
Empe~yaliame ve kapitalizme 
kar~t sava,mayt uygun g<lren 
bir doktrini i•leyen insanlartz. 
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Bakalun hele ... 

Y eter bunca uyumam1z, 
Kalkal1m bakal1m hele, 
Kara gundur, ~•ram1z1 
Yakal1m bakallm hele. 

selim edelim canlara, 
Dagllal1m bir yanlara, 
Ha diyelim meydanlara, 
~1kallm bakallm hele. 

Turkli ~agr~,al•m bizden 
Korkuyu surellm gozden, 
Hainleri i~imizden 
Sokelim bakallm hele. 

Yuruyelim dizi • dizi, 
Sag olanlar gorsun bizi, 
Otuz iki di~imizi 
S1kallm bakallm hele. 

K1rallm bilek bag1n1, 
Y1kal1m zulum ~agm1, 
Ger~ek gunun bayrag1n1 
~ekelim bakallm hele. 

A~IK iHSANi 

SALDJ IY DEY M ••• 
ismail GEN<;TURK yapttk~a, onlar fikirlere 

sopayla kaqt koyduk~a, 

bu halk ger~ekleri daha 

iyi anlayacakttr. Bari bu 

yoldan olsun halkm uyan 

mastna bir yararlart do
kunsun. 

H ERGUN iflaSIRI perde. perde seyrettigimiz 
komprador kapitalizmi, yeni - yeni oyunlarla 

biraz daha at oynatmak ve ya~amak istemektedir. 
Bu, emek~i y•g•nlar•n• gorduk~e korkudan son kuy
ruk sallamas1dtr onun •• Turk halk1, y1llarca uyutuldu 
gu gibi degildir; umutlu ve gu~IU bir uyanma var ••• 

Halk, sosyalist yazar 
larm yazdtklarmt oku
duk~a, solcu bastnt iz,le 
dik~e ger~ekleri kavra
maktadtr. Bu uyantpn ht 
zwdan, yiiceliginden kor 
kan hodiikler, ~e§itli da
levereler le balk a onciiliik 
edenleri susturma gayre- . 
tindedirler .. Halktan ya
na olan ozanlart, yazar
lan tutuklamakta, onlar 
aleybinde bro§iirler da
gttmaktadtrlar. Son ola 
rak yetin Altan'm doku 
nulmazhgmt kaldtrmak 
istemeleri de aynt gayre 
tin ba§ka bir perdesidir. 
Yiirekli ve biiyiik rr.iica
deleci bir toplumcuyu 
susturmak, balktn nyan
mauut engellemeyi dii-

§iinmekte ba~ka biqey 
dlegildir. Hem sonra <;e
tin'in dokunulmazhgmt 
kaldasalar n'olacak? Sus 
turaca.klartnt mt san1yor 
lar yetin'leri? Hab bah 
hal.. Biiyiik bir aldantpn 
i~iudedirler, haber vere
lim. <;:etin Altan'm yaz
dtklart, soyledikleri bu
giin Tiirkiye'de bir akam 
dtr. Gen~li gi, halkt ve 
emek~isiy le Tiirk balkt 
bu davayt beuimsemi~tir 
ve kararltdir. 

Bizim balk dii~man~ 

Ianna, yardak~tlara, Ata 
tiirk dii§manlartna bir 
sahgtmtz var: iyice de
vam etsinler saldutya. 
Onlar kaba gii~ kullan
dtk~a. onlar hakstzltk 

Yazarlara, ozan]ara 
saldaranlar, §U ger~egi 

bilsiuler k i, onlartn on
ciiliigiioii ettikleri topium 
cu hareket; arttk balka 
mal olmu§tnr, balkla bir 
likte geli§mektedir. 0-
nun i~iu vazarlan, ozan 
lar1 tutuklamak, bu hare 
keti durduramaz. Pacast 
Stkan varsa ve bu hare
ked durdurmak istiyor-
1arsa balkt tutuklaswlar. 
yiinkii bu hareket balk
tan dogmu~tur, halktn 
i~inde ~i~eklenip boy 
vermektedir. Bunu bilsin 
ler. Bizden soylell!esi, 
onlardan da koyunun ka
val dinler.nesi gibi dinle 
mesi. .. 

~ osyalist yalan soy len1ez 
'Bay Dondti, i§te ispat1! 
Biz, «Ferhat Hoca ile Aybar Trabzon'

da kucaklaJtt» diye yazmaJtak. Aradan 

aylar ge~tikten sonra «Bay Dondu»nun 

gazetesinde bu yaz1m1z yalanlanmak is

tendi.Guya Ferhat Hoca diye biri yokmu~ 

ve bu adam a biz kendi kafamazda yaratm1 

~1z. Yandak i fotograf•. bizi yalancala-kla 

su~layan her devrin adama «Bay Don

dli»ye ithaf ediyoruz: Resimde, Ferhat 

Hoca ile Aybar elslkiJtrken goruluyor. 



1.8.1. KIMDEN YAM 

I 

T .R. T. yoneticileri, sozde "tarafstz, 
goziikmek bahanesiyle, T.i.P. ile il 
gili haherleri son zamanlarda san· 
siire ba§lamJ§lardu. A~ag1da, T .I.P. 
Genel Sekreteri Dr. Nihat Sargm'1n, 
T .R. T. yoneticilerinin Anayasa dJ§I 
tutum ve davranJ§larJnJ elettiren 
demecini sunuyoruz: 

«Aaayasam1z, sosyal 

devlet ilkesiyle insan hak 

ve hiirriyetlerine daya
naa demokratik bir den-

ge rejimi kurmay1 hedef 

aim·~ ve bu maksatla ik
tidann hukuk d1~1 ke'fi 

bir tutum ve davran1~ i
~ine girmesini engelliye 

cek birtakJm denge un

surlannJ ongormii~tiir. 

TRT, bu miiesseselerden 
biridir. 

Modern toplumlarm 
hayatJDda pek onemli bir 
yeri olan rad yo ve tele
vizyonuu, iktidann pkar 
larJDa alet olmamau i~in 
Anayasam1z, TRT'yi o
zerk bir kurulu~ olarak 

dii§iinmii~ ve ozel bir ka 
nunla, bu kurulu~un hii
kiimet kaqu10da t~rafstz 
ki~iligini korumau bii
yiik ol~iide saglanml§tlr. 
Aucak ne .vu ki 27 Ma
yu'tan bu yana politika
mn yavaf yavaf ur.•fsal 
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«SAVA~» 

Gu~ Durumda 

iKtBU<;lTK y•ldan beri 
araltks1z yaytmlanmakta 
olan gazetemiz, maddi 
imkanu:zhk yiiziinden 
gii~ duruma dii§miittiir. 
<;e~itli ricalanmiza rag
men abone tutarlar•n•n 
gonderilm emesi, ••SA
VA~»lD biiyiik bir bor~ 

alt1na girmesine yol a~

mi~hr. Toplumcu dostlar 
destek olmazlarsa, Kara
deniz'deki bu <(son l§tk» 
da sonecektir. 
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bir nitelik kazanmau ve 
miicadelenin kapitalizm
sosyalizm miicadelesine 
donii,mesi, TRT yonetici 
lerini de etkilemit ve ya 
ymlart kendi suufsal du 
rumlanna gore ayarlama 
Ian sonucunu dogurmuf 
tur. Bu durum, Anayasa 
mn ruhuna oldugu kadar 
a~1k metnine de ayktn
du. Ger~ekten tarihi da· 
yanaklan ve temel ilke
leri ile emek~i halktan 
yana olan Anayasam1z, 
emek~i umflann serma
yedar smtf kar§JSJDda bir 

denge unsuru olarak ag.r 

lJgiDI koymaSJDI ongor

mii~ ve un1flara, partite 
re, ki§ilere farkh mua-

mele yap•lma!IIDl yasak
lamJ§tlr. 

Oysa TR T yoneticile 
ri, ozerkligi Anayasa hii 
kiimlerine s.rt ~evirme 

yetkisi olarak anlamakta 
ve oyle uygulamaktadu 
lar. Tiirkiye i§~i Partisi
ne karp tutumlan, bu 
zihniyet ve davraDI§lan 
DID a~1k bir delilidir. 

Ger~ekten Tiirkiye 
i§~i Partisi ile ilgili ha
berler, yetkili yoneticile 

rimizin deme~leri, sistcm 
li bir fekilde sansiir edil 
mekte, hattli ~ogu kez 
hi~ verilmemektedir. 
TRT yoneticilerinin, ban 
da altnm•t deme.ylerimi
zi bile tahrif ettikleri 
goriilmii~tiir. 

Anayasa difl bu dav 
rani§Iann sonuncusu diin 
olmu~tur: ti~ A.P!li mil 
letvekilinin Ana y as a ve 
i~tiiziik hiikiimlerini ~ii 
niyerek istanbul MiiJet-

vekili ~ctin Altan'm do 
kunulmazhgmm kaldn1l 
maSI i~in karar almalan 
iizerine Genel Ba~kan Ay 
bar'm bas10a verdigi de 
me~, C.H.P., C.K.M.P. 
ve M.P. sozciilerioin de 
me~lerine yer verildigi 
halde, ne 19.00; ne 21.00 

ve ne de 22.45 haher ser 
visi yay10larmda yer al
maml~tlr. 

TRT yoneticilerinin, 
Anayasa01n hiikiimlerine 
ozellikle •§itlik ilkesine 

ayk1r1 davraDJ§Ian de va-n 
etmektedil'. TRT'nin o
zerk bir kurulut olmau, 
yoneticilerinin siyasi ter 
cihler yapma yetkisine 
sahip olduklan anlam10a 
gelmez. Ana yasa ve hu
kuk d1p davrani,larm he 
sab1, yalmz hiikiimetler-

den degil, biitiin kurulu§ 
Jardan, bu arada toplum 
hayatmda onemli bir go 

nvi olan TRT yonetici
lerinden de elbet sorula 
caktJr.>> 

Kemaiizrnin eli 
-1-

Bir kez uzand1 Kemalizmin eli 
Y1rtlld• karanllklar, tarih 17 N isan. 
Bir kez verecek oldu kar~•llks1z 
Yuzylllarca allp dururken. 

Bir halk~1 giriJimle ~olenler ba~lad1 
IJidl Yucel'in, Tongu~'un onculugunde daglar. 
Karlld1 har~lar, yontuldu ta~lar 
Derken kuruluverdi aydmllgm ocaklar1. 
Gozler llerde, dogruluverdi egik baJiar 
Okulludur art1k ~obanlar, yana1ma ~ocuklar1, 
Gelecegin mutlu Turkiye'sini dokuyor 
Bir tezgahta AyJe'ler, Fatma'larl 
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sonras. -;mtl 
Sonras1 pis taktikleri gece ku1larJn1n 
K1nall sakall.llar, ke~i sakall1lar e~liginde 

ArkaSI gelmedi somurgen pusularinin. 
Oyle ya, olur muydu, 
Agaya hizmet i~in doganlar, 
Agaya inat okutulur muydu? 

sonras• ml? 
Sonras1 ince hesaplar1 politikacJlarm 
O~uncu Selim'den beri ~·karCJlarm ..• 
Sonras1 
Sondurulmesi aydml1k ocaklarmm bir • bir 
Sonras1 
Koye karanl•fm yeniden postalanmas1 .•• 
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Ama y1rtllacak karanllklar birgun 
Uzanacak gene unutulmu~ koyledmin i~ine 
Kemalizmln o insan eli, humanist eli. 
Gene bir JOlene duracak bozk1rlar 
«Gonullerde ayn1 emel, ayn1 dilek>• 
Ye~erecek baJtanbata nisanlar:da Turkelil 
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