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Yasal görünümlü 
terör ODTÜ' yü 
hedef aldı 

ODTÜ, ötı"enimin uzun bir süredir kesintisiz sil
rebildil!i üniversitelerden biri. Onbeş ayı aşan bir 
süreden beri, hiçbir eng�lIemeye fırsat verilmeksi· 
zin öj!renim yapılıyor ODTü' de. Dil!er faküıte ve 
yüksek okullar düşünüldül!ünde, istisna sayılabile· 
cek bir durum bu. 

öl!renci, öe-reUm üyesi' ve çalışanlarının ortak 
çabası ve tutumu sonucu .erçekleşt irilebildi. Ne 
var ki, son zamanlarda meydana gelen ve öe-renimi 
ve can güvenlie-ini tehdit eden olaylar, bu üniversi· 
te üzerinde oynanan oyunla" açıea Çıkarması bakı· 
mından ilginç. 

öRrenimin düzenli sürmesi, ODTü'nün ilerici ODTü'ye yönelik düzenli bir baskı başlatıldı. 

,....----------------------- Baskı, -sonuç alıcı olabileceei 

ODTÜ'YE YÖNELIK DüZENLI BIR BASKı BAŞLATıLDı' 
BASKı ÖZELLIKLE ÖGRENCILER ÜZERINDE YoGUN· 
LAŞTIRILlYOR. ANCAK öGRETIM ÜYELERI DE BU 
BASKıLARıN DıŞıNDA DEGiL . ÖTK YÜRüTME ÜYELE· 
RıNıN TUTUKLANMASı BUNUN GöSTERGESı' 

Başbakilll �cevit ve (ar. 
ter'in özel temsilcisi Dıris· 
topher b;aşk;anlıklarındaki 
Türk ve Amerik;an heyetleri 
arasında görüJmeler yapıldı. 
Gör�melerin konusu, ivedi 
ekonomik yardımın ve üsler 
konusuyl;a birlikte "Türk· 
Amerikan savunma işbirliği 
;anl;aşmuı"nın hızlillldırıl· 
muı. 

Christopher, AnkOlra'ya 
geldiği sır;ada, "ilginç" kim· 
liğiyle y;akından unıdığımız 
Robert Aleksander Peck de 
yanınd;a bulunuyordu. ABD 
Büyükelçiliği Birinci Katibi 
J'�k, üç ;ay kwr önce 
Amasya ve Çorum çevresin· 
de "gezilere" çıkmış ve her 
ayrıldığı yerde de faşistlerin 
önemli saldırı ve provokas· 
yonları meydana gelmişti. 
Peck1n bu urtışmalı gezile· 
ri tepkilere yolaçınca, ABD 
Büyükelçisi Spiers, Gündüz 

i i Christopher'in 
mihmandan 
Mr. Peck 

ECEVIT' HÜKÜMETiNIN 
ABD'NIN BiR GöREVLI· 
SININ IÇ�ŞLERIMiZE 
KARIŞMAYACAGI YO· 
LUNDA "GÜVENCE" 
ALDiGI BILblRILIYOR. 
BU UTANCIN BiR YANI, 
DIGER YANI O� '"BU 
AJANIN KOVULMASıNA 
CE�ARET EDILEMEME· 
sı' 

• 
Ökçün'e Peck'in Türkiye'nin içişlerine "karışmayacağı" yolun· 
da güvence vermişti. 

Ecevit hükümetinin, ABD 'nin şaibeli bir görevlisinin içişleri· 
mize karışmayacağı yolunda Spiers'den "güvence" alması utan· 
cın bir yanı. Diğer yanı da, bu "görevli" nin kovulmasına bile 
cesaret edilememesi. ABD 'nin kirli işlerini yürüımek için Tür· 
kiye'de bulunan Peck, şimdi kalkıyor, Cristopher'la birlikte or· 
talıkta dolaşıyor. Ve bu adamın ne işler becerdiği hiç kimse ıa· 
rafından sorulmuyor. 

Içişleri ve Dışişleri Bakanları'nın elleri Peck'in ensesinde ol· 
mak zorundadır. Aksi halde, bu adamın yapacaklarınm sorum· 
lusu kendileri olacaklardır. 

düşüncesiyle d .... · özellikle 
öe-renciler üzerinde yoeunlaştırı· 
lıyor; ancak öeretim üyeleri ve 
bu baskıların dışında dee-il, 

Üniversitenin bütün birimleri, 
çevresi jandarmanın "kuşatma· 
sı" altında. Bu "önlemler" yeni 
dellil ama, jandarmanın tutumu 
sertlik yönünde dee-işti. öncele· 
ri yalnızca "meydana gelebile· 
cek olaylar" a karşı varolan jan
darma bugün kendisi olayla" 
başlatıyor, baskılannı "somut 
olarak" hissetiriyor. 

Tüm ODTü öllrencilerinin 
korumaya çalıştıllı ve kendi ör
güUeri olan öTK'nın Yürütme 
Kurulu üyeleri birer birer sıradan 
,erekçelerie tutuklanmaya başla· 
dı. Basına, öTK Yürütme Kurulu 
odasında dinamiUer, silahlar bu· 
lundullu yollu gerçek dışı açık· 
lamalar yapıldı. Bu açıklamaların 
amacı, öi!renci örgütlenmesinin 
en ileri bir biçimi olan öTK'nın 
varlıl!ına son venne k için "hak
h" gerekçeleri ve uygun ko,ulla· 
" hazırlamaktı. 

"Güvenlik gücü" jandarmanın 
öRtenclierin ilerici niteliklerine, 
poli tik düşüncelerine tahammül· 
süzlüRü de açıkça gösterilmeye 
başlandı, Geçtiltimiz hafta için· 
de yapılan ve öl!retim üyelerinin 
odalannın bile aranmasına dek 

. varan genel bir aramada, üzerin· 
de "yasaklanmamı," yayınlar 
bulunan öA'renci lerin de dahil 
oldutu 200'e. yakın ö�renci 
gözaltına alındı. Bu yasadışı uy· 
gulama sırasında, görevli albayın, 
öl!rencileri "kışkırtan" ö�retim 
üyelerinden "hesap sorac.�ı" bi· 
çimindeki sözleri dikkat çekiciy· 
di. 

Gene 7 Mayıs gii'lli, son baskı· 
lara karşı tepkilerini dile getir· 
mek ve öi!renimin sünneslnden 
yana olduklarını açı klamak iste· 

. yım' kalabalık bir öRtenci toplu· 
luğu üzerine ıllpçikll bir saldırı 
yapıldı. Birçok öi!renci ciddi ya
ralar aldılar. Aynı olayda, öRren· 
eller arasına "sızmış" sivil bır ka
dın potis, silahını öRtendler üze· 
rine yöneltiyordu. 

ODTU üzerindeki son baskı· 
lar, dış müdahaleler olmadı�ı fa· 
�istierin okullardan ellerini çek
t ikleri sürece, ö�renimin aksama· 
dan sürece�inln kanıtlanmasına 
tahanı mülü olmayanlar tarafm· 
dan yapılıyor. Bu oyunları geri 
çel'irmek, tüm ö�rencllerin, öR' 
retim ii)"elHinin, çalışanlarm or· 
tak tepkisi)'le mümkün. öTI<' yö· 
netiminln bu gelişmeler karşısın· 
daki tavırsızlı�ı oluşan tepkinin 
do�ru biçimde örgütlenmesini 
engelliyor. 

001'l"de ö�r.nim slirmelidir 
ama, ö�reni ml engellemeye, can 
güve nli �ini tehdide yönelik bas· 

kıl_ra ıl. tepkisiz .kalmamaz! 

IMAR VE ıSKAN BAKANlıCı 
IŞYERLERlNDE GREV BAŞLADI 

Imar ve Isk;an Bakanlığı'nda çalışan işçileri kapsayan ve 
Tez-Büro-Iş tarafından yürütülmekte olan toplu sözleşme gi). 
rüşmeleri sonunda anlaşmaya varılamadığı için BakOlnlığa 
bağlı işyerlerinde grev başladı. Bilindiği gibi ;anlaşmazlık do
ğunca Imar Jskan Bakanlığı da grev kararına karşllokOlVl iliiil 
ederek Türkiye'de 10kaVl ilan eden ilk bakanlık ünvanını kOL· 
zanmıştı. 

Geçtiğimiz hafta içinde Imar ve ıskan Bakanlığı işçileri 
greve başladılar, Bakanlığa bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin 
tümünün katılımıyla sürdürülen grev başarıyla sürüyor. Büyük 
bir canlılığa sahip olan grev, tüm işçilerin ortak mücadelesiyle 
başarıya ulaşacak. i mar ıskan Bakanlığı işçileri grevin başarı· 
sının tek güvencesinin kendileri olduğunu, bilinçli ve örgütlü 
mücadeleleri olduğunu biliyorlar. 

KÜLTÜR BAKANLlCI'NIN MC DöNEMINDE 
BASTıRıLAN KITAPLARI BEDAVA 

DACITMA KARARI ALDıCı BILDIRILIYOR 
MC iktidarları döneminde tüm toplumun faşistleştirilmesi 

çabalarının Kültür Bakanlığı bünyesinde de sürdürülmesi so

nucunda buılan ve aralarında "Ülkücü Ali" ve benzeri isim 
taşıyan kitapların değerlendirilmesi için Kültür Bakanlığı 
yeni bir yöntem buldu. MC döneminde çok sayıda bm .. ıliIIl 
kitapların ziyan olmaması için bedaVOl dağıtılacağı belirtili· 
yor. Böylece ancak SEKA 'ya hurda kağıt olarak satılabilecek 
faşist içerikli kitaplar yaygınlaşmış olacak. Köklü bir kültür 
politikasının oluşturulmuı yönünde çabalar harCOldığı yönün· 
de görüşler belirtilen Kültür Bakanlığı bu d;avranışı ile faşist
Ierin ekmeğine yağ sürmüş olacak. 

öCRETMENLER 
1 MA vıS TUTUKLULARIYLA 

DAYANIŞMAYI SüRDüRüYOR 

TöB-DER Beykoz Şubesi 
Kon,..'i altı Mayı, ,ünü ya
pıldı. I,çi ıınırının birlik, mil
cadele ve dayanı,ma cünü o' 
lan "ı Mayıs"a yönelik o rak 
sürdürülen bulu ve en,.lI.me· 
ler ve bu b .. kı ve en,.lIe .. 
kartın "1 M.yıı" için .ürdürü
len mücadole Kon,..de yo' 
tıun olarak tutı,ıldı. 

Kon,..de bir konutma ya
pan "Demokra.i Için Birlik" 
rrubu 'özcüsü" 1 May ... " kut
lamalannın önüno çıkertılan 
on,elleri ııraladıktan .onra 
"emlRin bayramı önüne çı
kertılan y .. aklamalann ve en' 
,ellerin a,ılmaıında kererlı ve 
dirençli bir biçimde mücadel. 
eden yalnızca i,çi ıınırının 
politik ör,ütü olmu,tur" de
di. Demokrasi Için Birlik pu' 
bunun .özcüsü i,çi ıını!. adı
na hareket ettikiorini lÖyle· 
yen kimi puplann bu bukı 
ve en,.lI.meler ı..r,ııında,· 
hiçbir direnç ve kererlılık ıö .. 

termed.n ,.ri ç.kUdllderinl, 
te&JimiyetçiliA' ... nılduklan· 
ru belirtti. 

Kon,.. oybirUAi iio hap;,
te bulunan Tiirkiy. ı,çı Per· 
t1.i Gen.1 Bo,ıwu BohIeo 
Boran v. DisK G ... ı Bo,kaıu 
Abdulloh Bo,tiirk'. "dayanı,' 
ma" tol,..(ı ,önderllmoain., 
ıone oybirtilli iio Türkiy. "çı 
Perti.ı v. DıSK Genol Merke
zine "kutlama ve dayanı,ına" 
101,..(, ç.kilmeaiııe kuu .. r
di. Aynca Bo,babıı Ecevit'. 
ı Mayıa ıöıtorll.rin. yönolU· 
len bulular n.d.niyl. bır "lu
nuna" toı,..rı ,önd.rIImllin. 
"ı Mayıa tutuklulannın Mr
be.t bırakılınaıının talop edU· 
me.i"ne d. oyblrtilli ilo k ... 
v.rildi. 

Kon,.. .onunda yapılan 
.. çlmı.ri "Domokraal Için 
Birtik" ve "BlrUk Dayanı,' 
ma" .... plannın olu,turdulu 
ortak hto kazandı. 

SAVCI DOCAN öZ'ON KATlll MAHKEMEDE 
YALANa TANıK KULLANıYOR 

Ilerici Savo Dopn öz'ü 
ö ldürmekten sanık ıbrahim 

. ma tanıRı Olarak dlnlenen 
�çi'nin dunı,masında 1O-

Ha aU Korkut021u 'nun yalan 
söy edi21 anla,ıldı. Korkut02-
lu adelinde olay ,ünü oku· 
du u okuldan çıktıktan ıonra 
ra,lıt ıbrahim çırtçl'yl Kon· 

ya'dan Ankara'ya uRurladıll. 
nı lÖyterııi4U. oyu aynı atm 
tanık Korkutoj!lu'nun okula 
ııtmedlill anlalıldL Ciıuyello
rinden temize çıkmak ıçın ya
lancı tanık kullanan ra,lIlIo
rln yalanlan ber pçen JIIIn a· 
çıRa çıkıyor, 
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AYıS· DERSLERI 
GÜNDüZ MUTLUA Y 

Mıyıs 1979 çok öğretici oldu. Bütün sınıflar, bütün örgütler ve herkes 
Için öğretici oldu. 1 Mayıs'dan gerekli dersi çıkaran, doğru değerlendirmeyi 
ve gereğini yapan sınıf, mücadelede önemli bir adım aucak. 1 Mayıs öncesin· 
de burjuvazi önemli bir adım attı, Işçi sınıfı bu adımı, Partisi ve ilerici sendi· 
kal örgütü ile göğüsledi. Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Boran ve arkadaş· 
ları 1 Mayıs'da yürUdüler. Işte o yürüyüş burjuvazinin hesabını bozdu. Attığı 
önemli adımın kesin zafere ulaşacağını sandığı anda burjuva gericiliğinin su· 
ratında bir tokat gibi patladı. Türkiye işçi sınıfı, onun politik mücadelesi ve 
demokrasi mücadelesi 1 Mayıs 1979'da büyük kazanımlar sağladı. Birçok alan· 
da kazinım sağladı. 

Birincisi; somut durumun somut tahlilinin tesbitiyle ortaya konulacak 
politik hedeflerin ancak ve ancak işçi sınıfının bilimsel sosyalist partısı tara
fından şaşmaz bir doğrulukla tesbit edilebileceği bir kere daha görüldü. 

Ikincisi; emperyalizmin ve büyük burjuvazinin "herşeye kadir" olmadı
ğı; işçi ve emekçi kitlelerin, hedefleri ve gerçekleşme biçimleri doğru tesbit 
edilmiş bir politik mücadele sonunda bütün hesapları bozabileceği açıkça 
görüldü. 

Üçüncüsü; işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketi dışında her türden 
sapmanın, bÜtün dönemeçlerde, sınıf mücadelesinin her kritik noktasında bur
juvazinin politik aINçlarına hizmet ettiği bir kez daha yaşanarak öğrenildi. 

Ve son olmok ilericiliğin ve demokrathğın temel ölçüsünün işçi sınıfının 
bilimsel sosyalist hireketine ve onun pirtisine karşı ah nan tavır olduğu binin
ci kez kanıtlandı. 

Biraz açilom: 
Birincisi şu: Burjuvazi, işçi ve emekçi kitlelerin doğru politik hedeflere 

yönelen örgütlü kitle hareketinden çok korkuyor. Bunun için 1 Mayıs'a uzun 
Ylllir birbiri üstüne yasaklar kondu. Bu yasaklar 1976'da aşıldı. Istanbul'un 
Taksim Alanı'na onbinler toplandı. Emeğin düşlNnlirı için korku verici bir 
gösteri oldu 76'nın 1 Mayıs'ı . Sınıf mücadelesinin önündeki önemli bir engel 
yıkıldı. Emperyalizm ve büyük burjuvazi, gericilik, yitirdiği mevziyi yeniden 
kazanmak için 1977 1 Mayıs'ında saldırıya geçti. Taksim Alanı kana boyandı. 
Bu saldırı işçi-emekçi kitleleri yıldıramadı. Taksim Alanı'nın adı 1 Mayıs Ala
nı oldu. 78 1 Mayıs'ında bütün saldırı tehditlerine ve provokasyonlara rağmen 
onbinler yeniden aynı alanı toplandı. 

1979 1 Mıyıs'ında emeğin düşmanları çok yanlı saldırıya geçti. 1 Ma
yıs'ı tümden yasaklamaya gücü yetmedjği için de Imnbul'u yasaklamayı seç
ti. Bu noktada işçi sınıfına ve bütün demokratik güçlere düşen görevin ortaya 
konulması, politik mücadele hedefi ve mücadele yöntemlerinin tesbiti önem 
kazandı. Türkiye Işçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu olağ�nüstü toplanarak 
durumu değerlendirdi: 

''Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü ortamda işçi sınıfının ve de
mokratik güçlerin kazanımlarının korunması; emperyalizme, faşizme, gericili
ğe ve azgınlaşan saldırılara karşı emekçi kitlelerin sesinin duyurulması ancak 
ıstanbul'da ve 1 Mayıs Alanı'nda düzenlenecek gösterileri e yerine getirilebi
lir. 

"Son yıllarda geleneksel olarak DISK tarafından düzenlenen ve ülke ça
pında emekçilerin katılmasıyla özel bir anlam ve güç kazanan 1 Mayıs gösteri
lerinin Istanbul dışına nakledilmesi inti-demokratik baskılara teslim olmaktır. 
ülke çapında katılımla ıstanbul'da ve 1 Mayıs Alanı'nda yapılacak kitlesel 
gösteriyi zayıflatacak girişimlerle, demokratik güçleri bölmek emperyalizmin 
ve burjuvazinin planlarına hizmet anlamına gelecektir. " (16/4/1979 günlü TIp 
Basın Bülteni) 

Ikincisi; işçi sınıfının bilimsel sosyalist partisinin önderliğinin kendi ör-
. gütüyle sınırlı olmadığı, işçi sınıfının ve tüm emekçi kitlelerin hak ve özgürlük

leri için mücadele ettiği bilinir. Parti, bu görevini, herzaman doğru politik he
defleri göstererek ve bu hedefler ıçın doğrudan milcadeleye önderlik ederek 
yerine getirir. Emperyalizm ve büyük burjuvazinin bütün saldırılarını göğüsIe
rnek, demokratik hak ve özgürlOkleri mümkÜn olan en ileri mevzi de korumak 
için bütün güçlerini seferber eden Parti, kitlel�ri de örgütleyip mücadeleye so
kabilir. 

Ne·emperyalizm, ne de burjuvazi yenilmez değildir. Yenllmez olmadığı
nı göstermek ve gerçekten yenmek için mücadele etmek gerekir. Bu mücadele, 
sınıf mücadelesinin içinde bulunulan nesnel ve öznel koşullarına göre belirle
nir. 

Bu noktada CHP'nin ve Ecevit iktidarının emperyalizm ve büyük serma-

ye açısından çok önemlı bir işlevi ortaya çıkıyor ,Kitle horeketlerini engelle
mek, giderek yok etmek. CHP kitle hareketlerinden çok korkuyor. Kitlelerin 
CHP'yi aşmasından ve sosyalizme ulaşmasından �orkuyor. Korkusu boşuna 
değiL. Türkiye böyle bir süreci yaşıyor. 1 Mayıs '1979 bir de bu açıdan değer
lendirildiğinde öğretlcillği daha da artıyor. 

üçüncü kazanım da buradan çıkıyor. Bilimsel sosyalist hareket dışında 
her türden sapıN özünde burjuva ideolojisinden kaynaklanır. Bu genel doğru 
bir kere daha somutlandı. Sınıf mücadelesinin her kritik noktasında en sağ
dan en sol görünümlüsüne kadar bütün sapmalar burjuvazinin hesabıyla üstüste 
düşen bir politikaözlüyorlar. Örnekleri çok, birkaçı şöyle: Türkiye Işçi Parti
si'nin kuruluşunda "şimdi erkendir, sonra" denildi. 5 Haziran 1977 seçimle
rinde UOC slogancıları, "ileri demokratik bir düzen için" burjuvazinin kuyru
ğuna takıldı. Goşizmin bütün renkleri başka başka gerekçe ve sloganlarla hep 
birlikte burjuvazinin kuyruğuna takıldılar. "Beş sosyalist parti" diye adı sayı
lanların kimi kulağını ensesinden göstererek, kimi açıktan aynı çizgiye düştü. 

1 Mayıs 79 da böyle bir kritik noku oldu. UOC slogancıları bir yandan 
utangaç da olsa "1 Mayıs'da 1 Mayıs Alanı'nda" derken diğer yandan, ızmir 
için çok önceden hazırlıklara başladılar. Maden-Iş, Bank-Sen, Ağaç-Son'den 
birer ve IGO'den iki UOC slogancısı, daha 9 Mart'da ızmir Konak Alanı için 
Valiliğe başvurdular. Sonra adım adım bu hesabın uktiklerini uyguladılar. 
Birbiri ardına açıklamalar yaparak "1 Mayıs'ın Imnbul'da kiıı-l oIank kut
Ianmasının olanağının kalmadığını" anlatlNya çahştılar. Çok önceden veril
miş bu karara, DISK yönetiminin, 1 Mayıs hazırlıklarında bir kere daha orta
ya çıkan zaaflarını gerekçe yaptılar. Sonra ızmir'de kendi başlarına "Cephe" 
çağrıları yaptılar. Kitlelerin taleplerine ters düştükleri için bütün Türkiye'den 
ızmir'e en çok 20 bin kişi topladılar. ıstanbul'da ızmır için karar alan örgüt 
yöneticileri kimseyi ızmir'e götüremediler. Karara oy veren yöneticilerden ço
ğu kendileri bile gidemedi. 

1 MıylS 1979'da ızmir'de 1 Mayıs için toplanan 20 bin kişi vardı. AIN 
ızmir'de politik mücadele yoktu. Bunun için işçi sınıfı ızmir'de UOC slogan
cılarını yalnız bıraktı. Burası çok önemli: Kitlelerin her biraraya gelmesi "kit
lesel hareket" değildir. Kitleler doğru politik mücadele hedefleri için birmoya 
geldiğinde "kitle hareketi" olur. Kitlesellik politik mücadeleden soyutlanırsa 
anlamsız kalabalık haline gelir. Böyle hareketlerde sıkıyönetim bildirileri ve 
Içişleri Bakanı'ndan ukdirname alır. 

1 Mayıs 79 goşizmin bütün renklerini de suçüstü yakaladı. Her önemli 
gelişme karşısında "ya devrim olacak, ya da karşı devrim" heyecanına kapılan 
goşizmin ideolojik ve politik kofluğu, sınıf mücadelesini bir türlü kavrayalN
dığı daha da açıklık kazandı. 

Işçi sınıfı partileri fıklr klüpleri, ya da kitlelerin "akıı hocaları" değil
dir. Parti, bütün politik tesbitierini, kararlarını, hayau geçirmek için alır. 
Ideolojik ve politik önderlikle "akıı hocalığını" kesinlikle birbirinden ayırmak 
gerekir. "1 Mayıs'da 1 Mayıs Alanı'nda" diye demeç vermek, arkasından Is
tanbul'a gelmeye hazırlanan örgütlerine "gelmeyin" diye talimat göncjererek 
"5 Parti'den bir!" olunur, ama işçi sınıfının partisi olunamaı. 

Ve son olarak, 1 Mayıs 79 ilericiliğin, demokratlığın işçi sınıfının 
bilimsel sosyalist hareketine ve onun Partisine karşı alınan tavırla ölçüleceğlnl 
kanıtladı. GünlOk gazetelerin köşelerine kurulmuş, "CHP'nin ve Ecevit'in saiia 
gidişine Özür bulma uzmanları" 1 Mayıs'da bır kez daha demokratlık sınavın
da sınıfu kaldılar. Her biri 1 Mayıs öncesinde ve sonrasında farklı şeyler 
yazdılar. 5 Haziran seçim mitingi engellendiğinde "Ben ve Rahşan Hanım 
Taksim'de olacağız" diyen Ecevit'i alkışlayanlar işçi sınıfının aynı alana çık
mak isteğini en azından "sorumsuz" buldular. Işçileri, emekçileri en doiial 
demokratik haklarını kullanmamak için "akl-ı selim"e davet ettiler. Farklı 
şeyler yazdılar, ama hepsi aynı şeyi söylediler. 

Işçi sınıfı, emekçi kitleler, gerçek ay'dınlar, gençler politik örgütlerinin 
şaşmaz yol göstericiliğl ve öncülüğünde iktidara yürüyor, Işçi sınıfının bilim
sel sosyalist partisi bütün engelleri aşarak kitlelerle kucaklaşıyor. Şimdi 1 Ma
yıs derslerini özümleyerek daha ileri hedeflere doğru yürUyecek. Parti olma
nın ciddiyeti ve sorumluluğuyla yürüyecek. 

Işçi sınıfı partisi sorumluluğunun bilincinde. 1 Mayıs 79'da burjuvui
nin kuyruğuna takılanları ve demokrasi sınavında sınıf ta kalanları da bir adım 
ileriye g.ötürmek için en başta kendisine görev düştüğünü biliyor. Gereğini 
yapacak. 
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1 Mayıs 1979'u, emperyalizmin ve büyuk burjuvazinin CHP Hükil· 
meti üzerindeki yeni hesaplarının ortaya çıkması izledi. Bu hes.ptal
ötedenheri kestiriJebiliyordu ama, fı.layıs ayının girmesiyle birlikıt 
çok daha açık bir biçim aldı. ABD Başkanı Carter'ın özel temsilcisi 
Warren Christopher geçtiğimiz Salı günü Türkiye'ye geldi ve Türkiy�· 
ABD ilişkilerinin belli baş� konularında hükümet yetkilil.riyle IIÖ
rüşmelerde bulundu. IMF Avrupa �lasasl Şefi Whitton da Çarşamba 
günü Türkiye'deydi. Bu arada 
AET'nin, Türkiye'nin 5 yıl�k ba· 
ilışık�k talebiyle ilgili kararı bel· 
li oluyor ve Başbakan Ecevit Av· 
rupa Konseyi'ne katılmak üzere 
Strasbuıg'. uçuyordu. 

Türkiye'nin dış ilişkilerinde 

birdenbire hızlanan bu trafik, 
emperyalizmin ve yerli büyük 
burjuvazinin, Ecevit hükümetini 
kendi istekleri doilrultusuna çek· 
mekte yeni bir denemelerini sim· 
gelemektedİr. 

Emperyalizmin ve gerici güç-

TSıP ı MAYIS'DA NE YAPTı? 

TSıp Merkez organı "BIRLIK"ln 3 Mayıs 1919 UırltılııL. sayısı 
tl.men tÜmÜyle ı Mayıs', ayrılml$. Sosyalistıerin 1 Mayıs'I bUyOk 6-

nem verdikleri acık:1Ir. BIRLIK de TSıp merkez organ, Olırak bOyıe 
yapmış. Derginin başyaıısında "1979'd. 1 MaYIS'ın Kalbi Gene Istan· 
bul'da AtıyordU" denlUyor. 

Bu tesbıt esas olarak doOru. "Blrllk"de TSıP'In 1 MaYIS'a ilişkin 
başından berl ısrarlı tutum aldlOI yuılıyor. Genel Baskan Ahmet Kao
mu'm daha önce �ıet.ıerde de y.yınlanan demecine de yer verili· 
yor. Dem.cln son paravrafı .ynen şöyle: 

"Partimiz bu yıl da, başından beri 1 Mayıs tOrenlne DISK'ıe bır· 
IIkte TakSim 1 Mayıs Alanı'nda katılma kar.rı almıştır. TSıp 1 Mayıs 
1979'da,l Mayıs alanında olmay. kararlıdır." 

Bır parti polıtık durumu deGerlendlrlr ve karar alır. TSıp de bır 
karar almış. AidıGı karar esas olarak doGru. Ne var kı sosyalistler tu· 
tarlı olmak zorundadırlar. Parti, kitlelerin "akıı hOCISI" deAıldır. Ai· 
dıaı kar.rların hayata vecmesı icin mÜCldele 6der. TSıp yukarıdaki 
.. çıklamayı yaotlGı 29 Nısan'dan bır hafta öncesinden ii ve Ilçe ör· 
vOtlerlne talimat vOndererek " ı Mayıs ıçın IstanbUl'a gelmemeıerını" 
Istedi. 

Bu tür talımatlardan teıgrafıa gOnderllen biri, PTT'nln bır hatası 
Ile TIp Cerkeıkoy Ilce Başkanııal'na veldl. "1 Mayıs ıçın i stanbul'a 

gelmeyın. Yol hazırlıklarını Ipt.ı edin. Yaıçın YusufoOlu� mıa-MO
hOr" yazılı bu teıgr.f çekildiOinde DISK cte, ı MayIS'ın i stanbul'da 

yapılması ıçın mOcadele eden bOtOn gOçıer de, gerici vüçl.r ve demok· 
• rası güçlerinin kararlılıOınl kırmak ıçın slkıyOnetlmle bırlıkte ızmır'e 

ç'Orı çıkaranlarla mÜcadele ediyordu. 

Yargıç 

Velioğlu'nun katili 
1 Mayıs -mı? 

Geçtilılınız Pazartesi günü rvıenln AR ır Ceza ilakimi Halit 
YeDoıııu Menin'de öldi.iıiildii. Haklmin eşi de alıır yaralandı. 
YelloRlu'nun öldürülmesi olayı TRT tarafından da verildi. A· 
ma ne tekilde? 

ı Mayıs konusunda gerçekleri çarpıtmak ve elden geldi · 
ıılnce ıızlemek için hiç bir çabayı esirgemeyen TRT bu ko· 
nuda da oldukça ba,anlı Idi. Hatırlanacal!ı gibi TRT kurumu 
ı Mayıs konusunda ne radyolarda ne de televizyonda geli ,en 
olayları tarafsız bir ,ekilde verme politikası izlememi,ti. Tür· 
�iye I,çi Partisi Genel Başkanı Behice Boran ve diller parti ü
yelerinin tartaklanarak gözaltına alınmalarına deliinmeyen, 
ancak akşam haberlerinde basit bır olayını, gibi geçiştiren 
TRT, Hakim Halit Veliolllu'nunu öldürülmesinde oldukça il· 
ginç bir yol izledi. Yellol/lu'nun öldüriime haberinin hemen 
arkasınc:a hakimin Mersın'de 1 Mayıs dolayısıyla gözaltına alı· 
nanıann tutuklanmalan dollrultusunda bir karar verdilii de 
beUrtildi. Böylece çok açık bir çaba ile izleyicinin hemen bu 
olayla cinayet arasında bal/ kurma.ı ullanıyordu. Yurtta ve 
dünyada 1 Mayıs'ı geçıştıren TRT, sonunda bu konuyu de· 
ııerlendirebilecelli bır malzeme elde etmı,ti. ı Mayıs ve dola· 
yı.ıyla işçi sınıfına dü,manlık TRT'de ,Imdilik bu şekilde so· 
nuçlandı. 

i 
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ı Mayıs tutulUuları cezaevine göıırlerıl,,':erı.. 

lerin CHP hükümeti üzerindeki 
bu hesaplan aslında, işçi sınıfıru 
ve emekçi kitleleri, tüm demok· 
ratik güçleri eylemsizliğe itme, 
mücadele mevzllerinden geriye 
atma hesaplartnm bir basamağı· 
dır. Gerici güçler, CHP hüküme· 
tini kesin bir kontrol altına ala· 
rak, işçi sınıfını ve tüm demok· 
ratik güçleri politik bir alterna· 
tiften yoksun göstermeyi, mü ca· 
dele taleplerini en geri düzeye it· 
meyi ve böylece onlara açıkça 
gerici hükümet biçimlerini da· 
yatmayı, faşist tertipler için de 
ortamı hazırlamayı planlamak· 
tadırlar. 

Sıkıyönetinı uygulamaları da, 
bu koşullarda, gericilii!in ve bur· 
juvazinin sözü edilen hesaplarını. 
"tarafsız" bir görünüm arkasında 
gerçekleştirme işlevini görmek' 
tedir. Sıkıyönetim.in uygulamala' 
n geniş kitlelerin gözünde meş· 
rulaştmlarak, işçi sınıfının ve de· 
mokratik. güçlerin mücadele he· 
deflerinin' en azından bir böıü· 
münden vuıeçmesi saAlanmaya 
çalışılmaktadır . 

Işte bu ortamda Türkiye'de 
emperyalizme ve faşizme karşı 
olan tüm güçlerin en büyük ve en 
güvenceli dayanaAı, mevcut de· 
mokratik mevzilerini korumakta' 
ki ve mücadele hedeflerinden 
vazgeçmemekte gösterecekleri 
kararlılı�ıdır. 

1 Mayıs 1979, tüm demokrasi 
güçleri için bu konuda bir b,nav 
olmuştur. Şimdi görev, 1 Mayıs 
1979'un derslerini derinlemesine 
kavramak ve demokratik mevzi' 
leri korumak üzere tüm demok· 
rasi güçlerine düşen görevleri hiç 
vakit yitirmeden hayata geçir· 
mekUr. 

Bir bakıma 1 Mayıs 1979 so· 
na ermemiştir. Emperyalizme ve 
gericiliRe karşı 1 Mayıs 1979'da 
yükseltilen mücadele hedeneri, 
tüm demokratik güçlerin önün· 
de aynı sıcaklıkta ve ivedilikte 
durmaktadır. 

Daha somut bir deyişle 1 Ma
yıs 1979'un hedeneri, bugün 1 
Mayıs 1979 tutuklularının ser· 
best bırakılması mücadelesinin 
hedeneri olarak gündemdedir. 1 
Mayıs tut.uklularının serbest bıra· 
kılması i çin mücadele, tıpkı 1 
Mayıs 1979 gününde olduRu gibi, 
yine işçi sınıfının kazanımlarını 
burjuvaziye karşı korumak, de· 
mo krat1. k güçlerin mevzilerini 
her ne pahasına olursa olsun sa· 
hip çıkmak ve gericillRin yeni 
adımlar atmasını önlemek için 
mücadeleyle özdeşle,mektedir. 
Işçi sınıfının tüm sendikal örgüt· 
leri, tüm ilerici � ve demokratik 
kitle ve meslek kuruluşları, 1 
Mayıı 1979'un öngördüııü karar· 
Iılıiiı ,imdi 1 Mayıı 1979 tutuk· 

Iularının serbeıt bırakılmua mü· 
cadelesinde göstermek durumun· 
dadırlar. 

Kısacası işçi sınıfının 1 Mayıs 
geleneRi için \terilen mücadele 1 
Moyıs ertesinde de sürmektedir. 
V • mücadelenin kapoamı, 

1 M.yu kazanımını korumaDlD 
smlIlarını çoktan ",ımışıır. 1 Ma· 
yıs tutuklularının serbest bırakıl· 
ması için eylem ve mücadele bir· 
liRinin oluşmall, tüm demokrui 

·ııüçlerinin eylemlerini bir üat dü· 
zeye çıkaracaktır. 

. . . 

gündemin IJaş.lıda 
Evet, eylem birliği 

1 Mayıs 1979, faşizme ve ııericilirıe karşı mücadelede i,çI 
sınıfının ve tüm demokratik güçlerin eylem birlii!iyle ilııili ıer· 
çekıeri bir kere daha ortaya çıkardı. 1 Mayıı 1979, bu eylem 
birlii!inin herşeyden önce sır.ıf mücadelesinin en yaşamaal alan· 
larında gerekli oldu�unu ve gerici llÜçlerln emekçi kitlelere kar· 
Şı .. Idın planlarını hedef alması gerektii!ini ııösterdi. 

Bazı çevreler, 1 Mayıs 1979'da işçi sırufınıD ve demokratik 
güçlerin eylem birliilinin, 1 Mayıs'ın 1 Mayıı Alaru'nda kullan· 
ması karar��i!ında ısrar edilmesi nedeniyle oluştuhılmadı�ını 
ileri sürmektedirler. Hatta bu çevreler, ömei!in DISK yönetimi
nin, 1 Mayıs'ın 1 Mayıı Alanı'nda kutlanması kararını diiler 
demokratik kuruluşlara "danışmadan" almasını, 1 Mayıs 1979' 
da eylem birli�inin oluşmamasının nedeni olarak göstermeye 
çalışmaktadıriar. 

�laden·lş, BankoSen ve BayoSen sendikalarının 25 Nisan ta
rihinde DISK Genel Merkezi'ne yazdıkları yazıda şöyle den· 
mektedir: "özellikle 1 Mayıs'ın yalnızca 1 Mayıs Alanı·nda 
kutlanacai!ına ve başka kutlamaların teslimiyetçilik olacağına 
ilişkin karar DISK sendikalarırun da, diğer demokrasi ııüçleri· 
nin de eRilimleri ve katılırnı olmadan alınmıştır. it 

Bu suçlamadaki bakış açısı, eylem birliğinin temellerinin, 
eylemin ilkelerine göre değil, eylem birli�ine katılocak olan· 
ların e�ilimlerini uzlaştırarak oluşturma gibi temelinden sa· 
kat, faydacı bir anlayışı yansıtmaktadır. Oy.a eylem birliRi· 
nin, her somut durumda, katılacak olanlann istemlerinden ba· 
�ımsız zorunlu ilkeleri vardır ve eylem birliAi, ancak bu ilkeler 
üzerinde temellendii!i (akdirde gerçekten eylem birli�i olur. 
ERer eylem birliiıinin bıı vazııeçilmez ilkelerine karşı çıkanlar 
olursa, eyıem birliRinin oluşturulamamasının sorumluiulu da 
onlara ait olur. 

1 Mayıs 1979'da en geniş eylem birli�inin oluşturulamama· 
sının nedeni, eylem birliAi üzerinde manifaıda kül buakmayan 
kimilerinin, 1 Mayıs 1979'un temel politik hedeflerinde Ilere· 
ken kararhh�ı gösterernemeleri, burjuvaziyle uzlaşma yolunu 
seçmiş olmalarıdır. Bu çevreler, böylece işçi sınıfının ve de· 
mokratik güçlerin birliııini bölücü bir tutum izlemişler ve geri· 
ciliilin demokratik güçleri dai!ıtmoya yönelık provokasyonla· 
rına alet olmuşIBIdır. 

1 Mayıs 1979'un mücadele hedeneri için eylem bir1i�i, 
1 Mayıs 1979'un ertesinde bulün de ıeçerll ve "Zorunludur. 
1 Mayıs 1979'da işçi sınıfının ve demokratik güçlerin eylem 
birliAinin hedefi, gericili�in dayatmalarını Ilıriletmek, kaza· 
nım ve mevzileri korumak ve böylece faşist güçlerin iktidan 
.Ie geçirme planlarına karşılık vermekti. Şimdi ayru hedener 
için Il)ücadeleyi, 1 Mayıs tutuklularının serbest ılırakılması için 
mücadele simgelemektedir. Eylem birliRi üzerinde söYldnenle· 
rin tutarlılııııru, 1 Mayıs tutuklularının serbest bırakılması için 
mücadeleye katılmaktaki, her türlü dar grupçu hesaptan uzak 
kararlılık ve içtenllk belirleyecektir. 

Evet, eylem birliııır 
. 

Ama gericili�e ve faşızme karşı uzlaşmaz bir mücadele için! 

• mehmet aközer 
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Ecev�t'in parolası 

Ekonomiyi güclendi1rmek 
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için IMF' ye evet! H"""" ... ,,". ,,"u Yeni "Stand·by" düzenleme. 
si; enn&syon IUzının yavaşla tıl. 
ması, harcamalann kısıtlanması, 
yabancı sermayeye uışkin yasa. 
ların "yumuşatılması", Kamu ik. 
tlsadi Teşebbüsleri açıklannın a· 
zaltılması ve Türk Lirası'nın de· 
ııerinin yeniden belirlenmesi ko
nulannı kapsıyor. Burada, Türk 
Lirası'nın delerinin yeniden be. 
lirlenmesi itl, bIBnen devalüas· 
yon yöntemi ile de!!U, TL'nin 0-
luşturulacak yeni bır sepete ba!!· 
Ianması ,ekünde yap�acak1ır. 
Böylece, uluslararıııı para piyasa· 
Ianndaki dalealanmalar nedeniy· 
le Lira'nın del!erinde olutan 
"çapraz kur farklılıklan"nın da 
ortadan kaldırılması olanaitı bu· 
lunacak ve yapilan Işlemin de 
"adı" devalüasyon olmayacaklu. 

Geçtil!imiz haftanın son günlerinde Türkiye'de bulunan IMF He· 
yeti, Maliye Bakanlı!!ı yetkilileri ve Devlet Planlama Teşkilatı uz. 
manlannın katıldı!!ı bir toplantı yapıldı. Toplantıda IMF Heyeti 
Başkanı Charles Woodward, bilinen küstah tavn ile şunlan söylüyor· 
du: 

"Türkiye, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 1979 Programı' 
nda öngörülen politikalarla bir yere v:ıramaz ... " 

1978 yılı sonbahanndan bu i F' " k  l'n yana IMF ile sürdürülen görüşme. M ye goz. ırpma po i i a· 
" . ,. . . sını çoktan gerıde bırakmış olan lerd�, .Türkıye nın yenne getır· Ecevit Hükümeti, girişimlerini mesı ıstenen koşu�r, Wood· sürdürdüııü eni bal!ımlılıklar MC ward'ın al!zından bır kez daha "" 

y,. . 
!ekrarlanıyordu. Piyasa ekono. Hükuı:netl�rının neden oldu!!u gı· �. 

isi ni reddederek yeni bir ör. bı garıp bır mantıktan hareketle 

, . ' şu açıklamayı yapıyordu: t1enme yapısına kavuşturula· "Ulk ' d ıı lı cak kamu kuruluşları aracılı� ile emlZ e uzun yı ar yan Ş 
üretim� arttınlmasını ve yurt içi �i� sınaile�me politikası izlendi!!i 
k ıuiklara al!ıriık verilmesini ıçın, fabrıkalannuz ço!!aldıkça 
"

ay
" D" d" "Plan ve 19 79' ekonomimizin dışa ba!!ımlılıl!ı ongoren or uncu da artm t Ç" k" k la f b pr ı'nın ilkeleri bir kez da. ış i. un u uru n a · 

ha
°�dward'a uzun

' 
uzadıya an. rikalardan bir çoi!u, dıştan aiına· 

Iatılmış, alınan yanıt ise "Türki. cak aramaUarla, hammad�le�le, 
ye'nln 1978 yılında IMF ile ·cid. p�rçalarla çalışıyordu_. Turkıye 
di' bir ilişkiye girdi!!i, ancak,her . yüzlerce �nkaya, bınlerce rlr· 
şeyin iyi gitmesi için gereim. maya. ve duny�ın en .yoksul üi· 

b " te  ilm d'I'" Imu kelennden en zeneınıne kadar :
. 

ça a go, r e i i o ,. bir çok ülkeye borçlu durumda 

AP'nin 
hukUmeti 
planı 

Turhan Feyzio!!lu, Ferit Melen ve 
bazı AP miııetvekilleri tarafından verı· 
len, Sosyal Güvenlık Bakanı Hilmi ı,. 
gÜZ8r hakkındaki gensoru önergesi, 
MiUet Meclsi ve Senato'da yeterli ço
!!unluk g!!lanamadıltı' ıçın görüşüle· 
medi. 

ışgüzar hakkında verilen ve 
suzluk soruşturması yapılması is. 
tenilen gensoru önergelerinin sa· 
yısı, ertesi günlerde AP'1i millet. 
vekilleri tarafından verilenlerle 
birlikte, şimdiden dördü buldu. 

Bu bır dizi gensoru önerge. 
sini, Tercüman, "AP'nln hüküme. 
ti silkeleme hareketi başlıyor" 
diye verirken, Hürriyet de Meclis 
ve Senato'da görüşiilememesini 
"Skandal" olarak niteliyordu. 
Her ikisinin de kendi açıların· 
dan "haklılıltını" herhalde kabul 
etmek gerekecek! 

Di!!er yandan, lşglizar hak. 
kında verilen önergelerde belirti. 
len yolsuzluklar ve bu önergele. 
rin çoRuoluk sa!!lanamadı!!ı ıçın 

yol· 

görüŞli1e_meıl, "putamenler. 
demokrasi "nın alışılmış kuralla. 
nndan. Ama blf gerçek var kı, 
CHP altırlıklı hükUmetin durumu 
"parlamento arltmetilti" bakı. 
mından hiç de iç açıcı deRII! .. 

MC ortaklannın hükümeti 
düşürmek için girişimlerini luz. 
landırmalan da, bu "nazik" den· 
geden yararlanmak amacını güdü
yor. Emekçi kitlelere sırtını de . 
ltil de yüzünü dönmeyi aklına ge. 
tirmeyen hükUmetin bu girişim. 
lere karşı kullandıltı yöntemler 
de, bir zamanlar MC partilerinin 
kendisine karşı kuliandıklannıu . 

idL. O arada, uygun koşullu ye· 
ni krediler de bulmaya Çalıştık. 
Ama öylesine borç yiikü altına 
girmiş ve Merkez .Bankası'ndaki 
tüm dövizlerini tüketmiş bir ül· 
keye kimse kolay kolay yeni kre· 
di açmak istemiyordu" 

Uluslararası Para Fonu ve Ba· 
tı'lı kapitalist ülkeler verilen on· 

. ca güvenceye karşın, güvence ve· 
renleri iktidara getiren gücün gün 
be gün deste!!ini çektiitini iyi bil· 
mektedirler. Ortado!!u'da yeni· 
den oluşturmaya çalıştıklan 
dengeler söz konusuyken de, 
Türkiye üzerinde kısa de!!il,.uzun 
dönemli poli tikalar uygulama 
çabasındadırlar. Biraz zaman al· 
makla birlikte, bu işi en iyi Ece· 
vit Hükümeti'nin yapabilecelti 
konusunda görü4birli!!i de sa!!· 
lannuştır. Verilen ta6h,1z karar· 
lara bir yeni'i eklendikçe, emek· 
çilere ödetilen bedel büyüdükçe, 
Ecevit hükümetinin sorumlului!u 
daha da artmakı.dır. 

Bc.vit 
Carl.r'm 
temsilcisi 
Cristopher1a 

ayn ... l.ielllOru O-.. .. nnın DU. 
güne dek hUkıım.t1n çoRunluk 
glllamuıyla geri çevrilmesi ise, 
hükümet ıçın fazla sevindirici ol. 
mamaiıdır. Çünkü, her gensoru 
önergesi zaten zayıf olan hükü. 
metin biraz daha yıpranmasına 
yolaçıyor. .. Silkeleye silkeleye 
düşürme" taktiRI de buna daya· 
nıyor. 
, �on günlerde taze para dUş· 
lerlnden başka bir şeyi gözü gör· 
meyen Ecevit hükümetlnın, bu 
gelişmeler karşısındaki kayıtsız. 
lııı1 bakalım nelere yolaçacak_ 

çaba etkilerini yavaş yava� 
geçen haftadan Itibaren göster· 
meye başladı. Uluslararası Para 
Fonu Yönetim Kurulu'nun Ha· 
ziran ayı başında yapaca!!ı top
lantıda karara ba!!lanması bek·· 
lenen "Stand·By" düzenleme,i· 
nin ana hatlan belirlendi. Buna 
göre, düzenleme iki aşamada ele 
alınacak, ilk "Stand·by" bir yıl 
süreli olacak, ancak, Türkiye'nın 
ı !l80 yılının ikinci yansından 
başlayarak 1982 yılının ilk yarı· 
sı sonuna dek yürürlükte kalacak 
iki yıllık yeni bir düzenleme yap
mayı kabul etti!!i konusu da hük· 
me baıılanacaktır. Yani Ziya 
Müezzinoıılu'nun ikinci kez im· 
zalayacaııı "Niyet Mektubu'nda, 
iki yıl süreli ikinci aşamadaki dü
zenleme için, Türkiye, 1980 yı. 
Iına'· kadar anlaşmaya varmayı ga· 
ranti etti!!ini belirtecektir. 

AB D 'yle: "\.. .A 

• 

yeni ikili anlaşma 

,J
'
hükümetin önünde 

"Christopher geldi, dertle,ti ve gittL. " 
Hürriyet'in konuyla ilgili başlı!!ı bu. Ama ABD Dı,i,leri 

Bakan Yardımcısı Warren Ctıristopher1n yap1ı� eöru.ıneler, 
bu sözlerin taşıdı!!ı anlamın ötesinde bir önemdeydi. 

önemi nedeniyle de, Ecevit ve Christopher başkanlıkla· 
rındaki Türkiye ve Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeler 
"çok gizli" yürütüldü. Iki gün süren görüşmelerin ana konusu, 
Türkiye'ye yapılacak "ivedi yardıiiı" ve iisler koousuydu.lki 
ülke arasında yapılması dÜ4üniilen "Türkiye .(\BD Savunma 

lşbirü!!i Anlaşması" ise her iki konuyla da içi�e ele alınacak· 
tı. 

Christopher, Türkiye'ye gelmeden önce. Carter Temsilci, 
ler Meclisi ve Senato üyelerine açık açık şunlan söylüyordu� 

"Yardım etmezsek Iran 'ın arkasından Türkıye'yi de kay· 
bedece!!1z. ABD savunma düzeni, NATO Ittifakı, Ortadoi!u 
banşının saitlanması (Arap ve Filistin halklanna gldın deme� 
istiyor!) için en önemü kozumuzu elden çıkarnu, olaca�z. 

Gerçi Türkiye'de hükümetlerin emperyalizmden uzakla,. 
mak gibi bir niyetleri yoktu ama, ABD de bazı itlerini hallet· 
mek için acele ediyordu. Savunma lşbirııeı Anla4D18SI'nın bır 
an önce yapılmak istenmesi de bunu gösteriyordu. 

Türkiye ile ABD arasında bir Savunma 14birUi!i Arılatma. 
ii, üç yıl önce 26 Mart 1976'da imzaianm"tı. Ancak ABD'· 
nin "vaatlerini" yerıne getirmemesi üzerıne, bu Anla,ma'nm 
hükmü de kendlU!!inden kalmamı,tı. Yeni yapılacak bir an· 
laşmanın özelH kle de ABD tarafından çabukla,1ınImak isten· 
mesi anlamlıydt. 

Emperyalizm Iran 'dan kovulduktan sonra kendine yeni 
jandarmalar anyor ve Türkiye'yi de bu iş için blçUmi, kaftan 
görüyor. Bır an önce biglanması istenen, Iran 'daki ABD iisle· 
rinde bulunan modem dinleme ve gözleme casusluk gereçleri· 
nin Türkiye'ye taşınmasıdır. 

Türkiye hükümeti de bu isteRi olumlu kar,ıladı� takdir· 
de, Iran'daki teçhizat önce AVl'\Jpa'da bir başka ülkeye eötü
rülecek, oradan da Türkiye'ye nakledilecekfu. Böyletikle de, 
Türkiye'deki iislerde bulunan eskimiş teçhizat yenilenerek, 
Ortadoi!u ve Sovyetler Blrli!!l'ne yöneük tehditler güçlendi· 
rilmiş olacaklu. 

ABD yönetiminin Savunma i şbirli!!i Anlaşması'nı çabuk· 
laştırmak istemesinin bir nedeni de, SALT·2 Anla,ması'nı o· 
naylaması için Kongre'ye güvence vermek ve SAL T·2 Anla,· 
ması'nın yumuf&tıcı etkilerini yoketmek. Türki ye'deki üslerin 
güçlendirilmesi, Carter yönetimine bu avantajları saitlarken, 
Türltiye hükümetine de "y!U'dım" için bugünku öııkoşul ola· 
rak öne süriiüyor. 

ABD diplomasisinin h�sabı·kltabı şimdUlk budur. 
Ancak Ecevit hükümeti, bu Istel!1 kabul etmek ıçın "yar. 

dım" talep etmektedir. Şu ba�ına "ivedi" sözeLgi; konulmuş, 
ama aylardır bır türlü gerçekıetmeyen "yardım" 1-. Ilu yar. 
dım yapılmadan da, güçlükler çıkartacaitını belirtiyor. 

Bir yandan ABD her geçen güt\ daha fazlasını isterken, 
öte yandan da protokol kurallarına sadakatiyle bilinen Başba· 
kan Ecevit sürekli "üzüntülerini" belirtiyor. 

Ecevit ve hükümeti bilmelidir ki, Türkıye ve bölge halkla· 
rı emperyalizmle yapılacak yeni Savunma lşbirlii!i -daha 
d0l!rusu sııldırı- Anlaşmalannı reddetmektedir. 
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AIT _aratanunda 
enıelli kOşu 

\anmaktan kaçınmam&ı.tadır· 
ler. Topluluk içindeki ,eli,
.. , kapitalat ülkeler, ıörüş
meler ıırasında, 1980 yılında 
Yunaniatan'ın AET'ye tam 
üye olmasından aonra Türki
)'.'ye kar,ı olan yükümlülük
lerinin be, yıl aüreyle dondu
rulınaaı yolunda almı, olduk
tan kararı , aüre açısından d.· 
ıı,tirebileceklerini "ihlas" et
mitlerdir. Dilıer bir deyi,le, 
Yunanistan toplululla üye ol· 
duktan aonra, Türkiye'ye kar· 
.. takınılan oert tavır bir par
ça yumu,atılacak ve lüre 3 ya 
da 4 yıla indirilecektir. Böyle
ce, Türkiye'nın Ortak pazar' 
dan i.tediRi "köklü" ödiinloır 
"atlatıımı," olacak, öte yan
dan da kendi iatekleri doaru!
tuaunda Türk ekonorıılsinin 
la.. vadelı ..,runlan çöziile
cektir! 

Avrupa Ekonomik Toplululu Ba
kanlar Konıeyi, ııeçen hafta Salı gü
nü yaptlRı toplantıda, Türkiye'nin yü· 
kümlülüklerinin be, yıl süreyle don· 
durulrnuını önllören balıışıklık döne
mini kabul etti. Ancak, yine aynı 
Ko ..... y aldıRı bir başka kararla da, 
ilişkilerde aksaklık yaratan konular
da, TopluluRun Türkiye'ye olan yü. 
kümlülüklerinin de dondurulmasını 
kararlaştırdı. 

Türkiye ile AET arasında ilişkile· 

- --
KIT'LER 
HOLDINGLEŞTlRILlYOR ... 

- Dördikıcü Be, Yıllık Kalkınma Planı'
nm, Kamu Iktisadi Te,ebbiisleri'nln 
"kendilerinI yaşatan ve ,eıı,tiren" eko
IKIIIIIk kurulu ,lar olarak yenı ve etkin 
bır örgütle,me yapısına kavu,turulmala· 
n ilkesi doRnıltUlUnda, kapsamlı bir ça
lı,ma proıramı hazırlandı. Bu kurulu,
iara 1979 yılı Proıramı ve ıcra Planı 'n
da verUen hedeneri gerçekle,tirmek 
amacıyla DPT tarafmdan hazırlanan ça
lı,ma proıramma ,öre, bir MerkezI YÜ
ritme Komütesl ve üç çalışma ırubu 
kuruldu. Yasal, kurumsal ve finansman, 
yönetim, üretim i1i,kileri konulannda 
gereklı düzenlemeler ve teklineri hazırla
maları öncöriilen çalışma ıruplan, Ilgili 
bakanlık ve kuruıu,ların uzmanları ile ü
niversite ö�etim üyelerinden oluşuyor. 
Aynca, çok .. yıda özel kesim ve kamu 
kesiminden konu ile ilgili uzmanlann, 
yöneticilerin ve işadamlannm da danış· 
man olarak düşüncelerinden yararlanıl· 
ması Için bir program hazırlandı. 

OIu,turulan koml te ilk aşamada, sa· 
yıları 240 dolayında olan KIT'lerden 
hangilerinin, dokuz tane olması öngörü
len Holding "Sektör Kurumlan"nm içi
ne girece�lnl saptayacak. 

DÜNYANIN EN BÜYÜK 
OYUNCAK FABRIKALARı 
ÇIN 'DE BEBEK KOSTÜMÜ 

ÜRETECEK FABRIKA 
KURACAK . 

- Mego International adlı 
dünyanm büyük oyuncak fabrikaları sa
hibi bir firma ile Çın hükümeti, firmanın 
Çln'de bebek elbisesi fabrikası kurmaıı 
konusunda anla,maya varml,lardır. Bu
na göre, Mego International Çin'e 100 
adet bebek elbisesi dikecek diki, makI
nası sa�layacak aync. 100 Çln1IyI bu 
konuda eltitecektir. Çin, mak inalann be
deUni, fabrikada üretecelti " Dünyanın en 
büyük süper kahramanlan" giysileri 
dikerek ödeyecektir. Mego'nun yarattıRl 
süper kahraman giysileri arasında Su per
man ve Batman gibi resimli roman kah
"amanlan da bulunmaktadır. 

Mego International firmasının halen 
Hong-Konıı'da üretim yapan bir oyun
cak çocuk fabrikalan bulunmaktadır. 
Çln'deki tasisler Ise Kanton'da kurula
caktır. Çin, üretim arttıl<ça Mego'dan 
daha fazla makina almayı kararla,tır
mı,tır. Mego rırması yetkilileri Kanton 
fabrikasının çok yakın gelecekte 100 
üniteden 200 üniteye çıkmasının beklen
dieini blldlrmi,lerdir. 
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rin canlandınlma.sı için Türk 
tarafınm yaptıııı öneriler. 
karşılık hazırlanan cevapta, 
Türk i,eücünün topluluk ala
nında serbest dolaŞınuı tanm 
tavizleri. Türkiye'nin ihraç et
tiRi tekıtil ürünlerine Toplu· 
luk ülkelerinin uyeuladıııı kı
"tlamala!" ve Toplululıun Tür· 
kiye'ye yapacalı mali yardım 
konusundaki ıörü,ler yer alı
yordu. 

BitindiRi gibi, AET ile Tür· 
kiye ara.5ında imzalanan an
laşmaya eöre, 1986 yılından 
başlayarak Türk işçilerinin 

·üye ülkelerde ııerbe.tçe cjola
tohilmeleri hükme bağlandılıı 
halde Federal Almanya, bu 
sürenin be, yı! daha ertelen· 
me.ini yani 1991 yılından iti· 
baren ııeçerli olmasını iste
mektedir. "Cok ciddi ekono· 
mik ve sosyal bunalımlarla 
karşı karşıya bulunuldu�u ge
rekçesiyle" yükümlülüklerini 
yerine eetirmeyen ülke yal
nızca Federal Almanya deiıil
dır. Sorun, tekstil ve pamuk 
iplilli konuaunda Ingiltere, ta
nm ürünleri konusunda ıtalya 
ve Fran ... için de ııeçerlidlr. 

odaa Batkanı karann açık
lanrna&uUn hemen .rteslnd. 
bir yazılı açıklamayla .. lini 
şöyle yükieltiyordu :  

"SaRlanacak mali yardım, 
eeçmiş dönemlerden daha da 
fazla bile olaa, bu, Türkiye' 
nin kaybettiklerinin yanmda 
fazla bir önem arzetmeyecak 
durumdadır. 

AlIcak , ıörüş .... lerde Am.ıpa 
Ekonomik Toplulu�u ülkele
ri, 100 milyon doların bir ya 
da iki proje için kulıaruımuı. 
n ıörü,melerde liddetle 
kar,ı çıkmaktadırlar. utekle
ri, bu miktann çok .ayıda Iri· 
li ufaklı projenin finansmanı. 
nın il,r bölümünde kullanılma. 
ııdır. 

"Yunanistan'ın toplululıa 
tam üye olmasının sözkonuıu 
oldullu bir dönemde, Türkiye' 
nin AET'ye tam üyelilıini teh· 
likeye düşürecek bir tavır içi
ne airmesini, ülkemizin uzun 
vadelı çıkarlan açısından fay· 
dalı "önnüyoruz." 

Mehmet Yazar'ın sözünü 
ettilli yardım, 76 milyon he
.. p birimlik ya da 1 00 milyon 
dolar tutanndaki hibe yardı
mı ile Dörd üncü Mali Proto
kolle verilmesi önıörülen ve 
miktan henüz belirlenmemi, 
krediden oluşmaktadır. Hibe 
şeklindeki yardımın hangi 
alanlarda kullanılacalıı konu
sunda karar verilememiştir. 

Avrupa Ekonomik Toplu' 
lullu ülkelerinin TürlUye'ye 
vermeyi öngördükleri ve 
Vçüncü Malı Protokelle kul
lanılan 430 milyon dolarlık 
krediden daha fazla olacalıı 
"umulan" kredi ise, Protokol 
imzalan ... dahi 1982 yılından 
önce kullanılarnayacaktır. 

Şimdi, Avrupa Ekonomık 
TopluiuRu Bakanlar Konoeyi 
toplantmoda hazırlanan ceva· 
bm Türkiye'ye iletilmesi b.k
leniyor. AET, cevabm Türki
ye 'ye Ortaklık Konoeyi yo
luyla Iletilmesini ve mşkilerln 
canlandınlm_ konuaundakl 
ıörü,melerin bu toplantıda 
b84lanıaanı iatiyor. Türkl,.' 
nın bu yolu kabul edip .t ..... 
yecei!i iae henüz kainie, ..... 
di. Ancak Türklye'nin .mper 
yaliat·kapita1iat iII,kiIer .,., 
onun örlüUer içinde kalmalı
nın, geri kalıru,lılını daha da 
peki,tirmekten öta bir )'&nr 
ııetlrmediiıi bır koz daha ka
nıtlandı... 

. 
Nitekim, Ankara Sanayi 

Gerçekte, Türkiye Ile 
imzalanan anl84ma1arı i,leri
ne ıeldilıi gibi yorumlayan ve 
çok açık, kesin hükümleri da
hi uyıulamaya ııerek görme
yen Topluluk üyeli ülkeler 
Yunaniatan'ın tam üyeliRi ko
nusunu da bir ıiloh gibi kul-

Nükleer enerji yine gündemde 
önceki hafta it;inde TMMOB Nükleer 

enerji konuaunda panener düzenledi. 
Ankara , htanbul v� ıZmir'de yapılan bu 
panenerde konu çe,itll boyutlanyla eni
ne boyuna tartı,ıldı. 

BilindiRi ıibi, Akdeniz kıyısındaki 
Akkuyu yöresinde yapılması planlanan 
60 MW gücündeki nükleer "antralin iha· 
!eainin -kesin sonuç resmen açıklanına
makla blrlik_ hveç'in ASEA Atom 
firmaıı üzerinde kaldılı söylenüsi yay
iLin durumda. Ihaleye katılan diRer fir
malar ise ABD kökenli W .. tinııhauıe ile 
yine ABD kökenli, ancak ıörünü,te ıtal
yan bir firmasıydı. 

i' TMMOB tarafından yapılan paneUer. 
de nükleer enerji sorununun Türkiye'ye 
özllÜ boyutları yer aldı. TMMOB tarafın
dan önceden hazırlanmı, olan raporda, 
nükleer teknolojinin Türkiye 'ye eefuec.
Ri sakıncalar aynnblı olarak ele alınmış
Il. ömellin, raporda yer alan maliyet 
karşıla,tınlma"ı çalışmasına ıöre, 6000 
MW'lık nükleer ıantralın kurulu, "üreıi 
masraflan, benzerı güçte ki bir büyük 
"antralin 3 katı, "U santralinin ise be, ka
il dolaylannd.ydı Gerek yatınm it;in iii
rilen dı, borçlanma, ıerek yakıt yönün· 
den önlörülen dı,a baRımlılılın doRura' 
caRı sakıncalara deliinen TMMOB Nük· 
leer Enerji raporunun vardıllı aonuç ,uy· 
du: " Nükleer teknolojiye ııeçmek için 
zaman erken olup, bu projenin 1996 'le
re ertelenmeıi yerinde olacaklır. Bu lüre 
Içinde, .mokçi hallun yararına olarak 
dliı .. nI ........ ........ olektrlk eMrjI .. -

reksinimi, su ve linyit ııibi özkaynaklara 
dayalı yatınm1ar1a kar,ılanmalıdır.· 

Ankara ve ıStanbul'da yapılan panel
lerde ıöz ılan konu,maCllardan nükleer 
teknolojiye ııeçmekte "IIIÇ bile kahndı
Aı" .. vını benimıeyen1er, nükl .. r aaııtral 
kurulu, maliyetlerinin, linyit va özellik
le lU .. ntrallerininkinin üzerinde olduRu 
ıerçeaini yadıııyamadılar. Bu yönde öne 
sürülen lörü" linyit ve lU potanaiyellnin 
2000 yılına kadar 10 kat artacaaı önııö
rülen elektrik enerjisi iıtemini kar,ıIa
maktan uzak oldu�u ve 1990·1996'ler
den sonra, nükleer enırjiye ,imdiden ıe
reken önem verilm .... , beUrgin bir ılık· 
trik enerjiıi darlıRı çekilecelll saVlndan 
kaynaklanıyordu. 

Bu ıörütlere kar,ıt olarak öne ıürülen 
,örüş is •• zamanlama yönünden nükleer 
teknolojiyi bullün için ithal etmenin 
mevıimsiz olduRu yönündeydi. Bu doll' 
rultuda söz alan konu,maCllar, 2000 yıl
ian için önıörülen elektrik enerjisi iste· 
minin -ki bu iıtamin 200-260 milyar 
kw •. dolaylannda olduRu ileri ıürülmek' 
teydi- ııırçekçl olmayan bır abartma· 
nın ürünü olduRunu löyledUer. Son on 
yıl içinde 20 milyar kwı'tan ba,layarak 
% 1 2  yı da % 1 3'lük bir büyüme hızıru 
eerçekle,tirebilen bir tek ülke olmadılı
nı açık biçimde ortaya koydular. Gor
çekçi bir ortalama büyüme hızının, on 
iyimıır tahminierle % 9·10 dolaylann
da yer alacalını, bunun iıe 2000 yılla
nnda 1 30 - 160 milyar kwl'Uk bır elokt
rlk lINtimi... .....ılık oldulunun beli,.. 

tıldili panellorde, ııeçml,tekl elektrik 
enorjisl taloplorindeki artı,ın nedeııJerla
den biri olarak da ıübvanaiy. oc\llmlf 
eloktrik fi)'lltlannın tük.llm .....,ı lçla 
bir kAr kaYllall olnıuı .önorlldl. 

Nükloer .nerjlnln ulııalaraıua bcıJut
larının da tartı,ıldılı pan.llerdı, bır iii
redir nükleer aanayido ııöalenon dllflllD
lulun temılde dün)'a kapitaliıminin pe
riyodik bUllalımından bJDOlılandıl1 
dU. ı.tirildl. Bunun yarulUO SÖL kcııııııu 
teknolojinin yeterince doyurucu çözüm
ler olu,turabilıcek otıunluk diiu)'ino.
ri,memi, olmuı, 1 990'lardan lOILIa bır 
uranyum darlılının ba.,önorm .. i oluı
lıRı vı ıon on yıl içind. nükleer aantral 
yatınm matiyeUerlnde 1 0-1 2 kıtlık bır 
artı,ın yer almuı gibi olıularm.oynadılt
ian olumauz ronıre de dikkat çıkildL. 
Bab düny_nda lIözıınen bu dıırcuntu
Run beUr"n bir lOnucu olarak nüklı .. 
tekenerin yatamlannı ıürdürebilmek i
çin pazar bulma aorunuyla kar,ı kar,ıya 
kaldıklan ve bu nedenle kredI kıthllıruD 
çekildilli bir dönemde Türkiyı'ye IUDQ
lan tekliflerin kredili bir biçimdı yer al
maıının bir raıtlanll olmadıRı da dUı ııe· 
tlrUdl. 

PaneUerdl yer alan bır dılı< ,örüş i· 
M, Dükleer .. ntranıre ıürekll bır biçim
d. kar,ı çıkmayı b.nimaiyordu. Bu 'ö
rüş Dükleer aantranırin üretken1ll1 1 rttı
..acalı, üretkenlillin ii. varolan balımlı
lık ili,kileri çırçevıllndon dolayı 
artı-del er lömürÜlÜnü artlaracalı .. ftIU 
dayanıyordu. Aynı ıörü .. löre ııenold. 
ınırjl, özelde nükleer .nerji ,orunu .... 
mın ıınıftann ıorunu olarak nltelınlyar 
.. bu nedenle somut çözüm önarilıriıııı 
.. rek olmadıllı vurlUlanıyordu. Bu ,ör;;' 
.. kar,ı ilitirilen yarutto iıı, i,çi ıınılı· 

. Dm ıorunlannı somut çözüm önıriı.ri 
.. tlrmemi" kendini Iktidar altematlfl 
.yan her siyasi lörü,ün vaıııeçil ..... bır 
IorumluluRu olduıtu ve bu nedenlıdı ıo
mu! bir seçenek ortaya ıUlÜımımııi du· 
rumunda nükleer .. ntranıri kateıorlk 
olarak kar,ı çıkmanın yanlı, bir tutum 
olacallı beUrtiidi. 

TMMOB'nin düzenııdiRi nükl.ır 
ınerjl panenerind. yer alan 'u ,örü, ko
nunun önem sırasını belirl.mek yönün· 
dın ı,ık tutucu: "Tiırkiye'nin ııeııııl 
anerji sorununda ııelecekta ancak çok 
marjinal bir katkısı orabilecek nüklıer 
onerji konusunun bu dınli sık ııünd.mo 
.. tirUmesi, asıl sorunlann örtbas edUı
..k IlÜndem dı,ı kalmaıı ıi bl olumauı .. rol oynayabUmektadir." 

---_. __ ._-------- --,--- -,-_..:..-_-_._-



- 24 Mayıs'ta yapılacak 
CHP 24. KURULTAYINA 
TOPLAM 1 5 24 Dele", 
katılacak 
- GENEL 
MERKEZClLERIN 
KARŞISINDA 
TOPUZ-BAYKAL ve 
GENÇ GRUPLARı 
birlikte hareket ediyor. 
- ALI TOPUZ "CHP 
böyle lldene 1981 
seçimleri Partimiz Için 
hiisran olur" 

Cumhuriyet Halk Parti· 
ii 24 'iiıcü Büyük Kurulta· 
yı 24 Mayıı'da Ankara'da 
çah,malanna ba,layacak. 
Kurultay'ın kapıya ,eUp 
dayanması nedeniyle bu 
Parti içindeki çe,ltU ekip
Ierln ba,mı çeken kl,Uer 
ıı konıreleri nedeniyle ,ö· 
rlitlerinl açıklarken ""ı· 
mit ",çml, liiıahlannı" u· 
nuttunnaya çaba ,öıteri
yorlar. 

Uç yıl kadar önce yapı· 
lan bır önceki kurultay ii' 
ruanda CHP muhalefettey
dJ, O liiıden buciiıe "çen 
lIire Içeriainde olur olmaz 
vudlerle ıtçl " emekçi 
kelimln bUyük bir klRnınm 
oylannı alarak Iktidar olan 
CHP, hükUmetteki 16 aylık 
zaman Içinde tercihini te· 
kelcl burju yazlden yana, 
I,çl ıınıfı ve emekçUere 
kar,ı koyarak, kitlelerin 
kar,ııında bilinen kImIılı
nı daha açıkça ortaya k oy
du. 

CHP'nin yönetimindeki 
16 aylık dönem, Itçl sınıfı 
ve emekçiler üzerindeki 
baskılann . yolunla,tlRı, 
demokratik vc 6endlkal ör· 
gUtlerln kapatıldlRt ya da 
kapılan kınlarak bukınlar 
düzeniendiRI bır dönem ol
du. Grevlerın alabiıdıRine 
ertelendiRI, artan enflaı· 
yon ve 1" lzIIRln çalı,anla· 
nn yafAmını çekUmez hale 
,etirdiRI, "demokrasi hava· 
rIHRI" yapılarak demokra· 
ıinin katledildiRI ve niha
yet 1920'Ierln I,pl altın· 
daki TUrklye'sindl ve MC 
dönemlerinde dahi kutla· 
nan 1 Mayıs I,çl Bayramı'. 
nın "ıokala çıkma yasak
lan" ve "vur emirleri" ııe 
yasaklanmaya kalkl,lldıRı 
bır kara dönemin sahibi yı. 
ne Bınent Ecevit Da,ba. 
kanlıRındakl CHP alırlıklı 
IktIdara nu I" oldu. 

HIZIPLERIN DURUMU 
Toplam 1624 deleıenın 

katılacaRı CHP BUyUk Ku· 
rultayı'nda Parıı'dekl hlzlp 
Uderlerl çok yönlU bır ku
Hı ve adam kazanma çaba· 
ii lçerlaine ,Irmı, bulunu
yor. Eklplerln bırlal buıUn· 

• • • 

once 
günah 

cıkarma 
• 

yarışı 
kü yönetımı eBnde bulun- Ri,IIRI takdirde Kurultay' 
duran " Genel Merkezciler" . dan hemen sonra Bakanlar 
ya da " uçUncü DUnyacl- Kurulu'nda da eenl, çaplı 
lar" diye adlandınıan erup bır deRltlkUk yapılmalL 
olarak çah,malann.ı sUrdü- Ancak bütUn bu çalı,· 
rüyor. Bu ekibi yöniendi· malara' kar,ın bır batka 
ren kl,lIer, Mustafa Ustün· beklenti de Ecevit'In son 
daR, Ulur Alacakaptan Ne (Urılerde Genel Merkez ve 
Teoman Köpriiıner olarak muhalefet Uderlerlnl blr
ortaya çıkıyor. RahfAn araya toplayarak Ankara Iı 
Ecevit de ıenel merkezclle· Konaresi'nde yaptılı ko
rln yanda,ı olarak katkıla· nutmada çokça üzerinde 
nnı eksik etmiyor, Muhale· durdulu "birBk beraberU· 
fete gelince, daha önceleri Rln saRianması" konusun· 
birbirini yiyen hızıplerin da "uyanda" bulunacaRı
bir kısmı bueUnkU eenel dır, 
merkeze kar,ı bırlıkte dav- . Ecevlt1n umut olmak
ranmayı "can·dRer" olma- , tan çıkmuına kartın, Par· 
yı yeRlemi, bulunuyor, tı 'nın slNfsal konumu ge· 
Muhalefette blrle,en hızıp· reRI yenl yönetimde lalm· 
ler Uç ayn ad altında etkin lerln deRI,eceRI, ancak E· 
olma uQraşl Içinile. Bun· cevlt'ln müdahalesi ve uz· 
lar; All Topuz ve Orhan la,tırma çabasıyla bu 1,ln 
EyUboRlu'nun yönettıeı " tatlıya baRianacaRı" söy· 
"Topuz ekibi", daha çok lenebillr. 
Erol Çevlkçe'nln yönlın· Kurultay öncesl ve son· 
dirdiRI " Baykal ekibi" ve rasında. görUnen bır batka 
bır diReri de SUleyman gerçek lae, yönetim ne ,e· 
Genç'In çevresini olu,tu· kllde deel'l1'8e deRI,sln 
ran · sol muhalefet" grubu CHP'nln tekelci bUyük bur· 
olarak dlkkati çekıyor. Juvazlye teslimiyetinin hız 

Muhalefette bir araya kazanacaRıdır. Kurultay 
ıelen "Topuz", "Baykal" sonrası eündeme gelecek 
ve " SOL muhalefet" ekıple· olan konu, 1981 seçimleri 
rı bUtUnle,mI, bır muhale· ıçın yenı demogojlk unsur· 
fet olarak görünmek lati· lar bulmak olacak, Bu 
yorlar ancak bu birliktelik kılıflar ,Imdiden aranmaya 
gerçekte saRlıklı olarak ba,ladı. Ancak ,Imdiden 
saRianmış deRII. Ilkeler rahatlıkla söylenecek ola· 
öne sUrUlUyor ama, sıra ge· nı, All Topuz aıle sohbetle· 
nel yöneıım kurulu ya da rinde ıöylilyor: " Böyle gl· 
olu,ması Iıtenen parti derse 1981 seçimleri CHP 
mecliıin. girecek lalmlere ıçın hUsran olur," 
geHnce bu bUtUnIUAUn bo· Topuz'un söylediRI bır 
zulacaRı olası gHrllnUyor. ekslRI lle doRru, "CHP 
Muhalefet ekiplerinin bır· böyle de gitse, batka tllrlU 
le,tiRI bır batka nokta da de gitse yakın'geleceRI hUs
Parti yönetimi ola kı de· randır� .. 

• • •  

Türkiye 
kartpostal. 

1 Mayıs lIünü " huzur namlunun ucun
da" diye manşet atan Tercüman Gazete. 
srnin 8 Mayıs günkü man�etinl okuya. 
lım: 

" - Içte ,'e dı,ta zor günler. _ "  
Bır roman adı ııibi deRII mi? Ya da 

deh,etU bır Itiraf! .. 
Hani huzur daRıtıyordu namlu? 1 

Mayıs alanını çift sıra tank kordonuna 
almak, dikenli telle örmek, olmadı ardı. 
na bir de kum torbası yıRmak idiyse hu· 
zur, niçin Içte ve dı,ta zor ııün ler? .. 

Ve ı Stanbul'daki bır dolmuş ,oför� 
nün bır gün sonra 1 Mayıs alanına bakıp 
da dedlRi gibi: 

" - B�tün bu kıyamet hazırlıeı, bura· 
.da bayram yapacak Itçiler ıçın miydi?," 

, Evet, kazandıklannı sandıklan gün 
kaybettiier. 1918 mütareke'sinden bu 
yana burjuva basında yaşanan bu en ö
nemU paniei iyi deRerlendirmek ",rek. 

"Yankı" derııisl bakın ne yazıyor: 
" - 29 saat sUrecek sokaRa çskma ya· 

saeı ile ilgili sıkıyönetim bildirisi Uan 
edildi!!1 zaman, bütün dün yanın gözleri, 
TUrklye ve Istanbul .üzerine çevrlidi. 
Dünyanın büyük radyolan ve buın or· 
Ilanlan, Istanbul'daki havayı veriyor, bu 
arada bır yanlı, yaparak sadece 1 Mayıs 
göıterilerinin yasaklandıRıN naklediyor· 
lardı ... " 

Bır kez, bır kaç kez daha okuyun. 
Nedır bu kem,kUm'Un ardındaki olay? .. 
TUrklye I,çl sınıfının, 1 Mayıs'l l stanbul' 
da kutlama kararlılıAınl izliyor, buna 
karŞı konan Yilliiı izlyor.Alınan önlem
lerin " güzelliRinI Izleyecek deRIIdi YL 
Hanll halka anlatınınız namlunun huzu· 
runu? .. • 

Derili bundan sonra DISK'e ve TIP'e 
küfrediyor: Dünya radyo ve televizyon
Iannın ve basın orpnlarınm daha sonra 
neleri yansıttıRını yazmıyor. Yazılacak 
gıbı deR li tabıı! .. 

1 Mayıs 1979 pratiRI sanan ayınyor 
ve aydınlatıyor. Herkes yerini buluyor. 

" - Içte ve dı,ta zor eünler! .. " 
Deilll ml baylar? .. 
Demek kı, lçll - dl,1ı bır zorluk söz 

konusu, 
lçtekl zorluk ne? Bır ajans haberini 

okuyalım: 
" FIrmalann daRıttıklan kar paylan· 

nın bu yıl geçtiiiimiz yıllara göre olduk· 
ça yUksek olduRu, bazılannda lae 'rekor' 
düzeylere ula,tıRı blldlrlimı,tlr. 

Genborsa Menkul neRerler Ticareti 
Yatınm ve FInansman Anonim Şirketi 
yetkililerinden edinilen bilgilere göre, 
hisse senedi piyasasının belirgin durgun· 
luRuna kartın, piyasada yaygın şeklide 
sermaye artınmıanna gidIImektedir,'  

Anka Ajansın 7 Mayıs günIU Ekono
mik Bıntenlnde yer alan bu haber II· 
glnç deRli ml? .. 

KAr paylarının "rekor" düzeylere u· 
la,mııı ne demektir? 

Artı deRer sömürüsünün "rekor" dti
zeylere ula ,mili, yanı sermayenin e· 
meRI "rekor" düzeyde çarpması, sö
mUrmesi deaıı mıdır? Burada bır "zor· 
luk" vardır elbetta: Bu acımasız ıınıf· 
sal yan keslcııı Rln, dikenli tel ku,atma· 
ii altında gUvene alınması ... 

Dı,takl zorluk nedır peki? 
Onu da 8 Mayıs eünlU HUrriyet Ga· 

zetesl 'nden okuyalım Gazetenln Wa· 
shlngton muhabiri, ABD yönetiminin 
lIerl gelenlerlnın kongre komisyonla· 
rında yaptıkları konu,maları Iletiyor. 
Okuyaiım: 

" - TUrklye'ye acıl yardım yapılma· 

dıRı takdirde önü ahnamayacak dahili 
poli tık ve sosyal pro blemler meydana 
gelecek, güçlükle ayakta duran Türk 
demokraalainln eeleceRI tehlikeye dÜfA' 
cektır ... " 

EmperyaBst-kapltaliıt sisteme en 
kanırtıcı "mlerle yularlanrru, bır eko
nominin "I ç " dı," zorlukları böyleu
ne içiçe, böyleline birblrlne ",çml, 
durumdadır ıtte, Bu kesit, Iç '" d .. 
zorlulun orpnlk bütünlülimUn ebenl
nı ıöıteriyor. Gene HUrrIyet muhabiri· 
nin ",rdJRi haberi okumaila devam 
edelim: 

Ba,kan Carter, TemsUdler M.clıl 
ve Senato liderleriyle göfii4erek Türki· 
ye 'ye yapılacak olan yardımın "tartı
,ılarnayacak kadar önemB oldulunu" 
söylüyor " ekliyor: 

" - Yardım etmezsek, lran'ın arka
ıından Tllrklye'yI de kaybedeceiliz. 
ABD savunma düzenı, NATO I ttifakı, 
Ortadolu bantının saRlanmuı Için en 
öneml kozuınuzu elden çıkarm .. ola
caRız ... • 

Ve azııın bir ko,u bqbyor. 
Carter'ın " özel temsUci" ııfatıyla 

Ankara'ya lönderdlRi Chrlatopher, 
ba,kenttekl 24 _tU k izlenimlerini p. 
derken EaenboRa'da özetliyor: , 

" - HUkUmetinizln ve Tllrk halkınm 
zorluklan atma azınIne hayranımL" 

Ajanslar,lngUtere Ba,bakanı M.arp
ret'ln ilk uluslararası temuını Federal 
Almanya Şansölyeli Schrnldt'le yapa
caRtnı haber "rlyorlar. 

Atailı SaklOllya Mdye Bakanı Dr. 
Waltber Leilter Klep de aynı gün Brük· 
sel'de Avrupa Ekonomık Topltılulu " 
Belçika hUkUmet yetkllllerlyle lörÜf� 
yor, TRT'nln bu yoldaki habarbıe ku
lak vereBm: 

" - Klep, önümüzdeki batta da, 
Tokyo, Waahlnaton ve Ottava'ya IIde
rek, Japonya, Blrle,1k Amerlka ve Ka
nada hUkUmet yetkımerlyle ıörü"cek. 
Klep'ln Washlneton'da IMF " Dünya 
Bankası yöneticileriyle de lörütmeal 
beklenlyor. 

Chrlatopher'den bir iiiı sonra IMF 
Avrupa Mııııı Şefi Whlttom Ankara'· 
ya ıellyor. 

Ve 1 3  Batılı ınke temsilcllerl TUrki· 
ye 'ye yardım ıçın bu ay sonu toplanı· 
yor;,! 

• • • 
Şu Türkıye kartpostalina artık " u

mutla" demlyeylm, ayıp oluyor, hU
zünle bakan bayıar! Sizin bayrak yan
,ınlZda liıinÇ :  

" - DISK hakıızdı! .. TIP'ln yaptlRı 
ucuz kahramanlık! .. Bu bır lnatla,mıy· 
dı! .. Boran böyle yapmamalll'dı! . "  

Sevııl Soysal " Yıldırım Böll_ Kadın· 
lar KoRu,u" adlı kitabının 58'lnd say· 
fasında ,öyle yazıyor: 

" ... HUzUnIU bır yorıunluk sanyor 
koRu,u. Kimse konu,muyor. Se.lzlik 
saa t1erlnde bır tUrlU saRlayamadıııımız 
bır seıısizlik var ,Imdi koilu,tL 

Sonunda Behlce haııım dayanamı· 
yor, o güzelim, etkIH vi) k.ılın seuyle 
tUrkU löylUyor, Susup dlnUyoruz: 

- Jandarma biz sOllyallatiz, biziz 
yalnız dost sana! .. 

Koau, Iyice kararana, tep"mlzde 
sarkan ampul yanana dek, söylUyor: 

- Jandarma biz sosyalistiz eli ni 
uzatsana! _ "  

Boran, sınıfıyla ve partlalyle bUyti
yor, ampul yanıyor, Tli'klye kartposta· 
lı aydınlanıyor ... 

FERHAT,GUN 
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Demokratik güçlerin talebi 

1 AYı TUll l i 
Işçi sınıfının ve emekçi kitle- saldırıyı gerçekleştiren görevliler DI sK 6. Bölge Temsilciliği ve 

lerin ulusal ve uluslararası birlik, hakkında SOflışturma açılmasını, 10 demokratik �itle örgütü de 
dayanışma ve mücadele günü 1 Istanbul'umuzun ve tüm ülkemi- yaptıkları açıklamada, "Başba-
MAYIS'ın kutlanmasını yasakla- zin üzerinde estirilen terör kana hitaben 1 Mayıs emeğin 
ma önlemlerini protesto ederek havasına son verilmesini" talep bayramıdır. Bu bayramı kutla-
sokağa çıkan TIp Genel Başka- eden açıklaması ardından örgüt- makta kararlı olan işçi sınıfı",ız 
nı Behice Boran, TIp yönetici le- ler düzeyinde açıklamalar ve kit- ve onun önderlerinin anti-de-
ri ve çok sayıda Parti üyesi ile lesel tepkiler yoğunlaştı. mokratik bir uygulama ile gözal-
1 MAYIS'ın yasaklanmasına DIsK, yaptığı açıklama ile, tına alınmalarını protesto ettik-
karşı çıkan DISK Genel Ba'şka- "1 Mayıs tutuklularının derhal lerini" bildiriyorlar "ve 1 Mayıs 
nı Abdullah Baştürk ve DISK serbest bırakılmasını" ve "1 Ma- tutuklularının derhal serbest bı-
yöneticilerinin tutuklanmasına yıs'ın işçi bayramı" olarak ya- rakılmasını ve bunun bir demok-
tepkiler genişleyerek sürüyor. salaştırılmasını talep etti. DISK, rasi görevi olarak bilinmesi ge-

Ulusal ve uluslar.ır.ısı düzey- tüm üyeleri arasında, "ülkemiz- rektiğini" hatırlatıyorlardı. 
de yaygınlaşan protestolar ve de demokratik hak ve özgürlük- CHP Çanakkale Milletvekili 
TIp ile DISK ile dayanışma, sen- lere karşı girişilen ve 1 Mayıs Altan Tuna da TIp Genel Baş-
dikalar, demokratik kitle örgüt- 1979'un kutlanmasına yönelik kanı Behice Boran'ı Sağmalcılar 
leri, dernekler aracılığıyla dile baskıları protesto eden bizler, cezaevinde ziyaret etti. 7 Mayıs 
getiriliyor. Işçi, emekçi ve köylü DISK yöneticilerinin ve 1 Ma- günü Behice Boran ile görüşen 
örgütleri 1 Mayıs tutuklularının yıs tutuklularının serbest bıra- Altan Tuna cezaevinden çıkar-
serbest bırakılması taleplerini kılmasını, 1 Mayıs'ın işçi ba) .. a- ken gazetecilere yaptığı açıkla-
kitlesel biçimde hükümete ileti- mı olarak yasalaşmasını istiyo- mada "demokratikleşme süre-
yorlar. Öğretim üyeleri, basın ruz" metnini imzaya açarak Baş- cinde bulunan ülkemizde uzun 
mensupları, sanat emekçileri, ta- bakan'a gönderilmek üzere kam- süredir bu yolda emek hartayaı'l 
bib ve avukatlar, sporcular 1 Ma- panya yürüttüğünü bildirdi. Sayın Behice Boran'ı ziyaret et; 
yıs tutukluları ile dayanışmaları- Bu arada DISK 1 .  Bölge Tem- tim. Kendisine geçmiş olsun de-
nı belirtiyorlar. silcisi Ali Kaya, TIp Genel Baş- dim. Boran'ın tez elden özgürIii-

Sosyalist, ilerici, demokrat kanlığına gönderdiği telgrafta ğüne kavuşmasını ümiı ediyo· 
güçler; burjuvazinin işçi sınıfı- "1 Mayıs işçi bayramını kutla- rum." diyordu. Altan Tuna, An-
nın demokratik kazanımlarını mak için gösterdiğiniz kararlı tu- kara Bahçelievler'de 7 TIp iiyesi-
geri almayı, sınıf mevzilerinden tum nedeniyle Genel Başkanınıı nin katledilmesinden sonra da 
geriletmeyi amaçlayan tertip v� ve arkadaşlarının tutuklandığını TIp Genel �Ierkezini ziyaret ede-
baskılarına, CHP hükümetinin bu üzülerek öğrendik. Işçi sınıfının rek başsağhğı dilemişti. 
doğrultudaki uygulamalarına demokratik hak ve özgürlüklerini TöB-D ER Genel Başkanı GiiI-
karŞı birlik ve dayanışmasınl "l savunma yolunda üretim silahını tekin Gazioğlu da TIp Genel 
Mayıs'taki anti-demokratik giri- elinde bulunduran bizler müca- Başkanı Behice Boran'a gönder-
şimieri protesto, 1 Mayıs tutuk- delemizi sonuna kadar sürdüre- diği telgrafta "1 Mayıs nedeniyle 
luları ile dayanışma" çerçevesi n- ceğimizi bildiririz." diyordu. sizin ve mücadele arkadaşlarını-
de kitlesel bir mücadele ile gös- Keramik-Iş ı zmir Şube Yöne- zın bir bölümünün önce gözaltına 
teriyorlar. tim Kurulu ise TIp Genel Baş- alınması, �rdından tutuklanması, 

Türkiye işçi Partisi Cenel kanlığına gönderdikleri açıkla- örgütümüzee üzüntüyle karşıIan-
Sekreteri Nihat Sargın'ın ....  ya- mada "Mücadelenizden duydu- mıştır. 1 Mayıs'ta demokrasi mü-
sal dayanağı olmayan sokağa ğumuz gurur ve güven ile daya- cadelesine yaptığınız katkı say-
çıkma yasağına karşı protestoda- nışmamızı iletiriz. Sınıfımızın - gıyla anılmaktadır." dedi . TÖB-
bulunan başta Genel Başkanımız partisinde onuruınuzun koruyu- DER ayrıca 1 Mayıs dolayısıyla 
olmak üzere tüm partililerin ve cularına birlik, dayanışma ve mü- hükümetin tutumunu kınadı ve 
diğer yurttaşlarımızın derhal ser- cadelemizin en . yiğit, kararlı sa- "1 Mayıs tutuklularının serbest 
best bırakılmalarını, bu ıad�rca vunucularına selam" diyordu. bırakılmasını, anti-demokratik 

. ı MA""yıl'l ı Mıyıı Alanı'ndı kutlama kararlılıklannı dU. retirdikleri rerekçellyle 28 v. 29 Nlıın tulh
lerinde ,özaltına ılınan DISK yön.tiellerl geçtiRimiz hattı tutuklandılır. Aralırında Türkıye i ,çı Pırtısı 
Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Soıyıl-I , Genel Bı,kını özcan Kesgeç'ln de bulunduııu DISK yönetı· 
cilerinin tutuklınması, uıke kamuoyunda Ilenı, bır tepkiyle kar,ılandı. 

TIP Genel Sekreteri Nlhal Sargın DISK Genel Ba,kanı Abdullah Ba,tUrk'e ııönderdıııı telgratta ,öyle 
diyordu: 

" U1kemlzde .. nıf ve kitle sendlkacılıeı ilkelerini ya ,ama geçirmek üzere kurulmu, bulunan DISK'ln 
Genel Ba,kanı olarak ılze ve ılzlnle birliktAl tutuklanmı, bulUnah bUtUn yönetlcilerlnlze ,ahsım ve tUm 
partlU arkada,larım adına geçmı, olsun dlleklerlmlzl lletlr, ıon olayların bır kez dıha lIöalerdlRI Uzere 1'
çı .. rufımızın blrUkte dayan14ma ve mUcadeleslnln her hal ve ko,ulda yılmadan ıUrdUrUlerek ıonunda ke
ıin zafere ula,acıııına Inancımızı tey! d ederim. " 

uygulamalara son verilmesini, 1 
�1ayıs'ın işçi bayramı olarak ya
salaştırılmasını" talep ederek ve 
bu doğrultuda üyeleri arasında 
bir imza kampanyası açtı. 

TMMOB ve TÜM-DER Genel 
Merkezleri de yaptıkları açıkla
malarla anti-demokratik uygu
lamaları ve 1 Mayıs'ı yasıklama 
girişimlerini protestoları"ı dile 
getirerek "1 Mayıs tutukluları
nın serbest bırakılmalarını" ta
Icp ettiler. 

TüTED Genel Başkanı Ay
kut Göker ise yaptığı açıklama
da 1 Mayıs'ı yasıklama girişim
lerini şiddetle protesto ederek, 
TIp Genel Başkanı Behice Bo
ran, DISK Genel Başkanı Abdul
lah Baştürk ve TÜTED Genel 
Sekreteri Reşit Oğuz başta ol
mak üzere tüm 1 Mayıs tutuklu
larının derhal serbest bırakılma
sını istiyordu. 

Aralarında TüTED, TOM
DER, TOMAS ve Genç ÖncU' 
nUn de bulunduğu 19 demok
ratik kitle ve gençlık örgütünün 
Istanbul bölge ve şube başkan
lıkları da onak açıklamaların
da "yoAunlaşan anti-demokra
tik baskılara karşı güç ve eylem 
birIIAinin yükseltilmesine olan 
Inançlarını" bir kez daha belir
terek, "tutuklu DISK yöneti
cileri, TIp Genel Başkanı Behi
ci Boran, tüm sendika, oda, kit
le örgUtU yönetlcllerl ve Uyelerl
nın derhal serbest bırakılmala
rını, hiçbir gerekçe gösterIIme
den kapatılan i KD Genel Mer
kezi ve Genç ÖncU Istanbul Şu
belerl ve diğer demokratik örgUt
lerln derhal açılmalarını" istedi
ler. 

ı stanbul'da TMMOB'ye baAIı 
odalar merkez, şube ve temsllcl
lıkleri adına 15 Oda ortak açıkla
malarınd. "işçi sınıfının ve ezi
len dUnya halklarının birlik, mU
cadele ve dayanışma gUnUne kar
ŞI yöheltllen uygulamaları şid
detle kınadıklarını ve protesto 
ettlklerlnl"blldlrerek, 1 Mayıs tu'
tUklularının serbest bırakılmala
rını Istediler. 

IR 

Çağdaş Hukukçular Demeji 
de yaptığı açıklamada uygu�ma
lara karşı çıkarken, tUm 1 Mayıs 
tutuklularının hukuki işlerini ta
kip etmek üzere hazır olduklarını 
bildirerek dayanışmasını dile ge
tirdi. 

i şçi Kültür Derneği Genel 
Başkanı Yılmaz Onay, Başbaka
na çektiği telgrafta "Türkiye iş
çi sınıfının 1 Mayıs 1 977 günü 
yapılan kıyımın faillerinin yaka
lanmasını beklediğini" belirte
rek, TIp Genel Başkanı Behice 
Boran, DISK Genel Başkanı Ab
dullah Baştürk ve tüm tutuklu
ların serbest bırakılmalarını talep 
ediyordu. 

TOMöD Genel Yazmanı Er
can Eyüboğlu açıklamasında "bu 
yılki 1 Mayıs'ın yasaklanmasının 
ve onu izleyen kaygı verici geliş
melerin, iktidarın sorumluluAu 
altında değerlendirileceğini" bil
direrek, 1 Mayıs tutuklularının 
serbest bırakılması için Anayasaı 
yetkilerini kullanmak üzere Baş
bakanı göreve çağırıyordu. 

TMMOB'ye bağlı Inşaat Mü
hendisleri Odası, Elektrik Mü
hendisleri Odası ve Makine MU
hendislerl Odası Genel Merkezle
ri de yaptıkları ayrı ayrı açıkla
malarla 1 Mayıs tutuklularının 
serbest bırakılmalarını Istediler 
ve hUkUmetln uygulamalardan 
sorumlu olduğunu bildirdiler. 

Aralarında TOS-DER ve An
kara Tabib Odalarının da bulun
duğu 26 kitle örgUtü 1 Mayıs'ı 
yasaklama girişimlerini kı�ya
rak, anti-demokratik uygulama
lardan vazgeçilmesini ve 1 Mayıs 
tutuklularının serbest bırakılma
sını lstediler. 

Sendika, demokratik kitle ör
gUtlerl, derneklt< ve kuruluşların 
örgUtsel tepkllerl yurdu1l dört bır 
yanından şubelerının ve temsll
clllklerlnln açıklamaları ve Baı· 
bakan'a telgraf çekmelerlyle 
yaygınlaşıyor. 

Demokratik hak ve öıaUrlUk. 
lerln ancak kullanılarak .�.rll· 
ıllık ve varlık bull�lı bilinciyle 



Duyuru 

i A ,IlMAliDI • 
i UericiJere, demokratlara, yUrUeverlere ve işçi 8ı

nıfımn birlik, dayaruşma, mücadelesinden yana olan 
tüm yurttaşlara! 

i Mayıs 1 979'da temel demokratik hak ve özgür
lükleri savunurken tutuklanan yüzlerce arkadaşınuz 
ve aileleri için tüm demokratik güçleri dayaruşmaya 
çağırıyoruz. 

lweket eden Tl P Genel Başkanı 
Behlce Boran ve Partililerin 1 
Mayıs'taki protesto eylemleriyle 
dayanış= istekle·ri ilerici, de
mokrat kuruluşların açıklamala
rryla sınırlı kalmıyor. 

vurduklarını açıklıyorlardı. 
1 Mayıs yasaklarını protesto 

ve 1 Mayıs tutuklularının ser· 
best bırakılmasını talep etme, 
günümüzde demokrasi mücadele
sinin gereği olan bir görevdir. 
Işçi sınıfı, emekçi kitleler ve 
emekten yana tüm güçler emper
yalizmin ve faşizmin karanlık he
saplarını kursaklarında bırak
=k, demokratik hak ve özgür
lüklerine kıskançlıkla sahip çık
mak, bunları korumak ve geliş
tirmek göreviyle karşı karşıya
dır. 1 Mayıs tepkileri ve dayanış
ma arzularının bugün ulaştığı dü-

zey - demokratik güçlerin eylem 
ve güç birliğinde yeni bir kilo
metre taŞı olm,aktadır. Burjuva
zinin karşısında işçi sınıfı, mü· 
cadelesini kitlesel birliği ve ka· 
rarlılığıyla sürdürmek, saldırı ve 
baskılara karşı direnmek duru· 
mundadır. Bunun yolu demok· 
ratik mevzileri tahkim etmekten 
geçmektedir. Eylem birliği ve 
dayanışma bugün somut bir içe. 
riktedir. 

1 MAYIS TUTUKLULARı 
SERBEST BIRAKILMALlDIR! 

1 MAYIS TUTUKLULARIY· 
LA DAYANI ŞMA! 

. Bu amaçla Partimiz "I  MAYIS DAYANIŞMA 
KAMPANYASı" açmıştır. 

Dayaruşma için bütün Parti örgütlerine başvuru
labiliı" veya Ziraat Bankası Çemberlitaş Şubesi 60 
No 'lu hesaba bağışta bulunabilirsiniz. 

Tutuklanan arkadaşlarla ilgili bilgilenme, daruş
ma ve dayaruşma için: 

·Türkiye Işçi Partisi Genel Merkezi, Piyerloti 
Caddesi, No 2 1 ,  Cağaloğlu, Istanbul. 

Tel: 22 86 20 - 22 80 29 

TÜRKIYE ıŞÇı PARTISI 

Işçi ve emekçiler de hükünıe· 
tin uygulamalarına karşı imza 
kampanyaları düzenleyerek kar
Şı çıktıklarını ilan ediyor, sınıf 
mücadelesinin bır aracı olarak 
imza dilekçelerini Başbakan'a 
gönderiyorlar. Işyerlerinde 1 Ma
yıs tutuklularıyla dayanışma 
kampanyaları çeşitli biçimlerde 
gelişiyor. 1 Mayıs tutuklularıyla 
dayanışmalarını bağış biçimle
rinde somutlamak istekle;i geli
yor. Fabrikalarda aynı biçimler
de dayanışma kampanyaları yü
rütülüyor. TIp Ankara Iı Başkan
lığının bildirdiğine göre 9 Mayıs 
günü Ankara'da 1 7  binden fazla 
işçi, emekçi, aydın kendi iı:nzala
rıyla, 1 Mayıs'ta gaddarca uygu
lamaları gerçekleştiren görevliler 
hakkında soruşturma açılmasını 
isteyen dilekçelerini Iı Örgütüne 
iletmiş, bunların Başbakan'a ile
tilmesini istemiş bulunuyorlardı. 

ı MAYIS TUTUKLULARINA YAPI LAN 
İŞKENCELER KANıT LANıYOR 

sinde 1 Mayıs tutuklularına kar· 
Şı yığınsal bir teröre girişmeye 
kalkışmışlardı. 

Yurt içinde ve yurt dışında 
geniş tepkilerle yol açan bu bas· 
kılarla ilgili gerçekler, geçtiğimiz 
Paza'rtesi günü yapılan açıklama· 
larla sergilendi. Türkiye i şçi Par· 
tisi Basın Bürosu Sekreteri Gün· 
düz Mutluay yaptığı açıklamad� 
şöyle diyordu: 

ğır şekilde dövülmüşlerdir. i ş
keneeye varan bu dövülme olayı 
sırasında birçok arkadaşımız ya· 
ralanmıştır. 

"Bugüne kadar avukatları ve 
yakınları ile de görü,türülmeyen 
tutuklu arkadaşlarımızın adli ta· 
bipliğe sevkıeri için yapılan çe
şitli başvurulara rağmen, bu ya· 
sal zorunluluğun gereği ilgililer· 
ce hala yerine getirilmemi,tir. 

Değişik illerin barolarına ka
yıtlı avukatlar, 1 Mayıs tutuklu

larının hukuki işlemlerine katkıda 
bulunmilmek için TIP'ne baş-

Düsseldorf: 
1 Mayıs 

1 Mayıs tutuklularının serbest 
bırakılması için mücadele, bu· 
günkü koşullarda her türlü anti· 
demokratik baskılara karşı müca· 
dele sorunuyla bütünleşti. 1 Ma
yıs 1 979'da en temel demokratik 
hak ve özgürlüklerini kullanmak 
üzere sokağa çıkan Türkiye i şçi 
Partisi Genel Başkanı Behice Bo
ran ve diğer partililere yönelen 
baskılar, aynı zamanda tüm ülke· 
de sıkıyönetımı bütünüyle de· 

tutuklulanyla 
dayamş ma 

Almany.'da bullUWl kalabalık bır TIIrldya'H Ifçl toplulu
tu Ecmt hllIıIImetlnln ve akıyönettmın i Mayıs kutlamalanııa 

.lIitkln tutumunu proteato ettiler. 
Tllrldye'de 1 Mayıs'. yöııeWc bulWan ve tutuklamalan 

proteato eden TllrldyeU Işçilerin öraOtlerlnden Dlilleldorf 1,
çı Demeli YÖDedcileri, Türklye Bat Konsoloslup 'na ılyalı bır 
çelenk bıraktıktan ıonra, Ba,bakan Ecevit'e verilmek üzere 
Konsolosluja bir de mektup bıraknutJardır· 

Dlilleldorf I,çl Demeli aynca, bukıian proteato amacıy· 
la dayaııı,ma çap da yaptı. çajnda özetle ,unlar deniyor: 

'Tllrldye "çı anıfı, yanın yilzyd boyunca kendı bayranu. 
nı Idtleael olarak bUYÜk I,çi merltezlerlnde kutlamak hakkın· 
dan yoklun bıralulnu,tır. 

"DISK'bı önderlijbıde birleşen ytızblnlerı:e "çı, WC kez 
1976 yıhnda bu yal8k ımdrini kırarak, ı Mıyıs'ı lıtanbul'un 
TabIm A1anı'nda kltleael ,ekBde kutlamala ba,1amı,tır. O 
tarihten beri TakaIrn Alanı, "çı IUUfl lçbı 1 Mayıs Alanı'dır. 

"Ancak "çı anıfııiuıın bu bllyUk werini hlZmedemeyen 
epmen aıııfiar i Mayıs'm Iııanbul 'da, en bllytlk I,çl ,ehr\nln 
i Ma)'ll A1anı'nda kutlanmuını yenıden enpIIemek, yaaakla· 

mokratik güçlerin üzerine sürme 
planlarının bir parçasıydı. 

1 Mayıs tutukluları göz altına 
alınırken karşılaştıkiarı uygula· 
malar da, gerici güçlerin sıkıyö· 
netime yön verme çabalarıyla 
bütünleşiyordu. 1 Mayıs'ın ya
sa dışı gösterilmesinden cüret a· 
lan kimi sözde "sorumlular", 
1 Mayıs 1979'u engellemek üzere 
kendilerine verilen talimatlara 
penerek 1 Mayıs �nU ve _te· 

"1 Mayıs'da demokratik hak 
ve özgürlükleri savundukları için 
tutuklanan Genel Başkanımız 
Behice Boran, Merkez Yönetici· 
lerimiz, üyelerimizle birlikte 
Genç Öncü üyeleri ve yurttışlar 
gözaltına alınmalın �ırısındı a· 

mak lçm tertiplere, bukıiara bafwnııaktidıri. 
"Bazı bölOdl çevrelerin provokuyonlaımdan da yanıIa

narak, akıyöııetim komutaııJıjl, ba,ta DISK Genel Batfcaııı 
&a,türk olmak üzere, Genel Sekreter Fehml lflklar ve be, YIL
ıtıtme kurulu Oyeslnl, 1 Mayıs hazıriıkllnlll YIIriIten 1 50 kIdar 
DISK görevlisini ve militanını tutuldalTllftır. 

"1 Mayıı sabahı Iıtanbul Merter'deki evinden çıkan Tür· 
klye Işçi PartISi Genel Başkanı Behlce Boran da, ı Mayıs'ı 
kutlamanın ve ıokaja çıkmanın kimse tarafından yualdana· 
mayacalını söylemiş ve 300 ukada,ı De yilrilYÜfe geçmiştir. 
DISK Genel Merkezl'nde konu,ma yaparken giMnUk kuvvet· 
lerlnce etraftan aanlmı, ve tanaklarunaya lıetlamı,lardır. Şill' 
deki fa"lt uygulamalara benzer ,ekBd. lnaanIar ıtadyomian 
doldurulmu,lardır. Tllrklye ve dünyadakı loayaJllt partUer ve 
demokıatlk kitle öraııtler!, bu f.,1un uyıulamaJan ,Iddetle 
proleato etmektedirler. 

''Biz, Fede .... Almany.'dakI tüm yerlı ve yabancı l,çUer!, 
.. ndıkalan, öraııtler!, Tllrklye'dekl akıyönetim UYluJamaJanıu 
proteato etmeye, DlsK1. ve TiP1. dayanıflllllY. ç.JmYo�." 

"Gözaltına alınma sırasında 
çevreden rasgele toplanan ve 
serbest bırakılan yurtta,ların da 
ağır şekilde işkence gördükleri 
tesbit edilmiştir. 

"Serbest bırakılan bu yurt· 
taşl_rımızın verebildikleri sınırlı 
bilgilere göre tutuklu bulunan 
arkadaşlarımızdan bazılarının 
durumları şöyledir: 

Necdet Ceylan: başında beş 
dikiı atılmış yara var. 

Dinçer Doğu: kısıklarınela 
darp izleri ve sancı var. 

Haluk Umut: yüzünde yara 
izleri var, sağ kolunu hareket 
ettiremiyor. 

Abdurrahman Atalay: sağ 
kalçası tutmuyor. 

Sevinç ünal: bumunda ya· 
ra izi var. 

Meliha Boratav: 
ağır işitiyor. 

Abdurrahman Diri: 
kanaması geçiriyor. 

kulakları 

mide 

Ayrıca bütün arkadaşlarımız· 
da cop, tekme izleri vardır. 

"Yaralı arkadaşlarımıza ye. 
terll tedavi yapılmamış, gerekli 
Ilaçlar sağlanmamıştır. 

"Sağlık ko,ullarına ve hattı 
Ingnlığa aykırı otarak Davutpa· 
,a'da kalan erkek tutuklular 
2·3 kl,ı bır yatakta yatmakta, ıkı 
kl,ı bır tabaktan yemek yiyebII· 
mektedir, yeterli sayıda kaşık 
dahi sağlanmamı,tır. 

"Arkada,larımıza saldırıları 
sırasında "Biz UlkUcU, fa,lst po
llslerız. ülkUcUıerln Intikamı için 
biz de sızı aetıe"eceğlı."dlyen 
ve Ankara, Eskı,.hlr ,Ibi Illerden 
seçıımı, özel tım olduklarını be· 
Ilrten polisler hakkında bu;ını 
kadar herhanıl bır k�vu,tu""a 
açılmamı,tır. Sorunıluların ceza· 
landırılmaları ıçın yasal baıvuru· 
dın 

.
,onra, bu talebl-rlıl kaıımo,

' 

YH p.nHn�e r ez � a teffi1 ' 
. 

°nız, 

, . . , 
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"DEVRIMCI YOL" MANTıCı 

''Devrimci Yol "  
çizgisi, gerici ve faşist 

: güç lerin 1 Mayıs 'ı Kitlelerin 
1 Mayıs A lanı 'ndan 
uzaklaş hrma ve 
işç i  sınıfına 
"yer gösterme " 

girişimlerinin 
yardımcılı'ını 
'VDC ııOganealll" "ylll 
birlikte üstlenmiş 
ve böylece aynı �. ıorumlulu'u 

�" PG)l1aşmıştı . 
. ,. 

gÜcÜne degıı� 
burjuvazinin 
gÜçsÜzIÜgÜne 

dayanmak 
1 MeyP 1979, ıoldald bütün 

akımların yıpıldıklan .erçek 
malzemeyi teker teker bir kere 
daha ortayı koydu. Soldald Çı' 
,Itll a1tırnlarm kendllıriyle ilpll 
eözı.riyle .erç.k dunımlan .... 
IUldııld farklıbk böylece bır kere 
daha ortayı Çıktı. 

. 1 Meyıı 1979'dı burjuvazinin 
dayıtmalan 

. 
kar" lUldl "bazır 

ol" durumuna IIÇınıerin aruın· 
dı "Devrimci Yol" olarak blU· · 
nen çizp dı yer alıyordu. 1 Me· 
yıı ıüoünden bu yana, "D.vrim· 
ci Yol" çlalia\nin, .er\ciUlln d.· 
y.tmalan kar,ı_d. tealim ol' 
manın ıonımlıılulund ... kendıal· 
ni Dyumayı, bu konudı bütil' 
nüylı "UDC ,Io�ıncılan"m · .uç· 
lu ,ölterer.k kendialni unuttur' 
mayı çılı,tılı .örülüyor. "Dev· 
rimci Yol" çizıilinin bu man_v· 
ruuıa aldınmamak, onllD dı 1 
Mıyıı 1979'dakl tealimlyetçl po
litlkuım .... U.m.k .ereldr. 

'''I'EDBlaU'' 
POLrrlKA 

.. Devrimci Yol" çlaiJı.ınin ı: ' 
Meyıı 1979 politikilı, 1 Mıyıı 
Atanı'nda y.pılacak .Ölterllere 

"Dıvrimci Yol" 'çlzllalnin, 
1 Mıyı,'1D 1 Mıyıı Atam'nd. 
kutlanmuının dı,ında b\arak 
k.ndiaini Itazad" ettirm. çabuı
mn .örünürdeld ba,bca ııer.kçe· 
li, 1 Mıyıı kutlamalarımn tüm 
Türkiye'yı YlYIlOIa,tınlmuıydl. 

Hiç ku,ku,uz 1 Mıyıı'ın kut' 
lanmuı aalı Türkıye'nin bir tek 
lUyle ıınırlındınla�ı. 1 Mı' 
yıı'ın I,çl ıınıfının ve demokra· 
tık lÜçlerln yerel bir Çıkı,ı ol' . 
mamuı, 1 Mıyıı mücadll.aI ıçın 
ülkenin mümkün olan en •• ni, 
.mekçl kltleı.rlnin .ferb_r edll· 
meal .... ldrdl. 

Nı var ki bütün bu •• r.kçal_r, 
dÜDy ... m tüm ülk.lerlnd. oldullu 
8ibl, 1 Mıyı.'ın 1'91 .mallDlD .n 
yolllD olarak bulundullu yerde 
v. ülkenin tüm kitll.1 d.mokra· 
tlk lÜçl.rinln temail adildiRi bl· 
çlmd. merkezi blçlmd. kutlan· 
muı zonıniıılullunu ortıdaıı kal· 
dırımazdı. 1 Meyı. kutlamaları' 
mn yı/ııınblı bellrlıylci ön.m 
t.,ıyordu ıma, ' bu yıy"nbk, 
'öıteri .YIDnın çoklullund ... 
çok dıha önce, 1 M.yıı kutlama' 
lanndı .n Ilıni, d.mokrıtlk IÜÇ' 
Iırln temail edllm.alYI • •  lIlana· 
bilirdi. Bu dı ıncak merk.zI bır 
kutlamanın öflütlenmeılyl_ .er· 
çıld.,tlriı.blllrdl. 

katılmak üzere kelln hiçbir .... ' ,  Da,Iıa.ol 1 Meyıi'ın merkezi .. Jmana lirm.mey. d.y.nıyor· olarık İltenbııl'dı kutlanmuı, 
du. "Devrimci Yol" temailcU.· Türldyı ıçın özel bır anlam dı 
rının .tkln oldullu m.alek ve ta,ıyordu. 1 M.yıı Alını, Türki· 
.ençıık kurıılu,lan, DISK Gen.1 ye I,çl Dmfımn, 60 yılı ı,km bır Merkezl'nin koranndın önce ko· yıaaklama zincirini kırarak, 1 
nuyla 11.11l h.rhanlli bır ıçık tu· Mayıı'ı kutlama kızanımını bur· 
tum almımı" karar ıçıklandık· Juvazlden ıııri ılmuının bır alm· 
tan ,onra da DISK'In tal.blni ıııalydl. Emp.ryallzm vı karanlık 
dollnı bulduklannı açıklımı,lar' lıüQler, ı,te bu kı.ınımı l,çl ıım· 
dı. N_ var kı "D.vrimci Yol" fının ıUnd.n IÖkob\lmek ıçın, IÖzcÜıeri, DısK . Yönetiminin, 1 Mayıı 1977'dı 1 Mayıı Alanı' 
1 Mayıı'ı 1 Mayıı Alanı'nda kut· nı kana bulamı,lardı. Bu nedeniı lamı karırlılıllındı Içten olmadı' 1 Mıyıı'ın 1 Mıyıı Alanı'nda III ııerekç •• yle, 1 Mıyıı Alanı'n· kutlanmaıı, her,.yden öne., I,çl daki ,ö,terllır ıçın yıpılacak ha· ıındının v. demokratlk lÜçlerln, zırlıki&ra yöneUk hiçbir ıomut 1 Mıyıı kazanımını •• rlcıııır_ pri,lmln ıçınde ııözükmem_y_ kıptırmamaktakl uzla,mazlılı' çalı,ıyorlardı. Bu arıda tabU nm bır I{ıdealydl. kendıı.rlnln Iotınbul dı,ındakl 
Ill.rdeld .öıterl hazırlıklannı ıür' 
düNyorlar v. bunu da .lzI.ml· 
yorlardı. 

Diller bır dıyl,ıı "Devrımcı 
Yol" çlZIlI.1 de, ııerlcl vı fa,lıt 
ııUçlerin 1 Mıyıı'ı 1 Mayıı Alı' 
nı'ndın uzıkla,tırmı ve I,çl ... 
mfına "y.r .öıterme" .lrl,lml.· 
rının yırdımcılılını "UDÇ 110' 
ııncılın"ylı bırlıkte UlU.npıl,· 
tl. Bu çizilinin, DISK Yönetımı· 
Ilin /<ararınqa ıç�en olmadıııı Ile· 
r.)lç."ne cfıiyanma' ç��l'l\'!lII, yı. 
n. tıpkı "'(ıDe ılo.ancılan" gl. 
lıl, &aha qı,ında/<I ııylrcb.r III bl 
I1erke. plJ<kınd. hUküm �.rerek 
kelıdl eylemılzll�lni pzleme 
amacını tatıyordu. 

Ne var kı, "D.vrlmcl Yol" 
çiziliıinin "1 Mıyıı'ı YIYlınla,· 
tırına" ... ıkç_. ıımımı vı dU· 
rUıt bır ııırıkçı delilidI. Bu çı.· 
ııının t'ın.allcllırinln 1 Mayıı ııU· 
nU yıklı,ııkça birçok Udekl mi· 
tln. ba,vurularını .eri almaları 
ve 1 Mıyıı Alını'ndakl m.rkezl 
kutlamadan k.ndıı.rinl "azad" 
etme uRr.,llır1, onların •• 11 Çı
baoının, I Mayil kutla"",larınl 
ııkıylinetlm blilıı.lerl dı,ına çek· 
m.k oldullunu .öıterdl. "Dev· 
rimcl ';(01" çizili" nin bu çaba.ı, 
Wa'ele,ere ve,ıdlj(l';rl"n\i�ı1ırnll\. 
larından, .ıkıyönetlm kapilamına 
80n and. Iliren ılleri '')<ızıtm.· 
larıyla�1 da .ıntacak. ölçUlere var
mı,tı. 

"D.vrlmcl Yol" çla8ialnin 
merkezi v. kltll.1 bır 1 Meyp 
.Ölterlliıı. y ..... mama'ının tali 
ned.nlerlndın biri, onları "UDC 
alo .... cıIan .. yla blrl.,Unn .... 
dındi. "D.vrlmcl Yol" ç\alial, 
bU,ÜDe kAdar 1 M.yp'lan oldu· 
lu pbi tüm Idtlı .ylemlerlni d., 
kındlal lçln diler "çlqi"l.rlı bir 
yantma putl, bır .övde 'ö,terlal 
olarak .örmü,tü. "Devrimci Yol" 
çizpınin bütün baltı, .ÇPI, kltl. 
eylımlerlnin b .. anDm, I,çl am· 
Mm v. tüm d.mokratlk IÜÇIe· 
rln d.RlI, kendı han.lln. yaz.· 
bUm.ktl. Bu kitle .ylıml.rlnln, 
.ynı zamand., "Devrimci Yol" 
un kendı waltarlarını t.tmln 
.ttlll bır "Iman tazalemı" a\aru 
obrıaeı b.kI.niyordu. Yanı tıpkı 
"UDC alo .... cıları "nın fıyd.cı, 
maky .... II.t bakı, .ÇID bınim· 
ıınml,tt. 

Bu nedeni_ de "D.vrimci Yol" 
1lD, bar,_yd.n önce I,çl ııınfı 
dlalpllninin ı.ımen oldulu kitlı 
eylıml.rlne kar,ı bır alıarııal var' 
dı. Geçmı,tekl 1 Mıyıı .öıterl· 
lerı d. bir yan,mı plıtl olarak 
kııl\amlmayı çalı,ılmı,tı, ıma 
lOnund. kAr, ban.llndı fazla bır· 
fOy kalınaııÜ,tl. ı,te ,Imdi "Dev· 
rlmci Yol", 1 Meyı.'ın merkezi 
olmay ... blçlmleid_ kutlanmuı· 
nın yolunu ıçmıyı Vi bunu 
me,nıla,tırmayı çalı,ıyordu. 
"Dıvrlmcl Yol"un, 1 Meyı,'ın 
lotenbııl'd. kutlanIDIII 8ibl bır 

IonıD nerdey.. yokmu, pbl bır 
tutuma cırm.llnin nedenlerinden 
biri buydu. 

EGEMEN SıNıFLARıN 
ESERI oLAN TARİH! 

Fabt temel neden, "Devrım· 
ci Yol" çlalia\nin öz Ditelllderl· 
ne ııı,klndl. Bu dı, "DeYrimci . 
Yol" çıaıııalnin temail ettill ... la· 
)'Ifm bıırjuvazl kar,ıauıdald 
dirençaizliii, bıırjuvazlye ral' 
rruın baraket edebilme özeWIII' 
nın olmamaaıydı. 

Oy. "Devrimci Yol" çıaııı., 
mücad.le biçimlerinde ber türlü 
_",.kUIII reddeden bır ,örünüme 
bmuoyunu uzun ,üredir ahttır' 
mı,a. "Devrimci Yol" ç\alial, 
mücad.le biçimlerinden birini 
mutlaklqtıraıı, I,çl .ınıfuım bl· 
IImMI lOI)'aIIet polltlkamıın ii· 
... kUlIlne .... Yi&yoni.m ..  dam,.· 
IIIIJ yapı,taran "101" bır aııIayı,' 
la kend\alni ö.d.,le,tirml,tl. 
Ama bu .örünümün arkllınd., 
ber .dımım bıırjuVlZlnln IÇık ya 
d. bpab dıyıtmaleruıa 'Ö .. 
ıtaıı tealimlyetçl bır ınleyı, yatı' 
yordu. Dünyadakı ve taribteld· 
her türlU ,o,l,t yı dı troçklıt 
ıkım pbl. 

"Devrimci Yol"un bu özelllll 
ban8i Ideolojik vı polıtık temel· 
1_ .. dlYlDlyordu? 

"Devrimci Yol" çlz8ia\nin po. 
IItlb ve IdeoloJUindekl temel 
özeWklerden biri, toplumal 
ola,1eruı .. lIt_linde .. emen D' 

"Deurlmcl Yol"cular 1977 Nçlml.rinde CHP a(iı,erini ı.rglle�i/er 

"Devrimei Yol "  
mantılı� 

.ırltl"'!JrIl�t 

nıfiaruı eWıılnl ve IÜCÜJ!Ü mut· 
laklqtırmak, cieha eçık bır d .. 
yi,Ie, DeNdey .. tarihi bütÜDÜYIe 
e .. men Iııl1n.rm ....ı pbl ,ör· 
mekti. Bu aııIayı .. ,ö .. , toplum' 
al olayleruı beUrlenmeliııdl I,çl 
DMmm v. emekçi kltlelorlıı et· 
klai, rlZlktekl bUe,lk bplar k .... · 
b libl ... cak .. emen enıflaruı In· 
aly.tın... vi bulularuıa teplri 
,ö,t"11UIkle lIIWb olabilirdi. 

"Devrimci YOI" IlD bu aııIayı' 
", Türklye'deld ekonomık .. e 
toplumal bllDlhmı v. f.t1zm 
tehUk_nin yilkie1mea\ni, ",_ 
oIGralı " e .. men 'lUlıflaruı kendı 
oımınlarmm ve Iç ç.tl,meIeruıuı 
bır IonuCll olarak ,örmelinde 
lfadealni bııluyordu .  

Kapitaliat a\atemln bwıalımı· 
nın derlnle,meo\nin .. e fqlzm 
tehUkelinin yiibelmellnin _ 
ned.nini, I,çl lIJIJfı YI müttefik· 
lerlyı. emperyalism ve bily\lk 
bıırjuYUI ar&IIDdald auııf mUca· 
del_nın keaklnle,mellnin dı· 
,md. aramamn bır tek IonuC\l 
olablUrdI: F.,lamln, I,çl YI 
emekçi kltI.lerl eamek olan te· 
mel ımaCUll .örmenıek ve fa,la· 
mi önleyecek vi yen_k lÜeüıı, 
I,çl Ve .mekçl Idtlelerln IÜcli ol· 
dulunu k.vramamak. 

"Devrimcl Yol" çıaıııalnin 
"ıUrekU fq\zm" bulu,unllD te· 
mellnde de bu mantık y.ayor· 
du. BllDIhmı derınle .... .. emen 
aıuf1ann tek çözUm yolu olabl· 
Urdl ; F.,lam. Ve ı .. men IIIIJf· 
lar fqiaıııi \l&edl1Iu . ,�, I,çl 



,ın.f. ve emıkçi kitleı.rtn kar,ı 
dayatma" ne kadar ııüçlü olur .. 
olıun, ülk«le bir Ca,i,m tehlike' 
ii dlRU, olaa oi .. butun boyutlo· 
nyy, tam boy ve "ıürekli" bir 
fa,izm olobilirdi. Tabii böyle bir 
çözümlemeyi bütun dünya ülke' 
lorine ,enlUe,tirmek ııibi bir Ila' 
ripUle dü,memok için. "Devrim· 
ci Yol" teoriıyenleri, Türkiye 
ııibi ülkelere özlÜ b.zı "<'zel" r,e' 
denleri de "buluyorı.rdı" :  Azge· 
U,mi, ülkelerde egemen sınıfla· 
nn bunalım.nın "kronikli�i", Ile· 
U,mi, kapitaliıt ülkelerde kapi· 
talizmin iıtikran ve benzerleri ii
bL. 

Topluın&al oloyların ııelişme· 
ei bütünüyle eıemen 8\Dıflaruı 
"b ... p yapmaıı"nın bir sonucu 
olarak lören bu "ImparatorU 
mantal'ı. hanli "mücadele" bi
çimlerine cevaz verebilirdi? V. 
d. hanıti mücadele biçimlerine 
e"vu veremezdi. 

Bu anloy., , herşeyden önce, 
et_men sınıfı_ra karşı mücadele
nin temel iücü 01orak, kitlelerin 
örıütıü "ücünü ıöremezdi. Bu an
layı,. ıöre, eıemen sınıflar 
ku' .... ıd. işçi ve emekçi kitle· 
lerin konumu, ol .. olu kendile
rini .vunmak, bu düzenin yıkıl' 
ınuı ııerektilini kavramak ve dü' 
.. ne ku,ı "tepki" duymak, dü· 

· .. nin deRi,tiRi ıünlere kendisini 
Iıozırlaınak olobi1irdi. 

Buna kar,ılık eııemen .ınıflo· 

no devrilmeAnin yolu, ancak 
eKımen sınıfların "bunahmını 
derinlı,tirrnek "ten ve bunu mA'
loyacek eylem biçimlerinden ge· 
çebitirdi .  I,çi ve emekçi kitlele' 
re dü,en, eıemen sınıfların "bu
nalımını derinle,tiren" eylemci
lerin seyircisi ve öRrencilı olmak, 
"Devrimci Yol"cula.rm ne kadar 
"iyi"i,ler yaptıklannl izlemek ve 
onlara gha kenarından tezahü
ratlo eşlik etmektl. 

Egemen sınıfların ' 'bunalımını 
derinle$tiren" eylemler, ilk ba· 
kı,ta sanılır ki, her zaman en keı
kin, en ",ok" etkiıi bırakacak 
eylemler olacaktır. Ama nereye 
kadar? Ta ki, burjuvazinin "he· 
.. plorıyla" ı .. çek bir çatı ,maya 
girmeyi ı.orunlu lu1an mücadele 
biçimlerinin ortaya çıkmasına 
kadar . . .  Ta ki, burjuvazinin "he
.. plorını" reddetmeyi zorunlu 
kılan mücadele biçimlerine aıra 
ıelinceye kadar, Bu noktaya ge· 
lindiRi zaman ise, "Devrimci 
Yol" mantılma, smıf mücadelesi 
alanını terketmekten, pek aller' 
ji duyduRu "provokasyon" ede' 

. biyatıylo kaÇıŞ için mazeret ara' 
maktan batka seçenek kalmaya' 
caktır. 

Çünkü "Devrimci Yol" man
tıRına göre, e,emen sıruf10rın he· 
sapları bozulamaz, sadece ıer
çekleşir. Işte hu nedenle, "Dev· 
rime Yol" mantlAının, lUa bur
juvaziyle ,erçek he .. pla,malara 
,elince. burjuvazinin heaapları 

kar,ısında ıeri çekilmekten ba,
ka seçeneAi yokt.ur ve sınıf mü
cadelesinin her krit.ik döneme
cinde, "Devrimci Yol" politika .. , 
ei,men sınıfların helSpları ara
sından "ehven-i şer" olanı k.bul
lenmekten batka seçenek bulo· 
maz. 

Bir nokta daha var : Toplum' 
sal oloyların ııelişmeoini bütünüy' 
le egemen sınınarın "hesap yap-

ması"n. batlayan anlayışa göre, 
eaemen sınıfların " he18plarl" , 
ancak onların kendi iç çatışma· 
lonylo ve bölünmeleriyle bozula· 
bilir. Du yüzden "Devrimci Yol" 
rnantıA'ının, egeQlen sınıflara kar
şı mücadelede kendiıinin ya da 
kitlelerin deRii, eııemen ıınıflar 
içindeki bazı kelimlere bel 
baRlomul kaçınılmazdır. 

KJlacası "Devrimci Yol" çiz
ıili, ataeaAı her adımda, burju
vaziden ve Ilericilikten Ilelecek 
açık ya da kapalı bir işarete, bir 
yeşil lşlRa mahkum olon bir an· 
layı,ın temsilcisidir. Egemen sı
ruflann gücünü ve inıiyatifini 
mutloklaştıran, işçi sınıfının ve 
emekçi kitlelerin gücüne ve etki· 
sine inanmayan bir politik çizııi' 
nin kaçınılmaz sonu da budur . .  

DEVRIMcI YOLUN 
EHVEN·I ŞER'I 

1 Mayıs 1979'd. da "Dev' 
rima YoP'un bu özellili kendini 

Provokasyon 
mantığınöan 

icazet tutsaklığına 
1 Mayıs 1979'un ıstanbul'da 

1 Mayıs Alanı'nda kutlanması 
için sonuna kadar gösterilen ka· 
rarlılıla, bazı çevreler tarafından 
"provokasyon" olaca�ı gerekçe· 
ıiyle kar,ı çıkıldı. Genellikle 
" UDC s1ogancılan"nın temsil et· 
tlll bu çevreler, 1 Mayıs'ın 1 Ma· 
yı. A1anı'nda kutlanınasında so
nuna kadar ısrar etınenin, " orta· 
mı ta,iat bır darbeye bazırlama 
glrltlmlerine elveri,li bır ortam 
yaratacaiPnı" , " sıkıyönetimin yı. 
Rın.1 terörüne Imkan yaratacıi!ı· 
nı" öne sürdüler. 

"UDC slopncılan "nın "pro
vokasyon" 010rak niteledikleri 
eylem, i,çl sınıfının geni, kitle· 
linin ve demokratik güçlerin ka· 
tılımıyla gerçekle,tlrilecek bır 
yıRın eylemiydi 1 Mayıs'ın 1 
Mayıs A1anl':ıda kutlanması, ba· 
,ından ıonuna kadar silahsız ve 
saldınsız olan, i,çl sınıfının ve 
demokratik güçlerin yılınsal gü
cünün ser(i1enece� bir eylem 0-
lacaktı. Dolayasıyla böyle bir ey· 
lemin, gerici ve ra,lst güçlerin e· 
Une, ifçl ıınıfının mücadelesiyle 
" terörizmi" özdeş göstererek ge· 
nel bir saldın için gerekçe 
vermesi olasılıi!ından asla söz e· 
dilemezdi. Tam tersine böyle bir 
eylem, "çı "nfının mücadelesi· 
nin geniş yıi!ınlannın gücüne da· 
yandıiPnı göstererek, ancak işçi 
ıınıfı ve demokratik güçlerle ra· 
,ıst terör odaklan arasındaki ke· 
ıin ku,ıtlıi!ı sergileme "Ievini 
görebiUrdi. 

Böylesi bir yıRın eyleminin 
" provokasyon" olarak nitelendi· 
rUmesi, ancak bu yıjtın eylemi· 
nin, gericilikin ve burjuvazinin 
kar,t saldırısını gerUetecel< sa· 
vunma araçlannın olmadıRı ya 
da bu ylRın eyleminin kendi sa· 
vunma araçlannı yaratamayacalı 
kanıtlanırsa mümkün olabUirdi. 1 
Mayıs 1979 için bu durum söz 
konusu muydu? 

Bu ıoruyu yanıtlamadan önce 

bir noklanın alb mutlaka çizil· 
melidir: Bir yıRın eyleminin ken· 
di kendini savunma araçlarının 
olup olmadı�ı mekanik bir gözle 
de�erlendirilemez. Yıjtın eylem
lerinin en temel özelliklerinden 
biri, bu eylemler ile onlonn ken· 
di savunma araçlan arasmda di· 
yalektik bir balın, bir bütüniii
lün olmasıdır. Daha açık bir de· 
yişle yıi!ın eylemleri, kendi sa· 
vunma araçlarını da etkileme, 
onlan oluşturma ve eeliştirme gi· 
bi temel bir özelli!!e sahiptirler. 
YıRm eylemlerinin savunma a· 
raçlannı, bu eylemlerin dışında 
önceden hazırlanmış ya da yara· 
tılmış olması gereken koşullar gi. 
bi de�erlendirmek, sınıf mücade· 
lesinin kurallonnı hiç kavrama· 
mak demektir. 

Daha geniş bir açıdan bakılır· 
sa, sınıf mücadelesi sürecinde işçi 
sınıfının ve demokratik güçlerin 
öz savunma araçlan, yine sınıf 
mücadelesi sürecinde oluşur ve 
geUştirıur. Sınıf mücadelesinde 
i,çl sınıfının savunma araçlannı, 
sınıf mücadelesinin dı,ında hazır· 
Ianmış biçimde aramak, bunları 
burjuvaziden ya da kapitalist dü· 
zenln kendisinden beklemek ·an· 
lamına gelir. Bu da, daha ba,ın· 
dan burjuvaziyle uzla,mayı veri 
alan bir anlayışı simgeler. Di�E. 
bit; deyişle, işçi sınıfının ve de· 
mokratik güçlerin her mücadele 
biçiminde burjuvazinin " icazeti· 
ni" bekleyen bır anlayışı temsil 
eder. 

Şimdi soralım: 1 Mayıs 1979' 
da işçi sınıfının ve tüm demokra· 
tik güçlerin 1 Mayıs Alanı'nda 
gerçekleştirece�i yıRın eyl�mi, 
kendi savunma araçlarını da ge· 
Uştiren ve güçlendiren bir eylem 
olabilir miydi? 

Ve yanıtlayalım: 
1 Mayıs 1979'da 1 Mayıs Ala· 

nı'nda gerçekle,tlrllecek yılın 
eylemi, herşeyden önce, gerIcili· 
lin ve burjuvazinin, i,çl sınıfını 
ve demokratik güçleri genel po· 
U tik ve örgütsel bir saldtnyla ez· 

meden önce, onları mücadeleden 
caydırarak edilgenlile sokma he· 
sabını bozacak ve gerici, faşist 
güçlerin iktidarı ele geçirme 
planlanna da sert bir darbe indi· 
recekti 

Ikincisi, 1 Mayıs 1979 eylemi, 
sını! mücadelesi kararlılıRını ilke 
çapında en geniş emekçi kitlele· 
re yaygınlaşbrarak, i,çl sınıfının 
mücadelesinin genel demokratik 
bir hareketin yükselişiyle destek· 
lenmesinin koşullannı yaratacak· 
tt. 

Uçüncii;ü, 1 Mayıs 1979 eyle· 
mi, burjuvazinin çeşitli kesimle· 
ri arasında hi ıla kesin olarak çö
zümlenemeden duran, ifçi sınıfı· 
nın mücadelesine karşı izlenecek 
politika konusundaki aynlıklan 
derinleştirecek ve böyiece bu 

mücadelenin geliştirilmesi için 
daha geniş olanaklan da berabe· 
rinde getirecekt!. 

1 Mayıs 1979 eyleminin ken· 
di içinde taşıdı�ı bu olanaklar, 
ülkede smıfsal güçler dengesinin 
ıomut durumundan kaynaklanı· 
yordu. Bu durum kı.ca şöyle 
özetlenebilirdi: 

Türkiye'de gerici, faşist güçler 
ülkede tüm poli tik insiyatifi ele 
geçirme çabası içindedirler. Ama 
bu hedefe bugün do�dan bir 
faşist darbe denemesiyle de�U, 
özellikle CHP aeırhklı hükümetin 
tüm olanaklarını yitirmesini saıı· 
layarak ve böylece CHP'yi de 
tam bir kontrol altına alarak u· 
laşmaya çalışmaktadırlar. Böyle 
bir takti!!e, ülkede smıf mücade· 
lesinin genel bir keskinleşmesiyle 
karşılaşmamak için gereksin· 
mektedirler ve bu amaçla da, i,· 
çı sınıfının ve demokratik güçle· 
rln en geniş kesimlerini sınıf mU· 
cadelesi alanından uzaklaştınna 
çabası Içindedirler. J Mayıs 
1979'a kar,ı öne sÜfUlen saldın 
tehditieri de, temelde Işçi sını· 
fını bir provokasyona çekmek 
amacıyla dellU, onu mücadeleden 

ele vermi,tir." Oevrimci Yol" 
çizeiıi , 1 MaYIIJ'ln 1 Mıyıı Alını' 
nda kutlanması kararlıhAmı göı
terememiştir; çünkü bu kararlılı· 
tm. burjuvazinin ve lericiliA'in 
hesaplarına karşı gelmek ve onla
rı göRüslemek olacaAını ııörmü,· 
tür. "Devrimci Yol" çizaiıi . bur
juvazinin ve ııericili�in, 1 Mayıs' 
ın ı Mayıs Alana'nda kutlanm .. ı
nı YOlaklayarak 1 Mayıs kazanı· 
mını geri alma planlarına kar,ı 
ııelmenin, onlonn bir .. ldınOlna 
yol açaceRı ııerekçesiyle ve 
böyle bir saldınyı Ileri püıkürte· 
bilecek ıücün nerede olduR\.!tıu 
ıörernedili için, .ını! mücadelesi 
alanının dı,ında " kendi.ini koru
mayı" he .. plomı,tır, 

Bu hesaplar i egemen aırunarın 
içindeki bölünmelere ve bunlann 
bozulmamasına bel baAloyan 
anlayışın da somut bir ömeAini 
vermi,tir. 1 Mayıs'ın 1 May .. 
Alını'nda kutlanmasının yol açı
caiiından endişe edilen Ilerici sal· 
din, açık konuljahm, kı.cu. 
Ecevit hükümetinin düşürülmesi
dir. "Devrimci Yol" yanda,ları
nın, "1 Mayıs'ı lotanbul'da kut· 
lamak lazım ama, hükümet de 
düşebillr, ne yapsak acaba" nu
nldanmalorını, kulaRı biraz delik 
olan herke. d uymu,tur. "Dev' 
rimci Yol"un yolculan. Türkiye' 
de demokratik ,üçlerin faşizm 
tehlikesi karş\8l.ndaki altemati· 
!ini, bugünkü politikasıylo bile 

oloa Ecevit HiilCumetiy1e özde,· 
leştiren anlayışın orluma •• p
lanmışlordır. 

Bu, "Devrimci Yol" çizaiai 
için hiç de yeni deRildir. "Dev· 
rimci Yol" çizgisi, 1977 aeçim· 
lerinde de, CHP'yi kayıtıız ,art· 
.. z deıteklemekten batka .. çe' 
nek bulamamıştır. Çünkü "Dev· 
rimci Yol", bullün "lduAu iii bi . 
o lIün de, bır Milliyetçi Cephe ik· 
tidar olo.IJı�ınl önleyebllecek 
tek güç olan, işçi sınıfmin ve 
emekçi kitlelerin örgütlü biriiiii· 
ne inançaız olmuştur. Ve burju
vazinin ve gericiliA'in,uı. bozuı.
mayacak, ancek lıerçekle,ebi1e' 
cek olan "hesaplan" araınıdan 
ehven-i şer olanı aeçmekten, 
"Tek Yol Oy" sloııanına unl· 
maktan batka çıkar yol buloma' 
mu;tır. 

özetle "Devrimci Yol" çiz
ıP.i de, sınıf mücadelesinin 1 Ma
yıı 1979 ıınavında bir ko. daha 
sınavda kalanlonn ..... ndadır. 
Bu ıınavda kalınmıştır; çünkü 
"Devrimci Yol"un yolcuları, sa
dece işçi IınlCırun sını! hareke· 
tine özıü olan, burjuvaziye. ral
nlen ve burjuvaziden bakırruız 
bir politika izlemek ve ıınu mü
cadelelini, burjuvaziyle ifÇi ve 
emekçi kitlelerin çıkarlannın ça' 
tıştlRı gerçek alanında ,ölüale· 
mek özelliRinden yokaundurlor. 
O yüzden de 1 Mayıa 1979'da 
"erendiliklerini" takı"ın&ktan 
batka çare bu1omerru,1ordır. 

ICAZET MITINGININ MASKESI NASIL DÜŞER? 

Hükümetin verdiği icazetle 1 Mayıs'ı ızmir'e taşıyan kimi 
çevreler, bu eylemlerini, DiSK'in tutumunun 1 Mayıs'ın 1 Mayıs 
Alanı'nda kutlanmasını olanaksızlaştırdığı gerekçesiyle savun· 
muşlar, DISK Genel Merkezi'nin bazı sendikalarla ilgili ihraç 
kararlarını da bu iddialarının kanıtı olarak ortaya atmışlardı. 

Ne var ki bu gerekçeler, sadece yalancının mumunUn yanabi. 

leceği yatsıya kadar kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan "hileler· 

di". ızmir'deki miting için Maden·lş'ten Vahap Aydın, Bank· 

Sen'den Saffet Aktaş ve Ağaç·Sen'den Emrullah Köse ile IGD' 

den Şükrü ve Halii Özer tarafından daha 9 Mart günü ızmir vali· 

liğine başvurulmuştu. Yani DISK'in sözü edilen ihraç kararla· 

rından da tam 6 gün önce .. .  
ızmir mitinginin düzenleyicilerinin, 1 Mayıs'ı, DISK'e karşı 

bölücü bir çıkışı süslemek için kullanmayı başından kararlaştır· 

dıkları böylece de belgeleniyordu. 

1 Mayıs'ın 1 Mayıs Alanı'nda kutlanmasını engelleme girişim· 
lerine yeşil ışık tutanlar, bu tutumlarını sahte gerekçelerle giz· 
leyebileceklerini belki sanmışlardır. Ne var ki Türkiye'de 1 Ma· 
yıs'ı 1 Mayıs Alanı'nda kutlama kararlılığını gösterecek bilimsel 
sosyalistler olmadığını sanarak çok aldanmışlardır. Ve foyaları 
çok geçmeden açığa çıkmıştır. 

caydtnnak amacıyla ortaya atıl· 
mı,tır. 

Türkiye'de gericiU�in bu tak· 
tiRi, onun göreti 010rak zayıflı!!ı· 
nı da simeelemektedir. CericiU· 
�in, "çi sınıfını ve demokratik 
güçleri mücadeleden caydırmak 
için sosyal demokrat eııilimli bir 
hükümete dayanma çabası, ifçi 
smıfının ve demokrasi güçlerinin 
önüne de önemU olanaklar koy· 
maktadır. 1 Mayıs 1979'un Is· 
tanbul'da kutlanması Için göste· 
rilen kararlılık, işte bu olanakla· 
nn deııerlendirilmesiyle kazanı· 
labilecek kazanımlan ortaya 
koymuştur. 

Hi ç kuşkusuz her yı�ın eyle· 
mi gibi 1 Mayıs 1979'u da, geri· 
c ili Rin ve burjuvazinin, bir karşı 
saldın için amaçlarından saptır· 
ma ve mümkün oldu�unca ken· 
di hedefleri için kullanmaya ça. 
Iı,ma olasılıi!ı vardı. Ama bu o· 
lasılıl<, her yıııın eyleminde ola· 
bileceilinden asla daha fazla de· 
�ildi ve buna karşı gerekti ön· 
lemler de, işçI sınıfının yıllınsal 
birU �inde, demokratik güçlerin 
gediksiz dayanışmasında ve ka· 
rarlılıjtında gizUydi. 1 Mayıs 
1979'da sadece blUmsel sosya· 
Ustlerin sonuna kadar eöstere· 
bıldii!I kararlılık bile, gericıuRin 
hesaplonnı gözden geçirmek zo· 
runde kalmasını sa�layabUm1,· 
tır. 

Buna kar,ılık, 1 Mayıs 1979'u 
burjuvazinin sundujtıı "Slvunma 
araçlanyla " kutlamaya çalışarak 
munıla "provokasyon" pe,lne 
dÜ4enler, "çi sınıfIDID vazceçll· 
mez savunma araçlannı yıpratına 
i,levini eerçekte kendUeri ii;tien· 
mi,lerdlr. 1 Mayıs 1979'da geri· 
ciliRin hiç kuşkusuz aradılı 
"provokasyon" ortamını hazırla· 
makta ona yardıma koşarılar, lt· 
çi sIDıflnın demokratik sınıf te 
kitie sendikal öreütü DISK 'in bır· 
Uline kar,ı bayrak açan, demok· 
ratik güçlerin dayuı�muında 
gedikler )'Intarak 1 Mıyıı'ı 1 
Mayıs AJanı'ndan uzakla,tımıa 
giritimlerine ye,U qık tutan ve 
Işçi sını!ınm kararlılılına göJae 
düşürenler olmu,tur. 

Ne var ki 1 Mayıs 1979'u, t» 
tün engellemE girişimlerine raL· 
men 1 Mayıs .\lanı'nı yürüyerek 
kutlama karariılıRını gösteren bi· 
Umsel sosyalistler, eerlciURln he· 
saplannı daha ba,ından bozmu,· 
lordır. Bilimsel sosyaHıtlerin ka· 
rarlılıj!ı, burjuvazinin, I,çi sınıfı· 
nı ve demokratik güçl.ri mücade· 
le menUerinden geriye atma ve 
daha geniş bir saldın Için güç ka· 
zanma plan10nnm bo,unalılını 
sereılemlştlr. 1 Mayıı 1 979'da 
blUmsel sosyalstier, tüm Türkıye 
işçi sınıfına ve demokrasi güçle. 
rine ait yenı bir kazanımın aahlbl 
olmu,lardır. 
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Cekoslovak.ya Sosyalizmin 
• yenı 

zaferleri 
yolunda 

9 Mayıs, ÇekOllovakya 
Sooyalist Cumhuriyetinin ulu· 
aal bayramı. Bundan tam 34 
yıl önce, 9 Mayıs 1945'de, 
Çekeolovakya Sovyet ordusu 
tarafından Alman Nazizminin 
itllalinden kurtanlmı,tı. 

1945 Mayıı'ında ÇekOllo· 
vakya kurtanldıRı zaman, ül· 
kenin ııelecekte izleyeceRi te· 
mel ııeli,me eRitimleri artık 
tümüyle belliydJ. öncelikle, 
artık Birinci Cumhuriyet'in 
politik yapısını canJondınna· 
nm olanaksız olduRu anla,ıl· 
mıştı. Çünkü, bu dönemde i· 
lan .dilmi, bulunan demokra· 
tik eşitlik, toplumaal e,ilaiz· 
likle • çözümlenemey.c.k 
çeli,kilere sahipti wl ülkenin 
sürüklendiRi uluaal felaketin 
sorumlusu, bu Cumhuriyette 
yön.timde eıı.men olan bur-
juvaziydi. 

Çekeolovakya halkı, ülke· 
nin İkinci Dünya Sava,ı öne.· 
ai Münih anlaşması sonucunda 
ve fa,iıt i,pı yıl1annda Ile 9 r· 
diRi aRır deneyimler son ucu, 
"çmı.in ÜZÜCÜ olaylannm yı' 
nel.nmemeli. için, bir toplum
aal yeniden kurulu, ilereRinin 
bUincindeydJ. 

Yenid.n kurulan Cumhu· 
riyette, politik durumun özü 
ve yönetimin karakteri, ıı.rek 
İkinci Dünya Sava,ı önceıin· 
de� ııore .... Ileni, halk ylRın· 
lannın SovyeUer BirlJRi'nin 
tarihııl rolünü Çekeolovak· 
ya'nın uluaal dirilişi için tek . 
,ana vo ülkenin Ilelecekteki 
bailımsızlık ve eııemeniiRinin 
ııarantisi olarak kabul ettikleri 
aava, dönemind. yava, yava, 

Jivkov: 

olu,mu,tır. ÇekOllovakya'nın 
aava, önceıl yinni yıllık ya,a' 
mı, halkın büyük çoRurıluitu· 
nun politik bilincinin olu,ma 
sürecini hızlandınnı,tı. Bu po· 
litik bilinçlenıne, özeliikle 
ÇekOllovokya'nın tek dostu· 
nun Sovyetler BiriiRi olduRu' 
nu bir kez daha kanıtlayan 
Münih Anlaşmasından .onra i· 
yice neUeşmi,ti. 

Sava, sırasında, faşist terö· 
re karşın Çekeolovakya ve 
Sovyetler BirliRi halkları ara· 
smdaki deotluk ilişkileri sürdü 
v. ııeli,ti. Çekoslovakya hal· 
kı, fa,ist teröre hiçbir zaman 
boyun oRmedi ve faşistlere 
kar,ı Kurtuluş Sava,ını yıl. 
madan .ürdürdii Gerek kendi 
topraklannda .. keri eylemI.· 
re lIiri,erek ıı.rilla sava,ı yar' 
dımıyla, Ilerek yeniden kuru' 
lan Çekaslovak orduıu iie or· 
tak hareket .den Sovy.t or· 
duıuyla yanyana emperyaliz· 
ır.e ve faşizme kar,ı çarpı,tı. 

1943 yılının Aralık ayında, 
SSCB Hükümeti, ÇekOllovak· 
ya Komünist Partiıi ve Lond· 
ra'da bulunan Göçmen Hükü' 
meti arasında yapıımı, olan 
anlaşma .... alınmak ıuretiy· 
le bir anla,ma imzalandı. Bu 
anlatmanın ön.mi, Çekaolo· 
vakya Cumhuriy.tinin yaaal 
varlıRını ve eııemerıliiliıri y.ni· 
den kanıtlamı, olmasından ve 
sava, aonruıııda Çekoelovak' 
ya 'nın IlÜvorıllllinln ııaranti e· 
diimesinden iieri lıeUyordu. 
Sovyetler Birliili tarafından 
Çokeolovakya'ya ııi:ioterilen 
sayıp ve IlÜvencelerin önemi 
1944 yılında Çekaolovak top· 

l'ru6'd4 1 May .. göıtenleri 

raklannı kurtannaya bOflamı, 
olan Sovyet ordusunun son 
taarruzuyla daha da artmıştır. 

Slov':klann fa,i�t boyun' 
durııkten kurtulma .... Çek· 
Slovak halklarından oluşai) 
Birleşik bir devlet kurma ka· 
rarı.ı.lıi!ını ııöstermiş olan 
1944 yılındaki Slovak UluaaJ 
ayaklanması, Ilerek Kurtuluş 
mücadelesi, gerekse ÇekOllo· 
vak Cumhuriyetinin yeniden 
kurulmu. dü,üncesi açısından 
önemli bir faktör oldu. 

1945 Nisan'ında Praıı 
ayaklanması patlak vermeden 
ve muzaffer Sovyet Ordu.u 9 
Mayıs'ta Ba,kente llirmeden 
önce, yeni kurulan Çekoslo· 
vakya Cumhuriyeti hükümeti, 
kurtanImı, Çekaslovakya 
topraklannda,Ko,ila kentinde 
kendi proeramını ilan etti. 
Çokaalovakya Komünist Par' 
tisi'nin ça balan aayesinde 
pıoeramda yeni devletin bazı 
i lkeleri formüle edildi. Devle· 
tin iç yapısına ilitkin anJoyl .. · 
ta meydıma ııelen devrimci 
delli,iklik, karde, Çok vo Slo· 
vak halktan arasındaki Ilişki' 
lere tümüyle yeni bir yakla' 
,ımla Ko,its proeramında 
yankı.ını buluyordu, Slovak 
halkımn uluaal e,i tlilli kabul 
ediliyor ve Slovak halkının 
uluaal orııanlanna eııemeniik 
veriliyordu. 

Ko,its proeramının bir 
batka önemli katkısı da, te· 
mel devlet yönetim oraanlan 
olan ulusal komltelerin kurul· 
masına ilitkin madde ve eko· 

nomi alanında uluaalla,tırma 
ilkesinin ilanıydı. 

Mayıı 1946'den ve özellik· 
le de Komünist parti.inin za· 
fer kazandıRı ve kabinedeki 
kimi önemli mevkileri ele "e
çirdiRi 1946 so9 mlerinden 
sonraki politik ııeli,meler, 
burjuva siyasal parti temıilci· 
lerinin Ka,its programını im' 
,alayarak üzerlerine aldıkları 
yükümlülükleri tarumak niye· 
tinde olmadıklannı ııösterdi. 
Bu partilere üye bakanlar 
1948 Şubat ayında hükümet· 
ten ayrılarak bir bunalım ya' 
ratma llirişiminde bulundular. 
Bu, Ilerici burjuvazinin tarihin 
tekedellini Ileri çevinne dene· 
meıinden bOfka bir ,ey deRii· 
di. Ancak Çekeoloval< emek· 
çilerinin ezici çollurıluRu Ko' 
müniıt Partisi'nin politikasını 
destekledi ve 1948 Şubat za· 
feri, Çekaolovakya'da ıooya· 
list toplumun kunuması için 
bir temel oldu. Bu, Çokaolo' 
vak halkının mutlak deatak· 
ledıııi Komünist Partisi'nin 
zaferiydi. 

BUllÜn 15 miiyondan razla 
nüfuıu olan Çekaolovakya 
Sosyalist Cumhuriyeti yüks.k 
derecede ııeli,mi, bir modem 
sanayiye, büyük ölçekli tanm· 
aaJ üretime ve yü .... k yatam 
düzeyine sahip bir dev .. ttir, 
ÇekOllovakya halin, kendile· 
rini bu ııünler. iletiren devrim 
kahramanJonnl ve her zaman 
destei!ini ardında buldultu 
Sovyet halkının dayanı,ma .. · 
nı unutmadan, &üzel yannlara 
dollru yiirümektedir. 

cadelelerine desteğimiz ana ilkderimiz· 
dir. Aynca değişik toplumsal !istemle
re 5ahip ülkelerle barış içinde birarada 
ya,ama mücadelemiz sürmektedir. " 

Balkanlar bir 
barı, bölgesi 
olacaktır 

Bulgaristan Komünist Parwi Birinci 
Sekreteri ve Devlet Konseyi Başkanı 
Tudor Jivkoy, Bulgaristan UlusaJ Mcdi
ıinin 10. Oturumu'nu aÇıı konuşma
sında Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 'nin 
iç '/e dJ, politikasmdaki ilkelere değin
CÜ, 

Jivkov konuşmasının birinci bölü· 
münde Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'
nde sosyalizmin kaz.a.nunlanndan, ck� 
nomik. ve kültürel gelişmelerden söz et
ti. Tarımda ve sanayide üretimin her 
geçen gün arttığını vr Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti'nde sosyalizmin kazanım
Iannın ttml yurt çapında yaygınlafbjı-
nt belirtti. 

Konu,masının ikinci bölümünde ist 
Bulgaristan 'ın dış politikasını, .osyaliıı 
ve kapitalist illkcleric: ın,kilrrini açıkla
yan jivkoy ,öyle dedi: 

Konuşmaıında, Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti'nin Balıun ülkeleriyle iiş· 
kilerine de değinen Jivkov şöyle dedi: 

• Bdirtmekt.c yarar göriiyOf\lfD ki, 
biz B",lgarlaı iyimscmdir. Ancak bölge· 
mizdeki olumlu gelişmeler gerçekten 
de üzerinde dIkkatle durulması gereken 
gelişmelerdir. Balkan ülkelerinde her 
Fçen gün banş ve detant daha bir güç
lenmektedir. Balkanlar artık günümüz 
Avrupa'ıının banş bölgesi olma duru· 
mundadır". 

Bulgarutan Halk Cumhuriyeti'nin 
diğer Balkan ülkeleri ilc- m,kUC'rine ae 
tck tck değine'n Jivkov, Üıkesinin TUr
.kiyc- ve Yunanutan ilc ilişkilc-rinin de 
giiçlC'nmekt.c olduğunu, Uııider arasan 
da tC'knik ve kültürel anlatmalann yeni 
ve önemli boyutlar kazandığını belirtti 
GC'�k liderler düzeyinde, gerekse de 
heyetler dünyinde sürdürmen görü,me 
ler sonucunda Bulgaristan-Türkiye iliş 
kilerinin başaniı bir ,ekilde geli, tiğini 
belirlen Jivkovı Bulgaristanın Türkiye 
arasında yapıJan yeni yatının anlaşma 
Ianndan sözeUi. 
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" Bugün dünya'da, antiemperyalist 
ulu.ai kurtuluş mücadeleleri ve barış 
mücadelesi, .osyalizm mücadelesiyle 
birtikte güçlü bir ,ekilde ıürdürülmekt.c
dir_ Tüm dünya sosyalut ve ilerici 
güçlerinin mücadeleleri sonucunda gü
nümüzde yeni bir dünya ıavatı t.chdidi 
büyük ölçüde geriJctilmi, ıir. Ancak si
lahlanma yanş. da bir y:tndan ıünnek
dir. Milyonlarca insan açlıktan, kötü 
bealenme koşullarından ve doğal �et
lerden dolayı fa,amlanm yitirirken, ıi
lahlanma için milyonlarca Dolar har
canmaktadır. Dış poUtikada\ hedeneri
miz, amaçlanmız ve ilkelerimiz çok a
çıktır. Marktizm-L.tninilme, proleter 
enıcrnasyonalizmine bağlıhğımız Ye 
halktann özgürlük ye ıoıya! adalet mü-

Konuşmasında, Bulgaristan 'ın diAer 
ülkelerle iliıkilerine de dekinen Todur 
Jivkov sözlerini ,öyle tamamladı: 

"Ne yapıyorsak ülkemiz için, halkı 
ınıx için, ıosyalizmin zafe'ri için, Bal 
kanlarıda, Avrupaıda ve Dünya'da banş 
mücadelesinin ba,anıı için yapıyoruz. · 

• 
GENEL YAYıN 

YÖNETMENIMIZ 
ZEKI KILIÇ 

ÇEKOSLOVAKY A 'DAN DÖNDÜ 

Davetli olarak Çekoslovakya'da 
buı..ınan Dergimizin Genel Yayın 
Yönetmeni Zeki Kılıç Türkiye'ye 
döndü. 

Çekoslovakya'da bulunduğu sı
rada davetli olarak i Mayıs gösteri
lerini de izleyen Kılıç geçtiğimiz 
hafta içinde yurda döndü. 

• 
5 .",ad •• "'\ 

lIa".r'er � 
SBKP :  "PARTIMIZ VE SOVYET 

DEVLETI SOSYALIZM VE 
BARIŞ ıÇIN GEN I Ş  

OLANAKLAR YARATTı" 

SBKP Merkez Komltesl 6 Mayıs günü 
"I deolojik, poUtIk-eltltlcl çalışmanın da· 
ha da lylle,Urllmesl.. konulu bır tarar· 
name yayınladı. Kararnamede " SBKP, e· 
mekçUerin komünist ei!ltirnlnl, komü
nizm mücadelesinde öneınH bir cephe 0-
larak ele alıyor" denUdI. SBKP Merkez 
Komitesi, SSCB'de ieBŞmlŞ sosyaDst 
toplumun kurulm .. ının, ülkenin maddi 
ve manevi gücünün büyük ölçüde artma· 
sının, SBKP ve Sovyet devielinin barış 
ve uluslararası lşblrlli!i, halklann özgür· 
lültü ve baııunsızlıltı ullrundakl müaıde
lede kazandıltı başanlann SBKP'nln b. 
ııunsızlı!!ı iıltrundakl mücadelede kazan· 
dı!!ı başanlann, partinin Insanlann ko
münist bilincinin oluşması alanındaki a· 
maçlarının "rçeldeştlrilmesl ıçın "nı Ş 
olanaklar yarattııtım beDrtti. 

SSCB - KONGO 
IUŞKILERI GEU Ş IYOR 

SSCB ile Konio Halk Cumhuriyeti a· 
rasmda�i dostluk Ili,kilerinin, tiim alan· 
larda taın hak e,itlli!i, egemeııJJlte saygı 
ve birbirinin lçi4lerine kan,mama llkele· 
rı çer��esinde ba,anyla pıı,tiııı bildi· 
rildi. J<ongo Emek Partisi M.K. poHtbü
ro üYesi; KEP M.K. Uluslararası şube 
başkani, Dı,i,lerl ve ı,blrııeı Bakanı 
Pyer Nıe ba,kanlıl!ında bır KHC heyeti· 
nin 3 . 7 Mayıs tarihlerinde SSCB 'ne 
yaptıklan ziyaretten sonra yayınladıkla· 
nan ortak bildiride, SSCB Ile KHC'nin 
birçok önemli ulu.lararası sorunda ortak 
tutum aldıklın da ,urgulandı. 

AVUSTURYA'DAKI 
SEÇIMLERDE GERICJ 

HALK PARTISI 
YENILGIYE UeRADI 

Avusturya'da yapılan seçimlerde Ba,· 
bakan Bruno Kreiıky'nin önderUltindekl 
Sosyalist PartIıi tek batına I ktidarı ka· 
zandı. Yumu,amaya kar,ı W 80i!Uk sa· 
va, yanlısı olarak bilinen gerici Avu.tur· 
ya Halk PartisI seçimlerden büyük bır 
yenilgiyle çıktı. Avusturya'daki bu se· 
çim sonuçları, başta Sovyetler Blrll!!i ol· 
mak üzere sosyalist ülkelerde olumlu 
karşılandı. 'lu arada Avusturya Komü· 
nlst Partisi (KPö) nün de seçim kampan· 
yası sırasında özelli kle gerici Halk Parti· 
si'ne kar,ı çalıştı!!ı ve bu partinin yeniı· 
glsinde katkısı oldui!U bildirildi. 
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Emperyalizme 
karsı :omuz omuza 

MOBko"a 'da J Alay .. 

• 

I,çi sınıfının ulusl>ırırası birlik, 
mücadele ve dayanıtma günö 1 Ma
yıs, bu yıl da dünyanın dört bir kö
,esinde kutlandl_ l,çi sımfı 1979 1 
Mayıs'ında Sosyalist ülkelerde, ikti
dar olduRu ilkelerde, işçi sınıfı ikti
danmn kazanunlanm 'ıtladı_ Tüm 
dünya ifçi sınıflan ile dayanl,maS\
nı bir kez daha dile getirdi. I,çi sı
nıfının iktidar için mücadele etti!!i 
ülkelerde 1 Mayıs, işçi sınıfının, po
litik, ekonomik hak taleplerinin ger
çekle,mesi için mücadelesinde ka
rarlılı!!tnın bır simııes! oldu. Türki
ye'de olduRu gibi 1 Mayıs bazı il
kelerde yasaklanmak istendi: Şili'
de, Yunanistan 'da, Mısır'da, Uru
llU&y, ParallUay gibi Latin Amerika 
diktatörlüklerinde ırkçı Güney Afri
ka'da olduRu gibi, işçi s..nıfı tüm en
leUere kar,ı kuttadı_ TR T, bu yıl 
birlik ,  mücadele ve dayanıtma 1ÜIIiJ. 
nü seçen yıllann tersine dünya'da 1 
Mayıs'ın kuttanmasından hi ç söz et
memı,ti. Halbuki tüm dünya Radyo 
ve TV'leri kutlamalan, bu arada 

Türkiye'de, ıstanbul'da 1 Mayıs 
kutlamasını anında duyuruyorlardı. 

Kızı L MEYDANDA 
YÜZBIN LER 

Moskova'da, Kml Meydan'da diJ. 
zenlenen büyük geçit törenini arala
rında Devlet ve SBKP Ba,kanı Brej
nev'n de buiunduRu sayıları yüz
binlere sı!!mayan emekçi izledi. Iki 
saatten fazta süren geçit töreniyle, 
bardaktan bo,anıreasına ya�an yai!
mura ra!!men işçi sınıfı iktidarının 
kazanuntan co,kuyla kutta!ldı_ Tö
renlerde, aratannda Amerikan Ko
münist Partisi üyesi Anjela Davis ve 
Küba Kadınlar Federasyonu Ba,ka
nı Vilma Espin'in de bulundu�u 6 
yabancı miiitana 1977-78 Uluslar
arası Lenin ödülü verildi. 

Ingiltere'de 1 Mayıs bu yıl ilk de
fa resmen kuttandı. Yirmi be, yıl
dan bu yana 1 Mayıs'ın ilk defa kut
landıllı bir batka yer de Iran·dı. lşçi 
Sendikalan ve i,sizler komitelerinin 
olu,turdu!!u kollektifin çal!nsl}'ta 

Münih 'te " Vi etnam i le 
dayan ışma" to p lantı sı  

yap ı ld ı ' 

ÇinU Rldırpnlann geçtilimiz Mart ayında Vletnam'a kar,ı gi
rı.tlklerl Ipnç saldırının tepkileri sürerken, dünyanın çe,itli ilkele· 
rinde Vlelnam·l. dayanıtma toptantıtan dÜZenlenrııek tedir. Buntar
dan biri de, geçtlıtlmlz haftatarda Federal Almanya 'nın Münih ken
tinde yapılmıttır. Alman Komünist Partisi (Spartakm) ile Spartakm 
BlrUli tarafından dÜZenlenen dayanıtma toplantı.na büyük bır top
luluk katıldı. 

Toptantıda bır Vielnamlı ij�ncl, Vietnam'ın s06yo-ekonomik 
dıırumu hakkında bUgi veren bir konuşma yaptı. Vletnamh senç, ko
nuşmasında Vietnam halkının 40 yıl süren ba!!tmsızbk mücadelesi ile 
Sosyalizmin kurulmasında halk yıeınlanmn bilinçli katkılannı ve 
başta Sovyetler BirllAi olmak üzere sosyalist ülkelerin kardeşçe daya· 
nı,masını antatu. Mao 'cu Çin yönetiminin saldırı ve provakasyonları· 
nı da sergiliyen Vletnam'lı gencin konuşmasından sonra Alman Ko
MUnist Partisi adına bir konusma yapıldı. Bu klınu�m�d8 DKP'nln 
AntikomUnisI ve Antisovyetlzmin her türüne karşı savaŞlıi!l, proleter 
enternasyonalizminin yılmaz savunucusu oldu�u vurgulandı. 

Toptantıda Vletnamlı ö�encilerden oluşan pandomim tiyatro ko· 
lu Vletnam'da USA Emperyalizmine karşı verilen savaşı içeren bir o· 
yunu ba�&nyla sahneye koydular. Toplantı. işçi mar,lan ve folklor 
gösterileriyle sürdil 

Dinleyiciler hep bır al!ızdan co,kuyla " Vietnam lie dayanışma" 
ve "Proleter Enternasyonalizmini yüksek tutalım" .Ioganlarını söyle· 
diler_ 

Geceye kablan Türkiyeli ve dlRer iikelerden yabancı işçi ye 
ölrenciler de Vietnam ile dayan"matannı dile ııelirdiier. 

Iran işçi sınıfı Tahran sokaklannda 
1 Mayıs'ı kutiadı. Tahran'da, Hu
meyni taraftarı oldukları söylenen 
grublarda bir başka gösteri yürüyü
şü düzenlediler. 

Japonya 'da çeşitli yerlerde dU
zenlenen gösterilere toplam 1 ,6 mil
yon kişi katıldı. Tokyo'daki 400 
bin ki,i1ik merkezi gösteride işçi sı
nıfının acil ekonomik hak talepleri· 
ni belirleyen bir deklarasyon okun
du. 

i MAYIS'TA O LAY 
ÇıKARANLAR KIMLER 
Şili 'de Fa,ist Pinochet'in polisle

ri 1 Mayıs'ı kuttayan işçilere ateş 
açtılar. Yüzlerce işçi tutuklandı. Is-

panya'da işçi komiteleri ve UGT 
sendikalannın ortak çalınsı ile 1 
Mayıs görkemli bir biçimde kutian
dı. Gösteri yürüyüşüne Fa,istier sai
dırmaya yeltendiler. - Ellerinde ga
malı haç bulunan bir grubun saldırı· 
sı sonucu Komünist Gençlik üyesi 
Andres Fernandez öldürüdil I,çiler 
faşistlerin provokasyonuna gösteri
lerini kararlı bir biçimde sürdürerek 
cevap verdiler. 

Fransa 'da da 1 Mayıs sendikala· 
rın ortak çai!rısıyla düzenlenen çok 
kalabalık sayıda katıımanın gerçek
leştiRi Paris'te bir yürüyüşle kuttan
di. Yürüyüşün sonunda bazı fa,ist 
ve Lumpen unsuriar yal!ma ve lah· 
ribata kalkışarak işçi sınıfının gör
kemli gösterisine gölge düşürmeye 
yeltendiler, ancak çok kısa bir süre· 
de tecrit edildiler. 

1 Mayıs Kıbrıs'ın Thrk kesiminde 
ilerici örgütier tarafından düzenle
nen bir gösteri ile kutiandı. " Bütün 
halklar kardeştir. Ba�ımsız Kıbrıs, 
Kahrolsun Faşizm" sloganları işçi 
sınıfının bu mücadele gününde Kıb
rıslı Thrk emekçiierinin ortak slo
ganları oldu. 

MAO'CU 
"SAVURGANlıK"  

Ve daha nice ii kelerde, 1 Mayıs 
işçi sınıfı tiırafından co,kuyla. ka
rarlılıkla, her hal ve ş.rtla kutiandı. 
Çin'de ise Mao'culuk işçi sınıfının 
bu birlik .  dayanışma, mücadele gü
nünü "SavurganlıAa son" gerekçe· 
slyle kutiamaklan vaz geçtı' Mao'
culu�un yönelimi işçi sınıfının bay· 
ramında yabancı konuklara Pekin 
Operası'nda düzenlediAi bır kültür 
gecesiyle, 1 Mayıs'ı kutianmı, saya· 
rak gerçek yüzünü bir kere daha ser· 
giledi. 

S ekiz �I.y" gi;r.iı,' 
Hitler Fa,izminin l 
Almanya'na kuinf 
ol. rak yenilgiye 
u�ratılmasının 34.  
yı�dönümü kullan- , maftır. 4) yıl .... üren 
Vf 5('\ milyonu .'. 1 
kın öh.iye. yüz mil
)'onI8r(,8 yaralıy. 
mal olan Ikinc� 
Dünya Savaşı annunda dünyanın .nti-nazi (Üç
leri 8 Mayıs �ünü büyük bir zaferle A1man en .
peryalizmiıij," .insRnlı�8 büyük kayıplara mal 
olan iktidnrliıa 80n darbeyi vurmuştar(hr. O ta
rihten bu ı'ana, El Mayıs günü tiim Avrupa uJke
lerinr.e bir zafl'r ıünü olarak kutlanaıelnü,ti. 
Kutluna gelmişti, diyoruz, çiinkü bundan ctört 
yıl onco. 1 975 �layıs'ında Federal Almanya v. 
Batı 13p.rlin 'in yöneticileri bu günü bir kutlama 
günü olmaktan çıkardılar. Gerekçe de, " bir 
halkın yenilgisinin kutlarr.a Künii olamayacaA"ı" 
yolunda idi. 
l.Iöylece Federal Alınanya vo Batı Berlin 'in yö
neticileri, Nazi Emperyalizminin yenilgisiyle 
Alman halkını özdoşleş:ıirmişler, Ililler Faşiz· 
mine karşı kuanılan zaferin, aslında Alman 
halkının da zareri oldu�u gerçegini gözden ka. 
çırmaya çalışnuşlardır. Oysa k i. Alman antira' 
şistleri ve ilericileri, Almanya 'da tam 12 yıl sü
ren Faşist dik tatörlüğe karşı bir an bile yılma
dan mücadelelerini sürdürmüşler, zaferin kaza
nılmasına katkıda bulunmuşlardı. Alman işçi 
ve emekçilerinin devleti olarak kurulan Alman 
Demokratik Cumhuriyetinin ortaya çıkışı bu· 

D nun kanıtı idi. 

atı Alman Emperyalizminin suçları bu kadarla 
da bitmemektedir. Hitler Faşizminin yıkılışı
nın 30. yılında. bu yıkıhşın bir bayram günü 
olmaktan çıkarılmasından dört yıl sonra, bu
gün yine Federal Almanya'da gündemde olan 
önemli bir sorun vardır. Bu, savaş lUçlusu Na
zilerin suçlannın, 1 979 yılı sonundan itibaren 
" zaman aşımına" uR'ratılmasınl önaören kam
panyanın, gittikçe yoğunlaştırolması. Federal 
Almanya'nın Sosyal demokrat yöneticilerinin 
bu kampanyaya karşı hiçbir aktir tutum al
mtlmalandır. 

S Mayıs ve 
Federal Almanya 

Batı Berlin'de Spandau cezaevinde cezaıını 
çekmekte oian Hitler'in uA kolu Rudoır H ... · 
in serbest bırakılması i 9 n  uzun ,üredir devam 
ettirilen kampanya. Sovyetler BirliAi'nin ka
rarlı direnişi ile bir sonuca ulaşamamı,tır. An
cak, bu kez öneril.n, bundan da öte bir inaan
lık suçudur. Sava, ıonu Güney Amerika'ya ka
çan, ya da bir yerlerde gizlenen Nui katilleri' 
nin balışlanması, Almanya'ya dönebUm.leri, 
insanlar arasında, katletliklerinin yakınlan 
arasında "normal yurttaşlar" gibi dola,abilme
leri. her türlü hakka sahip olmalan istenmekte-N dir. 

e var ki, nazi kalıntılarının ve aericiliRin bu 
kampanya.ı da yine Avrupa çapında bir tepki 
uyandırmış. antira,i.Uerin kararlı direni,leri-
nin oluşturduğu duvara çarpmıştır. Nızi suç
Iannın zaman aşımına uA'rablmamalı konusun
daki kampanya gittikçe daha büyük boyuttar 
alarak .ürdiG:ülmektedir. Bu kampanyaya, Av
rupa'da Hitler ra,izmine kar,ı mücadele ver
mi, antir.şi,t savaşçılardan. bu,ünün ,.nç an- .  
tir.,iatlerine kadar tüm ilericiler katılmakta· 
dır. 
Bu .rada vurllUlamak iatedi�imiz, Federal AI· 
man yöneticilerinin tutumudur. F.deral AI· 
manya'da aldıklan ,.rici önlemlerle. özoliikle 
iiericiiere-demokratlara·soıyali.Uere kar 'I uy· 
IlUladıklan ya .. dı,ı baskılarla bu ülkeyi bir 
polis devleti haline aetirenler, bu insanlık dü,· 
manlarının b8�ışıanmasl i � n  açıl"n kampan
yaya karşı .essiz"irler. Oysaki ii rleşmiş Mil
letler'in bu konuda aldı�ı karar a�ıkbr: " Sava, 
suçlan "e insanhga kar,ı işlenen sur,lar bagı,
lanamaz" denmektedir bu kararda. Bu yıhn 8 
Mayısı da, bu karara antif.,isUerın daha karar
lı biçimde sahip çıkbkları bir gün olarak kut
Ianmıştır. 8 Mayıa bütün dünya .�ntira,istleri· 
nin bayramıdır ve Ratı Alman N.:ızi kah - h Iarı
nın tüm çabalarına karşın bu bayramı ortadan 
kaldırmak, bu bayram öncesinde inunhAın en 
korkunç yıgın katliamlarını ,erçekle,tiren ra· 
,Isllarden hesap sorulmasını önlemek mümkün 
olmayacaktır. 

• coşkun kartal 
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Yasalar. 
yasaklar 
ve 
radyolar 

C� __ G_O_N_E_Y_G_Ö_' N_E_N_Ç_�) 
Bugün ülkemizde yasalara aykın olarak çalışan birçok radyo iota. 

yonu var. Bu istasyonların gelişimlerini özetlemeden önce bu aluı· 
- daki yaaal duruma bir göz atalım. Bilindiııi gibi radyo dalgalanyla ile· 

ti,im iki ana türe aynlıyor: 
a) "Telsiz ileti,imi" olarak anılan ve amacı iki nokta arasmda bil· 

gi alı,veri,i olan iletişim türü. Bu türe gemi telsizleri, asker ve poUı 
teLsizleri, elde taşınan teLsizler, bütiin dünyada serbeBt olduııu balde 
Türkiye'de yaaaklarınu, olan amatör radyoculuk girer. Bu türdeki do· 
tWLI1DLara tCeWS telpaf, taw tele�on ya da kısaca telsiz deniyor. 

sanat 
kısa kısa 
'- Yenı _on dolayuı De 
bır çok tlyauo tum"re 
ba,ladı. Kenter'lerin ardın· 
dan Doıtlar TIyatrosu da 
Anbrıı'ya pllrken, Anka· 
ra Sanat TIyatrosu da Ana· 
dolu turneaine çıkb. Anka· 
ra Sanat TIyatro ıu yaz bo
yunca ııiirecek turnetinde 
Brecht1n "Tak·TIk" ya da 
"Yuvarlak kafalılar, ıivri 
karahlar" adlı eseri ile 
URur Mumcu'nun yazdıRı 
"Parasız Yablı" adlı oyunu 
ser(iliyecek. 

- Devlet TIyauOlu turne
ler sistemini oldukça celi,· 
!irdi. Şlmdlye dej!in yal. 
nızca sahneleri bulunan 
kentlere turneler yapan 
Devlet TIyauolan ,imdi 
tüm oyunlan De 67 kenti 
de dolqıyor. Ilk olarak 
Sultan Gelin DoRu Ana· 
dolu'daki tüm kentlere ıi· 
diyor. 

, Ankara Senat· 
sevenler Demej!l'nde, Dev· 
let TIyatroiannda oynanan 
"Söz Veriyorum" adlı 
oyunun tartı,ması . yapıla· 
cak. tlnoaJ PIroRlu'nun yö· 
nettiRI tarb,maya katıla· 
cak sanatçılar ise 'u ki,i· 
ler: ı,ık Yenenu, Ejder 
Aklfık le Ay,efÜl YükseL. 

- 16 Mayu çar .. mba &ü. 

nU Sanat Sevenler Demej!l' 
nde saat 2l.00'de Modem 
Folk tl çliisü bır konser ve· 
recek. Konserlere yenl ba,· 
byan demek daha önce 
daha çok klasik konserler. 
yer veriyordu ve bu ıöste· 
rUere ,eneıukle tek kl,ı ka· 
tılıyordu. 

b) "Radyoyayın" olarak anı.' 
lan ve amacı birçok kişiye bir· 
den ... lenrnek olan kitle iletişim 
yöntemi. Bu türe televizyon ya· 
yın1annı da katabiliriz. Bu türde· 
ki donanımlara radyo vericisi, 
radyoyayın vericisi ya da kısaca 
radyo deniyor; yasalarııruzda 
bunlar "radyo istasyonu", "rad
yodifüzyon tesisi" .  "telev\,zyon 
tesisi" adlarıyla anılıyor. 

YASALAR NE DIYOR? 

Olkemizde bu alanda ilk yarsııl 
düzenleme 1937 'de Çıkarılan ve 
günümüzde de yürürlükte olan 
3222 sayılı Telsiz Y........ Bu 
YI1l8 yukanda belirttiııimiz iki 
ayn iletişim türü araaında belir· 
gin bir aynm gözetmemiş, "elekt· 
romanyetik dalgalar vuıtuıyla 
her nevi resim, işaret ve sesleri 
vermeAe ve almaAa yarayan bilu· 
mum teLsiz tesisatı ve işletiimeBi 
hükümetin inhiaarı altındadır" 
hükmünü )ı:oymuştur. Yasanm 2. 
maddeıinde li .. , yük .. k okul ve 
üniversitelerde ders gereAi yapı· 
lacak "telsiz tesisatı ve neşriya· 
tı "ndan IöZ edilmektedir. Sonra· 
dan birkaç kez deııi,tirilen 6. 
maddenin ,imdi yürürlükte olan 
biçiminde ise "verici telsiz tesi

. .. tı" kurmak için, a) gerekli 
hallerde reımi kurumlara, b) pet· . 
rol yuuı uyannca petrol i,lem· 
leri yapanlara, c) yabancı devlet· 
lerin elçillkierine Bakanlar Kuru· 
lu karanyla ruhsat venlebileceAi 
bolirtilmektedir. Yasada anılan 
bütün bu durumlardan telsiz 
iletişiminin kastedlldiili anlaşıl· 
maktadu. 

• 

1961 Anayasa 'ımın 121. 
maddesi "Radyo ve televizyon 
Iıtasyonlannm idareıi özerk ka· 
mu tüzel ki,iliAI halinde kanımla 
düzenlenir" hükmünü Ketirmi,tir. 
Bu hüküm 1971 Anayasa'lmda 
"Radyo ve televizyon iıtasyonla. 
n ancak devlet eliyle kurulur ve 
Idareleri tarafıız bir kamu tüzel 
ld,ililli halinde kanunla düzenle· 
nir" biçimini alıru,tu. 1964 yı . •  
Iında yürürlüııe giren TRT Yasa· 
ıının 36. maddu'inde I .. "3222 
sayılı TeLsiz Kanunu ile ek ve de· 
ııı,ikliklerinde göa1erilen eleklro· 
manyetik dalıalar vasıtasıyla .. i, 
itaret ve resim vermeye yarayan 
teıislerden radyodltüzyon ve 
televizyon nlteUAlnde olanların 
kurulmaıı ve işletiimesi hakkı 
yalnız Türkiye Radyo ve Televiz· 
yon Kurumu'na alttir" hükmü 
yer aImı,tu. Bu maddeyle yukar· 
da beUrttiııimiz ıkı ileti,lm türü 
açıkça birbirinden ayrılmakta, 
radyo ve televizypn yayınlan 
TRT tekeline verilmektedir. De, 
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• rnek k i  TRT dı,ında özel ya da 
kamusal hiçbir kuruluş ve kişi 
radyo (ve televizyon) istasyonu 
kuramaz ve işletemez. 

YASAYA AYKıRı 
UYGULAMALAR 

Durum böyleyken ülkemizde 
yasalara aykın olarak radyo is· 
tasyonları kurulagelmiştir. lık 
yasadı,ı istasyonları Amerika 
Birle,ik Devletleri 1964 'de kur· 
muştur. Bu istasyonlar çiııli (İz· 
mir), ıncirlik (Adana), Karamür· 
sel. Samsun. Trabzon ve Sinop'ta 
kurulmu,lardı. Sonradan bunla· 
nn say ... 3'e indi: ıncirlik, pj. 
rinçlik (Diyarbakır) ve Karamür· 
.. ı. Dünyadaki radyo istasyonla· 
nrun hemen tümünü listeleyen 
World Radio - TV Handbook 
adlı kitapta bu radyolann yöne· 
tim merkezinin "Arıned Forees 
Radio and Teleyision Service, 
Tuılog, det. 124,  APO, New 
York, ABD" olduııu belirtilmek· 
tedir. 

1964 yılında kurulan bir baş· 
ka radyo da Ankara Polis Radyo· 
ıu'dur. Telaız Yaaaaına uygunlu· 
ııu tartı,malı olan bu radyo da 
(öteki benzer radyolar gibi) 
1964 'te TRT Y ....... 'nın kabulün· 
den sonra keoinlikle yasadışı ni· 
telik kazanıru,tu. Sonradan bu 
radyo yayın saatlerini arttumı" 
güçlü kı .. dalga ve çok kısa dal· 
ga istuyonlan kurmuş, Ankara' 
ya ek olarak ııtanbul ve İzmir' 
de de yayına girmiştir. Yaym 
ıüresinin büyük bölümü miiziAe 
ayrılan Polis Radyosu 'nun söz 
yayınları genellikle kayıp ilan· 
lan ve trafik konulanndadu; za· 
man zaman, kendi deyimiyle 
"bu yayınlara ek olarak yer yer 
müzik programları arasında mil· 
liyetçi duygulan kuvvetlendir· 
mesi amBClylall yayınlar yapıldı
Aı da olmaktadır. 

Yasadı,ı radyolar kervanma 
1960'da Mamak Ordu Radyoıu, 
1961 'de Meteorolojinin Sesi 
Radyoıu katıldı.  1964'ta TRT 
Y ..... yürürlüAe girdi. Yukarda 
andlRııruz 36. maddenin keıin 
hükmüne raıımen mevcut yasadı· 
'I radyolar kapatılmak ,öyle 
durıun, yenllerinin kurulm ... 
sürdürüldü. 1966 'te tatanbul ve 
İzmir Poliı Radyolan, 1966'da 
Ahlatlıbel'de Havacılann Sesi 
Radyosu çalışmaya başladı. An· 
kara'da yayına geçen çok kııa 
dalga 1'0Uı Radyoıu Iıe, yayın· 
da kullanılan plaklar da dahil ol· 
mak üzere tüm donanııruyla 
Amerika Blrle,lk Devletleri'nin 
hedlyesidir . 

1967'de "ErellU Kömür ı,let· 
meleri ERitim Radyoıu" adıyla 
bır batka yasadı,ı radyonun ya· 
yına başlamUl çe,ltU tartı ,mala· 

ra yol açtı. Bu radyoDun siYaaal 
içerikU yayınlar yaptlAı bile ıöy· 
lenmekteydl. Adana'nın Ko .... 
ilçesinde kurulan ve bölıede 
; 'Azminin Radyoıu" adıyla bili· 
nen radyonun çalı,maya b .. la· 
dılı 1974'de ötrenildi. Sabahm 
erken _tlerinden ,ece 23.00'e 
kadar yayın yapan bu radyoda 
"Ba,buA'un en ,",vdllli ,arkılar 
ve MHP mar,lan çalmmakta, Cu· 
ma ıünleri camiden naklen vaaz 
yayını yapılmakta, .. ka konuları 
ele alınmakta" idi (Semib Tul· 
nıl, Türkiye'de TV ve Radyo 
Olayları, lst. 1976). . 

ışin bir batka ilginç yanı da 
,udur: CHP'nin "Ak Günlere" 
adlı 1973 Seçim Bildirgesi 'nde 
"TRT dı ,ında Anay ... ya aykm 
olarak kurulan bütün radyo iıtu· 
yonlan TRT'nin yönetimi ve de· 
netimi altına almacaktu" (1.192), 
"TRT dışmda Anayasaya aykm 
olarak yayın yapan ve her türlü 
zevk, sanat ve kültür denetimin
den uzak bulunan tüm radyo iı· 
tasyonlan TRT'ye baAlanacak· 
tu" (I. 159) denmektedir. Bu 
vaadi uygulama alanına koymak 
için olaa 'gerek, 1974 'te TRT'nin 
ürkek ve tereddüt!ü bir girişimi 
göriildü. Yalnız yasadışı olmakla 
kalmayıp, yoz müzik yayınlany· 
la TRT'nin zaten tutaraz ve yan· 
lı, kültür ilkelerini de altiilt eden 
polis ve meteoroloji radyolannı 
hiç olmaz.. yayınlan açısmdan 
denetim altına alma konusunda
ki bu girişimi 30.9.1974 günlü 
Cumhuriyet'ten izleyelim: "TRT 
Genel Müdür Program Yardınıcııı 
Hıfzı Topuz geçen hafta poliı va 
meteoroloji radyolan yetkilileri 
ile bir toplantı yapıp TRT'nin 
kontrolu altına girmeleri gerelllni 
açıkiadı. Meteoroloji Radyoıu 
müdürü daha kontrol SÖzünü du· 
yar duymaz 'Merak etmeyin biz 
o işi yaptık. Çalışan bütün ele· 
manlanmızın MIT'ten raporu 
var.' dedi. Topuz söz konuıu 
kontrolun kişiler deAil, yayınla 
ilgili olduAunu uzun uzun anlat· 
tı. Türkiye'de radyo ile yayın 
hakkı kanunla TRT'ye verilmi,· 
ti... Bu iki radyonun müzik ya· 
yınıarı ise eleştiri konuıu oluyor· 
du .. .  PoUı Radyosu müdürü dol· 
muş müzilini mecburen yayın la
dıklarını, çünkü bu yayın da ol· 
masa h91kın bu tür müzik dinle· 
mek için Demirperde gerisi rad· 
yolannı açacaııını anlattı . . .  ör· 
neııin Budapeşta Radyoıu'nun 
Türkçe yayınlanna gönderilen 
mektup .. yııı ayda 20 bini bul· 
muştu .. .  Topuz 'sizin radyoları
nıza daha fazla toleranı göıteri· 
leceAi muhakkaktu, ama asgari 
bir denetim içine rirmeniz gerek' 
dedi." İtta bu da "TRT dı,ında· 
ki tüm radyo iatuyonlan TRT' 
ye baRlanacaktu 'la ba,layıp 'si· 
zin radyolannlSa daha fazla to· 
lerans göıterilecektlr 'le biten bır 
ciddiyet öyküsü. Toleranı balen 

tazlasıyla .öeterIlmeye d....m 
ediliyor. Bu yazının konUlUYIa 
uıili deail ama ,unu da belirte
lım: Kısa dalga Türkiyenin seti 
Radyosu da - Poliı RadyOMl 
müdürünün açıkladılı garekçey· 
le ola .... k - birkaç yıIdu dol· 
mu, miiziai ya)'11!lamakta. 

AMATöR RAOYOCULUK 

Bir yandan yasalara keoink_ 
aykırı radyo iatuyonlan yayıri-
1annı alabiidilince llildiirürkn 
öte yandan d ünyanın bütün iiLJıe. 
lerinde .. mest olan radyo ama· 
tör!üaü Türkiye'de halen yuak· 
tu. Bu yaaal!m kaynalı 1937 ta· 
rihli Telsiz Y ..... 'dır. tlçiiDeii 
Be, Yıllık Plan 'da üllıede elekt· 
ronik aanayünin ,eni,lemulnl 
anırlayan nedenler _da ama· 
tör radyocwulun yauklınm,. 
oıınu. sayılmakta, bu kODuda 
,öyle denmektedir: "Amat« 
radyoculuilun dünya ülkeleri ta· 
rafından elektronik aaıuıyi!ne, 
eRitime, hizmet .. ktörlerine, 
harp ,ücüne katkı. kabul edll· 
miştir. Her ik; blok ülkelerinde 
de bu tip taaliyetlere kontrollu 
olarak izin verilmiştir. Türkiye, 
bugün amatör radyoculuk faali· 
yetini yuaklamı, çok az sayıda· 
ki ülkelerden biridlr" (e. 629). 
"3222 Sayılı TeLsi. Kanunu, 
amatör radyoculuilun gen,mesi· 
ne imkan saRlayacak ve günün 
gerekierini yaıı.aıtacak biçimde 
deAı,tirilecektir" (i. 636). CHP 
Proııramı'nın 166 . ..  yt_nda da 
aynı ilkeye yer verUdlli gibi, 
Ecevit hükümetinin programı da 
eynı ilkeyi içermektedir. Bu ko
nuda bir soru üzerine Ecevit par
tiıinin programındaki ilkeyi ha· 
tulattıktan ıonra ,öyle demı,tir: 
" Şimdlye kadar, bizim ,örütü· 
müze göre, ÇaAdı,1 bir ulusal gü. 
venlik anlayı,ıyla amatör tebb· 
cillile izin vermekten kaçınılıru,· 
tu. Oy .. uıl o yüzden ulusal gü. 
venlillimiz akaamalttadu... Bb 
bu eksildilli gidermi, olacailıs" 
(Hürriyet, 31 M_yıı 1977). Bun· 
lan CHP'nin - hele özgürlükler! 
tanımaya ili,kln bir konuda -
SÖzünü tutacaRına inanma aatdil· 
URiyle belirtırılyorum elbet; yal· 
nızca apaçık bir çelitkiye par
mak bumak istiyorum, o kadar. 

Sonuç olarak ,unları talep et· 
rnek hakkımızdu: 

ı. Tüm yasad'" radyolar der
hal kapatılmalı, bunlan 1,letenler 
hakkında yasal 1,lemlere girlt\l· 
,nelidir. 

2. Bugün tüm dünyada haber
le,me özgürlüilünün bir parçUl 
olarak kazanılmı, bir hak olan 
radyo amatörlöRünü yuaklayan 

. çaAdl,1 yasa deRi,tirilmeıı, rad· 
yo amatörlüllü .. rbeıt bırakılma· 
lıdır. 



Zeliha Berksoy 
ile söyleşi 

Bertolt 

Brecht 

Brecht 
söylemek 

• •  • • uzerıne 
Genco Erkal ve Zeliha Berk· 

soy'un oıtaldap oynadıklan 
" Brecht Kabare" Istanbul' dan 
sonra Ankara'da oynanmaya 
ba,ladL Ankara Küçük Sahne'de 
oynanan oyun Brecht 'in çe,itli 
tarkılanndan olu,makta. Hans 
Elsler ve Kurt Weill'in besteledi
Iti prkılan Genco Erkal Türkçe
le,tirdi ve kurcusunu yaptı. 

Zeliha Berksoy, ve Genco Er
kal bu oyunda söyledikleri ,arkı
lan, bir plak ,eklinde de hazırla· 
dılar. Bu plaRın özelliRi Türkiye'
de çıkan ilk Brecht plaj!ı olman 
Berksoy, oyunda söyledikleri ve 
plakla,tırdıkları bu ,arkılar hak
kında sorulanmızı yanlUadl: 

" önce Brecht Kabare'deki 
.. rkılann eenel özelliklerinden 
söz edelim" 

" Oyunda kullanılan .... kılar, 
Kuıt WeIU ve Hans Eisler'in. 
Kuıt Weill eenellikle " Song" ve 
" Şanson" denilen türde besteler 
yapıyor. Duna örnek olarak 'Ma
ha,onny kentinin yükseli�i ve 
çökütii' operasını verebiliriz. Bu 
operadan bir bölüm, Oyunun 
içinde de yer alıyor. Hanı Eissler 
ise hiç oyun bestelememi,. 
Brecht'in çe,ltti ,Iirlerı üzerine 
çab'mtf. Bunlar da "lied" ve 
" baJIad" dediRimiz formlarla 
bestelenmi,. " 

" B u  ,arkılann söyleni,lerinde 
de farkblıkltır bulunmakta. Dik
kati çeken özellik, müzik ile söz
lerin birbirinden çok farklı olu
,u. Bu Brecht'in özelliRi olarak 
nitelendirilebilir mi?" 

" Brecht'ln müzik kullanımla
nnı betti kalıplann içinde ,örme· 
mek eerek. Kimi zaman müzik 
ile sözler oldukça uyumlu. �1ij. 
zik ile sözlerin birbirinden ayn 
olması daha çok Brecht'in ope
raltırında görünüyor. örne!!in 
"Tango"da müzik romantik, a
ma sözlerinde insanın satılı,ı 
var, kopmu, bir aşk var. Insan 

. çabasının yetersizli!!i .. rkısında 
arkada korkunç bir caz müzIRi 
var sözleri ise oldukça farklı: 
Büyük adamlar anlatırlar da 
Yemez Içmez yaşarlar okumakla 
Izbe gibi evlerde sıçanlarla 
Hayat mı derim ,imdi ben buna. 
Uzak dursunlar benden aman, 
Yaşasınlar bildikleri gibi." 

" Oyunda Işçi analar için üç 
tane ninni bulunmak ta. Bunlann 
sözleri ile müzi!!in uyumlu oldu-

j!unu söylüyorsunuz. Oysa mü
ılkten daha aaklı sözler bekle
nirken, sözler daha çok rahatsız 
ediyor insanL." 

" Evel Brecht'in temel özelli
Ri olarak bunu vurgulayabiliriz 
aslındıL Ninnilerde müzik Bach 
formundıL Sözleri de aslında de· 
Ri,ik yorumlarsan, oldukça acık
lı. Ama Brecht'te sanatçı kendi 
kişiliRi ile okuyor ,arkıyı. Şarkı
nın sözlerine kapılıp a!!lamama.1 
,erekiyor. . Epik 
formda tüm ,arkıyı okuYiip; 
duygu sömürüsü yapmamak ,ere
kiyor. Yabancıla,tırma yapma
dan, .. rkının okunması gerek. 
i,çi analar için nlnni 'lerde müzik 
romantik ama sözler demir leble
bi ,ibi." 

" O  zaman, Drecht söylemek, 
Brecht yorumlamak diye bir tür 
ile kar,ılaşıyor muyuz?" 

"Tabii. Brecht söylemek bir 
yorum sorunu. Ve bu yorumun 
içinde sanatçı nın kondi estetiRi 
ve Brecht estetiRi karı,ıyor. Ya 
da bu ,arkılarda sanatçı kendi 
estetiRini Brech� süzeecinden ,e
çiriyor diyebiliriz. Bu da düz yo
rumiamanın iistünde çok üstün 
bir oyunculuk taktiRini eerekti· 
riyor." 

" Bunun için ne yapmak ge
rekU" 

" Ba,ta metni çok iyi deRer
lendlrmek eerekiyor. Ondan son· 
ra, müzi!!in kendi form unu otur
tacak ve giderek kendi stilini ge· 
Ii,tirerek ortaya yeni bir yorum 
çıkaracak. " 

" Bu yeni yorumda Drechl'in 
yorumu ve sanatçı nın yorumu 
ile bütürıle,iyor diyebiliyoruz 
de!!il ml?" 

" EveL Bu yorum Brecht'in 
kendisi gibi tıpkı kendi eserleri
ni sahneye koyu tta veya sinema
daki kavgasında oldu�u gibi ya
,amın gerçe�inden do!!malı. 
Doltru bir estetik olmalı. Sanatçı 
bunu özümleyip Brecht'i duyma· 
lı" 

Berksoy, uzun süreBrecht üze· 
rine çab,mış bir sanatçı. Bu o· 
yunda da Ge neo Erkal ile birlIk
te uzun çalışmanın ve birlikte 
yorumlamanın ürününü sergili· 
yorlar. Plaklan ise oyundaki şar· 
kılardan oluşuyor, söyleşiden 
sonra kendisine teşekkür edip 
yanından ayrılıyoruz. 

Dünden bugüne i '''kran Kurdakul 

doğru gözlemler 
Toplumbilimciler, daha 1923 'Ierden itibaren okumuş orta ta

bakanın, tanınsal kesimin ekonomide belirleyici ö!!esi olan bü
yük toprak sahipleriyle, dış kapitalin Türkiye ajanı niteli�indeki 
ticaret burjuvazisine yattı�ında birleşmi,lerdir. 

Kökü, II. Meşrutiyet dönemlerine dayanan ikili-iiçlü bir oyu
nun sonucuydu bu. 

Palazlanmaya başla<iı�ı şirketle,me teraneleri tutturmasiyle 
de kanıtlanan burjuvazinin tezgahladıRı. -

Li beral gösterip fa,izm vurmak. 
Bu nedenle oyunun içinde ırkçılık vardı .. 
Sonradan CHP'nin aktı ve 

eylem kadrosuna da eşi kay
na!!ı olan Ziya Gökalp, Yusuf 
Akçura, Ahmet A�aolu gibi 
Türkçileri, kuralcı ıSlamcılar 
adına Babanıade Ahmet 
Naim Bey 191 3'Ierde " Kabe" 
yolu yerine "Turan Yolu"nu 
gösterdikleri için " çifte mef
kure" yara tmakla, yani böl· 
mekle suçluyordu. ' 

1923'ten sonra, CHP'de 
devletle bütünle,en asker-sivil 
orta tabaka iktidarını Meclis'
te temsil eden dört milletveki
linden üçü dolaylt ya da do
laysız yoldan üretim araçları
na sahip olurken, ideolog kad
rosu, fa,lzmin bilinen öRele
rinden birini eeli,tirmeyi ba
şardı. 

üstün insan kuramın\. 
• Topladı BVucunda yıldırı

mı, ,i,eRi 
Yoktan var ediyordu TAN

Rı gibi herşeyi?" (Yusuf Zlya 
Ortaç) 

" Bir güne, gibi yalnız 
Sensin ülkü TANRıMıZ 
Ey TürkiüRün bütünii " 

(Kemalettin Kami) 
" Daha dün ummak bile 

çoktu bu kadarını 
Nas� geçti çocuklar asır

Iarca o zaman? 
Daha dün ummak bile zor

ken bu kadannı 
Onu hakiykat yaptı TAN

RI e,ı bir insan" (Yaşar Nabi 
Nayır) 

üstiin insan kuramı bu dü
zeye geldikçe, devlet eUyle 
palazlanmaya ba,layan burju
vazi bu kez, Peygamber adını 
selavet eetlrerek anan Meh
met Akl! gibi çaeda, isliimcı
Itırla eeUştl. 

Elbette, bilimsel sosyaliz
me inanan düşün adamltıriyle 
hem çeU,ti, hlml sava,ım or
tamına Ileçt ı. 

Daha 1923'Ierde -1926'
lardah sonra kendisini tama
men eA ltbilime (pedagoji )  ve
ren Sadrettin Celal " Fa,lzm 
Nedir?" (Aydınlık, sayı 18,  
ekim 1923) adlı yazısında fa
şizmi şöyle tanımlar: 

" Faşizm proleterya sınıfı
na' karşı burjuvazinin hususl 
bir ,ekilde taarruz ve hücu
mudur. " 

O. geçış evresinin bılımsel 
sosyallsUeri, iki yıl sonra 1 
�layıs 1 925'te, bu hususi hü
cuma u�adılar. Vayımladık· 
ları bildiri nedeniyle 7,10 ve 
1 5  yıllık kürek mahkumiyet
lt ri. 

CHP kurmayı artık işçi sı· 

nıfının sayısal olarak arttıkça 
nitelik dej!işiminin kaçın�
maz oldu j!unu ö�enmeye 
başlamıştı. 

Belki, Ahmet At!ao�lu'nun 
faşizme yaklaşbklarını yazdı
tıı (Devlet ve Fert, 1933) 
KADRO'culardan öRtendi.. 
Belki ıttihatçtıarın iinlü Mali
ye Nazırı Mehmet Cavit Beyin 
Iktisat Ilmi kitabını Çalı,ıp 
Mülkiye Mektebi'nde libera
lizm tahsil edenlerden. 

Nolursa olsun CHP, 1936'
lara gelindikte ıtalyan Ceza 
Yasasının ünlü maddelerin) 
çevirtip ceza yasamıza 1 4 1 -
142 sayılarda ekledi!!i dönem
de en azından ,unu biliyordu. 

- Bu maddeler eeli,mekte 
olan işçi sınıfının öfiÜtlenme
sine ku,ı " devlet terörü" ne 
başvurmanın yasal yoludur. 

1 937'lerde Lütfi Eri,çi 
'şöyle yazıyor. 

• Emperyalizmin en fouen, 
en ,lerici hali olan faşizm, bir 
memleken kurma ııe koruma 
yolu değil, kapitaliatler heIG
bı"" iç ue dı, iatihaal ""ha ue 
unsurlannı orıanize etmele 
çaıı,an bir politikadır. Biz bu
giinün ,enç�ri naıd tarihi za· 
ruretlerle onti·emperyaliBt i· 
.. k. öylece anti·fa,ütiz. • (Ye
ni Adam, 28 Ekim 1 937) 

Lütfi Eri,çi, ii. Dünya Sa
va,ı dç.neminde CHP sıkıyö
netiminin yıllarca Istanbul dı
şında sürgün tuttuj!u genç ya
urlardan biridir. 

Ahmet Kutsi Tecer de, 
1941 'Ierde şöyle yazıyor: 

"Milli Şef demek, milli ha
yahmum uyanık ba,ı demek
h'r, ' O maddi ııe manevi cephe· 
Itriyle milli hayah bir bütün 
olarak yalnız temsil etmez, 
G UDER ue YEDER. " (U/kü 
Dergisi. Yeni dizi, sayı: 3, 
1 Ekim 1 94 1). 

Ahmet Kutsl Tecer de ya
.. mını CHP müfettişi, yüksek 
okullarda ö�etmenlik, millet
"ekili olarak eeçiren pirler
den biridir. 

Tarih bize hangi öReleriyle 
ı,ık tutar. 

Sınıf sava,ımının her a,a
masında doRru eylemi bulma
ya yardımcı öeelerlyle. 

Ustaltk bu sava,ımın en ö
nemli aoamalannda eski-yenı 
bile,imini beceriyle yaparak 
ııüncel doRruYU bulmaktır. 

Bilimsel sosyalisUer ülke
mizde elli yıldır genel do�u· 
lan göstermenin hem ustası, 
hem savaşçısıdırlar. 

Müntekim (Ökmen) aea
bey J 9 37'Ierde bakın kırk yıl 
sonrasını nasıl görüyor: 

"Doğacak Mr harp bu· 
günkü A vrupa 'nın b�'itjjn ,;)'Q-

ıi kudretini elinde tutan kapi
talüt hakimiyetin, bir daha 
kendini toparlayamayacak fe· 
kilde zôfa uğramaaından ııayn 
bir netice vermeyecektir. Cep
hede kim kazanrrsa kazanıın, 
hakikatt. zafer mutlak \le 
mutlak Marksizmin olacak· 
hr?" (Yeni Adam, ""yı 1 98, 
14 ekim 1 937) 

Müntekim aj!abey, Türkiye 
Sosyalist Emekçi Köylü Parti
si (1946) nin merkez yürütme 
kurulu üyesi oldu!!u için Re
cep Peker sıkıyönetimin 141.  
maddeyle mahkum ettiııi par
t\zanlardan biridir. 

uıkemizin k,apitaUstle,me 
sürecinde dt,a baRımititk ee
lene!!i, tefeci sermayenin da
ha XVII. yüzyıllardan bu ya
na atmaya ba,ladıeı kazıRın 
sonucudur. 

Bunu biliyoruz. 

Türkiye'de CHP gibi bir 
deneyim ve oyunborıanbk o
ca!!ının iktidarda olsun-olma
sın ulusal burjuvazi adına sınıf 
sava,ımını durdurmak birinci! 
ııörevidir. Bu uRtırda Zlya 
Gökalp'lerin "Milli Hars" de-

. yimlerini günümüz diline çevi
rip " Ulusal Kültür" felsefesiy
le aydın tavlarnaya çıkmak, 
beslemek, i4levden dü,iinnek 
ikincil ,örevldir. 

Bunu da biliyoruz. 
Behice Doran, 1945 1erde 

:\ ,öyle yazıyordu: 

"Harpten şonra, A lIrupa 
memleketllrinde, bi/h .... 
ltalya ue Almanya'da inlıılap
Çı bir durum meydana ,eldi. 
Fakat in"ılap ha,..,ketleri ,eli
,ip ıerçekle,emedi. Büyü" 
lermayenin tozyiki altına içti· 
mai u. iktiıadi m.ulıiini Iıay
b. tmek t. olan \le bÜlbiitün 
kay�deceğind.n "or"an orta 
ue alt orlD IDbalıalar u. mace· 
racı, dej,nıre unlUrlor, .iycui 
gruplafmalar ue h"""lıetl.r ha
lind. b.liren fa,iıt ,.Ii,_leri 
d .. t.klediler. Bu ha,..,"etle,.., 
yem oldular. Büyülı HTmay. 
gruplan .... onlara Ilı.t olan 
deulet t.,eltkülleri, ha/lımn 
,1elen in"ılapçı hamleyi önle
melı üurc bu fa,üt harchtle
ri körülılediler \HI nihayet za
manı ,elinc., menıııpla"nı ,e
tirip deulet .. nda/y.ı.rin. o
turttular . •  (Ant d.rP� IGyl: 
9, 16 Temmuz 1945) 

Kaç kutak Behice öRret
menlerinin ders notlanndan 
öRrendiRi bu eerçeRi inatla 
kendilerinden sonrakilere öR
rettl. Kıç ku .. k genel doRru
ların ve _eeçilmez temel 
haklanDIn v.rdlRI &üvenceyle 
tarih önünde sorguya çekti 
burjuva�lyi. 

- Demokrat mısın? 
- Fa,Ist misin? 
Bir de ülkemize özlÜ dol!

rulan deRerlendirirken kendi 
kendimizi sına"a çekme ba,.
rısını gösterebilsek • .  
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F. Almanya'da N azi suç lu ları  
serbest b ırakı l ıyor 

MA HMUT ODABAŞı 

mezarından 
çıkarma taktigi ' 

Nazi Almanyası'nm Polonya'yı işgal etti�i yıllarda, Polonya'- AI"",nya 'd4Ir anti-(a,Ü',." .,lri nui,.ri" mi,..""" n,o-nazi NPD 'y, kar,ı (ab,i-
daki Maidenek toplama kampmda "yı�ın katliamı" suçımdan yar-

lra"',d4Ir ..ı"ini yük •• ltiyorlar. 
gılanan SS' lerden bir kısmı delil yetenlzllllnden .rbeat bııaIuldı-
lar. rumlar boyunca, devamb ga- �nu ifade eden bir HekiDL 

Temmuz 1944'de 1 mD- zete ve .dergi okuyup, bUmece Yüksek mbeli ss Hekimi Dr. 
yon 300 bin ki4inin (a,lIt1er çözüyor. Ismi geçti�inde bile Schmidt. 67 ya,mda kampta 
tarafindan öldürüldü� Malde- bfwnı kaldınp salonda ne ölüme yollanacaklann ayın-
nek toplama kampından sal oldu�u Ue ilgUenmiyor. Onu mını o yapann". Her türlü in-
kalanlar Sovyet ordusu tan- ,ören, duruşmalann yapıidıRı sanbk dıtı ameliyatı yaptıeı 
fından kurtarıldılar. DeID ye- binanın hemen yanındaki ünlü ve tüm tıp bilgisini insanlara 
tersizli�inden serbest bırakı- Heindrich-Heine-Allee'nin acı vermek için kuDandıRml 
lan bu dört SS, kampm eel- kahvelerinde oturduRunu sa- ,ahitler ifade ediyor. Dergiler, 
ıatlanndandı. ruyor. o 1a1Dan kullandıRı mezbaba-

Dört SS Kasım 1974'ten Sttrippel'in suç ortaili ve ya benzer çab,ma odalannın 
bUlÜne deilin yargılaruyodu- dootu, 66 ya,ındaki, yüksek resimlerini butılar. Federal 
dı. Bu FAC' da kmlmua oia- rIlbeli SS subayı olan Her- Almanya' da bu insan kasabı 
naksız bir rekordu. Saıııldar, mann Hockmann, Maidenek' e hali. hekim olarak çab,ıyor. 
Kampın genel kurmayındaıı ,Itmeden evvel Buchenwald İnsan demenın çok IÜÇ 01-
bir grup ile 6 gardiyandan o- ölüm taburundaydı. 1947'de dultu bu samklar ve burılann 
luşuyordu. Davaya katılan ABD askeri mahkemesi tara- Federal Almanya' da yqayan 
Berlin Humbolt Universitesi fmdan ölüme mahkum edilip, benzerleriyle UIilI olarak , 
profesörü Friedricb Karl cezası önce ömür boyu hapse Marboor, Universitesi Hukuk 
Kaul konu ile ilgili bir yazı- ı,.,aı. nu"'';' nazi ,uçlula""m " ,b", ""'ltıl ..... mı ,.lamllyo,! .onradan 25 yıla dönüttürüldü profesörlerinden Abendrotiı'· 
sında davanın uzunluiluna lerden anla,ıldıRına göre, nazl Dliaeldort Mahkem"rnde ve 1955 yılında serbest bıra- un nazlıerin bUIÜn!ıü topluma 
dikkati çekerek, savcının bir devletine sadakati ve baillılıilı görülen davanın en ya,b sanı- kıldı. Duruşma boyunca geve- nasıl entegre olduklannı ve jz. 
bütün te,kU eden "yıilın kat- adli belgeler ile kanıtlanmı, ltı 76-77 yaşlanndaki Abce zelikleri arasında " bu savcı da lerini kaybettirdiklerini açık-
liamı" davasındaki iddianame- bir nazidir. 13 Nisan 1943 ta- Orlowsky' dir. Duruşmalara detaylan ile sinirime dokunu- Iamak i<:in yaptı!!ı açıklama-
sini, parçalar halinde " şahısla- rihll Bromber Baş Savcılıilı- eillenceye gelir gibi gelip gi- yor" ded�i sık sık i4itildl şöyle: 
nn öldürülmesi" üstüne kur- nm Stolllng'in nazi devletine den, verilen kahvaltıyı ve kah- Yüksek rütbeli SS olan bir " İkinci Dünya Sava,ı'ndan 
masını aynca suçlulann bir baltlı ve sadık oldu�nu ka- veyi büyük bir iştahla yiyip di!!er sanık da 66 yaşındaki sonra, Batılılann Itpllndeki 
grup olarak de�il, deeişik nıtlıyor. Diiler savunma avu- içen SS mensubu. Bugün yü_ Fritz Heinrich Petrich. tık bölgelerde, tüm demokrat ke-
suçlan i4lemiş, deltişik ki4ile- kaUan bu iki nazinin devamb rümek için elinde tuttultu kanlı ünün e baltlı olarak başa- simlerin vurgıılarnalanna, da-
rin birleştirUmiş davası olarak artlanndan gitmişler ve tüm bastonun yerinde, o zamanlar nlannı Buchenwald' ta göster- ha evvel yapıımı, anla,mala-
koyup yüritmesini ele,tiri- duruşma boyunca bu iki nazi- öldürücü kamçısı vardı. miş. ı,te duruşmasından bir nnın aksine, Almanya'yı na-
yordu. Suçun ortak olduilu a- nin kimliklerini açıklayıp da- Binlerce çocuj!u ve kadını gaz bölüm : zilerden anndırına çabalan ile 
çıktı ve bUlÜne deltin bu tip vadan çıkanlmalannı isteyen, odalannda öldürmüştü. Köln'- "Savcı . fl'utuklular, SS'Ier güldürüye çevrildl Böylece 
davalara hep böyle bakıla gel- Prof. Kauı"un iddialannı çü- de bir lokalde, "o zaman işi- tarafından kötü muamele gö- sosyal .. mf1ann, sooyal de-
miştl mmeye çalışml,lardır. mizl yanm yapmışız", diye rüyorlar mıydı? vambbltı saltlandı. Otoriter, 

F. Almanya Anayasa Mah- Eski savcı Stolling, 1964'te başlayan ve yıltınlan rahatsız Cevap : Hayır. monar,ik dönemden kalan, o-
kemesi de aldı!!ı bir kararla Frankfurt'ta " Hayvanları Ko- edici konuşması yüzünden 8 Yargıç : Nasıl " Hayır" . toriter devlete eleman veren 
bu tip davalarda, Hitıer, Him- ruma Demeltl" başkanı iken, ay hapiste yatmışb. Hiç bir zaman mı? kaynaklara dokunulmadı. 
ler, Kaltenbrunner ve Hey- yaptı!!ı bir konuşmada, "o Sanıklar arasındaki Rooa Cevap : Hayır. Hiç bir Toplum Içinde bu kaynak ve 
drich'i asıl suçlu ve diiler ka- IÜn idama yolladıltım Polon- SÜSS de özellikle çocuklan gaz zaman" kuruıu,lar i4leyi,lerini devam 
tilleri, suça iştirak eden veya ya'lılan, bugün de aynı şartlar odasına götürmekte özel bece- Halbuki, 1943'te bir Tem- ettirdiler. Bu kaynaklar lıü-
yardımcı kişiler olarak ikinci ile yollanm" demekte en kü- risi olan bir ' iıi. muz gecesi, kaçmaya çalışıp yük buıjuvazi tarafından 
plandaki kişiler haline getir- eük bir sakınca görmemiştir. Sanıklardan Hildegard Lac- yakalanan 75-80 Sovyet aske- kontrol ediliyordu. 1918 i,çl 
mektedir. Buna ba!!1ı olarak Durıı,manın yargıcı ise sa- herd da, kanlı Brigida diye rini, yakalandıklannda yere ayaklanmasının bastınlmasın-
ceza yasasında yapılan bir de- nıklara karşı çok müşfik ve anılırmış o devirde. Kamp sa- yatırmış, ba,lannı aynı yöne da kullanılan bu kaynaklar, 
ltişiklik, bunlan asıl suçlu 01- anlayışlıydı. Sorgu sırası gelen kinleri kendisinden yırtıcı bir çevirtip 80 - 90 Sovyet askeri ideolojik ve kavram devarnb-
maktan çıkarmakta, suçun sanıilın " başı altındı!!ı" için hayvandan korkar gibi kor- Ue birlikte yattıklan yerde bklannı sa!!ladılar. Bugün de 
eki halıne getirmektedir. duruşmaya ara verir; Sanı!!m karlarmış. kurşuna dizdirmişti. neo-nazileri bu kaynak des-

Bu teknik yön, davanın so· tnmvay kaçırmaması ıçın Chalotte Meyer, bugün 61 teklernekte ve gerekli Ideolo-
nucunda ve uzun sürmesiiıde başka güne bırakır, sanı!!m ya,ında. Duruşma aralarında Ilk soruşturmada bu konu. jik malzemeyi temin etmek-
rol oynamıştır. Mahkemp., yorulup yorulmadı!!ını sorar, çantasından çıkardıltı porta- yu kabul eden sorgusu okun- tedir. Bugün sosyalist Alman-
Numberg davalarında SS' lerin açıkça yalan söyledi!!i ortaya kab yiyen, yaşb bir hanım. dultunda, cevabı "Hatırlamı' ya'da eski ızler sUindl, yeni 
ve Gestapo örgillerinin "cinai çıkan sanıj!a bakarak yüzünü Kamçısının altında pek çok yorum" oldu. bir Almanya dotdu. 
kuruluşlar" oldu!!unu sapta- buru,turur ve ara verirdi. kişinin can verd�1 söyleni- FAC'nln halA Birle,mi4 
yıp karara baRlamış olmasına F. Almanya'da duruşmalar yor. " Klmseye renalı!!ı dokun- Milletler'In Insanlık suçlanna 
raltmen, davayı adi suç olayı her zaman böyle " anlayış· 1- Numberg duruşmalannda mayan" bu yaşlı ki4iler, res- ve Harp suçluianna kar.ı kon-
clarak ele almıştır. Tabii bu çinde geçmez. Hoidelberg'in Maidenek kampı ile IIgUI ola- ml kayıtlardan anlaşıldli!ına vansiyonunu kabul etmem"1 
koşullarda da, sanıklann işle- ceza mahkemesi yargıcı, savcı- rak "vahşilik özellikle kampın göre, yalnızca 3 Kasım 1943 ve direnmesi lI(inçtir. 
dikleri suçlann teker teker nın müdahalesine kar,ı yüzü- kadın persoı:ıelinin Işi idi. Ko- lÜıii 18 bin kişiyi öldürmü.- Bır kanun De dell,tirOme-
gösterilip ispat edilmesi güçli- nü buruşturan dinleyleiye ha- misyon, araştırmalarında ka- lerdir. dilli takdirde, y.kında, F. AI-
ltü doltmu,tur. pis cezası, gazetesini cebinden dın personelin aklın alamaya- manya' da bu suçlar zam.n a-

Davaya 15 sanık için Nazi, çıkaran bir dilter dinleyiciye cai!ı canavarlıklarını sapt.mı,- Sanıklar arasında bir de he· ,ımına uRrayacaktır. Bu eski 
veya nazl yanlısı 30 savunma de a!!ır para cezası vermiştir. tır" deniyordu. kim var. Hekimin savunma a- kasaplar, nazıler, devlete bat 
.vukatı katılmaktaydı. Bunla- ıkı dava arasındaki fark, ora· Alnold G.Sttrippel, bugün vukatlan "müvekkillerinin ev vurarak emekli maa,ı Isteye-
nn arasında nazi devlet meka- da yargılananlar, Universlteyi 68 yaşında. Yüksek rütbeli bir ziyaretieri oldui!unu ve eıt- bilecekler veya andanm bal. 
nızmasında görev almış eski Işgal etmeye kalkışmış genç- SS. Oturum salonunda, zatür- mesi gerektieini· belirterek, !andıra balıandıra anlatıp pa. 
ııvcı Stolllng ve Avukat Mün- ler, buradakiler ise onbinlerce riye olmaktan korktultu Için duruımanın kesilmesini sal- nlar kazanacak, zehirlerinı 
dört en billnenleriydl Savcı kişiyi acımasız öldürmü, eel. camın açık veya kapab olma- lıyorlardı. kusmay. açık açık devam 
S�ollinıi basında çıkan;....;;be.;:.l;.!:g�e· __ .;:Ii.::.:t::.:la:.:.rdı=r . .. ' __________ s;;;l,;;na;;..,;d;;;lk::.ka:.::.:t�ed::;e:.;n:...::b:::lr�is::;I.�O;,::tu::;-�-___ ,,;.O;;;1.:.;V:..;Iara;:,;;..;d;;;.;;;lm::;:.":k:;ar:.;.:;I..;oIdu=:.;.......;ed:::e:;:c:.ekl::::.er:.,:d:Ir::,-____ ...;.._,,J 
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