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Bölücülük 
amacısı 
CHP'yi 
esir aldı 

Misa -. 

Milli'nin 

Yılmaz 
Türkiye'de son haftalarda, yapılan antide

momtik uYi'ılamalan haklı lıöBtarmek, em
peryalizmin ülkemizi Sovyetler Birlilli'ne karşı 
bir "bekçi" haline Iletirmesine gerekçe hazırlamak için ortaya atılan bir konu var: "Bölücü
lük"_ 

Savu ucu u: 

Yapılan propaganda "ülkenin bütünlüllünü 
koruma" ııerekçesine dayandırılarak yapılıyor. 
Bu propagandaya ülkemizde bulunan tüm bur

. juva partilerinin katılmalan da lunda ayrıntılı bilgiler veriyor. 
amacın ""nıfaa!" Içerillini orta- lçi,leri Bakanı'run "bölücülük" 
ya koydu. konusunu Iran - irak - Türkiye 
. CHP yalnız hükümettaki ve zinciri içinde ele alması, bölge
meclistaki tutumunda deilil, de tezııahlanmaya çalışılan bir 
yayın aıımlannda da "bölücü- "antikomünist kutsal ittifaklim 
lük" propagand&llnı kullanmaya çıilırtkanlıllı izlerini de ta,ıyor. ç�,ıyor. CHP Genel Merkez Ya- . Derııtnın orta .. yfa1annda ayrı yın Orıı":"'. "CHP'�en Haberl�:" başlıklar altında yer alan yazılar adlı derııının 28 Nısan 1979 gun- bir bütün olarak ele alındıilında lü 8. sayı .. bunun bir örneili. CHP 'nin ''Miu-ı Milli" &özlerin: Derııinin orta ayfa1an tümüyle den emperyalizmin bekçiliilini "bölücülük" konUlUna aynlıyor anıa'dıilına kuşku yok. Başbakan ve CHP "Miaak-ı MiIli'nin Yılmaz Bülent Ecevit'in, aynı _yfalarda 

Savunucu.u" olarak ilanediliyor. yer alan ,U 'ıözleri de "kutsal it
. Bu arada Içişleri Bakanı Ha: tifak çıilırtkanlanrun" koroıunu ıiuı Fehmi Güne" kendisiyle ya- tamamlıyor: "Biz her ne kadar 
pılan bir lıö!Üfmede "bölücü" 01- .lnıralZ dÜfünce özgür/üRü isti
dullunu &Öylediili öfI!Ütler hak- yoraak da, bu demek deRildir 

ki, ülkemizi bölmek isteyenlere 
de bu düşünce özgürlügünü tanı
yalım. " 

. Türkiye'de uzun yıllardan be
ri "bölücülük" lUçlamalanrun 
hep ilericilere, sosyaliBtlere yö
neltilmiş olduilu ve 1 Mayısışçi 
Bayramı 'nın hiçbir ilgisi olmadı
iiı halde, "bölücülük" lıerekçeBiy
le yualdanmak istendiiii düşünü
lürse, Ecevit'in ve CHP yöneti
minin "özıürlükçü demokrasi" 
deyiminden ne anladıklan çok 
iyi anla,ılır. Zaten ıoçim mey
danlannda kaldınlacallı vaadedi
len 141-142. maddelerin unuttu
rulmuş olmuı da bunu kanıtlı
yor _ Ecevit ve CHP yönetimi 
ııün ııeçtikçe altından kalkarna
yacallı, he_bını veremeyecelli 
yükümlülükler altına ıımyor. Son 
zamanlarda takırulıın açıkça ileri
ci tavırlar bunun ııöıterııeleridir_ 

Milliyet Avrupa 
Baskısrnın kriteri nedir? 

Buııün yıırt dı,ındaki Türkiyeli i,çiye kar,ı çeşitli araçlarla ve si
\ahlarta bir "döviz talımı" aa!dınama ııeçilmi, bulunuyor. "Seçme ve 
.. çllme haklu" vaadi aaluda kala kalaın, dövizleri çekabilmek için 
"çifte emek1ilik"ten, "çifte vatanda,lık"tan tutun "döviz bedelli aa
brlila", Uyurtta yuva projelerine", "tercihli hi .. tenetlerine", "dö
viz primlerine" kadar denenmedık yol bırakılmıyor. Hatta i,çiyi 
"her ay belli miktarda döviz ııöndermelle zorlayacak müeyyideler" dahi zaman zaman ııündeme ııiri
yor. 

Du "döviz .. ferbertili "nin en 
etkin propaııanda araçlan &r&IIn
da i.oo, Blbılli ııazetelerinin Av
rupa bulu1an yer alıyor. Hürri
yet'lyle, Tercüman'ıyla, Günay
dufıyla, Milliyet'lyle her iiün 
"döviz ,öndennel_ özendirme" ilıınla{ı .. yfa ayfa Türkiye'U 
lIöçmen i,çiye .. nuluyor. Çar
ta! çarfat ,irket i1ıın1an, banka ilıın1an, eıı:portçu i1ıın1an_._ 

Döviz çekmek için her tür
den yayına açıktır &ayfaJar. 
Spordan ıokae, din &ömürüaün
den fOvenlzme, sosyal demom
IIden neo-fa,lzme. __ 

Ama bır ,eye dikkatle kapalı
dır: bllimselsosyalilt lıö!Üflere. 

ı,te beıııeli örnellI! 
Yurt dı,ında b&lllıın ıı ... te

wden en liberali Milliyet dahi, 

bllimsel ..,ayalist lIörü,e lIöre M
zırlıınını, yayınlann duyurusu
nu, "politik" oldullu ııerekçesiy
le redd�ebilmektedir. 

BrüklOl'deki Infoırürk Ajan .. , 
Yürüyüş 'te de yayınlıınan "yurt 
dı,ındaki Türkiye'li i,çiler." du-

_ yuruaunun bir suretini de, bedeli 
kar,ılıllında yayınlıınmak üzerı 
Milliyet Gazetesi'nin Frankfurt' tak! Avrupa Büroıu'na yo11arnı,
tır. Bu talebe verilen 1 Şubat 
1979 tarihli cevap aynen ,öyle
dir: 

"Gönderdi'iniz ilanınızı po
Iitlk' olufU nedeniyle yayın Ia
yamamoktayız. Bilgilerinize ıu
nan,.. ii 

Red cevabı üzerine Info-Türk 
yöneticileri, ıı ... tenln Iltanbul' 
daki merkezine başvurarak Milli-
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yet'in Avrupa bukıatnda "poli
tik" nitelikte birçok ilıın yayın
lıındlRınl hatırlatlll14lar, delll,1k 
"politik" lörü,ler arumda ayı· 
nm uYllUlarup uyi'ılanrnadıllını, 
uyllu!a,nıyorsa bunun kriterinin 
ne oldullunu sormuşlardır. 

Milliyet Gazetesi &ahibi adına 
Filiz Ofluolllu imz&llyla Info
Türk'e verilen 28 Mart 1979 te
rihli cevapta, &öz konuıu ilarun 
Avrupa Büro.u'na verilmi, olma
ıı üzerinde durularak "adı geçen 
büromuz, ilan ilkelerinde, genel 
çizgiler içinde baRımaız hareket 
ettiRi için bu konuda ıize yar
dımcı olamoyacaRımlZl, yetkili 
arkadaşlarla görüşerek, bilginize 
ıunuyorum, " denilmektedir. 

Oy';', bir ııünlük siyaaal ııaze
tenin herhanııi bir ilan büroıu
nun, ilıın kabulünde kendı ba,ına 
buyruk "ılyaaal kriter" uyııuladı
III ne duyulmu" ne de ııörülmüş
tür. Diller kesimler ııibi ııazetenin 
Ila". .. rvi.leri de, ııazetenin ııenel 
yayın politikaaıyla baillıdır. Ba
!tımaızlık olaa olaa "teknik" ko
nularda belli ölçülerde ııeçerli 
olabilir. Info-Türk Ilanı ilO "tek
nir" nedenlerle deıııı, "politik" 
olduRu ııerekçesiyle reddedıımi,
tir. 

Bu durumda ıkı o1aaılık söz 
konusudur: 

Ya Milliyet Gazetesi ııenel 
olarak "burmael soayalilt ııörü'
lerin Ilıın .. klinde dahi olaa, yurt 
dı,ındakl _,çUere ulaşmaıına" 
kar,ıdır; ya da &öz konuıu 11"'
tenin Avrupa buk .. ını yapan 
"MUliyet Tiirul Verlaııı GmbH", 
Ilerçekten Istanbul'daki Milliyet
ten tamamen bailımaızdır, ama 
liberal tanıll&!' ı,lr gazeteniII iı
mini kullanarak kendı ııiyaaal ter
cihlerine lIöre "politik ambarııo" 
uyııulamaktadırlar . 

Konu, her ıkı halde de, Mil-
1,liyet Gazetaıl tarafından açıklan

maya muhtaçtır. 

HÜKÜMET GENEL - IŞ'IN GREVINI 
YASAKLADı 

DISK Genel-I�'in ızmir Belediyesi'nde ba�lattığl grev 
"yasak hükümeti" tarafından yasaklandı_ 

3 Mayıs günü ba�layan grev ızmir Belediyesi'nin 14 iş
yerinde çalı�an 6 bin i�çiyi kapsıyordu_ Grev kararının ne
deni, iki ay önce ba�layan toplu sözJe�me görü�melerinin iş
veren durumunda olan ıhsan Alyanak tarafından çıkman 50-
kulmasıydı_ 

Ecevit hükümetinin yasaklama kararının gerekçesi ise her 
zamanki gülünçlükte: "Grevin 'halkın' sağlığını tehdit etme
si!" 

KüTAHYA ALTINTAŞ TÖB - DER Ş UBE 
KONGRESINI "DEMOKRASI ıÇIN BIRLIK" 

GRUBU KAZANDI 

Kütahya ai Altıntaş Hçesi men" grubu, "i-ıifkçı Eğitim
TÖB-DER Şube Kongresi 21 der"in de desteğiyle 42 ay ai
Nisan günü yapı ldı. Yönetime dı. Seçimi kazanan "Demokrasi 
aday olarak seçimlere katılan Için B irlik" grubu ise 51 ay ai
iki gruptan "Devrimci Öğret- dı_ 

RIZE HALKı FAŞISTLERE DERSLERINI 
VERDI 

Türkefin sıkıyönetim istediği illerden biri de Rize_ ıs-
26-27 Nisan günleri yaşanan oIOlYIOlr, faşistlerin Rize üzerinde 
aynadıkları oyunlan açıkça ortaya kayuyor. 

Fa�ist hareketin öteden beri Rize'de kendine tabOln Olra
dığı, ancak bunda ba�arılı olamadığı biliniyor_ ZOlten bu ne
denle de sıkıyönetime umut bağlamışlardı_ Bu amaçla geçt� 
ğimiz giinlerde yapılan tüm kı�kırtmalara kal1ln, Rize halkı 
faşistlere yeni bir K.Mara� fırsatı vermedi. 

Rize'de miting yapmak için çevre illerden gelen bşistler
üç gün boyunca hazırlık yaptılar. Ne var ki, bHdirRerini jOln
darma ve polis kordonu altında bile dağıtamadılar_ DalıtabA
d ikleri bildiriler de, katillere tepkilerini ııiisteren Rize'liIer ta
rafından yırtı lıp yere atılıyordu. 

Faşistler bu tepki kar�ısında, MHP Gençlik KOlliirl'nın 
26 Nisan'da düzenleyeceği yürüyü�ten Vazgeçmek zorundil 
kaldılar. 

Aynı giin yapılan mitingde de, çevre il ve ilçelerden gelen 
üç bine yakın fa�ist, büyük bir polis ve jandarma kordonu ar
kasında, alanı dört bir, yandan saran Rize halkı tarafından sı
kıştırılıp kalmı�tı. Türke�'in konuşmasının başlOlyacağı sırOlda 
kapanan dükkan kepenklerinin sesi de, Ba�buğ'un surOltına 
bir �amar gibi indi. Mitingde Rize'li olarak yalnızca 100 ka
dar ki�inin bulunması ise Türke�'i iyice kudurttu. 

Fa�istler Rize'de daha sonraki günlerde de saldırıw-ını 
sUrılUrmeye çalıştılar. 1 Mayıs günü Türkiye Işçi Partisi ve 
bazı ilerici kuruluşların binalarını ta�ladılar. Bütün saldırıları
niI kar�ın, sonuçta faşistler Rize'de umduklOlrını bUlillnOlmış
lardı_ 

FAŞISTLER ıŞÇILERI 
TEHDIT EDIYOR 

Eskişehir'de - "Misk uyaıu- diğer yandan da ilerici Işçilere 
yor" başhldı bildirileri dağıtan bir gözdağı niteliği taşıyordu_ 
çimse-Iş Sekreteri Hüseyin Bu arada OGD siopııian yazan 
Eriş ile üç faşist gözaltına alın- faşist öğrenciler Mıııtafa ErIwı 
dı_ Faşistlerin bildiriler! bir Haliboğlu, Murat Okul ve se
yandan Işçileri faşist demago- tim A!eş yakalandılar. 
jiyle _ kao<iınnaya çabalarken, 



ı Mayıs 
tutukluları' 
serbest. 
bırakılmalıdır 

Şii Halk Cephesi Temsilcisi Pablette: 
"DisK'U VE TIP'U ARKADAŞLARıMlZIN şILI'DEKINE 
Bl '�ZER BASKILARA MARUZ BlRAKlLMASIN1 
PROTESTO EDIYORUZ" 
Uluslararosı Demokratik Hukukçular Derneği: 
"TÜRKİYE 'DEKI TüM sİY ASI TUfUKLULAR VE SEN· 
DIKACILAR DERHAL SERBEST BIRAKlLMAUDffi " 

1 Mayıs kazanlınını gözünün b.beRi gibi korumak· 
Bütün gerici güçlerin .nıı.neme ve sindirme lliri· 

te kararlı oldulılı bir kez daha serııilendi. 
,imlerine, kimi "solcu"lann boziuncu ve tealimi· 1 Mayıs günü ıStanbul'da 1 �yıs gösterilerini 
yetçi çabalanna raRmen, Tür.k!y� işçi smıfı. şaıı1� engellemek için ilan edilen so kaRa çıkma yasaRını 
1 Mayıs'lar geleneRine bir yeDISını d� ekle.dı. Işçı protesto etmek için sokaııa çıkan TIP Genel Ba,· . 
ve emekçi kitlelelerin, uluslaral'uı bırlik, mucadel� kanı ve Parti'nin merkez yöneticileriyle diRer parti· 
ve dayanılima gününü gericiliR. teslim etmeyeceRı, lilerin işkence edilerek ııözaltına alınmalan bütün 
_--------------------.....;-� yurtte ve dünyada ııeniş tepki ve 

1 Mayıslar 
Büyük sermaye, 1886 ydında Amerika'da, sekiz saatlik 

"günü ıçın direnen Işçi sınıfı üzerinde baskı ve teröre başvu
rurken ve dört işçl llderinl ldama gönderirken, bu talebi ez. 
diilinl ve lşçOeri slndirdi!!lnl düşünüyordu. Oysa büyük 
sermayenin bu hesabı gerçekleşmedi: . .  

Burjuvazinin hesaplannm tam teı:sine bu olay liim 
dünyı işçneri ıçın dayanışmanın, birll!!1n ve mücadelenin 
bır simgesi, bır esin, bir ızim kayna� oldu. Bugün de bu 
özeliiilini sürdürüyor; bundan sonra. da sürdürecek. 

1 Mayıs 1979'da ve önces''1de ·)laşanan.olaylıir, demok· 
rası mücadelesinin bugünü Için, daha da önemljsl yannı ıçın 
J<azanmlar kadar zengin derşleri de birlikte getirmiştir. 

Herşeyden ÖDce şu' belirtilmelidir: Yoi!Un baskı ve te· 
röre gerici sermaye basınının yoj!un çabalanna ve kışkırto 
malanna karşın demokratik hak ve özgürlükler, onları ka�t 
üzerinde bırakmamaya kiırarlı olanlann ellerinde ve oruann 
özverileriyle \Orunmuş, kökleşw-Umlştir. Bu kökleştirme 
büyük sermayeye şirin görünebUmek, güvence verebnmek 
ıçın demokratik hak ve özgürlüklerin de ötesinde en temel 
Insan haklenndan dahi bir Çırpı da habeı:siz görünebilen sos· 
yal demokrasinin bakıya, teröre varan çabalanna karşın 
yapılmıştır. Bu yapdırken de �osyal demokrasinin demokra· 
siyi kendisiyle eşdel!er gösterme çabası sonuç vermemiş, 
Demokratik hak ve özgürlüklerin temel bekçisinin Işçi sın .. fı 
oIdu!!u gerçe!!i, hiç khnsenln yadsıyamayacaj!ı biçimde ka· 
nıtlanmışbr. 

Artık Türkiye'de 1 Mayıs gelene!!lnl lşçl sınıfından sö· 
küp çıkartmaya çalışmak, bu gelene!!1 küçümsemeye kalkış· 
mak hiç kimsenin haddi deilndlr. 1 Mayıs gelene!!1 arbk da· 
ha bi: kökleşmlş, Işçi sınıfına aynlmaz baillarla ba!!laııımş· 
br. Yannm öZllÜr 1 Mayı&lannın teriıelleridaha sarsılmaz'bir 
biçimde pekiştirOmiş, çeilkleştirnmlştir. 

Dar bir bakış açısıyla olaylan o an ıçın taşıdıj!ı boyut
Iarla sınıriı olarak dej!eriendlrme çabası Içinde olanlann, 
olaylann gelecekteki büliin bir süreç ıçınde taşıdıj!ı öneml 
kavramak bır yana, o anki önemini bne anlayabndlkleri 
söylenemez. Bütün bunlar birlbirleriyle koparılmaz ba!!1ara 
sahiptir, bu nedenle de böylesi dar b-iJaş açdanna sahıp o
lanlann söyledikleri ve yaptıklan niyetlerine bal!1ı olmaksı· 
zın tutuculann ve hatta faşlstlerinkiyle çakışmak zorunda 
kahr. Büyük sermaye arbk onlann bır alışkanlık haUne getir· 
dikleri dar bakışlarını veri alarak demokrasi güçlerine kıırşı 
hesap yapmaya başlar. Bu ise nesnel olarak büyük sennaye· 
nın yede!!lne çekimekten başka bir anlam ifade edemez. 

Demokratik llÜçler 1 Mayıs 1979'dan dersler çıkarmak 
zorundadıriar. GÜnd.md. demokratik toplumsal muhalefe· 
tin bir an önce güçlendirUmisi, demokratik hak ve özgürlük· 
lere hepbirlikte smsıkı sanıınması vardır. 

Hiç kuşkusuz bu yolda temel rol bundan önce oldui!U 
ve 1 Mayıs 1979'da kanıtlandıj!ı gıbı, bundansonra da Işçi 
sm ılın ın baj!ımsız politik örgütüne düşmektedir. . 

e neşet kocabıyıkoğlu 

yaRayaş· 8 MAYIS 1979 - 4  

nefret uyandırdı. 4 Mayıs lIünü 
Başbakan Ecevit'e bir telıınıf 
ııönderen TIP Genel Sekreteri 
Nihat Sarılin şöyle diyordu: 

"1 Mayıs günü polislerin silah· 
lı, çelik coplu saldınoına uRrayan 
ve 'aRır şekilde işkence gördükle· 
rini fotoRraflar ve lIörllÜ tanıkle· 
nnm yazılı ifadeleri ile tespit et· 
tilimiz Genel Ba,kan Bahice Bo· 
ran ve diter merkez yöneticileri· 
mizle üye arkada,lanmıZln hiçbi· 
ri avukatlan ve yakınlan il. ııö· 

, rü,türülmemektedirler. 
"Bütün başvurular Ileri çevrU· 

mi" ",kadaşlanmızın nerel.rde 
lIöz altı'nda tutulduklan dahi .. k· 

. lanmı,tır. 
" Avukatlann G.nel Ba,kan 

B.hk. Böran ve dilıer arkadaşla· 
nmıZln adli tebibliRe s.vkini ve 
i,k.nc. yapan sorumlular hak· 
kında kovu,turma açdmasını te· 
lepleri illiili makamlara yapılmı,· 
tır. N. var ki arkadaşlanmızın 
adli tebiblilı' sevk .dilip .dilme· 
dıkleri meçhuldür.  

"FotoRraflar v. görıı� tanıkla· 
nnm yazılı ifadel.ri il. teBbit .t· 
tiRimiz yaralı arkada,lanmız 
hakkında hayati endi,.I.r ta,ı· 
makteyız. 

"Basında y.r alan beyanıtı· 
nız olaylardan haberli ancak kü
çüms.m. elıiliı)'ıinde olduRuau· 
au ııöstermektedir. Bu beyanatı· 
nızdan oonra da otobüalerd.n, 
kahvelerd.n, evlerinden toplanan 
üy.l.rimize çeşitli karakollarda 
ı,kence yapılmaya d.vem .dU· 
mektedir. Olaylardan daha va· 
him bir Ilidi, almadan önl.nmesl, 
ıı.rekli kovu,turma için bizzıt 
harekete 'ııeçmeoini zorunlu kd· 
maktedır. 

"Bı,bakan olarak sorumlulu· 
Runuzu bir k.z daha hatırlatı· 
nm." 

TIP G.nel Sekret.ri'nln bu te· 
ı.bin. kar,ın Cumartesi ııünü , •. 
I.n haberl.r, özellikle Maltepe'de 
ııözaltında bulundurulanların ya· 
kınlanyla ııörü,türülmek bir ya· 
nı, lç.riye yiyecek, ya da olııara 
ıokulmadıllı yönündeydi. 

Hükümetin, TIP Genel Ba,ka· 
nı U. diller partililerin işk.nc. 
edU.rek lIözaltına alınması kar· 
,ısmda b.Olnı kuna ııömm. ça. 
buı sürerken, d.mokra tik ör,üt 
ve kl,U.rln tepkil.ri d. birbirini 
IZI. di. 

GENÇ öNCO G.nel S.kreterl 
Omit Bulıd8YCl 4 Mayıo ııünü 
yaptı�ı açıklamada, Içlerinde 
OboNÇ öNCO Gbnel B.,kanı 
Abdurrahman Atalay ve diller 

örllÜt yöneticilerinin de bulundu· 
�u tutukluların, "1 Mayıs lIünü 

, en do�al haklennı kullanırken 
ııözaltına a�ndıklannı" .belirte· 
rek ,öyle dedi : 

"Bu hakkımızın kullandınası· 
nın enııellenmey. çalıŞlaınasl yı· 
aalar karşısında suç olu,tıırmak· 
tedır Bu suçlulann soru,tıırul· 
ması ııerekirk.n arkadaşlanmız 
iizerindeki baskınm sürdürülme· 
sinin de tüm sorumlusu, 1 Ma· 
yı.'ı enııellemenin oldulılı ııibi yi· 
ne CHP hükümetidir, Ba,bakan'· 
dır." 

TtlTED Genel Ba,kanı Aykut 
Göker d. 2 Mayıs'te yaptılıı i· 
çıklemada ,öyl. diyordu: "1 Ma· 
yı. alanında ku t!anması tale bın. 
kararlılıkla sahip çıkanlar ve bu 
tal.plerini d.mokrasinin özüne 
sahip çıkarak ifade yolunu ara· 
yanlar IlÖzaltına abnmış, tutuk· 
lınmı, durumdadırlar. TIP Genel 
Ba,kanı' Sayın Behice Boran ve 
arkadaşlan 'V. diiı.r d.mokıatik 
kitle ör,ütü sorumlulan baRım· 
mlık, demokra,i ·mücadeleoin. 
olan sarsdmaz inançlany"'-. bu 
mücadelenin ıı.re�ini yaptıkle· 
undan <lolayı ,özaltındadırlar." 

öte yandan 30 Nisan IlÜnü, 1 
Mayıs'te, 1 Mayıs alanmda ola· 
caklanna jlişkin verdiRi bir da· 
moç üzerine 1 Mayıs IlÜnü ölll. 
.... tl.rind •• vind.n ııözaltına alı· 
narak , .çtiRimiz Perş.mb. IlÜnü 
s.rb.st bırakdan TSıP Genel 
Başkanı Ahm.t Kaçmaz, TIP' v. 
DisK yöneticil.riyl. di�er tu· 
tuklulann serbest bırakılması te· 
Iebini dila gew-di. 

I,çi KÜltür Demellı Genel 
Başkanı Ydmaz Onay v. In ... t 
Mühendial.ri Oduı yön.tim Ku· 
rulu da Cuma (Ünü yaptıklen i· 
çıklamada 1 Mayıs öncesind. ve 
1 Mayıs'te ,özalnna alınardann 
•• rbest bırakdmasını iBtedUer. 
Aynı lIün DIs K Yürütm. ,ör.vll· 
I.ri adına Nusret Aydın tarafın· 
dan TIP Genel Ba,kanlıilına ,öiı· 
deril.n m •• ida da, I,çi sınıfının 
v • •  mekçi hılkın mücadele"ne 
yıpılan .aldınların TIP yönetici· 
I.rinin tutuklanması noktasına 
ula,maaınm anlamlı olduRu be· 
Iirtilerek dayını,ma dil.k1.ri b.· 
lirtildi. TöB·DER Genel Ba,kanı 
Gültekin Gaziolılu Ba,bakan 
Ec.vlt'e ııönd.rdlRI bir telıınırte 
1 Mayı. tutuklulanrun •• rbelt bı· 
rakılmaBlru istedi. 

Cuma günü TRT hab.rI.rinde 
I .. "öRrenildiRln. ııör.. 1 Mıy .. 
lIünü lIözaltına alınanlar oruındı 
yirmi tane TıP üy ... vardır" bı· 
lonu uçuruldu. Gözaltına .. yıla· 
rı 600'ü a,kın Türkıye I,çl Parti· 
ii ve Genç·öncü1ü alınmı,k.n 
böyle bır yalana ba,vurulmuı ne 
anlama ııeliyordu? Gerç.kl.rin 
hıııraltı .dllmeye çalı,ı1muın· 
dan amaçlanan n.ydl? V. ned.n 
latanbullu 'lar 1 v. 2 Mıyıı ııün· 

leri .. yılan ikiyüze yaklatan ve 
üzerlerinde "Ya,um 1 Mayıı" 
yazan balona tanık olmu,k.n, 
bunlardan birisi de 1 Ma�1S Ala· 
nılna ulaımıtken lIya1nızca iki 
balona ıaatlanriıı,tır" diye al.l· 
acele bir "açıklama" yapılıyor· 
du? Bu açıklamalar da hemen· 
cecik "ilerici" burun köıelerine 
oturtuluyordu? 

öte yandan iki ay önce DisK' 
in kuruluş yddönümü için Istan· 
bul'ı 1ı.lmi, bulunan Şili Halk 

·Ceph ... temsilcisi Serıllo Pablet
te de 4 Mayıs'da verdi�i d.meçte 
,öyle, d.di: "BaRınıaızlık ve de· 
mokrasi için mücadeı ... vklerine 
yıkından tanık oldulılım DIsK1i 
v. TIP'li arkadaşlanmızın Şili'· 
dekin. benzer baakılara maruz 
bırakdmasını tepki ile karşılıyor 
ve proteıto ediyoruz." 

mualararaaı Damomtilı: Hu· 
kukçular Demelıi Genel Merkul 
de Ba,bakan Ecevit'e bır Ie!ıınıf 
çekerek, "hapislwıelerdeki tüm 
.lyui tutuklulann v •• en'dikııı:ıla· 
nn derhal serbest bırakdmasmı" 
tal.p .derk.n, !nan Haklan -Bir· 
lilll 'ıdına Prof. Ripux da ,öyle 
diyordu: "Ancak ŞiIi'deki fı,ist 
diktetörlüklerde ,örülen çaL dı,ı 
uYllulamelar Türkly.' de d. ,örüı· 
m.y. b .. lamı,tır. Kandlne de· 
mokratik diy.n bir hükümetin ı 
Mıyıs'ın kutlanmaıını yuıkla· 
ması, "çUeri, UericUeri tıpkı Şi· 
li' d. oldulılı ııibi .tedlara doldur· 
maoı ,iddeti. kınanacak bir olay· 
dır." . 

Avrupa ParlamentolU .01Y"· 
liıt pup yöneticilerind.n Hollan· 
dalı parlamenter p.ter Dankart 
d., "tutuklanan •• ndikı yön.ti· 
cUeri ve Parti liderieri _best bı· 
rakdmadıııı takdird. Türkıye 
1971-73 dönemlndekl ortama 
dön. bilir" diyordu. Hollandı I,· 
çi Partisi'nin dı,"I.ri y.tkili.i 
Van d.r Stol • .  de, partlainin dı, 
bürOlunun, ,elecek hafte Straa· 
burıı'ı ııeıen Ecevit'I. 'örü .... k 
1 Mayı. dolayısıyla yapılan tu· 
tuklamalann , eri ıhnmaıı ve ii· 
kıyönetimin ,özd.n lı.çirUmed 
konusundı istekte bulıınlClkla· 
nnı belirtiyordu. Belçikı'dı ikti· 
dar koalisyonundı bulunan F1a. 
man ve Vılon soıyıllıt partil.ri 
ıdına yapdın ıçıklamadı dı 
"Türkiye'da .. ndikal haklara yö· 
nelen ıj!ır ıaldınlar ve .endikı ve 
.Iyual parti yöneticU.rinln tu· 
tuklenması ,Iddetle protesto" •• 
dildi." 

1 Mayıı tutuklulannm .erbe.t 
bırakdmaıı buııün Türkıye'deki 
tüm d.mokratik güçlerin en gün· 
eel ve Iv.di talebidir. 1 Mayı. tu· 
tuklulannın •• rbe.t bırakdınası 
ıçın mücad.l. v. dıyanı,ma, ı 
Mayıı klZlnınunm korunması ve 
kökle,tirilmeslnin de bır ıdımı 
olacıktır. 



• 

'Mayıs 
tutukluları' 
serbest 
bırakılmalıdır 

Şili Halk Cephesi Temsilcisi Pablette: 
"DısK'U VE T IP'U ARKADAŞLARıMlZIN şILI'DEKINE 
Bl.jZER BASKILARA MARUZ BlRAI<IUt,\SINI 
PROTESTO EDIYORUZ" 
Uluslararası Demokrntik Hukukçular Derneği: 
"TÜRKIYE'DEKI TOM sIYAsI TUTUKLULAR VE SEN· 
DiKAOLAR DERHAL SERBEST BIRAI<ILMAI1Dm" 

1 Mayıs kazanlınını gözünün bebeRi gibi korumak· Bütün gerici güçlerin engeUeme ve sindirme Kiri· u kararlı oldu{!u bir kez daha seliilendi. 
,imlerine, kimi ",olcu"lann boziruncu ve te.imi· 1 Mayıı günü İstanbul'da 1 �yıs gösterilerini 
yetçi çaba1anna raRmen, Türkiye işçi ,mIfı. ŞaııI� engellemek için ilan edUen sokaRa çıkma yuaRınl 
1 Mayıs'lar lıeleneRine bir yenisini daha ekledı. Işçı protesto etmek için soka�a çıkan TIP Genel Ba,· 
ve emekçi kitlelelerin, uluslaratuı �irlik, mücadel� kanı ve Parti'nin merkez yöneticileriyl_ diRer parti· 
ve dayan"ma ııününü lıericiliRe tes1ım ItmeyoeeRı, lilerin işkence edilerek lIöZlltına alınmalan bütün 
_-.:......:.-.:..--.:...----------�;.;.;;...;:...'""" yurtta ve dünyada Ileni, tepki ve 

ı Mayıslar 
Büyük sennaye, 1886 yılında Amerıka'da, sekiz saaUlk 

\4günü Için direnen Işçi sınıfı üzerinde baskı ve teröre başvu· 
nırken ve dört işçi ııderinl Idama gönderirken, bu talebi ez. 
diRini ve lşçUerl slndirdi�irıl düşünüyordu. Oysa büyük 
sennayenln bu hesabı gerçekleşmedl. ' .  

Burjuvazinin hesaplannın tam telSlne bu olay tüm 
dünya işçUerl Için dayanışmanın, birıı�1n ve mücadelenin 
bır simgesi, bır esin, bir azim kaynal!ı oldu. Bugün de bu 
özeııı�inl sürdürüyor; bundan sonra. da sürdürecek. 

1 Mayıs 1979'da ve öııces''1de ·}'aşanan.olaylar, demok· 
rası mücadelesinin bugünü Için, daha da önemlisi yannı ıçın 
.u.zanmlar kadar zenıln dellileri de birlikte getirmiştir. 

Henıeyden önce şu' bellrtilmeııdir: Yo�n baskı ve te· 
röre eerlcl sermaye basınının yoıtun çabalanna ve kışlart· 
malanna karşın demokratik hak ve özgürlükler, oniarı kal!ıt 
üzerinde bırakmamaya kArarlı olanlann ellerinde ve oniann 
özverilerlyle f>runmuş, kökleştirUmiştir. Bu kökleştirme 
büyük sennayeye şirin görünebUmek, güvence verebUmek 
ıçın demokra tık hak ve özgürlüklerin de ötesinde en temel 
Insan haklanndan dahi bir çırpıda habelSiz görünebUen sos· 
yal demokrasinin baskıya, teröre varan çabalanna karşın 
yapılnuştır. Bu yapılırken de .osyal demokrasinin demokra· 
siyi kendisiyle eşde�er gösterme çabası sonuç vermemiş, 
Demokratik hak ve özgürlüklerin temel bekçisinin Işçi sın'ıfı 
oIdu�u eerçei!i, hiç kimsenin yadsıyariıayacaj!ı biçimde ka· 
nıtlanmıştır. 

Artık Türkiye'de 1 Mayıs gelene�inl işçi sınıfından sö· 
küp çıkartmaya çalışmak, bu eelene�1 küçümsemeye kalkış· 
mak hiç kimsenin haddl de�ndlr. 1 Mayıs geleneRi artık da· 
ha bir kökleşmlş, Işçi sınıfına aynlmaz ba�larla bai!lanımş· 
tır. Yannın özgür 1 Mayııılıınnın temelleridaha sarsılmaz'bir 
biçimde pekiştirUmiş, çellkleştirUmlştir. 

Dar bir balaş açısıyla olaylan o an ıçın taşıdıj!ı boyut
larla sınıriı olarak de�rlendlrme çabası ıçınde olanlann, 
olaylann gelecekteki bütün bır süreç ıçınde uşıdıj!ı öneml 
kavramak bır yana, o anki önemini bUe anlayabUdlklerl 
söylenemez. Bütün bunlar biribirleriyle kapanlmaz ba�lara 
sahiptir, bu nedenie de böylesi dar b4Jaş açılanna sahıp O
lanlann söyledikleri ve yaptıklan nlyeUerine baRIı olmaksı· 
zın tutuculann ve hatu faşistlerlnklyle çakışmak zorunda 
kalır. Büyük sennaye artık onlann bir alışkanlık haUne getir· 
diklerı dar bakışlannı veri alarak demokrasi güçlerine karşı 
hesap yapmaya başlar. Bu ise nesnel olarak büyük sennaye· 
nin yedei!lne çekimekten başka bır anlam Ifade edemez. 

Demokratik güçler 1 Mayıı1979'dan dersler çıkarmak 
zorundadırlar. Gündemde demokrntik toplumsal muhalefe· 
tin bir an önce güçlendlriim"sl, demokratik hak ve özgürlük· 
lere hepbirııkte sımsıkı sarılınması vardır. 

Hiç kuşkusuz bu yolda temel rol bundan önce oldul!u 
ve 1 Mayıs 1979'da kanlUandıj!ı gıbı, bundansonra da Işçi 
sınıfınDl bal!ımsız politik örgütüne düşmektedir. . 

• neşet kocabıyıkoğlu 
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nefret uyandırdı. 4 Mayıs günü 
Ba,ba� Ecevit'e bir ulııraf 
ııönderen TIP Genel Sekreuri 
Nihat Sarılin ,öyle diyordu: 

"I Mayıs lI ünü polislerin ,ilah· 
lı, çelik coplu saldınıına uRrayan 
ve 'aRır .. kilde işkence ııör dükle' 
rini foto{!rallar ve ııörgü tanıkla' 
nnm yazılı ifadeleri ile uspit et· 
tilimiz Genel Ba,kan Bahice Bo· 
ran ve diRer merkez yönetlcUeri· 
mizl_ üye arkada,lannuzın hiçbi· 
ri avukaUan ve yakınlan ile gö. 
rü,türülmeınoktedirl_r. 

"Bütün başvurular Ileri çevrU· 
mi" arkadaşlannuzın narelerde 
lIöz altında tutulduklan dahi .. k· 

. lannu,tır. 
" Avukatlann Genel Ba,kan 

Bebice Böran ve diAer arkadaşla· 
nnuzın a dli ubibURe sevkini ve 
itkence yapen sorumlular hak· 
kında kovu,tıırma açılmasını u· 
lepleri illiili makamlara yapılnu,· 
tır. Ne var ki arkadaşlannuzın 
adli ublbliRe sevk edilip e dilme· 
dikleri meçhuldür. 

"FotoRrallar ve görıı� tanıkla· 
nnm yazılı ifadeleri ile tesbit et· 
tlııimiz yaralı arkada,lannuz 
hakkında hayati end\4eler u,ı' 
makuyız. 

"Bwnda yer alan beyanatı· 
ruz olaylardan hıberli ancak kil
çüın.seme eRiliı1Unde olduııutlu' 
zu göstermektedir. Bu beyanab· 
nızdan ,onra da otobüslerden, 
kahvelerden, evlerinden toplanan 
üyelerimize çe,ltli karakollarda 
ı,kence yapılmaya devam edil· 
mektedir. Olaylardan daha va· 
him bir ııidl, almadan önlenmul, 
Ilerekıl kavu,turma için bizzat 
harekete 'Ileçme,ini zorunlu lal· 
makudır. 

"Ba,bakan olarak ,orumlulu· 
aunuzu bir kez daha hatırlatı· 
flm." 

TIP Genel Sekreterl'nln bu u· 
leblne kar,ın Cumartesi ııünü ge' 
len haberler, özellikle Maltepe'de 
lıö,a1tınd. bulundurulanlann ya· 
kınlanyla ııörü,türülmek bir ya· 
na, Içerıyı yiyecek, ya da ,Iııara 
ıokulmadılı yönündeydi. 

Hükümetin, TIP Genel Ba,ka· 
nı Ilı dller partililerin ı,kence 
edUerek lIöZlltına alınmaıı kar· 
,ıımd. bt.,nı ku"" lIömme ça' 
buı sürerken, demokra tık örllüt 
ve ki,ilerin tepkileri de birbirini 
izledI. 

GENÇ öNCU Gınel Sekreteri 
Um it BuııdBYcı 4 Mayıs ııünü 
yaptıııı açıklamada, Içlerinde 
C, .. NÇ öNCU n.nel B.,kanı 
Abdurrahman Atalay ve dller 

örgüt yönetlcUerlnin de bulundu' 
lu tutukluların, "I Mayıs ııünü 

, en doltal haklannı kullanırken 
ııöZlltına a�nd!klannı" .belirte· 
rek ,öyle dedi: 

"Bu hakkınuzın kullandmuı· 
nın e'nııellenmeye çalışlamuı ya· 
salar kar"sında suç olu,tıırmak· 
tadır Bu suçlulann soru,tıırUı· 
ması Ilerekirken arkadaşlannu, 
üzerindeki bukınm sürdürü1me' 
a1ntn de tüm sorumlusu, 1 Ma· 
yıı 'ı  enııeııemenin oldu{!u ııibi yi' 
ne CHP hükümetidir, Ba,bakan'· 
dır." 

TüTED Genel Ba,kanı Aykut 
Göker de 2 Mayıs'u yaptıııı a' 
çıklamada ,öyle dlyordu: "I Ma· 
yıı alanında kutlanması talıbine 
kararlılıkla ,ahip çıkanlar ve bu 
taleplerini demokrasintn özüne 
,ahip çıkarak ifade yolunu ara· 
yanlar ııözaltına alınnu" tutuk· 
lınnu, durumdadırlar. TIP Genel 
Ba,kanı Sayın Bahice Boran vi 
arkadaşlan ıre dller demokıatik 
kitle örgütü ıorumlulan ballım· 
ıızlık, demokrasi ·mücadelııtnı 
olan sarsılmaz inançlanyı-." bu 
mücadelenin Ilerellini yaptılda· 
nndan odolayı ııözaltındadırlar." 

öte yandan 30 Nisan günü, 1 
Mayıs'u, 1 Mayıı alanmda ola· 
caklanna jlişkin verdiııi bir de· 
moç üzerine 1 Mayıs günü ölle 
.. tlerinde evinden lIöZlltına alı· 
narak geçtillınlz Penıembe günü 
serbest bıralalan TSıP Genel 
Başkanı Ahmet Kaçmaz, TIP' vı 
DIS K yöneticiieriyle dıııer tu· 
tuklulann serbest bırakılması u· 
lebini dile retirdI. 

"çı KÜltür Demelı Genel 
Ba,kanı Yılmaz Onay .e Intut 
Mühendisleri Od ... Yönetim Ku· 
rulu da Cuma (Ünü yaptıklan i' 
çıklamada 1 Mayıa öncesinde ve 
1 Mayıs'u lIözalhna alınanlann 
serbesı bıralalmasını istedilır. 
Aynı gün DISK Yürütme ,örevlı· 
leri a dına Nusret Aydın laratın· 
dan TIP Genel Ba,kanllRlna ııöiı· 
derilen me.jda da, I,çi ıınıfınm 
ve emekçi halkın mücadelı.ne 
yapılan ıaldınlann TIP yönetici· 
lerinin tutuklanması noktesına 
ula,masınm anlamlı oldu{!u be· 
lirtilerek dayanı,ma dUekleri bı· 
lirtildi. TöB·DER Genel Ba,kanı 
Gültekin Ga zio�lu Ba,balwı 
Ece.lt'e ııönderdl�i bir telıırafte 
1 Mayı' tutuklulannın .. rbeıt bı' 
rakılmasını istedI. 

Cuma ııünü TRT �berler\ndı 
I .. "öıırenıldllllne lIöre 1 Mıyıa 
lIünü lIözaltına alınanlar aruında 
yirmi tane TIP üye. vardır" ba· 
lonu uçuruldu. Gözaltına sayıla· 
rı 500 'ü a,kın Türkıye I,çi Parti· 
li ve Genç·öncü1ü alınnu,ken 
böyle bır yalana ba,vurulmuı M 
anlama lıeUyordu? Gerçeklerin 
haııraltı edilmeye çalı,ılm ... n· 
dan amaçlanan neydi? Ve Mden 
lııtanbullu 'lar 1 ve 2 Mayıı ııün· 

leri sayılan iklyüze yaklaşan ve 
üzerlerinde "Ya,um 1 M.yı." 
yazan balon. tanık olmu,ken, 
bunlardan birisi de 1 Ma�u Ala· 
nılna ula,mııken "ya1mzca iki 
balana ıutlanriu,tır" diye .Iel· 
acele bir "açıklama ii yapılıyor
du? Bu açık1arnalar da hemen' 
cecik "ilerici" buırun köıelerine 
oturtuluyordu? 

öte yandan iki ay önce DISK' 
in kuruluş yıldönümü için İstan· 
bUı'a g.lmi, bulunan Şili Halk 

·Ceph.si t.mailcisi Sertio Pablıt
ta de 4 Mayıs'da verdiRi deıneçte 
,öyle. dedi: "Bailımaızlık ve ,w. 
mokrasi için mücadıle .. "idarinı 
yılandan tanık oldu{!um DISK1i 
ve TIP'li arkadaşlannuzın Şili" 
dıklne benzer baakılara muuz 
bıralallllAllDl tepki Uı u.tWyor 
vi proteoto ıdiyoruz." 

Ulua1araru1 Demomtık Hu· 
kukçular Demelll Gen" Mer .... i 
dı Ba,balwı Ecnit'ı bır u .... f 
çekarek, "hapillwıeler,wki tüm 
aiyui tutuklu1ann ve ıın'dlkacıla· 
nn derlıal .. rbeıt bıralalmuını" 
talep e,wrken, insan Haklan Bır· 
llli ı<bna Prof. Ripux da ,öyiı 
diyordu: "Ancak Şili'deki fa,ist 
dikutörlüklerde görülen çaL dı,ı 
UY8Ularnalar Türkiye' dı de görül· 
meye başlanu,tır. Kandinı de· 
mokratik dlyen bir hükümetin 1 
Mayıa'ın kutlanmasını yasakla· 
muı, \4çileri, ilericilıri tıpkı Şi· 
li'de oIdutu gibi ıucllara doldur· 
maıı ,iddetle kınanacak bir olay· 
dır." ' 

Avrupa Parlamentoıu 101)'a· 
list ifUP yöneticilerinden Hollan' 
dalı parlamenter Petar Dankart 
de, "tutuklanan sendika yöneti
cilıri ve Parti IIderlırı serbest bı' 
ralalmadıllı ukdirde Türldyı 
1971·73 dönemlndıkl ortama 
dönebUir" diyordu. HoUandl ı,· 
çi Partisi'nin <b,ltlırl yetkiliıi 
Van der Stole .de, partlainin dı, 
bürOlunun, gelıcek hafu Stıu· 
burıı'a gelen Ecnlt'le ,iiI'üterek 
1 Mayı, dolayıııyla yapılan tu· 
tuklamalann gıri alınması ve ii' 
kıyönıtlmtn ,özden , .çlrUıneai 
konusunda istakta bulıuıııcalda' 
nnı belırtiyordu. Ba!çika'dı ikti· 
dar koalisyonunda bulunan Fla· 
man ve Vılon ,ol)'allıt partUeri 
adına yapılan açıklamadı da 
"Türkiye'de sendikal haklara yö· 
nelen aııır ıaldınlar ve .. ndika ve 
ıiyual parti yönıticilırinin tu· 
tuklanmuı ,Iddetle proteıto" .. 
dildi." 

1 Mayıı tutuklulannın ıerbeıt 
bıralalması buııün Türkiye'deki 
tüm demokratik güçlerin en gün' 
eel ve I.edi talebidir. 1 Mayıı tu· 
tuklulannın .. rbeıt bıralalması 
ıçın mücadele ve dayanı,ma, 1 
Mayıı kazanınunın korunması ve 
köklı,tirilmealnin de bır a dınu 
olacaktır. 

-------,_."""..- .. _. --_ .......... _ . ...... _--_ ......... "" ....... _--_._-------------------



ilerici sendikal 
« . 

hareketin 1 M ayıs 
1 Mayıs 1979 Türkiye işçi smıfının mücad.le tarihinde önemU ve 

öllretici bir IlÜn oldu. öncesi ve sonraııyla da önemli batka geli,mele
re yol açacak. Bu ıeli,melerin ortaya çıkacaııı bir alan ilerici sendi
kal hirek.t. 

sınavı 
1 Mayıs 1979 

ilerici sendikal hareketin 
birliğini 

perçinlemelidir 

nerici sendikal hareketi, .DİSK v. balllı ıendikalan k.ndi dar po
litik çıkarlan için işçi sınıfı al.yhine kullanmayı temel politikalardan 
biri haline ıetiren UDC ıloıancııı oportünistl.r, 1 Mayıs 1979'da da 
yanlış bir h .... bın içine ,adiler. örllÜt disiplini tanımayan- ve "biz 
yaptık oldu" manlıllıyla harek.t 
ed.n ve sonunda DİSK'ten çıka
nlan bir kısım sendika yöneticisi 
1 Mayıs 1979'a ilişkin politikala
nnı tesbit .derken bir hesaba da
yanıyorlardı: nerici sendikal 
hareketi, DİSK'i bölmek. 

Bilimsel sosyalist harek .t Ma
d.n-ı, ve öt.ki sendikaların 
DİSK'ten ıeçici olarak çıkarıl
malannı dollru bulmadı. TIP 
Başkanlık Kurulu yayınladıllı 
bildirid. bunu açıkça belirtti. 
Şimdi de bu ıörü, dollrultusun
da bü\ün bilimsel sosyalist işçi
ler, s.ndika yöneticil.ri mücade
i. ediyorlar. Ne var ki, UDC 110-
ııanclOl s.ndika yön.ticilerinin 
besaplan ba,ka_ Yönetimine anti 
demokratik tüzük ve unulama
larla yerl.ştikl.ri Maden-ış. ve ö
teki birkaç ıendikayı DİS K'ten 
kopararak ayn bir konfed.ras
yon kurulmasmm hazırlıklan ya
pıl�yor_ Konfederaayona bir ad 
önerisi de sıkıyön.tim bildirisin
de var: Sallduyu Sabibi ışçi s'n
dikalan. Kısaca stSK. 

İzmir'de yaptıklan mitiıııden 
dolayı ıçf4leri Bokonı'ndan tele
vizyondateşekkür alan UDC alo
ıancılan 1 Mayı,'m yasaklanma-

smdan çok önce, daha Mart a 
yında İzmir Valililli'ne mitinı 
için başvurdular. 1 Mayıı'ın kut
lanması için çıkarılacak aynlık, 
aynı zamanda DİS K'i bölmenin 
de ıerekçeıi olarak kullanılacak
tı. DİSK yönetinıinin zaafları, 
bazı tabansız yöneticilerin bece
riksizlikı.ri üzerine 'kurulan bu 
hesap, bilimsel .0syaUstierin, ış
çi ımın"""ın politik örıütü Tür
kiye ışçi Partisi'nin .. ,maz yol 
ıöstericilillini doııru deııerlendi
romedilli için İzmir'den döndü. 

CHP il yönetim kurulu üyesi 
Mehmet Mıhlacı da aynı dollrul
tuda yayınladıklin bildiri üzeri
ne löz altına alındılar . Yeni bir 
konfederaeyon kurarak sendikal 
hareketi bölme hesaplan bu ka
rarlılıııın karŞIOlnda biraz daa 
bozuldu. 

UDC Sloıanl atan Maden-I" 
Bank-Sen, Bay-Sen yönetimleri 
te ba"ndan beri 1 Mayıs'ın kut
lanmasına kar,ı, burjuvaziyle 
aynı çizıiye düştüler. DİSK'de 
yapılan çeşitli toplantılarda, 1 
Mayıs'ın !stanbul' da ve 1 Mayıı 
alanmda kutlanmasını .abote eı
meye çalıştılar. nerici ıendikal 
hareketi sabote ettikleri ıibi: 

DİSK Geqei Ba,kanı Abdul
Iab Baştürk, 1 MaYlS'ın, 1 Mayıs 
"l\.lanmda kutlanması konusunda
ki kararlılılıını ıonuna kadar sür
dürdü. Yürütme Kurulu tutuk1a
nıncat yürütme aörevini üstlenen 
Gıda-ı, Sendik .. ı Genel Ba,kanı 
Demirhan Tuncay, Sosyaı-ı, 
Sendikası Genel Ba,kanı özcan 
Ke.,eç ve Tekstil Sendikası Ge
nel Ba,kanı Rıdvan Budak da ay
nı kararWıııı ,österdiler ve ,özal
tına alındılar. Yürütme ıörevi bu 
k.z Tekstil Sendik .. ı Yürütme 
Kurulu üyesi Selahattin Uyar ve 
Mebmet Mıhlacı 'ya verildi. TIP 
Kurucu üyelerinden Uyar ve 

DİS K yönetiminde burunduk, 
lan ıırada uyiulanan politika tea
fiyeeilille ve DİSK'i sosyal de
mokratlaştırmaya dayanıyordu. 
Burjuvezi Kemal Türkler yöneti
mini ve uzmanlannın bu dar_ 
pııpçu politikaamdan ustaca ya
rarlanmayı bildi. Sendikal hare
ketin içine işçi .mıfınm mücade
ıeaine yabancı yöntemler bu dö� 
nemde .okuı.du. Tufiyıcilik bu 
dönemde temel politika haUne 
ıetirildi. Büinısel ,osyaliıtlerin 

yönetimind.ki s.ndikalar DİSK 
dışına atıldı. Türkiy. ışçi Partili 
sendika yöneticilerinin Sosyaliıt 
ışçi Sendikalan Konfederıısyonu 
(SİSK) ,kuracaklan ya1arılan ya
yıldh 

UDC alo,ancısı oportünist send_ 
ka yöneticilerinin bölücülüi!üne 
kar,ı savunuluyor_ 

Bilimıel ıosyalistl.rin bütün 
anti demokratik tüzük hükiimle
rine ve tüzük dı,ı uYiulama1ara 
kar"n sendikalarda ber lün yeni 
bir mevzi kazanmalan ilerici sen
dikal hareketin birliilinin uıi te
minatıdır. 

O zaman ilerici .endikal hare
ketin birlillinin DİSK Içinde 
"lIlanacaııı bilimsel .osyalistler 
tarafından savunuldu. Şimdi d. 
,ene bilimsel losya1istleı.-tarafın
dan .avunuluyor. DİS K yön.ti
minin zaat1anna, hatalanna ve 

Bu, bıçbir yanlı,ın ve lhane
tin en .. lleyemeyıcelli kader ıaa
lam bir teminıttır. 

. , 'Hertürlü övgünün üstündeki" 

Basının 1 Mayıs' i 
1 Mayıs'ı ·!stanbul'da kutlarnaktan vazgeçtikleri için 

"takdirle harfılanan "  sendikalann yöneticileri k.ndiieri 
için bazırlanan ızmir Konak Meydanına giderken ve 
Mao'cu çömezl.r kırlara yayılırken "d.iterli " baoın ne 
yapıyordu? ... 

Yerinj arıyor, buluyor ve gene bir sıkıyönetim bildiri
siyl. bir gün .onra ödüllendiriliyordu: Baoın o lün "her ti!rl� övgünün .. 

Ü8tünd .... bir ran'la birUkte bir pııp Par
bırUk ve butürılük gOlter- tili Y"'�I protesto eder.k mi,ti!... sokalla çıkml,1ardl_ "D.-

ıstanbul Gazeteciler Ce- lI.rli" bILSIn derin biı daya
miy.ti Başkanı Mustafa nı,mayla olayın üzerinde 
Yücel, 30 Nisan günü Sıkı- dunnamayı kararlaştırdı. 
yönetim Komu'anının na- Ama Merter'den haber
zik davetin. uyarak. komu- er daha oık gelmelle ba,
tanlılla gidiyor ve orada ladı. Boran ve Türkiye ışçi 
"erte,i gün " basının birlik Partili ler ve yurttaşlar yere 
ve bütünlük içinde davran- yatınlarak coplanıyor ve 
ması ,erektilll konusunda dipçlkı.niyorlardı ... Apart
'h. m-fikir" kalınıyordu_ manlann balkonlanna Çl-

!atanbul Gazeteciler Ce- kan halk deh,etl. "namlu

miyetl Ba,kanı Mustafa nun ucundaki huzur 'u 
Yücel mü,teına Intlba1arla seyrediyordu... Bu arada 
dönmü,tü ııkıyönetim ko- tepkisini diie ıetirenl.rin 
mutanının yanından. Bu evlerine airilerek "huzur" 

dUYlUlannı ,azetelere de dallıtılıyordu. 
bildirml,ti. . Ne yapacaktı ıazeteler? 

Gericiıinin "{acia ", Bu sorunun yanıtı, 2 Mayu 
"ilericiıinin" iM 'inatkış4 günkü sayılarının birinci 
ma " diye niteledilll 1 Ma- .. yfalarında panik ve ap
ya ıçın manşetler bile ha- ta11ık1a karışık sıntacaktı_ 
zırlanmı,tı_ örnellln Hürriy.t adlı ka-

!atanbul &akın bır eün Rıt "vurıanlıııı şöyle ba,-
yaşayacaktı. Iık attı: 

1 Mayıı sabahı, !atan
bul'da 50 metre aralıklar
la aranarak ve kimlik soru

. larak leUnen gazetelerde, 
gazete yöneticileri ve '0-
rumluları, lörünen manza
ranın deıtanını yazmaRa 
koyuldular. 

Ama?"_ 
önce Merter'den haber

. ler leUyordu. 

"- Sakin bir gün ... " 
Ve bunu şu ba,lıklar iz

liyordu: 
"- lltanbul'da korsan 

gösteri yapmak isteyen 
1000 'd.n fazla göıt.rici 
toplama kamp/na gönderil
di. Sokaita çıkan TIp Ge
nel Başkanı Bomn puen
lik kuvvetlerince tartakla-

Türkıye I,çi Partisi G.- narak .ıkıyönetime sevke
nel 'B,a,kan 'ı Behice Bo- dildi ... " 

. �, ., 

EN GERICISINDEN 
"ILERIcILIK" IDDIASıNDA OLANıNA KADAR 

,TOM GüNLOK BASıN 
1 MAYIS'A KARŞIORTAK TUTUM ALDı 

''Sakin Bir Gün " buy
du! 

Buırun diller aynntılan 
bir yana "ilerici" Cumhu
riy.t manşetini çoktan at
mı,t.. ' 

"1 May
,
� tör.nleri olay

ıız geçtı .. _
, 

!;vet, Cumhuriyet 'In ük 
bukısında bu başlık vardı. 
Ve Cumburiyet, , .. tler 
ilerledikçe bır vic
dan muhasebesi yapa
rak daha sonraki baskılan
na şu ba,lıııı da oıkıştır
mak zorunda kaldı: 

tl. Kınoma yürüyü,ü ya· 
pan Bora'; gözaltında ... " 

Ama .... ba,lık a,aRı
daki yerini koruyordu ... 

ışte böyle bır şeydi 
"delerli i, buının 1 Mayıs' 
ta parça-pörçük olmadan 
birUk ve bütüniüRünü koru
muı. "Her türlü övgünün 
üstünde "ki yer hakedilmIş
tiL.. 

öbürıünler ne oldu? ı" 
dayıya düşüyordu, yani' 
".ol bernoı'ıere! ... 

Kimileri 1 Mayıs'ı Nı
zım'dan buldultu ,ürle at
latmıştı. 

Klmlleri ise solun par
ça-pörçük'lüııünü yazıcak
tı ... 

1 Mayıı vartaaı atlatıl
mı,tı ... 

Ve daha sonra ölümsüz 
Nazım, bir yürek gibi dola
,ıp 'u ,iirini hatırlatacak
tı: 

"Gözleri, kulaklan, eıı.ri, 
ayaklanyla, 

hDn, hamam, a]XJrhman 
ve konaklarıyla, 
16 ıoyfaları, ""'kı makina

lan - tanklarıyla, 
çatal. pıçak, tabak ve bal'
daklarıyla, 

yamak ve yordaklanylo 
hücuma kalktılar ... 

Han, hamam, aparhman 
ve konaklarınızia, 

çatal, pıçak, tabak ve 
bardaklarınlZla 

yamak ve yardaklarınızla 
hücuma kalktınız! ... 

Hak vanıa eiter, 
hücuma kalkmak hak
kınız ... " 
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UDC adına 
BölUcülük 
ve teslimiyet 

içiı 
" kolay/aştırrcı" 

onlemler 

ızmir 

cephesi 
1 Mayıs 1979 Türkiye'de sol içinde de çeşitli e�ilimler arasındaki 

aynmlann belirginleşmesini sa�ladı. 
1 Mayıs 1979'da b�uvaziye ve gericj güçle ... karşı mücadelenin 

temel sorunu, 1 Mayıs'ın ıStanbul'da 1 Mayıs Alanı'nda kutlanmasıy
dı. Bu, daha "çık bir deyişle, Türkiye işçi sınıfırun 1 Mayı. kazaru
mının burjuvaziye ve gerici güçlere karşı dişe diş savunulması ve ko
runmuı, kökleştirilmeoi sorunuydu. Emperyalizme ve burjuvaziye 
karşı mücadelede işçi .,nıfına özgü uzlaşmazlı�ın ve lI.ararlılı�ın öl
çütü bu nokteda ortaya çıkacak- bu ikili :oruya açık bir yanıt 
tı. vermek zorundadırlar. Burada 
ISTANBUL DıŞıNDA iöz konusu olan "yüreklilik" el-
1 MAYIS CEPHESI 

Sol içindeki kimi politik çiz- bette, kah"dayılık deRildir, bur-

giler, daha 1 Mayıs göıterilerinin juvaziye karşı mücadelede işçi 

yakla,muıyla birlikte, 1 Mayıs' ıınıfının kazarumlanru, burjuva

ın 1 Ma�. Alaru'nda kutlanmaıı- zinin lütfuyla de�il, burjuvaziye 
• - ra�men kazanmak ve korumak 

ru eıııeıı�me girişimleri karşılln- için gerekli olan uzlaşmaz mü-da kendi kararszlıklarıru açı�a -
vurdular_ 1 Mayıs'ın 1 ""Mayıs cadele anlayışıdır. 

Alaru'nda kutlanmaamın yerine - Ve daha da önemliıi, .,ruf 
mücadelesinin ve 1 Mayıs'ların geçebilecek "kutlama" bi9imle- "yı�ınaalh�ı", daha çok işçinin rinin bazırlı�ı içine girdiler ve bu 

haı:ırWda.nn "teorik" ve "poli. ve emekçinin 1 Mayıı alanlann-
tik" .. vunmalanru bazırlamaya da birle,me karanru, kendi başı

koyuldular. Bu bazırlıkların so- na vermesiyle- de�il, onların ör

nucu, 1 Mayıs günil İzmir'de ya- gütlerinin işçi ve emekçilerin bu 

pılan mitinglerde ortaya çıktı_ mücadeleye yı�ınsal katılımının 
Aynı gün, Içi,leri Bakam H.F. öncülü�ünü 

Güne,'in .. yııım övüne övüne öncülüğünü yapabilmesiyle D�la-
vurguladı�ı, 42 ilde daha çeşitli nır ve ölçülür. 
toplantılar yapıldı. Oy" ''UDC slogancılan" , bı-

l Mayıs'ı 1 Mayıs Alaru'ndan rakınız işçi ve emekçi kitlelerde 
uzalda,tırma çizgilinde, kendile- 1 M"yıs'ın 1 Mayıı Alııru'nda ' 
rini birbirlerinin tom karşıtı aa- kutlanma., kararlılı�ın yükselt
yan her türden 11101" çiziİ arum- m_yi, bu konuda kendilerinin en 
da bir ortak cephe oluştu_ Bu or- küçük bir kararlılık teşımadılıın 
tek cephe, maocululıun Dyısız daha ilk günden herke .. ve bur
fraksiyonlarından go,izmin Kur- juvaziye ilan e�mi,lerdlr. "UDC 
tulu,çu ve Devrimci Yol'cu ka- ılogancılan", bir yandan demok
natlarına, onlardan "UDC 110- ratik kitle örgütleri toplantılann
ganeılan"na kadar geni, bir poli- da 1 Mayıs Alaru'nda düzerılene
tik çizgiler yelpazesini kapııyor- cek gösterilere katılacaklannı 
du. ıöylerken, aynı anda İzmir'deki 

Ne var ki bu politik çizgiler toplantılan için miting alaru 
aruında "UDC .Iogancılan"nın tutup bilet kuyrulıuna girmek
özel bir konumu vardı. Birincisi ten çekinmemişlerdir. Böy/ece 
bu politik çizgi 1 Mayıı'ın 1976' bu politik çizgi, fiilen, I MayIB' dan bu yana yeniden kiUesel ın 1 Mayıs Alanı 'nda kutlanm""ı 
olarak kutlanmasırun burjııvazi- kararlı/ığını ve 1 Mayıı 'ın yığın
ye dayatılmuı kazanımının, işçi 1o",Rım kırma işlevini burjuvazi 
ıımfının deRil, onun adına kendi- adına üstlenmiştjr. "UDC slogan
ıinin malı oldu�u iddiasındaydı. cılan"nın, 1 lI1ayıs'ın Istanbul dı
lkincisi ve daha da önemlisi, 1 ,ına götürülmesini, "yılıınaal ola
Mayıı 1979'un Istanbul'da ya- mayacalıı" gerekçesiyle .. vun
aaklanması halinde latanbul'un maları, kendi dirençsiziiklerini 
di,ında kutlanmasıru bir seçenek işçi sınıfının üzerine yıkarak giz
"tıırak gören ve Dvunan tutu- leme çabasından başka birşey 
mun öncülüRünü "UDC slogancı- .!Ielıildir_ 
lan" yiirüttü_ Daha açık bir de- FA YDACILIK VE 
yi,le, "Istanbul dı ,ında 1 Mayıı" BURJUV AZIYE BACLILIK 
cepheainin tümüne Itsolculuk if ItUOC aloiancılannm i i  

i 1 
adına politik ieazet aalllama i,le- Mayıı 1979 'un mümkün olabilevini "UDC ılogancılan" yerine cel, heryerde, ama mutlaka la-

, getirdi. Her türden sol görünümlü tanbul 'un dı ,ında kutlanmasın
akım, kendi mazeretierini kendi- daki ıaranltın arkasında genelde 
leri yaratma gereks1rılmi duyma- 'u mantık yatmaktadır: 1 Madan , "UDC ııogancılirı"nın ver- yıs'ı gericililıin tüm engellemeIe
diRi ieazetin şemsiyesi altında la- rini göRüaleme pahasına ama sı-
tanbul dı,ında uneye çıktılar. nıf mifcadelellnin bir alanı olarak 
KARARLILlCI KıRMA kutlamak yerine; ıınıf mücadele-
IŞLEVI ai alanının dışında ama görünüş-

"UDC �oıaneılan"nın "Isten- te mümkün oldultunca kalabahk 
bul dı,ında 1 Mayıı"tezlerinin ve göze .. ılene" göıterilerle kut
görünürdeki başlıca gerekçesi, la- lamak. 
tanbul'daki gösterilerin "yıilınaal Bu mantlRın iki temel yönü 
olmayaeai!ı" iddiasıydı. vardır. 

Herşeyden önce Istenbui'daki Birinciiı, "UDC slogancılan" 
ıöaterller neaen "yıilınaal" ola- nın, gençlik örgütlenmeıinden 
maz.iı? 1 Mayıı'ın 1 Mayıı Ala- eylem birliiline, genel ilevden 
m'nda kutlanmaaını eıııelleme 1 Mayıı göıterilerine kadar, ıınıf 
girişimleri kar'lIInda latanbul'da mücadeleıinin bütün yıllınsal 
I,çl aınıfı evl.rine çekilip ainece- araçlanna, faydacı, makyave/iıt 
ltı için ml? Yokaa I,çl ıınıfının' yakla,ımıdır. "UDC ılogancılan" 
1 Mayıı Alııru'na yiirümalinln so- nın temıil ettilti çizgi, ıınıf mü
rumlulullunu üstlenmek duru- cadelesinin -bütün bu araç lanru , 
munda olan .. ndlka ve örgütler, kendı.lne 'ıadece bir görünüm ve
bu engeııeme kar,ııında 1 Ma- rebilmek lçnl bir "yatırım" ko
yıs'ı 1 Mayıı Alam 'nda kutlama nusu, bir reklAm pano BU olarak 
yürekliUIIi';; kendisinde bularna- görmüş ve kullanmaya çalı,mı,
yacaııı ıçın mi? tır. Ve böylece burjuvazi'ün eli-

"UDC ılogancıları" öncalikle ne, i,çl sınıfının bu .Ilaililarım 
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ya karalamak ya da . yozlaştıra
rak geri teptirmek için koz üstü
ne koz vermekten batka sonuç 
elde edememiştir. "UDC alogan
eılan"run 1 Mayıs günü Izmir' 
deki toplantılarının, hükümetin 
ve sıkıyönetimin "takdir" ve 
"te,ekkür"ü ile taltif edilecek 
kac\ar, bir "özgürlükçü demok
rasi 11- kanıtına dönüşmesine şaş· 
marnalıdır. 

Ikincisi ve asıl önemlisi • 
"UDC slogancıları ", politikalan-· 
nı, hiçbir zaman burjuvaziden 
bağımsız olarak ve ona rağmen 
değil, her zaman burjuvazinin 
açık tuttuğu olanakları gözete
rek ve onun da rıZa gösterebile
ceği biçimde çizmişlerdir. Daha 
da somut olarak bu çizgi, sürek
li olarak bir "CHP ,emsiyesi" 
nin " ernniyetli" gölgesi altında 
boy atma çabasında olmuştur. 
Böylece, ister bilerek, ister bil
meyerek olsun, son çözümleme
de, burjuvazinin yap dedi�ini ya
pan, yapma dedi�ini yapmayan 
bir konuma düşmüştür. Gericlli
�e karşı delıil ama, sola kar,ı 
"güçlü" lörünüm kazanabilmek 
için her yolu mübah sayan ilke
sizlik, burjuvazinin "UDC slo
ganeılan"na diledi�i gibi yön ve
rebilmesinin direksiyonu işlevini 
görmüştür. 

"UDC slogancılan"nın 1 Ma
yıs 1979 politikası da, işçi sıru
(1nın "1 :h�::.yıs" kazanım. için en 
yaşamsal olan direnme noktasın
dan, burjuvazinin diledi�i yönde 
ı_ri çekilmek olmuştur. 

Birincisi ' "UDC sloeancılan", 
1 Mayıs 1979'un, burjuvazinin 
.1 Mayıı" yaaaklama giri,imlerini 
etkisiz hale getirmek haline dö' 
nü,en temel hedefini -çarpıtarak, 
" nerede olurSa olsun 1 Mayıs'ı 
kutiamak" gibi sahte bir hedefi 
öne çıkarmaya çalışmı,lardır. 
Ikincisi Yine "UDC slogancıları", 
burjuvazinin önüne halı serdilıi 
sözümona "yılıınsal 1 Mayıs" 
olanaklanru, sırf sola karşı bir 
"Kövde ıösterisi" yapabilmek 
için kabullenmi,lerdir. 

"UDC ılogancılan", böylece, 
1 Mayıı'ı mıkbütünüyle yok D
yamayan burjuvazinin, en azın
dan, 1 Mayıs'ı bir "mücadele" 
günü olmaktan ç-,kararak bir 
"reımi geçit" günü haline Indir
me çabasının oyuncuıu haline 
gelmi,tir_ 

"UDC ılosan.cdan"nın temın 
etti�i politik çizginin, son yıııar
daki geçmişi her kritik döne
meçte burjuvazinin iıtediAlni 
yapmanın örnekı.riyle doludur_ 

"unc ıloıancılan'\ yine 
CHP'nin şemsiyeıi altına girebil
me heDbıyla, DISK içinde 1975' 
den ıonra kendi önlerine aerilen 
halının yolunu izlemişler ve so
nunda ilerici sendikal harekette 
örülen tasfiyecilik alıında bir il
mik haline dÖnüşmü,lerdir. 

Aynı "UDC ılogancıları", yi
ne sadece CHP ve reformiıt aen
dikalar içindeki dir .. k temaılan
run imdada yetişeceRlne güvene
rek, Eylül 1 976'da, DGM'Iere 
karşı: I,çi ıınıfırun mücadele gü
cünü en dü,ük düzeyde göıteren 
ve işçi sınıfına burjuvazinin sal
dırıları kar,ısında Dvunm ... z bı-

ı MAYIS GELENECINI SULANDıRMA M ITINGI 

Kimi örgütierin çarşaf çarşaf ilanlar vererek ça�amı yap
tıkları ç .. itli burjuva gazetelerinin de gönüııü olarak çaRnıınl 
�krarladıkian ıZmir mitingi yapıldı. 

Uzun süre işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ı latanbul'da "1 
Mayı$" alanında kutlamalarını engellemek üzere "caydıncı" 
bir etmen olarak kullandan, işçi sını6nın birlik ve dayanı,ma
ıını engellemek için büyük burjuvazi tarafından tem bir deı
tek saillanan bu mitiıııe yalnızca yirmibine yalan kişi katıldı. 

Düzenleyi.llerine " te,ekkürter" yaRdırılan ve "ı�ilduyu ıa
hibi" ilan edilen bu mitingin " ıörkemli" bir biçimde ,.çti

- Rini yaymak görevi de gene burjuva gazetelerine düttü. Milli
yet gazetesi mitinge ıeksen t-in kişinin katıldı�ını ilan etti. 
Bu rakama en çok .. tırarılar da mitingin dÜZOrıleyicileri ol-
malı. 

. 

Büyük sermayenin çok yanlı saldmsına uRrayan 1 Mayıı 
gelenej!ini korumayı bir yana bırakan İzmir Mitingi düzenle
yicileri görünümü kurterma pe,indeydiler. İzmir Konak mey
danına "1 Mayıs Alanı" adım yakıştıran mitiili düzenleyicile

.ri .... tık kökle,mi, olan bir gelene�i ve bu geleneRin latenbul' 
daki simgesini unutturmaya ve .. ulandırmaya çalışıyorlardı_ 

rakan taktiklerin Dvunucululıu
nu yapmı,lardır. 

"UDC slogancılan", güçlü ola
na yatmm yaparak kendi gücünü 
çok gösterme gibi bir hesapla, 
1977 seçimlerinde CHP'yi umut 
gibi sunma kampanyasına aracı 
olmuşlardır. -

Aym �izgi', işçi ıınıf';'da bir 
CHP iktidan umudunu ayakte 
tutıııanın Rmeresini görece�i he
Dbıyla, onbini a,kın meta1urji 
işçisini, MESS 'e kar,ı zamanla
ması ve caydmcı gücü he .. plan
mamış bir greve davet etmekten 
çekinmemiştir. Daha sonra bu 
tutumlann yanlı,lılıı görünüşte 
teslim edilmi,tir ama, bu "hata
Iann" nereden kaynaklandılıına 
ve &iderilmesinin nereden Keçti
[ııne Ilişkin hiçbir de�erlendir
me yapılmamıştır. 

"UDC slogancılan", salt ken
dilerinde olmayan bir kitle .. lli
�i varmış gibi göıtermek açlıl1\.
dan kavradıklan antira,iıt ve an
tiemperyaliıt birlik sorununu da, 
yokuşa sürmekten öteye geçe
memişlerdir. "Ulusal Demokra
tik Cephe" kavramı, bir yandan 
bu politik çizginin CHP 'ye sun
du�u davetiyenin zarfı i,levini 
görürken, di�er yandan da en ge
niş demokratik güçleri dışlama
nın bir aracı olmu,tur. 

I,çi ıınıfı hareketinde temel 
olan, hiç "hate" yapılmaması 
deRildir ama, hataların birbirin! 
tekrarlamaması ve ıiıtemli hate
lara dönüşmemeıidir. Diller bir 
deyi,le bir politikanın "ıürekli 
hatalar" üzerine dayandınlması 
mümkün deilildir. Sürekli hatalar 
üerine dayandınlan bir politika 
eninde sonunda dizgirıleri burju
vaziye kaptırmaya mahkumdur. 
Ve nihayet "hatalann" i bırakınız 
azalmayı, tam teılimiyet aşama
ıına varma .. kaçınılmazdır. Işte 
1 Mayıs 1979 "UDC ıloıancıla
nit için böyle bir a,amayı sim
gelemektedir. 
PROVOKASYON EDEBIYATI 
YA DA TESLIMIYET 

OlteU'k bu poUtik çizginin 
1 Mayıı politikası, 1 Mayıı'ın 
Istanbul'da kutlanm.sı kararlı
lıitırun "provokasyon" olarak ni
telendirilmeslne dayandmlmak
t.dır. Bu siıtemıı, "hatalar" zin
cirinin, kar,ıt ama eşit deRerde
ki uçlara savrulmayla sonuçlan
maıırun bir kanıtıdır. Bir süredir 

Türkiye'de bir "devrimci du
rum "un varlıilı tezini tekrarlayıp 
"barikattııra çıkma" ÇaÇıllDl an 
me. lesi sayan, ".v .. komltela
ri" için davet yaparılar, işçi ILDL
fının 1 Mayıs mevzünin korun
maıı için mücadeley. "pro'lO .... -
yon" diyerek karşı çı1tmı,latdır_ 
Böylece. sadece i,çl ıınıfının ka
zanımlanru . Dvunma löremıcıea 
kaçmakla kalmamı,lar. dahaa. 
1 Mayıı günü işçi ve emekçilerin 
evlerine kaparup korkuyla bekle
meleri için açılan kampanyaya. 
"sakın sakaila çıkmayın kınm 
olacak" korkutmaeasıyla katıl
mışlardır. 

1 Mayıı'ın Istanbul'da kutlan
masının bir " kmm Ita yol açaca
�ıru iddia edebilmek için, Türki
ye'de sınıfsal ve politik güçlerin 
bugünkü konumu hakkında hiç
birşey bilmemek ya da bu duru
mun en basit bir çözümlemesini 
yapamamak gerekir. I,çi sım6-
nın bilimsel sosyaliıt partisi ol
mayı bir "müktesep" hak llibl 
görenler, Türkiye 'de 1 Mayıs 
197.9'da gericiliııin, bütün örgüt
Iülüilüne raltmen, bir kitl_1 kın
mı göze alabilecek konun.da 01-
madıRı gerçeilini bile ıöreme
mektedirler. 

Ne var ki "1 Mayı.'te Iııtan
bul'da soka�a çıkmayın, pro'lO
kasyon olur" mantıilının arka
sında, gerçekte, Istenbul'daki 
1 Mayıs gösterilerinin Ecevit hü
kümetini düşürmek Için ıeridli
ııe bir koz kazandırabilecaRi kar-

. kusu yatmaktedır. Bu mantık, 
Türkiye'de işçi ıınıfı ve demok
ratik güçlari "ya bu CHP hükü
meti, ya da fa,izm" alternatiıı 
önünde sıkıştırmakla ve böyl_ 
faşizm tehlikesinin tek ciddi 
alternatif\ kitle .. 1 birle,lk miiea
deleyi "yaaaklamakla" e,lttir_ 
"UDC .Iogancılan "nın "devrimci 
durum", ."bankatlar" tahlillerin
den sonra geUnen nokta ı,te yi
ne budur. 1 Mayıı'ın Istenbul'da 
kutlanmuına "ıericiliiti kızdırs
caııı" gerekçe.iyl. "provo .... -
yon" damıasım vurmak, düpe
düz bir kere daha burjuvazinin 
I,aret ettilll yolda yüriimekten 
ba,ka bir ,ey deilildir_ 

Hürriyet'In "1 Mayıı Istenbul 
dışında kutlanD işçi ıımtının Çl
karlanna halel mi gelir" d.mAl0-
Hsinin patenti de "UDC Sıogan
cıları"na alt deilil midir? 
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ARD'nin 
Türkiye 'ye 
müdahale pıanI 2b:��!I!!fil 

Emperyalist hanmil.rin Türkiy.'y. müdahal. planını &özd.n 
geçirmeR. bu barta da d.vam ed.lim. V. bu arada, geç.n baftaki 
yaZlmızda albnı çizdiaimiz Fed.ral Almanya a .. � Saksonya M.· 
liye Bakanı ve mubalar.ta manıup bir miUetv.kili olan Dr. Ki.p'in 
Ba,bakan Bülent Ecevit il. Ankara'da 5 Ni.an iÜnü görüşmesin· 
den .onra söyledilli ıözleri bir kez daha hatırlayalım. N. demi,ti 
Dr. Kiep: 

" - F.deral Almanya hüküm.ti Türkiye'y. yardımı bir partı 
'politikuı olarak deail, bir 
ulusal politika olarak görü' 
yor ... " 

Şimdi Gued.l.oupe'a ge. 
ç.biliriz. 

Emperyalist dörtlün�n 
Guadeloup. aduında vardık· 
lan karan ,öylece özetl.mek 
mümkündü: 

.. - Türkiy.'ye yapılacak 
aavunma yardımını ABD Üit· 
lenec.k ve bu yoldaki politi· 
kayı o .ürdürec.k. Ekonomik 
yardımı Avrupa kanadı ü.tle· 
nec.k, görü,meleri d. Fed.· 
ral Almanya .ürdürecek ..... 

Ama neyin, nelerin kar,ı
lıaında? 

Türkiy.'den neler ' istene
c.k, nel.rin kar,ılıaında ona 
"bir ,eyler" verilec.kti? 

Guadeloupe'un Türkiy. ile 
il,uı bölümünde, İran 'daki 
olaylann .00uMında Ortado
au böı,eaindeki denge .Ie 
alıMlı, va i,ln vabamoti 
görü!müttü. .Al.yhte geli,en 
deJIIIYI , görünürde birbirini 
tamamlayan Iki ono politi�· . 
da kODtrol altına almak müm
kündü, Bölgeyi yonm ay .. k- . 
linde-ilkönce kelepçel.m.k ... 
Harltadoki .. kliyle d. ,öyi. 
oluyordu: Türkiy.-İ.rail-Mıl1l· 
Suudi A .. biatan-Birl.,lk Alap 

, emirlilderi va Pakistan ... Böy
lesine bir yonm ayın ıçınde 

. de, bazı aynbkçı akımlan 
mümkün olduaunca kontrol 
albna alma aa çalı .... k bir bü- . 
tün olarak böı,.d • •  nti.mper
yali.t geli,meyi zayıflatmak. 
Böı,eyi bir yanm ay .. klind. 
ku .. tan bu emp.ryalist kel.p-

i çed., Türkiye'nın konumu
nun çok önem t.,ldıRı açıktı. 

Çünkü Türkiy., bir y.nda 
Sovy.tler Birlilti'ne kom,u i
di, bir yandan da eld.n Çıkan 
ancak gen. d. kazandm .. ına 
çalı ,ılan tran 'ın v. ötad.n b.
ri .mp.ryalist kanca atılmalta 
çalı,ılan fakat henüz tut turu
lamayan Irak ve Suriy.'nin 
kom,Ulu bulunuyordu ... 

Türkıye'nin iki yanına de 
katı ve ı.rt duvarlar ç.kilm.
ll, Sovy.tl.r Birii!!1 v. kom,u 
Alap ülkal.riyliı ili,kilerinin 
emperyalist bır .tatüy. k.ain
IIk1e ba!!lanmasl h.d.f alını
yordu. 

Şimdi burada bir soru g.
lıyor akla. Ba,ta Amerika, 
emperyali.tl.r, Türkiy.'nln 
buiÜn. kadar, lıtedikleri du· 
ruma yalon konumlan .ürdür
düllünü bilmiyoriar mıydı da, 
bunu Guedeloup.'ta bır kez 
daha Istiyorlardı Türkly.'
den? ... 

İ,ln püf noktaaı buydu. 
Evet, Türkiye bugün. ka

dar NATO olaun, ikili anla,
malar olaun, CENTO olıun, 
AET ve benz.ri b.Rlar içinde 

kendisinden isten.ni yapmı,
b ... Bundan son .. da y.paca
ııı çe,itli temas ve görüşmeler 
ıırasında 'özlü olarak k.ndil.
rine defalarca bildirilmi,ti. 

Ama sözl ü olara k taahh üt . 
etm.k " batılılara" yetmiyor
du bu kez ... Türkiye'nin em
p.ryalizme teslimiy.tı bu kez, 
açıkca, dünya kamuoyu önün
d. d.kllire edilmeliydi, res' 
men taahhüt edilm.liydi!.. 

Türkiye'den .çıkç. taah
hüt etmesi istenen neydi?'. 

- Sovyetl.r Birlilti'n. diL
var! Kontrol dı,ı Alap ülkel.
rinı kar,ı tarafsızlık! ... 

Bu ne d.m.kti? 
Sovyetler BirliRi ve B,,"Y.

liıt ülkelerle ili,kil.ri kökten 
kaomek, öte yandan "tarafıız
lık" ıtatÜlünd. ıomil'e deıtek 
olmak !  Sorun bu kadar baait
tiL 

Sovyetler Birlilti ile ili,ki
i.rin köktan ke.ilme,i için ge
rekli ve' yeterli propaganda 
rüzgarını .. tirmek .mp.rya-

· liıtl.r için ıorun deRildi. Dı,
ta " Gittikç. büyüy.n Sovyet 
tehdidi" edebiyatına hız ver
mek, içte d. ne yapıp, n • •  t
tiiıi hiç de m.,kuk olmayan 
"TKP" düıtmeain. bumakL 
İkiai d. zahiri içi bo" ema a
levi' büyük olacallı var .. yılan 
rampalan at.,I.m.ıt. dayani
yordu ... 

Peki ya Arap ülkelerin. 
kar,ı .. tarafsızlık" n .. ıl yürür· 
lüRe konacaktı? Bunun g.rak
çel.ri n. olacaktı? ltte o za
mın da " Kürt ıorunu" imda
da y.ti,ec.kti! .. Kom,u Alap 
ülkel.riyle "iyi ilı,kiı.r" ıev
duma. " ülkenin milletiyle bö
lünmezliRi"ni tehlikeye 'ıtma
nın ınlamı ını olacaktı? 

Sovy.tler BirliRI'n. ç.kil.
cek duvann belli b.,lı pratik 
ön.mi ,uydu " batıhlar" için: 

· İran 'daki Sovyetler Blrli
Afnin nükleer deneylerinin iz
l.ndiRi w.rin Türkiy.'ye 
,etirilmeıi. 

· Türkiy.'d.ki üsl.rin ge
nl,letllm.si, 

Federal Almanya 'nın 
Crul.. v. P.ralng tüzel.rinln 
Türkiy.'ye y.rı.,tirilmeıiyl. 
birlikte Sovy.tl.r'in Türkiye 
ıınınna .ıkeri yıRınak yapma
lannın '.Rlanmaıı, F.d.ral 
Almanya'nın Sovyetler. kar,ı 
ıilah ve .. k.r yı�nak ilderi
nin azaıblmaıı, (Dr. Ki.p'ln 
sözlerini hatırlayalım )  

· Böylece Salt ll ıilah Bınır
laması .nla,masında ABD 'nın 
avantajlı kılınması ... 

Kom,u Ar.p ülkel.rine 
kartı " tarafıız" kalınmaıının 
pratik yararlan da ,uydu em
peryallıtler i çın: 

· 1orall'e dolayh-dolayllZ 

.� 

d.stek .. RlanmU!, 
. Bölieyi kontrol ed.n ya

nmayın ,aRiamca pekı,tiril, 
mesi. 

. Hayati çıkarlar iöz konu
su oldultunda Türkiy.'nin 
doRrudan Baldın ü,ıü olarak ,. 
elde tutulması ... 

Bunlardan sonra, Guedele
oup'ta. Türkiye'den, niçin bu 
taahhüdü açıkça "kamuoyu 
önünde" yapması ı.rekti�inin 
istenmesine karar verildilıin. 
g.lelim. 

Senaryonun ıon ve can 
alıcı bölümün. g.ldik demek
tir. 

" Batılı" büyükler için o za
man Türkiy.'nin doRuıunda 
öted.n beri olu .. n ve de bir 
yanıyla olu,turulan sıcak so
runu patlatmanın zamanı ııel
mi, olacaktır. 

Beklen.n ... t d. bu ola
caktır. "Hayati çıkarlar için 
doRrudan müdahale baklo"
nm doıımaıı için bundan gü
zeı neden mi vardJr? Ama � . 
" batılılar"ımız, itin "hukuki" 
yanını ihmal .tm.mi,l.rdir. 
Türkiy.'ye dollrudan müdaha
i. etmeıerinin ıerekçesini, da
ha önceden Türkiye'nin dün
ya kamu oyu önünde verdilti 
bir taahhüde dayandırmaları 
gerekec.ktir... . 

O n. olacaktır v. n. söyle
nec.ktir: 

.. - Olke ve ulus varlılıı 
Sovyet t .. hdidi altında bulu
nan Türkiye'nin, üstelik ıene 
Sovyet parma� olduRu ku,
ku götürmeyen doRu v. gü
naydolludakl har.ketten ko
runmaıı ... " 

Türkiy.'nin güney doRu
sundaki "ııcak üçıen", hem 
de ikili sıcak bir müdahal. 
haklonı çaRıracaktı. . .  V. 
Amerika, hem Türkiy.'nin 
"hayati çıkariarını" h.m d. 
Türkiy.'nin iÜn.y d<?Ruıunda 
uzanan k.ndi "hayati çıkarla' 
nnı" korumak üzere' fiilen 
müdahale olana� yakalayı· 
caktı ... 

Emp.ryaliBt h.aaplar böy
leıin. inc.lIldi planlara daya
nıyordu. ABD için Türkiy.'
nın güneydoRu.unda olu .. n 
"ııcak üçıen"in, Türkiye'ye 
müdahale için bir yanıyla tak
tik, ortadoRuya müdahal. 
Için de stratejik d.Rerl vardı : 
Bazı aynbkçı akımlan kendı 
kontrolu altında bulundur
mak ve kontrolu altına g.çir
mek yönündeki kın ve uzun 
vadelı hesaplan "ııcak üçgen" 
d. buluf8billrdl. Bul u,tu!!,u 
oranda da, ortadoRuda kendi 
aleyhln. dönen d.ngeyi en 
azından dizginl.y.bilmek 
mümkün olabilirdi. .. 

Evet, I', Ecevit Iktidarının 
bu leP"meıere yol açacak 
açık taahhüdüne g.lip daya
nıyordu. 

Bu noktada 'u BOrular ak
la gel.billr: Niçin Guad.lo· 
upe'da kararl.ştın}an "açık 
taahhüt" istemi Bülent Ece
vlt'e yöneltiliyordu. 

.. Batıhı .... 'J\jrkly.'de bu 

taahhüdü kolayca deklare .t
tirebil.cekl.ri diaer hükümet 
formülleri varken, ni çin bunu 
Ec.vi1'. kabul .ttirmakta ii
rar göıteriyorlar ve "IMF·İ .. -
di yardım" k .. kacında hükü
m.ti Iovrandınyorlardı? .. 

AP'linin, MHP'linin, MSP'· 
sinin dünden razı, hazır ve tes-' 
cilli bulunduklan böyl. bir 
taahhüd., binbir madrabazlık-
la bonada "'01" i,lemi gör

, dürtülen CHP'nin ltev1t" müh-
rü burnuı " Sajlıyla-soluyla" 
Türkiye'nin " Ban Amerika'
ruıı kuyruklu yıldızıyım" de
m .. 1 anlamına gelecektil.. 

CHP ve onun Genel Ba,ka
nı iso bugün. kadar, söz konu-

_LU taahhüdü kamuoyu önünde 
açık1;a deklar. etm.k yerine 
"zı�en" kabıde yan .. mı,tı. 
16 aylık iktid.- dön.mi mev
cul kabull.rin üzerine özeUlk
i. \On dönemde %lmnen kabu
ıun pekittirilm.ıiyle geçmi,
ti... 

Bülent Ec.vit'in va onun 
"umut" yuma'lIı CHP'nin açık 

. bir taahhütten kaçınmaaı, em
peryalizmin v. onun Türkiy. 
ekonomisini beklettiRi çoban 
köpelli büyük .. rmay.nin 
kendiıin. duyduıtu ııüveni 
h.p tereddütlü bir çizgide tu
tuyordu. Gerçi CHP a�lıklı 
iktidar, .mp.ryalizmin, y.rli 
ı,birlikçil.rinin h.r dediRini 
perande atarak yapıyordu 
ama açık taahhüdün, iç ıiya
aai ortamda kendı varlılında 
ya .. t.caıtı tehribatı da he.p-

• lamazlık ed.miyordu ... 
Adeta içiÜdüte1 bir .avun

mayı andıran bu ç.kili" za
man içind. y.paca� tehribatı 
zaten yapıyordu ama bunu 
CHP'nin görm.sine Ilnıfaa1 
konumu .Iveri,li d.Rildi... 

Türkiye'de bir .. ylerin .ü
müklü böceain üzerine tuz dö
küldüRünde .ridiRI ilbi .rime
ıı. yüztuttuRu bır g.rçekti... 

İ,te AP, MHP .. MSP'nin 
meydanlara çıkıp "umut b.i
zlz" d.m.lerı bu olgunun I .. · 
retiyi. ba,ladı . 

CHP. b .. k.ntte dı, yardı' 
mın g.leceRlni ,ayıklaya dur' 
lUndu. 

CHP, hallon hayat pahalıb· 
Rını v. zamlan .nlayı,,. kar
,11.dıllınl .nl.ta durıuıidu. 

CHP, Ankara 'da oturduıtu 
yerde .... R. da-aola da" ka,
lannı çata durıundu! .. 

Demirel'ler, Türk., 'ler, Er
bakan 'lar. m.ydanlarda fing 
atıyorlardı. Hem de, 'Itanma· 
nın merkez kaçından aldıkları 
"ivetl, yardım" ,ücüyıe birinci 
ve Ikinci MC dönemlerini övü
yorlardı . . .  

Dı, yardım bekleyen CHP, 
gecik.n taahhüdün kar,ı tep· 
kisinl ciddi bır ,.klld. 6'lar 
bildiriBiyle gördü. 6'Iar h.nüz 
yatı,tınlını,tı ki, CHP bu k.z 
kendı Içlnd. 3 mill.tv.kililk 
bır kopma ii. kar,ıla,tı. C.HP' 
Y. sorulduRund., bunlar bır 
takım i ç Borunlar ve bazı 
" borç" m.s.I.I.riydi! .. OYBa 
önümüzd.kl günl.r, CHP ml-

Marl-79 Kı, tatbikatı: 
Ortadojju 'da ne yapacak 

yoplultunun göremeyecelll 
. kadar yeni .ürpriZıera g.bey

dı ... Ve 1977 aaçimlerine ka
der kendleine omuz veren yı
Ilınlara Ihan.tten ba,ka kar,ı
lık vermayen CHP'nin ve allır
blını olu,turdultu iktidann 
ha:aln sonu baZlrlanıyordu ıer
maye ınuelannda. 

6 'lar bildirisinin özü ve sa
nayi ve Telaıoloji Bakanı Or
han Alp'in rekor düzeydeki 
1 7 ,6 _tllk Bakanlar Kurulu 
toplanlıımda aahibinln .. si 
uyannca .öJledil<leri açıktı: 

"- Soayaliat ülkelerle ili,
kU.rmI,. l.ıam, Alap ülkele
riyl. )'ılkın \4birllkleriymi,L. 
'Bunlar bo, .. ylerdi ve Türki
ye ne yapblıııı, ne yapacaAı
nı ıyı bUmeliydi! İ,ta Ameri
ka açmı, kucalını bekliyor
du!..." 

Evtt Amerika bekliyor. Bu 
yazı keleme alındılı tarihler
de Waahlıııton'da bulunan ve 
buıünlerdo Türkiye'ye dön
meleri be klenen KOD talllan 
Metin Toker'In .. AP'li diplo
mat Kamran !nan'ın kendUe
rine .unduklan .n .OD Türki
ye raporunu gÖZdeD ,eçirir
kon bekUyor ... 

Tezgah örü1mektadlr: 
- Artan S""et tehdidi! 
- Bölüıımo 
- Kimilerinin, burjuvazi-

nin .Idivelıine .11011 va yeri 11-
ruı galdiRlnde "takdirle kJır
,ılanan" fizibilitaai ... 

ı,te, emperyalizmin ve te
k.lcl büyük burjuvazinin Tür
kly.'nln damarlanne .. rketti
Iti atyonun beıu b .. lı unour
lan ... 

Burjuva propagOllde maki
nelannın d\4merini döndüren 
bu unsurlara her zamankin
den daha çok dikkat etmek 
gerek... Oyun v. tezgahlan 
a1abildillin. dallıtmak ,erek. 

İran 'da yedıaı zıplonla böl
gede köpek balıllı libl dola,
maya b .. layan emperyalizm, 
Türkiy.' d. de ylyocelll der
benin, onu kaçınılmaz .onu
na biraz daha yakla,tıracallı
nın bilincind .... 

Emperyali.t-kapitali.t .iı· 
temin Türkiye'de ultıayacaaı 
bozgunun, onun 20. yüzyıl
dan çivwnln kopmasını hız
landıracak en önemlı geli,me
I.rden biri olacailını bugün· 
den ıöyleyebiliriz. UlUlal kur
tulu,u aava,ınm mlraıçııı 
Türkiy. burjuvaziBI ellyı. dün
yaya ba�mlıhlın, taallmiyet
çUialn .n çirkin örnelderini 
vermek durumuna dü,müf8e, 
Türkiy. 'yi bu karaniıktan 
kurtaracak olan güç dünyayı 
deRı,tlren yaratıcı iÜçtür; I,çi 
sınıfının vı onun öncÜıüRün
deki tüm emekçilerin birı.,ik 
gücii .. 

Tüm antiemperyaliıt, anti· 
ra,iıt güçl.r ıaflara. Blrle,ik 
gücün bayralını yüceıtm.k 
ıçın haydi... 

. FERHAT GUN 
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rı 1 BO Di '1 AYı 
:ı Mayıs'ın ıstanbul'da 1 Mayıs Alanı'nda kutlanmasını engelleme

ye yönelik girişimler, 1 Mayıs günü yaklaştıkça DIsK ve bağlı sendi
kalar, demokratik kitle örgütleri ve TIp örgütleri üzerindeki baskıla
rın yoğunlaşması biçimini aldı_ DIsK Genel Merkezi ve çok sayıda 
TIp ilçe lokali de aralarında olmak üzere yüzlerce kuruluş binasında 
aramalar ve bunu izleyen gözaltına almalar birbirini izledi. DIsK Ge
nel Merkezi'nde yapılan aramadan sonra Genel Başkan Alx;lullah 
Baştürk ve dört Yürütme Kurulu üyesi gözaltına alındılar_ Yine ya
pılan aramalar sonucunda GENÇ 
ÖNCü'nün bütün şubelerinin lo
kalleri mühürlenmişti. 

DIsK Genel Başkanı ve arka
daşlarının gözaltına alınmasın
dan sonra görevi d�vralan Sos
�a!-Iş Genel Başkanı ve TIp 
Merkez Yönetim Kurulu üyesi 
Özcan Kesgeç, Tekstil Sendikası 
Genel Başkanı Rıdvan Budak ve 
Gıda i ş Genel Başkanı Demirhan 
tuncay DISK Yürütme Kurulu 
adına bir açıklama yaparak 1 
Mayıs'ı 1 Mayıs alanında kutla
ma kararlarının geçerliliğini sür
dürdüğünü belirttiler_ Ve kısa bir 
süre sonra gözaltına alındı lar_ 
Ertesi gün ise yine DISK yürütme 
görevlileri olarak açıklama yapan 
Tekstil Sendikası Genel Başkan 
vekili Selahattin Uyar ve Gıda-Iş 
Genel Sekreteri ve CHP Istanbul 

tığı çelik coplu, dipçikli, tekmeli 
saldırısı ile topluluk yere yatırıl
dı ve polisin topluluğun üzerinde 
tepindiği görüldü. Yerde yatan
ların arasına ve havaya ateş 
açıldı. Bu arada gazetecilerin ve 
fotoğrafçıların da üzerine sal
dırıldığı, makinalarından filmle
rin alındığı görülüyordu. 

Polisin bu saldırısı çevredeki 
evlerden yoğun bir protestoyla 
karşılandı .  Buna da tahammül 
yoktu. Evlere saldırıldı. Hem 
topluluk hem de çevre evlerde 
oturanlar üzerinde, Başbakan'ın 
bir Demirel edasıyla "münferit" 
diye nitelendirdiği terör ve iş
kence 20 dakika kadar sürdürül
dü. i şkence sonrasında topluluk 
sürüklenerek polis arabalarına 
dolduruldu ve arabalarda da 

Iı yöneticisi Mehmet Mıhlacı da dayak devam ediyordu_ 
gözaltına alındılar_ Bu arada TIp Genel Başkanı 

Boran'ın polis tarafından zorla 
ve tartaklanarak evine götürül
mek istendiği görüldü. Boran, 
"arkadaşlarıyla birlikte olacağı" 
konusunda kararlılıkla diretiyor
du, Polisin çabaları "fayda ver-

memişti" ve Boran'ı arkadaşla
rından koparamadılar. 

Aynı sıralarda Şi.il! (!'angaltı) 
ve Kartal'da çok sayıda GENÇ 
ÖNCü üyesi, sokağa çıkma 
yasağına rağmen, yine "Anaya-

sa 'nın emanet edildiği yurttaş
lar" olarak sokağa ç ıkıyorlar ve 
i,kenceyle karşılaşıyorlar. 

1 Mayıs 1979'u hedef alan 
bütün bu baskı, sindirme, kara
lama ve çarpıtma girişimleri 

sonuç vermeyecektir, 
ceği görülmüştür . •  

1 Mayıs 1979 iKi 
şanlı 1 Mayıs'lar 
kimsenin silemeyeçql 
çimde yazılmıştır. 

Bu arada 29 Nisan günü 
Istanbul Sıkıyönetim Komutan
lığı, 30 Nisan günü saat 24'te 
başlamak üzere 29 saatlik bir 
sokağa çıkma yasağı ilan edi
yordu, şehrin giriş çıkışları 
tutulmuştu, birbirini izleyen 
arama ve kontroller sürdürülü
yordu_ Aramalar sırasında aroıla
rındiı çok sayıda TIP'linin de 
bulunduğu yüzlerce yurttaş göz-

TİP Merkez Yönetim Kurulu : 
altına alındı_ 

. ı,çl anıf'ının birlik, mücadele 1 Mayıs pü Istanbul'un, ve dayanışma ,wıünü, ı Mayu'ı, 
başta 1 Mayıs Alanı olmak üzere ı Mayu'ıınızı, tam bır kararlılık
bütün alanları, kavşakları, yolları la ve yüıe�imiz heyecanla dolu 
ta kı ri k t rbalarıyla di olarak kutluyoruz. n _ a a, um o _ _ ' - . Biliyoruz ki buIJün bütün dün-kenlı tellerle kesılmış, hatta _yada 700 milyon I,çi aynı birlik, 
uçaksavar toplarıyla donatılmış- dostluk, ve dayanıfma bilinç ve 
ti. Kısacası ıstanbul'da bir savaş dUyIJuounun aalıibldlr. yüz mil
tatbikatı görünümü vardı_ Ve işte yon1ann yüreill, bant, kardeşlik 
bu görünüme bel bağlayan gerici ve öz.ııürlük .için. çarpma��du:. . . " Somunıauz bır dunya ıçın; ı,çı 1)asın haykırıyordu: Huzur �e emekçilerin düşmanı fa,lzme 
namlunun ucunda! "  ve her türlü ııericiliııe kar,ı aman-

1 Mayıs günü saat 10 sırala- iiz bır mücadele için, işçi ıını!ı
rında TIp Genel Başkanı Behice nın ve tüm emekçilerin mücadele 
Boran yanında Başkanlık Ku- azmi bullün en yükaek düzeyde 

i �. i . ca A kg" Ibdelini bulmaktadır. ru u uy� erı n Çı oz ve ı,çi ve emekçilerin demokra-
Yavuz Onal ile MYK üyeleri tik hak ve öZIJürlüklerinin büyük 
Dinçer Doğu, Orhan Silier ve sermayenin kanb terörü ile eUe
Selim Mahmutoğlu ve 4OO'e rinden &bnmaya ç&b,ıldıilı ülke
yakın partili olmak üzere Mer- lerden,i,çi ıınıfının Iktidarda ol
t 'de DISK Genel Merkez'ine duııu ıoıya�st ülkel�re kadar er 

. " her yerde, dunyanın dort bır yadoğru yüruyordu. DISK Genel nında ve Türkiye'de buııün aynı 
Merkezi 'nin önünde Boran 1 birlik, dayanışma ve mücadele 
Mayıs'ı kutladı :  YAŞASıN 1 dUYllUlan payla,ıbyor. Ya,a
MAYIS! mın, çıkarlann ve mücadelenin 

Bağımsızlık, demokrasi, sos
yalizm mücadelesinin bütün şe
hitlerinin ve 1 Mayıs 1977 
şehitlerinin anısına saygı duru
şunda bulunmak üzere yumruk
lar havaya kalktı. Bu sırada 
topluluk bır askeri birlik ta
rafından durduruldu. Bunun 
hemen ardından gelen polis 
tarafından arama "gerekçesiyle" 
yere çÖktünlldü. Polisin başlat-

ortak olu'u temeline dayanan 
aarıılmaz karde,Uk balılan ile bır 
araya ııeliniyor. Bu bize, I,çl ıı
nıfına özııüdür ve bizi yenllmez 
yapan da budur. 

ı Mayıı'ıınız Dünya I,çl ıını
fının verdıııı zorlu mücadeleler
den ıonra nice ,ehltten, nice çi
leden ıonra kazandıRı bütün eko
nomik ve demokratik haklannın 
bır IImııelldlr. Ve aynı zamanda 
daha Ileri hak ve hedefier Içinı 
IolyaUzm ıçın mücadele kararlı
bilının da ,anlı bır ııöıterııelldlr. 

Ya,asın 1 Mayıs 
ı Mayil'ın anlamını yalnız biz 

I,çller, emekçiler bilmiyoruz; ile
rici, ıömürücü !lÜçlerde biliyor. 
Tarihte ve buııün ı Mayıı 11;;'- . 
tarll.rinin eDlleUenmeai, aaldm
ya uilrarnuı ya da ya .. kı.nmuı, 
I,çl ıınıfının ekonomık ve de
mokratik haklanna IIÖZ dlkerılo
rin her yerde ı Mayıa 'ımıza el 
uzatmuı bır rulantı deııildir. ı 
Mayıı'a yöneltilen bukı ve eli
ııellerneler ııücümüzün büyüklü
ilünün, Ilerici ve ıömürücü iÜçle
rin korkulannın bır ııöoterııelldlr. 

Ne varki en ailırbaıkılara kar
,ın bütün dünya da 1 Mayıııarın 

' 

anlamına uyııun bır biçimde kut
laıımuı Için ıırarb ve kararb bır 
mücadele ıürdürülmü,tür. 

Türkiye ı,çl ,ıınıfı tarihl de 
,anb ı Maylı'larla doludur. Bü
tün demokratik ve ekonomık ka
zanımlar ııibl doilrudan do�ruya 
ı Mayıı'ı kutlama özııürlüııü de 
yıllarca lüron bukı ve yaaakla
malardan aonra yine I,çl ıınıfı
nın ve tüm emekçilerin zorlu mü· 
cadeı .. iyle elde edllml,tlr. Daha 
Ikl yıl önce 36 .. hlt verilerek 
kutlanan ı Mayıı, bızım ıçın, 1'
çı ıınıfı içlıı artık çok daha an
lamlıdır. 

ı,çi ıınıtının ıırev çadırlannda 
ki dlreni,lnin, her türlü baskı ve 
tehdlte IJöııÜl Ilererek yürüttüRü 
ekmek kavııaaının, Qııı ııibi büyü-

i yen 1,ıIzııile karşı verdiRi l, kav-

ıı-nın vazııeçllmez bır IImııeai, 
ayrılmaz bır parçuıdır. 

ı,çi ıınıfımız ,oven milliyet
çilillln I,çi ve emekçileri bölme
ye, "birlik" adına on1an ayn 
dütürmeye yönelık olduAunu 
bilmektedir. ı,çl I1D1fımız ırk
Çı, şoven baakı1aruı var olduilu, 
lnaan Iıaklanna yaaaklama ko
nulduAu bir toplumda hiç kim
senin özllür olamıyacalını bil
mektedir. ı,çi I1D1fımız yurtae 
verılkle proleter �nterIWlYonaliz
mlnin bölünmez bır bütün oldu
ilunu, burjuvazinin l,birUkçla 
politikuınm yurdun. çıkarlanna 
taban tabana ten dü,tüilünü bil
mektedir. 

ı,çl ve emekçi kitlelerin de
mokratik özlem ve taleplerine 
aalıip çıkar ııörünerek, buııünkü 
koııumuııa ııelen Ecevit ıktıdan, 
emperyaUıt mihraklara ve fa,lıt 
odaklara verdiiii bunca ödünden 
aanra lnaan hak ve öZIJürlükleri
ne, Anayuaya aykın bır tutum
la ı Mayu'a kar,ı çıkmı,tır. 
ı,aiZııııl, pahalıbilı, yoklulu ve 
yoklUlluilu azaltmak ıçın parma
lIını kımıldatmayan, tam tarline 
Iç ve dı, sömürücülere yeni ola
naklar hazırlayan CHP ıktıdan, 
ı Mayil', enııeUemek için en 
olallanÜltü önlemlere ba,vurma 
yolunu tutmu,tur. ı Mayil ı977 
nın ıuçlularını açıila çıkartmak
la ve ı Mayıı ı979 un olallan ko-

,uıar altında yapılmamu rnakla IJönıvli olan Eoavlt 
n, bu ııönvl bır yana 
hükümetin aorumlululunu 
turrnaya Çalı,nuf, yoııun 
yöntemlerine 
"Demokrali" 
hak ve özııürlüklerin 
ii olan ı Mayu'ın kulllaııımıı-l 
dan vazııeçilmellni 
nihayet ı Mayıı ii:�:==':� 
dan bır mitinıı olarak 
Ç&bfarak da, i,çl 
mücadele ve dayanı,ına 
lekelemek isteyerılerle aynı 
ra aürüklenml,tIr. 

1,çl I1D1fını, �_"._'" .. �::_ 
mokrali Için 1II1'QIIIQ\IIIU 
lenin kararlılılından 
mek lıteyenıer, ı 
la,tırma ya da 
,Itli ııırı,lmlerde bul.unınu4llartmı 
ı Mayıı'm "bahar bayramı" 
rak ııöaterilmek lıtanlMll .. 
dlkal ö'lJÜflükleri auurlkyan 
lann kabul tarihi olan 2. 
muzlun "I,çi bayramı" 
lunuJmuı ııibl aptırma 
lattırma örneklerine �u yıl 
leri ekienmi,tir. Bır yandan 
cu hanket aracılılı Ue 
"kırlara" davet edllm..ı, 
yandaıı ıMayil'ı IJeleneklerindan 
kopartarak ve lcuetH bır biçim
de "kutlama" ııırı,lmlerinln daha 
öncekl örneklerden farlu yoktur. 

Demokratik hak .. öqürlük-
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len ve 1 Mayıa'a ahip çıkmak. 
"ncak bu hak ve Ö,..ıirlülderi ka
Rıt üzerinde bınıkmamakla müm· 
kündür. Demokratik hak ve öz
ııürlükler, bunları kaRıt üzerinde 
bırakmamak için kararlı bir mü· 
cadele verenlerin omuzlannda 
korunup. geli,tirilebilir. 

Türkiye I,çi Partisi 1 Mayis'ta 
iki büyük günü kutlamaktadır. 
Aynı zamanda Partimizin dör
düncü kurulu, yıldönümü olan 
buaünde bütün demokratik hak 
ve özaürlülderimize k .. kançlıkla 
sahip çıkacaRınuza, tüm demok· 
ruiden ve ba!tımı .. lıktan yana 
aüçlerle dayanı,ma halinde anti· 
demokratik enaelleri birer bire .. 
a,aca�ımıza ve i,çi ıınıfının mü
cadele hedeflerine mutlak. ula· 
,acaııınuza olan ilW1ç ve kararlı' 

. 

lıRınuzl bir kez daha belirtiyo' 
ruz. 

Bizi baRımoızIık. demokrui, 
soıyalizm yolundan hiç bir güç 
döndüremiyecektir. 

Bizi tüm dünya işçileri lle bir' 
lik, kardeşlik ve dayanışma yo· 
lundan hiçbir aüç vazaeçireme· 
yecektir! 

Ya,wn Soıyalizm! 
Ya,ııın Partimiz! 
Ya,wn Proletarya Entern .. ' 

yanatizmi! 
Yaşasın 1 Mayıı! • 

Önce 1 Mayıs'ın kutlanması yasaklandı. Bunun ardından da so
kağa çıkma yasağı ilan edildi. Beş milyonluk bir kentte yaşamı 
otuz saat felce uğratacak bir biçimde peşin vur emriyle, otuz met
reden fazla yaklaşıldığında ateş açma tehdidiyle Istanbul halkının 
sokağa çıkması yasaklandı. 

Aynı zamanda partimizin dördüncü kuruluş yıldönümü olan 
1 Mayıs 1979 gününü kutlamak için kiraladığımız Spor ve Sergi Sa· 
rayı'nı tarafımıza verilmesi yasalara, hukuka aykırı baskıları sonucu 
toplantıya üç gün kala engellendi, ardından da resmen yasaklandı. 

çok sık sıkıyönetim dönemleri yaşayan ülkemizde bile görül
memiş, aklın alamıyacağı bir yasal tedhiş havası estirilmek isten� 
yar. Niçin? işçi ve emekçilerin silahsız ve saldırısız yapmaya hazır
landığı ve seçmişte yaptığı 1 Mayıs kutlama törenlerini önlemek 
�çin. 

O 1 Mayıs törenleri ki, bu konuda işçi sınıfımız hükWnetten 
davacıdır, Mayıs 1977 toplu kırımının utillerinin bulunup adalete 
teslimini hükümetlen haklı olarak hala beklemektedir. 

Yaratılan durum hiç. bir "özgürtükçü hukuk devleti", · özgür· 
lükçü demokrasi" anlayışıyla bağdaşmaz. Demokrasiye, insan hak: 
larına, anayasaya aykırıdır. Huzur ve sükunun sağlanması bahane
siyle işçi sınıfımız üzerindeki baskılar yoğunlaşıırılmakla, bu sını
fın hak ve özgürlükleri uğrunda yürüttüğü mücadele kırılmak isten-
mektedir. 

. 

Hükümetin sıkıyönetim aracılığıyla yürüttüğü anti-demokratik 
baskı politikasını, uyanık bekçniğine anayasanın emanet edldiği 
yurttaşlardan biri olarak, protesto ediyorum. Bu p.otestomu dne 
setirmek için 1Mayıs 1 979 günü sokağa çıkıyorum. 

Nihat Sargın mizde ulusal b.yra�mızla birlik
te wlı bulunan Parti b.yra�nuz 
zor kullanılarak indirilmek isten· 
di. 

rLP Genel Sekreteri Nihat 
Sargın, 1 Mayıı göıterilerinin en· 
gellenmesi için sürdürülen an ti
demokra tik girişimler ve Bohalla 
çıkma yasaltı ile Behice Boran 
ve Partitaerin gözaltina alınması 
hakkında aşallıdahi bildiriyi ya' 
yınladı. 

"Dün Istanbul şehri, Birinci 
ve Ikinci Dünya Savaşlan yıllan 
da dahil olmak üzere. e,i görül· 
memiş bir lIün yaşadı. Be, mil· 
yonluk kentte yaşam tam 29 
saat boyunca felce uRradı. Ken· 
tin bütün alanlan, kavşaklan, 
cadde ve ıokakları teL örjÜlü. 
kum torbalı, sUahll barikatlarla 
kapatıldı. Pe,ın vur emriyle, 
otuz metreden fazla yakla,ıldı· 
�nda ate, açma tehdidiyle 
Istanbul halkının sokaRa çıkma,ı 
yııaklandı. 

"Bütün bu yasal tedhi, havaıı· 
nın aörc:ıürdeki tek ııerekçeai 1 
MA YlS'ln kutlanmasını enııelle
mekti. Oysa bırakınız Ba,bakan 
Ecevifin dUlnden düşürmadiRi 
"özgürlükçü demokrasl"leri, dün' 
yanın her ülkesinde, her kentin· 
de, i,çi ye emekçilerin olduRu 
her yerde 1 MA YLS. I,çi ıınıfı· 
nın birlik, mücadele, dayanuıma 
lIünü olarak kitle.el lıösterUerle 
kutlanmaktadır. Istanbul'''a ya' 
pılmak istenen .adece , 'lahı .. 
ve .aldıns .. kitlesel bir ııö.teri, 
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bır kutlama töreniydi. Estirilen 
bütün bu yııal tedh14 havası. Is
t.-.ııbul ııibi herşeyden önce bır 
14çi kentinde yapılacak olan bu 
kitlesel tönni eng.ılemek içindi. 

" Şurasını açıklıkla belirtmek 
Kerejcir: Yasalarda ıörevlilara ve
rilmi, çeşitli yetkUer bulunur. 
Ancak bu yetkilerin kullandma' 
sı. onun kullandma.ını Ilerektire' 
cek koşullara öncelikle balllıdır. 
ömellin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin savaş ilan etme yetki
si vardır. Ama böyle bir yetki 
vardır. yasaldır diye, TBMM üye
leri her zaman savaş açamazlar 
ve açmanu,lardır. Bunun ııibi sı' 
layönetim ilan edUen böıııelerde 
hükümet ve baRlı orııanlannın 
ııösterileri enııellemek ve sokaııa 
çıkma yııa� koymak yetkisi de 
yasalarda vardır.,Ancak bu yetki' 
ler de koşullara sıkı sıkıya baRh· 
dır. 

" Birincisi. sıkıyönetimin ilan 
ııerekçe.iyle iiliilidir. " Yayilin 
şiddet hareketlerini örılemek i· 
çin" ilan edilen sıkıyönetim, an' 
cak böyle hareketleri örılemek 
için ıı.rekll oldultu .çıkça lıörÜı· 
düRü takdirde kendı.lne verUml, 
ek yetkUeri kullanabilir. Tarihte 
ilk 1 Mayı. ııöstori.inden bu Y.· 
na dünyada ve ülkemizde işçi ii' 
nıfı ve emekçi kitleler silahsız ve 
saldıno.. ııösterilerle 
1 Mayıs'ı kutlamı,tır. Temel hak 
ve öZfÜ!'lüklerin, i,çi smıfının en 
doltal hakkının, bunlan enlielle' 

yere k korunmaıı dü,ünülernez. 

"Ikinci,i. yayilin şiddet 
eylemlerini Öiıı.mek için verilen 
ek yetkiler ancak, bu tip hare' 
ketlerin olacaRI ve normal dilzen' 
lemelerle bunun önlenemeyeceRi 
hakkında lıen14 bilııi ve kanıtlar 
ortaya konmadan, böyle bir du· 
rum olmadan olaRanüstü yetkile
rin kullanılması y .. allıRını yiti· 
rir. Dün ıStanbul'da yapılan bu
dur. Dün uYllUlanan ıokalı. çık· 
ma yııa�, Idari deRU. politik bir 
karardır. Bu, emperyalizme ve 
büyük burjuvaziye ödün üstüne 
ödün veren Başbakan Ecevit ve 
Iktidarının i,çl, emekçi kitlelere 
kar,ı bir lIüÇ gösterisidir. 

"Bu güç ııösterisi ve yıı.l ııö· 
rünümlü terör i 1 Mayıs öncesin
den ba,labldı. DisK ve baıııı 
ıııdika merkezleri Ue örllüt ve 
dernekler. demokratik kitle ör· 
gütleri .randı. yönetici ve üyele· 
ri lIözalbna alındı, tutuklandı. 
P.rtimlzin toplanb yapac.� ... 
lona yasa dı 'I olarak el konuldu. 
Birçok ilçe lokalimiz basıldı. ara· 
malar yapıldı, yönetici ve üyele
rimiz lIözalbna alındı. Parti top
lanbsına ıı.len arkad.,lanmız 
otobü.slerden. trenlerden indirile· 
rek ııözaltın. alındı. Kahveler· 
den. sokaklardan toplandı. Oye· 
lerimizin evlerine bularılar dü' 
zenlenerek konuklanyla birlikte 
ııötürüldülar. 

"1 M�ylS ııünü Genel Merkezi· 

" Yaratılan durum hiçbir "öz
gürlükçü hukuk devleti", "özgür
lükçü demokrui" wayı,ıyla 
ba�da,maz. Demokruiye. insan 
hakların •• An.yua'ya .ylandır. 

it Hükümetin .ıkıyönetim ara
cılı�yla yürüttüi!ü bu .nti·de
mokratik b .. kı politikumı ve uy 
uYllUlamalarını, AnayuamıZln u
yanık bekçüi�ini ımanet ıttIRI 
yurttaşlar olar.k Genel Ba,kaD .. 
mıı Bahice Boran vi partili arka
dlflannuz, tüm Parti üyalarlnin, 
Türkiye ltçi ıınıfıııııı ve emekçi 
halk kitlelerlnin dü,iince duyllU' 
larının . kendılıriyle oldulunun 
bilinci vı bir i,çi ıındı mılıtanı 
olmanın 10rumluluRuyla YUaIı 
proteato ıtmek lçbı ıokal. çık· 
blar. 

" Gözaltına alınmalan ıuuın· 
da iÖrülen, tanık ifadelırlnbı ft 
foto�raflann bellielıdIRI man .. -
ra deh .. t vericidir. Silahsız, hiç' 
bir saldın amacı gütmeden ıoka· 
R. çıkanlann aralanna ate, .
çılmı" dipçik ve cop darbeleriy· 
Iı ıaldınlnu,tır. "kadqlannuı 
Iurpelanmı" tartaklannu,. yara· 
lannu,tır. 

"Yukarıd. belirtıldili "bi ya. 
sal dayana� olmayan ıohlla 
Çıkma yu.aın. kar" proteotoda 
bulunan blfta Genel Ba,kanımız 
olmak üzen tüm Partililerin ft 
diRır yurtta,lanmıZln dırhal &er' 
best bırakılmalannı. bu pddarca 
saldınyı ııerçeklı,tirın lIönVıııır 
h.kkında ıoru,turma açılmaomı, 
Istanbul'umuzun vi tüm ülkemi· 
zin üzerinde •• tirUen terör hava
ım. ıon verilmelinı talep edlyo· 
rum. i! Bütün bunlann 1 Mayıı'ı ın
ıı.ıleyemediııi bir keı daha orta
Y. çıkb. Dün bütün !atanbul 1 
MA YLS ALANI olmu,tu. lt çı i .. 
nıfınuz ve ımekçi halk kitlılerl 
yüz yıldan bu yan. kutlulıklan 
1 M.yı.· •• dün ıörkemll bır yı' 
nlıini eklıdUır. 1 Mayıı ııelınıll· 
nın ıürdültü ve her türlü ınıeli 
.,ar.k IÜleceQI bır kaı daha ka· 
nıtlandı. • 

"Empary.lizmin Itııall .Itın· 
dıkl J.tanbul'd. kutlanan 1 Ma· 
yıs'lar ııibi. kan. bulan an ve he· 
sabının ıorumlularc. hala veril' 
medili 1 977 1 Mayıı'ı ıılbl, 1979 
1 MaylS'l d. unutulmayac.kbr. 
. " ltçl 81nıfı unutmay.cak ve 

affetmeyecektir . .. 
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I ... ve 1 Mayu'a ahip çıkmak. 
�ncak bu hak ve öZlürlüideri ka· 
itıt üzerinde bırakmamakla müm· 
kündür. Demokratik hak ve öz· 
eürlükler. bunian kaitıt üzerinde 
bırakmamak için kararlı bir mü· 
cadele verenlerin omuzluında 
korunup. eeli,tirilebiUr. 

Türkiye I,çi Parti.i 1 Mayiı'ta 
iki büyük eünü kutlamaktadır. 
Aynı zamanda Partimizin dör· 
düncü kuruluş yıldönümü olan 
bueünde bütün d.mokratik hak 
ve özeürlüklerimize kııkançlıkla 
ahip çıkacaitlltUza. tüm demok· 
ruiden ve baitımıızlıktan yana 
eüçlerie dayanı,ma halind. anti· 
demokratik eneeileri birer birer 
a,acaitlltUza ve I,çl ıınıfının mü' 
cadele hedenerine mutlaka ula· 
şacaitlltUza olan inanç ve kararlı· 
lıitlltUzı bir kez daha belirtiyo· 
ruz. 

Bizi baitımaızlık. demokr .. i. 
ıoıyalizm yolund.n hiç bir eüç 
döndüremiyecektir. 

Bizi tüm dünya i,çileri il. bir· 
Uk. karde,lik ve dayanışma yo· 
lundan hiçbir eüç vueeçlr.me· 
yecektir! 

Ya,asın SolyaUzm! 
Y., .. ın Partimiz! 
Y.,asın Proletary. Entern .. · 

yonalizmi! 
• Ya,asın 1 M.yı.! 

önce 1 Mayıs'ın kutlanması yasaklandı. Bunun ardından da so· 
kağa çıkma yasağı Han edildi. Beş milyonluk bir kentte yaşamı 
otuz sut felce uğratacak bir biçimde peşin vur emriyle, otuz meto 
reden fazla yaklaşıldığında ateş açma tehdidiyle Istanbul halkının 
sokağa çıkması yasaklandı. 

Aynı zamanda partimizin dördüncü kuruluş yıldönümü olan 
1 Mayıs 1979 gününü kutlamak için kiraladığımız Spor ve Sergi Sa· 
rayı'nı tarafımıza verilmesi yasalara, hukuka aykırı baskıları sonucu 
toplantıya üç gün kala engellendi, ardından da resmen yasaklandı. 

çok sık sıkıyönetim dönemleri yaşayan ülkemizde bile görül· 
memiş, aklın alamıyacağı bir yasal tedhiş havası estirölmek isten� 
yor. Niçin? işçi ve emekçilerin silahsız ve saldırısız yapmaya hazır· 
Iandığı ve gıeçmişte yaptığı 1 Mayıs kutlama törenlerini önlemek 
�çin. 

o 1 Mayıs törenleri ki, bu konuda işçi sınıfımız hükümetten 
davacıdır, Mayıs 1977 toplu kırımının btillerinin bulunup adalete 
teslimini hükümetten haklı olarak hala beklemektedir. 

Yaratılan durum hiç. bir "özgürtükçü hukuk demti", "özgür· 
lükçü demokrasi" anlayışıyla bağdaşmaz. Demokrasiye, insan hak· 
larına, anayasaya aykırıdır. Huzur ve sükunım sağlanması bahane
siyle işçi sındımız üzerindeki baskılar yoğunlaşbrılmakta, bu sını· 
fın hak ve özgürlükleri uğrunda yürüttüğü mücadele kırılmak isten-
mektedir. 

. 

Hükümetin sıkıyönetim aracılığıyla yürüttüğü ant�demokratlk 
baskı politikasını. uyanık bekçftiğine anayasanın emanet edldiği 
yurttaşlardan biri olarak, protesto ediyorum. Bu pöotestomu dUe 
gıetirmek için 1 Mayıs 1 979 günü sobğa çıkıyorum. 

Nihat Sargın 
mizd. ulUlal b.yraltımızla birlik· 
te asılı bulunan Parti bayraR!mlZ 
zor kullandarak indirilmek iaten' 
di. 

TIP Genel Sekreteri Nihat 
Sargın. ı Mayıı göıterilerinin en· 
gellenmesi için sürdürülen an ti· 
demokru tik girişimler ve sakalla 
çıkma yasallı ile Beh ice Borun 
ve Partililerin gözaltına alınmaıı 
hakkında aşallıdaki bildiriyi ya· 
yınladı. 

"Dün Istanbul şehri. Birinci 
ve Ikinci Dünya Sava,1an yıllan 
da dahii olmak üzere. e,i görüi· 
memi, bir eün yaşadı. Beş mii· 
yonluk kentte yapm tam 29 
.... t boyunca felce uitradı. Ken' 
tin bütün alanlan. kavpklan. 
cadde ve ıokakları tel örjÜlü. 
kum torbalı • •  Uahlı barikatlarla 
kapatıldı. P.şln vur emıiyle. 
otuz metreden fazla yakla,ıldı' 
ltında ate, açma tehdidiyle 
Istanbul halkının BokaRa çıkma .. 
y ... kIandı. 

"Bütün bu ya .. i tedhi, havaıı· 
nın eörii:1ürdeki tek eerekçeaı 1 
MA Y1S'ln kutlanm .. ını eneone· 
mekti. Oyı. bırakınız Ba,bakan 
Ecevit'ln dilinden düşürmediRi 
"öz(Ürlükçü demokraai"leril dün
y.nın h.r ü1k.,inde. her kentin· 
d.. I,çl we .m.kçil.rin olduRu 
her yerde 1 MAYIS. işçi ıındı· 
nın birlik. mücadele. dayan"ma 
eünü olarak kitle.el eöıterilerl. 
kutlanmaktadır. Istanbul'''a ya· 
pılmak iatenen .adece r '.lah.ız 
ve ıaldınsız kitlesel bir löıteriı 

• 

Iscl sını ı 
• • 

unutmayacak 
ve 

affetmeyecek 
bir kutlama tör.nlydi. Eltiril.n 
bütün bu yasal tedhiş havası. la· 
t.>o.ııbul ııibi herşeyden önce bir 
işçi kentinde yapılacak olan bu 
kitleııel töreni engellemek içindi. 

" Şurasını açıklıkla belirtmek 
rerexir: Yasalarda Körevlilere ve· 
rilmi, çeşitli yetkiler bulunur. 
Ancak bu yetkilerin kullandma' 
.,. onun ku1landmasınl eerektir.· 
cek koşullara öncelikı. baRlıdır. 
ömellin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin .. va, uan etme yetki· 
Bi vardır. Ama böyle bir y.tkl 
vardır. yasaldır diye. TBMM üy.· 
leri her zaman sava, açamazlar 
ve açmamı,lardır. Bunun eibi ii' 
kıyönetim ilan edilen böla'el.rde 
hükümet v. baRlı oreanlannın 
eösterileri eneell.mek ve ıokalla 
çıkma yasaltı koyma k yetkiai d. 
yasaiıırda vardır .• Ancak bu y.tki· 
ler de koşullara sıkı sıkıya balılı· 
dır. 

.. Birincisiı sıkıyönetimin ilan 
&erekçesiyle Ileilidır. " YaYIlın 
şiddet hareketl.rinl önlemek i· 
çin tl ilan edilen ııkıyönetim i an
cak böyı. har.ketleri önl.mek 
Için Ileraklı oldullu .çıkça eörül· 
düllü takdird. kendisine verilml, 
ek yetkileri kullanabilir. Tarihte 
Ilk 1 May .. eöstarialnd.n bu Y.· 
na dünyada ve ülkemizde işçi ii· 
nıfı ve emekçi kitleler ıilahaız ve 
aııldıns", eösterilerl. 
1 Mayıı'ı kuUanu,tır. T.mel hak 
ve özıürlüklerinı i,çi sınıeınm en 
dollal hakkının. bunlan eneelle· 

y.rek korunmaıı dü,ünülemez. 

" lkinci.i. yayilin şiddet 
eyl.m1erini <intemek için veril.n 
ek yetkil.r ancak. bu tip hare· 
ketlerin olacaltı v. normal dilzen· 
I.melerle bunun önl.nemeyecelli 
hakkında eeniş bilei ve kanıtlar 
ortaya konmadan. böyı. bir du· 
rum olmadan olallanü.tü y.tkile· 
rin kullandınaaı yuallıj!ıru yiti· 
rir. Dün Istanbul' da yapılan bu· 
dur. Dün uYllUlanan ıok.j!. çık· 
ma yaaaltı. idari deRil. politik bir 
karardır. Bu • •  mperyalizme ve 
büyük burju .... ziy. ödün üstüne 
ödün veren Ba,bakan Ecevit v. 
Iktidannın i,çl. em.kçi kitl.lere 
kar,ı bır eüç gö.terisidlr. 

"Bu eüç eösterisi ve yual eö· 
rünüm1ü terör, 1 Mayıs öncesin
d.n ba,latıldı. DisK v. baj!lı 
IRdik. merkezleri il. öreüt ve 
d.rnekler. demokratik kitle ör· 
&ütleri ar.ndı. yön.ticl ve üy.le· 
ri eÖZlltına .lındı. tutuklandı. 
P.rtimlzin toplantı yapacaltı ... 
lana Y." dı 'I olarak .1 konuldu. 
Birçok lIç. lokalimiz basıldı. ara· 
malar yapıldı. yönetici v. üy.l .. 
rimlz eözaltına alındı. Parti top· 
lantısına eelen arkad.,lannuz 
otobüsıerden. trenlerd.n Indiril.· 
rak eöZlltın. alındı. Kahvelor· 
den • •  okaklardan toplandı. Oye· 
I.rimizin evl.rine bukınlar dü' 
zenlenerek konuklanyla birlikte 
eötürüldUler. 

"ı M�yı. eünü Genel M.rkezl· 

" Yar.tdan durum hiçbir " öz· 
aürlükçü hukuk devl.ti". "özaür' 
lükçü demokrasi" arıl.yı,ıyla 
baRda,maz. D.mokıuiy •• in..., 
haklanna. Anayua'ya .ylandır. 

tl Hükümetin ııluyönetim ara
olıltıyla yiirüttüRü bu anti·da· 
momlik b_b politik_ını ve uy 
uyııuta"",lann� AnayaaamıZln U· 
yanık bekçiliRini eman.t attill 
yurtt .. lar olar. k Genol Ba,kanı· 
mız Behic. Boran ve partili arka' 
d .. lanltUz. tüm Parti üyaterinin. 
Tiirkiye işçi ıııufının ve emekçi 
halk kitlelerinin dü,iinco duy ... · 
luının . kendileriyle oldulunun 
bilinci ve bir i,çl andı mUltanl 
olmanın 10rumluluRuYla YaaaIı 
proteito etmek Için ıokata çık. 
tılar. 

"Gözaltına alınmalan ııruın· 
da eörülen. tanık ifadalerinin ve 
fotoilraflann beı,oledili man .. • 
m d.h,et vericidir. Silahaız. hiç' 
bir ..ıdın .""'0 &ütmeden ıoka· 
R. çıkarılann aralanna eta, a· 
çılnu,. dipçile ve cop darbeleriy· 
i. ..Idınlını,tır. ukodqlanınız 
hırpalannu •• tartaklannu,. yara· 
lanını,tır. 

"Yukanda beiirtildlRi libi ya. 
aııl d.yan.R! olmayan lokaRa 
Qıkma yuailına kar" protaotocla 
bulunan b .. ta Genel Ba,kanımız 
olmak üzere tüm Partililerin ve 

diRer yurtt.,lanınıZln derhal aer· 
be.t bırakılmalannı. bu pddarca 
aııldınyı ıı.rç.kle,tiren ,öNvlUer 
h.kkınd. soruşturma .çdmaaını. 
latanbul'umuzun ve tüm ülkemi· 
zin üzerind . .. tirilen tarör hava' 
.ın. ıon verilmesini tal.p ediyo· 
rum. 

"Bütün bunlann 1 Mayıı" on' 
ııetl.y.mediili bir kez daha orta· 
y. çıktı. Dün bütün Istanbul 1 
MAYIS ALANI olmu,tu. � çı ıı
nıfıınız ve emekçi halk kitleleri 
yüz yıldan bu yan. kutladıklan 
1 M.yı.· •• dün ,örkemı! bir Ye' 
nilini ekiedUer. 1 Mayıı ,oleneli' 
nın lürdüRü ve her türlü en,ell 
.,ar.k .üreceRI bir ko. daha ka· 
nıtlandı. • 

"Emp..-y.Uzmin IUall eltın' 
d.kl Istanbul·d. kutlanan 1 Ma· 
yıı'lar eibi. kan. bulanan ve he· 
sabının ıorumlularca hala veril' 
m.diRi 1977 1 May .. ·ı elbi. 1979 
1 Mayı.·ı d. unutulmayac.ktır. 
. " �çl .. nıfı unutmay.cak ve 

affetm.yecektir. " 
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"Taplıtaşın .. 
Idına 
le_ellerle 
Ilörl 

Toplu tqımacılıkta kullanılabile· 
cek araç "ywnın büyük kentlerimiz· 
de .... kenin çok altında olm .. ı ve 
ıorunun büyük boyutlara ulaşmuı 
yerel yönetimleri önlemler almaya it· 
mi�tIr. Bunun ıonucunda da Ankara 

ve btanbul Beİedlyeleri ııerebinimle' 
rini karşılamak üzere uluslarar .. ı iha· 
leler açmışlar ve bunun sonucunda 
da ııerek Türkiye'deki montajCl şir· 
ketlerden Ilerek ... de çeşitli Avrupa 
ülkelerinde kurulu şirketlerden teklif· 
ler almışlardır. 

EI<.CNCY1 
lHABERLI:R 

YURTIÇI HAM PETROL 
ORETIMINDEKI 

DEGIŞIKLIKLER 

TURKIYE'nın iıaııı petrol ge�kll· 
ııiıııiııiıı anc:aJı: yedlde birinin yurtıçınde 
ÜNllebildlll bellrlendl Türkıye'nın gün
lük iıaııı petrol .. reksinimi 350 bın ton 
doIaYlnday_n, 1975 yıIlnila yurtıçı ü· 
retim 4S,5 i*ı _Ide _ldı. 1979 yılı. 
DILI Oeak·Mln Mnlllllnde lu yurtıçı 
Uretlm 52,6 bın ..,.. çıbrllldı. Yurt
ıçındetl üretimde "uan Illq IODU' 
cIIDda, üç .yda S,I ıııI1yOll dOImık dö
YIL taumıtu aaııandı. 

1978 YJlıııda TPAO'IIID �de IS bın 
11 O -a dilatylııde oiuı OriIIUııa &ün
lük m.tiıııi, 1979 yılı OeaIt·Marı cııs .. 
mlııde 20 bın S20 ... çıbnldı. SIıeIJ'· 
iıı 25 blıı 1 60 tIIL'IILIk &iiDlük ÜNtlml cit 
26 bIıı 920 .... çıktı. Mobl'ln ile 5 
bın 220 ftrIIIk Uretlm d1bey1 4  blıı 900 
ft1'II. cllfU1.. 

SOSYALIST OLKELERIN 
KöY - KOOP KANAUYLA 

TICARETI 

SOVYETLER BIRLtm. Bulprll
lIıı ve Romanya'nUl, Türkly.'den büyük . 
ıı\lklıırda tinm Ilıüıal .. Lin aDlt .... dJ. 
II bIüIIdl Köy-Koop Genel Be,tanı 
Nedlııı 'l»1ıuı tafınclaıı yapılan açıkla. 
mada, Ro_ya I. lDktIlr alımı w pe
te... Uııacı, BulprlllaD ile 'Ilirkly.' de 
maden suyu, fBftP ve iiit falırltaları 
lrıirııIıııUı koııulıuuıda ıomut ... malaı 
_ydedldlll- belirtildl SoVyetler BlrUl1 
y.ttllltrlnclen abMII blW' p, Klly
Kocıp bmııyıa öııeıııU m1kterda deıl, 
ai.ı palto, yar tınlı 98 ııareııcly. tu,ı· 
hlında, 'llirkIy.'y' lÜbre 98 lIrımIII mü
caclele Daçlan .. blacak. 

YENI KRED I KAYNAGI : 
KUVEYT 

KUVEYT KALKıNMA FONU Yö
.. tım Kurulu, Türkly • .'y. 14.4 mUyou 
Dolar tutmnda proje kadlll açmayı ka
bul eUL Kredi Ue, "rurldye Geklrtk Ku
rumu'nun Iklııcl BOIIZ Atılma Enerjı 
Hatll fınan .. edlecek. Fon'un md.I, 
4 yılı ödemesiz olmak Uzıere tcıplam 20 
yıl liirell Krediye, yilzde 4,5 olanında 
faiz ve blnde 5 oıanaıda servis üaetl 
ödenecek. !löylece, kredinin Türkiye'ye 
malıyetı yüzde 5'e uı.,ıyor ... 
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Bun , karşılık lıeçtiRimiz 
Şubat ayında DPT eşııüdü· 
münde Ankara, İstanbul ve· 
İzmir belediyeleri ile üç yerli 
montaj ci şirket araaında oto· 
büa ııereksiniminin karşılan' 
maaı yönünde bir pl'otokol 
imza1anrnıştır. Bu protokolun 
mali portesi bUllÜJ!kü deRer· 
le 4.5 milyar Türk Lir .. ını 
aşmaktadır. Amaç ise "yerli 
aanayiin kapasite kullarumını 
artırma" olarak göıterilmek· 
tedir. 

Yukanda &özü edilen pro· 
tokol üzerine yerel yönetimle· 
rin otobüs ıereksinimleri, yer
li montı\jcı şirketlerin yapıları 
ve &özü ııeçen ihalelerdeki 
teklifier konulUnda · ınşaat 
Mühendisleri Od ... bir araştır· 
ma yapmı, bulunuyor. Bu 
arqtırrna Ilerçekten de imza' 
lanan protokolün içyüzünü 
tüm açıldıilıyla ııözter önüne 
ıeriyor. 

tMO ARAŞTIRMASININ 
AçıClA 

.çıKARDIKLARı 

ın"",t MühendW.ri Od ... 
arqtırmaaında belirtilen ilk 
Çarpıcı nokta büyük kent be· 
lediyelerinin otobüa ııerek .. -
nimleri ve protokole teraf 
olan yerU montajcı ,irketlerin 
kapasiteleri konuaunda. Yapı' 
lan bir arqtırrnaya lIöre An· 
kara, !.stanbul ve ızmir'in Ile· 
reksinimlerini kar,ılayabilme' 
leri için her yıl &adece bu üç il 
için 400 adet otobüa üretilme· 
si gerekmektedir. Bu .. yıya 
küçük ııerekıinmeleri ve eıki· 
yen araçlann elden çıkma du· 
rumu da eklendiRinde yıllık 
Ilereksinim 800 otobüa olmak· 
tadır. Oy .. yerli üç montajcı 
,irketin üretimlerinin toplamı 
bu .. yıyı bulamamaktadır. 
Dolayısıyla bu üç yerli mono 
tajcı ,irkeıın hem belediye ti· 
pl otobüa üretimini hem de 
,ehirlerar .. ı ula,ımda kullanı· 
lan otobüaleri yeterli ıayıda 
üretmelerine ve her ikl alanda 
da büyük boyutlara vuan ııe· 

rek.ınımleri karşılamalanna 
olıinai< yoktur. 

İKI İHALE VE 
ORTAYA çıKAN 

GERÇEKLER 

Ankara ve Istanbul Beledi· 
yeleri daha önce de deilindi· 
Rimiz llibi otobüa ııerebinim· 
lerini karşılamak üzere ulus· 
larar .. ı düzeyde ihaleler aç
mıştardır. tMo ... ştırmasın· 
da yeralan ihale sonuçlarına 
gözattıilımızda şunlan lIörü
yoruz: 

üç yerli montaj cı şirket 
720 adet normal tip otobüaü 
kendi ualIlında 240 adet ola
rak paylaşmışlardır. Kredili 
satış olanaklarının olmadıilını 
belirtmişlir . ve peşin ödeme 
talebinde bulunmu,lardır. 
önerdikleri fiyatlar ise 2 mil· 
yon 188 bin Türk lir .. ı ile 
2 milyon 714 bin Türk Lir ... 
araaında deilişmektedir. Iha· 
leye katılan yabancı ,irketler 
içinde iıı en olumlu taklifi 
Romen Auto Dacia ,irketi 
yapınl4tır. Bu ,irket otobüa 
.tmanın yanısıra EGO Genel 
Müdürlüilü'ne ortak tesi. kur· 
ma taklifinde de bulunmu,· 
tur. Bu teklife lIöre tHisin 
kurulmaaına 1978 yılı ıonun· 
da ba,lanabilecek ve 1980 yı. 
bnda yılda 160 otobüa ile üre
time ,.çecek olan tesi. 1983 
yılında yılda 1000 kapasitayı 
ulaşacaktır. Ayrıca Romen 
şirkeıı kredi ,artı olarak da 
yüzde i) peşin, yüzde 10 teı· 
limatta, kalan miktar ise 6 yıl 
kredili 18 ay ödemeoiz ve yıl. 
da yüzde 8.6 taizli bir ödeme 
tartı önermi,tır. Otobüalerin 
Istanbul telUm fiyatı 67 bin 
dolardır. 

İhaleye 4 yabancı ve 3 de 
yerli ,irket katıımı,tır. Ya· 
banCl şirketler, Renault · Ber· 
liet, (FranIıZ) , Saurer (Isviç. 
re), Lkarua (Macariıtan), Ro· 
man (Romanya) dır. Yerli 
montaJcı ,irketler ise Otomar· 
aan, Ercanlar, ve Otobüa ka· 
roııri ,irketleridir. 

!.stanbul Belediyesi tarafın· 
dan açılan Ihale ıonunda yerU 
montı\jcı ,irketler Ankara 
Belediyeıi'nin ihaleıinde ol· 
duııu llibi Ihaleye çıkanlan 
otobüaleri kendı aralannda 
e.ıt olarak payla,mı,lardır. 

Ayrıca montajını yapacaklan 
her otobüa için de 40.000 
Mark dolaYlannda döviz � 
binde bulunmu,lardır. Bu iha· . 
le ıonunda Macar ,irketinin 
en olumlu taklifi yaptıııı IIÖ
rülmü" ayrıca yine Macar ve 
Romen ,irketleri ortak tesi. 
kurulmuıru da önermişlerdir. 

In,aat Mühendiıleri Oduı, 
tarafından hazırlanan raporda 
,öyle deniliyor: 

"Gerek .. tı" Ilerew ortak 
üretim te.ı.leri kurma açıan' 
dan en uYllUn takliflerin Ro· 
men ve Macar teklifleri olma· 
sına karşın Ankara ve İstan
bul Belediyelerine kendi iha
leleri unutturulmu" yerli 
montajcı kuruluşların poUtlk 
b .. lı:ıları IonucUnda, !.stanbul, 
Ankara ve ızmir Belediyeleri 
ile yerU montı\jCl kurulu,lar 
aruında DPT e,ııüdümünde 
bir protokol imzaJanrnı,tır." 

MONTAJ TEKELLERİNE 
TFSLlMlYETlN 

BELGFSİ PROTOKOL 

Daha önceki ihalelerde ol
duııu pbi bu üç firma Anıtere 
!.stanbul ve Izmlr Belediyeleri· 
nin lıere1Wnim duydullu 1490 
adet otobüaü ualIlında e,lt 
olarak paylaşmı,tardır. öte 
yandan bu yerU üç montı\jc;ı 
tirket 1490 otobÜ&Ü iki yılda 
te&Um edeceklerini belirtmi,
lerdir. İmzalanan protokolün 
mücbir .ebepler maddesinde 
de 'u noktalar belirlenmiş:· 

"Alıcı kuruluşlar ile üreti
ci tirmalar araamda ballıtlana· 
cak &özle,melerde temmetı 
ııeclletirecek mücbir sebep ola· 
rak a,allıda belirtilen hulUAlar 
dikkate alınacaktır. 

a. Üretici firmayı dollru
dan doııruya etkileyecek do
ilai afetler, 

b. O .. tlcI firmada grev ha· 
li, 

c. Döviz trana!erindeki, 
kamunun neden oldullu ııe
cikmeler, 

d. Bakanlar Kurulu 'nun 
doilrudan otobüa ü .. ıımlnl 
ak .. tacak, durduracak ku· 
rurnaal d üzenlemeleri Ile, 

e. Alıcı kurulu,lann ıöz
le,me dı,ı nedenler Ile bir 
hakkın kötüye kullanı1maaı 
biçiminde nltalendirilecek uY· 
ııulama1anndan dollacalr: lıeUı' 

meler, 
t. Bu protokol uyannca 

yapılacak &Özle,ıntıı.rda IMI· 
· laflann haLU için mercl olarak 
ııöctarilen y.... oıpıwıca 
mücbir sebep olarak .. yılan 
grey ve /oMut"" " 

ın"",t Mühendialeri Oduı' 
nın yaptıilı ara,tırmada, EGO 
Genel Müdüriiiıtü tarafmdan 
hazırlanan ve yerU montı\j be· 
lediye ııpi otobüalerin teknik 
yetenizliklerine deilinen bir 
rapora da yer veriliyor. Re. 
por, bütünüyle yerli montı\j 
otobüalerin yerel yönetimlere 
yenı yükler ,etlrdlııinln de bir 
beIııasi. Bu rapora 'öz atbllı' 
ınızda ,untan ııörüyonız : 

''YerU f'ırmaiann Ityerleri 
bir otobüa tabrilr:aa deıııı, or· 
ta büyüklükte tamirhane ,ö
rünümündedir. Mühendillik 
mıntıtlerinin _ ahndıllı di· 
zayn, arqtırrna . ,eU,tlmıe .. 
kalita kontrol üniteleri yok 
denecek durumdadır. çalıt
llatemleri lıeUtlııüael yapıl
maktadır. Montı\jını yaptıkta
n otobüaler iM k8linllkle be
lediye tipi otobüa delllldir." 

Aynı raporda otobüa1eriıı 
teknik doıwurnlan konuaım. 
da da ,unlar beUrtiliyor: 

" ... Türkiye'de montı\jı ya
pılan otobüalerin belediya ti· 
pi olmadıılını kanıtla,... nok
tadan birisi de d1feraıuıi,.1 ol· 
maktadır. ÇüııkU beniiz orta· 
lama 2.5 y .. mda olan 196 
adet MAN otobüaten bUlJÜDe 
dellin 40 tanesi dlteranllyel 
daıııtmı,tır." "KaUteib maJo 
zeıntı .. teknolojik kurallara 
uyulmadan imaJ ve monte .. 
dildiilinden 195 adet MAN 
otobüaü tümünde mü.. U 
baıılanblan ve ,öbek .. plama· 
lan ke.mi,tir. Olay kar,ıamda 
firma yetkiUleri "biz ne yapa
lım, yan &anayiden bu kadan
nı temin edebiliyoruz' demi,· 
lerdir." 

DPT ELIYLE 
TFSLlMtYET 

Kent içi kitl_1 taşımacı' 
lık konuıunda yapılan çalı,. 
malar DPT eUyle ulualararuı 
takeUe .. ballh yerU montı\jcı 
kurulu,ların zaferiyle ıonuç· 
lanmı,tır. Teknik, kepaalte, 
.üret ve emniyet konulannda 
bizzat yerel yönetimlerin ha
zırladıklan raporlarda "çok 
yetaniz" olarak nitalendi{ilen 
ve belediyelerin ııereksinlmle· 
rini kar,ılayamayacak durum
da olan otobüalere böylece ,e' 
nı, bir pazar yaratılmaktadır. 
Şehirlerarası ula,ımda kulla
nılan otobüalerin d. montı\jCl' 
ii durumunda olan bu ,irket
lere IrrI2a1anan protokon. fj. 
yatlarını Istedikleri ııibl ayarla· 
ma olanallı da yaratılmaktadır. 

öta yandan kentlerde top· 
lu ta,lmaClhilın sistemle,tiril
meoi adı altında aalında hiçbir 
ıoruna çözüm ııetirilmeml, 
olmaktadır. Yapılan yerU te· 
kelleri ııüçlendlrmek Te lIöz 
boyamaktan öta blr,ey delili· 
dir. 

• •  



Asgari 
ücret-
• • 

ıcın 
• • 

danısıklı 

bütünlüRü lIöz onune alınarak, 
ııll'oai düzeyde tek olarak .ptan
malıdır: 

. Saptanan utari ücret, yukarı
da malanan ilkelerden yalnızca 
ın ıonuncusuna beRlı kalındıRtı 
ıöcterirken, i,veren temsilcileri
nin de 5 bin 400 liralık Ullari üc
rete de�iI. onun "pbnmuında 
.eçerli olmıı"ı Ilereken ancak, ka
Iıt üzerinde kalan iI�eler. kar,ı 
çıktı�ını kanıtlıyor. 

. . . Ernekçi /ıD/kı da/ıD uzun 1<uyruklar b.1<Ii"or. 

Alliari Ocr.t Saptama Komiı
yonu'nun Kararına eklenen Ge
rekçe'd'e,  tüketim harcamalın
DıD, "beıin içi ve besin dı�ı bar
camelıır'l olarak iki böıüinde dü
,ünüldü�ü belirtilerek Hacettepe 
Univenıtem'nin, bir işçinin bir 
IÜnlük çalışma hr,ılı�ı olarak 
ıereksinme duydu�u kalori mik· 
tarı ve bu kaloriyi saAlayan beı· 
lenme kslıbının bu konudaki ça
Iı,maı.ra esaa alındı�ı kaydediı' 
miştir. 

dÖğÜS tşveren temsilcilerinin, di!!er 
Knmisyon üyelerinin dikkatlerini 
çeken neşesi i sonucun umdukla
rından da daha iyi olmf\sından 
kaynakiamyordu. Buna karşın, 

AllIari Ocret Saptama Komis
yonu çalışrnaIaiıru tamamlaya
rak en az ücreti belirledi: 5 bin 
400 lira. Ekmellin, etin, ayakka
bmın ve kiralann hanııl düzeyde 
olduitunu ve fiyatlarımn günden 
lÜDe hanlıi hızla arttılıını bilen 
emekçiler, saptanan yeni ücreti, 
Ecevit eRırlıkll hükümetin "işçi 
ve emekçiden yana yeni bir ma
rifeti" olarak nitelediler . . .  

Burjuvazinin icazetiyle 28 
Mart 1979 tarihinde başlayan 
Komisyon çalı,rna1an, bir ay 
ıonra 28 Nisan 1979 'da ıona er
di. Türkiye ışveren Sendika1an 
�nfeder .. yonu, Türk-tş, hükü
met adına Çab,ma Bakanblıı, 
Devlet 1atatlstik Enstitüsü ve 
Devlet Planlama Teşkilatı uz
manlarının katıldılıı toplantılar 

.sonunda açıklanan uıari ücret, 
1475 _yılıtş Y .... ı'nın 33'üncü 
maddesi uyannca hizmet Jlkdi 
il_ çalışan ve bu yasarun kapsa- ' 
rruna Ilir_n her türlü i,çi ile gemi 
adamı ve ıazetecilerin ücretini 
kapsıyor. 

Çılı,ma Bakanlıllı 'nın konu
ya ilitkin olarak Resmi Gazete' 
nin 30 Nisan ıünlü sayısında ya
yınlanan Teblij!'inde Karar üç 
madde halinde ,öyle özetleniyor: 

. "ı . Soıyo ekonomik gelişmiş-

İMF 'nin 

sorumlu oldukları kişi ve örııüt
leree verilen görevi, bir karşı oy 
yazısıyla dile getirdiler. tık itiraz, lik ve pabaWık durumları göz- ''Türkiye'de çeşitli mer arasında önüne alınarak tüm meri kapsa- asııari ücretle karşılanacak temel yan tek bir Ullari ücret saptan- ihtiyaç maddelerinin (gıda, komasına, işveren temsilcilerinin nut kiralan, ıılaşım Iliderleri vb.) karşı oyu sonucu oy çoklulI\l'i1e, fiyatları arasında büyük farklılık-2. 16 ya,ından büyük işçile- lar" .bulunmasına ilişkindi. Şöyrin bir günlük normal çalışma le deniyordu yazıda: " . . .  bu ııerkarşılıııı asgari ücretlerinin çeııin daha önceki Asgari Ocret 180.00 (Yüzseksen) lira olarak Tespit ' Çalışmalarına getirilen. &aptanmasma. işveren temsilcile- resmi rakamlarla teyid edilmesirinin karşı oyları sonueu oy çok- ne raAmen, bu defa resmi rakamlullu ile, " lar ve billliler dahi beklenmeksi-3. 16 ya,ını doldurmamış iş- zin asgari ücretin bölgesel deııil, çUerin bir IÜrılük normal çalışma ülke çapında tek asgari ücret olakarşllıRı asgari ücretlerinin rak oylanması ve kirara baitlan.-120.00 (Yüzyirmi) lira olarak ması Ilerçekıere ve mer arasında saptanmasına, işvere'n temsileile- reel anlamda asıari ücret eşitliRi rinin karşı oyu sonucu oy çok- saA'lanmasl ilkesine tamamen ay._ lullu ile, karar verildi." 

Kararda yer alan her üç mad- kın düşmüş bulunmaktadır." 
dede ortak bir yan var: t,veren "Resmi r�kamların beklenme
temsilcilerinin karşı oyları. Her- diAi i i  görüşünü savunan işveren 
biri "mümtazlı  birer işveren de temsilcileri nedense, asgari ücre-

tin hesaplanmasında kuliarulan olan Mümin Erkunt, Yıldınm Devlet tstatistik Enstitüsü v.rileYakın, Ahmet Yoluç, Servet Ay-
zeren ve Nevzat Şeker'den olu- rinden hiç söz etmiyorlar. Ve yi
şan işveren temsilciİeri grubu, ne, "eldeki son veriler oıdu�u" 
sonuçtan pek memnun oldukla-' gerekçesiyle, Şubat ayına i�şkin 
rını Komisyon çalışmalarında . fiyat endekslerinin kııllamlll)ası
llizlameye ııerek duymadıkları na hiç itiraz edilmiyor. Oysa, 
halde, 4 maddelik kararın üçüne Mart ayında temel tüketiın mal
karşı oy ku11anrruşlardır. Y""; larına yapılan bir dizi yüksek 
ıereRi olarak �ar'ın Resmi Ga- oranlı zammın, endekslere ancak 
zete'de yayınİanması konusu ise bir kaç ay sonra yansıyabilecek 

olan etkisini, tüm asgari ücretli"oybirlilıi" ile karara b�lllİImış- ler daha Mart ayı sona ermeden tı! 

karantinasında 
Arabistan'ın Maliye ve musal E
konomi Bekanı'nın ııeçtilllmlz 

,lÜrılerde Türkiye'yi tiyoreti de 
' bir rastıanb ııibi ııörünmem.kte
dir. Suudi Arabistan r.-Ialiye ve 
musal Ekonomi Bekanı'nm Tür
kiye'deki �örü,meleri sı�ınd. 
sa�ı&nan 250 milyon dolar tuta
nndaki kredi, önemli bır proje 
için "hiç" denecek kadar azdır. 
Ancak bu miktar, Arap Bekanın 
ziyaretiyle ekonomili i,birlllllnin 
ötesinde arıla,ma noktalannın a
randıllının kanıtıdır aynı zaman
da. İran olaylannın ardından, i
rak-Suriye ve Güney-Kuzey Yı
men arasındaki ittifaklar da, 
Suudi Arabiıtan'ın ABD'ye kar" 
daha baRımsız bır politika Izleme 
eltilimine Ilirdillini kanıtlamakta· 
dır. ırak ile bir " Güverılik t,blrli
ıli" anla,ması da imzalayanSuudi 
Arabistan için Türkiye, sanayi
le,me düzeyi ve askeri ııücü nede
rılyle aranan bır müttefik ııörünü
mün<!edlr 

hukUmet 
Ortadoilu'da ıran olayları il, bOflayan ıııı,meler, Betı'yı bu bölııe 

üzerinde yenı ve daha sürekli bır denııe aramaya yöneltti. Emperya
list batı için bu deDle, tarail'in IÜcünün korunması temeline otur· 
maktadır. 

Mısır ve tarail aruında yapılan anla,ma bu deDlenin bır parçaaını 
olu,turmakta. Türkiye'nin konumu da, ııeıı.en ·  olaylarla Beb için, 
her zaman olduitundan daha' 
büyük bır önem kazalldı. Bu 
önem, 1 978 yılı ile 1979'un 
ilk dört aylık döneminde Beb Ue 
ıürdürülen ilitkilerde Ecevit aitır
Iıklı hükümete bir çok kez hatır
latıldı. Guadeloupe "Dorullu'nda 
Türkiye'ye yapılacak yardırrun, 
ancak, blirii ko,uUar yerine ııe
tirildillinde "ivıdi" olabilecelli 
konusunda, dört büyük kapi ta
Ibt ülke ba,kanı ııörü,blrliitine 
vardılar. Kar"lıil1nda, Türkiye' 
den iki konuda ııaranti vermesi
ni istediler. 

t.teklerden Uki, Türkiye'nin, 
�ovyetler Birlliti ııe ili,kilerine 

duvar çekmeol". tkinelıi ise "Or
tadollu sorununda Araplara des' 
tek olmayıp, tarafsız kalmaıı" 
dır. Batı, "iv_dı" yardınunı, Tür
kiye'ye Ortadollu'daki denıınin 
Araplar lehine bozıılacallı yolun
dak bekleyi,lerin "bo," oldulIu
nu açıklayıncaya' dek beklatme' 
ye kararlıdır. 

Yine bu arada, diplomatik :"u
ra11ara pek rallbet etmeyen ve ıü
rekli olarak ev sabiplilli yapmayı 
tercih ettillini tüm kapitalist ül
kelere "ih.u" �ttirenı Suudı 

Beblı emperyaliıt ülkelerin, 
Türkiye'den Istedikleri ıüvence
ler kar,llıltında vermeyi planla
dıkIan yardım miktan be, yıl 
.üre ile yılda . milyar dolardır. 
Tum ülkelenıen ve !inanaman ku
rulu,lanndan Türkiye'ye ııelıcek 
yardımın, tek bır kaynakta! 
muslararası Para Fonu'nda top-

görmeyI" başladılar. I,veren tem- Gerekçeye ııöre, &iiiari_ ücretin 
silçileri, fiyat artl,larıyla iillili saptanmasında i,çinln 0-14 ya, 
resmi verileiin "eksiklilinden" araauıda bir çocula bakmaıda 
de�i1, kendilerini daba çok ilgi- yükümlü oldu�u kabul edilmi, vi 
lendiren bölgesel farklı1ıklara Yine Hacettepe Onlveniteai 'ıid.n 
ilişkin verilerin hazır olmayı ,ın- alınan verilere lIöre 4-6 yOf ıını
dan şikayet etmektedirler. bu için önııörülen kalori miktarı 

Bulunan ikinci itiraz" "sosyal ve besin maddeleri - ,ereDinimi 
ve aynı yardımlar yapıldıllı vakı- 0-14 ya,1arın ortalaıJuı olarak 
asının uııari ücret tespiti sırasın- Knmisyonca kabııl edilınl,tir. 
da hiçbir şekilde dikkate alınma- Şubat 1979 fiyatları kulluıı
ması" konusunda. tşveren tem- larak bıılunan harcamelıır tuta
silcileri "toplu sözleşmeler veya nna, May .. 1979 t8nhine lwIar 
yasa Ilereıli olarak çıplak ücret meydana Ilelecek fiyat artl,ları 

, miktarım dahi aşan ölçülerde için i .. yüzde 15 oranında bir 
sosyal ve aynı yardım "yapıldı- ekleme yapılrru,tır. 
�ından dem vuruyor ve bunu t,veren temlilcilar\ i .. "Yö
"sakıncalı ve mükerrer ödeme le- netmellkte &ıLLari ücretın 'bir i,
re yol açacak" bir davram, ola- çi' için teıpit edilecelli yolunda 
rak nitelendiriyorlar. büyük aarabat" oldullu lIöl'Ü4ünli . 

t,veren temsııcileri aSılari üc- ür,ı oy yazılarında _vunarak, 
retln saptanmasında uyulması "bakmakla mükellef bulunan Id
gereken ilkeleri ezbere bildikleri . şi" için &ıLLari ücrete ilaveler ya
halde itirazlarında diretmektedir- pılmasının yanlı, oldullunu ve 
ler. tıkeler özetle şöyle sıralan- her i,çinln' mutlaka böyle bir 
maktadır: mükellefiyet altında bulundulIu-

nun Iarzedilmeoinin de yapılan 
• Alliari ücret pazarlık konu- hatayı, daha da Ueriye ıötw-.rek 

su bir ücret de�ildir. tşçinin gün- katlandıılını" ileri lÜrnıü,lerolr. 
lük Ileçimini salllayacak, yasa ve Burjuvazi dün 3 bın 300 Iira
yönetmelikteki yöntemlere löre ya oldullu llibi buIÜD de 5 bin 
bilimsel, nesnel ve IÜvenilir ölçü- 400 liralık Ullari ücrete kar,ı 
lerie saptanan taban ücretidir. . -çıkmaktadır. Yapılan pazarlıktan 

• Aaa'ari ücret, uzun dönem- son derece ho,nut oldulu halde, 
de ekonomik ve sosyal ko,ulla- kamuoyuna ücretler konUlUnda 
nh iyileşmesine yardımcı ve hak- ne denli titiz oldultunu açıkla
ça ııelir da�ı1ırrunı saitlayıcı ql- maktan kaçınmamaktadır. Emek
malıdır. çilerin cebine uzanan elini çek-

e Asııari ücret, mer ve hatta memek içiıP olanca IÜcüyle di
her il .. balı lı ilçeler arasındaki renmektadir. Ancak, direndikçe 
farklılıkları ııeiçek olarak "pta- de eUnin kınlmuı olaaılıitı IIide-
mak, bu farklılıkların &ıLLari ücre- rek artmaktadır. • 

te yanıımasındaki zorluklar, ula-
şım kolaylıitı ile liderle� v. ülke 

Ianması ' nedeniyle, yılbk 2 mil
yar dolar, ancak Fonun belirledi
�i kre,-_ dilimlerine baitb olarak 
kul!andabUecektlr. Yani Türkıye, 
üçer aylık arabklarla emperyalist 
ülkelerin ıınavından Ileçıcek, ııe
rekli ko,ullan yerine lıetlrmeZle, 
1978 yılında oldullu ıibl ıınıfta 
bırakılacakbr. 

öte yandan, yardırrun yanıı
na yakın bölümünü de 6 ay süre· 
li kredili Ithalat olanaltı kapaaya
cak, böylece yardım alındıklan 
6 ay sonra uzun ıüreli kre�Uerl. 
Ithalat borçlan ödenecektir. 

Yardım miktannın bu boyuta 
belirlendiIII a .. mada Ecevit aRır-
1ık1ı hükümet, IMF ile yeni pe-

IMF Direktörü LarOliere ;le Diin
ya &nll ... ı Guv"nörü Mc Nama
ra. 

zariıklara hazırlanırken, önce 6 
bekanın muhtıruı, ardından da 3 
CHP'II milletv.klilnin btifuı bu
nu bır lüre erteı.mi,e ban ...... k
tedir. Ecevit hükümeti, emperya
lizmin lınaVlnda bır hayli zor1an
makta n kö .. ye ııkı,bnlmakte
dır. Sınavın bqanyla nrillp n
rUmedıııbıl za.,.n ıöıterecek .. 
Ama ııörünen o ki, ıooyal de
mokraal tarihael ııörevinl Türki
ye' de bır koz daha tamamlamak 
Ü7ılre .. 
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Kianuri 'yle bir görüşme 
"Devrimci programı olan tek parti 

AI"",n Demokratik Cumhuriyeti'nde yayınummakta okın "Hori
zont" adlı derginin 16_ OGy .. ında Iran Tudeh Partiıi Merkez Komite.i 
1_ S.1ıreteri Nurettin KÜlnuri ile Nioan ayı başında yapıkın bir konuş
"'" yayınlandı_ 'Horizont" yazarları Gerald Hübn" ile Dr_ Wil/i Bork 
tarafından yapılan konuşmanm bir öz.tini ıunuyoruz: 

Nurettin Kİanuri kimdir? 
• . i ran Tudeh Partisi Merkez Komitt:,i 1. Sekrete-

ri Nurettin KWıuri,- 1 9 l S  yıhnda Tahranın 
kuzey scmtJcrindcn birinde bir ya.rpçm oğlu 

oıank dünyaya Fldi "Mutlu" bir ailen., ·yüz kan
Si" olan babası, devrimci bir demokratb ve 1905 -
1 9 1  ı demomtik devriminin savaşçıbnndan briydi. 
Oğlunun doğumundan hemen önce bir karı. devrim
ci tarafından caddc ortasında wndarak öldürüldü. 

Nurettin Kanuri de tran prolet:aryUl� ÖDC'Ü partit;. 
nin sallanna katıldı. Oç yıl sonra yoldaflan cma Mn-
kez Komite.i'ne, 1947'de de YüriitJ:ıx Komitell iye
liğine ıcçtilcr. 

Yı11ardUı beri ülkelindeki hiç
bir poUtik JÜce uyırulanmadıilı 
ölçüde izlenen, bukı altında tu
tu1an, ama bütüıı buıı1ar. br,ın 
yok edllemeyen iraıı Tudeh Par
m; (Halk Partial) Merkez Komi
teli Birinci Selueteri Nurettin 
Klaııurl, iraıı devrimini ,öyle ni
teUyor: 

"Çallımızın en önemU olayla
rından birl_ Bir haJkın tüm ııücü 
ve ölüme hazırlııııylil katıldıııı 
çok az devrim vardır." 

"Bu olayd. denilebiUr ki" di
yor Kianurl. "Ganpterler ve çe
teler dı,ında. bütüıı halk Şah'. 
br,ı .y.klaıımı,tır_ örııütlü dire
ni,in. kabramanlıııın tüm örnek
leri ııenel uy .... ,ı ve devrimci ey
lepılerin petlaınumı ort.y. ko
yuyor _ Biri berrak. biri aanıcı Iki 
de.ıaıı. olay aıılatayım_ Tahran' 
d. 13 y.,ınd. bır ııenç caddeye 
falamı, ve ballırm.y. bqlamı,
tı: ·Şah·. ölüm diye h.ykırın ! 
Ş.h·. ölüm diye haykınn: Çev
rellnde lıittikçe büyüyen bir ka
labalık toplandı ve haykırmaya 
bqladı : ·Şah'. ölüm!' Grup ye
tarlnce büyüdüııü zaman. ııenç 
caddenin öteld ucuna ko,tu ve 
orada .yııı eylem çalln.ııı yap
maya bqladı_ 

"ıkinci olay d. 'u: Geçen yı
lın Eylül .yındakl 'Kara Cum.' 
da arıneler ukerlere çıçek verir
ken. ukerlerln kitleye ate, aç
tıldan arad •• bır .nne çocullunu 
hav.y. kaldırdı ve ballırdı: 'Ço
cuııumu da vunnak iotlyor mu
i\iiiUZ-?· Ve vurdular_ Bu .ırad. 
o arıne Ildnci çocullunu da hav.
y. kaldırdı_ Çocuk ve anne kur
,un y.llmuru altında yere düttü
ıer." 

Kin duyulan rejim yıkıldı. 
Şimdi ülkenin hanp yolda ilerle
melI ııereldyor? ıran da hanlıi 
proııram devrlmcl delıl,lmler. aa
blp_ Buııüıı Iraıı'da uluaal demok
ratik devrimin kazanımlannı ko-· 
tuy.cak v. pekl,tlrecek böyle 
bir proıırama .ablp olan tek par
ti. iraıı Tudeh Partioi.Partl. bu 
proııram temeU üzerınde tüm lIe-
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rlci ııüçlerin· blrle,ik· ceph.lini 
yaratma öneriliyle iraıı halkının 
ıomut çıkarlarıru ortaya koy
maktadır. 

Tudeh Partili ı .  Sekreteri. 
iraıı demminin çok ç.buk. bir 
yanardalı pbi zafere uıa,tıilıru ve 
olayların bu p.tlama biçiminde
id lıeU,melerlni·n tüm politik lIüÇ
ler üzerınde .ürpriz etldli yaptı
ıııru oöyıüyor. On. lıöre.Mumt
Leniniat Tudeh Partili bu duru
mu bekliyordu ve bu ııeli,me Tu
deh'i ,qırtmadı_ Müc.delelini . 
çok allır illeııal ko,ul1arda yürüt
mek zonıııda kah,ı ve ilericiliilin 
Tudeh Partiıi Ile tr.n i,çl &lıııfı 
araaınd&ki balılan kopllma çaba
lanna kar,ın. iraıı komünistleri
nIn partial l,çl &IIIIfl ve halk lçin-

Bu olay, gençliğindeki himamst ve ilerici eğ� 
tim, Iran 'da insan düşmanlalımn hükim sürdüğü bir 
toplumt.l..lÜ acı deneyler ve daha sonra yurtdışma 
kaçmaya z«lanması, NuI'C:ttin K.ianuri'nin yeni ve 
ilerici düşüncelerine bağlanmasına acden oldu. Ai
manya'da mimarhk öğrenimini yaparken Markı, En
gds, Lenin ve diğer önderlerin eKrleriniokudu. Bun
lar genç Kianuri'yi, o günden sonra tüm güc1inü ve ya
ıamıRl emekçi yığın1ann haldı mücadelelerinin hiz
metine vaccek derecede etkiledi. 

Tudeh Parwi'nb'ı 1941 'de kuruluşundan .onra 

Tudeh Partisi'nin �949 yılında Şah tarafmclıuı 
yuadı,. ilan edilmesin.en ıonra Nurettin Kianuri bir 
askeri mahkemede ) arBllandı ve 10 yıl h�. CHuma 
Çarpbnldı. Ordudaki Tudeh yanlılaruıın yardımıyla 
Ta.hnn· Cezaevi'nden diğer parti yöneticileriyle bir
likk kaçmayı b",ardı. lran 'da CIA'"", 1955 yıhda 
düzenlediği askeri darbeden ,00000a birçok Tudeh yö
neticisi ölim cezasına çuptınlara.k katledidi Bu du
rumda, Parti Nurettin Kianuri ve birçok parti yöneti
cisini yurtdııına gönderdi O zamandan beri ba- UI 
bile duraklamadan Partisine ve Iran devrimine bizmet 
eden K.ianuri, Inn utwaı demokratik devriminin F 
çekle,meıi .ırasında da bu mücadeleıini ıü:rdiirdii 'fe 
w:çtiiimiz ay içinde Iran'a döndü. 

d. aajllam bir taban OIU,tUldu_ 
"Kiınae." diyor Nurettin Ki.

nuri. "Iraıı Tudeh Partili 'nin. 
uluaal demokratik devrimin 

kazaııımlannın çollaltılmaaını 
önııören bu proııramın bır tek 
maddelin. bil. ciddi olarak kar
'I Çıkamaz. Bunun için br,ıt
lanınızın aaldmlan bu proııram. 
yöneltllmlyor. teroine doRrudan 
Parti 'ye yöneltiliyor. Onyıllar
dan beri aürdürülen antlkomüni.t 

ve antilOvyet propAlland.. eon 
zamwarda emperyamııer. ilerici 
çevreler ve Tudeh Partili 'ni po
litik mücadelelerlnde bir enııel 
olarak ııören bazı ııüçler tarafın
dan JÜçlendlrllmi,ti. Bu prop.
ııand.yı etkllizle,tirmek. önyar
ıııIan ortadan kaldırmak. eller 

TUDEH'in 38 yılı 
Iran Tude1ı 'artlol 20 Eyiili 194 i 'de. lraa Kömli

nı .. , .. tisi'ain devamı al_k Iwnılm", tur. lraıı K_Ii-
ıı10t '",Iili 1920'''' IwnIImu, .e 19S1 ' ..... 1OItLO mllc.-
_i llepliU kOla1laruıda yil_k ..... dıo LıaI-
mı,IL 19S7· ... o zuıwılıi Şah "'Jbl 'oniyl dalı ...... -
h. Ine prokınyu .. un 6ndi p..-tioi alan Tudeb .... ds� 
1941 'ciı: Komllnitt .... tinin yerini doldurmak amacıybo 
kurulmUfIU. 

·rudch, kwu1_,undan ıonralıi ik yıUarda IcpI o- . 
LanIı. çaIı,m. ai ...... buI.blml,li. 1944-1946 yıDan 
uuında Parti çok .yula b.,anh mücadale eylemleri 
yaptı. Bu .ında Tudııeh 'bl 100 bin cwannda üyeıi bu
lunuyordu. Halk. a ..... nda karutı mücadclecililnden 
kaynaltlanan bir otorite ve popillarıteıi \lardı. I,çi ımt
h içinde -öı.cUUde peuol i,çileri aruında-, ayebnlar 
ve ordu içinde üye ve sempatizanJarı bulunuyordu. 
P-a.rt� aynı zamlU1(Ja ltçi, çiftçi. kadın ve aençi .. örgüt
lerinin yönlendiricblydl Parti'nin de.t<ğiyk Iran I,çi 
ve Emekçileri Birle,ik Sendika Mer,,"i kwulmu,tu.. 
Bu sendika merkezinin yaldatık 300 b., üyeıi bulunu
yordu. 

Tudeh Parıisi, 1945 ıonunda Azerbeycan Demok
rat Parwi ve KürdiJtnn Demokrat.. Parwi iJe güçlerini 
bıne,tirdi. Bir yıl ıonra A:ı.ı (beycan Dcmokr.tıik Parti-

.i ilc Kilrdilıaa Demokratik Partili YU._ Bu. Tu
deh1 gilç ve yan L<PI kOlu/larda Çalı,may . ... !adı._ 
1949'da ı.e Tuclch'de Şa1ı ",jiml tarafmclıuı yuakian

dı 'e birkaç .y lçlaclı: unclio1n1 I1cpl kOlaU ..... içi ... 
de buldu. 

V ..... brfJft. Parli 1951- 1 95S'delıi Mus.ddık·m 
uluw demokratik hükllmeti dönemlnclı: ının 'ın politilı. 
ya' ..... nda LL_ii br rol oyn .... Ancak Tuclı:h. 1955' 
.:. lna'da ClA'nın p!anladı" daıbcdea ...... .... b
yıpl., ... ıii. Birçok yöneticili idam cdl1ıl1. br çot
.lndanlanı .ııldı. Şah "'.I_i balb b.llı ve .... ,çı Tu
dch Partill'nclı:n korkuyordu .e mu bat cllitmaıu ola
rak iÖrilyorda. Bu yllzdcn parılnln byıp .... _ di
ğer mııhalif gilçlerin kayıplanndan ı"la okiıa. 

Komünitlkr. büyük çabalarla. ClA'ya dayalı SA
VAK'ın krör 'Fmcnlftlnln en bb oldup 7011 YıU.
Mn b",larmda Iran 'da yeniden Parti ilrJÜllcrl kwma)'1 
ba,ardalar. Bir-iki yıl ıonra, 1 9 79 Şubat ortumdaki 
halk ayaklanmasından çq,k önce.p.rti Iran'da yrnidcn 
güç kazannu,b. Om�lin. Parti merRr. yayın orpnı 
alegal olarak lam 70 bin ade. dalıtılnu, •• Iran Tudeh 
Partiıl, Inn 'daki muhalif gilçler içinde. örJÜtlil ı ... öriln 
baı helkfi oImaıına ku" n mücadele.ini tkptlü oIank 
bu kadar uıun .üre t:kvam ettirebilen tck poUtik hare
ket ulmulJ tur. 

Blrle,ik Cephe'yi kurmak ve 
halk yıllııılanııı proıırıunımwıı 
tameU üzerınde blrle,tlımek iati
yoraak. en önde ııelen ııörnlmb
dır." 

iraıı Tudoh Partlaı bu arada 
ülkede leııal faaliyeta b&fladı. 
Bqkentte .. diller kentlerde 
Parti bürolan .çıldı_ lık ka 
Merkez Komiteli 011"" "Mar
dom" haftada IId kaz y.yınla
nıyor, f.brlkalann kapılarında 
d.llıtılıyor ve heryerde ııörülme
mi, bır ilelyle okunuyor. DolIal 
olarak Iraıı'lı komüniatler. Parti 
dütmanion..... iraıı komün1atle
rini etkiliz kılmak i çin ellerin
den ııeleni yapacaklanlii blUyor
lar. 

"Ancak ben inanıyorum ki, ' 
diyor Tudeh Partili Birinci Sek
ret.rI Nurettin Kianurl. "Parti
miz. her hal .. prtta Iraıı'ın 
toplumaal ve poUtik yatamında 
aktif rol oyn.y.bllecek den.
ylmlere aablptir. 

• 'Parti proııramırun yıllınlar 
.... nd. Y.Yııın biçimde propa
Ilanduının y.pılm.... kırda ve 
kentte halkın. ilericl ı'\içlerln BIr
le,lk Cephe'nin proııramı Için 
kazamlm... ve hazırlanmakta 
olan İran İllam Cumhuriyeti 
An.y ..... 'nd •• en önomU talep
lerlmizin yer almuının aajllan
muı - Bunlar. iraıı komüniaılerl
nın Partilinin önÜllde duran iiö
tevlerdlr . •  
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ABD TüRKIYE'YE ASKERI 
MALZEME SATıYOR 

ABD 'nin TORKIYE'YE F-4 Fantom 
jet .... , uçaktannın ç",iUi yedek par' 
çaJanndan ve mühimmattan olu .... I I I  
milyon DoIar'lık .. keri mıılzeme .ataca· 
it açıklandı. A BD Savunma Bakaıılıııı'· 
nm bu könudaKonpoe'ye gönderdili me' 
..ıcıa, bu .. tıtın iki ülke &rUmdaki 
"dOltluk" batlarını yeniden ,üçlendi,.· 
cell bildiriliyordu. 

ABD Genel Kurmay Ba,kanı Jone, 
da. S.Wlto Dı. bi,kller Komisyonu'nda 
pp .... konu .... da. " Türkiye'deld illit· 
_MIn böı,adaki iolllı:ıar!a birlikte NA· 
TO'nua cım., lwıadııun p..nıiımı et· 
kıl.- elllml f5atardillnl" lÖyladi. Bu 
lId OJaY _mda bır bellantı kuruldu· 
lımda, ABD aınpe".ıizmlnm Türkiy. ij. 
.. lindeld niyetleri ortaya çıkıyor. iran 
dawiml ile Ortadollu' daki d urumu ö
n_U ölçüde ..... ılan ABD em�liz' 
ml .imdl de lıan'ın yerini Türkiye U. 
doldur ... k !atlyor. 

FEDERAL ALMANYA' DA 
eDU'NUN KAPATILMASI 

ISTENDI 

FEDERAL AÜ1ANYA'DA ,erici 
eDU (Hrllüıuı Demomı ' BirHııi)'nm 
kapablrnuı !atenlyor. Dunyanın çetitil 
yerlerindeki neo·ta.iat güçle,. önemli 
ölçüde yudım yaptı Rı bUinen CDU'nun 
'hem ,oluk i.... kı.kırtıcılı" yaptıııı, 
hem de yönetirnde olduRu bazı F.deral 
Alman eyaletlarindeki uygulamalanyia 
halk üzerinde b_kı kurmayı çah,tıRı 
blldlrUiyor. 

Alıııaıı Komüniat Partisi (D KP I'nm 
• Sur'daki ftçı Gençlik Konte .. nıı'nd. 

konutu DKP Bö". Ba.kanı ROIt hi· 
emer. fedeıal IMCI!atakl dller putneri 
de itıizHlln ve .kcıııomlk bunalımın LO
rumlulan olarak nIteledi. 

INGILTERE'DE SEÇiMLERI 
SOCU K  SAV AŞ G:ADlSI 

KAZANDI � 

lnptere'de ıeçimler ,.çUllimi. hatta 
Per.ımha günü yapıldı. Seçim .onuçlan 
InplZ I,çl Partlai'nın Iulpayı iktidarına 
bır kere deha 'on _erek Muhafazakor 
ParU'nln yeni bir iklider dönemini b .. · 
!attı. ingiliz politIka literatüründe "ıo· 
Ruk .... , cad"ı· olarak andan Merpret 
Thateher'm önümüzdeki günlerde hükii
DW tl kurmıı .. be klenlyor. • 

BöJiec:e bır WiIJon döneminden ıon· 
ra I.çl Putlai'nde bır Cau.ııtıın dönemi· 
nın de ıonunun geldilii anl.,ı1lyor. SOl' 
y.l d_mok ... inin halka ker,ı politik .. ı, 
bır .osy.1 demok .. t liderin politik y .... 
nun • •  on verip , bir dıa_rinin .ahneye 
• tıImuıyla ıonuçlanıyor. 

;; milyon 
Nazi 

kurbanı 
uyarıyor 

"BizLER , '  iNSAN DEGERiNiN VE 
ÖZGÜRLÜGÜNÜN OLDUGU, FA· 
Ş i ZMIN OLMADIGI BiR GELECE K 
iSTIYORUZ." 

Ikinci Dünya SavaŞı sırasında 
işlenen nazi suçlarınm 1 979.yllı· 
nm Son gürlinden itibaren "za· 
manaşımı"na u�mblm.sı için ö· 
zellikle Federal Almanya'daki 
neonazi ve gerici güçler tarafın· 
dan başla tılan kampanya sürer· 
ken, an tif,\şist güçlerde böylesi 
bir bai!ışlama girişimine kararlı· 
Iıkla karşı çıkmaya devam edi· 
yorlar. Bütün Avrupa ülkelerin· 
deki antifaşistler yapbkları ç e
şitli eylemlerle bu girişimi engel· 
lemeye çalışıyorlar. 

Stmssburg'un şehir merkezin· 
dj!n baş la blan yürüyüşte, yürüyü. 
şe kablan 30 bini aşkın antifa· 
şistin geldikleri 18 Avrupa üike· 
sinin bayrağı açıldı. Taşınan 
pankartıarda ise • SS çetelerinin 
ba!!ışlanamayacağı" belirtilerek, 
" Nazilerin katıetti�i 55 milyon 
ölü uyarıyor" başlıklı 'bildiriler 
dai!ıbldı. _Yürüyüşe, lkinci Dünya 
SavaŞı silasında antifaşist direni· 
şe kablan 18 üikenin savaşçıları 
ile genç antifaşistler omuz omu· 
za kabldılar. 

Yürüyüş sonunda yapılan mi· 
tingte, gösteriye katılanlar adına 
ortak bir deklarasyon. oh "Undu. 
Deklarasyon şöyleydi: 

" 34 yıl önce Anti·Hitler koa· 
lisyon ve Avrupa direniş hare· 
ketleri nazizmin ve faşizmin ege· 
menli!!inden kurtuldular. 

Bu katilier taraCı ndan ele 
geçirilen Insanlann savaş .sonun· 
daki kayıpları kcrkunçtu. Daha 
Hitler'in iktidara geldiği 1933 yı. 
Iında, ilk olarak diktat.öriüğe kar· 
Şı mücadele eden Almanlann ' 
dolduruldu!!u ilk toplama kamp· 
ları açılmışb. 

sa vaş ve nazi terörü insanlı!!a 
50 miiyondan fazla asker ve sivil 
ölüye mal olmuştu. 

Milyonlarca erkek, kadın ve 
çocuk gaz odalannda yok edildi; 
Direniş savaşlannda miiyoniarca 
yurtsever şehit düştü; miiyonlar· 
cası katledildi. kurşunlandı, ha· 
pishanelerde ve toplama kampla· 
rında nazilerin iş kencelerine ma· 
ruz kanıı. Avrupa üikelerinde 
miiyonlarca kişi öldü. 

Suçun boyutiarı, faşizmin iğ· 
rençlil!inln, ırkçı çılgınlığın ve 
savaşın bir daha görülmemesi 
Için, suçluların mutlaka cezalan· 
dı nlmalan nı gerektiriyordu. 
Harkların talepleri doğrultusun· 
da Nurnberg Uluslararası Mahke· 
mesi nazl rejimini tüniiyle, başlı· 
ca baskı araçlarıyla Nazi Partisi'· 
yle, GESTAPO'suyla ve SS·leriy· 
le suçlu buldu. 

Ancak: 
- Bugün hala çok sayıda suç· 

lu serbestçe dolaşıyor. Bu, faşist 
ve ırkçı suçlular Için bir ödün· 
dür . 

- Bugün, en·(ellenmeden eski 
birliklerinin işate ti altında örgüt· 

lenebilen, "Kahramanlık faali· 
yetlerinde" bulunabilerı, cellat
hklan kutlayabilen SS 'ler, kendi· 
leri için "askerlik onuru" talep 
etmeye cesaret ediyor, kurbanla· 
nna iftiralar atıyor, kışkırtıcı 
toplantılar düzeniiyorlar. 

- Bugün naziler ve yandaşları 
çeşitli üikelerde aktü bir propa· 
ganda yürütüyorlar, tarihi değiş· 
tiriyorlar . .. Ausschwitz yalanı" 
nı anlabyorlar ve yahudilerin, 
çingeneierin ve slavların halk 
katliamiarını savunuyorlar." 

Deklarasyon'da, faşist çete· 
lerin bazı Caaliyetleri aniatıldık· 
tan sonm şu talepler öne sürüm· 
yor: 

" Biz, 21 Nisan 1979 günü 1 8  
Avrupa üikesinden gelerek Stms· 
sburg'da toplanan her düşünc�· 
den direniş savaşçılan ve naziz· • 

min kurbaplan, insanlığın ver· 
di!!i kayıplar adına ve gelecekte 
Almaniarla birlkte nazizme kar· 
ŞI bir cephe oluşturmak iste�iy· 
le: 

x Federal Almanya 'nın her 
yerinde - n�' kararlanna uygun 
olarak- savaş suçları ve insanlı· 
!!a karşı işlenmiş olan suçların 
zamanaşımına ul!m blmaması gö· 
ı(işünün tanınmasını 've uygulan· 
masını; 

x Eski SS'lerin çetelerinın da· 
ğıblmasını; 

x lter yerde nazi propaganda· 
sı ve ırkçı çılgıniılta karşı müca· 
dele edUerek bunlann yok edil· 
meslni talep ediyoruz. 

• 

IDzler bu konuda kamuoyu 0-
luşturmak ve ülkelerimlzin gele· 
ceQinden sorumlu , olanları bu 
yolda kazanmak için çaba göste· 
receCil. 

Bizler halklarımız Için Iş birii· 
ıçınde, barış dolu bir gelecek ve 
Insan haklarına, baetmslZlılta 
saygı talep ediyonız. Bizler, in
san değerinin ve özgürlüi!ünün 
olduğıı, Ca şlzmln olmadığı bir 
gelecek ı. .ıyoruz." 

T opıumun bir süre 
yakından ilgi$ini 
çeken olaylar, ga· 
zeteler için vazge· 
çilmez tefrikalar· 
dır. önce bu tefri· 
kaları n günierce 
reklanu yapılır, ger· 
çe�i ne kadar dol!· 
ru yansıtbğı belge· 
lenAleye çalıştlir ve üzerinden bir müddet geç. 
mesine ra�en tekrar kamuoyunun iigisl çe
kilmeye çalışılır. Bır devlet başkanı öldürülür' 
birkaç "uyanık" gazeteci ortaya çıkar, Olayı� 
ardındaki "gerçekleri" sergileyen yazı dlzileri 
tüm dilnyaya yayılır. Bir tren soyulur, meşhur 
bir aktri.t intihar eder, yine uyanıklara gün 
doltar, olaya konu olan kişiierin geçmişine 
ilişkin birkaç belge bulunur, olay hakkında sa· 
hip olunan kaba' biigilerle "miithlş" açıklama· 
la� içeren yazı diziieri piyasaya çıkar. 
Cumhuriyet Gazetesi kendl deyimiyle ciddi 
bir gazetedir. En azından öyle kabullenilir. 
Ciddi gazete ciddiyetten uzak "bikayeler" ya· 
yınlamamalıdır. Oysa 18 Nisan 1979'da başla· 
yan ve 5 bölümden oluşan " Aldo Moro'nun 
Son Günieri" adlı yazı dizisi ciddiyeten uzak 
bir dizidlr. lçerdiği bilgiler bilerek çarpıblmış, 
anti·komünizm!n vasıtas .. halıne getirilmiş tir. 

Batır arısın_a 
anlikomü nizm 

U yan ık gaze teci ıtalyan - asıllı Amerikalı 
Pietro Di Donato. Moro'nun öldürülmesinden 
sonra ıtalya'ya gitmiş ve yüzlerce polisle ve 
sonm da bir komUnist senatör aracılığıyla Kızıl 
Tugaylar'la ilişki kurmuş. Komünist senatör 
bu ilişkiyi nasıi kuruyor. tlişkisl olmasa kura· 
bilir ml? O halde basit bir manbk; Kızıi 
Tugaylar'la Komünist Parti'nin ilişkisi olduğıı 
yargısına kolayca gider. Yazar bununla yetin· 
mlyor Kızıl Tugaylar'ın Moro'yu kaçırma ey· 
leminin nasıl başarıldığını aynnblaoyla anı.· 
brken "Kızıl Tugaylar, bu harekat ıçın aylr.r· 
dan beri hazırlanıyordu. Çekoslovakya ·d. I· 
çinde kuklalar olan otomobille!e saldırma 
planlan yapmışlardı. (18 Nısan 1979, CUmhu, 
riyet) Gerici güçlerin halka yutturmaya çalış· 
bkları "anarşi ve terörün arkasında uluslararası 
komünizm var" savını kuvvetlendirici bir açık· . 
lama doltrusu. Tefrlka yazan bu "incelikleri" 
yaparken Kızıl Tugaylar'ı a�ık bır biçimde 
övüyor. BütUn dizi boyunca aleyhlerinde bir 
sabm rastlamak mümkün de!!ü . . 
Yazarın yakışbrdığı slfaUar bir yana, Ber· 
linguer'in yaptığı açıklama oldukça mantıklıy· 
dı. "Tarihsei Uzlaşma" diye fonnille edUen ve 
ıtalyan Komünist Parti$i iie Hristiyan Demok· 
ratlar arasında kurulan ittiCakta, Aldo Moro'· 
nun önemli rolü var. Hatta kaçınıdığı gün Ko
münist Parti'yle ortak hükümet kurulduğıınu 
açıkiayacaeı tefrika yazarı tarafından bUe ka· 
bul ediliyor. . 

• 

, i talya'da 
. 

günü
.
müze k�dar k.i gelişmeler, Ko· 

munistlenn hukümete katılmasındaki ısrann 
hala gerçekleşmemesi ve erken seçimlere .&idU· 
me si, Komünist Parti'nln hükümete kablmasını 
istemlyen güçlerin her türlü çareye başvura. 
cakiarını gösteriyor. 

Birimsel sosyalizmle anerşlzmin ve teröriz· 
min hiçbir ortaklıet yoktur. Olmadıet glb� bu 
tür eylemler daima gericlliltin killeler üzerinde· 
ki anti·komünizm ticaretinin aracı olmuş ve .· 
açık haliyle ıtalya'da oldu!!u gıbı komünistle· 
rin hukümette yeralmalannı geçici de ols. en· 
eeliemlş tir. Tüm terör örgütlerinin amacı da 
nesnel olarak budur. Ülkemiz lş�1 sınıfı hare· 
keti bu durumdan nasibini aldı, hiilii aynı acı· 
ları yaşıyor. Anti·komünlzmln en· kabasından. 
sabr aralannda yapılanına, tüm "sol" ıöı(i· 
nümlülerine kadar Ideolojik mücadele .vermek 
eerlcl güçlerin el albndan nasıl bu görüntüleri 
ayakta tutmak Için çırpındığını ortaya koy· 
mak, en önemU.i kitlelere kavratmak, sadece 
sosyalistliltin deltD demokra tıığın da gereltıdir. 

• tülin saygılı 
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Onurlu bir yaşam Onurlu bii' yapıt 
YILMAZ ONAY 

Yalnız tiyatro tarihimizin de�il, ienel olarak .on dönem kültür ta' 
rihlmizin önemli kitilerinden Muhıin Ertu�rul, 2 Mayıı'ta topraRa 
verildi 24 Nlaan iÜnü Eie Onivemiteıi Senatoau'lIca kendiaine " Fah· 
ri Doktor" unVllnl verilirken aynı zamanda 70. Sanat Yılı kutlanmı,· 
tı. "Ben tiyatroylj mealek olarak ıahne üstünde oyun oynamak için 
.çtiin. Bütün iate�im ömrün bo' 
yunca bır oyuncı> olarak .ah· art niyellerine kalkan yapmak' 
nede kalmaktı" diyen Muhsin t&ı\ ieri durmamı,tır .. 
&tuRruI, ,unlan ekliyor: "İtte Nazım Hikmet "Oyıınlanm 
bıı hevesim klimaliımda '<aldı. Ostüne" ba,lıklı bır hatı .. yazı' 
Çünkü tiyatro memle�timizin ıında (MoakoVll 1 962)  ,unlan 
aün!ük ya"mına yepyeni bır ça' anlatıyor: "Yıllardan yirmiaekiz, 
lı,ma kolıı olarak aIDyordu ..  Bir yirmidokuzdu ıan .... am. !atan. 
yandan ıahne üstündeki iönüUü biıl'da, yold",lar tevkif edilmi, .. 
pnçleri yetittirmek, öte yandan yaraılanmak için İzmir'e iönde· 
sahne ieriaindeki teknik. eleman' rilmi,lerdi. Alabildiiline <Öfkeliy. 
lan ellitmek beni ıahnede oyna' dim, kederliydim, alabildiRine 
maktan yaVll' yaVll' ıızakla,tırdı. hastaydım ve metellksizdim. Ka. 
Tiyatronun A'ıından Z'ıine ka· pım açıldı, büyük Türk rejiaörü ' 
dar uzanan bir çalı,ma alanına &tuRruI Muhsin airdi içeri. Mo. 
daRıldım" . 1 Böylece, ilk sahneye dem Türk tiyatrosıınıın belli b ... 
çıktıiii yıl olan 1909'dan bıı ya· lı kurııcu1anndan biri olan, Türk 
na yaptıiii çalı,malarla Muhain tiyatrosıında modem tiyatro di. 
Ertui!rul'ıın neden yalnız tiyatro sipllnini, hele' Rus·Sovyat tiyat. 
hayatımızda deliil, daha ieni, roıununkini gerçekle,tiren Muh. 
olarak kültür hayatınıızda önem· sin, Stanialavski'nin ve Meyer. 
ii yer aldıiii da anla"lıyor. Çün· hold'un hayranlanndandı. Sov. 
kü onun için oyuncul!,k, herhan. yeller Birliili'ne birkaç kare ielip ili bir tiya1roda herhanlii blroyıı· ,ıtmi,ti .. Hazır piyııin var mı? 
nuh " b"," rolünü oynayarak bir· . 'dedi. Var dedim. Oy .. yoktu. kaç "iÜvenilir" kitinin harika Bir hafteya kadar verebi!'rsen 
demesiyle tatmin olmak milele· .ahneye koyabUlflm, dedi; Olur ai dellildi. Onıın, içinde OyunCil d.dim. O iÜıikü antikomiiniat teoı&rak yer almak iıtediili tiyatro, rör havuı Içinde benlm bir piye' 
.,ne kendi deyimiYle ülkenln .imi, !atanbııı'in biricik ierçek aün!ük hayatında "yeni bır ça' tiyatroounda oynamak latayi,ine Iı4ma kolıı" kapsam ve yaygınlı· ",madıriı. Do.tumdıı. Ben doot. ılında olıı,turulmak zorundaydı. lu Ila inanınm. Muh.in iittikten Böyle bir ,.Iitme iae epmen ii' .onıa bır hafta içinde Ile yazabi. nı! burjuVllziainin hiç d. i,ine Iiripı diye dütündüm. Akhma po
ıreJmez. Dolayısıyla , böyle dü,ü- liain eline ieçip yitirilmi, Kafa. nen ve buna inanan bir ıanaıçı· taaı p;y.almin konusu ieldi. Yai. 
nın, pırekll iördüi!ü olıı,turma DIZ maddi deliil, manevi delie .. 
çaIı,malannm da her alanma el leri de mal y.pıp pazarlar. Çıka. 
atması k.çınılmaz bır zorunluluk ran kapital·bm .. Bu plyıı ancak olarak öniiruı çıkar. Nitekim "bü· üç ,ece oynayabildi !atanbul'da. 
tiin lotelli ömrü boyunca bır o· Dördüncü iÜnü Ankara 'nm em. yuncu olarak aahnede kalmak" riyl. yuak edildi. Behane diye 
olan Mııhain Ertuilrul :  "Bütün de baytarlann prote.looıı il.ri .ü. 
&macun böı,e tlyatrolanyla yai. rü1dii. Piye.te ProtölÖrün: Ben 
nız büy!ik kanüeflmizi deliil, U· • baytar deliilim, inekle.. b.ka. çelerimizi de IlÖrmekti. ı,te uıl mam diye bir iepUIII var. Ama bunu bqaramadık" diy�r .ynı uıl �ebep, prömiyerden .onıa zamanda. öte yandan: öi!ret- ııyireilerin, -büyük çoilunlııllu menler tiy.tro yapmadan ya,,' iençlik vi i4çiydi- yaptıklan 
yamazlar. Dlyıc.ksiniz ki, ,imdi· aöateri. $alondan· blr ... t çıkma' yı kadar niyı yapmadılar. Şimdi dılar .. Nihayet ben arka kapıdan ye kod.. bula.ız ya"dılar nu çıktım, .ma .okak .lIız .1I,za do-. ki? . Tiy.tro d. okulun dı,ında "Iııydıı. Beni orta1anna .Idılar ve deilil içindı ! Bunıı yıllarca koni' bir cemmi ietlr halinde iıce ya' relırde .. vundıık, karara balllat- niL !atiklru cıddealne çıktık. Ay' tık. Ama arada ııyıııiayacak ka· nı ,ey üç iete tekrar ettı. Sonra falara zehir alattılar. Türkiye'yi d.dim Y., yuak." .. Gen. antikouyandırmak latemeyen b.i!nazlar mürılat teriX:ün hüküm .ürdüııü bu kararı en.,lIldilır" diyor 70. 12 Mart döneminde, .oeyallat lIIi.t yılında .. D.ha d. önımll.ı, aan.lçı N.Z1m'ln .dını hDe .tıza Muhsin Ertullrul, oturdullıı yer· almak '"Ç tabii; Muhsin ErtuRruI den " ,öylı olmalıdır", "böyle 1969'da DlVlet Tiy.trolan ve olmalıdır" demekle yetinenler· 1966 d. !atanhill Şehir Tiy.tro. d.n de olmamı" !handıllı yönde ian ,enel yönetmeUklerinden .y. çabaaını, d.neyini, .illrlıillnı, .t- rılmak zorunda bırakılarak aat kinlillinl .ICerb.r .tmi, bir kitl· dı"na ltUmi,. Ama tutııklama' dir. Bıı önemi deneyiyle�ir kl, lar, ı,kenceler, tiyıtro kapama' �Y.Attaykan de, çok t.kdır edil· lar, oyun yu.klamalar .ürüyor .. dillı kadar enııl de olunmil" Vı ı,te tam bıı ortamda burjlıVll çok de.teklendiill kadar ele,tir!' kalamlerin, i.rçek tiy.tro üze. Up kar,ı da çıkılmı,tır. Andannı rindıkl · ... ç.k terörü örtb. ıde. yazmakta oldııilunıı öllrenmi,· 
tik. Ancak tamamlayıp tamam' 
layamadıilını bilmiyoruz. Onıı 
kaybettik ; .ma doilru deilerlen· 
dirilecek, ierekiue tartı,ılacak, 
yerine iöre de .. ler çıkonlacak, 
yerine iöre ondan iüÇ alınarak 
mutlaka . ya"tılacak bir tarıh 
önemindedır Muhıin Ertııllrul ve 
canlılıllından hlçbir,ey yitirmek' 
aizin hay. bmızın içinde olacak· 
tır. 

BurjuVIlzi, bilim .. ı ıoıyaiizme 
anpje olmayan böyle önemli 
ııena"tçılara kar,ı hep iki yüzlülük 
tamnı ustaca kıılıanmall. çalı,. 
mı,tır. nerioi, demokrat tutum 
ve mücadele içinde bıılundııkla· 
n ıürece onlara kar 'I çıkmı, .et 
dı,ı bırakmaıla "l1ra,nu" ama 
oıılan atan ieletelle yönelik ie· 
lI,meler kartısında da iene onla' 
ra .anlarsk kendi ierici "nıtsal 
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MUHSIN ERTUCR UL 'U MUH· 
SIN ERTUCRUL YAPAN ŞEY, 
TIYATRO SANATıNı "IKI KA· 
LAS BIR HEVES :'E INDIRGE· 
MECE, YA DA NAZıM 'IN DE· 
YIŞIYLE "SVSLU PUSL U. KA· 
DIFELI YALDIZLI .. BIR KA· 
PALI KUTUNUN I�/NE " SO· 
KARAK SOZUMONA YUCEL· 
TIRKEN ETKlSIZLEŞTIRME· 
CE ÇALIŞAN BURJUVA YAK· 
LA ŞıMıNA SA VA Ş  A ÇMASı, 
SANA TıNı B U  M UCADELE 
ıÇIN SEFERBER ETMIŞ OL· 
M,4.S/DIR. KENDISI BUNU 
BOYLE SıNıFSAL TAHLIL 
EDEMEMlş DE OLSA ...  

• 
bilmek Için, aynı Muhsin Ertull
rul'un. iÜnahınl ıevabını tartı,ma 
yan,ına iirdiklerinl iörüyuruz. 
Ama han,ı yönüyle: Tiyatromu' 
zu batıdan aktarmı" b.tı taklit· 
çUllii yapnu" büti\n 'orun bura· 
dan çıkıyormu,; ama .ynı anda 
burjuvnlye hizmette ku.ur et· 
meyen Vufi Rıza 'Zobu yöne
timindeki Şeblr Tiy.trolannın 
ve Cüneyt Gökçer yönetiminde· 
ki Devlet Tiyatrolannm, takıldin 
de kötü ve bayailııı düzeyindekı 
ierici oyunlanna, müzikallerine 
methiyeler düzmekte tereddüt 
etmiyorlar . 

örnelliır Muhsin Ertııllrul'ıı 
batı taklltçiliili ile elı,ttrenler' 
den Metin And, daha 1 970'dl 
y.Yınl.nan " 1 00 Soruda Türk 
Tiyatro.ıı Tarihi" nde Devlet 
Tiyatrolan için ,unu yazmı,tı: 
"Her bır dönemde ıenel müdür· 
lerin .yn katkılan olmakla bir· 
likte hıı dönemler Içinde en ii' 
zun ve en verimli Cüneyt Gök· 
çer'in ,enel 'müdürlüilü olmıı,· 
tur".' Oy.. aynı yazar .ynı 
kıtabınd. Böı,e Tiy.trolan Için 
,öyle yazıyordil : " Hamen her 
a1and. olduııU ,ıbi, Böı,e Tiy.t· 
rolannm fikir bab ... ve öncÜlÜ 
Muhsin Ertuilrul Böı,ı tiy.tro· 
laniıı •• vunmu'tıır. Bu dü,ün' 
cenin temel Ukel.ri, kamıı öd .. 
nekleriyle ,erçekle,meai, yurdıı 
collıarı toplıımaal, etnik böl, .. 
le .. ayırarak her böı,enin merke· 
zlndekl tiy.tronıın hem o merka' 
ze balılı, hem de böı,.nin çl,ltll 
kellmlerinde ıezicl olmuı, y.rel 
kaynaklan ve yetenekleri kıılıan· 
muı, y.rel yeteneklerin ,ilitimi 
Için tiyatroya balllı bır okulıın 
bulunmaıı. yönetim ve ... r ... 
çimi bakımından b.illmaız ve 
özerk olmaııdır .. Bunca Iyi niy.t 
.;. çab.ya "ilmen Böı" 'l'lyatro-

Mu"-in 
.Ertullrul 

ku/iite 

lan prçikl .. merni,tlr" Evet 
BöIıe Tiyatrolan meaelliini yu· 
kondaki .. kilde .avunan "inat· 
Çı" Muh.in Ertııllrul'un Devlet · 
Tiyatrolan Genel Müdürlüi!ü 
1958'de ıon bulurkenf yerin' 
pıçen id,ı Cüneyt Gökçer'dir vi 
banlii becerilerle en "uzun" lüre 
bu makamı i,pı ettillini anla· 
mak için (1 978'e kadar) bu ara· 
daki hükümetleri dü,ünmek ye· 
ter. Muhsin ErtlıRruI iıı ,öyl, 
yazabUen bir klflydi: "Tiy.tro
her iün d.lIl,en hükümetl,rin, 
midecilerıe dolan partUerin üs' 
tünde bir lcurumtiur. Toplum 0-
na anClk ..  öz,ıir çalı,muı ıçın 
ödenek verir. ii 4 

Muh.in Ertuilrul ıoey.li.t bır 
aana:tçı d.RDdi. Görü, ve tahlil· 
lerinde, umııt ballladıill iÜçlerde 
-tom bır tutarlılık olmamuı, bl· 
rey .... mücad.leyi ııçmeai, hatta 
,ıderek en .on dönemde oldullu 
llibl kendiaini atan leli,m,l.r 
kar,ıımda kendı kendilini .et dı· 
" bırakmuı <İollal kar"lanmalı· 
dır. önemlı olan, burjuVllzinin, 
onun y.nlı,lannı, lI.rici ,elı,im· 
le .. k .. " kullanmak için nuıl 
iiLi. onun ki,iliilini bayrak .din· 
me lle kalk';", olmuıdır; v, bunıı 
y.parken d . .. ıl onun dollruları' 
nı unııtturmall. çalı .... k burju· 
vazinın bır ta,la ıkı ku, vurma 
çab ... iözd.n kaçmamalıdır. NI· 
tekim ıkı yıl önce !atanbul Şehır 
Tiyatrolan 'nda yerinden yöne
time i'Çit' kar" çıkmad. biri .. 
.. n burllıVll kel,ml.rin, pn., .y. 
nı nedenlı Genıl Yönetmenlik· 
ten .ynlan Mııh.in Ertullrul 'un 
ki,Uilline .anlıp, onu kalkan 
y.ptıklannı ıördük ( O.taIik, 
Muh.in ErtlıRruI 'illi kendili bıı 
konııdakı tartı,malara katılmadı' 
Ilı hald.). Şımdı Kotil yönıtimi, 
.tılan Uerl adımlan yozla,tır' 
mak, ıer!ya çekmekla mefiul, 
iki yıl önce �uhain Ertuilrul 'ıı 
bahane ederek yerinden yöneli' 
me kar,ı çıkanlar ise, ,imdi bır 
yandan "iki yıl önceıinin açık , 
oturwnlanyla, konferanı ve ede· 
biya t .oh betleriyle, ıeril ve rum 
,ö.terileriyle kültür merkezlırine 
dönÜfOn Şehir Tiyatrolan .. Şe· 
hlr Tiyatroiannın ıeçen dönem· 
lerdeki dinamiımL" tanımlama· 
lannı yaparken, diller yandan te· 
mel neden olan " umut" CHP'si· 
nin politik iericiliill"e 
deliinmekten. özenle kaçınıyor' 
lar. Çünkü aynı CHP, ,imdi Dev· 
let Tiyatroiannda, ba,langıçta 
bizzat 'özünü ettilll yerinden yö' 
netim. geçi,ten kendi eliyle yoz· 
la,tırdılıı Şehır Tiyatrolannı ba· 
hane ederek vazieçme manevra· 
Iannda. Ve çünkü, iene ıkı yıl 

önce İlteııbul Şehır Tiyatrola- ' 
nnd. yerind.n yönetimı ,IÇ\tl 
kar,ı çıkmad. burjuVll kalomlere 
el ıızatan Haldun Taner hu,ıin 
CHP'nin Kültür Bekanlıllı çatı· 
.md. tiyatro alanmda y,tkill Id· 
,loi olmu,tur .. de ıon Dünya 
Tiy.trolar ,ıinü Için y.yınlanan 
"Ulusal" bildiriaind. bir .ürü IÖZ 
sıralayıp hiçbir .. y .öyl,meme 
uıtalıillnı e1hak hqamu,tır. O 
kadar ki, "Tiyatro iki kalaa bır 
hevestir" .özünü blldiriainln ,k· 
ıınl halinde verebilml,tlr, Oyaa, 
ödenekli tiyatrolarde d,mom' 
tikle,mey, zemin hazırlayan Deri 
.dımlara ei birIliii U. kor" çılıan 
bu çevrenin, dema,olilerin' bey. 
rak yaptıklan Muhabı Ertuilrul, 
ıuıkıınlııllu .. çtilll durumda. bi· 
Iı, pçen yıl k,ndlaindep nnan 
.ynl "Ulusal BlIdlrl"y, (27 Mart 
1978) kendi tahliliyle de cıl.aa fa· 
,izmi eben alnıı,tı: "BUIÜD dü .... 
y. tiya�'O iÜnü'diir, 'u daldbd. 
yüzlerce aahnede hor ulUSUıı b .... 
dı dıaını oynanıyor. bnintal, biz 
de yurdumuzda oynanan oyun. 
bir 'öz atalım. Ben perdeyi .Çl· 
yorum. Sahn', Türkly. barituı 
yiiMyine yayılDıI' yulı an. ba· 
balar.. yavrulannm tabut ka ... • 
nma .illt yakmaktalar .. Ulus ola· 
nk bu,ün bizim ,n önemli ıoru
nlimuz bu.. Şimdi bu aaluıeden 
soruyorum .lal, .. : . .  Hanlli btı 
yürekli, hangi .,.,... layıcı, han· 
il bencU çık .. a parde arkuın
dan bıı .IIÇ1UZ yavrulan, .1naI 
alnli kukla ,ıbi kullanıyor? N .. 
dın? . Sahn,nin ""'lıca çabMı 
..yireU,ri ıılılam dÜfiiıımoy, 
zorlamaktır .. " 

ıtte Muhsin Ertuilrul'u Muh· 
aln Ertuilrul yapan .. y, ttya tro 
aan.tını "iki kalaa bır hıv .. ", 
Indiriemelle, ya da N.ıım'1ı1 
dıyi4lyll ".üa!ü pÜllü, kaditeli 
yaldızlı .. bır kapelı kııtunun Içi
nett .ok .. k ,özümona )'ÜceltiJo.. 
ken .tkilizl.,tirm,lIe ÇalıfID 
burllıVll yakla,ımına .aVll' .çma· 
ii, .an.tını bıı mücadıl. ıçın ii
terber etmi, olmaııdır. Kandial 
bunıı böyle Iınıf.a1 tahIU ed.me· 
�' de ol ..... 

1 ·  z.ynep Ora/ln Muı..in Ertul 
ru/ il. yaptıi/ı konu,madan, Mil· 
liyet Sa""t Derı/l� 1 5  Ekim 
1 9 76, Sayı :  201 -

2· Metin And, 1 00 Soruda Türk 
TiyatrOlU Tarih� Gerçek Yayın· 
eu� 1 9 70, 1. 281 .  
3 ·  Aynı eser, i .  331 . 
4· Türk Tiya trOlU Deriisi. E kim 
1 9 75 tarihli ıa)'ısından aktaran: 
Ozdemir Nutku, Milliyet Sa""t 
Der6is� Sayı :  321 , Nisan 1 9 79. 
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TV DE 
YABANCI 
DIzILER A L l  ZIYA 

Bakırköy akıl hastanesine hiç gittiniz mi? 
Ben .gittim. Orada özellikle içimi parçalayan, b!ıl:tıkça, gördükçe, 

izledik çe tüylerimi diken diken eden haatalar eroin tutkunlarıyldı. 
Pavlov'un köpeai örne�i koşuUandırılmış, beyaz zehir damarlanna ve· 
rildiııinde hareket edebilen, ııülebilen, düşünebilen( !), eyleme ııeçeqi· 
len zavaJlılar. Eroinin etkisinden kurtulmak yoktu artık. Eroin ve 
eroinin yarattıııı pembe bulutlar· 
dan oluşan, dertsiz. kedersizı 
Ilerçek dışı bir dünyanın tutaaııı 
olmuşlardı. 

Şimdi diyeceksiniz, bunun 
yabancı dizilerle iliisi ne? 

Televizyonda bugüne de�in 
izlediııimiz yabancı dizileri ,-öyle 
·bir düşünün .. .  Sonra da kendinizi 
toplumumuzun sıradan bireyle
rinden birinin yerine koyun. Ya 
d. bir lumpen alın, bir ba,ıbo
zuk ... Onun bu dizilerden naaıl 
.tkilendiııini, bunları izledikten 
ıonra nelere kalkışaca�ını dü,ü
nün. 
, Söz ııelimi bizim Şaban Efen

di .. .  
Kanaından yakmıyor. 
Hiçbir i, y.pmayıp, üretimi. 

ili,kiai olmayan, am . ..  bah ak
,am evinde dola,ıp burnunu oy
natarak bütün IDrunlara çözüm 
ııelece�i kanıııına varmış bir ka
dm. Uzun bir lÜre _yn.nın karşı
and. burun oynatma provalan 
yapmı,. Sonunda da burun ku
larını ııeli,tirmi, ı  Bir burun km
nyor, yanında Seher Şeniz'in 
ııöbe�i haltetmi,."Semantha'yım 
ben" diyor. "T.th C.dı . . . . .  

iki delikanlı var bizim mahal-
led ..... 

Ji,olo olacaklarını,. 
Ekmek .Iden Lu ,ölden. 
YBfh kadınlarla a,na fi,na, 

ıonra ııellin paralar, e,ler, arab.
lar. 

"Niye?" 
"Niy. olacak aııbi. . .  Görmü

yor mu.un Kayııııızlan ... Kanlar 
manlar 0 . 0  Ev mev o . '  para m.ara. 
Biz de yakı,ıklıyız, ııenciz ... Fa
ç.yı da düzdük mü ... " 

Bu örnekleri ço�altabiliriz. 
Bakkal Avni ... 
Toptaneıhk yapacaııını söy

lüyordu ııeçenlerde_ 
. Biraz da ciııara stoku ... Sonra

eııııma kahve, nebati ya�lar .. .  
Kaptanlar Kra11ar'da Joseph 

Armaııh böyle ba,lamamış mıy
dı� Sonradan milyonlara konma
mı, mıydı? 

Tekerlekler'i izledikten ıonra, 
araba almak için evini, ötelini 
beriaini .. tanların .. yııı herhalde 
iyiden iyiye artmı,tır. 

Bunlar, dizilerin iletirdikleri
nin ya da daha doııru bir deyim
le ııötürdüklerinin aomut kanıtla
ııdır. 

Ya toplumda oluşturulan batı 
yanhıı, tüketim toplumlarının 
"erdemlerini it wrıulayan, burju-. 

va ahlak kurallinnın ııeçerliliaini 
k.nıtlamaya çalı,an propaııanda 
öııeıi. .. ? özellikle siyasi içerikli 
dizi filmlerd. ABD'nin erdemi , 
inancı! tutumu, içindeki türlü 
koku,mu,luklar. kar,ın &Orunla
rın aa1t o tür bir düzende çözüm 
bulacaııı "gerçeRinin" vurgulan
ma i.temi. Bence uıl t.hlike 
burada ba,hyor. 

"Helal olıun herinere. Ne bi� 
çim; .nladın mı, kendilerini böy
ıe e:e,tlriyorlar f.lan. Sen sıkı mı 
bilm.m neyi, bilmem kimi ele,ti
r.bil.sin? Ad.m Ba,bakanının 
p.ç.vruını çıkarıyor . . .  " 

Iyi lıüz.1 de, ond.n ıonra ııe-

;-'KüÇÜ/ı Ev"ıü 
da" ne menem işlerin yapıldı�ı . 
.. rgilendikten &onra, bu tür işler 
ıürdürülmüyor mu? CIA denilen 
karanhk dünya, batının bekçisi 
aklanıyor, ortahktan elini ete�ini 
çekip uılanıyor mu? Kendisine 
yeni i,birlikçiler buluyor, yeşil 
doların ucunu lIöıterip ülkelerin 
içi,lerine karışarak düzenleri 
aıı.b.buınm diledi�i biçimde 
de�i,tirme .. va,ımını en ilirenç, 
en Bfaıııhk biçimde ıürdürmeye 
devam ediyor. Am. ııelin de Gö
revimiz Tehlike'yi bilmem kaç 
hafta y.yınlayan bir televizyon
dan aanra topluma bunu anlat
maya çalı,ın! Bir de lIöıtermelik 
Zenciyi aralarına katıp ortaya Çı
karak, özııürlükten, inllDeılhktan 
yana, bütün bir doııu blokunu 
akhnca .nayi yerine koyarak tür
lü dolaplar çeviren -ltişilerin serü
venleri bir toplumu, hel. azgeliş
mi,lik boyunduru�unu bir türlü 
atamayan bir halkı ne denli etki
ler siz dü,ünün .. .  

Bu örnekleri uzatrnak olası
dır. Ba,ka örneklerle .. vımızı pe
ki,tirmek de öyle. Ama bunlarla 
zaman yitirmenin bir anlamı 
yok. önemli olan, toplumcu dü
şünün eıemen olmalı savaşımı
nın verildiRi bir dönemde, tele
vizyonun toplumu nasıl bireyLi 
düşünmeye yönelttiııi, birey .. lli-

ııin toplumculu�a aaır b .. masını 
.. ıılamak içIn ne denli, anlaşıl
malI olanaksız bir çaba hareadı
ııı ııerçeııldir. Bunun &Orumlulu
�unu televizyonu yönetenlerde 
deRii, CHP a�ırlıklı hükümette 
ar.mak gerekmektedir aslında. 
CHP'nin ne oldulu, nereden gel
diRi ve de nerelere ııidece�i artık 
• çıktır, bellidir. TRT iii bi bir ku
rumun ba,ına ııetirdi�i kişiyi In
celedıııimizde CHP'nin neler 
y.pmak Iıtediııi daha bir açıkhk 
kazanır. Biz burada .. dece toplu
mumuzu birinci derecede etkile
yen bir y.yın ar.cının buııünkü 
y.ptıklanndan bir keait vermeye 
çalı,tık. Ama ıorun yöneticile
rin deRI,meaiyle d.�il Türkiye' 
ye Ilerçek .nlamda bir toplumeu 
düzenIn yerle,meıiyle çözümle
necektir. Bu ııerçekle,inceye ka
dar da bızım ııör.vimiz, halkımı
zı .Umlzden geldııılnce, dilimizin 
döndü�ünce, eııitmektlr. Bu 
lIörevı .ürdürlirken de televi1.yon
dan hiç bır yardım ııöremey.ce
ııimlz artık keain ııibidir ... 

I· Şükran Kurdakul 

Şairden partisine 
Partim gözlerimi verdi belieğimiverdi bana 
Meğer fazla şey bil miyormuşum bir 

çocuğunkinden 
Ş imdi kanım böyle kırmızı, yüreğim böyle 

Fransız neden 
Partim gözlerimi verdi belleğimi verdi bana. 

Partim efsane duygusu verdi bana 
Jeanne yün eğiriyor, Roland boru çalıyor 
Bir kılıç şakırtısı en yalın laflarda 
Partim efsane duygusu verdi bana. 

Partim Fransa'nın renklerini verdi bana 
Partim Partim sağolasın verdiğin dersler için 
Ve o günden sonra herşeyde tadı var ezgilerin 
Öfkede öyle aşkta öyle sevinçte acıda da 
Partim Fransa'nın renklerini verdi bana_ 

Ya ayan 'öğelerle donanıruşsa_ ŞÜJin 
kendine özgü ayrı bir gücü oluyor. 

Hareket istiyor okurundan_ 
. 

Eylem istiyor_ 
Sonuç istiyor. 

-Cemal Süreya'nın Türkçesi'nden oku
duğumuz Aragon 'un " Şairden Partisine" 
adlı şÜJinde ıMilIiyet Sanat Dergisi, 30 
Nisan i 979) bir gizligüç (potansiyel ) ola
rak algılıyoruz bunu. Şair daha ilk iki di
zede kendi kendine vardığı bir yargıyı bi
zimle payla-şma ya sunuyor_ 

.. Partim gözlerimi verdi, belleğimi 
verdi bana 

• 

Meğer fazla birşey bilıniyormuşum 
bir çocuğunkinden .. " 

Burada bireyle örgüt, tekille çoğul i
lişkisinin somutlanışı üade edilirken şai
rin kendi yaşam yazgısı ile, bireysel tari
hine ilişkin gerçeklikle karşılaşıyoruz: 
Değişme. 

Evet ilk dizesinden son dizesine de
ğin, Aragon 'un örgütünün değiştirlci işle
vi üstünde durduğu bir ŞÜJ bu. 

Haykuan dizelerden kurulmamasına 
karşın içimizin derinliklerine sokuluyor. 

"Jeanne yün eğiriyor, Roland boru 
çalıyor" dizesindeki isimlerle Anadolu 
insanlannın isimleri birbirlerine bağlanı
yoriar kafanuzda_ 

Bizim ülkemizin, bizim örgütümüzün 
gerçekleriyle bütünleşiyoruz_ 

Evrensellikten ulusalhğa d oğru bir 
yöneliş, bir dönüşüm başhyor. 

Yaşamn öğeleriyle donanan şiirin 
etkisi gizilgücünün bizde yarattığı çağn
şımlarla zengiııleşir. 

Yıllann F_K_P. militanı olan Aragon' 
un şÜJini okurken de bu türden çağn
şımlarla soluğumuzun yenilendiğini du
yuyoruz_ 

Inanmanın güzelliğini veriyor okuru
na. 

Tekille çoğulun etkileşimindeki git
ven du�gusunu veriyor_ 

Muhsin ErtuDrul'  a saygımız 
29 nisan günü yitirdiğimiz Muhsin Ertuğrul " Şehbal", TeIN

şali, " Içtihat", ii Akşam", "Yedigün" J "Vakit", "Perde ve Sahne", 
"Ulus", "Oyun", "Cumhuriyet" 'dergi ve gazetelerinde tiyatro sa
natına ilişkin yazılar da yayımladı_ 

1 91 3'lerden yaşadığı son yıla değin. 
1 91 3'ler kendi gücüne inanmaya başlayan burjuvazinin bir tür 

meclis diktasına başvurduğu yıllardır . 
Tevfik Fikreı'in yakınmasını bil irsiniz. 

"Çiknendi yazık yine milletin. 
ümmidi bülendi 

Kanun diye kanun diye 
kanun tepe/endi .. 1/ 

Siyasal iktidarlar kendi 
sınıfsal yapılarına göre yasa 
çıkarmaya başladılar mı baskı 
gelir ardından. 

1 91 3'ler, o dönemin ko
ıullarında bile Işçi sınıfının 

. gücünden korkan burjuvazi
nin "divan-ı harbi örfi"ye, 
yani sıkı yönetime başvurdu
ğu yıııardır. 

ğı ile birl ikte çalışmak�n yıl
mamasıdır. 

Adlarını gençlerin dey� 
miyle "gırgır" olsun diye ya
zacağım edebiyatçılarla .. 

Adalar şair i Tahsin Na
hit'le .. 

O tarihlerde ipek ticareti 
yaptığı için iktidarla pek sıkı 

fıkı olan Cenab Şehabettin'le. 
Şurayaiki üç dizesini 

yazsam ne rl)enem filozof ol
duğunu anlayacağınız Rıza 
Tevfik'le . .  

ber" in kazip ıöhretine, Ab
dülhak Hamid'e "ıairi azam" 
diye yelek düğmelerini i1ikle
yen adamlarla baııadı Çalıı-

INya. 
üstel ik erkek oyuncusu 

va� .kadın oyuncusu bulun
mayan, binası vars.ı ıııkçısı 
bulunlNyan, oyunu varsa se
yirclsi bulunmayan bir oı1am-
da.. , 

Belki o:, "yıl, belki on beı 
yıl.. 

Partizanlara ÖZlÜ sabır, 
inat, özpWğUne batlıl ık ve 
onurta_ 

Kiıiii inde, yalnız Nazım 
Hikmet'in " Kafaıası" ve "U
nutulan Adam" oyunlarını 
sahneye koyım özaürtüğünü 
duyduğu için yazmıyorum bu 
tümceyi. 

Kendi JÖrev alanında 
umarsızlık kaynağı koıullara 

Muhsin Ertuğrul'a saygı- Ulusal bir Tiyatro kurul- aldırımdan toplumun her kı' 
mız toplumun bu değişme ması amaçlandığı zaman bu simine kafa tutabiidili i için, 
döneminde, nereye yalpa vu- kafalar tiyatronun "edebi he- insanoğlunun deliiıtirme ıU-
racağını ke;:lremeyen, bu ne- yeti"nl oluşwrdular. cüne Inandığı için yuıyorum. 
denle de gırtlağına kadar kU- Sayıım da bu tümeedeki 
çük burjuva yozlaşmasına "Hamlet"1 oynamış a- niteliklerinden kaynaklanı-

. len b.,k.nı ne yapmah? O ba,
kanla düzeni d.Ri,iyor mu toplu
mun? O aon IlÜnlerin ııeçerli d.
yimiyle "kapalı kapıların ardın- • 

. batmış bir edebiyaıçılar kuşa- dam, Erıuğrul Muhsin, "Eı- yor, 
·t�------------------------------------ ·--- ----------� 
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1 Mayıs lIünü Iıtanbul'da, 1 
Mayıs'ın ııtanbul'da kutlanması
nı enııellemeyi amaçlayan lIiri
timleri ve soua_ çıkma yasaaı
nı proteıto etmek üzere sokaita 
çı:can TİP Genel Ba,kanı Boran 
ve diaer partililer, ııüvenlik kuv
velieri tararından saldınya ua
rayarak tartaklandılar. 

Yurt içinde ve yurt dı,ında 
Ileni, tepki uyandıran bu uyllU
ıama üzerine bir iazetecinin so
rusunu yanıtlayan Ba,bakan 
Ecevit ,öyle diyordu: "Bazı 
münrerit olaylar olmu, olabilir. 
Bu Ileni, bir uYllUlama alanı i
çinde önlenmesi zaman zaman 
IlÜÇ olaylar olabilir." 

Ba,bakan, bu açıklamasıyla 
aaldın olayının kendi üzerine 
yüklediiti sorumluluktan kurtu
lamayacaktır. Kendisini Ba,ba
kan ıayan bir yetkili böylesi bir 
olay karşısında "aırnu, olabilir",  
türünden bir açıklama yapemaz. 
Hele böyle bir saldın için " ön
lenm .. i IlÜÇ" diyerek olayı temi
ze çıkarmaya hiç çalı,amaz. 
Ba,bakan, ıaldın olayı hakkında 
"olmu,tur" ya da I/olmamı,tır" 
diye ke.in bir açıklamada bulun
mak, ııerçektiiti beleelerıe ve ta
lUk ifadeleriyle ortada olan bu 
aaldınnm sorumlulannı derlıal 
ortaya çıkararak onlardan hesap 
.ormak zorundadır. 

Ama Ba,bakan 'ın tutumu ne 
olursa olsun, 1 Mayıs 1977'nln 
hala verilmeyen hesabına, ,imdi 
1 Mayıı 1979'un da hesabı ek
lenmi,tir. 

a s eroru 
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