir. Bugüne kadar pek ,ekillenme· 
miı bile olsa, bu .01 kanadın CHP 
içi�deki demokrat ve antiemperyalilt 
unsurlann sesini yansınıtı da bir Fr· 
çektir. Şimdi, Ecevit'in son &ünlenle 
ortaya çıkan gerici çıkı,larınm karıı, 
sında yer alan bu 101 muhaldetin da· 
ha belirgi.nleştilini, ,ekillenmif bir 
hak gelme yoluna girdiğini söykmek 
yanlq olmayacaktır. Demokrasi mü· 
cadelesi ve demokrasi. cephesinin öriil
mc_ açlllndan delerlendirilmeli gere· 
ken belli bir potan_yeli yan.Jl.tıkhn· 
nı söylemek de._ 

GÜlDEMil BASINDA . 

keskinleşen 
ve olgunlaşan 

• h. bulut 

YOROYOŞ· 6 MA YIB 1980·2 

Faşizme kuşı mücadelede, tüm demokrasi güçlerinin eylem 
ve cephe blrtlelnln ne denU önemli yeri oldu�u, somut kazanunlar 
elde etmek ıçın bu bldlRI yükleltmekten baş,," Çıkı, yolu bulun· 
mıdıRı, ı Mayıs SO'de bir kez daha açı�a kavuştu. Burjuvazi, ı 
Mayıs ın emekçi yılınlann zihlnlerlne yer etmiş anlamını silip at
mak, demokrasi güçlerine karşı kuU�ru1acak bir mevzi daha kazan
mak ıçın, baskı ve yasaklamalara alabUdıeine genış ölçüde başvur· 
mayı amaçlamışb. Bu doRrultuda, ı Mayıs öncesinde, özellikle 
relml terör görülmemiş boyuUara ula,tınldı. Yılgınıık ve tedirgin· 
Ilk havuı, yıRınlar arasında bilinçli bır biçimde körükiendI. 

Burjuvazinin bu uldınlan karşı.n� ı Mayıs kazanımına 
aahlp çlkılmUl bu kazanunın en yayeın biçimde yaşama geçIrD
mesi, Işçi andı ve tüm demokrasi iÜçlerl açısından günün temel 
görevini olu,turuyordu. Bu RÖrevin wtlanabUmeslnln başta gelen 
k�ulunun Ise, ı Mayıı'ta en eeni, birleşik eylemin örgütıenmesl 
oldulu açıklıkla vurıulanmı,b. 

Bu�n, verDerin ıırurt.ılıeıria raRmen söylenebilir kJ.. ı Mayıs 
'80 eylemlerlnin, demokrasi güçleri açısındaD ba,anlı ve başıınslZ 
yanlan, birleşik eylemin örgütlenmesı doRrultusunda atılan adım· 
lann olumluluk ve olumsuzluklanna paralel olarak geUıımlşttr. Ge
rek 30 N Isan dlrenl,ı ve prek .. 1 Mayıs mitinileri ve gösterileri 
..... ında somut olar:ak lörUlmU,tIIr ki, blrle,lk önderiıRın damp· 
sını vurdutu eylemler önemlı .... an .. Ilamış, pricllllln &aldınlan 
göl\lslenml" yasaklar kınlmı,br. 

Ancak, I,çl ıındının ve wm demokrasl gUçlerlnin eylem ve 
cephe blrlllll dolrnllulUnda atılan adunlann henüz çok bqlannda 
bulunuldutunu da bilmek preklr. Blrte,lk eyleme duyulan Ihtl· 
yaç, tüm kelimlere. kananmltbr ama, zuOann, ilUPÇU tutumla· 
nn, çoculduk hutalıklannın hAll qolamadılı da ortadadır. Bu, 
prok 1 Mayu hazıdıklan .ırumda, ııoroltae 1 Mayı. gUnU beıırıın 
olarak lözI,D.D'Ü4tlr. Bu noktada bemen tunu bellrtemek eereltJr 

Id, 1 Mayıs '80, eylemlere puplannm damgasını vunnak içbı her 
türlü aynlokç�IRı, IIkeslzllRl, bozgunculuRu ve keskinURl kendıı .. 
rine bayrak edinenlerin koOulunun bir kez daha y",anmUl açı
sından önemlı bir gösterge &Unmuştur. 

1 Mayıs '80 ve baRIo olank 30 Nlnn eylemleri öte yandan, 
hem Işçi Ilndnun sendikal hareketinin taşıdıRı zaaftann qılabD· 
mellnln ve hem de demoknsl cephesinin örülmeslnln ve bu doR
Nltuda bldeşlk eylemlerin yayııınlaşbnlabllmeslnln beşloca yolu· 
nun, Işçi sınırının polıtık han!ketlnln blrllRlnden pçtlRlnl ıöster· 
mesi açısından da önem taşımışbr. 'l\irkiye ışçi Partisi. TSıp ve 
Birlik Dayanışma KNbunun ortaklaşa düzenlediRI mldnı v, gös
teriler, Işçi .IDlrllUn polıtık blrllRlnln prçekleıtlrtlmeslnln ola· 
nak1annın hızla olgunlaşbRlnı belirlemeli yanmda, demokrasi 
cepheıının çelık çekirdeRInin ancak böylesine bır bırlıkı, oluş· 
tunılabOeceRlnI, bu çeklrdej!1n etıarında daha ıenlş anliraılst 
gilçlerln toparlanabileceRIni de somuUamışlır. 

ı Mayıs 'SO:de sını! mücadelesi aörece keskin bir boyut ka· 
zanm.ı,br. Hem burjuvazi, ve hem de Işçi ve emekçi &mIOar bu· 
nun bUlnclyle hareket etmişlerdlr_ Ve hem burjuvazi,! hem d. 
işçi .nırımlZ ve Iilm demokrall gilçlerl, 1 Mayıs ·80·d,n prokll 
denlerı çıkarmışlardır, çıkanyorlar. Ancak hemen vurgulamak &e. 
reklr kı, ı Mayıs'ın bu ayırdedici öneml, bizi, onun sını! mücaM· 
leslndeki yerinln fazlaca abartılmasına eötünnemeU<tir. Daha az 
ke.kln olmayan mUcadele günlerinin bizi beklediRi bOlnmelldlr. 
V. en önemllıl, bu daha az ke.ln olmayacak mücadele lUnlerlne 
huırlanmanın olmazsa olmu ko,ulunun, demokrall �çlertnln, 
yqarnaaUıl! 1 Mayı. '80'de Iyice bellrılnl"an, eylem ve cephe 
bldllllnln her diluyde örülmesı olduRu dikkatle delerlendlrllmaU· 
dlr. 

1 Mayu'\a ıözalb .. alınanlann ve tutuldananlann .b_· 
mell Için ııolı,tlrUecek bkle,1It dayanışma eytemlor� bu açıdan 
önUınllzdekl döneme yönelık bır Ilk ackm olank 'lo alınmalıdır. 
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AIES HAlIlNDAKI 
ILERI KARAKOL:IÜRKlvE 

.SAVUNMA IŞBIRllGI ANLAŞMASI'VLA TÜRKIvE'DE 12 ÜS KAZANAN ABD 
ÜLKEMIzI oRTA DoGU'DAKI TEHLIKELI GELIşMELERIN DE IçiNE ÇEKMEK
TEDIR 

.ANLAŞMA, TüRKIvE'DEKI TEslsLERE AMERIKAN BAVRAGININ ÇEKILMESINI 
DE HÜKME BAGLAMAKTA VE "TÜRKIvE'DEKI AMERIKA'VI" PEKlşTIRMEK
TEDIR. 

Türkiye'de yıeınlann bUlnçlenmeslnden ve 
emekçi sınıfın güçlenmesinden öleslye korkanlar, 
h.r yıl Işçi Bayramı 1 Mayıs yaklaşbRında gele· 
neksel söylevterlne başlarıar: 'Alanlarda, kentin 
yollaonda kızıl bayraklarla dolaşılması, yabancı U
derierin ya da düşünürterin reslmlertnın taşınması, 
sınıf temeline dayalı sloganlarm atılması, Thrk miL· 
UyetçlURlne aykındır' dly .... 

Oysa aynı kişiler, altına imzalannı koydukla· 
n ve Türk ulusunun gelecekteki yazglSlnl baeladık
ian bir anlaşmadakl maddelerin -TIirk mllUyetçlll
lI'ne ne denll uygun olabUeceeınl düşünmezler, dü· 
şünseler bile gözardı etmeyi yeelerler ... Nitekim, 
TIirldye'yi Amerika Birleşik Devletleri ve onun 
simgeledigi ulumarası emperyallzme daha bir ba
Ilmlı kdan; Savunma !ŞbirURl Anlaşması (SlAJ' 
da da böylesine gözarch edilmek istenen bir bölüm 
yenımakla ve 'Tlirklye'dekl Tesı.ler Içindeki ABD 
güçleri karargııhlarıoa 'Amertkan bayraf\nm çeklle
bUece�lnr hükme baRlamakladır. Egemen sınıfla
nn ve onlann sözcülerinin milliyetçilik anlayışı 
ı,te budur. 

Allında, geçU�imlz Mart'ta Imzalanan, ancak 
henüZ Türkiye Büyük Millet Meclisl'nin onayından 
geçmemış olan SIA, Tlirklye yi askeri alanda oldu
tu kadar ekonomik alanda da tam anlamıyla ABD' 
ye bif\ınIı kılar nlteUktedir. Gerçekten de beş yıl 
&ireU anlaşmanın, bundan öncekI benzerlerinden 
bu farkı vardır. SlA'ya göre, 'ekonomiyle sawnma 
konulan arasında yakın Ilişkiler bulunmaktadır' ve 
'saalam bir sawnmanın sallam bir ekonomiye da
yanması gerekmektedir!' 

Bunun hemen ardından da (Md. 2), 'ABD hü
kümeti, Türkiye'nin kalkınma çabalanna karşılıklı 
mutabakata vanlmlŞ maddi ve teknik yardımları 
sıRlamak için elinden gelen her türlü çabayı göste
recektir' sözleri yeralmaktadır. 

Amerika eHyle, dış yardımlarla kalkınmanın 
(!) Tlirkiye'yl 30 ydda nereye getirdi�i, Tlirk hal
kına - başta emekçi kesimler olmak koşuluyla -
ne denlı yükler ve onursuziuklar yüklediRi ortada 
apaçıkken, yeni Amerikan yardımlannı kabullen
mek ve dahası bunlara beL bdlamak ülkemizin ge. 
leceRi açısından hiç de umutlandırıcı bir gelişme 
olmamaktadır. 

BEKLEYEN TEHLIKELER: 
Uzun süredir gelişmeleri, zaman zaman tav

.. tdarak ""düriilen SIA'nın geçti�irniz Mart'ta ive
dilikle imzalanıp daha TB��fnin onayından bile 
geçmeden yürürlüae sokulması, sanınz ki bir ra5-
lanb. deRIIdir. Türkiye'nin de içinde bulundueu Or
ta DoRu'daki son gelişmelere kısaca bakıldıeında 

BULUT'un 
İNANCI 
KATILLERI 
BOGACAKTIR! 

.1 

bile, ABD'nin 'bölgedeki hayatı çıkarlan' bakımın· 
dan Türkıye'yı nasıl bir amaçla kullanmak Istedl�1 
anlaşılabllmektedu. 

İran Devrimi 'nı Izleyen günlerde başlayan ge. 
Iişmeler, ABD'nln bır 'sıcak savaşa' kadar Sirükle
nebUecealni kanıtlamaktadır. Nitekim SIA'run Im· 
zalanmasının üzerinden bır ay kadar geçmiş ve 
ABD 'insancLl(!) amaçlarla' komşumuz tran'ın top
raklanna asker sokmaya cüret etmiştir. Bu cüret 
nasıl bır fiyaskoyla sonuçlanmış olursa olsun, Tür
kiye açısından düşündiliücülüı!ünü yituemez. Şöyle 
kı, ABD bu harekata glrişmeden önce, İran'a ula-

t��!I,�:1 ���l��l\����:ke�ıs:ü y�!�la�: r:J'::: 
teseydi ne olurdu (böyle biI Iznin istenlp ıstenıne· 
dl�i de kuşkuludur)? 

Yanısıra, ABD'nln Orta Do�'dakl etklnll�l
ni yeniden kurabilmek amacıyla son bır yıl ıçınde 
Mısır Ile Israu'ı 'candan dostlar' gıbı yakınlaşbr
masına; Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Wu· 
hlngton'a her türlü yardımı vaad etmesine bakıldı
�nda Türkiye'nin önemi daha da belilRlnleşmekte· 
dır. 

Unutulmamalıdır ki yaktn bir geçmişte, hiç 
bir zaman somut olmayan varlılı, resmen de sona 
eren CENTO'nun yerine Türkiye·Mısır-Suudl Ara
bistan üçlüsünden oluşacak ve kuşkusuz ki kayıtsız 
koşulsuz ABD'yi destekleyecek bir yeni 'pakt'tan 
söz edilmekteydi. Bu ortaklıkta, Mısır'a yakın, 
ABD'yeyse çok yakın konumdaki İsrail'in 'gölge 
üye' olup cSlmayacael da tartışmaya deC'er bir ko· 
nudur. 

Aynca, Amerika Birleşik Devletleri hem Sov
yetler BirliC'i'ni (ve şimdiki durumda İran'ı) ya
kından 'denetleyebllmek', hem de Orta DoRu'dan 
Hint Okyanusu 'na delln uzanan 'stratejik bölgeyi' 
kontrol etmek için bir dızı girişimin peşindedir 
Umman ve Somali'nın Washington'a üs vermeyi 
önenneleri bunun bu parçasıdır ... Ustelik, her ıkı 
ülkenin de üsler karşılıC'ında, bpkı Türkiye gibi, ba
zı ekonomik yardım umutlanyla awnduklan da 
bir gerçektir, 

Thrkiye, zaten NATO üyesi olmakheıyla, 
Içine atılmış oldueu tehlikelerin yanıSlra, şimdi 
bir de 'ateş hata' Orta Doeu'daki tehlikeli geliş· 
melerin içine çekilmek istenmekte, ve ne yazık 
ki buna gözleri kapalı atılmaktadır._, 

Savunma İşbirlili Anlaşması'nın Türkiye'ye 
'güvence' saelayacaC'lru ileri sürenler, ABD'nin 
tran 'da girişti� eylemden gerekli dersi almalıdırlar. 
Yoksa, yardun ediyonnuşcasına yaklaşan sözde 
dostların bir 'ileri karakolu' durumuna düşmekten 
kurtulma olaslltC'1 zayırtJr. • ta�un dinçer 

Türkiye Işçi Partisi milletve
kili adayı ve Karadeniz Teknik 
üniversitesi öğretim üyesi Nec
det Bulut'un katil sanıklarının 
duruşması Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlıjı i No.lu askeri mah· 
kemeslnde b'ıı.dı. Miktal Şim
şek ve 6 faşist bir süre önce ya
kalınmışlar ve Necdet Bulut'un 
bu canilerce öldürüldüğü .çıkl.n
mıştt, Sıkıyönetim mahkemesi 
askeri savcısı, iddianamesinde, 
.... A ülkücü görüşü benimseyen 
wııkların kendi görüşlerini pay· 
ıaşnuyan, karşıt görüşlü olarak 
bildikleri kişileri ve kendilerine 

leri ne bajlarnak, sindirilip gerek
liAinde yokedilerek etkisiz h.le 
getirmek" doğrultusunda hare
ket ettiklerini ve bu amaca yö
nelik olarak " örgütIU ve planlı bi
çimde" eylemleri gerçekleştir
diklerine işaret etti ve bu eylem
lerinden dolayı sanıkların ölümle 
cezalandırılmalarını istedi: 

örgUtlU biçimde ve üstten emir 
alarak gerçekleştirmişlerdir. Giz· 
ii (aşkt terör odaklarının ardında 
hangi ellerin olduğu ise, bugüne 
kadar defalarca kanıtlanmış, an
cak bu ellerin kırılması dojrul
turunda adım atmak şöyle dur· 
sun, desteklenmiş, teşvik edil· 
miştir. BugUn Türkiye'nin bır nu· 
maralı sorununun terör olduğu. 
nu ve terörün kaynağında komU
nistlerln bulunduğunu ikiyüzlU. 
Ilikle haykıranların yUzlerlndeki 
yalan perdesi çoktan indirilmlş· 
tir. Faşist canilerin, ve onları 
destekleyenlerin kendi ürünleri 
olan kan ve yalan denizinde bo· olmıyan devlet görev· 

Necdet Bulut, 1978 K,mm'ın· 
da, Trabzon'da kurşun yağmuru
na tutularak ağır yaralanmış, bir 
süre sonra kururılamıyarak öli müştil. Bugün $ilvcının iddiana
mesinden de bır kez daha anlaşı' 
lacağı üzere, Necdet Bulut'u kat· 
leden uzak 

••• 

HAL VE GIDIS 
DUN BUGUN 

Devletin önemlı kademele
rinde görevler yapmı, tanıdm 
bır bürokrat geçenlerde şöyle 
diyordu: 

ii. Oyun üstüne oyun. Sü
rekli oyunlar, ama nereye ka· 
dar?" 

Dürüst, namuslu bır demok· 
ratb. Kısaca haysiyet sahibi 
biriydi de diyebiliriz ... 

Egemen güçleri kutediyor
du. Tekelleri, bır avuç para bı
basını kastediyordu ... Her gün 
ortalıkta gördü�ümüz politik 
mutemetlerl eliyle çevrilen 
gizil-açık, kanlı tertlpll oyun
lann röntgenini okuyordu ... 

Aslında "oyun üstüne 
oyun" diye (onnWe edUebUe
cek tertip ve tezgahlar yuma
Rının özünde, büyük bir güç 
gösterisiyle blrllkte, göze 
görünür bir güçsüziüRün, tele
vizyon ekranlanna kadar yan
sıyan bıçkın poziarta birlikte, 
açık bir süklüm püklümtütün 
çelişkileri gözleniyor. 

2 Mayıs günlü gazetelere 
bakmak, yeter de artar bu 
tabloyu gönnek için. Sadece 
şu eksikttr: 

Ol- 1 Mayıs'ta devlet na· 
palm bombası da kullanacak
tı." 

O kadar çok "devlet" de· 
nildi ki ,devlet gücünün, aslın· 
da sermayenin güç ve baskı 
aracı oldu�unu kanıUamak 
için daha başka bir şey yapı
lamazdı. 

TARİŞ'te, daha sonra bir 
sivil polisin koydu tu anlaşı· 
lan bir adet tabanca bulu
nan atelyelere giriliyor. Gaze· 
telerde sünnan,et: 

"- Devlet TARIŞ'e girdi." 
Silah, tank, top gölgesinde 

işçiler fabrikalardan çıkartı
lıyor , roto�narı görüyorsu
nuz, yanda başlık: 

". Devlet gücünü gösterdi." 
Oysa o devlet, Lockheed 

Şirketi'nden rüşvet yiyenler 
konusunda sessizdir, O devlet, 
Abdi İpekçi cinayetinin ve 
yüZlerce, binlerce cinayet o,Ia
yının arkasındaki dü�ümleri 
çözmekte suskundur. O dev
let, bir takım holding temsil
cilerinin Batılı Iş ve ticaret 
ortaklarıyla birlikte Thrkiye' 
de çevirdili siyasal komplolar 
konusunda saeırdır. O devle
tin dışişleri bakanı, hem de 
televizyon naklen yayın ya· 
parken, Meclis kürsüsünde "İs
rail'in DoRu Akdeniz Dairut 
Bakanı benim memurlanmla 
görüşmüş olabilir, ama benim 
haberim yok" diyebitmekte
dir. Bunu söyleyebilecek ka
dar pervasız ve denetimsizdir. 
Bugün bu devlette, 1\irklye'ye 
"Küçük Amerlka" yarıast ya
pıştınlmlSmda büyük çaba1an 
olan eski bır Cumhurbaşka· 
nı, yeni seçilecek Cumhur
başkanı ıçın bır takım komp
lolann merkezliRini yapabil
mektedir. O devtet, orta Do
Ru'da Washlncton tarafından 
biçilen hangi rollere sürülden· 
mektA!dlr? 

İncelemecl Erol Wubelen' 
In "Ingiliz Belgelerinde '\'lirkl
ye" adlı kitabının sayfalannı 
çevirirken, 19081erde Ingilte
re Dışişleri BakanlıRı'nın Os
manlı Devletine nasLl bakbeı· 
nı görüyoruz. Günümüzle kı· 
yaslanmasıbakımından belki 

çOk Çarpıcı ilginçUkler taşıya
bilir. 

ömeeln Saray memurlan· 
nın İngillz kayıtlarındaki seli· 
leri ... 

Bır kaçını okuyalım: 
"Başk4tip TaMin Paşa 

Şahtıne bir katip lJe jurrtDlci 
Sultan 'ın her i.tedi,i anda ua' 
zifeye hazır, en büyük dÜfrruı 
nı /zzet Paşa, Euine .u 6ibi 
akan parayı 6fJyet rnU.ui( bir 
eu holkı etrafa .açmaktrı._. 

"Birinci Mabeyinci Hacı 
Ali Paşa: Tipik bir e.ki Türk· 
tür. Budala, hemen hemen ka· 
ra cııhildir. Çok yüklek meu
kiine rağmen bir hiçtir, 

"Nuri PaŞQ, Ikinci Ma�' 
yinci: Yeni mektepte okumuş 
a.keri bir şahılhr. Alrruın mo· 
duına uygun, çok dolru, aerl 
bir şahllhr. Az zekidir. 

"Ragıp Paşa: Sultan'a teair 
edecek şahııların en önemlile· 
rinden biridir. Ticari, endüıt
riyel yollan lJe Saray'daki nü· 
(uzunu kullanarak u� pratik 
oyunlarla büyük bir .enet ka· 
zanmışhr. Mukledir ı:e old kk 
ço şerefli bir adamdır, I,trın
bul'daki Ingiliz ticaret grupla
nyla yakın ilgi.i uardır Ingiliz 
menfaatine müte1tl4yifdiT. 

"Faik ve Emin Beviu Ra 
gıp', taklit ederler. Turl,:iye' 
deki ıona)'i işleriyle Oldu1:Lı 
kadar Ingiliz tüccarları) 10 aa 
yakın miinoıebe tleri l'arr!ı' 
Her ikil; de Ingifi: �rtıZı;ru 
sayılır 

"Başı.ıez'r Ferit Paşa. h i 
bir bakan olarak bozı I�alir('li 
taraflan L'ardır. Hadiseleri ça· 
buk haurar ue çabuk karar te 
rir .. \tarnafih politiII t'e �rıef 
bilgiıi hudutludur. Haıı du 
rumlorda ona itimad edilempı 
Devamlı Almanya ')'1 destek 
ler. 

",Mehmet .\iabi He)'. Bu.gu" 
Saray ca'Llılarının en önemli· 
lerinden biridir. Raporlonnın 
kalite.i Sultart'ı memnun et
mek Lle ilgiıini çekmek için 
hazırlanır, Harici göriinüşiiniin 
bütün güz�lliğine rağmen ta
mamen çürümüş bir in.mdır. 

"Dahıliye Nazın Memduh 
Paşa. Utanmaz derecede rüş. 
uet yemeJi)'le şöhretlidir. Ga· 
yet d4r kafab lle Hır;.tiyan· 
lam karşıdır. Muhtelif za· 
manlarda Intiliz m�"ftUltl�ri 
lehine hareket ettiği görül· 
müştür. Hilkümet içindeki Al
man aı.yhtorla", bütün "dil· 
lui Başuuire karşı birleştir· 
mek utemektedirler." 

O günün İngilteresi Osman· 
lı devlet adamlannı böyle gör· 
mektedir, 

Ve 11 Agu'tos 1908 tarih
LI 207 no'lu vesikanın 266 nu· 
maralı sayfasmda da İngiitere 
Dışişleri Bakanlı�ından, Is· 
tanbul'dakl büyükelçiye şu 
not geçUmektedlr: 

". Türkiye 'de olonlar öyle· 
ane harikadır ki, Anayaıayı 
uzu.n müddet tkvam ettin· 
ceklerini ıonmıyorum. Irkıarı· 
nın l'f dinlerinin te.irine, ye· 
niden şidckte ue düz,n';zlil. 
kayocakllırdır Bu ı'Oziyet 
kudretli bir oıkeri diktatörlü· 
kü dolurobilir_ (aluJt şimdi
den bunu ke.hrmek zordur." 

Dunlan okurken, 72 yıl 
sonra Amerıkan gizli belgele· 
rinde Türkiye'yi merak "dl· 
yor insan. 
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Türkiye'de ı Mayıstann engel
lenerneyeceRi bır kez daha kanıt· 
landı. YıUanhr i.i;tü örtülen, işçi 
ve emekçilere yasak edilmeye 
çalışılan 1 Mayıslar 197&'dan be· 
ri önlenemez oldu. Burjuvazi ta· 
rafından. kaiıla' terörle iStü ör
tüemeyen 1 M�YlSlarl 1979 yı. 
Imda sokaea çıkma yasa�1 ile en· 
genenir samidt. Ancak işçi sınıfı· 
nın bilimsel sosyalist hareketi 
bunu da boşa çıkardı. Böylece 
1 Mayıs Alanı işçi ve emekçilere 
yasak edilmeye çalışılırken 1 Ma· 
yıs 1979'da tüm tstanbul'un 
1 Mayıs aJanı olmasının önüne· 
geçilemedi. 1 Mayıs 19BO'e ge. 
!indielnde ise tekelci burjuvazi, 
sıkıyönetim desteginde 1 Mayıs'ı 
tüm yurtta yasaklamaya çalış· 
tı. Ama 1 Mayıs 19BO'de hem ts
tanbul terkedilmedi, hem de tüm 
Türkiye 1 Mayıs alanı yaı1i1dl. 

30'u aşkın ilde sıkıyönetim 

DtSK'in 30 Nisan'da üretimi 
durdunna karannm hayata geçi

. rilmeslyle başlayan 1 Mayıs 1980 
mücadelesi, 1 Mayıs günü tüm 
yurda yayılan çeşitli eylemler ve 
gösterilerle pekiştirildi. 

ISTANBUL 
TERKEDILMEDI 

1 Mayıs 1980 gösterilerinin si· 
kıyönetimee yasaklanması duyu· 
rusundan sonra kentin çeşitli 
semtlerinde 29 Nisan'da başlatı
lan gösteriler 30 Nisan'da DtSK'
in iş bırakma eylemi ile birlikte 
yaygınlık kazandı. Zaten grevde' 
bulunan binlerce işçi yanında, 1 
Mayıs'ın yasaklanması girişimini 
protesto eden işçi ve emekçiler 

farklı saatlerde iş bıraktılar.IEIT 
otobüs ve temizlik Işçilerinin Iş 
bırakma eylemleri etldU olurken, 
diRer Işkollannda da binlerce Iş
çi ve emekçi üretimi durdurdu. 
Aynca İstanbul'un tüm üniversi· 
te ve yüksek okullannda, birçok 
orta öerenim kurumunda forum 
ve boykotlar yapıldı. ı Mayıs 
1980 günü ise bilimsel sosyalist. 
ler görev başındaydı. Gaziosman. 
paşa, Bakırköy, Karıal, Şişli ve 
Adalar ilçelerinde kısa süreli gös
teriler yapıldı. Pankart asma, slo· 
ean atma ve konuşmalar şeklin
deki bu eylemler haricinde ken
tin başkaca yerlerinde de buna 
benzer gösterilerin çeşitli grup
larta gerçekleştirildiAi görüldü. 
Bu eylemlerden dolayı 600 ka· 
dar ilerici gözaltına alındı. 

ANKARA: 
YASAKLAR BIR KEZ 

DAHA BOŞA 
çıKARıLDı 

1 Mayıs öncesinde, Ankara'da 
1 Mayıs kutlamalarına izin veril. 
meyeceltinin açıklanmasıyla bir· 
likte, baskı ve terör adım adım 
tınnandırıldı. Tüm alanlar ve 
kavşaklar, jandanna ve polis ta
rafından tutuldu, araçlar arandı, 
kimlik kontrolü adı altında An
kara halkma gözdagı verilmeye 
çalışıldı. Gerici, faşist iktidar 
tüm hesaplannı,l Mayıs'ta kim
seye nefes aldınoamak, "devletin 

UçtU BAYRAM KUTlANDI 
... - 1 MAYIS 1980, Tİp'lN 5. KURULUŞ YILI, GENEL BAŞKAN 

BEHlcE BORAN'ın 70. YAŞ GÜNÜ VE Işçi SıNıFıNıN EN 
BÜYÜK BAYRAMıNıN BIR ARAYA GELDIGI BIR TARIH. 
TÜRKIYE Işçi PARTISI VE DEMOKRATIK GÜÇLER BU 
ÜÇLÜ BAYRAMı, 19 YılıN, 60 YılıN GÜCÜ VE COŞKU· 
SUYLA KUTLADıLAR. 

Türkıye Işçi Partisi'nin ye
niden kuruluşunun 5. yılını 
ve Genel Başkan Behice Bo
ran'ın 70. yaşını, Partililer ve 
demokrasi gilçleri 26 Nisan' 
dan başlayarak 1 Mayıs'a ka· 
dar bir hafta biçiminde kutla
d ılar. 

i şçi sınıfının birlik, daya
nışma ve mücadele gilnü 1 Ma
YlS'ta odaklanan bu üçlü bay· 
ram, 26 Nisan gecesi Istanbul 
Spor Sergı Salonu'nda düzen
lenen bir toplantlyla başlatıl
dı. 

Toplantıda, TIp Genel 
Sekreteri Nihat Sargın, Mer
kez Yönetim Kurulu'nun me· 
sajını Partııııere ve konuklara 
sundu. TIp il örgüderi adına 
okunan mesajda" sonra, p!ce
ye katılan çeşitil sanatçı ve 
toplulukların gösterileri ve 
konukların konuşmaları yer 
aldı. 

Sözlü mesaj sunanlar ara
sında, TSıp Genel Sekreteri 
Yalçın Yusufoğlu, Oya Bay. 

dar, Aykut Göker, Tah,in Us
luoğlu ve Abdurrahman Ata· 
lay bulunuyordu. Ruhi Su, 
Timur Selçuk, Sümeyra Ça
kır, Zeliha Berksoy, TUH" 
Nutku, Genco Erkal, Hasad 

·ve Işçi Kültürlüler sesleri, saz
ları, marşıarı ve tilrkillerlyle 
toplanuya coşku kattılar. 

Kudama haftasının bu ilk 
toplanasına, grevdeki işyerle
rinden, çeşitli fabrikalardan, 
işçi-emekçi semtleri ve kuru· 
luşlarından, sendikalardan, 
demokratik kitle örgütlerin
den, bazı CHP'li parlamenter
lerden, kültür sanat örgUtlerin
den, meslek kuruluşları ve 
odalardan yUzlerce mesaj ile
tlldl. 

Toplanu bu niteliğiyle, 
işçi sınıfının politik hareketi
nin bırlığı ve tüm antifaşist 
gUçlerln demokrasi cephesi 
yolunda, 1 Mayıs arifesinde 
önemlı ve anlamlı bır adım oL
du. 

ne kadar güçlü oldugunu ispatla
mak" üzerine kurmuştu� 

Ama hesaplar boşa çıkanldı. 
Başta işyerleri ve fabrikalarda 
çalışan işçi ve emekçiler olmak' 
üzere, ögrenaler, ö�retmenler, 
teknik elemanlar kararlılıklannı 
gösterdiler. 1 Mayıs'ın kendileri 
için taşıdıgı önemin bilinciyle 
hareket ettiler ve yasaklamalarla 
1 Mayıs kazanımınm engelle ne
meyeeegini kanıtladılar. Anka· 
ra'da eylemler,I Mayıs'a konul
mak Istenen yasaw,n protesto 
edilmesine yönelik olarak 30 Ni
san günü başladı. DlSK'e baglı 
sendikalann örgütlü oldu�u işlet� 
me ve fabrikalarda, Ilerici memur 
hareketinin güçlü oldu�u işyerle
rinde protesto direnişi çeşitli 
yöntemler bir arada kullanılarak 
gelişti ve etkili oldu. Ankara Su· 
lar İdaresi, EGO 'ya bagb tüm iş. 

yerleri, TEK'e ba�h işyerlerinde 
tam gün iş bırakıldı. Otobüsler 
uzun süre çalışmadı. tller Banka· 
sı, DDY, Gümrük ve Tekel Ba
kanlıeı, Sümerbank, Maliye Ba· 
kanlı�ı, Sayıştay, Et Balık kuru. 
mu, DİE, Emekli sandı�ı, İmar 
ve tskan Bakanlı�ı vb. işyerlerin
de ise, iş yavaşlatmadan, yemek 
boykotuna ve bildiri daeıtınuna 
kadar çeşitli eylemler düzenlen
di. öte yandan, Ankara'nın tüm 
yüksek ve orta ö�retim birimle
rinde fonımlar düzenlendi, ders· 
ler boykot edildi. 

1 Mayıs günü ise, bilimsel sos
yalistler ve tüm antifaşist güçle
rin öneliiigünde, aralanoda De· 
mirlibahçe, Şirintepe ve Kayaba
şı'nın da bulundugu birçok ma· 
hallede gösteriler yapıldı, miting· 
ler düzenledi ve 1 Mayıs kutlan
dı. 

'BAHAR BAYRAMı" ......... ,,, _____ 
Konuşuyor sermaye, eU kanlı katillerini, tüm baskı ve 

saldın güçlerini, NATO'sunu, IMF'sini vesairesini alıyor 
yanına ve konuşuyor: "1 Mayıs Bahar Bayramım bir grubun 
mücadele günü olarak göstenneye çalışan ... " 

1 Mayıs 188S'dan geliyor cevap! İşte 1 Mayıs 188S tu· 
tuklularının son sözleri: 

P ARSONS: "Ben suçsuzum, jürinin beni suçlu 
buldu� eürmü işlemedim. Bütün dünya biliyor suç
suz oldugwnu. Asılırsam canl oldu�umdan deRil, S05-
yallst oldugumdan asılacagım. Geçmişte ölrebnlş, 
söylemış ve yazmış olduAum şeyler yüzünden asllaca
!tım. Haymarket'a bomba attı�ımdan degıı." 

SCHW AB: "Amacımızın bu yıl ya da gelecak yıl 
gerçekleşmeyeeeltlnl biliyorum ama tTıümkün oldulu 
kadar yakın bir gelecekte, ileriki bır yılda gerçekle, .. 
ceRini biliyorum." 

FısCHER: "ölüme mahkum edllmeınl protesto 
ediyorum, çünkü clnayet işlemedim. ADCak sosyalist 
olmam sebebiyle öleceksem, bir sözüm yok ... " 

LINGG:"Slzi tanımıyorum! Sizin yasanızı, dü:ze.. 
ninizi, kuvvete dayanan yetkinizi tanımıyorum! Bu 
yüzden asın beni!" 

ENGEL: "Haklannı yalnız Imtiyazlı ıınıflara gö
re ayarlayan böyle bır hilkümete S8)'i11T1 yok benim!" 

NIEEBE: "ivet, lşledl�lm IUÇIaı şunlar: Evimde 
bır revoı.er ve bır kızd bayıak buldular, İşçloendlka. 
lannı ö!JÜUedlm. İş aaatlerlnln azaltılınallndan I,çl. 
lerln eRIWrnellnden ve İşçi Gazeteslnln yenıden

' 
çıka

rı1ına.oından yanaydım. Çok üzııiinüm .. yın yarpç • 
yanl, mUmkünse, yapablllnonlz • yapmanızı rica edo 



ızmir KOruJkAlonl . .. "1 }.lay .. engellenemez!" 

ıZMIR: 70 BIN ıŞÇı 
DIRENIŞ SAPLARINDl\. 

1 Mayıs kutlamaJannın önüne 
sel çekilmesi karan üzerine tz
mir'de 29 Nisan'da başlayan pro
testo e:österileri 1 Mayıs günü ya
pılan eylemlerle noktalındı. 29 
Nisan'da ıZmir'deki üniversite ve 
yüksek okullarda yapılan boy· 
kollann yanısıra çeşitli semtler. 
deki orta öRrenim kurumlannda 
da gösteriler yapıldı. Aynı gün 
gerçekleştlrilen kısasUreli miting
lerle 1 Mayıs'a kanmak istenen 
yasaRm antidemokrıtik oldutu 
dile getirildi. 30 Nisan gi.iıi.i ise 
oldukça etkin bir iş bırakma 
eylemi gerçekleştirildi. 70 binin 
üstünde, DISK ve Tirk.ı,'e bagıı 
bazı sendikalann üyesi işçiler, 
memurlar, teknık elemanlar iş 
bırakma eylemine etkin olarak 
katıldılar. Okullaıda yürütWen 
forum ve boykatlann yanısıra 

mahallelerde yürüyüş ve miting. 
ler gerçekleştirildi. 1 Mayıs'la II· 
gili pankart asma ve yazı yazma 
çalışmalan da etkin bır düzeyde 
sürdüriidü. Konak 'ta, yüzlerce 
bilimsel sosyalistin katıldıeı gös· 
teride asılan pankartt.: "1 Mayıs 
Engellenemez, TİP ·Birlik Daya· 
nışma" yazısı göze ÇniHyordu. 

1 Mayıs günü·ise ızmir'de bi
limsel sosyalistler görev başın. 
daydı. Yapılan kısa süreli eylem
lerle 1 Mayıs'ın yasaklanamaya· 
caA:ı İzmir'de de kanıtlandı. Ken· 
tin bir çok semtinde yürüyüşler, 
mitingler, pankart asmalar, oto
büs ve pazar yerlerinde konuş· 
malar biçiminde gerçekleştirilen 
eylemler oldu. Aynca birçok 
yerde kitleler halinde 1 Mayıs 
Marşı söylenciL Karşıyaka iskele 
alanında, yakalannda kınnızı ka
ranfiller taşıyan 500'ü· aşkın bi
limsel sosyalist "TİP" yazısını 
oluşturuyordu. 

• hasan ersin 

ceeim . yani beni de &Imanızı; çünkü yavaş yavaş öl
mektense, ansızın öldüriilmek daha şerefiidir. Ailem, 
çocuklanm var. Söyleyeceklerim bu kadar. Sayın ba�· 
kan, arkadaşlanmla birlikte asılamayacaeım İçın Uz
günüm." 

Dördü uılarak, bın intihar SÜJÜ verilerek katledilen 1 
Mayıs 1886 tutuklulannm sözleri bunlar! Bu onurlu insan
lann, sömürüye, zulme ve ölüme karşı verdikleri mücadelele
riD lçloden !ÜZülüp geIdI l Mayıslar ...  

Ve hAll konuşuyor Demirel, çayırdı papatya toplayan 
bır umursamazlık Içinde, emperyalizmin ve tekeUerin salın
taRında kolan vururcasmı rutursuz, hall konuşuyor: "I Ma
yıs Bahar Bayramını, bir sınıfın mücadele günü 9Iarak . .. " 
vesaire, vesa1re ... 

Behey Demirel! Behey pek sayın başbakan! Behey em
perYalizm ve de onun uşaaı tekeller! Behey NATO besleme
li .. t�mı, ra,IIUer! Hayda bre silah kaçakç�an, Kaşıkç�ar, 
bankalar, bankerler! İktidara gelmek için bin takla atanlar! 
Emekçi halka bayrak nutuklan çekenler! Bir zamanlann 
"umut"!ıun! MllllyetçWk taslayıp, Ihanet belgelerinI Imzala· 
yanları Kölıü dışarda kök.oüzler! 

Biz 1 Mayıs l886'lardan geldık! BIz Işgal !atanburunda 
kutladlk. "&mele bayramlanıu"! Biz 1977'de 36 can yltir
dık. 1979'da, 30 metre yaldaşanı "vur" emirlerI çıkartıldı, 
durmadık. Biz, demokrulye gerçekten aaJılp çıkanlanz. Bu 

yurdun ııbtma kUlfl duran ııerçek yurtseverlem biz. Bu 

ülkeyi bu hale biz ",dnnedık! Hayda bre karamıçı beyler! 
YıyılıD Çıyu\an, çıçek toplayın. Bahar Bayramı .Izlo 01· 
IUD! "Amele Bayramı" blzlmdlr. l Mayıs bizImdir! 

1 Mayıı, I,çl sınıfının ve demokrul gilçlerlnln uluslar
UUI blıllk, dayanışmı ve, mücadele günlidür! Ve öyle kala· 
rutu, öyle kullaııual<tu! Mutlakı! 

L 

iSTA1�X!�980 gUn�bij!.�ri. I lerici Kadınlar tarafından 
1 Mayıs 1977 şehitlerini anmak amacıyla mezarları başında bir anma toplantısı düzenlen
di. Türkiye Işçi Partili ve i lerici Kadınlar okudukları ortak bildirid�ı 28 Nisan gününün bir 
başka anlamı üzerinde de durdular: 

"Buglin 28 Nisan 1980. Bir elinde kitabı, bir elinde başlamadan biten r!iyası ile Beya
zıt Meydanında şehit düşen Turan Emeksiz'in ölümliıün üzerinden tam 20 yıl geçti: De· 
mokrasi, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin yükseldiği bu 20 yıl, aynen başladığı gibi 
kanla devam etti." 

"Bizler halkımıza sesleniyoruz. Bu kanlı gidiş, bu baskı ve zorbalık, bu yokluk yok· 
sulluk bizler ses çıkarmazsak devam edecektir. Yweğinde insana duygular .taşıyan herke
si bu gidişe dur demeye çağırıyoruz. Aramıza yeni acılı insanların katılmaması, evlatları
mızın bizlerle aynı acıları duymaması için, geleceğin mutlu aydınlık günlerle dolu olması 
için tüm halkımızı birlik olmaya çağırıyoruz. Faşist bir diktatörlük tehlikesi ancak bizler 
karşı durursak gerileyecektir. Grevci işçi, kıyıma uğrayan memur, her gün yoksullaşan 
emekçiler, evlat acısını tanıyan herkes omuz omuza vermeli ve bizlere dünyayı zindan 
edenlerden hesap sormalıdır. Ancak böyle yaparsak şehitlerimize karşı görevlerimizi yeri
ne getirmiş oluruz. 

"Bizler şehitlerimizin mezarı başında haykırıyoruz. 1 Mayıs katliamının, Kanfı Pa
zar'ın, 15-16 Haziran olaylarında katledilen lerin, Turan Emeksiz'den bu yana yitirdiğimiz 
tüm şehitlerimizin katillerı ve sorumluları bulunsun, hesap sorulsun! Faşist terör ve cina· 
yet odakları dağıtılsın! MHP - OGD kapatılsın l "  

Merlin . . .  Kadın emekçder ı },tey ..  f(J(Jannda! 

ORDU 

] Mayıs günü Ordu'da yapılan 
miting coşkulu geçti. Yurt düze· 
yinde bir çok ilde 1 �1ayıs gosı ... · 
rilerinin yasaklanma ıirişimlen· 
pe karşı 30 Nisan günü bir çok 
fabrikada, çeşitli semtlerde Iş bı. 
rakmalar ve başkaca eylemler dü· 
zenlendi. 

ÇANAKKALE 

1 Mayıs günü Çanakkale'de 
düzenlenen ve bilimsel sosyalist· 
lerin destekledi ei mitinge 5 binin 
üstünde Insan katıldı. Jşçi smıfı 
disiplinine yaraşır bır şekilde ya
pılan mitingde ortak sloganları 

-uyuldu. 

MERSIN: DEMOKRASI 

GÜÇLERI ALANLARDA 

kaldırdılar. Miting sonrasında Rı
za Güven gözaltma almdı. AMASYA 

Amasya'da TIP, TSİp, Birlik 
Dayanışma, Kitle ve Birlik Yolu 
tarafmdan gerçekleştirilen 1 Ma
yıs mitingi coşkulu ve anlamlı 
bir kutlama oldu. 

ı Mayıs günü tüm sindirme gl. 
ri4imlerine nemen en kitlesel 
eylem Mersin'de yapıldı. nlSK'e 
baetı tlim sendikalarm. Türk.İş 
üyesi bazı sendikalardan işçilerin 
katıldıAı ve bilimsel sosyaUst plat. 
(onndlkl örgütlerin etkin olarak 
destekledIRI Me .. in Mitingine 40 
blnln üıı:tlinde Insan katıldı. OL. 
dukça dl&lpUnU ieçen yürliyüş· 
ten IiOnra miting DİSK Genel 
Bll4kan Vekili Rıza Güven'in ko· 
nuşmasıyla bittI. MIting öncesi 
ve anında gUvenllk önlemleri adı 
aitında birçok Işçi ve emekçi mi
tine alanına sokulmadı. Tüm en· 
gelıemelere raRmen 40 bin Inıın 
ı Mayıı bayraemı daha yukan 

ADANA 

İçel'de yapılan 1 Mayıs Mitin· 
gine hazırlıklar sürdürlitirken 30 
Nisan günü beledlyeye baeıı iş· 
yerlerinde, kamu dairelerinde, 
okullarda ve çeşitli Işyerlerinde 
iş bırakma ve kısa sürell eylemler 
yüriltlidü. 

BURSA 

ı,bıralım. eylemi 30 Nısan'da 
Bursa'da da başanh bır şeklIde 
uYilllındı. 1 Mayıs iilnli Ise bi· 
Ilmsel soıyaUıtler bukı ve terör 
altında miUnelerinl eerçekleştlr· 
dıler. 

Bunlardan başka TUNCELİ, 
UŞAK, MERZlFON, ZONGUL. 
DAK, VAN, ARTVIN, TRAB· 
ZON, GIRESUN, MCmE, ız. 
MIT, KONYA, ÇORUM, RİZE, 
ANTALYA, SINOP, KAYSERI, 
ESKİ Ş ElttR, BALIKESlll, E· 
DIRNE, AYDIN'da ve bIrçok 
kasabıda, köyde 1 Mayıs, IşçI 
Sınıfının Ulusal ve Uluslararası 
BlrUk ve DayaOl,ma eUnü olarak 
kutlandı. ı Mayıs'ta tüm Türkıye 
1 Mayıs alanı yapıldı. Yüzlerce 
köy dahll. 



keskinlikten 
eylemsizlige GEZMİS, ASLAN, İNAN 

Küçük burjuva devrimdJiiinln, 
IÖNnurckki ketkinlitinin. uç eylem 
anlaYl1lnın ardında hakim önllik ola· 
rU. ıulimiyctçiliAln nuıl boy atm", 
oldutu. ı Mayıı 80 eylemleri anım
da bir kt:r. daha ortaya çıktı. ı r.tayLl 
öncelinde, ilIt perdeden haylunlan 
aynlık.çı ve maceBcı ıLop.nlar, yaini 
pdenek eylemsizlile bın.lı.tL Go,iımin 
çok mnı:r.ii ve dar kapsamlı çlkıJlan 
cbtında, bukı ve yuaklamalar kartıanda, suu.un!utu ve tcpki.sWiti atıl' 
butı. Olkenin bit çok yerinde su
çckJc,tirilcn mitinı ve BÖıteri1erde, 
küçük bwjuva devrimci. puplann 
önemli bir bölümÜ ya hiç .,er almadı
lar, ya da .on derece cı1ı:ı: katılımlar 
içinde oldular. 

lamalarm yoluhlult luzanmaal, 
tutuklamalarm, aramalann yaypn bi
çimde unnanduılm.a.ı Ue birlikte, ye
rini korkuya, yı1gın1ıja, mücadeleden 
uzaltlqmaya bınltmqw. Mahallerde, 
oku11arda vb. blrimlerde, ıo,ilt INP
ların k.adro ve yandaılan aruında bir 
pani.k havuuun hakim oldutu bilin· 
mektedir. Bu havarun pderek yaYlın
lafmuı. dl,lınıltlık ve kendi kabulu
na çekilme UC yan yana ıelifmekte
dU. 

aç wrtseveri 
unUtmuyoruz 

Bu IfUpluın eylemuUAi ve tem
miyctçiliii. ilk kn ı Mayu eylemleri 
a.n.sında plcnmedi. Onlann uzun 
tUm1ir i fqizmin ve gericiliiin artan 
saldırılan kartlSUUla, "IÜÇıerini to
parlama" gerekçesiyle .ürekli geri çe
kildiklcri biliniyordu. HarH.ctli ve ak· 
tif yapıları saycllnde biraraya getir
dikleri kadrolan tutmak içiJt. ise, yer 
yer "ke.kin" ve "dar kadro" eylemle:
rine ba,vurduklın JÖrUluyordu. 

Öte yandan, aiır polis ve jaodu
ma buk.uı, ba,ı .onu belirU ve .. lık· 
b bir ör.it yapuına ..rup olmayan bu 
grupların kolaylıkla parça1annwıuu, 
datıblmuını bcn.berinde getirmekte· 
dir. Go,ilt ,ııruplann ne denli kof bir 
örgüOenme yapılan oklulu bugUnler
de iyice açıP Çıkmllbr. Polil operu· 
yon1annın alırlıkla so,ist gruplara 
yöneltilmeli ve bu grupLar içinde bU
yük tahribatlar yanıtıyor olu,u, 
ıo,izmin eylemleriyle · burjuvaziye ' 
korku Wrnul ile dctil, onun ilerici. 
pıçlerin yumufak kanu durumunda 
bulunm'" ik açUı.lanabilir. Ve bu du· 
rum, illkemiı:de antifaşitt güçlerin 
öncmJi za.aflanndan biri oLarak BÖriU
melidir. 

Deniz Gezmiş, Hüseyin inan, Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1 972'de, 12 Mart faşizmince 
katledilmesinden bugUne 8 yıl geçti. Oç yurtsever genç, sekiz yıldır, coşkuları. namus
l:ırı ve inançlarıyla yaşıyor. Onlar, yurdumuzun gelecek güzel günlerinde de yaşay.ııcak
l:ır. Ama haklarında "AnilYHaYI ihlal" gerekçesiyle idam ceZ.ilSlnı veren mahkeme, bu 
mahkemenin başkanı emekli TuAgeneral Ali Elverdi, bir adli ve siyasi mevta olarak 
çoktan insanlık tarihinin meurlıiına gömülmüş bulunuyor. O Elverdi ki emekli olun
ca AP'ye girmiş ve görevde iken "politik hizmetler" yaptığını beyan edebilmişti. 
O Elverdi ki, koşullar elverse politik hizmetlerini sunduğu işbirlikçi sınrtlarlı birlikte 
lUkemizin tüm ilerici, yurtsever gençlerini ipe çekebilirdi. Ama tarih �ükmünü, gecik
drmeden veriyor: Asıl suçlular, Anayasa'yı açıkça "ihlal" ve "tebdil" peşinde koşanlar 
apaçık ortadadır! Unutulmamışlardır. Affedilmeyeceklerdir! I nsanlık tarihinin yüce 
mahkemesi önünde, Gezmişlerin, Inanların, Aslanların başı diktir. 

Ddla geniı bir inceleme konulU 
olmakU birlikte, küçük burjuva dev
rimd gruplum i Mayu SO'de bir kez 
daha \'e hiç bir ku,kuya yer blrÜ:ma· 
yacak ölçüde belirgin1eıen bu 
konumlannı baıha iir..i nedene baA'la· 
mak mümkün olacaktır. HCfleyden 
önce. bu grupLar büyük ölçüde küçük 
burju\'azinin unusal özelliklerini taıı' 
makt.ııdU"lar. Bir baıka deyiıle, uzun 
ıoluiJu, programlı. kanrb've uilam 
bir mııudele hattını koruyabileeek 
"urumda deQildirler. Dün, görece ob· 
nk daha rahat mücadele koıullannda 
içinde bulunduklan "aktivite", bas
kıların anması. antidemokratik uygu· 

Bu zul1an ıonucu ,o,bt INplar, 
hıı:.la kitle de.tcklcrini de yitirmek te
dirier. Son eylemler bunu açık.lık.1a 
somutlamlfbr. KiOe deıtctini tuzla 
kaybediyor olu,u, ıo,umin bireytel 
tCTÖrist eylemlere daha fazla aAırlık 
verme.. fOnucunu yaratabilecektir. 
Bunun ipuçlan da vudır. Küçük bur
juva devrimcililinin hLZla IÜrüklendili 
IQlunlık, yılgın1ık ve datınıklık ze
mininde, bireytel terörist eylemlerin 
öne çıkmuı ıon derece: dotal karıı· 
lanmalıdu. Ancak dolal olması ya' 
nında, demokrasi mUcadeleline vere· 
ctii urarlar da açıklıkla teııpit edil· 
melidir. 

Küçük burjuva devrimcililinin 
çıkmuuun ve içine türiiklendili teh· 
likeli konumunun, açıia çıkuılmuı, 
bilimtel 101)'Ültlt:rin önünde önemli 
bir &örev olarak durmaktadır. Ancak 
sorun· tek başına. açlla vunna ıorunu 
değildir. Buna paralel olarak, mahal· 
lelerde, inerlerinde, okullatd:a, go,ist 
gruplarla doiru eylem çizgilinde güç 
blrtiiini geli,tinnenin yollarını an· mU, bu doiru1tuda d:ayaucı olmak 
hiç bir zaman geri plana iokmeı:. Go
,ilt gruplann bu güne değin, bilimtel 
sosyalistler ve diğer anüfa,ist güçle' 
re karıı kendi anlannda bir blokla.f· 
ma c:liliminde olduklan, hatta bu 
blokJa.,manm yer yer maoOJ grup
larla açık bir ittifaka kadar vardıiı 

bili�ektc:dir. Ancak, bu blolt.laJma 
çabalannın ve maocu1ukla qbirliji 
politikalanrun da geçersizlili, ıon dö
nemde kendilerince de itin.( edilir ha· 
le ıelmi,tir. Buı goıist gruplann ise, 
.onuç alıcı olmayan bu ıPriIimleri ve 
politikaları ıonucu, yer yer, bilimtel 
lOf)'a.llıt ıüçlerle yalun i1birti.ği içine 
girdikleri plenmi,tir. Bunda, hızla 
içine Iilniklenmekte olduklan cylem
nlü ve dalıruk:1ık havasından kurtul· 
ma çabalanrun da etkili oldulunu 
lÖylemek gerekir. 

i Aynca so,izmin izleyegeldl· 
ği ayrılıkçı ve grupçu tutumun ken· 
dilerine de pek fcla yanr Ağlamadı
A'ı anlaıılmaktadır. Bu yüzden goşist 
grupLarla, list düzeyde olmasa bile, 

özellikle birimlc:rde kalıcı ve ilkeli ey
lem birfiğ:i ça1.ı,ma4nnı. başlatmak ve 
geliJtinnek için bucun düne ıöre da· 
h.a geni, oLanakJann var oldulu bilin
mdidir. Go,lzmin nw::cncılıga ve bi· 
reYKI terörist yöntemlere olan yat· 
kınlılı IÖZden kaçınımadan, bu dol· 
rultuda li.i.rdürulecek ideolojik mi.ia· 
delc geri plana itilmeden, onlan i,çi 
suufuuo eylem ve mucadele hattına 
IUrekli yaltla.ftımıayı perspektif edi· 
nerek, eylem birliğini geli,tinnek, bi· 
linııd ıoıyalin suçler için &ünün te· 
mel görevlerinden birini olu,tunnu.. 
tadır. Ve açıktır ki, goıizmin anti· 
f&lin mticaddc:de Aklıkb platfonna 
çekilebilmeanin bundan ba,ka yolu 
da yoktur. 

ASKERI 
Y ARGıTAY'IN 

KARARI: 

" 1 4 1 - 1 42 ile ilgili davalar 
sıkıyönetim kapsanuna girmez!" 

Geçtitimiz hafta Askeri Yargıtay Daireler 
Kurulu, TCK'nın 141  ve 142. maddeleri ile il· 
gili davmnn, Ilkıyönetim ilanına neden olan 
eylemlerden olmadıjı gerekçetiyle, bu madde· 
lere dayanılarak açılmıı olan davalan. sıkıyö· 
netim mahkemelerinin bakamayacaAma karar 
verdi. Böykce sıkıyönetim mahkemelerinde 
gorulmekte olan bu tür davalar avi! mahkeme· 
lere Fri verilecek ya da devredilecek. 

Bu Uru, Demirel iktidannın özellilde ıılu· 
yönetim kapsamı içinde, faıiJt Muısolini ya.· 
Lannı etkin bir biçimde i,letmek hevelini kursa
Iınd.ıı bırakmaktadır. Bu karatdan sonra, Mee. 
h.ler uıybnetimin yual kapamuu bu davalan 
d.ıı içine alacak bir biçimde del�tiımcdikçe, ii. 
kıyönetim nuhkemclcri bu t1ır dava1ara baka· 
mayacaklardır. Bu hukuk devleti olmanın getir· 
diii bir zorunluluktur. 

Yargıtay ba,ka UraıLar da venni,tir. Öme. 
iin, evinde yua.k.lanmı, yayın bulundunn.ıırun 
.uç uyı.1amayaeatına karar venni,tir. Ne var ki, 
yuald.ıınmıı olup olmamuma bile balu1madan 
ömelin evinde Yürliyü, derglli bulunan pek 
çok ki,i gözaltına alınabilmi,tir. Onelik bu tür 
yau dltl i,lemler yaYlın bir ,ekilde hili uygu. 
Luun .. kt�ır. Devlet terön.ınlln bir ba,b ,ö.ter 
geti de budur 

Yarıtlay Iı.arar verecek, mahkemeler ona 
uyacu. Va ondan önceti ve ıonnııı? Ona da De· 
mırtl ;.;kum�ıi bakıyor. Demirtl'in hukuk dtv· 
kıı :it boyk- oluyor. 
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YENI BIR 

CEZALANDıRMA 
YöNTEMI MI? 

ı 2 Mart dö�mlnin habrla.ıda kalan en 
önemli uypbmabnndan biri de tüm grev Ve Lo
kavtlann lzne ballanmaa:ı ya da luaac:a yua1dan. 
muıyda. Lokavtın demomdk bir hak olmadığı 
ve hatta Anayuaya aylunbğı ortadayken, bu 
tür yua.lı.lamalann edkn iJçilCTin yatanı maa· 
delt:krinde m önemli mücadele araçlanndan bi
rini 0I"Wh.n kaldırmak olduğu açakbr. Bu ne
denle gr" ve 10kavUann yuak1anmuı, i,çi ve 
ifverene e,lt düzeyde ya.ıak koymak anlamına 
itimemektedir. Tenine bu tür yaaa.klanı&lar nu 
obn.k patronlann iıine yaramaktadır. 

L.tanbul Sıluyönctim Komutanlılı bu kez, 
Iltanbul ın ve çevft belediyelerinde çalıfan "ç1-
lcrin grev yapma.lanru y .. ld.am"br. Elbette lt
verenin ıokav yapma_lU da. Böylece de c:laJCn 
rDUflannı bile dopu dÜJWt alam:ayan belediye 
ifçileri kendi kaderleri lle ba,ba,a bırakılmakta· 
dır. Bu kanı öncelikle, aıu1an bdc:diyderdc ça· 
htan lfçllcrln 50 Niu.n'da 1 Ma)'tl yu.aklamala
nna k.artl prI,tlk1c:ri dlrmlte, ild JÜrı .ann. ya· 
pılm" blr murneme olmaktadır. 

Bir hukuk dcvtetlnde, nluyönetim de: olaa, 
tüm eylemim yu. uc: belirlenmit yetltllc:rln bu 
tür Iı.ullanınu, eıuen devlet tcrörilnün Iyke m
tıl1 ve hatta bLzzat 8afbakan Demirel tarafın. 
dan körilklmdlll bu ortamda, koDuk kuvvet. 
lerinde keyIWiI daha da artlnI;:aktır. 

Y..ıar ve yuaJ.ardan dolan yetIdJc:rin kUı
la.ıumı toplwnun .D,ldnllk dÜ%cYI Ue çdi,dli 
oranda yualar ve yuak.l&mab:r LU. IÜnde ." 
çc:rllllklc:rinl yitirmek tONnda IWırlar. Hele de: 
ldtlc:lc:r yuaklub cnal&nciJnlma..k bknlyona. 

Kf\MU KURULUŞLPAlNDA 
NAZi PROPAGANrns� 

HAYıR !  
Şu günlerde, ''Psikolojik Savunma ve Kamu Kuruluşlan" adlı ve '"Dsı Ba

sım ve Foto Film İşletme Müc!i..irıütü Matbaası, Ankara 1980" baskılı bir kitap 
kamu kuruluşlannda çalışanlara zorla okutturuluyor. 

Hangi kurulUş tararından çıkanidıtı belirtilmeyen bu yıyın, ırkçı, antiko
münlst görüşlerle dolu. Bu kltapla kamu kuruluşlarında faşist Ideolojinin meı;. 
rulaştmlması ve faşist Ideolojinin resmi devlet ıdeolojisine dönüşti.D'JJmesl 
amaçlaruyor. Nasıl mı? İşte kitapta yeralan görüşlerden bazdan: 

" ... komünizm, a.zınllk ırkçılılına ıızarak tırtemiz uatandaflanmlZ olan 
ve tamamı Türk olan bazı VGtandaflanmlZı 'Kürt ' diye irimlendirip, TiiltWle 
III Türk d.vl.Hne karfl klf/urtmala ... " ( •. 15) 

"... Komünizm. hakikaHe em.kçilerin. ifçilvin bütün hak ve hürriyet· 
'erim ortadan kaldıran bir ./aterndir ... Komünizm. i,çil.ri dilrtatörliigiin ,ö.
tvd/li y.rd., ,b.t.rdil; ifte zorla çalıştırır ... " (ı. 16) 

.... . Milli b.raberU'im;z .ayııinde güçlen.n demolrrolilr d,lI/et otorit ... 
Ile, böy, .. i". Milli ortamlarda, .özkonu.u, böliicü foo/iy.tl.ri daha Itolaylılrla 
önlem.k imkanına kavufur .. .. .  (ı. 1 7) 

"., Kamu kuruluşlarında. komünizmin hem fa,umi, h.m d. Cumhuriyet 
ve demokrcui fla.larına bol lı Türk Milliyetçililin; toptan 'Fafi.t'liId. damıo
lomak konuıundaki m.totları ii .... .. (S. 29) 

Sıraladıklanmtza benzer sayısız örnekle dolu olan bu kitap, '1ft. bu mllU 
b.rab.rli" benimlitmelı til ,üçlendirmek «ıyilinde hepimiz Türk MiIlly.tçul 
ve Atatürk Mııı,y.tçi� olacalız" diye son buluyor. 

Gerici, fa,lıt eüçler tarafından kontl1ertlla yöntemlerlyle basılan ve dıRı. 
tılın bu kitap, kamu kurulu,lınnda MHP propq:andlSl yapmayı, emekçileri 
Nazj proPBlandlSıyla oartlandırmıya, yıldırmaya çalışmaktıdır, Kamu kuru. 
lu,lannda öraütıü sendikılar ve kitle öreütleri bu tertiplere kl111 uyanık ol. 
mak, el,I.1 pıopııındıyı boRmak ıörevlyle kırşı kırşıyıdır! FıtiıI hllek.Un 
" psikolojik ıavunma" sına Izin vermeyelim! 



ıŞÇı SıNıF ıNıN 

DIRENCI 

KITLE KlRIMLARIYLA 
YOKEDİLEMEZ! 

TARSUS - Gerici taılst gUçler 1 Ma· 
yıs'a ",lınırken ve 1 Mayıs'ta, bulabildık· 
leri her türden malzemeyi antikomüntst 
kampanyalan için kullanmak, malzeme 
bulamazlarsa yaratmak ve böylece işçi 
sınıfının uluslararası birlik mücadele ve 
dayanışma gününe gölge düşünnek için 
ellerinden ",Ieni yapblar. Bütün Türldye 
1 Mayıs', hazırlanIEken gerici faşist güçler 
de bütün Türldye'de kent kent, kBSBba 
kBSBba, köy köy belli bır antikomünist 
propagandayı adım adım tırmandırdılar. 

Bütün Türkiye'de olduRu gibi Tonu.' 
ta da 1 Mayıs hazırlıli vardı. Ve !abil id 
Tarsus da bu antikomünist propagandanın 
yoRunlaştlRı yerlerden biriydI. Estirilen 
baSkıIara 1 Mayıs'tan bır balta önce bır 
katliam eklendi. Böylece baskllar ve sal
dınlar doru k noktaSlnl ulaştmıdı. Gerici 
(aşist iÜçlerln bu tertiplerine her türden 
maceracı alnının da malzeme taşıdıRını 
aynca gözardı etmemek gerek. 

Neydi Tarsus'ta olanlar'? 
Olme Mahallesinde NATO yolu üzerin

de küçük bır kız çocuRu trafik kazıısına 
kurban glbnlştl. Bu, .0 yoldaki ilk kaza, 
Ilk kurban deRUdI. Bu kez malıalle saldn· 
leri olaya tepld gösterdiler. çoculdan ve 
kadınlanyla yolun üzerine toplandLlar ve 
olayı protesto ebnek istediler. Apcak her 
zaman 'nerde hareket orda bereket' man
tıRıyla hareket etmeyi 'devrimci' bir gö
rev sanan kimi maceracı grupların yarat
tık1an provakatif ortam sonucu, protesto 
eylemine girişen halkın üzerine jandarma 
tanfından ateş açıldı. Sonuçta 10'un üze
rinde ölü lle olay tam bir kIUe kırımma 
dönÜşliirüldü. Olay sırasında Türldye Işçi 
Partisi üyeleri ve çoRunlueunu Tekstll iş
çilerinin oluşturdu�u 100'e yakın kişi ya
ralandı. Bır çok Işçi de gözaltına alındı. 
Yaralı Tekstil Işçilerinden biri, daha son
ra öldü. 

KATLIAMIN SORUMLUSU 
IKTIDARDIR 

Olaylardan sonra çeşitli çevrelerden 
çok çeşitli açıklamalar yap�dı. Ve temel 
olarak, olayın bır protesto eylemine giri· 
şen halkın üzerıne güvenlik güçlerinin ateş 
açması biçiminde geUştlR! gizlenmeye ça· 

TIP ISTANBUL 
SENATÖR ADAYı 
NECAT YARDıMCı 

KI�KLARELI'NDEN 
SIVAS'A SOROLDO! 

14 Ekim .eçimIerinde Türkıye İşçi 
artisi'nin Istanbul senatör adayı ·olarak 

seçimlere katılan Kırklareli Van Yardım· 
cısı Necat Yardımcı, memuriyet rütbe ve 
makamının dÜşÜl'iirnesi, maddi ve manevi 
zarara ıokulması, ailesinin parçalanması 
amaçlanarak 51v81 Hukuk 1,leri Müdürm. 
tüne oütgün edildi. 

Necat Yardımcı, hakkında hiçbir 50· 
ruşturma ve kow,turma olmaksızın, Van 
yada müfettiş raporu bulunmaksızın ve 
Sa�lak Kurulundan beleeti rahatSlzlıeına 
nRmen, harcırahı bile ödenmeden gerçek. 
le,tirilen bu antidemokratik ve usulsüz 
atamanın durdurulması için Danı,tay'a 
ba,vurmu4 ve YÜlUtmenln durdurulmasmı 
ilteml,tlr. 

Bu ilqÜll ne Ilktlr, ne de son olacak
br. Buruı belli. Ama bu tip antidemokra
ttk uyeulamalmn I,çl ıınıfının mücadele. 
alne omuz verenleri yıldıramayacatı da 
bır o kadar açıktır. Bu böyle biline! ... 

hş�dı. Bunun için de maceracı gruplann 
provakatif davranışlan gerekçe olarak 
gösterildi. Gerici·faşlst güçler, olayı özeL 
olarak 1 Mayıs'ı engeııemek, genel olarak 
da gerlcl·faşlst propagandaları için kullan· 
maya ga91eUerini gösterdiler. 

Adana Sunyönetim Komutanlıeı da 
yaptıR"1 bir açıklamayla olayın sorumlulu
Runu üstünden atmaya çabalarlı. 

Yapılan açıklamalar ne yolda olursa 
olsun, do�dan halkın hedef alındı eı bu 
kitle kırırnının sorumlusu şimdiki ikti· 
dardu. Hıalkın demokntik hak ve özgür· 
lüklerini olaRan yollarla kısıtlayamayan si
yasi iktidar, kitle kırımlan düzenleyerek 
yıeınları yıldırma ve sindirme çabalarının 
bit ömeRini de Tarsus'ta göstermiştir. 
Tarsus olayı Sivas, Malatya ve Kahraman· 
maraş olaylarınUl bir benzeridir. 

Moylesi bır katliam hiçbir yetkili tara
fından hiçbir gerekçeyle haklı gösterile· 
mez. Bu olayın, özellikle İçel ilinde 1 Ma· 
yıs hazırlıklannın yapıldıeı bir dönemde 
ortaya çıkması kuşkusuz bır ra.slanb. de· 
eUdi. Olayın gerici-faşist basına yansıma· 
sı da Iktidarın halka gözdaRı-verme çabası 
içinde oldueunun açık bir göstergesiydi. 

* 
TARSUS KATLIAMINI 

PROTESTO 

Olaylar sırasında yaralanan Tekstil üye
si bir Yidaş işçisinin, daha sonra ölmesi 
üzerine, Tekstil Şube Başkanı Burhan Ya
man, işyerine gelerek işçileri toplamış ve 
saygı duruşuyla ölen arkadaşlannın anıl
masından sonra olayı protesto eden bir 
konuşma yapmıştır. İşçiler de 24 saatlik 
bir iş bırakma eylemiyle katliamı protes
to etmişlerdir Dieer Tekstil fabrikaların· 
da da Işçiler yemek boykotu ve benzeri 
eylemlerle olayı protesto etmişlerdir. 

Olayın gösterdiRI şudur: Gericl·faşist 
güçler iflaslamu böylesi kiUe kınmlarıyla 
örtemeyeceklerini bır kez daha görmüşler
dir. Bütün katliam girişimlerinin hesabı 
halkımız tarafından mutlaka sorulacaktır. 

KONUK YAYıNLARlNIN 
BIR KITABI 

TOPLATILDl 

• 
Konuk Yayınlarından çıkan 

"Devrimci Teori ve Devrimci PolI· 
tlka" adlı kl!4ıp 1.!4ınbul 8. Sulh 
Ceza Mahkemesi'nce toplatılmıştır. 
Gazete, dergi ve kltaplara yönelik 
saldırılara bır yenisı daha eklendi. 
Toplatma karan bilim ve dUşünce 
düşmanı Ord.Prof. Sulhl Dönmezer' 
In raporuna dayanılarak verilmiştir. 
Toplatılan kllap Sovyet bilim ıdam· 
Ianndan Y.A. Krasln ve B.M. Lelb
zon'a aitti. 

GÖZE GiREN • 

Elimizde, "Emperyalizme ve tekel
lere TERCUMAN" olan blr ceride var. 
24 NI .. n !4ırlhll sayısında bır köşe ya· 
zan şöyle ba,hyor jumaııerine: 

"Elimde bır kızıl dergi var. '1 Mayıs 
Bayraeı' Isimli başyazısına 'Amerikan 
emperyalizmi , Afganistan ve Iran'da 
yedl�i darbeleri bır türlü unutamıyor' 
diye başlamış ve 'İşçi sınıfımız, emek
çi kitleler, tüm ilerici demokratik güç
ler, ı Mayıs 19S0'e bu koşullarda yürü· 
yorlar. 1 Mayıs'ın kitlesel ve kararlı 
sanan direnişlerde, grevlerde, miting 
ve yürüyüşlerde hazırlanıyor' diye de· 
vam ediyor. Thrkiye tşçl Partisi namı· 
na Türk işçilerini 1 Mayıs'!4ı Afgonls· 
tan'ı işgal eden Rus birilkIeri Istika· 
metinde yürütmeye kalkan şu zihniye· 
tin işçi haklan Ile, Işçi menfaatleri ile, 
işçinin hayat seviyesinin yükseltilmesi 
ile ne alakası var?" 

Amerikan emperyalizminin " Köşe· 
başı"na çöreklenmiş ve "Göze" gir· 
mek için olanca sermayesini ortaya dö· 
ken bu zatı muhterem, sendikalardan, 
gençlik örgütlerinden, demokratik kit
le örgütlerinden birer birer geçerek, bi
limsel sosyalizme ve işçi sını[ına karşı 
kinini, muhbir1i�in şahika.sına çıkarak 
noktalıyor: 

"Geçen 1 Mayıs'ta bu ideoloji has· 
talannın yüzünden İstanbul İstanbullu
lara bir hapishane olmuştu. 

"Sokaea çıkma ya�Rı konmuş, 
Taksim'e alay sancactı çekUmişti. Bunu 

MUHBIR 
kendileri için bir başarı telakki eden 
kızıl sendikacılar Için bu sene ayn bır 
program yapılmalı, lstanbul1ular hapse· 
dileceeine onlar birkaç gi.ın içeri ahn
malı ve millet bır kızıl kabuslan kurtul
manın sevinci ve bahar yeşılııgı içinde 
bayram yapmalıdır." 

Evet, bay Ergun Göze! tste�inlze 
uygun olarak Thrklye'de binlerce işçi· 
emekçi, parti ve &endika yöneticisi, 
binlerce demokrat gözaltına alındı. 
TERCUMA?-tı oldueunuz sermayenir. 
en gerici kesimi, işçi sınıfının ve de· 
mokrasi güçlerinin uluslararası birlik, 
dayanışma ve mücadele günü 1 �1ayıs'l 
kutlatmamak, giderek tüm demokratik 
hak ve özgürlükleri bo�azlarrıak, ba· 
�ımh oldu�u emperyalizmin bölge ve 
1\irkiye üzerindeki aşa�ıhk hesapIan
nın umlnini hazırlamak yolunda cüret· 
li bir adım atmaya kalkıştı. 

Bu adımlar sUrekli olmayarak tır 
Bay Göze! Bu adımlar geri basacaktır� 
Sömürüye dayalı bu kahbe düzen çii· 
rümüştür ve yıkılıp gidecektir! Ceride· 
leri, kalemşörieri, yardakçılan ve muh
birleriyle birlikte! 1 l\layıslar, ernetın 
ve demokrasinin bayramıdır! BUnl1 
hazmedemeyenler, emperyalizmin is:
tedikleri köşesinde istedikleri çayırda 
yer beeensinler! İstedikleri çiçe�in r;a· 
nak yapraklarında sulanmış beyinlerini 
döllendinnek üzere! 

Biz, yakaımza 1 :\layıs çiçeği takı 
yoruz. ölüm çiçekleri dt'�il 

AEROFLOT 
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Lenin' in 
Dün 

DoRumunun 110. yılını kuU.dt· 
Itmıı. çatımızın marksizminln ku
rucusu Lenin'tn yapıUan gUnümüz
de de yüzmUyonlarcl emekçınln 
kurtuluş yolunu aydınlatıyor ve 
hef1Ün daha ııen1ş YlRınlar arasın
da, onlann şaşmaz rehberı olarak 
elden ele dolaşıyor. 

UNESCO'nun ",rdıııı bUgüere 
göre dünyanın en çok okunan yaza
n olan Lenin'In yapıtıan, bufjne 
dek 128 dUe çevrildi. SBKP MK'ne 
baalı Markslzm-LeoloıZm Enstıtüsü' 
nün Merkez Parti ArşM'nde Lenin' 
in 34 bini aşkın y.pıt ve yazısı top
lanmış bulunuyor. çotun1uk1a nıe
e:aI koşullarda yaımak zorunda ka
I.n ve l50'den çok takma .d kulla
nan • •  ynca pekçok yazısını da im
ı.asız yayınlayın Lenin'In yapıdan
nın anıştınıması bueün de devam 
ediyor. 

Yapıtları 

te toplınmış olan çeşlUI konularda· 
kı notlanru ve çok sayıda derleme, 
seçme ve tek yapıtlanm yıyınla· 
nuş bulunuyor. Bu yapıUAnn SSCB' 
deki toplım trajı 500 mUyon nüslıa· 
ya ulaşb. Toplu YaplUar'm her cil· 
dInIn ortalama tlrajı Ise 600 bini bu· 
tuyor. 

Geçtlııımlz yıllardı Lenln'ln top· 
Lu yapıtlanna üç cllt daha eklendi. 
"Rusya'da Kapltallzmln GeUşmesl 
ıçın Hazırlık Malzemesi", "Tanm 
Sonınu Ozerlne Defterler" ve " Marx  
-Engels Yızışmalannm özetl" adla· 
n albnda toplanan yazılar, Lenin'in 
inceleme ve düşünme yöntemlnin 
kavramnası bakımından büyük 
önem taşıyor. 

Lenin'In yapıdannın tek basım
lanrun tirajı Ise olaRınüstü rakam
lara ulaşıyor. "Gençlik Birliklerinin 
Görevleri" 75 dilde 552 kez, "Dev
let ve Devrim" 64 dilde 281 kez, 
"Emperyalizm" 59 dUde 267 kez, 
"Sol Komünizm" 60 dUde 253 kez, 

- ,  

"Ne Yapmalı" 58 dUde 224 kez, 
"Sovyet Hükümetinin İvedl Görev
leri" 54 dUde 191 kez baI�mış bu· 
lunuyor. 

Lenin'in yapıtlannın bu yaYiın
Iıl!ı, Komünist ve Işçi PorlU.rlnln 
1969 Uluslararası Toplanbu'nm 
Lenin'in doRumunun 110. yılı için 
yayınladıl!ı Çaj!n'dald şu oözlerl 
yaşamın nasıl doeıuladılını göste
riyor:, 

"Lenin'in adı, Büyük Ekım Dev
rimi 'nin zaferinin ve dünyı toplu· 
munun çehresini kökünden deRiş
tiren muazzam ilerlemelerin sem
bolü olmuştur ve insanlıRın sosya· 
lizme ve komünizm e do� yöneU
şini simgelemektedir." 

"DEFOL UN Iıı 

Emperyalizm dünyamızı soğuk 
savaş ortamına sokmak için çırpı
nıp dururken, yeni bir "göçmen 
dramı"yla karşı karşıyayız. Şu adı
ni. "göçmenler sorunu" denilen so-

runun bit yenisi Küba'da doğmak 
üzere. Bir süre önce, bir grup Küba
Iının Peru'ya iltica etmek için, Ha
vana'daki Peru elçiliğine slAınma
sıyla bişlayan gelişmelerin boyutu 

birdenbire tırmandırıim. Peru, Ve
nezuella, Arjantin, Küba yı terkede
ceklere kucaktarını açacaklarını 
açıkladılar. 

Emperyalizm yeni bir " fırsat" 
yakaladığını nnırken, Castro'nun 'bu�n.ıraları�daki birliAi ve dayanışmayı gilçlendirer;k-mü= 

cadelelerlni daN da güçlendirmek göreviyle karşı karşıya
dIriar. 1 MaylS'tiI faşizmin ve gerici1iğin.işçi-emekçi kidele
re yönelttiği gldınyı püskürtmek, 1 Mayıs tutuklularının 
serbest bırakllrTWınl sağlamakj demokratik hak ve özgürtük
leri sonuna kadar sıvunmak demokrasi güçlerinin temel gö
revidir. 

EA l açıklaması hesapları alt üst enl Kii
rak i ba, ülkeyi terketrnek isteyenlere her 
cıaha. türlü kolaylığı gösterecekti! Bu 
kı,ıu açıklamadan sonra Peru elçiliğinde�� ki göçmen sayısı bir iki bine ulaştı 
de z. ama, birkaç gün önce göçmenleri 

"Tllrldye IKI Porti� Baıkanlık Kurulu, bUtlln demok· 
,.tik ıPIç ve örııUderl ... Iorındald eylem birliliini daha da 
gelııdırneye ... 1 M.ylS tutuklulorıyla dayonıım.yı güçlen· 
dirmeye ÇığınyOl'." 

kabul etmeye hazır olduklarını açık
Ne layôll1 ülkeler bu kez vazgeçmeye 

başladılar ... "Göçmenler" de orta
lık" k.ı.kaldı... 

keskinleşen 
ve olgunlaşan 

YÜRÜYÜŞ 

Faşizme kıııı mUcadelede, tüm dı 
ve cephe bidlRlnIn ne denll önemli yeri ı 
elde etmek ıçın bu bldıeı yükaeltmekte 
mıdı�ı, 1 May .. 80'de bır kez daha aç 
Mayıs ın emekçi yıRınlann zihlnlerlne y 
mak, demokrasi gliçlerlne karşı kuulınıla 
mak ıçın, baskı ve yaaaklamalara a1abUd 
mayı amaçlamışb. Bu doj!nılluda, 1 � 
reııml terör göıillmemlş boyutlara ula,b 
Ilk havası, yı�ınlar arasında bUlnçU bır b 

Burjuvazinin bu .. ldınlan karşı. 
sahip ÇıkılmUl bu kazanırnm en yaygı] 
mesl, Işçi ıınırı ve tüm demokraııl &üçl 
görevini olu,turuyordu. Bu KÖrevln sırt 
koşulunun Ise, 1 Mayıı'ta en eeni, blrl 
oldueu açık.lık1a vureulanmılfb. 

Bu�n, verDerin IlnırlılıRıril raRm 
'80 eyleml.rının, d.mok ... ı gliçlerl ıçı 
yanlan, birleşik eylemin ör8Üdenmesl ( 

ı .. "ı." ... nar 
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Kübi devriminden bu yana oyna
nan oyunların sonuncusuydu bu. 
Ama bu oyun da, emperyalizmin 
kapı komşusu, dünya devriminin bu 
kahraman burcu tarafından bo� Çı
kırıldı. Olasıdır ki, önümüzdeki gün
lerde bir başka yapay 'göçmenler 
sorunu" doğmuş olacak. Vieuıam 
ve Kamboçya'da olduAu gibi KOba' 
da da emperyalist propaganda ya
lanlarına aldanan, devrim kaçakları 
bulunuyor. 

AçlıAa ve köleliğe koşan bu bir 
kaç bin Kübalı kuşkusuz devrim ta
rafından hoşl{Ôrüyle kJrşıli.nmaya· 
caktıtl Kaçanlar bir dfarnın içine 
sürüldeniyorlar, bu kesin. Bu yüz
dendir ki doğacak sorunlar devri
min değil. emperyalizmin sorunları
dır. Ama onlar aynı zamanda devri
me de ihanet ettiler. Emperyalizme 
ve vatanıarını terke hnırlanan bu 
ingnlara en iyi yanıb gene KUba 
h.lkı verdi: Geçtl�imlz h.fu H.v.· 
na'da yapılan gösteriye katılan 1 
milyon Kübalı işçi ve emekçi, em· 
peryalizmi ve devrim kaçaklarını la
nededl.1 milyon KUbalı, "Defolunı" 
di'ye haykırdı 

Devrimden uÇlP açlık ve köı�· 
liğe ,ığınan, emperyalızmin pro
pagand.l. ıleti oLınlar.ı verilecek 'r \ 
ıııt her umi.n budur. "Oefoh.ml" 

DüNYA 1 MlylS 1 980"0 
de seri de bıraktı. 1 Ma· 
YLS 1 980 gittikçe kes· 
kinleşen mücadele ko
şullarında kutlandı. Bu 
ylizden de 1980 yılınd. 
i şçi Sınrfının Uluslar
arası Birlik, Dayanışma 
ve Mücadele gününirı anlamı yeni boyutlar kuan
dı.  

1 MAVJS 1980 günü, dirıyanın ıörünümliıde savaş 
çığlıkları atan ama bir yandan da korkan bir em
peryalizm vu. Orta Doğu'da densenin bozulmUl 
için bir yığın karanlık ,üciin oynadlAı oyunlJra ta
nık oluyor dünya. ABD lran'a fiyasko ile sonuçla
nan bir saldırıda bulunuyor, Amerikan savış ıemi· 
leri, roketleri. uçakları böl,emizde cirit attyor�r. 
Tlrkiye'nin komşularıyla barışçı llişkııerinln bo
zulması için elde gelen yapılıyor. Bir yandan Irak 
ile Iran arasındaki ,erginlik savaşın eşiline ıetin
lirken bir yandan da Suriye içlerinde Mossad ajan
ları ve Müslüman kardeşler maskesi altında kırışık- • 
iık çıkanıhyor. israil'in eski terörist lideri Mena
hem Begin ile anlaşan ABD maşası Enver Sedat Fi
listinlilerin içecek sularının bile siyonistler tarafın-

( dan kontrol edilmesine gözyumuyor. Filistin halkı 
evsiz, batksız, yurtsuz. Ama artan Sovyet tehdidi 
masa" ile ABD, Batı Avrupa'ya Pershing ve 

_ adlı nükleer silahlarını yerleştiriyor. Bu r""tler 
ABD 'nin tekellerine tam 6 milyar dolar kazanç 
sağlayaCôlklar. 

1 MAYIS 1 980 Şili'de yasak. Topl.m. k.mpı.,ın. 
da bile normal günlerde izin verilen toplu spor, kül· 
tür gibi çalışmalar yasaklanmışur. 1 Mayıs günü Şi
li ordusu alarma seçirilmiş, başkent Santi�o ve 
diğer kentlerde muhtemel gösterilere karŞı çok sıkı 
önlemler alınmış, buna rağmen 1 Mayıs kutlanmış, 
5 1 7  kişi tutUklanmış, b;r kişi de öldlriimüştii'. 

• .onur Güvenli 

1 MAYIS 1980 
AMA Nikaragua'da bu yıl l Mayıs başka bir coşku 
ile kutlanmıştır. Manillua Côlddelerinde yüzbinleri 
bulan kadınlı, çocuklu, allı, yeşilli topluluklu öz
gUrlüAün, emekçilerin iktidırının ilk 1 Mayıs'ını 
kutlamışlardır. 

KENDI yunlarına "Latin Amerika'nın ilk kLl'tilnI
mış toprağı" adını veren Kübalılar b�kent Hava
na'da bir milyon kişinin katıldılı bir mitin"n coı
kusu içinde kutladılar 1980 yılının 1 Mayıs'ını. 

AFRIKA'nın, Asya'nın özplüklerine ve balımsız
Iıklarıo. yeDi kavuşmuş ülkelerinde de kutlandı bu 
yıl 1 Mayıs_ Bu törenlerin hepsinde işçi sınrfı ön
derlerinin, Marx'ın, Enpls�n, lenin'in portrelerı 
taşındı. Gençler, çocuklar en lÜZel ılysilerinl ıiy
d ller ve giysilerinin bir yanına mutlaka al renkte 
bir ful., y. d. bir el"p "ktıl ... ÇilnkU bu renk 
işçi sınıfının ulusJararaSl dayanışmasını simaele
mekteydi. Çünkü bu renk, Işçi sınıfının nerdeyse 
yüzyıl önce çalı,ma süresini sekiz s».te Indirmek 
için Chicıa:o 'nun Samanpuarında Jkıttılı kanlar
dan kaynaklanmaktavdı. 

VE 1980 yılının l Mayıs'ına van'lrmdan önce dün
yanın ilk işçi de\lleti SO\l'yetler Birlıli'nde kabul 
edilen yeni Anayasaı "sava, propaa:andası yapılma
sını" yasaklıyordu. Bu U!kede okul çocuklMına en 
çok söylenen söz 'ıbrı," ve "i nsan "d ı. Bu ülkenin 
okullarının duvarlarında ya.un ç�şltli slOlanlar m. 
sında en çok rastlanılanı ise, ''Yüryüzünlrl en bü.. 
yük hazinesi insandır." idi. 

1 MAYIS 1 980, tUm bunı.,d.n ÖtÜ-U .yrı bır önem 
\Le anlama sahıp. Çliıkü 1 Mayıs 1980, '�nSJncı" 
olanla '1nsanlık dışı" olan arilsınd .. ki mücadeleyi 
slmıeliyar, ' 1nnnca"nın zafer I,aretinl veriyor. 
Tulhln çöplUliUne, roketlerlne, uçok ıemllerlne, 
saldırgan komandolarına, h�likopterlerine, S1rıtkan 
Vt d iııdar başkanlarına, ıtur tafur1arına, böbWlen. 
mtlerine :-ağmen eninde sonunda atılıcak olanlar 
1 �1ay;�'larl enatllemek ıçın ellerinden ıeleni yapı_ 

Ba$aramryaCiıklar . 
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