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uyduluk 

Demirel hükümetinin ekono
mik kararlan. bir yanıyla 1I!keUe
riD i,çi ImdıruD ve tüm emekçi 
kitlelerin yaşam düzeyine karŞı 
�Del bir saldınsaru, tekellerin 
devleti tam ele goçinne polia. 
klSlDI yan&ltıyordu. Ama bu kı· 
rarlar, ayru zamanda hükümetin 
emperyalizme tam uyduluk po-

litika.sında da yeni bir dönemin 
başlan"cıru temsil ediyordu. 

Bu saptanıanın do2NluAu. 
geçalimiz hana hızla bırl>iriDi 
izleyen gelişmelerle kanıtlandı. 
Hükümetin ekonomik önlemleri, 
ulU5laraıu1 nnansman kuıuJu�· 
IannVl karar merkezi IMF'yle 
yapılacak yeDi bir .nIa�nm ön 

Ekmek kavgası 
TIirldye iŞçi paıtisi M.rkez Yöneam Kurulu'nun ıon 

.çılrlamaRrıda da belirtildi Ai cibi, killeleri .çlılrtan _ya 
nıalılrum eden "tedbırler paketi" De AP ikildan. toplumun 
tüm olanaklannı emperyalizrrıe ve 1I!koUe", peş.eş çekmiştir, 

Toplumun tüm ola.nak1anDm tekelci Rtmayeve ve em· 
peryalizme ıirıam edilmiş olrnuına 1I!pki de toplumun ıon 
derece goDi, bir kesimiııden gelmektedir. Kille .. ı eylemler, 
kendiURinden ortaya çıkan direnişler. karşı çık,.lar. goDiş Iİ' 
çi ve emek.çi yıAaılann bu ekonomik cendereye ve onunlı ıt· 
başı ciden ra,ist terör ve baskıya .. .ızce boyun eAmeyi red· 
detllkleriDi &öStermektedir. 

Ilerici Rndikol lıarekeıın birURInin ııAlanmuı yolunda 
küçümsertemeye<!ek bir .dım atmış olan DISK 'in yapbIı 
gonel grev çatnsı geniş kesimlerde yaniu bulmuştur, DISK'In 
TIirIı:'I'e yönelttili eylem birUti çatnsı ise Thrk·Iş'. haAlı 
bazı .. ndikalarca benimsenmiıtir, Bunda. bu Rndika\ann ta· 
ban\annın bugüne kadar ve bugün. demokrui güçleriDin ey· 
iem birlilinden yana bir tutum içinde olmalannm büyük rolü 
vardır. 

Bugüne kadar görece -. koJmış olan kesimlerin de 
dalıa lıarekeuı olduklan. demokratik topluınsaJ muhaıefetin 
sa!iannda daha .tkin bir biçimde yer .lmaya b.şladıklan ec>
riilmektedir, Tanm işçilerinin yer yer ortaya çıkan direnişle· 
rinin yanısua. yaygın köylü eylemlerinin de uç verditi ortaya 
çıkmaktadır, 

Terziler. ",förler. lıakkoJlar. küçük imalatçılar vb, te· 
kelci sermayenin bas]u ve IÖmürü:siJne karşı 5e5lerini yükselt.· 
mektedlrler, Henüz hederıerini açılrça bilince çılrartmadıklan 
onlaŞllan bu kesimlerin ı;de .. k artan bir biçimde örgüllenme 
ge .. unimi içinde olduklan ortaya çılrmaktadır, I,çl ıınıfı· 
nm �i� mücadelesi bu kesimleri de etkilenwkLe, yayınla· 
nan bildirilerde "iıçUer cibi i>rgütlü olma" Isleti dile ",tiril. 
mtktedir. 

, 
Fabrikalardaki direnişler Ue goliı"', TARIŞ'te. ızmir 

mitinginde daha buyllk boyutlara ulaşan eylemler, haıta liÇI 
ıınır. olmak üzere IdUelerin direnme mm ve- yet.enetini ıö .... 
terdieı kadar, ortak mUc:adeleye bazır olduklannı d. kanıtla· 
maktadır. Ekooomik ve demokratik haklar Için d.tiı;ik CÖlÜf 
ye inançtan emekçiler biraraya gelmekte. omuz omuza mi.k:a· 
del •• tmektedirler, öte yandan her ortak eylem kitlelerin mU, 
cade-le yetenetiOf' yp co,kusuDl ivme kazanduınakta dahi 
ceni$ boyuUu eylem birliklırrinin ko,ullannı da olgu��tır. 
mattadır. 
.,. Birblrini iz. leye!' n son olarak Demirel'In "ıçlık reçete-il ne kart. tepkıler ıle dıha ileri boyutlara ula.-,n eyı.m\er 

bır b'ıka ,grrçetl daha onaya çılrartm"tır, K1llelerin günlük 
sorunlan ıçın, ekmek kavguı içın verilen mücadele. demok. 
raUk güçlerin eylem birliRinin. demokrasi cephesinin temel 
bır cımdem maddesidir, Bır koz daha görülmüştür Id. ıoyut 
propagandanın yerini y • ....,..ı Clinlük çıkarlan ,özeten bır 
eylem biriiRine .. rketmeslyle birlik te. daha cÜçlü. daha kitle
.. I eylemı.ri örgüıtemek mümkün olabilmektedir, 

.. Genı, emekçi kesimlerd.n yükaelen tepki .ynı zaman, 
d. CO .... I.rlmlzl de tanımlamak tadu. Görev, bu tepkileri ör, 
�Iemok. eylem birUAIni yükaeıım •• v. pin Ifç ..... lul%!n 
batunsızlık v. demokrasi cephesini örmey. glriımokllr, 

• ııqet koc:abıyıkoAlu 

YURUYU/I," ŞUBAT '''0·2 

transfer olan Başhakanlık �!iiste· 
şan 'I'I1rgut özal goçen hana ön· 
ce Bonn'ı. sonn Washincton'a 
uçtu, özal, 'nilkiytye dönme
den önce bir kez daha Bonn'ı, 
sonra da Paris'e ulray.cakb, 

özal'ın IMF'yle ballayacatı 
anlaşma. Iç sayf.larumzda .yrın, 
tılanyla ele alındılı cibl, 'llirlci· 
ye'nin 1960'tan beri Fon', ger· 
çekleştinııRi hallantitann en 
ılır versiyonunu içeriyordu. Hü
kümet .dına özal. IMF'yle var0-
lan mevcut. stand-by IDla�masa· 
nın �1Mt ayına kadar tamamlan· 
masını, bu tarihten sonra da üç 
yıilıir bır "istikrar programı"nı 
Içerecek Genişletilmi, Finan .. 
man Kolaylıtı'na geçilmesini 
IMF palronlanna önereceltll. 

özal 'ın bu pri,bnleri, yine 
Iç aayfalanmızda .Ie alındtRi ci· 
bi, ABD'nin 'Ilirklye'y. ye Yuna· 
nistan '. yöııelılr olarak clmderne 
gotirdiRi y.ni bir Truman Dokt.
rini'nin bu kez Federal Alman, 
Y' - Fraıt .. işbölümüyle gorçek· 
leı;tirilmesi projeleriyle .de Iç· 
lçeydi. 

Işte bu noktada D,,�leri 
Bakanı Ernnen'in Brüksel de 
AET •• NATO ,.rıeriyle go,ç.k· 
leştirdiRi pazarlıklann önemi 01" 
taya çıkıyordu, Erkmen, BriıIr· 
..ı'dekl ıOmaıılannda bır y.ndan 
AET'yle antaımazlıklan talbya 
b.ıllmış ve TIlrkiy.nin 1980 
sonunda lam üyelik için Toplu, 
luA. başvuracatını açıklamııb. 
DiA" yandan da Egede "Roeers 
Plani" .dıyla anılan Amerikan . 
NATO !ezpbının onaylanmuı 
yönünde hükümetin kuanOl 
Lun •• bildirmişti. Erkmenin bu 
güvenceleri pazarlık konusu yapı
lırken. Ankara'da da Genelkur, 
may'do bır dizi Amerikan hava 
generaUyle günlşmeler yapılıyor. 
du. Bu görüşmelerin konusunu 
da h.rhalde Egenin tümüyle 
ABD denetimine bıraktlrnuını 
öngören plan olu,turuyordu. 

Bu ceı�meler. hükümetin 
emperyalizme kesin uyduluk p0-
litikasının uygulama5lnda bır 
zamanlamanın pratit. geçbildi, 
Alni göıteriyordu, Ankara'nın 
poUtika kulisl.rinde kulaktan 
kulal. doa ... "Batı D.mirer. 
destek verecek ml'?" sorusunun 
yonıu. Brü ... ı . Wulılngton .k, 
lenind. I"rçekle,Urilen PaZarIıIr, 
lar içinde üretilmey. çalı,�ıyor' 
du, Ecevit hükümeUnln, tekeU.r' 
le uzlaımaya yatk .. bütün Ince 
poUtikolanna ralmen. iki büyük 
zam pakeUnl yiirilrtüte koyduk, 
tan sonra da beklediRI krodi dn 
telini bulamamaıına kartilık, 
MHP dellekli AP hükümelinin 
emperyalızme verllon kllin 
ödünlerle ödiiIIelldlrllrneyo hak 
kaz.anaealı baoobı • ..,.ıd _m 
Ilyfalarında artık ciüpodüz aç", 
vuruluyardıı, 

TİPMYK 

Tek bir demokrasi 
cephesi 

önceki hana içinde toplanan Thrlciye I,çl Partisi Mer· 
kez Yönetim Kurulu'nun çalışmalan ıonunda kımuoyuna bir 
bildiri yayınlanarak, emperyalizme ve fışizmekarşı olan tüm 
cÜçler tek bir demokrasi cephesindebirleşm.yeç'Rnldı, Bil· 
diride, işçi sırulının ve emekçi halk kitlelerinin faşizme giden 
yolu Ukayarak. ülkeyi aydınlıR' çılraracak demokraUk cÜçle· 
rin ortak iktidanm kurabiıeceei de belirtildi. 

TIP MYK bildirisinde şöyle dendi: 
'·Emperyalizmin ve tekelci lermayenin iktidan işçi Sım

fına, memurlan, esnaf ve zanaatkirlara, yokNI ve orta köy ıu
i .... tüm çalışanlara savaş ilan ettı. 

'MHP ve MSP destekli AP Iktidan. devletin ve toplu' 
mun bülü.n olanaklannı emperyalizme ve tekellere peşkeş 
çekmek için bülün gücüyle topyekün bir .Idınya goçti, Hü· 
kümelln izlediei politikanın bir yını rışiun. diger yını ise 
ekonominin tümüyle emperyalizm ve tekeller yarannı yeni
den düzenlenmesidir. 

"1Urkiye'nin bugün Içinde bulundutu bunalım k.plta, 
list sistemin bunalıırudu, Bugüne kadar Iktidan eUnde tutan 
burjuvazi yarattiAı bunalımdon kendisini kurlarabibnek Için 
emperyalızme balımltbtı ve 5Ömi.irüyü arttırmak istiyor. 

"Iktldann planı .çıkça gözler önündedir, Bu planın e.· 
sı Işçi "nılını. yoksul köylüleri ve bütun emekçileri. onlarla 
birlikte küçük ve orta Işletmelen e .... k, tek.ld büyük serma, 
yenin kirlannı artırmaktır, 

"MecUsierden birbiri ardına geçirilen anti-demokratik 
yasalar. kapalJlan demokratik örgüUer. tutuklanan aosyalist, 
ler ve demokıatlar, kiUeler üzerinde yoRun1apn baskı ve te
rör. bu planı gorçekle,tinnek Içindir, TöB·DER, TUTED ve 
5endlka yöneticilerinin tutuklanınaıl}'la brmanan baskı ve te· 
rör,Uerid halkın oturduRu JemUerin, ilçelerin topluca 
aranması ve binlerce yurttaşın cözahma alınması boyutlanna 
ı/laştınldı. 

"Iktidar zamlarla, ekonomlk tedllir adı altında yaptılı 
saldın1ar1a bunalımın yiılrünü .mekçilerin Arlına yüklemeye 
çoJışıyor. Deınlrel bunlan yaparken d. çaresizlikten bahsedl· 
yor. Türltiye Ç&ftSiZ detlldir, Çaresiz olan Demirel'dir, burju· 
va Iktidar\andır. Türltiye emperyalızmln ve tek.Uerin dayat· 
bAL proenmıan malılrum detUdlr, işçi aırufı ve .mekçl halk 
k1U.leri tekeUerin kanlı diktatörlütüne, f .. lım. liden bu 
yolu tılrayabUir, ülk.yi .ydınbl. çıkaracak demokratik gil<;. 
lerin ortak Iktidarım kurabUir, 

"Demokratik hak ve özgürlüklere yönelen .kImyı püs
kürtmek, anö-demokratik y_ kaldırmak. demokratik 
hak ve özg\irlükleri I"liştirmek Için Idtlesel bir mUc:adeleyi 
örgütlernek. 'Ilirkiy. iŞçi Partlsl'nin bazırtadıRı "DEMOK· 
RATIKLEŞME IÇIN PLAN" bed.Oerlnl gerç.kleştirmek, 
bunalıınd.n çıkmayı _Ilayacak ,e daha ileri ve kalıcı çözüm· 
Ierin youannı .çacakm, 

"Thrldye iŞçi Partisi, emperyalizrrıe ,. faşizme karşı 
bütün cÜçleri tek bır demokrui cepbesinde blrle,meye ç.Iın· 
yor," 

TüRKİYE ıŞÇı PARTISI 
TOPLANTISI 

SIKIYÖNETIM 
TARAFINDAN 
YASAKLANDı 

Türl<iye Işçi Partisi tarafın· 
dan Ankara'da 9 Şubat Cu· 
martesi .kşamı için dÜZenle
nen "Gençlik Sorunlan" 
konulu toplan b. Ankara Sı· 
kıyönetim Komutanbğı ta· 
rafından yasaklandı. 

Ankara Sıkıyönetim Ko
mutanhğı'nın aynı gün bildi
rilen karanyla yasaklanan 
"Gençlik Sorunlan" toplan
ıllında Türl<iye Işçi Partisi 
Genel Başkanı Behice Bo
nn'ın bir konllfma yapıCa
ğı açıklanmıştı, TıP tara
fından düzenlenen toplantı
ya ıyna Ruhi Su. Tımur 
Selçuk, Melikı Demirığ ve 
Yeni TUıiı;O sibi sanatçı ve 
toplulııklann da konuk ola-

rak katılacağ, bildirilmişti: 
Bilindiği gibi Türkiye Işçi 

Partisi tarafından yine 
"Gençlik Sorunlan" konu· 
suyla dilı.enlenen bir toplan
tı. bir süre önce Istanbul'da 
seniş bir katabmla yapılmış 
ve bu toplantıda da tanın' 
mış sanatçılarla. gençlik 
temsilcileri bulunmuştu, 

Ankara Sıkıyönetim Ko· 
mutanbllı'nın yasaklama ka· 
ran üzerine TIP Merkez Ba· 
an Bürosu 'ndan yapılan 
açıklamada. karann dofını· 
dın dofınıya siyasi partile
rin fuJiyeııerini enseUeme 
özellilli taşıdığı ve sıkıyöne
tim merciterinin de yetkisi 
d"ıncıa olduğu belirtildi, 

Dtatinl lıIIkIlmetlııln "OkODo
mik önlanıJo'" poltotlııln açık, 
ıaııırıaand&n aoııra, CHP yöned, 
mlnln AP 110 "birDil poUdk .. 
yaoi bır çılrmua açlandı, HiI
k_lin kararlart, CHP Genol 
Botkanı'm öacKI bafia ıön;. 
ııüt" "oorı" bır çık. zorJar. 
kon, prçokta CIIP yönettmı. 
ni_ tutunM:ak tek dal olarak 
oonIdıtı "CIIP,AP "birUII" po
utllt- atar bır darbe Indlrdl 
Buna ratmen Eenit, CHP Ge
nel Yönetim Kurulu'nuD "mu· 
balefet ılzo"jlll"nin detl,meyeo 
cellni ... tedleN .çılrllmak zo. 
runde ko1dı, 

Gölge muhalefet 

CHP'nin muhalefet ılzotejlll, 
DemIreL blildirnetlııln kurulU,"n, 
dan bır ıüre sonra kamuoyu .. 
duyurulmu,tu, Bu ılzo"j\nin 
özü, pratikte. Demirel hlildirnoll, 
nin dlişiiriilmlllino yol .çacak ç. 
k"lard.n uzak durmaya. özellılt· 
le id Ile eyl.mlerlnl önl.mey. da· 
yamyordu, Bu politika. DISK 
.ndlkalannm yön.dm kurutla· 
nnın ören'deld toplanıılından 
aoora CHP Genel S.kreterl'nin 

.Rzından bır k .. dalıa do2NIan, 
dL 

CHP uR yönetiminin faşiat 
tırmanışa ve bekeUerin yıkım po
Utiitaana karfl puIDIeinl ,e ı.... 
Uınlyatlııl g!zIemek Için ba{vur· 

dutu oyalarna yöntemlerlnd.n 
biri de, blildirnetinln .konomlk 
poUtllwını izl.meye yönellk bır 
"gölf. kabine"nin parti bünye
linde oIu'tı.ıu.1muı oldu, 

öte yandan CHP yöneilminin 
blildirnet poUtikasına kıııı Ilde· 
ce lafta kOJan Çıkıılan bUe, bil
yük Rrmaye ç.vrel.rinde CHP 
Y' bekellerln lam d.nellmlnde 
bır yönelimi dayatma çaba\anm 
kamçıladı. Islanbulun büylik 
HlDltye çnreleılyle lçli-d"lı 
BeaIIm Üıtünel'in, blildirnelln 
.konomlk kararlanru açıkç. dea
teklem_nden ıonra, CHP'nın en 
_Rındaki Topuz kanadının giri 
,imieri de hızlandı. Topuz yanlı 
Ianndan CHP'nin !atanbul Koog 
r.l.rlni erkene alma çaba\an, Ge
nel Merkez'd.1d teIa" daha da 
arttırdı. 

_Komu tan1ar-Hükümet_ 
Sürekli muhtıra 
politikası 

IF AC-Fransal 
Yeni Truman 

d oktrini 
. . 
ıçın 

işbölümü 
Ft.dcrol Almon)'CJ Bofbakanl Sellm idt i� 

FnJ,...., De."1 Bo,/tonı Oiooıınl d'E./Du., 
a,...,,<14 ,.çtilimU ""(/4 öMmU biT zirve 
toplımtııı yapıldı. Toplantıda. bu iJri ii/u-. 
nin Türkiye iLC Yunanlıton 'o yopoCDIı .k� 
nomiJI w oılteri yordım konUlU d4 ön.mli 
bir yu tuttu. 

Schmidt-Gilcard IÖt'Üfmuinden h.IM" 
6nCl yayınlanan Alman Dor spı.,.ı d�· 
Md ... FAC Ba,balronı'nm bir d'IMa yu 
obyOf" uc d emcç t. TıirJriy.'nin "NATO 
Için.ı. öMmö bir rnliltwfllt oId",u" ."'F" 
Ionarcık. bu iilk.,.. yapılacalt iıııdl yardım' 
<14 liı1l!nin batw FAC'nin çeu".,ı aç,k, 
Jan'Yordu.. IHrrinin Itendi ha"-, ve )'oru· 
munda iN, planlanan yardımın JtGPICU71Ul
da TürlUy,'d.lti taVOf lOM)liin in ,eniık
rilmuinin d, 6rwmli bir yu tuttulu. oy 
nca F. Almon banlıa ue ifodom lannın do 
h...,h� ,eç lrikeoll bildiriliyordu, 

Schmld l • Ollcanl ,örlifmcı.riyı. ayn, 
tiln_rd,c iu, D.mJ,.,I'in ".ltonomUt ö""m· 
�r pGlr,tI"nin m/mon uc ItfESSY" eıld ba,ı 
Turıul (j.ıo� Türkiy. 'y. yardım programı
non lroordinotörWllUıii iii''''"," F.All'f1lJn 
Maliy, SokolU Ho,.. M ot tho.'e,'J. görütii
yordu.. GÖt'Üfm,lcrd,n .onra Atottho(.rm, 
OECD y.lklllı.riyı. d. />an ı 'rnoıI<ırdGn 
'onra An_ra 'ya ,,/m,1i IrGIWlD,hnIıYOr
du. Schmldt· GlKard zirwflndcn ,onra da 
F.Alnvın hülriim.' lIÖ.ıcüıii tfını(uıdGn ilt; 
hü/riimcı .... d.llleı /ıatblunut, 'IW�. y. 
UIr"; .... . Jronom� yardım Jronu.unda on-
""III' açlirlamyordu. S6ocü, bu 6Örlif bir
ıııının, ''NA '1'0. AET 111 O.CD',. yapdGn 
141ı1illn d.,.rflndlrllord """"" çlirlll,"," 
tIG.lrUYONIL 

Açlir"'_1onn u.ınç y.n� . . d ..... nin 
.orun"..,. amocO' ...

. 
r..ıuıı'"ın da. Yıuıo

nliton 'o .lronom� yardım lron"",1Ida .0-
rum luluk liııı.ndlll yanllndeydL Bu Om' 
ılo",'dGlıl ,./If",.ı.rl "."" ... ede":. n;,.. .17 • .,. Yuna,dıtan 'lll ıttçı.ndirllınal ,.. 
re.ç.llyı. ADD'nın bu lIı/ ülIııe71 NA'I'O' "" �"" elir, ".,ı._ yolundalti yenl ''yar
ılım _milim, ,ImdI FAC ıı. ,.,..",. ._ bır I tlHllllmliyı. uy ... ........" an' 
"m"", ,.lIyon/u. I./MI DlbtYG & .... ' .r
"'II eo, ........ dö ... ınlnl """.,. ... ren '/'ru. 
_n Do.Irlnl'nln ,lmdl.1 yenl .,.rwlyon. 
ıçın bır ItblllllmD .olDnlmlılı. 

Komutarılanrı 1 ocak 
muhbraandan ıonra Ge
rıelkurmay'la blildirnet 
aruında IilrekU bir etae
nın ol",tunılduRu ortaya 
çılrrnıştı, Deınlrel'l. ko
mutaniann bır dızı gö. 
rlişm.lerlnde, ardu iilt 
lı:ademelerinin, eerek Si· 
LahIı kuvveU.rI do2N' 
dan IIgUendlren, gorekR 
bulu yasaianna lUıldn ls
temleri büklim'be bDdI· 
rllml,; bu arada yeni bır 
yazılı melln Deml",I·. ve
rllmlştl.Ote yandan yın. 
1 ocak muhtıruından 
ıonra Demirel bUlrllmell· 
nin. NATO'yla batları a. 
kıla4tırrna. Ortadotu'da 
emperyallzrnln lllokl.ri 
dotrulluJunda .çık .dım· 
lar alma gIrI,lınI.ri hız, 
lanm"b, Kii&.,... 1 ocak 
muhbruuım Ilk kalıcı Lo
-ucu, ordu iilt k.dem.le· 
rının d .. let yönelımlnd •• 
kı etldnllklerlnln trtma· 
a, hükiim.t.-ordu lli4ldle
rinln akıla4maa olmu,· 
tu, 

G.çdRlmI. lıafta Ge
nol \urmay Ilttlwılıll 
tan�!, Tl huıcumeta ve-
rller,b, ' irınıılo.ynı cim, 
de 'da, ytno Ge
nelkurulAy'da ABD'dtn 
pt.n bır ıırup ha .... no
raIIylo bır topla_II yapılı
yordll, Tam biL ında Dt
mını hilkUmetlııln D"", 
iert ilikliii Hayretllıı 

BUm .. BriikaeI'cIo eaid 
nazi Luna'1a göriiıiiYor ve 
ıörüşmede ABD'nln Eie' 
ye IIItIdn y.ni planı 
onaylanlYOrdu, 

Bu plana göre, Ege ha· 
.. ahastnm kontrolu OL· 
len ABD'ye bırakılıyor· 
du. PIarı, Ego ha .. saha, 
sının tatıt üz.rlnde yüz. 
d. �O'şer 'llirI<Iye De Yu· 
nanlstan arasında payla, 
şılmasın� ama bu anlaş· 
manın "garantör" &ıla. 
tıyla ve Glrlt'te kurula· 
cak bır ha .. komutanlı, 
Rıyla ABD taralından de, 
neUenmesinl öngörüyor
du. Ego d.nlz oJan\annın 
.... vunuımuı .. Için de yı. 
ne ABD'nin bölgedeki as
k.rI kuvvellerl artınıa, 
cakIL 

1 Ocak mubtıruından 
sonra "SlA" ıdıyla 'Ilir. 
kly.'nin NATO ve ABD' 
y. daha sıkı haRtanma ... 
nın -hemen ertesinde Ege' 
de d. AB D planlannın 
onaylanmaa. Deınlrel hil
kiimetiyle Genelkurmay 
aruında kurulan bır ek· 
.. n eUyle artıir bır "sü· 
rekli muhbra poUUlı ... " 
nın uyıulandılını kanıt. 
llmaktadır, MWtarlzmln 
likobı dtra kitaplanna 
blla aoIıulmuıyla lçlço 
olan bu poUUlı •• Iiem ha, 
"" .. IlÜ"nUll, htm cio 
'Ilirldya'nin baAırnJıalıI" 
nı bebdll o_klldlr, 

.MI, ... 
Gaz ve bez 

GeçIlRlına oyan Ildnd yan· 
ıında ımu D",,1erI BakanlıAi 
y.tklUlerlnd.n biri 'llirI<Iy,'ye 
Iflınl, ve gltnılttir-.., 

Bu .arartnglz ziyaret, bazı 
"y.niz" m.raklara ned.n oldu, 
Ru Için D""I.rI Bakanlı�ı En. 
formasyon Genel �rıidiirlüAü 
100 d • ...,. .ydınlatıcı bır açık· 
Iıma yapnuştır! Y.pılan .çılr. 
lamaVl ıtiire, mel!.... larall 
D"lıl.rI Bahnlıtı y.tkiiisi. 'Ilir. 
klye'nln lltell ve daveö üzerine 
deRU, tamam.n "ttı .. ı.. bir 
pzi niteUlind. colmlıtir TIlrkI, 
ye·y., 

'llirI<Iye·y. "Id,isel" bır gezl 
yapan bu 1d,1 Idmdir biliyor 
mUlWluz'1 

iarau o,.l,1erI BakanlıAı Do
tu AJı:denlz Dalrell Başkanı! .. , 

GeçllRIınIz haftanın Dk elin
lerı başkent Ankara'da bLllunan 
bır ıırup ArnerIItab ha .. grne
raneri bır bekım toplanıJlar 
yapnuşlardır, Bunlar ne zaman 
geImI,lerdlr, niçin lil'lmltlordir, 
ne zaman lldecelderdlr'? 

Böyle .. yentz.. merakiann 
ahibi llenlz, bUin Id, böyle 
"ymtz.. ,eylerle ul!ra4nıayan 
"d.R.r11 basın"dan bunlan iii· 
renenıezsln.l.z ... 

ömetln burjuva baaırundan. 
'IIırltIye-1rak IIItkUerlnin bır· 
denbire SOAUk IIItkUer halıne 
dörilştürilldlilünün ardmdaki 
karanlıRi • ydınla trnasını da 
bekley.mezAnlz. 

Hamıan.caRi üzere ocak .yı 
b .. lannda lrak'a....,,1 bır ziya· 
rel yapacatı .çıklanan Enerjı 
ve TabU Kaynaltlar Bakanı Esat 
Kıralbollu'nun bu pz;,i anl· 
den ertel.nml,ıı, Kıralbolllu, 
anl bır soluk o1pnIıAı dolayı. 
ayle, bu erteleme kuanna da· 
yanak olarak buıaıııını ıöster' 
miştı, O cıınımıe bazı lıabeıler 
yer alııuştı bası.nda, 

Karkük'te bazı 'nilld.r 
Idam edIIrni4lerd1! .. , 

Daha aoııra Ankara'da irak 
BüylikelçWıl'nce ,erilen bır re
aepalyonda "zorlama" yanı .tır 
basan bazı olaylar meydana gol· 
mi, ve bazı elçillk m.nsuplan 
karakoUut olmuşlardı. .. 

4 ocak ııünü resmi bır .çık· 
lama yapan irak 8Uyükelçııııl 
basında çıkan K.rkük kaynaklı 
haberleri yalanlarnıı,ltin ilginç 
yanı .çılrlamada "bu iiir yayın. 
iann özelllkl. AdaI.t Partısılk· 
lldannın gö�lerinl yanatblı 
bUinen pzelol.rde yer OJmUı 
ilgi çeklddir" ş.klindekl ilir 
ır.deye d. yer ...ıımı,tir .. , 

Şimdi rutaeie alt.alta sıraia· 
dıtunız şu üç olaya bakın, !.ra. 
D D"lşlerl Bakanlıeı Dotu AJı:. 
d.nlz Daire. Başkanırun "Idş� 
.. I" gniii. Amerikalı ha .. 
gon.raU.rlnin AııIrara'daki yo
Run temaı .. toplanblan, V. 
'Ilirldye·y. petrol Ibtlyacımn 
en büylik payım ve .. n bır kom· 
ıu iilkeyie bird.nbire buz dola, 
bın' alınan IOşkUer ... 

Bu IfUımel.d. Amerlk.·nın 
lran'da tendl l.bine bazı geUş, 
mel.rI umdutu .. planladıAı 
bır zaman .tlRl .. oturtursanız 
herhalde ilginç olacaktır, 

Bu arada, 9 Temmuz 1979 
CIin .. 222 _yili YURUYüŞ' 
"Id NOT yuunwn ıon bölli· 
münli de beltraı: okuyalım. Ba, 
km ne d.miılz: 

". A ... ,;/toft Biiyiihlçilili 
,ö,.,uliıi Roborl Aı.bondr 
PHIt. Gcoba niç" bıı I'ÖNWt· 
d." alanm., do WaMılııIfon 'ci 
t611d.rllmiftir. Niçin 1'firItiy. 
Dııltı.rl &iı •• IrI' A _riito' 

)lG ?iit(.n bu odonu alın btua· 
dan' "",-It wrunlUW'UIW 
duymu,ftur' Niçin Ame� lUt 
önu bUM brwı çı)ım&f &.ıl 'Ilir
It;Y"dc" P,clt1" 'Plrtano 
"anınıto . idınmeyen adam' 
ilcn ,dilmeani "umiftir. i,,.· 
mittir dr, nJçin daha IOtıta bu
na "re" Itollf'lGdtın almlfhl' An
Itara 'dold ,ö,.,vind,n P,clt1. 

Bu AI."","", P cck ,Imdi 
W .. hinllon 'da, A(IGniıtIJn .... 
tonnda ohumolttııdll'. 

BU6iin cIA 'nın Afıanidan 
ma.oa ,ö,.,vlili. "tın Tii.rltiy,'dt 
Mler yoPt7Ufhr1 ••• •• 

Biz. T.mmuz .yı lıaşlannda 
bu ooruyu _.n, bugünkü 
anlamda Afganistan diye bır Lo
run yoktu mada, Ama Peck'le
rln. Afganialan'da bo, durma· 
dıklan da bır gorç.kll, Peet 
'IIırltIy.'d.n gltml,tIr ama nice
ii aramızdıtdır, yanl "haRun"''' 
'IIırltIye'd.,_ 

Peet'lerln rahallrı edilmedi, 
Ri CIinier aranıyor Thrldye·de .. 

. . 
öy,. &tirürunektedlr Id, "12 

Mart oIırwaydı Slbirya'y.1iiril
leceklik" c1b1 d. bır habere 
gerek duyulmaktadır, 

1a1l!raenlz bır \akım "y.nız" 
rnerak\an bıraltıp bu ciddi ko
nuyu bır kez dalıa hatırlayalım, 
Güney Kore ve BrezOya dam· 
pinIII 12 Mart matJzalanndan 
.. tışlar yap�dıRı bugünl.rde, 
12 Mar!'ın Başbakanlanndan 
Ferit M,len'in o &ÖZıeıi nasıl 
unutulabUir klL, Bond, o giin. 
den bu yana Siblrya'da iklim 
koşullan dÜZeldilinden ve bel· 
kı d., adrea kolaylıAı oIaun di· 
y. Thrkm.nistan·daki Karakum 
çöliine _rdi bl%!, belli mi 
olurdu? 

Ama böyle birşey olama· 
yacatını &Öyl.mek mümkün. 
3 Şubat 1980 gün ye 4027 
nüslıah Günaydın pzetelinln 
�·ncI .. yfumda ıöyle bir haber 
yer &byOl; okuyalım: 

''Sulama '-"nalları cüu bir 
çölii yemy.,u biT «"Mı. çı,
uirdi 

7lirh"'niı/Dn - (AB C Ajan· 
aj - 7tirAmoniolan \n IDprııir· 
ların.,. yüzde 90'ın, Itaplayon 
Katokum çölünü brlUlomo Lo
_ın 20 yılda y.,<rltıIi 
bildriltyor n,Jemcnilllm. bi
/indili ıib� Souy.u,r BiTbii' 
nin �n "U.rııA bö".lcrind,n biri· 
ni olUfturuyordu. Kuraltum ko
ruıbnııı ""lod", .u il, tüm böl
t-yi muauom bir ",lama alı 
ilc b,..n Sovyet mOlund."", 
,ıltiden çölolan toproltlardo 
he türlii .. bu, pomuA- ı.ır ilrim 
Y'liftirü��ni ıallamlf bul,,
""yorer ... 

Bu Iwılb, bölücii, bozgun
cu, markSıSt·len1n1st, pü dön
mÜ!. vatan balni.rinin .Azın. 
layık bu IRrenç haber dalıa de
vam ediyor, Uılzlik. h.rbalde 
Kalifomlya'da çekilml, olsa ge
"'k. blr·1Id fototrafla da aio\.n· 
miş, Tahammül edilir pbl de· 
ail .. , Ama haberi .. ",n "ABC" 
ajans Amtrlkan.-. . 

Nenlz. grrek, 
Y.şaaın Amerıkan beıılnden 

mlWy.tçDllt! 
IMF biz. para .. r! lXinya 

Bank ... yell,! OECD nerede
&in? AI bizi koynuna AET! ... 

Parçola IIebçtl! ilutır KA· 
TO! 1\ı1ma bbl Cart .. ! Kabpe 
Yunan! Afpnlatan. K.rlcük, 
Azerbeycan'. koş&brn! 

Kad.r bizi aotlad� ... ba· 
aaiım! .. , 

YURUYUŞ'" ŞUBAT ,"0,,, 
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Tekel 
işçileri 
direnişte 

"tanbul Tekel Cibali Sigara 
FıbrikUl temsilcisi Sabahattin 
Çakmal.... [aşısUer tarafından 
kalledilmesi üzerıne 21 Anlık 
1979 günü işçiler direnişe geç
tı. T,k,nn Cibali, Cevizli, Oskii
dar, Topupı, �Wtepe [abrikalan 
ve depol&nDda 15 bini aşkın işçi 
din!nişe katıldı. 

Tariş 'te 
faşistlere 

y er yok 
Tariş·in ıplık. YaR ve 0ZÜ!ll 

Işl_tm.lerinde II bin Işçi di
rtnişe erçtL 22 Ocak günü jan
darma ve polis tarafından dire
nı,telr.i işçilere yapılan saldın, 
I,çilerin Iwar� kar,ı koymalan 
lelllUCU rtk:i..sizlıettirildi. 

Can ve iş 
güvenliği 
iç in savaş 

Istanbul Edip Iplik Fabrikası 
I,çilerl dört arudqlannın lşteD 
atılmuı ıızerine 22 Ocak'ta dir .. 
ni,e ceçltler 

Antalya AnUıirtik'de 5 bin 
i,ç� iflen ablan arkadaşlannın 
etri alınması ye lşyerlermde can 
lÜ'·enlilinlD lillanması istemiyle 
1 Şubat r.ınü Ltı durduııırak di· 
rtn!t_ "çltltr. 

AdaDI Tekl.da bir işçinin 
tedbinlzllk yüzünden ölmesi ÜZe
rine 1500 I,çl 2 ŞUbafta dinni
,e ba,ladı. 

Antbirlik'teki la,lst provoku
yonu kınamak için Antalya'da 
10 bini "kın I,çl 5 Şubat·ta 
ik1 saat lÜrfyle it bırakma eyle

kümetinın yaşam. çekilmu holt 
'i!h�n .on zam lrarorlor1na 

.. 
kar". 

ifç; w emekçi kıtleien" oIReçl 
gittikçe kılborıyor. Bu tepkının 
bilinçli bir ömeRi"i ı.tanbul 
Adalar haUıı wrdi. Zam karar
lannı" açıklannıatlnuı hemen 
erıninch. Adalar'da oturan 
emekçiltt. oopurlara bild olma
dan bjnu�k özgun bir dinn;ş ör
neli �rçelıltftirdiltr. 

J Şubat 'ta UOPUT obontnan 
biletltrmin (iyatlannın YÜlek 
500 oranında urttvdmo"n, dur
durmolt ve (jyatlonn yeniden 
oyarlonmaaını cllamolr için bi· 
ltD;: /JOpura biM" J 2 Irişi, bi· 
Let alanları '.ilohlo enıellediklt
ri" yalanl)'ob ,özaltina alındılar 
soo 'ün uurinde Adalar1. i!tMk· 
çi.. bir mo' 'ÜNyk ıözaltıno ak 
nanıarın emniyeti! götürülnu.;"; 
enırUedi. Topluluk daho sonra 
2. Şube 'ye kadar yürüyerelf bu 
gerici UYlUlamayl proteılo eıti 
Polil ,ozolhna abnonları iki tOQI 
.onra .rbe.t bU'Okmolr zorunda 
kaldı 

Erini gün Adolılor ıobah 00-
puruna ,ent bilet almadan bindi
ılır ot ini,ı� kapı m�murlanna bi
kt urrm�d�n çıJchlar. Yüzkrc� 
jandarma ve avil polılin önky�
m�chli Adalar hDlln. ba,ta ",uh
tarlan olnuJ� "nr� 8 bin 'mz4lı 
bir dil�kçe ik Vabli'� Jcadar yü
rüdUkr 

Vablj� öniinck, muhtarlarlo 
,örUşen Vali 'nin durumun bir 
iki ,un içind� çözjjm� kavufa
coL,", lÖylemui iUerUı� topla 
nanlar delıldıllJr. Be�kfM _.ıra· 
.mde. (ototr'o( çılımtlı ut�yen 
nuJoC'u Aydın"Jc tazıuıi muhD 
bırıM artlannı dÖMrtlt prolu· 
tuda bulundular Bu tavır. Ada· 
lar'da .,ni,t önckrli� eden vf 
bilimHI lOI)Ialutlar tarafındım 
olu,turulon " eylım birbli" nın. 
fa,.tI�ty oldu'u Iradar maocu 
prouolraıör�ty Iıar,ı do �tlcin bir 
miicad.tle yurtlttüjunu ıô.tu· 
me�t�du 

mi yaptılar. 

Adalar 
emekçi leri 

kazandı 

AdaJcu �me�çiluuıin. bil�t· 
aiz yolculuJr yapora� Ifrçt�le.
tVdtklrr, biT dizi proU.to �yır-
mJ halrlrında tum ımtlrçileri ay
dınlatmak içuı TUrlriy� I,ç; Par
t ... Adalar Ilçe Ba,lr,ınl C�uod 
Ozchl bir açıklama yaptı TIP 
Ilçe Ba.�nı açıklanıcuında 
,unları b�lirtti "Yapılon dttloW 
O6)Ion t.ı(O alınan ılronom,lı: 't�d· 
birl.trl� · "'ht %en,mliklırinin w 
tm�kçikrin olm u"n;n �mp�r· 
)lolUtlu� ix! y,rli i.birlilı:çihri 
tthlci. büyu� .rmtJy�y� p�,M, 
çe�ilmtk "uncU'i bir ortamda 
�lıonomilr yıkıma. (o,.t kTÖr 
� tolono w (a,ut dilero Mu,.ı;. 
lerint br,. kk fÜWnu, Ö,.,ülw 
Iıitw., mlit::GrklcdiT. 

Tehll�rin içincü JUlIrond". 
bunalımın (atunu,nı emtkç' yı· 
'ınıoto 6cktrMye çGhfCln AP hu- "Bu �rç.'i fÖnnlIMIr ya da 

( itle ey le m lerinin yükseli ş i  
IfÇi .ını(ının. emtiıç. Jcitl�l�

.
rin Y�I.�' 

eylcm�rinde ıon hD(tCllttrda Rozle ,onuıur 
br yiikHlif ideniyor. Işçi 5ınl(ın," ue 
em�lrçi kiflılerin bu eylemlttri. ytlı?lonn 
deurimd blleplui dolrultlUUn�. (aşıst hr
man'fl du,.durmoll i)ıt ,tri�tm�lt. y�fOm 
düz�l4!rini korumak ıot Ildifhrm�Jr içın ö

.
r

pIliı direni,k� hıııırIGndıllnı, d�mo.roh. 
pçlnin ,t.in ('abrolanyla bu. hazırblın 
daha do giicltn,bil�«';nı ıı;nte"yor 

Kitl.t �ylcmkrindeJri bu yiikulif, biT 
yondan toplumumuzdairi 

_�
e.neı .o,ullann, 

dil�r yondon do politik guçltrd�.ı g�lifme· 
IIrin bir .oııucud'ur, Vlk�"u"zd� ,�ricililt ix! 

(Ofizm güClerlyil demokraA güçl(!ri QTlJIIn
da�; lıutuplO,monm ırlişmeG, killi �ylem-

lerind�lri yü,,"'i.in Mınel temelidir. lJt. 
yandan demokru.i gilçlerinin eylem w 
c�phe birlili yolunda.; olumlu ,.litm,"r, 
kitle �ylem�rindıki ,elişmeyi dlr;I.y.n &it' 
,iiçlendir.n bo,lIce etm.n roliinli oYllOma"
tadır. 

Kitle �ykmı.rin;n yü"-U,; yönündelt; 
,ellfm�. bu.ıün demakru.; güçlerinin ö,.,.;;ı
Iii. birlt.,. pifimleriy" (Of;,t tehlilr,.�i ini· 
ne hkmanın. tekellerin yı.ım politilta.ıuUJ 
.on uenNIt ifÇi anı(IM UıI mütt�(iltl�rlne 
d�vrimci kazanımlar taRtoman," olono.'a
"nın variıIm, ortaya koyrnoktadır. Bu oto· 
nohlorı delerr�ndiTml ,ö�v� yine tüm d�
molınui gücl�rlne dÜfm�kl�dir. 

örgiitW kitlele' mucocklenın mi
henk tufl olarolr an t1-d�mokratilt 
bW}IJIJO yamlannı görmek, onltı
"n delirmtnine '" taşımaktan 
boŞM bir şey de'ildir. 

"Adalar halkının ıon der�cc 
tomut �temltr dolrultlJ,Jundo 
Iıitluel otarak boştattı" haklı dı· 
r�niş yankııını bulmuftur. V� 
amacıno ulaşocakhr,. H�r i'erici· 
nin. demokratın bu hall" dir�nifi 
duuklemui, Icoçını/m.cız ,örevi· 
diT 

"Fofiıt terör Lle taLıno kar
ŞI Z4(er, örgütlü mucodtlenin ola 
calıhr. " 

Adalar halkının bu direnişi 
ıltenbul'un biTçok yöre.in� hulO 
yayıldL Boloz.. &yltoz. V.küdor 
vt!' BeşiktDf hDtlannda u(er 
yapan oopurllJrd4ki birçok yol· 
cu bilet olmama vt!' bilet uerme' 
me ,tklindeki eylemleri ıürdür· 
düler. BafiJrtof·Eminönii oopu
runda aynı tylemi yapan yolcu
lar RkıyöMtim turaftndan bir Qj
rt gözoltlnD alındılar. Rum�li KO
fJtJlı·EmJnönu tIOpUrUMA do yol
cularla jandarma oralında çıkan 
tarh,ma .onucunda, zamlOnn 
y�iden ayarlandıAımn .öy�n· 
meıiyle. cezo.ıız bilet olma ko,u· 
lu)'''' yolcul.or IXJpura bındiler_ 

Vapurlarda 250 liralık abon· 
man biktkrinin 1200 liraya Çı
"artılma,mo Iıar,. düz�nknın bu 
dirtni, hıınhh. çok gıçmtden 
.onucunu da wrdi, Gıçtilimiz 
günltrdı. BuyuluJda. H�ybeli, 
Burgaz w KınatwCÜJ muhtarl.orı
nın Valilik nezdindt yapııırlan 
girişim .onunda. D�nizcililı Ban· 
ko&ı y�ıkilil�ri obonman bjktl�
rinde indirim yapıltım'ım b�Iirt· 
W�r. 

5 b in köy 
e mek ç isi 

direniyor 
DeDlirci-Salihll yol yapımınm 

dUldurulması üzerine. 18 lr.öyden 

üyesi 7oo'ü aşkın Işçi, 90 işçinin 
atılarak yerlerine raşist militan
lann alınmasun protesto etmek 
Için 7 Şubaı'ta direnişe geçtiler. 

. . , 
Bozoyük'de kurulu bulunan 

KöYlüoRlu Makina Sanayii'nde 

çalişan 60 işçi iş kazalannın yo
Runlaşması ve Ocak ayı ücretie
rinin ödenmemesi üzerine 7 Şu
bal �nü dlrenişe geçti. 

. . 
Istanbul TIM LO 'da 100 işçi

nin işten atılması üzerine 2 Şu. 
bat günü 555 işçi direnişe geçti. 

Ülker işçileriyle 
omuz omuza 

Sabrl Ollıer, Olker paITonu. Anlwo ve ıstanbul'da [abri
kalan var. Sermayenin kalemini salın aldıRı köşe yazarlann
dan Abmel Kabaklı'nın övgü dizdieı, işyerini "Islamı" esas 
lara göre yönetiyor dedi eı bır patron! 

Sabri OIker, Istanbw'da kurulu Iki labrikasında 26 Eklm 
1979'da lokavt ilan etti. Lokavtın yasa dıŞ�leı, Bölge Çaliş
ma M'ı.idiirıüRü'Dce belgelendi. 

1 200 işçinin işwn at�ması demek olan yasadışı lokavıa 
karşı labrlka önünde çadır kuruldu. 

Bazılanna göre, sadece iıçileri ilgilendiren bil konu, (Iş
yeri oendika temsilcilik seçimi) anlaşmazheın odaklaşbeı 
nokta oldu, Uzlaşmacı, işveren yanIıliI temsilcilerin deRişmil
mesi için imza toplanmasını bahane eden pattODı 6 öncü işçi
nin Iş akiUerini Cesbetti. Bu arada temsilciilk seçimi yap�dı 
ve Ilerici Işçiler ezici çotıınlukta, işyeri temsilciliklerini ka
zandılar. Bu durum işvereni iyice çileden çıkardı. 

Işten atılan 6 ilerici işçinin geriye a�nması Için yapılan 
çalışmalar sonuç vermiyordU. Sendikal bir sorundan dolayı 
I�çi atabilen, üstelik, öncü durumdaki işçileri rahatlıkla ata
bilen işveren için bu kapı sonuna kadar açılmış olacak b, Ay
nca i�veren. bu işçileri, işverenin adamlanyla kavga ettlRi ve
ya başu bir o.ıç lşlediei ıçın deetl, işçi sınılının çıkarların
dan yana olduklan için, tamamen keyfi bir uygulamayla kapı 
dışarı etmişti. Saldın 6 işçiye deRII, 1200 Olker Işçisineydi. 
Olker işçileri bu cerçeein bilinclnd.ydller ve öyle davrandı' 
lar. 

Işverenin yua da.şı lokavbn., baskı ve zorbalıklara kar,ı 
Ülker direnişçileriyle dayanışma. sınıf mücadelesinin önemU 
bır kaı.anunı oldu. Olker işçUeri onblnlere varan sınıf kardeş
lerini çadırlannda karşıladılar, dayan�ma mOlOjlannl aldılar. 
Maddi, manevi destek kıvanç vericlydi. Faııisllerin, maocula
nn çevresine uerayamadıtı OIker dir.nlşl, Topkapı'da bır de
mokrasi odaeı oldu. 

5 bın köylü 6 Şu hat r.;nii, Kara· 
yollannın Çataloluk ,.ınüyeslni 
ifP! eLti. Köyıüıer direni�e mü· 
dahale etmek lsteven iandArma

lan direni, yerinden uzakla�tırdılar. 
Buı jandarmalann tüfeklerinın 
köylüler Lararından ellerinden 
alındıeı bildirildI. 

Direniş boyunca, dfmokrasi güçlerinin gündernlnde ola
cak, özgün bir eylem (..ina eeUşti. Olker ÜJ"Ünlerinin boykot 
edilmesi kampanyaya dönüştü. fabrikalarda. mahall�erde, 
köylerde, ülkenin dört bir yanında demokrasi &üçleri omuz 
omuza kampanyanın bapr1Sı için çahşb, Zaman zaman 
olumsuzluklar çlktı. Direnişi kimin yöneLtiline bakarak ona 
&Öre tam alma, sınıf körlütü &örüldü. Ama bu devede kulakb. 

Olker din!nişini, Clball wlün, Cevlıll Jigara, Pa .. bahçe, 
Rakı, Bomanti Hkör, blra, Oni1ever,Coca�ola. DinarlU. Tek
nik Boya, Flsan, Teknık Cam, Topkapı Şi,e Cam, Pel,ktüp, 
Man, AUı Zincir, Maydın. Topkapı'dakl Ilaç labrlkalan ı,çl
leri kendi din!nlşleri .. ydılar. öRlen yemeklerini dıreni, ça· 
dınna �ıdılar. Genç öncWer, I,çl KUltür DemoRi dayanış· 
manın eşsiz örneklerinI gösterdiler. 

Bu dayanlfma gerlCı-ra,11I r.;çl_rI korkuttu. t.çllerln 
kurduklan dlrenl, Çadırları çok geçmedon yıkbnldı. Jandar
malar tararından ku .. tılan I,çll,r tek tek anındı. OIker I,çil.
rinin ellrenl,ı yaalara da uyaun olmaana kartın, .kıyunetim 
cörevlllm Ikinci koz çadirları yıkıyorlardı. 

Anura Beledlyeırnde çalı .. n 
Genel-I, üy.ıı 7500 I,çl, Aralık 
ve Ocak ayı ücretler tle bazı 101-
yal haklannuı verilmemesi üze
rine 6 Şubat'ta dir_nı ,e "çü. 

. . . 
Tnkya Yallı Tohumlar Ta

run Salll Kooporaıırıerl Bırlll\' 
nde çaJıtan. Baıık-Sen Bendılı ... 

Yaadı,ı bukılan kartın, OIker. dir.nI,1 ııUrilyor. I,çl 
_ndı, demoklall CU<;1,rt, la"'U.rIo kolkola y\IriIyon Sabrl Ol· 
k_,In yau_nı bınlımayacakbr. IlIker dlreni,ı mutlaka bı .. -
nya ula .. cakıır. Ollı,r l,çU,rlyle omuz omuza .. vqaiim! 

I C HP  
19 7 6 ' da 
ne 

CHP�r 

diyordu? 
"faşizmin tınnamşmt d'jrdunt1aOln ger· 

çekçi yoUanndan birisi ve en etkini demok
ratik ve yasal kitle eylemleridir. Buna ina
nan CHP cephecilerin bu tınnanışlarına de
mokratik kitle eylemleriyle cevap vermeyi 
yeğledi." 

bugün 
ne 

diyor? 
"CHP'nin demokratik kitle eylemleri 

deyimiyle bu tur eylemlere girişmesi çok 
sakıncalı sonuç lar doğurabilir. Bunu daha 
önce belirtmiştik. Önemli olan halkla diya
log kurabilmektir." 

(CHP'nin 23. KurullaYI'M 
Parti M,cI�i Raporu, KlUım 1976) "" 

(CHP Genel BOfkanı'nın 
1 Şubat 1980 b08ln toplantııı) 

KiTLESEL DİRENİŞLER iÇiN 
İŞÇi SıNıFıNıN BİRLiGİ 

DISK v e  baRiı sendikalann 
yönetim organlannm önceki haf
ta ören'de yapııeı toplanu, 
önemli sonuçlarla noktalandı. 
Toplanb sonunda yapılan açık
lamada DISK yönetim organları
nın son poUtik gelişmeler karşı
sında tek ÇıkıŞ yolunu kitlesel 
din!nlşlerde gördüeü belirtilı>
rek. bu amaçla ülke çapında bir 
genel grev kararı aldıeı bildirildi. 
Kararda aynca bu hedele yöne
lik dieer eylemlerin ve çalişma
lann da, DISK'in merkezl disip
lini çerçevesit\de geliştirileceei 
açıklandı. 

DISK'iD Ören toplanmlDlD 
önemli sonuçlanndan biri de, 
Loplanbya katıllmın kapsarruna 
ilişkindi. Bu toplanbda, yaklaşık 
bir y� önce DISK Onur Kurulu 
nun kararıyla "geçici ihraç" is
temiyle oendikadan ayrılan üç 

sendikanın yöneticileri de bulu
nuyordu, Böylece DISK'in, ileri
ci sendikal hareketin birliRinin 
geleceRini ilgilendiren önemli bir 
adım atılmış oluyordu, 

DISK Onur Kurulu nun 15 
Mart 1979 tarihli kararından 
sonra konuyu deRerlendiren Tıp 
Başkanlık Kurulu, yayınladıeı 
bir bildiriyle, "1975'ten sonnı 
politik görüşleri nedeniyle DISK 
veya haelı sendika üye Ile inde n 
çıkanlanlar hakkındaki ihraç ka
rulannın - bu arada son ihraç 
karar1annın - kaldınımasıru ve 
DISK'in ve batiı sendikaların de
mokratik bir işleyişe kavuşturul, 
masını .. elayacak demokratik 
tek tip tüzütün kabulünün DISK 
üyelilllnin baelayıeı kOşulu hall
ne getirilmesini" gerekU gördü
eünü bildiriyordu. 

Türk-i ş ' in b ir 
i hanet be I�esi daha 

DISK'in ören toplınllSlncb alınMl genel grev kararını ye 
TORK-Iş'. yönelıil,n ,yle m birliği çağrısına, .. rı Türk·lı 
yllneticiieri taraCındon sÖsteril,n tepki, sımf uıl_ımacıiığı
nın yenı bir Ih.ineı bellisini oluııurdu. Türk-Iı in "rı Nıl.rı, 
...ı.ce ,ylem birliği ç;ıArısını karalamakı. k_lmadıl .. , ilÇi sı
nıfının en bUyUk mü",dele sil_hl..-ınd_n biri olan Genel Gr,v'i 
"yasa dııı" ıLın ederek tekelci'lerici güçlerin kervanma k.ıUI· 
dılar, Denızder ve tayf .. ı, bu arada .. çıniı um pak,ll,rinde 
d. oldulu pbl, hOklinıeıe sölUmona bır "sosy_1 önl,ml .. " pa
k.d öner.allnl .ç ık�dı. 

Buna kar,ılık TUrk-l, Uyesl bır diıi .. ndi k_ da DISK'in 
çağrısını olumlu karııladıklarını açıkladıLır. YOL-L ı, Petrol-I, 
... Teı 8Oro-1 ,  SendIkaları tarafından yapıLın _çıklamaLını. 
IKI sınıfınn IIIIdlkal eylem bitlilinIn Ilneml ve zorunlululu 
vuıpılandı, 

DISK Onur Kurulu'nun kara
rından sonraki gelişmeler zigzag
h bir yol izledi. 1 Mayıs 1979 
kutlamaları sırasında üç sendika· 
nın DISK'in merkezi disiplini dı
şında bir davranış benimseyerek 
ızmir'de bir miting düzenlemele
riyle konCederasyon içindeki ge
rWm daha da yoeunlaştı. Ancak 
geçLi�imiz Haziran ayından son
ra OıSK Genel Merkezi'nin LuLu· 
munda belirgin bir deeişiklik se
zilmeye haŞlamlŞtı. M.den·lş
MESS göriişmelerinin başlaması 
da DISK'in birli�inin zorunlulu
Runu her zamankinden çok da
yatıyordu. Bu s""da DISK Genel 
Merkezi'nin bir ··parti" kunna 
girişimi ortaya çıkıyor, ancak 
daha sonra DISK Genel Merkezi' 
nden yapılan açıklamalarla, kon· 
rederasyonun böyle bir girişim
de olmadı�ı kamuoyuna duyuru
luyordu. 

TAIll Ş işçilenne karşı gırişi· 
len saldından sonra DISKin ön
cillügilndc ızmir'de düzenlenen 
eylem birliei mitingi ise, olSK'c 
baetı sendikalann birliei yönun, 
de önemli bir adım oldu. 

Bu gelişmeleri izleyen ören 
ıoplantısı ve aldı�ı kararlar. top
lanUda ve kararlannda imiiyatir 
görünüşte kimden gelmiş olursa. 
olsun. DISKin birligi yolunda 
olumlu gelişmelerin habercisiy
di. DISK'e yakın çevrelerin be· 
Iirttieine göre, üç sendikanın 
DISK Genel �lerkezi'ne olan 30 
mi lyon liraya yakın aidal borç
Iannın yarattJeı anlaşmazlık ko· 
nusu da giderilme yoluna gir
mişLi. Gerek OISK yönetiminde
ki, gerekse ÜÇ' sendikanın yöne· 
tinundeki çe\'releıin, konrederas· 
yonun yönetimine ilişkin ' 'lekel· 
ci'·bir anlayışlan uzaklaştıeına 
ilı�kin belirtiler ise, olumlu ge. 
Iişmelerin bir diger yönunü oluş· 
Luruyordu, 

DISK'in ören toplantısına ve 
kararlarına karşı gerici,tekelci 
gUçlı'r tarafından başlatılan saldı, 
n kampanyaSl, i1ericistndikal ha
rekeLin birliginin t.aşıdı�ı önemi 
kanıtlamaya yetecektir. Faşist 
tımlınışı ve tekellerin yıktm 
politikasını durdurmanın u-k yo· 
lu olun kitlesel dirrni�ll'rt' iş('i 51· 
nıfının önrIJIi.ı�ıinun, ancak 1'('1 
sınırının ıumünun, öZl·lliklr lIt>rt· 
ri �ndlkal "lik'm bırlıainden 
�(,·tiCi unutulmamalıdır, 

D iS K  ÖREN 
TOPLANTIS I  
K ARARLARı  

'Emp�ıyalisUer ve baıta büyük .. mıay. olmalı: ıiuft e�n &ömurücü 'uutlar ve onların ıiyast temsilcileri, I$ÇI ıınıf� ve e�e�çilere, � çahp.nlara karfl çok yotun bır ekonOmik, pohtik. ideol�Jtk laldln)'l geçmi�lerdir o • 
. • "Son ı.amlar nulyonlarca emekçiyı harekfte Cl!'çfrece.k bır no�taya UI�$mıştır_ Açlıla, işsiziile aC;l�ta bırakılmaya kaqı dırenKell açık olan, daha razla IÖmün.iye. baskı fe ıul. me karıı çıkaca�ı geçmişteki deneylerden blUnen, i,çl alUrl ve emekçilere kartı bu nedenle yolun baskıyı gDifilmiitir." • " BUcÜn emekçilerin ekonomik�emokntlk miicadeleleri basunlmak, demokratik ôrgüUenrneleri daeıblmak istenmektedir • •  

. ' 'Bu amaçla� zawo sendikalatma baklan fl1erinden ah nan kamu çahşanlannm dernekleri kap::atılmakta, yönelteileri tuıuklanma�tI, zindanlara ıtılmakta. dernekler de örgüUtnmo hakkınm yok tdilmesini ce\irecek yasa deeiıllıliklm ya_ p�makta, ceza ) .... Ian atillaılınımak Istenmektedir ' · 'Sondikala", kirli gonilmtdik bil baskı baılamq, ",n,h. 
ka ıubelerl basılmıı, bombalanmq. ",dan bahanekrle Ien,U· 
ka yoneticileri ve uyeteri tutuklanmııtır Büwn- buolan pro. testo ediyoruz_ tiım .. ndika", ve demolmlilt kltte org\ıtü yı> neticWnin .. ıbest bııak�nıasını tatep ediyoruz. Swkunlutu da�ınıktıtı, )'1lı:ınlıll aiıokfi kılmak için ise DeYiet Güvenlik M.hk.melen, OlaRanüstü Hal Y .... ı ,ibı baskı ya .. lan pinrle
me getirllmlıtir. 

'AIWfi ve teroni önleme adı allında Ciritiltn antidemok
ratık uygulamalar ve b"kı yalOlannın çıkanlması Wkeyt yan
gın yerine çevirenleri kurtaramııyacaklu 

DISK in oon Yönetim Kurulu kararlannın dikuw alındıeı 
ortak toplantıda; DISK'in eeemen SO� tınıflannın sal
dınSlnı en etkin. en kitlesel biçimde!' CöRi.Wcmesi kar:ı.n alın· 
ml!ştır 

• 'Bu politik ve ekonomik aldınıar .. baskılar karımnda. 
nirklya çapında GENEL GRE\' yapılacaktır. 

Bu ama", yöne�1< olarak ve ayrıca 
• Rölgeoel çapta grevler yapdaaktır, 
-I,yertm ve �kol\an dilzeyinde da�ma ,e .. mpoll 

grevleri gerçekte�lirnccektir 
·1Urklye'nin çqiW bölgelerinde kitle .. ı mıUng ve yürü

),",Ier düzenlenecektir 
· I,çl kıyımlanna .e 'Dtidemokratlk uygulamalara karıı 

daha da eLkin mucadelt verilmesi Için Ortak. Dananış �'e Ey. 
lem Komlteı.ri oon den.ylerin ı!ıtında yenıden örgüU.ndiri. 
lecektir 

.TürkiYt"'deki anLidemokratik uygulamalan ve ba.skl1an ve 
bÖlgemizdeki 13\'8Ş tehlikesine kar,ı bu konulan kapsayan 
Akdeniz ve Ortadoeu dlize)inde uluslarv:ısı bir oeDdikal �on
ferans yapılacakbr. 

· örgüUenme. toplu söz.leşme. e�itım ye" ba!m-ya)"ln çah.· 
malannda DISK dii:zeyinde merkezi bir yapı s:ıelaıw:ak, &e
ni$ kitleleri kapsayan toplu sözleşme görüşmelerin! sürdüren 
sendikalanmlZın DlsK·;D merkezi yönlendinnesi Içinde ortak 
davranacıık, cerektilinde ortak greve gidilmesini .. alayacak 
bır yol lzlerıea.k\ir. 

DISK Ana�ü-nde varolan DayalUlma Fonu daha da 
&Ilçlendirilerek içinde bulunduRumuz ko!ullara uygun maddi 
dayanışma .. elanacaktır 

'I Mayıs Komıteleri Ylkit geçinneden kurulaak 1 Ma)'IS 
OZuM uygun bır biçımde kitlesel olarak kullanacaklJr. 

'lUm yukarıdaki tylemterde DISK in merkezı devrimci 
disiplinine kosinlikl. uyulacak. sendikalanmuın tüm maddi 
olanaklamu ve �çlerini ve kadrobnru hızlı, etkın ve mmezı 
biçimde mücadele sıirerlne sokacak �ı.yiş �laıucalı:ıır. 

• Bu corevleri merkeri olarak. yönlendirecek rylem bm'. 
tannın ulke çapınd3 en alt ôrgüt birimlerine. tunlerint yay. 
gınlaştınlması_ eYI'mln mjllıklı. ttkin. kararlı biçimde üye ta· 
banınlP en gt>nl$ kiUesinln bOinçli katılımı ile gerçekle$tiril. 
mosini .. �lamak için 5Ün'kli çalışııcıık DISK EYLEM Km!!· 
TESI kurulacakbr." 

• ··Ba$ta yoksul köyliller olmak üzere, toplumun IÖmÜ1'U 
baskı 'e zul .... kirli olan tili!1 �çlen. DISKin mucıdelelind< 
sar tutmalıdır . . 

• .  Q('nel Kurul'un 1. nolu kararı lşlRında (tüm ant.lfl$ist. 
anti.mp.ryallst, antlşovenist) eiiçlerlıı �ç ve tyl.m birlili 
içinde oımalan amacı)· la yolun bir çaba içme girilt«ktir. 

• .  Bo)-Iesi tarihsel bir dönum noktaslnda LiJm yurt5t'vu. 
demokrat. sosyalist kişi 'ie kurulu�lara onemli erireYler duş. 
mutedir '· 

• "ParlamtnLodaı baskı yasab.nna ve Ulkly( kiraya yeren 
ınlaımala .. kirli olan ve .. pri yurtsever parlamenteriik &ö
revini yerine aetiren parlamenterlerin bu tarulannı Lutarb bu 
luyor ve demok1'l.sI mücadelesinin bir PUÇISl sıyıyoruı: 

• "Oıt yandan raşist saldın ve dOl)'eue ... - Ur,1 TORK
ış'e yaptıRımız ortak tavır alma onerimtı. son zamlar, hayat 
pabablılı v, baskı ) ........... .. ndikalanı dayattıtı ,aza-çIJ. 
lDtZ IÖrevl,r çerçnesiııdt daba _cak bır bıçimde �� 
llni konımaktadır. Bu aııiamda_ Cqlsı llldın .. d�tIen, 
ıon _"la, lıayal pl/ıobbftm ve baskı yasalanDI Dı11 .... 
lIIııı dtmokıatik .ndikal _oziori &uç ye eYItm birtlllDo 
ç .

. ��=';;; • ..- iii .... ltçl lUllfıml&, i .... ....... çllarlt 
blr\ilı:te 1&-18 Huinııllıdan DGM direııı....-Il, 1 � 
\anIan, 20 Maı\IaIdIII l\IIiIItI.ıt ııltn aı .... dala ............ 
uYlW' bır blçlnıdt bu ıııiioadaieyl da kuoDaatlır:' 

i 



MESS ba şının pazarlığı 

IMF 'NİN 

EN AGıR 

PRANGASI 

MESS'in edti baf. IMF Itndilerinin pıfind. 

Geçtiğimiz h.afta Bonn'da F 
AIITWl Maliye Bakanı Mattho
fer'le y�tJğl göriJşmelerdcn son
� Wuhingıon vc New York'iI gi
den, Demirelı" "ekonomik ön
lemler �keti"nin baş mil'l'W'l 
e�baluınlık Müsteşıtl Turgut 
özal'ın IMF y.tkilil.riyle y.ptığı 
görüşmelerde, Türkiye'ye (on 
anıcılığıyb: 1980 yılıncb. yapılı. 
ak yardım konusuNU bugüne 
bdarki en ağ... koşul�rdı bir 
iIJlaşmının çerçevesi belirlendi. 

MESS Bı.şlwılıgı·ndan hükü' 
metin ekonomik konulardaki en 
yetkili konumunı getirilen Tur
guı özal·I .. ... IMınd. IMF Ge· 
nel Direktörü Jacques de Lıroisj· 
erin de bulunduğu IMF yetkili. 
leriyle yopllMı göriiımelerin boı' 
hu konusu, TiM"kiye ile Fon ın
lindAki mevcut "s�-by" an
laşmısı"ın ipUıI edilerek Genişle
tilmiş Fin�smıın KoLaylığı uy
LUI....,.., ... �çilmesiydi. 

Türkiye ile i M F arısındıki 
son sund-by .ınbı!"T\uının süresi 
20 Temmuz 1 980 urihinde sona 
ereukti ve bu k.ııpamdı olmık 
üzere, Tiirkiye'ye Fon M3clltğry
la iki dilirnek 106 milyon doiM· 
lık kredi soığbnmuı gereki.,.ordu. 
Demirel hükümetinin Turıut ön,l 
eliy� fon'iI y.ptığı öneri ise, SÖZ 
konusu 106 milyon dOIOlrlık kre
dinin tel dilim tulinde Mart OIYI
Lu k.ııdlr ödenmesi ve bundan 
1O� me"\'cut su.nd-by'ın ipul 
edilerek, IMF bünyesinc\eki 
WittHvaı fonu'ncbn Tlrkiye'ye 
SOO milyon dolarhk kredi o,�· 
lı .. IioyocU olon GenilI.lilmll 
Fi"."ım"" Kobylılı uylUı. .... · 
.... �çllmetiydi . 

Geniiletilmiı FiniilnsrNln Kolıy· 
Iığı uygulıması"ın, IMF'ni" ola
ğın nand-by dUzenlemelerinden 
çok datu ağır koşullar u�ıması 
yatıyordu. Çünkü bu uygulı.ım 
çerçevesinde, yalnız pua..kredi 
politiusının kısa süreli uygula
malarını ilişkin tıvanb.t getiril
mekle lalmımaka.; chhuı büyü
me htzındiiln ekonominin gcu:1 
denge�rine �daf her .. Iancb or· 
U dönemli bağlıytCl politilYtUır 
empoıc edilmekteydi. Bu indı 
yatlOm, üretım ve dış ticıre. 
.. lanluında sektörel öncelikler de 
belirleniyordu. Genişletilmiş Fi
nansman Kolaylık,'na geçiş için 
IMF. bı.şvu .. n ülk.ler< üç yıl sü' 
reli bir "uygulıma plınını" 10-
runlu kılıyordu. 

S..,uı · IJlP ·ıd. y •• 1 prrı.,... 

Geni,letilmi1 FilUnvnan Ko· 
"ylıiı. IMr Ilyeti Olk.elerin otw 
fmansman p:reluinimlerini ivedi
likle !wı"''''''' _ıy". bu üı· 
k.elero Wiıı.von Fonu '�n kre· 
dı sotı.nm.ıı ırnocıyı. Oıuı"" 
NIınu, .... Siscemln oIuıııırullM' 
...... ...... çok .. yıdo Iitk. bu 
uy.,1omodon ylllllonmok ilure 
............ ,. orıcok _ Uç lLIk.e 
Için bir __ bulunulmu" 

özal'lOI IMf yetkilileri MU,"' 
cb Woıshingıon'dOl yapılın göriiş
melerde, I$le bu oımaçLı üç yılhk 
bir " istikrar prognml"nln Ma 
mtlMı üzerinde anla�ya varıl· 
dı. AnLı.\mOl konuları U'ilSlncb 
yıllık yüzde 20 oronınd.l bir de· 
vüWyon onmn., Türkiye �ko· 
nomisinin ıenel denplrri için 
bı.şı. .... ç .mu o .... k IW>uI 
ediı""'; de y.r .lıyOldu . 

T .k.ellerin Demirel hOkllme· 
Iindeki bır nu....,.ıı ..ı.mınuı. 
hOkIlmeıin ekonomik önlemleri· 
nın IMF yetkililerince "lIIuIlrl. 
!wıı-oiı" yoluncloki ıçıkb· 
"""ının orlwınd.i, Tllrkly. 
ekonomisine ıı.tlonon on ılır 
IMF pnnpsı yı_bd ... HII!dI
metin IMF'yle y_ı yöneldi • 
ii yeni on"""" lekelerin çıkor· 
lin ulruno Tllrlclyı'ye on .... 
·'l<lpitlhoyon" k"",llor_ om· 
peryalist _ .. Iero teslim etme· 
ye yilnellktir 

praılktekl biiyiik oksaidıldor ne· 
deniylo de .. "I ...... iplll edii· 
.... ıonındo koI ..... "tı. 

.. ......*ionıı _ linde , 

y"."-,,,. - II fl&l7' 1.10 - .  

'Ho ... Demirel lıilkümetinin vergi düzenlemesi tasansı. upri Ocret 
vergi dı�ı bırakılırken. vergi tarifelerindeki arbşlarla emekçUerin 
üzerindeki yükü aynen korumayı amaçlıyor. 

il Bankalann vergi yasalanna aykın işlemleri nedeniyle 1979' 
da ödenmesi gereken 34.S milyon liralık ceza tutanmn sadece 
ylide ı. 7 'sinin ödendiği saptandı. 

Vergi yasa tasarısı 

* 

TEKELLERE 
DAHA BÜYÜK FON LAR 

iTHALAT 
MIKTARıNDAKI 

DÜSÜŞE RA(;MEN 
DIŞ TICARET AÇI(;1 
1979'DE VÜZDE 1 5  

VÜKSELDI 

1979 yılında, ithalatta· 
ki artış ve ihracattakı geri 
kalış nedeniyle, dış ticaret 
açlRı 2,8 milyar dolar ol .. 
du. Geçen yllki ticaret ıçı
Rı, 1978 yılına göre yıizde 
15 oranında dıha fazla. 
1978·d. 4,6 milyar dolar 
di.izeyinde olan ithalat, 
1979 yılında mikLar olarak 
gerilemegne karşın, deger 
olarak S.1 milyar dolara 
çıktı. Ihracatta ise 2.26 
milyar <'olar düzeyinde ka
lındı. 

IHRAÇ EDILEBILIR 
BU(;DAVIN 

DöRTTE BIRI 
BIR ABD FIRMASINA 
TAZMINAT OLARAK 

öDENlvOR 

1974 yılınd.l Birleşik 
Amerikan Continental 
Gnuns firmlSl ile yapılan 
bir anlaşmayla ilgili tumi· 
nıt sessiz sedasız ödeniyor. 
Tazminat olarak �erilen \Le 
lUrkiy.·nin 1980 yılınd.l 
ihraç etme olanalına sahip 
bulundugu bugdayın yalı· 
ı.a$ık dörtte birinfO eşit lu· 
tardaki 12S bın tonluk "be· 
ıod.iyı" tipi bueday, bü· 
yük bi" gızlilik içinde Iz· 
mir, ıstanbul, Mersin ve LS· 
kenderun limanlanndan 
gemile� yükleniyor, Tu· 
m' natın nedeni, 1974 'tt' 
Kıbnı'a yapılın askeri ha
�kıı SllalUlda, 1\IrkiyfO' 
nin butday ıtoklınnı de .. 
""Llemek üzere bu nrmı 
ile yapılan ın�manın, dı· 
hı ıonra 1, MC Hüküm,.· 
U'nce tek yanıt ollrak iptal 
edilmeliydi. 

ConUnental Grainı rır· 
muının, Türkıye aleyhine 
yttkiti IngiUz Mohk"",.Ie· 
rinde ı�tılı dıvayı kazan· 
muyıl. 80 milyon dolar 
tazminat ödem.ye mah
kum edılen lUrklye. ,Imdi 
bu dly.1I ödüyor. Tuml· 
Dil olarak verilen 1 ıı; ,>In 
tanhık bu partinin ply .. 
daleri 2S milyon dolln 
buhıyor. Emperyalizmin 
10_ olan du.lıünlilli bo· 
'u'" olmadılı bır keıe da· 
ba kanıtlanıyor. 

Ecevit hükümetinin meclisler· 
d.n geçiremediRI "vergi yasoll. 
"nda deRişiktik öngören y ... ta· 
sansı"ndan sonra. Demirel hükü· 
metinin "maU istikrar kanun ta
sansı"nın IçeriRi ıeçtiR\m1z bat· 
ta kesioleştı. Demirel biiküıneti· 
nin, " devleti tekeUere tam teslim 
etme" planının bir par�8SI olan 
yeni yasa ta.sansmln kısa sürede 
meclisJerden ge�irilmesi bekleni
yor. 

Maliy. Bakonlılı tarafından 
yapdan "teknık" düzeydel<! ça· 
Iışınalarda ve'li lürlerind. O.mi· 
rel iç in .. çeşıtlı" aImoşlklar bo· 
zınandı. önce. verıi gelirlerini 
artbnnak amacıyıl. 1981 yılında 
ödenmesi eerekU vergilerin üçte 
biriol. 1980 yılınd.l tahsil edll· 
mesi ·düşünüldü. Ancak bir çok 
yasol dÜZenlemeyi gerektirmesi 
nedeniyle. daha sonra bu seçe
nekten vazeeçildi.  BuDl boelı 
olarak Gellr Vergisi Tarifeoi'n· 
de yapılacak detiılkhklerin de 
yeniden gözden geç irilmesi 7.0-
ruolulutu dogdu. Gelirlerin yiii<. 
sek oranda vergilendirilmesine 
yol açan yürürlükteki Gellr Ver· 
gisi Tariresi. öyle dÜZenle.nıeli)· 

metinln ı.uansı Ise. yuallıışa bl· 
le bu kesimlerin kılına z.uv ver
meyecek üiıd.ndir. Demirel hü
kümetinin t.asansı, bir yandın, 
maktu ve selekUf ve'lileri. 10 
kat artbnlmasıru ön&Örürlten. di· 
Rer yandan d.i vergi ba�l,lklıRı 
oranlannı artbnnakta; mükellef· 
lerden alınacak yenı servet l)e.. 
yannamelerinl eskileri ile karşı· 
laştırarak. aradaki farkın bır de· 
faya mabsus olmak ÜZere yüzde 
LS oranındı v.rgilendlrilmesiol 
bükme baRiomaktadır. 

dı ki. bir yandan "aspri ÜCft!tin 
ve'li dıŞı bınlı.ılacatı" yaadi ya· 
pdırk.n. dlRer yandan d.i .. llr· 
ier yine "yüksek" orand.l v.'ii· 
lendirilmellydi. Tasannın. çalış. 

molan bugüne kadar uzatan püf 
noktalanodan biri buydu. 

Geçmı, yıllardaki bülçe ",llr· 
ı.rine bokıldılında vergi .. lirle
rinin ve bunun lçiDde plirdeo 
alınan vercilerin, oeden bu den
li önemlı olduRu anlqılıyor. ör· 
netin. 1978 Malı Yılı'nm lLIt 
dokuz ıylık dön.mlnd. Genel 
Bütçe Gelirlerinin yüzde 8S'inl 
oluşturan ve'li .. lirlerl. 1979'un 
e,dönemlnd. i.. yüzde 90'ınl 
olu,turmu,tu. Bu artı, . ..... yid 
ve ticaret elbabmın d.lba razla 
ve'li ... mıeııl.d.n delil. i,çl ve 
memurlann ücretlerinden peşin 
ollrak kesilen artı,tan kaynak· 
Ioıımı,b. Çünkü sözkonusu dı;. 
.emd. vergı .. llrlerl lçlnde .. llr· 
den ahnao vergıleıın payı yüitaei. 
ml,; omrellen. mallanlan. biz. 
molleıden v. cı,. tlcanıtte. ah· 
nan vergı paylan azalmıtb. 

Saııayl kesimlol fiıwıio eden 
_larda. 1979 yılında. öne" 
kı YıUardO oldulu llbi vergı ko
nuaıııda pek ... r.ndl .... danan· 
modılar. Vırgl ıaporlan. 'nIrItlye' 
dı WIIyette bulunan buıkalann. 
.ergi YUaIanDa aykırı i,lemlerl. 
nin bır bayU aıtblmı .. ıerıyar· 
du. Uslllllt. vergı yualanna ayk� 
" 1,1ornIori nedeniyle 1979' do 
34.5 mlıy ... ura .... ödoaıelorl 
........ baııitaı.r. bu LUtarın an· 
eaIt YIIIdO 1.7·ııInI oIu,ıu .... 
617.454 liralık _ yapııllf' 
laıdL 

OnıoIıIor, I_ıçılar. _lo 
çılar • ..YıdIOr lçiıı çoIaIlıIabl. 
Ur. MBlUIIIID lları ..ııın.ıııııoıı 
_ _ _  1ıIıIı1iıDe1ler 

Kısacası Demirel hüküm.tinin 
ve'li yasa ıaansı, devielin tekel· 
le", fon akt.armıı kana1lannı dabo 
da geOı,lebneye yönelik yenı bır 
düzeniemeden bo,ka hiçbir an· 
lam taŞlIDımaktadır. 

Kasaroğlu 
sarı 
sen dikacılığı 
öğreniyor 

M C  hüküm�ti dönfOminde 
Şoba" Karala. 'ın yardımı ire 
TRT içinde örgütlen,n ItJI'I 
Haber·l, Sendjk�ı. yeni Ge· 
nel Müdür KOlOrol'u 'nun da 
dııle',"; yanına aldı Ald." 
deıteklı TRT çOllfonların," 
örgütleri olon TOM ·DER ve 
i,çiltri" de üye oldu'" TRT
DER 'e ,özdGit uermeye çalı· 
,ıyor. Habe�'/f 'in iJıandini. 
imzolamı.t oldu'" topl" .öz· 
lt,medt" de ,örme. olana"'L 

TRT çalıtanlannın yaph"
IOn gçllrlelmaZorda, topl" .oz· 
lt,meni" 8, madde.in' bir i,· 
çinin dayonlfma aidatı ue IÖZ' 
/.tfmedfOn yarorlolUJbilme'; 
için undUıanın yazılı muua(o· 
Ira i; ltofuI" konuldujımu be
lirW�r, 

Söz�fm,nin l l. maddt 
.ind,. "if�rf!n ifçiltrl' frrdi 
hizm,' alritl,ri yapor" dt"ili· 
yor, Uygu14mada bu alritltr 
h.r yıl ytnid,n düzen",..relt 
ifv.nn dilldi,i on ifçinin ifi· 
,,, .an vtrmtltt,dir, 

12. madde ilı _ndiıto top· 
I.on"14" ifwnndın için al.na
ralr. mtaa; axıtltri dlfında vt 
di,u "allfanla" rahat.ız tt
mtmtlt Itofuluyla yapılabilir. 
Ancalt Hablr'lf 'in TRT'd, 
ttrmikililr OdOll, IuJUa bir 
ilan pano.u bilt yolttur, 

Bunlara ılt olOra', Haber· 
if üyıllrinin üy.lilt du",mla· 
rtllI ,ıÇ bildirmeltIıdir, Bu 
n,dın" birçolı ifÇi t"plu IÖ.· 
kfme holıltırından bAI.n bir· 
Iıaç o)' )'GI'arlanomomoltladlr. 
M_mur bdro",ndalı; .urum 
'''man''", bol, parb cıb. ,i
yÜ" 'f)'OM ald"ili,. •• n, ifÇU.· 
rin bu Ilah"," yoltlur. 

dt. bu konudo _ laIanLan ba· 
• ..ıaıııuı.dıılar. DOıııInI bIIkII-

TRT çalıfanla,.. ,.rlc; Ko· 
laro,'" )'6Mlim/n;n Ha"'"," 
S."di • .., ,liy" uy, .... "..,.. 
�al .. 'ı'ı __ dar, Itu ,.IIild. 
." Ir'.yorlar, Bu Mü." ",HP 
d •• to./, AP /ı/I.Umotım" TRT' 
'Y' lam .nlııın,," ,.rlc/.(".uı 
ılic""n II'; y.pma .-yNı/nin 
b" po�_ ... 

Vietnam 
Komünist 
Partisi 

Komllnist Portisi Birl.ılk 
Vietnom'ı sosyalizme aöliiriiyor 

Yındiii VKP'nin kurucuSu, 
Vi.lNt11 h.lkının büyük 

önderi Ho Chi Minh FKP'nin 
1920'deki 1. Kongresinde 

Vietn.ım Komünist P.ırtisi 
ıeçtilimiz h.f .. içind. kurulu· 
ıunun SO. yılını kuıı.dı. 50 yıl· 
lık urihi boyunu empery.iillist 
gldırg;ınl.ır.ı kuJI ş.iil.nh bir mU· 
adele vererek u(ere ul.ı$ml$ 
olon VKP. bu,on d. ülk.de sos
y.ılist kuruluşun gerçekleşmesi 
için savillıyor, Üye sayısı her ge
ç.n ,On ...... k yığın .. lI.ıiIn v. 
herJün Vietnam halkının birn 
d.ho güvenini kuonon VKP • •  m· 
pery.lizme !wŞI ... ferin ...... nıl· 
masından sonn cb Ulkesinin ve 

h.ılkının en kararlı savunucusu 
oldu. Ge ... k K.mboçy. d.vrir.,i· 
ne karŞı gösterdiği enterrusyoN.· 
list d.yonıı"". g .... k Çin 'Ii .. I· 
dırpn.... !wıı ,erdili kah .. · 
mancı savunma avaşında Viet· 
... m holk",ın .n büyük d.y�ı 
VKP oldu. 

Ç.lıııyordu. Vietnam hoıkı, Ko· rnonc:ıı bır ınDı:ıdelenln b.y .. ıonı müni,ı P .... ;,I·nin öncülOIOnde y4ikJe1ni. 
OIEN BIEN FU 

VKP. 1951 yılınd.l ülk.riin , •. 

"HINOlçiNI 
KOMÜNIST PARTISI" 

Vietnam Komünist Partisi, 
Vietrwn halkının unutulmaz ön· 
deri Ho Ş i Mln'in d. I .. IMlndo 
bulundulu bir arup komünist ... 
rofondon 1930yllın .. Şubot .yın· 
d. kuruldu. Pırti kurulcıulu dö· 
n.md. Olk. büyük ,oçliikler için· 
d.ydi ve aenç p .... iyi ,erçekı.n 
zor bir mücadele bekliyordu. Vi· 
n. 1930 yılının Ekim .yınd.l y •• 

pllan 1 ,  Merkez Komitesi Plenu· 
mu'ncb ise Parti 'nin ilk program 
..... 11 kabul .dildi. Bu Plenum' 
cb aynı UII\.iiInd.ı p,Jni Hindiçini 
Komünist P;ırtisi içinde ol.iilrak 
.. nımı.ndı. VKP ı .  M.",.z Ko· 
mitesi Pltnumu'nd.iil bbul edilen 
"Politik Tezler" ise, Vletnam 
devrimini burjuva demokntik 
devriminin ilk .iilJamasıncb bir 
devrim oLınk karakterize etti ve 
tüm feodal kalıntıl.ırı, pre-kapiu· 
list unsurlal'l safdışı ederek köklU 
bır toprak f'l'formu yapılması, 
Fransız sömürgecilerin ülkeden 
.ıulmaSl ve tam ulusal b;ığımSlz· 
hl.ı ubş"maSl ıörevlerini belirle· 
di. 

VKP'NIN TARIHSEL 
BAŞARısı : VIET MINH 

VKP'nln .. rihlnde bir dönüm 
nok"", olu' ... "", .n bılyük bı.şo· 
rılordon biri. 50 lUıCIOr u iu .. 1 por· 
ii y. 6fJLL1II Vieın.m·ın b.lım .... · 
1'" mOcodeleıinde birleılirme· 
ıiydl. ''VIei Minh" .dlı bu birlik. 
Dikedeki ilim ilerki ,oçleri bir· 
leılirerek baprıyı pılllrdü. 1945 
Alusto. devrimI ile Vietnom işçi 
"nofı. devrimcI kilylllorı. ve ül· 
kedeki ilim oınokçi uboka .. rı. 
birlikte ulu .. 1 ıı.toıı ... I,,1 ulqtı 
ve böylece "'Yııısı .. H,"," yo· 
iunu oçtı. Ancok F"",ııı ı6mDr. 
pdieri yiılrdllderi ıc-mıannı 
ıilllllı ..ıcı .. ıyla pri lıaıanmaya 

F .. n"z iıplcil.r. !wıı kah .. · 

SSCB - Vietnam 

Afganis tan 'ın 
devrim ci 

kazanımlarına 
selam 

Sovyetler BlrUli ve Vl.tnam Sosyalist 
Cumhuriyeti pullmenterieri arasında 28 
Ocalı • 4 Şubat tarihleri arasında yapılan ıö· 
rü,melerden sonra yayınlanan ortak. bildiride 
iki ülke halktannın da Arganistar. hJd.kmın ta
ri .... i urerinl co,kuyla .. ılmıldıklan ve Af
ean halkının devrimci kazanımlannı koruma
sı ve ülkede yeni bir toplumu ba.şanyla kur
ma .. yolundalıl dilekleri beUrtildi. 

SBKP MK Polıtil. Büro aday üyesi ve SSCB 
Yüksek Sovyet Prezidyum üyesi Pyotr Maı;e
rov başkanlıRındaki bir heyetin Vielnam'a 
yaptıı i ziyaret sınsındaki görü,melerde. iki 
ülke arasındaki büyük dostluRun,

-
millllin da

yanışmanın ve çok yönk.i I$blrliainin, tki ÜI, 
ke halklannın, sosyalist toplutuRun ve em· 
peryalizmle ulu,lararaıl gericiliRe karşı ortak 
mücadele yannna geUşURi bellrtilel'!'k, bu
nun daha da geU,tirilmesi amacı vurgulandı. 

Görüşmelerin ıonucunda yayınlanan or· 
lIik bildiride, iki lIirarın da Laos ve Kamboç
yı halklannı destel lediei ve Amerikan em
peryalizmiyle ve diger gerici güçlerle işbirliRi 
yıparak Laoı ve Kamboc;ya halklannın dev· 
rimci davasına karşı bozeuncu bir ruliyeı 
yürüten ve Çinhindi yuımıdaıı ile Cuntydo· 
lu Aly.'daki bu üç ülkenin ulusal baAımsızh· 
lını Vf' banşı lehdit eden Pekin yönttici çev· 
reı.rinln tehlikeli plınllnnı ve emellerini kf" 
slnlikle kınadılı açıkland .. 

BilindiRI gıbı maocu Pekln yöneticileri 
leçtlRlmlz yıl b14ında Vietnam Sosyalisı 
Cumhurlyetl'nt kar,ı bir uldlfı ııv .. mı bq
lItmqllr. ancak Vietnam hılkının kararlı di· 
renı,i ıonucund. hıkketllklerl "deni" ılank 
ı.ri ç.kllmek zorunda kalml,lIıd .. öte yan· 
dan P.kln l.ricil.rI. Kamboçya'da da gerid 
Pol.Pot kıllının cinayetlerin. arka çıkarak 
ülkenin devrimci kazanımllnnı yok etmf'k 
Için .mperyallzmln ılzlI .. ıvlslerlyle .yl.mll 
bır Ifblrllllnl ıürdiirmU,lerdl. Çln'ln bu yıkı· 
Ci faally.tI.rI de Kımboçyı'nın d.,rimd 
ulu.1 ,oçlerinin. hain Pol·Pot kıllının kanb 
dllttalÖrlül\iM mn .. rıntıılyle boqu.a ulra· 
tılm"tı. 

Jeçekteki 5Osy.iiiJist ıe li$mesi için 

����--��� ( SSCB - Kamboçya ) 
Kara planlara 

karşı 
barışçı  
işbirliği 

Am�ri.\an ,m�ryalizminjn A.ya'nın ıü
ntY'ndt b ir &uro Körfu; · Ptltin �ltHni oluf
lurma Itaro planlan artılt açı.\ açık dili " tin
lulttn, Itıtada .o.yalizm ve borıf güçltnn'n 
�y�m birbIi v, ,nt,mtUYonalut dayanışma
" y�ni adımlarla ,uçltniyor 

Kamboçya mU.,1 Kurtuluf Birltfilt C�p· 
h,� MK &ışltanı ,.'t Kamboçyo D�ı:,.imci 
Hallt KOMryi &ıfhnı H,", Sam"n bo.t.\an
ı" mdalri bır h(!yd " çti'imiz hafta SOll)'d' 
IIr Birli'i'ni ziya,.,t ttti. Samrin 'in ziyardi 
&:U'1Uında Kamboçya hty�tI il� SBKP MK Gt
nel Seltrd'ri vt SSCB Dr/J�t Bof.\anı Leonid 
Br�Jn,v vt diler SO/Jytt yoneticil�n a1"Glında
ki ıöriifm��rde, iki iilittnin pol,tilt, t�ono
milt, bilim.,'·t,lfn;.\ ve ,\ülfü,..,l alanlardaki 
işbirliRinın .orunları d,'�rltndirildi. Görüş· 
mfOlerde ulu.larof'CUI durumdalti .an ı,bşmt
ler de fOW alınd, l't ilti üllttnın yon. tic ileri, 
>'umufama davOlını ,�lec,.\te dt tntrJi. bi· 
çimdt IOIJunmak t'r d�L,ltlllr aroflnda urnnıli 
işbirlili orlamm, ,eb.hrmtlt ttnk.il", Iro· 
nUlUnda tam bır ,örlif bır'jlin� verdı14r, 

KlYmlin Saroy,'nda Ht,., Samrın ur 
Kamboçya h,yeti onuruno IJenkn bir yt· 
m,ltı€" Itonufan L�onıd Brtınrtl'n. SOL'yel 
rn.anlonnın, Kamboçyanın Ulu.,l .urtulu,u 
içın veriltn mucadtwyi en bClfındGn btri dt.· 
telrlemrkten onur duydu'unu belırth.\t,n 
ıonro, IÖzı,nn. föylt d,vam ttlili bildirildi 

''SoIJyetlu Bir"li L� Kambo"ya birbirln' 
den uzak la bulunuyor. Ama ,otü.nıelıtrimi· 
zin dt ,ö.ttrdı,i gibı düşüncr�rımiz aynı 
dolrultudadır. Şimdi dünya haıidarınin or· 
ıaIt .\ayı"" ulu.larvnuı ilış.\iluı yeniden. �a' 
rortan ıe,.,inji�i yolt t'lmelrtir. \'umufama, 
barlfKwr dtIJ'�tlırin ortalt Itazanımıdır. Em· 
p,ryalı'., p"ltrın yumufama ıonuçlorın, 
mahwtm"ine iıi,. l'trmtlr olanahildır. " 

Hınl O'\yonUlu 'nt,n bir borlf bolı." hali· 
ne ,eıırilm." ,er'tltUlıkin, dt' 'font ,dtn 
Br.J"ev'd.n _onrv .0, abn He,., Samrin d�. 
Kambocyo hal","In Souyd IIall.;.ııoJ "CII1' mı' 
litan dayonlfma � "ardtfC' do.tlult duy,"' 
jarı b •• "dtlı,.; vurıuladı 

sosyalist devrime ıeçiı proınmı
nı 2. Kongresi'nde kabul etti. Bu 
Kongre'de P.iilni'nin adı Vietnam 
Emekçilerinin Pillt.isi olank de
ii$tirildi. Dien Bitn fu Qrih�1 
zaferinden sonra Fnnsız SÖmur· 
gecilere son darbe vuruldu. Ne 
.... ki. bu kez d. ABD .mpery.· 
lizminin entrik.abrı yüzünden Ce
nevre .iiI.n�nusmda öngôriilen 
Vietn.iilm genel seçimleri y�ıla· 
m.iildı. Ülke p.uçmndı ve güney 
kesimine ABD kuklası bir yöne
tim getirildi. 

IKI ANA STRATEJ I K GÖREV 

1960 yılının Eyiil .yında Vi· 
etrwn Emekçilerinin Partisi 'nin 
I I I .  Kong ... si yopılclı. Kongre, Vi· 
etnam'ın kuzeyinde 50syalizmin 
kuruımısanı kanrt.ıJtrrdl ve iki 
Vietn.iilm 'ın birleştirilmesinin yo· 
lunu gösterdi. Kongrede iki sıra· 
ujik ilna görev be�rI.ndi: Ülke· 
nin kuzeyinde sosyaJist kurulu· 
şun üdürülmesi ve güneyinde 
ulusal demomtik devrimin u· 
mıml.ınma.sı. 1964 yazıncbki 
'ı ongking olayı" ile sahneye Çı' 
kan ABD emperyaliımi, bir yıl 
soıv-.ı açık saktınbrlN ba.şLıdl. 
\l'oetn.m hoıkı. ı ı ı .  VKP Kongre· 
sinin belirlediği ''ülkenin &üne· 
yinde ulusal demokntik devri
min um.ıml.ınrroilsa" ,örevini ye
rine getirmek için on yıl süreyie. 
ta ki Güney Vıetnoım'd.ıki kukla 
S;ıygon rejimi teslim olunc.ya 
dek kahram;ınC.iil sıv;ı.ştı. 30 Ni· 
gn 1975'te bu savaş ufere erişti. 

TARIHSEL DöNÜM NOKTASI 
BIRLEŞIK VIETNAM 

P.iilr1i'nin 1976 yılında y.ıpıl;ın 
IV. Kongresi i� yeni bir .iilş.ıım.ı. 
nın b.ıJI.ıngtel oldu, ıv.  Kongre, 
.iilIdığı bir Unrl.iil P.ırti 'nin adımn 
yeniden, kurulduğu um.iiln anıl· 
dığı ıibi VietNm Komünist Pır· 
tisi olmumı ur.iilrl.ıştırdı: VKP' 
nin SO. yılı nedfOniyie y.ıyınbn.ın 
.,. ezler"dt" $öylt" denjyord�' : 

"VKP'nin LV. Kongr.sı \l'oeı· 
n;ım devriminde yeni bir .iiI.$.iil.m.iiI' 
nın göstergesidir, Bu konsre. ül· 
kemizin uluSolI b.iil.ğımSlZIı .... müc ... · 
dciesinM ve IOSY.iil.list kurulu$ 
yolund.J tiilm bir u(rn uLı,mUl' 
nın konsresi olmu$tur. Konıre, 
Vietn.ım dcmokrııik h.ılk dnri· 
minin ıonucunu çözümlemiş, 
kUl.ydekl ıık sosy.lisı kazonım· 
ı.rı det.,l.ndirmil ve büııin Vi· 
etn.ım için sosyalist dnrimin he· 
deflerini belirlemiş tir." 
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