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B aşb3kan 

.

Demireı, açıkladığı ekonomik ön
le.ml�r �ketinin gerçekte "ekonomide ye
nı bır dilıe" kurma" imaGIna yönelik oL

dugunu b�ın toplantılarında dile getirdi. CHP Ge-
"
, el 

Başkanı Ecevit deı daşbak.an'la geçen görüşme
�.n� 

. 
Demirel'in, "Türkiye'nin sisteminde bazı de

g�şıklıkler" öngördüğünü söylediğini açıkladı. Ece
vıt'e gore 

,
Demirel'in bu sözleri daha çok "rejim" 

anlamındakı düzenle ilişkiliydi ama; MHP destekli 
AP hUkümetinin başbakanının kafasındaki "sis
tem" de�işi�liğinjn ekonomiden siyasete kadar çok 
daha g�nış bır alanı kapsadığını düşünmek gerekir. 

Boylece yılların Süleyman Demirel'inin ağzın
dan da Hk Türkiye'de bir "düzen değişikliği" gere
gınden �z edilmektedir . "Bu duzenin nesi varmış da 
dcğ

,
iştirıle�kmiş", "düzenin değişmesini isteyenler 

yerıne neyı koyacaklarmış" türünden inciler döktü
ren Demirel bile, anık "yeni bir dOzen kurmaktan" 
söz etmektedir. 

Bu, görünüşte çok küçük bir ayrıntıdır ama,;u.. 
IInda çok önemli bir gelişmedir. Gerçekten de De
mire� hükümetinin ekonomik önlemler �keti, eko
noınde sınırlı bir takım düzeitme önlemlerinden iba
ret delildir, Bunlar, ekonomide yeni bir "düzene" 
geçişin habercisi, o yönde atılan leyici adıml.ır
dır. Demirel hUkilmetinin önlem le , bu önlemlere 
hakıı bir gerekçe bulmay.l çalıpn kimilerinin öne 
SÜ"düğU gibi, "liberal" bir ekonomi anlayışının ge
reği, kapitalist ekonomiyi kendi kuralları içinde iş
letme çabasının iirünO de değildir. Bu önlemler ka
pjta�ist ekonominin işleyişine yeni bir biçim ve�e, 
kapıtalist ekonominin "liberal" yönetim kurallarını 
işletmenin ötesinde, bu kurallar yerine yenilerini 
egemen kılITQ yöntinde atılan adımlardır_ 

Sorun, Tilrkiye'de ekonomik ve toplumsal düze
nin anık eskisi gibi işleyemez, işletilemez hale gel
mesinde düğümlenmektediT. Burjuvazi, ülkeyi eskisi 
gibi yönetememektedir_ Türkiye'de bağımlı kapita
lizmin ekonomik ve toplumsal bunalımları, burjuva
zinin sınıf esemenliğini eski yöntemlerle sürdUnntsi 
ni uzunca bir süreden beri olanaksız hale getirmiştir. 

Sorun, bu ladarta da bitmemektedir. Ekonomik 
ve toplumgl bunalımlar, yalnız emekçi kitleler için 
ya�mı dayanılm .. kılmakla, egomen güçleri açık le
rör yöntemlerine geçişe zorlanıakla kalmamaktadır. 
Ekonominin yapısal bunalımlan, genişlemesini 
sürdürebilmek için, büyük, tekelci burjuvazinin de 
bu y,pıda değişikliklere yönelmesini gerektirmek
tedir. DiAer bir deyişle tekelleşen büyOk burjuvazi, 
bunalımın fatunlS,"1 emekçilerin sırtına yıkmanın da 
ötesinde, yenı konumlarını güçlendirebitmek için 
ekonomik yapıya yeni biçimler verme zorunlul ulu
nu duymaktadır. 

Tekelci büyük burjuvazinin bu istemi, en genel 
ifadesiyle, devlet aygıtını bütünOyle denetim altına 
alıN, onu tepeden omağa ele geçirme çabasında 
indesini bulmaktadır. Devlet tekelci kapitahzmine 
özgü Öz.elliklerin ortaya çıkışı, bugün ülkemizde he
nüz bir eğilim düzeyindedir ama, tekellertn politi. 
kasının da ana doğrultusudur. Emperyalizme tam 
bağımlılık poliıikısıyla, tekellerin devleti ele geçir
me stratejisi, ülkemizde faşizm tehlikesinin yOkJel
mHinin başlıca iki maddi temelini oluşturmaktadır 
Özetle düzenin eskisi gibi stırdürulemeyişiyle oru· 
ya Çıkan bunalımın karşısına tekeller de bir "düzen 

değişikliAI" önerisiyle çıkmaktadırlar. Bu, işbirlik
çi tekellerin devlete egemenliği dUzenine geçiştir. 

Bu nedenle Demirel, bir "yeni dUıen"dtn söz 
ederken, gerçeAln önemli bır bölü .... nU ifade eı
mektedir. Demirel hllkümetinin önlemler paketi, te· 
kelci büyUk burjuvazinin, ekonomik bunalımın f;ı� 
turasını emekçi halkın sınına. yüklerken, söniirU 
çarkını daha cb ezici biçimde işletebllmenin dijer 
yapısal gereklerini yerine getirmeye yönelişini sim
gelemektedir. Diğer bir deyişle yeni ekonomik ön
lemler, tekelci sermayenin MHP desıekli AP hükü
metiyle birlikte başlolyan genel saldırısının bir �r· 
çuı, önemli bir pMçasıdır. 

Daha Demirel hükUmeıi kurulmadan demok .. · 

ıik hak ve özıilrlUklere başlayan ,.Idırılar; hükümeı 
kurulur kurulmaz kitle ÖrJÜderine ve kitle eylemle
rine yönelen yıldırrm ve sindirme operısyonları; 

.:I·\1jIH. 
TEKELLERIN 

DEVLETİ 

ELE GEÇIRME 

PLANI 
sendika ve demokratik kitle örgütü yönetiCiı;;::;' 
tutuklanmalan, bu örgütlerin gerekçesiz kapatılma
ları; bir polis devletinin koşull.ırını yarall11ayl amaç
layan baskı yuaları hazl(hkları� 12 Mart hı..ikümetJe
rm geçişin işaretJerini veren muhtırıbr ..• BUtun 
buntu, tekeııerin birçok koldan geliştirmeye çalış
tdduı saldırının perde perde birbirini izJe-diğini gös
teren kanıtlardır. 

Ama gericiliğin genel saldırısının her Jıdımı aul· 
dıkça, böylece gerici-faşist gilçlerin her demında 
daha da piçlendiğini, demokrasi güçlerinin ise sürek
li yeni bir mevzi yitirere"- gerilediğini sanmak da bir 
yantt&ı olur. Demirel hükümetinin baskı, ekonomik 
kırım ve muhtlr3 politikası,.kitle eylemlerinde yeni 
bir hareketJenmeyle, kitlelerin devrimci çözümlere 
yönelişinde yeni bir hızlanmayla birlikte gelişmek
tedir. Demirel hükümetinin ilk günlerinde vurgula
nan, ülkemizde: kitle eyJemlerinin yükselişi için 
nesnel olanakların varlığı saptama.sı, "-ısa sürede doğ
rulanmaya başlamıştır. ıstanbul'da Tekel işçilerinin 
birbuçuk ayı dolduran kararlı direnişi, ızmir'de te
kellerin "barikat sıvaŞı" denemesine urşı TJıriş 
işçilerinin örnek yamb ve direnişi ve bunla"n ardın
da geçıiğimiz lum ızmirde demokraıik guçlerin 
eylem birliğiyle gerçekleştirilen yılınıal gösteriler, 
bunun ilk çarpıcı ömekl�ridir 

Başka türlü söylersek, ekonomik ye toplumsal 
bunalımın derinleşmesi katşlSıncb tekelci büyük bur· 
juvui, bunalımı emperyalizme tam bağımlılık, dev
leti tam ele geçirme ve faşizmi tam tezgahlaıma yo; 
lundan sonuçlandırma seçeneğine yönelirken; işçi 
sınıfının, emekçi kitlelerin yükselen direnişiyle bu· 
nalıma devrimci yönde çözümler açmanın olanakla
rı da gelişmektedir. 

Bu ,elişme karşısında ,ntifaşist, demokralik 
güçlerin görevleri şimdi daha da ağırlaşmıştır. De
mokntik güçlerin z:aa.flMI, bugüne kadar gericili�in 
yeni mevzilere doğru ormanabilnıesinin koşulla"nı 
oluşturmuşlUr. Demokntik güçlerin, antifaşist mü-
cadelenin yükselişinin ve !açınılmaz başarısının yo
lunu gösteren bir Önder1ik etrafıncb. topbnmaya 
hazır geniş kitleleri harekete geçirme insiyatifıni 
gösteremeyişi, yü:ın z::anıana kadar bu insiyaırfin ge
riciliğin elinden koparılamarrwına yol açmıştı. Şim
di bunu tersine çevirmenin koşulim daha da olgun
laştığı gibi, ıenine çevirmek daha da enelenemez ol
muştur. O halde demokratik gilçlerin zaaflarını 
gidermek, onların kalıcı iş ve eylem birliAinin önun
deki engelleri temizlemek için yitirilecek uman 
yoktur. 

Sevinçle belirtmek gerekir ki, demokrasi güçleri 
arasında anlolyış ve eylem birliğinin gelişip güçlen
mesi yolundaki olumlu adımları şimdiden sezrnek 
nilmkündür. ızmir mitingi, kitle!erdeki hareketlen
menin olduğu gibi, antifaşist güçlerin eylem birliği 
için varolın olumlu zeminin de bir yansım.uı olmuş· 
tur. Işçi sınıfının politik hareketi, onun etrafında gf 
tutan demokratik güçler, kendiliğinden kitle 
hareketlerindeki yükselişin Yilrattıgı obnaklOırı, ma
cerolcı girişimler tarafındln h.ır vurup harman yvrul
masına cb tlrsat vermeden, bunalıma devrimci 
çözüm yollannı Yilklaştıracak biçimde delerlendi. 
rehilecek konumdadırur. Bunun için elele vermenin 
umınıdır. 



Tt:JRKiYE1>E YIR7YDS 

MESS ve lOSIAO 
HUkiirnetln empf'ryIJlzme tes-. 

limiyed yenı boyutlan eriştirdi
Ri ıon ekonomik önlemler ve 
yüzde 48'lik devaluasyon. reçti. 
eımlz hana Içinde iç politiUda 
.. g\lnl<rln olayı" oldu Demirel 
TRT'dekl bç guıı boyunca "hiç 
Is"medlll Jıaldt" deıııaıoji yap. 
mayı mecbur bırakıldı! __ Uç ıun 
boyunca biiliin 'l\ırkiye'ye iilkeyi 
emperyalizme. yabancı seanaye
ye ve l�bhiikçDeri yerü tekellere 
.... 1 pqk.ş ç.ktieıni bem dt 
gönilmedik bır cüretlti.rbkla 
açıkiadJ ... 

hOkOmeli 

Hıitiimetin hanll koşuJl&rda 
ve ne Için Işbaşına geldiei de 
böylelikle kHlelerio önÜJlde ber
rUlıla kavuştu. Alınan kararlar. 

tekeld sermayeyi güçlendirmek. 
bunalımlı kapiLahsı ekonomi)! 
kan kazandirmak için yapıldı. 
Bu uygulamalar. "kelleri ne 
denlı hoşnut kıldıysa. Işçi sını6 
w emekçi kiUelerr karşı da o 
denii zorba bir ..ıdinydı. Paha· 
Iılık. yokluk ve yoksunulun 
ateşten çemberi kitleleri bota· 
cak ölçiilerde ıIaraItıldl. 

Bu ekononUk kmm hareke-
ti, işçi sınırını. köylüleri ve dar 

CHP ve tabanı 
Demirel hükümetinin "tekellere delieti tam teslim etme" 

planmı açıklamuuıdın sonn. bu gelişmenin CHP kanJıdında 
da etkileri oldu. 

CHP <knel Başkanı &<\;t. düzenleditl basın ı.opla.ntı· 
Ianyla hiilcüınetin ekonomik kararlanna oert bir dUle karşı 
çıltb. CHP Genel Başkanı. hiilcüınet 1WarIannın. bır yanıy. 
la ülkeyi "yerll ve yohana çıltar çevn!lerinln. muhtınyla bu· 
kurnet kurup bUkiimet devlnneye çalişan bliyUk .. rmaye çev· 
telerinin emrine teslim etıneyi". diler yanıyla da 'rurI<iye' 
de bir "Güney Amerika modeU uygulam.yı" amaçladılını 
söyledi. EcevIt. tehlikenin çok bliyUk oldutundan da söz 
ederek, bu teblikeye !ı.arıı özellikle sendikal kuruluşlan ta· 
vır almaya çatırdı. 

Ecevlt'1n bu eözlemleri, bırakınız işçi ııınılmın poUtik ha· 
reketini. i1eri� ıendik.alarda, demokratik kitle ve mesJek ör
euUerlnde örı\iUenmiş. ekonomik bunalımın yiıltUnu, !aşlst 
bmıa""ın tehdidinl sırtında ve yüzyüze yaşayan milyonlarca 
Itçl ve emekçi için hiç de yeni detildir. Gfticilieln yükselen 
uJdınsınırı. yqam kntuJl&rmdalı.l olaeanüstü kölüleımenin 
ardında empeıyaUzmin Tülldytyi tam uydulaşt,nna ve tekel· 
lerin ıoygun politikuıııın yatbe,nı onlar kendi deneyleriyle 
çoktan öRtenmitlerdir. Dahası, &evit'in CHP'sinin 14 Ekim 
yenileislni hazırlayan. iıte şimdi gÖl .. rdıel tehlikeyi iki yıl 
boyunca yok layan, bu tehlike kart1qnda ödün üstüne ödan 
yemeye dayanan poUtik.aslnın emekçi kitleler tarafından red· 
dedilmesidir 

. 
Hiç ku,ku� yine de, CHP 'nin -e: merkez yönetimlnin 

bıie. �ınIrel hüklıınetinln mm politikasının ortaya koydu, 
eu tehlikeyi .. pı.ması olumlu bir geliımedir. Ekonomik ön· 
lemler lız.erlne Ece\;fin IÇıklJ.malan, tüm orta katmanlan 
hattıı pekçok kliçiıit '" orta �Iebne sahibini kapsayacalt bl: 
çlmde çnk conıı tnplum kesimlerinin. bu önlemlerle birlikte 
yedili aeır darbeye "'pkilerinin bir böIiıınüniJ dile gelinniıtır. 

Ne var ki bu, ola olsa bır başlanııç oIabillr. Ecevit in 
açıklamalanoa kulU. verenler. bun1ann. daha iki ıy öncestne 
kadar, Dunya BarıItuı ile IMF'nln her dedlelni yerine 
eeUmaeye ç�an, tekelci hUyıit .. rmayeye ber türlü iilh'en· 
<eyi �lıtan bır hükümetin .. kı başbakanı tan!ından söylen· dltt� bılmektedirier. Dolayısı)'1a yiıkselen !aşlzm tehliktti· 
ni eoren, tekellerin yıkım politikuuu kaYnyan işçi ve emek· 
çı ldUeler ıçın sorun, sözle yapılan çıkqlann ptalikte de 
sınanmasıdil. CHP yönetimi bugüne bdarld hemtn blıtün ıı. 
navlan�dan kalmı,ttr. ,Imdi ise yenl bir sınavuı e,ilindedir. 

Blilmlel oosyalllUerin CHP'ye kar11 polltikuı Ilk .. eldlr. 
Bu poUtik.a, demokrasi hareketinde en eenl, i' ve eyltm bir· 
HIlm olu,turma bunu emekçi ldUelerin uuında önne; emek. 
çı klUeleri lOI}'aI·rerormizmin, ıınıf uzla,macıhlınııı etklle. 
rlnden koruma. bu .tltllerle .... 'ma pollUkuıdır. Bu poDtika 
ıçınde CHP'nin, öu\llkl. tabe.r mdalı.l anllfaşllt, anllemperya. 
list, deıııomıık etlllm1i iiIIçlerle önemU bir ym _dır. CHP' 
nin poUlllwında bu bıbanın etilimieri ve Istemleri tutadı YaJIIIIIWOm buldu'u ö1çUde bu, cIemokrul hareketinin COU· 
,Ip iiIIçlennıeline sad ... yarar COllrectklir. Ama _uç vtricl 
olan, COlip geçıd, eöatermenk çıkıtlar cıetll. kaba, tutarlıhlı 
eylemdelwııtlamnıt poUllkaiardır. 

• mehmet akbı.er 

gelirli emekçileri yıkıma göW. 
f'eCıtktir� esnaf ve zanaatkartan 
ve orta bliyUkliikteki lşletınelere 
kilit vurduracaktır, •• Sınıf müca
delesi, ekonomik hayatın bu 
yeniden düzenlenmesi operasyo· 
nu ile birUkle yeni bir dönüm 
noktasına gelmiştir.Çellıldlerin 

hıZla derinleştlll. ç.tışmanın git
tikçe kesldnieşııeı. varolup ol· 
mama kavgasıdır bu dönüm nok
tası. 

TEKELLER ELLERINI 
OCUŞTURUYORLAR 

HUkiimelln kiUelen. dotru 
eerçekleştirdie; bu çıltartma 
hareketi sınıC mücadelesinin bır 
saCında günlerdir alkqlanıyor. 
<kvltlmiz haCbı ıçınde yapı· 
lan "rtlSlAD'm yıllık Genel Ku· 
rulunda, yeni yönetim kurulu 
başkaniıeına seçU.. ALI Koç-

man bu kararlarlA birlikte çözüm 
yollannı şöyle gösterdi: "En(1lu· 
yon , ihracot hkanıkı,gı "* petrol 
faturalan �mel ıorunkmmw:l". 
Btmlan a,abilmek için para on,

nı cızoltmab. kamu harcamalann! 
�ıımab. KlT'kri düzen�m.eü, 
&iretim arttınimai, � lawp co,
�u .. "w oz.altmabyu. ol 

Korkut özal Te�eı�rin MSP'li 
d�tu ________________ _ 

Tekellerin diliyle dile gelirilen 
bu bılepler, klUelere zor etınıere 
hazırlanma ça2nsından ba,u bir 
� detUdir. TOSIAD bunun 
ıçın yapılacak olan uygulamalar· 
da hUklimelln yanında olaaRıru 
b.Urtiyor, 

Tekelci sennayenln VVıNe\l giJdL MESS'in başkaıılıtını yapan 
ve ılmdl de devlet kademelerın· 
de Başbakarılık ve DPT mlJlte· 
,mılına tınnonan, hükiimelln 
akıl hocaaı Turgut özal da. bu 
önlomlrrle 'ekonominin tıkır b· 
kır Iıleyeceeınl" müjdeledI. HU· 
kUıntlln .... ndalyttlz baJıam" 
özal. krediim l .. dUe,Umaek 
Için L\fF .. Dünya Bankuı yet· 
klWtriyle ccmı.melere hazırlanı· 
yor. 

öZAL BIRADERLER 
YEKVOCUT 

Tekelimn bıııwmet lçlııdekl 

Lokman Hekim 
yaşıyor, yaşıyacak! 

Geçtittmiı haC\.a IstanbUı'un lıı.tpa,a .. mlinde Lok. = ���d�ında bir Cenç önci.i raşistler tararından VUN· 

Lokman Heldm. yörede SWdiirillen C.,bt "'rörün Ilk kur· 
manı dee;ldi. Daha önce de iki liericinin k.t1edlldlll mahalle· 
�: ra�ı�t cl�ye,t şebekeleri eliyle ilerici ve demokratlara k&rfl 
lÜrdürülen andurne hareketi Lokman'ıo vurulmasıyla doruk 
noktasına ula,tı. 

. 
Hergün bir savaş arkada,mı daha yitiren luetp ... halkı. 

iilkemizde tekeld bwjuvazlnin destetindeki Caşbt brman� 
karşı aessiz kılınmak Isteniyordu. 0)'11l meV<ut kOŞUllarda 
....ız kalmanın yalnızca (aşilt hareketın 1,lne yanyacaRını 
bilen lzı.etpaşa'h ilerici ve demokratlar antl.(aşist mücıdelede 
i.öUerine dUşenJ mutlaka yerine getireceklerini belirtiyorlar 
Şartl,"n tum olumsuZıuRuna nAmen lzzetpaşa'lı ilerici v� 
yu_verler, anti·Caşist mücadelenin yöntemlerini gellştıren.k 
CaşlsUen. gereklı cevabı .. rmeye kararlıdır. Faşist aldırılar 
org\ıUu emekçi klUelerln gUcUyle piiskuıtiilıip kınlacaktır. 

Ali Koçroon; TOSIAD'ın yeni bo" 

öz otlu Turgut özal'm ölüU .. 
riyle gerçekle,tiriIeo ve TostAD 
MESS ve tekellerin diter örgüt· 
lerinin dfatetini aliın ırygula. 
maiora arka Çıkan bır ilginç Id· 
'I Korkut özal oldu. MSP &on 
kararlar nedeniyle bUkiimelin 
IıalItI .. Calete Itllllni .vunur· 
km. görünôşte MSP'U ama. 
kimin adamı oldulu pek beIU 
olmayan Korkut özal, Ecevit' 
i n .çık1aınalannı adeta hUkıl· 
met adma yanıUarken. şunlan 
diyordu: "Çok cuur udbir�r· 
dir. Ho' ı�tida"n kolayca alabi· 
lecel' t�dbir�r degildir. Bu ted
birler alllll'll4fQydı Türkiye üç ay 
,onra

. 
b

,
?ü� bir felaketin için· 

d.ydı, .. 

Korkut özal'a kadar uzanan 
COricillk ve CaşizID cephesi, tekel· 
ı.rtn !tualannı doldurur, kirIAn· 
na kir, mııuolanna vurgun ka· 
tarken •• deta bir gerçeti baykın· 
yorlardı. Türi<lye gjbl, orta dere· 
cedt ",U,mlt ve emperyalizme 
göbekten balımiı ülkelerde, Ca· 
,tzm tehUkeII ber zaman canlı 
bır lehUkedir. Ahnan hUkiimet 
kanrlan terörist bir poua devle· 
tlni ve liderek ea,lıt bır dıkta· 
töıtüte coçltln koıullannı olu'· 
!urmayı yöneliktir. Latin Ame· 
rlka IIpl "ekonomık kalkınma" 
nm ardmda bekleyen, Latin 
Amtrika 1Ip1 Iıqlot devlet biçim· 
1tridIr __ . 

IKI vc t-mekçl klUeleri bran· 
hla Iten bu TOSIAD'cl, MESS' 
cl biiklime.., kaqı 101i lwarlann 
"n yüz edi ....... lçbı ...ı_ 
olaD 1IIiIoodo1a,..IICqiaı. anll. 
OIIIpOIyallat, denlmd lÜÇItriD eD cıııı..ı ye _iii tÖıeridIr '" 

Muğla'da i 
eylembirliği 

mitingi 
Muela'da Iş ve eylem 

blrUl1 ç�malarını sonuç· 
landınn demokraıık Cüçler 
21 Ocak gUnıl kent merke
zinde yıtınsal bır mlllng 
düzenlediler. Türi<lye I,çi 
Partısı tarafından el.kln bi· 
çlmde desteklenen miting, 
uzun süredir Mulla'da Iş 
ve eylem birUII çalişmala· nm yU:rüten lekiz demok
nUk kiUe örgutüııün tem· 
ıildlerl lan6ndan hazır· 
lanmqtı. 

21 ocak milinII. yine 
Mulla'lı anllCaşbUertn ey· 
lem birUtiyle 18 Ocalt'ta 
gerçekleştirilen ortak bır 
gecenin ertesinde yıpıldı, 
ıki' eyıem de birbirini ta· 
mamlayarak. Muela'da ve 
yörede demomilk giiçle. 
rin etkin i,blrllllyle eer· 
çekle,tllllebilecek önemli 
aöreYlmn "artıelDJ ortaya 
koydu. 

Yılaniıdal yöresinden 
başIAy .. mltlne kent mer· 
kezlııdeki TANSA sıtış 
ınetkezinin önünde !dUe· 
.. I bır kalab.lılın katılı· 
mıyla tamamlandı. Yaşı, 
un demokratik Cüç�erin 
eylem blrUll IInganının 
alır bublı milinete anti· 
faşisiler. "Faşizme Karşı 
O.,UZ Omuza". "I �çı 
Memur Kıyımma Son!". 
"Kahrolaun ABD Emper· 
yallzml" • 

. 'Tütünde IÖ
mUrüye Son!" diye hay· 
kırdılar. San .. ndlkacıh· 
lın komplolanna kar,ı dı· 
renen ııda ltçUerıyle de 
dayanatmalanm vu!JU' 
layan Mulla'lı anllCaşlst
.... bu dayanıtmalannı 
"Yı_n DISK". "Y';' 
,un Gıda Iı" ılopnl •• 
nyla dlla .. lIıdller. 

BARI Ş ıÇIN 

EMPERYALIZMIN 
BOYUNDURUGUNA KARŞI 
SAVAŞ 

Bırı� Oemeği'nin geçtiğimiz 
horu yapıl,n Genişletilmiş Yö
netim Kurulu Özel Toplanbsı'na 
kotılan Türkıyeışçi Partisi Genel 
(b�k.anr Behice Boran, toplanu· 
d. yaptığı bir konuşmada 
empery�lizmin barışı tehdit eden 
son giri�imlerine değinerek Tür· 
kiye'dt sürekli. bilinçli. örgütlü 
ve kitlesel bir barış rri.icadeleii· 
nin ödüriUmesine ilişkin görilş
lerini açıkladı, Türkiye'de b�rış 
mücadelesinin, Türkiye'nin em· 
peryalizme bağımlılığının per· 
çinle�tirilmesi giri�imterine karşı 
ırilcadeleyi de kopgdığını belir· 
ren Bor.ın, mücadelenin kapsa· 
mının bunbrl� da sınırlı kalma· 
yacığını vurgulayar.ık, nötron 
bomba ... B,tı Avrup. ile Türki· 
ye'ye AmerikMl oru menzilli 
nükleer njzelerinin yerle�tiril· 
mesi planlarının önemini dile ge
tirdi. 

Bor.ın konafmlsındı özetle 
,öyle dedi: 

"Ban, Demet!'nln ,.niıl" 
ilimi, yönetim kurulu topIAnb'" 
om bUgUnleıde yapdmaJl özelUk· 
llÖnem taııyor. 2.Dünya Savaşı' 
Ddan bu yana .,lt k,.1tırtıcılı· 
lmdan, lilablanma yanıını kÖ· 
rüklemekten hiçbir zaman vaz
ıeçm,mı. olan emperyaliım ıon 
zamanlarda bu habls C .. llyeUerl. 
ni daha da artınnı, bulunuyor. 
BUlndlRI Uzere bölaemlz ve dola· 
Y\I1yIA IiIkemlz ııcait .. va, Ihtl· 
nıaııyla k ... ı !ı.arııya cotlrllmek· 
tadlr. Emp.ryallzm orta v. ya· 
kın dotudakl çıkarlAnnı koruya· 
bllmık Vi Imkan buluna pU'U, 
rlp flçltndlrtbUmık ıçın TUrki· 
yı'yl orta vı yakın dolu böll'lI' 
n bır IlÇranıo tahtaaı oiank kul· 
lanmok IIl1yor. TUrldyl'yl ham 
BlF'Ii. DUnyl Banlwa Vi \akım 
\ak1A.lllyla ... riıellç. yıpdacak 
Ylbena .. mayı yalinmlanyla böipy •• konomlk l1çnma tah· 
tu oiaıaiı. hem da lran·ı. Alıı· ıı\aiaıı·ı. Bun Kılıf ... ·'" ye p. 
ıftII --.1 dllor y .... ...... 
ıı ......... lıııu aIIıııIı ....... 

Yığınsal ve 
birleşi� 

bir banş 
hareketi 
BarJf Deme,i'nin Ge

nişletilmiş Yönetim Kuru' 
lu Vzel Toplantuı 26-27 
oco� ltJrih�rinde I,lan
bul 'da yapıldL Toplanhnııı 
özellig; dele .. �rin Bortf 
Demel;'nin Yönetim Ku
rulu 'nun )'anı lira ,i)'Q.IOI 
parti�rin, Ititle ô'7liitleri· 
nin � ,endikaıonn t.nuil· 
ci�rinin de kahllmıyla 
olUfmatlydl. 

Bo", Deme,i Genifle· 
tilmif Yönetim Kurulu 
Vul Toplantuı'nın ilk 
oturumuna Türkiye I,çi 
Partui Genel Ba,kan, Be
hice Boran ile Türkiye So.
yalut IfÇi Partili Genel 
Başkanı Ahmd Kaçmaz 
da kahldı. Daha ,onra top
lanh çallfmolanm iki parti 
adına kahlan temılleilu iz· 
led;�r � komi."on çal .. -
roolanna aktif olarak katıl
dılar. 

.Bant Deme,i Genişle· 
tilmi, Yonetim Kurulu 
Vul Toplantuı bir gerek
,ırıimden do,uyordu. Bu 
gereluinim. Bon, Deme,i' 
nin çallfmalanna Tiir�iy.' 
deki tüm ban,çı IÜÇ�ri 
oktif olorıık ""tmokh. Bo· 
Mf Deme,i kurulutundan 
bu yana teçen iki ydb� 
ıW-e içinde TUritlye 'n III 
tüm bontH�r�rini çaM 
alhnda toplayıp, bunlann 
aktif katk,lan ,ı. yeurU 
çaıı,malan yaporoomlfh 
Bu gerçek, toplanb çalı ... • 
malan ıı"",ında da di� ,e' 
tirildı' 

Bartf Deme,i Geni,�, 
tilmJ, YÖMtim Kurulu 
Vul Toplantıllnm Tilrki· 
ye'nin ban, gilçllrinin bır 
oraya ,etirilme,indı olum' 
lu bır od'ım oldu'u aç ık· 
tır, Ancak bu .ecın Ilir· 
düriilebUm", Için, bu 
olumlu IM açık yaJıla.tımın 
ıürdürüJme.ıi de zorunlu· 
dur. 

mayı tasarlıyor. ABD ve Bab 
Avrupa emperyalizmI. Dltant 
kökünden tanılıyor, aat_k ..... 
havvı yeniden ettirilmeye Çall!JI' 
lıyor, yenı bır IIlahlanma yanıı 
açılmak btenlyor. 

SAVUNMA IŞBIRLICI 
ANLAŞMASı 

'Vı bu ortam ıçınde Türkly. 
ABD II . .... nma v. Iıblrlltl an· 
la,maıı ımıalıyor. Dııitiıri 
Bakanının bu ınla,ma konu.un
da TBMM'da JÖfledlkl.rI doyu' 
nlCU y. Inandırıcı olmaktan 
uzaktır. Anla,mıda IJI vi .... ler 
konuaunun NATO yUkUnılUlıikll· 
rı ç.rçev.llnd •• Ie ılı"dIK' yı' 
nı ABD'nln bunlln ba,k.' ııı.k. 
.. uar ıçın kıılla ....... y. Lın IÖJIIIIIIII LMııdınaı .... Ikllr. 

Böyle olacaRının güvencesi ne· 
dır? Tamamlayıcı ek anla,malar 
denilen. Ikili anllşmalar neleri 
içerecek. nelf[ getirecektir'I Kal· 
di Id. iislerln NATO ınaluatlan 
için kullanılmulOUI da Thrkiye 
ve bölgenin güvenlik ve barışı ba· 
kumodan yaşamsal uklOcalan 
vardır." 

Boran söı.lerinl fÖyle IiJrdlir· 
dü: 

"Oılere birer Türk komutanı 
tayın edip 'l\ırk bayntı çekmek· 
lebu üslerin Türklye'ntn emir ve 
denetiminde olmasınm, 'lUrkiye' 
nın bllgi ve �radesi dışında kul· 
lanılamamıwnın saelanamayaca· 
Rı artık hemen hemen herkesçe 
bilinmektedir. Oslerde Amerikalı 
penonel bulunacak ve bunlar 
Amerikalı bır komutana baRIı 
olacaktar. Oslerin. casusluk tesis
lerinin veya fı..i:ze, nükleer ba,lık 
ve aeır bombardıman uçaklan· 
mn bulund:JRu iç bölümlerinde 
neler yapıldıtı nel., gelip geçti· 
tldir .. ıl önenoli olan. 'l\ırkiyt 
nin bu Işlerde SÖZÜ, kontrolü var 
nu? Kaldi ki, MU olsa bile. bu· 
nu lÖyleyecek eliUmde görün· 
müyor varolan iktidar. Kimi kri· 
tık çevreler detant öldu diye 
beklerken. kimi -tCl yazar ve 
gazeteler Azerbeycan', IIbak dUş· 
leri ıönnektedirler. 

TORKlYE'DE 
BARIŞ MOCADELESI 

"Bant Demet!'ne ve tüm ba· 
nıseverlere ciddi görevler düş
mektedir bu koıuJl&rda. 'rurI<iye 
nin empeıyallzml batımWılmm 
perçlnleştir1lmell girişimlerine 
Ur11; ekonomlk, mall ve ukerl 
yeni baııann oluıturulmasına 
!ı.arıı: ıomut olantlt, IMF. Dün· 
ya Barıltuı. KonlOnlyum, OECD 
ve benzerı yill<ıimlülUkler ve 
lşblrUl1 anlaımasının ıskell bo
YUnduruaUDl karşı sürekli, bl· 
IInçll ve örguUu klUesel mücade· 
le ,ennek zorunluluRu vardır, 
H.lk ldUelerinin bu ni..,lIktekl 
mUcadeleterl k8J1ll1nda emper· 
yallzmln. Cı,lımin , .. ber türden 
aeriellllln ve zorbalıRın tutunı· 
madlRının, geriledilini. menUe
rlnden sökülup .tılditının yakın 
örnekleri vardır. 

"Böyle bır mücadeleyi 'l\ırki· 
yede örgütltylp SWdünnek. si· 
.aş, baskı bavasını ve iilrişlmlrrl. 
nı mutlaka yokelmlnln yollannı 
bulmalıyıı. Môcadelenln kapsamı 
elbette AydlRımıı konularla da 
sınırlı ka.1mayacakbr. Nötron 
bombası sorununu ve Batl Avru· 
pa til' 'nlrklye'ye Amertkan orta 
menzjlli nükleer rUzeler yerl�tlr· 
me planlanDI dı unutmayacaRıı. 
Barı, ki bütılndtir, bölgelerde ve 
dünyada. Slvııı kYşı ban! ıçın 
mlıcıdele dUnyanın neresinde 
oluru olsun tüm whltke alanıa' 
rını ve turn tehlikeli ıorunlan 
kapuyacaklır, 

"Ban, Demıl!'nln bu ,onlı, 
I.Ulml, toplantısının komlıyon 
çalıımalannda klNca delindiRI' 
miı bu konuların v. dıhı batka· 
lannnı .1. ahna,.k Intelınlp 
açık, hp.mh wl tutarh karull
rı balıanacalma Inanıyorum. Uu 
Inançla ..... ,leıııml, toplan�yı 
"mit 1IIIJııIInm." 

.MB ... 
Iflasın iflası 

Cililaydın pz.eteslnln 4 Ocak 
1980 gün ve 3997 sayılı "nii<
humda" diyelim de, anlayan 
daha Iyi anw.n; arka sayrasın· 
da be, ıtitun ÜZerinde ııu baş· 
Iıtı ökuyalım: 

" TUrkiye'ye örnek ,österl
len GUney Kore ve Brezilya 
ekonomileri lfiua (idiyor- " 

Eski deyimle "malumu n ila· 
nı" nltellttndeki bu baberi .... 
kelci basının en yüklek trajh 
bir üyesinIn uyralanndan oku· 
mak bile ilginç oluyor. 

"AkIUı" eeçinenlere )'Iptatı 
akılcı öneriyle, herltes1 ,qırt.an 
delimn öyküsünü bilir miIlniı'? 

", Yahu len deU delil ml· 
51n7" diye ıoranlara, delinln 
verdiRi ünlü yanıb: 

". Deli !Jek korde,lm. enay; 
de deeıtiz y.! .... 

Mal meydandadir ve pze .. 
de, onu yazmaktaıdlI, __ 

Neler olmu,tur Güney Kore 
ve Breıilya'da'? 

'Kurtuluş, Ihracata yönel· 
mektir" kilirıyla loy(Un ve Lo
mi.l.rü dUzenleri, i,çl ve emekçi 
yılmlann ekonomik ve demok· 
ratik hakim fzllerek pekiştirU· 
miı, ülkelerin bo2ırnsızlıltlan. 
fm�ryanzme uyduJuk ve çe;. 
mezllkle yer deeiıtlrilmlştir 

Blraz "kızım una söylüyo· 
rum, reLlnlm sen anla!" &ibi 
olacak ama bu Wblerde de, 
"huıur ve IÜlrun" adım adım 
parlamenter görünümıü poHs 
devteti men gene lerinde aran· 
mittır 

Aslına bakananız, "IClasa eL
den" .. dece bu ıkı ",blon mu· 
dur? 

Bizim "delerU" tekeld bu> 
nın derın' bır ıınıCul lçCüılliyle 
aaruür eleklerlne takbi' haber· 
lere göre emperyallst-kapltauat 
... tenoln at. babaları da kireç 
yemi, köpek baWı:1an ıllıı .. n· 
cılıdir. 

1946'lardan bu yana. en acı· 
lı enflasyon aancısıyla kıvranan 
"hiir dUnyanm bekçisi" Amerı· 
kada, yıllardır akşam .. t 
20.00·den ıonra ıokala çılt.· 
cait adama bobayillt gözliyle 
bakılmaktadır. Bu iilkede isi· 
yı�. yarı·teııııl .uç odak ve 
onnlanna terkedIImiştir. 

EııClasyon onnı yüzde 17' 
lere brmanan lnCilt#re'de de· 
mlr·çellk Itkolunda 1926·d.n 
bu yana Ilk teı toplu erev ya· 
,anmaktadır şu an. Ajans ha· 
berl.rlne göre 100 bın demir· 
çelık Işçisinin katıldıgı �VIn 
öbür Itkollanna ya),lman gUn 
meselesidir, 

AET iilkeleri yüzde 10'lann 
üzerıne urmanma eRitiml gö� 
teren enflas>'onla bOıu,makta. 
dır. Ekonomisini ur-zor twlli 
bır denl"de tutabilen Fedenıl 
Almanyada, hani 'u Tiirklye' 
ye "Ivedi yardım" madrablZ' 
hlını YÜkl.nen Fr�'!1 AI· 
manya'da, Iısı.llk. �rlhind.kl 
en Lilt nok taya tınnanmlthr 
,.çııglmlı Anlık ayında. i 
milyon lşıtıl.. bıçak sırtında 
tutulabilen dınl'lye de, "ılır· 
b.ıh denp" ılentbUm.ktedlr .. 

U.�nUz kı. 'lürkly.·nln or· 
nek almaıı istanen "I ul.,mııı 
bıklın.n .. rı v ... ıı,mlt kapı· 

taUıl ekonomilerin durumu bu· 
dur. Bu &Incı. adece dönem· 
sel deeıı, iliklerinin Içine kadar 
yap�pıdır. V. Türkiye'nin hall'? 

Adeta ekonomık anlamdaki 
bır 'ıoy kınm" .erbest piyasa 
ya sahnmı,tır. Bır kaldınmı le· 
rör. oteki kaldınmı fiyatlarla 
örülü bu sokagm ucunda bır ye
şi1 lşık aranmaktadır. 

Tekellerin, BOllZlçl o�ııe· 
rinde CIA ajanlanyı. bırlıkte 
üzerinde tartı�ı.lan, biçimlendt· 
rilen anayasa talııldan ve de· ... · 
lel yönelme ,ekilieri, resmiyete 
adım adim yııItla4bnlmaRa 
çabalanmaktadır. Bu,Une kadar 
ıon derece ııızıı ve ıtnll biçim· 
de Ü'di.irü1en Federal Alman n· 
nans ve nlZl mlhrak1anyla 
kurulan uı,lı:ller, yan·resml 
kordonlarda yoRunlaıbrılmak· 
tadır, Cene son zamanlarda 
ıözden kaçırtııan lsn.1I,Aramco 
·Müsliiman Kardeıler üçeoni, 
Türkiye'dt hfr wnankindtn 
daha yolun ve yayıın bir ça· 
lışma alanı bulmaktadır. 

Her lldıl de ··rr.i.iIlÜalan' 
olan Turgut·Korkut özal kar· 
de,lerin, buluDduk.lan konum, 
larda. yiıldendilderl .< oUNk· 
lendik1erl roUerm, perde arbla
rı ve sahnedeki aaırhklm her 
zamankinden daha bellrgln hale 
,elmıılir 

Batılı ekonomik ve politik 
pn"terlerUı ve lııbirUkçlsi yer· 
ii tekeld gUçlerin. ula nzı ol· 
madılı.lan CHP·MSP y.kınla,· 
mUl adeta t1z1kl bir dirençle 
bastınlmaya çalqılmaktadır. 

Beri yanda he .. plan yapılan 
'yeni devlet"iD, yenJ renkleri, 
'solda elbet.., bir parti olmalı· 

dır vf kurulmabdır" ihtiyacıyla 
inpat aeslerl vennektedir, 

Ioho'cu bezirganlan. Ilk ,ık 
Hema şirketinin yazth.anelerln· 
de eören bır aa! CHP' linin 
"BuDlar nasıl solcu anlamadım" 
demesine kll1lO, Pentagon'dan 
Iyi hal katlUı bır "milU 101" 
arnbalajlanınaktadır. Kendisi· 
nin de ICade ettıtt gjbl "TRT 
çoculu" bır eonel müdürün, bu 
konuda btlkbale dönuk ha ... · 
ılyeU, ıon EOnlerıle blrlZ arzu 
edilmeyen teklılerde gme batar 
olmuıtur. 

TezphUl "olmalıdu" yanı 
budur. Vı "kurulmalıdır" ya m'? 

Elbette. "loldalı.l daRınık· 
hk" konu",na da etllecek olan 
"yeni devlet", I,'\idÜln ve kont
rolünü saRlayıcalı bir olu,uma 
engel mi olacaktır? Şıikrii Koç 
kütüphanttı d .... elnd. Abdul· 
ı.h B'ılUrk'lerln dlkkaıı .. ı ve 
'oldu-bllt1"ler vtren IUtlerl 

nasıldıtl 
Bır ekonomı özde aym ıkı 

ıeçenekle "ıcaba i,.rtü)U mu 
olsun, HrlüsUı: nıli?" diye rl$Iı.· 
mı anyonaı bu huı.. ekonomi
ye bakıp, ".rlık lfiah ve islah 
olmu, ne YUM yeliln!" mi di· 
y.ctti.? 

Dün)'amaı.:b. bll1m5lıllk. 
demokrasi, ıosyıltım ıibi kıv 
nmlar ve �1I 1�lkI.Jr vardır ve 

bu &şıklır ınası mas etUrcıek 
kadu Cüçludu, . 



( (Bilı GÖNEN ) 
Başbakan SUleı'man Domlr.1 

geçen hafta uç CiDI boyunca ko
nuştu Konuşurken, muhalefet
wki SÖ%!�rini unuttueunu bir kez 
dahi )cınıt1ldl. Daha dogrusu, 
muh.alertl günlerinde dilinden 
ekıik etmedııı halk yaranna 
· ·mujeleleri··. Iktidan gcldigin· 
di" tekeold Sl'nnayenin da)"atma
lanna doni.işiürdüeiinu açıklltı k:IV\J�turdU. &.ileymın Demirer 
in G<""I Başkanlıgı'nı yaptı gı 
AP'nin, ,eniş balk yıgınlannı 
her dônemde oldugu gibi pahalı. 
lık. kıtlık ve sıkmbdı" başka \'e· 
recek hıçbir şeyi olmadıgı, asgari 
ücret di..iz.eytndeki gelirlerin \'(,rgi 
dı,. barakılmumı proeram.ına ii
malına kUlmy CHP'li Stvil Ko
rum ve arkadl�lannm Bütçe'de 
bu yönde bir düunleme yaptı
masına YÖD�Uk önerisinin !'ngel· 
lenme:s:iyle de kanlU3nnuş oldu. 

Onca birikim \'e vaadden soo
ra AP hi.ıkiJmetinin de birdenbi
re tüktnmesinin üzerinde dur
mak gerekiyor. AP hUklimetinin 
içte- ,oe dışLl neden �derek en 
küçük bir hanltet serbestisinin 
bile olmadıaı ıçıklan:nalıdır 

1979'A GELENE DEK 

Türkiy. kapitallzmi,,;n iç ve 
dı. nnlJlSllWl eüçlUkleriyle kc;. 
MleDen bunal.unırun neler geti
recetı, artan döviz darbogazlnm 
dı, politikada ne gibi zorlamala' 
is yol IÇacatl daba 1975 yılı 
ba4lannda belli olmuştu. Bu, te
keldUk düzeyine yükselen kapi· 
tal;'t yapının, d" dünya ile baa· 
lannı ottınna gerekslDiminin sc> 
nucuydu. Tekelleşen kapitallst 
yapının andıgı dı, ilişkilerin ka· 
pitalist .. mp.ryalist dünya il. 
dahi çok butUnltşme yönünde 
oimuı, ise kaÇırulınudl. Beltle
nenl.r. 1980 ydlDl dônillmeden 
bir bır ",rçekleşti. Türkiye, Batı 
Içindeki ııdık müt!fOk konumu· 
nu pt'rçinlemi, ve SovyeUer Bir
lIti U. pe1lo1 zen&lnl ı.ı.m ülke
lerine ,at cl"Vinni,d. 

1975·1979 yılları umuUu. an· 
cak " siyual anay.Uerin" art" 
hızı dogtuıtulUnda "öhj" yıllar 
oldu. IDçbir yıl. kendlnden 
ön�kI yıllarda biriken sorunla, 
ra çözüm "bnnedi. o.a�.n ik
Udarlaı, ıorun1aıa yeni ve denn
le .. n sorunlar eklediler. 

Bu. bır kısır dönpÜJI Tür· 
kly.'nln sorunlannl kapitalist 
dilDyarun çerç •• esI lçlnd. çöz· 
me çabaIanııııı Il1aanın kaçınıl· 
maz sonucuydu. Bu çabalara 
bollı oIank. 1970'U YıILann Ikin
d yanoınciıı önoel.rt ydda bır kez 
lOILLLan !le yılda lItJ kez olmak 
üure "bUklU" paketlerint ba,· 
nıruldu. 

ASLINDA YOK 
BIRBIRIMIZDEN FARKlMIZ 

"Bıtı .. kıynaklı bu pak.U.r. 
"!Iyatlar ıçın Ust düuyd. yenı 
bır d.n,," any"lanyla birbirin. 
be ... ırıoktedlr. Uıl d�.kl 
VtnI "R", diivll YI Kanıu ik Q. II4II I(ıuıılu,ı-ıı �n üioii· 
I .. -.1 ""� lIııııtllıuıdan, 
PIl* _ "' ...... IInı .. 
",""" .. ..... _ 1ıb ıla-
. 1.1ıIIIe1ıI ___ ........ IIJ. 

Sermayenin 
elindeki 

bistikrar., 
kırbacı 

çılannJo formülle-ri yürumemi$
tir. Tekeld eeilimlerden &tiçle· 
nen \'e bpit.a1izmin birikim hw
nı arttmn.k icin torukleDen ent· 
lasyon politikası, kurulan dtnet· 
leri kIN surede alt.(lsl etmiş \'e 

hep daba da list dilzeyde bir bış· 
ka dene< anyışı eıındeme 1101' 
miştir 

Pakellerin birbirinden .vnlan 
yönleri ise yalnızca baş\'U�tm. 
sürelerinin kısa1masl olmarDlştır. 
Aynı zamanda erni, halk yıeın
Iannın yükleri de atır1aşmıştır. 

TURKlYE 
SANA YlLEŞMEYE 

VEDA EDECEK ML? 

AP hükiimebnln 24 Ocak CiDI
lü son pakeö ise bır adım daba 
ileri giderek, olaganUsw yUksek. 
likteki yenı denııeyi "piyasa euç· 
leriıJjn" rüdıimÜDe bnkmıştır: 

-Türk LIruı'nm ABD Dolan 
karşısındakl deleri 70 liraya dü· 

fl<ONQ\1j 
lHABERLER 

ISTEVEN ISTED 1(';1 MALI 
I STEDI(';I FlvATA 

IHRAÇ EDEBILECEK 

Ihracatta " teıcU" ve "lisans" 
uyeulamuına son verümesl ıçın 
çalı,maw ""diatiluyor. Bu ıis
lA!min ortadan kaldırılınasıyla, 
dileyen dlledigı malı, lslA!dlll 
[jyatı_n ııtabllecek. Ihracatta 
kaldınımal< ;'lA!n.n uyeuama
da, Ihracatı lianIa baRlı mal
lana yurt d"ına Iıb1abllmeal 
ıçın TIcaret BaIwıI�I'ndan IZIn 
alııımuı ııe .. klyor. BuRday pa. 
muk. awprIn &Ibi mallarda 
bütünüyle Ihracata yönelindl. 
Qlnde, yurtiçi talebin yelA!rtı 
düzeyde lwtılalWJWDlll ned.· 
nlyle enfiuyon körtlkl.nIrk.n, 
çok yUksek dÜUYd. klUık ısot
IanDl da zemln hazırlanacak. 
150 dolayındakl Ihraç üı\inÜJIÜ 
kapııyıın ındı. tabı rııa1Iar lı.. 
tealnln oItIdan kaldınlmuıyla 
da Ihracatta nyat d.neömi or· 
tadan kalkacak •• yurda ,.tlrl. 
i_k IIıncat c1övlzlorlnln .mı, 
Ilmind'. Uı .... tÇIlIP boy ... ! dt· 
,ında bu ılınablıo..k bır fiyel 
buluııııııyıeak . 

"NAVI HAM/oIAODfU"1 
iKi KATI 'AHALILANDI 

şwurken. ihracat�ılara 40 bin 
dolara kadar olan ihracat parti· 
leriyle ilgili gelirlerini yurt dışın· 
da kullanma olanaaı sıııanmış. 
ur. Kamu kesiminin, gemi Ile ta· 
şıma yapl1aD geleneksel tanm 
ıi..rUnleri ihracatı dı�ında. ihracat 
partilerinin genellikle ·10 bin do
lann altında k.a.ld.ıgı Tiırkiye'de, 
bu karar 1\i.rk LirllSl'mn konvl'r· 
Ubt kılınması (serbMlçe ahnıp 
satılması) yolunda ıtıimış ciddi. 
bir adımdır. 

- Türkiye'de, sanayie veda 
ederek, Avrupa'mn hizmet keğ· 
mini oluştunnaya ve Federal AJ
manyı'nın taşaronu elbi çalış· 
mıyı aday olınak anlamına 110' 
len AE"ye tam üyelik için, Dış· 
Işleri Bakanlıgı. kapalı kıpılar ar· 
dmda zemin yoklama.ktad.ır, 

MERKEZ BANKASI 
YERINE 

TEKELLER BANKASI 

- özel bankaiann döviz p0-
zisyonu bJlma yelkileri. Merkez 

n mamuUerinln [Iyatlan, 1979 
yılında bir yıl önceslne göre or· 
talama yüZde 103,4 oranındı 
artl!. En yüksek artUş yüzde 
132 Ile madenierde, yüZde 127 
ile smai ve madeni yallarda ve 
yüzde 120 ile dertlerde meyda· 
na ııeldl. TIcaret Bakanlıgı ta
rafından hazırlanan verilere go. 
re, sanayi ürünlerinin [Iyatlan. 
tanm girdilerine göre yüZde 31 
daha fazl •• Tanın �Ierinde 
Ise. 1978·d.n 1979'. kaydedi· 
len nyat artışı yüzde 66. 1978 
yılında tanm etrdllert yüzde 36, 
"Dlyi ürünleri yüzde 70.5 'Iuk 
artıŞ gö,lA!rmlştl. 

KIT'LERE TOM 
HAZINE VARDIMI 

KESILlvOR 

24 ocak ve ıonruında yıpı· 
ian ıamlarla Kımu Iktlsadl Ku· 
rulu,lannın kendl k.ndU.rln. 
y.ter bal. "Idlltleri ıö�ün· 
den barekeUe, bu kurulu,lara 
1980 mail yılında Hazln.·d.n 
hiçbir .. kUde yardım yıp�ma· 
ırwı karar\qtınldı. Yıpılan 
ZlJllIara kartın kıynak ııe"ıuı· 
nlmi olan KlT·I.r Hazıne kana· 
Iıyla M.rk.z Banlwı kaynaeını 
b"vurmak yerin.. üreltlkleri 
mal ve hızmedere, bıab bulun
duklan bakanlıklann onayı ii. 
nm yıpacaklar, 

KOMU" SANfII,ALı lçlN 
I LK TALEP 

f"ANSA'DAN GELOI 

Bankası a1fyhine ı::enişletilmiştir. 
öut bankalann �ferkez Bankası' 
na devrebnelde tonın1u oIdukla
n döviz. gelirlerinin oranı yüzde 
75'len yütile 20'ye indirilmişlir, 

Bu karar, biri Merkez Banka· 
sı'nın etkinliCi, öteki ise petrol 
ödemeleriyle ilgili olmak üzere 
iki yönden önem taşımaktadır. 

�1erkeı Bankası bu kararla, 
2 milyc dolara yakın bir döviz 
olanaRındın ve bu olana eı eko
nominin önceliklerine göre kul
lanımından yoksun bıraJulmış
lır. Bunun uluslararası piyasalar
dı, döviz oIanaklanyla deeerlen· 
dirilen Merkez Bankasuun etkin
IIlinl ıedeleyecee;nde kUşku 
yoktur. Bu ise, ithalatta yüzde 
100 oranında peşin ödeme yü
kümlülüeünden kurtulunması 
yolundaki umuUan kıncı bır ol· 
eudur. 

YABANCI BANKALARA KIM 
GUYEN VERECEK? 

BilIndlti gibi, 1977 y�ında, 

dan. Batl'lı kuruluşw Türklye' 
nin kömür ve su gücüne dayalı 
olank kunıcagı büyük sanllııl· 
lere kredi .e lA!knolojlk de'lA!k 
satlıyıbileceklerinl bildlrdiler. 
bl &Irişim. dünyanın en büyük 
.Iektrlk kuruluşlanndan, de.let 
konllolÜJIdekl Fnın8z Elektrik 
Kurumu \"e bu kurumun olu''" 
turdu tu bankalar konsorslyo· 
mundan "ldl. ÖlA! yandan. 
Thrklye'nln en büyük eneıji 
projel.rlnden birisi olan Arşın. 
E1blstan Santnll'nln ı. bölümü· 
nü Dünyı Bank .... Il. bırlıkte 
flnanse eden bankalar kon sor
siyomu öndert "Kredltanstalt" 
da yenld.n harekelA! ııeçerek, 
Türldy.'nln en.ıjl projeı.rine 
kredi verebııeceelnl bildiniL. 

VABANCI BANKALARIN 
ŞUBE OLANAKLARI 

GENIşLETilDI 

Geçen balta Ba1wılor Ku· 
rulu'nca alınan bır _. ya. 

.... IIııf ....... _ I.· 

bancı bankalara Türklye'de ta· 
be IÇmalan ıçın .. nı, olanak
lar ıarundı. Yabano bankaların 
Türkiye'de ,ube IÇmalanıı.a 
ın,kln k",ul\an baıııı.ten Ba· 
kanlar Kurulu lwamamesl. 
ıçılnu, yı da ıçılacak ,ubele
rtn klrlannı yurt d"ını llıı ... 
C.r olanaaı dı geöriyor. Yaban
Ci .. rmay. yatmrrılanna nı,kln 
tüm yelltlloıl na,balıınlık'lI 
olu,luNlan Yıbancı Sermay. 
Dal"" n. dtmelın AI hUkU. 
mlU, böylleo nırıııy.'yl !alan 
optlUyonuııu. daha dıın ıy 
ııno.IııdI bllljuvulaln ın .. rı. 
.. klllmiıılıı M188 dtMn ııllllltalıl bqUııIıIınl ,..... 'L'LLLLUI ÖIII\1 ........ 11L .ii0ii. 
.. bıula, 

... ...... """' �. 
... _ .. _ .. � .... 

Türkly. Ithalat ödemelertnl yı. 
pamaz duruma dü.şünce. yabancı 
bankalar 1w,ln ödeme yolurll 
ba.şvurmuşlaniı. Buna göre, fiili 
ithalatın 3-4 aylık bir Iilı.l'e içinde 
ce"rçtkl�,mesine ve georekli öde
"",nın ruli ilhalat gerçekl"Ugln. 
de yapılması �reeine karşın, 
ödemeleri yerine getirerneyen 
Türkıye'nın akredlönert, ıncak 
3·\ ay öncesinden, yüzde 100 
oranında peşin ödeme yapıldı
gındı kabul edılır olmuştu. 

Demirel hükümeti, bu oranı 
yüzde 50'ye indlrer-ek, Ithalat 
hacmine gön!' 3-4 aylık dönem
lerde 375.000 milyon dolarlık 
bir dôviz olanalım bir defalık da 
olsa. döndürebilmeye umut bat· 
Iamışken, bindıgi dalı kesmiştir. 
Ne dö"iz gelirleri azalttlın Mer
kez Bankası. ne de klSIU, döviz 
olanaklannın küçük tutartarla 

datılacagı özel bankalar, yabancı 
bankalara bu gi.ıveni verebilecek
lerdir. Vabancı bankalann her bi· 
ri, Tii.rk.iye'nin döviz gelirlerinin 
biJtüoünü yularak petrol ve dı� 
borç (aluralanyla ka�1 karşıya 
bulundutunu da bilmektedir. 

PETROLE VEDA! 

özel bankalann Merkez Ban
ku'na deVTedeceklert dö.iz 110' 
Urlerinin oranının azalmuı, pet
rol ödemelerini de giıçleştir..,.k: 
tir. özel banltlar, .Uerinde kala· 
cak ııellrlerden önceUkle pello� 
ödemeleri"; yapmakla yükümlü 
lulın�lardır. Ancak. petrolün 
öDUndeki bir başka öncelik 6 ay 
süreli kabul kredileridır. 

Aynca, Demirel hükümeti, ka
bul kred;'i uyeulamasının kap,.· 
mını genlşlebnlş ve yabancı ban
kalardan kabul kred;'l lImiUerini 
en az 300 milyon dolar arttıra· 
rak: 1 milyar dolano üzerine Çı
karmalanm istemiştir. Bunun an· 
lamı, özel bankalann her ay orta· 
lama 100 milyon dowhk bir ka· 
bul kredisi ,ert ödemesi yıpa· 
caklandır. özel bankalann ayda 
ortalama 200 milyon dolarhk bır 
eelirl kullanacaklan dikkıte ahn· 
dıaında, petrol önceııgine sıra 
gelinceye kadar, bu tutan" yan 
yanya azaIacatl açıktır. 

f1YAT DENE'I1M1NE DE 
SON! 

- Ithalat terbeatle,llrtlınlş � 
ucuzlaWmI,IIJ. Ithali .. rb.st 
mallar lısteal ııenl,leöllrken, Itha· 
Iatll ılınan damlı resml .e bıl· 
lı ıümrük .. rıUerl onıılannın 
teklör önceıuıı.rı dahI dlkkelA! 
ıbnmakaızııı dlltUrilm.ıi, deva· 
lüasyonun Ithalab caydıncı .t
klalnl. _d bır yapıya dö
nllttürmlltw.. Iııncabn. ÖUn· 
dirilen bu Ithalab karıılayacak 
ö1çild1 artbnlmuı bır ID ıçın ba· 
yai edU .. bU •• Ihracat .. lIrI.rtııın 
yurda .. tirilmilindin �D. 
meslyle, bu arlı4m _uçlann· 
dan TUrldye 'nın yarulaıılmlml
IIlIln zemlnl hazırlanmı,lIJ. 

- DördünCÜ Be, Ydbk Kal· 
kınma Plın"nın, kamu öpdllUIU 
IInlÖ..ııııU ılır .nayl yıltnmlı· 
rt, önl ketim bır yana. yabano 
.rmayeye ıqılrııt,br. Bu ında, 
kamu proje pü.1Iııln yan yan. 
yı UIIIıI .... YÖIIUııdt çalıtllll• 
iara batlanmıebr, 

- P1yat dtMllnılııdtn ' ..... 
çDrııl.ıır, P1yaUanıı. lıırıoI ırıOI
iuııı kapllllll da dUIItıIINk, p� 
� klUılı k.,.wıan aıtııı" 
.. bbiıiri ıı.ıı.. ııı-k cıitıf· 
- ,.ııı . ....... 1Ir. 

T ekel leri n devleti ici n 
model arayısı 

Deml .. 1 hükümeünln ııeçütimiı ha!· 
ta ıımaı yüzde 48'lIk de.a1üasyon kararı 
Il. bır dlıl ".konomik ônl,m" ve bu ka· 
rtrl&nn sonucu olarak rı.ize hıZıYla br· 
ınanışa ,eçen zamlar, pollUk ortamı 
adeta lA!mellerinden sanb. Işçi ve emek· 
çı klUelerin çevreslnde örülü bulunan 
çember eıınden eııne daıshrken, yolaç· 
tıgı çok yöoIU yıkım sınlC .... şında bır 
dönemedn başlanııç noktası oldu. 

Demirel hükümetinin, "ana muhale
Cet" liderini bile uykusundan 5Içratan 
bu kararlan nasıl doRdu ve neyi amaç
ıamaktadır'? Bu sorunun yanılı bütün 
IÇıklıCıyla I.çi sınıCının ve emekçi kit
lelerin önline sıerllmeUdir. Bu sorunun 
yanıb belkl .. t.n çok açıkur ama, yai. 
nızca yanıbyla yetinmemek zorunlulu
tu vardır. l,çl sınıfının bilimsel SQ5Ya
list hareketi ve ülkemizin tüm ilerici, 
denirnci, antifaşist, sol gUçl�ri. bu soru· 
nun yarutıyla birlikte sınıf mucadelesi· 
nin dotrultusunu da olanca nemRiyle 
belirlemek ve bu dogtultuda çeön ola· 
call apaçık bir savaŞı omuzlamak göre
vlyle karşı kartıyadır. 

EMPERY ALIZMIN 
TURKlYE'YE VERDıel 

YENI ROL 

Olkemizin emperyalizmin ellerine bu 
Öıçüde tesliın edılmeal ıçın yıllardır Ilir· 
diatilen "operasyonlan" , "önlemleri" , 
YURUYUŞ birçok kereler dile eetirdl. 
Büyük, lA!kelel &ermaye bunlan hükümet· 
lere öteden bert dayatmaktadır. DemIrel 
hükiimed Işte bu Istemleri, bu kez olabl· 
lecek en ıçık biçiınıyle yerine ııetirdl. 
Elbetteki, emperyalizmin kucaeına otu· 
rulmlSl bugünün sorunu deRDdir ama, ül
kemiıl Lalln Amerikı tipi bır bagldık 
8iredne sokmak, dahası, artık bu sürecin 
son duraaına tak�mak yenidir ... 

Emperyıllzm .e IMF, Dünya Banka· 
si .b. kuruluşlan Thrkiye'yi hedeC seçU· 
I.r. lslA!nllen, Türkıyenın bu denlı 
önemlı bır bölgede pasiC bır konumda 
kalnwnuı. yapabileceklerine uyeun gö. 
revlerl. donıtılırwıdır... Dünyamııın 
son yıllardald .n "ıgln bölgesı halıne 
.. Ien Ortadoeu'dı, Türkıye çok şeyler 
yapabilecek y.tenektedlr! Şah diktaIör· 
ıııau d. yılulıp gllökten ıonra. ııertdUlln 
,. fqlmıln bu denlı (ÜÇlü oIdueu bı,ka 
lwıgl IlIke vanlır 1ıI? 

TIIrItlye'nin bu "Öıııml" .mperyallz· 
mln dört patronu tararırıdan Guadelou· 
po'de trllllya .. _ı,ti. Guadeloupe' 
daIıI _ 1)'lU ...... nda amollyat ınua· 
liyeb. TIIrItlyo'y. dünyamııda daba be· 
COrWLaI olmayıın dört doktm taraflndan 
... 1Ik IDIIUyal yapılaeak. bÖY\ec:e. T\IrO 
kly. yanı bır y\iii. y.nldon dalıeakl!. 
SL!OIIıı k_ı. nırıııy. yqad"l d.rIn 
.kOllomlk bunalımdan - YI bu anda 
pollllk bıı_dan! - çıkartUlaralt, Gü· 
IIIY Kon ya da Lall. AmorIIıa modell.
rı WrUııdln bır yola ıokulacakb. ıvo.ıı 
yanlım . .... para, IMF'clln ÖLII çekme 
halıkt, Ihracal IıradUoıt .. ısollll. proje 
ıır.cııloıt YI. cIInlldl du..ıu iiiii, bunlann 
hiçbiri ciL .. ıvakle .... edl ... 

EoıVlT HUKUMETI 
DEVREDEN QIKARlLDI 

t, .... ıııcıa bıılu_ '""i hlllt\lrDlloy, 
dı .. .... 1 lıIIkIMıell eırıPIIYaIIIrnI ı. 
lIIıIIıIııI bır bır ,.ıııe .. Uyordu, Ald� lı "tkoııcııııIk .......... " .. ,-.ı. 48' 
lIIt dnıIIIuıollll, • ....,.ıı-ııı '''l'iımi. 

.1IIıO--
Tdıellerin devleti ele ,eçiTIM planı iç,n model Qranıyor 

ye Büy\i<elçlligı" Federal Almanya yet
kilileri "sayeıyla aelamlıyorlaıdı" ... 

GelgeleUrn, hüklımetin olanca ıçık· 
yüreltlilillne kartın, emperyıllım görev. 
lerini yerine ııeönnedl. Çünkü onun pla. 
nında, birincisi, 101 blr hükümet deneme
sini Türkiye'de sonuncu kez denemek; 
Iklnclsi. Tllrklye'yl Ortadoeu'yı yönelık 
bır saldırı tahtasına dönüştürmek .aıdı. 

lısn ve Afganlstan kararlı bır anö· 
emperyalist dogrultuyı oturuyordu. FI· 
listin kurtuluş harekeö basbnlmak bil· 
miyordu. berid Aısp ü1kelert tad kaçı· 
nyordu. Anıp ülkelerinin en batımldarı 
bUe Ihllyatıı davranmaya başlamışlardı. 
SovyeUer Blrliei'nln sıyeınlıaı bölged. 
gittikçe yıyılıyordu. OPEC ülkeleri 
ABD'nln Wa.qnm tasını ıttınyordu ... 
Ya Thrklye'l 

Ecevlt hükümeti 19 Eylül 1979'da 
Sawnma !tblrllll Anlaşması ,örüşmele. 
rini sürdürmek ıçın Amertkan yetklUle· 
rtyl. muaya oturdu, ıma piiriizler çö· 
zlllemedL. ABD TIlrklye'den NATO 
ıçınde daha "faal" ıö .. vl.r beltllyordu. 
Bölgede emp.ryallsl casuslulun YÜZd. 
SO'unu yapan Thrltly.'dekl üsI.rtn, yal. 
nızca NATO ç.rç.vesiyle lIIL1rIı kalml· 
muıoın, NATO "ee .. ıuınlml.rinl de 
d .... kI.m .. nI .. lIöyordu ABD. Bu kı· 
danDl Ecevit hllküm.ö IÖniBlU oIm,dl. 

Emparyallam ve "kelel bUyUk .. r
may .. 1n lltamlertne daba iyl kartdık 
verebUecek olan MHP dostakU AP hU· 
kUmoll kunıldu. Ne dlyordu, ABD' nın 
.. ... Çl danı,mını Zblınlew Bneılnlkl: 
"BulÜ" .. rçek anlamdı ulu.1 ,üvenlik 
hıılı dell .. n bır dünyıyı k.ndl Çıkarlı· 
nmlY uYllUn w man.vi deR.rlfrlmlıe 
yanıt ...... k yollaıdın ,oldll,ndlrın.· 
d. Blrl.,lk Am.rlkl'lUn Cııl .e olumlu 
Ilr!tlml d.m.ktlr ..... 

"AMERIKAN MANEVlYATI"NDA 
TURKlYE 

"H.... dtll,ııı dllnya" .mperylU.· 
mln CIIIIIIi alı ... yumu, ..... alrod OL. 
.... ktiı. ABD'nln "ıuı .. olumlu .,1· 
,ımı" dt nııııçayı "dolNdan mllda/ll' 

le" dlye çevrilebilir. TIlrkly. Ise "Ame
rikan maneviyab"na zaten 30 yıldan 
beri açıktir. O halde, Ortadoeu'da em· 
peryallzmln aleyhine süreeelen ııelişme. 
leri tersine çevirmek ve gerekirse bölge 
halklanna dalrudan bır müdabalede 
kuUanmak ıçın Thrklye çok uyeun bir 
ülkedır! .  .. YURUYUŞ'ÜJI 213. sayısın· 
da .. ABD'nln Türkiye'ye MUdabale Pla· 
nr- 2" başlıklı yazıda, bunlar şöyle açı
lıyordu: "Guadeloupe'un Türkıye Ile U· elli bölümünde inn'daki olaylann 500IS' 
,ında Ortadol!u bölgesindeki denge ele 
alınmış .e Işin vabameö ,ôrillmüştü. 
Al.yhlA! eelişen dengeyi. ,öninilrde bir· 
birlnl tamamlayan Iki ana poliUkıdl 
kontrol altına ılmak mıinıkündü. Böl· 
,eyi yanın ay şeklinde Ilkönce kelepçe
lemek... Haritadakl şekliyle de şöyle 
oluyordu: Tilrkly�I,rall·Mlsır.suudl 
Aısblslan.Blrleşik Aısp Emirlıkleri .e 
Pakistan ... Bölııeyi bır yanm ıy şeklınd • 

kuşatan bu emperyalist kelepçede, Thr· 
kı ye 'nin konumunun çok önem taşıdıRı 
ıçıkb." 

Yukarıda sıralanan ülk.ler, CENTO' 
dan boşalan yert doldunnak Uure hazır
lanan yeni bır pakbn ıyakları olank dü
ıÜJlülınektedlr. Thrklye biraz da "Bau' 
lı" olmasıyla, pekala böyle bır ciri'lml 
ç.klp ç •• lroblllrdl! Tıbll �kı unourta· 
rın da yardımıyla •. 

EKONoMININ YENIDEN 
şEKILLENDIRILMESI 

Emperyıllzmln Ortadolu ıllııtejlsln. 
de önemlı bır halkı olmanın bı,kı ıe· 
.. klort do .aıdı. En ba,ta ekonominin 
yenıden •• klll,ndlrtlmesl " .. kiyordu. 
Demıral hUkümeö .... ken tüm unsur· 
luı blrır blnr oIuıtunnl IÖnvin. dört 
.U. urıldı. Zaıtn bunun Için Iıba,ına 
.. Iml,U. Uıtallk LaUn Amerlkı model· 
ı.ıln. 1Ö.. .konomlyl ,.klllendlrmık 
Için ko,ullar dı .1 .. rı,lIydl: "Am.rt· 
kan_ı IIIIDlvlyltl" yW ... k bır Wh ve 
yillell ıO'nln \laUlncll ı,siıllk. F .. llt ba· 
..hUn Bı,bu,u dı ıanınlara ,öyı. çö
ıUrnltr ÖD.rlyordu: "Mu, ve Ile .. U ... 

zam, çıkar yol deetldi!. Bütün halkunı· 
zın &önüiden katılacat' bir t.a.samıt • 
(erberlili cerçekleştirmek lazımdır," 
Ayna. Latin Amerika tipi bir katliama 
hazır faşist bir parti ve fl.$lsl bir ilini bu
lunuyordu. F�ist lA!ror ulkeyi 1974'd.n 
sonra yeni bir aşamada kll5lp kavurmU4. 
çokça da iş batarmıılı 

Demiıel hi.iki.imetf bunlan devraldı. 
Baskıcı·terörist bir polis devletinin ku
rumlanm oluşturmaya başladı. ButUn 
yasalan buna göre yeniden oluşturdu. 
YUNımeyi olaRanÜ5lu yetkllerie donat· 
mly, baı;ladı, Devlet mekanizmasını fı
ıist kadrolarla y.nlden doldurdu ... Ve 
ekonomiyi yeniden şekillendirme ·'ha· 
rekeü"ne ltalkı.şb .•• 

LATIN AMERIKA MODELI 

Bu yeni modelin ana unsuru da yüz
de 48'Uk deVllilasyon .e bır dizi ekono
mik "önlem" ııe tamamlandı. Tekeld 
büyük bu�uvazinin bu y.ni model lA!r· 
cllıl Latin Amerika ülkelerinde sıkçı 
,ôrillen lA!!Örtst bir devlet blçlmldlr. 
Empery&lizme batımhlıtın en son ıırur
lannda dolaşan, yabancı sennıyeye kı
pılan ardına kadar açan ve faşbt bir dik· 
tatörtüge eebe bir de.let blçimldlr bu. 
MHP destekU AP hukümetinin cüretku· 
cı sawndulu işte bunun gerçekle,tlril
mesıdlr. 

Ekonomik hıyatın yenJden diJ:zenlen
mesinin dotaı bir sonucu olan Latin 
Amerika tipi bir "kalkınma" nın önem· 
Iiblr başka unsunı daha vardır. O da. Iİ' 
çi sınıfının ve emekçi halk kiUelerinln 
CedakarlıRa zorlanması ve anö!ıı;'t. 
antiemperyalist, sosyalist mubaleCebn 
ıındirilmesidir. Polis öqi.itü.nun teröriz
migilakçe lA!k eeçerti yol olaısk benim· 
semesi ve ne zaman sona ereceRi beIU 
olmıyan alayonebmin varlıQ:ı bunun 
ıçın ııe .. kli. 

Domirel'ln TRT·d.kl üç gUnlük orta· 
oyununda söyledıRI ıu sözler d. bu ko
nudaki görüşün ICıdesi: "1980 ydındakl 
toplu sözI.şmeler mllU meseledır. Bu 
tedbırlerden .onra herke .. anlayış dıqıJ. 
yor. Herk .. lA!n tedbirlerin başanlı ol· 
ması ıçın anlayış bekliyorum. Biz ço
lulcu bir demokrasiyiz. Sadece hilkii· 
m.ön Iradesi ııeçertı d.tııdlr. B"kı lrı
d.ler de vardır. Anlayış bekUyor •• bu 
antaYlfl bulacalımı umuyorum." Bek· 
lenen anlayı, bulunamazsa ne olacalı 
Tarl,'de, T.k.l'de dıba yenı ,örilldU! 
Omuz�ı Cıı;.t MHP ve katıl ç.lA!I.ri 
bunun I�ln hazır bekliyorlar. 

Apıçıkbr kı, I,çl ve ,m.kçl klU.I.· 
rln, yaıamak ıçın lA!kellertn bu ii"" Ilı· 
nını kar" durmuı eerekmfkt.edlr. Bu
kümeUn ıldılı kaısrlar yı,ımı daha ç •. 

kıım .. hal' "lincektir. D.mokraslntn 
boRulanmaıınl yön.ıık bu &!rI,lml ... 
kar,ı, Cı,llt bır dı.ı.t yıpııı oluıtunnı 
pyroU.rtn. ka"ı, Wk.mlıln tüm anllCı· 
,lat, ınd.mparyallal,ellvrlmcl . ... yallıt 
ılk;l.ri dlrtnlClkllr. U1k.mIaln .... por-
yallsmln boyunduruıunda 1ıaranLıIıIara 
ıUrIllılenrnaaln.. böip bantlDI .. bellI 
.d.n bır saldırı u.ıı oimuını lwtı onur
lu blr ...... ..... Iıle..ılr! 



Gerici. latin aDçlerln Torit' 
yeniden fatlsı bır said... -
.... ine .. drmek .moaylo ıertlp
ledikleri -"'Yonu proleslO 
..... aylo 26 Ocak'u Izmir'de 
DISK urııfından ciiizenier*i 
"Oeınokmi Milinal" onbinlerce 
IKinin. kÖYIllnlln. memur. "'k· 
nik eIernon "" sencin kotılımıy· 
lo Jörkemli bir biçimde yopıldı. 
TOm demokrıısi aDçleri bilinç .. 
korıırlılıklo meydanı doldurdulor. 

EYLEM B IRLIGININ 
BAŞARıSı : ızMIR MITING I 

� .,. yoktur. � 
onlar bır IWÇ . biı ile ıııIIYOnIa. 
nı. T.ıJı1n * .... , lıUIIIne lıadIr 
dıırdııraınIdılar. BUndIrı ..... 
da clurdııramlyacaidaniır. Geıe
'*' blılnıclr. Slılerl lInIIınIIıdııId 
nıIICadııIe ......... iıaıır olmaya 
çalınyorum." 

Mili", pınü ızmir. um bir 
b.yrıom ........ ndaydı. Trenler. 
oıobllsler. ....kıörler dı, kentler· 
den. köylerden lımir'e inWl 13-
,ıyordu. Keniin dört bir yonın
dan kolob.lık JfUPw ıoplonmo 
·y.ri ... dolru mo"w >Öyleyerek. 
slopnw .tarak okın okın .. Ii· 
yorwdı. IXiki de Ege bölgesin· 
de ,imdiye kodar .. ,çekielli,i. 
ien en büyük ıı;.,lydi bu. ı,in 
en ptl yJ.nI bIIbIIıiın döntr: 
üçünü itç i1eriı olupumwtydı. 
Aı.n ··Selom Tvi, IIÇile'i ... ·•• 
"Fatilmi Ezeceiiz" , " Fatizme 
Geçit Yok" slopn�n ile inli
yordu. 

ızmir Mitingini" en önemli 
yanı Tirtiye'deki Mltibtist kit
lesel pob.nsiyelin ne kadar güç
lü ye kM4lrlı olduğunu göster
mesiydi. Her Yiltu.n, her sınıf
un onbin�ce ingn. k.aıdınry�. 
erkrğjy� btizme olan htnçbrı· 

ZAFER 
Yİ aIT 

nı dile .. cirdiler. Vonyono, omuz 
omu ... Bilimsel sosy.llsder. sos
y.1 demokrııılar. ilim ileridier 
.ynı duySUı.N .. f ıuıuP • •  ynı 
sıopnlon Mykırdıw. TerdImon 
puııesinin " I zmi, Mltinıi illi 
pmedi" demesinin .ııında y •• 
wl ..,çek buydu. 

Sut 14.00·de Konok Alonl' 
ndan ... ,ı.yon yiiilyDl kollo ... 
nın Cumhuriyet Alın,ncü top
Ionmosı üç ... 1 !ilrdü. VilriIyiiJ 
u.rrumlMldıi,ndıı mitinı �lır"n
do muhıelOm bi, ublo ortoy • . 

çıkmılll· 
Micinaıe tek konu,","yl y •• 

pon DISK Genel B.,konı Ab
dullah Bo'ıüı1<. !lkemizin için
d. bulunduiu d"",,", delindik· 

TARİ Ş 
İ Ş ÇILERININDİR 

tmıı. VaIW. ".mDIYWt MIidIirII ft TUIt GeııOI MildIlrU· 
DIIıı 'I'IC:8nL ye lç"lerI lIOIWıIıIdanDa lIeLIIkIIrI ııııcıı- .... 
JOIı CıIOrıık LçItIed JIekam. _ _  ile 'hrI,'!e ..-ııt 
_LItIWa jUıiIIrma .ı-tıDde ııırı.ııtJed ye .çık bır al· 
cı...,a dIIııiIttD .... ........ ltçIItrIıı bqiIILıIdUı dInaIt .ı. 
riIJIIr· 

lfIıııeD aDçler '" ..... yaıdlkçdonetızJılrllll Ile CIJrItıI. 
tl .�" ...... Di...,...... oya .ıı.u..aııııt" TarIt 
G...ı 1IIIdIIdI· ..... ı- V .... • ... ft J!mIıIywt 1IIIıIIriI'ııde-
diz.. lIç ılir ,..ı ..... çe ....... litIPIımıD tıquıda ça-.... _ ltçIOn 1IIdınIaııtIır. It. _ IIImIl IıaIdan 
.... • _ .. it p.iiii" lçbı dInııIJııdor· 

ııı-ıt ııIINIUa ,.... GeııOI MiIdLIıtI de ,...ı ı.rcaıııu 
...... kCıMOr. lIInIıIte kaIIIaıı ı.çIIIrID it alıllIorIııbı ı, 
Y __ l1 . ........ .... � ...... r.ı.ıııı. 
CıaIIDL .. 1tJIIIIdııde ...,.... .... .... 1KItft lIIaıID ............. .... .. kıUI... • . ..... ....... _ � •• IıIIk' ..... a..ı lIIıIIr .... ııır 
____ � __ ____ "Bu a- ........ .... . 1tCIJI � MCIıIır ,.. ,-.. ..... ... ..... .... ......... ..... - 1I1ıIıIIi .. ....... . .... .... ... ..... . ııır 4\1f1111i11ja"iıiiij; 

J 
!en sonrıo, konupnosını Iliyle 
umo_ı: "lıerldle'. demok· 
,.Iw. miIcodele .rbda ..... m l  
Burıuvui bizi .çhl •• yoklu". 

iplılll., .raıe", boyun el"'" 
ye çajınlı. BIzi teSlim oi .... yo 
çoA"dı.V. l2sllmiyeı, ya da mil
codeie. TOIIlm oIoc:ok mıyız? Ho· 
yor. EIbe"" .... y". Bin kere ..... 
y". OnıımUzde iki yol ".,: Birin
cisi, bif �wç zorba uılajın bizi 
da.... fazı. sömürmesine boyun 
elmek. dile,i ise miIcodele .1· 
mek. Vonl f.briko fabriko. işyeri 
iıveri hoksızlıklorıı """ '. kıyım
iorıı kar,ı. on.yosoy. doyonarok 
direnme hokkını kullonmak. Ek· 
mtiimiı, ilım,ı, geleceğimiz 
için dinenmek. me�ıdele .tınek. 
Burjuvui bvpya da .. t .rli. D.· 
""deri kobulllmilıdllr.. Gün bi,· 
lik. miicodei. ve .. fer sDnüdllr. 
Vıla"'Iı". korıırsızlıl •• I2sIlrni· 

Tari, IIÇIIorine kartı In_kk 
dı,ı bır saldırıyı dllzenleyenler, 
sınıf Iwdotleriyle dayanıtmaya 
kopn.... karlı da IIbI eli bo, 
durmadılar. Oemolcntlk aDçlerln 
yojınsal ve oruk kararlllı.ı karl� 
sında lımil' miıinalnı • ..ıı ....... 
sıı izlemek ıonında kalırken, ml· 
ıin .. .... IIÇller lIıerincle -
esdrmeye çalı,blor. 

ızmir mltln.... uıılmak 
U_e �y.,l·den yolo ÇIUn 57 
kiıinin polis urıofından .... � 
dili ve dövUldDIU bildirildi. MI· 
ıin .. ...... otobUs yol lIıoriııcle 
durduruldu .. ıçındekıler yen 
indlrnıp y.bnldılar. tekmelenlp 
Ç Ijnendller. D ..... sonrıo buı liÇI 
"" ölrtncilerin, Iıkencelwıe 010-
rok bilinen bır fabriuy. ıödlrill· 
dOlU bildirildi. 

Tek kelimeyle özetlenecek 
olurso. ızmir milinal. demokrıısl 
sUçlerinin eylem birillinin uÇI· 
nılmu N..,,,,ylo yojınlar1n 
yeniden yUkselen harekedllllinln 
yeni bir Unlb oImuırur. Derın· 
Ie",n bu""lımın. sUçlenen kitle 
eylemleriyle "'kellere, onlar1n 
oruiı .mperyallzme. MHP des
ıekll AP hilldlmelin. karıı Ç .... ı
lebilecell OIUY. çıkmllbr. 

TEKEL I şçiLERIN IN 
DiREN I şi YAYGıNLAŞıYOR 

..ııımu.ıa da iIAD lllllilrlllyor. BqIa lIIInIYet 
olmalı _ ,..ıcı .... ,w ıı..ı da bu ltID 
...... buiıı.."..ıu. 

'hkIl 1tçIIIdaID ............. lIdııd .,.. dCJI; 
dam.t _ CıIdıIIU .. &IIDJOIde, lıIrçak ,. 
... Itçlllrl, DISK .. ciiaıııiı..ııt JaınıIııt
lar, dInDItID ,........ ,..... ııIaJOdU. Bu 
lıIIıIa ..... _ ..ı".IIr. DbDIttMI it-
__ .... ,.... IıIr. � dI,  ....... 
.....,. ........ ,.. ...... ..... ..... 
1IIIııIII .......... IIIıIIIt .. ..,.... ,. .. 
dili: 

u � �� � �--------------------'��� �� ��� .. ___ ��� ......,..ıı .... ft uytUla· TOTED VE " ,....... .ıuıoy. Lu .. • 

ft ddll ___ ,..ıyar. Bır "dıı_ıaaılt lıulnık cım.ti" çı-

�baIIt=::::'= BO GAZLANAN ıııaı lllçii .. d ...... .uaıp lilpllrillilyo •• 

:=ı-ıı:Cıiıı-:ıı:.-= DEMO KRASI DI ,.,... bukı .. yuo "i u,...ıam. 
SöNMEZ TARGAN 1Ir, AP aıııiık bllıUnı.tIııIıı öieıieıı beli ..... ____ TO'TEO Genel Vllnetlm Kurulu Oyesi doUIOknlldeD ... aııIodıIml JÖlWeD 

tipik örDItIordIr. 

oya _Ddıtalar ft ldlle IlqUlIerI, .D ...-11L< detııokıullercle bile wriıkia· 
nDI aı.dinıı IIImil kuzul",lIrdır. ÇüııkU OOııdIkaIar .. Idlle öt&\IlIerI. aadect ILIm· 
iii .!IIkieri \iyilerinin .kOllomıt ft cı. 
momtlk biiı:iuıııı koruyup 1fIIt-
lIIIIiLIIr delD. ıyııı ........... lopluma! 
yqamıD tIkD aiaııiuuı ... demoknllk bu· 
kuk clUzeDiDiD ...... mm ve aeçeriiiiil· 
DiD ...... latJanııı 01",_ öplerclr. 
Bır Ilkede .. rçek ve ç ..... denıokrul· 
do oözedebllm.k ıçın. önce. bu ve beD· 
zeri ötıUlIerID topluma! � lçlııdekl 
• 1kIııUk1er1ıı . ..... malı .... kir. llqko bır 
deyltl •• ID .... ıondllıalar Ye klUe öraüt-
lerIııID .1kIn111ı lianIIn .. nI,ledllıç • •  e 
loplumal � lçlndeld yulılılan &üç 
kazlDdıtl ölçüd', bır lDIıede demom· 
aiDlD .. D,mOllDden iöz .bn.k oluıdır. 
DeLILLO bu öqIltlerin bırııltın ey .. m1er!
De . ..... ıt- hile talwrımW edII.meyetl 
bır d\IzeDCI. demokrul. lld dudalı IIUID· 
da ...... ııeu ..ııııı bır ııözdiiılen ölll ID· 
lIDı tatmiu. 

Bııauıı. bırııltın lçarillzıl. OÖZdIIt ...... 
aımm bile çarpılllılılı bır domotraııl lD· 
Ioyıtıylo 'nIrIdye yÖDetllm.k iIleıımek· 
!edir. Öru"'D, 'nIrIdye'yI beıızebnet. 
çllıtlılduı bab IIblednlD tlkDiinde bu· 
(IIıı ÖqIIree &öyleııeu ııIC:e ... "IIı. biz· 
de MadeD�' s.ıı_·n .. Ge .... Kuru· 
lu'ndi &öyltDdl dlyw _DdIIı. YÖDetldJo. 
rIDiıı ıöallıııI a1mmuıu blll .... kçe 
ywpılabWyor. Elitim emekçO.rtrıIn or
taııotu'daId _ bi\yiik JIImIaI &aIIIiI 
OIUı "....,. bPOIıbJar ft ,ııa.ıı ..... 
lIaIJııIIL'dIr ,... ÖaiIae çıUddmadUL 
lIkQIIDIIIID aıakIaıIUmCa 1IıkOtıaIıIII· 
JIIr. ŞbDıII lıUııIanı bır ,..... ıIaIıa OIı: • 

lIDdL 'I'IIm TOIı:IıIIı lLIImODIU LJmıIII 
(TtlTIID) a-ı ..... 1, biçilir ....... 
çe pillE MdD peııt fiiniiitri 
lıIDtaıdID ...,ar .. biçilir .. ç ..... 
Lu ..... __ bquı uı- mil-
....,.. . .... 0eaIl 1IqbD  Aylaıt 

Göker olmak lIZerW liIm yönetldlell lÖZ· 
.ııma IbDlyor Ye _luyönetim """miula· 
n bu uYSUilrııl ned.nlyle kamuoyuu 
OD kllçük bır .çıkluııa yapnııı ..... 1 dı· 
hı duymuyorllı. 

TOTEO'ID kapııtılrııuı ve yönetlclle
ii.... ....iiu lIırunuıylo. hlllÜD bır 
)'IIlI budlıılnk botazlaııııılk IaUaen 
deırıokruly. yonl bır zlndr daha YLLNI· 
mıı� buluııırıaklldır. I ...... ItIllOI bIIı: y. 
öqlirlUIıI.IID. ve bunilruı nrlılınm ör· 
ıütill .Dlobmı olon kurul",1on Prltl· 
I.D bu operuyonllr. 12 Mart döaemln· 
den ardı klluı IIkol bır lörütiin yonlden 
bortlalıimlk IsUDmelinln kirU beUrtlI.rI 
0_ .çıkç. ıırıbyor. EmperyaUzm •• 
o.un 'rurItıy.·d.kI uZlnbll oIIn ı,blrlik· 
çı UkeDerIn l&tAImi.1I dotrullUlUndI 
&lrlfl1en bu operuyoniarll. klniı 11'111 
blrdllıtatörlill' .. çltın maddi Umellerl 
yanlıimlk Iılenlyorll - kı ıörl\ne. 
odıır--. bu h ...... 1ID kunlkllrındo koia· 
catlDlD dı artık blllnmeli ..... klr. ÇiIn. 
kü. hiçbir toplumd. _i rejimieliyle 
uzu. bır ııiiro .yuta kllmanın 0ii .... 1ı 
oImIdıtlDl. ber IÜD diinyanın bir bIljko 
kÖfOllDde y_ d .... y .. 1ID zeıııin 
denlerl pıerm.k!edir. Alım'" bu .. r· 
çeti daha lyl lÖnbllmek Için !.ızli uzak· 
lan ... ılbney . .. rek yok. Komtumuı 
Inm'da yakın bır ZIIDIDII detln y_ 
oIIyllnD. bizdeld (qlSl dllıla özlemcii. 
rIDe .... kıl denleri lIzIuıylo verınl, 01· 
muı .... kir. 

Tüm buıılln kaqlD TIirtIy.·d. yapıl· 
mU Istenon nedIı'1 

Şıııuı blDneu .. tartı,ma lÖıürıneı 
bl ııorçektlr Id, bııauıı 'nIrIdyw, lUIIıInIıı 
eD bUYUk eUDcıııııt, lOIYaI .. poUtik 
bUııOIımıııı ,.......ttadır. YıIIInIır nır
Idye'yi ompcyaIIıııııID dlkıın Rlywııia 
yllDtlıtııllrlıı ekotıottıl poUlIkaIan lyIct 
uııı .ıaıı,IIr. ŞIıııdI bu UIUııı .... faiu· 
_ yı ... Itçl .. ..... çiien ödelIIıııek ii
teıııDtItI8dIr. Buıııııı ıçın dıı cı.-tıui 
lIIçIaIııIıı _ lttIııItı .........- ötı· 1&tJıııH1adIr. Bwu ıçıkça IÖJ
lIr bile, Cı.-taOI aDçIOdDItı ID .1Idıı 

Adana şehri 
ııbııllrlyle dotu_ ıııu 
1IIIl1lüa ........ 
bır CIUtOP bın ",,1aIIIı 
dIIIL bedl'ed1lD .. 
bır dIJtIIP bID ıı.m
.....,. 1IlpI\I 1Ie  bır ....., bID ""ıanr 
- piiiiiiııda 

lilllılln oIIn IODdllıllln y. ldU. öflÜlle· 
IID. yapılln bill" y. kopııtma 1ıanrIan· 
Dın lI'dıııcllkl ned.n budur. 

'ruritly. oorm.yOllnln v. ıolld Illçı •• 
rtrıin dllltr.DdeD dütünnedlkleri 1IW11 
le terör ortamıom tökemnde de. ubn
dı. TIirtIy.·nlD lçlnd. bulundulu bu 
• kOllonılk. poDtlk ye ıosyll buııliıınilr 
y.lmUlldır. Tüm bu buııliıınllruı yan· 
bcııı •• bilj ",",mlu .. dI4I bllunh ... 
kolci büyük oerrDIyonln k.ndlsldir. Şim· 
dl kIIkm"ı.r. keudl yanılıklın bu 
kaOl ortamından çık.... zaten IU\Ilh 
olon demokrulyl bollZllrlllklı ıörmek. 
tedirler. nakly.·d.kI 1IW11 vf ıeror 
k.ynakllnDln bq ",",mlu .. ola. IiliisI 
örgüt ve odaklaı bütün "aruUanyla orta
dlyken eli �I 1ı,ISI Clnil_r buııtın u· 
ker teker hem de ılkıyönetim cezaevle
rinde. "koçark_n··. bir Uk Uror oIIyına 
bula_mo, ıondlko ._ klUe öqüU.rln. 
uygul.nan bu bukı vf klpllmllan bilj. 
ka ne .niam verlleblllr'1 

Wı UZlIIIIIdIn önce tU lemlt! y.p
muta yarar YU: Bir ülkeye Illiizm. dıı· 
YILI ıuma çllank y. da beu .. Uyorum 
diy . .... ylannlı: pmıez. Gelmetlnln ön· 
c. maddi lem.l leri yanıdır. Bunun lçlD 
d •• I,çl ve .m.kçOerin .koDomIk ve de
mokntUı .... om lllobIon olan öqütl.ri 

Y. ı,lemeı duru"", .. ıırulr ya do Uk.r 
Uker kopııl"'" yoluııı cidillr. Gidenık d. 
Iiin&liniin ucu. dolınık ve önderlikten 
yok .. n bırııltılon yıtınilra ç.rirlllr. D.· 
M bu qam.ya .. ıınmemi, .. bii'. Ttı· 
TED·1n kopıılılmuı .. yö ... tlcllerinln 
ıÖZIIlln. Ilınmısoyla y.ni bır boyut k.· 
Zınm" oIIn bu antl .... moknlik uYlu • 
I ...... r. ..ıırum.k IsUnon fl4izmln 
.yak ..... ıldir. Oollyısıyla buJÜII iüm 
demokrad �ı;lerinin. örcüt ve kurul�
ilrının TOTEO·. yapılon bu .nll .... mok· 
nUk uyruı.m.y. IfYIrci kllmllDliln. 
,ünCüniin ucu daha bqb. alanlara yönel
med.n .. ",kU liri4kenlili yıpınalan. do
mokrui avaşımı adına dirirmel bir 
önem kazanmaktadır. 

Bu önem kavranabUdili ölçüde ta
,izmi gerilenek, toplumumuz.a musa1-
1.1 oIIn belolon delebn.k oluıdır. Ay· 
dınlıla çıkmanın başka yolu da yokblr. 
Unutmamak ve bır kez daha vurıulamak 
ıe .. kir Id. 12 Mart deneyiminin yili'" 
dılı bu ülkede. Illilzml özleyenleıln tat
lı diişl.rlnI k.busa döniiştiirocek biricik 
lüÇ. tüm demoknsi &üçlerinın birlik· 
teUai ve oırt.ai eylemleriyle yaratılacak
tır. Bunun tersini bueüne deRin tarih 
k.ydebnedl. Tlrihln ötreltikl.rlnden 
1 .... 1dI d.ni IiIbllm.k ıçın henUz vakll 
d . .. çmi, delildir. 
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