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DEVRİM İÇİN NE 
DEMİŞLERDİ 

1917Devrimini izleyen yıllarda. kanla ateşle yoğrulan yıllaroa 
çok şey yazıldı. çok şey söylendi. DOnyayı yerinden oynatan dev
rim karşısında. dOnyanın önde gelen politikaalan, devlet adamlan, 
düşünürleri. yazarlan görüşlerini duyurdular. Kimi, devrimin çOk
mesini umuyordu, bekliyordu. Kimi devrimi bir başka açıdan. ta
rihsel bir deneyim olarak göruyordu. Kimi de 1917 Ekim devrimi
ni, insanlığın kurtuluşunda büyük bir ilk adun olarak göruyordu. 

Tarih bunlann bir bölümOnü doğruladı. bir bölilmOnOn yanlış
lığını gösterdi. 1917-1923 arasında söylenenler, i1ginçliğini bugün 
de koruyor, DOnyanın devrimi nasıl gördüğünü, nasıl görmek iste
diğini gösteriyor, Işte bu dönemde sayılı devlet adamlaruun, poli
tikBaIann, düşünürlerinin, edebiyatçılann söyledikleri; 

KAÇINıLMAZ FELAKET 

"Rusya'nın kaçuıılmaz. yıkımı De sonuçlanacak yolun ilk kUometre taş, 
lan, Dk belgeled Petrograd'da yayınlaııdı. Bolşevikler bunlaıa, iktidar, banş ve 
toprak kan.mameled adını veriyodar," (Current History, ABD, 1917) 

BARıŞıN öNEMlNI ANLAMAY ANLAR IÇIN 

"Bolşevlz:m dünya kamuoyunda popularite kazanmışıır; çünkü elinde 
en etkın silah bulunmaktadır: Banş poUtltası, Bolşevikierin ettllerine kaqı 
başanh bır mUcadele verebDmek Için bu silahı onların elinden çeklp kendi el, 
leriml ... almalıyız," (Woodrow Wilson, ABD Cumbuıbaşkaru, 1917) 

DöNEKLER NE DiYOR? 

"Sovyet bükümetl uzun süre ayakta kalamayacak, birkaç gün ıçınde 
yıkılıp gidecektir," (Karl Kaut.sky,1tınCı Enternasyonal'In Almanya'daki LI, 
derierinden, 1918) 

BATıLı BIR GAZETE 

"Rusya, yalnızca ooRral! bir kavram. bundan öte hiç birşey de olarnl\Ya, 
cak, Bu ülkenin, bütünleyici, öıgüUeyic' ,'e yapıcı g\icü bütünüyle yokolup git
mlştir artık." (New York Times. ABD, 1918) 

OLMAOL.. 

"Bu yd Bolşevlzrnln ""nunu göreceRiz." (Mareşal Focb, Fransa, 1919) 

MOSKOVA'DAN GELEN RAPORLAR 

''Moskovı'dan gelen raporlara göre, ortada umutsuz bir durum vardır. 
Genel olarak bakddıj!ında ekonomlk durum o baldedi, ki, denetım olanalı 
kalmamıştır. Olkeyi kuriarınak için Lenin'n önerdili bütün yönlemler para 
etmemlştir. Durum o kı, Bolşevlzm ölmektedlr ... " (Le Figaro, Fransa, 1919) 

NEDEN ACABA? 

"Belki de bugün Rusya'dak! en Çarpıcı gerçek, açlıktan kınlmlSlDI ...g
men halkın ıenel olarak mevcut bükümetl desteklemesidir." (William C. Bul· 
Utt, Amerikalı diplomal, 1919) 

yINE OLMADı 

"Rusya'da BoıŞevik Iktidannın sonu geUyor. Rusya'ya yettl ariık bu ik
tidar ..... (Die Neue Zelt, Alrnanya, 1921) 

PARTI'NİN ROLO 

"Kazanmak Için, herbangl bır kiııe bareketinln büyük bır öıgüUeyicl gliç 
tarafından yo�tllrnesi gerekUlini göstermiştir Rus Devrimi. Bu güç, Komil
nlst Partisidır. (Vasli Kolarov, Bulgar KomünisUerinden, 1921) 
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TOM INSANLIGIN GöREVl 

"Çaeda
. 

tarlhln en önemlı olgusu, insanlık tarihlnln en ,aşırtıcı olayı 
olan Rus �.vriml (Mark ... 1 lemılnolojiye göre Rusya çerçevesinde dünya pro· 
leter devrimi) bizler ıçın binlerce yd öteden yeryüzüne gönderilen bl, yol gö .. 
tencldlr. Yeni bir dünyanın eşık noktasıılır. Bu devrimi .. vunmak her özglin 
variılın görevidir, devrimi baş üstünde tutmak soylu ve şere!ll her Insanın mis
yonudur." (Octavlo Brandano, Brezilya'lı Şair 1921) 

öNCE VE MERKEZ 

... "Ekım Devriml'nln aleşlnde Işçi ve köylülerin devleti,lşçl ve köylülerin �ükıım.e� dolmu,tu�. �u, tüm dünyadakı işçi ve köylülerin valanıdır, onların oncüsüdur, merknldır. (LI Ta.chao Çın KomUnist Partısı 'nin kUNcularından 1922) 

öNCOROL 

ınl lir''E� 
Devrimi &ayesinde, 

,�
urya insanlık tarihinde öncü rolünü yüklen· �. 

b
akın bır gelecekte dunyamlZda Uerleme'lin çanlan Moıkovı'dı ç ıya aşllYacaklır."(Jaro'lav Kratochvll, Çek Yazan, 1922) 

GELECECIN GOVENCESI 

IadL 
;'MoakO.1 k�ynıyor, Rusya, dudaklarda lebeaaiim yalın bl, y .. arna bat

genç 
.=
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k:u:t"ı:' ak umudu,lençUII; y .. lan 16 . 28 araarıda olan 
Sterre .. Amerikaı G 

, unlar r"tlaılılım en onudu yaralılılu." (Lincoln 
, i azeteci, 1923) 



EKiM DEVRiMi 
VE YARATıCıLıK 

YOROYOŞ 
Hareket, YiUatıcl olmadan, devrim olmaz. Işçi sınıfının, işçi sınıfının 

öncülerinin, işçi smrfının örgütünün yaratıcılığı olmadan devrim olmiilZ. Yara
tıcılık olmadan, ele geçirilen iktidar elde tutulanın. Yaratıcılık olmadan sos
yalist toplumun kuruluşu yolunda ileri adımlar atılanıu. Yaratıcılık olmadan· 
hiçbir şey olmaz. 

Bundan tam 60 yıl önce Büyük Ekim Devrimi dünya tarihine damgasını 
wrdu. Bugün dünyanın dört bir yanındaki insanlar, tüm insanlığın daha in
sanca yaşaması için canlarını veriyorsa; bugün dünyanın dört bir yanından in
sanlar yeni bir toplum düzeni için mücadelede yiğitlik ve özveri örnekleri ser· 
gileyebi1iyorsa; bugün dünya faşizm ve savaş denilen belaların tekrar hortla
masına karşı tetikıeyse; bugün insanlık; insanlara karşı daha insancıl bir yak
laşım içindeyse: barışın, uluslararası kardeşliğin ne anlama geldiğini kavraya
biliyorsa, tüm bunların en köklü temeli bundan tam. 60 yıl önce atıldı. 60 yıl 
öncesinin Büyük Ekim Devrimi'nin tüm insanlığa katkısı bu ölçüde büyÜ<. Bu 
ölçüde önemli. 

Bunlar, işçi sınıfının, işçi sınıfının öncÜıerinin, işçi sınıfının örgütünün 
y .... tıcılığı ile sağlandı. Ekim Devrimi'nden bu yan .. 60 yıl geçti. Ne Vapma· 
h'nın yazılış tarihi olan 1901 'den bu yana ise tam 76 yıl geçti. Günümüzden 
76, Ekim Devrimi'nden ise 16 yıl önce Lenin şöyle diyordu: 

'"Tarih şimdi karşımıza öyle bir acil görev çıkarmış bulunuyor ki, bu 
� görev, dünyanın herhangi bir ülkesindeki proletaryanın önündeki güncel gö

revden daha daha devrimcidir. Bu görevin yerine getirilmesi, yani yalnızca Av
rupa değil, Asya gericiliğinin de en güçlü engelinin yıkolması Rus proletarya· 
sını uluslararası proletaryanın öncüsü durumuna getirecektir." 

1917 Ekim Devrimi'nden önce, Çin devriminden önce, Doğu Avrupa ül
kelerinin sosyalizme geçişinden önce, Küba, Vietnam, Angola devrimlerinden 
çok çok önce bunlar söyleniyor. Yaratıcılık, burada. Işçi sınıfının, işçi sını
fının öncülerinin, işçi sıntfının örgütünün yaratıcılığı burada. 1917 Devrimi' 
ni, daha sonraki gelişmeleri hayata geçiren, bu yaratıcılığın ta kendisi. Ekim 
Devrimi'nin 60. yıldönümünde insanlık, bir anlamda bu yaratıcılığı kutluyor. 

_ Ancak bu yaratıcılığı kutlamanın en özlü biçimi üzerinde durulmalı. 
Kutlamanın en özIU biçimi, dünyanın her yerinde, işçi sınıfı hareketinin aynı 
yaratıcılığı, kendi özel koşullarında göstermesi. Ekim Devrimi'ni yani çığır 
açan bir yaratıcılığı kutlamanın en yerinde, en verimli yöntemi, her ülkedeki 
işçi sınrfı hareketinin devrimci mücadeleyi kendi ülkesinde aynı yaratıcılıkla 
sürdii"mesi. Ekim Devrimi, bunlara desteklik ve örneklik işlevini sii"dürüyor. 
Her ülkedeki hareket de, kendi ilerlemesiyle Ekim Devrimi'ne ve açtığı çığıra 
katkıda bulunuyor. 

Yaratıcılık. Yaratıcılığın koşulları var. Bunun için Lenin'in 1901'de 
söyledikleri üzerinde yeniden durulmalı. Rus Sosyal Demokrat Işçi hareketin· 
de, 1901 yılı, "kargaşa"nın, "bölünmüşlüğün", kavram kargaşasının en güçlü 
göründüğü, sosyalist örgütlenmenin ise henüz ilk adımlarını attığı yıllar. Rus 
işçi sınıfı hareketinin, onun öncülerinin ve nihayet önder Lenin'in büyüklüğü 
ve yaratıcılığı da burada ortaya çıkıyor: Kişilerin umutsuzluğa, bezginliğe ve 
yılgınlığa, bunlar olmazsa da en azından dar pratikçiliğe en yakın olduğu ko· 
şullarda, hareketin geleceği görillebiliyor. Dünyanın ve insanlığın geleceği gö· 
rülebiliyor. Dar pratikçiliğe, günlük ve kısa vadeli başarılarla avunmaya en el
verişli koşullarda. bile hareket, geniş bir perspektife, çarpıcı bir öngörüye sa· 
hip. 

Yaratıcılığın ortaya çıktığı nokta, burası. Yaratıcılık, iki yanlış ucun or· 
tasında, hassas bir dengede yer alıyor. Bir uçta, perspektiften yoksun, bu an
lamda da kısa soluklu "dar pratikçilik" var. Diğer uçta ise, gUnlOk görevler· 
den, günlük pratikten bütünü ile kopuk hayalcilik. Rusya'nın o dönemki ko· 
şullarında dar pratikçilik, yerel işçi çalışmaları yapan birbirinden kopuk 

gruplarda; hayaleilik, Rusya'daki kapitalist gelişimi göremeyen Narodnik· 
Populistlerde ortaya çıktı. Gerçekçilik ve y .... tıcılık ise, eski hayalleri giinlük 
somut pratiğe, dar pratikçiliği de devrimci perspektife sahip kolabilen Rus 
Sosyal Demokrat işçi hareketinde filizlendi. 1917'yi, bu kaynaşma yomtı. 
1917'yi, iki uç arasındaki hassas dengeyi kurabilen Lenin önderliğindeki hare· 
ket yarattı. 

Gerçekçilik ve yaratıcılığın önemi, kimi dönemlerde daha da artar. Ha.
yalciliğe varmayan bir yaratıcılığın ve "devrimle kumar oynama" anlamına 
gelmeyen bir insiyatif gücünün önemi, kimi dönemierde daha da artar .Özellikle 
işçi sınıfının dışındaki kesimlerin ileri adım atma koşullarının bulunmadıjı 
dönemlerde. Burjuvazinin ve küçük burjuvazinin tarihsel ve özel olarak ileri 
hamle edecek konumdan uzaklaşmaları, başka bir deyişle "yolun sonuna gel
miş olmaları" işçi sınıfı hareketinin politik sorumluluğunu daha da artırır. 
Artık, toplumun ileriye ya da geriye gitmesini belirleyen, işçi sınıfının politik 
hareketinin gücü ya da güçsüz1üğüdür. 

1917 Şubat Devrimiyle birlikte Rusya burjuvazisi, bir sınıf olarak yolun 
sonuna gelmişti. Burjuvazinin yolun sonuna geldiğı noktada, işçi sınrfı haR-
ketinin, sosyalist devrimin. yolu açıldı. Sosyalist hareketin görev ve sorumlu· 
lukları daha da arttı. Sosyalist hareketten beklenen yaratıcılık ve insiyatifin 
taşıdığı önem daha da büyüdü. 1917 Şubat'ından sonra, Bolşevikler bu y ..... 
tıcılığı gösterdiler. Bu insiyatifi kullandılar. En açık, en özlü deyişle "subjek
tif unsur"un hakkını verdiler. Lenin, 1917 Şubatında iktidarın tek başına 
proletaryanın ve yoksul köylülerin değil, burjuvazinin eline geçmesini sosya· 
list devrimin nesnel koşullarının olgunlaşmamasına değil, subjektif unsura, 
yani proletaryanın bilinç ve örgütlenme düzeyinin yetersizliğine bajlıyordu: 

"Rusya'da bugünkü durumun taşıdığı özellik, ülkenin devrimin ilk aşa. 
masından - ki bu ilk aşamada proletaryanın yetersiz sınıf bilinei örgütlenme 
düzeyi yüzünden iktidar burjuvazinin eline geçmiştir - iktidarın proletalyanın 
ve köylülüğün en yoksul kesimlerine geçmesi gereken ikinci aşamayageçiştir." 
(Lenin, Toplu Eserler, cilt: 24 sayfa: 22) 

O dönemin Rusya'sında burj�vazi yolun sonuna gelmişti. Ama o dt).. 
nemde burjuvazi, dünyanın her yerinde yolun sonuna gelmemişti. örnelin 
Türkiye'de gelmemişti. Bugün ise, dünyanın hemen hemen her yerind,e koşul. 

lar çok daha farklı. Çünkü burjuvazi, dünyanın hemen hemen her yerinde, 
çoktan yolun sonuna geldi. Tii"kiye'de de buraya çoktan ulaştı. Bugün dün· 
yanın hemen hemen her yerinde ve Tw-kiye'de, bundan sonrası işçi sınıfının 
işi. Sosyalist hareketin işi. Hayalcilik ve dar pratikçiliği aşarak yaratıcılık ve 
insiyatif dengesine kavuşabilen örgüılü sosyalist hareketin işi. 

1917'de Bolşevikler dar pratikçiliği ve hayalciliği aşıııar. 1901'in öngö
rü düzeyindeki yaratıcılığını pratikte somutladılar. Sosyalist Devrim'i gerçek· 
leştirerek, "daha beklenmesini, burjuva devriminin olgunlaşmasını" öneren 
dar pratikçiliği aştılar. 1917 Devrimi'nden sonra, köylülüğe, küçük burjuva· 
ziye yaklaşım biçimleri ile, sosyalist toplumun bugünden yarına hemen kuru
labileceğine inanan hayaleiliğe de ödün vermediler. Ikisi arasında tutturdukla· 
rı denge, yaratıcılık ve gerçekçilikti. 

Bugün, 60 yıl sonra, Ekim Devrimi yalnızca sosyalist toplumun kurulu
şu, sosyalist toplumda üretiei güçlerin gelişmesi açısından değil, 1900'lerden 
1917'ye kadarki gelişimi ile de clUnyanın çeşitli köşelerindeki harekeılere ışık 
tutuyor. Hayaleilik ve dar pratikçilik arasında kurduğu hassas denge ile, ancak 
bu dengeyi kuranların yararlanabilece�i yaratıcılık ve insiyatifle ışık tutuyor. 

Türkiye'de de işçi sınıfı hareketi Ekim Devrimi'nin 60 yılını coşku ile 
kutlarken, BUyUk Devrim'in kutlanışini Tli'"kiye'ye ilk kez getirirken, aynı ya· 
ratıcılığı, aynı insiyatifi kullanıyor. Ekim Devrimi'nin sönmez ıŞığı, Türkiye' 
ye de uzanıyor. 



, 

SAGLAMLASAN -

Kapitaliz.mden l(5)'ali:ıme i'eçi, çalı· 
nı, inanlılı her türlu b.skı ve IÖmürii · 
den kurtanca.k köklü ve demmd dö· 
nl1$umler çlluu b .... tan BuyUk Ekim 
Devrimi'nin 60. Yılı, bütün dünya ifçi 
ıınılı ve Lüm ilerici ıüçler t.an!mda.n 
kuU.nıyor. Eldm Devrimi'run 60. yılın· 
d., dunyanın uçte birinde ıoa-yalwnin 
kurulu,u yeni ve d.hI yüksek aşamaJ .. a 
dolru ilerlerken, kapitalist dünyad. da 
.ınıf mucadeleleri kesk:inletznute. wual 
b.lım.,hk, demokrasi ve soıyalizm 
dofrulluaunda gelişen devrime haruet
ler gı.içlenmektedir. 

Türkiye de bu eeliomeden batımilı 
deRildir. Kııpilaliat li5temin bUDalımı, 
ülkemizde emperyalizme b.Rımhhlın ve 
geritilin öı.ellikleriyle birleşerek, toplu
mun bütlin alanlarınd. d.ha aRır ve daha 
hız.h bir biçimde eetişiyor. Emperyalizm, 
işbirlikçi büyük, tekelci .ermaye ve tüm 
ıomünicü gijçler, e,emenlikleoini IiÜrdü· 
rebilmek için yeni ikt.idar formüllerinin 
arayı,ı içindedirler. Bir yandan büyük 
.-ermiyenin, en i'erici, en aldırııan, en 
i,birlikçi unsurlarmın .çık teröre d.ya
nan f.şill diktatörlulü yolund.ki tama' 
lu' bız.laodırllmaktadır. Diler yandan da 
i,çi SIlUrıru ve emekçi kitleleri kapita.lisl 
sistemle uzla,may. zorlayacak, ekono· 
mik bunallmln f.turasını emuçi halka 
1ı.i.ruILUlllZ patırtwz ödettirecek çözum 
yolları aranmaktadır. 

Buna Urştlik, Ilericililin bütün bula 
ve tehditlerine raamen, i,çi sınıImm mü
cadelesi eunlük hak t.aJepJerini 1Lfara.k 
gitıide artan or.nJard. empe:ryal.iınıJ ve 
buyük &ermayeyi hedef .Jmakta, eme.kçi 
k.iUeler e.koDOnUk ve demokratik bakla· 

orun bilinane vararak: müc.dele alarun
da yer almaktadırı.,.. Bu ko,uUarda i .. çi 
auufırun ıoayaliz.mi hedef .Ian politik 
hareketi, lJiineel ,örev demokratikle.şme 
ve mayaliun dolrullUlUooaki örgütlü 
mücadelesini, kararlı adımlarla ileri mev
zilere dolru "etiştirmektedir. Emperya· 
lizme ft ratizme karşı mücadelede i.şçi 
.-ırulı ba.reketiyle birleşme bilind, de· 
rnokrui ıüçleri araııııda her ıeçen gün 
güç kaunmaltı.adır. 

ANTIKOMONlmlN BAŞ HEDEFI: 
Işçi SıNıFı 

Tekelci büyük .-ermayenin, bunalırru
nı 1u.sa vadede de. olsa hafifletmek ama· 
cıyla ,ürdürdülü yeni iktidar fonnülleri 
arayLŞI, onun başta işçi ıuuCuu hedef' 
alan saJdU'ı1annl y.va-fl.tmam.ıfl:ır bile. 
Tam tenine büyük bu.ı;uvazi, iJter tam 
boy !aşili. bir rejimin teı.phlanmuı, is
Wat pıarla.me.nto içinde daha "geniş la· 
banlı" bükumet. biçimlerinin bulunmuı 
yoluyla ol5u.n., bunabmm yükünü emek
çi kitle.lerin artma devirecek her türlü 
ıirişimin, .nca.k işçi ıuulı hareketinin 
uyıflatı1muıyla mümkün olacatıDI he
.. pla.malctadD'. Bu )'Üzden işçi IlMırun 
ekonomik ve demokratik haklarını, 
onun .endikal ve politik örgütlerini he
def alan .ıdınlar yoQun1qmışıp'. 

Türkiye ı,çi Partili'ne. ve Türkiye t,· 
çi PriJilere yönelik .ldU'llarm hızlan· 
mu.ı, böyle bir tablo içinde yerine otur
maktadır. Yüriiyüş'ün eeçen .yaanda ö-

Kontenjan Senatörü 

olmak için neler gerekli? 
Kontenjon senatörii s.çilebilmek için "oıuraklı" olmak, "seçkin" kişi 

olrmk gibi koşulların yonlSıra muıiala başka n;ulilder d. aranıyor olmalı. Ve
ni kontenjan senıtör1erinin bu nite.liklerinin ne olduğu dı aşağı yukarı belli. 
Hele bunlardı n birisi 1960'lırın sonunda üniversite öğrencilerine bu nitelikle· 
rini açıkça gösterdi. Anayasa hukuku profesörii HUseyin Naili Kubalı'dan söz 
ediyoruz. 

1968 yılı Haziran ayında "d.mokratik Uni .... sit •• ilIr.ncilerin yönetim. 
oıılması. özel yüksek okulların devletleşıirilm .. i" için başlatılan boykoı ve 
işgal .yl.mlerini çok kişi anımSi(. Oğrmcilorin bu istekleri Is_bul Hukuk 
Fakültesi Fakülı. Kurulu'nda görüşüıürlt.n Prof. Kubalı bakın neler söyl.miş: 

"Anayuanın Iafzının sanhati karŞısında gayi bir Idsir. gidil.mez. M .... 
le miinalaşa götürmeyecek lad..- açılaif. Anayasanın 120. madd .. i ilIr.ncH •• 
rin yonetime btılrmlırlna manidiL_. fakat Marx depaser olmuşnır. Bu ta.le
b. partipikasyonu Amerika'dan Tokyo')'3 kadar ideolojik bir har.ketln eseri 
olduğu inlar edilemez. Solcu bir hareketin eseri olduğu irıiar edil.mez. TaI •• 
benin çoğunluğunun isteği haklı. makul isteklerdir. Fakaı bunların aşırı olan-
1 ... , da vardır. Bu aşırı istekler d. ideolojik kar.ılaeri bir defa daha 0<u)'3 ko. 
yuyor. Hareketın başlaYlj tarzı. şidd.tli passion'u karŞısında bir Senato ol .. 
rak emball.menı geçirdik. paniğe kapıldık ... Ben bir equivoque'a rıwıi olrmk 
için ",�rar �z alıyorum. Oğrencilorin yönetime kalılması bana biraz ağır geli. 
yar. Ögrena maıere premıere mahiyetindedir.lşçi-işveren münasebetine ben
,.mez

: 
.. Anaya .. ıelifçi. n�a1. so5)'3l. hürriy.tçi bir anayasadır. Anaya .. 

sosyalın bır anaya .. değıld ... Bu anay ... sosyal hürriyetçl bir anayasadır. 
Anayuanın 120. maddesi sadece ve sadece üniversiteyi içine ılan bir madde
dir Ozel yüks.k okullo" dışında bırakır. Oul okulu Anayuanın 21. maddesi 
esprit'si .ydınlatıyor. Oul okul müoss .... ini labul ediyor. ÖZ.I okul ise 
hı..,;yetin sonucudur'·(ANT. no.92. Ekim 1968) 

Konı.njon senatÖl"lüğü aslanını yüreğinde laŞıyon adayl.,ın bundan 
somkı ınırlmn, belirlemeteri için iyi bir fnaL Anti-derTW)kruik olrrıü:: ve 
bunu .çıkça ... unmak. her zaman olmasa bil •• kontenjondan ..... tör olmayı 
g .... nıiliyo. piiba. 
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&etlenen TIP üyelerine ve yöneticileri
ne yöne

'
lik .Idll'ılardan sonra, "Ekim 

Devrimi ve Türkiye" ıecesinin afişlerini 
.. n Parti üyelerinin ya_ dı,ı yöntem
lt!l'le göz .Ihna elırup itkenceye utra
hlmaları, i,çı anılının politik hareketine 
yönelik ts1Jplerin boyutunu ortaya 
koymuşt.w. 

öte yandan tekelci MESS patronlan
nın onbinlerce metal işkolu i,çi&i.ni he
def aJan Ioka'" ... dır .... hızından hlçbir 
,ey kaybetmeden Mmektedir. Tekelci 
sennaye ve ODun gerid MJ11iyeLçi Cep
he iktidan, işçi mu.fına ve ODun sen
dikal örgiltlerine k&lll karalama, iftira 
k.a.mpanyaaru da yolunla.ştırmı,tll". 
DİSK'in lo.yl1 demokrat bir partinin 
um yörüngesine ıokuımuı (irişimleri
nin örgütü zayıOat.muından yararlanan 
gerici güçler. antikomünist bir kampan
yama işaretlerini vermektedirler. Böyle
si bir .nummürult kampanya, en başta 
ifÇi .ırutıma ilerici sendikal ört\itlerlni 
daa'lmayı, işçi sınıfının en bilinçli, en 
mücadeleci mitilan uOlurlarlN sindirme
yi amaçlamaktada. Sonra da, klaıUı de-
molmatik baklann da daha çok ıırurlan' 
ma.SI, tüm demokraai güçlerine kaTfI bir 
buruç hareketinin düzenlenmesi planlan
maktadır. 

SARI TORK·I Ş VöNETIMI GERICI 
GOÇLERLE SARMAŞ DOLA$ 

I,çi &ınıfııun ilerici .odikal ve poli· 
tik örgüth.ini hedel alan anLikomüni&t 

kampanya hUD'Wda.ruu.n .on belirtili, 
&&1'1 Türk-lt yönetiminin hamlaUıIı bir 
"npor" olmuştur. Türk-I, yönetiminin, 
Federal Almanya'da "ooB" mu.keline 
bürünmÜf emperyalilt provouıyon ma· 
kezloriyle i,birllRi yaponk hazırtattıaı 
"Rapor"un içerili. Vatan ıueteainin 
ıeçtilimiz Per,embe ıünü yayınlanan 
bir haberiyle belli olmu4Lur. Sözde "Ra
por"un tek amacının. DısK'i "ihbar et
mek". OISK'i işçi yılınlarından kopar
mak , antikomünizm teraneleriyle uydu
rulmuş aaht.e bir umaodan yararı_rup e
me.kçi kitleleri DISK'e ve Lüm olarak 
işçi ımıfı hareketine kar,ı lufkutmak 
oldulu ortadadır. 

Türk-h'in IÖzde "Rapor"unun 
"008" maskeli olarak ıunulması, Türki
ye'de t.e.zaahlanmak istenen antikomü· 
nist provokuyonlarla, emperyalizmin 
ıoluk savaş Ioşkırtmalan ara.sında bir IUpl olabilecegmi hatırlatmakhdır. 
Uluılararası Metal I,çileri Federasyonu 
IMF·nin. Türk·t,·e bal h r .. ist Türk·Me
W'i üyeııae kabul ederek. MESS paıron· 
lanna direni, halindeki Maden-ı,'i üye
tikt.en çık.artııauu açıklarnU) d., bu ka
ruy. güç kazarw:hrmaktadD'. IMF'nin, 
raşist Türlt·Meı.aI·le elele. Moden·�·. 
k.artı en bayalı ant.ikomüniaL ıuçlama· 
lara dayandvdııı provokasyonlU'l, yerU 
besleme buuun yardımıyla bir süredir 
hazırlarup tezgahJanmıtLIl. Maden-ı,'in, 
loayalilL ülke lerde faaliyet gölıi.ere.nle.r 
dahil dünyarun en ylRı.n.saI sendikalannı 
biraraya getiren Dünya Sendikalar Fede
rasyonu (DSF) ile ili,ki kunnaya çalı,· 
tıRı bahane edilerek oynatılmak iste· 
nen ca.dı waru, emperyalizmin ıoıy.n.t 



dünyayı hedef alan IBldırllarlna kufku
.uz ballJdlı. 

BAYRAM DE(;IL, SEYRAN DE(;IL 

Emperyalizmin, bütün dünyada geri
alili harekete geçirmeye yönelik Kiri
şimlerinde, gerid Milliyetçi Cephe ikti
danndan yararlanmak istedili Pakistan' 
daki askeri diktatörtüRün balı' Ziya-Ol
Hak'm Demirel'le el sıkıştırılmaaıyla da 
göri.ilmüştür. Ziya-Ol-Hak'm Türkiye ge
Dainin, Türkiye ile Pakistan armndaki 
ilişkilerin en renkaiz oldulu bir sırada, 
hiçbir ön hazırhk yapılmadan gerçekle,,
meıi, gennin arkasında "politik" neden
lerin yatt1l101 göstermektedir. Ziya-Ol
Hak, yasal Butto yönetimini devirerek 
Pakistan'da olu,turdulu gerici rejimi pe
kiştirdili görünümünü yaratmaya çalış
tıkian sonra, şimdi dı, dünyadan politik 
ve diplomatik destek arayışına başlamış· 
tır. Puistan diktatörünün bu "sempati" 
turundan $Onra, ülkesinde demokratik 
haklara ve politik liderlere kar,ı saldırı-
1arının yeniden yoRunlaşması bir raslan
tı olmayacaktır. 

Emperyalizmin, uluslararaaı alanda 
tutunına.a.ıııa çalıştılı gerid, faşist rejim
lere prestij vermek için, onlann liderleri
ne ilk durak olarak Ankara'yı göstermesi 
illinçtir. B_ndaki ilerici. yazarlar, 
Demirel'in, 1967'de Yunan faşist cunta
sının başlanyta da ilk göriiten kişi olma
ıına dikkati çekmektedirler. Bu, kuşku
suz bir n..a1aııtl delil, Demirel iktidarla
rının ,erici kmkterini ,österen bir oJcu
dur. 

CHP-AP KOALISYONU REKLAMı 
SüRÜYOR 

Yürüyüş'ün geçen sayLlarında, tekelci 
büyük sermayenin, bunalımını hafiftet
menin yollarından biri olarak CHP-AP 
işbidili olasılıRını sürekli olarak: açık 
tutmaya çalıştıR i üzerinde durulmuştu. 
Geçtilimiz hafta bu yöndeki girişimle
rin sürmesine, hatta yolunlaşmasına ta· 
ruk olunmuştur. Böyle bir işbirlilinin, 
en azından 11 Aralık seçimlerine kadar 
keııinlikle olanaksız olduRunun bilinme-

sine nAmen, ondan sonraki dönem için 
böyle bir işbirlilinin hazırhkları yürü
mektedir. Demirel'in, hatta başında, ilk 
kez AP'run hükümetten çekilebilecetini 
söylemesi,AP içindeki uyumsuz sesleri 
alçaltm&ya yönelik oldulu kadar, 
kendisine manevra kapılarını anlamayı 
da hedef alan bir açıldama olarak yo
rumlanmahdır. Bu arada gerici. ba&lnın 
en etkili çevrelerinin, Demirel'in "reji
min 80rumluluaunu duymadılı"nı ileri 
sürerek eleştirmeya kaıınnalan, kuşku
iuz kişi_I bir kanıyı yansıtmaktan 
uzaktır. 

Ote yandan ııeçöl!imi. hafta, CHP 
içinde. yerel seçimler nedeniyle bq
!ayan huzurau.zJuk bir milletvekilinin 
geçici olarak iatitUlYla ıu yüzüne çık
mıştır. MC partilerinin "iyi niyetli" 
miUetvekillerinin koaliayondan destek
lerini çekmeleriyle hükümetin dw,mesi. 
ne umut baııayan CHP yönetiminin, 
kendi içinden kopmalarla karşılaşmaı 

. herhalde hiç da ho, bir çakı,ma delil
dir. CHP. parlamento içindeki ve dı,m· 
daki mücadele çizgiııini, eter böyle bir 
çixai varsa, mutlaka gözden geçirmek 
zorundadır. 

Işçi SıNıFıNıN VE EMEKÇi 
KITLELERIN NIHAI ZAFERI 

öNLENEMEZ 

Türkiye'de gerid güçler, işçi sınıfına 
ve demok..rui güçlerine kar,ı saldırılann
da, belki, bAlA ayakta durmaya çalışan 
gerid, faşist rejimieri örnek ahp kendi
leina cesaret takviyesi vermektedirler. 
Ama böyle takviyeler boşunadır. ışçi Il· 
nıfının ve demoma güçlerinin mücade
lesi, dünya ölçüsünde, ayakta durmaya 
çalışmak bir yana. her geçen gün daha 
da sallam.l.qan bir ömete dayanmakta
dır: Sömürüyü ortadan kaldıran ve insan 
tolumunun gelişmeıinin önündeki bütün 
engelleri temizleyen bir sistemin ömeti
dir, bu. DünyadlO üçte birinde başanya 
ulaşmış olan bu sistem, sosyalizm, geri
cilil'in her türlü �abasını bozguna uRra
tarak bütün düoyada ilerlemektedir. 
Ekim Sosyalist Devrimi'nin 60. Yılı, işçi 
sınıfının ve emekçi kitlelerin nihai zafe
rini önlemeye hiçbir gücün yetmeyeeeti
nin, tarihten silinemeyecek en güçlü ka
Dıtıdır. 

lşgüzarlar işbaşında 
Geçdtlmiz haf1a içinde IWaköy ye Istlkbl Coddeslnde, anlırınd_ VÜ

RÜYüŞ'Un de bulunduAu ılırıcı d"11 vegazetelll'i ..un b_yllır po" tarafı ... 
dan dövtllırek tehdit edıımı,lırdlr. 

Aynı b_yller daha önce de çeşitli biçimlerde baskılarla kar,ılaşmı"",, 
tehdit edllmiJlırdl. Bu baskıl",ın önemlı bir bölllnilnU komando .. Idırılırı 
okııııırmalaaydı. 

Ancak bu kez polis, hiç bır yasal day"'" i olmamasına r.men .... 1 sa
hlplll'inl emnlyete götürmiii ve dövmliltUr. Ilerld yayınları sattıkları "'ete bu 

uyıuWnanın devam edecetl tehdidi çevrede böylece YIYlınlqtrılmak Isı .... 
melctedlr. 

Ankara'clan lsunbul'_ yenı ata .... n Emniyet MUdı.il, blllndljl gıbı _y .. 

ilinierde ıa.eve baJlaml, ve i sunbul pollılnln yasa d"ı, koyfluyıuiamalıırı bu 

cı&ı.nde ......... bır art" uydotmlJllr. 

SSCB 

ELCILIGINDE 
i 

BASıN 

TOPLANTISI 

'TORK-80VYET ıLıŞKİLERı 
KURULUŞ GONLERlNDEN 

BAŞLAR" 

''Bqka bır deyl,le, kayııalında de .. 
Iotleılmlzln kuNcu\an V i; Lenin .. Ke
mal AtatUrlt'ün bulundulu SSCB .. TUr
Idye IlIIIDdaid UltkJlerln .elltlml, ..... di 
IDkeleıtmızln '" halklarunızın ulııul Çı
karlanna, Robinid Nihai Belgesi Nhuna 
.. ulu&larııruı yumuşama pollUkasına 
uYlun biçimde lIerllyor. Lenln'ln yöne
timi altındaki Sovyet halkının, Türk hal
kının Atatürk önderllllndeld ulusal-kur
tulu, sı .... ın. ke"ılıksız yaıdırnda bu
lundulu '" deotekledlll 1920'Ierde em
peryalist gUçlere kll11 verilen ortak mü
cadelede dolan çok yönlü l,blrUllml., 
yıllar boyunca başarıyla gerçekleştirildI. 
Bu ı,blrllll, komşu devletlerin bant, 
dostluk ve kll1llıklı anlayış ortamında 
yaşayabilmeleri ve yaşamak ,0Nnda ol
molan nedeniyle bugUn de başarıyla geli
tıYor. özellltle çok çetitil dUzeylerde 
cerçeldOfen kll1dıklı lezI ve lıı,kU .. 

"DEvatMIN ırorLANIIASI QOK 
YöNLO YORtl'I'tlLIIBItTB" 

Daha 10_ aOıaIaıı IonıIInı ..... 
yanıtlaıda __ deIIIWIIbıItı..,. 
1IIIIIII1 ıçın ne lIIIaııı tqaı!ıl1ID ıı.ı.ııı. 
yen KuUt, Sovyetler B\dIII'ıııte ıııIJII&. 
.. tii\ ııeçllme" ıçın ,..ıtii L'IfID lt9-
me" ıçın .-"11 olan cıııı 18 , ... ıııııı. 
rUdılını beIIrtII_ Y .... 80.,.. .u.ıı
ıı'am Devrlm'd ... bed diiidiııdiıii old .. 
Runu bıtıriltID Alap, lIIIJ.ıIıı& ..... 
mun turuıma. liIreCIııdI y..ı.. ilk 
"" y ......... . erlllııde "ald ........ bu_ 
denle ıle y .... d ... dlloonJoıııııolod .... 
Ullni etJedI. 

60. YıldönUmU htlaıııalumın ın. 
dışında ytIıUtII\if blçlmllliııdoıı "
söz edlldltten ıonra, Tlatlye'ıIe de ıe. 
terller, .... Der .. be-ı..ıntıı cıu.un •• 
ı\iIIiI ye 7 Kuım t\lDU de e1çıııt b\ııamıo 
da bır mePIlyon dlloonlendlll duywul. 
du. Türk&vyet Wtldler\nln LenIn .. 
Mustafa Kemal dönemlndeld du..yı .. 
ulaştınlmııı yönünde yapılaıı çalıfıııalu 
'" I<lI1llıldl ekonomık uı,kUaıden IÖ& 
edildikten sonra basın toplantısı ıon bul
du. Toplantıda, aç" konuşmili '" ION
lara verilen yanıtlar öteoinde duyurulan 
bır konu da yonl onaylıinın TiWkçt 
metninin huırlanmakta oldulu '" kııı 
zamanda Türldye'ıIe de edlnllebll_1I 
oldu. 
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EKiM' iN IŞIGI NDAN PANiGE 
Iaııarak yiırütlill<leri ve yüruteeekleri ka· 

rarlı mücadele ile MC'nln dosyası açıla· 

cak ve dilerleri yanında, antI-demokra

tik uygulamalan", cinayetlerin, işkence

lerin hesabı da bır bir sorulacaktır. 

eden lı Yönetim Kurulu Oyelerimlz �e 
görevli avukat arkadaşlarımızca yerinde 
gÖlÜlmüştür. Bu arkadaşlarımız halen 
gözaltında tutulmaktadır. bazılar"un Ise 
henüz nerede oldukları konUSUnda bılgı 
alınmamıştır. 

TUm baskılar ur engellemeler kompan)'oyı durduramod._ 

Türkiye Işçi Partisi 'nın 6 Kasım Pa· 
zar günü İstanbul Spor ve Sergi Saraym
d. diizenledi� "Ekım Devrimi ve 'IUrkl· 
ye" toplantısı ile ilgili afişleri asan 98 
parti üyesi, 30 Ekim gecesi gözaltına aho
de Tomsonlarla itile kakıl. 2. Şubeye 
götürülen partitiler, bunıda Calakaya ya. 
tır�dı. Falaka işlemi uygulanırken bir 
kısmının göRüsIeri üzerinde tepinildl. 
Daha sonra tuzlu suda YÜri.itiilen üyeler 
çeşitli kümr ve hakaretlere maruz kaldı
lar. Bu arada "cop sokma" tehditleri sa
vurmaktan da geri durulmade Ertesi gün 
serbesi bırak�dıklan saat 17.00'ye kadar 
partillierden 9'u elleri kelepçeti olanık 
şehir içinde ordan oraya dolaştlrtld.ı. 
Aynı gün 26 'sının Işkenco göıdü2ü adli 
tabip raporuyla saptandı. 

HESAP SORULACAK 

Bu yasa dışı uygulamalara başvuran 
gözü dönmüş sor�ular haklanda Parti 

olarak şikayetçi olundu. Her türlü engel
leme girişimlerine rsamcn partililer da
yak ve işkenceye maruz kaldıklanru ifa
deye koyduntular. O gece Emniyet 2. 
Şube Müdürlü�ünde Nöbetçi Amiri olan 
Sadettin Tantan ve di�er personel hak· 
kında adli kovuşturma için Cumhuriyet 
Savcılı�ına başvuruldu. Ayrıca aynı kişi· 
ler hakkında idari kovuşturma açılması 
için Istanbul Valili2ine de bir dllekçe 
verildi. 

MC'NI N DOSYASI KASAR IYOR 

Bu uygulama Anayasa ve yasaların 
güvencosi altında olan parti Çalışmaları· 

, nın engellenmesi amacına yöneliktir ve 
ilgitileri aRır sorumluluklar altına sokar. 

Bu tür anti·demokratik uygulamalar. 
bunlann baş sorumJusu MC'nin dosyası
nı kabartmaktadır. Türkıye Işçi Partisi' 
nin ve tüm demokratik güçlerin demok
ratik hak ve özg\irlüklerlnl savunup kul· 

rlp'lN AÇıKLAMASı 

PartiUlerin maruz kaldıkları yasa dışı 
muameleler üzerine TIP Istanbul Iı örgü· 
tü geçtiRimiz hafta basma bir açıklaDla 
yaptı. lı Başkanı Can Açıkgöz tarafın· 
dan yapılan açıklama şöyle: 

''Partimi:dn 6 Kasım Pazar günü Spor 
ve Sergı Sarayında düzenledl� "Ekım 
Devrimi v. Türkiye Toplantısı" Ile ilgiti 
afışleri asan 98 üyemiz gözaltına alındı. 
Bu uygulama Anayase ve yasaların gü· 
vencosi altında olan parti çalışmalarırun 
engellenmesi amacına yöneliktir ve Ilgiti· 
leri a�ır sorumluluklar altına sokar. Oy .. 
lerimi:dn mutaden .!iş asılan yerlerde 
YÜlÜttükleri bu çalışmanın engeUenmesi 
bir Anayasa suçudur. 

"98 arkadaşunlZın yasalara ve Anaya· 
saya aykın olarak gözaltına alınmalan 
He de yetinilmemiş, parti üyelerimiz 
toınsonlar altında Emniyet 2. Şubeye 
götülÜlerek bu şubenin görevlilerince ra· 
lakaya yatırılarak, Işkenceye tabı tutui· 
muşlardır. Bu durum olaya müdahale 

.::,:,.!.u!1 '::';,,',� i ""''' 

"Sorumlular hakkında Idari ve adU 
taklbat aç�ması için ger.kll başvurular 
yap�maktadır ve çalışmaları yürütmek. 
ten bir an olsun geri durulmayacaktır. 
Ve şu bilinmelidir ki. bu tür anti-demok. 
ratik ve. keyfi uygulamalar.bunların baş 
sorumlusu MC'nin dosyasını kabartmak. 
tadır. Partimi:dn ve tüm demokratik güç. 
lerin. demokratik hak ve özgüriilideri sa· 
vunup kuUanıırak yürüttükleri v. yürüt .. 
cekleri kararlı mücadele Ile MC'nin dos
yası açılacak ve dıeerleri yanında anti· 
demokratik uygulamaların, dnayeııerin, 
Işkencelerin hesabı bır bir sorulacaktır." 

Bütün baskı ve engeUemelere ragmen, 
TIP'In. geceyle ilgili afişleme çalışmaları 
siiıdü. 98 Partilinin gözaltına alınma ve 
işkence göımesi olayından sonra. afişi .. 
mey. çıkan başka Parti üyeleri de gözaı. 
tına alındılar, Işkence girişimlerine bu 
kez rastlanmadı. Ancak yetkililerin gece· 
den ürlı:tüklerl ve gecenin genış bir ke. 
gme duyurulmasını ne pahasına' olursa 
olsun engellemeye çalıştıkları bır ger· 
çekti. 

)1.10.1'77 
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Hatay'da güçlü ses: ''Kahrolsun faşizm " 

Fa.şi5"l tırmanışı ve 2.Metnin uygula
malanru protesto amacıyla Türkiye'nin ceşitli il ve ilçelerinde .ürdürülen toplan
tılara bir yenlsi daha eklenml., "Fıışizmi 
ve PahalıbRı Protesto" toplanbm 30 
Eki.m'de Hatay'da gerçekleştirilmiştir. 

Toplantı Türkiye İşçi Partisi, Türkiye 
Sosyalist !.şçi Partisi ile birlikte 7 de
mokratik kiOe örgutü temsilcileri tara
fından düz,enlenmiştir. Tolantıyı düzen
leyeoler arasında bulunan iki siyasal par
ti, TİP ve TSİP sözcüleri Metnin bo.sk:J ve 
terörüne, faşist tmnanı,. karşı UZUD va
deli güç ve eylem birliti önerilennde bu
lunmuşlard.ır . 

FAŞtZM VE EMPERYALİZM 
HEPIMIZtN ORTAK DOŞMANlDIR 

Türlı.iye t,çi Partlsi Hatay tı Jlaokaıu 
Süleyman GalioRlu toplantının açı, ko
nuşmasını yapmışbr. Galiollu, açış ko
DUŞlTUl51nda özetle şun1an söylemiştir: 

"Bu toplantının anlamı sadece Faşiz
mi ve PahalllıA:ı prot.esto etmek degildir. 

"Bir yandan aram..ızdw daYlUllfma 
ruhunu Caşizme ve onun diler yüzü em
peryaUzme karşı oriak mücadelenin ka
çınılmaz birlj�ini açtk ve ca.nlı olarak 
ortaya koymak diA:er yandan daha Heri 
mücadeleleri bu ortak birlik ve dayanış· 
manın verdiRi güç, çoşku içinde ulaş
maklır. 

"Hepimiz. arasında bu kapanılmaz 
birli�jn teme ııeri vardır. Faşizm ve em
perya.1.ızm hepimizin ortak dÜfmanıdır. 

"Bunda toplaomula Milliyetçi Cep
henin temsil ettili işbirlikçi f14l.st güç)e
re karşı mücadeleyi tek tek ayn ayn ör· 
Ililler planmda yellemi. olmanın ö
tf'SJnif' ıeçen bir birlik ve dayanışma an
I,yı" içınde yürütmenin mümkün oldu-
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Runu bu yolda daha ileri atılıml.ano ba
şanlabileceRinide dost ve düşmana gÖl
tenni.ş oluyoruz. 

'�Çünkü ihtiyacımı.ı: olan birleşik mü
cadele han!:keti, süreklilili olan tek tek 
somut eylemler için oluştunıJup ömrü 
bu eylemleı:ler &lDJrtı olmayan bir ha
rekettir." 

EMPERYALIZM VE FAŞIZMI 
GERİLETMEK IÇIN 

"Faşizme karşı güç ve eylem birliRi 
Harekete katılan çetitti kuruluşların 
kendi vadıklannın ve ça1.ışmala.nnın 5Ür
düriildiiAü.. ancak faşizme klJ11 birleşik 
hareketin k.itlesel ve eş güdümlü olmam
nın sal1a.n.abildili bir h.are.kettir_ 

"İhtiyacımız olan güç birtili, ileri 
biçimini alabilecell süre içinde günün 
acil görevlerin bir ölçüde de olsa karşıla
y_bilen, içinde bulundulumuz durumun 
ciddiyetine uygun, dq:ıruklJtm sakınca
tannın süratle azaltılmUlIlI ba.şarabihm 
bir güçbirlilidir. 

"Bu toplaotunız güç ve işbirlili yo
lunda atılmıış bir ldımdl1. Her ileri adım 
faşizme ve emperyalizme k8.rıJl birleşik 
hareketi yurt çapında örgütlernede kaza
nılacak başannın bir parçuıdl1. 

''Her başan, demokralik güçleri lü
müyle daha güçlü 1n1acak., emperyaliz· 
min ve ta.şizmin geriletilmesi ve giderek 
toplum yqamımızdan yok edilmesi yo
lunda yeni atılımlar için olanak IBlla
yacak:tl1. 

"Emperyalizme ve faşizme karşı ba
R;ım.u.zlık demolcrui mücadeJ_ işçi ııru
LJ mücadelesi ekaeni etralmda verilecek 
uzun süreli bir mücadeledir. Ulrunda 
sürekli, tutarb, &ebaU! mücadele verile· 

cek şerefli bir görevdir. Zaf .... uıa.aca. 
lımız güne kadar azimle sürdürerek ba· 
şarabilecelimiz bir iştir. Yaş�n faşiz· 
me ve emperyalizme karşı örgütlü bir
leşik mücadelemiz. 

"K.ahrolsun faşizm." 

DıcER KONUŞMACILAR 

TOB·DER Hatay Şube Bqkanı Ab· 
met Erdem konuşmuJnda özellikle MC' 
nin ölretmenler üzerindeki baskılannı 
somut örnekleri ile anlatmalı, TOM-DER 
Şube Başkanı Kemal Şıt ise memurlari 
yönelik. anti-demo.kratik uygulamalar 
üzerinde dunnuştur. 

Erdem ve Şat'tan ıonra &öz alan AI· 
mutlu Halk Demeli, AJtünözü Halkevi 
Dursunlu Halk Demeli ve ışçi Kültür 
Demeli temsilcileri, somut örneklerle 
kendi çalılŞma alanlanndaki ıorunlan di
le geti.nniş, Türkiye ı,çi Partili Hatay n 
sek�teri Nurettin Yakar da düzenlenen 
toplantının anti-faşist mUcadele aç .. ıo
dan uzun ve kısa dönemli önemi üzerin· 
de duımuştur. 

TIP tı Sekreteri Yakar, i,birli.kçl bur
juvazinin ve onun siyasal güçlerinin 
ekonomik ve siyaa:aJ hesaplarırusergiledi· 
Ri konu.şmasında, daha ıoma anti·tqiAt, 
demoluat.ik güçlerin bugünkü zaa!lan ü
zerinde durmuş, konuşmasını, anti-taşist. mücadelenin genel platformu üzerin
deki açılı.larnalula tamamlamı,tır. 

CHP'NtN DURUMU 

TİP b sekreteri Yakar, konufmuının 
bir bölümünde CHP 'nin tavn üzerinde de 
du.ıan.k özeUe ,un1an $Öylemittir: 

"Pqizme k.,..ı müe.1elede CHP'nin 
yeri vardıı. Ama bu yere onlar kendilik.-

lerinden gelmezler. Bunu ıomutlayalım. 
Biz bu toplanlımızı olu,turmadab CI;!P 
ye gittik. Bir kaç kez gittik. Onlar 'u ve
ya bu şekilde havada gerekçelerle bu 
toplantıya katılmadılar. Lide:rlerinin de 
çeşitli de1alar bu tarz güç ve eylem bir
lili konusunda sözleri açık. Liderlerine 
göre "bizler aceleci lOiuz, tahammübü:z 
801uz" veya "güçbirlili hal.kJ bölmektir" 
Bu pasif, insiyatifsiz politikanın dünya
da örnekleri çok görüldü. Almanya'da, 
ıtalya'da, tapanya'da ve benzeri ülkeler· 
de bu -politika on1an fllfizrIÜn demir ök
çesinden kurtarmadı. 

"Ancak bu eylemlerimiz ne kadar tu
tarlı ve emekçilerde ses verir hale geline, 
güçbirlili yolunda ahı.n adımlar ne lea
dar başan lle gelişine o zaman CHP 'yi 
sol çizgide tutmak mümkün olacaktır. 
Yani GüçbirliRi yolunda atdeak &dım
!ann bOfarw ve g.U,tlrilme" muııaka 
CHP'yi etkileyecektir. Bir yandan taban
dan eylemlere katılma yönünde buJu 
gelecek, öte yandan yerel birimlerden 
kablmalar olacaktır. 

"Eakişehi.r-GireıuD'da bu tür toplan
tılara CHP d. katılmı,tır. Bu katılmala' 
n daha da geliştirmek görevimizdir." 

Düzenlenen toplantıda TSıP il aakre
teri Ali Biçer de söz a1m.ı,tır. AU Biçer 
de, konuljm.aaında 2. Me'nin anti-de
mokratilt uygulamalan üzerinde durmu,
tur. 

KonU4nw:ıIarın yaııwnı ı,çı Kültür 
Koroıu, ,&ider ve mahall1 oz.aıılann da 
katıldıtı toplanil "KaIırolaua V,..ı ....... 
"ııaaımaız Türkiye" ·aıOCaıılan U. acı'" 
ermı,tir. BatlaD acına dolaD ıoplaDlI ... 
Ionunda buluıwılann d,.....ı. . .. alt bır 
kitle d. toplaDııyı d ..... cIaD b1om1,tlr, 

-
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KAP ıLANLAR 

lşJıence: goren oır partilının durumu 

SaadetUn Tantan 

Karanlığın 
Tantanası 

YüRüYüŞ okurları hatırlayacaklard ... Istanbul AsayiJ Şubesi Müdür 
Muavini'nin öriine gelene sille tokat girişmesi " pespaye basın" da fotoğraflarla 
yer almıştı. Içişleri Bakanı Korkut Ozal'm "ipek" ve "kadife"den söz ettiği 
günlerin hemen ardından olmuştu �u. Yine "pespaye basın"da, birinci sayfada 
bir kovboyun renkli fotoğrafları yer aldı ayno günlerde Fotoğraftaki kiJinin 
aslında ko>boy olmayıp, Istanbul'un yeni ekipler amiri olduğunu fotoğraf al· 
tını okumad�ln anlamak imkansızdı. Sadettin lantan adlı bu memurun daha 
sonra Istanbul kabadayılar,non zoruyla görevden alındığıno da yine aynı gaze
telerin birinci sayfalarından öğrendik. 

Karanlık yeraltı dünyasının yasa.-- tanıma.zltğı bilinen birşey. Yasa tanı
mazlığın yalnızca yeraltı dünyasının karanlığına özgü olma:lığını, bugün ulaş
tığı boyutları da örnekleriyle yaJlYoruz. 

Karanlık da, karanlığın kovboyları da çıktıkları yere geri dönecekı .... 
BaJka yolu yok. 

Brejnev : Tüm başarı ve zaferler 
Partiye bağlıdır 

Sovyetler Birli�i Komünist Partisi 
Merkez Komitesi, SSCB Yüksek Sovyeti 
ve RSFSC Yüksek Sovyeti 'nin Büyük 
Ekim Sosyalist Devriminin 60. yddölii· 
mü dolayısıyla 2 Kasım'da Kremiin'de 
yaptıkları ortak tören toplantısında ko· 
nuşan SBKP Merkez Komitesi Genel 
Sekreteri ve SSCB Yüksek Sovyet Prezid· 
yum Başkanı Leonid Brejnev, yıj!miarın 
tarihsel yaratıcılıtmın sonucu olarak 
SSCB 'de geliJmiş bir sosyalist toplum 
kuruldu�unu, bu toplumun halen varlı· 
�ıru sürdürdü�ülii ve mükemmeUeştl�ini 
belirtti. Ekim Devrimi 'nin öncelikle ta
rih aracılıRıyla ve Rusya'nın somut ko
şullanyla ortaya çıkan sorunlan çözüm· 
led.iRini söyleyen Brejnev, yine de bunla
nn temeli bakımından yalnızca yerel de· 
en, toplumsal gelişme akışının tüm In· 
sanlogm öliine koydu�u ortak sorunlar 
oldu�unu sözlerine ekledi. 

PARTININ ZAFERI 

Brejnev sözlerini şöyle sürdürdü: "E
kim Devrimi 'yle birlikte emekçi insanla· 
rın önünde ilk kez sörri.irüye son verme 
ve ekonomik kölelikten kurtulma olana· 
eı çıkmıştır. Üretim anarşisi, yerini bl· 
limsel ve planlı ekonomi yönetimine bı
rakmıştır. Gerikalmış bir ülke tarihsel 
bakımdan en kısa sürede çok geliJmiş 
bir endüstri ve kollektif tarım ülkesi hali· 
ne gelmiştir. Kültür devrimi, ülkedeki 
politik devrimin doRal bır devamı ol· 
muştur. Ulus sorununun çözümlenmesi 
Ekim Devtlmi'nin kazanımları arasında 
önemii bır yer işgal etmektedlr. Yeni ta· 
rlhsel bir insan toplulu�u; Sovyet halkı 
Oluşmuştur. 

"Sosyal eşitlik ve adalet Ilkelerinin 
.. �Iarna baRlanması Ekim Devrimi 'nın 
en önemil kazalUmı olmuştur. Sovyet 
Insanlannın ıçınde yaşadıkları ve çalış· 
tıklan koşullar siirekli olarak Iyileştirill· 
yor. Geçenlerde yeni Sovyetler Blrl�1 
Anayasası kabul edildi. Yeni Anayasa, 

dık1annı belirtti. " Partinin, emekçilerden 
sonsuz güven gördüA:ünü sözlerine ekledi. 

ENTERNASYONALIZMDEN 
KOPMANIN MALIYETI AGıRDIR 

Konuşmanm Büyük Ekim Sosyalist 
Devrimi 'nin uluslararası önemine ayrılan 
ikinci bölümünde, L. Brejnev, Ekim Dev
rimi'nin ç�ımızID çebresini belirleyen 
uluslararam. sonuçlarından en önemlisi
nin dünya sosyalist sisteminin doeuşu ve 
gelişimi oldu�unu belirtti: 

"Sosyalizm yoluna adım atan ülkeler· 
d,n her biri, SQsya1ist devlet sorunlarını; 
sosyalist endüstrinin gelişimine,köylüle. 
rin birleştirilmesine ve halk yıeınlarının 
yeni baştan ideolojik e!!itimine ilişkin 
sorunları kendine özgü bir biçimde çö
zümledi. Ancak, yaşamın gösterdl�i gibi, 
sosyalist devrimin ve sosyalist kuruluşun 
köklü ve ayrdmaz ortak özellikleri orta· 
da durmakta ve gücünü korumaktadır." 

LJ. Brejnev, daha sonra, dünya sos
yalizminin elinde, Marksist-Leninist dot
rultudan ayrılmanın, proleter enterrıas
yonalizminden kopmanın kaçmdmaz şe· 
kilde başarısızlıklar ve halk için aeır de
neyler haline dönWjeceelni kanıtlayan 
ayrı bir deneyim buiundueunu belirttI. 
Brejnev, Çln'in buna Iyi bir örnek oldu· 
tunu ekledi. 

Brejnev SSCB.Çln Ilişkileri konusun· 
da şunları sözlerine ekledi: 

"Şimdi kapitalist ülkelerdeld buı Id· 
şıler, açıkça Çın Halk Cumhuriyeti ve 
Sovyetler Birl�1 ve dıa. ıosyalist ülke· 
ler arasındaki bııaUnlıiI çelişkilerin ve 
uzaklaşmanın uzun süre devam edec�i 
ve gelecekte daha da şlddetlenece!!i üze· 
rinde hesaplar yapıyorlar. Bunun uz�ı 
görmeyen bır poUtlka oldu�unu dWjUIii· 
yoruz. Bizim Sovyet·Çln ilişkilerinin 
normalleştirilmesi konusunda birçok ke· 
reler yaptıj!ımlZ öneriler geçerıilieini ko· 
rumaktadır." 

Sovyet ülkesinde yapılan tiirn deRişikiik L.I. Brejnev, Ekim Devrimi 'nin zafer 
ve reformların öncelikle her insana ger- kazanması uRrundak1 mücadele deneyi
çekten Insanca yaşama koşulları .. ela· minin devrimci faaliyette yeni müttefik· 
maya yönenk oldueunu bır kez daha ka· _ler kazanmak ıçın taktik ve uzlaşinalarm 
miladı." d�lştlrllmesinln tamamlyle olanak da· 

L.1. Brejnev, konuşmasının ilk bölÜ· hilinde oldueunu belirtti. Ancak Brejnev 
münün sonunda Sovyet Insanlarının tüm başka bır husustan, taktik kazanç elde 
başamaronı ve zaferleılnl partiye baRla· etmek amacıyla Ilkelerın hiç bır şeklide 

feda e:<IlIemeyece�1 husıısuna-n da �min 
olduklannı sözJerlne·ekled1. 

BARIŞ IçiN MüCADELE 

L.t. Brejnev, daha sonra, şimdi en 
ivedi görevin, dünyayı kaplayan sılahlan· 
ma yarışını durdurmak oldutunu söyle
dI. 

"Nükleer savaş tehdidini büyük ölçü· 
de azaltmak ve daha sonra da ortadan 
kaldırmak Istiyoruz. Köktena bır adım 
atmayı öneriyoruz: Nükleer silah üreti
minIn tüm devletler tarafından aynı an· 
da durdurulması konusunda anlaşmaya 
varmak gerekir. Nükleer silaha sahıp dev· 
letler, biriktiriimiş yedekierln tam, ·yüz· 
de yüz' ortadan kaldır�ma"na do�ru 
Ilerleyerek bu yedekleri yavaş yavaş 
azaltma yükümlül�ünü aynı anda üzerı .. 

rlne almalıdırlar. 
"Söz konusu olan nükleer silah dene

melerinin yasaklanmas işinin sonuna 
dek götüriilm .. l, böylesi deneylerın sa· 
dece atmosferde, uzıyda ve su altında 
deeıı, toprak altında da yapılmamasıdır. 
Tüm nükleer silah denemelerinin belirli 
bır süre için yasaklanmasının yanısU'a 
barışçı amaçlarta yap�acak nükleer pat· 
lamalara ilişkin moratoryumun Ilan edll· 
mesi konusunda anlltimaya bazınz." 

Leonki Brejnev, konuşmasının so
nunda, Ekim Devriml'nin kazanamlan
lUn, sosyalizmin olanaklarının zamaro· 
mlZda Insanlı�ın gelecekteld Ilerlemesi 
ıçın en saelam güvence oldu�unu söyle· 
dı: "Ekım Devrimi, emekçi yıeınlarının 
Iradeleri ve elleriyle yirminci yüzyıl üz.,. 
rinde dalgalandırdıkları büyük deeişim. 
ler sancaeıdır." 
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Mehmet AK öZER 
Buyiılı: Ekim Devriml'nin 60, yılına ulaşmanm h" 

yecanını, blıiun dünya Işçi .. ourı v. tüm Uerid güçleri. 
blrllkt. yaşıyo..... Bugün"n önemini uvramak v. 
kavralmak bi.itlln dünyada ve ülkemizde, ulusal ve 
toplumsal 'kwtul'" mücadeleleri Içinde yer alan tlim 
cvçlerin .... eçil.moyecek bir ,önfidir, B� Ekım 
D.vriml, üzerind.n ancak yiizyıDanı .ııdırlbUecek bır 
60 ydm ,�mesine nlınen, b",ün de Insanlolm en 
,öncd oorun\8ınm çözlimUnde bır kıia .... nllellllnI 
korumaktaıchr. Konımanın da ötesinde, Etim Devri· 
mI'nln Insanlııın ,elc<:eti üzerinde oynadılı rol ,Unu. 
miiıde daha da artmış dunımdadır, Y�Unde ban" 
ulusal balımsalık, demokrasi v. so&yailzm rrikadele&! 
dab. ileri boyutlın ulaştıkç., Eklm DevrImi'nIn In
&lnlık taribindeki b� d.vılmd .. döniljtürücü rolü 
sürekli olarak d.ha Deri boyutlonl. ortaya çılıııc:aktır, 

YENI BIR ÇAC: 
KAPITALIZMDEN SOSYALIZME GEÇiŞ ÇACI 

V.ı, Lenin'in ve O 'nun partisinin önderiltind. b. 
şorıy. ulaşan Ekim So&yallsl Devriml'nın (ariMeI ön .. 
mi, hiç �kusuz, insanlı'ın ,.Iişmesind. y.py.nl bır 
Çalı b.şı.tmış olmasında y.tmaktadır, Bu çal. Iıııpi, 
taliund.n so'Y.lizme g�iş çalıdır, Ekim Sooya1i&t 

Devriml'yl. blrllkt., bug.ne kadar In&anlııın gördülü 
bütün toplumsal diJunlerden farklı olarak.., irlSl.DID in
sın tarafından samünilmesini ebediyen oltldan kaldJ.. 
ran bır toplumsal sistemin kurul",u başlamıştır. Ekim 
Devrimi, milyonlarca ezilen ve sömürülen killeleriD 
b1e1mslZ ve yaratıcı ,ücünü harekete geçirerek, onları 

\Inhin bilinçli kuruculan halin. getirmiştir, Rusya'd. 
iktidan .1. g�lr.n işçi ve köylüler, so&yaiist d.vletı 
• mperyalizmln v. Iç geridli�in saldırılanna karşı 
ıyakta tutmayı başarnuşlar, onu, dünyanın en güçlü 
d.vl.Uerind.n biri halıne g.tirmişlerdlr, 

Ancak, Ekim De,,1'im'run önemL. asıa Rusya ile 
&lnırh d.lildir, Ekım Devriml'nin başı.tt" , kapita· 
lizmd.n sosyaliun. g�lş Çalı, bütün dünyayı ıçın. 
.Ian bir köklü ve devrimd döniişiimler süreddlr, Ekım 
Sooya1i&t D.vılmI'nd.n &onra, Iıııpltalist sistem. balb 
bi.tü.n ülkelerde işçi sanılınm vi! sömürillen emekçi kit· 
lelerin devrim müc.telesi yeni bir aşamaya ulaşmışı 
kapitalist sist.mi bl, bütün olar.k zıyırıatan boyutlara 
ulaşmışıır, Sömüriiniin blıiiln dUnyad. ortad.n ItaIk· 
rnasınıı Iıııdaı !Ürecek olan, bır .. bl .... IıııpiWIsI iill<e· 
lerin upitalist dünya sislA!mind.n kup .... k sosyaliz. 
min kuruluşuna g�meleri !Ür� başlamıştır, SBKP 
M .. kez Komıte&! G.nel SeIa.te<1 Leonid Brejne.'ln 
2 Ekim'de kuti.ma törenl .. lne katdan hey.U .. önün, 
de y.ptılı konuşmad. b.lirttili gibi "Ekim D.vrimi' 
nin Cilnlimüz. ,.Ien .n biiyiik mirası dünya so'Yalist 
sistemidir," 

KAPITALIZMDEN SOSY ALlZME GEÇiŞ 
NESNEL YASALARA BACLIDIR 

Lenin. Eklm D.vılmI'nln taşıdılı ulU&larvası 
öneminı sadece Devrim'in bir takım özeDiklerinin, dl· 
Rer tüm ülkeler üzerinde etkide bulunmauyta sınırlı 
olmadıımı özellikle belirtmiştir. Lenin'e göre Etim 
DevılmI, daba d.r v. daha önemli bır .nIamda u1usiar· 
arısı önem \aşımaktadır, Bu da, Ekim Devılmi'nln 
uluslararası g"Ç .. lUil . ..  lUp ollDlSl, diler bir d.yişl., 
"Rusya'da olanlıırın u1usiararuı ölçüde t.ekrarlanrruı&>
nın tarihsel ba.kımd.ul kaçınılmız olmasıltdır. "Devri· 
mimlzin beUi tem.1 özelliklerinin bu öneml \aşıc!ılı 
k.bul edilmelidir," (V, i. Lenin, CoUeeted Works, 
C, 31, .. 21), Ekim Susyalist Devriml'nIn. bu ikind 
.nlamda da uluslararası önem \aşdıtını, oon .Itmış 
yılın oı.ytarı ke&ln olarak dolrulamıştır, 

Ekim D.vrimi'nin u1us1anrasl c�eriilill, O'nun, 
yalnız RU'Y.'da ort.y. çıbn koşullara balb olmadılı 
gerç.line dayanmaktadır, Dünyadaki ük muzarr ... 
so'Yalilt devılmln Rusya'da g .. çekleşmesi. 1917'd. 
Rusy.'da ortaya çıbn koşullıırın bir mnucudur ama, 
Ekim D.vrimi, toplwnlıırın o ,ün. kadarki ne .... 1 C'" ıı.mesi tarafından hazudanm.ış ve Cilndeme getirilmi .. 
tir, Lenln'in v. O'nun partı.inin büyük b.ş_. kapı. 
talizmln u1.ştıll .n son aşama olan .mperyallzm dö
nemınde dUnya upitali&t sisteminin tlimünd. prolet .. 
d.vrimlerinin kaÇındmaz v. mümkün hal. ,.ldiIinl 
&aptımış olmalannda ve bu koşuDard. Işçi .. nıfına 
düş.n görevleri bilimsel olarak çözliml.melerindedlr. 
Ekim DevılmI. Lenin'in ve Partisinin, emperyalizmin 
oo'Yalist devnmln ariresi old",u v. işçl ımd'mın, y.ni 
tip paıtıunin önderUlincle, dü.nyamn en ıeri ülkelerin
den birinde bıle iktidan alabııeceti yolundaki bilimsel 
onft'meSlnin dolrululunu kanıtlamıtt •. 

Lenin, Rusy.'da sooyaIilt devılmin gerçek1qme. 
sıno, u1kesi"", , uptalizmin emperyalizm _ 
ulaşm ... yl. blaiin dünyada kaçımlIDIZ hale , ..... ID .. 

üYüK EKiM D 
yaliune ı�iş ..ırKınin başlamasını zonınlu tdan ko
şuUarı b.rındırmasına dayand�yordu,Şubat devri· 
minden ıoma zorunlu lÜ.rgünUnden dôaıerek Petroc· 
rad'. ,eI.n ve görevln, killeleri sooyalist devrim ıçın 
oererher .tmek ve hazırlmuık oldutunu bUdlren Le
nin, PaıtI programının dellştlrilmesi ıçın hazırladııı 
öneride de şu delerlendirmeye yer veriyordu: 

"Genel olarak dünya Iıııpltallzmi. 
nin ,elişmesinin olaeanüstü ölçüde 
yüksek düzeyi; tekeld upitaliımln 

serbest rekabetin ymnl alması; banb· 
lar v • •  ynı z.aınanda kapita1ist şlrk.U .. 
tarafından, üretimin \te paylaşımın so .. 
yal dıizenlemesinin bir a)llhnın oluş· 
!urulm ... ; kapitalisi t.keUerin ,elişme
sinin sonucu olan fıyat yükselişleri ve 
işçi sınıfının patron sendikalan tarafın· 
dan artan ölçüde ba.slo altına alınması 
ve işçi sınıfının ekonomik ve politik 
mücad.lesinln büyiik zorluklan; em· 
peryalist savaşın dolunlulu d.hş.t, 
rel.k.t, yıkım, barbarlık: Bütlin bunl., 
kapitalizminı evriminin bugünkü dii:ıe
yind., prol.ter, so&yllist devrimin ça· 
Rına dôr&işmesinin nedenleridir. 

"Bu çal b.şlamıştır .. , 
"Nesnel koşuUarl içinde yaş.t .. 

Rımız dönemin gündemine, proletary • 
nm, sosyalist devrimin temelini oluştu
nn ekonomik "''e politik önlemlai uy· 
gulamal< üz ... siyasal Iktidarı ele ge
çirmeye bütün alanlarda dolrudan 
dolruya hazırlanmasını getirmektedir." 
(V.I.Lenln. Oeuvres, C,24, 5.482-483), 

DEVRJMCI BIR BUNALıMıN VARLlGI 
ZORUNLUDLR 

Ekim Devriml'nin başlrlSl. yatnız.ca devrimin ko· 
şullarının upitalizmin dünya ölçilslindeki g.Uşmesin. 
ce yaratılmış olmasıyı. açıkiıııuımlZ. Lenin v. Bolş .. 
fikler, Ekim D.vriml öncesinde olduRu gibi oonrasın
d. da. &ıdece so'Yalizme geı;işln maddi ön koşuUan. 
nın varolmasından �1ceUe. sosyalist devrimi hemen 
gerçekleştirmek diişUncesiyle girişilecek maceracı at. 
lımlann karşısına çıkmışiardır, So'Yalist d.vrimln ba· 
şany. u1.şmasınm, &O&yIlizme ,.çişin maddi ön ku· 
şullarının yarusn, devrimci bir durumun valılım da 
' .... ktirdiRlnI b .. zaman b.lirtmlşlerdir, D.vrimd bir 
durum, diR" bir d.yişle d.vılmd bir bunalım olgun
!aşmadan, iktidan burjuvazinin .linden a1may. yöne· 
lik her ,irişim b.şarlSlZ kalmay. mlbkumdu. 

Lenin ve Bolş.viki .. , d.vrlınd bır bunalımı, ikti· 
dirdakl sömürücil sınıfların toplumu yönetemez d� 
ma d�melai, sömUrülen kitlelein ise yönetilemez 
duruma girm.leri olarak tamırılıyOdardL Ancak, d ... 
rimn başansı Için bu koşuUar da y.terti delUdi, lşçl 
.ırufının çnauruuRunun, gld .... k .mekçi kiU.lerin ço· 
lunlulunun, proletaryanın devılmd öncüsiirıün .ıra· 
rında birl.şmlş 011tWl gerekiyordu. Şub.t'ta Çarıııın 
yıkıirnuıııdan &onr. yotunlaşan sınıf mücad.I.IerI, 
burjuvazinin g ... çekt . .. dec:e ,örünüşte bir Ildlelara v. 
güce alıip olm .... .  mperyalist &lvaşm !Ür.ttiURlnln 
derinleştirdılı çelişkiler, kitl.lerin burjuvaziyt. Işbir. 
lill yolunun .çmazını bu çelişkiler içind. kavnrııaian 
Rusya'yı .mperyalist zincirin .n zıyır halka&ı balin. 
getirmı, v. d.vrimcl bunalıını olcun!aştırmıştL Lenin 
v. Partili, iill<edeld bu koşulları d.Rerl.ndir .... k kitl ... 
lerı :wıwundıı devılme dolru yöneltme b.şarlSlDl 
,ö&termişlerdir, 

"KillE ÇOK VERDIYSEK, 
ONDAN ÇOK ALACACız" 

Lenin, Rusy.'da ıo&yailsl devrimin baş.,,,,"ı ola
naklı kılan koşuDar� "Uçüncü Enternıı'Yonal ve T •• 
ribteki Yeri" ad� çalışmasınd. şöyl. sıralıyordu: BI. 
rindsl, Çariık ıtıODIlll&lnln 20, ytizy� Amıp.'sı ıçı .. 
deki olal ..... tii politik ,erilijll, killelerin devrimd bir 
aldımını yanlmlf\ı. 1905't.ki ilk burjıı .. demotnllk 
devılml de bUDun bır belirUs\ydl. bdnclll, Rıısy.'n1n 
gerilijll, "burjıı .. zly. karşı ,ellten proleter devılml Ue 
büyük toprak _blpleri .. kIrll lellfen köylü devrimini 
öqün bir biçimde yolurm",tu," Lenln'e ,ör" Bnlfe
t1kler 1917 EI<Im'lnde, bu noktadan bar.k.1 elmltl ... 

dı ve bi4ka ttirlU davransalaıdı bıtınya "'lfIDalan 
olanabızdı, UçUnciiıU, 1905 devrimi IKI " köylU kit. 
leIerinln polltlt .lllImlne � utkııla bıaluıumıthL 
Lenin'. ,öre, 1905'1n bu "' ... 1 Prı: ..... nlmadan, 
1917 Şubat'ındakI burju .. nı Ekim Indeki ıııo\eta 
devrimieri bapnya yine uIltamudL DördllDdi ko ... � 
devılmin emperyalistlerin aalılınlan mtılIDda iyakta 

durabiimesine UIŞkIndJ. Rusya'nın ontrall ko,uUarı, 
Ueri kapitalist Ulkelerin ui<erl listiinIütüne nlm.n tu
lunma ol .... lınl vermlşll, B.şlncisi. plOl.llI)'arun 
köylül ii le karŞı talundıtı tulum burjuva devrimlnd.n 
so'Yalist devrim. g�lti kolaytaştırmış, kenl proleter. 
lerinin köylerdeld yar.plOlet.d .. , yoksul emekçıı ... 
üzerindeki etkisine olanak Allamıştı. Altıncısı, grey 
hareketierinin bUyük okulu ve Avrup.'dald kitleoel Iş
çi hareketinin deneyimi, d.vrimd bır durum ortaya 
çıktııında "Sovyetı ... " tipinde bır örgütl.nme biçimi. 
nin doRenasıru saRlamıştl. (v.1, Lenin, CoU.cted Worb 
C, 29, 310-311), 

Bütün bu koşuDar, ŞUbal,Eklm aylan arasında, 
Rus proletaryasanın dünya işçi sınıfının en deneyll ... en 
haztrlıkb ve en başanlı önd",UR. Ahip kolu ol.,ak or· 
taya çıkmasının temelinde yatıyordu. Lenin'in önder· 
Dlindeki Bolş.vik Pariisi, u1ıWanra&1 işçi suııfı har .. 
ketinln ıriicad.lesinln d.neyiml .. ınI yaratı.ı bır ruhla 
çözüml.mlş v. g .... U.ştirmlştl, Lenin v. PartıSı, ulus
iaransı işçi sınıfı harek.llnI lkind Entemaoyonal dö
oetlerinin re'VIzyonlzmlnden kurt.-uak ona devrim 
yolunu gösteren tek paıtl durumundaydı, RU&ya Iıııpl' 
taiist dünya &istemi ıçınde işçi sınırı ıriicadelesinln ve 
devrimd har.k.tin en YUkSek nokt.ya "'aşlılı iilke 
durumundaydı. Lenin, Rus proletaryasının, yalnız 
onun elind. bulunan bu .n g.nI, olanakiarla, dünya 
I,çl &ıDır ... kar,ı da en bUyiik oorumiulutu \aşıdıtıru 
'u sözleri. dU. ,etiriyordu: 

"K",ku duyu1amu. Düny. proleter devılminln 
.şıllndey\L Ve bütün iill<.lerin proı.ter entemasyoDl' 
listIeri Ifııında yalnız bır RU& Bol�efiklerinln .Und. 
bır ölçUde özCIirliik olduluDl ,ön! 'Ieral bır partimiz 
ve yirmi kadar pzeteri. var, Iki b.,kenlln d. lşçl ve 
Köylü V.ldlleri Susyaiistlerl blzlm yamınızda v. bir 
devılm .nında hall"n çotunlulunun de&teRine &alıI>1z. 
"Kım. çok verdiy .. k, ondan çok a1'cai"''' dey\flnl 
bl. yerine getir.bllirlı ve daRruıu yerin. ,etirmek 7.0. 
runday�" (V.l. Lenin, CoIIec\.ed Worb, C, 26, L 71), 

EKİM DEVRİMINlN ZAFERI 
LENINIZMiN ZAFERIDIR 

lIÜYiik Eklm Sooyalist Devrimi. yalnız 1nuııbIın 
ııeriemeslnde yenı bır çatı bltı.lmakla LıaInıamıt, ıy
nı zamanda, bu yenı çalın IUd rııcü olan işçl ıınıtınm 
elbıdeki bUlmaei "'Yalizm Iilahının rııeıınU de kanıt
layarak, devılmcl baekele yenı bır bız kazaııdımııf' 
tır, Ekim Devrimi, bUlmIeI IOIyallzmln Mm< te E .. 
iN ı.raruadan ortaya konan llblorlnl, emporyalllm 
çalına ve prol_ devrimleri .. IIYlulayaraı. , ... ııren 



i lO YASIIDA 
Lenin'bı devrimci teorisinin, Leninizmln geçerllUAlni 

' t,ınıt.IID1IŞt;ır. Ekim Devriminin uluslararası önemin· 
den söz ederken, bunun, Leninizmin ilkelerinin haya· 
ta geçirilmesi ve doAruJanmlSlyll Ilgili yönü asla dik· 

kaçırı.lmamahdıı. Ekim Devrimi'nin zaferi, bii
işçi sınıfı hareketinin ideolojik ve poIİtik 

sdlamilStınlınas,nda basl"'" rolü oynamıştır. 
Devrimi'nin zaferi üzerıne kurulan tlçüncü En· 

ternasyonal yeni bilimsel sosyalist partilerin doAuşun· 
da, mücadelesinde ve güçlenmesinde tarihsel bir öne
me sahiptir. 

EKIM DEVRIMI P ARn öGRE:rISININ 
GEÇERLİLİGINI KANıTLAMıŞTIR 

Etim Devrimi, işçi sınıfımn sosyalizmi hedef alan 
mücadelesinin, ancak bilimsel sosyalizm Silahıyla do· 
nanmış, çelik disiplinli, kitlelere baAIı, yeni tipte bir 

önderlltiyle zafere ulaşahileceRini göstermiştir. 
ve BolşeYik1er'in. Partinin önderlili yerine ken

ldiililiind,enU�i koyan, işçi sınıfııun partisini kitleı ... in 
tokmayı amaçlayan, Parti'ye gevşek bir 

aşılamaya çalışan oportünistlere karŞı mücad .. 
bakld'll kesin olarak ortaya çıknuştır. Ekım . 'nden sonra, Ikinci Enternasyonal'da toplanan . partilerin, işçi sınıfının kurtuluş mücadel .. 

etme gücünden yoksun oldulu çok daha 
tarafından kavranmıştır. 

günden bugüne kadar, klasik tipteki sosyal d .. 
partilerin hiç birinin, burjuvazinin ve diler sö
güçlerin iktidarına son vererek, işçi sınıfına ve 
kitlelere kurtuluş yolunu açtı#ının bir örneli 

göıülnıelIdştir . .,Buna karşdık, Ekım Devrimi'nin 
ilerleyen, Lenin'in yeni tipte parti için 

ilkelere dayanarak gelişen pekçok bilim",,1 
işçi sınıfına ve emekçi kitlelere gerçek 

1lı ... ,wnlan sallam,ş, sosyalist devrimi zafere ulaştır· 
smıfıyla birlikte tüm toplumun smırsız ge. 

gerekli koşullann yaratılmasına öncülük et· 

EKIM DEVRIMI VE 
SOSYALIST DEVRIM TEORISI 

Ekim Devrimi'ni başarıya ulaştıran bilimsel sos
strateji ve taktik ilkeleri arasında, Lenin'in so&
devrim teorisi büyük. bir yer tutar. Lenin'in, em· 

çalının koşullarını çözümleyerek ve dünya 
hareketinin deneyimlerini geneDeştirerek 
sosyalist devrim teorisi, uzun ylUar, bilim

ile oportünizm arasındaki mücadelenin 
n
�I:,�:::�n

e,
b
�irı�

·
I�o�:Iın:�U��Şltur. Rusya'da meoş .. 

R . Troçkistlerin devrim 
yaklaşımları, iktidaıı alan işçi sınıfının ve 

, 

yoksul köylülerin karşısında onları emperyalizmle ve 
gerici burjuvaziyle aynı safa sokmuştur. 

YtlRtlYtlŞ 'ün diler sayfalarında Ekim Devrimi' 
nin hemen ertesinde Ekim Devrimi hakkında yapılan 
çeşitli deterlendirmeler i devrimin geleceti konusunda
ki çeşitli tahminler yer alıyor. Bunlar arasmda bir 
Kautsky'nin, Ekim Devrimi 'nin zaferi konusunda em· 
peryalizmin SÖZcüleriyle yaklaşık aym delerlendirm .. 
yi yapılıını farketmemek olanaksızdil. Kautsky de, 
bütün emperyalistler ve gericiler gibi, Ekim Devrimi' 
nin ve Sovyet iktidarının birkaç ay, birkaç yıldan faz. 
la yaşayarnayaeaamı inananlar arasındadır. Bu tutmn, 
yalnızca Kautsky'ye özgü deAUdir. Gerçekte, Şubat 
devriminden hemen sonra, Sovyet'lerde sahip olduk
Ian çolunluktan yararlanarak iktidarı burjuvaziye Ies
um eden menşeviklerin ve sosyalist devrimcilerin; 
Ekim Devrimi'nin "ideal yoldan bir sapma olarak" ba
şarıya ulaşahildi�ini iddia eden Troçki'nin ve Troç· 
kistlerin tutumu da bundan farklı de�i1dir. 

Yukarda da delinildi�i gibi, Ekim Devrimi'ni ba· 
şarıya uıaştıran Lenin ve Bolşevikler, emperyalizm 
döneminde bütün kapitalist dünya sisteminde ve Rus
ya'nın somut koşullarında, sosyalist devrimin zaferi
nin kaçınılmazlıjına ve olanaklılıjına olan inançlarıy
la dijer bütün politik güçlerden ayrılıyorlardı. Bu, boş 
bir inanç deA:iI, bilimsel temellere dayanan bir inanç
tı. Lenin'in geliştirdiji "sosyalist devrim teorisi", bu 
bilimsel temeli oluşturuyonlu. Lenin'in sosyalist dev-
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60. Yıl lüm insanlıla kutlu olsun 

rim teorisinin birinci unsuru, emperyalizmin sosyalist 
devrimin arifesi oldllA'u tezi.ydi. Ancak, bu.. tez ancak 
diler temel ilkelerle bütünleştiji zaman gerçek içeri
jine kavuşuyordu. 

EKIM DEVRIMININ ILKELERI YAŞıYOR 

Birinci olarak, Lenin, eşitsiz gelişmenin kapitaliz
min de�işmez yasalarından biri oldujunu, empery. 
lizmin b� yasanın işleyişini daha da hızlandmp güç. 
lendirdiAini saptamıştL Buna göre, kapitalizmin çeli" 
kilerinin derinleşmesinin ve işçi sınıfının ve müttefiki 
güçlerin hareketinin iktidarı alacak ölçüde yükselmesi· 
nin hızı, bütün kapitalist ülkelerde birbirinden farklı 
olmak zorundaydı. Böylece Lenin, sosyalist demırıin 
bütün kapitalist üikelerde aynı anda deaii, önce bir ya 
da birkaç kapitalist ülkede zafere ulaşmasının söz ko
nusu olduA:u sonucuna ulaşıyordu. Sosyalist demmin 
zaferinin en çok olanaklı oldulu ülke ya da ülkeler ise 
emperyalizmin ve kapitalizmin çelişkilerin en keskin 
ölçüde OdaklaşIıI, üike ya da ülkeler olmak durumun· 
daydı. 

ıkinci olarak, Lenin, sosyalizme geçişin zorunlu 
bir ön ekonomik koşullar zincirini gerekli kılmasına 
ratmen, sosyalist devrimin kaçınılmaz olarak kapita
lizmin en çok gelişmiş ülkelerde gerçekleşebileceli 
tezine karşı çıkıyordu. Lenin'in bu gözlemi, sosyalist 
devrimin nesnel ve öznel koşullarını, toplumsal geliş
menin yasalarını delerlend.irerek çözümlemesine da· 
yanıyordu. Lenin böylece "devrimci bunalım" ya da 
"devrimci durum" kavramına ulaşmıştı. 

Üçüncü olarak, Lenin, emperyalizm çalında işçi 
sınıfının kapitaııst toplumdaki bütün demokratik ha· 
reketleri tek bir akım halinde birleştirerek bwjuva 
demokratik devrimin öncülülünü de elde ettilini orta· 
ya koymuştu. Buna göre, işçi sınıfının burjuva de· 
mokratik devrimde önciilüA;ünü gerçekleştinnesi ile, 
burjuva demokratik devrimin iktidarı burjuvazinin eli· 
ne bırakmadan sosyalist devrime dönüşmesi söz konu· 
suydu. 

ışçi sınıfının gerek burjuva demokratik devrimin· 
de, gerekse sosyalist devrimdeki öncülüA;ü, Lenin'in 
sosyalist devrim teorisinin en kritik noktasını oluştu
nıyordu. Lenin'in sosyalist devrim ötretisi, işçi sınıfı· 
nın, kendisinin burjuvaziye karşı mücadelesi ile başta 
emekçi köylül�ün ve diter küçük burjuva tabakaların 
gericiliAe karşı mücadelesini birleştirmesini zorunlu 
k,hyordu. 

Lenin'in sosyalist devrim ölretisinin unsurlarını 
sadece bu kadarla tamamlamak kuşkusuz mümkün de· 
Aildir. Ancak bu ilkeler, Ekim Devrimi'nin başarısında 
Lenin'in Partisi'nin işçi sınıfını ve halkın çoAunlueu· 
nu sosyalist devrime yöneltebilmeslnde belirleyici bir 
rol oynamıştır. Devrim'e yan çizen, ya da ona cephe 
alarak emperyalizmin ve gericilitin safına geçen bütün 
akımlar ise, Lenin'in sosyalist devrim teorisinin öner· 
melerinin karşısında aldıkları tavırla kaderlerini belir· 
lemişlerdir. Sosyalist devrimin başarısının olanaklıllAı· 
nı reddedenler, bu umudu taşıyan emperyalizmle ve 
gericlııı<ıe blrlikle a�ır bir darbe yemişlerdir. Altmış 
yıl sonra bugün Ekim Devrimi, etkisini hergün dünya· 
nın yeni köşelerlne doAru genişleterek sürdürmektedir. 



KTA M Sen dikası Genel Sekreten' A hmet Zeki ile görüşme 

Türkiye '  deki ilerici 
örgütlerle dayan.,ma 

KIBRIS TORK AMME MEMURLARı SENDIKASı SEKRETERI AHMET 
ZEKI KıBRıS'TA SENDIKAL ALANDAKI GELIŞMELER VE TORKIYE' 
DEKI ILERIcI öRGOTLERLE ILIşKILER KONUSUNDA YOROYOŞ'ON 
SORULARıNı YANıTLADı' AHMET ZEKI ILE YAPILAN GöROŞMEYI 
OKURLARIMlZA SUNUYORUZ: 

Türkiye 'de bulunuıunur, özel bir � 
deM mi dDYQJUyorr 

Türkiye'de TOM-DER'in n. 010#'" 
Gene.l Kurulu'nı yaptıı_ davet iiı.erine 
bulunuyonam. Sendikanu temıilen gel· 
dim. Türkiye'ye bu eelitim benim için 
gerçek"'. çok yaıvlı oldu. TOM-DER 
kOnıreıDnde dile getirilen görüşlerden, 
yapılan ele,tirilerden, aynı dalda uR>-., 
ve:rell bir ki,i olan.k çok ,ey kazandım. 
Hiç ku,kuauz tüm bunlar K.ıbru'Laki Çl
b,malanmızda ve venliıliml. u�",,1a 
bwer için yararlı olacaktu. 

TOM·DER 7e olon ilifkilerinizi öut
�ebüir miıiniz1 

Türkiye'deld Rndikalaı ile ilişkileri· 
miz, bundan üç yıl önce D1SK1e yapb
lımız YlZlfmalar ile bqladı. GeçtiAlıniz 
Şubat ayına kadar, ilitkiler ya1.ııızca yı' 
zışma düzeyinde .ünlü. Bu yılın Ocak ve 
Şubat aylannda Klbnı't.. uy(U.ladılı.mıı. 
pevlerden ıonra Türkiye'deki ilerici teo
dikalar ve demokratik kiUe öl1ütıeri ile 
dVanıtma ,erell .. zonınlululu daha 
açık olank ortaya çıkb. 

Bundan harUet ederek bu yılın Şu
bat. ayında DİSK'le ilJı: remıi temasıınn 
,erQekle,U. Bundan ıonra Ankara'da 
Sooyal-I" O_Del-I" TOB-DER, TOM
DER ve TOTED b.,kanian ve yetkilileri 
ile t.e.mul.a.nm.ı% oldu. Amacımız, bu Il.,.. 
deş ör(Ütler &raCllıjl ile ıoruıılanm.ız:ı ve 
Kıbru Türk Federe Devletindeki uyruıamalan TürlUye kamuoyuna duyu.nnak, 
deltek allamakh. Hiç kup.uıuz IÔzünü 
ettilimlz örıüUerle olan ilişkiler, bize 
bqka birçok alanda deneyim ve bilgi 
kazandırdı. 

Amaçlannıza nt! ölçüde ulcfabildi
niz' Sözünü etti'iniz ö,.,ütlt!rin &iu yok

la!ım biçimlerindt!n .öz t!der minniz' 

DISK y_liilileri ile yaptıRımu: ıörilf
melerde, DISK'in maddi bazı .orunlar 
Içinde oldulu öne aürüldü ve ıomut bir 
ıonuea ,idiiemedi. Yaptıluıuz önerilerin 
yetkili kurullarda ,ölÜfü1eceli ve .onu
cun bize yazw olan.k bildirileceli lÔy
lendi. Bunun için, bizim yuılı bir ba,
vunı yapmamLZI da iıt.emi,lerdi. Ancak 
bugüne kada.r se.ndik.amız.a olumlu yada :��uz berbllnii bir yanıt verilmi, de-

Bunlara kll1m, Ankara'daki temula
runız.da blzim için eerçekten yararlı LO
nuçlu ortaya çıknu,tıı. özellikle s0s.
yal-I" TOB·DER, TOM-DER ve TOTED 
yetkilileri ile yaplıRınuz aöru.melerde, 
ıerektilinde maddi dest.elin de CÖlteril
maine kadar bizlere ber türlü yardmun 
yapılacalı konusunda prenaip aııla.tID.UJ
"" ....ılit. 

Geçtillmiz hafta, Vatan ,antaindt!, 
KMÜlanlZın yt!ni bir ,,-eve hazırland"" 
bu McUnlt! dt! Tiirk iyt! 'dt!lti bazı örgüt· 
lt!rlt! dayanışma çolr .. ,nda bulundulu
nuz yolunda hcbt!rler Ç,lttı. Bu Itonuyu 
açıklayabilir miıiniz' 

BildiRiniz pbi "Ddilwru. bu yUın 
AlUM' aymda hükümet Ile olan u1U-t
mulılın çözüm.lenememeai üz.eri.ne .ve
aiz olarak erev uYrulamaıuı. lit.fJÜ4:tir_ 
Hükümet ile bqıa çe,iUi polla yöntem
leri olmak uere anti-demokratik buk..ı
larIa ereri du.rdwmak, kırmak yoluna 
Ptmi,tir. Sözünü eUillmiz uyıuJamalar 
.orıuJa,n. ve i,len el çektJsmeJere kadar 
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vardınlmıtbr . 
Bütün buoi&ra t .... ıhlt ILO' b ..... Ue 

Rirmiiş. berha.nıi bir çözülme Olmamlt
br. Hüküm.t ILO' uygıılamuuıdaki di
siplini. kararlılılı ve bLfaııy. ıÖr'Üllce, 
sendikanuzIa anlqmak zorunda ka1mı.t
tır. Ancak. hiikWnet. bu anllfnl.aya ral
men, vanlan anlaşmanın bükümlerini, 
birkaç madde d.,mda, U1eutamaktan 
kaçınmut.adır. Bu dunı.mun devam et· 
mesi halinde biç ku,ku.suz bak.la.nmııın 
hayata ıeçirilmeai yolunda yeni bir g:rev 
uygulamuma gideceliz. 

Türkiye'deki öıgi.itlere yaptılımı:ı da
yanışma çafna.ına ,elince. BildiRiniz ei
bi bir pevin b,,1nlı olabilmesi için b .. -
ta aelen koşullardan biri dayaru,madır. 
Bu arada, grevde yapılacak kea:intileri 
kazşılayacak mali gücü oluştuım.ak le
rekir. ışte biz hem bu mali eücü olu,tu.rma.k bem de bundan önce ki grevde ya
pılan tHintileri iiyelerimlu, ödeyebil
mek için Sooyal-It aendiltuı, TOM-DER 
TOB-DER ve T(1J'ED ıibi ö!liilienıeD 
ma6 yardım i.temlnde bulunmuttuk. 
Bqla ıla belirltilim pbi, bu ö!liilierle 
yapılan ilk tem.asJ.arda olumlu ıonuçlar. 
alınmı" anlayış eörmiiştiik. 

TOM-DER konıres:i nedeniyle Türki
ye'de buluıunam lOnucunda .özünü et
tiAim örıüt blfkaolan ile cem bu ko· 
nuda, gerekse eenel ıorunlar üzerinde 
QnOtılı aörüşmeler yaı.ılnl olanalını 
buldum. Kıvauçta belirteyim ki ark&dlflanm maddi yardım konu.una ciddiyet 
ve basauiyelle elilmi,ler, batta bunun 
için eerekli kampanya ve benzeri çal.,· 
maJann öriitJenmeıine girişm4lerdir. 
Sonuç olarak, bizim için eereltll olan mali yardımın aaAı..naCa#ındaıı emın 0-laıa.k Kıbrıs'a döndülümü aöyleyebili
tim . .Bizlere gereken üıiyi ve karde,lili 
lömnn Sooyal-It, TOB-DER, TOM
DER ve T(1J'ED örgütlerine ..... kkiirii 
de borç bilirim. 

Bugün Türlriyt!'de memurlann "ndi
kala.şmo halflan yolttur. K,brıı 'to mt!
mur 't!ndikacılı'mın gelişmeıi halrkırtda 
bilgi IJt!rebilir miliniz. Buradaki örgiitlt!,.. 
lt! ıiirdüriilt!n ilişkı1t!r, Türkiye 'dt!ki mü
codt!l.eye hangi ölçülerdt! katkdı olaeM
Iır' 

Sonmuzun ıon kısmından bqlamak 
iıterim. 8qlamı, ve sürmekte bulunan 
dayıııı,ma sonucunda Türkiye'deki me
mur ka.rde.t1eıimiz.in Jendikal ba1ı:lanru alma müc:adelecine katkılar olacaklıı. Bi
zim Kıbrll'tak.i deneyimlerimiz Türkiye' 
dili öreüUere ve onlann mücadeleJerine 
' .... yacak, yaıvlı olacaklu. KJbru'la, 
memur ve ötretmenlerin erevU toplu 
aözleşmeU sendika hakkına sahip olmalannı.n Türkiye'de de duyu.J.ın.a..a ve yay
cınlatmuı. lendika1a.tma mücadelesinde 
hem kamuoyunun Uc1ıini ol\Lnlu yön
den et.kiley� ek ve deat.ek .. Ilayacak, 
bem de .öz konUlU kesimlerde müca
deleyi kanıç ıyaea.k:tıı. Ama blç ku,kUluz ilifkileriınixin et
kilm tek yönlü olmayacaktır. BirJer de 
T\ir:ldye'deki senaikal ve politik dene
�erden yararLanacak, etkilenecetiz. 
Hiç ku,ku.ıuz., bizim de büyük eksiklik
terimiz va.rdu. İ1i4lr..iler gelittikçe lÖz.ü.nü 
etüAim ek&klikler de giderilecektir. 

Kıbrv.'t.aki memur sendikaeılJlma ıe
lince. Kıbrıs'u lendi.lt..ı baklar ıenellik
le eskidr ve lnciliz IÔmUrge yönetimi 
dönemir.de kaz.an.ılnu, baklardır. Ancak 
bwju,?Li, bu hakJu verirken, kUfI ön
lemleriui de alını" bUJ san lendikalar 

peki,mi,tir 

ISEF ( I LERICI SENDIKALAR FEDERASYONU) KIBRIS' 
TA KURULDU ; SARI SENDIKACılıK ANLAYıŞININ 
ÇÖKüŞü .KITLELERJN HIZLA BILINÇLENMESI .SINIF 
VE KITLE SENDIKACılıCı DOCR U LTUSUNDAKI BU GI
RIŞIMI ORTA YA ÇıKARDı 

da olu,twmu,tur. 
1974 yılıyla birlikte. toplumun hızlı 

bir demokratikletme .ürecioe girmesi, 
ekoDomlk bunalınun pdere.k yolunl.,
ması, i,çi a:ıru.fl.DJ..D hızla bilinçlenmesine 
yol açmıştır. Bu olutum, san Türk-Sen 
FederuyoDUDA ",,1 DEV-Iş'in kunılu
,unu gündeme aetinni,tir. 

Şimdi özel olara.k memur .endho· 
lıAına definmek i.terim. Sendilr.:amız:Jn 
geçmi,i 1956 yılına dek UZ&rur. Ancak 
sendika yönetimine önceleri IÔmÜlie 
yönetiminin daha IOrıti. da Türk yöneti
minin kiralık &damlanrun egemen olma
lı bir JÜre sendikanuzı bir klüp haline 
getinniştir . 

1974 'te ilerici, demokrat nitelikte ki
şilerin yönetime ıelmeıiyle memurlar 
sendikal hakla.nru etkin bir biçimde kul· 
lanmaya bqlanu,latdır. Grevlere kadar 
varan karub ve billDçli uyıuıamaiara p_ 
d�.,tlr. Daha önce de belirttiAim ei
bı, bunlar toplumumuzdaki ilk: (revler-
dır. • 

Bu geli,melerle birlikte, ian Jeneli. 
ualık da çökÜf dönemine Iimti,Uı. 
Ancak egemen çevrelerin bütün bu 
olup bitenlere seyirci kalmaları da el
bet beklenemez. Her türlü buluyı uy
guluyorlar. Daha önce .özünü ettilim 
dayanı,ma ve mali ıı.aUular da bu açı
dan önem l.a.tıyor. 

&uında. KTFD'ndt! "Ilt!rici St!ndi
kalar Ft!dt!rQlyonu" adında yt!ni bir ku
rulu, olu,turuldu'unu ölnndilt. Bu ıto
nuda bilgi ve�bilir miliniz' 

lBEP'j K.ıbıuTUrk Amme Merurlan 
SendikUl Ue Kıbna T\i:rk ölretmenler 
Oendikuı olu,turmuflardır. San .ndi
keabJı: anlayı,ınm çökü,ü kitlelerin hız
la bilinçlenmesi, Ilru! ve k.itle lendikacı
baı doarult ...... daki bu ,iri,lmI ortaya 
Çıitamu,lır. 

.. 
F�e�oDumu.zun bqhca ,örevi, 

ıomuruauı ve "vaf&1Z bir bir dWıyanın 
d
.
tizenin kun.ı.lm.ua miicadeleain.i vermek: ::;"::��ııUan bu dotnıııuda biUnçlo.-

Türk..sen Yn, lRıual Birlik PartUi ile 
imzalod"ı ortam bildiriye uymayacalını 
gozetelt!rdt!n okuduk. Sizct! bu gdifmt! 
ncu" yorumlaMbilir1 

Belirttilim gibi, toplumumuz hızlı 
bir bilinçlenme &Ürecindedir. Sıml sendi
kacılıRı güçlenmeye başlamıştlr. San 
sendikacılık çökü,e gitmektedir. Bu ge
lişmeler, &an Türlr.-Sen'e yeni bir politi
ka uygulama gerelini hatırlatmı,tır. 
Çünkü sermayenin partili UBP ile açık
tan l1ört. edip "i,çi haklannı savunuyo
rum" deme olanalı kalmamıştır. Türk
Sen, çöküşünü bir .üre geciktirmek için 
"bundan böyle siyasal partiler kar,ııın
da balım.ız ve tarafsıZ hareket edeceRi
ni" açlklama gerelini duymu,tur. Tür
kiye'de aynı konumda.lti Türk-ı,'in yap
tıklan biliniyor. Bu nedenle, olup biten
ler açı.lı:tır aanınm. 

UBP'nin parçalanaeolı yandaki ho
bemrdt! nt! ölçiide gerçt!k payı ııar! 

Tüı:kjye'de 6 Huiran aeçimlerinden 
önce CHP'nm tek batına iktidar olacalı 
k&Dlllrun yayıınJqmua üzerine UBP 
içinde bir (NP "ıoıyal demou;,t" bir 
çehreye bürünerek: kendüini CHP'ye ve 
Ecevit'e lanse etmeye ça1ı,ml,ta. 

Ancak ilı.inci MC hiilcümetinln kuru
lu,u ile bu IÖzde "çalkantı" durulmu, 
görünmektedir. Tam tenine bu kez de 
aynı parti içinde MHP yanlı... bir ınıp 
Iırmanı,a ,eçml,tir. Fa,lzm, bizde de 
bır lJrmaıu, içindedir. Tırmanı,In en 10-
mut örnekleri, ıendikanuzın pe" uYIUla.mua IlrUInda lel'lilenml,tU. Görünen 
odur ki, tınnaru, bir yandan alirerken, 
muhtemel ıeli,rnelerehuultk olarak, 
UBP içiDde bır ıınıp kendlnl "aooyal de
mokrat" ıömnneyl aiirdllnı<ektlr. Kwı
CUI UBP içinde ıerçek bir ltayD&.fDla 
söz konldU delildir. Yalnızca, Türkıye' 
deki politik leU,meler ıöre, kimil.ri ki
mi "renk "len ,inneye özen ıö.tenuek
tadlr. 



TÜM-DER 
MÜCADELESiNi EN 

ETKiN .i�iMDE 
SÜRDÜRECEKTiR 

. Erhan TEZGöR 
ÖrgütilmUz TOM.oER, kuruluş tarihi 20 Ocak 1975 den bu yana geçen 

kısa zaman mığında büyük bir sıçrama göstererek mesleki kitle örgütleri ara
sında hakettiği yeri almış bulunuyor. Bu gelişirnde birinci derecede etken ma· 
sabaşı emekçilerinde varolan örgiitlenme potansiyeliçtir. Hemen bunun yanın
da yer alan son derece önemli dijer bir etken ise, örgütil., genel politikasının 
bilimsel demokratik kitle örgütü anlayışına oturtulmasıdır. 

1971 öncesinden kaynaklarıorak gelen ve 1973 sonrasında da etkinliğini 
sürdüren demokratik kitle örgütlerine yanlış yaklaşımlar son derece olumsuz 
sonuçlar verirken, örgütilmüzün bu alanda izlediği yaklaşım gerek kendi kitle 
tabanında gerekse diğer demokratik kuruluşların tabanıarında ileriye yönelik 
olumlu bir ışık olara değerlendirilmektedir. Bu bilimsel yaklaşımını diğer ör

'gütleri de etkilediği ve yönetimlerde de olumlu gelişimlerin ortaya çıkmaya 
başladığı görülmektedir. 

TOM.oER'in kuruluşunu izleyen günlerde ve ondan önce memurları örgüt
leme amacıyla çok sayıda örgüt kurulmuş ancak bunlar birer tabela örııiitüol
maktan öte gidememiştir .Bu durum da açıkca göstermektedir ki, memurlar da 
varolan örgütlenme potansiyeli önemli fakat yeterli bir faktör değildir. Bir ör
�til etkin bir güç durumuna getiren demokratik kitle örgütlerinin işlevlerine 
dojru yaklaşımın kurulmasıdır. Bu yaklaşımın hayata geçirilmesi ve o örgü
tiln kitle tabanında bu yöndeki bilincin yükselmesi sağlandığında, o örgütiln 
yönetiminde bulunan kişilerin şu yada bu siyasi görüşten yana olmasını öne
mi, yöneticileri bu doğru içinde bulunduğu sürece daima ikinci planda kalır. 

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, demokratik kitle örgütlerine bilim .. 1 
yaklaşımın temelde kaynak�ndığı nokta, bu anlayışı yerleştirmeye çalışanla
rın ideolojilerinin sağlamlığı, bu ideolojinin bilimsel sosyalizm tabanına otur
muşluğudur. Aslolan, kişilerin, kişisel gayretleri değil, bilimsel wsyalizmden 
kaynaklanan, Türkiye'nin somut koşullarında işçi sınıfı hareketini yönlendi.
ren bir programın varlığıdır. TOM-OER'in bu alandaki başarısı, bu programın 
çok kUçük bir parçasını oluşturan demokratik kitle örgütlerine bilim .. 1 yak- . 
laşımın, hayata geçirilmesi yönündedir. 

DEMOKRATIK KITLE ÖRGÜTLERINDE BIR YANlıŞ ECILlM: 
GRU.PÇULUK 

TOM-DER'in bilimsel kitle örgütil anlayışının wmut wnuçlarını Ikinci. Ola
ğan Genel Kurul sımında izledik. Genel Kurulumuzun önemli bir yanını 
grupçu yaklaşımlara karşı tabandan gelen karşı tavır oluşturdu. Son yıllarda 
demokratik kitle örgütleri genel kurullarında, özü bütilnOyle siyasi çizgi fark
hhklarıyla dolu, örgütün somut mücadelesinden birinci derecede kaynaklan
mayan grupçu yaklaşımların ağır bastığı gözlemleniyordu. Genel Kurullarda, 
siyasi nitelikli gruplar yalnızca gruP. adına konuşmalar yapıyor ve bu konl-'Ş
malarda "dünya görüşümüz" diye başlayan ve kitle tabanını ekonomik de
mokratik talepleriyle bağı kurulmamış cerideler okuyorlardı. 

Bu grupçu yaklaşımların en önemli yanı ise grupların yalnızca genel kurul- . 
larla sınırlı kalmayıp bu tavrın bir sonraki genel kurula kadar sürdürülmesi ve 
her grubun bir yayın organı çıkararak örgüt içinde çok başlılığı doğurması
dI'. -Bu yaklaşımların örgütiln bütünselliğini ağır bir tehdit altında bıraktığı, 
kaybeden grupların yönetimde bulunduğu şubelerin, kazanan grubun yöne
timde bulunduğu genel merkezlere para göndermiyerek ambargo uyguladığı 
ve bu sürtüşmelerin giderek örgütlerin parçalanmasına doğru yöneldiği bilin
mektedir. Hatta şubeler düzeyinde farklı gruplardaki üyelerin yönetimde de
ğil .. blinçli olarak ödentilerini dUzenli ödemediği gözlenmektedir. 

Genel kurulun başında gruplar arasında yapılan protokoller sonucu üyele
re söz hakkı tanınmaması, Anadolu'nun dört bir yanından gelen delegelerin 
kendi deneyimlerini, gerek ekonomik demokratik talepler gerekse, anti-faşist, 
anti-emperyalist mücadele düzeyinde ortaya koyamamasına neden olmaktadır. 

Böylesine olumsuz yanları bulunan grupçu yaklaşımların tüm Ulke çapında 
ortadan kaldırılabilmesine bir adım olarak TOM.oER Genel KII'ulu'nda grup 
protokolları yapılmadı. Konuşma yapan delegeler kendi adlarına söz aldılar. 
Bunların bir kısmı grup adına konuştuğunu vurguladı. On dakikada söyliyebi-

leceğini iki saatte biraz da kasıtlı olarak anlatan�r çıktı. Ancak bu bir ilk yak· 
laşımdır. Grupçu yaklaşımların bir genel kurulda ve bir anda ortadan kalkabi· 
leceğini düşünebilecek kadar iyi niyet besiemiyoruz. 

Bu vurguladığımız noktadan, demokratik kitle örıiitleri içinde siyasi yakla
şımların yeri yoktur anlamı kesinlikle çıkmaz. Demokratik kitle örgütlerinin 
mücadelesi en azından ortaya koyduğu talepler itibariyle siyasi içerik taşır. 
ıAncak bu miiçadele iktidarı almaya as� yönelik değildir, oWnaz da. Fakat , 
yanlış olan, demokratik kitle örgütleri içindeki yönetime yönelik mücadele
de siyasi çizgi taı1dtlıklarını" birinci plana çıkarılması ve yalnız bu düzeyde 
kalınmasıdır. Bu yaklaşım kitleleri kucaklayıcı değil onları itici örgütlen uzak
laştlrıcıdır. 

SOMUT MEMUR SORUNLARıNı GONDEME GETIRMEK ZORUNDA 
KALANLAR 

Bilim .. 1 demokratik kitle örgütü anlayışımlZın kitle tabanında kök Ylmaya 
başladığını" bir diğer somut göstergesi de, kendilerine '"Devrimci Mem....w 
Grubu" adını takarak "devrimciliği" kimseye bmmayan bazı dostların dahi 
somut memur sorunb.rına yanlışları içerse de değinmek zorunda OImaWıYla 
ortaya çıktı. Artık küçii< kü,ük ekonomik demokratik hak taleplerinin büyil< 
kitle hareketlerin doğurabileceği gerçeği TOM.oER wmutunda bu dostiara 
dahi göste(ilebilmiştir. 

1971 öncesi demokratik kitle örgütlerine yanlış, bilimsel olmayan yakla
şımiann bir a�ığı olarak gelişen bazı siyasi çizgiler, ekonomik mücadeleyi idi
çüm .. me tavır�rını başlangıçta !Ürdürebileceklerin sandılar. Bunlar dem0kra
tik kitle örgütlerini devrimi gerçekleştirmede temel unsur o�rak görüyorlardı_ 
Geçmiş deneyimler bu yaklaşımın ne denli yanlış olduğunu _ çıplaklıjıy
� ortaya koymuştur. Demokratik kitle iörgütlııinde', kitle tabanının ekono
mik demokratik taleplerinden kaynaklanmayan bir mücadelenin ka/ıcı olam� 
yatağı gerçeği artık ortaya çıkmıştır. 'Kltlel ... e yaklaşımın, on� bilinçten-
dirmenin yolu bilimsel doğrulan ortaya koymaktan geçer_ 

. 

Kuşkusuz, burjuvazinin egemen olduğu bir ortamda elde edilen ekonomik 
demokratik mevziler emekçilerin kurtuluşu anlamına ıelmez. Ancak her kJı· 
zanılan mevzi, kitlelerin kendine güvenini, inancı ve daha da önemlisi bilinç 
düzeyinin yilc.selmesini getirecektir. Giderek mücadeleye katılacak dirican un. 
surlar işçi sınıfının ve onun dolal müttefiklerinin iktidarının önündeki engel-
leri aşacaktır. 

öRGOTOMOZ MAOCU BOZGUNCULARA VE FAŞISTLERE KAPAlıDıR 

Genel Kurulumuzun bir diler önemli yanının da, katılan deleselerin çok. 
büyikbir çoğunluğunun onayıyla çıkan Genel Kurul kararları oluşturuyor. 
Işçi sınıfının biliminin ışığında tUm ilerici demokratların ortak özlemlerini di· 
le getiren kar.ırtar, örgütümüzün bundan sonraki mik:adelesine ışık tutıcak te
mel belge niteliğindedir. Tüm anti-demokratik hükümlerin ve özellikle Ceza 
Kunununun 141 ve 142 inci maddelerinin kaldırılması, faşizme kaf11 örgütlü 
gücün oluşturulmasına katkıda bulunma gibi önemil konular Genel Kurul ka· 
rarına bağlanmış bulunmaktadır. 

Kar.ır metninin ilkeler bölümünde, örgüt içinde pratikte uygulanan anti
maocu olma ilkesi gene Genel Kurul kararına bağlanmış bulunuyor. Bu çer· 
çevede örgüt içinde kemikleşmiş maocular varsa bunların örgütten ihr.ıç edil
mesi karar altına alınıyor. Pratikte faşistlerin yapmak istediklerini "ben de 
solcuyum" paravanası altında demokratik kitle örgütleri içinde gerçekleştiren 
bu bozguncu akımın artık demokratiklik nitelili son derece önemli bulunan 
kitle örgütlerinde yeri yoktur. 

TOM.oER önUmUzdeki iki yıllık dönemde, ülke genelinde v ... ilen anıi-fa
şist, anti-emperyalist mücadeleden soyut olmayan kitle tabanının ekonomik· 
demokratik taleplerini bir an için geri plana itmeden mücadelesini en etkin bi· 
çlmde sürdürecektir. Grevli toplu sözleşme ii sendika hakkı işçi sınıfının sınıf 
.. ndikaları içinde yer almak kaydıyla gerçekleştirlnceye kadar TOM-DER, 
masabaşı emekçilerinin tek �. güçIU örgütil olmaya devam edecektir. 
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FEDERAL ALMANYA EM PERYALiZM i  

"A narşlZm," onlenmrsı " bahane" lle bO,l" 1"1 'cmr 

eRaşit KAYA 
GOnumüzde emperyalist sistem derin bir bUNhm y�ıyor. 8un�lım sis

temin bUtUnUnU çeşitli biçimlerde ve derecelerde etkisi alum aJmış durumda. 

Teknii;n, ilerlemenin, ekonomik ve toplumsal refahın, kısaca kapitaJizmin 
" mucizesi" olı�k gösterilen Federal Almanya'cb sistemin niteliğinden ileri 
gelen bu bunalımın dışında kalmıyor. 8u ülkede 50n zamanlarda artın terö
rist, ımrşist olayl.u ve bunları tepki olank beliren yönetirnde otoriterleşme, 
bunalımın toplumdaki yansımasında" başla birşey değiL. Bu olayları nedeniy
le birlikte görüp, özü kavrayabilmek için F .Almanya'daki ekonomik, politik, 
toplumsal gelişmeıeri bir bütün olarak elc alıp, incelemek gerekiyor. 

TEKELLEŞME HIZLANıYOR 

BugUn Federal Almanya'da ekonomik yaşama hakim olan büyük te· 
keller ve mali gruplardır. Tekellerin ekonomik, politik ve sosyal yaşamdaki 
güçleri giderek anmakta, sanayi ve banka sermayesinin yoğunlı.şma ve birleş. 
me süreci hızlanmakndır. f. Almanya'da ekonomik yaşamın yalnızca 35 bi). 
yük gruba bağlı işletmelerin kontrolü aitında olduğu rahatça söylenebilir. Sö
zünü ettiğimiz bu süreci somut örneklerle gözlemlemek çok kolıydır. Ome· 
ğin, demir, çelik işletmeciliAinde Thy ... n grubunun Rheinstahl AG'yi saUn 
alması, bir anda bu .Ianda dünyanın en büyük 3. grubunu onaya çıkannışıır. 
Elektrik ve elektronik endüstris;nde Bosch . Siemens birleşmesi Siemens . 
AEG · Telefunken · Bosch'tan oluşan dev bir kuruluş doğunnuştur. Devlet de 
bu oluşuma, kamu fonlarının çeşitli biçimlerde kullanılışıyla doğrudan kı· 
ulmaktadır. Yüzde 40 hissesinin devlet tarafından sağlandığı Veba'nın kurulu· 
şu dünyının 4. büyük petrol karnıini de birlikte getirmiştir. Devletin bı.şka 
alanlarda da bu tür girişimleriyaygındır. Bu gelişmenin bir ürünü de ortaya bü
yük :ı.sker-sar'l3yici kompleksierinin çıkmasıdır. Volkswagen, Haniel, Gandt ve 
Deutschebank'ın birle�rek oluşturdukları silah endüstrisinin kurulması ve 
47 milyar OM'ılk iş hacmi bu konuda iyi bir örnektir. 

Gelişmeleri sektörler içinde izlenek cbha genel görilşler edinebiliriı. 
1960 yılında metalUrji alanında 6 büyük grup, sektörün iş hacminin " 56'sınl 
kontrolü altında tutıırken, 1970 yılında aynı yüzde y�nıca üç grubun kontro· 
iü altına girmiştir. Kimy. endüstrisi dalında yine 1960'ta sektörün " 68'i 8 
grup tarafından kontrol altında tutulurken 10 yıl içinde aynı oranı yine yal. 
nıze. 3 grup ele geçirmiştir. Otomobil endiistri�nde 10 yold. " 73'lük iş hO<. 
mi 6 gruptan 4 grubun kontrolüne geçmiştir. 

Senn.yenin hızı. yoğunlaşmasının �ka bir .I.nı da bankacılıktır. Oı· 
kenin en önde gelen 3 bankasının bilanço toplamIMI devlet bütçesini çok geri. 
de bırakmaktııdır. Yılnıza Commerzbank'ın 1974 yılıncbki iş hilCmi 3 misli 
artmı�tır. Banular giderek başka işletmeleri yöneten gerçek holdingler h�ine 
gelmekte, banu ıerm .. yesi ile Sinayi sermayesinin bütiaıleşmesi hızJarvnakt:a. 
dır. 

OLKEYI TEKELLER YÖNETIYOR 

Bugün y.lnlZ," Deutscheb.nk 500'ü aşkın işletmeyi doğrudan kontrolü 
altında tutmaktadır. Dikenin 5 bOyijk bankasının DIkenin en büyük Sir'l3yi ve 
ıic..-i kuruluşl.rında 400 başkanlık, SOO �kan y..-dımeılığı ve SOO yönetim 
kurulu üyeliği kontenj.nına .. hip olduğu bilinmektedir. Bankalma büyük 
tröstlerin yönetimlerinin içli dışlilılının en güzel örneli DeutschebVlk Yö
neıim Kurulu başkanının Siemens başkanlık kurulu üyesi, Siemens Yönetim 
Kurulu BaşUnının ise OeuUChebank Yönetim Kurulu üyesi olm:ı.sıy� verile
bılir. Aynı ilişki Drestsno1tıMık ·AEG . Telefunken ve Krupps içinde ka'lllıklı 
olMak i$lem�kıedir. 

Bu içli dışlı yönetimyanında Federal Almany. P.tronl .. Sendikası 
- BOl - nın gücü de giderek .nmaktadır. Bu sendika, Federal Almany. 
Bankalar federasyonu, Almanya Sanayi ve TiCMet Odalan biırokratikle,me ve 
hiyerarşl�nin gelişmesi ile her türlü denetimi ol .... l<5,z kılabilecek, "devlet 
içinde devlet" oluşturabilecek bir biçimde kendi aygıtlannı geliştinnişi .. .. 
aralarında çok sıkı or�.ınik bağlar kunnuşlardır. Bu bağların yosam. organın. 
da yansıması da gerçekten çok Çarpıcı bir görilnümdedir. Federal Almanya 
Parlamentosu üyelerinin büyük burjuva kökenleri yalnıze. H ıristiyan demok. 
ratı .. - CDU • CSU - y. da Liberalı .. için deAii, sosyal demokratlar için de 
.ynı derecede geçerlidir. SPD milletvekili Rosenthal'ın aynı umanda BOl 'nın 
yönetim kurulu üyesi ve biu�:t birçok şirketin başkanı olması yalnızca bır ör. 
nektir. 

Federal Alm.ny.'da tekelleşme sürecinin bir uzantısı d',d.ha 1950'1 ... · 
de bı.şlıyar3k, sermayesi a.rtan büyük grupların bu sermıyeyi rannbilize etme 
�aClYI" uluslararasıla.şma sürecine girmeleridir. 1966'da Ivme kuanan bu ge

lişme ile Federal Alm.ny., Dünyad. ABD ve Ingiltere'den sonra çok uluslu 
şirketlerin en ml. yoAunlaştığl J. Dlke durumuna gelmiştir. 1965 yılında en 

büyük SOO uluslararası kuruluş arasında yalnız," 9 Federal Almill1 Ş irketl var· 

ken bu rakam kısa zamanda 21 'e çıkmıştır. Eğer yalnızca saıuyi kuruluşl..-ı 
ele .Iınırsa bu oluşum daha d. belirginleşmekte, ilk SO şirket ıçınde 1 1  'e çık· 
maktadır. 

TEKELCILER BAŞTA OLKELERE DE EL ATıYORLAR 

Bütün bu gelişmeler Federal Alm.nya'yı dış pazarlanda giderek y.ygın· 
laşm.ya götürmektedir. 1966·1974 yılları arasında bu dış. açılım 6 kat ruı.· 
laşmıştır. BugiOl Federal Almill1ya ABD 'den sonra dünyanın 2. büyUk ticari 
gücü haline gelmiştir. OECD ülkeleri Ile ilişkilerde ise ı. sırayı almaktadır. 

Dışa mal ihracı tekellerin karlannın hayati bir gereksinimi olmaya de
vam ederken, dışa .sermaye ihracı ve doğrudan yatırımlar da birlikte gelişmek
tedir. Günümüzde Almanya, yabancı ülkelere dolrudan yatırımda 36.8 milyar 
DM ile diinyada 3.  sırayı .Imakta olup, bu eğilimin hızlanması beklenmekte
dir. 1976 yılında yapılan bir araştınn. Federal Almanya Gruplarının 3/4'iOliin 
federal Almany .. dişi'nda yatırım yapmayı anuladıklannı oraya koymuştur. 
DM 'nın sürekli deAer kuanması Alman sennaye gruplarına gUçlü bir silah ola. 
rak hizmet etmekte, yayıımayı kolaylaştınnaktadır. 

FEDERAL ALMANYA'DA DA BUNAlıM VAR 

Bu oluşumlann bir yansıması ise tekelci sermayenin ekonomik bUyU. 
meyi öngören yatırımları yabancı Dıkelerdeki yatırımlanna ayırması, OIke için· 
deki yatınmlannda ise rasyonaJiu.syonu ön plana alması olarak belirmektedir. 
Böylece işletmelerin yenıden biçimlenmesi ve el emeği tasarrufu uygulamala. 
nyla ülke içinde birçok işyeri kapanmakta ve işsizlik anmaktadır. Bu çizilen 
tablodan ortaya çıbn sonuç, yani tekelleşme, ihracat ve dış yatırımlann artı
Şı, ı.şırı bir sermaye birikiminin bOltlan olmaktadır. 

Böylece omya, aşırı biriken bu sermayenin kullanım ve rantabiliusyon 
sorunları ç ıkmaktadır. Bu sorunlar işletmelerin ve faaliyet �Vllarının yeniden 
biçimlendirilmelerinide birlikte getinnekte, bÖylece bir yandan da rantabl .. · 
yılm.yan çeşitli sektörler terkedilmektedir. Terkedilen sektörler sosyal buna. 
lımların kaYnaAını oluşturduğu gibi, aynı umanda tekelci sennayenin kaynak 
ısrafının bir göstergesi olarak, teçhiz.at, matery� ve beşeri Uretici güçlerin 
yitiri lmes;ne de neden olmaktadırlar. Bu durum karşısında ekonomik gelişme. 
nin kendisi, duraklamanın ve kriıin nedeni olmaktadır. Yani sorun s;stemin 
yapısından ileri gelmektedir. 

Aslında Federal Almanya ekonomisi, bu yapısal bunalım. d.ha 1 960  
yıllarında ginniş bulunmaktaydı. Ancak bunalımın tüm özellikleri i l e  ken. 
di�ni göstenn"; 1971 yolında tamamlanmış ve ekonomide enflasyon ve 
stagnasyon birlikte görtilmeye başlanmıştır. 1973 yılı sonl..-ı Ise gerçek bır ge
rileme, üretimde dUşmeyi getirmiştir. 1974 yılında sanayi IJrIlnlerinde dUşUş 
" 10, 1975 yılında ise " 7'dir. Bu üretim düşmesinin durarak, ekonominin 
yeniden canlanmasmın istihdam Uzerinde fazla bir etkisi olmadığı cb tanra. 
ki gelişmelerle ortay. çıkmlftır. Böylece Federal Almanya ekonomisinin al. 
dığı dev boyutl.ra rağmen bunalım içinde olduAu ve bun.lımın konjonktU
",i bir bunalım değil, yapl",1 bir bunalım olduğu ortaya çıkmaktadır. 

HOKOMET . DIPLOMASI TEKELClLERIN HIZMETINDE 

Bu koşullar içerisinde Federal Almanya HükUmeti, strmayenin ranta. 
bilinsyonunu sağlam.k amacıyla Alman grupl..-ının yabancı ülkelere yerleş. 
melerini saAlam.k için diplomasisini devreye sokmaktadır. Böylece bunalım 
Federal Alm.ny.'dan başka uıkelere ihrac edilecektir. Kullanıl.n yöntem Ihra. 
catın ""ırolm"" y.nınd. doğrudan yatırım yoluna giderek daha ml. baş ... r. 
ma olmaktadır. Federal Almanya'nın bu konuda yöneldiği başlı," ilikeler 
Yun.nistan, Ponekiz gibi Qiney Avrupa Olkeleri, lran �ta olmak lIıere pet. 
rol üreten ülkeler, G. Afrika ve latin Amerika'dır. Fedenl Almon hUkIImetJ. 
nin se"".yederl.rının bu Dlkelere yerleşmesi için gelı,drdlAI tejvlk uyııu�· 
maJarl, kol.ylıkl..-, .yncalıkl..-, senmyeye her IIlrtO atıVenCeYI hatta oWı bır 
kamulaştınn. karŞısında tazminatı bil. önaörmektedlr. Kmıu fonlanyLı 
DEG ..ılı ekonomik l,birliAI kurumunun olu'turul ...... böyle sorunLırı ç6z· 
meyl -.çLıınokudır. 



VE BUNALı M 
Alman emperyalizmi, emperyalist politikalarını, ekonomik alan dışında 

politik girişimlerle desteklemek için de tüm olanaklarını kullanmaktadır. Al
man emperyalizminin stratejisi ile bugün Almanya'da iktidarda olan SPO _ 

SosyaJ Demokrasisi"i" ideolojik yayılma çabaları tam bir uyum sağlamıştır. 
Almanya'nı" emperyalist yayılmasının ilk alanı Avrupa olarak ortaya çık· 
maktadır. Bu açıdan Almanya için önde gelen sorun "Avrupa'"ı" bütünleş
mesi" sorunu olmakta ve bu görüşün şampiyonluiunu yapmaktadır. Avrupa' 
nın "bütilnleşmesinde" kullanılmak istenen ilk araç olarak öngörülen, AET 
ülkelerini Avrupa Parlamentosunun doğrudan seçimi ve yetkilerinin artırılma
sı yönündeki girişimlerdir. Böylelikle, Avrupa'da en güçlü ülkenin aldıiı 
kararları diğerlerine uygulatmanın yolu açılmak istenmekte ve Avrupa'da 
egemenlik sağlanarak, burayı başka yerlere doAru bir sıçrama tahtası olarak 
kullanma planlanmaktadır .. 

SOSYAL DEMOKRASI ULUSLARARASI TEKELLERI DESTEKLIYOR 

Almanya'daki tekellerin iktidarının emperyalist yayılma siyasetlerinin 
ideolojik alanda yiirütiicüsü ve destekçisi olarak sosyal demokrasi silahı da en 
etkin bir biçimde kullanılmllktadır. Gerçekten de SPO'nin iktidara gelişi ile 
Alman tekellerinin hakimiyetinin perçinleşmesi ve yayılma istemlerine " in
sancıl" görünüm verme çabaları tarih olarak çakışmaktadır. SPO, "Avrupa' 
nın, özgürlük ve adalet için bir güç olması" sloganı arkasında Sosyalist Enter
nasyonal içinde yönlendirici bir rol elde etme çabasındadır. Bu amaçla, SPO, 
diğer sosyal demokrat partilerle ikili temaslarını çok yoğunlaştırmıştır. SPO, 
Avrupadaki tüm sosyal demokrat güçteri, "batı dünyasını bunalımdan, karı
şıkılkıan, çözülmeden kurtarmak" .ve "demokratik-sosyalizm"in inşası için 
ulusla.rarası düzeyde ortak bir strateji oluşturmaya zorlamaktadır. Bu zorla
maların sonucunda AET içinde "teknik" denilen konuları görüşmek üzere 
çalışma gruplarının oluştuğu biliniyor. Ancak SPO bu kadarıyla yetinmeyip, 
tüm sosyal demokrat güçlerin ortak bir seçim programı oluşturmasını amaç
lamakta. Bu amaçla Sosyalist Enternasyonal'in alt kolu "Avrupa Sosyalist 
Partiler federasyonu" da canlandırılmış durumda. Böylece bağlayıcı kararlar 
alabilecek bir yapıya ve ortak stratejiye ulaşılmak isteniyor. Bu çabaların ilk 
somut adımlarının atıldığl,AET ülkeleri sosyal demokrat partileri için ortak 
bir hükümet programı taslağının hazırlandığı Temmuz ayında açıklandı. Şim
di partiler kendi içlerinde programı görüşliyorlar. 1 978 yılı içerisinde bu ko
nuda toplu'görüşmelerin başlaması beklenebilir. Böylece tezgahlanan strateJi
nin özü, komünist partilerle, sosyal demokrat partilerin birbirinden uzaklaş
tırılması ve "bunalım" nedeniyle kaçınılmaz olan belirli kısıtlamalara sosyal 
demokrat partilerin karŞı çıkmaları olarak özetlenebilir. 

BUNAlıMıN YüKü EMEKÇiLERIN SıRTıNA BINDIRILIYOR 

Uluslararası planda amaçları böylece belirlenen SPO'nin federal Alman
ya içerisinde bunalıma karşı toplumsal uzlaşma (concencus) fikrini yerleştir
meyi büyük ölçüde başardığı gözlenebilir. Bunun anlamı dışarıya ihraç 
çabalarına rağmen önemli bir bunalamın yaşandığı federal Almanya'da, 
bunahmın yükünün emekçilerin sırtına yüklenişidir. 

SPO ve Reformist OGB Sendikası yöneticileri, ücret artışlarının kısıt lan
ması yoluyla,kar oranının yükselmesiyle, yatırımların da artabileceği düşün
cesini kabul -ettirmeye çalışıyorlar. Batı Avrupa kapitalist ülkelerinde gerçek 
ücretlerin en az artılı ülkelerden birisi de federal Almanya'dır. Görece olarak 
di�r ülkelere göre düşük olan enflasyon hızı, acretlerin artmamasıyla yaşamı 
güçleştirid önemli bir öge olarak ortaya çıkmaktadır. DiAer yandan haftalık 
çalışma saatlerinin azaltılması ve deVıetçe yapılan kamu hizmetleri harcamala
nnın kısıtlanması geniş emekçi kitlelerinin satın alma gücünü iyice etkilemek
tedir. Ayrıca, sömürünün artışı, vergilerin yükselmesi, sosyal güvenlik kurum
ları ödentilerinin artması gibi yollarla da ortaya çıkmaktadır. 

özetle söylenirse devlet ve kamu kuruluşlarınca, emek gücünün yeniden 
üretimi için, ücret biçimi dışında, daha önceki mücadeleler sonucu, değişken 
sermayenin bir kısmının sosyalizasyonu ile sağlanabilen haklar, giderek özle
rinden boşaltılmaktadır. 

Toplumun en önemli sorunlarından bir tanesi de azalmak bilmeyen iş
sizliktir. Işsizierin sayısı 1 .5 milyonu bulmuş olup, bunun % 2S'ini gençler 
oluştuonaktadır. 

Bunalımın etki alanı yalnızca ücretli emekçiler olmamakta, başka top
lumsal tabakalar dar. alana girmektedir. Küçük tarım üreticileri ve sanayi iş
letmeleri bu konuda iyi birer örnektir. 1971-1972 yıllarında federal Alman
ya'da 100 bin köylU toprağından kopmuş, 52 bin işletme kaybolmuştur. If· 
laslar hergün çoAalma�tadır. 

ALMANYA'DA "12 MART" UYGULAMALARI 

Bugün federal Almanya'da gözden kaçırılmaması gereken bir başka ol
gu da, bunalım koşullarında, bunalımın kaynağı olan teke!ci sermaye 
iktidarını tehlikeye sokabilecek her girişimin durdurulması, çıkan her demok
ratik sesin baskıyla susturulması çabalarıdır. Politik baskıları haklı kılabilmc
nin en genel yolu Almanya'da "iç ve dış tehlikelerin" umacı haline getirilme
sinde görülUyor. Bu politikanın uygulanmasına Baader grubu ve küçük burjuva 

kÖkenji benzerleri,bulunmaz fırsatlar vermekteler. 1972-1973 bunalımının et
kilerinin belirginleştiği yıllar olduğu gibi, terörist eylemlerin de başlangıç yıl
larıdır. "Aşırı uçlar hakkındaki kararı:ıame" de aynı zamana rastlamakta. Bu 
tarihten sonra federal Alman Sağ'ı "iç güvenlik" konusunu ağzına sakız et
miş durumda. Söylenen; ya "liberal demokratik nizam" korunacak ya cb 
anarşi kalacak. Bu "nizam" dan anlaşılan tekellerin egemenliklerinin sürdürül
mesi. Böylece alınan önlemler tek bir hedefe, sosyal demokrasinin soluna du
var çekilmesine yönlendirilmekte, "aşırı akımlara" karşı kararnamenin uygu
laması komünist ve başka demokrat kesimlerin, öğretmenlik, memurluk gibi 
mesleklere kabul edilmemeleri biçimine dönüşmektedir. 

8u günlerde gündemde "ekspres" yasalar bulunuyor. Sağ partiler tert). 
rizmin "kaynağını" yok etme amacıyla anayasanın sınırlarını zorlayan " sem
patizan, ilham verici" gibi suç unsurları icat edip, yasalara geçirilmesini talep 
etmekteler. Böylece tüm demokratlar terörcülerle işbirliği yaptıkları suçlama
sına hedef olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar. Şu günlerde federal AI· 
manya'da "anarşistleri bulma" adı altında sürdürülen polisiye uygulamalar, 
sürek avları, sözü edilen yasa önerileri 12 Mart döneminin "balyoz opan
yonu" nu anımsatmaktadır. 

Sosyal demokrasinin bu uygulamaları kabul ettirebilmek için elinde 
başka bir koz daha bulunmakta. Bu koz, eğer terörcü eylemlere karşı kesin 
önlemler alınmazsa, bunun için bazı sıkıntılara katlanılmazsa, bir tepki olarak 
nazizmin hortlıyabileceği propagandası. Bu görüşe geçerlik kazandırmak için 
Neo-Nazilerin toplantıları, gösterileri, engellenmek şöyle dursun adeta teşv;k 
edilmekte. Tüm bu uygulamaların, temel amacının demokratik güçlerin kaba 
baskılar yanında ideolojik baskı altına alınmasını amaçladığı ve her iki baskı
nın da sosyal demokrasi aracılığıyla tezgahlandığı görülmekte. 

MüCADELE VE DERSLER 

federal Almanya'daki ekonomik-politik ortamın tablosu en genel hatla
rıyla çizi lmeye çalışıldı. 8u genel hatlar dahi demokrasi-bağımsızlık-sosyalizm 
mücadelesi verenler için önemli sonuçlar çıkarmaya yeterli olabilir. federal 
Almanya'daki durumun incelenmesiyle ilk görülen, kapitalist sistem içindeki 
tüm ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, emperyalist sistem içindeki konumları ne 
olursa olsun, bir bunalım yaşadıklarıdır. Bu banılım ise geçici, konjonktürel 
olmayıp sistemin niteliğinden ileri gelen yapısal bir bunalım. Bu saptama, em
peryalist sistem içerisinde kalan ülkelerde emekçilerden yana verilecek müca· 
delelerin bu bunalım koşullarınıntıer türlü çözümlemede mutlaka gözden kaçı
rılmamasını ve bunalım koşullarında en geniş emekçi sınıfların ve diğer top
lumsal tabakaların birlikte mücadelelerinin oluşan nesnel dayanakl�rının iyi 
değerlendirilmesini zorunlu kılıyor. Ayrıca emperyalist sistem içindeki güçlü 
ülkelerin bunalımı kendi ülkeleri dışına ihraç etme istem ve yöntemleri de, 
:Türkiye gibi emperyalist sistem içinde bağımlı durumda olan ülkelere ışık tu· 
ıabilmeli. Böylece IMF ve benzeri başka yollardan sağlanacak dış yardıml"a. 
bunalımdan kurtulmak için bel baAlamanın sonuçları şimdiden görülebilmeli· 
dir. 

Sosyal-demokrasinin sınıf uzlaşmacılığı politikası ile emperyalizmin ya
yılma politikasında etkin bir araç olabileceği yine f 1\lmanya örneğinde çar· 
pıcı olarak yer almaktadır. Yine işçi sınıfının ekonomik örgütlenmesini sos· 
yal demokrasinin kuyruAuna takma çabalarının federal Almanya gibi geliş· 
miş bir ülkede bile ne sonuçlar doğurduğu bu örneklerden kavranabilmelidir. 

Son olarak, bunalımını ihraç etmek isteyen emperyalist sistem karşısın· 
da verilecek mücadelede , uyguladığı barış içinde bir arada yaşama ve yumu· 
şama politikalarıyla, emperyalizmin etki ve manevra alanını daraltan dıınya 
sosyalist sisteminin belirleyici rolü açıkça görülmelidir. Günümüzdeki buna· 
lım, kJplu!i:::min ilk bunalımı değil. Ancak yaşadığımız, kapitalizmin son ya· 
pısal bunalım süreci. fl� süreç GO. yılını kutladığımız Ekim Devrimi ile başı,,· 
yan bir (Üreç. 
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Eleştiri-tanı tma .Atanur GONEYSU 

ANTi· TEKELCi MüCADELENiN 
STRATEJi VE TAKTiKLERi 

Yayıncılık, bir Ilke meselesı' Bu ko
nuda .. kısa zamanda kir edip, ceblml 
doklururum" ilkesi ile yolı tıkanJar Ju. 
sa sayılahilecek bir süre ıçınde "ceplerini 
dolduramaddır" ama yayın hayatından 
çekildiler. Hem de "susamış" beytnlerl 
yanılgıya yöneiterek. örnekleri piyasada 
var. ısim vennek gereksız. Fakat, yıyın
cllı2' '·bir hızmet·· ve ·'blr u2 ... " olarak 
kabul edenler utun sayılabilecek bır 
sureden beri YlY1n hayatlanru siirdUrü
yorlu. Bu ikindi er tarafından en önde 
gelen Ilke, bilimsel sosyalizme baRIı kal· 
mak ve Işçi sınıfının politik örgütü ile 
uyum içinde olmaktlı. ışte bu temel ve 
sürekli ilke. yıyınjan ararur ve okunur 
hale eelirmekledir. KuşkUSUZ bu sonuç 
Ilkeli yayıncıbgm üriinUdÜl. 

SORUMLU YAYINOILIK 

Olkemizde ilkeli ve dürüst yıyın yı
pıın yayınevleri arasında BILlM YAYıN· 
LARl'olD özel ve önemli bir yeri vardır. 
Bunu, yayınlann niteliRI ve ara.ru.r olma
sı göstermektedir. BILlM YAYıNLARı, 
EylUl 1974 'de yayıniadıRı "Feodal Top
lumdan Ylrnılnel Ylizyıla" adlı kıtabı Ile 
ilk kez yayın h�atımıza katılınıltır. O 
tarihten bu yana i1keU bır biçimde ya· 
yınCllıAınl sürdürerek, okurlanna atma]· 
tJ kitap sunmuştur. Yayınlanan kitaplar 
toplum hayatınazin önernU bir çok 50-
rununa ışık tutmuş, çeşitli konulara ay
dınlık getirmiştir. Kitıplardiı klasikler
den "&ktarmacıJık" veya "alıntıcılık" 
yapma yoluna (idilmemiş, daha çok te
mel ,"e genel doeroJann özel ve somut 
durumlanıı uygulanışının örnekleri veri
lip, SONna çözüm yoUan bulunmaya ça· 
lışL1mışllr. 

ANTI·TEKELCI MUCADELE 

Elimde Bilim Yayınları·nın yayınladı· 
Ci son kitap olan "ANTI·TEKELCI MU· 
CADELENIN STRATEJI VE TAKTIK· 
LERI'· var. Kitap, ülkemiıde faşizmin 
tınnandırıJıp, kıııumlaşLırılmak IstendiRi 
bir dönemde yayınlandlRı için daha da 
onern kazanıyor. Biliyoruz ki, tekelci 
klpiLaUzm koşı'Uanndl anti·tekelci mi). 
cadelenin önemı daha dı artmaktadır. 
Kitap, geUşmiş kapitalist iı1l"ler �çl sı. 
nırı partilerinin demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesinde Wedikieri anti·tekeld 
mücadele yollannı anlatmaktadır. Ayn· 
ca, tekelci deVıet kapitallznı1nde �çl sı· 
nıfının durumu ,'e mücadelesinin genel 
koşullan, dmıokrasi ve sosyallz.m müc. 
delos! arasındaki diyalektik Ilişki, �çi sı· 
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nıfanın ıoıyallzm mücadelesindeki stra· 
tejl ve taktikleri, Işçi sınıfı plJtIJerlnln 
Işçi sınlCının genış antl·tekeld eylem 
blrllRini kunnada WedlRI yol, anll·te
keld demokrasinin program ve poUtlka· 
sının ekonomik, sosyal ve devletin de
mokntUtJ�şt1rilmesl yönleri, sınıf mÜıcI· 
delesinin büriindilRü biçimler ve gilnli
miiıde sosyalizme geçış !Orunlan gibi 
konular kitapta yer olmaktadır. 

Kitapta yer alan konular, bugün Ulke· 
mizde işçi sınıfı \it emekçi tabakalann 
taıtıştıeı konulardır. Ulkemlz, ı. MC' 
nin ya:nm bıraktıeı taşisUeştinne Si.iJe.. 
dnln 2. MC tarafından tamamlanmak 
istendill dönemi yaşamaktadır. Çok ö
nemli günler yaşamaktayız. Somut duru· 
mun somut tahlilini doRru ve kesin 011· 
rak yapamazsak büyük ve tarıhı bır 
yanılgıya düşmüş oluruz. Kitabın öneml 
bu noktada bır kat daha artmaktadır. 
Çünkü kitap bu sorunlan çözmede bize 
önemU ip uçlan vermekte, yardımcı ol· 
maktadır. 

ANTI·TEKELCI MUCADELENIN 
TEMEL GUCU 

Tekelel devlet kapitalizminin egemen 
0ldu2u ülkelerde işçi sını(ı mUcadelesl· 
nın bugünkü koşuUan kitapta şöyle 
anlatılmaktadır: " Işçi sınıfının mücadele 
koşuUan ne ölçüde daha elverişlilik ka· 
zanmıştır'? Bır kere herşeyden önce işçi 
sınıfı nitelik ve nicelik bakırnından de
mokrasi ve sosyalizm savaşının temel gü
cil durumuna gelmişUr. Yüksek düzeyde 
geUşmiş kapitalist Ulkelerin işçi sınıfı 
bugün sosyalist dünya sisteminin artan 
gücilnde destek bulablllr. Sosyalizm le
hine deRişen uluslararası güçler lI�klsi, 
emperyalizme karşı savaşta, işçi suulı· 
nın stratejık bakımdan daha elverişli bır 
duruma geçmesinin en belirleytci etmen· 
lerinden biridir." 

"işçi sınıCı emperyalizme karşı veri· 
len mUcadelede boUdeyiel, itiel güçtür. 
Işçi sınıfı tekelel sermayeye en tutarlı 
karşı gücil oluşturur. Böylelikle anıı· 
tekeld mUcadelenln de temel gUcünü 
oluştuımaktadır. Tekelci burjuvaziye 
karşı uluw ve uluslararası ölçelcte yilrii. 
tüleo çeş1tU toplumsal mücadelelerin ön· 

cilsü olmak durumundadır. <;linkU tarih· 
sel bakundan antl..,mpeıyallst savaşta 
bütün amaçlann koordine edilmesi, özel· 
Ukle kapitalizmin kesinlikle devrimel bır 
biçimde bertara! edilmesi emekçilerin 
günlUk amaçlan Ile beraber uzun sürell, 
sistemli mUcodelenln stratejik olarak be· 
Urleyicl blrllRlrıIn oluşması ıçın taribsel 
bakımdan en iyi nesnel ve öznel koşulla. 
ra sahlpUr." 

ÇARPI'I'MALARA KARŞI 

Son yıllarda ülkemizde demokrasi 
mUcadelesl Ile sosyalizm mUcadelesl ara· 
sındakl karş�ıklı etküeşme .e demo�· 
tlk devrim Ile sosyalist devrim arasındaki 
diyalektik lUşkl, goşlst ve maocıılar tara· 
(ından Çarpıtılmak Istenmektedir. Bu 
konudaki Leninist kurama kitapta çok 
güzel bır şekilde açıklık getirilmektedir. 
" Lenin emperyalizm çözümlemesinde, 
emperyalizmin ölmekte olan kapitalizm 
olduıtunu, buguvazlnin gerlel bır güce 
dönüştütünU, Işçi sınırının blrielk tutariı 
güç olarak ber alanda yükseldıeını· ve 
proleter devriminin nesnel olarak gün. 
demde bulunduRunu karuUadl. Demok· 
rasi mücadelesi Ile sosyalizm mUcadelesl 
arasındaki lIlşkl şımdı ancak bu devrim· 
d açıdan bellrieneblUr." 

"Demokrasi mUcadelesl serbest reka· 
bet döneminde daha çok Ceodallzme ve 
Ceodal kalınWara yönelmiş .. de emper· 
yallzm çaRında demokrasi mUcadelesi· 
nin karakteri dellşmlştlr. Demokrasi 
mUcadelesl şlındl ber an daha açık bır 
şeklide anll-emperyallst mücadeleye dö
nüşmüştür. Bu olmaksızın Işçi sınıfı sos· 
yalizme yaramaz. Lenin bu konuda şun· 
ian yazmaktadır: Biz demokratik Istem· 
lenien yanayız. Yairuız biz bu haklar ıçın 
ıkı yüzliiliikten uzak bır şeklide savaşabl. 
Ilriz. <;linkU nesnel tarib .. ı durum, de
mokratik Istemlerin sosyalist devrimle 

lIl,klslz olaıU yer oImalllUl& millude 
etmez," 

Kitap, parlamento lçl mllcadel. Ile 
parlamento dışı mUcadele aruınod "Çıni 
.. ttı" çekmek Isteyen &al ve 101 revtz. 
yonlstlerln yanılgı ıçınde olduklannı da 
"Parlamento CaalJyeUerinln bUtün ola. 
nakianndan yararianan I,çl ıınıtl &avaş. 
çtlan aynı zamanda Işçi Sınıftnın ve bü
tün emekçilerin pariamento dı,ı yıRın 
barekeUerinln geÜ4meslnin demobliil ve 
sosyallzm kavgası ıçın bellrieytel öıe ol. 
duRunu" söyleyerek sergilemektedir. 

Kitapta son olarak, Işçi sınıfı plJtlJ .. 
rinln Işçi sınıfının eylem birllllnl ve ge
niş antl·tekelel Ittifakı kuuna strateji ve 
taktikleri anlatılmaktadır. Proletaryanın 
blrllllnin kendlsl ıçın en güçlü &Ilah ol· 
ması ve Işçi sınıfının eylemde blrllkte 
hareket etmeslnln, hareketin pratlk·sI· 
yasal v. ıdeolojık bölünmesinin önüne 
geç""RI gerçeRI, eylem blrllRI polıtıka· 
sının zonın1uluf\Jnu kanıtlamaktadır. 
Sermayenin giderek yolunlaşıp, tekel· 
leşmesl bu pollt.lkayı daha da olanaklı 
kılarken, eylem birIIRI politikasının te
mel lçerigınl, çeşıtlı Işçi ve emekçi ör· 
gütleri (partıler, sendikalar, kooperatıl· 
ler ve dernekler) oluştunnaktadır. Ey. 
lem birURinin temel ilkeleri kitapta şöy· 
le sıralanmaktadır: "Işçi sınıfı partisinin 
ıdeolojık ve örgütsel baRırnslZlıRı ve ön· 
cil rolünün kahul ettirilmesi, Işçi sınıCı· 
nın eylem biıliRlrıln diyalektik bır süreç 
olarak anlaşılması, ortak nesnel çıkarlartl 
dayalı ortak hareketı öngören eylem bır
LLRI politikası, eylem blrURInIn nüvesini 
sosyalistlerie sosyal demokratlann oluş. 
tunnası ve Işçi sınıfı örgütlerinin üyeleri· 
nın ve yandaşlannın dünya görüşlerin· 
den, batta siyasal anlaşmazlıklarından 
baRımsız olarak girdikleri ortak hareke
Un ortaklıırın karşılıklı olarak saygıniıRı· 
nı ve baRımsızlıRını Içennesi." 

SONUÇ 

Başlarken de söylemiştik: Ulkemlzde 
Caşizm, tekelel sennaye ve biJYUk toprak 
sahipleri tarafından lşblrUkçllerl emper· 
yalist güçlerin desteeı de saelanıınk tır· 
mandınlıp, i yerleştlrilmek',- Istenmekte
dır. Bunu polıtık gIIçleri 2. MC ·eli ile 
gerçekleştirmek Istlyoriar. Işte taribln 
bu anında, demokratik toplumsal muba· 
leCell örgüUü birleşik güç balınde tüm 
gerici güçlerin k&rfısına çıkarmak zorun· 
dayız. Bu, güncel ve ivedl görevimiz! 
yerine getimıeye çalışırken BlLlM YA· 
YlNLARl'nın yukanda tanıtmaya çalış. 
bRım kıtabı önemlı bır kılavuz olAcaktır 



Şiir nerede ? 
Haşim ALKAN 

Bir şairimiz var bizim: Tevfik Fikret. Burjuva edebiyat kitaplarında 
- sanatını hiçleme olanağı olmadığından - en karmaşık tamlamalardan olu
şan, dolayısıyla en anlaşılmaz olan şiirlerine yer verilerek, öğrencilere " tanıtı
lan" Tevfik Fikret. Ilginç bir şair. "Ulu Hakan Abdülhamid Han"ın renklere 
bile sansür koyan düzenini beğenmeyip, zamanın ilerici, devrimci hareketine 
omuz vermesiyle, ütopik sosyalistliğiyle, içe kapanıklığı, baş kaldıran şiirIe
riyle ilginç. Şiirinden, kişiliğinden ödün vermeyen bir adam. Gericilerin her 
türden saldırısına aldirmaksızın o dönem güç bir iş yapar; 1908 hareketini 
şiiriyle destekler. 

Onun inanmışlığı, toplumun sefaletten, içinde bulunduğu çıkmazdan 
ancak sürüp giden yaşamın artık aynı koşullarda sürüp gitmemesi gereği ne 
olan inancıydı. Sonunda inancı gerçekleşme yoluna girer. ıttihad ve Terakki 
yönetimi ele alır. Uğruna nelere katlanılan "Hürriyet" ilan edilir. Böylelikle 
batıya açılma adına ilk adımlar atılmış olur. 

1 908'in Ağustos, Eylül ayları. Büyük umutlar bağlanan devrimin hemen 
ardı. imparatorluğun Rumeli ve Anadolu toprakları üzerinde bulunan telgraf 
tellerinden; Selanik'te, Varna'da, Manastır'da, ı zmit ve Eskişehir'de binlerce 
işçinin katıldığı grev haberleri geçmekte. Haber, bu iş bırakmaların daha 
öncekilere hiç benzemediğini, giderek ayaklanmalara varan gösterilere dönüş
tüğünü bildiriyordu. "I lerici ve Özgürlükçü" yönetim hemen önlemlerini alır. 
Ordunun da yardımıyla önce ayaklanmaları bastırarak hak isteyenin sesini ke
ser. Ardından "Tatil-i Eşgall Kanunu'nu çıkartarak, ülkedeki tüm grev ve sen
dikal etkinlikleri y .... klar. Mücadeleden yılmayarak hak aramaya devam eden 
işçi sınıfına karşı yeniden terör uygulamaları başlatılır. Sonuçta yalan, talan, 
cinayet. eşkiyalık, tiikümet baskıları eskiyi aratacak boyutlara ulaşır. Işte bu 
ortamda Fikret kalemini sivriiterek: 

Bu sofracık ki efendiler, - ki yenmek üzere tam hazır 
Huzurunuzda titriyor - şu milletin hayatıdır; 
Şu milletin ki muzdaripve ölmede ağır ağır. 
Fakat sakm çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır. 
Yiyin efendiler yiyin. bu yerde iştiha sizin;  
Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin! 

diye başlayan ve varolan yönetimin uygulamalarına başkaldıran dizelerle sü
rüp giden '�ağma Sofrası" nı yazar. Yukarida dediğimiz gibi ilginç adam Tev
fik Fikret. Kurulan yağma sofrasının bugüne değin kaldırılmadan siirdürülece· 
ğini bilmiş. Kollarını sıvayıp bu şiiri ve daha bunun gibi nicelerini yazmış. 

Bu yazının nedeni aslında, 18 - 19 Ağustos 1915'de ölen Tevfik Fikret'i 

Topralı. güneşi, suyu, aRacı (anıyorsan; 
Tanıyor8an ter bulanmış taze buğdayın kokusunu; 
Ve yaratan imana 
Insanın zafen"ne inanıyor8an; 
Inancın çifte su uerilmiş çelikse; 
Başın dik, 
Ağzı yeni bilenmiş bıçoksa suin; 
Uğrunda ölesiye severek yaşamayı 
Dürdüyun defterini aR,ıdın sen de 
Partiliain bilirim. . 
Bilirim söylesen de söylemesen de ... 

Openci ue öRretmensin sen. 
Bilir.in kwancını ekmelini bölüşür gibi bölüşmenin 
Yürekindekin; ue kafandakini; 
Kolkola girerek aydınlık meydanlarda 
Oziimdeuşirir gibi baldan, 
Biçer gibi ekini, 
Çiçekli nakışları açar gibi ışıldayan çelile 

çekerek döuüşmenin. . .  

ölüm yıldönümünde anmak değiL. Salt; şiirin güncelliği, orumın benzerlikleri 
"aç efendiler"in her geçen gün daha da acıkarak ümüğümüze biraz daha çöküp 
bizi kemerlerimize yeni delikler açmaya zorlaması ve biraz da şiirimizi çıkmış 
olduğu yaz tatilinden geri çağırmaktı. 

"Sıcaklar görülmemiş dereceye ÇI�1:I", "Bilmem kaç yıldır görülmeyen 
bu kadar sıcak rekor düzeye ulaştı" filan derken. Şairlerimiz de "Şiir kısıntı
sı"na mı çıktılar ne? Aylar önce I stanbul'un göbeğinde, işçi sınıfının en şanlı 
bayramında onlarca insan öldürülüyor, yüzlereesi yaralanıyor, ses yok! Binler
ce işçi, sı�ın, soğuğun enflasyonun, aç lığın ortasında greve gidiyor; ses 
yok! Toplu sözleşme masasında tüm değerlerin dünyanın üreticisine "Hayvan 
herifler" diyor, "insan"ın biri; ses yok! Bir tek şey var: Sessizlik. 

Sessizlik, uykuya v'arıldığında iyidir de, bunun dışında ardından neler 
Çıkacağı belli olmadığından tekin değildir. Diişman akıllı;  Kavgadaki ustalığı 
hergün daha bir incelik kazanıyor. Düşman güçlü; topunun tüfeğinin yanı sıra 
destekçisi çok. Hem de bu destekçileri her gün istesek de istemesek de tepe
mizde havan döver gibi onları haklı çıkarmada. 

Çalışan makinelerin verdiği sıcaklık, güneşin sıcaklığıyla birleşerek 
bunaltıyor tezgah başındakileri. Beklemek, hele hele sessizliğin içinde, şiirin 
yoldaşlığından yoksun, tek başına beklemek sanki daha bir bunaltıyor grev-
ci�. 

. 

gözgözü görmez olmuş 
tek bir ışık bile yok 
yürek bir 'yaralı şahindir 

döner boşlukta 
belki bir şiir 

belki bir şiir kırıntısı 
çaJar kapımızı umutsuz karanlıkta 

yoldar yüreğimizi 
eğilir yararnıza 
dağıtır korkumuzu 

ve karşı tepelerden 
gürül gürül blr kalk borusu 

(Hasan Hüseyin, Oğlak, Mayıs 1973 Bilgi yay.) 

Bekliyoruz .... 
Şairler!... Sayfiyeden dönün artık ... 

SUBarsın. ",Uamıı'",;ı. kendini yoldaşlık potasında. 
Zaman, kaprisli bir kadındır. Iyi tanı! 
Elini tut, 
Saçlarını dola bileğine! 
Ve ayırma bakışlarını gözlerinden bir dakha bile 
Çünkii gözleridir tek 
Beceremeyen yalam. 

Once Partilisin sen, sonra işçisin işlilinde; 
Once Partili, sonro &endikacısın; 
Köylilıiin, 
lrgatsın, 
Memur, eınaf, mühendis, öğrencisin. . .  
Bakarsın -Partili bakışın, 
lşitir.in -Partili kulalınla. 
Konuşursan, Partinin sesiyle konuşunun. 
Yücelir,in ÇARK·BAŞAK kardeşlilinde ... 1 En giiçlü silahtır elindeki - iyi tanı! 

Boşalmasın tetik parmaRından, 
Ayırma lIOkın auucundan kabzOllml! 
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Iki sistemin xanş.ması : 

NEREDEN 
GELip 

NEREYE 
DO.RU ? 

EKIM DEVRIMI'NIN '60. YILlNDA, OONYA KAMUOYU'NUN EN ÇOK 

ILGISINI ÇEKEN KONULARDAN BIRI DE BAŞTA SSCB VE ABD Ol· 
MAK OZERE, IKI AYRI SISTEMIN KARŞILlKU EKONOMIK GÜCO, DA· 

HA öNEMLISI EKONOMIK BOYOME POTANSIYELLERIDIR. BURJUVA ' 

IKTISATÇıLARININ VE IDEOLOGLARıNIN BU ALANDAKI ÇARPIT. 

MALARI SORERKEN MEVCUT RAKAMLAR VE DAHA ÖNEMLIsi GE· 

LlŞME PERSPEKTIFLERI DONYA SOSYALIST SISTEMININ VE SSCB' 
NIN BUGONKÜ GÜCONO KANITLAMAKTADIR. AMERlKA'U IKTlsAT· 

Çı VICTOR PERLO, EKIM DEVRIMI'NIN 60. YıLDÖNOMONDE BELIRLI 

KARŞıLAŞTıRMALAR YAPıYOR. BUNLARIN BIR öZETINI OKURLA· 

RIMlZA SUNUYORUZ: 

Eldm devriminden 60 yal .onra, bu
IJÜD .osyalizm ve kapitalizm aruında 
ekonomik ya.nf!D& yeni bir aşamaya gi
riyor. Bu yanşmada başı çekenler SSCB 
ve ABD olmakla beraber diler aoıyalist 
iilkeler de bu ya.n,maya katıbyorlar. Bu
nun yanında eelişmekte olan ülkeler ka
piıaJiımin rezervi olmakLan çıkıp eeliş
me yolunun .. çimi konUlunda ciddi bir 
mücadele .ÜI"düriiyorlar. Kapit.alizmin 
yönetici çevrelerince a:öriilmemiş boyut
larda başlattıan milit.arizuyon ve &ilah· 
la.ııma, ıoı:yal ilerlemeyi Cnnleyip, im sis· 
Lem aruındaki CarkWık.1an ortaya koyu
yor. 

Bu ya.nşmayı ltarakLeri:ıe eden irt.atia
":ik veri1eri burada ınceleme olan,,_ yok. 
ı917 yılına kadar Rusya, Ceod.ali.zm ka· 
bntılanyla dolu n.iabet.en geri kaJlIll4 ka
pitalist bir ülkeydi. Sanayi üretim düze
yi, ABD 'nin düz_ylnin 1/10 kadaıdı. 
Ha1Iı: kitlelerinin yaşam düuyleri çok 
d\itiiktü. Benzeri bir uçurum RUlYI. ile 
Batı Avrupa ülkeleri arumda da vardı. 

Birinci Dünya Savaşı, iç "va, ve ya
bancı müdahale .oDucunda Rusya'daki 
dwum daha da kötületti. Sovyet halkı, 
.anaYÜni bo, bir zemin ü:z.erine kwmak, 
tarımı içinde bulundulu ilkel düzey
den kuıtarma.k. zorundaydı. tıcind Dün· 
ya Savaşı, ııvqın uıl yükünü omuzIa
nDda t&.tıyan SovyeLler BirliRi ekonomi
ane çok büyük maddi zararlar verdi. 

Bütii.o bunlara ralmen, Sovyetler Bir
Iili l&.D&yi üretimi ı 97 5 yılında ABD A
nayi üretim hacminin � 80'lne.uıual ee
iiri ite ABD uı .... ,elirinin 'lı. 67'&iııe 
ulqh. Ancak Sovyet ekonomiıi ıürekli 
olaıalı: hWı tempolula l.n,lyor, Sovyet 
ekoDOmilioe yapılan .ermaye yatının 
düzeyi Amerib.ıı lImD&ye ,.tınm diiıe· 
yine oDtti. Soıwç olaıalı: SSCB'deki üre· 
tim kapuiıe.i ABD'ye löre daha hWı 
artıyor. 

SOSYALIZMIN EKONOMIK VE 
rorLUlıISAL OSTtlNLOKLER! 

Sosyal alanda, özellikle yqam düzey· 
leri ve emekçilerin yaşam diiı.eyleri ara
&ındeki rekabet, ild listemin yanşmulO
da aynlmaz bir parça oluyor. Soıyalin 
topluluk ülkeleri. sosyal nimetler ve ça
b,ma koşullan alanlanndaki tüm nitelik
sel ,östergeler bakımından kapiı.aJ.ist. iii· 
keleri bt kat geride bı.rak.ıyorlar. 

SSCB'DE EMEKÇlLERlN 
KAZANıMLARI 

Sovyet1er BirUli'nde 60 yıl boyunca 
emekçileriD elde ettili k.az.anımlar an
unda ,unlan belirtmek eerekir: Devlet 
.a.yal yardımı. devletin üc:.ret.ı.iz ola.rak 
salblı koruma mtemi, tam ücretli izin, 
ıalhkh ve tehlikesiz ça.lıfma ko,uılan 
ve sendikalar tanrından eerçekle,tirilen 
ıerçek denetim; kadın ye erkekleft e$it 
çalı,ma karfılılı qit ücret �mesL Bu, 
ıosyaliat ülkelerde inAnın insan tarafın
dan sömürülmesine ıon W!rildillnin kanı
bdlf. Aynca milliyetler uuında.ki tarkm 
kaldmlmUl sosyalizmin başınıanndan 
biridir. Buna kar,ılık ABD'de kapitaliz
me öZLü lfk!k ve şovenizm sürmekte- 4 
dir. 

1nsarun bin ci derecede önemli eko
nomik ve aolfal bukı olan çaJı,ma hak· 
mm gerçekleştirilmesi SSCB 'de çok e.· 
Itiden IIljIlandlll hald_ kapitalin Üıkeler
de henüz hiç bir yerde saAlanml, olma
yıp bu ülkelerde iş.sizlik .orunu (iderek 
daha ciddi bale eeliyor. 

Sosya.1i.z:min insanlara genel eımm ve 
tıp hizmeti, uyrun i, ücretiyle i.lihdam 
ve mesl"k seçimi olanaklan, gerekli bes· 
lenme, eiyim vf: konut ko,u1lan &&Ila· 

ma&l, onun ekonomlk ,eU,mede kaplta
liImln ne b",ün ne de Ueride 'entemlye
ceti bir .,amay. ula,blını bnıthyor. 
Gelirlerd" ani dUfU,ler, artan ennuyon 
w paranın deler kaybetm_, kapiıari.t 
Üıkelerde .üreldi olan ,eylerdir. ıstikrar
lı ekonomik artı, ye ilerleme ilC ıo.ya
!izmin k&rakt.eristik özeUilldir. 

KAV'l'ALIZMIN DERlNLEŞEN 
BUNALıMı/ILERICI GOÇLERIN 

ZAFER! ' 

Bu anda kapitalizme öZlü olan atın 
üretim krizleri ,;denk daha ciddi hale 
geliyor. Kapitalizmin ,,,çirdili eenel kri
zin derinle,mai. öneelikle dünya k.pita· 
liat ekonomilinin durumunu önemli öı· 
çüde kötüle,tirdi. 19'70'Le.n itibaren 
kapitalin ülkelerde, ekonomhun ,eliti
mini karakterize eden belli bqlı ,&te .... 
ıeler dÜJImeye bqladı. '70 yillarmda ka
pit.alizmin -airi,tili itretim, maliye " LO.· 
yal alandaki mdn keat:inle,metinden 
kurtulma denemeleri de bundan ileri ıe
Iiyordu. 

BilindiRi gibi, 1949·1970 döneminde 
çeşitli kapitalist ülkeleri oldukça &ak el
kileyen qın üretim krizleri, tüm ülkeleri 
aynı anda kaplamıyordu. Ancak. 19'73 -
1975 yıllannd. kapitalist dünya, artık 
dünya peryodik krizinin bsbçları &LUI
na e:i.rmi,ti. Bu lcriz sanayi yönünden ,e
li,mi, kapiLalist ülkeleri aynı anda �t)d
Q altıo. aldı. 

'70 yıUarında kapitalid: dünyada enf· 
luyon ıon derece hıılı arttı. Kapitalin 
ülkelerde en!luyon artı, tempolan dü
şüp yiibıelm!!kle beraber fiyat i.ti1aan 
hiçbir zaman &l.11a.namadl, bu arada da
ha hızlı ve daha yıkıcı bir en1luyona 
dolru uzun .üreli bir etilim ortaya çık· 
b. Son yıllarda bızlanan enflasyon ve 
artan i,air.lik nedeniyle ABD ve buı 
Batı Avrupa ülkelerinde işçi sınıfının 
yq&Dl koşullan bijyülc ölçüde kötüle,· 
ti. Buna karşıbk SSCB 'de ... sosyalin 
ülkelerin tümünde reeL i, ücreti .ürekli 
o1ara..k IJ'tlyor. Bu duıu.m lse sosyalizmin 
üstünlüklerinin in.andmCl bir bn.ıtı olu
yor. 

70 yıllan boyunca ,elişmiş kapitalin 
ülkeleı:in çoRunun puala.n devaHiuyona 
ulradı. "Güçlü" Amerikan dolan iki keı 
deva.liie edildi. Buı ülkelerin PanU&n ne· 
redeyse her ay devaliie ediUyor. Pek: çok 
iilkenin ulu.sl.ara.rasJ para koıuoniyumla· 
nna olan borçtan on milyar dolan a,ı
yor. Emperyalizmin en &üçlü merkezleri, 
önoeJikle ABD bu iıtikramzltktan, ka· 
derlerini kapiLallzme ball'amış olan 
borçlu ülkelere politik ve ekonomik bu
kıda bulun.mak amacıyla yualamyorlar. 
Her durumda, daha güçlü kapitalist. dev
letler, kendilerine olan borcun ödenmeli 
için eeni, halk iriLleierine yapılan bUD
yı artırmayı ötütıüyorlar. 

NATO ve AET çevresindeki emper
yalist devletler ekonomik politikalarıru 
koordiDe etme ve çelişkilerini çözümle
me ,ücünü pderek daha az eösteriyor
lar. Buna karşıbk Kaq;tbklı Ekonomik 
Yaıdıınlqma Koıueyl (KEYK) üy"; üI· 
kelerin işbirlili vf: eylem birlili güçleni
yor. BUDun yanında so.yal.iıt olmayan 
ülk.lerin KEYK ülkeleriyle i,birU'i &aa. 

lamI .. ıyor. 
Diler bır konu da 60 yıllannda ulu· 

al kurtulu, lÜçlerinln �mperyaliunin 
IÖmUrpdUk •• temine yıkıcı bir darb� 
lIldlnnealdlr. '70 ,...lIannda bu ,uçler, ye· 
DI lÖlDilrpdlilln ekonomik yapı.ına da Iletin darbeyi. Indirdiler. Ancak .ömürae
d .. yenı IÖmlil"pd aörnüli.i ai.ıemi, 
çald.. emperyailanın yaplSInda hıilıi 
önemli bir unaur olarak kalmaya deVllm 
ediYor. ömelln. bu eylemler. ABD 
In,iliz ve Hollanda Petrol kartellerinin 
dünya çapında ÖDem ta,ıyan yal.alden 
üzerindeki ecemenDlina ıon verdi. Em
peryalizme ku,ı aayq.an .ali,mekle 
olan ülkelerin ilerid ,üçleri • •  erçek mü'
teRklerinin ıo.yaliat Wkeler oldu. unu 
liderek daha açık teklıde anhyorlar. ör' 
nelin Vielnam halkının ve dl'er Hindi
çini halklannın kesin ureri, _i Porte
kiz .amiirae'erinin uJual-YUI1.n�r güç
lerce öqürlüle kavu,tunı1mUl, ıo.ya
llzm '" kapıtaliım aruındllki emuomik 
" poliLik IÜÇ oranının delltm- için 
bUyiilr. bir potanalyel yantlYor, 

EMPERY ALlST SALDıRı 

ABD emperyali.t çevreleri, weri 
dıubeleı<len (ŞiIi'd_1d ..... ri darbe) CIA 
t.ara.fından ,eli,mekte olan devletlerin 
hükümet bqka.o.lanna tar,ı ,eni, ölçü
lerde yürütülen eylemlen kadu her tür
lü yola bqvuruak dalılmakla olan yeni 
aömüqed imparatorluklannı ıüçlendir· 
meye çalı,ıyorlar-. Bu çevreler .ynı za
manda bun. balb olarak ortaya çıkan 
kayıpları Amerikan i,çi &lmtının .ömü
rümeslne hız vererek telafi etmek i.li
yorlu. 

Silahlanmaya ,elinee; bu yan,. hız
landıran ABD ve NATO ülkeleri weD 
çevreleri ve onlann politik ve mali alan· 
laıdaki taraftarlanı SSCB ve diR"" aoı' 
yalist. ülkelerde ekonomik gelitimin ve 
y&.şam kO,ullanru iyile,timıe tempola· 
nnın yavaşlat.lmuını, bu ülkelerin, kay
lUk1anrun büyük bölümünü _vunma)'a 
ye emperyalizmin entrikalanna ıur.ı po. 
litik ve ekonomik balımaızlık1annı 
korumak için Ava.şan balktara yardım 
olarak .yırmak zorunda kalmal.anru be· 
Aphyorlar . 

SOSY �LlzM GELIŞMESINI 
SORDOROYOR 

Sosyalizmin temel ekonorrük yuu:ı 
olan iDJanlann artan maddi ve manevi 
gereksinimJerinin daha ıeni, tekilde kar
,t1anmuı ıörevi timdi he\ ".am&nıdnden 
daha dii:zenli ve b.,antı bir tekilde ger
çekle,tiriliyor. Bununı. birlikte kapita· 
liz.rnin temel ekonomik YUUL olan 
tekelci .ermayeniD kazancını &rtınna iı· 
telinin, in&a.Dlann ha.kJanna ft! gerekli
nimlerine ne ölçüde ten dÜftiilü pderelç 
dahI. büyük açıklık kazanıyor. 

Dünya emperyalizminin SSCB 'ye ve 
öteki IolyaliJt ülkelere yapmaya Çalı,
bkları bukıy. ralmen, bu ülkelerdeki 
)dUelerin yqam ko,ull.an nicelik ve ni· 
teUk balunundan sürekli oluak lyUefi· 
yol', bu inaa.nlar, ekonomik ve toplumaal 
yqanhnın tüm aIanlanna IIderelt daha 
aittir biçimde katıbJorlar. 
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