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Ins:ınlarırr ihtiyaçl"arı oIan rıı.dd.elerin ürctiııi ve bölüşünii ıii-
reÇ]-eri 'i Ç-i-nde ]çLı.rc]lı.tr<ları iliş]ıiler topluıısal haııaf,liı tcrnelini ıncııclı-
na .,etirir.Bir toplurıun iktisacli va.p151 ad,ı nı ııerdii3inıiz 1ıu iliıı]:ilei-
bütiiırü ( alt ııapı ) , o toplunıun s.syal, politik ve ]rl'ıltürel ha..atını ( va-
ni üst yap].s]-nı : ideolojilerini vc kı-rruınları.nı ) da belirler.

_EE §_o4_.aşa!ı9sl.n_a*_g_i__aş.pq \qpitq1l_zıı"inr*düly9 _qgsya,}i_şt lıare]ccti
Ye--u-\Ls-e!_bJlİ!.1U§-P4ce{s__1rf9t}__Eafşl§}pd1 .y?l}ı_ğıl; _p_ir siire -claha sür-
dü_rm_ey_e_ çab_aleq_ağl_ _!,1g __çağda_ -vgşly_ol]]z.Yirminci _ıüzyıl, erıperyalizırj_iı,
sosyalizrnin bir düiııra sistemi o]ara.k gcJ-işirıİ.ni durc],lrı]ak içi.n her a-
landa o1anea qüciinü harc ac].ı_liı bir ça"i]<lı r.Yirı,ıinci ,iİ,zyı]-, e np erval j_ zi:lin,
ııeri b:.rakt:-ğ:- ü.lkeleri iktisa.dİ, politilc, askerf vc }t.iltüre]- basirı sr a1-
trııda tuttrığu; eaemen sınrfla.rıyfa isbirliği ha]inde bu ülke halklar:ıır
i]_ik]_eriıre kadar söini.irdüğii biı çağd:.r.

Tiir]ıirıe erıp crvali zrıi rr ctlii alaiıı içinde, ccri blrakllnlş, ]ra]ri-
talist bir ü]_]<eclir.İl-tlsadi lıap:-s] ve buna bağlı o1arak sosyalrpo].itik
ve ,,:ültürel hayatı hep dünya kapitalist sisteııirıin bir parçasr ofmanln
niteli]ılerini ]ıansıtır. İki yüz.: !-ı aşkın bir sürcd.en beri Türkiye iı-

kö,ı-'l-üsünün ve ctiğer eııelıç ilerinin ürettiklerine e1 ltoyma çabasın-
d,aki dünYa- kaPİ-talizmi doğa1 olara]ç bununla lcalmaıorş toplunuı]luzLln so s_
yal, nolitik, i<ültürel, ...halıeıl.r, da etkisi altıııa alrrr i,trr . E..,encn s1-
nıf ve ta'Iıaketlar (brırjuvaziikai]italizn öncesi üretin ilişkilerinin ar-
tı lt]-arı o -'l-an ağalar, tef ec i--bezirg5n ziiınre ,c büro]irasiniıı öne nıli bir
kesiıiıi ) cjürı"a lcaPital-ist sistonıinirı 1ılr parças: ofarak .oörorıf eri;ri t eııı
bir bağlılı}t.a yü1;1cniprher alanda enıperya.!.ist .,üclerln işbirli]ıçiliği.-
ni,,aproaktac't_lrlar.

Qıİ_a _lo,ğl _Lç]ııjl._*Ülir_"gpiteş_l . Pil*e*ğit!4 kuqlpi1__9].artk dJinfa
Ya.f9glr_UaÇ*UL_t_üi]gryğ pprçQ_ş}{+_r.Türkiye'do uyqulanan eilitirn sist.]]ii
sos.ıal ve ekononi]t d.üzenin doğııJ. sonucu, ernporyalist etltifer a]-trnclaki
bir brrrjııva eğitin sisterıidir.Bu sistenrin birbirine bağlr iki anıac ı
varclır; 1.Düzenin savurırrcularlnl Ve diizenin yürütüeülcrini ..ctiŞtirmekı

2.Çıkar.ları düzenle çeli.şen slnıf ve tabaka}arın bu çeliı:]<ininbiliııcine varmalarıiıı önl eınek, .gec iktirıııe}t. yukardaki amaç lard_an lrareket
edere]c kapitali st dü-zenin insanırı. insan taraflnclan §öIoürüfmesirıe dayarr-



ilı.iiı rerçeğini oizl_eyen büriuva e;'ııtim
t oplu,mtlan ı}topuktur ı, düzoni veri al_r::

ı,ilDre aç Iktlr.
Jı| r.]ri_.v_e_:O_e eğ_i.t Lın_ bi 1 i ıı s e 1 çipg_ı}.l.ır; eg..rı]on sr n:rf 1arın vc f (ır.c1

olaral. dü.nYa ];a-Pila-list sisteruiniıı ç:]iıır vc j_ci.:o1o ji_] c:rirre u.ı1..ı.ı_ı.rı o]_ara1;

ç arpı. tı 1-ııı ş t: r.
,"l*ulL+_y__eıde _eğitiınıılusal _ç_r_kar_leırg uyg,ul clgİi-Lii_1g; alt vıı iiıt

yapı olaraiı dışa bağı_mlılrğın sonuç]aranı ;,,ansıtır.
f,üalğgg§,e_pğlt.i_ıı*igçı-ıe_1.!_ ğeğilcı.ir; erernen giiç}orle, srıı:ya1 ta-

baka3.a"şrnada onların heııen a]-trncla bu,iurıa:r ,1rupJ,a.ra ac:-tr<,t:-r; ci,c]içi G1-
nıf ve taba.kaları büyü-k ö_l_çiide dlsı;] iri].ıı. lııra]:ır.

O.D.f .Ü. Tiirkiİe ıdeki eğitiu sisteiili:din tcııre1 ııiteliklerini ay-
nen taçtr.

';j],i t i.:.,
sİsterıj.ırdc 1cÖJ,lJ,Ü cloği;.-;i]clİ]r]_er Yairı 1iiar.iaiıo vı.ıii Tü::l:i_v. ,nin i}iti r.] a.j, i_

vc sosııal },anlS] nc'ta, iliıkİlcrj.nclc aııa clrı1'.işİklpr gerç ekle ş ti rilmeden
O.D. i. Ü tyü düzenin b elirlcdiği ç i z-qirıin ç oiı ötelerine gijtüreııeyiz,

Devrirı liirkiYe büti,inü içiıı söz ]to,-ıu ıudur.. TürJri;ıre eırper;galiıt
etkiler altında, geri bı.rakılııış ]ra]_rital 1st lılr ü]_ke o1arak Jta.lclıltça
0.D.T.Ülyıi,bill,ge]- ulusa1 ve emekçilere açılr biı i.iniversite yapaına"yı-z,
öulec}eğiıniz üneverslte ancak SOSYAİ,İst rünrİyı içilr söz konusrı o]-abilir

DEvnt[f, DE\rRİffİ Bnı§İygREi( GıRÇİ]al]TŞrİİİr,n],mz I

Falıat bu deınek clei,:ilclir kir lıapitalist c]üz cnc1- cıı sosl,alist düze*
ne geçiş s aii,l anmad arı önce ya}ılaeak hiç bir Şcv yol<trrr. Devrim, devrimi
bek].iverek gerç ekle ştiri 1eııez.

Her alanda olduiiu ,.ibiı eğitiriı alarııncia da O.D.T.tİİ|<le Türkiye
bağımsı zlı;-'llna kavr1şup işlçi, sınrfı ve ııliit t e fi]<leri ü_l]ıe yönetiınincle
karar Verici dunıına relinceye kar]ar düzeııiı,i srnrr]:.rı.:ı.ı -lı o;gu.nı. zor.a-
ırak, ondan sonunda sosyallst düzenin ]n-:.ru]-riııs: na katk:,cla bulunac ak taviz--
1er koparrıak dururrnında]rlz , Bu; eğitim si stcininirı .littikç c c']-a}ia bi]imse 1,
daha Ulusal çı-}rarJ.ara uygun ve daha q,,niş kitle]_ere açıle iıir iı;le]ıişe
kavıışııasını sağlamalcla ldünj$-lıd.iir. O.D. T.Ülırün eqı,ıo<:n s]-n]-ffarln ç].kar
ve ideolo jilerine hizrıet eclivi bir araç o)-ınaktan mü:ı]rün oJ-dı-ığu J<a.clar
kurtarılmaslna, enperyalist et]çlİ'erd.en arlndxrllnıasına Jrap:.1arı_ııın 1ıa1*
kın çocuklarına qittikçe claha fazla aralanmaslna ç alr 8ıııra]< zorıf,nd,ayrz.

si steini tükctic id,ir, l.raya-ttaıi.

, hciıcı.ı ]ıcr,,ioıT yalnı z varlr]:_l.:, ]ıi*



Üııiversitede, faşist baskılara, emperyalizmg ve işbirlikçile*
rine yöneimiş olumlu adınılardrr.Bu tip hare]çetfer }rent'bilinsel ve ö-
zerk üniverr-;itel' kavı,ı-sına katkıda bulunurken, hem de eylem 1çerisin-.
de (1pa ş_gğecc*ve s9Çe_9e gpa _hgdef1_.8ğz.9en bi_r an !1rqgıek tutmıvan
bir yölıetrnl v9 !1}ipç}9İg:|ın9y}9) ası1 amacın nasrl ıerçekleşebilecc-
ğini,,ı"üçle::in ııereyç yöneltilr,ıesi gerektiğini kitlelere gösterebilir,

l..
| 

^ı]_\ 
HıDnF DüzENDİR;DEĞişıinir,ııusi çınııdn

l....___

_,["ıcl t a_r ipn. _ç.e4 _sçk_işme_Eİ odi r. Ür e t inin E i tt i kç e so sya11 e şrne si
(geniş tojr]u]rü}if arın ortaklaşa ürünü haliııe ..,elnesi) karşısında üre-
tiın araçlarrnın (alet ve avadanlı}ılar, makinalar' fabçj]ça]a1, ham rnad.d.e-

ler ve toıırak) öze1 ellertte toplanınası ( kişısel nüllti.ııet ve tekellcş-
me) Ş e}rlii,ıde beliren kapitalizmin teroel çelişkisi onu adım adıro yrkıl-
maya oötürmekt ed.ir.

l(apitalist sistem 1şçi erıoiinin söınürüsüne dayanır; şehir ve
köy prol p t eryasln].n (kcnd.isi üretirlı araçlarına eahip olrnayıp yaşaııak
İein emek pccünü bir ücret karsrlığı_ııda üretim araçları sahiplerina
-]rapitalistlerc- satma-]ı zorunda olaı içeiler f.jln].fl ) artık-d.eğerl eri-
ne e1 konulrnasr tomc1 sermaye birikimi yoluclur,Kapitali st sistem ''pa-
zar İçin üretim", l'en çok kar" prensibi üzerine kurulrouştur; üretiıı ve
dağ].tltrı insan ihtiyaçlarına göre düz enl enrnenıi ştir. Ka]ci tali st sistem
blr'lclünya sistemidir''; Üretiın clünya pazarlarr için yap:.llr.Ve böylece
dünya çapınd.a yeııi bir İ!q b ö 1ürnünü gerekli lırlar; asya, afrika ve latin
-Arıorikarnın .."eri bıraj<rlınıı ülkeleri 1şte bu 'tiŞ bölümüi|nün gerekleri-
ne uyğun lıir yapıya iti]-ip emperyalİst ülkelerln hanı madd.e d.epolarr.
öuruuıına ciüşürüldül er. Ka-pi tali zm sadoce sın:,f]-ar arasınd.a deği1 ulus-
lar arasrncla da büyük farklılık]-ara rıo1 açan ve gİnclen güne aradaki
uçuıuınun daha bülürnesini doğuran bir si st eriıd.ir. Çağd.aş kapitalizm te-
1ielcidir, son st,$amaş:.na ulaşıaıştırrçürürneltted.ir.

.I]:ınli_eşlnQg_bgaryğ]$1ğ_1 3_e__!11§i_191r]ıatı!g};_z_41 P]r_}_rq!iq_Pi-
,çirni (bir toplunıda üretin ,ıücleriyle tiretim ilişkilcrinin oluşturduğ,ş
diyalektik bütün) o_!9re} §o_tl_ülEJ9ş!y]ı9§_t_9ğır..Kapitalizmin J,r_kalaşı-
nın gec i}<tiril ebilec eğini savunma]< nün]çündür.Hatta büvülı maliyetler
Pahasına ( clıonominin askerile ştirilıne si d.cv1'6t rnüd ahalelerinin artnası



,..:-,,,. )Ol'(] 1,. (r v aı,clrı,if arı jrcı, t]-ıı._]_,L 1lc,ii.;ri;, a, -. 1,_ı_ ,.ı _t col.,i'.; ,]ıib:.-Li.-.

l--,ıı_] ır1a) c d ],rii\,i.i -cc ii:tir]i]c]a yolnr1('!ı bari]af.af_.f }ıı_ı_z;rırı.lab i l i.a. ;!.,.aı .:al,

.i]].-l,ar],iıj]r!i].| bir ıllirı,,.ııı ııiı:tcıri ofara"]i ,ı/o]i o1lıı_i:]a, t_çn<l çr;.i l ı:ı ;.i:ı jj:;ıj. -

_-Lcı'ı,li ı.,o:vaıl ir.;t tolılı_rna ı,cciln-ıci,i, ka,rı?lİ",., c'l r r. ,jiiırı, ı. ],ı j z.',ı:. ,:ı .,.rı,,-

_]_.i zıı,, , j -Lı ,, ]: L ,r_iir,

' iil)Slr/IT.,İST Ti)PIJUili!T BiiTÜN rırOrcİ ü!İT]ir}T Öı,Ç jsil iıı.,.tıl

: plüoı'-'i|AİY.^ Klnnİ

li.ıııl!a} 
]_ _zınlıı ! gry]. _q cr_]_ğ]:l p1_1] ç 9 

z:ig 9.]c va ş <ı sql! ı st t o!_]_, lu_r

ir:r:.cı'Jı_,z,iiç p.rol etaly9cl]-r. I(apj tELli.zmi:ı ]iu.yu_s, iriu ]razına-]ı -örc;v:l .l;iı,tıi*

taij_zrı:_:ı iiriini.j. oliin bu. s: nıfa aittir" Çün}çii sos]ral tir,:t_],ıııı sü-: t--.. .;,

rç:ınCıcki_. Jıe i,i,- iirctim araçlı1rrnıi karşı clu,nı].ııı],, i:ııciliiı. s c_ı sya.L or.rıu-

ıizes:rol1c]e]ij yeri .,,c c]o1ayarslyla sosyirI ürü,nden al.c]_rğ,ı pe}y yc j. aJr

ıı"fınli ]_ıiiıirı:i aç _r_ s1,nc.rti.].n e:r ç c}; sbrni;ri;ihen sınrftır; ça jia].r_]_ er a l<ıı-l.ıiira_,.

j ' st ;i stcm] , .,,,7z 1asmaz bir z:_t1:,]ı içi _clc btı.fı.ınan tc]t sınrftrr. j_]rj_rr-

c j, olara]i prol"t*ry, ürctirn içinc],c |ji^ıjli -p blllunCul:u ,", c1olay: sı 5r1. rı

''"1ilCilli:].]'' beı,i'llı o1ınaya.n9 ltgclccCğc'l açık b:lr s:.n_1ftrr ( yirni Ç:t]ia]a-.

1arr i-irctlı,r q]:j_çlcrinin ğclişm()si yöniindc o:l_an. ]üendisi de c].a]:ıi _]_ bii.,
tiirr sı n-ı f larrrı ortada11 ]calkmı;,sınc}an clr çok ya.rbanac a}i olan s:.ırı.f:'trr) .

iiÇÜncii olara}r iŞçi slnlfr iclcolo jilı vc fiif,i müc aCı_C,l c ,,/..rcbif ( c Cıt
b oyı.r-]:ıa ,Tliçicneı-ı tr;],: sını ftır. Diyalcktili vrı tarihi raı.t rır.ı,,ali zıiı oiıı;n
irj.eıı'l oii]: üstü"]:I1ii.:1ünü, il-cri teknolo ji şa.rtlı;rrnda ç ı.l ı.-,ırıaırı n clc;.uı.--

clu_i'ı ör.".Lit1,.]nnc vc dlıilıJ_i_:ı :ınlayışr fiili -,-i.j.cünü_ i,ürı]<ün krfırr"
Irati]; .,östörrİiştir ki, iırolctırryıl }tcledi bıl,,ınl., ıl:ıyas,:j_ bi".

.i-inc,: ı;],;11ı 2::ııız, c-'}<Onoı:ıik 1ıiliırç v ı-. scıiıcli],a1 ör.-iitf crrı,ıo ,-'ıi'iz o yinci c
lllı]lr" Prol ci, cryaıiıı,ı. bı_ı. i|i.izc.,i aFjnarj1 ( 1ıı.ı_ı1i !ıJietrc,li J_i 1i:_;rc1ci-ı san1İ,!
ci urrı,.ı.lırirt]-air çı]:ıp |'}ıonc_]_i si icirı sı ir].f tı lritc]_ j.,;lini kazannrı31 ) ar:c all
Prof ı t ı-'r-,rıi aıııi ij r "i,itıiıriiıı ı;al: : i:ııı.lar: yla, i,riiriri-in oı ı i]_ir. lr]ı delrl,ii! _

c:'ı 'la.r-b] ar 1ıilc pro.1. ct ı1'],Ia]i]_n ı-:ıı ör -ii-i;,i_i (iclcoloiisi sos,\ralj zrıj_rr

bi-l ,; nrj, o1an, ]:r o1e t e,"r,.ıaı,]ın vc ."irl-c.t,c]< bii.tiiı eılc]rı:i hal]ıı n öııı]_ l .::,]:.i,ı

iı'] ııil'ı; ].1-;. l 611 çi..'o1'i{ ) o1roııi;ıı z:rn ı]_ll j'crlo. ıci j.rj _-]_:ll;l,ız . 
^ric:,.] 

. l:ö,,ı1l: ..1r

ij1,.,ir-t-] nrrjn.1 il,c t op_],ı ı,ı:,c'l,a.]: j_ ]ı-iitün il+rici 1ıöıcliı'l cr. hal}ıın aıı'c.ı. i;::_

n";'-'alis;t r,]ü.c a -,,].!sj, ]ia''-fi,] ı:in top; ak _]_ıt.]:_]. ,ı:,i, eııckrı j_ s:;,:.ıflı:-_r11



d.i.i'cr, '|Bu..r",,171-)eııokrati1,;ılrırücadeleleri ve pro]-eta-rya]r,],n sosyaii-st ha*

ro];oti to]-. bir dcvrİr.ci at11]_n,. holinde bitleştirilebillr. J§_çı_:Egx]_u,,

g!.!_ı..;,,{1nılı_lağ}em tir}iqlr9_u_§1_Tu}9ğJgİğ1,_Jiz_9}r_l§9"_}gılıl!a!!9t ge]İ*

gig:l. gç11 lasara.ağsrry*e bg}qnan ülkeler__i_çin_E991ı, 9l91ak_Eoq],1llzmix

^89şç_9j]9şqe sjqipg]r "

T0}ORTU];rZ]l

Sosyalist yönctiınin lturulabİlmesi, bir yandan ctlçi11 bir sosyalist
propc-.-e,nd_a vc ör.qüt]_cnmc çalır.ima"sının yürütülııcsine, ötc; ı,,anclan csnck

1itİini r]_a,,andrğ:, illcclcrin }ıcsinliğindcn vc sağlamlrğından alan itti",

faklır poJ_itilıa-sıırrn izlcnı]csj.nc bağlıdır. Bı-ıtüitiiırrgcu_ fiQrııı, i!_ı_x!:

$!tli}rı.qş1 .gq1o_}çcn_ ç,pllş4,alaldc,üı_]r_eçuınali__9;19I_t_U4}_zmd1I_,

Sosvalist propa*anda Vc örf,title nİı<_.nin i}rnıali ]ıarclıcti ]r|içük bu_r,iu*

vazinin çiz,qisinc sokar; iclcolo jiit, örgütsel vr, politilı bağırnsrzlığınl
yolı cdcr; ı ]tadenıc,| i ]ıilinç vorınc Ipolitİkası,na sürüklerı gidercli prolc_-

tarıra ilı ı:ıırıda,ki sı,nıf .ıc taba]ralarc]_an vc jrattd kliklerdcn öncülük bc1<-

fcmc ya. cla ör,qütsüz tck çıkışları, l:cndiliğindcn eylomlcrc btı1 bağlama

durıı.ıııtrra dü|.lürür.

Sosya]_iznin biliroinc vc ülkc şaİ,tlal.lna uy.Eın bir ittifa]rlar politi_

]ias]:1]_n iz-]-cnmcrnesi ise pı,o1r:taryayı ötctri emilrçisanlf vc tabııkalard,a"n

kopa"raral; sosyalist yönetlrıi ı"orç oklci:tirilrııesj. imkansız bir ]ı(;dcf kı_

lar, Erı trrtuıı sol sapma ( sclrtcrlilı) olarak tanı-nılanrr,

Açı,}ttırki,birsapn.ınlnönünediğcrbirsapmayad.üçülcrck,ıeçİlc-
mcz.!]ırn].:ctinbaıarısıiçinsağvcsolsa,prnalarlasürcklivc.]icsİnbir
mücealelc sosyalistlerln tcn.l görcv] ıırj.ırdcndir.
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Ail[İ--]ı] i|]]RVAI,İST Vn DD] loIiRAT İI{ _ iÜc ADE:[,]ı .i,jİP.

Pliolxt]ıRYAilTI,T Öi iCÜ.IÜĞÜl D]ı 1ÜEÜTÜIÜR

Erı ıcr "alizm, can ç eiii "",;erı }rapi tal_i zııdir " Enpcrı,alizın, telca1-
ci i.aııitalizrıdir. Iiı ilıçrıışli zm, asalak olara]r .,.aş al,an ve çtirüne ha-
li,ncr,e';ir ]ıaııi taf i zmclir.

Dünyanın bütünü açı.şxndan 9osyalizmc scçiş şartla].,]. o15qıın*

]-aımaktad.ır " .!g$"ye_ ş9§y4_i§_! 4alek9U!_ulu§a_}_ _Eul!ı+}uş, savaş]-arın_ın
d..g3ıteğin_{c,, __c_mpe;ıı1l_ışt;kqpltglişt giiçle.ğg lıeışr l_ıpı"_.ş9_çe.q _gyn ;rqgi

!zşg*_lqg_ e1__(e__9jg.9]tt_9dj,r._ Eıiıperrıa"liznıi ı]c'.ran ccl;ıber bo..nııra d.eüa da-
ra]_rıa]çtad-ır " Dün.,,o" }ıa.pi te.li zrni ertık sı.clccc ç öki.iıü ,"ociktirmeyc, ltcn-
c_r,ini c'], ı,ha ]lahall ya satraa.,a uğraşı.ıor.

i(a-iıi tali zııı ]ıir cliinya sİstenıi olarak çöküşc ,olOeriçori TürkiIe-
nin özc1 ı;artları açısından da a..,n]_ çölrüş ve sosı.alİst ı:üc ad.elenin
baı.,Arıs:. içln ..ıgnirj ir4kanlar söz ];onuı;udur. Tarlmda az do o]-sa ]ra-
pita}iznı öncesi üretiıı ilişlıilerini ba.rrndıran bir lçesiıı c ]_rnak_ı-a

biı:li]rte Tür]ıi.,elclc hakim iktisacli ..apa kapitalizmclir. Bu clışa bağ*

Lı, ız .grı l j, ı-ııni ı lie'Jitalizıı üretinıi çol; üst sevir.clere çıl:arr,ıa}r gü-
ciinclen .o1; i)uiıclur; Türlciye'yi'tkalkıncllTamaz||. Öteı-anc]aıı Türlriyc pro-
1etar.,ası iıütün faşi st lıaskılara rağnıen ıüz ..irmİ ı.llhlr bir e]çono-

ı,ıi]; r.oücad,o1e, al_tnış ırıllıli 'lıir politJ_lr harcket gcleneğine sahiptir.
Kö.,. vc ;,öhir ,,-,,ro 1etaryasl saııı.ca iki roilıron kişiı.e ulasnııştır. Sos-
,.a_r-ist .,öiı.ctirain cır önc"Ie gelen cleste]<1e.,ici]_eri ı,o]<ı5u1 }ıöylüler, ta-
rrıısaf rüflısun çok öı,:.enr11 bir lı ö 1üııüııü o lus turrıaktadır. İçinöcörgüt-
leıicli,l;i scnclika]-arın çoğuıılukla uzlaçıcı, sarı. sendikalar o1ması.na

rağmen Türlıi.ıe ttle eı:ü örgütlü sos]ıal .qı.ırrıburr çehir proletar;rası olıaa-
sı iizcrindc clurıılııası gcrelcen bir ]ıonudur.

Özct o].arak Türkive Id.e pro}ctar:ran]_n iktid.ar mücaclclesi içi_n
objektif ı;artlar o1uşnı.rştur, Süb jelrtif çartların claha da golietiri1-
mesi (prolctar.,anın sınıf lıilirlcine kavrr.şnec]_ ve örgü.tlerırıe si ) lsc
sosııaliı;tlerc, örgiitg clüşen sürek]-i ve tenıc1 görevd.ir.

Bir ıo]ı ğcri lc]_rak]_1mı ı ii]_]<cde o ld-u,_:-u ıibi, Tür!:iı,e ıdc 
r-]_ c

sos.,alist harclret, lra1ritaliznin teme1 çclişkisini çözııck -.anıncla, bu
qörcv_l.e teıı )ir diı.a,Lektik bütüiı].ük içinde çok önemli 1ıaçlia öd,evler-



Ic dc }çarrl karşıva(iır.
Türlçi:rc jnerikan eıılıcr]ıal,i. zririnin i];ticai|i, Politiii, 'Lı]',cri

vc kiiltüre1 baskı61 altınclad,ır. Aııerikan ernper"ıa}i zminin etlrilcri

topİ-uın ha"atrnın bütün lrönlerinde gün gcç tikç e oa}ıa cia önen lrazanilüa]i-

tadlr, Dünya kapİtalist 6isteroinin baş teınsilciıi 3inerİ].ıa" toptfın Tür_

}tiyeıdcn lıovıılııadı,lcç a, rtaın bağırısızlıkt sağla,nıraclr}tç a, Türliiycı ıĞcı

sos],alizl4İn hurulınasına gcçil,cııez, Bir ııanda ciı]ıcr-,ı.a}i zı,]in vel is;:bir_

lilıçisi egoirüen sınıfların, 6te .,ande proletaryanln öİrctilüJ,ü ctraj]:,,ıcıa

öte}çi gınıf ye talrakal.arın o}uşturclukları cephelcr Tiir}ii]ıc tnin baş

(esas) çellşııesini temşi1 eden cep}ıelerdir,
Sosı.alist }rare!<ot, fürki,ıe I cle, ,ıoli*ra kö.ı/1üleri::ı toprak iStck

leri için, alt .,aplda ve üst .,a!ıda kapitalizrı öilcerji Jçalı_iıtr.]_arı ;,rok

etıı.ıek iqin, Türki1rc kapİtalizııinin güçsüzlüğünün Cic ct};isiylc İ1,1,}]_r-

larıepe.ılccdarOlanburJuvad.erıolırasİsinida.ha.qciıişha}<lar'tanlma-
ı,9. z6rlaııak lçin nücadalc etme}i zoırınd.adır, Golisıiıili ]:apitı_list ü1_

lrelerde çoğu burjuvazinin önd_orliğlnde fcodalizrıi ,ııkara]ç gci,çclll_cç_

i;irilen ilu ad.ım.}_ar güırüi üzcle sadcc c proletarya ö:ıcti,] üğü_ncıe lıaı;arıla-

bj.lir,
Çağlmlzclasos.ıı].istıanti-er4perı'alistıd.crıokra.tikroÜ.cadele

b{r lıütündür; bİrıiirte vçı p ,ıetaİyanln öncülüğiind.e türütlilür. Sacle_

c e vc sad,ec e proletar],arıın öncltlüğündelıi bir niiic ad cle vc Tiderck Pro-

letaryanın ha]e i rni iıe t iırcl eki ]ıir 1,öııctiıı kalıcı zaferler sa{'; -a"abilir,
3u a,-,; ıdan öııüıiüzcieki devl iıa, proletar,anın ha}ıinj-l,ctinclelti

bir .-önetiİniİı ]İurulİnası ı.ani so s,\,a}ist d_evriındir. Devriın {çft aıı3661-

11dlr.Devrim,öncc,b4şta]rö..rlülerolrna]<üzeroiıütünanti.em?cr]ra-
li st ve demo]tratik 4üç ]-efin clesteğinde enper.yalizmin etlçilerirrin si-

1inmesi,kö.rlülerintoprakisteklerininnilraiarlaçlaraur,,'.Llnbirbi-
çimdekarıılaiıması,veözelliklotar:-md.lıandakapitalistiliÇ]<ilo-
rİnclara].tılnas]na.:öıielir.DaJıaıonra,kesilrtis;izbirbiçiııdcvc
ııoksul ]tö-rlü].erin desteğ,i sai_:l1ana.ra}r iktisa"d,i İİaplnln so s,-,la"]-i st prcrr-

siplere qörc dügerıleruno sine hız veı:ilir. l



3ıı sürcciıı }ııaı, prolct.]rYs" 0..cİi.nliğindciti i]tticl:ır:,n ijtr:]ri
tlr:!5urf-er]-n].n ct]li d.crceclı_lri ( ittifakların ııitcliği ), güçlcrin yoğ_un-

1aştırılaci:ğı aJ"anları y.s. proletcrya örgüt).cıırnc sini rı nicclijı vc
niteliilinı: , yandaş §osyaI gunıp]laru tutumlarırııı 1 emperyali zmj,:n ve
e!çü'men. §ln:.flafln o d,önoındeki gtiçlerine ve izlediklcri politi}raya
bağlıdır. ze.öğra_ttğği odur ki bü!!il,_

!u__e_oğ_cyl9s__a4gqE_§§yaUşİ_gğss!im.le, (.p:ıolcterya 'nı.n hekiniycti aI-
tr.ndaki bir ij(tidafla) b_a;gg4lg.til!ğr_

l

SEçİME KATIıA],T ötşı<İ çtnupr,AR HiI{KİNDA

Doğal olarak Qirkiye ğosyalistlcri arasınd.a sosyalizrıi kufnakta
izlenccek Btıateji açlslndan bir bir]-ik yoktur- Kcndilorinc ınLilli
Dcnokratik Dc:rrimcl r ı tboleter §oayalist 'r- yo d.a ıholeter Dcvriınei I

dtyen bir gıırubun üyclcrinin ( }ıcrha].d, e b*.-gtııırbun id eo}oğIarı tarafln-
dan belirtilen ııantıkla : PBize cn ]rak].n çevre Kcmalist çcvrcdir,
ortak dil bulclı-ıiıımuz çevre kernalistlcrd.ir, onlarla al,ni saftardoylz't,
ıı(Sosyali.st Devriııcilcr) crnpı.ryalizmiıı sosyalişt harcket içindcki
beşinei koludur1 ayrıı safın insanları değiliz, onlarla ortak di1 bu]-a-
ıııyoııız " ) ktiçük brır juva raclj.kali zİninin fakıiltemizdeki t crnsilc il_eriyl c
orta]ı liste halinclo seçimo ,3irııiş olınaları bu f,nıbun izlcdiğ:i cizııi
hakkınd a]<i eleştiriİ_crimizi çok kısa oIarak özctlcmeınizi kaçınılmaz .] .

kıldı.
Türkiye'nin iktisadi yapısının yanlxş tahli]-inc dayanan bir stra-

tc ji]ç tutunı bcllrlcmlşler, tahi.itlcrinin d r-yanak]-af,lnın (fcod.al artık-
lar:.n ve ımil]-i bufjuvazi t nin nicelik durırrrnınıı ve rolünü abartrna,
işçi sınıf ının d cvrlmcİ potansiyalinden ,..üphe, rad.ika1 lıöylü lıarelrct-
1erinin liderliiıi 1çin iıbirlikçi polJ.tikacıları öııorme, }riiçük burju-
va rad.i]ralizminin ikili nitelii';ini 8örınckten }ıaçınına, v. s, v. s. )

oraştırmalarla, ç alı şmp.'t ar]-a ve dıha öncrnlişi sosyal prati.k]-e ortndarı
kaldııılmasına rağmen art:-k gcrckçclcri çürütülınüş o]-an bir tutunda
ısrar ctmişlcrd ir.



Tah].i 1-1cr j_nd c crnp cr]ralizrıln bir dünya

çc.iini qö riıı o.-lri p cnu],] yalnlzca askcri nitcliğinc 
_

cko]iJıni]r yan]-La da gcrckon öncm1 verncınişlerdir.
rnik faaliictır:r !'. rcnpcryalist ürctim iJ-işkisi'ı
yan:_lrııarrrn s oiluclr dui, i,l

si st cmi oldufo,, ger-,

ctcğilı özcaliklc
ı'Gayri milli ckono-

gibi z orlamalar bu

Sos,ııal'istharokctinikitcınclalarıınclanbirivevarlıkŞa,r,cı
o1an sosy:ılis; iırcıpogand a vc örgütlonııcye gcrckan öncni vcrmcmişlcr*

dir. Sos]r;ıj-,ist propogandayl toptalx reildıetmiş, adcta sosyalist s1o-

ganların lı-ıl,Lanrmını vas aklamr şlarallr . {y:ıi anda lki ecphcdc birdcn

savas vcı:rlncz röncc t.rİc bağlmslz vc gcrçcktcn dCmokratik Türkıiye'

sonra sonra sosyalist propageinda ve nücaclclc tczinin yanlışlığının
( böyl.ı lcir tu,çuırıun sosyalist hg1,ok,ıtin idcolo jik, politik, örgütsc1

bağıınsız 1rğand an vaz gcçıncsi vc bu yüzilendc bağrmsızlıktan vc aıcnok-

rasidon ,,ana g,Liç].cri z a},].f latnası anlamına galdiğinin) anlaşı}maya

başlandrğr_:! nan *ç o]r ufak d.a o1sa- bc]_irtİlcri bİzi ancak rnomnun eder ,

,-S o s yalj z ın_in b i ].imi nin vc p1et:!ğlı1!_eİİı4i]s$ls99ği* Jglt;,
1ar icind"9 s avunduğıı çizgi nc olursa oIsun sos]ralizm için kavga vcrcn

hcrkcsi kcndi saflar:-mızda sayar:.a ; vc diğcr bütün grup}ardan titlz"
1iklc ay:_rrr.,ız; kav ga arkadaşlarımızı a j an)_ıkla suçlaınak bİze yabancı

bir t,ı_ıtuındur.

;

| ı,lşr,+i DEı,loKRAsi KApiTALisT DtJzENİN TAVizrER yERir,EREK KoRlrNıllrsTDTR I

Sosvaf demoltrasi, gcnc1 olarak kapitalist ilüzcnlc uzlaşmacr bir
a}ıımd.ı-r; kapi t ali st-cınpcryali st sörnürünün artıklar:-yla prolctarya
harckctrni,n dovrimci ııotansiycXini yok etmeği arıa"çlar1 su]-f müc ada-

lcsini inkör cdcr 
"

lıür]riyc iıin az gr:lişııiş kapitalizıni işçi sınıfını vc öteki
cmckçi Sln:]_f vC taba}ıaları tavizlcrle etkisiz kılabilrlcck kadar güçlü

dcğildi:,.
Sosya_L dcmokTat akrn Türkiye'die kapit ali st-crnpcryalist güç 1cr-,

1c: sosvalis,t, anti-cmp cryali st, dcİıokratik güçler oraslnd.a yalpalaııak'

t ad.rr . Kiniliğimiz i açlkça ortaya koyna}r vc İlkclcrimizd.cn cn ufak bir
tavi vcrrıcmılç ka]rdıyla, soffLıt ncsclclcrclc, sosyal donokrat gnıplarla
işbirl:iği dcvriınci harekete giiç kazand.xrac aktır.



SAĞcIljİlN sEçİMıFflE K{Tı!MAYı. BİıD oözE AıAMAMAr,ARI oDTü lrE

FjKÜI,T.tMtz AçTsIıfoAN çtıRIrR rcnİcİDİn
Gcıiye tİönüsü, dlüz cnİn konııımegını ve eağlaıılaştırılııasını önc-

rcn görüşlcr sağoı akınıları noydlarıa 8etlrİr. Şağcı düştlııocnln belirli
blr kcglınini kapsayaıı dlnot tdoo}lJt üzerindo durınayacağız, Bu tutum

eğcrncn 3xnafloran kcnÇ{ öz 16caıoştlex| lle qaklşarı bİr tutuıı Öcğildiri
oağeoc dlcı6.lncl harcketlere karşı blr vu.lnıou stiç olaralt }n-ı1]-anılınaktad ı.r.

'Bir gcne:tn devı.lnci olup olnaÖığını anlona,t 1çin tek bir ölÇü'

var ı Bu gcnç İşçi vc ltöylü kitlolerlne bağlennoİ< istiyof ını ve fiilcn
üe bağlı ını onlara ? !ğep İetİyorsa ye zoton] ÜJıle tsİ lİovrİmotclir.

Altgi halde ya 0evrlnoi değildir ya üa kaı.şı-ilevrincitlir.ı'

hıgitn asıl sağoı görüşıegcııon glnıf}arın cn ünd,o geleni kapitalist sı_

nıfın 1aleoloJisiötr. İç ve

üğrcnci dcrncğl scçinlerine
fakiiltcııiz aç 1sudaİı grı:ııT

öış söldirll pekanİznasının teınEilcilcrinin
katılınayı btXc pçözc ala.namaları ODTÜ vc

ilveılçtiliJ.

BIİRAYA KA!I! YAZDIKülRi!trZ f ı ŞQffiITI,AYACA!İ OT,URSAS



inmi ir,iıurpR pıxüıtpsi öğnpıvci nnnsuĞt
yöwnri ciınni olunsıxş

DAHA çOK unnvniııqci Ğ}iNçtı vntişıınsi
ÇABASINA j«TliIDA BULUMIAYI TElriEı
GöREv rir,pcnĞiz.
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