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üı ij[çüıııet ve pr$üraş?xı
12 Mar1 x{uhtıIaslndan sonra BaŞbakan o]aIak g.örevlendjr.ilen Nihat Erin,

claha kabinesini ]turiİa]<ta biı"ço]i güç]üirleı,le karşl]aştr. Eu güçlülrler, §anda-
n n tersiae «evcii!e§tniş» siyasi partilerin tutuıİu,nc]an değil, §iyasi polis i]e
onlaİ]n lapoİiauna pek itibaf eden «yetkilj rielci>ielin iürtumundan iler.i ge-
]iJ,ord . sonuDda bu güçlü]rlel yeaildi ve türdeş clrnayan trı§ıırlaldan,l
olu§an kabine ](uİu]du. Kabineılin bir. ijzelliği, içinde teknokı.at-po]itikacl çe- L
lişnesini barlndıImasrych; bir baş]ia öze.]iiği ]se, egenıen çe\.Ie!elln Del]amento
içi ye par]amento dlşl kanatlaüntn bir ]roalisyonu Q]n.ıasüycı, Arılaşr]an .igÜç-
lii hülüümet)in ii1( başta böy]e l]jr ]roa"lisyona dayanrınast geIekli göliilüyor.du.
GefQekten de bu ]iOa]isyon, z2r,].]1an icincle dağı]!rra ihtinl|ljleiini yapıj]rlda ba-
İındıl,n]asl11a ıağrl1eD, ch§ 5öı,ünıl.sü itit)ariyie lruvveLiiydi, Be]].:i Cle. il]ü ağtzde
bövie ohıası ve bi1. sü!",9 soıt.a.]ağİİlası uys.rtı btı]un]lluştu.

lIükürnet, ]itıİ1ıjLrsunc]aİ bjI]raç güü soİıra, büyülr b]I güç]üğe lüğİel)1Jdaİ]
Fl'0:.,İa]1,11ır yaptl. Mec]iste Ba"<bı]!an tarafrndan okLı,]]an pr.o3İan1, EMEK'in
Tü1.](ive'cle](i gcli§nleter. ]ion!rsunda ileı.i sür,clüğü dü§iince]erl coğl.iilaİ nite]j]rte-
dir', BLıı'jLıva düzenilliı claha iyi iş]enresini, lrapitaiiznlin gelişİlesjn.]e s.üçLükter
doğur.an enge]leIin ortaCjan kalcirı1]]nalstnı öngöIen progı.an, ]ren sanayi bur.-
jrıvilzisi ile ])üyüli seİİlayeciat. Çevleler.i,,l]en1 .le racıi]ra1 ]iüçü]r bLrı]uVaziılıİ1
geniş ]rir lüesir11irli tahrlin etnle]r a]l,]acrnr giitlıekLeciir, Kinrj çcvr"e]eIi tatrrrin
ettrlc]i, liiüi cevreleri üfküt]neme]r. için olsa gerel(, pfog.l,arllc]a sık st]< ,\naya-
sa1rrn i)azı nraddele].inc atı{ yapı]Dlr.stlı.. Ptogfa]ll1n bir özelliği Cle, dağıDrk Ve
si§tenlatikten yoitsLıD o]üıqlıClrır..

El[oK ]WAYIS 1971
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EMEIt Açxs{ND.A§

Hükümet, lrogramlrrda, keDdisini «Anayasa4ln gösteİciiği coğl,jltu.La J/a-
pllmasl zolunlu refo!]nlaIt iliç be]ileııe.len) g,erçek]eŞtiİec!,]i l]iİ «Iefc):rn hü-
]iüıİeti) olalak mec]ise talidı-rı etn1iştir,. Bu la]idi],ı bir bakr]ıa g,eçerlidir,
Çünlüü, Tü!]iiye'de l<apita]iz1İ yeni ]rir aşenaya ga]İrişiir. Brt aşanreda biI
takrıT yeni tedbilleriı1 aLnınasr 1.e kaDitELliat geiişıİeniİ i112!ü azaltan etlien-
lerin ortadan kaldliıl]]]ası zorunluduİ, Bunü «par]lajTlent--r 9erçere) içİrde yap-
rnaya Çahşan <(ıslahatç1) Deinlt"eL iktide.r,! g,er"k]i ?aviklikle dar/aenamaJ,a-
Iak başafrs]z]iğa uğfamlŞhr. Daba fal,]iL bil toplrin.ai itti:ıa]i iabanınt ten-ısil
eden Er-i,n hüküneti, lrapitolizrnln ön-iinü daha bi-i7ük biT qevilü]jkle aç]naya
adaJ/dlr ve bu alllarr-ıda, ((refol"],t,cu»dua. Bu ]i,,i§us plograrİda da eçıkÇa ifade
edilmiŞtir. tfükünı€t Plogt,amrila 3ör,e, Tür,ki],e, (hrzh bir top]urrü§al ve si)/a-
sa1 değiŞlae süreci) iqindedii,. (Bu dirlu]i1 tcplurj-ı ;fapıs1:,4a de.jlet düzeni ara-
slnda öneü-nli gerilin]erin oİtajra. çlk]İasinı yol açı:lrj-tlr.) Öy]e}§e, yapiiaaa]r
oleır, bu ÇeliŞme]/i qöztilek, siyasi yaprvi icDlr]üjal yalrlila uydurnaktü,.

EMEK'in geaeıı sayls]ncla, da b,eliı,',tiğirıiz gibi, Tl:iaki:/e'de ilna]at sana-
yil, son zaıİan]arda, bi!, lü]üetiü11 içi],ı üietitİ ekcı,]o],Djsi claı'a]i pa9aİ tlkanlk-
lJ.ğl ve stoklaİln a!tnasl soİrrn]anyla ka..şllaşı!lş'uır. Nite].irİ, sanayidel.i y1l-

lı]( büyüme olanl soı bii,kac yüldif p]an hecieflerine LüjaŞarnanaktadlİ. Plan-
da 7n 12 ola!,a,l< öneöİiilen sınai bijiiü1İe ol,anr, i968'.]e %70, 7969'.Ia q.9,4,

lgil'de 7.,5,7 o]t]lustrrı. 19?0'del.i lr 7.5,7 iilr srnai bu-rüme oranl, son on
ylllık dönelnin en düşiik yüzdesidir.(l)

Kapitalist geliştneniD devaıı eL]]1esi Ve ]İeniden iliria ıasİ içİ], pazar tt-
]ran1].lrğlnln gialerilnesi Ve sanayliD yeplslnrrl doğiştiri]rlesi :rani üretirll arog-
]arı üreten bil. üreti],ıl yaptsiua geqilrTıesi geİairİ-ıellLedii, B.ı ise, «rıevcu: üre-
tim taIzrnın ve e]ionoili'k ikticalln ç3,.çere.iD.]e bil yenidat] cüzen]e]Tıe),i)(r]
yani lefoİ]l1!ı 8,eı,ektirmelüte.ii.,

İşte Eriırı bii]-(ümeliniı İe:lo4ı,]!11uğu j]ur":].daD gelınektedir. Ve i6te De-
miİel iktida,rlnin «]slahatclhği» iru yüzden yeterriz i]u]unniuştul:.

sınrf aQı§Indan, Eritn ]jıiikürneti pİogi,an,t1. «Büyii]r bui,juvazinin, özel]i]i-
le sanaJri bLifJuvazi§inin ihtiyaçlaltıl ]ial§ljatDa_fa yöneirt,ıig l]iİ 'çah§Dla t.apo-
Iu' niteIiğlndecir.)(l)

«Tar:jhin E]:iı,ü1 ltiiliii!]-]etii]e J,ühleiiği göier,, zaI,i,an aş]nT]:la Ug],a,]lls ve
saırayi bur.jlrvazisi:-lin gelismesi]re aI'.11i a),a]rbats'1 tEş](i1 3cter d]rlun-ıa 3elİljş
bulün:ln es]ii iiljifak §arilarrı1, Tiir]iiye'de ]üaDitali.,i,!1iıt r!]aştrğ] 3-eiişliint!k
seviyesine uvglln olall]t, yeniden di:zenlrnrektjL 8öJlece, iI!m clöDe]ılinde,
bltIjLıva sl flar arasiıdaiii çeliş]iilcrjİ san.-],i bLi?jüVazisi ]eiliı,]e çözr:i])]osi ve
iiiln bği'juva ljl,9lfiaİ:İı Ea!tr,/! ijül:1rı,a:i:iilin:l.ice,,,e.ij]iailAİlila Llağ:mlı !iı-
lrnması, i,olrrıa gidjlecelr, '|:e]ielci s.]1İlajrenin .heliği ,,,l]-Dılecİ]it1!]. Ö:ei]c de-
ni]ebilir' l(i, !'ii!'i(i73'(ie, bitntllrn .iii:,,le. 3aıı}.-i ]]tiijnr,szi:ii iiiii'ijır,i]t a(icl:,Jk-
tir,»(L)

(1) Aıi n-ejat ijlçen, üİoıtl:rıiırı]ziu c;c Dii::eıli, C]lT -!,-ri. s.jE: ], ]r, _1; İ_

saİ ] 91l
(2) fsinail oe!n, R'efoı]n i:ze.nıe, }I;İt;i,,€t, ::.,.irj1
(3) TürjijJ,e iJJçi Fı.ti5i ]ri]aj.i!jİ, x'.!;İ'lİ cıl]e:3Ei, seJai 3
(4) «Iiaİİ!İ Diizevürti-- i!:I!.ıiir.r:1.!»:;e 3.]:jt:.i]ın]j]:ıli İüjrl:rt,:aj!ır. lrr_]l1].:llı

Zci:.5i, ğ,rJl: (i, jİ,,1.irİ1
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Hükümet pIcgİamlnda getiriten tedbirler bu yat,gtlaİı ta]narniy]e doğru-
':a:l1a]itacirİ.

Plogra]t,ıda öngijrülen i]rtisadi tEdbiİlet., saıayi kesiırinin yeai seIİYıaye

:anu ihti]/aclnr kalŞllaııaya ve pazar tlkanikllğ.hr 8ideİmeye yöı]eiikiir. Bu
ö.Jiesine açlliga belli ohTüalrtadır ]üi, EMEI{'in ğeçen seyrslnda, gd],üşleljni ak-
i:rldlğrmtz İstanbü1 sanayi odasl Ba§]<anı Eltrığrul soysal'tn hef,nen lleıİo!
]iirü,n iste]rieri proglamda, fefonİ adr alt»da yer almrşt]I.

Hükünet pfogremin.la, (Ön planda yapab jleceğimizo inandiğImrz ve yap-
]l]aya kalarh olduğLrrtuz lefolmlar: Topf.r.k lefor]İu. mil]i eğitim leİorrıu,
j]ıaii lefoamlaİ, hükuk ve adalet lefoImu, devlet kesiminin yeıriden düzenlen-
)13jji, enelji ve tabii kaynaklaa]a ilgi]i r'eformiar'dln) .ienileIek «refolm) ya-
pırnasr düŞünülen a]al]lal, sllalanıİaktadrr, Şır-ıdi 'Dunlaİı sl,nlf üiteliklefi yö-
:iünden inceliye]ir1.t.

EiicNo]llİği -ILAND,1.

Pİcgİamda, ilk lefoİ]ı olarair «toplak ve taİln. refoİrnu» ele ahİDla\tadrr.
3u kcnuda önce bir «Tolrak R?fo.mu Ön Tedl)lller Kanunu . qlkafrla.ak bir
ai]eniı bii]gelele gör,e sahip olacağl toprak büyüklüğü slnrIlandl ]acakttr. Bu-
Irun yanısrra, tarrül geliIleri veİgilendiriiecektir, <?Taİltllda ür,eti]TI cÜzgninin
r11cdernleştirilmesi r/e vel,in]i]iğin arttıİ1!llası konusünda) tedbirler allna-
cak, «kredi ve fiat politi]raslıldaki çelişıneleİjn ortadan kaldl11]!İasl) yo]una

3i.tilecektir,_
Dik]rat edililse prosratnda toplak dağltln1ından hig söz yo]r, Sadece biİ

ailenin sahip o1acağl toplak büyü1(lü]ileİinin srnlrlandtrlln,üasrndan söz ecili-
yol, za|efu, proglaıİl toprak dağıtlİlrİiı, üstü kapaL ifade,sinden anlaşlldrğl ka-
alarıyla, kada:]tİo çahşmalar,ma bağlamlş gö nüyoİ. BaŞbakan yardrn'clsı
Kalaosi,anoğhı, A]rdi ipekci ile yaptrğı koDışmada (Milliyet, 12.4.1971), ko-
auyu biİaz açalak şÖy]e diyor:

«ProgIa]İrda bildiğiniz gibi, ioplak refof!İltnu iki aşanla içiade düŞün,ii-
yoruz.... biİinci aşall1ada az4ıni topİak büyiilr]ükleİjnln, h€rhang,i biİ bö]ge
için :ıza]ıi o1abi]ecek olaı tcD]]ak büyükiük]elinin tespiti ve topİak refo],l]ru-
nltn başalrlr olabiliıesi içiü gereiü]i baz\ tedbiİler Yai,,.) Bu iedbil]3l pIog-
ra]nda, yer alan tedbirler olsa geü!k. İklncr a§arna 1cjn ]5e Kciaosi,nanoğ]u
Ş,"tıılar1 sÖvlÜyor:

«TüIkiye gibi toprak-i]ısangücü ]T}Lllİazenesi pTobleDl]i o]an yani nlevcut
to İeklar,la insanlar areslnda toPfağln ÇE§iİ]i Şelrilde bölüntıesi haliDde çok
liüçük toprak büyükiüklelinin o|taya glkfüasrr11 sonuç]andrfan bir dulrtn1 var,
yeteİsizli]r vaI. Bu bakr]İdan topt,ak İeformunu uz,.rı vadede insan gi.icÜ ve

to!Iak mrrvazenesini göz önünde tutala]( yaprlrj( ]iZlln, ik)oci aşanleJa da
trzun vadede yapllacalr to?rak t3forn1u çalışr,ıalar,ly]a opiiüİal topİa]r bÜyÜlr-
1Ülrleı,i4e çeşitli bö]geler itilJaIiy]e Lı]aş]na iü,nkanlaIInlD afaştlrll]ıasr gele-
cek ve ça]l§nlalar en ]Osa 2a]l1anda başlayacak.)

Görüldüğü gibi, yeni hü]<ürlretin ljopIak sorununu e]e altş tarzı, bür,juvaca
bia ele ah§trİ. soru]r, üıetiılit1 modelnizasyonu "!,e vel,iİli]iğin i!.tlıİ]]lasr
iQ!İ "optiıİal) işlettl,ıe lrüyük]üğünü tcsbit eciip ona g6İe gct,eğini yap»la bi-

çıİiide sun,.ı]]İaktadrl..

D )\4Dl{,ı]/i :\Y ]S l97 1
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Bü su!!tş, sanayi bulirıvazisiiliE ,/e arüfldye'delii ka.pitalist gelişfieEin ih_ 
ltiyaçlalına uygündur. TArıİsal üretı]ı yaptsrnrn n'lodernleşti1.ilmesi, bir yaün- 
l

dan lazaI tr]<an1]!irğınl-biı ölçüde-giderec9}(, öte ya.ndan sanayie ialllndan 
lyeni fonlar al<tarnayl tnütıkün kriaca,ktif. Büıden öt'ce de, tarl]İa ]ionu]a- l

ca}( vergilelle hem to],-Iak İaıil nisbi ola?..i! düsüİü]rniiş, heı] cle i]k ,1tldı 5a- 
|nayiin eıİıİine önenli ölçüde.yeai fonlaI .İeIiirni§- olacaktlr, GerçekteD, iarİ- 
l

mtn Veİgileİıdirilrnesinden elde e.lilecek ek vergi geliIiniİl 2_3 milyar lirl ci- 
|vannda olacağı tahmin edrlmeirtedir. (Tal!rİ('!an v9r3,i almak, tcpIek reioT- 
|

l11unLl scdece \o]]yia§lıİacakı1r". İlii dnce 1,ergi t]9 :,oFr:.k ra:ıLI azalLtltrsa. 
lpiyasa, fiatr düaürülrnüş olaca,lrLlr, Böylece bir te"şia iki kuş vül!ıiacakLlr.,ü:) 
|l[anm ve toprak İeformu sollrnu| programcla olsun yet}riliiefin kon!is]l1a- 
l

lannda olsln, hep Türkiye'de kapitalist gelişmeırin bal. paıqesl olaİak ele alrn- 
l

ıİa]atadlr. sanayi lruı,juva,zisiniD kapiializmin gelişn,]esiDe yardlinc] o]aca]r 
ltalzda bil toplak refornunu istediği bilinen bil Şe,1,,jir. «Ta İ-r refofmrı i]e 
l

ta.ı'lmda IandlıTıan aİtlrtıa, neselesi», sanayici]eri «deiDceD) ilgiien.liİen bjİ l
sorundur(,j). Progra-mcia ioprak dağrhiYllDn !üa.lastro qalrşmalalna haglalü, //'-|
m5sl (]a. ataİIm Ve aLF,i,:k l..fc:r]:LılE:]İ \i|liU"ı:i ...::}]r.Jj n "_e alııic!ğlnBJa )) |

bif gösi.ergc.i sFyılabliir. 

- 

'!_J
Mali lefol!ı1laİ ad1 alilDda, verB] r]srii ]iaaüıİ-LlıL]n, ca,ha eiki}i bir isleylgr 

l
sa.ğiaın.ıl< için ceğiştirillİesi, veraset 1.ıe irrti]iai 1,er,3isinjD gelir 7er,3isiyle 

lbağInın kunilmasl, selvet biliiriminin eİl et]rin biçiııde i5leti]n,Iesi, l,pİoi Li_ 
l

çakç1llğlnı,n önlgnmesi, serl,et ve.gisi üiteliğindeiri veıgiledd aU"itil-"İl, tl- 
l

rIn,L geliı,leri.]in 1,ergileıldiİilnesi, bazlkacil!}i ve sigol,taclhk sistgmitiD seliş_ 
ltirilüesi gi.bi husu§lar öDgörülmekte.lif. 
l

AyItca, prog"anlln baika üj,r y_,:,inje jei,D,a,," ;ıi:,as:,sın:u J.liş!:rj],nesi l
Lizeİind^ d,ıru].n a l( lndt r. 

lBütüüı bu tedbirlef ]rirtin yaİaİrna g,etiİilılielçtedir ? 1- ]fsi lJsul :<cürtınu_ 
l

nu,n değiştirilelek vefgi işleıtierinin ve bttrrc]an .ioğan aDlaşrnaalik]ar]n çörü- 
|

münün hlzlaodlı,llnra§ı, açliitır ki, ilütidarr en çok etlri]eye! topiutİ kcsi]İjDin 
l

işine ya"rayacal(tir. Çlinlrii, devletin olariaklaİln1 en qok bu j.esim l.ui]anabi- 
llecelrtiI. ver3i kaçakçtltğılin önlenİ1esi ise. ]]enl j]Li ıed.[cen hem c? bii},ük 
lseımaye]i k!ıİulüşialln yelgi kagI,]Tlalannln güç]üğünci:n ötüIü, esas o]aİak, 
I

bÜyü]t setrİayenin isteğidir, §anO,yici]eİ vergi kaqakçl]tğrım önlenmesinden 
l

yana, fakat, vergi ofanlarınln altllt]ıİaslna ka|şıdlrlal. 1g|aİbul sanayi oda- 
lsl Başlran! o. sosyel Şijyle Cliycİi «vergi§ini ta:İ ö.leye5 .lür,üst saırcyici]eIj]ı 
laltik yeni bil Veİgi öc]enleye tai,ıarİrİüi]e Ii k.!l]nan] ştri,. ) (i,/tilliyet, 1s,4.i971) 
|

vehbi Koç iso, (<Veı,gi ha.sr]air4in çoğa]tiln,losı, vel?,i ü]iibeileIiDi yükse]]:ere]( 
ldeğil, vergi kaçal(ldn öı]l€ı]ei3ii sağiantnalıdlL ı,4e,,ü-ıleketiraizde talr.j] edi]- 
|

Dlekte olan kulrııİlcl i,el8isinia en bİyülr ]irsniDi tar]ilibeı besj,üz firinc. dde- l

rİe]rtedif., diyere]r aynl g,öı,üşieİi bii başk:r §ekilde te]i],aİ]alİlştrİ, ttrIii]l:,:t, ]

9..l. L9?].ı
Konüasr veya ora!i]a]İı1ln yü]rseltiin,]e si di,işii]lü]eı diğeİ veı,gi].el,, ..:"

itibaliyle, salraJricileİi iigilenciiIneyen alanlaldadiı., sanayjcileİjn yeni -rer3i-

1er ]lonusund3jti gijrüşü şl]dur: (:YaDlıa,c6]r iei3r,nıla.ia verg]lcİnrei,e;r sejliör
Ye ki§ilere gergi verdirt]l]ek devietin baş 3öieYi oİ)laii.itf,) TaT]]1l]n vc..gi-

(5) Yalitn
(6) Eii.O]İ{,

Iiüçüi<,
§ijrırn

..r,],d:nl1lI ra E2],'cri,.?i..n,:iitrj:_l,.t, i İ,]. -l' T i
i9?1, Eı",irgrti 3.j':]ı:'liırı jri,jr(ii, ı.i!ili: .9
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::ndirilmesini bu çeİçeve içiDde ele almak g,er-ekir. «servet vergisi Diteliğin-

ieki vergiler, bina ve arazi veİg'isi, gayri meDkul değer aı,tlşr Versisi, mo-

:cf]u ]iala taşltlarr Velgisı v9 veİaset ve intika] vergisi sibi veİgileİdir,» (_A,,

iiaracsma[oğlrr, Cumhuriyet, 15.4.19?1) Karaosmaıoğlu'na göre, «bu vergiler-

ce bugün bazl ]ra9amak noktalarr mevcut»tuI ve getiİilec€k düzP]tmelef b!ı

:i3çerıak noktaiarr tıkamak yolunda ojacaktıI. Büı alandaki ilk esaslr ver-

::]]endiİmeyi AP iktidaIl, FinansıTran Kanunlr adl altlnda ya,pmrştlr, «FiDans-

:ıan Kanunu toplak ve konut biçimindeki büyük gayrimenkul lantlarına da-

:lanrlarak sürdürülen Vaı,lrk biçimine:türldye'de ağlr bir darbe indirmiştiı"
oysa büyük enlak salfpiiği, osmanlnlardan brı yana yüzlelce yrldıİ topluma

i,e ekononiye damgaslnl vuİan baslrca egemen unsür]ardan biı,isi clmu§-

:ufiJ
GöIüldüğü gibi, vergi İefoİ]ıu denilen te.]biİler, esas olarak, sanayi bul-

juvazisinin veya bunla!ın etki alanü içinde]ri biiyü,k §elmayedarlaİln çrkaİlarr
iicğruitusuncladıf. Buiıı.ı al5, anlanak kolaydlİ. TüI]riye'de]ri kapita]istleşme-

1ı1 blı aş6.ma,srnda toprak, arsa, konut gelirleİi gibi gelil.lelin bazı İantiye

ie§inlerin keyfiDe blrak masl, kapit2-list gelişünenin ihtiyaçlanyla ]rağdaş-

]naz. Bu geliflerin büyük mebiağlar halinde, üt3tken aianlalai_ yöDeitilmesi

_serekir'. Yoksa, lraynaklal islaf edilmiş dern€ktir, İ§te, kaynak israflnı önle-

:lenin en iyi yolu, üretkeo olmayan bu alanlara konacak vergi]erden elde edl-

]:cek yeni fonlarr saoayiin enIiDe vernlektir, t{ükümet Pİo8,ramııda ön5ö-

rüien vergiiendirrİe tedbir],3riİin slnrf açrsrndan görünüşü budur, Devletin ge-

liIlerinin altrıg,s1, devleti kontrol eden sanayicilelin yeni lrİedilere kavuşna-
sınaian başka nediİ ki?

Programda, yer alaD, «Bank9cılrk ve slğorta sjstemjnlD g:ljştit,ilıTlesinde

öz kaynak]aün takviyesi, biıloşİnele?in te9viki, hizrrıetlEIin rıodelİleŞtiIilılesi
İe maliyet]erin ucuz]at]]ll,ıastnl sağ1aylcl tedbir]er a]lnaca]rtu.) yohtndai'i
,;bareoiü] anlar]11 da gayet açlkt]r, (siyah]ar-El\4EK) Bu, .(esas itibariyl,e tanrn-

.l]ara 1.e küqük Lüccala kreili veIen ]ıaha]li bankalerln, İş Batı]rası g!bi, Ya-
ir ve Rledi Bankas] gibi sanayi yatlrlnr]annr destekleyen büyülr baDkalara

aabi ]rlllnmasl §onucunu veı,ece]ttir.)(i) Bankacıilk alanlnda, her ]iöşe başln-

dg birkaç banka şubesi açmak gibi is.aflar önlerreceıt ve büyük bankalar, dev-

:.t tiıIafrndan destelrlenecektir.

«IIisse senedi 1re tahvil],erin hallia aı,urnr, hal}ra açık anonim şirketıerin
kur'uLtı§ ve işleyişitli düzeııleyece!( ve bu ]tonularda etkin bir. denetimi ll'ıüm-

]iün ]iılacak trevzuat lıazlrlan4cak, serrnaye piyasa§l']]ln geliŞnesinde ve dü-

:.n]i bir, şekilde işlenesitrde yer alacak diğer kululuŞlorrn gelişrnesini sağla-

],rcr tedbiİleİ ahnaca]ütlr.) yoirlnda]ri sözleli de Tüİ]riye'deld ge]işnrelefin rş1-

ğırıda incelemek zorun]udul son zaıİanlaIda, sermaye liyasaslnda büyük ge-

Lişrİeler o1nuştül. Daha, düzenleyici rl1evzuatr ]]i]e çrkınadan, tahvil çrkaııı]11

büyü]( meblağ]ara, uia§mr§tıİ. «lı63'de i03 ve 1969 da 1?0 rİilyon liİa ola,n

_\,eıli çıltarllan ta]ıviller i070 de bilalcn biIe 311 Dlilyoa lila]ık bif ll,l'aç 13korrl

lirl,n1Iştlİ. > ( 9 ) Görülclüğü gjbi, «halka .rçl]i anonirı şir]üet), .rtahvi]lcrjn halka

(?) Ali Gevgitili, EIirn tr(:rlrine.ji liırİlüıtrii3n, MitIiyet, 9ti i{alt l9?1,
(3) TiP bildiİisi, 5.4,i9?1
(9) .{]i GeİgiliLi, t!,!,J.J,. Tiil,1ii.r/e sin&i ll..iliıima Baıriiı!,1,/] 9İ0 rapofrı'ndı,n,

E]'IEK 
^41\Y 

lS 1971 ]



E-uon( .{çnstiaD.{N

atzl>> \/,b. gibi süslü sözler.i4 altlilda yalaı ger_cak, ha]](üE tasaI! f[r]u, sel-İlayecilelin en]rine Velnle]i isteğidir. (10]
Prog'randa öngöfülen diğe. elüonolr.ıik teclbir]e| .ie, TürjriJe'.ie ].apiia]ietge]lşrnelerin oİtaya çr]ratdığI ihtiyaqlala ar.a]lan cellaa]aIdll.
Dlş ekonomi]l itişkiler Bakantlgr ].(,Jru]arek, .ı:s ilcaı..tin ve d'ğer dlş eko-

rromi]( iliŞkileİin bu ba]ranlrk kontlolüne veİil.l1-le3i, Tüı.]riye'de ejeıııeo slnıf-
]aİtn yükselen kesimi sane.yi buıjuvazisinin crkarlarlna uy5und;r. Bi]fudiğigibi, TÜl]riye'nin drqardan a]ai].ğl rıeliaİın a:b.l5'i ya';rr.rın ı]ıa]üaıı, 7.45'i ise
ham tİadde]et"dir. Do]aylsryja jtllalatlİ çok hüyük bir ]os]nr sanayi sel.törünü
ilgilendiİmekteClir. İhIacatta ja saııa;ıiin ön9rİi ]l1zla biiyüı,ıektedir. _PIogİan1-
da, (devlet e]iyle ihlacat ve itha.lat yapaiı ülkeieIin jhlacat Ve ithatat iştelia-
de muhatab1 pIensiD oiara]a bu ba]raah]r oiaca]rtrI» denilrTüg]< suretiJ.]e de,
slnai ma!]ar iığacat ve itiıa]atlmız feEia ol6it bu ü.!i{e!ei.]e o]an i]işkilelde, sa-ıeyicilel lehiDe c]üzenleneler getililrnekiedif. son gün]elce gazeteıeıde yeİ
a]an haberlere göre, so§ya]ist ül]ielere ranayi ü,.,iiıü ihIacatı a,tacaktlr. «Ye-
ni ]iuİulan 'Drs Ekcaorni!. İii9!.iler Belien]rğı' yr-yrniachğl ]ik ğenelg3de 1971_72
dÖnemiDde ooğu Blolitı ül]üeleIine Tlir}iij,e'nin neler. satabiiec:j.iııi 

-aqrkıaıııştır.
«Yeni Baka"nlığrn Resmi Ga!?re'de J|ı],1n]anaı geıelgesine göre, ,TüIki_

ye, Blılg'aristan, Macaristan P,i]rıanya ve govyet P,usj,a'ya geieneksel ihİaç
mailallnrn drş,ında jaalan birçok malr iIıaQ edebiiecektil.' Bu ııailar arasınr]a,
brızdolab!, çanaşr ma]üina§l elel(td]. süpiilgesi, cikiş rıa]iiDasl, 8az flrlnl ve
ccağ], alkot]ü içki, sigoIia, çay, tr"il:otaj ,., buii]nrnaktaür. ) I r 1 )

Pro3la]İa gdre, Dlş Ekonotlri} üliskl]er ale]rırcc .a:ırca AnaJ,asanin 1i7nci rnadalesi hükmüıe de uy5un olaıak bu ]<onulalda Devlet Jıuruırışu dı5ın-
da]ri kululışlara devledilrr-ıiş göIev 1,e JeL]ri]er 8eı'i .r.ltnacahttr.» Bu §öz]ed
o]ü yunca, insan, 117. nadderi r-ner..-ii eCiiyor istel. istemez. .4caba, anaJjasa-ıio bu ma.ddesi dış eiücnomiir iliş]|ile.e Cieğ3.ir] nasil bII ilüküıı ge:irnişti ciye
S,eçiliyor içinden. Cysa 117. nıad(]e şöjl]e:

«Devletin ve diğeİ ]iaiTıi] tüzel ]ii5ile!iıi.1, genel idaİe egasla.ila gdre yü-
rÜtmelrle yÜl<iit!tÜ o]duk]aİ1 ]ramu hiziletlerinin geıe]rtir.oiği aali .,,e sürekiigörev]eI. ]ne]İuila| eliyle yürütü]iir,»

Ğödldüğü gibi, pfogl.aİldan ylııüanya ald]ğrrtlz ciıl113.]e öngörülen düzen_
]elneyi, i]rtic]arln anajrasaya ;]ağ]l]iğlatn b:f iŞar3ti cla-rair Jeğeriencirııek
biİ hayli zor.dtrr. Öyleyse ]]unün l]aşka biI eaieni clnla1]. Bu «nec]eı>r, gaze_
te]er.e yansrya,n l]azr ıs-beİ ve ]:e]rkiieİden öğİei]iycrüz. 15 N:isaa 1971 güılü
-A.]rşam'ln başltğl gö]rje: (.]aatlrliİ kotalarr jliitiiiİretji1 ]lont.olüne glrdi. oca-lal Billiğindeıl dövjz ta].İsis yet]iisr 3llr,]:yof., Haiıerrıeı .ın!csıldğlna 8.ö.e,odataI BiI]iği','in yaptiğı işi, ar ]i ),enl L(UI.r].]D Dü3 Jı.onoııl]i i]i§ki]er Ba-
]<an]ığ'ı yapaca]<, Bu ]ianaican Japiiaır lt]lalatın tutan ise, 150-2c0 İ.ityon clc-
1ar- Eltesi güD C1rDlhl1r'i},ette çr]ian bil. babeliİı (.Anıl.asa etnıjnia yerıne ge_iirilıne5i», <<o.:ialar Eir.iiğine öClerıen icO mii),on li,..1y 1/^1an ]i6Içıan tasal_
fütf) 3'jbi g'jlüDç tareiiar,! lr]:r, yai,a br.a]i1]1r .Je o.İata,. Ei].iiği'ıl* ir,, ı.orrr-ciaİi şiddetti tepki]eri ]latrYlaıli.sa, i!İi!,] icin.]e 1]ir ]]it y.]İjği Jıdıı6u aııaşııı,.ocaiaf BiİIiği, ..1Özel se]r..öriin ;ş]e],i özei s.]!töl ]lıınıirışiaıı tarafı-_.!clan yı1rü_

(10) Daha gc:ris iüii(i ;çin i:a:;: ;,ıl-ii: ı .Jiirür, ]:r :jli]| Its!iteii:r_li Örne!-i,nMEli, ü][.il.İ i9İl.
( 11) ı,liIiir.ct. 15.4.10?1

lr!,IlK L,I/\YIS 1971
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EiIDlİ .{çIsINDAI{
tüimelidir,>> der]ren; Vehbi İ<oç «Drş Ekonoınik İüşki]er Bakanhğtnın ]<uIul-rnasr ihracat \ıe d6viz kazani
retidiı, ve büyük ürnitler gef'ı 

meseie]eİinjn esaslr Şekilde ele alınacağıltı işa-

'"-"o *"."o,'"""*, ;;;;'";;'1l- "IT 
dir) gö"üŞünü savunmaktadrf , K,",ca 

"öy_biı, düzen]e]ıedif u" oun. ,,o"1o'g:ğü 
düzenjetİe, büyük sanayici]erin ]ehine

B if ]iği ni b!ı u,,*,"., 
"r. i*{,"';1 -ij.""il"', ;-;T::,;T' i. iiİ:. r:,jJİ, ";;; 

;;
EMEK'in geçerr sayıstnda, ((12 trIart muhtlrası ,;'";;;; başltklr yazı_},r okuyanlar, Ertuğrul sovsal,ln_nug," 

".rrryi l;-;;o";i";, ";"r,et 
işletme]i-dil, sözünü herhalde r.ı n rı t nı anılşlardrı". işte 

'r""""u;;-;;; 
Jlan petrol, lln-J,it ye bora]<sla j]gili sözl€ri, uuo" 

"or.r'nnui3i"?;;;;; ö;"'"" bakanın]nvaptiğl aç]klaına]atI bu ceıceve içioa" o"g".iuroiİ,r"u 
'*"."lİİL 

o,'r. 
'. ""._

da, ]jnyit ocak]aİının ce?aD]l
iu devietleştirmeDin c]evlete .! 

z']'İar etmeye baŞladlğlnı, ana depo satlş işieri_

c,",. ",,;;u,ğ,;;",:":l:;".ii:'":;YK#l'"J"Ti"H,i.,i'*::"L1l'"j"",";.;hazrı oidukiarını bildirdikleIj
ayIr bi.. rşlk tutacaktrr. 

ni' bi]gi olala]< hatlriarnak değ-erlendiünemize

Prograjn, ikti§adi DeVtrgt
hatinde 1oplantnal;;;, Ç;;ji:,"ö" ;::':,ff iH.jff::ffi:T ffjiji-[:şg]i].ü]lerini bu gürre kadar, bıI. sagıyıa] 

'.r"-, ,"İ--İJ*l.'İrİ...lo., ugr.,nuki]llantlış o]an sermayedal]allİ da iateğidiİ. Ko;, ;;-;";;;;;;;" diyol.i «İ{o]-Cjngler. bünyesin.le toplan,ıasına kaı.cr vcıilen ;';;;;;ffi;"İj"ırluşlan, ayııay|] şjrketlel hajinde idale e.iilmeli, idarecilerr"" ;O;;..;;;; prim]eıi ve-r;lme]idir, idaıecilel politik tesir]elden .'.;;';;"o;;J,l;r'jrr.l''İru.' 
", Ou"-](rsr alt]nda ]<a]madan, Koc v.b 

_nin,otonotiit ,rİ*r".r1.1r",r"' 
"OrrrUO-,'"-i-fllr#;]o'"""r 

dogıudan aoğtrıya ıaşııaı<aıi;;;';;ö;;,,"ji,",".> iMi]li_
Devlet eliy]e JaDllacak isl€o.go"",,"oİ;"""r,';;;İ1l,#"""' Yer Yei dev]et kontlolünün altırıln,]aslnı

jzel ]resim r"ror.* İ" 
',.İİ-'. ]:"l""_l ge]iŞ]ieniı bu günkü aşa.]ıas,da,

;eliını, arqeıır<İ; ;;E;.;;;; İ,İTİj 
o^#*,_l::__"".i:*- çünkü, bugüı, söz-

_{,:İ::ilh$#:i,.""i#,{:i-r; "l;;ilJ;,,,J; ;;T] ;Jl, lli:,:;h]
_..şı,* ı.oşuiıo,.,,.a; ;;; ffi;;',:i;1,.T-'l1,,:::*1 ::x]:,ffi:",j*il
, i,iJ.,rlO,,"'nr,, 

tekelci devlet kapitatizni 
""*""'*r"'-"a 

""İİ"İ.'r'. 
,o",,n'u_

Tüı.kiye İşçi Pat.tisi biıdirisinde, belittilcliği gibi, «Bot.lks ve Linyit gibi-.]det']leİin c]ev]e:]eştiri]l]lesj, ıktisacli devlet teşe]!külieliıitl 'ka.hlık ve vefı11-_'.-]i' i]kesjne 5öre J,eniden dijze.
:?. \rılulan bir ]]alüanlrğln o"r"a,"ln'".:', 

dIŞ ekonomi]r i]iŞkilerjn bu ad altın_
,.,,,* *,o,". 

-f,;;",i-;."i.,.,l]:] 
ij"'J;, "j:XlTl-Jİ,.:il:il,"'TilffiTj:

::]jnas] yoluna gic]ilere]< sağ]anacağrnı ortaya U.r,".*r.U,". r 
'''''.

Ozet]e, Progranıcla öngöIülen

:,.,1,,İ"]^ i,,."ı.","J "r"#;: il"".lİ.]"'",11]lf';""lx?"].ltİ;li;'";,",..],xll,i,i]_
- jLi' o ](adaİ kj. sanayicj]erın. ır
.,---.inrr]alar1 bıe, progıaı,.c]a, ..nr:.:]'""'" 

belli nle.ke2]e1']e yoğuürla§masrndan

:..]r,tıştil (12) l]eŞnle soİunuyla ilgiii olafal( ke.disini gös_

ariD( ]aIAyIS 1971
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DĞİTİ}İ

,," İl'J;,,i'H"TİhiTu-"' proglamlnrn tutunu bjr ]re]jrniyle özeitenebi_

E"i]ı aynen uorr" o,r*'Tİ"u"lEiYacına- 
Çg'72p 1,41,"]i,

«Eğ.itrm ıeformunu del
delinliğine,.-"; -;;;iiil." ;",'#'i::"':]:.İxlnİ,Tijr.;Ti i:;::
ijl} ff']i:ji.lş,rr",i,,;n.1'_"u,ro,, ,o -""i"i.^..o]o, 

-oiu*,yo., 
aı,,,, gij,i

yır, başka,,",.,"u",*.",l|,,T;H:: JTH;;"B';.","İ, İ"n" 
ca jrrık usui]eİi

_Aynl yalaınayt, İstant
mızü okuyanü J r u";,,,r,..ilj"§.ffi":il",rİ;;T'§ ;. i-l;'İ i;";,;,]. 

.;.i.
nıı Başkanı ıja]ji Kıya'ye !,g9€) 

"Me;].k;=;;';,,;;. 
";İ 

dnceiik tanlvan------t'ni§-.*nto!,*fTrp-J.ıiı],r;i.e]i, ,,.,,.:^-,'._ _-. . ^"'" .,::''"'
dul.. 

) Ye4i hiıkülİetirr eğilın po]itikasinln özü işte bi!_

'.^^:-|

Eğitiınde ]rir]ik, esjüi adırl.r

lYy],;,,;;;.;,;;,;" ;::"ui ;::.';;1";.J"il:İ:""i"İtl,xf ",,;t.i,,;;"lj;
9onrak1 beyaır]aİdan an]asl]l,ıa;:

H* jİ;[İ:,,j",,'i:.*tİİ:*:ıtf 1ii?l,*" il1;,#";ll,"i:aT
geri kalanla,.tnda ön€n.siz bazr 

sanat ojiuirı haline ciönii§türüirne]iie bi.ji](te,
devarİ edi]ecektir diize]tmeleİ yapıjafal. irlrgüİ]rü uyg.ulaİlaya

.-e#", buİjlıvaziniil kit]eleri

1; 
r.ii."- ", ";, ;;,;;.,; 

" 
;; ;#İ:;;:,''j;.,," il jl';Tl;;J,,1X."ilr;'J;i:'.:r 

-ki]d. |:ü.]|rnı.lJnln J^ll3:.,rr a, a:- ıliLadi,..
Ozetie, «Eğiti]n Refotüu» acr a]tlnc€ geti].ilei 

'ea:biıieİ, 
sac]eca, sa]lari_]eşmenin bugüDkü aea]İasrDcia oI

veı]ıe]< aülacıfu güttne]rtec]iı, ,.r ':u"'1 :":o''-'ekni]i ele.nan iJrtiyacrla cevao
e]e:n"ı.l]er,",;.,,;;;.;;";;;.;;,,:;';'::"il',.'i'::.,:;,l;;,]l"i;:..i;l 

';:,j:,;li_Qr'..Bu, zatea büııjuvo 11ü]rliıne tle ).in öte.ieıbei.i 
"-;;;;;,;;;;;;.Ourrr". Ou-:rıın 3crç.k h;ı ,ğitim -a.c].jl]t] ile:,:",, ii;".,.]',l,'].:_'"""-.-: ..'iisi bi]difisi) : hjÇ,|,jr iiiŞlosj yo]r,Lliı,.,) (Tli.k;],e Işçi Faİ_

DİŞ Po],iTir§A

Erim irüliülİetjnin dri po]iijkaslü]n, da,!]a önce]ii hü]üür1]etlel.in cLü] poiiti_İds]nio hil' llaan('s: oJccağ]. h.n, p,oııri.,l... ., _, na ..a",,.n ",,:,,a, u,,a.;_"a!]aşılmalitadlr. l{a|o Gene] Se]irteiinjn r"r,"İ"r, 
"U";r;İ 

.r,,.İ:.'".' 

".O-r_::lİ,"Hlİll,ffrran 'jcay, 
(l!ş pcttj]iay.! *o""" o,.-"u",or"'i,.İ,,,".r,,._

, _ : |_ |,o:"'.. 
.rog].aıü,ln d : politjL - ,ajür1;i j:el.ı_ ie'üİ Jaİcll (llnly .lğ] l<,,:jı,l:j. y)Z. Dio3-ı:,üne 

__jl.]. \ lıoz]n l9n sağ]anr drş temiİatldlr. ,,on' 
'ı" 

u"rrri.'u, .urs.r"sl]r] dostl.t]İ i]iş]rileIi içinC]e bri]unüyc].uz.)>

L]sltil bcj,lu durİlotl]n
üyeliği, güvenliğimi_
ve anlaytşa dayaıan

Yabarrcl sct,i,]]aye konı,sriıcl gctir.]iği .j^rt]afı haki]tnc:t,lanrn, lru iro11Lıyrly lüiiçii]i l]u.jLlva ae.,,rlnlclıcliıli 
",,' 

,,""r."'rr',']
(14) cüIllhü.i 9.4.i9'i1, ;{€nrat _\yt'ıİ'n :ize] (;ı]In!f.

/

.,,., l._ &-.------.-*---.---

{ ,'\C:,^.r..i f j _| ,,li_i .l:-
\

---_- '---'
']ifEri 
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: :;'_:k) o]tasrnrn ucuna takİ]an hir ye]ı olarak ]rul]andığı an]aŞllnlaktadtr, söy_::.i: yabancı sefmayenin desteklennlesinde öne sürüien )ioşutların geı.çe,].]eştne_j] 
-biri hariç- bek]eneırıez. Yİbancr sern,ıaye kana]ıyla, ülkeye u-,.i"tür., (il".ı

:.::ı]ııe]r isteniyor heİhalde) teknoloji)ıin gelme§ini, uyurt içinoe finanse edi_.'::la],en çok büyüii tesisleİ» yapılnrasınt ve «krırulacak tapasltenin oftak pa-j:::c İejrabet edece]( seviyeale buliın]llasr ve ihlaca.ta dönük o]nlası)nr şalt koş_::::i geIçek]erle bağdaşmamaktadlı.. Çünkü, yabancı selinayenin, esa3 itibaljv_,i jru koşuilar aIanı.naksızın bile, Türkiye'ye ra-ğbet etm;diği bi; s";;;;,;].cDr-.]-ik paylallnrn Tülklefe ait olnlasl) şartina geiince, ıoiıe ıır şart toş_:in]a!ıstzdrr. Çünkü laravan firüa]al yolrıyla bt şart )ıer zaıllan sağ]a-a.'jl]ir,
Deİ,!ek oiuyor ki, pIogİa!-nda yabancr seImaye konu§u, küQük buIjuVa:i]ia]lerinin Drilliyetçi cllıygtlarınt tatrnin atİacı güciülerek yazrıınıştır.
Yeüi hüküınetin, ÇiD Ha]k Cumhuliyeti'ni ta.n1lıak için ı<oııarı srvamaslnldlŞ politi]rada '1i]erici) bir tuturlla i§aİet say,nak pek doğİü olrTıaz.l,.ı, son zarİanla-İdaki ABD-Çin Hal]l Cur.rıhuri]leti yakınlaşııası ve Tür..:"]ilin tarrmsal ve slnai üIün]erine yeDi @ geniş bir pazar bulüa olana_:. 1qlstnda.n değerlendilmek, en azrndar , .,, ,.ıa. claııa doğru bir yakiaşrın

:::dlf,
P.oglamda, TÜrkiye Üzerirll' ü. nüİ|: ,,. 

,. .; baskılardan, üslera]en, iki]i.-,]]snlalaldaü v.b. söz edi]nred.: i.i, emDeİyalist baskrlar Şu ifadeyle tna_.::' 3'österilmeye çalrşllnaktadu .]]raı zalnan baz1 ]nese]e]eİe farklr açı]ar_.::: }akıIakta olmatırz, ü]kelerjll, ,"ı]slnda (ABD ile Türkiye alas]ncİa) kal--.::].:]ı anlay!ş ve samimiyete dayai]jl.iı dostluğrın tabii sayılması geleken bir] .:hüfü, sağia.n]hğünın en aÇlli ]1)1i]i ve her i].i ütkenin -"o".,p 
"ororg, 

'r"t,i:::,r.stİ]n siyasai felsefesiıijr lr ,,1., .lı f )
Tüfkiye lŞci Paltisi biidj. l: , , denildiği gibi, «Ekoİroİlik ve siyasal bağıı_|:..:r icinde kal]rınma o]ana!-.,,, n iitzla hazlt lanmas]ndan srjz edeı progranr,: !o]itikada, empeİyalizmin ]]!j.ıüi]n,;,;jlh lideli clan Anleri]<aya ve OnL]n as_:::: arsÜtÜ o]:in NATo'ya, hulis (r,il]1.1iita; olta]l pazar ve yabancl seImayeJ,-. :]:ş!ii]eı.in daıa sağlarn temeilele ot İtu]ııasr yoilar.ınr ala]naktadlf.)

(IIUİ{UI( vE ADAL],T, -ş.S.{YiŞ vD I{UZUR»

Ei,lEK'in geçen saJrslnda, «l2 MaIt i{uhhlast ve sonl,asl) baş]ıkİ yazıcla]:::]en 'yeni dönenl'de kuı,üllnasına ça]ışllaca]r yeni hükülİetjn faşist teclbir-:j. ]iuvvet]e iti]en bia hÜkÜnlet oiacağı 3.ö7;ikrne]rte,dir.) deıniştik, o günden bLı:::f cltaya çlkan gelişİle]ef. btü 3örüşür]ldzü geniş ö]çüde cjcğülı]arnış bLr]u-

Eü]<üüet progİa]lll, bu a]andaki ilk önemli işaı,et o1]Iuştul'. Progİarnda,
::]i..r]r Ve aclalet Iefoİ]İu), <aşaJ,iş ve güveniiğin saglanlnası;i baş]rklaı.l a]tın-_. _:3tirllen basjür ve şiddet tec]birielidiI. P.og..,r,,ib., ı.o"uaa in|,;.,ııı.ıu"i,] ::}ij],e lşçi Partisi Bildifisinde şöylece özetlenrrle]<tedir.:

,:Pi'og'Ia..lılda, burjrıvaziye, gelişip güe]enlİe imk'.nla.r vaadeden E.jrı hü-:j:::.ti, işçi ve ernekçi shıflarla türn Cieılokratilr gıiçıer", .nş.yiş, ıurr, ,u:],-::lik,) ad1 altınüla, yeni bas]i1 Ledlriı,]eri ,ıadctı,.,eı<tedir. ŞoyL'ı<ı, ışçı ,e.,:::içilerin hak]aflill araı.nillarına ]iarş1 <önceli]iie hukuki tea»ı.]er) alınına-

E}IEK AÇISINDAN

-i:lgörÜ]n]ekte, böylece bu ]ronüda, da. _A.P'ıın i:4i s:ııtıu, ı<l"llıa;,ıcı poıiti_

-.,]rK i4.4yI.ş ] 97]



E]IEIt .4,ÇIsINDAN

:."^::1]i.i:. l"",",.!ı taıaf]nc]a. r,ru*"r,." i"'" l""r;;;';; ;;İ: ;.:;]i!.anunt]n 1f0 ]i4tı ]İadC]eai hijkmüi 5 
- Bey!ıe]rıj]ei Eıiiil,.tı\lı;n :<n;],,iı ".ı.l."n.

sinın süIdürüleceği aİr]aŞılrna](tac]rI- Hüküıİele yeni yet]rilerin tanrl1lnasljDernekler, Top]ant1 ve Gösteri YüIüyüsü özgürlüğü, C"* *-İouru, 
"onuo-

]altndaki boşlrt]rlaı.ın doldur.uiacağrnıı! öngörüİnıesi 3ibl toruio"a, L oynr 5,o_]un izleneceği gdriiilDe!tedir,
<Po]isin ileaici güçlei.e karşı Anayasa chşı c]avİanrsı, ör.gütlü geıici kl-yaıniar katşlstnCjaki mü§a]nahasr

Jar ğrunda k,tiu,,,r,,,;;;; ;':.:Ş}Jj",Jffill.,ri,'ir,],."",r;İ:j;X.j]İ1;
hic söz konu§rı edilmenektedil.'l
kuıara değjoiIitken,,"","l *..n,*\T",];;"",:?,X,1İ]":t"jİİili,liH'.ff :]aıının ve betlzerlerjnin tertipçileliniü.ı sılratle lıulunması 

''g";"!İ" 

'rrd" "Or-rienlektedir. Bütün bun]ar, hükü,.et pı.ogİa.',inda yera]an «](o]luk ]ttıvvetle-İinin çeşitli yön]erden donatrlma
vaın ettirileceği unıu-rrr" g"ır"ıİi'l 'b' AP'nin tezg'ahlechğr baskıjarln de-

,.. «|Iı]kümei progı"arnrn.la, bil de brırjuvaziEiıl ],ıeI zanan ve her yercıe, bü-tün ilerici hareketieİe ]iaı.Şl yönelttiği «bölücülük», ,.o**ro.. l-ur-or,, oı-u,iddiaiaİr JıeIa]rlakta.]ır. «.Bu id.ii
rnası. hükümetin anti_dernolrlatik 

aların hüküril,3t proglarİl]]da yeia]m]ş oI-
.üadlı..)ü niyetleİini, daha ii]i ağızda oltajr'a koymak-

Pro8-Iarn, «,huku]i l,e adalet
ıı]mesı»ıin o" uu,,, ",*J-,u;";:i:T:";J,#""X'i]*Ş,";"lXİ?i"l"ii,lj.}llill.tiğı]i be]iIterek 3,iİmektedir. Brı geı.ekÇe, büiüi] bas] cı yönetirrıieİjn ]r]a,j!rgeıekçesidir. sömürü ve basklya ]iaIqı diİeirişi ]]astıİılak jrr,',.i.".,, slr".,asayi§), şiüldiye kedor, binterce clefa j]eriye a,irrırriş ooı.,.r]a'u"irr,Bündan sonra, ]ıü]rünei, Atatü.jrçültiğiiİü iopat ut,r.ır r"r"r""rrr", 

"o""_ıi]n,.]üanunlert)nt «titizlikle» uygıiayacagİr orr,İ"-oOİoJr",'r"r"..^"r" aar.!İaddesinde a.ilgeqen Devajıİ l<antın]a|l şu;ı]ar.ciır: 
' - an,,r,ro-' :r"ı.i""t ru-nuİü; 2 - Şap](a iktisasi hatr)tında Kanrıır; 3 Te]r]:e ," 

'arryal"r" 
,ii"-be]eİiı sedcliİe Ve T'ürbocarh]ilaI ile Bi. !a].im ÜD.ıea]ai:lrı ].,ten ve l]§aslnariair <anuı; 4 - Tü.]i ra:l!ınu ],,Iedeiisiy]e ]iabul edilen. ev]ln]ne a]i.ii!in

5eyne]:]1]].i Irii;ti?)1rn :<iıirLl]1ı iralrliiİclaklnL|n| 6 - Türk _LJ*.,!;.iiı..n ;i.,J1.|l Vö :.,iblk] h^:l](rl, lc 
-lİ:!:T,---?--=-EG;;l

İ.jl:,|.]i.,f,^1il 
lakap.ve ünvanlaİıtl ]ia]dl|rld]ğlne dııit' kaırun; s - E.lzı Kis-

'elcıin giyiİeneye"";-" ;.,r-;;;;. ^dlurllldlğ] :ı, cırlt' {aı]un; s - E,ız]

_ _ Ğörüldüğü gibi, devİilİ l.ar!:İjallnr titiİij]i]e uj,g,,i]nrlla-].. ]r]1. (Icao.İ1 jlü_lrütleti)iliıl (hLt]rLlk ve adale'j ..lfotiIl!) ıaşııg-ı aıtınia sözüıü eılece5i öneıılibiI_husus değitcir, Kajctr ki, (:c,3.!,ı.i]r1 ]taırlrııarrl: aı,as:ıı;ı, 
":;.1eqJn u i:..ilio-iT^edris_at 

.]<c 
D 1]nLl 

.-kr, bli3iin içh, en öni]m]i§i ]ıudu;- ;ıi!]:iiınei p.o3.Iall:ı_0aD ve cljğ'er jlci]iicm9,a:.dan c rlaiİt]ığı kadaıiyia bütİtr iıapsı;lrı;,,la ,;.,gııiar,-,nay.lc,kt.r.

. 
Ycni i](tii]ıt] lil. ;jljitye ,(]iu]l!I l-e.].iiv.ii cıia]Il..:.ir 3.eLir.i]r9!. lÇjn, i]ojis ziLİi-yetjy]e haIe}iet ,jt],ıeir ,,iyeti:ide o]c]ığri, proe:a iı cla].ra §ct.a]ii r;;;r.;;.İ;"d. lçr]lca görü]rı,: !itedil . ol ,ulı iÇiD, hüiiüület, .(si]..hit 5c].j]rr. aciaİ1 kaclr]]1.,ve tedhiŞqi]i]r o]ayiü.rnt iI h:i etlii]i ıüe].,yi.]c]ef.j bağ.]ai]-üaıi,",.;;.;;;.",':;;;]n k'.l.:,J'. \-'.ıtr,le-jtı ,ı:..:. ıu. c il ?. ,,,,' , .,,,.,".,,.. ..:,,^.^,_

nuntaftD yetcrsj:]iğ,", ,-...,.u.- :;;n:;:,,]o;""j,..];;,l{:T;,,:iflTİ ;;,i,jl,ao:],jctiı Jleıi ja -]iilerle .]|l,]].,;., 'j.]i,].!:lii i.iü1., i, .a]]:_ll] i]]...,r"",..,,],,... 
'oa,],u,a

O]Lli'.l' ]ri, ]1tli i]i,i,ia., .l.,,lr,, . ,,,. '. 
. ,._,,, , ı,,',,şırr,,-,, ',]'''.t_

T(, __1 _I-. ",1irl,., ]ı]7l



DIIEI( AÇISINDAN

:ıeti ve mahkeıneleri yeni yetkiler]e donatmayı düşünmektedir. Daha, uygu-
amalarl görmeden, bu ifac]elerjn ne anlama geldiği, Tiilkiye'nin, Dladdi, sos-,at ve potitik yapısü bilğıleİ için hiç bir kuşkr]ya. ye! velnleyecek açrklık_
adİ,,

«Hukuk ye adalet refoı.llıı», «asayiş ve güvenliğin sağjannası» başhklarJttıda ve progfa!ıln «finiş))inde, hükürnetin bütün baskıcl Diyet]eıini açtğzjuran daha pek çok ibalg var. söz g.elimi, progİama göre; «Anayasa ile ku
illu devlet düzenini yrkmaya, yuİduınuzun ve ulusu]nuzun bütüntüğünü palça.
amaya yönelmiş ve yet yer srn[ia.rnuz (hsrndan yardm gÖIülüğii (siyah]ar_
fMEK) bi]inen yıklcl faaliyet]e,I» vardtr, ve bunlaİa <asla ]nüsafıaha edihİe-
},ecektiI.»

«Devletin vallrğın1 ve ulusat bütün]üğümüzü bozacak davranlşlar kesinlik-
i.: önieDecek, devlet itibarl güçlendirilecek, can ve mal güvenliği, hukukrı! üs,
.ünlüğü ve kanun egemenliği sağlanacaktrl,»

Dgvan edelinı.
(.ortanl bu şe].li atalılrtaı] sonla| cumhuriyet kanuni6. nı hiçe sayarcasına

],e 'eyiem yapryoıuz, devlitltciyiz, şedatçlylz, ]ıulüaaldesatçlyız' gibi sözlerle
devjet düzeıine 2]"şı zollama davı.anlşlarrnl sürdüfen]er, dev]eti bütün heybetiiie kaİştiaH.nd, rrr tacakların(]an ve cunrh liyet kanunlarlnrn pençesine veİile_
.eklerinden bir ]l'l bile Şüphe edeİıerse, çok yanllnrrş olacaklardıL

«Tüİklye'yi bölmek isteyeDlere flİsat veliıİeyecektir. YüIdunuzu AtatüIk
üjküsünden saptırarak, sağ ya da sol bir diktatolya.ın t-e anarşinin kucağrna
asla ve asla düşürne]nek Eükünetimizin en başta güdeceği aıİaçtlr-j>

İşte «huzur, güyea, a§ayiş, adalet, hukuk» adr altinda yazl]anlaI buniaİdlr.
cysa, Türkiye'nin bugüDkü haiinden habeldar ola,n helkes biliİ ki, bu sözler,j]kede bir baskl ve şiddet politikasr uygulamak niyetinin ön hazrllrk]alıdır. Da_ila önceki sayrmtzda da betirttiğiıniz 3ibi, btıl.juvazi, ülkede gelişen <(sosyal
:n\halefet»ten şikayetçidir. Uzuı bir süIedenberi fa§iztıi tezgarlama]rtadlr. Ni-
:etim, bir yandan «ana!Şi var» çlğlt]<]arrDl aton bürİjuvezi, ;te yandan (güçtü
hü]iünret)) fikrini işlenliştlr. Bütün bunlaı.da4 aınaç, ülkeale, büyük serrrrayeye
:.iaIşı gittikge ](uvvetlenen ((sosyal rnuhalefet)i bastlrma]<trr.

Yoksa, bugün, heİ](es gi.bi e8.et.nen güçlel. de bilmektedir]e. ]ri, Tüİ]üiyğ'de
:le vatanln bölünmesi, ıe bjr «sol diktatoİya» ihtiDla]i var'cllr, ne cle bur.juva
diizeninin iş]eyişi baklmrndan hi. anarşi. sağ diktatorya'ya gelince ou, söt]1ü-
],rjcü €gen]en stnlflann iktidara sa.hip olrnaiaı,r anıaı.ıırnda, baŞtan beIi-t'aİdu . Tüfkiye'de «anaIŞi» aalr altlnda, «vatantn bölünİlesi,). «sol dik-iaioIya kurrtlı1-Ias1) Şeklinde oItaya süİüle11 olaylar, bütün batı ciünyasında
görü]en 01ağan gelişrneteIdir. (iBoykot, işga], miting ve ideolojik ]iavga, artık
o]ağan ve evlensel hale gelniş birel eylem ve ifade biçiül,ıi, 'genQli]t oiaylarr'
denen olaylaItn büyü]< krsıIl, kuşaklar aıasındaki ezeli kavgairn bilaz daha
:,aygınla§lnlş, biı,az daha seIt]eşniş söİüntüleİiüden iba.ettiL BiI te]i borrlbay-
]a yüzbinlelin tiıdülüle.bildiği bir 'uyga_l,ilk' düzeyinde, 'şidde,t e}leml€ri' denen
şey]er olsa o]sa biaer qatapat eğlence§i sayı]abilif. Ne ],apsanlz bunlaİ olacalü,
oiayor. Yenl bir uslüp yeni biı tutun] ])u, Dtştan bak]]dığl zaman bütün eğitinl
solunlarrn1 çözrnüş top]um]aIala da bun]aİ o]ağa4iaŞıyoı,_ ), ( ll )

(15) ]tl. soy§a.i, Giizel [J.ızuİsuzluli, oRT.A-lİ, Ş.ı),r | ?
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Proglanln ilginç yönlerind.n biri Cle, biı J,andan yağıp gürlelken, öto

yandan son cierece yufl<a yürekli oirışuduİ,

Örneğin afyon kaçakçrilğıır önleİle çabalaunın geİekçesi şrı; ,(bütün dünya

gençiiği için lrahİedici ])ir afet ]-ra]ini almtş olan afyoD kaçakç]l!ğlnln, heİ Şey-

ien once lnsanııı< aiuygülerlnı incittiği inancrnda olan hülrüüetiniz bü meselg

üzelineönemleeğilecetrti,.»Deıİelto]uyolki,afyonkaçalrçIhğlkonusuna,hü.
l'.iimetiönemleeği]meyeitenneclen,Arneİikanrnl]as]rlsldeğil,incinaninsanilk
duygulanymrş.

Bi" ,]e, ,;girerr"i ,hareketlerile kaı,şı allnacak tecjbirlerin geIekçe§iıi görelirn:

(Ijaiklmlzhuzlıİvesükünistiyor.Sabahleyinevdeneika'nyavIusununaltşaDa
iu.uı' -, ooou"uğiniİ!, yoksa hiç mi geime),eceğinin yiiİeli yai(an krı§kusu iqin-

i" yuuryuo ana ]e babalaırn acıiarlna, mutlaka son ve,ilecektir,) (siyahlaİ-

oltoxl 
-pğ". 

insaa, her yıı clüşük yüzünden biıjrelce ananlD öldüğü, binlelce-

sioin sakat kaldrğt, hergün eD basit Deden]er yüzüü,len, bi, kaIlş topr-ak, bir

lolümaekmekiçininsanlannbirbir.iüiiildürdüğübiİülkede],,aşar1'rasajplogla.
mln brı «yürck yakan» duygıruluğu karşisn'la, göz yaşlarlDı tutamayacak,

lnsanlarrmrzın acl]a n( bü ]ladar defiİlden ve «yürek yakan) bir şekilde

payla-şan plogaam, ba]ralıİ eme]rgi halka 1afin ötesin,ie ne vaad ediyor?
' - p"oeİr]ı, hal]ra, yeni cezalaI koymali, ve l]evcut ]taüunlaldaki bazı suq-

ların -İaten 
ağlf olan- cezalallıt c]aha de ağrrlaştrrmak gibi geyleıii ötğ-

sindo ale, birtaktm yeni baslo tedbiİleli vaad etmektedir,
Ploglamda, işçi haİe]<etleli, «ulüsal e]iononiye zarar veIen sosyai pat-

Lan-ıalai,» ola.ak nite]eDclililınekte ve bünlara kelşl «hukuki tedbirler» ge]:ilil-

!T lesi öngörülınektedir.
Bunla göre; «Delnekler, toplantr ve gösteri yürü,üŞleri, Ğrev ve T,okavt»

hakklnclaki lianunlala tain sayg! 5ağiail:ü,a,li, lıygulamaciaki bo§luklar gldeIi-

lece]rti,.»Busöz}elinanlalügoyetaçı]<tir:Top]uD-ısalgejismeningeİjiined'Jş.
tıüş, iş9i halaketiniıl ulaşhğr düzeycle geqelsiz hale 8,eh,niş o]an ve hu ııeden]e

,yg;ı"ou*oyon baz| ]<anün lrükümleri zorla uyg"ülanacaktlr, EğeI bu hükürİ-

ıer ılareı<eti basl:lrı1aya yetelii cleğllse yelli baslil ilaEun]ar.t getililece]rtiİ,

Ptogıaının mantığı iqınde, «sendi]ralaİ Ilanu,nu ile Toplu sözleşü'ıe, Grev

VeLoira.vtKanırnlarıbirlilrteelealınaralrbirbilleünitaırlaill]ayanbuiki](anun
alasuıdaki eelişmelel gideıilecelrtiİ.>) cüınlesilli, Toplu Sözleşme, GreV ve Lo-

ka.,,tl(anunrınunSendilrajaİ(a,nununauydurula.cağlveyah9ri]risinindedaha
c'la geIi bir' pla|forma götl'ıIüleceği şekjinde anla]nalr ger.eküİektediı. AniaŞ1-

lan, «ulusa1 ekonomiye |zalar veıe; sosyal patleılıa]aia» ]iarşı ailDacak «huk }ri

tedbilleI) araslnda l]rt]lla! da valdrr.
Pfogİ,arı solı bir, «hukrıld tedbil) olara]( da, (i§çiteİin teşebbüslere oItak

o]masr pIensibini» getiİmek!:edir. Brınun jşqi slnflnrD devTiDlci rnücade]esiDi

öIdüIİrek amacloa yöne]l11iş, dış1 Par,lak içi boş bil tedbir o}d,üğ!ı, 
'lünya'dalüi

örneklerinden açıkça ortaya çıı<rnıştrr. Böy]ece yaplltİak isielen, gİev gibi et-

kin biİ ]nücadele aİa,Jrnln kullanrlrlhğrül Dzalt attu, sonunca, işçiler grevie

eldeedecel.lerindencl.1-haazl]ilgelilğrtrştsağlayacalilaI,fakatbıtnu<iŞletl1le-
ye oltak o]ma» ytıttuİn,]acası adl alitncla sene patloıll]ı el]eriile ]:esiirİ edecel(-

lefclir, Üsteljk, sözcle iş}etne]le hendiiefi cle oliak oici,.ıjrlan için patloıra kalŞı

ıİücadelelef i zaJ,lf ]a:yacaktlı,.
Bu alada, işei halil,rİr kOnuslidda, ]-"roEI3-],Jda 

'n9ör':iiet,!]tcl]ulalla, ser]İayc Çcvr,g]elin:jl iste]rler]üliı1 i)i!',iiiire ge!l,iş
veya dolrıtnülan

ölçüCle rı],,clrığ].ınr.ı
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da gör,üyoruz. İş\,eİen seİrdikaia,!ı Ilonfedeİasyontl Başkant Hatil Kaya şöyle

diyoI:
«Yeni hükümet devlet otolitesini kuraİkeü duraklainış ha]:ta ger'ilemiş o1an

i]<tisadi hayatrmız1 ala düzenlerse ve ınemlekete yenideü canlrhk getirebilirse

büyük hizınetleI yapmı§ olacakhl»
Bu «hizmetler»in başanlmesr için, Halil Kaya'nrn geıçekleştiİiltıesili lste-

diği hususlar şunlaIdlT :

?iF,efoİmlar yapliıı-ken sanayiin geliştTlesi ön planda tütuimalı ve kanna

ekonorni için özel sektöİün öneü,üi hatlrlanmahdrI,

«Çalışına, barrşı!ır zedbleyen kanunsuz ol&ylar iinleümeli i'o idari reform ya-

pllma,hdlr.

«215 sa],.lh toDlu iş sözleşrnesi gTev ve lol(avt kİ,nunu değiştiriln'ıelidir,

«vedmllliği ön planda tuttnayan ücret politikasl iüzüııısuz maliyet ve fiyat

altlŞlaİlna yol açmakta ve eıfiasyonist baskryt arttlnnaktadlr, ", Bu neden-

]e, hüırüııet i§çi ve işveİ,en işbilliği te§is edilüıelidir, I{eü işqinin eneğini de-

ğerlendiİen, heın c]e veIimliliği aİtttran bir ücret sisteminin baıış iÇinde ku-

rulma.sı mümkün o]ursa, bund,an sosyal hayatlmlz otdoğu kadar ekonorıik ka,l-

]ilnmamlz da büyük yararlaf temin e(lecektin) (cumhırdyet, 29,3,19?1)

Ay ].onuda, Er.tuğr!ıl scysal, şu açlklamayl yaplyor:

«Ğrc,v ve lokavtlalla, işçi eylemlerinin kanun çizgisi iÇinde tutulmasrnr bek-

lemekteyiz. ... Tiiı-kiye'de öden,ıe gücüne sahip 800 fabri]@ya karşrlrk 821 sen-

cli]ıa vardrr,.. Aynca işçi eyien eİiyle ilgili olaJak ilgili kanunlııın ba,zl bo§-

iuklandoldt!İulmalrdrİ.sendikalaIaraslncakilekabetie!sonucüdoğanistek.
lef j§yerinin ödeme gücünü aşan duruma getmiştir, Hükümet-işçi ve işveren ara-

srnca kurularcak bir örgüt, milli ücret politikaslnı yüfütınelidir, Ilalüeüılik mü-

P,s,sesi s,cl;ştj ri1.1rP]idir, )

Prograr]1ın, «hukuk ve adalet refonTru» adı a]hnda, iŞQi haIeketleri konu-

su[daiiidüzenle$le]erini,sermayedarlaunbuistelrleİiçeİçevesindedeğelleİr-
dirn1ek zoİun]udur.

Bütün bu «üukuk Ve aaıa]et refoİmu»nun, «huzul ve asayişin sağlanııas1)

iedbirlerinin daha fazla başarrya ulaşabilınesi için pİogram; yaİg1 organrnrn,

:]lahkemelelinvehakimlerinbağlmslzlığmliyicezay]flatacakkanunCieğişilr-
liklgli yapDlayr ve, «geoe1 güvenlik k!ıwetlei,i kululüşlalı)nı «özel]ikle toclrıir-ı-

sal o1ayl;İda üzeİlerine düşen söIev]eri yapabilecek biçimde) ]]üÇlendiri",eyi,
(nodeln aİaç ve gel,eçlelle» alooatııayr ve <özelli]rle topl!ırn polisinin eğitjmine

önem» velmeyi öngönıeıttedir,
Pı,ogramala, ayllca, Anayasa'nln «idatellin ]ıiç biI eylenl ve işlenri, hiç bir

halde, yargl n]elcileİinin denetitni drş]nda brIaı<r]a]ıaz» hü]rrİünü getilen 114,

:lradalesinin cieğiŞti!itreceği beliİtilıİıektediI. Bu hılstls, 1,yürü],jüi<te]ii ıllevzuatln

sila]ılr ]ruvveller.in ]ıoiıuta ve yönetiDiı]deki özellilr]e bağdaşDra],an hü]iüm]e_

rjDcle sele]rli düzeltmeler yapllacaktrr,,) şek]incle ifac'le edilılektedi!, İ1},, ağlzda

di]ikatten kolayca kaçabileceL böy]e bir ifacle }i ]lanllmasrnın İedeni, hel, hAl-

de, küqük buİjüva İadikallerinı üIkütn,ıemek isieği olrİuştuİ,
işıe, EIim hül<üllletinin, prograıllın(la, (}Iukltk ve adalet lefoİl,llü> adı a]-

:irlda öngördü]rleı,i bunlar.dl1..

Görü]düğü gibi. Eıim hükürneti ploglamı, Demilel hüküİlcti pfosı,anrtna,

.ses itibariyle benzemektedif, I]€f iki pİ,ogl,alTr da, k',pitıüizDri _se]iştirjp siiq-
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g,i"ıid$ rd [i ı,}e [i k*rı g resıshkp yİİ,

.:iLe], Bir,liği Koı]üİist Paİtisiniı (sBK]P) yjlrıidöİdüılcü konglesi
:]]]in başlarlnda ta]ıam]ar1],]1u c]airi,

:..],:yi, SBKP Melliez Koniitesi Pclitbiilo ,iiy.si 1,e s§CB Yiikşek sovyet
: ,:: ] başkanı Nİkolay v, PodgoI y açtı, 223'ü daı:ş]İa ve 4740'] ]iafa],

:,,ri]a sahip de]e8eieİden 4949' ]<on3re de hazrr 
'di. 

Podgolnry, (aşie
::j:,,cü ]rez bizı11 Leniıist Paı"tirniz lioıglesinj "\,alnla}itadil.- Yirnid5r-
:::. ü]kenizin komünistleri-dün:r'ada ilk sos]ralist !e 1(onrünist top]u)rrun
_._r:_ duIut,]1u gözde. g3qiI]nek, acil §oI1ıılall iariuriralt ve oı]aaü qö-

,.,. yönte]İ]erini saptana]r üzer,g eı ),',!L]e]r foİu]ll oiı]ı}i to,,]1anrnak-

a:jerek başladr, Kongı"e_ve ]toDult olat"a}i ]ra,trian sosJalist üllielel ]ro-
. - scsyalisi parti liderleriDi, lrapital:st ü]]ia]gı,c]e]ri ]icrİüni§t, iŞçi \,e

,: -_!.]ıi]e]'in deleggleİini a),rl ayri selarrı]aalı. -""
::,:j. FodgornıJ,, dünya sosyaiizüi, işqi srtrifl haıelrer;i İe iiiüsa] k,.lrir.l-

:a:":,ına kalkıda buıuDup da brl ara.]a ö]1]]üş a]an öi]de gelen lii_si]e11 ._

:: _-: andr, Uz!ın biI listeyi c'1ı]ştulan bu isi]llllİ,, «ef3anel,i €ieDelal, en
-.:::] \,e dellet adamr)) K. E. \.oİoşi]o9 ilo başian.|l(ta:rdl, Eunlal ara-

-l:.]a.arasr ]roüüDist ve i§qi hareketiıriİ scç]iin !ii!isi) Lio Şj 1"1jhn;

j:,,,::)1iniD ör,]de ge]en yönoticiiei"inci§lı bjİi, oie|ı ı,İestc Çe Llei,ıIa;
::j:.:_]ist Bi!'liği Başiraü \.e Uitsal-jiuliLt]r]3 ]]an,9iietıeriıiji] oırce 3, 

g
- -:,: hir'i), oian cemel Abc]ül Naslr rlar.dı.

:i::.--::i d6r,t n,ıaddeli]r güncerlli onaya suDri l,e _şıDdeıliD i]]r ıladde-
]::.:: ]1el,]lez Kolnit€sin!.n ı'aporunr] o]t,Ljr]la]t ürje],e I-. Breji]iev ]iürsü],e -
,_:: :aat süre]1 bu slıllu§. il]i kez te)9İizjJcılia j,a :Jlr]] ].a. dt. Iaorlgi,e sü-

.i '_:]i1.izycnda ),ayi]D]anai] t.]i iicuLliıla ]-]x iı]alLr ceçrıi§ dörreıjcelii
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:1].lefi, uhrs]alaıası §oİunian ve gelecekteki politilranrn ana çizgilclini Ve_

].i.r,kez Kornitesinin bu ıapolu ltoıgr.ece oy biİliğl iie onaylandr,
:ionu§manln ilk bölüEüünde, sscE']]in u]uslaİaı,asr d!!Iu)l1]] 1,e SB,KP'niD dt§
l:;:asr açI](]antyordu. Dt_s Ve iç basrnda rapo],un en çok bu bölünrü Üzgrixdg
.ju. Batı basınr BIejDiev'i,D iücnüşmas]nln btt yanrn1, «sovyetleİ Bif]iği
.::, aİas1 s'or!ıılarda kendi şaİt}aIrİ]dan tavjz veI]İe]ileğe ](aİal]] gÖIÜıÜ-

']jçiİrinde yolurıladt. Bn yüzden de örneğin NAT0 ve vl_RŞo\/A pakt-
:._ karŞılıkh o]arak oı,tadan kaldlr:rlmasl . önelisıliı te]rİarlaDı§ı 1ra!şrsrırda
-i: tepki gösteİmedi]eİ.

!,].roraia sovyet dlş politikaslnlı alnaqlaii şöyle a çılrlan]rrairta ydl : «Sovyet
:::ikasın1n amaçlall, yinıiüçüncü SBKP koıgİesinin belıı,Ie,diği gibj, sos-

: l| !e komünizmiıl kuru]masl içi:n diğer sosyalist ülkelelle bir]ikte elveri§]i
::::asr koşullan sağlamak; sÖsyalist üllleler alasl bjrlik ve dayanlŞmayl
.:1:lD dostluk v3 kardeşliğinl sağlamlaşt]İmak; u]usa]-]!ultuluş harelret]e-
:s:akle]llek Ve ge]işen ginç devletler]e çokyanh işbirliğini gergejie|ti:neji I

: :]olu]llsal düzene sahip devlet]elle sulh iqi! bi!lil(t9 ye_§arıak i1]!egj!rj

:.iİ biçimde savÜnnak; erıperya]ist güç]etin tecavirZlerjni karaIh bjr
:: püskürtmek ve insanltğt yeni bil dün],ar savaş]nden korunlakta.n iba-

:_ a)lacr.n gerçeıdeşliritmesi, dünyo sosyalist siıLeminin dayantşmasının
-::sı ve gelişmesinin j,ırzlandıIr]n-rasrna bağh göIiilD-ıelrtedil: «DüDya sos-

: j:stemin kurulması ve gÜç]eDrİesi, ,Büyülr Elilnl i]e başiayaD tariilsel
.:: güelü biİ hlzlandıIıclsı olmuştuI» ve 196,s .yllııda J,aptlaı Dü]ı],a !lo-

,. ,,. işçi Partileri toplaTütrsrDda" da söy]eDdrği grbi /Dün],a solyJlist sis-

::,":j:şnTa ve birlik teme]dia, l'akat, sosyalist ülkeleı, alas,lllalai dn.-Ja-

-,iiji*iiı" dayBİdığr teınel il}reler vaIdlı, ve bri iilie]el,B|ejnie,\'in
]: aÇrkhğa kavuşma]rtadıI. ,scsya]izmin kuı,rtirna işind3lri br-şai,], esas

_.j]sa] geliş4qde_..g_9_nel_.bu u]us]ara özgü (öge]erin) doğIu bir biÇimde
, ::i::.esiiıi-' bağiıdlİ, Bugüi §ac]ece kuramsal o]alair biimgkig kalnryor

:],:-_] zamaıda uygülamayla da inaılyorüz Li, sosyalizme giden yol ve
..-: )aşh çizgi],3Ii, büİün sosyaii§t üllre]er için geçe|l! cle,n i3re] l:Lri^a]-

...:].ıriı,, Yine bi]i],oluz ki, genel ]rlirai]al, etliilelinl, soınr-ı'': izl;h!9] ].o-
,]],.1sal özellildelin yansirnas1 oiarr çeşitli biçimleide gös'ieljr]91i'reci..

,l ::ilara dayanmadan ve her ülkeniı,ı somut-tarihse1 ö2el]i]!]?rini g:özet-

: :, :]syalizmi kurrnak mümkün değitdiİ. Bu iki tip fa]rtörü hesaba kat-
: s.syalist dev]etlel ara$ndaki ili§kileİi dcğru bir biçimde g9]iştiIme

- .:!1iut,,»
: , :_::sı ül]ieleİin dlş poiitj-lralarlnda eşgi.idürr1 sağle.ınaslnda 1rarşol,a

,:: öIgütü belli başh ]neı}!ez rclü oynamlŞt11. var'şcva Palrtl Avİupe
liğ]alnnlaslnda inisiyatifi ele ahrl8trİ ve Avl[pa'daki mevcut h1rdri_

:-..::.lezliğini suiil pIog]"amrnln teme]i yapmlşt1r. Pal(t, Nato ieinc.
- : 3ah -{tİlanya) ılükleeI silahlala sa],Iip oitna irnkanın] sağ]arne pr.c3,_
- ,,: '..şa çıkarıİr§iu, Bir]ilrte ]ıücadele sonunda ((;{alştayn Do].trini) ],1-

_-.D,C. ni (Doğu Alrnanya) şİndiye cletr 27 de\,let tan:m]şttİ \,e kuŞ-

: . ] iaşka ülkeler ,ı6Çiikiı_i. «sovyet]el Bir,liği l,e c]iğe! scs:ralist iiu<e-

..]: aa 'uutaı,]ı destekle!i, \.ietDaı]1 ve diğeİ Çinhindi ü]lre]ei" hal]1laı]-
-,:::,ali§t müdahaleci]erine karşr savaŞla],1nda haya]:i öı1erne sahiptiİ.

:::-.nlpeİyalist savaşta beliİleyici gÜçi,Üi.»
+- *J;jf ", ,
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::: DoğürIda, sosyalist clev]etleİce air]an adl]İ]a!,

-::ri -devlrı,ııeğe yöİelj]r en1peİ:/ali5t Dliir]alrı
aİap üli(eleİindeki ilerici
bo=.e qr]iaiill]ıasİ]da eıı

t,l( i eLkF»l"ıdej 5ırj oirü,Lııt1,'
:.]rrşouu paı.tr,roaki ge}i§!ıelele l]enze, g:]rQı]],leİ ejioİo]!i], a;aİda da gö-

,, ni."""*r. alanda sosyalist ülllelel arasln'la],i i ş]] i:,liği!i 
. 
,iizeııle ]:en ö|gilt

s::]kl].EkoDoni]iYaldrıl]aŞnasovyetidir'(sEi,r).Brıö]"g.ü,:tön:ıılibaşaı.ljaı
.-..,,;r;; ;;;;; karşılıklı elicııoı,ııik işbirllğirıd,e ),aprl,calr cjaha ço], şeyle!
'',.,'.-r"."r*, ıiz ve cliğer SEv üyeleri ]]ilrlle}itedi!]ii, sosyalist işbö]iır11]-

.ro"uo'rr, ııiitliniıyıe kul]anllnaİİaktac]t" IjJ,gülarüa bizi §Lı ge]r"1 soıruca

- :::rlüş!ür:üleiİldeuzlnarılaşroa(spelzia|j,za'.zja)veişbirliğiıi.ikocp3lat.- --'lrrr.utr....o; 
e](onorDilt pl'r"ılar! daha ştiir tJii bjçimc]9 bif]ri1^ine ba'jla_

.-: ;ani, sosyaıist ülkelelin ekoDo)İi}r bütür,]ieŞilesi yoiuDoa ilellerİck zollın-

l: Bu bir öneınli ve zolut]lu iştir, yo}daşiar,
'_."]*rr"İ 

Urr"".'" elronoııit lıüİünleş]ıesi, yetli ,/e l,a]:işl}, bir sil,ectir, Brr,

..-.eltonon.riksolur,]ayenivecta!ıagenişbiryalrlaşll1l:sacece]riİüllüenin
, ,;;;;;;r;; katılan lütiin üIkeleri; _1,ara!]aılna celra, veI,i en, a,1!11c1 cö-

::,i bulma yeteneğin; gelektırr,, Bu, biiiıl-ı ,ıe le].,n!l!d3 eü _\,€ni.baEalisIa;
'.:ıiru'i;ı';Ği.iı;iln1oan un ile.i ületinl yollaiii,ta sağiarn bil biqimde

l:]:',leyi ister.))

-.,:;j;r., ," konllda,sBIiP'niı geiiıııi rıeı,şcyi yapacağ] söy]ed;]rten son-

.:-::eı teker sosyalist ülke]ef, dönİrektedil,
'.-l:inam De]nokIatlk Cunhuİl:yeii (Kuzey \rieiır!_]ı ) i19_ ilg'ili olalair ra-

-:, .ru sözlel yer alüaktac]rı,l (€osyalisf- dayaillşııa ilisiii]g,i..\,e, güçlü sa-

j:]stiuk,__ biziıİ ,pa.r!i]ıll1; sovyei halirlür, \ii3tlaili eneliçileri partisile,

,:.:ıDeınokiatilrCumhuı:iyeiiıebağiana]rradll'(alhşlal.).Büyülry!ırtse.
- ,,' d;;i- ' 1-1o Şi Mihn'in vasiyetini izleyelelr vietnaİl. ha]l.l, §os}ralizn

- , a;..", l,t u""u'",ue] taşlmalıta ve empeİyaiist teca,i,üzieİe kolliln,caa ]ra,İşı

,:i-:tadrI. (aik§lar) Demokraıiir ıiıetıam Clirnhu,iyeii. eiİiı olabilir]ii,

-,,', ,r],r*ia"i" ," sulhclaki iş]eriade Sol,yetle1, Bll}iğinio kardeşqe desteği

- ,:. edecektil (sürekli alklşlar) i-:---- _- İ,],ja.;;;lİİrJrr"İ n"ı.roro ırugoslavya'da_ .":,-":il" güç]enrTlesj ve Yr-l-

- :,:.],},an]ü sosyalist ülke}elle bağklİlnl st],1aşilrİ-raslnr g6rD1e]r isieüğiDi))

_i:_i;.Lelr sonIa, çiı rr"ıx cur_r_rl1iriyeti ile oian ilişliileİe .jö11me]iledir, Erej_

, . .,.ü }ronuda, «Çiu Yönetici}erinin, biliDdiği gi]ri, 1]lüs]aralası hayat ve dİn_

] .::],]]üDist harekeiinin t"1İ"i'"o"1ıoıu" konusuııcla k'ndile,rlne özgü \le Leni-

:.: :ie bağdaşnrayan biİ lolitik-ideolo;ik platform ile crta),a oktljilal]n1 İe

::.l:ci kongre ve sıxr programınıı Li,c]igl ,l:',j, lil].,.l]llil""'tli 
is'iecii],1e-

j jö],leyerek sözierine başhjor, ve ekliJor,: (Eizim paltrrnrz, rnar,ksist-leı]1-

:: .31,3liyi çarprtııa girişinrieri ve u]ttsiaİaİasr lrorİüıist hare]iet i]e aniı

_-::],,alizn savaşçllaİtnln aİasrDa niiak soltül]ıas]na lraraf]l biİ b!aiıllde karşr

.::-,_,_şirl. Basiletli u'u"",o,1,",-|,o"kasyona ge]rıe},en SBEP tr(elkez lioln!-

:.:: ıe Sovyet hü}rümeti Çiı iuiu c,,]}iuf',"" ile ilişlüi]eriı nc]li]allesr]lesini

, -.'r,,,,.ı, ıi., kendisine dü§eİl helşeyi yapnliştlr-»

'İ,!perya]izrni,n 
slrlh-sever ııaııılara ıre,rşı tecal,iizüItü hlzland]rdığ,i bii s]İa_

_ - ;:ı ve sovyetleİ birliğl araslna a,flhk -LohliD,ılarr elttıe],i «soı .iet,ece sa-c]İa

.]lar]r, biI iştir, «B!ı ,u,u"", "ui*" 
iliQkilel,i İrcirülalleştil,l'tlek için değil,

'---.-f#,:;" 
'"",r"'i* 

Bir]lği iie çin lfaık curlhurii":1_1]i::,:"]::,"":,T,:,
' ,,ilff; "" i""i "r, te"ı<rar xuııı,,aıi için helşt],i ]aprİağl hnzulz ve eıl
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; _: ],]unuD başaü,llacağlna olan iİaı]cu,]11zr beliİtiIiz, üsüreliii a]lrışlar)»

.,.,,r"r'U--İ,"*ınııİ yine üıu böiüııünde Çekos]avalr oiaylai,rol değeılen-

1:üİ sosyalist ül,irelel, için sonuç]aİ çlkaIıla]iiadrI : «Çe](os]ovak o]aylaİt

:,:: 3,östelji ki, sosyaiizmj ]turma yoluna gil.ı,nis ül]releİde, az leya_ çok ö]-

,.]-!ır' knı,r»rl*» iç antr-sosya]ist giiçle! belilll cu],unlalda ha!,elreie ge-
- 
,.i. ,a n*r,- oo-rie güçleT}e birleşüleye l-reİzatnan hazlİ e],nperJa]iz]n

..l ı"n yorOrll alaca]ülarlo hesaba kataıak 
'loğntdan 

doğfuya karŞ] dev-

.],]enlleIe gjrmektediller"
] !:,,aiizl,ıli 'iyileştiIm3]r' paIarJanas1 altlnda lıarksizın-teninizmin devİinlci

,rr.-"r. ;"r*" r,e nıırjrıva ideolojisinin yer]eşn-resi için yolu aqaır se,ğ

,.,r,], i*r**l, bu vesile ile, bütün açrlilrğı ile or[aya çtlimlştıl"»

,.: j;,";,;;,;; pu.ti ve, o",ıet a,]aı]larrnln, Iiomünist ve e]],]e}içile-

.--:gi iizerine, c]iğel, 1ra,rdeş sosya]ist ülkelerle birli](te «sosyaiizılli sa-

.-, İ]ln Ç"laoalouuiİya'ya ıürıs]aıarası yardln,],> verlleıek br,ı kaış devrıııin

,'a,c; 
-ru"." 

"aiyoıl 
t,tat 

'l,evamh 
bi| çözüm olalali çrkaldrğr sonuç

. Çekoslavak olaylaı, biİ sosyalist ü1](ede partinin yöıretici rotünii de-

""rİ- 
gü çİ""al.*er,]in; paı^ti yönetinlinln biç!ıl-ı ve yöDierıleriıi dtIma-

'.,.tlr,ı*rİa 
ve sosyalizmin geli§üesinin aci] so,unlannln çöziimünü ya-

r:r narksist-leninist ya]ilaştm iie eüe allııanın Ae ]tadar öıeırrli oldrı-

: .ıJlrrc] l)i" biÇiınde eoster di, ,

,,;;;';;.;§.ır;rnın iİinci bölümünü «balkla üı,e iopllirilsal ile.leme_

, a-.^", "-r"ar""İTe» 
ay!r'h, Bugünkü kapir,alizil]in Jeni dürumlafa uy-

._i.", 
'*r"u" 

olduğıınu belirtti. ScŞaüzm ile kaİşr karşlya olan 
. 
]rap italis t

-,:1'_.,5r"ti"' çevr"eleri suıf mücadelesi,nin kütle devIinrci eyleınlne dönüş-

..-," io.ı.rruti.aolal". Bunun iqiu kapii,alizrTrde bölit,k pörçük lefonılar

=" ,ı.işiy"rı*. A]İaç]aİl sönlüIü ve baslqlarlü süIdünİek, bu :Jolda

.i. ,""ur.*" olclr]ğu lradar, ideolojik ve politi]r lrontloI]arı altında.tüİmak,

]..;ul ,""l drr.rm-lal, uynlak, kapitaliz]ıin bil" sist-em ol5ra]r 
. 

is til(rar ka_

.,-;;İr;;, ge}me,z). BıejDiev altlrrır çizereir etliyoi-: «ğlapitalizmir1 gen91

- ,,., Oe.lnlqii"j6k& deva,m etnektedil»
: 

a-: ,;;;'6i6 
-rapitalist üllrelel bile cidCi ekonomik çalkaianna]ardan

_-...r""ur"r. 
-oao"ğirr, 

-A'.e,o, iki ylldlr dei,am e'len ]]ugün],ü e}toDomik bu-

::oaı slyrllamadr, son yllLaü', aynr zan1anda ]rapitalizrnirı 
'löı,iz_ 

ve Dlli:

. ,,, ,r" 
"ruu' 

bunahn1 yrliarr oldu, E]rf]as}'oı ve iŞsizliğin bil alada bülun-

. son yrıla.,n) devamlr olgusrıdul, Ge]işmi_ş _1rapitalıst üLirelerdeki Ş'lmdiki

..,,,r. 
"ryr", 

8 ıİriiyon kadarilır,»_._ ,-"- ': i )

]ie biitiınleşrne süreci, »eil_e'»"yl so"yııii"t sis,eıliDe liaİ§1 
.üİücad,!e-

r, "-r"rr"ir"u*rn 
güçlerinjjbirteştiİ],nedeki yaral]all empelyalist devleiler

_,1:.ti'ç"İiştiı".i ortadan kaidrrnadr. Yetmiş y1llar,lnrn ]]a5]allna dcğrü,

. r.]"rİ"r'""Uur.r* betli başlr neIkezleri açlkça ortaya çl](tli A,B,D, - Eatı

,:a ü]rerşeyden önce «oltak pazaİ) deni,len altl üliüe) - Ja!oıya, Rrünlar

,,,.:rl.İ joror-ril. ve siyasal Ie}rabet rıücac]elesi gitti}r_ce dgıiıleşnı?}:ted;ı,

_ ;; ;fu örgütleıiince (],esmi orgaılaü) allnan ve gitilrçe af-

- -:rfff ııalla ryr o1an Avlupa Ye Japonyadan yalilan ithaiat üzelinde]'i

.'.,",ı-"r,"İ*rr", tiİİ,"le,l,, kenOii"rioin Amcıikan ]ralita]i talaflndan sö-

.::.r"ı".r"i slnıriaııa girişül-ıleri, bu 111ücadeieDiü sadece bi!kaç gösteIge-

:,_irün bu ge]işrne]erle biİ]ikte, ernPeryajizrıjn gerici \,€ Dlütecaviz özelli]i-
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::::i o.taya çık]ıasr i(açlnl}mazdrİ. \ae hel,yeİde b,.]nlaİ göIülrIektealir. Ame-
]:::. saldllganlık örnelr]e],i sayrlanzıyacat( ]iadaİ ço}, Fılrat iir]ş]iusuz savaş
:..:çüz güç]eli baş]ra. enrperyajist ül)ie]eİ,de de ].eıc]iıi gösier'iyoİ, ..Ra-j:r A1-

.il,,_ia l)u inti]ianlctlaİ, gitti]üçe daha ço]r, Deo-faŞiitlerle t]irleşjyor]ar,;, fİ-
_ ::::ie (Kuzey İ.lan(ianın trati]led, güney Afı,i],iaya sila]! satlcllaİ] \,e A,B.D.

. ] ,ü'Lecaviz pc]iti]raslııln av!lüat]aı,1)) olaİak ol,i:aya glli1]lo1]aİ' .Taponyada.

.::,:sann] h?r zaİıan jçin savaşl yasakla]İaslna lreü,şın Ü]]reyi yeniden ge-

. .i:,: ve tecavÜz yo]una itiyot"lai.»
::l]peryaliz,llin bu gerici ve n]ütecaviz yo]ir başa]:1srzlılila sona elecektir.

.::_ hiç]iiılTsenin kuşkusu olmamahdlr, ve son yrllalda hlr uğuIda öügtnli

::::aI elde edllmiştir. son yrl]arala empelJ,alizme ]<alşr savaşao giiçleİ, sınlf
-,_]31esj talihine zafeı, do]u sa]'ialar ekleDiŞ]eİdif. «Dtin o]citığt] gibi ])ugiin-

,_.]uliaİala§r i5çi srİrfl hareketi (altml çizeı grgjnie1') t]evii]ıci giiçlefi! de- ''''
. .:s savaşç1 öncÜsÜ rolünÜ oynanlaktadlİ,. I(apitalist dünyada son laeç yİln
. ,:rr, işçi s]nıflnln monopollef i](tldaİlnln temel]i ve en güç]ü ]rarŞr koyu-
. :Tluhalif) ve bütün anti{onopo]cü güçlefin etIaflüda top]anacağr melkez
,-:,_:iu tanl o]aİak doğrula!İIrştll.» (allrrşlal) Eun!ı! örnekleli 1ıeriiıl,]ektadir:

, ,- i,e !'|ansada i§çi srnlflnrn lideİljğiDde erİeiiçileİ, sadgce bil. gurup ]rapi-

, ]:],:re karşi değil, tnonopolclt devletiD egej-nenlik sistemine hiicun1 etmiş-
::::. iıgjjteİede jln]f lIücadelesi geliştİiş Ve 1926 g,e!e] gl,ev (]üzeyıne ıüaş-
::::, Amelikada işçi]erin monopol1e,İe kalş] eylen].r,i gejiş)!i§, zellci]erİr

- ::.::, öğIencilerin vietnam savşlna kal$ sürdüı,dükl3ri İlücaldele göİülme-
: l:anra]aİa valm]şttı,, Hollanda ve İs]randiDav ülkeleriDde üzurr y]llaİdlr gö-

,_ -].j,j.ı iŞÇ' harcketleri o1maya. başlaıılŞtu.
]:,ejnlev, daha sonı,a, çeşitli ülkeleIde rİusal-kultrıluş here}ietle na ve bü-

- ..,:,:aki sosyalizme dönük giİişiülele değiılıı1ekte ve şöyle derıekt2rliİ:
1--o]daşlarj Eİlpeıyalizrne kalŞi savaşI başaItsr. esaita, anri-eılPer}'a-

., :,jç!erin ve herşeycıen önce onlanı öncüsü o]an, i]ülryr! iicrr:liiAi5t ir2,Ieiieti-
-.:, :a_vaİ[şmaslna bağlrdtr, Geçen beş yı] içinde, bizıİ partinriz Cliğei liarieş

::::]a:]e blrlikte, bu dayanrşmayr, lroinünist saf]aİdalri birliği sağlarlı]aÇtlrıT a]i

:. :iıemli çaba haİcamlştlr.
3u güç bir soIun idi. Aynl döİen-!de, çeşitli yaDlaİdan, ]iorrrüıisi i]a1.e]i3tiD

]: :1:]i]( ve kuramsa] teİ-ıeli o1aİalt Dlarltsizm-leninizİ]e hİcu]İl eılle ;i:jşjın-
,, se!,ileşti, Çin yöaeticileIi, çeşitli ü]iieierde 1İaİlisisl-]eninist i].|! ii' J,aftasr
.:.:ja aeŞitli ayni l g,ufupiaE yalatnağa girjşii ve oı)]al.!, bil, .sekilde, u]us-

.],..:esr komünist hatel(etine kaİşl bir güç oiat'alr billeŞtir]ıağg Çaiiş',r. Bu gu-

,.::ıla, çok zaman, tlotskist],eİ bil blok lrrtldu]ai, Şuiada 1,e bu|aca rıilli-
, :-,,:. keDdini tecrit.edici ( sar)r oizo]y atzia ) ,eğill]iilel fuZ]at!d] 1,e ],tern 'so]' ve

.:: de ısağ' opoItünizm canla1ıdr,)
3unlalla rnücadelede başan liazanl]ıİ]ştlİ. Fa]iat }elyeİde olumsuz geliş-

l:]..in önünün abnüğI söyienen-ıez, «sağ lıe sol fevizyonlzılle, iiliyetciliğe
::_:şi savaş aci] olrıakta aidvanr etıİe]ite.lil, Ej8ün anti"sc,yetjzrİ, <(ger9diç

ı,.A ı ç] IN IiüçÜIt

_];lslst'j}olrnajln öLcüsü y apılnl a]Ltad]i. TlIa.i}saca, Ğaraudy; ,1vustuİya'da lris-
l-fin-ezueı]a'da Pett,ov; jtalyaca 'n,ıalifes1o gİlıb!ı' 8ij]i (dön9]l1eİ> bu ]ro-

-.::iki son örnekleldi1, ve buD]arla rİücadeie de,,,aln etrn!lidiİ,.

Brejniev, bı] bölündeki koİuşmasurl, «bütiin c]ün:},acla sosyalislİi! tanl za-
j::::iit1 kaÇlnrlmazllğrnl» ve l],J kOıırrda hielri],§:J'il,1 esii'3,€ı]rİe},eceğini he]il,ie-

:._l: bitiıdi. BunalaD sonra, Iapoİun sov!etler ]rir,]iöiai11 srıilr ],e ilaililarrtl gü-
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Y.cLÇIİ* }iÜÇüIt

:.]:ai e](ono]ninin y6netiır]ine tutar]ü \,e bi];r]lsel l]jr yak]aşıİ, ,::].r ]ieıdin-
::sjplin ( sam odistziplina] ve jşlevsc] et](eılji]i ile bir]eşti],İle)i gare]tnlel<-

::r:leleriı], emekçileİin ıllLıtlu]Lığunlt yül.se]trlTek öİelİ]i bit" arİaç olarak
:.: qılinraktadlr. Bu ]nizden tüketıİ al,aç]alr üietiii]i, da,na aloğr! deyi5-
- ]iesİnin ületiülinin artış hızr ön plane gaÇlıe]itedil. «8öy13 iir yakla-
.- nedeni sadece akçal1 (matelyell ve etilr (rioral] özeDlijİicilerin ı,olünü

::.:]:1a politikaıİ]z deği]dir, soı,rr]ı öİiel!ıli öjçiice Ljaha ge,niştir V€ sov-
, :.a]kınln; bütün er11ekçilefin ye,teİ]e]i vc yaralıcı gjl,i\jı,!]el,inin çolr yan-
_..:]şnesine elverişli 1roşrıl]allıl yaratılmast, J'aı1i topjL!)1-rLiı ,terıel üı,eiici

- ---.,.]n ge]işn,ıesi ile i]gilldir-))
!,.l poiiti]ra, işçi paylannde,, eğitımile, sağit].ta. }ioİtıtta daha

]:,]| ge]işrİeyi ve daha fazla ,]iaynak kui]anlnaJ,1 gere]itilir,: (Bu sorun-
.l ]özürılennesi, bu tip ürünier! sağIayan elronolrri ]iesimle],iniD daha hrz-

.' , ..l-s i ']e sdğ]ana.aktrİ..,.
]:.rkez komitesinin görüşüne gö],e, birilrniş üreüci potangj.,,,el, erı3kçile-
:.:janla alüzeyirıde öngörülen yükselİle,niD sağia,naİrilrıl3si içia, y3İi beş

-.: aa 'B' gTubu (tüketirn alaç]aİı kesİıleri. Y.,r,] ]:esi)llleririn bifaz da,
, ..:zir artlrl]mast olanağlnl yaratnaktadrİ. Bu öDlern (tedbiı,), irrt§ltusltz,

::.- araç]arL üıetiminin gelişrneslnlı1 hlz]ınJllihİ3s! jle jlsi]j gena] po-

,:.:]rzı değiştirİrez. Parti, ilri departman]n gelişrne hız]alr arasrlıclaki ili§-
, .,.]irleİ]ren, Lenjn'in öğretliği gibi, hel. aşamaİlD so]ı-Iut 3.,et,ekleİi ve

- !": olanaklallnln (değerleodiı,ilmesinden) lra.leket etr].tekt3dii'.r.
]_ğlt sanayi öDemli olmakte devam ed3r. Bu hem daha hrz]t kallrrlmai(

,,::]]de savunnıa gücünü geli§tilınek içiD gereklidiI. sav!ınDla endüstı,lleİi

] ..,]i. Fakat bu eodüstlileİ bugün önenlli §İ,,i] ilarallaİ da doğ!ıru:Joİ-
, ],rıeğin bugün bile savunlna encü§trileriDiıl iiietim lr:lcmiıin yij,de ]rıIk-

.. _.:-ril kullanlma gitmektedir.

-:.l,ak tüketi,n ve geIek üfetinl are,çlartnn gelişrıesi, tarlntn 6e]işti],il-
:::: baği]drI. Bu amaçla taİıma öner,ü]e eğilinnektedir, Yalnlz tai.]i]lc]a].:i

:::.]3rjn (tedbir) biİ-iki yrl içinde sonug vel]İssini bekleüleme],. gefeii.
,:.: dönemde, taTlmsal ür,etimi arthrmak için, plan hedef]eriıin eşüiİ],,s!

j.luıda. talım üIün]eriıe primli fiyatlar uygülamak gibl tedirit,lg. .rz::in-
I j]]u jıİa]<tadlt,, Esas oiarak ise, üç yöıde ça]].şlaca]rtrr,: Tai,]m]n rl].!,ia-

::],,onu, kİrryalaştırl]nasl (himizatzia) Ve tcprak iyileşiiiİleleri (],!i9]io:,ai-

- Bu denek o]n,ıalrtadu ki, tarrmdaki geiişme sadece taarnlcla ça-lı!5-nla-
:.:ği1, aynl zananda endüstIide gösterilecek Çabalala bağ]ıcır,.

:aiayide ise toplunsa1 üretimiı otkeıliğini artllrj!aİ te]!el a]la_.'.1:", Btl-

,:: :çin, ilk kez, bilim ile üretimin l]ir}iğlıin sağ]a"nrİasr geIellif, Bi]i])se] ve

..:,:,1o_iik devrim i]e sosyalist üı,etiıİ sisterIi alas]r]cla]ii o1,gani]r bağ]aI ku-
,-.::aiüdlr, Ko»lpleks mekanizasJic.n ve telrni}_ süreçler.irı oto]xatizas],onune-

j:ı veİeı ]ıakina sistenleri ve 1,eİiıTıLiliği J,ü]ise], telii,ik]aI üretıİ ke_

]::r,inde geliŞtifi]nlelidiİ. Özeili]ile öDenili olan biı, so.un, cndü5iIiye tekr]ii,

:]-.]t sağlayan ve yaİdİllcr sÜr,eç]el'iD ]1Te}(aniz.lsyolla inlirai \,3Ieİ kesirİ-
: _:_ _seliştit'iiııesidif.

3iI allğeı, öDenli soıtlü, «üı.3tjlon üı.ünleliB tliteliğiDi teıneLli İJir ,biqiılde,

. ijiir]ıek ve dolayısıy]a bu sor"unrın qöziirnifuü sağlaJaca],, ilrüıleIi ar.tlİ-
j.:::ıi, Bugüİkü koŞrıl]aİda, bütüı el.ononrj içiır et}r! 3-,özönüıe a]]nacak
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] daila jyi, ço]rca zama]r,büyük deme]rtif, Bit, pfofil,amh lrontlola sahip

....,n, turguhr, on eski yap1 taklrn tezgah] n yet'iDj a]r,ıla:]rta, biİ ağlr

1.5,ıı, birır"aç not,]I€ı1 taşltrn işiDi yapılaLta; bir yü]rselr güç]ü uÇair tr,]o-

:.::-üç eski tip motor'a eş ol])"]aktadlL,

, _ ıejbirteııe birılkte ııevcut,üıetici ke|_,asite]/i claha iyi liullanİla İı_
.:: ijzeIinale durırilıahd11,, «Bu ]ronuyia ilgilj o]aIak di]ikatleİi sıdece bir

: çek]lek ister,İni sanayi ialetıl,ı,3]e'iüdeki düÇü], valdiya katsayls!na,

_ ]i,Arindp wiİnli ücdrrcu ]rongİeC]e ve sBIiP Mel].ez !ioDlitesiıin biIÇok

_,:*--J".r'O". F;kai ijzellikle Dlakina yaplülnda olmalt üz9r,e, du-

inenlli bir iyileşme göIülnüyoı", Bi1' çolr e]iono]Iik oİ,gan vardiyayı

,.i yuro", yepyeni işletıııeler ku,uyoIlar" Eğef vai,diyan]! aİtlİrlmasl

o.1uyu utrır*r, iŞgücünüD yoliiuğundan söz eciyor:lal, Şııdj soln.lak

, i.., y"oi işletmeleı de kitller çallşacali, ini;aı]a]' rıt, yo}rsa azizlerin

:: ılr? ,1{ay}İ yolda§laİ, bu soİünu c]aha slli1 biı, biçiİide ele alnakI

.:l eıı;pnıani tam olaİa.k kullaünak için bütün önlelı,lleri geiiştirme]i l^e

:,:::;t;İmek; bu işde, pal,tinin işletıııe ]üontteieıinjn, gorkorn'larln (şe-

:::lııeieri) ve ob]ronl'la],1n (bölge iiotıileleri) e]isihı,ıcyen kontIo]laIln1

-,.:]k zoruıl!ıduİ.))- 
..i"lirrau tutum ,sağlanlak, ıslaflan ön!eı]ek, geıe1 c]al,aii tut!ıİ-ı reji-

.konolni İejilr]ini) gerçekleştifrlek «I)arti, sov),et, e]i,,n,ıüik, serrdika

, .,sı,mol tirglıtıeıinin günlük faaliyetleİiaiD eİ ö,neülj ögeleliDden biri-

_İrlrt vOn'"ti"il", sa'lece bilşey'üIetnelrle yetiırneır-ıeli, bun,ın niteii-

..oa"ou,,fiyat'abakmalıd]!lar'(EğeIöderrenfjyaiaştr]ise;eğ?Ikeı-
.:... y""in" getirmekle biİlikte, işbilliği ye,i]ilğT iŞLetİleleİe su,nullda ba-

.., aa 
"rn]*ş 

rie c]iğer işıetııeıeri kötü 
'luİuıra 

sokİ]ulcsa; eğel, kerrdisi,

-:şa.lisl diğeI yerleI'le ba§arrslzh,k 
'loğü1ı11uş 

ise, böyle biİ yönetici öv-

_ l.*ri- "r"'rİrr' 
haketmiş ohl1a]iiadir,» Ayr,]ca ö,gü için sadece veri-

]., y'rpnrrt- y"t*"z; iilkenin ka]]üınınasr jçin bütün o]aDa]ilarln kullanll-

. ::rekit.
:iononrinin gelişn,üesi ekononik yöne,tiıne de yenj bil bakışl zofün]u k1_

: Öze]liirle *tı. n"ş ylltlk pelşpektiİ _i)laülar yelel,siz irallyof, .Bxnrın ,,

j;;r;" döneıııli planlar üzeıinde clurııak ve 5unlal"]n O"u |ll]l':^_:: , | ,
l _oı"nıar iı, hağL!frnl kuTl1,,lk o,'o],ln-ı"aJ't" lJiJc, l,tiiı qedroların, 

_ ,

.. k. yduğu gö-.Vl,ri yerinF 3etirır,"d9ki so"uı,ILı]:r,k]a:l cl-ıİil, rl] 1'e eko, -:' _

,.,. ,u,ui ,.ıilkaüarrada plan disiplinini sağ]anlaştliiıaldlI_. , 
gosplanı! r,o,_ ,,, I

;..İ r",r*rr, bunı]n için d. Gosplan bazl ca],i işleldeıı ]rüIiu]m al!ai:' .- 
- 

--_._- ] 
"_ /,':xonolııioel<i toplulaşma (lronsantrasyon) clüzeyi al'trİİİrlall dr 

' 
: 'IJ_lf|E- _ __,'

: ır.v- so.t"r-iitil ki, a[cak büyül,_ biİlikl€r" (ob'edinelie) i]c ye'gr,i sa_

,: 
'r"l".il] 

,r*uo, bi, araya toplamak, iuz]ı te}rırili ile,]emej,i sağiaıı"k,

. iyj ve daha taın bif biçitİ'le bütün kayıalriarl ]iuilanmak olanağr val-

,',,Blr,ılxı""iD k!ı]^!]tnaslll'la örgütsel slnlİIaI ve işlel,rıle]eü]!n idaİi hiyere-l-

.. ,ı.iu uttun biİ yönetimi! ya!attl]ıastnl engelleinerİelidi1"

Şönetim yaprs] iyi}eştiri]iİlreı, I,eninist bireyse1 soı,tnrluli]]i Çiz5isi süı,-

-:,jieceİtir. Bir kalaİ alrnuken bu ](alaldan lrıİin soıtmlu cla,ağr agrkça 
,!:

]:,iilmelidiİ. Aynı biçimda, eğer acil bi1, sor'l!ı el9 a\nn'az :/a da savsa]il_& 
,|j , ,

::a bunun da sorün1lusr,ı belli ol]11alldlr,

Bı]nlarla birli](te, rıelkezi örgütlgİin dll,el!tjf]o1 iJie, ."".i:i']: :j:,::":-^|Bı]nlarla birli](te, rıelkezi örgütlgİin dll'el!tjfkjl'iJre, uiclrıli

.: romik ma,nivelalann dc,ğİu bil biçimde billeştiİ,ihlresi ilr ilgili çjzgi de- i , , , ,
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kapitaiizmim geı,ıei

hı,ı!ıranı ruedir?
i - Napitalizmin Gen€l BuhlaDrnın MahiJ,eti

Emperyaiizm çağrndaki lrapitalizmin eşit-oliİayan iktisadi İe siyasi ge-
. l! kanuİu, sosyalist devlimin, çeşitli ülkeleİde, falkli
::asl sonucuDu verir, Kapita"]ist düDya" sisienlinln devrirnci lirkl]lçl,ı bil' ül_
],,:r sonla baŞka bil ülkenin, biİ grup ü]keclen sonra diğer biİ g}İT-İl]kenin ka-

....:mq9a ay!]g4E&s_!eşt1 qrü_b]ç_!lgu_ olaT9z:_9]olqtaryanrn bil ü1-
j:ki zafeİiy]e, kapitalizrıin bütün dünyadai]i ik.siD yoko]uŞu a]-aslDda, on
.., jüı,D ve empeİyl]jzıİ çağ]!]ın L]ıılaıı 1ryıcı p;Ga- ol_n b'.iLün bir taİihi

::::,!1 üzantr. Bu dönem, kapitalizmin genel bu}ranl dönemidir.

EIı/IDK 
^IAYIS 

1971

Pı,emonopolist (tekelcililr_öncesi) kapitaliznrin empelyalist kaljitalizm ha_
:: dönüşümü, sosyaiist devrim aİifesiDl habel veİiyordu. Tlapitaljznin genel
-...anl döneminde, kapitalizmin çöküşü, ploletarya ve rnüttefikleri.Din-kapiia-
_.: üıkelerdeki emekçi köyliileIle, sömiirge ve bağDllr ülke]erde]ri ezilen Jn-

-:--:ar-dolaysrz devrimci platiği rıeselesinden başka bir şey değildiL Heniiz
::],_:jlelin boyunduİuğu alttnda Jaşamakta bulunan üikelel, talih]erinin, sos-
. :jt devr'İllin aİifesi o]an döDemiırden geç!-nekte.jirlel. An1a, ilüDya kapita-
_.: slstemi]rin bütününe nazaİan, kapitalizmin genel buhlan1 döDeıni, or.ulr

::i.,Jdan doğIuya devrimci çölrüşü dönemidiİ,
sosyalist diinya devİiıninin tarihi süİeci, ırapitalizr11in 8:enel bul'İantnln

:jür| önce tek bil ülkede sosyalizmin zafeIi, kapitalist ü]]€ierdelri Dİole_
_:.a}'a devliıİlerinin aldlndan kapitalizİ1 zincirinden kopa-n yeni hal]ralal, ka-
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pita.]izn1in dünya sava§lalıyla saIsrilşı, sörüürge §isteninin dufnıadan dağ1l-
nası, saytsl dulmadan altan ÜlkeleIde sosyalizmi4 kuİujuşu, biıleşik ve ev_
rensel bir dünya sosyajist ekonomisinin ]ruruluşu, §osyaliznjn dünya çaplnda
tam ve l(esin zaferi.

}Iaİksizmin tıir kari]ratüİü Ye «empelya:li§t €lionomizm» ]ionusunala adh
yazlsrnda, v. Lelin şÖyle yazlyoIdu: «sosyal devİiıl, anca]r, ileli Ülkelerde
buljuvaziye lüarşı p.o]etaryanln iç nücadelesini, gelişmerniş, geIi ka"lı]lrş ve ezi-
]en milietlerin n ]li kultuluş haİeketleri dahil, biitüI biİ seri denokratik ha_
İeiretleİle )irleŞtiren bir çağ şeklinde kendini gösteIebilir.»

i<apitalizıniü soDu, bütün bir taı,ih döire,nlini kalsar; üu dönem boyunca,
insanllk, doğan,8,eiişen ve §erpilip açrlan sosyalizınle, çüİüyeı1, can çekişen
kapitalizn1 araslndaki mücadele çerçevgsinde gelişir. Bu mücadele, sosyajiz-
min dünya çaptnda tam ve kesin zafeİiyie taqlanmadlkça, kapitalizrüin ge_
llel bıthİaDl devam edecektir.

Kapitalizmin genel bühİa , tek başna biİ kapitali§t tilkeye değil, kapi-
talisi sistemin bütüİüne taallük eder,; bu, geçici, pe,r.yodik biı. o]ay değil, ka._
iitalizmin, enpefyaiist aşamasınrn bütüo son evresi esnastndaki kroDik ha-
:]cir, Bu, Rüsyadaki proletaı,ya devrirDiyle baş]amı§, ve ](apitalist üIerim
i:qinlinin tam devri]nci çöküşüne ]tadal aIdı kesilnredan sül.eeek olan taIihi
" !l sül,F.çLir.

Kapitaliz]ıin 8,enel buhlanı, sadece iktisadi ya da. siyasi biı. buhlan de.
ğildir, Bu, as}lDda, dünya kapitalist sisteminin geneı buhlanrd1!; bu sistelİin
siyasetinitr, ideolojisinin ve kültürünün bütün aıaılaıına oiduğu gibi, lrapita-
]ist eİonominin bütün aianlafına yayrlan bir .buhrandlr. fiapitalizrnin 8enel
'ijuhİaDlDda,ki gelişmenin temelinde, bir yandan, kapitalist dijnya iktisat sis-
leııindeki sürekli dağıiış, bil yandan da, &apitatizmden e-:Jr.tlıül§ ülkeleİdeki
artan iktisadı güçlenme gibi, dünya taİihi ölçüsündeki il.lisadİ faktörlerin
-:Lisj vald]r.

2 - Ilinya, Ka.pitalist sistemindelri Gonel Buhfaqıın l{a5,orr.ru..,

Kapitaliznin genel bu]lranl, biı anda patliyaİıazdr, Bu buhraDrn öncü]le_
ri (pİ6misse§), eınperyalizm çağl!da, birjnci dünya savaşintn öDceslnden be_
.i, meydana g€lrniş ve .birikmişleİdiİ. Ilapitalizmin 3eİel bulıraünur örıciilleai,
kendini, itk olaraı<, ,tokellerin hakimiyeti ve azami llar yarlşIaxtnn, emekle
sermalye arasrndaki çelişnıeleIi git gide şiddetlendiİıİıe§inde ifade eaiiyordu.
TekelleliE git gide sertleşen bask]sr, proletalyayt devİi]ı silahına baŞvurma]i
zorunda b!İaiiğyoİ-dü. DevIinlci yrğn hareketi, saylsr düIınadan aİtan ülk€-
19rde, ge]işiyoldu. İşÇi örgütlerinin etkisi kerüdini daha çok hissettiriyo!., iş-
çileI artan biı siyasi faaiiyet gösteriyorlalal. Ploıetarya, gitgide aftan biı.
şekilde, il(tisadi grevlerden siyasi ylğm srev ve gö§teı.i]erine, hatta bazan ba-
rikaLiarda savaşmağ1 3"ç:yordıı.

19. ve 20. yüzylilar slnlnnda, dünya" devriüci hareketinin nıefkezi, ba_
trdan, A_lm8.Dyadan, doğuya, Rusyaya geçti, İ,mtiyaziı işçi aİisto]rİasisi taba-
iiasr.]lln oItaya çrk]ılasl, kapitaliz]nin en1peIyaiizı]] a§arilaslna geçnesiyle, Al-
man so§yal-denlokrat partisi içinde, oportünizm büj,ük bir güç kazandr. oy.
saki, bu pafti, geçııiste, özellikle Maİx ve En,gels talaflldan yönetildiği 9ağ
olaı 19, yüzyrlın 70 yrllannda, kurutüş yolunda bulunan Avrupa sosya]isi pal-
tileriDe model hizmeti giir.mü§tü. Engels'in ölüDünden sonla, Ainan sosyal-
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D,mokıat partisi. hızla yozia'll:. T1l'.ll";"Ti#rİ'iil:".;,}'."?İl:';:§l:
leıin en keskin sekil altlnda _D]'^a'.'*".i"o", 

-esas 
o]arak büyük iş]et'r)elei

n,,r,ruooo "o 
alevrjmci ProlPıaTY"'*] ;'_l:',':^;,"',; d^^.\ dz 1',a-lfz hiı, pfole_

iıinile topıannıış. buTjuva e!ı(lsınt, *lli.]:']::;:, ';Tr":,Jr;;r it.jfak et-

;aıya teteııtiiı elmtşİi, Rüüsya 9:.l"."n,,j. j;"_;;"oui;ıişı.i u" servaj kahn_

n,,şti. e, ı.oyiti sınlfün)n devl]m(' 
ll"lrrrrlrj" ir. {onksiyoDuycu. Rusya p]o-

lırr,n,rr .rı,uıurr" "" "Y 
y::_, 

,::r,;,'' u_-..r 
- 

"o"r,u"izrn 
d en uza](, onu ta-

ı"t, ",ası, Il, 
Eote!üasyonal portll

:x{l]"r::kj:i,i:i:lT:,l'"',1i"lt,i*:liJii;,:#,, j;,J.,.,,",Jl:

1 po? ar;ıBda, yan i RusYa nr n "T:,.* j;;]!: 
ll;:":::-:[rllğ']iİİi1". l,İİ-nal işçi hareketi iç:i:"_,"j;İ:.İ:

::,*f :,?l,i!HjH,ilş{i*il*İJİir;1,^i*,_l*,l.}:;il;,T}
YığlD]aİ.rn devri ci hareı<"İr'ii l".**, ha]iıo dönüşü)llü,_ 1

devri]]] içjn enternasyonal IYi."]L",';;;;"orl e;vü* E-kjm sosyalist Dev-

vtk,lı§! içiE büyük devri)İci sav: 
.l{, sömiiçse.i*i, 

-b' ."'ş]u''o ].'l''.:jİ_^1:: 
öncülteri, ken:lini. ikinci o]a,ra

Itıl,itatizmin g€nei huhfanu'. . .^___,.n^ki ce,işmelerin E|n gid€ ']"ha

Hffit,",#"ı"*"j.l";TH[';',t;İİ;,f ,",5;şT;ff Yill"i"i:i:
]ııa .leha. ağr İLa şaa o"": o,]lt,;""l,; 

;İiuou,,, ro.ur.
:.Tini ezenlele karş] dcvrjmci ^'"?*': '_:'":_-_",,.,,i" iiırr"ı"- ha]ürlafl. elnPPI-

BiıjDci dünya savaşr öncesı,den T:',"::İ"]:}:li.İ]İ"'İ,,.l,İ]",,,ro-,n-
lalis! baskıc)Iarıla kar§l birÇok 

:il:i:;ff. ;;;İ;; :,^,:_,"İ;l='iljTlrj:."^.iiıali, 
"riı"r, 

halkiarı iyiden 'y't ;;;;ç;;;", §lkaİan Lenio, ]9,L3]yolou. .Kus
rin)ci hareketteki ge]lŞmenln 

l'_'_,"',.l",k"ur,uc*o]n açıldlğ] nl yaz
. ıerııiı<eıi dünya iııtlnasrn]n ,*ilrİJJ ;!i;ft;;';"i, ; fı.LıD,ıaT ve on'la-

jhti]aliJi, Türk, lraD ve çin.iill
iT'L*ljfl ;h;:*s* J;Jil"il;; j:ı'İ;ıi-,İ#'ııll;"ii],. :: "p

i.ktif hakrmdan anti-emperyaıls; ']l 'l1:i]:,.:'x":,.,';T #;; tes9kllü] h-,

igos 
't,,',aı'na"" !"" "l ::I^"}_İ;,:,,""^;ii,;1;; ii,].o_u, »,,,"-1,"an Cın :]\,

linale bulunan pToletarya talat!]

til ;].ni n en önem ]i hare,..et .,J:,^:"'#;İüll !*;;:,.*j;T' iff#^ ;;lİ,1'
Lrn,n onuno" bulunJ.n taTjhj giirevj,erln g"ng §e, bı-

"o ,ermedj, ü,lkedeki emperyaıi"]""İ.'|E]u:::l^:'iTİ,'j" İj]lr";,"-, a,,,-
İinçıi ae,riınci y" u:]".*'::lo";;;:;';j"'#;';;;.;dı. Ayrlca, 19]]-]913 Çın

nin uvaoı§]nda ijlem'Ii bi,. ' ?;İJ ;;;; İ'. 
"r11 '..1i1.^ ğ^ıiiımüş bır]unanihtila,ij. öbür doğu ülkeleri j'",n",* i"" doğu ü]ke]eİindP,. göıi

,",,_u,Jl'J,'i;',H#,#Jff ;llT,,l'"i,lu,,-J;;.l,",*a**'*'rrr,'İ*;',rr.
;,.n;;;;,'.,"ncryalizır'ıinsöınürgecigücünüsalsanouJ"^

IiAPİTALİZMİN GENnL BUİIIiANİ

IlarrhazlIlaml§tlr. "_.iillAİi.kendirıi,üçüncüo]aİak,.emper-
Itapitalizmin 8enei bütıranr:oın_.o"::T; ;;i;;,"e=! ytr*rer, teiüel ka-lama'Iarr hazlIlaml§tll,

,""Şt-;l.-X;;1,1H,:ilii:,rij:,.i;.* j*"ffi H;ı.;-,§",ii*:ii:;,;i;' ;;:H,,;:;lj"iJ^,:;li,I;;:i'J::1F:İt.İl*,:,;;[:Ç, :; ";X ;i,,o uir".o"", 
'o'l, i,*'::,ln,:l".,T,;,"j,;:;,r,;.": ;r""nivı", rs;c,o, or,nİ

ifadoetmi§tif.KaJritalizmınljŞJt.oııüdJq]l
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sanayinde birinci slİayı işgal oden İngiltere, 19, asr]n so.ruyla 20, asrın raşın-
da, üçüncü sıİaya atı]dı; Almanya dö!düncüden ilüinciye, ve A.B.D. bil,jnci
sıraya geçerketı, Elan§a, ikinci sıı,adan dÖıdÜİcüye dÜştÜ,

. 19. asnn sonunda, slnai ül,etim seviyesi bakı]İrnda:l, Almanya, Avİ,üpa-
ia jlk sIİayı jşgat "diyordu.

o 3amaD, Almanya, durunruna uyg,un söDl-ii!8tler elde etneğe çalrşt1. Şan-
iajla, dolan&Ircllıkla ve sileh gücüyle, bir sörnürge impara,torluğu teş]<iliıre

:İuvaffak oldüi Ama Ainan söıİüİge iınpalatoriuğu, büyü,k söıİrürgeci devlet
j:lgiltere Şöyle duİsun, !'ransız sömüIgelerindeı de küçütrtü, Dünya daha önce

.mperyalist devletleİ alaslnda paylaşıülş bulunduğu için, Alma-nya baklmln_
jan, serbest topraklaln fethi yolu kapalıydr, Bunun.sonucu, ona, öbür kapita-
]]st devletıele ait o1an sön]ürgeleli e]e geçiımekten başka yol kalnlyoİdu.
\edir ki, eski sömürgeci devletler, sönürgelerini yitilmeğe hiç de istekli değil-
liler. Ekonomik güçlerdeki yeni ilişkilel]e, sömülg,elerin eski payla,şllıı ve «nü-
juz sahalan» arasında bir çelişnre çIkmlştl ortaya. Dürya ,]<apitalist iktisat
.istemiDi,n iç «denge»si hoyTatça ]]ozulmüşt!. Kapitalist dünya, biri, başnda
I]g,i]tere buluııan, Ye biı, ikincisi de Aııanya taraflndan yöne,tiien, iki düş-
:ıan ,koalisyon halinde bölündü. Birinci dünya savaşr patladr.

Dünya kapitalist iktisat sisieinindeki çe}işmelerin olağanüstü şiddetlenne-
:: sonucu olan §av.ş, kapitaiiznıin genel buhrantnln olgunlaşınasln1 htzlaıdu-
j!. Ğörİimemiş biı,geniŞliğe büı,ünefek, kapitalizıni temeliİden sarstı. Düİr-

:,,ada o zaııan mevcüt ola.n ]ö9 devletten, bir ]ni]yar insandan fazla bi! nüfüsu,

],ari aşağr yukan dünya nüfusunun 7.67'sini toplayan 36 ülke, savaşa katll,
jl. Bütün ol,dularda sefelber. edllenlerin saylsl 70 milyonu buldu, Tcplal! ola-

rak 4 miiyon kilometİe kareden fazla bir alaziyle, 14 devlet, askeli harel(at
.ahası içinale kaldr. 10 miiyÖn iEsan, sava"ş alanlannda. ya da yaİa]anarfok ve
}_a§talanarak öldü. 6 milyon insaD esir düştü ya da, kayboldu. Yarah]arD sa-

},1sı 20 milyoou geçti. Biİinci dünya savaşDdaki öiülerin sayrs1, 1790 dan son-

:a, yani 125 ylidan beİi, bütüj1 önceki savaŞlann seli]ep olduğü ölülef saJnsl-

- _-.ı!r4_!ir_\3!I}-EJxr4& dünya savaşlnrn muharip ülkeler e]ronomisinale sebep

- ..lduğu maddi zaİar, 13o rİilyar altm-maIk olarak ta]hlıin edilmiŞti. A]man
- ordusu taİaflndan, sad.ece Rusyada, 1914'den 1915'e kadaİ sebep olunan za-

:adar, aşağı }ııkal'r bir n,tilyaİ altln-mark olalak tahmiü edilmişti. Muhaİi!
deİletielin dolaysız askeİi har.ca]na]art, (caİi fiyatlarla) 208 ]ni]ya.r dolar ola-
!ak hesabedilnriştiı,.

Başhca kapitaiist üıkeieİin tekelleri, n,]rıazzam kaIlar vulmak için savaş-
:an yarallandrlar. Aü,erikan tekellelinin 1914'de 2684 ]İilJ,on dolal olan
ıei kazançlarL 1917'de 79E5 milyoİı dolara yüksetdi. Beş savaş yıllnda, Arıe-
:iltan tekellerinin k1"zaDc1 28 mılyaf dolaİr geçti (vergiler çlktlktan sonfa),

Devlet aygtı üzerindeki nüfuzlalını arttrrrnlş, 8,aevtrel,i k]$tlan]ş !'e iŞ]et,
;ne]ere mecbüri çal§rnayl soklıuş bulünaD tekei]er, çal§ma gününü Dzalar'ali,
gerçek. ücreti indiİeİek, vesika usuiüyle emokçilerin tü]ieiiüıini slnlrlandrra-
:ak, çahşan nüfusa ağlİ bir vergi yükü yükleyelek 1,e enflasyon mlts]ukıanır
açaİak, savaş siTrarişieri sayesrndE, tarif edilmez derecede zenginleştiler.

sava,ş, ylğnlarrn sefalet_ ve tstlİaplallnl son delecede ağtı,laştlİdl, kapita-
list toplumun bağrnndaki sınlf kaİşlthğlü de nleştirdi. kapitaliz]İin bütün çe-
l:şmeierini bir deme,t halinde topladr, proletalya ve emekçi köylüleıin del,riıİci
nrücadelelelini kolaylaŞtlItp hlzlandlİdr. Yaiüz kapitalist ülkeleI değil, sörTü!-
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ge.ve bağl]nL ülkeler de savaşa sürü,klendiley, Bü da, Avrirpadaki devlin1ci

iareıretlı,- aoğıı halklannm İnilli kultuluŞ haİeketiyle bifleşDlesiEi kolaylaştıı,-

di, sal,aş, Büyük sosyallst Elrim Devrimine münceİ oldu,

Böyiece, ]<apitaliznıin entelDasyonal cephesi, 
'lülyanln 

en büyük ülkelerin-

oea lıilinoe yariımlş bulunüyordu, Dü,nya ]rapitalizmi, yükse]r tekeI kaİlaI1nln

önemli kaynağı olan Rusyaalan mahrum kaldl, Bu ülkedeki muazzam piyasa

tızerinoe rıtıtiım §üImek, kaynaklamnr sörİürmek, ondan önerıli bir selmaye

yatlİrİrü alan! olarak faydalanmalr im]ranınl kaybelti, BiIinci dünya savaşı

arifesiode, en önenli kapitalist devletler, yabanct ülkeleİe pla,se ettikleİi ser-

mayelerinln % 13',iiılü Rusyada yatrrm§lard1, 191?'de, Rüsya sanayiiİde yatl-

ıılmış ya,banoı selmayeleİ 1700 milyon rubleye yükseliyoldü, Iiusyaİiln yaDaıı-

cı teieııer. boİcu, Ekiıı ihtihtinden önce, 14 tİiiyar İuble olarak hesaplanl-

yoİdu. Yabancl te,kelleriE bu boİçtan çektikleri faiz ve kaza\q _pa''ii'] ]"jl:
ortalama 300 milyon rubleyi buluyordı], Yabancl sermaye, imaiat sanayrrnıo,

ma-lıalli ekoEominiD baz1 kol1an ve banka sistemini o]duğu kadar, petrol, de-

mir filizi, maden kömürü istihracı, siderüIji gibi, Rusya lİilli ekonomisinin

önenliikollarımdakontİolediyor.lu.Rusya,mahdutsayrdaliikapi,-alistülke
için, ucuz ham madde ve za,hile kaynanydl-

Ekimihti]6,ii,sömürücüled,topiumsalmülkhalinedöı'ıüŞtürülmüşületiın
araçlarmdan yoksun bfakarak, siyasi ha,kla,dan mahİum edilen bu:jjrvazideD

iktı;arl söküp alarak, bu4uva devlet aygrtlnt tahlip edip iktidall so9yetleİe

geÇiieıok, saJece Rusyann şeklini değiştirmekle kalmadt; ayIica, sovyet dev-

Ltııiı şalısrnoa, enteİnasyonal devr:imci hareket güçleii için küdreili bir top-

lanma üssü yarattt. Devrimci öİneğiyle bütüı1 dü!ıya halklannl canlan]'Irra,lak,

Ekim ihtilaii, emperyalizmi sadece ege,menlik kur'Iuğu ınerkezlerde,lrapitalist

ülkelefile-saIsmakla kahnadl ayrtca onun sömüIge ve, bağınh üikelel-

deki hakimi),etini ytkmaya çal§aj,a,],, gerileİiDe de bir darbe in(lirdi,

Devliırr, böylece, kapitalizIoin bizzat \ral7]gl:rü7 mesele haline getildi,

Eöyleoe, he; ne kad;I kapitaliznin genel buhİanlnln örıcüıeİi_ bilinci düİ-

ya sava$ öncesinalen itibaren bilikı,nişleİ, ve ,her ne kadar bu sa-

vaŞ buhla n o]günlaşmasml ,iağanüstü bir §ekilde htzland1rİllşsa da, buhra_

ıın kendisi, Bü),ük sosyatist lrkim Devrimiyie başladl, Ekim Del,rimi],le, kapi
talizmin genel buhranınrn ilk evresi aç ıyol.du, Itapitalist sistenin genel bulı-

ıanrndaki ikinci evIeye geçiş, ikinci dünya savaş esİasuda, illr somiri tezaıül

olarak, Avrupa ve Asyadaıri halk demokfasiii iiureleİin kapitalizndeı ](op-

nra]alıy]a o]uŞtu.

3 - Kapita,ıizmin C.€ğel Buhramnrn Ternet Eeniitileİi

Kapitalizmin 8,eıe1 }uhr.a]1], ilir evlesin'len itibaren, kendiıe özgi hez1 |j',

ıirtileı' gösteiir' 
Bii}iik Sos_(apitatizmin geııel bdüİant ln ilk ve esas l(a,lakteEi9tik unsüru,

yalist Ekirn Del,rimi ili !, diinyarun ilii karşit sistem haiinde böliiİ!İnüs olnıaEi-

dlrl: gelişmekt@ bulunaİ sc,5yaıi§t si§t€m ve çüIiimekte bulunan liapit,ali§t §i§-

t9m.Dünyanrnikisistemhalindebiiİüniişü,ikisi§tgİniIıbiraracaJ'aşaİ9asa'
Ira,İşllrklr etkisi, yanşm a6r, maca,dele§ı biitiin büniar, Bö]'üli so5J'aiist Eliim

Dovliminden itiİraİeıı, } iapiitalizmim genel bulrİonü n hakim beliİti§i, in§an!r]'

tarihinin esa§ muhlrer,a ! .ıdlı..
İki§istemin,uzunbiİdönerİboyuDca,bira"ıa.layaşamalarlnlnmü!ıkü1
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,: kaqrnllnazhğ] üzelindeki tezi ilk folmüle eden, Lenin olmuşt,ul, scvyetleİ

a,, r'*İİİ;;Ur'".' Paliisi ( S,B,[<,P, )'nin 20, Konglesi, bll leninist tozj, ikinci

,,_rr1 *".".Or" sonra]ii şaltjar iqiirde els aldl ve getiştirdi,_ ,.,,_
Falkh sosyal sistenle,in birar;da yaşama$, tafihin iy! bi]diği biİ clgtı-

:::l:..Örneğin,16.asıİ.lan18.asrıaüradar,}:apitalisiİngi]teloniDyanrnda,
].:,vaj ve feodatite ütkesi o]an Rusva valdt, A]İa buılaİ, ayİr t"n-rele

j:]-anen sisteİlleldi; hel, ildsiıin de telııetinoe, üİetirı araçlal,uuD öz21 m':iui-

::i,eti ve insanln iDsan taraflndan sönürülmesi hükiiü 6ü!üJolclu, 
_Tarihte 

iur

..;;';;;, ;;;r;;;;; sosyalist deviinr, tama eD far},_lr iki sosyal si,tetnid

1]i,-aİada-yaŞarn agr çağlnr açtl; ozel ıı-ılill:iyet ve söııür'üye da],anan. lrapitaiist

,,a,"*rr, i.aru, oro9inarrlrr. toirlüıısal rıulkiyetine dayanaD ve insanln insan

,:-,Çrno"İr oorriiatılnıesini bertaraf ecleD sosyalist sisteılle aynr zafiand'l var-

..:ıasrn, miim'rür kı].r bir ourum yırati1,

Ekim ihtilalinden önce, 
'liinya 

ekononisinin kapi'alist ,siste]İi,_ tek ve ev-

:.ısetdi, Kapitalist ületı,L nünasebetleli sadece A,/rupa- ve Aüe]ilia'la halrim

]-_n_ı;k]a kalmlyor]aldr; sadece de].inliğiDe deği], genişli3irre d, 
.yayrim!§ 

bulu_

:aı kapitalizln, daima, yeni böıge ve 
"kıtalaı 

üzerin,]:, hal'imiyetini kuruyoldu:

_]_i,.rıpa ve Asyadaki geIi kainıŞ ülkeieİ, kapitalist İ.:lTlT,_',:":"i "n"*-,
-aldl..Ekimihtila[ndenbüyana,kapitalizril,diin,aekoıomisinin.,.ekvee\'-
,]!sel sistemi olmakt-an qlktt; qiin; Sovyet Rusy,,, ka]pitaiist iy,tisat siste-

:,iinalen mu].ayese edi.tııez deıecede üstün İulunan sosyalist iktisat sisteıninin

inşasrna başlamrştl.
Lenin, daha 1916'can ,itibareD, Plo]eLar),a ihtiiilin!n as},_eİi pİogra]llt»

:rlatialesin'le, bil ülkedgki sosı,aııst de",rinrın, <r", öDür ül](eleİ burjüvazisinde,

_1osyalist devletiD ı,,,,uft"r prole:a"vasın1 ezlne alzltsu uyandriaceğ! » s5]j;ie-

],e.relr, pİoletaİyayı rıyarlyordu, ıeninlı so,irşu doğİti çlkiü, Bilyük so:]"alist

EkirıDevrıİrinden'ooıa,".npe.y^lizm",askerı..ce!,hedeoldtığu]racaT,
siyasi ve iktisadi cephede de, sosyalizmi bir *"n r.]i:."T,::i:':,::;1.İ;,İ,J'J_

1,aıir-,ı" "o.y.,,r,n 
i],aa]ıda, ıdeolojik biİ s3t,Js, aıdr aI'!s' üü'j:,_l:ü

I}IiAGİı,Ev

İ:::'-1 İİ:'#, ;T,#"-;;;;: ",o"i,ıi"", 
casüslu]" icleoıojiır savaş, Eu eği-

33

'un İİll"ll}""dr, objelitif iktisacli zorunluluk, te]relleli, scsyali3t sistenlie

iktlsadiilişkllelİ.devanettiİneaezor]uyoT.Buy.İzclen,liaPiraiistdiuyaain
sosya]ist dün:/ayla ilişkileri, ırapltalizmin gen?l bUlDınL_, döİleı]inie,

lki çelişik €ğillmin ınüca,]elesı çerfevesinoe, geli5mePhdir 
'..], '1']_::İ."::*i;*';;;;;;r, şır iki çe]işik eğilim çerçeıesirıde oluşul: 1) 

, 

eri-pel]ıaüızmrB,

sosyalist dünyaya karş1 a§ke]ri ",ıo",", "ğıı',', 
ve 2) iiapitalist ülireleİiı,

;;;r;';; 
';"İJ" 

baıt;_cı iliçkilel süı'Iömesine yönelen eğililı, 
._.

Birinc.i eğilimin kaynağı, sosyalizmle ]rapitalizm araslndalri ilke Çelişme-

sindedil Bü eğilim, tekelci ı"*:""u,ioi" sosyalist sisteı]e duyduğrı slilf nef-

lgtiyle !.ıeslenir; tekelcilenn, sc,sı,alist sisteni tasfiyg ve kapitalizmin dtnya-

da tek başna hükürı sürdüğii geçjTliş za],naniarl geIi Betiİme,imkaı]l }ion-ü,ısun-

calri r,E-nrelsiz hesapla4yla ]ıağiıııiı ııaliıdeclir, Bu eğiiim, aü'nl zamanda, ]'a-

pita]ist çelişD.releliı şidoetıeu:ı,eğe iaşladlğr hel zaınan, blrİjul'azinin, gczieliDi

so§ya115,t ülkeleİe çeviİnesi olgusay]e dı besıcnir: -\:.?.ni ]:il'::]i1-'" 
u" 

"
da bu ç elişmesi, lıattA, çelişınelerınin hepsl, §osya]isi ü]lie]e'ü'in sıfiridan halle-

dilenez ı]ri? Talihi tecrüb€, gij"t",i; Lı, 
"o"y,ıısr "istemi 

iasfi],e aİzil§lt içince,

eııpeIy€ ııizıl-ı he! yoıa baş ,r.,,,-s"ıj"" '*'"i:; ..':",";l'^İi]:.',""".','"":\r;".1İ_
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jini, ,en1pelyalı§tieri, sosyaiiz]lle lraİş1 biTleşmeğe, ve kapitalist ül]ieleI arasln-
dalri çeliştnelerden çl]<an DTesele]eİi çözürnleDle giri_Sirnleıini, geçici olaralk,
ikinci plana atüağa götüfüL Eıİrpelyalistleı , birbirlerine kalşl nlücadeieıjn,
sosyalizmin ilerlemeleri iiar,Şlsmda kalita]izrni daha da zayiflatD1aslndan ve
emperyalist cephede yeni devİinlcj çatlaklann açlL]na,srnr kolaylaştrrmaslndan

çok kolkaflaİ, En başta ve her §eyden önce, t--ke]ci bu1.jlıvazinin eD sa]drlgaE

Çevrele!i, özellikle, savaŞtan aza]l.i kaı, sağiayan srnai şir]<etbı,, b eğilirnd9_
diı 1eı',

İkinci eğili]ıin 1ra)nağr, objekt'f baltimdan, sOsyalist ülkelerle süı,ekli ti-
cari ve ikti§aali ilişkileİin süIdürüinlesini gelektit,en, kapitalist üjkelel:n iç eko-

]ıonlik durüİ,]uduI. Bu eğiliDı, §ivi] (barlşçı) tii,lretıİ er'lltiasr ihracah arttrİ-
makta çıkaIı olan buljuva çevfeleli talafrndan her. zaman ifade edilırliştif.
-{ma tekelci buljuvazinin bütünü, çoğunıukla, sosyairsi ülkeleİtre o1an iş iliŞ-
kilerini muhafaza etmek zoruDdadlr, 9u eğiiin, empef ya]ist)erin, sosyaiist
kamptaki üll(eleİe ].arşl satdlİ3,an koali§yonlaI ltullnastnl aok güç bir. ha]e

soka-I ve ayn] zan'anala, emperyalistlel, aras]ıdaki çelişİeleİin patlak vefme-
sini sağtar. Üstelik, empeIyalist koalisyoır]aI, bizza,t tİahiyetleli geIeği öyle-
dir ki, bu koalisyonlala kat]]a4lar, helbiri ]<eırdi öz çlkaİin1 izlediğinden, çapui
payla iei,ı mücadelede, birbirinrn at]-raasız t,alüibidir],er. Empelyalist 1ttifa}(laı,
geçici, istiklarslz bir kalaktere sahiptiİ, En?eİya]i§t]erin, yükselt tekel kar
aianlarr için yaptllrlan nücadele, bazaD, pratik bakrİİdaı, kaPitalist kanp]a
sosyalist kamp aIaslndaki çelişmelerden datla şiddetli bil duİrıtİ alıI. Empel-
yalist}er, sosyaliz,İle ]raİş savaştan ce]liİdi1l]eri ölgjde, bu şiddet 6İtar: sos_
yalizme karş sal,aş, bil emperya]ist gl,ubun ö-Düİ empelyaiist gl,ıtp üzerinde-
ki hakiıniyeti rıeseiesini değll, b|zzai irapitalizrniır rİlevcudiyeti nes3lesini o1,-

Bu ilii eğilimdeD, şu ),.ü da bu anda, hangisınia ağıI basacağl, cok saylda so-
mut ta/ibi şarİa hağ]ıdlı,.

sovyetleİ Birliği !e öbür, so-eyalist ül]ieleI, azitnli ve inatiı biI şekilde,
sosyalizmle jrapitalizmin banş iÇirrde bir alada yaşanası siyase'aini gücüycIlar.

Ama hu, ideoloji alanrnd2- cia baIrş içinci,e biİaIada yaŞana aılamlıa gel-
roez. sosyalist ideoloii, toplumrın, sosyalist yönde]!i ilet"ici ge]işrıle çıkal'laı,l-
İ11 ifade ealel.; oysalii, burjuva ideolo]'igi, g,ünün,]üzde, geı,iciiiğin, ıeJ]e ]ıa1 ojrır-
sa olsuo, kapitalist sörnürü siste]'t']ini mu]ıafaza et]İe]. alzusuılın ifaclesidir.
sosyalist ve büİjuva ideoloji]er, biibirlel,ini, }ialŞllr<il olafak dlŞtalallar. sos-
yalist giiçloI1e erİpelyalist güçier ala§rnda, zoll!ı bir iceolojik savag, l<esinti"

siz deva]n eder.
sosyalist ve ](apitaiist sisterniel a],aslncaki kalçrt çe]iş]Tıelel.. oltaya aytrı

zarıanda he]n siyasi, henr de iktisadi biı iİiicad3]e çl]iaIlTlar. Bl]nrınla biI-
lilite, iktisaci alanda mese]e kendjni o ta-zzda göst9rir ]ri, bütün Çeli§Dl€leline
İağmen, iki sistem de kendini taman,ıen tecıit edern,ez, MillDtleıarası iktisadi
itişkileİ, iiı,etindeki ge işİ,ıe illtiyaçlarr taı,aflndan zollanan objektif biİ zoIun-
runluluktuI.

Hal}.laI arasrnala banŞln kolunnasiİıl ]rolaillaştrrdlğr, ve sosyalist üreti-
ınin gelişİTesini hlzlandll]nayl sağ]lyan al,aÇ]arda e]i bir iicynak teşkil ettiği
için, sosyalist ülkelerin, kapjtalisi dünya ü]kelel,iyie j,litisadi isbirliğiıde ç]kar-
]aİ1 va!d11,. Kapitalist ülkole.e gelince, lrapi:alisi söDlürü alanrnln 1rüçülmesi

sebebiJ,le, sosyalist ]ia]ilpta ]]ulunat] üll.eleıle l]itisadi ilişj lcri jnül]afaza zo_
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:,lnluiuğrı artar. Xapitali§t söüüfi] alanıllın ]rüçülrnesi, kapitalisi düİya piyc-
:asınr dara]tlr, kapita]izmin sa}ip bullrıduğu l,ra]ı maü]lde liayna]ilar"rnr azzı]trı.,
ienüz el altlnda bu]undr"tİduklarr ]rapitalist ctünya e]r.,rıomisi !:isilrınaia]ii po-
::syon]ar için erıDelyalist güçler ar.as!Ddalüi İliicade]eJ,j ]ızlştl.tr.

İki si§temin baırş içirıcle bil ataala yaŞanas1, ]ren.]iliğinden rİey.]ana 8-eje_
ı,]ez. Ancak, kepitali§t ülkelel, hükü,metleİi el_bifliğiy]e-çall8rİa a|zr.ısu göste-
);I]eİse mdydaDa gelebi]iİ;-1,e bir de, hai]i yrğlnla].1iiln, bulj;uva hü]iü et]edni
]]u yönde son'lLlt tedbiller almağa sev].edecek bilinqii çabalaİl saye§jıde, Bu
saltla! içinde, barrş içinde biİalada yaŞama, iki talaf için de elverişli çeşitli
:icari ve ]rültüIel ilişki]eİ şekii altlİ]da olc]ügu kadaI, sos},ali§t ve ]raPitalist
Jlkelerin baIış1 ve ]lTiljetleraIas1 güvenliği ]rorutİayı gözeten ortalr faaliyet-
i.ri şokli altlnda da gelişebiliİ.

sosyalist sistemle kapita]ist sisten,r a.raslrıdaki çeiiş]İe, ]rarş]t çe]işnıe_jiI. Arıa bundan, bij.biİine taban tabana karşt olan sosyalizrn]e kapitalizrniıl
süİelrli şekiide kanlt bir. lTlücadeie dnr.uİ.iunda buh.ın].]1a]arı gerektiği, bu çeliş-
:nenio kendini zolunlır oıarall sil'.hh çatll]İa]alla göstermesi geİektigj sonucu
asla çlkııaz, sosyalist üllreler, iktisadi, teknik, bilimse'], edelri ve artistik alan_
]efda, soya]izr,nl€ kapitalizm a.ra§tnda bansq1 yarrsDladan yanadır]al sosya]ist
!1keler hailrlaİl, kapitalist sistemin kaderini, kapitailst ül].elerc kar$ asjüeIj
!areketleI]e tayin etmeğe asla ça]lştnaml:.1]1..cu. ve ça]tşl.İ.]azlar da. Bilimsei
so§yaiizm, l,]a]r:gisi oiu|sa olsun, bir hal].:a, Şu ya ala bü iop]lrrİsa1 hayat ta].-
zin] zoda .kabul ettlrme]( aı"zusuna taİ.ranen yabai]cr.l1r. Hal].i yrğlnlaI], kendi
ülkelerinin kadelini daima liendi]eri tayin eclerler.

iki sistemin banş için.le biraı.aala yasa,ma$ fikİi, scsyalist ve l.iapita]ist
ülkeiel alasrndaki ili§kilerde teme1 biİ ilkediı,, Bu fikir, soy],ei hükümetjnjD
ilk l(ararnan]esi olan <<banş .]taraİiıanresi»nde ifadesini bulmuştur, s.s,C.B. ve,
öbü]: sosyalist üIkelelin dtş §iyaseti, bu fikri uygulamaya koynağl gözetll
sosyalist devletlelin iş]erine ka.lşEtamak, hall.:lalrtl hükümİaırlık ve rİiili ba-
ğrrn§Elttsna saygr, saldlr,mazhk ve başka alevlctlerin lcpIa]r bütüıtijğüre zafaİ
vermeDin kabu1 ediimediği illiel31jne riayet içinde, lrariş. dostlülr ve i§biı.ljği
alzusudül. sosyaiist alev]etlef, to])İa]ilalrnt gentşi.jiicj ]]la]isai)ar 3,ütmezler,
başlra devi,ete, ya da başka ha]kle,İa ait buluDan torrakjaı.] fethetrneğe çahş-
]]Tazlar; teisine, onlar baIrşa üuhtaçtlrllaİ. Bu, sosyalizmin tabiatündan gelir,
T.opium!ı",i dul],nadan altan maalalj .ie ]rültü],e] ihtjyaç]arrn dain-ra daha iyi tat-
miD etnıek için, sosyalist üİetimi, üstün biİ tekni]i lorı,eli üzeri!!ale, sürekli
ojarak arttlİmak Ve mülrerTlİnel]e§|tiİrılek geı.el.:il; bu da, ancak, sağ.latn ve
sÜIekti bir barrş Şalt]aİı içinde miinkün oiacaii biİ şeyalir. Iiapitaliz]nin gene]
bu}ıİa döıemiirde edinilmiş tecr.übe, iki sistern araslndar]d bartşçı ilişkileriD
bozulD'ıuş o]iluğx 1rer defada, btrrü]jn iiusuruıu ernpervalist devletlerde bullü_
duğrınu gösteıir.

BÖylece] i,tri sisten aİasrndaki nolmal iliŞ]rileriD koıünmasl eğilimi, §osya-
1ist ül'kelefle kapitali§t üIkelel aı]a§ınclalii iş İlüDasebetlelini bozmağa çalrşan
en g'erici ve eİı saldırean emperya]ist çevlelerjn faa]iyetry]e za],.if]ar, Öbür yan-
dan, sosyalist sisteme karşr etrrp eIyali§t askel.i saidrrı eğiljmi, §osyali§t ülke-
lerİn yüksek savunma kapasitesi ve onlarln, enlpelyali6tlcİ iciİr bir saldlrı sa-
vaşı açı]n]aslnı g,üçl,eştifell barlsrçi dış siyasetleri taraflıcan felce uğl.atll11llştlr,
Dmpoıya]istlerin çevil(liği doleplaıa kalş nücaaleleler.iıd€, so§yalist ülkele..
empelyalist güçler aİastıldaki çeli^§meleİ,de! de yaIalia,Dcla]t, i]itisadi ve askeri
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güçleİine, sosyalist top]uİluı ahL],ki ve siyasi birl]ğine, İjuslai,alas] iEçi slüıfr
Vc öbüı, i]etici güç]erjn destPğinc d,lyanıİl-T.

Iialita]izmin gene] buhlanrnrn iiii!ıci teiİel teliltisi, enrlreİ]'alizrnirt sötırüİ-
ge(i si§teınindelii buluanüİ.

sö]İürgeci sistelnin brthr'aüt, esas itibaIiy]e. sörnüİge ülkeleIdelri eiIper-
ya]ist ,]rt]llrılr v,e sö]IüIü sisteniliİl, rİüilii ,lrultu]uş ha!:e]reti daIbeleli altlada
taıihi çöküş süreci ve bu sömüIgeler halklart talafrDdan, §iyasi ve i]itisadi ba-

ğlrıstzlığrn fethi olgusudur. sörnüİgeci sisterİin buiranı, sömürgc]ef]e nletro-
rroileİ alaslnda,ki çeliŞme]erin şiddetli ağıIlaşJDa süreci olara]._; sin]ürge ve

},arr-sörnürge ülkeleIdeki anti-erıpeIyalist ve anti-feodal r]ıücadeledeki geliş-
r1eleİin bi]eŞkesi olarak; tarihi ba]rlı,ıdan, ileli kapitalist ül](eleideki sosyalisl
hareketle, az gelişmiş ülkeleldeki n1jl]i kultrüu§ haIeketinin bir]e§rnesi, birbi-
Iine bağlanma$ tatzlnda c]uŞur; ve 'bu da, emp€ryaljsi egeıl]eniiğin sömürge
şe bağmlr ülkeieldeki tenelleriai git gide dalra kul,vetli bir şekiide sarsar.
En yüksek evresinde, s6n1üİge sisteninin bulrranr, güçlü ınil}i kuİtuluş haİe-
i:gtleriİi takiben, daima yeni ülkelelin bu si§tenlden kopup ayrlldtklar] bil da-

ğ]lir-ıa sür,ecidir.
sömürgte sisteninin brıhlaİıı geliŞtikçe, eİlpelyaliz]n, bütünü itibaliyle,

zayrfiar. sömürge halklar,lnln ayakla.nma}arı ve nilli kurtuluş savaşlal,r, sebe-
'ajJ,le, empef:,al]zn1 için, henüz söıniirgeci boyundurujrtan kurtuln1a. ba§alrsı
3,östelememiş ülkeierdeki cıiekçi]elin sörıürüsü, 5it ,gicj_e daha güç bil hal ahİ,
:ü olgu, tekelciteri, ınetropoi emeirçileriniı,ı istis],ı]arDl alttllİTağa ser/k edeİ.
]unJn sonucu, l(apitalist ülkele.deki stnf ]-!rürade]e§] şiddetieİlir, sönrii4e ü1-

::aler, emİıElyalist sistgmde[ ayııilrlaı; söıİürseci sömürü alani küqülür, .5e.-
iaJ.e yafiıı.JD sahası üiarallr. Kapitalizmin kaybettiği han,L lüedde kaJ,nak]arrrlin
:j]'lsl dai]l1a yükse]ir; buİlun soıucu, liapitalist ekcnomideki çelişlneler son de-
:ece aİtar. sömürgeleİitr rİilli kurtulus nlücade]esjnde,]ii 8eljçrn.]eI, m9iropol
::r-ıekçileriDi devİime götürüİ, ernpelyaLirmin eg,.men olduğu nre:kezler.leki
:.\'Iimci buhraErn o1g!nlaşnaslnl brzlandrrlİ,

obür ],andan, kaPltalist ülkelerdeki devrimci pİoletel ]İücade]edeki ge]iş-
::]elel, sö]İüIge helklart içln, miili iruliuluş .mücad€]esinin oriaya ]io]iuğu 5ö-
::İblin çözürİünü koiaylaşt1IlI, sömürgeci siste]ıin l]u.lr|an]nr hrzla,=,diırİ.

Kapitalizmin genel buhİanı gibi, oİun organik larçası olan sö]l1ür'j-e.i sis-
-,:min buhIa da, 1914_1913 sava§r esnasrnda olgun]aştr, 1-e z]iiıl de.,.Iiırinden
.::balen kendin' açlğa vllr.du.

Birinci diiıya savaglna öngeleıl alönemde, sörnürgeleİde kapital]si ilişkiler
_'_:.Jli yavaş geli§iyorlardı, sörıüIge iı]ie]erde, ploletaryanln ieşekkülü ),eni 5eni
:aşlryoİdu, Bu çağda, söııüIge ve va.r-sömüİselercleki milli ku:-tu]u§ haI.keii
:,].r güçsüz ve örgütsüzdü.

Sömürge ve yarl-sö]tliilge ü]keleı,den hjqbirrnde şart]ai, pro]elar],anın ınilli
.::rtuluş haleketinin başı!a. geQebilıllesine üygrın dcği]di- Bu üikelefde henÜz
.::İün]st partller yo]rtu. Biı^iıci d,ünya savaşlndan soıüaa düru)İ (ieğişir. Biı"inci
__:J'a sava§l, az-geij§miŞ ü],ketelin lrapiiaiist geiiştr..e yo]una süIü]rienıresine
,'::'dlm ede!, Ploleteryanta ieşelitı:ülü, 'Çin Ve Eindistan gibi ülkele!,de hrzlanrİ.
::l.]ÜIge ve yarı_sömİİge ütketer,de komüaist paltile ]iulu]nruştuİ- BaŞta Çin
::::ak üzele, bu üI]re],elden ]]az1],at,rnda hakilı olan şartiar] sebebiylc, plo]etal-
::. tıil]i lrı]rtu]uş ha.Iekeiini iten güçtür, Hindistanda, l[lsilda Ve öbÜt' doğu

-:..alelinc]e, yabancl te]reilerin egerıenliği, ıl-ıi]li bulillvazi],i de, eıİperya]iz]ne
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]iarşr savaş'yoiunu tutnağa zorlaı,, BazI siimüıge ve ]rağImlı ü]kelefde, öze1-

]ljile ÇiEde, ni]li kuİtuluş_ savaşr, emperyalizme karşl, başta pro]etarya olnlak

ızeIe, toptumdajki ileİici güçleIin dünya çaplndaki hareketiyle ]]irleşi,,

Bü).ük so§yalist Ekiİn Devdrni, söıliilge ]ral]r]annıln milli ]rurtu]u§ savaşl
j]zerioale kesin bil etlri yaptr. Ekim ih laii, proleta!},a devrimleri çağlEl baŞla-

ia]:ak, aynı zamanda, 1rolo[yal, anti-ieoda] ve anti-enıperya}ist devı,i,in}er Çağl-

ru da başlattr.
s.s.C,B.'nde sosya]izrİfn zaferi, eslri çaritk Rusya,slntı geİi ka]mrş rnilli

Döigelorinı, gelişen sosyalist cumhuriyptler haljne döİİştüIdü, sönlüIge hal}r,

lari göreblldiier ki, emperyali§i egemenlik ne o ]<adal sağlarn, İ]e de dokunu]-

ınaz bil şeydi. «Beyaz) insanlann doğuşta4 üstünlüğü üzeİj,İlde]ri söz,]e-"eori ve

iiıenk]i» ha]klaİln aşağ lk kompleksi yllolm. ş o1du, EtriDl ihtila,li, sömüİ]ge ve

bağırİL ülkelerde, maIksizm-leninizıı'i taılıttl, ve empeİyalist boyunduı'uğu ko-

parıp atma ve hürriyele kavuşna yol]arinl tayin etrnek jçin, sömürge haılrla-

.rnıa;ıu.ıcl ünsurlallna, pİoleter dürrya görüşüüü, keıdi üllrelefinin §onut şalt-
iaatna uygula,malrta yaIdlm etti.

sömürgeci sistemin buhİanl, Çin Ein.ji, Fiiipinlel, KoIe ve sulıyedeki halk

a}'akianmalalı, ve !'a§ ve Afganistandaki kuİtrıluş sava§larl]'la keacini gös-

,.;rdi, 191Ş da, İngiltere, Af,gan devletinin bağxmsızilğınt tanlma:!, zolırj:rda kalü,
1919 da, Çinde, güçlü biI antıemperyalist haIejret doğar,, Btı h.liekeb öylesiD?

3:eniştiI l(i, daha 1924 ve 1927 aIaslnda, empe,Iyalistler için ço1( korku4a biİ

kuvveti temsil edeI. 1921 de, Moğoli§tanda, i,ouzaffer halk devrimi v1tku bulur,

]{ısu haliınln 1919-1921 }1l].aı,Iodeki ]nilli kuri],tiuş hareketi ,lngiltereyi, 1{rs1,

rtı bağltnslzhğrir şekli olal.l:.k tanlma]i zoirtn'la blİ3.1,1r, T{indisianıt1 kultuluşu

iQin aıücaaiele haleıieti, 1919 ve 1922 alaslnda bilyük bir genişliir kazan4İ, Do-

ğrİlun bazr sömüı,8e ülkeleİ;inde, topIak haleketi g,eıiş!l; emperyaliaı taIafrn-

i:iaı k6lelsşii|ilen hat]ilann köyiü srnıfr, aktif siyasi n-!ücadeleye ka:lhI] Lii]ii

l.iurtuluş haleketinitl başne" proletarya geçeİ.

sömürgoci si,§ierrlin blü]]anı, aynr zama,nda, sö]ıürge ve bağrılt üi]ie]e]'de,

:]i].incidünyasava$esnaljlnılavesavaŞtansonİagelişmi§bulunangeDç]ic]rl.
ializmin, dünya piyasaslnaia, eski kapitalist üikeierle le}i'rbete başlamas! o1gİ-

suy]ada}@ralktezeedil]ir'Ivliıetlelara$mübadelelelde,AsyaDınpayinln,1913
de o/(,72,3'.JeD, 7gZ5 de 

'/.lti'),a 
geçnesi anlaınlldlL Bu dt]Iurn, sade€ ka9iia"

]!st Japonya gibi biı, üllrenin deği], fa}iat başta İfindistan ve Çii o]İlak üzgre,

-{syanın sömürge ve b]iğlmL ü}kelerinirr de ihr.acatlaİıni aIttıI,ma]arrnln sonu-

cudul.Böylece,]ıesela,.HiDdistaniııihfacab,1913.1914'de2,4üi1]'or.u!i.den.
i929-30'da 3,2 milyar rüpi'ye yü!,selir.

sömüIge ve bağl.rnlr ü]l(eleİin geoç kapitalizmiıriı aftaa |eliabeti, e]İpgr,

],alistterin -aiıreçıei için yaptri<laİr ınücadeleyi 1t]zişt]İlİ ve karışi1. bir ha]e

sokar. Kapitaiizni ,dalma uğra§tlnı§ buiunan nahrcç]eI ,meselesinin, kapiia-
]izmin genel bllhra]nl ,,döDen1inde, temel ,bir mesele haline gelİlesinl,D sebeple-

:jnden biİi de bu(rur,
IiaFitaliznıin genel, bulıranıD,rlt üçüncü temel belIti§i, iiaPitali§t ültieie'de

ü.etilen metalaT için, m ahIeçlerin iirıoııik (İailığdrı,
Bilinci dünye savai !, kapitalizmin ületin ]iapasitesiyLe ,iyasa kapasitesi

aras!ıdaki sapınayl artt!!ürştl. slavaş eslastnda, belli-bailt kapitalist ül}relerin

iekelle!i, iiar ya.rşlaİ! j!linde, ü:ıetim ay$tlalİrü dengesiz biİ şelrilde büyüt-

DIl,-4GiLEIı

.-,üşleldi. savaştan sonra, yeni ülileleİ, mahreçle: kcİus]]nda iddialı olaİak gö-
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!ündüıe!. A.B.D., Japonya, lsveç, ihfacatlafınr arttırdllar, İhrfücatçl iiLke o1a-

,"x, rro^a"rrn rolü dulmadan büyü'lü, İlrİacatl, 1913 de 455 ıri]yon Kanada

i"i"r*u"", 7g2g da :l71B mi]yon Kaüada dolaİrna yüksetdi, 1929 yl]tnda, Iiana-

ioorn yuptrğ, ihİacatrrı ü_cte bilini za],lire naddeleri ve kür],, üçte ikisini de

"orr, 
uairt, o*"rclen gayü ]na'len]el, ma]llıeleİ, teQhi;at, lılaŞtlrnla afatlaı,l

u". 
"rruaalı". 

te§kil ediyoldu, sal,aŞ esnasjnda lrendj öz kapitalizmleı,ini geliş-

tilmls ıulunan bazr söıııürge]er de erütia ihİacrna başladi]ar, Buntln sonucu,

urari ro"rr"ra* aız aı,ttı. Öıüı yaa,]a1, Ekiü Devlİninden sonra, ka,pila]izıE,

;;'; İ;r. pazaIlarr üzerind,e hüknünü yüIiiterıiyordu, Kapitalist üllrelere

getince, dünya sava.ş ei,]T ekçi Diif usu yoksulla§hİDllŞtr,

Kapitarizmin genel buhranlnrn baş]arnaslyla, ]ril yanclan, vaktiyie n1el]İeç-

l"ri 8,";İşl"t"r, baz] önemli faktölledn et]dsi zayrflal]ien, lriı yanclan da, kapi-

İ.İİ.r'rJ".""," kapasjtesini küçülten yeni fa1,|öI]eıin ortaya çlküası yüzün-

oeo, ırapitrılst dünya piyasa§tnda]ti 
'lururİ 

ltar.na kanştk o1ü!,
-- 'ceç-işte, 

malıreçierin genişlemesi, ]rapitalist üİetim ilişkileİi sjstemi içine

"ii"il1.1"'rr"İş 
İ,.iiçü,lr üıeticileriıı kahiüıası),]a meydaDa geiiyoıciu, Köylüler, ken-

u' tlio"tr-ı""ınJ"n çolr, kapitalist piyasa için üİetiyorlal,dl, B!ınuD sonucu,

tupıiaiı.t piyr"ua.ı satın alrİrklaır şeyleİ artryoldu, Küçük üIetin,ıde]ri kapi-

i.ıi"t to"ı.irıuş_u sonucu toplaklarlnl kaybeden biİçok köyiü ücİetli eDre,kQi

lroiio" oootiştıyorar, o z&man ".kiye 
göre daha a.z tüketiyor, al]_ra gene eski]/e

;;;;;; *;; şey satın alryorlard1, Nedii, ki kapitalizrnin genel bühlanı döoe-

irrira", piyu.urrrr] g,enişlemesi bakm'lndan bu süIecin iiDerıi liüqülii!, KöJlülerin

trpit.r'i' *"rr"t o"vresi içine katllmast esa,s itlbaliyie tarnamlanİllstlı" Köy-

irr'"", o"-", hemen tamaınen piyasa için üretir ve iııtix,3çl,nü, kapitalist

üreiimmetalaİlnısatrnalaİakkarşar.Ylklmauğra,mrş(toplzıt<larrkaybet.
-iş) ıooyıtiıu.l, sa]nsl alurmadan büyüf, -A,ma a,ktüel şaİtlaI (]iapita]lzmin ge-

o.i oun*o, şaİtlan) içiıde, bu, onlarlD ,laina ücretli emekçi haliİe, yani iüke-

tim mallaıl 
-alıcılaİl 

haline dönüştükleri an]amiİla getmez; çij-nkü ara]ar!ıdan

birqoklall işsizleİ aIasrna katllarak onlar]n ,sayrstnı arttllu,
ceçınişie, ileli kapitalist ü]ke]er'le üretilen metala],rn satlş inkaı]aTı, ayn1

,rİİIuoju, g".i kaimlş iilkeleİin milletleraİasü ]TIüba'ieleleIe katrlrıalart o]gu,

suyla da b-üyüyordu. AıTüa, dünyanln 19, aslr sonunda empe]'ya]ist güqier tara-

İroau, puvluşrİ-rur ve geniş ölçüde seıınaye jhraci sonucu,.biriıci düıya sa-

,rş puiıuarği zan1an, yeryüzünde, kapitalist düuya j](tisat sist9jrrr lQine solrul-

,n"*rş tııuu] hemen hetnen kalma]ılştl, Milletlelalası ](alitalist ıniibade],eleI

İnŞ İU.İrİ""-* buiunan geri üllreler, elbette entis, satlı ahTlar; arna sata!-

lar da- Bu ala İla,hTeçiel meselesini ]rarlştrlp güçjeştiliİ-

Şüphesiz irapitalizmin genel buhİanl, piyasa- kapasitesin'leı<i aItlŞ fa]'tör-

ıu"inı]n yot o1ması anlaııına geimez, Kapitalist birilrinre ma}lslls biı..1ran!ın olaD,

üIetiın alaçlarl üretiiniıln tüketim aİaqlar,] üİgtirnine nazaran önceli]rli ge-

,rıişlemesi kanrınu, bü döneıİde de önemini muhafaza e'ler, Üretim arüŞlyla

bi;üikte, üIetim araçlar! talebinde bir art§ göIülüL Teknik il€İle]ne, (yer]i,

;;;;;;r;;r;;" o.tuyu ç,ı.a,, bu ta}ebin aıtnaslna, ayrlca yardlm eder, Böy-

lecğ, yeni açllaİ işlel'le çallştlİllan işçiler, f-üketim mad'le]eli taiebindeki artrşa

katk.üdabulrrnuİlar.NüfusungenEylğ]ılanıinödenebilir(pafa-ile:destelrleneıı)
talebiyle üıeti,m a]:tr$ aıasmdaki sapİlayı daha da büyİten karşlt faktöIl,eliıl

I(APiTALİzItiN G]ı\IEL BtJ}IRA]VI

önPıni de ayo,zamand, al,tar.
Telrellel.taıafnc]ansatrlannretalat'da]<ifiyatyü]rselişi,nüfusqoğLrnhrğ1l.
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İıl.ı!ı satlnalma gücünü dü§üIüt, Tekellerin ]<ü9ük üreticileı,den satm aldl]ülaİı

m,gtajaı,için tesbit eclilııliş son deIeccde düşük tekel fiJ,atlar], bilhassa sömür,

ge ülkelerde, }(üçük üIeticitelin, özelliklg köylü]eriİ, öcienebilir (para-ile-des-

telrleDen) talebini krsal, lrüQültür, Ekonorninin askel.i]eştililrİesi (tnilitarizas-

yon!l), sılr sl]i pattayan savaşlar ve buD]aİin yardalrQr§1: yani lrapita]izıniD ge-

ne1 buhl,anl döne]İinin karakteİistiir eğilimi ole,n enİlasyon sebebiyle, ylğınla-

TIn §atlnahla gücü düşıneğe yönelir. GeıTel buhfan clönemindel(i kapitalizne
özgü olaflar, ve özellik]e iŞletm,eierdeki e]asik-üretim (soüs-production) ve sü-

İe]ili ]iütleyi işsizlilr de, piyasa ka]]asitesinin küçülnesine l<atklca bulnnurlar,

_{],nr zananda, ]iapitalist piyasa kapa.sitesini büyük bil kuvvetle etkile-

yen yepyeni bir faktöI çr,kar. oltaya, BüyÜk sosyalist Ekİİ Devlil,niıdgü soıİa,

ıapliaılr,rin tarihiDde ilk defa olala]i, dünya ]iapitalist piyasasl alanlnda bjl

da;alma gö!ülüI. Ekirn ihtila]i, ınil]etlelalasl kapitalist iş-bötünü sistemine

şidıtetli oir daİl]e indirn-ıi§tir. ihii}aüden önce, Rusya, ba,şka ,ülkelelden slnai

üIeti,m ınaaldeleli ithal edeİireır, ço]a büyü]< bir zahiİe lle halı n-ıadrle satlclsl

düruİlunda bulunuyoİdu. A,B,D., 190c'de, sadece 6 nli]yon ton hububat ih,aç

etıltişken, Rusya her yıl 10-12 mi]yon ton huijubai ihı,aç edlyorcu, Rusyanln
yapttğl ithalatln %E3 ünü, mamu1 tıaddeler t€şkil eciyoİdlı, Geİi tekni]r ve

ekonon.ilt alu!ü]nuna rağTlen, Rusya, 1913'de, İlilielleİaras! rİübade]eler bakr-

nrDdan, dün},ada altlncr slrada bulunuyoİdu.
Ekilİ İhtilaii, yabancl te]üeilelin, Rusyaya, üzerinde çoir ağrr şaİtlj iktisadi

iiiş]ii]el etnpoze edebitdikleIl teıİeli tabfip eiii, Drş iicar.et te]igii (d]§ ticalelin
devietleŞiiIilmesi ), enlpe|ya]istleİin ekononik miicaha]esi ve ],:apiiaiist dün]'a

pi}ıasaslkanunlalrnulylklcltesiİinekarş,milliel.onomiıinmiidafaasrnltenljn
et ti,

Mahreçleİ meseleslnia, kapitalizmin gene] buhranlndan befi ağrİlaşmas1,

kendini, bidnci alünya savaŞlndan ikinci düoya savaşlna kadaİ uza]l'İ ljiitüD

dönen süresince, ınilletjeİala§l mübadeieleİin, 1913'dekindeır 1ıa;ifçe y',i],isa]i

bil seviyede gelişrıd§ bulunmalaİr o]güsuyla ifade etmişiil.

.5Ii],;ETLERAIi 4sI MÜBADE.LELER liAc.lıl

(1e13 Fiyatla.lyia ve r.ilyal dolar oieİak ihlacat r'e ithahttir,I toplailr!)

a973
64,6

1932
62,4

i934
65,6

19381920
51,8

7929
83,9

BLı durun, ayİtl zamanda, 1913-1929 araslnda, kapiialist dünyanrn süDai

üıeti]lliİdrr 7.47, ve müb.ı.cleiele,Iin ?'.30 aİ'i]llrŞ bulunn-ras1 olgusr:yla da ifade

eciiiniştir. ]v{ahİeçleİ tneselesi, esas rıese]e haline geijl; Şü an]anda lri, Irapiia-
]izmin genel buhİanl dönemi[deki öi]üİ iirtisadi sü.eÇleı": 1llonik eksik-üretim,
serİraye biriıüiıl-ıiDdeki şiddet]i da'l3,a-]anmalaİ, daıni kitlevi iŞsizliii, \',s,, hepsi,

az çok, genişleni§ b]]lünan satl§ güçj'ükleli scnucudur,
I{apitglizmim i:eDel bır}rrafunl!: ali].d,,ii:,ıcii tarnel i,letiriisi, kapitaii§t işletrne-

le.iı klonik ek§ü-iiİerirni üiil.
Eksi].-üretim, lrapitRlizüIin, ge:ae1 buhran döneninde da]]a da belirii ]ıale

geleİı ba.Şhca çürüme belirtiierindeı ıriridil, Geçmişb de, karitalisi üu(elel,de

eksilt-üretirTü göİüldü: işletneler,, ilrtiljadi faz,la,üİetim buh]:aDlan esnas]nda

';a]ı randDllaDla ça]ışmlyorlarcb. Bu ola|.y, ayrr1 biçirnde, gelişmeleı'i1ldeki cşji]-
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siziik sebeblyle, başka faaljyet kol]an için mahİeç teşkil ealen bazl üIetjİ1 kol-
laü, n]a,hreç olduklall üretin-ı ]<o]laİua göIe geri kalil]kia.Ir zaman da g.ötü]ü-
tordu. Aİla, bilinci dÜnya savaşıİ]dan önce, iş]etnelerdeki eksik-üreti]İ trroDi]r
biı,§ey değildi. Kapitaiizmin genel buhranı döngninale durun ba]İbaş]radlr.
iş]etınele!.deki eksik-üretim dailni.]iİ, hatıİ1 saJ.ıl1I b'r 3enişiiğe bürünüI ve
hemen hemen bütün sanayi ltollarlnda ve faaliyetin alçairİasl esıas]İc]a (buh-
aan ve dur8uoiuk safhaiaİl) olduğu ].adar, canlı]ıİ ddnerıi (klnllldama ve yÜk_
se]nle safhalalı) dahil, kapita"list del,il'in (cycle'iİ1) bütün safhalarınala kendini
€iösterir.,

Mahreçlel mese]esinin ağlrlaŞması, kapita]izDlin geDel buhİanl döıeıİinale,
kroDik eksik-üretimln ilk sebebidir, Bidnci CiüDya savaşr esnasrnda, şişkin sa-
.,,aş kazançlanyla teşvik edilmiş buluİan teke]ler, üretiıİ ayglt]nı son derecede
geıişlettiler. EğeI kapitall§t piyasanln ltapasitesi de aynl öiçüde alt§aydl, ek-
sik-üretinr, zar1aİ! zama!7 şurada bufada görünen bil şeJ olarak ka1lldr. Ne(]ir
ki, kapitalist sanayiin potansiyeli aİtm]ş oid]]ğu halde, dünya piyasa§lnin ka-
pasiiesi çok geride ka]ryordu; eltsik-üretimin yeni, kİoni]< kara.kteliniı sebebi
buydu,

KroDik alurumda, iştetrıelerin kenali potansiyelleIi altlnda çal]amasr, üIetim
].4pa§ite§inde daimj bir fazlalrk aılamrna gelir. Bu cla},, on büyük genişiiği;
tekelci seİmayeDin en çok gelişmi§ but|lnduğır ülkelerde: A,B.D, Büyü]<-Bİitan-
ya ve Ajmanya'da kazandr. Bu, tesadüi soııucu c]egi]di.; çün]rü, nrali o]igalşi,
basirBtol aİthrarak, kronik eksik-üIetime m,eydan velir, o:]u tahr.ik eclel. Şu
olgu]ar, buluİ böyie olduğunü gösterjrler: !.iyatlalı yü](sek bir seviy€de tut-
ma]k için, tekeller srk §ık üretirİı klsnaya başvururlal. Bazarr, arzln brı tekel-
]er taraftndan tesbit editen slnll]a aşmamasi içiİ, iŞletmeleri hareketsiE hale
getirirler,. Blrndan ötürü, üİetim ayg.rtl, ,]ralpasitesinin çok altlncla çaiışlr.Bu takdiIde, üretim kapasitelerinin bir '1t!sm1, §Inai faaıi],gte ]iatıltıaz,
aİtr-değer yalatmaz, kar sağlaılaz. Bu ]rayıplar1 t.*afi e'irr.!.lü için, te]ie]]eı,,
satDalma güçlerini azaltaİa,k, işçilerin sömüdsüDü ŞŞFsEtljT-nnŞFi6'i;;i
olaIa"k da, yeniden, başka ]nakile ve te_chizat, iiİetin faaliyetinin chşrn.]a kahL

Devlet ta.afrDdan dantı]an savaş malzenesi siPaIiŞlelinin bekleyişi jçiric]e,
ve b1] sipalişle n rakip]eı. taraflndan e]leİinden ka,pl]nas] *koİ]," su]4a, blreller.,
ÇoğuDlukla «yede]r oiarak» yeni iŞletne]er }ulai.la.İ. Bu, üIetinr aJgıtrnln, üre-
tim aıtlşrna nazaran, önce]ikle gelişme eğilin-rini .g-.!içl€ncliriİ, ve kend1 paylna,
kapaJsite fazlaltklarln] çoğa,]tmağa karklda bulunur.

EI\/IEK x4AYlS 1971

Bütün iki savaş alasl dönem içinde, bellj lraşlr kalitalist ülke]errn sa!a,\ıi,
potansiyelinin üçte ikisindeİ çoğunü kullanmaalı. A*adgmisyen E. \iar3.a iala_
findan yapılan hg§aplara _qöre, 1925_1934 ;rashda, Aınerikan sanayiinin be]]i
başll kouarındaki üretinl kapasiteleIinden yarar]an:na derecesi, % 57 ol]nuştur,
fuinci dÜnya savaşlndan so].ıİa, ür,etirnaleki geİe1 aİtlşa lağrneı, Irapita]isi ü]-
kelerde aynı duİum göIülİlüştür. Böylece, tr faısa'(ia 2?o0 slnai işletnlede ya-

. pllan soıdajlar, 1953_1955 dönenrjnde, bu jş]etrİeleİirr % 23-50 kadarının, üİe-
tim kapasiteleriııin E 7o \n'lefl daha çok çall§İramiş oldlt](]ar]nr 3österdi,

Kapitalizmcle, geıişletitmiŞ yeliden-üı"etim, serın]].ye biIikİİi şekli altında
gelÇekleŞi!. Altr-değerin bll. :k]smı serııayeleştililmiŞ tir, eski sermaye],e e]de-
nir. Daha ilk aDda, seImaye, İı4kit olalak, ya ala barı,kada dlsponibiiite (emle
emade paIa ) şek]i a]t]nda. \iİ.ilrir. Be]iİ]i öiÇü]eüP eaişjncc, nafidi s"rl]].,]..
Üretlren sermaye şekliıi almah(],,].; yelni onltn, srnai y.lpı]ar, maliineler, alet]eı.,
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aygltlaf, nakil vastta]arı, ham rnacld3tel, 1.,s. iktisalbında lİrtl]aDllml§ oln]asr ge-rekiİ, Ama, üİetim kapasiteleIi fazlalrğt o]cluğrDdan, biliktirilrıiş serrİayeniırüleallen se!İlaye haliie dönüşümü, bifQolr engele çarpaı.. İşletııeıii, 
'u- 

,-",r-iİnranla çailşmamalan olgrtsu, sabjt s.ermayenin yerilurıre"irce güçliikier ya-ratlr. Eğeı, haien mevcut üİe,tiın aaaÇlaİı n önenli l]iı, l<ısıı-rı iıaieketslz ha]e
c"t]ri1,1,.:":] bir çok tekelci, ],eni işletDele! liurma]t, ]nevcut fabfika ve iştei-nele],i biiyütmek için gerclrii te§vik]eİe sahip C]eğil cle]ne]rtıf, Mesele küçüli üre-tjcilel balrlmlndan ele a]rn1!'sa, sabit senİayeoin yeniteİmesiDin, tam rand1-nania çaiışrlnadtğından, maiiyet fiyat]annın artmas1 v.J brrrr. sor.,rrc,ı ]raıla-İlı azalmasl ol8.usuyla köstelilendiği göı.ülüİ, Sonuç o1alak, bundan, sa]]it seİ-nayeıin geııiş]eti]niş yeİılclen_üretjninin, uztin zaman ve ciddi bir. şeki]de ge-ciktiği bir duru.n çlkaİ,

. iki dünya savaşl arasında, kİoİıik eırsilr-üretim, biIikinrin rolüİü ]rüçült-nüş ve kapitallst ü].kelerin mii]i geliİ jçin.]eki payjarrnı azaltmüştrr, Biİ]eqilr
Dev]etlerde, biİi]rimler, 19. a§İın sonuİda, miili getirin 7o 16 iradar;ni, ve 1919-1938 döneninde 7n 4,g kada-|.ıl teş]rii ecliyorlard;. Büyüii_eritaıya'da, yatlrı]n-laf, 1907 de milli gelilin Ea 72,2 siİli,7935 c,e %6,9 uıu teşkil ediyoriardı, eü-
].ük i:§jllt iŞieri için haİcanmi§ gayrisafİ ınilli has!]a payı ı<üçülüyorau. BupaJ,, A.B.D. de, 1899-1908 döneminde Ec 2a,5 dan, 1929-1938 oıı yrıiıır oaıeııinde
7. 1_3'e cliştü. Uzun bir. süre LoyuD.a, yeni seImayedeki mutlak artrş küçülnegğilİlli göstermiştiİ. Billeşik_Devletlercie, biriktirileı se1ıİa,yenin yrlllk oltala-üas1, 19cg-1918 dö4entnale 6590 mi]J,oı doiaı., 1919-t938 joıemince ıse aoaoinilyon doiardl. Y€"trrrmlara 8,elirce, yrpİanıİtş ieçhizatln yenilenDe§i için ya-pıIan halcaınalaİıa pay, artarke!, sabit sermayeDin altmes]İla tahsis edilenioılann payr azallyoldu. A.B,D. de, sabit ser]İayeDilı ylpİaDmlş hsmın]n yeüi-
|=T""] n* yapllan harcama.lal, 1389-189s döneminae, lrtrr,*ıu",o vo 42'sj,İle:
19.19-1928 alasmda, Ed 63.iüe y.iikseliyofdu, Baa dönemlerce, ]rel]i_'başjr ka!i_:.llist ülkelerde yapllan yatirlm]ailn top]ama, sabit ser.mayedelii ylpraıır]anln
]'eıileİmesina geİekeD amoİtisDlai]]ar tutalhr iıiie bulınu3rcrdrı. ırt"""la, rgzs-1938 d€vir'i (cycie'i) esDaslnda, amortisn]an]a1.1 62.9 nilJ,ar. dolaIa "l,ükseteB_arneİikağ teke]lerinin, yatlrtnrlari aDcal( 499 ııilyar doiar, yani 13 İrj.yaIıjolaİ da,ha az olduğu zaman, A.B.D,'cle durü.n lJöyleydi. o halde, bu J,ı]lar e§-aasrılda gerçeik biIikiıİ olmanlştlj sajbit sern-taJe ytpr.an]yc1., işletnle]er.dakiieçhizat es]riyordu, ADeIikan madeni iDlala' 

"ooryiirro", i-O yılian taz]a b:r.aama,naian beri hizrnette blüunan tıakiırel,erin ıniklar!, 1gJc da bütiin !İakiDe-iefin_qo 49 unu, 1935 de 9'o 66 sım, \,e 1940 c]a da ,v 7; sini t"İ'lİ 
"aly".uu,_ . lrlcDik eksik-üretirİı, bugünkü ]rapitaliznrin, sahip bulunjuğu üfettrİ g.;iç-i:rini tamame,n küllanııak duaumuE(]a o]ıİadrğ]4 3osierır. Öte 

"yaıean, 
liı.oİik.]i.sik üretim, tekelieı,i, tekni,]r ilerlomeyi daha da trenieııeğe gotırti.. İşı.t-::]eleİi tan] İaldlma,D]a çallşmayan tekelteİ, teçhiziatlaİInl y;i]e;İeğe dai]a daa; heve§lidiİler. Bununla birtikte, eltsi]r_üretin] retabeti hıziandırğıraan, en:'jyük şirketleı, rakiplerin durumilıu zayrf]atmD-k lçir, i_.l"İ-.l".ro" İul..;t -il-:::ırnelleŞıİeleİi sokarlal Ama bu ajınl şifj<etler, aa]dpler.iır işletıİelerini caha::ike]l,nlel teçhizatla çah§trrna].arDr enge]leıreli igiD, ihtira beratlaı,]nrı sat,-:211Dmasr, teçhizat sağlryan işreİleİiyle anlaşmaüar, v,s. 3.ibi geşitli usıt]]er ur-.-'jja1'le"r. Tekelleı.e ]ratr]tİamış, ve işletmemiş teçıı;zat tuıannıaı<.ba,]oı]rndanj:]ia_da az irı]ranlala sahiptiİler. Çcğunlukla :ıJrun]u sernıayedeü bile nıal]-

DIl,.{Gİ!-Ev

-;i büluIjul]ar; çÜn]rÜ üretim kapasitelerinin krıilağl]ııanış kt§m1 içine lratrj_
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rnş bulunan sabit sernaye palçası, işletıİeleİin çalnşll,ıasr sonrtcu, yeniden te-
şekkü1 etmenıiştir.

İ<Ionik eksik-İretim, sııasrnda, satlş üeseiesini d9 ağüİlaşürlI; çünkü §eı-
maye birikiınlerindeki del,aınh indilim ve teknik ileTlemedeki frenieme §ebe-
biyle üIetin aıaçlarr talebinde yavaşlama vaIdıI. Hatta bazr dönem]erde, rna-
kine, teçhizat ve inşaat 1ıalzemesi ta]ebi azalf. Bu düfum, aynen, tüketim mad-
deleli taiebi üzerinde de yansrr, Bütün bunlar, kapitalist yenid,en-ületim ritim-
lelirri yavaşlatıI. Kapitalizmin gene] buhTaılnın baş]an3-1c1, sınai üretim artlş
teınpolarınıda ha,hİı sayrhf bil yavaşlamayla beliı,lenmiştir. Kapit.ılist ülke]er-
de, biİiDci düDya savaşna öngelen 16 yl] içinde! yani 1897'den 1913'e kadar,
dünya srnai üretim aİt§1 7c 81,8 oimuşkeD, bundan sonraki 16 yll içiııde, yani
1913'den 1929'a kadar, slnai üIetindeki aİtıŞ, sadece ,7c46,6 olnuştur. BütİJ1
kapitalizmi,ı genel buirraru süresi boyunca, büyüııe (artlş) ritimleı,inde bir
yava§lama eğilimi göİütür. Baz! Ülke]erale, s]nai ür,et]]]1, uzun döoemlel boyur]-
ca dulgun (stagnante) kallı. Böylece, l'ransada, slnai üretin hacmi, 1950 yl-
hnda, 1929 daki seviyesilden oZ B,4 aşağıdaydı,

Na.pita,lizmin gonel buhraİuun beşinci femel belirtisi, yedek iş-gücü ol'du-
sunun, kTonik durlrmila, biı işsizler oldusu haline döniişümtdür,

E]rsik - üretim gibi, işte bu da, kapitalizmin, geİlel b!ıhıat dönemi içjndelri
artan çüIümesiDin belti-başlr belirtileriıden bili.iiL lşsiztik, bizzdt kapit ^list
birikim §üreci taİafrndan meydan getirilir, Üretine yatlrılmlş §ermaj,e arttrk-
ça| seİmayeDin oIg,anik yaprsİnda bÜyÜm,e görülür; yani, üİetjıı araç]alına ta,h-
sis edilen sermaye klsrn1 aıtaf. İş-gücüne tahlis edilcrr sern]aj,e ]lrstllr azaltr.
İş"gücü talebiüde nisbi biİ azalma görülür; çailşacak yer bulaııtyan kinrselelin
ordusuDu kabattan Disbeten fazla (serınayenin büyüüle ihtiyaçlar|l\a nazeİan
faz]a1 bir jşci nÜfı]su Jİıeydına geliİ.

İşsizlik, kapitaiist biİiküTlln sadece üfinü değii, arİa ayDı zaİ]anda şaİtı-
dlİda. Kapitaiistler, üretimi aİttlİdlkları zamao, ve özellikle kıı!ıldan)a ve yük_
selme yıllarında, ihtiyaç duyduklan iş_güciinü, b! yedek emekqiler ordusuıdan
temiD edeİleİ- Çalışhrdılilaİı işçilele kendi şaTtlannl k9-bul ettirmek için, kapi-
talistler işsizlikten yararlanlrlar. selmayenin organik Jrapıslıın ])üyütne§i, kapi-
talist üretim biçiminiD kanunu o1duğu için, kapita]izrrrin ge]i§mesi yedek ordu_
daki iş§izleİiı saylsrn aItt İlİ, İşsizjik, premonopolist kapitalizmden enperya-
lizme geçişten sonra, bilhassa geniŞlik kazanmıştll,. ,

Tekeller, yİksek fiyatla. satma,k aİzlsu içinde, arzr stnlllandlr,mak için,
çoğuniukla üretimi düşürüller. Metalaİlnt «idar.e etmeyecek» fiyatlaİta sat-
maktansaı işletmeleri kapamağr telcih eder]er. Üıetimi düŞürmenin, «Jazla»
işçilere yoi vermeğe sebep olacağı kendiliğ,inden anlaşılıİ.

Tekg]lele bağlr işletmelerde, standart]aştllrlıİlş kütlevi üİetirİ yapl]ıI. Bu,
daha çok kadln ve çocuğun üreti]ne katllrİasua, eİkek işçilerin işsiz kalma§tDa
s?bep o]uİ.

Aşlrr kar yarlş içiıde ve ıekabetin etkisi altında, tekeller taİa.flndan üre-
tifie sokulan teknik yenililrleİ, işçiierin vaslfslzlaş]İasrİa sebep olul. Birçok
üzman işçi yaİarsE olarak göİünüI Bu işçileI üIetilr1in dışına atlhriaİ, ve 1ızun
zamandan beİi işsiz kalan kimse]elin aTaslna .katılarak on]arln sayısl ka-
baltırlaİ.

Bazl emperyaiist devletlerin tekelieIi, işçilerij aza-]İi derecede sönüİrırek
:lin çah§aİak, geİll(almrş ya da az-ge]]§nniş,ü],ke]eİden ucuz is-sücü getiltir-

:1
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ve Porto Rico işçi]eljnr getiİten Atnelilian tekelleri, işte
böyle davlannraktadrrlar,. {Jcuza «ithal edilen>> i§-glicü, yerli işçileIin 9Jağını
kaydırrİ.

Rekabgt, emperyalizm çağlnda, olağanüstü biİ şeİilde kızlşrr. Şebiileldeki
]djçük bürjuvazinin ön9ml1 bir klsml bu ıekabete daya1a,İ\laz; bıından, i(üçük
burjüvaziniD hrzia pIo]eterleşnesi, işçi nüfusun aİtmasr scnucu ç]liaİ; ve bu
da, iŞ-gücü talebinin nispi düşüşü döneninde, işsizliği arttlrıI.

Tekelleriİ elgemenliği, gizli işsiz]iğin büyiilrr""rrrr, taİımsaI nüfüs fazlah-
ğ!!1 hlzlandlır. KöyIü]eİ, rıamül maddelEİi yiiksek tekel fiyatlaİlyla sah! al-
ınak, keDdi urünierini a]rn-r şir]ret]eriıe tei<elier talaflndan tesbit edilnliş düşük
f]yatlarla satmak zorundadrrlaj. liöylİ işletnıelerinin veİini daha da dü§er,
borçlam aItar. Ylirıma uğİamlş köylü]el, bif iş bu.lma]! için şellil]eİe ak ı edel_
lel. Ama orada da büyük işsizlik vardıL Aİalarlodan bir çoğu, §ehirlerde iş
bulanıyaİa,k g,ene k6ye döner ve tarlmdaki faz]a n,üiuslı alttrrıIlar.

Büyük-Biitallya metalürji §anayiiıde sendi,kalar (tİade-urrion§) ü],eleli
aİasrndaki işsizler' yüzdesiyle ılgili veriler, pıemonopolist ka-pitalizmden empeI-
yalirrale geçi§le, işsizlikteki aİbş üzeİioe belirli biI fikir veİilleI. Brı faa,]iyet
kotı-ndaki iŞsizleİ nisbeti, 7890'da Ea3, 1900'de ,7.3,9, İe 1g07'de qa8 idi.

Kapitalizmin genel bühİan evİesine giriŞi, işsizliğin yelli biİ artlŞlyla be-
liİler]rnlJtil. Bu artrŞ öy]esine ön.n]i olınuştut ]ri, işsizliğin kalakteİi bile de-

ğlşmişti!.
Birinci düİrya saiaşrnc]an önce, işsiztilr oraılaiı, kapitalist dal3a]a.İ]manlD

(cycıe) ,evrelerine göre, hayli cleğişj yor] a Id] : buhlan dönen]leı,inde işsiz]ik aı-
t]yof, ]<lnrldama ve yükselfie zaına"nDda, esas olarak, azallyoıcu. A.B,D. de,

imaht sanayii \re ulaştlrD,ıada, 1908 y lılda, bııhrantn eı düŞük noktasına eri-
Şildiği zaman işsizlelin oİaüı] 7. 12 jdi; sıiai yüksellTle yrh olan 1912'de, işsİz-
lerjn olaD1 qo4 al,ara"k hesaplanıyoIdü.

Kapitalizİtjn genel buhraDıyla, durum kökten değiŞir: igsizlel oldusu ac]a-
n]ak]l)r büyüL lrüLle1-_ işsizlik dailİi hate 3eLir, Ölçüle:"| ;iihrri]"o s,rnlaJ,Pll':r
büyürıe şaltlan taIafrnüiaı beiiltenmiş bulunan slnıi,lalr a92I. Birinci düDya
savaşlnln §onuDdan itibaİeD, işsizlilr, da]galaDmanln bÜtÜn errelerinde, aşağr-
da]ii veİilelden Çıktığı gibi, yalnlz buhran-ilürgun]uk evresinde ceği!, üretjm
seviJİesj yükseldiği zaüan da, aynr ölçülere bürürüür:

İşçi §ayılan Topla,ntna }i5zalan işsizle! Yiizde§i

t
l
l

i

i

1İkeleI

Büyük - Britanya
Alüİanya
(buhraa)
(buhIaD)
(buhı,aİ)

i924
1929

1932
J935
t938

27 11

11
22 10
739
948

16 22

30
36
15
12

I(a.pita.lizınin genel buhran1 çağlnala, yü]iselDre evIelerindeki işsizliğin,
birinci dünya iaı,aşndan öncoki buhran evreleri içjnde oldrrğuıdan daha geniş
ölçülere büdndüğü dönetİler vardrr, Alııany5'da, 1900'den 1913'e Ladal, işsiz-
leliı yrlhk azaıni yüzd,gsi 2,9 düzeyinde bulunuyoldu, oy§alri, 1924'den 1929'a
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kadar, asgali yıilık işsiz yüzdesi 6,? azalıisi ise. 19'a ulaşyoİdü.
İ<apita]izmin genel ]]uhlanl döneminde, yeni Diı" eğj]in görülür: ekononri](

buhran esnaslnda, işsizlerin say§I, üretimin düşmesinden çok daha hlzlı bir
şekilde ariaİ; bubranda sonla, i§siz]ik, b!ıh!an-öncesi üretiın seviyesine ula-
şlln1as1ndan çok daha yavaş bir §etrilde düşer, İŞte bu şekjldedir ki, AB,D, de,
1929-1932 aİaslıda, sınai üİeti]rr indeksi % 46, yani yarldan bila,z dalıa az di'i-
şeİken; işsizieİ saylsl 2,5 ni]yondan 13,2 milyona, yani beş kaftaD fazta yüksel-
nli§tir. 1936'ya doğİu, üı,etim seviyesi, 1932 ye AazaTan 1,6 nrisli artar)<en,
işsizleI sayıs1 13,2 milyondan 10,1 ]niiyona düşüyofdu, yaİi sadece 'qc24 orantn-
da biI azalma valdr,

Bu durumdan sadece tan1 işsizler değit, ]osıni işsizler de zaaar göIürler,
KapitalizmiD g,eIreI buhİaDından önce, k]smi işsizlik, esas itibaliyle iktisadi
buhran ylllarrıda ltendini gösteliyoIdu, Yedek işsizlel ordusu kütlevi bir lra_
ıaktorc büründüğünden )eri, klsmi işsizlik de kronik biİ hal aldl, Ötçüleİi,
i.ıiinci dünya §avaştndan itibalen, özeuikle yükselrniş i]ulunuyoL A,B.D. de, 1958
NisaüDda-, şu ya da bu ölçüde iŞsizlikten acı duyan 18]2 milyon insandan, 1o,3
milyonu klsmi işsizdi; oysaki, İe§mi ista"tistik talaf]İdan, 2,1 nityon kişi, bir
işi olduğTi haldE çahşıılyan ,kiınseler olalak kabu] editiyor}ar&. Çok sayrda
işçi, uzün dönemler boyurica, losmi bil ça]rşüa haftasl yapar ve ibunun §onucu,
iş-gÜcÜıiiİı norna"l yeniden_üIetiınini sağlaülj,an bil ücret e]de ederlei.

Yedek sanayi or.dusunun daimi ve kütlevi bir işs;zler oldusu haline d6nÜş-
mÜş buluDmasl ol8,usun-un teınelinde, birinci dünya savasından itibaİen ve öze]-
Likle Büyük sosyalist Ekim Devriminde4 sorıra :]rendini gösteı.eİl, kapitatizmiD

.geneI zayflamast va!drİ, KapitalizrTıin genel buhraD! döneminde, daia pİe-
moDo!olist kapitalizmden emperyaiizme 8'ğgiş srrasrtıda işsizliğin genisleırlesini
şartlandlmrŞ bulurran faktöIleI, daha da belirli hale gelnlişleldif_ Öte yandaD,
işsizlikte muazzam bir büyürİe ve kalaktel değişikiiğiıe sebep o]an yen] şar.t-
]a-r da orr.aya qümjş buluDuyol..

KIonik işsizlik, iŞtetmelerceki eksii]t_üretlme srl<ı §lklya bağhcllr. Üfetim
kapasiteleliniı büyük bir krsmr kullanrmadrğina göIe, iŞçi nüfusuluD bir krs-
İ.]DIn çalrştln]manıasr norİnaldrr.

Kapitalizmin ,genel buhlanı döneminin kalakteristjği o]an lrapita]ist pi},a-
santn dariığl, Iekabetteki aşlrt şiddetlelmeyi şaItla.nd]nr. Kap;talistleİ, iş-gücü
biIİıi başrna velimi (randunanr) arttlrarak, üretim ılasİaf]arrnl düşülngk zo-
rundadiı,lar. Bu, sadece ça]üşnra üre'Lkeniiğinin (p.odüktivitesinjn ) artme,slyla
(daha yliksek verimii üretim aletleİi kullanarak) değit, esas iiibariJ-le 9aiısma_
nln yoğunlaştlnlmaslyla etde edi]ir, Bu şartlar içiıde, iŞçileıin saai ba§tna .irIe-

timi, modeIn avada"nhk halinde]<i donatlmalan (e}iipmandan) daha hr:]ı ariar,
Aşağldaki veri]eı, buİrun dolayh bir kaİ]ltlnl verit:

A.B,D. İüalat SanaJ,iindeki İ§gil9rin Çalışma Yoğuniuğu

l899_ 19l4 ı9 t4_i939
saat ba§ına üretimdeki yı]]ı]r oİtalana arhş litirİlerj
(% o]arak) 2,7 3,2
İşçi başına mekanik motöI gücüıdeki ytl}rlr oı,ta-
ma altt§ ritin1lefi_ 3,5 2,6
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Çalışn,ıanıı yoğunlaştrııınıasr, kapitalistleriİı, ayn1 sa]4'la]ii hatle c,a,h" az

peIsoDelle, üİetİıi geDişletmeleriıi sa.ğlar. Daha büyük bif ürün kitlesi, da-

ha az iŞçi taraflnclan imal edi]il, ze-lİan bilimi başlna üretim a1|ttlğl için, bir-

çok i§ai, özeuikle yaŞh işçileI, ge,İeksiz hale gelir ve ışten ç1l<a h7laİ,

Kapita]izmin senel b,JhIanryla biliikte, ikti§aü fazla üretin buhİaliadn-
da.ki ağlIlaşma dolayıslyla da, işsizlik dairıli kitlevi :bir kaIakteIe bülünül,

İşsizli]r, ktmrldama ve yükselme evleleIinde bile kitlevi o1duğ-uıa göIe, brühran

yrlla"rod. muazzam ölçülere ulaşrr. I§te böylece, Büyük Eritailya'da, sigor-

tail işçiler aIa§ndaki işsizler yüzdesi, buh,an aIifesi oian 1929'da 10,4'den,

buhraİı esDasrnda üretim düşüşünün en aşağt no]itasu]a t]aşılan 1931'de 2i,3'e

yükselir. Aşağıdaki veriliİ, ekono]ıik buhlanlar(]aki ağlİlaşıa n, i§siziiğin
genişlenesine ne derecede katklda butundrığünu oltaya ]toyaI]ar:

Ekonomik ğuhİam Y ia,rrnda A,B.D.'de İrsizlik Art,rşr

ıllionomik Buhİanlar
1903-1904
1907-1908
7920-7921

' 1929-1932

İşsizier Yüzdesinin AT.hşl
7'deü 10,1'e
6,9'da"n 16,4'e
1,2'dern 27,0'a

11,0'dan 48,0'a

Kapitaiizmin genei buhran alöneminale, }ayii uzrıı süleli tarmsal buhı'an-

lar görütür. Aynl §ekitde, bu da, işsizlikieki daiDi ve liitlevi kara-kterin sebep-

le?inden biridir. Bugünkü şaItiar içinde, l,,apitalist tanm ve kapitaiist sanayi

araslnalaki ilişiii d,aha 51k1 lJir hale gelndŞtir. Fler De iüadar, buıjuva rejimin
kaİakteİistiğı olar\ sanayie göİe taran'rn tgkni]r bakmdan ge,ritiği, kapiializ-
miD gene1 buhİaDr dönemiDale, kendini 8eçmişiekinden daha Şiddet]j biİ tai,z-

da gösteİiİse de, kapitaiist tallm 8,9De de makin? ve gjjble tüketiDlilli a|ttlur,
Bu yüzdeD, ta.Ilmsal buhIan, Ljmya sanayii, mekaDik salayi ve"öbür saırayileı
üzeİinde güçiü bir etkide brtlüDur. Tarl1ısal bühİanlu o1llalca y]l sürdüiileİi,

ne 8öre, ,sonuç o]arak, bu dulum işsizliğin }.aİakteli üzeiindc yanslr,
,kapitatizmi,n genel buhranrndan önce, nisbeten faala gelen i§çi nüfust2,ki

aİtrş, çal§an işçiler §aylslndakl mütlalt attrşı bertaraf etnriJ'ordu. Eaplts-üst

sanayide çahşan işçilErin sa],ısl, sadece yatrrllan sermaJ,enin önemjne nisbet-

]e azallyofdu. YatıIllan he! seİınaye değeri üzelinden, git gide daha kİçük
biİ krsrm, iş-gücünün i§e alrnmasl]]a tahsis ediliyoldu; ama yat1!,rlan s3ln,a-
yeniD slobal kitlesi büyüdüğü için, daima yeni i§qi ,}.jtleleri ü.eiime çekiimiş
oluyoldü, Yatllılan sermaye kitlesi, serıİayenin olganik },apısıılln ])üJii;n9-

siDalen alaha hlzh aİttrğl için, işçiiele iş vermek yönüDc]e,}ii eği]im, on]aİr .jre-

timalen uzaklaştumak yönündeki eğilimden daha ağrr basıyo]:du,

Napitaliz1ı1in geneı bü.hranl bu '1(a,nunu yüdrlükten kalcı!İla,iı, Bununla
billikte, piyasalann daril&, ve uzun döİ]rgmler boyunca, lrapitalist saDa],i üre-

tim artış ritimlerinde düşme ve üIetime yatınlr ş global seı,rnaye kitlesi al-
trş tğmpolannda yavaşlama göİüinesi olgürsu, iş9ileli san3J,ie çe]irne yönijn-

deki eğilimi zayfiIa,lt\. ObüI yandal, kİoDik eiisili--üı,etim, çahşma ületkeD-
Iiğinin artrşr ve çah§rnann yoğunla§tıIrlmasl, ekonomik buhlaülarda,ki ağrr-

laşma, işçilerin üretimden uza]rlaştlnlmasr yönüıde,}ii eğili]ni ]ruvvetl9ndıI-
di. Bundan, bazı ü]keleı,de ve bazr üİetim koliaİlılda, barzl döneıllerde, çah§an
i§çi sayrıallnda saalece nisbi cıeğil, ay zamanda n1utlak bil azalrnanln da gö-
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işfl s!-li IFINTIJ DoĞUşU

Modeln işçi sln]f1, kendi üietinl alaçlanne" saiiP oIiıayan ve ge,ejmüı]i

sağlanak için en]ekgücijni! i§gücü piyasasınca seIbestçe satan ücİ,'tlj efüeii-

çileı, kitlesidir. Buraoan da aıiaşrla,bileceği 
. 
gibi, n1cdelğ arı]a];liyla bir ]s!j si-

ntfrnn orta],a Ql]rabiliıesirrin iki öD-şaİt] val"ür: (1) özsiir erİeli, yanj pa,-a]'r

yenialeD üİetme}r ve oDL] değer.e dön9§i,iiİiıek 19iİr özgür enreğin paı"ai'la değ!

Şiıİi; (2) emeğiİ eidefe]( çallşıla aİag ve ge]rellelil1'len aJ,,lixlasl, J'3i:,! k'J-

aük t(,prak miilkiyetinin oriadan ]Iraidrrl]afak iş,(iiıin ccg-al çaltılıa J'e!j ola]-!

topİaktan kopaİ İlasl. Üareiii em,eğiı bu iki ön-şal,t!, a},ni z?"lnaDda, seı,-

]tayenin de tadhse] §artıd]İ.
Tüİkiye'de geİgek anla,]İlyla biI işÇi §m]fıarı oİtaya çllirş. crriokuzun-

crı ]/üzyllIn iltr qeyreğiıe r.asla.r. Tür]iiye"lriı! to],]hnİ ],aprsLna iiiş]iin ]ioıuŞ-

]11a.nılzala da beiilttiğiıniz gibi, ılel-paİa ilişi.ileıi, onaltlncı yiizy!]caa iiilra-

Ien 3'eiişmeye be-şlanrl8 ve küçiiir üretici kit191eİi, bu süIecin ]rir pal,aas] ole-

ı,ak, doğal çaLşrİa yelleri olaı toalakta.E gicieİek Jüc?rııışla,di, N]te]iiı,ı, oı-
altrncr ve onyedinci yüz}allaı, l]oyunca süreglcon Cejaii İs},aılarl, e:rleğjn,

iiretirnin o])jektif §ari,]at,ındajı (çailşna araÇ ve ge.eç]e!i]1d3n) sotri]annra-
slıın «sıDlf )1:Iücadglesi» p]anındaki görüntüleİidiı,. Ona]t]nci yüzJ'liln ikinci

(,,) Tiirlii}"o İ,(çi Pa.tigi, ltieiiigz Örgiii;i?ın]g i,e Ea;|i:i§ tsiiro6[ t3'ıİnüi:rn,
Parti oirulu'na ilers notu olaıall iEzlİiaııirştlr.
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yan§lDdad başlaylp onyedinci yüzydln oltalaflna iraalaİ süren bü «büyük ](eç-
}.ın» dönenriİrin beliİleyici özelliği, gcrriş iiüçük ü!e.!ici kit]elelinin, tcpiakia
balrnaDlayıp, şchjı.le!e göctİeleIi ve ciada sarraj,i !IcletarJasiıi:r öDcül]3r.i-
ni oluşturmalarr, bil jirstrrı iiüçük ür,eticiain aie, topİalit5n kopala].Ip, iarırrl
proletaayaslna dönüşlnelei'idiİ. Böylgce başiatİan !Io]eierleşl1-Ie sürcci içinde,
onsokizinci yüzylltn sonla ria ondolluzüncu yüz}4hn başiaı,! araslrüda, itk işÇi
melkezleli ol,taya çıIıııara başlax1lştır, Şilİali, ltisaca, bü n1erlrezleIi göae]im.

İşçi yığınIarının orf6ya ç,ktjğ, iik merkcz, onbesinci ;üzyılın or-
Taıım ialarından iiibaren Avrupa pEzaıiarııa pamuklu dokuına ya da
İsçileıi ham pamUk süren 5Uriye - çUl(uİov. bölğo§idir. PamukçulL,k.

eı]iek-on16nsif üİelim yönİornleİinın (ottakçllllr ve yerl.ılik gİ:
bi) ierkedi]erek, çok caha ileıi bir üİeiim ieknolcjisine iei<abüı elien enie1.1- sFİ-
maye ilişkiıeİinin oIuşiuğu ilk Ürefifi İloludUr. «Tüjma» aci!nl alan ve pamUl( ı!rev_
siminde aiie]eıiyle birıil(ie Çuİ(uİova bötge§ine ineİek günda i5-16 saal çap6 sal-
Iayan 50-60 bin kişilik bı,) yaİl-proleler, mevsiınlilı işçi kitles!, iarlm kesiminde,
serfl;kıe işç;lik arasındakİ 9eçiş dönğm;ni iem5iI el|naki€dir.

Tü|kiye'de mo.jern anl,mıyla bir s;ı-,ayi işç;3i ki{ir§inin orİayğ

çlklş|, |(ğpiialisi AVıUpa',/1ğ kUrrİen ticaret iIjşkiIelin:n yerli sa_
n6y:i ,öl(cİlmesi yü,:ünden, ha},]i ge.iknrişiir. ikinc; Mai]mut za-
manlnda giİisileiı ve Abdü]meoii za!^.1an,nca sÜldürülen «§.na_

yilesıne» çabaları, (1) 5aVaş_donalİm, (2) do!lUfia, (3) deri_lrundura, (4) kağltçü-
lık gibi jşko'laflnda, slnıllI de olsa, sanayi iş9ileiinin ortaya ç,kmasİia imkAİr ver_
mişlir, Yabancl seİmayeyla işbitliği yapüIarak kUrul6İ fabfl'kaI§İda (ipek ipİiğİ, hatı
Ve pamul( ,ipIiği, pamUk egrenaj!, zeyiinyağı Vb.), sanayi işçitiğİnin ya;,gınlaşnıa
hızı daha yüksek o!muş, i000-İ500 işçi ça!lşllrğn fabriİrslğr!n vaılığı *esbit edil-
rnişfir,

Türkiye'de maden i§çiliği, Zonguldak ve çevre§İncieıi kömür acak_
IarInda başjamİstlr. (örnür o.alllafInİn igleiiIıiresinde bir ..-re,
feodaIjte-kallniısI angarliadan Yard!,ıan:lr.!ştil. Niie!<im, {ies;n
tarihİ bil!nr.1erne]<le birlikie, 1a6c'ıeü,ia çll<arıIdlğı sanllan Di-

IaVer Paga Niİamnaııesinde, 13_5O yaşlaıı eras;ndal:i büiün Zoıguldak köyli.!!eıinin,
her yıl 15 gün, ücrelsiz oIarak ocakıarcia çalİsttrl;nsiarl öngörÜImellied ir. l(5mÜr
Üreiimİni aİl!16n yeni damarlarln bulunması ve oaaklarcla l(ulİanllan i9knoIc;:rin
geıi§mesihe bağll olarak, angarya yo!UyIa sağianan i§iiter iİitiyaçlnıa yei."İ)ez ol-
muş, ücrelli eineğ;n isiihdamt yğiu!.la gİdiİmi9tir. Bu c'i;nüşüı 13a0'lelde gerçek-
leltiğİ sanllmatdad,İ.

Sanayi

'şçllefl

Madeİ
İşçileri

Demiryolu
Tüıkiye'nin llam rnğdde l(aynal.]arıni AvfıJpa pa:aıları$a iliştirmek
amacıyla'lB56 ytIlnda başlaf,lan demiı,yolu yapımı, Uzun sÜre, çol(
saytda mev§!ffiİik i§çi çekİnişiir. Ray16rln döşsnn1esinden gar ve

- i§tasyonların in,saasüna kadar her yğr.ie çalışnn bu i/arı-rJro!eier
unsurlar, derniryolu yahrlnilaİlnln fazja]aşııasın5 5şğlI oİaı6k, §ayıca ar.inrişl;r.|.i
Nihayei, demiryolIarlnİn tealiyete açİlİnasIyta b;rıilite, iş;i l(iilesinin önemlj biİ
kesimini leşkiı eden «de.nriryoIcu»Iarln beIirdiğini gölijyoNz.
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_ Tün,KİİT,DDILTi isci
iIAIIEKE TLERİ lT öEGtI;ıİRİ

Türkiye işçi srEtfı hareketiıin tarihine baktrğımızda g-örüyoruz üii, işçisıüıftnlE kendiliğinden {ekonomik) haIeketiyle ııiıirlıseı sosy-aıizi-ı, ya.r- yır-yıil aşkln bir süİe, birbirlerilden ayr] ve bağıınsız oıarak \,a.İ olmuşja.dlr, Birbaşka deyiş]e, işÇi slD]f! haİeketi, baş]adrğı ve sü!düğü ondokuzuncu yrzyı
boyunca, siya§al biİ nitelik kazaıanıamış, ekonomik 

"-,i"",ı"iurri, 
daı. ufuk-1arıoa halsolup kalmıştD,.

İlk i§çi hareketleılniD ne zanlan başla.dığr kesin olaral( tesbit edelne-mekle birlikte, ilk işçi merkezlerjnin o]uşııa.sından hemen sonra- ilk i§çi ha-reketlerini! de meydana geidiğiıi söyleyebiliriz. Nitekim, devtetin poıls öıgü-tüDÜD gölev]eriDi belirleyen 1845 taİihli bi. yönetmetikte, (Ca,mele I,e işgi ,na-koleleİinin ve cemiyetlerinin alef ve iza,ıesi ite ihtilal rırkuunun öİiiİ gestiri]-mesi" ve «işini giiciiİıü tertr ile mücerİeil tatil_i mesa,lihi ibaal gaxezinale olaJıannelo vo işçiteİin cezalanalıItknasr» gibi ifadeler yer atmaktadlr, Böylesinegerekçelerc dayandll,tlao tedbillerin öngörü]nrüş olmasr, işçi haİeketlerinin,ondoküzuDcu yüzyllrn ilk çeyreğine kadar uzarıaf, bir geçmii olduğuoıı orta-ya ko}a^aaktaül, Öte yandan, giin r§Iğ1o yeni gören bazı telgelere göIe, 1848ylirnda Avrupa'yı saran .devrimci datga, osmanll İ.pu.utoiırlr;nrn lı"ı."-dotıya ve Romaırya bölgeleı"ini aie etki alanrna alı]ııştıi Ne vaİ 1üi, buralardameydana geleD _ylğın hareketlelinin sıDtf niteliği, yaıi hakim unsurun pİole-teİya ml, yoksa köylülük mü olduğu, he!ıüz iarihç;ıer ta-ratııdan kesinlik]ete§bit edilememektedir.

.. '_rrr1 "o 
ve belgelenmiş ilk işçi haleketi, 18?2 tarrhli KasınPaŞa Tetsane-sijşçileri gIevldir. onbir aydır İcİet alanlamiş olan telsane ışçıieri, oıce ıaı-riyE Daiİesi',De, aİkasmdan Bati-l Ali'ye ve nihayet p^arurl]u 

-i"şrr"-uşru.
ücretlerinia iideDeceği yolunda kesin biİ temilat 

"ıa,ıoiaı "orr., 
da dağ]lnlış-lard,r, verilen sözler boşa çllrlnca, 5oo kiŞilik bir işçi ]raıabalığl, askefi ko!:donaltrna alıüan Cuma selamlrğha yüIümüş, yer y". uala""l"rİu ,'^"r.u-rş ," nr'-* :rTrY Haatika gazetesiDe göre §ubaylaİın tayıi1 ekm;ie;;i yağma]a-

mrşlarab. Bundan d€. bt sonuç a]mamaylnca işçileı süıesiz g""* grrrrl'şi"..biı giiolük direıme sonuDala bütün aiacaklartoı tahsil etmişle;i.
İık işçi öIgttünün ne zaman kuru]duğu soİusu, ilk işçi haİeketiıin nezaman meydana geldiği sorusu gibi, henüz kesin bİr cevaba- kavusama]İrştla.aii görüşe göre, işçi srnrfrnr! e]tonolnjk mücade]estDjn iıt o"gülJ'rszı turu-luşlu Ameıep€ı:vel cemiyeti'diİ, Bu görüşü iki açıdan eleştir;iıiİiz. Birincis:,ilk iŞçi stnlft haleketinin taIihini tesbit etınede do-Iaylı olai^t yaıarlanıan po-ıis yöqetmeliğidir. Bu yöıetmelitte, yalElzca i§qi yıgıolarınaaı- değil, ay]rr za-manda, işçi cemiyet]eriDaleb de söz €dildiğiDi 8,öriİüştü.k. İkjacisi eme]eper-İer 

_cemiyeti'nin, 18?1 yılında deği], 1866,ylltDd; ı.uruıougu ve esas itibariyle,bi! i§çi örgütü değjl, başta kad*lar olmak üzere bütiin istanbul sosyetesininüşüŞtüğİ bit «hayll' ceıniyeti» şeklinde faaıiyet ,gösteı.d]iği iaalasıaıı. Son za-
TanPlda] bu iddianln doğıuluğu önemli ölçüde 

-nelgei" ;,nişlt, S; O,,.r-Ou,iık işçi ölgütünün kululü§uİ]ü, daha önceki ya.ca -o"-n 
a "oo.rti ır, tu.ı.,tuaİamamız 8erekmektedil.
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<Bi]ıDeı ve belge]enn1iş» kaydln1 koylİak şaı,tryla, ilk işçi 5!gütü, 1895

yrtlnda Tophane Fabİikast işçilerince l(uruian osmanlı Alnele Cemi:üeti'dia.

Bu fabİikada çaitşan işçiler, bir yandan Abdülhanrıt döneninjn baskrcl nite-

tiğine, öte yandan kendilelini çevreley€D insaıJıkdrş1 çalüşma şartla.lna }ialşr

başaülı bir mücadele ver:ebilıne]r için, önce]ilde ör,gütleıilnesi gerektiğjnin
biliılcine varmlş]aİdı. cemiyet ancak 10 ay çal§al]ildi ve soDra da kapair]dı,
üyeleIi tütu]rlarrdl ya da sürgüne göndeIildi. sürgündelii yöneticiler, 1902 y1-

lrnda ü]keye döndüleI ve işçileı, aIastnda]<i örgütienme çailş),İ]a.la,rrna yenideİ1

başladılaİ,
Kaslmpaşa Teİ§ane§' işçilgriıiD gİevi.nden 1908 buİjuva-demo]İratik dev-

rimiDe kadar geçen sürede, tesbit edebj1.]jğiılizce, 2ö güev uy8,ulanmlştır (11s-

i,esi ili§iktedir). Gİevlelin 7'si özel kişi]ere ait f.übrika.larda, 10'u devlet iŞlet-

melerinate ve 8'i de ],abanct §grmayeli kr.ıluluşlarda meydana g'eit,l,tiştil 25 grev,

dea 23 taDesi, düşüli ücfetieü,clen yada üclet aılaşnazlrklanndan doğmuştııİ,
Dönelİl grevleİinio iki öze]liği daha vald]I: (1) Gl,evlefin hemen tümü İstcn-
buı ve yöre§inde uygı]lanm,rştrİ; (2j Den1iryolı.ı ve tersa-ng işQileIinin dönerTl

süt,e§ince beşer grev üygülamlş olmalalr, bu işkollaİındaki ekoılcııik nüca-
clelenin giderelr şiddetiendiğine işale,ttiı,.

ğI
1908 BüIlirUİiA_DEivIoIinATİI{ DEVRi}d : İş Çi SI-ı\|IF,ININ

B.tĞtMsIz BfE GÜç oI-AI&Aİ{ TARi1{ SAI{ND§İNE çxlirşI
Padişabrn mutlak yetkiıeİini ltlsan ve egemon slnlflar1 (ticaret burjrıva-

zj.si, xİ,ali blrriuvz-zi, büyük tcpralr sahipleIi) 8,eniş ö]çüde te]ısi] edildik]eri
biİ yasama orgaDDa kavuşturan 1908 Me§ritiyeti, aynr zamanda, TüIkiye'-
nin buİjuva-demokratik devrinicjr. Büİjuvazilin ekonomik İktidarın1 si],asal
iktidaila pekiştiren 1908 devrimi, gEni§ işçi yığ]Dlannı,n sorunlaülna, brİa}ilnlz
lröklü o1aDiarDı, yüzeyde çözümle. bile,g€iirememiştir.

İkiaci Meşİütiyet ila.n edildiğinde, Türkiye iŞçi siDrfi, burjuvaziye bo]iuk-
la tanrnan ha,k ve öz8üİlüklerden (özellikle örgütlenıne haklııdan) yoksun-
d!. işçilefi çevİeleyen çalrşna şaİtiaİr alabi]diğinıe kötüydü, giderek daha da
kötüleşiyoIdu. İşgünü 16 saat, ücietler saDayi kesiıİinde 6-? \,e taıl]n ]i95ı-

miDde de 1-2 kuruştu. Baklrköy B€z Fa,bİikasl'n'ln 1oc0 işÇisinin yansllda]]
fazlastnıı çocuk olmaslndan da anla§liabileceği gibi, çocuk işçileiin saylJ1 1]rz-

la aItlyoİdü. İşçi varo§ları, İstanbul'u, biİ pisiik ve yolrsülluk çeinberiy]e krı-

şatrnlşlaldr. 1908 burjuva-demokIatik devİirı1, bu ve be]]zeri soruı]alln çözü-
müıe yönelmeyince, aynt yıiln A_ğustos ve EylüI aylarlnda, ülkenjn dölt bir
yantndaD, .glel, ve Qalblşma ha,berleri gglmeye başladl. 1908 buIjuİa-demok-
ratik aıevlimi, ,böylece, proleter bir Çehre kazarlmaya baş}ryor, iş9i ylğlnlaİr,

n maddi durumlarlü düzeltmeyi amaçlayan sinırh eltono]]Tik ilaİeketleI 01-

ınaktan çlkalak, (İe\,İiİni daha, ileriye götiiİrİe konusunüla meca]giz kala_n bul-
juvazjJte, heİekeii alaha aıa ileriye götürme azmindeki iş!,i ylğlniarr aİasnda
bil -sıntf saşaşına dönüşüyoldu.

1908 buİjura-demokraiik devrinirri izleyen Ağustos ve Eylül aylan. Tıir-
kiye işçl sıntflnın, ilk kez, bağlmsız bir siyasal 3'üç ola.ak tanh sahnesine çık-
masına tanlk o1nuştuİ. Şaİk Deniryo]lall, zortguldak Kömür ocaklan, Ay-
dln Demiryolu ve Adana panuk işçiıeli g,revieİinde, i§gilerle askeIi ]]iİli]rler
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aİasrDda çarpışmalar o]nuş, zoıguldak ve Aydln g,r,evl9ri,ga,nlbot lre z!İh-
]rlaı,la karaya a,sker jndiı"ılelek bastlİilmıŞtı!.

***
BurJuva İttihat 1,e Teİakkl hükiimeti, sjyasal bir lite]ik aıaD işçi sınrfı ha-

reketini bastrİmak için, biI yandan devletin bütün askeri gücünü seferber eder-
kgn, öt€ ya.ndaD, 25 Eylü] 1908 talihinde, gİevi yasaklayan Tatil-i lışgal Ka-
nun-u Muvakkati'ni çlkalmlştlr, Ne var ki, Ağustos ve Eylül çarptşmalaIlndan
sonra iık hrzmt kaybeden işçi sln]fl haIeketi, yine de, duİdurulamamlŞtrr. Ta-
til_i Eşgal Ka,nunu'nun Çlkaİllmaslndan jttihatçl'iaİrn 1913 darbesine kadaİ
geçen sürede, 22 grev lygulanmlştlr (1istgsi ili§iktedir). Dönem grevleİinin iki
ilgiDç özeliiği vardu: (1) Ğrevleİ, e.skiden olduğtı gibi yalnlzca istaİbuı yöIe-
sinde değil, emek-serİnaye 1Iişkilerinin yaygılllk deİecesiai or,taya koyaİ i1-
ginç bilgösteİge olarak, ülkenin dö.t bir ya,nrnda meydana gelıTlekiedir: (2)
Devlet işietmelgıinde lyg,ulanan 8Teylet,in sayls! azalml§, buna kar§llık, öze\
ve yabancı §ermayeli kuİrıluşlardaki grevlerin toplamda.ki pay ve olaİl]ı art-
mlştlf.

Birinci Empelyalist saveş {1914-1918) süresince, sanayide ça.h§an kadrn
ve gocuk işçileriD sayrsı alabildiğiıe altmış, Alnıa,rı sava§ sanayiinde çaltşmak
üzere blDlerce va§fll erl,€k işçi yurt dtşrna g,öndelilmiştir. Bu durü.ım, 1913 yr-
hndan 1919 y ma kadar g,eçen sürede, glev uys,ulamalarünln önemli ölçüde
aza-lmasına yol açmlştıI. Nihayet, 1919 yıllnda, IJlusal l(urtuluş sava§l'n]o
ba§lamaslyla billikte, işçi ylğhlanEın leniden klplrdaodrğlİl görüyoruz.

1§19-1923 dijnemi, i§çi sınlfrnln, ernperyalist askerİ g,üglere ve yabancı seİ-
mayeli kululuşlara karş «örgütlgDme,ve harekete geçme» dönemi olmuştur
(.iisteief iiişiktedir). İş?i ve Çiftgi so§yalisf F\İka,sr'nrn kurulmasl (1919) iz_
leyen aylaİda, Anadolu haİeketiif destekleyici yönde eylemlere giıişi}miŞ, ör_
ıekse, İzmir'in işgalini protesto için 30 Ma],Is 1919 tarihinde, sultanahmei
Meydaıl'nila, 40 bin işçiDin kat dlğı biI mitiıg düzenlenmiştir, Bül arada, iü-
nel, Haliç, demiryoiu, seyrisefain, havagaz! Şirlret-i Eayriye vb, işçi]eri, Ja_
baicı işveıreolelden sürekli olara]i zaır,! istemiş, uyuşmazlrir çlkaİnışlard]..
1919 yllınln Şubat aylndan 1923 yllnrnln f<a,sm aylna kadaı, geçen 57 ayhk
süredö, çoğunluğu İstanbul'da olmak üzele, 18 grev uygulaDm]ştlr. Bu grev
uy8,üla"malarıntı aylldedici özelliği, çok]uk, ta§lE ve ulaşıın sektörlerilde nrey_
dana gelmiş olmalarrdtI. Bu dufum, 8,İev siıahının işli sınlftnca soE deıece
bilinçli bir şekiıde kuuanılüğrDa ve güdülen amacu da emperyalist askeİı güç-
leİin ilerleyişini felce uğratma"k oldlrğüna delil sayıla-bilir, Türkiye işgi slIı]fl,
Lozan Antlaşmasfndan sonta da, yabancl sermayeli kuİulu§lara karşl gr:ev

!ıygula.malaTrnr sürdürmüştüI. NihayEt, 1925 yılınrn 4 Mart'ında qıkaİT lan
fakİiİ-i siilron I(amrmdy]a işçi srnrfr hareketinin bastlrümasl yoluna gidil-
miştir, 578 sayllı ka.Dünıın iki ınaddelil( metai aşağideidrı-:

] - İrtica ve isyana 1,e ıre.İİlek.tin içıin]ai nizamlnl, huzur ve sü,(ünüınu
v€ enniyet ve asayişiİi ih]a1,9 sebeP bilu]ıum ieşkilat ve tabri}iat
ve teşvilrat ve teşebbüsat ./e neşIiyatı, hüliümet, P"ei§icümhuİun
ta.sdiki ite, Iesen ve idaleten men'e mezund.Jr. İşb! fiillgre katılaD-
la.n istiklat Mahkerİesi'ne verebilir.

2 - Bu ]ranunun iclaslıa icra l.ekil]eri Heveti memurduİ.
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Ili
Tüİi[İyE İŞÇİ PAliTisİ: sosr.{L HAI1DIiETE

ÖRGÜTSEL vD İDEoLoJİIt öNOÜLÜK soP..I-jNü

i908 buIjııva-denokla-tik devIlmini iz]eyen gre1, dal,g'asr slraslDda işçi s1-

:lrfıaın bağlmsız bir siyasa1 güç (kasdedilen burjuvaziye karş bağ]msrzh]iiıI]
otala]t tarih sahıesine çıtitlğhı, Tüİl,jye işçi srnlfrn]n gelişnesiDce bunun ilk
büyük aşama olduğunu daha öıce belirtniştik, Türkjye işçi slDrf1 haİeli,tinin
geti§mesindekı ikinci büyük aşana, 13 Şubat 1961 talihinde, Türkiye i§çi Par-
tisi'llin kurulmasıyla geıçekteştlrilnliştiİ. Ş6yle 1ri, uzun bir öig,ütsüzlük döne-

mini gerlde btrakan işçi srılfı hareketi, T.İ.P.'le biTlikte, devİimci ha"reketiİı

iricotojik ve örgütsel öncüiüğ'üİrü elo ge,gifmiştir.
Türkiye İşçi Paltisi'ni sosyalist siyasal örgütlenme tarihirnizdeki diğer

tirgüt ve kuru]uşlaldan ayıIan temeı özellik, işçi slnıflnln öLgütsel ve, ideolo-
jik öncülüğü sorununu tltarL ve ,sistemli bir Şekilde gündeme ahp §avunan

ilk öIgüt oImasıdlr. Gerçekten de, Tüıkiye İşçi Paİtisi'nin progra,n 1,9 tüzü-

ğü, bilim§e1 sosyalizmin ış*Dda katreme ahnnlş ve <<i§çi sınfrnln öncütüğü»

solunu, Tüı,lriye'nin topium }aprsrnrn solT]ut bir tah]iline bağ}aDtrh olarak, iık
kez bulaala ifad,e bulmuştur, Şiındi, <(işçi srnıfünın örgütsel ve ideolojik öncü-

,1üğü» soİuiırrnun, ?.l.P, proglarİı ve tüzüğünde ne şekilcle ele alİndlğl g6re-

1, ÖIgiitiin Arnaç \,e Niteliği| Tüİkiye 1şçı Pa.tisi, geIelr pİoglaıırnda,
gerekse tüzüğüDde beliİtildiği gibi, «TüIk işçi srnlfİnin ve onun taIıhl, biliıİe
dayanan clemokratik öncülüğü etrafınala toplaırİlş.,,, emeğirle yaşayan bütün

yulttaşlann ka]ı,un yolunala! itti daİa ylirüyeD siyasi te§]rila,tldır,»

2. Ploglem-Tiizük İlişkileIi: Bir yandan öIgütüı proleter niteliğine ve

öte yaDdan ala. işçi sınlflı]rn <(siyastü» öncülüğüne gerçeklik ver]İek iÇin, tüzük

seviyesinde, bazr tedbirler allnrnlşh.İ. Bu tedbirlerjn ilki ve belki de en öı!,'n-

lisi, öı,gütün heİ kadefıesiDaleki k! Iuliarda, işçileİin, yani kendi üretim ara(-

lan olmayrp emekleİini satarak ğ eçinenlerin, toplam üye sayisınrn y9iio]n

bir fazlaslru teşkil etmeteİini 6ı9ör en 53. maddediL
3. İdeolojik öncütük ve Ploglaır 1 siste§ra:hğil «İşçi srnıfrnın ideo]ojik öı-

cülüğü» deyinindeD an]aŞ]lması 8-er:elren, toplum ya,plsina ilişkin ta,h]illeİiD

yap masında, §tlatejik ve taktik h edeflerin belirlenİ-resilde, hareketin ]'öı-
lendiıilmesinde vb.. biliinseı so§yalizİ1iİ kilavjizluğuna basl,uİ'n1ak d3m€kiiİ,

T.l.P. pıogramı, baŞinalan sonuna kı rdal, işçi smlflnlı bilinçleamesince, her

tüIlü spontaDeliği (keDdinden-geimeci ]iğ]) reddetmekte, işçi srEfı,a bilincin

ail§arıalan veriıeceğini vurglılanaktadra . Yine T.İ.P lrosTaml, devrinrci müca-

dele}E işçi srnlflnrD öncüiük edeceği 3,gİçeğinin ifade bulduğu <GIRIŞ» Do,!u-

mü.ıden sonra, (a) «Tiirkiye'nin maddi, sosya1 ve Politi}i YaPısl» Daşlığ1 al,,,rn-

ala, mevcut üİetim güçteri, iiretim iliş'l :ileri, slnfsal yapı ve bunlala" teliabül

ealen siyasal yaplyr incelemektei (b) _<] Kal]arnıla Yolu» altlnda, parti-

nin
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'alhnda, yeni üIetiıı biçiminin yeİleştirilt 1esr çaoa]aİrn elxt,n r,t]!1ı4^ Ua^lluu-

dan, uygulanmala!,lnı bilimse1 sosyalizmii ı zorıınlu kıldiğl teinel ilke]eri açr]r-

lamakta; (,d) «vatantlaşlaı,a Nelef Geti( )ceğiz» başlrğı altlnda da, yenr ure-

tim biçiİ,ıiİ]iü, scı]luta ne Şekilde yanslyzü ]ağtnlo biı, lTüodeli çiziiıIektediİ,

-yeİleştirilr 1esi çabajaİınl et}d,n kjlmak bakriİln-

]0



4. l-apr Tahlilj İe Öngöİülcn _aedl,irlPr, -.-- -_terne] çelişkjslnln üretjn] güçleİ:]le,i"".i,.', ii,ş;,,;r, .-.,.,. _-64); üb) stDıf]artn, üreLtm aı.a(laİ]!rr, *ııtiyet:ne :,.,::.i ;leEdik]eriİiis.18,28.57ü;ı",",,,t"-,t,"..a"i","i.i.""'..:..;....,.=
İlnı çözecek tedbjrleJin, Jncak Ve an.ak ,"", ",;.;,:: .] :
çi ]ıaık üağtD]aıt..;;;;;;;^.,;;#:::",'ji',.J''jl:':":'ur-u;.. .. _,tahl:t]erinj brr,a dJyandlrmışıı.. ' Jr' oi-o:' r:.'.. -. ..

5. Asgaİi-Azaİni P.ogrem İli5kileıir Tüı]rjye İşçi Partisi i.:,:-:.._::-,:
::::l:'r"_'] 

iir pıograın o]nladığı, öi8.öıüi9n O"İ 
"-"]';;; L:3.::j: ::-1ormu, bankacr]lk, sıgor,.acrl.h, o: .i.il:l \.".^,;i ;,;;;;i";,i,'''o"..",,_,,.,.,..me§i) «sosyalist tedbiı), olaİak

trgr.r-rr" 
"ı"şti"iı"" ""..rrolirJ^ an'"'""oj 

ri-leln eYeceği, zaman zaman karş::a:-
raın arasrndaki ilişki]eri! biı ,u:T,, ",'_"^l:]|""r. azaıİİ pİo8,ramla asgari ]rro.i-
,.in en can]ı n," a",r,iir,- e.*u"Jİ]u 

l:al'rancrnad]g:nin }avrann]ak ,,*","a;gi_
ıagıııp «mtııt"t:ılı;;;";,;:;:;İ'11,: :::T]::]i',. amacı, sağa-soıa t.\,jı
masına o]Veİecek ıopırn, şr.,i.i" 

"-qillı )']Uğialrr]n o'"naı UJ'g'u]cnraya kon_
masına imkan,""""*,,,,ı'J o.J'ilhi"j1,1."i,1.1;,i#;,"::, #T:JiTjil:tam., brı ıedeıle, öncü sınıfrı, yanj işçi slıılfr.In 

';;;r;';";;..;;"*ra..Buraya kadar söy]edikleriniz
liİiz ki, 15o yı]llk va,rlık, rso.vıırı'" 

lrısa bir özetin] ],a!acak oıuİ,sak, diyebr_

1,..rı -u"ra.ı" e-"ç;;;#;;.j:İ 
eİonomik mücadele ve 60 yl]ıık öİgütıü si-

,,in tırı,ımas,yi-i;;;il-""";i'i:JJ;i,il"'İ'"Jii"T"İ; l::L';.r:'j"İff':J:rumrtna 8,elr]ri§tit..

-:ksızlıklar yapılmış, ustabaşılara 5 İ 
"i 'q^cİ 

Zdmıarlınln dağlfilmasIndn
---..--_ ıra Ve mühendi.lere 12 loa zarh yapııürkeh,
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15-16 IIizAnAN o".İr,r,o-o,r, aoa",n"
HAREIIDTE FiİL1 öNcÜLÜIt...

Türkjye jŞqi slnrfi, 15_16 Hazi

l,::,:l":]],] i"11;;;;"'ffi ;"1'TJ,.ii.Ji'-:';?j:,:İ,Ti:*T,.;,:xl,iH.J",:
cu§u dulmuDa gelDiştiİ. 15_16 Ha
deki Yeriıi "" o""",,rr"r'r""""-"ezıl 

ai] oraJ|tar]D]n TürkjYe işçj siııfr ta,rjhin-
ı bazı «ı<ııometre taşr;;];;;;""'r::;öu 

döDeiiece takaddürn eden betti-baş-

Türkiye isçi sünlfı. harekeli, 1o Ma* 1965 tarihihde, Karadon böl-1965 gesinin Gelik ocak]arındaki ,|rOO .,O"" l.rl.'"'""İ,r)'",, 
'.r"r' 

.KOZıU reddetme§iy|eblııikte,taıihinin;;;;;;"';;;;".;;:]oon",,,'n.
GREV| girhiştiİ, Bu ilk

ıaaon ocaktarınd; !lı:l i.leyen dört gün içinde, KozIu ve (a-
ventik 

_kuvvet.eri ç"t§;;ş, ;";;;;,i"";r:','J ;1l' ff;,T:iT;.i'TT.l"; İ:;';İl,:;-mış. 49 işçi 9öz alttna alınmış, bunlardan 
'İ'rr"""' 

'jrİİİ.-,u'J" ' İ",İn,'O,U .,-kJyöneıimin 
_eşiğinden dönmüştü. olayln lemeıınde yatan sayısız neden vaıd,. Birkeıe, işçilerin aldıkları ücretier. inq

'' 
t,,"rj,. lı,i"J lı";;;, ;:";;;r;";"'"a 

Yaşamaya elvgrmeyec€k kadar düşüktü,
,."1_.. 

1""" _11,,i9" ,;;;,;;,":'Ş -:1"::;ll:: I,Ji::"::1l",.]:İ"l",ijl",i;}:
3.In sayısı Büyük Taarrıızla Sakarva. Meydan 

'*"r,'"O" 
Oİ"rı 

-r.' 
yJ.rlun"r,l"nn::yısını fersah fersah aşmıştı, Üçünc

,kslzllLl,, -.-.l*,. .._. , - .i olarak, «l:yakat zan,larl, nln dağllIlmasInda

]n
::r.



TÜnI§lT,Dı, işÇİ sl\tr.I

işçitere yalnızca 50 kUruş zam veli]n]!f;. BJ dJ:.J-- .,,:,::: :;..,-: ;: -:__

kadar işçi, qctskları telkeitij jlk gtjnün 5cnLrd. _,le,.,:; 3,;r s: ! 
'::: 

:- - _:--,

Gr6vİn itrinci gününü üçıjncü!,e beği,v3n g"ei'e, :;:; e-s !-,"rik:, ""el ,-

araslhdailkçarplŞmdlarp.tlakv€.c.,3u:a...:iiı.'ı!:1..:'.
şi yaralandı. Grev bir gün caha sijİcü ve ür:r:;.i, '|: i,'|n: i?': EL!,J s..rı, -,:l:-

stzlıktarün giderileceği sıizüniJn ;j|ıriia§l üz,rine, i,,5aş: yaıl]dl, İşçi §ın' 1]ale-

keli, böy,ece. .yülise]-e, Cjoneİine girT': ciU}croU.

Türkiye işçi s:nüfl haıeketinin politjze olmaslndaki ikinci bij,\iük

DisK'jN adlm, Devrimc] işçi sendikalarl Konf eCierasyonu'nı]n (DisK) kıJ-

KuRuLMA5l ru]masıdır. Di5K' esas İtibariyle, işçi sınıll hareketini bu;juva-

zin]n kuyrUğuna lakmayl amaçlayan (Ve belli ölçülelde ger_

çekleşijren) Tür)<-iş'e karşı bir tepki otarak doğmuş ve gelişııiştir, Dl5K'in baŞ-

langlc'Jü. bİr niepI(i hareketi, olmasl, gelişme ve güçıenme imkaniarlnİ önemIi

ölçüde kısıtIamıştır. Ş6yle ki, Disı(, UZıJnca sayllabilecel( biİ süre, uişbirIikçi sen_

dikaclllk» dönem{ncen miras kalan sendikal nıütadele anleyIş ve araçlarlndan bir

İürlü kendjsini ı(Uria ra mam iştır. Bir «§aman alevi» gibj parlayıp sönen Di3K, ni-

hayel, 4 Temmuz 1968 günü başta,ttıan Derby Lastik Fabİil(a§ı işgaIiyle, yeni,

den yükselme dönemine giİmiş Ve devriınci sendiirat mücadelenin araçıarünt her

geçen 9ün daha da gelişlirerek, 'günümüze, işç; slnlfİnln el,onomİk müca,iel(si-

nin tek ve en etkin devrimci örgüiü oIarak Ulaşml§ilr, G-,niş i9çi ylğınIarln,n po-

titize oImaslncla lbüyük rol oynayan Dis!(, artlk, iki yll öncesinin «tepı(i örgütü»

değiı, siyasal mücadeleyıe ekonomık mücadeıe aıasında denge lUi'Uıminın öne,

mini kavram,§, çallşmalarını başarlyja bıJ yolda yürüten bir kUrUiuşiUr,

DERBY ve
ALPAGuT
işcAtLERi

çi, Tüık-iş'e bağlı Kauçuk_-iş'in kendilerini İemsiI etmediği gelekçesİyle,4lemmUz

,i;no, ıru.iı."y, işgal etti. işçilerin isitediği, yargıçların dene|imİnde bir oylama,

nln yap|]n]ası ve en çok oy oıan sendikanıİ toplU sözleşme görğşmeıerini yÜİÜtme-

siydİ Başta Türl<iye İşveren Sğndikalarü t(onfederasyonu ve sarı t(auçul<-İş olr,ıak

üzere, bUriUva!i-yanlısl bütün !(ıJruIuşıaİ kıYaııeli kopardılar, oysa. ilgililelin eIin-

deki belgelere göre, 120O işçiden 'i163'ü (auçuk-iş'e kayüilıydü, İşçilerin cirenmesi

§onucu, B Temmuz günü, i3. Asliye HukuI( Hal(imliği'nin g6zetiminde, ,sendika

seçimi, yapıtd,. 3oo üye§i oldıJğU söylenen Lasiik-İş'e (DisK) 940, ,buna karşilllt,

1'163 üyesi oIdUğu iddia edilen Kauçuk_i.s'e (Türk-iş) ya!nızca 5 (alfİ) oy çll<tl,

Sanı 5endikacüI|ğ!n yediği bı_ı daıbe, işçi sInIfı h6reketinde yeni bi, dönenreca ya,

kınlaşıldığının ilk habe.cisi o;mıJstJı.

***
işçi sıılrİl haİeketinin ktvafü bulnaslnda büyük önem taşlyan bil. diğeI

oıay, _aJpagut Linyit işletmesi işga]idiİ. Bu olay koDusunda, Türkiye işçj Par-

tisi 4, olağan Iionglesi'ne sunulan raporda §öJ,le deniliyor:

Daha önce de beıirttiğimiz gibi,4 Teınmuz 1958 farİhinde başıatl,

lan Derby Lastik Fabİika§ü işgali, (1) DisK halekefin,in «kaIlcl»

bir cenlllüı( kazanmasl ve (2) işçi kilıelerinin polii!ze olma çiz-
gilerine girmeleri bakımından, ibüyük önem taşlmaktadlr, ola},

kısaca şudur: Derby Lastik Fabrikds,'nda çalışan 1000 kadEr i§,

lsçlsl, lJ na-
17 İefim\Ja'a

Çorum il Özet İdaresine bağlı Alpagut ıinyit irtehnesi'nin 7B6

ran 1969 günü..., idareden aİacakİarlna kalşıt!k, işlei'rneye eI ltoydU,
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Ttİnlülİ,DE İŞÇi SINIFI

kadar geçen 35 gün]ük süre içinde Alpagü.lt'lu isçiler üİelin faaliyetini kesintisiz
sürdürüyor, ürelim hacmınl y.rı },arlya arttrıyor, efkili bil (,işçi y5n9timi» oluştU-

j rarak yönetme yetisinİn, çağdişı burjuva iddia ve §3ri]anjırmalarln aksin€, b!,rju"
vaıarIn ya da bUrjuva oküılalınd6n geçmişlerin feİüelinde olmadığlnl ısbaJllyor-

'ard!. 
işletme düzeyinde de oısa, "biljnç, unsurunU içeİse de içermese de, praiik-

le laİtı§ma§|z «sosyalis!, biı yük taşıyan bU 35 gün]ük «yönetim denemesinde»,
Alp6gut'lu jşçiler, (1) İ9çi gene1 kuru]u ve işçi konseyinden oluşan iki kademeli
blr yönğrim yapısı kUİalak, (2) İşleinrenin eski yöneiiminden devralInan memurlall
kendilerine bağımlı ve solumlıJ kılğlak, (3) Yüksek ücret alan işletme mücürü, mU-

ha5ebeci vb. gibi kiş;lerin 9örevletine son verip. on!arın görev ve yetlıileıini işçi
konseyine devrederek işçi kontrolünü gerçekleştirmişİerdi., ÇaIışma Ve dinIenme

§aalterini düzene bağIamış, slkl ]bir çalışma di5iplini oIUşturmıJş,i yeni İşböİümü dü-
zenlemelelİ geliştirmİş, böyıece ürei,im faaIiyetinin sürekıiliğinİ ve örgütün i§leyi-

şini sağlam,şlaıdı. Üretilen kiimürün sahş işini .işçi satış kuruIu» larafından sıkı
sIkıya denellenen memur ve mUhasebecit€re yaptırarak, işçi kontrotUnU/ ürelimden
sonra, mübadeleyi de kapsayacak şekiıde genİşla},mişIerdi. son oIalak, bö|üşümü,
«çalışmayana ekmek yok» ve «alacağa göre gelir<ien pay» iıkelerine dayandjrmlşıar-
dır. Böylece, i§çi s,nıfı taıihinin bu kesidii dünün kalıntüIarı kndar. yartnın haberci-
lelini de baründjrlyordu,

Bütün bu gelişmeleri lzıeyen ıi-ıa Haziİan (1970) olay]any]a biriikte,
rticeıik nitoliğe ülönüştii. BiI yaDdan sermaye sultas1 , öte yandan seItnaye
sultasmın iŞçi slllfl hareketi içindeki üzantrsı olan Tülk-iş'i açıktan açlğa teh-
dit etmeye başiayan «DİsK Ilareketi), uzunca biİ sülediİ, buljuvazinin kara
listesiDdeydi. Bu{uvazi, 1970 ylltnln ol'talarina doğ.u, DİsK'in kapatrl]nasr-
İr1 hedef a,lan oJnınları.nr tezgahlanraya başla,dı ve illr iŞ olarak, 274 sayrll sen-
dikalar Kaıünu"na ili§kin değiştirgesini yasama organlarrna ,gijtüİdü, serbest-

çe örgÜtlenme ve sendika seçme haklarlndalx yoksun brrakilı,ıa.k istenen geni§

işçi yığlnlarınu] yalabileceği tek şey kalıyoldu: Anayasa,I lıaklaİlnl soıuİa
]radaİ külanaİak, ttuİjuYazinin oyünunu ,bozrnak. 15-16 İlazira-n g,ünLelinde 100

bin işçinin giri§tiği biiinçli, politik ey]ejİ, geçjci biI süre iqiD de olsa, burju-
vazinin bu oyununu bozmuş, işçi suırfı. del,rimci inücade]eflin temel güca 1'e

fiill öncü§ü drtİumıına gelirkeı\ burjul-a, ilitidaİtnrn tek altelna,+ifi olarak ikti-
dar ınüca.aielesine ağıllrğlnı ko]rİnuştür. Dünden bug,üne gelişıeleri değerleı-
diren Genel Yönetim EuIuiu raporuoda (4- olağan Kongre), 15,16 liaziran
olaylaİrnln yanna-dönük göIüŞü, şöyle özetleniyor:

işreren-sa., sendika oriakllğInın, Disl( hareketinin kökünü kazümak amacly-

ıa giriŞtiği çabaıarı bozmak için düzenlenen Anayasal yürüyüş, güvenlik kuweİleri-
ni'karşüslnda bu]muş, ç!kan çatjşmalarda işçi slnıfl harekeii üç öiü vermiştir...

oıaylarln kanll bir şekilde basfllİIlıasl, §lkı yönetjm ilanı, §ıkü yönetim süre-

since burjUvğzinin geni9 iiİçüde devrjmci jşçi tasfiye§ine girmesi, önümüzdeki dö-

nernin, işçi harekeİlieri bak,m]ndan büyük olaylara gebe olduğuntJ gijstermekiedir.
işçi sınıfı 15-i5 Hazilah olaylaründ6 kazandlğl büyük iecrübeyi, önümüzdeki dönem-
de girişeceği hareketIerd€ başılca kaynak oİarak kullanacakİr.
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TÜRIiİ!E,DE tşçİ SI^.IFI

EK (I)

]rüRIüiYE isoİ SI1{IFi Tj.RrğT{f
Ii§TÜNE BAşIJCA IL&y1\rAJ.i[,AR,

Erişçi, Lütfü Tiirlııye İşçi Sınfrrun ta.rihi, Kutulmuş Basrmevi,
iıstanbul, 1951.

Fişek, Kurthan, Tiiri.iyo'de Kapitatizmin Gelişmesi vo İşçi Sı-
ıufı, Doğan YaFn€vi, Ankara, 1969.

Fişek, Kurthan, Devleto Karşı Gıevlerin Kritilr Tahiili, S.B.F.
Ya5ılfla11, Ankara, 1969,

I{-ıvılcımlı, Hikmet, Tiiıkiye'de İşçi Srıırfı:un Sosyal \/ar!ığ,
İstanbul, 1935.

Lefranc, Georges ve Sü.lker, Kemal, Dünyada ve Eizde Se.ndi-
kacük, Varlı,k Yayrnlarr, istanbu], 1966.

Sencer, Oya, Tiirkiye'de İşçi Smıfr, Habora Yalıı,:Jarı, İstan-
bul, 1969.

Sii]ker, Kemal, 100 §oruda Tiiıldye'de İ§çi Elareketleıi, Gerçek
Ya;nnevi, İstanbu], 1968.

Şanda, Hüseyin Avni, Tiirkiye'do 54 til Öncelıi İş9i l{areket-
leri, Evren Yayrnları, İstanjbul, 1962.

Tunçay, }iete, Tiirlüiye'de SoI Aiiırnlar, 1908-1925, S.B.F. Ya-
yınları, Ankara, 1967.

EK (II)

TÜeKf,yE,nE İşgİ Sİ}]'IF,TNüI
$EYASAL ÖEGLiT{-nP..i (1908 - 19?5)

' 1910 osmanlr Sosyalist Fırkasr
1918 Sosyal Demokrat Errlıasr
191,9 Türkiye Sosyalist Fırkası
1919 Osınarılı Mesai Frrkasr
1919 Tiirkiye İşi ve Çif.tçi Sos,ııaiist Fır.Jıası
1920 Amele Fırkası
1920 Yeşilordu
1920 Gizli Tiirkiye Pıomünist Fırkası
1920 Resmi Tlürkiye Konıiinist F'rka§r
1920 Tiirkiye Halk İştiralıi;,yun Fırkası\İ922 MüsLa}i] Sosvaljst F\rka -
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TÜnxi.ıE lŞÇi SL\-lİ_i,\I\ ,-:-, "=-
'ffc^rieırsı (18":? _ lsıı

1872 Kasımpaşa Tersanesi Grevi

İÖİİ t,un"' _""'*l"'|j.T,ş".;;yoiu G :.ı,:-.,o 
^*pr]i-Yarlm 

burgaz t,

İ;; ;;İ; Derni.yolu Grevl

1sı z \r^i."'":1':'." 
":,T;İ 

ı. a Fabrikası G ı cyi
1872 BeyVoz Derı ve _ıı,urıu"

13T5 Tersane Grevi . ..

İİİ' l*",O,' iskele jşçi)eri Grevi

1R76 Tersane Grevi

İ;;; ;;;;;e,şa Demiryolu Grevi

1R76 Tersane Grevi-r-SİS 
l=t',nO,' Terziler.Grevı

İğİS h',"',n D:"^,"11,,."";"J;irci]eri G,evi
1878 Ayakkabr Yaprmcı ve

1879 İnşaat İşçileri Crevı 
_.,

İszs şiruur-i Ti{'iY:,:T:;"ıarı işçileri Grevi
187,9 İstanbu] Muhasebe l,u

1879 Tersane Grevı
r aqn vaDuT ]şqiler] Grevı

ffi; ;İ;;a Demiryoıu Grevi

İ"-"rÖ İİrİ'İ Vapur işçiieri.Grevi

ffi; H;;.;i bdun Depoları işçileri Grevi

lİİİ İ"r"C" Mağaza Personeli Grevi

İÖoç n"ji 111tin işqiler_i.. Grevı

İÜÖO İ=İ",,,O,ı Gazele Müreıı-ipleri Cıevi

İİ.Ö İ-İr,,U-' Tramvay işeileri Grevi

İüİİ §"İ;;;;*ıün,]5carerhane]_eri 
Grcvi

1908 Anadolu Demiryollar] uı ev,

İrÖ' 
'İ".a' 

Domiryolları Grevi

1908 İzmir !,am.vay, 
G:.: 

,

İSOS lya,",, Demiryolu_{-i revt

1qOR İsranbul Sigara ,ı^,agıdı. İ§çi)eri Grevı

lSOS Lt,ntul Gazhane Grevr

İÜÖ, 
-o":' 

Tütün işçiıeri. o":' 
.,

1908 İstanbul FIrın IsçIıefl 
,y_,,,","^ *. _, ", """lffi: i:liHil öi"a;Jö;-g,,* ^,-==ei

?5
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TİJRT(İYE,DE İŞçİ

1908
1908
1908
1908
19C8

1908
1908
1908
1908

Tuğla Harnıaııları İşçileri Grevi
İsıanbu] Maıbaa İşçileri Grevi
Balya-Karaaydın Demiryolu Grevi
Adana Panıuk İşçileri Grevi
Selanik Demiryolu İşçileri C:,evi
Seianik Deri Mağa"za"ları Personeli Grevi
Selanik Şekerciler Grevi
Selanik Tramvay Grevi
Seianik Lokanta ve Gazino Perscne]i Grevi

Selanik :'ı{atbaa İşçileri Grevi
ZcngııIiıak Matbaa İşçileri Grevi
ZonguJ,Jak Kömür İsçilerl Grevi
Urama 'l'utun lscılerı Glevi
İznik Yol İşçiler; Grevl
_tzmır l-].man l§çrler] GIev]
EreğIi Kömilr İşçileri Grevi

1919 İstanbıı]' Reii İşcileri Grevi

19C8 Feslrane ve Hereke Dokuma İscileri Grevi
1908 Şirket_i Hayriye Grevi
1908 Alatini Tuğla Fabrikası Grevi
1908 Varna Ticaretlrane Personeli Grevi
1908 Bağdat DemiryoJu Grevi
1908 ŞarP. Demiryollar: Grevi
1908 Ereğli Kömür Havzası Grevi
1909 Hasanağa Tiiı.ün Deposu Gfeui

j2mir Ticarethane Personeli Grevi
İstanbul Tramvay Grevi
İstanbul Tramvay Grevi
Kazlrçeşme Ta}akha ne Grevi
Recep Aslan Ayakkabı Atelyesi Grevi
]Vlanasllr 1_Jo.t uma ]ŞQ]lerl Grev]
Bursa İpek İ§çileri ,Grevi

İstanbul Körniir Yükleme işçileı"i Greı,i
Se]anik.Matbaa İşçileri Grevi
Ulbalr '1İltl] n lsal1_-r] (;].ev]

şelanlk '1utlrn lscllerı (;revı
iskeçe Tütün işçİleri Grevi
Bulgaristan Demiryolu Grevi
İzmir-I(arahisar Demiryolu Grevi

1911 İstanbul Un Fabrikası Grevi

1909
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
].911
1911
1911
1911
1911
1911

1911
1911
1911
79|2

1913
1914
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1919
1919
1919
7920
1920
1920
7920
I927

1o»
7923
7923
1,oc a

7s23
l o9a

!923

Hisar İskele i!çileri Grevi
Kasımpaşa TeIsanesi Grevi
İstanbul Hamalları Grevi
yaibancı Gazete Mürettipleri Grevi
istanbul fünel işçiteri Grevi
İstanbul Tramvay Grevi
Deniz Maden Cemiyeti işçileri Grevi
İstanbııt Tramvay Grevi
Çalatca Demiryolu Grevi
İstanbut Tramvay Grevi
Zonguldak Ma den İşçileri Grcvi
Bomonti Bira Fabrikası Grevi
izmir incir i§çileri Greı,i
Aydın Demiryolu Grevi
istanbul Matbaa işçileri Grevi
İstanbul Tramvay Grevi
Şark De,nriryoilarr Greü
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