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§osgolist Çcnglilı Biuo ıoge! "
Eglomde Biulilrl..
Toğtışınodo Hoşg6eü!"

f aşısın §osEaliım,

! aşasın Empergalizmle §ouoşon
DünEı Hollrlarıf..

Dütiin dünva omekÇilerinin ve geribırakılrnış ülkelerdeki mazlum halkların baş

";;;;;';;;'"-p".v"İ,.i"-," işbirlikçi srnlilar egemenliğinin sonu yalılaş-

-"tİjarr. II. Dünya savaşından sonraki devrede dünya olaylıırrna şekil ve!:en te,

-"İ-İ"İlİtlİ"., bİrbiıleriİıi d9 etkileyerek, amansız bir keskinljk noktasına

gelmişlerdir,.
"-* İİrgt" İil"v. emperyalizninin vurucu gücü ABD'ı]ir" Alınen, itallan ve jap<-ın

fa"istleıinden nöbeti devralan u-..;ro. eimpcrvalistleri _taıihte 
eşi görülmemiş

İl, .l,İ"r.-ir*".",o.ioğ,, l.""out l,t",iİl*at, Buılann_ 1945'ten sonralii stratejili

hedefteri şunlar olm!ştur :

(D t,Iner:ka lle sosyaü§t ülketer ara§tEdatrıl tamlüon bölgeyt tşgal eı-

- m:k, lru biilgeye hakiın olnak;
, e Ccriİırıkıirnş ütkeierdekl mazlüm halktan yent söınürgecillğiı

csar.İı altınüla tutarals sömürEbi]rnek içtJı buİalardakl nıitli kur-

tull-!ş harekctlerİnl boğn-ıak;

o sos,_Jallst iilkelerl ü,!kmali;

ğ ru 
-ycıaan 

bütün iünya nıetnleketiçrlni ve kendi mütteflkıeriııt

amerlk.n sermaryesiEiD esaİet ve hakimtyett altına almak,
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'İtekelci sermave gruplarının di.iİya çapındaki süm,jrü düzcnini koruyabilmek ve

'-U-J"" a"r"İ.,İinıek jçin gütİiigti U" <lış poliıika hcdeflerinin kaçınılmaz so_

nucu olarak ameikan emperyalizmi :

@ GeribıraI§trruş iilkeleİdekt Eaztüın halkıaİıa,

& sosy.Jist iilkeleİıe,

ğ ııiğu. ır,o"ı a"*""a"" eEpelya!ıst i,iık§lerte, çcıhme halİı:de bu-

lıın::nüştu!" l,-rr1*rı 
'"pl"İ-,İı,ıclıki 

iç çetişkller de, ttk defa bu

dırt cı bitinçri ie-- o"gütıii ırı, tıiçiınde kcndini gösterrıcİş, ameri-

ı<ar. eıne,tçırea, - teiai kendilerine verdiklerl isiIİlle a,iıatımı

knra derilt *,lt",- L"l,çlerl, Porto - Rlcolı'lar, idet<§lka, 
_ 
İtal,

yuo, ,*, ç,l"şl,*lİ,lt"h;;- ;İ" gqı,ii,tcn halkI _ iç sömürü dü-

zenine ker§ı ç*-İşİ,", Yaz bo5uılca ve hilen bütiiıı Amerlk?,n şe,

hırl€rlnde b,ş;";;; 
- 
İlaİo l"*t"U",lrlıı bundan başka ü!

anla.mt yoktur, 
:

'ABD.buçelişkilerıebaşaçıkabilmekve.}'ııkarüdabğtirttiğimizdlşpolitikahe.
deflerine ulaşarak t"t"ı"ı "",-uy" 

g,ptannın talan vc ganimet açlığını doyura-

bilmek için :

- Taflhte ed sörtitrnemiş bir askerl güç meydana geürmİş, dittıya

.sosyalistürkeı;riNATo,cENTo,sEATo,ANzAsgrbtaskertbıok.
- lo.Ü çember lçine atmak lstemlştiı;
O pu ısi<eri btoklar içlnde söEıürdüğii "İEüttefrklerİni" kendı "ideo-
" ldjlt suıırlart" içlılde saimrş; sosyr,üst ütkeletle blrElan çeınber,

l€n en üIkeler aİasındakl sınır,iardaı başka blrşey olnayan_ P_!
;ia"oıoııt sınrrlar" lçlndg çıkobilecet her türlü harekete, her tiiflü
gelişıntye ke.:di lç rnes(lcsI gözüylc b,lirnışiır,

a,ideoıoJik ".##Jİİ;*;;;i;;{"ü"r'ğ*"n ıçtn, bu _iır-
ı."ı"a ıç Şı".ır," kanşıbilıiek y"tt,bi,",uo trdn a,l8§malar,_.lm_

zltatmış, askcrl ve lktısadİ yardJ-ın prcgrerğIart yoluyla bu iilke-

ıerl keİ?di§tne bağmI! hale getlrİElştir"

Fakat,
1. - Amerikan emperyalizmi tasarladıh dünya imparatorluğunu_ kuramamış,

*, isns'r"; b, v"rr, .uo",,,d,Ş "ideolojik irnırlar" içiiideki birÇok iilke ffiİlli kur_

tulüş savaşı vererek empetyJlizmin bo-1ıın<luruğuıdan kurtulmuştur, Çin'de des-

. İrİJJaİgi İjİlr, Çan Kay ŞeL yOnetimi h;kın öfkeli şamarını yemiş v9 süpüriılmüş;

Küba sosyalist ülkeler aıasına t,tiım,s; 'ort,ooğurıa Aıııerikan tekelleri ağrr dar-

;];;y;;rt.. A.kerl Ulotlar içina, tentline lıagımlı halde tuttuğu ülkelerde emekçi

sınıflar. ve ilerici güçıer t,rı. 'tiiırçl""-"kk ;c cmp€ryalizmc karş! çlkrnaktadrr,

Buralarda Amerikan t"t"u""ı ,"-orrır.rn çlkarınr koruyan anlaşmalarla yerli lnlk,

İ"İ" İ"!"İİrt*l"rr, kendini a,ı"""ttu, lult,n anti , emperyalist ve anti _,kapi,

;;; ;f;;İ lİzlanmanaaı", em",ltu'y" İu ülkelerdeki iç olaylara E!üdahale yet-

ll*İ""İ"" ,rl"ş*alar da bu geljşmeyi önleyemiyecektir,

2. - Ameljkan empci/alizmi tek bir sosvalist ülkeyi dahi Jıkornamışt]İ: Ku-
'r"y «oo y" tarşı giriştigi sıldrn başarrsızlrkla sonuçlaımış;. Kübal],a yaptüğI çı_

. karmalar ve uygutad,rğı iktisaİİ aUlutu sonuç vermemiştir; nütleer alanda"'terör

l*rrg""İ t"-lr:"u kaİar güttüğii "sofuk harp" politikası Dofu Avrupa'daki sos,

yaligt gelişneyi engelleygmemiştir,
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3. - Geribrralıılmış ülkelerdeki mazlüm milletlere karşı Amerİkan emperya,
lizminin güttüğii politika kendisine bazı klsa vedeli çıkarlar sağlamış, fakat aüTIı

zamandalu lıaltİann bilinçlenmesine, uyanmasua da yol açmıştrr. Emperyaliz-
E]in ana sömiirü aıanı üç k]taya, Amerika, Asya ve Afrika'ya yayılmaktadır, Geri-
bırakılmış ijlkxlcrie emperyalizm arasındaki çelişki bu uyanrşla birlikte keskin-

leşmekte, Lalin Amerika ile Güneydofu Asya'da silAhlı mücade]e şekline dökü,

-itt"di.. Dünyanrn d]ğer kıtalarındaki siyasal kurtuluş mücadelelerinin unuttuı-
dufu klta, Amerika Kıİası, üçüncü dünya ülkeleri arasında halklarrnrı öıcü kuv-

vet'İ olan Küba vasrtasıyla sesini du}ıırmağa başlamıştrr, Bütün Letin Amerika
ülkelerinde tekeıci amerikan sermayisinin mutlak bir egemerıliği bulunmaktadrr,

Çoğu kukla, en iyileri ise zayıf ve kuşkulu iktidarlar Amİril<l_'l.ı efcndilerinin sö-

"ııia"o çrtu*u-"ktadır, Amirika'lılar siyasi ve ekonomik hökimiyetlerinin zirve

ooktasrnda tutunmaya çabalamaktadrlar. Artık tek bir adım bite ileİıiyemezleİ:

Durumdaki herhaııgİ blİ değişme Amerikan sömürüsünün yenilemcsi ve çökmesi
olacaktrr. İ_atin Amerika'da ABD politikası "ganimet muhafazası" €sasııa dayan_
Ea.ktadlr. Ganimetin muhafaza çaresi olarak her türlü kurtuıuş hareketin,i çıplak
kuwetle boğmayı görmektedir. "Yeni bir Küba'ya izin yok" sözü tehlikgsiz sald!-
rılar yapabilme imkanına sahip bulunduklannı gösteriyor. Nitekim ABD, Latjn,
Amerika'da böyle birçok saidınlarda bulunmuştur. Paıama katliamı, Domiruk
Cumhuriyetine karşı yapılan saldln, Küba çıkarması buıun örnekleridir.

Euna karşılık L6tin Arnerika'daki karşr tez otan mlili kurtuluş hareketteri bü,
yiik bir gelişme göstermektedil. İşçiler, köylüler, öğIenciıer, aydınlar hatta din
udamı.., h"p birlikte Amerika'nın sihhtı tehdidine ve içerdeki işbirlikçilerine karşt
nüöadeıe etmektedirler. Bu kıta, emperyalizmi ürküteD bir barut fıçrsı haline
gelmiştir.

Afrika yeni sömürgeciliğin istj]asma açık, hemgn hemen bikir bir kıtaür, Bu-

ıadaki siyasal kurtuluş hareketleri açık sömürü düenini yıkmıştır, Geçmİşin acı

anılan tazetiğini koruduğu için emperyaıist ülkeler bıı kıta iizerjndeki niyetleıini
dolaylı yolhrdaı gerçekİeştirmek durumundadır. Açık sömürgeçiliğin yerini yeni

siimiirgecilik aimıştır. Ameİikan Emperyalizminin stratejik planhnnda bu bölge

önerıti bir "yedek" olarak tutulmaktadr. ABD'nin Güney Afrika Birliğinde önemli
yatınmlarr vardır. Aynca Kongo ve Nijerya'da, Belçika ite İngi|tere'nin 'yeı:lerini

alabilmeye uğraşmaktadr. Buradaki emperyalistlerarası inücadele şimdilik lranş-
çı yollardan gitmektedir. Bunun tek istisnası Nijerya'dır. Bu ülkede İnglliz ve
Fraısrz menfaatleri arasrndaki çatlşma savaşa yoı açmlştır. Angola'da, Portekü
Gine'sinde, Mozambik'te yerli halk ile Portekiz sömürgeciliği açrk sömürgeciliğiı
ardçı savaşrnr yapmaktadı:.

Asya'da tarihin gelişim çizgisini açükça gözler önüne seren örıemli gelişmelere
iizeİ bir dikkat göstermek gerekiyor. Burada çelişkiler keskinleşmiş, açık çatışma_
ıara yol açmıştrr. vietnam savaşı, bir yandan sosyalizmle ırapitalizmin, öte yan,
dan emperyalizmle geribrrakrlmış ülke halklannrn bii çattşmasrdlr. Bu savaş böyle
lktli bir nitelik gö§termektedir. ABD, Giiney Kore, Japonya, Tayland, Giiney Vi-
etnam ve Taiwan'dan geçen bir çemberle Çint krskrvrak sarmak isteme}.tedif. Gü_

ner vietnam bu stratejik çemberin en önemli bir halkasıdrr. BiI yandan bu özel-

ıiği ile, öte yandan Amerikan tekeı?i sermaye gr,uplannın Asya'daki pazaflara
giiebilme aTzular1 dolayısıyla Vietnam diinyadaki en önemli çatışma alanr haline.
geımiş, bütün Asya krtası diinyanın patlamaya en hazrı krsmı olmuştur,

Fakat vietnam'daki savaş aİtık ABD için kesin bir yenilgiye döniişmüştür,
§avaş devam etmekle birlikte wall street milyarderleri bu yenilginin buruk tadı
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duymuşıardır. Durumun geri döndürüıemiyeeeğini teslim etEektedirıer. vietnam
§avaşı Amerika'nln iç çelişkilerindeki gelişmeleİi de etkilemektedir. ABD de seİ"
!ıayedarlarla siyaset adamları arasnda bir güvensizlik havası esmektedir. Tetelci
y'.rrcrikan sermayedarları sermayelerinin ve devletin yönetimini yeni ve kendileri
için daha güvenilir ellere teslim etmenin hazrrlığ içindedirler. Bu ,,ıl içinde yapı.
lacak seçimlerde Amerikan emperyalizminin ricat politikasnı çizecek ve yürüte-
cek olanlar işbaşua geleceklerdir. vietnam'da halk savaşı ABD'ni diz üstü çökert-
niştir. Yaşa§ıD haık savaşutn zaferıı

Eıneğin egemenliğine doğru hızla gelişen bu diiıya tabıosu içinde göze çarpan
çelişkiler ve çatışmalaı iç etkenıer'e birlİkte, Emperyatist üıketer arasındaki çeliş,
kileri son derece keskin bir hale getirmiştir. Emperyalist ülkeler bir yandan sos-
yalist bıokıa, öte yaDdan geri brrakılmrş iilkelerdeki mazlüm halklarla çat§lrkeı,
bir de kendi aralarrnda boğuşmaktadırlar. Emperyalist ülkelerin ve tekelci sel-
maye gruplanrun rekabetinden doğan çat!şma birjbjrlerine ka§ılıklr öldürücü dar-
beler indirmelerine yoı açmaktadır. Tarihin doğrultusu Emperyalizrnin sömürü ve
etkinlik aıanınrn daralması yöniindedir. Her emperyalist ülke, her tekelci sermayğ
grubu sömürü aıanından uzun bir zaman güvenle elinde tutabiıeceği bir parça ko- ,

parmaya bakmaktadrr. Drş sömürü alanlannın paylaşımından doğan bu çatrşrnaıi- '

nn yanıbaşında, bir de emperyalist ülkelerin karşıhklr olarak biribirlerini sömür-
mğye çahşmalanndan ileri geıen bif kavga vardrr. Drş sömürü alanıhın daraıma§J .

emperyalist ülkelerin birbirlerine gelecekteki sömürü alanlan gözüyle ba'kmalsnı-
na vol açmaktadıı,. İraı'da, Irak'ta, Nijerya'da Kuzey Afrika'da ve daha birçot
başka yerlerde Fransız, Italyan ve Alman petrol grupları ile Anglo - sak§öü ege-
menlıği altındaki petroı karteli öldiiriicü bir mücadeleye girişmişlerdir. Amerikan
sermayesi Avrupayı işgal etmiştir. Avrupadaki sermaye gruplannın Artıerikan te.
kellerine karşı gösterdikleri korunma ve direıme çok güç şartlar içinde geüşmek-
tediİ- Bu alanda özellikle Fransa dış potitika hedeflerini !"vrupa tekelleıinin çıkar.
lanylia son derece unımlu bir hale getirmiştir. Fransa dış politika§rnrn baş hedefi
ıl,merikan tekelleriyle bunlann arkasmdati Amerika Devtetiniİ güeünü bütün diin-
yada ve özellikle AvIupada l{iırmaktır. Fraiısanrn orta Dofuda güttüğıi poıiükanın ',

arılamı budur. Nato'ya karşı ğüttüğii politikanln dolara yöneıttiğ başanlı saldın_j
nın amacı budur. İngilterehin ortak pazara alınmasına ısrarla karşı çıkmrr§rnın
başka bir anlam] yoktur. Bütiin bunlan FraTr§a bir Atlantik birtiği içinde ABD
liderliğinde eriyerek, Aı,nıpa sermayesini ıO.merikan tekelci §ermaye guru]rianDIt
insafına terketmemek için yapmaktadır. Fakat Avrupa sermaye gruplannın diş hi-
maye ve korunmasına Fıansa'nın tek başına gücüniin yeteceği şüphelidir: Bugün
uluslararasr niteliği hergiin biraz daha beliıgin bir hal alan sermayenin dış hima-
yesi "milli devletin" gücünü ve etkinliğini çok aşan bir güç ve etiknliğe muhtaç b!ı-
lunmaktadır. ortak Pazar İçindeki ekonomik birleşme ve i|erde gerçekleşeceği
ı_.mulan siyasal bütünleşmenin amacı Avrupa sermayesini böyle bir gücün kanadı
aıtlDa alabilmektir. Buna karşılrk Anglo - saksonlann teklifi bütün emperyalist
ükeler serınayesini bir Atlantik örgütü içinde geri bırak mış halklara ve sosya-
lizme karşı sigortalamak amacı gütmektedir. Avrupa bunun bir tuzak oıduğuİlu
görmektedir. Böyle bir birleşme içinde kendi sermaye gruplanırn Amerikan ser-
mave gruplanna yem olmasının işten biıe olmadığmı gören Fransa buna karşı çrk-
maktadır. İngiltere'nin ortak Pazara alınması böyle bir Atlantik örgütünün ger-
çekleştirilmesi demek olacağı için, İngiltere'ye ABD'den tamamen kopmadaD ka.,
ptyl çalmaEıasrnı ihtaı, etmek Fransa için kaçınılmaz olmuştur. Emperyilizmin
bu kendi içindeki çatışmalan, emperyalist iiıkeleIin sosyalist iilkelere ve geri bfa_
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klnrş ülke halklanna ortak bir politika ve eylem yürütmelerini köstekleınekle
faydaıı bir rol o1Tıamaktadır. Milletlerarasr para sistemindeki son buhran ernpcr- ,

yaiıst iilkeler arasındaki Zıtlığın bir daha uzlaşmaya dönemiyeceği bir noktaya gel,

digini göstermesi bakımrndan umut vericidir.- si,i;ij., tr, çizıliğimiz tbalo, hiçbir iilkeııin ne kadar güçlü olursa olsuı, bfüün
geri kalan lllteİere 

-lıir ganiruet alanı gözüyle bakmasinın ve dünJa çapında bir sö-

İıiİrge imparatorluğu İarmasının imkAnsız olduğmu açrkça gösteriyor, Bugiintü

şartÜr içi;de buna kimsenin gücü yetmemektedir ve y€tmeyecektir,' 
.l.merika Bjrleşik Devletleri dünyada ve vietnam'da askeri ve mali güciinün

sınrrlarrna glnıiştir, Normal zaman koşulları içinde kaldıkça, askeri ve iktisadi bi!
,"İ.rtarllğJ g;jş",r"dikçe, çatrşma alanlarindaki kuwetlerini arttıramıyacaktrr,

İur"y roİ.i'j" iİıinçi tir cephe açıtması ihtimali karş]sında gerilcmiştir, Vietnanl', ,

Juti İ"t..l rnasraflannı l<aİşlayat,ilmek için feza program.lannı krsmak zorui,ıda

;;İ;;;r.-E;-;;;a la.,şınjan 
- 

çetilmişti;, Orta Doğuda .israil zaferine rağmeıı

o.İ:İllİ'"l""a. l..".lİ- 
"*p".vullrmi 

uzun emeklerin mahsülü olan kalelerin ıre

İrtı.rıiuirrı kaybetmiştir. 4BD kurtulamıyacağ bir şaşkrnlı§a mahkürn olmuştur, ,

"'-;#İ;;ffi;;Ş;;H;;;"3itı*i",i suırfıan ve!ıaztüm l"ıkl"i .

tcln ufukta siiDeş doğnaktadtr. ciıJıımıı,Şn göriilmemiş derecede keskİnleşeceği '

;;İİ-"İ;;". ;"ii; ;;r"; kavg6lar yepyent blr ıtiiıyanın haberclsldlr, 
:

§ogalist Çençlilr Birarogı l
Bütiin dünya hatklannın emperyallzme karŞt yürüttüklcri 

,savaştn 
bir cepbfsi '

ar] İıırtıyu,a.ji.. Emperyalizmle lşuirı;ği yapan'h?\lr.ı. eu.çJel: karşı sosyali§t

hareketin önderlik ettiği ,r,ll"ua"İ" cf" g,çİltç" büyümektediı: Emekçi hal'

krmtan almtcri ürününü amcrikan t;kclle;i ile paylaşan işbirlikçi sermaye sa_ .

hinıeri. o"r"o"rrru kaırntrsı toprak ağalarr ve kiıit _mevkilerdeki "":p",1rllT:"^' _

yana bürokratiann gücü her geçen gün ktnlmaktadır, Çaıışan_ sınltlar, kenol l!eo-

ıoiilerinin etraftnda topır-vo.ıuİ.'İeio r"r, Türkiyehin rnitli savunıjnası itğ blğ._

;;;;;,ğ,, "-p"ryulir-l" 
emellerine, Amerikan tekellerinin ç,_k""i"".T ,jİy;

-""rr,u iir*"t-"tiiği bilinen ve yayılan bir gerçektir. Emperyalizmin işbirl]t(çısı

"j"-"r, 
'"rrrrtlar" klrşı halLımızın İçinde devrimci hareketter .ge]işiyor, 

emperya-

Iizmi, kapkaçcı kapitalizmi ve o""" TŞİl,iv,'a, dayandığı güçleri tchdit ediyor, Tür-

İİ.'İ"tİ lşçİ sın fİ sayrca ve nitelikçe geİşiyor, Tarırn emekçileri, az toprakl] köy- '

İtlİ". g"rriş'l"v"" piyasa diizeni içindl lİendiİerlni de pençesi alt,na alan sömürüye

tarşı İilirrçl"nlvorİe.r. Halktan yana aydınlar, yedildexi ekmeğin halçkrnr ödeme

ylınşrrru el;nişİerdir. -Türkiye'de emperyalizmle ve kij}iü dışaıda kapitilizmle sa'

*,r"^" oü"k.in saflan sıklaŞmaktldır.
nu gİttitç" amansızlaşan çatışma içinde gençliğin yen halk,mızın icindedir,

"mrerva]iz-in 
ve kökü d!şarda kapitalizn,ıin ka§lsındadırlar. sosyalist CiüŞiiİcc'

eüoümüzde buriuva id€oioj:sinin tekelini dağıtmıştır. Burjuvazi Türkiye'de fikir
İc harcket yaraİan tek büyük merkez o|ma niteliğini yiıiı-iniştir, Bütün cephe|erde '

emekçi sınrİların ideotojisi, burjuva düşüncesinin etkiııliğjni yıtrımaktadıı" Son yri-'
larda görülen en anlamlr gelişme budur. Sosyalizmin aydıniattığı geııçlik her geçen

giin daha büyük güçler halinde empeıaalizrrrin ve kökü üşarda kapitalizmin kar-"
§tsrrra dikilmektedir.

Gehçtik bir sosyal s,ınıf değildir. Gençliğin kendine özgü sınıf menfaatlaıı, lıe-:
defleri ve bunuı ifadesi olan ideolojisi yoktur. Bunıln yanuıda gençliğin emperya_ '

li.dle ve onun iş}irıikçiteriyle ortak bir ç*ar! aıa yoktur. Gençlik emperyalizrn',
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karşr savaşta çalışaD sınrflarrn içinde yer atdığı ötçüde tariİin akışrna uygun bir

"ıı,rL 
goit*ı., Sosyaüst gençliğin ödevi bu noktada önem kazanmaktadır, Sosya-

ll"t g"rİçllt, gençliğin en iİeri ve bilinçli kesimidir, Ödevi, bilimsel sosyalizmjn gös-

;;;dİ' '.İ;ffi hea"efler etratında bütiin gençliği birleştirmek, emperyalizmlc ve

tapt-aç kapitaıizmi ile savaşta gençliğe önderlik etmek, emekçi sınrflann bilinçlen"

mesi ve örgütlenmesine destek olmaktır.
Bu oaiin yerine getirilmesinjn bazr şafları vardrr, Gençliğin yaşantrsında onıı

aogruaa" doğruya soğalist mücadeleye itecek ilişkiler yoktl,ır, Gençliğin değer ya-

.rİ, .-"tçİ ç"lrşmas, yoktur ve dognıdan dcğruya sömiirümemektedir, So§ya,

llst lraıetetln doğrultusundan 
"upmu-uu 

emekçi sınrflar içinde erimesine ve eği-

tİİmesine bağlıdıİ. Sosyalist genİüigin emekçi.,sınıflarla kaynaşması, soyut bir bi,

çiınİe fikir Jlarak tanİdrg, emeklJ v" sömürme - sömürülme ilişkisiyle yakın te-

, İİr* g"l*."l bakımmclan önemlidir, Bu kal,ııaşma, sosyalist geıçliğin düşünce ve

cylemİıe somutluk ve açrklık kazandıracal,, onun emekçi sınlfların bitinçleıdir'il-
mesinde daha etkin bir iüç h.ııo. gelmesini sağhyacaktlr, sosyalist gençlik hare-

İ"tloio U, amacı gerç.kİeştirmesi İendi yapısı içinde bu kaJT ıaşma ve birleşmeyi

sağlamasıyla miım-künolır.- Gençlik yalnız öğiencileıden oluşmaz, Çalışan gençlik
.de-vardır. Sosyalist gençlik hareket1 okuyan ve çalrşan genç §osyalistlgrin omuz

omuza yürütecekleri harekettir.
Türk toDhımu döğiŞmektedir. Sosyalist düşiince ve hareket bu gelişimin sii"

rlikleyicisidirl Sosyaliİt gençlik bağlmsz d€ğitdir; sosyalist hareketin b,iitüniinijı
aynlmaz bir parçasıdıı, orrrr, ", ,irrd" bölürnüdür, Sosyalist gençlik sosyalist ha,

tetetin hedetlerini tayin edemez. sosyalist hareket emekçilerin hareketidir, sosYa-

list lıareketin hedefle;ini, emekçi srnıilarrn hareketi tayin eder. sosyalist gençlik bu

amaçıann en dinamik ve en çalişkanhizmetkiı,İdE. sosyalist_ gençlik hareketi, bütü"

ı nü ve üyelerinin tek tek eylemiyie sosyalist hareketin aıa. ciıvde:ine aykrı bir eyle_

me gi.em.z. sosyalist ge;ç[k;rgütü;ün görevi, sosyalist hareketin eylem birliğj

lçlnje, Uiitlln gençliğe, İmperyali;e ve kapitatjst sömürüye karşl öndeılik elmelr,

tİr, Bu önderlİk, onun tarihin doğrultusuna üygun en devrimci ve en ,ilerici düşün^

ceyi temşil etmesinden ileri gelir. Bu önderlik coğaldır, Zaman bizimle beraberdir,

rurlrlr, ut ş, bizimle berabeıdir.f
Türk toplumu4un gelişimine damgasrn vuran şosyalist_ düşünce, gençliğ et-

kile,miştir. diin egemeri sınıflar içindeki iç çatışmalarda bir, ağrlık unsuru olan

gençlik, bugiiıı soiyalist hareketin etkisiylg eEperyalizme ve kapkaççı kapitalizme

[".j, tİ. gllç olmaya yönelmiştir. Bu yöneliş, her geçen gün büyüyecek ve geüş-
cctİlr. Soğaist gençlil aışııda kalan gençlik bölümlerini ve örgütlerini bu gelişme

içinde dinamik oıu.uk tuhıiı etmek gerekir. Düne kadar_emperyalizme karŞı savaş-

ta yerini açlkça tayin etmemiş olan kimi gençIik kuruluşlari ernperyaliznre karşı
,;laİr1.1u.ror"uçİtç" llan etmişlefdir. Bu Türkiye'deki emperyaüzme karşr eylemin

etkinliğini göiteren sevindirici bir olaydr. Bu. olay sosyalist hareketin başansrdır,

E]r;_ 
"buşu]_r-rrarr. Empervalizmin ve kapitalizmin boyunduruğunu kıracak ol:ın

çalışan sİnıflardan yana güçleri çoğaltmak, gençliği ileri ve devrimci hedeflere

yöDeltmek asıl ödevimizdir.
D.rebeylik kalıntrsı geri düşiiıcelerle ye,tiştirilen ve genellikle fakir halk ta,

bakalarının çocuklan olan bir kısım gençlerin emperyalizmin ve işbirlikçileliniu
6leti <iurumuna düşürülmesine karşı kol,ınak gerekir, Fakir halk çocuklan feo,

ılalite artığı düşiiıcelerle halkrınızrn can düşmanr olan emperyalizrnin emrinde

taU. tir eİllç olarak kullanılmaktadlr. Bu, menfaat birliğine dayanrnayan ve temeli

olmayan İlllİ durumun ortadan kaldrrılması, bu gençleriı asıl buluınalarr gereklj

satlaİa katrlrnalarrnrı sağlanması önde geleı hedeflerden biri olacaktrr-,

\



FKF scsyalist gençüğin örgütüdür. Bütün sosyalist gençliği birıeştiren ve onun

ğteln birıiğini sağlayai örgiittür. "sosyatist gençltk bir araya!" FKF bilimsel sos-
yİlizmin ç"rç"re.i içind" değişih göıüşleri sayunan bütün gençleri toplar. Bünla-
İın eylemİnile birlik ve dlsiplini gerçekteştirir. Üyelerinin sosyalist bilincini, bi,
iimsel] düşünme gücühü geıiştirir.

FKF emekçl sınıfların harek(*:cin gelişmesine destek olan sosyalis1 geırcliĞiıı

eyleminde birliği sağlar. Eylemde birlik tam bir disipllnle uygulanır.' Sosyalist

ğeİÇlik tek taşına hedefler koyaınaz. onun görevi emekçi sınıflarrn hareketinin
yürüiülmesine, düşünce ve eylem ılanında yardımcr olrnaktır.l

Tartışmada hoşgörü, eylemdc,tlirlik ilkesinin ta,mamla5ncrsrdır. Eylemde birli-
ğilt gerçekleştiılilmesinin şartıdır. Emekçi sınriıar yararına savaşan güçler arasın,
daki sınıfsal temele oturmayan çe,ı_işkileri uzlaştrrmanın ve böylece eylemde birliği
sağlamanın en etkili aracıdır. Tartışmada hoşgörü, eylemde birliğn sağıryacağl
ortak tec'riibeler ve eğitim, teoride birıiğin imkan şartıandır; düşiincede ayrılığn

,blfigşmeye dönüşm€snin gerçekıeştirilmesi yoıudur.
' sosyatist geİçlik hareketi içinde tartışmada hoşgörü bilime dayanan bir ilke,

diı. §osyalist gençıik örgütiinde eınekçi sınıf hareketlerine has di§ipun aynıyla uy-
gulanamaz. Bu dislplln anlayışı, efr'ekçi sınıf örgütlerinin yaprsına has bir anlayış,
ıır. onlann karşılaştrkları soruıılann çözümüne ve hedefterine ulaşmalan gereğine
cgyap veren bir anlayıştır. sosyQ;€t gençlik örgütiinün yapt6ı ve söfunlat bazı
fartlı nitelikıer İaştr. A},Tı yaprda .;İgüttere aynr disiplin esaslannın uygulanması
ğerçeğe aykııdır. sosyalist gençIiİjin irrgütü kendi aıanında ka$llaşlrğr §Qrunlaİa
yaratlcı çözümler getirecek yeteıleLtedir.

Sosyalist hareket gelişmektedir. Emperyalizm ve onun işbirlikçisi sınrflarrn

tapitaııst sömiirü diizeni ergeç soli bulacaktır, sosyalist har_eketin, emperyaİizmi

ve kapitalist sörnürü düzenini t.lfjit eden gücü arttıkça tarihin akrşr kaba kuv_

vett,e iturdurulmak istenecek,.ir.. Dgnokrasiyi v9 anayasa düz€nini bütün ilkeleriyle

lmşatma ödevi çalışan srnıfların qe onun yanrnda yer alan ilerici gençliğin omuzu_

na yükienmiştir. Çeıişkiler amanslzlaşmaktadır,
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